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 تحديد مكان التكوين: -1
 

 -بجاية–جامعة عبد الرحمان ميرة 
 الحقوق والعلوم السياسية كلية 
 

 فرع : الحقوق
 قسم : القانون الخاص 
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  : المشاركون اآلخرون -2
 
 
 : الشريكة األخرىالمؤسسات  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تماعيون االقتصاديون اآلخرون:المؤسسات و الشركاء االج -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشركاء الدوليون األجانب : -
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 إطار وأهداف التكوين: -3
 

ي فاق بالتكوين تحديد تخصصات النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحشروط االلتحاق ) -أ
 :الماستر المعني (

 شهادة الليسانس في تخصص القانون الخاص. -
 شهادة الليسانس في النظام الكالسيكي. -
 عدم تعرض المترشح إلى عقوبات تأديبية. -
 الحصول على نتائج إيجابية خالل المسار الدراسي لليسانس. -

 
 
 )حقل إجباري( أهداف التكوين -ب
 ألكثر(سطرا على ا 20 - نهاية التكوين المكتسبة عندالكفاءات المستهدفة، المعرفة )
 

ن لقانواختاروا تخصص ا ذا التكوين الطلبة الناجحين في ليسانس القانون الخاص والذينيخص ه

 ، لهذا يهدف هذا التكوين:الشامل الخاص

 األول، الثاني والثالث.  بدراسة السداسياتوذلك  الماسترإلكمال دراسة  -

 تعميق مدارك الطالب في مجال القانون الخاص. -

 إدراج أهم المواد التي تساعد الطالب على اإلحاطة بمجال التكوين.  -

لب بع الطاتعلق بالتخصص ليتشي وكل ماالتعرض لبعض المواد االستكشافية ومواد التعليم الحر  -

 تخصصه.بكل ما يتعلق ب

 .برنامج الليسانسإلغاء التكرار في بعض المواد خاصة مع تغيير  -

 
 حقل إجباري() سطرا على األكثر( 20) ستهدفةالمالمؤهالت و الكفاءات  -ج
 

تح فن ثم إن تخصص القانون الخاص الشامل يفسح المجال نحو متابعة الدراسة في الماستر وم    

 التوظيف  في مختلف القطاعات المرتبطة بالحقوق.

 
 )حقل إجباري( لتشغيلالقدرات الجهوية والوطنية لقابلية ا -د
 

ان يهدف التخصص إلى تكوين قانونيين في القانون الخاص، أّما فيما يخص التشغيل ف     
وظائف  ى عدةالمتحصلين على الشهادات يمكن لهم متابعة المسار الجامعي في الماستر أو التوجه إل

وى ى مستتتعلق بالحقوق مثل المحاماة ، قانونيين وإطارات في مختلف المؤسسات ، قانونيين عل
ضرين مهنة المح ممارسةت العمومية سواء اإلدارية أو المالية أو حتى االقتصادية، اإلدارا

 .وغيرها مهنة التوثيقوالفضائيين 
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 )حقل إجباري( رىالجسور نحو تخصصات أخ -ه

جنائي ون الل إلى تخصص القانأن ينتق لمعّمقجل في ماستر القانون الخاص ايمكن للطالب المس    
 أو قانون األحوال الشخصية. القانون العقاري، والعلوم الجنائية

 ) حقل إجباري(لمتابعة التكوين النجاعة  مؤشرات -و
 .(كتسبة...الكفاءات الم إمكانية التشغيل، متابعة الخرجين، الديمومة، نسبة النجاح، ) معايير

 

 .معّمقال أغلب الطلبة يسجلون في تخصص القانون الخاص -

 أصحاب هذا التخصص.المهن الحرة المتاحة تفضل  -
 
 
 الممكن التكفل بهم( )إعطاء عدد الطلبةقدرات التأطير:  -ز

  

 طالب من بين المتفوقين في شهادة الليسانس قانون خاص. 300
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 اإلمكانيات البشرية المتوفرة: -4
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 محاضرة، تطبيق، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(.  *
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المذكرات، أخرى)توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير   *

 
 :في التخصص  للتكوين اإلمكانيات المادية المتوفرة -5
 

  :المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
يتضمن انشاء  11/02/2013مؤرخ في  70ية القاعدة القانونية، معتمد بموجب القرار الوزاري رقم فعل مخبر بحث حول عنوان المخبر: -ب

 مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي. 
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 (تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية للتكوين المقترح.) بطاقة لكل مخبر  -ت
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 (إجباريحقل  ) ن المقترحبعرض التكويفي المؤسسة الجامعية و المتعلقة التوثيق المتوفر  -ج
ن التي يمكبة جات عدد الطلالحتيا تستجيبحتوي مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية على كم هائل من المراجع باللغتين العربية والفرنسية ت     

 كتاب في ميدان القانون باللغتين . 2000أكثر من  بحيث تحتوي المكتبة على   أن يستوعبها قسم القانون الخاص.
 
 
 
 المتوفرة بالمعهد أو الكلية األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصالمقرات  -د
 

 األساتذةبومكاتب مجهزة خاصة  اإللكتروني،تتوفر الكلية على عدد معتبر من المكاتب وقاعتين للدوريات، وقاعة مخصصة للبحث 
 . الثالثة ليسانس ماستر ودكتوراه ارو، كما تتوفر الكلية على مخبر بحث يستقبل الطلبة من األطالموظفين في الكلية
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II - التخصصي بطاقة التنظيم السداسي للتعليم  
 (3و 2و 1)السداسيين 

 (الماستر إن وجدت الوزارية الخاصة بمالحق القرارات تدمج )
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 السداسي األول: -
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل أخرىعمال أ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 كتساب الملكيةطرق إ :1المادة 

منازعات القانون الدولي  :2المادة 
 الخاص

150 
3 1.30  5.30 3 6 × × 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 المنازعات العقارية :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 1 منهجية البحث العلمي: 1المادة 

  × 3 1 3.30   1.30 75 تقنيات التحرير اإلداري: 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 وت إالرمز:
 2 المعامل:

 2الرصيد:

قانون الوقاية من الفساد  :1المادة 
 ومكافحته

22.30 1.30    1 1  × 

 ×  1 1    1.30 22.30 قانون العمل :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 1 1    1.30 22.30 1( انجليزيةأجنبية )لغة : 1المادة

 
× 

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 التعليم األساسيةوحدات 

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون المعامالت االلكترونية :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون حماية المستهلك :2المادة 
 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 المسؤولية المدنية )المهنية( :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 2: منهجية البحث العلمي 1المادة 

 3 1 3.30   1.30 75 اإلعالم واالتصال كنولوجيات: ت2المادة 
 

× 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 عقود األعمال :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 التركاتتقسيم  :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1    1.30 22.30 2( انجليزيةأجنبية )المادة: لغة 

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1السداسي مجموع 
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 السداسي الثالث:   -
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون الملكية الصناعية :1المادة 

في مسائل  االجتهاد القضائي :2المادة 
 األسرة

150 
3 1.30  5.30 3 6 × × 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 اإليجارات المدنية والتجارية :3المادة 

   9 3 10.30  3  225 التعليم المنهجيةوحدات 
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30  150 منهجية اعداد مذكرة: 1المادة 

 × 3 1 3.30  1.30  75 المشروع المهني و الشخصي: 2المادة 
 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 الطرق البديلة لتسوية النزاعات :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 التحكيم التجاري الدولي :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1    1.30 22.30 3( انجليزيةأجنبية )لغة المادة: 

   30 15 27  7.30 13.30 742.30 1السداسي مجموع 
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 السداسي الرابع: - 4
  

 حقوق الميدان :
 قانون خاص الفرع :

 معّمقالخاص القانون ال التخصص:
 
 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

: قانون األسرة ملتقى
 المقارن

3 1 2 

 28 1 47 مذكرة نهاية الدراسة

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 
 
 
ات الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  للسداسي يرجى ذكر) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

 (:األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع
ملتقى+ 
 مذكرة

 ت ح س و األساسية المنهجية االستكشافية األفقية

 محاضرة 405 90 135 67.30 / 697.5

292.5 / / / 90 202.30 
أعمال 
 موجهة

/ / / / / / 
أعمال 
 تطبيقية

 عمل شخصي 742.30 472.30 / / 750 1965

 المجموع 1350 652.5 135 67.30 750 2955

 األرصدة 54 27 06 3 30 120

%100 %25 %2.5 %05 22.5%  %45 
لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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III- لبرنامج المفصل لكل مادة في السداسيات األول والثاني والثالثا 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة ) 

 
 )كل الحقول تمأل إجباريا(
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 2018/2017:السنة الجامعية 

 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
  األولالسداسي:

 األساسيةوحدة التعليم الوحدة :  اسم
 طرق اكتساب الملكيةاسم المادة: 

 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 

 
 أهداف التعليم:

ية الى التعرف على مفهوم الملكية ومختلف تفرعاتها والطرق المؤدتمكين الطالب من      
رفات التص من خالل دراسة أحكام عقد البيع و أحكام عقد االيجار باعتبارهما أهماكتسابها. 
 التي تقوم عليها المعامالت الماليةالقانونية 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 حكام االلتزامأ –صادر االلتزام م –المدخل للعلوم القانونية 
 محتوى المادة:

 تعريف الملكية -1
 نطاق حق الملكية -2
 تقييد حق الملكية -3
 الملكية المشتركة -4
 طرق اكتساب الملكية -5

 االستيالء -
 االلتصاق -
 الملكيةعقد  -
 الشفعة -
 الحيازة -

 الوقف. -6
 

  طريقة التقييم:
 امتحان نهائي + متواصل

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري،  بن عبيدة عبد-1  

.2004دار هومه، الجزائر،       

ن مجلس الدولة والمحكمةعمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عحمدي باشا -2  

.2002العليا، دار هومه،      
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رامول خالد، اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر، دار هومه للطباعة والنشروالتوزيع، -3
.2004الجزائر،   

.2010العقارية، الطبعة الثانية عشر، دار هومه، الجزائر حمدي باشا عمر، النزاعات وزروقي ليلى -4  

سماعين شامه، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري: دراسة وصفية وتحليلية، دار هومه الجزائر، -5
2002.  

لجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: أسباب كسب الملكية المجلد الثاني، ا-6
.2000التاسع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   

الثامن، الطبعة     زءالسنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني )حق الملكية(، الج-7
.1998الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   

.1992المعارف، اإلسكندرية، دلي أمير خالد، تملك العقار بوضع اليد، منشأة ع-8  

، منشأة المعارف، 1989فتحي حسن مصطفى، الملكية بوضع اليد في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى عام -9
 اإلسكندرية.

قدري عبد الفتاح الشهاوي، الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري  والمقارن، منشأة -10
.2003المعارف، مصر،   

.2008ية، دار هومه، الجزائر لفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثانمجيد خ-11  

.2000ريدة، الحيازة و التقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فمحمدي زواوي -12  

.1993حمد وحيد الدين السوار، حق الملكي، دار الثقافة، عمان، بيروت، م-13  

ير، النظام القانوني للملكية العقارية، الطبعة الثانية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، قدوح بش-14
.2004الجزائر،   

أحمد سالمة، الملكية الفردية في القانون المصري، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، -15
.1970مصر،   
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
  :األول السداسي

 وحدة التعليم األساسيةالوحدة :  اسم
 القانون الدولي الخاصمنازعات المادة: 

 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

 دولييهدف تدريس هذه المادة إلى تعميق مدارك الطالب في مختلف محاور القانون ال    
 الخاص ال سيما ما يتعلق بالجنسية والمسؤولية.  

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 ي.القانون الدولي الخاص في مادة تنازع القوانين وتطبيق القانون األجنب –نظرية الحق 
 

 محتوى المادة:
 
 :الدراسة التطبيقية لقواعد اإلسناد 

 .القانون الواجب التطبيق على األحوال الشخصية – 
 .القانون الواجب التطبيق على األحوال العينية - 
 .القانون الواجب التطبيق على العقود - 
 .القانون الواجب التطبيق على الجانب الشكلي للتصرفات القانونية - 
 .القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونية - 
 
 

  طريقة التقييم:
 امتحان نهائي 

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 .2008رة،في التنازع الدولي للقوانين،دار النهضة العربية،القاهاحمد عبد الكريم سالمة،األصول  -1
 .1994بديع سامي منصور،الوسيط في القانون الدولي الخاص،دار العلوم العربية ،بيروت، -2
دار بلمامي عمر،دراسات في القانون الدولي الخاص نظرية التكييف )دراسة تحليلية ونقدية (، -3

 . 2008هومة،الجزائر،
لقاهرة ع القوانين،دار النهضة العربية،اعبد الرحمان،القانون الدولي الخاص العربي:تنازجابر جاد   -4
،1970. 
 .1986عبود موسى ، دروس في القانون الدولي الخاص المغربي ، الرباط ، -5
لقضائي ختصاص اعز الدين عبد هللا،القانون الدولي الخاص،الجزء الثاني تنازع القوانين وتنازع اال -6

 .1986يين،الطبعة التاسعة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،الدول
نهضة عوض هلل شيبة الحمد السيد،الوجيز في القانون الدولي الخاص،الطبعة الثانية،دار ال -7

 .1997العربية،القاهرة،
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ار ي صادق و حفيظة السيد الحداد،دروس في القانون الدولي الخاص:تنازع القوانين،دهشام صادق عل-8
 . 2000المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية ،

 

 
1-BATIFFOL (H), Aspects philosophiques du droit international privé, 
Dalloz, Paris, 2002 
2- COURBE Patrick, Droit international privé, édition DALLOZ, Paris, 2000.  
3- ISSAD(M) , Droit international privé :1- les règles de conflits, 2é Edition, 
Office des Publications Universitaires’ Alger, 1983. 

.éd, Delta, Paris, 1996 eMAYER Pierre, Droit international privé, 5 -4 
5- MEYZEAUD-GARAUD Marie-Christine, Droit international privé, édition 
Bréal, Paris,2002.  

 
6-NIBOYET J-P, Cours de droit international privé français, 2eme ed, 
Recueil Sirey, Paris, 1949. 
Articles 
-TEZCAN Durmus, «A propos de la nouvelle loi relative au droit 
international privé et la procédure civile internationale en Turquie » , 
www.jafbase.fr/docaasie/turquieconflit.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jafbase.fr/docaasie/turquieconflit.pdf


 

33  معّمقال خاصالقانون ال: نوان التخصصع                                               المؤسسة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية   

                                                                   

 2018/2017:السنة الجامعية 

 

 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 :األول السداسي

 
 وحدة التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

              المنازعات العقاريةالمادة: 
 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 

 
 أهداف التعليم:

مة بين لقائتمكين الطالب من الولوج إلى عالم العقار الذي يشغل حيزا واسعا من المنازعات ا
 األفراد والجماعات، وذلك بالتعرض لدعاوى حماية العقار المدنية والجزائية.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

  ر والشركات التجارية(.القانون التجاري  )التاج –المدخل للعلوم القانونية 
 

 محتوى المادة:
 .المنازعات أمام القضاء العقاري -
 جميع أنواع دعاوى الحماية. -
 .المنازعات أمام القضاء الجزائي -
 حماية الملكية من التعدي. -
 المنازعات أمام القضاء اإلداري. -
 دعاوى اإللغاء والتعويض. -

 
  طريقة التقييم:

 نهائي + متواصلامتحان 
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 

 زعات العقاري، دار هومة.رزوني ليلى، حمدي باشا عمر، المنا -
 المؤقت على العقار في القانون الجزائري. صونيا بن طيبة، االستيالء -
 الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار. -
 والنظام العقاري في الجزائر.عمار علوي، الملكية  -
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 :األولا السداسي

 
 وحدات التعليم المنهجيةعنوان الوحدة : 

 
 وحدة التعليم المنهجيةاسم الوحدة:
 1منهجية البحث العلمي  اسم المادة:

  6 الرصيد:
 2 المعامل:

 

 أهداف التعليم:
مفاهيم  المادة إلى تمكين الطالب من التعمق في معرفةيهدف تدريس هذه المنهجية:  

ة ية معرفمكانمع إ إلمامه بكل ما يتعلق بمنهجية البحث العلميحول المنهجية القانونية، و
رات وأيضا على األحكام والقرا كيفية تفسير النصوص القانونية والتعليق عليها،

نية القانو التمييز بين الثقافةلقدرة على التحكم في اكتساب مهارة وكذلك ا القضائية.
 والثقافة العامة.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

قة لمتعلاإلمكانية استيعاب هذه الوحدة المنهجية، يشترط في الطالب إلمامه بالمواد 
  .بالمنهجية، والتي درست في تحضير شهادة الليسانس

 
 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة ما يلي:

 للمنهجية القانونية.مفهوم عام  -
 دراسة بعض المدارس القانونية. -

 التدريب على تفسير النصوص القانونية. -
 التدريب على منهجية التعليق على القرارات القضائية. -

 التدريب على منهجية التعليق على النصوص القانونية. -

 

 العمل الشخصي للطالب
 إعداد بعض البحوث وفق منهجية معينة. -

 .القانونية وفق منهجية معينة ومدرسة معينة تفسير بعض النصوص -

 

 .متواصل+ تقييم  طريقة التقييم: امتحان
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 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 
 و للنشر .وائل  دار اقتصادية، و إدارية تطبيقات :العلمي البحث مناهج الرفاعي حسين أحمد -

  2005 التوزيع،

 .2007ية، بديع،المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقعكاشة عبد العال وسامي    -
 .2002المنهجية القانونية، منشورات دار القلم، الرباط ،  عبد الكريم غالي،   -

 
 

 .2003عبد النور ناجي، منهجية البحث العلمي، مديرية النشر، عنابة،   -

ائر، والتوزيع، الجزصالح الدين شروخ، منهجية البحث العلمي، دار العلوم للنشر  -
 د.س.ن.

           فاضلي ادريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات        -
 .2008الجامعية، الجزائر، 

 .2003عبد النور ناجي، منهجية البحث العلمي، مديرية النشر، عنابة،  -
 عة والنشر، دار الموسم للطبا1وسام حسين غياض، المنهجية في علم القانون، ط -

 .2007والتوزيع، بيروت، 
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 األول: السداسي

 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 تقنيات التحرير اإلداري اسم المادة:

 03الرصيد:
 01المعامل:

 
 أهداف التعليم:

ر أم عتبرياإلداري و الذي  بقواعد التحرير الطالبإلمام يهدف تعليم هذه المادة إلى 
ن تمككما  جميع مراسالت مضموناجل التحرير السليم والتحكم في ضروري وهذا من 

 تلطلباالسليمة أثناء تحرير جميع المراسالت و ا القواعد وتطبيق إيجاد الطالب من
 -المسؤول–حتى يتسنى له إيصال ونقل المعلومات إلى المخاطب بها كما يفهمها هو 

هم نالما بيان كفإذا ك ،فأهميتها العملية تشمل كل من العاملين باإلدارة والمتعاملين معها
 . تبةبالكتابة فتسمى مراسلة أو مكاآما إذا كان ، متبادال بالكلمة يسمى اتصاال

 
 لوبة :المعارف المسبقة المط

درسها  وأن إلمكانية متابعة هذه المادة يشترط حصول الطالب على الوحدة التعليمية التي سبق
 العربية لغة، معرفة الداري و مادة المصطلحات القانونيةفي الليسانس والمتعلقة بالقانون اإل

   والفرنسية واالنجليزية.
 

 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة على:
 إلداريمفهوم التحرير ا -

 أهمية التحرير اإلداري -

 خصائص التحرير اإلداري -

 أسلوب التحرير اإلداري -

 مميزات األسلوب اإلداري  -

 تقنيات التحرير اإلداري -

 
 العمل الشخصي للطالب

 تحرير بعض المراسالت بالعربية . -

 

 .تقييم متواصلطريقة التقييم: 
 

 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
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 ،، المعهد الوطني المتخصص في التسيير بشارودروس في التحرير اإلداريمذكرات  -
1992 – 1995. 

 
 

 .1998، دار المعرفة المراسلة العامة ،الدين بن تريدي بدر   -

 ،الهدى سميرة حازورلي المراسلة التجارية، االتصال الداخلي والخارجي للمؤسسات، دار -
1993.  

 .ار الهدىد، اتجاه اإلدارة الدليل العلمي لحقوق المواطن ،بوكحيل بوجمعة -

 .1982، لمرشد العلمي في اإلنشاء اإلداريا ،عبد الغني بن منصور -

 دليل تقنيات التحرير اإلداري والمراسلة، الجزائر. ،رشيد حباني -
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
  :األول السداسي

 
 االستكشافية اسم الوحدة: وحدة التعليم

  الفساد ومكافحتهقانون الوقاية من المادة: 
 01المعامل: 
 01 الرصيد:

 

 أهداف التعليم:
ي فساهم يإدراج مقياس جرائم الفساد ومكافحتها ضمن البرنامج الجامعي لطلبة الحقوق 

ن مهذا والجرائم،  إبراز دور هيئات التعليم ومراكز البحث األكاديمي في مكافحة هذه
 خالل توعية الطالب بمدى خطورة الفساد وأهمية مكافحتها. 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

ون وأحكام قان والقانون الجنائي الخاص دراسة األحكام العامة لنظرية الجريمة
 اإلجراءات الجزائية.

 
 :محتوى المادة

 جرائم الفساد  - 1

 الرشوة وما في حكمها -

 بالنفوذالمتاجرة  -

 اختالس الممتلكات والتعسف في استعمالها -

 جرائم الفساد المرتبطة بالصفقات العمومية -

 التستر على جرائم الفساد -

 آليات مواجهة جرائم الفساد  - 2

 المواجهة الوقائية -

 المواجهة القمعية -

 العمل الشخصي للطالب
 مجال مكافحة مطالبة الطالب بلم النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع في 

 يها.تفادالفساد للوقوف على خطورة هذه الظاهرة وأسباب تفشيها واقتراح الحلول الفعالة ل
 

 امتحان  طريقة التقييم:
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 أنترنت...( -مطبوعات -مؤلفاتالمراجع: )

جرائم  ساد،، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الفأحسن بوسقيعة -

 2006فبراير  20، منقحة ومتممة في ضوء قانون 7جرائم التزوير، ط  المال واألعمال،

 .2007المتعلق بالفساد، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

 لوجهةا، جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختالس المال العام من أحمد أبو الروس -

 .1997، القانونية والفنية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

 قباء ، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، دارأحمد رفعت خفاجي -

  .1999للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

ن، لمقار، جرائم الموظفين في التشريع الليبي والمصري والقانون اإدوار غالى الدهبي -

 .1975المطبعة الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

ة، العام ، جريمة الرشوة في النظام السعودي، د.ط، معهد اإلدارةنورأسامة محمد عجب  -

 .1997الرياض، 

لمال ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الرشوة وملحقاتها، اختالس اعلى حمودة -

 .1998 العام والعدوان عليه والغدر، التزييف والتزوير، دار النهضة العربية، القاهرة،

ريعة ن الشجريمتا الرشوة واستغالل النفوذ، دراسة مقارنة بي، قصي جمال الدين األشرم -

وت، ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بير1اإلسالمية والقانون الوضعي، ط 

1998. 

- ALT Eric, LUK Irène, La lutte contre la corruption, 1 ère  édition, 

presses, universitaires de France, paris. 1997. 

- AUBIN Emanuel, Droit de la fonction publique, Edition galino, 

Paris, 2001. 

- BALMELLI Tiziano, JAGGY Bernard, Les traités internationaux 

contre la corruption, L’ ONU, L’OCDE, Le conseil de L’Europe et 

la Suisse, édition interuniversitaires suisses, SUISSE, 2004.  

- BRUCE M. Bailey, La lutte contre la corruption : Guide d’introduction, 

Agence canadienne de développement international, Canada,  juin 

2000.  

- LATOUR Daphné, GONDRAN DE ROBERT Pierre- Edouard, La 

lutte contre la corruption en France, 2013 une année décisive, Emerit 

publishing, Paris, 2014. 

- LUCIEN Ayissi, Corruption  et pauvreté, édition L’Harmattan, Paris, 

France, 2007. 
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
  :األول السداسي

 
 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 
 المادة: قانون العمل

 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

حدّد الم تمكين الطالب من دراسة القواعد الموضوعية واإلجرائية التي تنظم عقد العمل    
 المدة وكذا نظام التسريح وكيفية ممارسة الحق النقابي.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 
 يتوجب على الطالب دراسة مسبقة لعالقات العمل الفردية والجماعية.

 
 محتوى المادة:

 عقد العمل المحدّد المدّة -
 نظام التسريح  -
 ممارسة الحق النقابي -

  طريقة التقييم:
 امتحان نهائي

 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 معية،أحمية سليمان، الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجا -1

 .2012الطبعة الثالثة، الجزائر،    

  

 ن فيبن رجدال آمال، القانون االجتماعي: حماية العامل عند انتهاء عالقة العمل، سلسلة القانو -2

 .  2009الميدان، منشورات بيرتي، الجزائر،   

                                                                                                                                         

 ي فيجتماععجة الجياللي، الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية، النظرية العامة للقانون اال -3

 . 2005الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،   

 

 عةطب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، العقد العمل بين النظرية والممارسة قويدري مصطفى، -4

 . 2011الثانية، الجزائر،   
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1- AUZERO Gilles, DOCKES Emmanuel et PELISSIER Jean ; Droit du travail, 26ème 

édition, Dalloz, Paris, 2012. 

 

2- BAALI Mohamed Essaghir, Législation du travail en Algérie- Introduction 

générale- Textes juridiques, Editions Dar El-Ouloum, Annaba, 2000. 

3-  CESARO Jean François, MARTINON Arnaud et TAYSSIE Bernard, Droit du 
travail ; Relations individuelles, 3ème édition, Lexis, Nexis SA,  
            Paris, 2014. 
 

4- JEAMMAUD Antoine, PELISSIER Jean et SUPIOT Alain ; Droit du travail, 20ème 

édition, Dalloz, Paris, 2001. 

 

5- KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, Droit du Travail, les transformations du 

droit algérien du travail entre statut et contrat, Relation d’emploi et de travail une 

contractualisation relative, Tome 1, OPU, 2009. 

 

6- KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, Droit du travail, les transformations du 
droit algérien du travail entre statut et contrat : détermination des conditions de 
travail, une déréglementation sélective, Tome 2, OPU, 
          Alger, 2009. 
 
7- LOKIEC Pascal, Droit du travail, Tome 1 : Les relations individuelles de travail, 

Editions PUF (presse universitaire de France), Paris, 2011. 

 

8- MAZEAUD Antoine, Droit du travail, 7ème édition, Montchrestien, 

  Paris, 2010. 

 

9- MOULY Jean, Droit du travail, Edition Bréal, 4ème édition, Rosny-sous-bois, 

cedex, 2008. 

 

10- ROUABHI Mohammed Reda, Le système de sécurité sociale en Algérie : 

évolution historique, Editions EL DAR EL OUTHMANIA, Alger, 2010. 

 

11- YACOUB Zina, Droit algérien du travail : De l’insuffisance de la protection 

 du travailleur en matière de licenciement, Presses Académiques 

   Francophones, Sarrebruck, Allemagne, 2014. 

 

 
 
 
 
 
 



 

42  معّمقال خاصالقانون ال: نوان التخصصع                                               المؤسسة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية   

                                                                   

 2018/2017:السنة الجامعية 

 

 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 :األول السداسي

 
 وحدات التعليم األفقيةعنوان الوحدة : 

 
 لغة أجنبيةالمادة: 

 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
 التعليم:أهداف 

 تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية باللغة األجنبية
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 المصطلحات القانونية

 محتوى المادة:
 يحدد محتوى المادة من قبل فريق ميدان التكوين.

 
 

  طريقة التقييم:
 امتحان نهائي 

 
      إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 

 تُحدّد المراجع حسب البرنامج المحدّد من طرف فريق التكوين.
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثاني: السداسي

 
 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 االلكترونية قانون المعامالت المادة:
 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

د التي الهدف من تدريس هذه المادة هو تكوين الطالب لنظرة شاملة حول مختلف القواع    
 نفيذ. والت وإلمامه بالخصائص التي تميز كل منها من حيث االنعقاد االلكترونيةتنظم العقود 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 .ةصالعقود الخا ،المدنية تاإلجراءاالمدخل للعلوم القانونية، مصادر االلتزام، أحكام االلتزام، 
 

 محتوى المادة:
 مجال العقود االلكترونية -

 التعبير عن اإلرادة في العقد االلكتروني -

 تنفيذ العقد االلكتروني   -

 اثبات العقود االلكترونية -

 التوقيع االلكتروني -

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 .2000 القاهرة، العربية، النهضة دار اإلنترنت، عبر التعاقد خصوصية مجاهد، الحسن أبو أسامة .1
 ،2002 القاهرة، العربية، النهضة دار النوعي، الخاص الدولي القانون سالمة، الكريم عبد أحمد .2
 .2005 االسكندرية، الجامعي، الفكر ارد اإللكتروني، لعقدا إبرام براهيم،إ ممدوح خالد .3
 مجلة اإللكتروني، بالعنوان عالقتها في اإلنترنت عبر التجارية العالمات حماية ،غنام مدمح شريف .4

 .2004 سبتمبر ،28 ةالسن الثالث لعددا الكويت، جامعة – الحقوق
امعية، ات الجمحمد أمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت، الطبعة األولى، دار المطبوع .5

 .2004اإلسكندرية 
لنهضة اى، دار حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، الطبعة األولسمير  .6

 .2006العربية 
قاهرة، ية، الخالد حمدي عبدالرحمن، التعبير عن اإلرادة في العقد اإللكتروني، دار النهضة العرب .7

2005. 
لتنفيذية والتجارة اإللكترونية في قدري عبد الفتاح الشهاوي ، قانون التوقيع اإللكتروني والئحته ا .8

 التشريع المصري والعربي واألجنبي، دار النهضة العربية، القاهرة.
 

 

 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
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 الثاني: السداسي
 

 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 
 حماية المستهلكقانون اسم المادة: 

 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

مع ك و قيتعرف الطالب من خالل دراسة قانون االستهالك على مختلف النصوص المتعلقة بحماية المستهل
لك ة المستهحماي الغش، و كذلك اآلليات الردعية المتعلقة بهذه الجانب، فضال عن مختلف الهيئات المنوط بها

 األعمال عنها. و األطر القانونية لنشاطها، كلها معارف ال غنى عنها للمتخصص في مجال 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
لقانون في ا يستند قانون االستهالك على مختلف المعارف القانونية التي سبق للطالب أن اكتسبها السيما

 المدني و القانون التجاري و قانون العقوبات.
 

 محتوى المادة:

 ماهية قانون االستهالك أوال:

 مفهوم قانون االستهالك -1

 حماية المستهلك :تطور حركة -2

 قواعد حماية المستهلك ثانيا: 

 الحماية المدنية للمستهلك  -1

 الحماية الجزائية للمستهلك -2

 الهيئات المختصة بحماية المستهلك ثالثا:

 الهيئات اإلدارية -1

 الهيئات المدنية  -2

               
 طريقة التقييم: متواصل و امتحان

 
 المراجع: 

 أثير المنافسة على ضمان سالمة المنتج.فتاك، علي، حماية المستهلك و ت

 منصور، محمد حسين، أحكام البيع التقليدية واإللكترونية والدولية وحماية المستهلك.

 ائري.بن بوحميس، علي بولحية، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجز

 .2المتعلقان بحماية المستهلك جأحمد التجاني، بلعروسي، التشريع والتنظيم 

 سعيد عدنان, كوثر، حماية المستهلك اإللكتروني.

 .-ديدان، مولود، قانون حماية المستهلك و قمع الغش

يتي عقود وء نظرداود، إبراهيم عبد العزيز، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية : دراسة تحليلية مقارنة في ض

 .اإلذعان و عقود االستهالك

 
1-Frank Steinmetz et Jean Calais Auloy , Droit de la consommation, Dalloz, Paris 2003 
2-Sauphanor  N, L'influence du droit de la consommationsurlesystèmejuridique, LGDJ 
2000  
3-Tuffery, J-M Ebauched'undroit de la consommation. La protection du chalandsur les 
marchéstoulousainsaux XVII et XVIIIèmesicèles, , LGDJ 1998   
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4-Calais Auloy (J) et Steinmetz (F), Droit de la consommation, 4èmeéd ,Dalloz 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثاني: السداسي
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 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 )المهنية( المسؤولية المدنيةالمادة: 
 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 أهداف التعليم:
ثق كل من الموللمختلف المهن والمسؤولية المدنية النظام القانوني من دراسة  تمكين الطالب    

 والمحامي والمحضر القصائي وغيرهم.
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 تزام.لمدني، مصادر االلونية، القانون االمدخل للعلوم القان -

 محتوى المادة:

 المسؤولية المدنية للموثق -
 لمسؤولية المدنية للمحضر القضائيا -
 المسؤولية المدنية للمحامي -
 المسؤولية المدنية للطبيب والصيدلي -

 
 امتحان + متواصل طريقة التقييم:

 إلخ( مواقع انترنت،كتب ومطبوعات ، ) المراجع:  -
 .2007، المسؤولية المدنية للمحامي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، بدر بالل عدنان- -
يع، ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة للنشر والتوز حسين محم عبد الطاهر -

 . 1993القاهرة، 
ر عن أخطائه المهنية: دراسة مقارنة، دا ، مسؤولية الصيدلي المدنيةالحسيني عباس علي محمد -

 .1999الثقافة، عمان األردن، 
،  ، المسؤولية المدنية عن األخطاء المهنية، الطبيب، المهندس، والمقاولالحسيني عبد اللطيف -

 .1987المحامي، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، 
دنية للمهنيين، منشورات الحلبي ، المجموعة المتخصصة في المسؤولية المالحلو ماجد راغب -

 .2000الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص، في ضوء النظام الحياري أحمد حسن عباس -

 .2010القانوني األردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقافة، عمان األردن، 
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مان المدنية عن أخطائه المهنية، دار الثقافة ع ،  مسؤولية المحاميسلوادي عبد الباقي محمود -
 .1999األردن 

، منشأة ديبية، مسؤولية األطباء والصيادلة، والمستشفيات المدنية والجنائية والتأالشواربي عبد الحميد -
 .1998المعارف، اإلسكندرية، مصر، 

كر ار الفدأسرار موكليه، ، المسؤولية الجنائية اللتزام المحامي بالمحافظة على العادلي محمود صالح -
 .2003الجامعي، اإلسكندرية، 

 .2007، المسؤولية  المدنية للصحفي، دار وائل للنشر ، عمان، األردن، سامان فوزي عمر -
 .2009، الخطأ في المسؤولية المدنية، دار الثقافة عمان، اسعد عبيد  الجميلي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48  معّمقال خاصالقانون ال: نوان التخصصع                                               المؤسسة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية   

                                                                   

 2018/2017:السنة الجامعية 

 

 خاص معّمقعنوان الماستر: قانون 
 الثاني: السداسي

 
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:
 2منهجية البحث العلمي  اسم المادة:

 06الرصيد:
 02المعامل:

 
 أهداف التعليم:

هو و وتقديم االستشارات القانونية  القانونية النصوص على التعليق يتناول هذا المقياس
 عليه المطروحة المسائل القانونية مواجهة على نفسه تعويدمن  الطالب يمكن منهج

 دارسته أثناء تعترضه التي المسائل لحل وعلمي منطقي بشكل فكره على استخدامو
 بما بهتركي وإعادة يديه بين الذي النص بتحليل وذلك العلمية، حياته أو األكاديمية

 .القانونية المطروحة للمسألة المناسب العالج تقديم يضمن
 

 المطلوبة :المعارف المسبقة 
على ويشترط في الطالب إلمامه بالمواد األساسية التي درست في تحضير الليسانس، 

  لجنائي.للقانون ا األساسيةالمبادئ الخصوص 
 

 محتوى المادة:
 .انونيةمنهجية التعليق على النصوص الق -
 .في مجال القانون العاممنهجية حل القضايا  -

 .تعريف االستشارة القانونية - 
 .مراحل وخطوات تقديم االستشارات القانونية - 

 .في مجال المنازعات اإلدارية تقديم االستشارات القانونية كيفية - 

  
 العمل الشخصي للطالب

 جية ذلك.وفق منه منح الطالب بعض القضايا وطلب تقديم االستشارة فيها -

 .التعليق على بعض النصوص القانونية  -
 

  .متواصل + تقييم طريقة التقييم: امتحان
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 .2007ية، عكاشة عبد العال وسامي بديع،المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوق  -

 .2002المنهجية القانونية، منشورات دار القلم، الرباط ،  عبد الكريم غالي،  -
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 .إلداريةوا القانونية العلوم ميدان في وتطبيقاتها العلمي البحث مناهج ،عمار عوابدي -

 
  - http://ar.jurispedia.org/index.php 

- http://www.tribunaldz.com/forum/t1722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.jurispedia.org/index.php
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثاني: السداسي

 
 وحدة التعليم المنهجية اسم الوحدة:

 االعالم و االتصال تكنولوجيات :2اسم المادة
 3 الرصيد:
 1المعامل:

 

 أهداف التعليم:

تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم 
 .تطبيقاتها العملية الحديثة

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

  .عامةأهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية المعارف أولية عامة حول 

 
 محتوى المادة:

 مفاهيم ومظاهر - 1  
   .ل الجديدةمفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصا -

   .ظاهرة انفجار المعلومات -
 تكنولوجيا االتصال عن بعد - 2

 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -
   (االتصال الكابلي واأللياف الضوئيةتكنولوجيا االتصال السلكي ) -

 بعض تطبيقاتها الحديثة  - 3

   وشبكاتها تكنولوجيا االتصاالت الرقمية  -
   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -

   تكنولوجيا األقمار الصناعية -
   تكنولوجيا الميكروفون  -
  القوة وعالي الدقة التلفزيوني منخفضتكنولوجيا البث  -
   ن...والفيديوتكس، الفيديوفو التلتكستتكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -



 

51  معّمقال خاصالقانون ال: نوان التخصصع                                               المؤسسة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية   

                                                                   

 2018/2017:السنة الجامعية 

 

   ت واالكسترانتتكنولوجيا االنترنت واالنتران  -
   يد اإللكترونيتكنولوجيا الهاتف النقال والبر  -

    تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -
 آفاق تطورهابعض خاتمة: 

 

 العمل الشخصي للطالب -
 .تفحص بعض النصوص القانونية من بعض المواقع  واإلطالع عليها وتحليلها -
واقع مجلب بعض المعلومات القانونية والكتب والمذكرات واالستفادة منها والبحث عن  -

 قانونية المهمة.
 .كتابة بحث عن طريق جهاز اإلعالم اآللي -
 

 امتحان.طريقة التقييم: 
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،)  المراجع:

 .2003تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  ،إياد شاكر البكري -

ات، القاهرة، الدار تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوم ،حسن عماد مكاوي -
 .1997المصرية اللبنانية، 

دار  لتقنية(،الجزائر،اواالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها تكنولوجيا اإلعالم  ،دليو فضيل -
 .2014هومة، 

ب ار الراتالكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، د ،فاروق سيد حسين -
 .1990الجامعية، 

 كاديمية،، القاهرة، المكتبة األتكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات ،محمد محمد الهادي -
2001.  

 .2010ن، دار وائل للنشر، تكنولوجيا الوسائل المرئية، األرد ،هادي طوالبة وآخرون -
- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech 

House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University 

Press. 2005 
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثاني: السداسي

 
 االستكشافيةوحدات التعليم عنوان الوحدة : 

 قانون عقود األعمالالمادة: 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 أهداف التعليم:
رة واضحة في عالم األعمال وتكوين فك داكتشاف نوعية جديدة من العقوتمكين الطالب من     

حول مختلف الخصائص التي تميزها عن العقود الخاصة والتي تخضع للقواعد العامة 
 المنصوص عليها في القانون المدني.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

ي تحكم الت من األحسن للطالب قبل الخوض في دراسة هذه المادة اإللمام بالمبادئ العامة    
 عقود الخاصة والتجارية.ال
 

 محتوى المادة:
 عقد الفرنشيز -
 عقد المناجمنت -
 (leasingعقد االعتماد اإليجاري ) -

 امتحان  طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 باللغة العربية -ا

 الكتب -اوال 

 .1990القاهرة، لتجارية، دار النهضة العربية، اأحمد محمد محرز ، العقود  - 1

 2012لقيس،الجزائر،بأيت منصور كمل،عقد التسيير،دار  - 2

بين مشروع التقنين ومشروع القانون  « Know How » سعيد يحيى، تنظيم نقل المعرفة الفنية - -3
 .1996المصري، المكتب العربي الحديث، القاهرة، 

ندرية، لية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكلظروف في عقود التجارة الدوشريف محمد غانم، أثر تغير ا - 4
2007 

ادري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشريع المصري و المقارن، منشأة المعارف، ق - 5
 .2004اإلسكندرية، 
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 .1988سميحة ، شرح العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  القيلوبي - 6

ية ل القانونقدية، دراسة تحليلية مقارنة للوسائاالتفاقي للمفاوضات الع محمد حسن عبد العال، التنظيم - 7
 .1998لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

زقازيق، حمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الوكالة في التصرفات القانونية، مكتبة المنى، الم - 8
2007. 

 .1962د لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة، محم - 9

ية، ة القانونحمد محسن إبراهيم النجار، عقد االمتياز التجاري: دارسة في نقل المعرفة الفنية، المكتبم - 10
 .2001القاهرة، 

قية، دراسة تطبي « Know How » د التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيامحمد الكيالني، عقو - 11
لبحث، مطبعة عقد تسليم ا -عقد تسليم اإلنتاج –لمفتاح عقد تسليم ا -ة الفنيةعقد المساعد -عقد نقل التكنولوجيا

 .1988عبير، القاهرة، 

 .2006 حمودي مسعود،أساليب و تقنيات إبرام العقود الدولية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،م - 12

 .2005كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصطفى  - 13

 .1989عاشو عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في اليد في الجزائر، د.م.ج، الجزائر، م - 14

 .1997، النسر الذهبي، القاهرة، ناجي ياقوت، عقد المقاولة - 15

 وراق المالية في مصر، دراسة تأصيلية لبورصاتألنصر على أحمد طاحون، شركة إدارة محافظ ا - 16
 .2003المال و شركات اإلدارة في مصر مقارنة بالدول الغربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .1992صيرة بوجمعة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي،د.م.ج، الجزائر، ن - 17

 19 .1995لثقافة، عمان، ا، مكتبة 5الطبعة نواف كنعان، القيادة اإلدارية،  - 18

ة ار الجامعداني محمد دويدار، لنظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسي، ه - 19
 .1994الجديدة، اإلسكندرية، 

 .2007شام على صادق، عقود التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ه - 20

، الجديدة هشام فضلى،إدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير، دراسة مقارنة، دار الجامعة - 21
 .2004اإلسكندرية، 

 .1998مدرس، الفرانشيز: االمتيازات التجارية والخدمية، دار الثقافة، مصر،  هشام - 22
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثاني: السداسي

 التعليم االستكشافيةوحدات عنوان الوحدة : 
 تقسيم التركاتاسم المادة: 

 1الرصيد:
 1المعامل:

 

ها خاص حجمنون الوألّن مادة الميراث المبرمجة في السنة الثالثة من ليسانس القاأهداف التعليم: 
سداسي في هذا ال ستكشافيةية، فإّن برمجتها كمادة أد وبدون أعمال تطبيق30سا و1الساعي 

الميراث من حيث أسباب اإلرث وموانعه،  ضروري لتمكين الطالب من التعمق في محور
والتعرف على أصحاب الفروض والعصبات وتأصيل المسائل وتصحيحها والتعرض  كذلك 

 للمسائل الخاصة وللقواعد العامة للهبة والوصية وعالقتها بتقسيم التركة.
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
ي السنة جة فنظرية الحق، المدخل للشريعة االسالمية والقواعد العامة لمادة الميراث المبرم 

 الثالثة.  
 محتوى المادة:

 التعمق في أسباب وموانع الميراث -
 القواعد العامة للهبة والوصية -
 العصباتو أصحاب الفروضمراجعة  -
 المسائل. تصحيح -
 الرد والعول. -
 الميراث بالتقدير -
 الوصية الواجبة  -

 
 مراقبة مستمرة + امتحان: طريقة التقييم

  المراجع:
 .2003عبد المؤمن بلباقي:التركات و المواريث،دار الهدى، الجزائر،-1
أحمددددد محمددددود الشددددافعي:أحكام المواريددددث والوصددددايا والوقددددف فددددي الشددددريعة اإلسددددالمية ،دار الهدددددى  -2

 .2004للمطبوعات، 
 .2009ئري،دار هومة،الجزائر،قانون األسرة الجزادغيش أحمد:التنزيل في -3
:أحكددام المواريددث فددي التشددريع اإلسددالمي و قددانون األسددرة الجزائري،ديددوان المطبوعددات العربددي بلحاج-4

 .1996الجامعية، الجزائر،
 1994(،دار القلم،دمشق،01فيق يونس المصري:علم الفرائض و المواريث،ط)ر-5
 .1994(،مطبعة عمار قرفي،الجزائر،02ث،ط)يمحمد محمدة:التركات و الموار-6
 .1963حمد أبو زهرة:أحكام التركات و المواريث،دار الفكر العربي،القاهرة،م-7
 (،الجددوهرة  للنشددر و التوزيددع،01حال،عبددد الناصددر أبددو البصل:الواضددح فددي الميددراث،ط)عددالء الدددين ر-8

 .                   2005 عمان،
 .2006(،قصر الكتاب،الجزائر،01كام الميراث،ط )التحايل على أحمحمودي عبد العزيز:رد -9
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثاني: السداسي

 
 وحدات التعليم األفقيةعنوان الوحدة : 

 لغة أجنبيةالمادة: 
  1الرصيد:
 1المعامل:

 هداف التعليم:أ
مهارة  تسابتمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية باللغة األجنبية وذلك باك    

 تحليل الخطاب القانوني بكل أشكاله.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 

سيات بأساويجب على الطالب أن يكون ملما بأهم المصطلحات القانونية باللغة األجنبية     
 لتخصص.المواد األساسية الخاصة با

 
 محتوى المادة:

 يحدّد من طريق فريق ميدان التكوين.
 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 تُحدد حسب البرنامج المسطر من طرف فريق التكوين.
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثالث: السداسي

 
 وحدات التعليم األساسيةعنوان الوحدة : 

 
 صناعيةالقانون الملكية المادة: 

 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 أهداف التعليم:
 

 ك فيهذه المادة تسمح للطالب في الوقت نفسه بتكملة التخصص وكذا التعمق فيه وذل    
 موضوع الملكية، وهذا باكتساب كل المعلومات الخاصة بالملكية الصناعية.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 المبادئ األساسية التي تحكم الملكية الفكرية بصفة عامة. –القانون المدني  –نظرية الحق 
 

 محتوى المادة: 
 ناعيةالحقوق الواردة على االبتكارات الص -
 الحقوق الواردة على اإلشارات المميزة -
 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -
 

 حان امت طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
زيع، شر والتوفة للنأبلت كريستيان وآخرون، الدليل العملي لمعاهدة براءة االختراع األوروبية، دار الثقا .1

 . )ترجمة روبا قليوبي، د.محمد محمود سليم(.2004عمان، األردن، 
 لجامعية،بوعات االتشريع الجزائري، ديوان      المطالوالي محمود إبراهيم، حقوق الملكية الفكرية في  .2

 .1983الجزائر، 
ة ومدعمة مزود : دراسة تحليلية تأصيليةالكسواني عامر محمود ، التزوير المعلوماتي للعالمة التجارية .3

 .2010عمان، األردن، باالجتهادات القضائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 .1983لملكية الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،      المنزالوي عباس حلمي، ا .4
أخذ به  ظل ما المعشري سعيد بن عبد هللا بن حمود ، حقوق الملكية الصناعية، دراسة فقهية مقارنة في .5

 .2010التشريع العماني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
وقية، بي الحقبين القانون واالجتهاد، منشورات الحلالناشف انطوان، اإلعالنات والعالمات التجارية  .6

 .1999بيروت، لبنان، 
ت مطبوعاالفتالوي سمير جميل حسن، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان       ال .7

 .1988الجامعية، الجزائر، 
لمصري ايعين لتشرالصباحين خالد يحي، شرط الجدّة )السرية( في براءة االختراع: دراسة مقارنة بين ا .8

 .2009واألردني واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
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 .2005، ة، مصرد. القليوبي سميحة، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهر .9
بعة ة، الطدراسة مقارنالصفار زينة غانم عبد الجبار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية:  .10

 ..2007الثانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
ية الفكر الرواحنة منير عبد هللا، مجموعة التشريعات واالجتهادات القضائية المتعلقة بالملكية .11

 .2009والصناعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
ندرية، ، اإلسكمطبعة الحلمية وبراءات االختراع: التجربة المصرية،،الملكية الصناعية أحمد علي عمر،  .12

1993،. 
جالل وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من  .13

 .2004حقوق الملكية الفكرية )تريبس(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
 2011بنان، انونية للعالمات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لالحماية الق حمادي زوبير،-14
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثالث: السداسي

 
 ساسيةوحدات التعليم األعنوان الوحدة : 

 االجتهاد القضائي في شؤون األسرة :اسم المادة

 6الرصيد:

 3المعامل:

 اف التعليم:أهد

ر الصادرة بشأن بعض نصوص قانون األسرة التي تثيتحليل االجتهادات القضائية استعراض و

ي فلرؤى اغموضا أو إطالقا في تفسيرها ، وبيان دور االجتهاد القضائي في حسم هذا اإلطالق و اضارب 

 القضائية في الموضوع الواحد.تطبيق النص القانوني، مما يسهم في توحيد األحكام 

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 لقضائيةبالتنظيم القضائي والتقاضي على درجتين وسلطات القاضي والطعن في األحكام ااإللمام 

 مدارك أساسية الستيعاب وحدة االجتهاد القضائي في شئون األسرة.

 

 المحتوى:

 ةدور المحكمة العليا في تفسير نصوص قانون األسر

 في: نماذج من قرارات المحكمة العليا

 في قضايا إثبات الزواج وآثاره. -

 في قضايا الطالق وآثاره. -

 في قضايا الميراث والتنزيل. -

 

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
ن ، ديوالقرارات المحكمة العليا بلحاج العربي، قانون األسرة مبادئ االجتهاد القضائي وفقا -

 المطبوعات الجامعية: الجزائر.

مدعم بأحدث  05/02_األستاذ يوسف دالندة: قانون األسرة منقح بالتعديالت التي أدخلت عليه باألمر -

بعة ائر، طمبادئ واجتهادات المحكمة العليا في مادتي شؤون األسرة والمواريث، دار هومة :الجز

2007. 

 .2005ة.لحة، قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعيلغوثي  بن ماا -

 مية.نصر الدين ماروك، قانون األسرة بين النظرية والتطبيق، دار الهالل للخدمات اإلعال -

  .2005المعدل والمتمم، ط  09/06/1984المؤرخ في: 84/11قانون األسرة رقم  -

 مجالت المحكمة العليا. -

 
يعات والتشر الحمداني، النظام المالي للزوجين، دراسة مقارنة بين الشريعة االسالميةرعد مقداد  -

 .2010العربية والتشريعات الفرنسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 مية.نصر الدين ماروك، قانون األسرة بين النظرية والتطبيق، دار الهالل للخدمات اإلعال -
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د الجزائر العد – قانون األسرة الجزائري مجلة العلوم القانونية جامعة عنابةعيسى حداد: األهلية في  -
 .1996ديسمبر  09

 .2012وزو،  إقروفة زبيدة، االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، دار األمل: تيزي -
، جزائرلابلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية:  -

 .2ج

 .2007سعيد بوزري، أحكام الميراث، دار األمل: تيزي وزو، -

 محمد على الصابوني: المواريث في الشريعة اإلسالمية. -

 المارديني، الرحبية في علم الفرائض، القاهرة: دار ابن الجوزي. -
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثالث: السداسي

 
 األساسيةوحدات التعليم عنوان الوحدة : 

 اإليجارات المدنية والتجاريةالمادة: 
 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 أهداف التعليم:
 

ب لطالهذه المادة هي تعمق منطقي في مادة القانون التجاري يستدعيه التخصص يسمح ل    
 تي تحكم مختلف اإليجارات التجارية.بالتعرض للقواعد ال

 
 المسبقة المطلوبة :المعارف 

 ...ت والعقود التجاريةالقانون التجاري الشركا -القانون المدني    
 

 محتوى المادة:

 ونطاقها المدنيةالتعريف باإليجارات  -

 التعريف باإليجارات التجارية ونطاقها -
 إبرام وتنفيذ عقد اإليجار التجاري  -
 تجديد اإليجار وتعويض االستحقاق -
 التجاري انتهاء عقد اإليجار  -

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 

 ، طبعةعبد الرحمان خليفاتي، "محاضرات في القانون التجاري الجزائري"، السندات التجارية  .1
2005/2006. 

 صطفى كمال.طه، م -العقود التجارية .2

لسنة 68القانون التجاري الكويتي رقم صزرفوه، يعقوب يوسف، العقود التجارية في  .3

1980 

 وكالبن الفقي، محمد السيد، القانون التجاري : اإلفالس: العقود التجارية، عمليات .4

 العقود التجارية وعمليات البنوك. : فهيم، مراد منير، القانون التجاري .5

 الفتالوي، سمير حسين، العقود التجارية الجزائرية. .6
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دراسة  المي :الدين، عقد اإلمتياز التجاري وأحكامه في الفقه اإلسخليل فرج هللا, حسام  .7

 مقارنة.

ية في : عقود التجارة الدول 1الكيالني، محمود، الموسوعة التجارية والمصرفية مج .8

 مجال نقل التكنولوجيا.

  
1. SEUX-BAVEREZ  Xavier, droit des sociétés. 

 
2. ROUSSEL GALLE  Philippe, reforme du droit des entreprises en difficulté. 

 
3.  RODIERE René et H0UIN Roger ,Droit commercial. 

 
4. RIPERT George et ROBLOT  René, traité de droit commercial. 

 
5. REINHARD   Yves  et   SYLVIE Thomasset-pierre,  droit   commercial :actes  de 

commerces, commerçants ,fond de commerce ,concurrence . consommation. 
 

6. PIEDELIEVRE  Stéphane , actes de commerces ,commerçants ,fond de 
commerce. 
 

7. PEDAMON Michel , droit commercial : commerçants et le fond de commerce 
,concurrence et contrats du commerce. 
 

8. MARTIN  Jean-François et LIENHARD Alain, redressement et liquidation 
judiciaires :prévention, règlement amiable, faillite personnelle. 
 

9. MARIA Beatriz Salgado, droit des entreprises en difficulté. 
 

10. JACQUEMONT André, droit des entreprises  en difficulté. 
 

11. GIRON Patrice ,  droit commercial. 
 

12. BRUNO Petit, droit commercial. 
 

13. BLAISE Jean-Bernard, droit des affaires : commerçants ,concurrence ,distribution. 
 

14. BELLOULA Tayeb , droit des sociétés. 
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثالث: السداسي

 
 المنهجيةوحدات التعليم عنوان الوحدة : 

 إعداد البحث العلميمنهجية المادة: 
 6الرصيد: 
 2المعامل: 

 أهداف التعليم:
ضوع تسمح هذه المادة للطالب بمعرفة طريقة اختيار البحث وطريقة إعداد خطة تناسب مو

 .بحثه والتمكن من الطريقة المثلى الستعمال المراجع وتوثيقها
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 ة.دراسة مادة المنهجية في األطوار األولى والقيام بالبحوث الجماعية والفردي    

 
 محتوى المادة:

 األساليب المنهجية -
 اختيار موضوع البحث -
 اختيار الخطة المعتمدة -
 طريقة االعتماد على المراجع  -
 طريقة االقتباس والتهميش -

 
 امتحان  طريقة التقييم:

 إلخ( مواقع انترنت،كتب ومطبوعات ، ) المراجع: 
            الح الدين شروخ، الوجيز في المنهجية القانونية التطبيقية، دار العلوم للنشرص -

 .2010والتوزيع، عنابة، 
 .2010الح طليس، المنهجية في دراسة القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ص -
 .2003عنابة،  نهجية البحث العلمي، مديرية النشر،عبد النور ناجي، م -
، الح الدين شروخ، منهجية البحث العلمي،  دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائرص -

 د.س.ن.
       اضلي ادريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات           ف -

 .2008الجامعية، الجزائر، 
 .2003، عنابة، هجية البحث العلمي، مديرية النشرعبد النور ناجي، من -
، دار الموسم للطباعة والنشر 1سام حسين غياض، المنهجية في علم القانون، طو -

 .2007والتوزيع، بيروت، 
 .2004ر، علي مراح، منهجية التفكير القانوني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ  -
قية، عكاشة محمد عبد العال منصور، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقو -

 .2002بيروت، 
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 

 الثالثالسداسي: 
 المنهجية  اسم الوحدة: وحدة التعليم

 المادة: المشروع الشخصي و المهني 
 03المعامل: 
 01 الرصيد:

 
 أهداف التعليم:

، بدراسة ب بالمحيط االقتصادي واالجتماعييهدف من خالل المقياس لربط الطال
 ن كثب.عالمهن التي يستطيع الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها الوظائف و 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

 كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة و
 .تحصيل المقياس

 
 محتوى المادة:

 تحليل الوضع -
 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .العمل إعداد هيكل تقسيم -

 (.االستخدام األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

 .التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق -

 نماذج لمشاريع -
 ،الاللتحاق به ستر في الحقوق،ة الليسانس أو الماكل المهن التي تشترط الحصول على شهاد

ستوى معلى  ال سيما القضاء، التوثيق، المحضر القضائي، المحاماة، المناصب االدارية
 االدارات المحلية و الوطنية ...

 
 العمل الشخصي للطالب

حاضرات من م -يارات ميدانية ز -طاقات تقنية عن المهن  ب -بحوث متعلقة بالمهن  -
 تنظيم بعض المهنيين.

 

  تواصل.م : تقييمطريقة التقييم
 
 
 



 

64  معّمقال خاصالقانون ال: نوان التخصصع                                               المؤسسة جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية   

                                                                   

 2018/2017:السنة الجامعية 

 

 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
  الثالث: السداسي

 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 
 

 عاتازالطرق البديلة لتسوية النالمادة: 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 

 أهداف التعليم:
لما  وفقا القضائية لحل النزاعاتتمكين الطالب من اكتشاف الطرق البديلة ذات الطبيعة شبه 

 اعاتجاء به قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وذلك لتخفيض ضغط عدد القضايا والنز
 المتزايدة المطروحة أمام القضاء.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 لتنظيم القضائي ونظرية الدعوى.ا –المدخل للعلوم القانونية 
 

 محتوى المادة:
 الصلح. -
 الوساطة. -
 التحكيم الداخلي. -

   
  طريقة التقييم:

 امتحان نهائي + متواصل
 

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 
 .2002، دار األمل، 1حند امقران، قانون االجراءات المدنية، جمبوبشير  -
عة للطباليل بوصنبورة، الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية واالدارية، نوميديا خ -

 .2010والنشر، قسنطينة، 
وزيع، باس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتع -

 .2007عمان ، 
 .2011بد السالم ديب، قانون االجراءات المدنية واالدارية، موفق للنشر، الجزائر، ع -
ر، وان المطبوعات الجامعية، الجزائالجراءات المدنية، ديامحمد إبراهيمي، الوجيز في  -

2002. 
 
شر، يدة للنالجد نبيل ابراهيم سعد، أصول اإلثبات  في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة -

 .2001االسكندرية، 
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 .2004بة، عمارة بلغيث، الوجيز في اإلجراءات المدنية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنا -
ر ، دار الريحانة للنش2قانون اإلجراءات المدنية، ططاهري حسين، الوسيط في شرح  -

 .2004والتوزيع، 
ر هومة ، دا1سائح سنقوقة، قانون اإلجراءات المدنية: نصا، وتعليقا، شرحا وتطبيقا، ط -

 .2001للطباعة والنشر والتوزيع، 
، ديوان  4محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري، ط -

 .2005الجامعية، المطبوعات 
 عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون اإلجراءات المدنية: دراسة مقارنة، المؤسسة -

 .2005الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 
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 عنوان الماستر: قانون خاص معّمق
 الثالث: السداسي

 
 وحدات التعليم االستكشافيةعنوان الوحدة : 

 التحكيم التجاري الدوليقانون المادة: 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 أهداف التعليم:
 وليحكيم الدنظام الت تحكميسمح تدريس هذه المادة للطالب بمعرفة القواعد األساسية التي     

 في مجال التجارة واالستثمار.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 .داخليلحل النزاعات في القانون التحتم دراسة هذه المادة دراسة مسبقة للطرق البديلة 

 محتوى المادة: 
 اتفاقيات التحكيم -1
 التحكيمخصومة  -2
 طرق الطعن في القرار التحكيمي -3
 االعتراف وتنفيذ القرار التحكيمي -4

 امتحان  طريقة التقييم:
 

 كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت) المراجع: 

هضة ر النالتحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة،  داد.إبراهيم أحمد إبراهيم،  -1
 .2000 القاهرة، العربية، 

لكتب ار ادإبراهيم جوهر إبراهيم، الدفع باتفاق التحكيم في الدعوى المدنية،  -2
 .2009القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، المحلة الكبرى، القاهرة، 

تحكيم وأنظمة ال 1994لسنة  27رقم ، التحكيم طبقا للقانون .أحمد السيد صاويد -3
 .2004الدولية، الطبعة الثانية، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة 

 ية، دارلدول، التحكيم في المعامالت المالية الداخلية واأحمد عبد الكريم سالمة.د -4
 .2006النهضة العربية، القاهرة، 

 بية،كيم، دار النهضة العر، مفهوم الكتابة في اتفاق التحد.أحمد صدقي محمود -5
 .2004القاهرة، 

في  ونية، اتفاق التحكيم والمشكالت العملية والقاند.أشرف عبد العليم الرفاعي -6
 .2003العالقات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

دار  نة"،، الدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية "دراسة مقارد.بليغ حمدي محمود -7
 .2007ة الجديدة، األزاريطة، اإلسكندرية، الجامع
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دراسة )تثمار الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االسد.بشار محمد األسعد،  -8
رات في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية("، منشو

 .2009الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 اته،م في خصومة التحكيم وحدود سلط، دور المحكد.هدى محمد مجدى عبد الرحمن -9

 .1997دار النهضة العربية، القاهرة ، 
نون ، التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقاد.حسن المصري -10

 .1996المقارن، مطبعة عباد الرحمن، الكويت، 
نازعات ي الم، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة فد.حفيظة السيد الحداد -11

 .1997لخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ا
ر الفك ، االتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دارد.حفيظة السيد الحداد -12

 .2001الجامعي، اإلسكندرية، 
 صادية، نظم التحكيم المقارنة في منازعات العالقات االقتد.محمد القليوبي -13

 .2001القاهرة، الدولية الخاصة، دار النهضة العربية، 
حكمين، للم ، النشأة االتفاقية للسلطات القضائيةد.محمد نور عبد الهادي شحاته -14

 .1993دار النهضة العربية، القاهرة، 
، لية(، التحكيم التجاري الدولي )دراسة في قانون التجارة الدود.محسن شفيق -15

 .1997دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 قانون خاص معّمقعنوان الماستر: 
 

 الثالثالسداسي: 
 االفقية اسم الوحدة: وحدة التعليم

 3 لغة أجنبيةالمادة: 
 01المعامل: 
 01 الرصيد:

 

 أهداف التعليم:
 جنبيةلغة أ هدف إلى تكوين الطالب فيتتضمن هذه المادة الترجمة القانونية التي ت

صوص المفردات، وفهم النب نحو إستراتيجيات فعالة الكتساب القود الطقانونية، ت
  ات األجنبية.اللغبوتحسين االتصال الشفوي  أكثر فأكثر القانونية

 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

ي في اكتساب تقنيات الترجمة والبحث في المراجع في مقياس السداسي األول والثان

 االنجليزية.

 

 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة على:

 لغة أجنبية.لبحث باطرح بعض عناوين  -

 .وترجمتها إلى العربية اللغة األجنبيةاستخراج إشكالية البحث ب -

 اللغة األجنبية.بزمناقشته عرض شفوي للبحث  -

  

 العمل الشخصي للطالب

 .إعداد بحث في ورقتين على األقل حول إشكالية قانونية -

 إلى لغة أجنبية أخرى. ترجم بعض التعريفات والمفاهيم من العربية -

  
 لتقييم: امتحان.طريقة ا
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 االتفاقيات  / العقود -
 
 

 إبداء النية أو الرغبةرسالة نموذج 
 )في حالة تقديم عرض التكوين باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 

 ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية

 

 بعنوان : للماسترالموافقة على اإلشراف المزدوج  الموضوع:

 

ج عن لمزدوالجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف اتعلن 

عة )أو لجامالليسانس المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل هذا التكوين .وفي هذا اإلطار، فإن ا

 المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:

 تحيين برامج التعليم، وإبداء الرأي أثناء تصميم -

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 إبداء النية أو الرغبةرسالة نموذج 
 )في حالة تقديم عرض تكوين ليسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم  (

 
 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة(

 الموافقة على مشروع بحث تكوين في الليسانس بعنوان: الموضوع:

 

 المقدم من :

 

ن ويذا  التكقة هتعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مراف

 المذكور أعاله بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 ل:وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خال

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

 ذكراتمتسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز  -

 نهاية التخرج أو في إطار المشاريع المؤطرة.

 

ل تحقيق ن أجسيتم تسخير اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا م

 بشرياألهداف وتنفيذها إن على المستوى المادي و المستوى ال

 يعين السيد)ة(*...............منسقا خارجيا  لهذا المشروع .

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:
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 مواءمة الماستر
  

 عروض تكوين الماستر للميدان
 

 

جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية              المؤسسة:
 
 

والعلم والسياسية: كلية الحقوق الكلية   
 
 

حقوق     الميدان:
 
 

 الفروع التخصصات

 القانون الخاص المعمق 

 القانون الخاص

 

 قانون الخاص والعلوم الجنائيةال

 القانون الجنائي والعلوم الجنائية

 القانون العقاري

 القانون البنكي والمالي

 قانون األحوال الشخصية

 المهن القانونية والقضائية

 القانون العام االقتصادي

 قانون الجماعات االقليمية القانون العام

 القانون الدولي االنساني وحقوق االنسان
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 رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية

 
 ميدانالمسؤول فرقة                       +                عميد الكلية ) أو مدير المعهد (

 

 لتاريخ والمصادقةا                                         التاريخ والمصادقة                                 
 

 

 

 

 

 

 

 مدير المؤسسة الجامعية

 

  التاريخ والمصادقة

 

 

 

 

 

 

 الندوة الجهوية

 

  التاريخ والمصادقة

 

 

 

 

 

 

 


