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 ـ تحديد مكان التكوين:1
 الحقوق و العلوم السياسية : كلية •
 قانون الخاصقسم : ال •

 ـ المنسقون:2
 التكوين  ـ مسؤول فرقة ميدان

 قاسي سي يوسفد .  االسم واللقب :
 الرتبة : أستاذ محاضر قسم ـ أ ـ 

  :0773589421             : البريد اإللكترونيsiyoucef_k@yahoo.fr 
 

 ـ منسق / مسؤول فرقة شعبة التكوين 
 االسم واللقب : د .ناصر حمودي 
 الرتبة : أستاذ محاضر قسم ـ أ ـ

 : 0771634836                       البريد اإللكتروني  : 
 

 ـ منسق / مسؤول التخصص 
 االسم واللقب : فؤاد غجاتي 

 الرتبة : أستاذ مساعد قسم ـ أ ـ 
  :0790699453  البريد اإللكتروني  :foued190@yahoo.fr 

 
 المشاركون في التكوين:-3
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 و أهـداف الـتـكـويـن إطارـ  4
 التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروعـ  أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شروط االلتحاق بالماستر: -ب

 مايلي:الحصول على  "األسرةون قان"يشترط لاللتحاق بماستر  باإلضافة للشروط التنظيمية،
 

ليسانس في العلوم القانونية واإلدارية نظام كالسيكي  أو د،في نظام ل.م. سنوات ليسانس حقوق 03لوريا + ابك -1
 .)شريعة وقانون(أو شهادة معادلة لها

أو شهادة  أو كالسيكي دل م   حقوقعلى ليسانس التسجيل في هذا التخصص يقتصر على المتحصلين  -2
  .أو / قانون خاص /أو / أحوال شخصية  / قانون أسرةتخصص:  ،) شريعة وقانون(دلة لهامعا

    

 القانون الخاص

 

 ماستر 

 قانون األسرة

 

 ليسانس
 القانون الخاص

 

 ليسانس
 شريعة وقانون

 

 ماستر قانون 

 ةالعقود والمسؤولي

 

ماستر القانون الدولي 

 الخاص

 ماستر قانون األعمال
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 أهداف التكوين:ـ  ج
 :ماسترالليسانس و أنواعا من التكوين في مرحلتي الالبويرة بجامعة الحقوق  كليةمنح ت

القانون ليسانس في أكاديميا  اتكوين ويقدم:  ضمن نظام ) ل. م. د. ( فيمنح نوعين من التكوين الليسانسأما ـ 
: قانون ليسانس في تخصص ، وضمن القانون الخاص يمنح القانون الخاصليسانس في أكاديميا  اوتكوينالعام، 
 . األسرة
تخصصات ضمن القانون الخاص وهي : قانون  04أربعة في  اتكوينالحقوق  كليةمنح تفأما الماستر و ـ 

 عمال ، والقانون الدولي الخاص. قانون األ،  ةوليالعقود والمسؤ قانون تخصص األسرة ، و 
قانون الدولي لحقوق ال تخصصات هي: 04أربعة  في  اتكوينأما التكوين ضمن ماستر قانون عام فيضم 

 ، والدولة والمؤسسات. القانون اإلداري، والقانون الجنائي والعلوم الجنائية، و اإلنسان
يرغبون في  )شريعة وقانون( لها الشهادة المعادلة وأاألسرة  ونالخاص أو قان حاملي ليسانس قانونوألن ـ 

 وهذا، الماسترفي مرحلة  جديد تخصصفتح ملحة لضرورة ن الوجدنا أ إكمال مرحلة الماستر ضمن تخصصهم
 .الخاصالقانون ضمن تخصصات  (قانون األسرةهو )تخصص ال
 ي:تتلخص في اآلأّما األهداف التي يسعى التكوين لتحقيقها، ف  

 . تكوين متخّصص في ميدان قانون األسرة يزاوج بين الدراسات القانونية والشرعيةـ 1
 . م المجتمع الجزائري بإطارات علمية متخّصصة في هذا الميداندعـ 2
 .عدالة الذي هومحّل إصالح مستمرّ مساهمة في إيجاد اإلطار القضائي المتخّصص دعمًا لقطاع الـ 3
في العلوم القانونية عن طريق االنفتاح على القوانين العربية واإلسالمية والدولية للتعّرف تطوير البحث العلمي ـ 4

 وانتقاء أمثل الشرائع لما يخدم األسرة الجزائرية خصوصًا واألسرة العالمية عمومًا .
 تنويع التكوين في ميدان الحقوق وتوسيع دائرته ضمن نظام ل م د .ـ 5
 
 مستهدفة الكفاءات المؤهالت و ال -د 

 تخصص قانون األسرة. ،في الحقوقالماستر التحصل على شهادة  -
 ، المستشارين ...في األوقاف وغيرها التحضير للمسابقات المتخّصصة في: القضاء، التوثيق، الوكالء القانونيين -
 .ل.م.د  التحضير لمواصلة الدراسات العليا: دكتوراه  -
 ابلية للتشغيلالقدرات الجهوية و الوطنية للق -هـ 

 . التعليم العالي : كأستاذ جامعي
 ـ الوظائف القضائية: قاضي ـ أمين ضبط رئيسي.

 ـ الوظائف المساعدة للقضاء: محامي ـ موثق ـ محضر ـ محافظ بيع بالمزاد العلني.
 ـ إمام.، وكيل أوقاف ـ وزارة الشؤون الدينية واألوقاف : ناظر أوقاف 

 تعليم الثانوي.ـ وزارة التربية : أستاذ ال
 ـ الوظائف في المؤسسات العمومية .

 ـ الوظائف في المنظمات الدولية غير الحكومية.
 ـ مراكز البحث األكاديمية المتخصصة: باحث في الدراسات المقارنة.

 .الوكالء القانونيين لدى الشركات و البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية -
 ين.المستشارين األسريين المتخصص -
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 الجسور نحو تخصصات أخرى -و 
التخصص ) األخرى الجامعاتإلى كليات و معاهد في تكوين نفس الـ وحدات التعليم المقترحة قابلة للتحويل نحو 

قسنطينة تخصص الشريعة األمير بذاته في جامعة بسكرة، وفي جامعة البليدة تخصص األحوال الشخصية وفي جامعة 
 . (. . .ل، وبجامعة وهران تخصص االحوال الشخصية في الشريعة والقانون،، كلية الحقوق بجيجوالقانون
مكن تحويل بعضها ضمن فيفي التخصصات القانونية األخرى  ماستر أكاديمييتعلق بالتحويل إلى أما ما ـ 

 .الخاصقانون التخصصات 
 في الميادين اآلتية: الدكتوراهيمكن للطالب متابعة الدراسة في ـ و 

 مقارن .ـ القضاء ال
 . قانون األسرة المقارنـ 
 األحوال الشخصية -
 قانون العقود والمسؤولية -

 . ـ قانون األعمال
 _ الشريعة والقانون.

 :التكوينمؤشرات متابعة  -ز 
قسم التخصص في لتكوين وعن طريق اجتماعات دورية ألساتذة فرقة اعمل تكون عن طريق  تكوينمتابعة الـ 

الجتماعات البيداغوجية، وهو ما من شأنه ضمان متابعة جّيدة وفّعالة لتحقيق تكوين دقيق وكذا ا القانون الخاص،
 للطلبة.

 ،عابهم لمحتويات هذا التخصصيعقد لقاءات مع الطلبة للوقوف على انشغاالتهم البيداغوجية و مدى استكما يجب 
 مكانية التكيف مع أي جديد في سوق العمل.إمع 
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 لمتوفرةاإلمكانيات البشرية ا-5
 قدرات التأطير أ ـ 

الحقوق والعلوم السياسية تغطية كل المحاضرات واألعمال الموجهة، وكذا اإلشراف على  كلية يمكن ألستاذة
 15أساتذة محاضرين و  06)  أستاذا  21 ، وذلك بالنظر إلى عدد األساتذة الذي بلغ%100مذكرات التخرج بنسبة 

طالبا، مما يسهل  40 وهو دد المتوقع لطلبة الليسانس في الحقوق تخصص األسرة في مقابل العأ(  ا قسممساعد اأستاذ
 .عند التخرج والتأطير عملية اإلشراف

بين أستاذ التعليم  ةتذاسأ 04وعددهم  جامعة البويرة كما تمكننا من تحصيل وعود من أساتذة من خارج  
 قسم أ. أستاذ محاضرالعالي و 

 
 
 

 عدد األساتذة المتدخلين :

 

نسبة تغطية األساتذة  :لكل السداسيات عدد مقاييس الماستر
 للمقاييس وللتأطير

 %100 23 أ / التي تحوي محاضرات 20 أ/ في المحاضرات
 %100 12 ب / التي تحوي أعمال موجهة 13 هةجّ و ب/ في األعمال الم

 %100 40 عدد طلبة ماستر قانون األسرة: 11 ج/ في تأطير المذكرات
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 فرقة تأطير التكوين -ب
 : ـ التأطير الداخلي1ب ـ 

 : المؤسسة المتدخلين في التخصصأساتذة  -أ
 شهادة التدرج+ التخصص االسم واللقب

 
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة التخصص التدرج+مابعد شهادة

  المذكرات محاضرات+ تأطير (أأستاذ محاضر) ، قانوندكتوراه علوم ليسانس حقوق ضريفي الصادق
  محاضرات+ تأطير المذكرات أستاذ محاضر)أ( وقانونشريعة ،دكتوراه علوم ليسانس شريعة وقانون بن تونس زكرياء
  + تأطير المذكراتمحاضرات (أأستاذ محاضر) فقه مقارن ،دكتوراه علوم ليسانس أصول الفقه قاري كمال الدين
  محاضرات+ تأطير المذكرات (أأستاذ محاضر) ن، قانودكتوراه علوم ليسانس حقوق مخلوف كمال  
  محاضرات+ تأطير المذكرات (بأستاذ محاضر) ، قانوندكتوراه علوم ليسانس حقوق بن قوية مختار
 كتاش سليم 

 

  + تأطير محاضرات (أأستاذ محاضر) ، علوم التربيةدكتوراه علوم ليسانس علم النفس  
  أعمال موجهة+تأطيرمحاضرات+ )أ(مساعد أستاذ  تير ، شريعة وقانونماجس ليسانس شريعة وقانون غجاتي فؤاد
  محاضرات+ تأطير المذكرات (أ)ساعد  أستاذ م ماجستير ، قانون ليسانس حقوق بغدادي ليندة

  المذكرات تأطير أعمال موجهة+ أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق عينوش عائشة
  تأطير المذكرات أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون قوقليسانس ح عيساوي فاطمة
  تأطير المذكرات أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق بوسعيدة دليلة

  + تأطير موجهة أع.محاضرات+ أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق ربيع زهية
  + تأطير المذكراتأعمال موجهة أستاذ مساعد قسم أ قانونشريعة و ، ماجستير شريعة وقانونليسانس  راشدي صابر
  تأطير المذكرات أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق فرندي نبيل 
  + تأطير المذكراتأعمال موجهة أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق يحياوي فاتح
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  + تأطير المذكراتأعمال موجهة أستاذ مساعد قسم أ ، قانونماجستير  ليسانس حقوق يتوجي سامية
  + تأطير المذكراتأعمال موجهة أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق بوديسة كريم 
  + تأطير المذكراتأعمال موجهة أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق قاسم حكيم 
  أعمال موجهة+ تأطير المذكرات أستاذ مساعد قسم أ ماجستير ، قانون ليسانس حقوق ربيع زكرياء

  أعمال موجهة متعاقد أستاذ  ماجستير ، قانون ليسانس حقوق دياب جفال إلياس
  أعمال موجهة متعاقد أستاذ  ماجستير ، قانون ليسانس حقوق بوسيقة محمد األمين

 

  ـ التأطير الخارجي: 2ب ـ 
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 وصلة اإلجمالية للتأطيرالحـ ج 
 

عدد المؤطرين  الرتبة
 الدائمين

عدد المؤطرين المؤقتين 
 المجموع أو المشاركين

 01 01 00 أساتذة التعليم العالي
 08 04 04 أساتذة محاضرين قسم أ

 01 00 01 أساتذة محاضرين قسم ب
 15 2 13 أساتذة مساعدين قسم أ

 25 07 18 المجموع
 
 م الدائمين مستخدمو الدع د ـ
 

 الرقم االسم واللقب الرتية  العدد
 01 بومعزة رابح ملحق بالمكتبات الجامعية 
 02 حدوش صافية متصرف 
 03 مامش فضيلة // 
 04 قاسيمي صليحة // 
 05 غربي مصطفى تقني سامي في اإلعالم اآللي 
 06 بلقاسم ربيعة ملحق إداري رئيسي 
 07 عمراني حسينة // 
 08 طراد ذهبية مديريةكاتبة  
 09 كرمة نورة مساعدة المكتبات الجامعية 
 10 بوعقل كاهينة // 
 11 شريفي شريفة // 
 12 بلعبدي سعدية // 
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 :اإلمكانيات المادية المتوفرة -6

  مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -أ
 جامعة  أكلي  محند  أولحاج ، البويرة.المؤسسة:      

جريمة  –الدولة واإلجرام المنظم: مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية  عنوان المخبر:
 تبييض األموال نموذجا.

 
 رئيس المخبر: قاسي سي يوسف

 70قرار رقم رقم اعتماد المخبر 
 21/02/2015التاريخ : 

 
 

 رأي رئيس المخبر :

 
 :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -ب
 

 اترخي بداية املشوع رمق املشوع وع البحثعنوان مش 
اترخي 

هناية 

 املشوع
مبدأ  تدرج معايري قانون العمل 

وانعاكساته عىل احلقوق الاساس ية يف 

 العمل

G01L01UN100120150001 01/01/2016 01/01/

2020 

الراهنة عىل   أ ثر التحوالت ادلولية

 حقوق الانسان
G01L01UN100120110002 01/01/2014 01/01/

2019 
تفعيل أ ليات تشجيع و حامية الاستامثر 

 الاجنيب يف اجلزائر
G01L01UN100120130017 01/01/2014 01/01/

2019 
مدى فعالية صناديق الضامن يف حتقيق 

 امحلاية الاجامتعية يف اجلزائر
G01L01UN100120130014 01/01/2015 01/01/

2019 
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 تميادين التربص و التكوين في المؤسسا -ج
 ـ جلسات في المحاكم.1
 اإلدارات المختلفة  -4 جتماعي.مديرية النشاط اال -3 ـ إدارة الشؤون الدينية )قسم األوقاف(.2
 
 التوثيق المتوفر -د

 إمكانيات التوثيق بكلية الحقوق -1

 مصادر أخرى للتوثيق:-2
  مكتبات المراكز الثقافية -6  ـ تربصات.5 ملتقياتـ 4 ندوات علميةـ 3أيام دراسية .2المكتبة المركزيةـ 1

 تصال فضاءات األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و اال  -ه
 مالحظات العدد عنوان التجهيز الرقم
 / 02 قاعة اإلعالم اآللي 01
 / 30 جهاز كمبيوتر 02

 الرقم
 

 عدد النسخ عدد العناوين  التعين
باللغة 
 العربية

باللغة  باللغة الفرنسية 
 اإلنجليزية 

باللغة 
 العربية

باللغة  باللغة الفرنسية 
 اإلنجليزية 

منأكثر  / 821 4338 الكتب 01
25109 

أكثر 
 1992من

/ 

 القواميس 02
 

75 01 / 75 2 / 

 الموسوعات 03
 

25 / / 80 / / 

 الدوريات 04
 

25 01 / 198 / / 

 المذكرات 05
 

157 17 / 157 17 / 

 جرائد يومية خرىأوثائق  06
 بالفرنسية والعربية

 إلى يومنا هذا 1967من  /
 

/ 

  المجموع
 

أكثر من  / 839 4620
25619 

أكثر من 
2011 

/ 
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 / 02 قاعة محاضرات 03
 / 22 قاعات األعمال الموجهة 04
 / المركزيةمكتبة الكلية/ المكتبة المكتبة 05
 / 01 قاعة انترنت 06

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II ليمـ بطاقة التنظيم السداسي للتع 



 
 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
 × × 05 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16) األسرةقانون األصلية لمصادر ال: 1المادة
 × × 05 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16) المواريثأحكام : 2المادة 
 × × 05 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16) : الحماية الجنائية لألسرة3المادة 

          وحدات التعليم المنهجية
 × × 04 04 02 / 1:30 1:30 سا  80 حصة( 16تفسير النصوص )المنهجية لقواعد  :1المادة 
 ×  03 03 03 / / 1:30 سا72 حصة( (16 وضوابطه :مناهج االجتهاد القضائي2المادة

          وحدات التعليم اإلسكتشافية
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا 40 حصة( 16) مقاصد تشريعات األسرة: 1المادة 
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا 40               حصة( 16الفقهية )قواعد ال: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا40 حصة ( 16: علم االجتماع األسري )1المادة 
  × 02 02 1 / 1:30 / سا40 حصة( 16: مصطلحات قانونية )فرنسية( )2المادة 

   30 27 288  120 192 سا 600 1مجموع السداسي 
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 سداسي الثاني:ال - 2

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16: االجتهاد القضائي في قانون األسرة )1المادة 

 
05 × × 

 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16: الحماية الجنائية لألسرة )3المادة 
 

05 × × 
 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16: المصادر التبعية لقانون األسرة )2المادة 

 
05 × × 

          وحدات التعليم المنهجية
 × × 04 04 02 / 1:30 1:30 سا  80 (حصة 16سرة ): منهجية تحليل نصوص األ1المادة 
 ×  03 03 03 / / 1:30 سا72 حصة( 16: قانون األسرة المقارن )2المادة 

          وحدات التعليم االستكشافية
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا 40 حصة( 16: حماية األسرة في االتفاقيات الدولية )1المادة 
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا40 حصة( 16الخاصة باألسرة): الضوابط الفقهية 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا40 حصة( 16: تنازع قوانين األسرة )1المادة 
  × 02 02 1 / 1:30 / سا40 حصة( 16: مصطلحات قانونية )إنجليزية( )2المادة 

   30 27 288 / 120 192 سا 600 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث: -3

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16سرة )الوالية والوصاية في قانون األ: 1المادة 

 
05 × × 

 04 03 / 1:30 1:30 سا 96 حصة( 16نظام الحالة المدنية )  :2المادة
 

05 × × 
طرق ،  الخصومة القضائية: إجراءات التقاضي في شؤون األسرة)3المادة 

 04 1:30 / 1:30 3 سا 96 حصة( 16( ) اإلثبات والتنفيذ
 
 

05 × × 

          المنهجية وحدات التعليم
  × 03 03 03 / 1:30 / سا72 حصة( 16: منهجية كتابة البحوث العلمية )1المادة 

  × 02 02 1 / 1:30 / سا 40 حصة ( 16)المشروع الشخصي والمهني2
          وحدات التعليم اإلسكتشافية

دارته: 1المادة   ×  02 02 2 / / 1:30 سا 56 حصة( 16) تنظيم الوقف وا 
 ×  02 02 1 / / 1:30 سا 40 حصة( 16): قانون الضمان االجتماعي  2المادة 

 ×  02 02 2 / / 1:30 سا56 حصة( 16: قضايا أسرية )3المادة   
          وحدة التعليم األفقية

 ×  02 02 1 / / 1:30 سا 40 (حصة 16: تقنيات االتصال الحديثة وأثرها على األسرة )1المادة 
  × 02 02 1 / 1:30 / سا40 حصة( 16: مصطلحات قانونية )إنجليزية( )2المادة 

   30 29 296 / 144 192 سا 632 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: -4
 قانون األسرةماستر   تخصص: 

 
 .  مذكرة تخرج متبوعة بالمناقشةإنجاز               

 
 

 
  

 1:30 1 2 

 37.30 1 28 

4 624 2 30 

 
 حوصلة إجمالية للتكوين:ـ 5

 الوحدات التعليمية 
 المجموع األفقية االستكشافية المنهجية األساسية الحجم الساعي لـ :

 576 72 168 96 240 أ ـ  محاضرة
 384 72 / 96 216 ب ـ أعمال موجهة

 / / / / / أعمال تطبيقيةج ـ 
 968 192 144 224 408 د ـ عمل شخصي

 624 / / / 624 مذكرة التخرج +ملتقى هـ ـ 
 2552 336 312 416 1488 المجموع
 120 12 14 19 75 األرصدة

 % 100 % 10 % 11.66 %15.83 % 62.5 لكل وحدة تعليم األرصدة% 
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 ـ طريقة التقييم: 6
 تقييم كاآلتي:يكون ال

 .ـ تقييم متواصل بالنسبة للوحدات المبرمجة كأعمال موجهة 
 .ـ تقييم عبر امتحان للوحدات المبرمجة كمحاضرات

 .ـ تقييم مختلط ) امتحان + متواصل ( للوحدات التي تحتوي على محاضرات و أعمال موجهة
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III- بطاقات تنظيم وحدات التعليم 
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 عنوان الوحدة : وحدة التعليم األساسية
 : قانون خاص الفرع

 التخصص : قانون األسرة
 السداسي : األّول

 سا72محاضرة : 
 سا 72أعمال موجهة: 

 أعمال تطبيقية :/
 سا 144 عمل شخصي :

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة 
 والمواد المكونة لها التعليم

 15: وحدة التعليم األساسية األرصدة
 

 المصادر األصلية لقانون األسرة : 1المادة 
 05األرصدة: 
 04المعامل :

 
 مواريثال : 2المادة 

 05األرصدة :
 04المعامل :

 
 

 : الحماية الجنائية لألسرة3المادة 
 05األرصدة :
 04المعامل :

 ألرصدة والمعامالت الممنوحةا
وكذا للمواد المكونة  لوحدة التعليم

 لها

 التقييم نوع امتحانمتواصل و 
يتم فيها دراسة المصادر األربعة المصادر األصلية لقانون األسرة :  -

ألحكام األسرة وهي: القرآن والسّنة واإلجماع والقياس، وذلك بشكل أكثر 
عمقًا مع التطّرق لقضايا األسرة المنصوص عليها والمستنبطة من هذه 

 المصادر..
 مرحلة الليسانس .في  المواريثما لم يدرس في استكمال  مواريث : -
المحّلية وفيها يتّم التطّرق للنصوص القانونية الحماية الجنائية لألسرة :  -

 .القاضية بحماية األسرة

 وصف المواد
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 عنوان الوحدة : وحدة التعليم األساسية
 : قانون خاص الفرع

 التخصص : قانون األسرة
 السداسي : الثاني

 
 سا72محاضرة : 

 سا 72أعمال موجهة: 
 أعمال تطبيقية :/
 سا 144عمل شخصي : 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة 
 والمواد المكونة لها  التعليم

 15: وحدة التعليم األساسية األرصدة
 : االجتهاد القضائي في قانون األسرة 1المادة 

 05األرصدة: 
 04المعامل : 

 
 : الحماية الجنائية لألسرة2المادة 

 05األرصدة :
 04المعامل :

 المصادر التبعية لقانون األسرة: 3المادة  
 05األرصدة: 
 04المعامل :

 

 األرصدة والمعامالت الممنوحة
وكذا للمواد المكونة  لوحدة التعليم

 لها

 نوع التقييم  متواصل و امتحان
يطلع الطالب على اجتهادات  االجتهاد القضائي في قانون األسرة:-

ا الزواج والطالق واألهلية وعقود التبرعات المحكمة العليا في ما يتعلق بقضاي
والميراث. ويحللها، ويستخرج األسس التي بنيت عليها هذه االجتهادات، ومن 

 ثم نقدها. 
اإلجرائية وفيها يتّم التطّرق للنصوص القانونية الحماية الجنائية لألسرة :  -

 القاضية بحماية األسرة المحّلية 
يتم فيها دراسة باقي المصادر وهي: رة : المصادر التبعية لقانون األس -

االستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا واالستصحاب ... مع 
 التطّرق لقضايا األسرة ذات الصلة بهذه المصادر..

 

 وصف المواد
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 عنوان الوحدة : وحدة التعليم األساسية
 : قانون خاص الفرع

 التخصص : قانون األسرة
 لثالسداسي : الثا

 سا96محاضرة : 
 سا 72أعمال موجهة: 

 أعمال تطبيقية :/
 سا 120عمل شخصي : 

 
 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 15 :األرصدة ،وحدة التعليم األساسية
 

 الوالية والوصاية في قانون األسرة:  1المادة 
 05األرصدة :
 04المعامل :

 
 دنية: نظام الحالة الم2المادة

 05األرصدة : 
 04المعامل :

 
إجراءات التقاضي في شؤون األسرة )الخصومة القضائية، : 3المادة 

 طرق اإلثبات والتنفيذ ( 
 05األرصدة : 
 04المعامل : 

وحدة ل األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها التعليم

 نوع التقييم  متواصل و امتحان
االطالع على أحكام الوالية :  في قانون األسرة الوالية والوصاية -

 والوصاية على النفس وعلى المال )الحجر( في القانون الجزائري.
تهدف الدراسة إلى إزالة الغموض الذي يحيط نظام الحالة المدنية:  -

معرفة ضباط دراسة قانون الحالة المدنية و بالحالة المدنية من خالل 
م، وصالحياتهم، وكذا المعرفة الدقيقة الحالة المدنية واختصاصاته

 بسجالت الحالة لمدنية ووثائقها المختلفة.
)الخصومة القضائية، طرق األسرة شؤون التقاضي في إجراءات  -

نتناول في هذا المقياس دراسة الجوانب اإلجرائية اإلثبات والتنفيذ (: 
 .، وطرق إثباتها وتنفيذهااألسرةب ةالضابطة للدعاوى المتعلق

 صف الموادو 
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 وحدات التعليم المنهجية عنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 السداسي : األول

 سا 48محاضرة : 
 سا 24أعمال موّجهة : 
 أعمال تطبيقية :/
 سا 80عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 07: األرصدة:  يةالمنهج وحدة التعليم
 تفسير النصوصالمنهجية لقواعد ال : 1المادة 

 04األرصدة :
 04المعامل : 

 
 مناهج االجتهاد القضائي وضوابطه:  2المادة 

 03األرصدة : 
 03المعامل : 

 
 

لوحدة  األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها التعليم

 نوع التقييم متواصل و امتحان
وفيها يتّم دراسة مباحث تفسير النصوص : المنهجية لواعد قال -

طالق وتقييد  دالالت األلفاظ والمباحث اللغوية من عموم وخصوص وا 
 وأمر ونهي ..

يعرف الطالب األسس مناهج االجتهاد القضائي وضوابطه :  -
والضوابط التي بجب أن يتقيد بها القاضي في المحكمة العليا عند 

ق بغير المنصوص عليه من أحكام الزواج والطالق اجتهاده فيما يتعل
 واألهلية وعقود التبرعات والميراث.

 
 

 وصف المواد
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 وحدات التعليم المنهجية عنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 السداسي : الثاني

 سا 48محاضرة : 
 سا 24أعمال موّجهة : 
 أعمال تطبيقية :/

 سا 80ل شخصي : عم
 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 07: األرصدة:  المنهجية وحدة التعليم
 تحليل نصوص األسرة  : منهجية 1المادة 

 04األرصدة : 
 04المعامل : 

 : قانون األسرة المقارن 2المادة 
 03األرصدة :
 03المعامل :

 

حدة لو  األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها التعليم

 نوع التقييم  متواصل و امتحان
نصوص الوحي المتعلقة باألسرة : تحليل نصوص األسرة منهجية  -

 ، فينبغي التعرف إليها.لها منهجية خاصة في تحليلها
يفترض أن يطلع الطالب على ما هو  المقارن :قانون األسرة  -

في القوانين المغاربية والقانون  معمول به في األحوال الشخصية
الفرنسي، ويدرس األسس التي بنى عليها كل مشرع اجتهاداته 

 وتشريعاته. 
 

 وصف المواد
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 وحدات التعليم المنهجية عنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 السداسي : الثالث

 سا 00محاضرة : 
 سا 48أعمال موّجهة : 
 أعمال تطبيقية :/
 سا 64عمل شخصي : 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة 
 والمواد المكونة لها التعليم

  05: األرصدة:  المنهجية وحدة التعليم
 

 : منهجية كتابة البحوث العلمية 1المادة 
 03األرصدة : 
 03المعامل : 

 : المشروع الشخصي والمهني2المادة 
 02األرصدة: 
 02المعامل: 

 

 رصدة والمعامالت الممنوحةاأل 
وكذا للمواد المكونة  لوحدة التعليم

 لها

 نوع التقييم  متواصل 
يحتاج الطالب في الطور النهائي منهجية كتابة البحوث العلمية :  -

للماستر إلى إعداد مذكرة للتخرج، وسوف يحتاج بالتأكيد إلى الكثير من 
طريقة تهميش الكتب  األمور التقنية التي يحتاجها في المذكرة من

والمقاالت، إلى الخطوات الالزم اتباعها في إعداد البحث العلمي، 
كالعناصر الالزمة في المقدمة والخاتمة، وكذا كيفية تقسيم الموضوع وبناء 

 خطة محكمة، وكيفية الموازنة بين مختلف أقسام البحث.
تدريب الطالب على إنشاء مشروع  المشروع الشخصي والمهني: -

صي خاص به في الحياة االجتماعية والمهنية، انطالقا مما يتيحه له شخ
التخصص الذي يدرسه فيه، والمواد التي تالئم مقدرته المعرفية والمادية، 

 ومن خالل ميوالته.
 

 وصف المواد
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 وحدات التعليم اإلستكشافية عنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 اسي : األولالسد
 

 سا 48محاضرة : 
 أعمال موّجهة : /
 أعمال تطبيقية :/
 سا32عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 04األرصدة :  وحدة التعليم االستكشافي:
 مقاصد تشريعات األسرة:  1المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 
  فقهيةالقواعد ال:  2المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 

لوحدة  األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها التعليم

 نوع التقييم  امتحان
وتتضّمن دراسة المقاصد الخمس الكّلية األسرة:  اتشريعتمقاصد  -

 ومكّمالتها وعالقات ذلك كّله باألسرة ..
وعة من القواعد الفقهية ويتّم فيها دراسة مجم : فقهيةالقواعد ال -

 المكّملة للقواعد األساسية الخمسة.
 
 

 وصف المواد
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 وحدات التعليم اإلستكشافيةعنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 السداسي :الثاني

 
 سا 48محاضرة : 

 أعمال موّجهة : /
 أعمال تطبيقية :/
 سا32عمل شخصي : 

 

 حجم الساعي لوحدة التعليمتوزيع ال
 والمواد المكونة لها

 04األرصدة :  وحدة التعليم االستكشافي:
 : حماية األسرة في االّتفاقيات الدولية 1المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 
 الضوابط الفقهية الخاصة باألسرة :  2المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 
 

لوحدة  األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها التعليم

 نوع التقييم  امتحان
يتّم فيها دراسة التشريعات حماية األسرة في االّتفاقيات الدولية :  -

ومقارنة ذلك بما جاءت به الدولية واإلقليمية القاضية بحماية األسرة 
 الشريعة اإلسالمية من مبادئ وحقوق.

الضوابط جزء من القواعد الفقهية  : رةالضوابط الفقهية الخاصة باألس -
فالهدف تعميق المعارف األسرية بربطها بأصولها الكلية وكذلك بقواعدها 

 الفقهية 
  

 وصف المواد
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 وحدات التعليم اإلستكشافية :عنوان الوحدة
 الخاص: القانون  الفرع

 قانون األسرة ماستر التخّصص :
 السداسي : الثالث

 
 سا72محاضرة : 

 أعمال موّجهة : /
 أعمال تطبيقية :/
 سا 80عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 06األرصدة :  :ةوحدة التعليم االستكشافي
دارته 1المادة   : تنظيم الوقف وا 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 
 قانون الضمان االجتماعي:  2المادة 

 02األرصدة : 
 02مل : المعا
 

 :قضايا أسرية 3المادة 
 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 
 

 لوحدة التعليم األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها

 نوع التقييم  امتحان
دارته: - يتعرف الطالب على كيفية تسيير  تنظيم الوقف وا 

األوقاف. وعلى سبل المحافظة عليها، وعلى طرق االستثمار 
، وأهم المؤسسات اإلدارية وما يجري فيها من إصالح فيها

  إداري.
قانون عالقة متشابكة مع  له :الضمان االجتماعي قانون -

 كونه يوفر حماية لها من خالل نظام التأمينات األسرة
  فالواجب معرفة القانون المعمول به. ، االجتماعية

المثار يتّم فيها دراسة مجموعة من القضايا قضايا أسرية :  -
حولها الشبهات من نحو: الوالية على المرأة، القوامة، الشهادة، 

 ثبوت النسب بالبصمة الوراثية وعالقته باللعان ..
 

 وصف المواد
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 وحدة التعليم األفقية عنوان الوحدة :

 الخاص: القانون  الفرع
 التخّصص : قانون األسرة

 السداسيات : األول
 

 سا 24 محاضرة : 
 سا 24ة : أعمال موّجه

 / أعمال تطبيقية :
 سا 32عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 04األرصدة :  وحدة التعليم األفقي:
 : علم االجتماع األسري01المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 
 فرنسية(لغة  قانونية) : مصطلحات 2المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 

لوحدة  األرصدة والمعامالت الممنوحة
 وكذا للمواد المكونة لها التعليم

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان( امتحان  
يكتسب الطالب من خالل هذه المادة  علم االجتماع األسري:  -

 معلومات حول علم االجتماع وعالقته بقضايا األسرة.
دراسة مصطلحات  يتّم فيها: فرنسية(لغة )قانونية  مصطلحات -

باللغة في تخصص قانون األسرة   المواّد المدّرسةومواضيع حول 
 الفرنسية.

 وصف المواد
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 وحدة التعليم األفقيةعنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 السداسيات : الثاني

 
 

 سا24محاضرة : 
 سا 24أعمال موّجهة : 

 أعمال تطبيقية : /
 سا 32خصي : عمل ش

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 04وحدة التعليم األفقي: األرصدة : 
 تنازع قوانين األسرة:  1المادة 

 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 قانونية)لغة إنجليزية( : مصطلحات 2المادة 
 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 

حدة األرصدة والمعامالت الممنوحة لو 
 التعليم وكذا للمواد المكونة لها

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان( امتحان
تعريف الطالب بالقواعد القانونية وقواعد : تنازع قوانين األسرة -

اإلسناد التي تحكم العالقة الزوجية وآثارها في حاالت كون أحد 
 الزوجين من جنسية أجنبية، أو من ديانة أخرى.

يتّم فيها دراسة مصطلحات : )لغة إنجليزية(ة قانوني مصطلحات -
 باللغة اإلنجليزية.تخصص قانون األسرة واّد المدّرسة في الم

 وصف المواد
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 وحدة التعليم األفقيةعنوان الوحدة :
 الخاص: القانون  الفرع

 التخّصص : قانون األسرة
 السداسيات : الثالث

 
 سا24محاضرة : 

 سا 24أعمال موّجهة : 
 تطبيقية : /أعمال 

 سا 32عمل شخصي : 
 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 04وحدة التعليم األفقي: األرصدة : 
 

 تقنيات االتصال الحديثة وأثرها على األسرة:  1المادة 
 02األرصدة : 
 02المعامل : 

 : مصطلحات قانونية)لغة إنجليزية( 2المادة 
 02األرصدة : 

 02مل : المعا
 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
 التعليم وكذا للمواد المكونة لها

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(  امتحان
يتناول المقياس تأثير :  األسرةوأثرها على تقنيات االتصال الحديثة   -

تكنولوجيا االتصال الحديثة على التنشئة االجتماعية للفرد و وعلى 
ثقافية لألسرة والمجتمع، وضرورة التحكم فيها  باستغالل الخصوصية ال

 إيجابياتها واستبعاد سلبياتها.  
يتّم فيها دراسة مصطلحات مصطلحات قانونية )لغة إنجليزية(:  -

 المواّد المدّرسة في تخصص قانون األسرة باللغة اإلنجليزية.

 وصف المواد
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 لقانون األسرة األصليةمقياس: المصادر 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: األول 
 نوع الوحدة: أساسية

 
 أهداف التعليم:

 تعميق المعارف في مصادر قانون األسرة المدّرسة في مرحلة الليسانس . -
 ربط قضايا األسرة المختلفة بهذه المصادر . -

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 دخل للشريعة/ قانون األسرة .م
 المحاور العامة  محتوى المادة: 

 القرآن: تعريفه، نزوله، أسباب نزوله، مّكيه ومدنيه، إعجازه، أحكامه وداللتها .. •
 السّنة: تعريفها، تقسيماتها المختلفة، أحكامها، شروط العمل بها .. •
 ة به ..الخاصاإلجماع: تعريفه، حّجيته، قواعده  •
 أركانه .. يفه، أركانه، حّجيته، شروطه وتفاصيلالقياس: تعر  •

 طريقة التقييم: 
 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصل

 المراجع: 
 لمحمد بن علي الشوكاني . بيروت: دار المعرفة .إرشاد الفحول،  -
مؤّسسة الرسالة، ، لمصطفى سعيد الخن . بيروت: أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء -

 م . 1985هـ/ 1406
 لمحمد أبو زهرة . دار الفكر العربي . أصول الفقه، -
 م .1956للشيخ عبد الوّهاب خاّلف . الطبعة السابعة،  علم أصول الفقه، -
 ، للشيخ عبد الوّهاب خاّلف .مصادر التشريع فيما ال نّص فيه -
 لقاهرة: مطبعة االستقامة .لمحمد الخضري . الطبعة الثالثة، ا أصول الفقه، -
 لمحمد مصطفى شلبي . أصول الفقه، -
 ، لمحمد أديب صالح .تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي -
 لإلمام ابن قيم الجوزية . إعالم الموقعين عن رب العالمين، -
 لإلمام الشاطبي . الموافقات في أصول الشريعة، -
 تحي الدريني .، لفاالجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي -

  



 

عنوان الماستر:         2017/2018السنة الجامعية        ولحاج بالبويرة  اكلي محند ا ةالمؤسسة : جامع
 38ص                                        األسرةقانون 

                                                                       

 
 المواريثأحكام مقياس: 

 عنوان الماستر: قانون األسرة
 السداسي: األول

 نوع الوحدة: أساسية
 

 أهداف التعليم:
 تعميق المعارف في المواريث باستكمال مقياس المواريث في مرحلة الليسانس . -

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 قانون األسرة / مواريث 

 ور العامةالمحا محتوى المادة:
 ميراث الجّد .. •
 المناسخات .. •
جراءاته : مفهوم القسمة، أنواع القسمة، قسمة المنقول، قسمة العقار، قسمة الحقوق  • تقسيم التركة طرقه وا 

 المالية.. 
 ميراث ذوي األرحام .. •

 طريقة التقييم: 
 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصل

 المراجع: 
 م .2008بلحاج العربي، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ، لأحكام المواريث -
 لسبط المارديني . دمشق: دار القلم . شرح متن الرحبية في الفرائض، -
 م .1980ألحمد الحصري، عمان،  التركات والوصايا، -
 م .1979ألحمد الشافعي، اإلسكندرية: المطبوعات الجامعية،  أحكام المواريث، -
 م .1994، لرفيق المصري، دمشق: دار القلم، والمواريث علم الفرائض -
 م .2000لمحمد محدة، باتنة: دار الشهاب،  التركات والمواريث، -
 م .1994لمحمد علي فركوس، الجزائر: دار العلوم،  ذوو األرحام في المواريث، -
 م .1984هـ/1404دمشق: دار الفكر،، ، لوهبة الزحيليالفقه اإلسالمي وأدّلته -
 م .1998لمحمد رياض، الدار البيضاء: مطبعة النجاح،  أحكام المواريث، -
 م .2002لدعيج المطيري، جامعة الكويت، أحكام الميراث،  -
 م .1985لمحمد مصطفى شلبي، بيروت: دار الفكر،  أحكام المواريث، -
 م .1984لنبيل الطاحون، جّدة: الكتاب الجامعي، الوجيز في أحكام المواريث،  -
 لبدران أبو العينين بدران، اإلسكندرية .أحكام التركات والمواريث،  -
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 مقياس: االجتهاد القضائي في قانون األسرة
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثاني 
 نوع الوحدة: أساسية

 
 أهداف التعليم:

لطالق واألهلية وعقود التبرعات يطلع الطالب على اجتهادات المحكمة العليا في ما يتعلق بقضايا الزواج وا
 والميراث. ويحللها، ويستخرج األسس التي بنيت عليها هذه االجتهادات، ومن ثم نقدها. 

 المعارف المسبقة المطلوبة .
 سبق للطالب وأن درس النظرية العامة للقانون، والمدخل للشريعة اإلسالمية، وقانون األسرة الجزائري.

 امةالمحاور الع محتوى المادة:
 اجتهادات المحكمة العليا في ما يتعلق :

 ـ بقضايا الزواج 
 ـ قضايا الطالق .

 ـ األهلية .
 ـ عقود التبرعات .

 ـ الميراث.
 طريقة التقييم : 

 متواصل وامتحان كتابي. 
 المراجع :

 قانون األسرة الجزائري. 
 شروح قانون األسرة الجزائري. 

 مجلة القضاء. 
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 الجنائية لألسرةمقياس: الحماية 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: األول والثاني
 نوع الوحدة: أساسية

 
 أهداف التعليم:

 تعميق المعارف بالنسبة لحماية األسرة في القانون الجنائي الوضعي مقارنا بالشريعة اإلسالمية. -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 العام القانون الجنائيقانون األسرة/ 
 المحاور العامة توى المادة:مح

 المحور األول: الجرائم الواقعة على رابطة الزوجية
 جريمة الزنا

 الخيانة الزوجية
 تأديب الزوجة

 المحور الثاني: الجرائم الواقعة على رابطتي البنوة واألبوة
 الضرب والجرح والقتل

 االجهاض
 المحور الثالث: الجرائم الواقعة على الرابطة األسرية

 المحارمزنا 
 السرقات العائلية

 جرائم االعتداء على العرض: الرابع: المحور 
 .االغتصاب، هتك العرض، الفعل الفاضح العلني، الشذوذ الجنسي، الفسق والدعارة والبغاء

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصل

 المراجع: 
 قانون العقوبات الجزائري.  -
 تداء على العرض. الدكتور محمد رشاد متولي. جرائم االع  -
 1984مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، الجزء األول، بيروت: مؤسسة نوفل،  -
 1983محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، -
 2003: دار هومة،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الجزائر -
 2005مأمون سالمة ، شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
 1968فوزية عبد الستار، المساهمة األصلية في الجريمة، القاهرة ، دار النهضة العربية،  -
 1981رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
 1979رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
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 1990محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، -
 محمود نجيب حسني، أسباب االباحة في التشريعات العربية، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
 جيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، القاهرة: دار النهضة العربية، محمود ن -
 محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
 رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزائر: المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، -
 2006منصور رحماني، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر: دار هومة، -
 ، الجرائم الواقعة على األموال.02محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،ج  -
 .2006أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزائر: دار هومة، -
 .2007الخاص، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، دردوس مكي، القانون الجنائي  -
محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  -

1999. 
 .1999رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
 .2003شخاص واألموال، القاهدرة: دار النهضة العربية، رؤوف عبيد، جرائم االعتداء على األ -
 .1998احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة: دار النهضة العربية،  -
، بغداد: المكتبة القانونية، 02فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط  -

2007. 
- Abdelmadjid Zaalani et Eric Mathias, La responsabilité pénale, Berti editions, 

Paris, 2007. 
- E.garçan, droit pènal anmote,paris : dalloz. 

- R.merel et a.vitu, traite de droit criminel, paris : dalloz,1999. 
- R.vouin,droit pènal special, paris :sirey,2003  
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 المصادر التبعية لقانون األسرةمقياس: 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثاني
 نوع الوحدة: أساسية

 
 أهداف التعليم:

 تعميق المعارف في مصادر قانون األسرة المدّرسة في مرحلة الليسانس . •
 ربط قضايا األسرة المختلفة بهذه المصادر •

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 انون األسرة .مدخل للشريعة/ ق 

 المحاور العامة محتوى المادة:
 المصالح المرسلة •
 االستحسان •
 االستصحاب •
 العرف •
 شرع من قبلنا •

 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصلطريقة التقييم: 
 المراجع: 

رسالة، ، لمصطفى سعيد الخن . بيروت: مؤّسسة الأثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء -
 م . 1985هـ/ 1406

 لمحمد أبو زهرة . دار الفكر العربي . أصول الفقه، -
 م .1956للشيخ عبد الوّهاب خاّلف . الطبعة السابعة،  علم أصول الفقه، -
 ، للشيخ عبد الوّهاب خاّلف .مصادر التشريع فيما ال نّص فيه -
 طبعة االستقامة .لمحمد الخضري . الطبعة الثالثة، القاهرة: م أصول الفقه، -
 لمحمد مصطفى شلبي . أصول الفقه، -
 ، لمحمد أديب صالح .تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي -
 لإلمام ابن قيم الجوزية . إعالم الموقعين عن رب العالمين، -
 ، لفتحي الدريني .االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي -
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 مقياس: الوالية والوصاية في قانون األسرة
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثالث
 نوع الوحدة: أساسية

 
 

 أهداف التعليم:
 يطلع الطالب على أحكام الوالية والوصاية على النفس وأحكام الوالية على المال )الحجر( في القانون الجزائري.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة .

 ق، والنيابة الشرعية، ونظرية األهلية.سبق للطالب معارف في الليسانس منها: نظرية الح
 المحاور العامة محتوى المادة:

 مفهوم الوالية، أقسام الوالية، أحكام الوالية، إجراءات الوالية سواء كانت على النفس أو المال )الحجر(. 
 )الحجر(. مفهوم الوصاية، أقسام الوصاية، أحكام الوصاية، إجراءات الوصاية سواء كانت على النفس أو المال 

 
 طريقة التقييم : 

 متواصل وامتحان كتابي. 
 المراجع 

 قانون األسرة الجزائري.
 شروح قانون األسرة الجزائري. 

 نظرية النيابة الشرعية. للدكتور بوشمة خالد. 
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 مقياس: نظام الحالة المدنية
 قانون األسرة .   عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث.
 أساسية. وحدة الوحدة التعليمة:

 
 أهداف التعليم: -
تهدف الدراسة إلى إزالة الغموض الذي يحيط بالحالة المدنية من خالل معرفة ضباط الحالة المدنية  -

 واختصاصاتهم  وسجالتها.
 المعارف المسبقة المطلوبة: -
 أهمية الحالة المدنية -
 المحاور العامة محتوى المادة: -
 أوال: ضابط الحالة المدنية. -
 ضباط الحالة المدنية.اختصاصات  -      -
 مسؤولية ضباط الحالة المدنية. -      -
 ثانيا: سجالت الحالة المدنية. -
 سجل عقود الميالد. -      -
 سجل عقود الوفيات. -      -
 سجل عقود الزواج. -      -
 افتتاح واختتام سجالت الحالة المدنية. -      -
 إيداع السجالت وحفظها. -      -
 الت ونقلها.االطالع على السج -      -
 جداول وثائق الحالة المدنية. -      -
 القوة الثبوتية لسجالت الحالة المدنية. -      -
 إنشاء وثائق الحالة المدنية و تقييدها. -      -
 ثالثا: وثائق الحالة المدنية. -
 وثيقة الميالد -أ  -
 الوالدة في الظروف العادية. - -
 الوالدة في الظروف غير العادية. - -
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 الزواج.وثيقة  -ب  -
 األركان والشروط الشكلية لعقد الزواج. - -
 الموظف المختص بتحرير العقد. - -
 بيانات وثيقة عقد الزواج. - -
 تحرير عقد الزواج و تسجيله. - -
 تسجيل عقد الزواج بقرار قضائي. - -
 وثيقة الوفاة. -ج  -
 الوفاة في الظروف المعتادة. - -
 الوفاة في الظروف الخاصة أو غير المعتادة. - -
 بيانات وثيقة الوفاة. - -
 تسجيل الوفاة بقرار قضائي. - -
 رابعا: الحاالت التي تطرأ على الوثائق األصلية للحالة المدنية. -
 حالة اإللغاء. - -
 حالة التصحيح. - -
 حالة التعديل. - -
 حالة إتالف السجالت. - -
 المستندات التي تقوم مقام الوثائق األصلية للحالة المدنية - -
 عن األصل. النسخ المستخرجة - -
 الدفتر العائلي. - -
 طريقة التقييم: -
 امتحان كتابي +تقييم متواصل -
 ) كتب، ومطبوعات ، مواقع إنترنت، إلخ(. المراجع: -
 ابن رشد: بداية المجتهد. - -
 محمد يوسف موسى: أحكام األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي. - -
 وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته. - -
  ائع الضائع.الكاساني: بد - -
 ابن حزم: المحلي. - -
 ابن قدامة: المغني. - -
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 وهبة الزحيلي: األحوال الشخصية. - -
 األحوال الشخصية. أحمد الغندور: - -
 ابن جزي: القوانين الفقهية. - -
 الدردير: فتح القدير. - -
 رمضان علي السيد الشر وجابر عبد الهادي سالم الشافعي: أحكام األسرة. - -
 ابوني: األحوال الشخصية.عبد الرحمان الص - -
 بلحاج العربي: شرح قانون األسرة الجزائري. - -
 تعدد الزوجات في التشريع الجزائري. دنوني هجيرة: - -
 .شرح قانون األسرة الجزائري فضيل سعد: - -

 
 

 مقياس: إجراءات التقاضي في شؤون األسرة
 )الخصومة القضائية، طرق اإلثبات والتنفيذ(

 األسرة عنوان الماستر: قانون
 السداسي: الثالث

 نوع الوحدة: أساسية
 
 

 أهداف التعليم:
تعميق المعارف في مادة قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، التي تعتبر أهم مادة إجرائية بالنسبة لجميع الدعاوى 

 في القانون الخاص.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 نية / قانون اإلجراءات المدنيةمعارف من الليسانس خاصة: المدخل للعلوم القانو 
 المحاور العامة محتوى المادة:

 : الدعوى:1محور
 مدخل للدعوى المدنية -
 دعوى إثبات الزواج -
 دعاوى الطالق والخلع -
 دعوى الرجوع -
 دعوى إثبات النسب -
 دعوى الحضانة -
 دعوى تقسيم التركة -
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 : اإلثبات: 2محور
 ة المتعلقة باألحوال الشخصية.ـ مفهوم اإلثبات، طرق اإلثبات في األحكام القضائي

 : التنفيذ: 3محور
ـ مفهوم تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة باألحوال الشخصية، طرق تنفيذ تنفيذ األحكام القضائية 

 المتعلقة باألحوال الشخصية. 
 

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصل

 المراجع: 
 2002ي المسماة في القانون المدني،اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي أنور العمروسي ،الدعاو  -
 2000سعيد أحمد شعلة ،قضاء النقض المدني في العقود،االسكندرية : منشأة المعارف  -
عز الدين الدناصوري،المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القانون ،االسكندرية : المكتب الفني لإلصدارات القانونية  -

1999 
  5، ط2000عبد التواب،المرجع في التعليق علي نصوص القانون المدني ،االسكندرية : منشأة المعارف  معوض -
 1999أنور العمروسي،الملكية و أسباب كسبها في القانون المدني،مصر : دار محمود للنشر  -
 2001أحمد خليل ،أصول المحاكمات المدنية، لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية  -
 سم ،االثبات في المواد المدنية و التجارية،االسكندرية : دار الجامعية الجديدة محمد حسن قا -
عكاشة محمد عبد العال،االجراءات المدنية و التجارية الدولية في دولة االمارات العربية المتحدة، لبنان : منشورات  -

  1، ط2000الحلبي الحقوقية 
المدني : تكوين العقد ،بيروت : مجد المؤسسة الجامعية جاك غستان ت : منصور القاضي ،المطول في القانون  -

  2، ط2008للدراسات والنشر والتوزيع 
  2002سعيد أحمد شعلة ،قضاء النقض المدني في االجراءات المدنية، االسكندرية:منشأة المعارف  -
 2001محمد حسن قاسم ،القانون المدني، لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية  -
 2001في شرح القانون المدني، لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية موريس نخلة،الكامل -
محمد جاد محمد جاد،أحكام اإللتزام التضاممي في القانون المدني الفرنسي والمصري،اإلسكندرية:منشأة المعارف  -

2003 
 2004،اإلسكندرية:منشأة المعارف 10 /1عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني ج -
ادل جبري محمد حبيب،المفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبء المسؤ ولية ع -

 2003المدنية،اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي 
 2004أنور العمروسي،عيوب الرضا في القانون المدني ،اإلسكندرية:منشأة المعارف  -
 2001جارية،اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر نبيل ابراهيم سعد،أصول االثبات في المواد المدنية والت -
نبيل إبراهيم سعد،العقود المسماة االيجار: في القانون المدني وقوانين إيجار األماكن،اإلسكندرية:منشأة المعارف  -

2003 
 2004لتوزيع عبد الرزاق دربال،الوجيز في احكام االلتزام: في القانون المدني الجزائري،عنابة: دار العلوم للنشر وا -
 2002عمارة بلغيث،الوجيز في االجراءات المدنية،عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع  -
 2004محمد كامل مرسي باشا،شرح القانون المدني،اإلسكندرية: منشأة المعارف  -
  3، ط 2006محفوظ لعشب،المبادىء العامة للقانون المدني الجزائري ،الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية  -
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،الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر 2+1محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ج  -
  4، ط 2008/2007والتوزيع 

  2، ط 2004طاهري حسين ،الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية،الجزائر: دار الريحانة للنشر والتوزيع  -
نصا وتعليقا، شرحا وتطبيقا،الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع سائح سنقوقة،قانون االجراءات المدنية:  -

  1، ط 2001
بن عبيد عبد الحفيظ،الحالة المدنية و اجرائتها في التشريع الجزائري،الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  -

  2، ط 2005
 2006ر األماكن،اإلسكندرية:منشأة المعارف محمد حسين منصور،أحكام اإليجار في القانون المدني وقانون إيجا -
 2006أمير فرج يوسف،المسؤولية المدنية و التعويض عنها،اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية  -
  1، ط 2005علي هادي العبيدي،الوجيز في شرح القانون المدني: الحقوق العينية،عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع  -
  1، ط 2005قانون االثبات المدني،عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع  عباس العبودي،شرح أحكام -
عبده جميل غصوب ،الوجيز في قانون االجراءات المدنية : دراسة مقارنة ،بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات  -

 2010والنشر ، 
  4، ط2001لوطني للشغال التربوية الديوان الوطني للشغال التربوية ،قانون االجراءات المدنية ،الجزائر : الديوان ا -
  4، ط2005محمد حسنين ،طرق التنفيذ في قانون االجراءات المدنية الجزائري،الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية  -
 

 تفسير النصوصل المنهجية قواعدالمقياس: 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: األول 
 نوع الوحدة: منهجية

 
 أهداف التعليم:

عميق المعارف في طرق استفادة األحكام الشرعية في قضايا األسرة من نصوصها الواردة في المصادر ت -
 المنّوه بها آنفًا .

 ربط قضايا األسرة المختلفة بهذه القواعد . -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 قانون األسرة/ الشريعة اإلسالمية 
 

 المحاور العامة محتوى المادة:
 رة واإلشارة والداللة واإليماء .. المنطوق والمفهوم ..الدالالت : العبا •
 مباحث األمر والنهي •
 مباحث العموم والخصوص •
 المطلق والمقّيد •
 مراتب الوضوح والخفاء •
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 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصلطريقة التقييم: 
 المراجع: 

صطفى سعيد الخن . بيروت: مؤّسسة الرسالة، ، لمأثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء -
 م . 1985هـ/ 1406

 لمحمد أبو زهرة . دار الفكر العربي . أصول الفقه، -
 م .1956للشيخ عبد الوّهاب خاّلف . الطبعة السابعة،  علم أصول الفقه، -
 ، للشيخ عبد الوّهاب خاّلف .مصادر التشريع فيما ال نّص فيه -
 خضري . الطبعة الثالثة، القاهرة: مطبعة االستقامة .لمحمد ال أصول الفقه، -
 لمحمد مصطفى شلبي . أصول الفقه، -
 ، لمحمد أديب صالح .تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي -
 لإلمام ابن قيم الجوزية . إعالم الموقعين عن رب العالمين، -
  ، لفتحي الدريني .االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي -
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 وضوابطه االجتهاد القضائي هجامنمقياس: 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: األول
 نوع الوحدة: منهجية

 
 

 أهداف التعليم:
يعرف الطالب األسس والضوابط التي بجب أن يتقيد بها القاضي في المحكمة العليا عند اجتهاده فيما يتعلق 

 ة وعقود التبرعات والميراث.بغير المنصوص عليه من أحكام الزواج والطالق واألهلي
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
النظرية العامة للقانون، المدخل للشريعة منهجية العلوم القانونية/ معارف من الليسانس: سبقت للطالب 

 اإلسالمية، وقانون األسرة الجزائري
 المحاور العامة محتوى المادة:

 ـ مفهوم االجتهاد في األحوال الشخصية.
 االجتهاد. ـ شروط

 ـ أسس االجتهاد.
 ـ مجال االجتهاد.
 .امتحان نهائيطريقة التقييم: 

 المراجع: 
 قانون األسرة الجزائري.  -
 شروح قانون األسرة الجزائري.  -
 . اإلسالمي كتب أصول الفقه -
 مجلة القضاء.  -
 .2000النهضة العربية،عبد السالم الترميانيني، القانون المقارن واألنظمة القانونية الكبرى، القاهرة: دار  -
 .2005معراج جديدي، القانون المقارن، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 .2005إبراهيم الوالي، محاضرات في القانون المقارن، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، -

  



 

عنوان الماستر:         2017/2018السنة الجامعية        ولحاج بالبويرة  اكلي محند ا ةالمؤسسة : جامع
 51ص                                        األسرةقانون 

                                                                       

 
 نصوص األسرة تحليل مقياس: منهجية

 عنوان الماستر: قانون األسرة
 السداسي: الثاني

 نوع الوحدة: منهجية
 
 

 أهداف التعليم:
 . المختلفة ومصادره ومفاهيمه ومبادئه للبحث العلمي المتقدمة و األساسية بالمعرفة الطلبة تزويد -1
لتحليل النصوص الدينية من خالل  مبدئياً  وتأهيلهم والتطبيقية الذهنية مهاراتهم تطوير من الطلبة تمكين -2

 القرآن والسنة التدريب على نصوص األسرة في
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 مدخل للشريعة / قانون األسرة

 المحاور العامة محتوى المادة:
 تفسير النصوص على نصوص الزواج والطالق اآلتية:المنهجية ل قواعد التطبيق 

 األحاديث       اآليات             : النكاحفي 
 (وأنكحوا اآليامى منكم...)ـ قوله تعالى: 1

 ( من سورة النور.32اآلية )
ن خفتم أال تقسطوا في )ـ قوله تعالى: 2 وا 

( من 4، 3اآليتان ) (اليتامى فانكحوا...
 سورة النساء.

ص : ـ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 1
. (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل...الخ)

 أخرجه األربعة إال النسائي.
خير ص : ) ة بن عامر قال: قال رسول اهلل ـ عن عقب2

 . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.(الصداق أيسره
 األحاديث      اآليات     في الطالق  والرضاع:

للذين يؤلون من )ـ قوله تعالى: 1
( من 237ـ  226.اآليـات ) (نسائهم... 
 سورة البقرة.

يا أيها الذين آمنوا إذا )ـ قوله تعالى: 2
اآلية  (لمؤمنات ثم طلقتموهن...نكحتم ا

 ( من سورة األحزاب. 49)
يا أيها الذين آمنوا إذا )ـ قوله تعالى: 3

( طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...
 ( من سورة االطالق.7ـ  1اآليات )

ـ عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول 1
مره )عن ذلك فقال: ص فسأل عمر رسول اهلل ص اهلل 
 إلخ. متفق عليه.( راجعها...فلي
ـ عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق ثم يراجع 2

 . رواه أبو داوود.(أشهد على طالقها وعلى رجعتها)فقال: 
من  صآلى رسول اهلل )ـ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 3

 إلخ. رواه الترمذي.( نسائه...
أرأيت لو  ـ عن ابن عمر قال: سأل فالن فقال: يا رسول اهلل4

 وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع... إلخ. رواه مسلم.
ال ) ص :ـ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 5

 . أخرجه مسلم.(تحرم المصة وال المصتان
 طريقة التقييم:

 .امتحان نهائي وامتحانات جزئية وتقييم متواصل
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 المراجع: 

 .2000ون المقارن واألنظمة القانونية الكبرى، القاهرة: دار النهضة العربية،عبد السالم الترميانيني، القان -
 أحكام القرآن البن العربي. -
 تفسير القرطبي. -
 تفسير آيات األحكام لعلي السايس. -
 تفسير آيات األحكام لمحمد علي الصابوني. -
 لنور الدين العتر. )األسرة والمجتمع( دراسات منهجية في الحديث النبوي -
 لسالم للصنعاني.سبل ا -
 محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد سعيد رمضان البوطي. -
 
 

  



 

عنوان الماستر:         2017/2018السنة الجامعية        ولحاج بالبويرة  اكلي محند ا ةالمؤسسة : جامع
 53ص                                        األسرةقانون 

                                                                       

 مقياس: قانون األسرة المقارن
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثاني
 نوع الوحدة: منهجية

 
 أهداف التعليم:

 خرى أجنبيةتعميق المعارف في قضايا األسرة بمقارنة قانون األسرة الجزائري بقوانين عربية وأ
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 قانون األسرة / مواريث
 محتوى المادة:

مواطن االتفاق واالختالف في كل من القانون الجزائري والمغربي والتونسي وبعض القوانين العربية  والقانون 
 الفرنسي. وأساس كل ذلك فيما يتعلق : 

 انعقاد الزواج 
 الخطبة  -
 الوالية في الزواج -
 ق والواجبات بين الزوجينالحقو  -
 تعّدد الزوجات -

 انحالل الرابطة الزوجية:
 الشقاق بين الزوجين -
 تطليق القاضي -
 متاع البيت -
 اللعان -

 عقود التبرعات.
 نظام اإلرث.

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي

 المراجع: 
 محاضرات في عقد الزواج وآثاره، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي . -
 2004ام األسرة اإلسالمية، لعبد المجيد مطلوب، القاهرة: مؤسسة المختار، الوجيز في أحك -
 . 2005الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، لبلحاج العربي، الجزائر: د م ج،  -
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 قوانين األحوال الشخصية للمسلمين: اإلماراتي، العماني، السوري، المغربي، اليمني، الموريتاني، المصري  -
 الشخصية لغير المسلمين:  قوانين األحوال -
 نظام الطوائف الدينية في سوريا ولبنان . -
 نظام سر الزواج للطوائف الكاثوليكية الشرقية . -
 قانون األحوال الشخصية للموسويين اليهود . -
 قانون الحق العائلي لطائفة الروم األرثوذكس . -
 قانون األحوال الشخصية لألرمن األرثوذكس . -
 للسريان األرثوذكس . قانون األحوال الشخصية -
 قانون األحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية . -
 قانون األحوال الشخصية للمحاكم اإلنجيلية . -
 قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة . -
 القانون المدني الفرنسي . -
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 مقياس: منهجية كتابة البحوث العلمية
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثالث
 وع الوحدة: منهجيةن
 

 أهداف التعليم:
 . المختلفة ومصادره ومفاهيمه ومبادئه للبحث العلمي المتقدمة و األساسية بالمعرفة الطلبة تزويد -1
 للبحث القانوني في المجال الجنائي. مبدئياً  وتأهيلهم والتطبيقية الذهنية مهاراتهم تطوير من الطلبة تمكين -2
 
 

 بة :المعارف المسبقة المطلو 
 منهجية العلوم القانونية/ القانون المقارن.

 
 المحاور العامة محتوى المادة:

 الفصل األول: كيفية إعداد بحث علمي.
 المبحث األول: مرحلة اعداد خطة البحث

 المبحث الثاني: طرق جمع البيانات والمعلومات.
 الفصل الثاني: أساليب توثيق المعلومات

 لمية في التوثيقالمبحث األول: الموضوعية الع
 المبحث الثاني: االقتباس وأنواعه.

 المبحث الثالث: طرق توثيق المراجع وترتيبها.
 

 .امتحانات جزئية وتقييم متواصل  طريقة التقييم:
 المراجع: 

عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية واإلدارية، الجزائر: ديوان  -
 ..1999امعية ، الطبعة الثالثة،المطبوعات الج

مدخل إلى المنهجية وفلسفة القانون،الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية  فاضلي إدريس، -
،2005  
بوحوش عمار، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب،  -

1985 
 1982البحث العلمي، االسكندريةك المكتب الجامعي الحديث، حسن أحمد رشوان، العلم و  -
 .1984أحمد جمال طاهر، البحث العلمي الحديث،عمانك دار الفكر للنشر والتوزيع، -
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 مقياس : المشروع الشخصي والمهني
 قانون األسرة عنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 
 منهجيةالتعليمية :  وحدةال

 أهداف التعليم:
إعطاء مؤشرات عن اآلفاق التي يفتحها  التخصص المدروس ، ود بالمشروع الشخصي والمهنيالمقصتحديد  

تدريب الطالب على بناء مشروعه الشخصي والمهني ألجل ربطه بالمحيط االجتماعي ، في المجال المهني
 .واالقتصادي بشكل إيجابي وفعال

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 لدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة وتحصيل المقياس.كل المعارف المحصلة في المراحل ا

 المحاور العامة محتوى المادة:
 مفهوم المشروع الشخصي والمهني. •
 أهمية المشروع الشخصي والمهني. •
 ضوابط المشروع الشخصي والمهني وآليات تحقيقه. •
 الصعوبات التي تواجه المشروع الشخصي والمهني. •
 الدور المهني للجامعات. •
 .ذج لمشاريعنما •

 أو تقييم متواصل  امتحان طريقة التقييم:
 المراجع:

 .2015، تونس، 2025 -2015 مشروع إصالح منظومة التعليم العالياللجنة الوطنية لإلصالح،  -
كما يتمثله طلبة اإلرشاد والتوجيه، مذكرة ماستر، جامعة  محددات المشروع المهنيحياة قليدة وسعيدة داودي،  -

 .2015 -2014الوادي، حمة لخضر، 
من منظور إصالحات  التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنيد/ حناش فضيلة و د/ محمد بن يحيى زكريا،  -

 .2011جديدة، الجزائر، 
، مذكرة ماستر، التمثالت االجتماعية للمشروع المهني لدى الطالب الجامعيزينب شنوف و ماجدة عوفي،  -

 .2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، دراسة ميدانية على طالب الجامعة عالقة االختيارات المدرسية والمهنية بمشروع الحياةسهام بن احميدة،  -

 .2004 -2003وطالب التكوين المهني، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 
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 .2010 ، مجموعة تمارين تطبيقية، اليونيسيف،المشروع الشخصي للتلميذمحمد بن كروم و نعيمة المدكوري،  -
بين اإلصالح والواقع، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان،  ثقافة التوجيه المدرسي في الجزائرمحمد حمري،  -

2011- 2012. 
 26إلى  23أعمال الملتقى الوطني الموسوم بـ: آفاق الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية، من 

 .1، جامعة الجزائر2012أفريل 
 ، مقاربة سيكولوجية، المغرب.المشروع الشخصي للتلميذشاو، الغالي أحر 

 
 مقياس: مقاصد تشريعات األسرة

 عنوان الماستر: قانون األسرة
 السداسي: األول

 نوع الوحدة: استكشافية
 

 أهداف التعليم:
 تعميق المعارف من خالل استكشاف مقياس مقاصد الشريعة في األسرة

 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 خل للعلوم القانونية مد
 

 المحاور العامة محتوى المادة:
 الفصل األول: مفهوم المقاصد و بناء الشريعة عليها.

 الفصل الثاني: أنواع المقاصد ودرجاتها.
 الفصل الثالث: المقاصد من تشريعات األسرة.

 الفصل الرابع: تعارض مقاصد تشريعات األسرة وسبل ترجيحها.
 

 طريقة التقييم:
 نهائي. امتحان

 المراجع: 
 مقاصد الشريعة، لمحمد الطاهر بن عاشور. -
 نظرية المقاصد، للريسوني. -
 الموافقات ، للشاطبي. -
 م .1967/1968المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقاء، دمشق: مطابع ألف باء األديب،  -
 قواعد األحكام في مصالح اآلنام، للعّز بن عبد السالم . -
 ب الدين القرافي .الفروق، لإلمام شها -
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 فقهيةالقواعد المقياس: 

 عنوان الماستر: قانون األسرة
 السداسي: األول 

 نوع الوحدة: استكشافية
 
 

 أهداف التعليم:
 تعميق المعارف األسرية بربطها بأصولها الكلية وكذلك بقواعدها الفقهية . -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 .قانون األسرة / مواريث 
 

 المحاور العامة مادة:محتوى ال
)األمور بمقاصدها، الشك ال يزيل اليقين، العادة محكمة، ال ضرر وال القواعد الكلية الخمسة ملخص /  •

 (المشقة تجلب التيسيرضرار، 
 قاعدة : ال مساغ لالجتهاد في مورد النّص  •
 إذا اجتمع الحالل والحرام ُغلِّب الحرام •
 ما ثبت بالشرع مقّدم على ما ثبت بالشرط •
 من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه •

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي

 
 المراجع: 

 م .1967/1968، لمصطفى أحمد الزرقاء، دمشق: مطابع ألف باء األديب، المدخل الفقهي العام -
 م .2005، لعبد العزيز محمد عزام . القاهرة: دار الحديث، القواعد الفقهية -
 للشيخ أحمد الزرقا . ة،شرح القواعد الفقهي -
 م .2005، لإلمام السيوطي . بيروت: دار ابن حزماألشباه والنظائر -
 م .2005البن نجيم . بيروت: دار ابن حزماألشباه والنظائر،  -
 للعّز بن عبد السالم .قواعد األحكام في مصالح اآلنام،  -
 لإلمام شهاب الدين قرافي .الفروق،  -
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 سرة في االتفاقيات الدوليةمقياس: حماية األ

 عنوان الماستر: قانون األسرة
 السداسي: الثاني

 نوع الوحدة: استكشافية
 
 

 أهداف التعليم:
وذلك من خالل االطالع على ما جار في االتفاقيات  وحقوق الطفل،  تعميق المعارف في مجال حماية األسرة

 الدولية.
 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 قانون األسرة حقوق اإلنسان/

 
 المحاور العامة محتوى المادة:

 والشريعة اإلسالمية  حماية األمومة في االتفاقيات الدولية •
 حماية األسرة في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان •
 المنظمات الدولية المعنية بحماية األسرة •
 حماية حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية والشرائع السماوية •
 

 يم:طريقة التقي
 .امتحان نهائي

 
 المراجع: 

محمد عبد اهلل الخشن،الوضع القانوني لرئيس الدولة: في القانون الدولي العام،اإلسكندرية: دار الجامعة  -
 2005الجديدة 

 2007عبد الكريم علوان،الوسيط في القانون الدولي العام ،عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع  -
 منشأة المعارف  لي العام ،اإلسكندرية:علي صادق أبو هيف،القاتون الدو  -
  1، ط 2002ELGAصالح الدين أحمد حمدي،دراسات في القانون الدولي العام،الجزائر: منشورات  -
،الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  -المفهوم و المصادر  -أحمد بلقاسم ،القانون الدولي العام  -

  3، ط 2008
 2005القانون الدولي العام ،اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية  محمد سامي عبد الحميد،أصول -
 2005إبراهيم رفعت الجمال،دراسات في القانون الدولي العام،مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر  -
 2007إبراهيم أحمد خليفة،القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي،اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر  -
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 الضوابط الفقهية الخاصة باألسرة مقياس:
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثاني
 نوع الوحدة: استكشافية

 
 أهداف التعليم:

عميق المعارف األسرية بربطها بأصولها الكلية وكذلك بقواعدها الضوابط جزء من القواعد الفقهية فالهدف ت -
 الفقهية .

 لمعارف المسبقة المطلوبة :ا
 الفقهيةالقواعد 

 المحاور العامة محتوى المادة:
 عامة :قواعد : 1محور

 الوالية الخاصة أقوى من الوالية العاّمة -
ّنما ينكر المجمع عليه -  ال ُينَكر المختلف فيه وا 
 األصل في األبضاع التحريم -
 ال ينسب إلى ساكت قول -
 االضطرار ال يبطل حّق الغير -

 :بالزواج والطالقخاصة ضوابط : 2محور
 الخطبة -
 المحرمات من النكاح -
 المهور -
 الولي -
 الطالق -

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي 

 المراجع: 
 كتب الفقه اإلسالمي. -
 م .1967/1968، لمصطفى أحمد الزرقاء، دمشق: مطابع ألف باء األديب، المدخل الفقهي العام -
 . م2005، لعبد العزيز محمد عزام . القاهرة: دار الحديث، القواعد الفقهية -
 للشيخ أحمد الزرقا . شرح القواعد الفقهية، -
 م .2005، لإلمام السيوطي . بيروت: دار ابن حزماألشباه والنظائر -
 م .2005البن نجيم . بيروت: دار ابن حزماألشباه والنظائر،  -
 للعّز بن عبد السالم .قواعد األحكام في مصالح اآلنام،  -
 .لإلمام شهاب الدين قرافي الفروق،  -
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دارته  مقياس: تنظيم الوقف وا 

 عنوان الماستر: قانون األسرة
 السداسي: الثالث

 استكشافيةنوع الوحدة: 
 

 أهداف التعليم:
يتعرف الطالب على كيفية تسيير األوقاف. وعلى سبل المحافظة عليها، وعلى طرق االستثمار فيها، وأهم 

 المؤسسات اإلدارية وما يجري فيها من إصالح إداري.
 عارف المسبقة المطلوبة .الم

 معارف سبقت في الليسانس: المدخل للشريعة اإلسالمية، وقانون األسرة الجزائري.
 المحاور العامة محتوى المادة:

 : إدارة األوقاف1محور
 ـ هيكلية اإلدارة المركزية والمحلية

 ـ نظارة األوقاف 
 ـ التصرفات الواردة على إدارة األوقاف

 اف.ـ الرقابة على األوق
 ـ االستثمار في األوقاف.

 : دعاوى ومنازعات األمالك الوقفية2محور
 ـ أحكام الدعوى وصاحب الصفة في رفع الدعوى

ثبات األوقاف.  ـ موضوع المنازعات وأسبابها وصاحب االختصاص وا 
 : اإلصالح اإلداري لنظام الوقف3محور

 ـ الوالية على الوقف.
 سة الوقفـ األنماط اإلدارية التي مرت بها مؤس

 ـ التجارب المعاصرة لإلصالح اإلداري للوقف
 ـ مرتكزات اإلصالح اإلداري لألوقاف

 طريقة التقييم : 
 امتحان نهائي. 
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 المراجع :
 قانون األوقاف.  -
 قانون األسرة الجزائري.  -
 قانون العدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت األوقاف، لقدري باشا. -
 زهرة.  محاضرات في الوقف. محمد أبو -
 صناديق الوقف االستثماري، د. أسامة عبد المجيد العاني. -
 الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب، د. عبد الرزاق صبيحي. -
 مجلة القضاء.  -
 

 الضمان االجتماعيقانون مقياس: 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثالث
 نوع الوحدة: استكشافية

 
 

 أهداف التعليم:
من خالل خاصة في جانب الحماية االجتماعية لضمان االجتماعي له عالقة متشابكة مع قانون األسرة نظام ا

 فالواجب معرفة القانون المعمول به.نظام التأمينات االجتماعية ألفراد األسرة ، 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معارف من الليسانس: النظرية العامة للقانون، قانون األسرة.
 المحاور العامة لمادة:محتوى ا

 ـ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: مهامه وهيكلته.
 ـ  أصناف الحماية بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 ـ اآلليات الجديدة في قطاع الضمان االجتماعي.
 ـ واقع الضمان االجتماعي بالجزائر.

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي

 المراجع: 
 الجتماعي.ـ قانون الضمان ا
 ـ قانون العمل.

 .الجزائر : دار هومة ،  بن صاري ياسين، منازعات الضمان اإلجتماعي في التشريع الجزائري ـ
 
 

http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfdroit/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=21
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibfdroit/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=21
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 مقياس: قضايا أسرية

 رةعنوان الماستر: قانون األس
 السداسي: الثالث

 نوع الوحدة: استكشافية
 

 أهداف التعليم:
 معالجة القضايا المطروحة في ضوء الفقه اإلسالمي ومقّرراته، ورّد الشبهات الواردة على كّل قضية. -
 إبراز الحكم اإللهية من تشريع هذه القضايا -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 يث.قانون األسرة / موار معارف من الليسانس: 

 المحاور العامة محتوى المادة:
 الكفاءة في النكاح.

 تعدد الزوجات.
 القوامة.

 حق التأديب ومعالجة النشوز.
 الطالق بين القاضي والزوج.

 
 طريقة التقييم: 
 .امتحان نهائي

 المراجع: 
 شبهات حول اإلسالم، لمحمد قطب، بيروت: مؤسسة الرسالة . . -
 . 1982بو خليل، دمشق: دار الفكر، اإلسالم في قفص االّتهام، لشوقي أ -
 . 1980دراسات إسالمية، لمحمد عبد اهلل دراز، الكويت: دار القلم،  -
 . 2006روح الحداثة، لطه عبد الرحمن، بيروت: المركز الثقافي العربي،  -
 . 1987على طريق العودة إلى اإلسالم، لمحمد سعيد رمضان البوطي، الجزائر: مكتبة رحاب،  -
 . Paris: Sagesse d'Orientلمحمد سعيد رمضان البوطي، قضايا ساخنة، -
 . 2002تحرير المرأة في عصر الرسالة، لعبد الحليم أبو شقة، الكويت: دار القلم -
 . 2009المرأة واألسرة، لدالل عباس وآخرين، بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،  -
 . 2008مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، المرأة وقضاياها، لمجموعة من المؤّلفين، بيروت:  -
 



 

عنوان الماستر:         2017/2018السنة الجامعية        ولحاج بالبويرة  اكلي محند ا ةالمؤسسة : جامع
 64ص                                        األسرةقانون 

                                                                       

 
 مقياس : علم االجتماع األسري.

 
 قانون األسرة.   عنوان الماستر:

 األول.السداسي: 
 .أفقية وحدة تعليمية الوحدة التعليمة: 

 
 

 أهداف التعليم:
 يكتسب الطالب من خالل هذه المادة معلومات حول علم االجتماع وعالقته بقضايا األسرة.

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 

يفترض في الطالب أنه يملك رصيد من المعارف المسبقة عن هذا الموضوع، من خالل دراسته لبعض المواد 
 ذات الصلة خالل مرحلة الليسانس وهي علم االجتماع القانوني.

 
 المحاور العامة محتوى المادة:

 اعيا.المداخل النظرية لدراسة األسرة إجتم  :األول المحور
 :تاريخ الدراسات السوسيولوجية األسرية -أوال 

 :السوسيولوجية لألسرة ثانيا ـ الصعوبات التي تواجه الدراسة
 :السوسيولوجية لدراسة األسرة المداخل -ثالثا 

 : البناء االجتماعي لألسرة )األسرة وعالقتها بنسق القيم(الثاني لمحورا
 عي لألسرةاالجتما : التحضر والبناء الثالثلمحور ا
 : القرابة والبناء االجتماعي لألسرة الرابع محورال
 واقعية دراسات –: األسرة وديناميات التغير  الخامس محورال

 :الدراسة األولى: صراع القيم وآثاره في بناء األسرة ووظائفها
 الثانية: أثر التغير االجتماعي في البناء االجتماعي لألسرة  الدراسة

 :بنائيًا ووظيفياً  التغير االجتماعي والتكنولوجي وأثره في األسرة الدراسة الثالثة:
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 طريقة التقييم:
 امتحان نهائي.

 ) كتب، ومطبوعات ، مواقع إنترنت، إلخ(. المراجع:
  2004بهاء الدين خليل تركية: علم االجتماع العائلي األهالي دمشق -
 2003جلس التعاون الخليجأبو بكر أحمد بالقادر: القضايا والمشكالت الزوجية م -
 2000معن خليل عمر: علم االجتماع األسرة دار الشروق عمان -
 والنشر، القاهرة علم االجتماع العائلي، دار الوفاء لدنيا الطباعة ،عبد الرؤوف الضبع -
 .للمسنين وتوافقهم النفسي العالقات األسريةمحمد نبيل عبد الحميد،   -
محمد نبيل عبد الحميد احمد سالم األحمر. علم االجتماع األسرة بين التنظير والواقع المتغير. دار الكتاب   -

 2004الجديد المتحدة. سنة النشر، 
 . والقانون العنف األسري بين علم االجتماع حلمي ساري، -
، مؤسسة شباب الجامعة -دراسة في علم اجتماع األسرة –حسين عبد الحميد رشوان، األسرة والمجتمع  -

 .2004، دط، -ٌاإلسكندرية
  حمدى عبد الحميد وأحمد مصطفى، علم االجتماع األسري. -
 

 قانونية )لغة فرنسية( مقياس: مصطلحات
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 ألولالسداسي: ا
 فقيةأنوع الوحدة: 

 
 

 أهداف التعليم:
 التعرف على المصطلحات القانونية في المواد المدرسة في السداسي األول. -
 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
  اللغة الفرنسية.

 
 محتوى المادة:

 تخصص قانون األسرة باللغة الفرنسية،المواد المدرسة في ومواضيع طلحات مص -
 

http://www.noorsa.net/file.php?f=6158
http://www.noorsa.net/file.php?f=2141
http://www.noorsa.net/file.php?f=2141
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 طريقة التقييم:

 .امتحانات جزئية وتقييم متواصل
 

 المراجع: 
 .1997مجمع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية،  -
- Jacques PICOTTE, JURIDICTIONNAIRE, CENTRE DE TRADUCTION ET DE 

TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Université de Moncton, 2011. 
- DR. MOHAMED S. E. ABDEL WAHAB, Legal Terminology, faculty of law cairo 

university, 2007. 
-  
 

 مقياس: تنازع قوانين األسرة
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثاني
 أفقية نوع الوحدة: 

 
 أهداف التعليم:

الت كون أحد الزوجين من جنسية تعريف الطالب بالقواعد القانونية التي تحكم العالقة الزوجية وآثارها في حا
 أجنبية، أو من ديانة أخرى.

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معارف من الليسانس: النظرية العامة للقانون/ القانون الدولي الخاص/ قانون األسرة الجزائري. 

 محتوى المادة:
 ـ قواعد اإلسناد في انعقاد الزواج وآثاره.

 اج وآثاره.ـ قواعد اإلسناد في انحالل الزو 
 ـ قواعد اإلسناد في اإلرث.

 ـ قواعد اإلسناد في أحكام األهلية.
 ـ قواعد اإلسناد في عقود التبرعات. 

 طريقة التقييم:
 .امتحان نهائي

 المراجع: 
 مراجع القانون الدولي الخاص. 
 شروح قانون األسرة الجزائري. 

 مجلة القضاء. 
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 قانونية)لغة إنجليزية( مقياس: مصطلحات
 نوان الماستر: قانون األسرةع

 السداسي: الثاني
 نوع الوحدة: افقية

 
 

 أهداف التعليم:
 .قانون األسرة  باللغة اإلنجليزية في المواد المدرسة فيوالمواضيع  التعرف على المصطلحات القانونية  -

 المعارف المسبقة المطلوبة :
  .نجليزيةاللغة اإل

 
 محتوى المادة:

 التخصص.مواد المدرسة في الومواضيع  مططلحات  -
 

 طريقة التقييم:
 .امتحانات جزئية وتقييم متواصل

 
 المراجع: 

 .1997مجمع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية،  -
- Jacques PICOTTE, JURIDICTIONNAIRE, CENTRE DE TRADUCTION ET DE 

TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Université de Moncton, 2011. 
- DR. MOHAMED S. E. ABDEL WAHAB, Legal Terminology, faculty of law cairo 

university, 2007. 
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 تقنيات االتصال الحديثة وأثرها على األسرةمقياس: 
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 السداسي: الثالث
 نوع الوحدة: افقية

 
 

 أهداف التعليم:
ياس تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على التنشئة االجتماعية للفرد و وعلى الخصوصية الثقافية يتناول المق

 لألسرة والمجتمع، وضرورة التحكم فيها  باستغالل إيجابياتها واستبعاد سلبياتها.  
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 أهمية الموضوع  المدروس 

 المحاور العامة محتوى المادة:
 االتصال.وتقنيات تكنولوجيا  ماهية -
 الخصوصية الثقافية وأعراف األسرة والمجتمع الجزائري -
 االتصال  في الخصوصيات الثقافية لألسرة الجزائريةوتقنيات  تكنولوجيا العالقة و تأثير  -
 

 طريقة التقييم:
 امتحان نهائي

 
 المراجع: 
، الجزائر، 1الحكمة، طكنوز ث، مؤسسة التصال واإلعالم الحديمحمد الفاتح  حمدي: تكنولوجيا ا -

2011. 
 . 1984عبد الرزاق جلبي: دراسات في المجتمع والثقافة والخصوصية، دارالنهضة، بيروت،  -
 2010فضيل دليو: التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال.دار الثقافة، األردنن  -

 2002، دار النهضة العربية، غسان منير حمزة: الهويات الوطنية والمجتمع العالمي واإلعالم -
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 مقياس: مصطلحات قانونية)لغة إنجليزية(
 عنوان الماستر: قانون األسرة

 لثالسداسي: الثا
 نوع الوحدة: افقية

 
 

 أهداف التعليم:
 التعرف على المصطلحات القانونية  والمواضيع في المواد المدرسة في قانون األسرة  باللغة اإلنجليزية. -

 قة المطلوبة :المعارف المسب
  اللغة اإلنجليزية.

 
 محتوى المادة:

 مططلحات  ومواضيع المواد المدرسة في التخصص. -
 

 طريقة التقييم:
 .امتحانات جزئية وتقييم متواصل

 
 المراجع: 

 .1997مجمع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية،  -
- Jacques PICOTTE, JURIDICTIONNAIRE, CENTRE DE TRADUCTION ET DE 

TERMINOLOGIE JURIDIQUES, Université de Moncton, 2011. 
- DR. MOHAMED S. E. ABDEL WAHAB, Legal Terminology, faculty of law cairo 

university, 2007. 
  



 

عنوان الماستر:         2017/2018السنة الجامعية        ولحاج بالبويرة  اكلي محند ا ةالمؤسسة : جامع
 70ص                                        األسرةقانون 

                                                                       

 مواءمة الماستر
 

 عروض تكوين الماستر للميدان
 

      محند أولحاج ، البويرة جامعة آكلي      :المؤسسة
 

 الحقوق والعلوم السياسية : الكلية/ المعهد
 

 الحقوق  :  الميدان
 
 

 الفروع التخصصات 
 قانون األسرة 

 الحقوق

 قانون العقود والمسؤولية 
 قانون األعمال 
 القانون الدولي الخاص 
 القانون الجنائي والعلوم الجنائية 
 ق اإلنسانالقانون الدولي لحقو  
 القانون اإلداري 
 الدولة والمؤسسات 
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