
 

 

 

 

 

 

 برنامج السداسيين الخامس و السادس

 قانون عام في ليسانسلمسار ال
 (قانون عام :ليسانس في الحقوق تخصص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لسداسي الخامس:ا -1

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  11
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          وحدات التعليم األساسية    

          )إج( 1و ت أ 

القرارات والعقود : 11المادة 

 االدارية 
 

 س  36
 سا6

 
 + + 7 2 سا41 / د61وس 1

 + + 7 2 سا41 / د61وس 1 سا6 س 36 وظبفة العامةال : 12المادة 

 + + 1 1 سا 12 / د61وس 1 سا6 س 36  عالقات الدولية: : قانون ال16المادة 

 وحدات التعليم المنهجية
 

         

          )إج(  1و ت م 

: مقارنة االنظمة 11المادة 

  القانونية
 + + 1 1 سا36 / / د61وس 1 س 21

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

          )إج(1و ت إ  

والتنمية  قانون البيئة: 1المادة

  المستدامة
 + + 2 1 سا21 / / د61وس 1 س 21

: القانون الدولي  12المادة 

 االنساني
 + + 2 1 سا21 / / د61وس 1 س 21

 + + 2 1 سا21 / / سا6 س 42 مالية العامةال:  16المادة 

          وحدة التعليم األفقية

          )إج(1و ت أ ف 

 +  2 1 / / / د61وس 1 س 21 :  لغة أجنبية 11المادة 

 1مجموع السداسي 
 

 سا291 315

سببببا 21اسبببببوعا 11)

المقررة في االسبببببوع 

عدد ساعات  291هي 

فعلية بين محاضببببرات 
 واعمال موجهة(

 سا663  

محموع السببببببباعببات التي يقوم 
يهبا الطبالبي في اطار نشببببببباط  
البااتي م  اسببببببباتباتب  ومكتبت  
وببحبو بببب  في المحبببباضبببببببرات 

 واالعمال الموجهة

   رصيد61 11



سببببببا في االسبببببببوع اعمال  21

اسبببببوعا هي  11شببببخصببببية   

 سا663

 :السادس السداسي -2

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
  السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  11
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

          ساسيةاألتعليم الوحدات     

          )إج( 1و ت أ 

 منازعات اإلدارية ال: 11المادة 
 

 + + 7 2 41  د61و1 6 36

 القانون االقتصادي العام:  12المادة 

 
 + + 7 2 41  د66و1 6 36

 + + 1 1 12   6 12 حريات العامةال:  16المادة 

 وحدات التعليم المنهجية
 

       
  

 )إج( 1و ت م 

 
         

 ملتقى : 11المادة 

 
 + + 1 1 36   61و1 21

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

          )إج(1و ت إ  

 + + 2 1 21   د61و1 21 :قانون مكافحة الفساد1المادة 

القانون والقضاء الدولي : 2المادة 

 الجنائي

12 6 /  / 1 2 + + 

 + + 2 1 21   د61و1 21 ملكية الفكريةال: 16المادة 

          وحدة التعليم األفقية

          )إج(1و ت أ ف 

  لغة أجنبية  : 11المادة 

 

21    21 1 2 
 + 

 1مجموع السداسي 
 

   61 11 663   سا291 ساعة 613

 



 



 

 الخامسالسداسي: 

 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 

 اإلداريةالقرارات والعقود المادة: 

 

 أهداف التعليم:

اإلدارية الصادرة عن اإلدارات العمومية في إطار القرارات والعقود  دراسة تمكين الطالب من 

 القيام بالنشاط اإلداري

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون االداري

 

 محتوى المادة:

 تمييزه عن غيره(  -األنواع –مفهوم القرار اإلداري: )التعريف  -

 (رار اإلداري: )العناصر الموضوعيةإعداد الق -

 نهاية القرار اإلداري( –تنفيذ القرار  -النظام القانوني للقرار اإلداري: )نفاذ القرار -

 معيار تحديد العقد اإلداري( –األنواع  –)التعريف  :مفهوم العقد اإلداري -

 إلداري(نهاية العقد ا –العقد  ذتنفي –العقد كيفية إبرام : )النظام القانوني للعقد اإلداري -

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 



 خامسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 

 الوظيفة العامةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

  الذي يحكم الوظيفة العامة السيما حقوق و واجبات الموظف العامدراسة النظام القانوني تمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 قانون العمل -القانون االداري

 

 محتوى المادة:

 -والدولة طبيعة العالقة بين الموظف -)أنظمة الوظيفة العامة :مفهوم الوظيفة العامة -

 مصادر الوظيفة العامة(

 )الدخول في الوظيفة العامة( :الوظيفة العامةالحياة المهنية في  -

 حقوق وواجبات الموظف -

 النظام التأديبي للموظف العام -

 المهني للموظف المسارنهاية  -

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 



 

 خامسالالسداسي: 

 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 

 قانون العالقات الدوليةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

  دراسة العالقات الدولية من خالل معرفة أساس قيام العالقات الدبلوماسية و تطبيقاتهاتمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي العام –المجتمع الدولي 

 

 محتوى المادة:

 :العالقات الدبلوماسية

 التاريخي للعالقات الدبلوماسية التطور  -

 الوظائف الدبلوماسية -

 أنواع المهام الدبلوماسية -

جال الم -المجال الجوي  -تطبيقات العالقات الدولية على المجاالت الدولية: )المجال البري  -

 البحري(

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 



 الخامس السداسي: 

 

 وحدات التعليم المنهجيةعنوان الوحدة : 

 

 مقارنة األنظمة القانونيةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

التعرف على النظم القانونية المقارنة و مقارنتها بالنظم القانونية المطبقة في الجزائر  و تمكين الطالب من 

 مدى تعايشها

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 تاريخ النظم القانونية. –المدخل للعلوم القانونية 

 

 محتوى المادة:

 )المصادر والمناهج(. النظام القانوني الالتيني: -

 )المصادر والمناهج(. النظام القانوني األنجلوساكسوني: -

  )المصادر والمناهج(. النظام القانوني الجرماني: -

 

  طريقة التقييم:

 + متواصلنهائي امتحان 

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 



 خامسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 

 المستدامة قانون البيئة والتنميةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

 معارف قانونية حول التشريع البيئي و مظاهر الحماية القانونية للبيئة فيتمكين الطالب من الحصول على 

 إطار التنمية المستدامة على المستوى الوطني و على المستوى الدولي

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي -القانون االداري

 

 محتوى المادة:

 مفهوم البيئة والتنمية المستدامة -

 قوانين البيئةأنواع  -

 نوني للبيئة في التشريع الجزائرياإلطار القا -

 للتلوثالمفهوم القانوني  -

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 



 خامسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 

 القانون الدولي اإلنسانيالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

 نشأته و تطوره و مجاالته، القانون الدولي اإلنساني التعرف على مفهوم تمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الدولي العام

 

 محتوى المادة:

 ظهوره وتطوره -

 مجاالته وآفاقه -

 

 

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 

 



 لخامساالسداسي: 

 

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 

 المالية العامةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

و كيفية إعدادها و تنفيذها و أهم مواردها  النظرية العامة للميزانيةدراسة تمكين الطالب من 

 و الرقابة عليها.

  

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون االداري

 

 محتوى المادة:

 

 النظرية العامة للميزانية -

 (والتنفيذ اإلعداد) مضمون الميزانية: -

 النظرية العامة للموارد          

 الضريبة والقرض العام -

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 



 الخامس السداسي: 

 

 وحدات التعليم األفقيةعنوان الوحدة : 

 

 لغة أجنبية.المادة: 

 

 أهداف التعليم:

 التحكم في المصطلحات القانونية باللغة األجنبيةتمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 المصطلحات القانونية

 

 محتوى المادة:

 يحدد محتواه من قبل فريق ميدان التكوين

 

 

  طريقة التقييم:

 نهائي امتحان 

 

      إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 

  



 

 سادسالالسداسي: 

 وحدات التعليم األساسيةالوحدة : عنوان 

 

 المنازعات اإلداريةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

دراسة إجراءات رفع الدعاوى اإلدارية و سيرها و األحكام القضائية الصادرة في ذلك تمكين الطالب من 

 . و طرق الطعن فيها

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 اإلداريةالقرارات و العقود  -القانون اإلداري

 

 محتوى المادة:

 مبدأ المشروعيةمفهوم  -

 )التعريف واألنواع( :مفهوم المنازعة اإلدارية -

شروط  –)دعوى اإللغاء(: )خصائص الدعوى  :دعوى تجاوز السلطة -

 (اآلثار المترتبة على دعوى اإللغاء -أوجه اإللغاء -قبول الدعوى

 سأسا –شروط قبول الدعوى  –)المبادئ العامة  دعوى التعويض: -

 إصالح الضرر( -المسؤولية

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 



 سادسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 

 القانون االقتصادي العامالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

 وأهميته و مجاالته.  االقتصادي القانون العام  معرفة مفهوم تمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون االداري

 

 محتوى المادة:

 )المبادئ( :المفهوم والمصادر -

 ر(التنظيم والتسييالمفهوم، ) :المؤسسات االقتصادية العامةو القطاع العام -

 لنشاط المالي والنشاط االقتصادي()ا :مجاالت القانون العام االقتصادي -

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 

 

 



 سادسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 

 الحريات العامةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

  دراسة الحريات العامة و أنواعها و الحماية القانونية المقررة لهاتمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 حقوق االنسان -القانون االداري -القانون الدستوري

 

 محتوى المادة:

 التعريف والتحديد -

 النظام القانوني للحريات العامة -

 أنواع الحريات العامة -

 (والدوليةداخلية ال) :حماية الحريات العامة -

 

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب ) المراج : 

 



 السادسالسداسي: 

 وحدات التعليم المنهجيةعنوان الوحدة : 

 

 ملتقىالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

 التحكم في قواعد البحث العلمي في العلوم القانونية.تمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 منهجية البحث العلمي

 

 

 محتوى المادة:

 .التكوين  ميدان فريق فمن طر المواضيعتحدد 

 

 

 

 متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 

 

 

 



 سادسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 

 قانون مكافحة الفسادالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

  األحكام الموضوعية و اإلجرائية المتعلقة بها.دراسة جرائم الفساد و تمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 االجراءات الجزائية –القانون الجنائي العام 

 

 محتوى المادة:

 السياسة الوقائية -

 األحكام الجزائية -

 الفسادالتعاون الدولي في مجال مكافحة  -

 

 

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت،كتب ) المراج : 

 



 سادسالالسداسي: 

 

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 

 القانون والقضاء الدولي الجنائيالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

، ظهوره و تطوره و هيئات القضاء القانون والقضاء الدولي الجنائيدراسة تمكين الطالب من 

 الجنائي الدولي.

 

 المسبقة المطلوبة :المعارف 

 القانون الجنائي -القانون الدولي

 

 محتوى المادة:

 هوتطور القضاء الدولي الجنائي ظهور -

 لجهات القضائية الجنائية الدوليةا -

 (نموذجا )نظام روما :االختصاص واإلجراءات -

 

 

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 



 

 السادسالسداسي: 

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 

 الملكية الفكريةالمادة: 

 

 أهداف التعليم:

 دراسة حقوق الملكية الفكرية و الحماية القانونية المقررة لهاتمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 القانون الجنائي العام. -المدخل للعلوم القانونية

 

 المادة:محتوى 

 مفهوم الملكية الفكرية: )التعريف والمصادر( -

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

 الملكية الصناعية. -

 الحماية القانونية للملكية الفكرية. -

 

 

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 



 السادسالسداسي: 

 التعليم األفقيةوحدات عنوان الوحدة : 

 

 لغة أجنبيةالمادة: 

 أهداف التعليم:

 التحكم في المصطلحات القانونية .تمكين الطالب من 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 دولي .... -القانون االداري

 محتوى المادة:

 خاص باللغة األجنبيةتدريس مقياس في القانون ال

 

 

 

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراج : 

 

 

 


