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 لبًىى األػوب:ػٌىاى الوبطتز


 الوظٍلت-  جبهؼت هحوذ بىضٍبف:الوؤطظت
7102/7102 :الظٌت الجبهؼٍت



إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق .

 -3إطار وأهداف التكوٌن:
أ -شروط االلتحاق (تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً
الماستر المعنً )
ٌمكن االلتحاق بالتكوٌن لحاملً شهادة اللٌسانس فً:
 لٌسانس حقوق قانون خاصب -أهداف التكوٌن
تعرف الساحة الوطنٌة تطورات سرٌعة فً مختلف المٌادٌن و التخصصات العلمٌة ذات الشأن
نتٌجة عولمة المعرفة و التوجه العام نحو المزٌد من بناء مجتمع المعرفة ،والجامعة الجزائرٌة لما
لها من دور حضاري ،تشارك المجتمع واألمة فً مسعى التقدم نحو المزٌد من التحكم فً
أدوات المعرفة العلمٌة  ،وبما أننا نهدف إلى إٌجاد جامعة لها عالقة بما ٌدور فً المحٌط وتكون
منفتحة ومساهمة قً دفع عجلة التقدم العلمً.
و هو األمر الذي ٌجعل من الضروري تعمٌق البحث ومعرفة حاجات األمة الجزائرٌة وخصوصا
فً ظل التوجه نحو اقتصاد السوق
كما أن المضمون المقترح فً المواد (المقاٌٌس المقرّرة) ٌدل على مساٌرة التطورات على
الصعٌد الدولً من ناحٌة  ،وٌمكن الجامعة من تكوٌن إطارات متخصصة لالستفادة منها فً
خدمة توجهات الجزائر الجدٌدة وهو ما تفتقر إلٌه موضوعات الدراسة على مستوى اللٌسانس أو
ما بعد التدرج على م ستوى مختلف جامعتنا ٌ .ضاف إلى ذلك حاجة جامعتنا الفتٌة خاصة قسم
الحقوق إلى مكونٌن وأساتذة لكً ٌسهموا فً توفٌر الشروط الموضوعٌة إلنجاح اإلصالحات
القضائٌة فً بالدنا.
باإلضافة إلى أن من مبررات فتح الماستر بقسم العلوم القانونٌة كلٌة الحقوق ٌأتً استجابة لرغبة
أساتذة القسم وطالبه فً سٌاق تدعٌم المؤسسات القانونٌة المحلٌة والدولٌة بكفاءات فً المجاالت
المذكورة أعاله ،باإلضافة إلى:
*الرغبة فً تثمٌن منظومة اإلصالحات القضائٌة التً تسعى إلى بناء دولة القانون.
*تمكٌن طالب كلٌة الحقوق من التوسع فً الدراسات القانونٌة العلٌا.
*تثمٌن الجهد العلمً المبذول على مستوى الكلٌة.
*تمكٌن كلٌة الحقوق التً تأسست فً  7997و أسهمت فً تخرٌج دفعات متعددة من الطالب من
مختلف تراب الجمهورٌة من أن ٌكون لها شرف المساهمة العلمٌة فً تخرٌج كوادر علمٌة من
الدرجة العلمٌة العلٌا.
* رٌط الجامعة بالمحٌط من خالل التكوٌن فً تخصصات لها عالقة بمجاالت العمل المستقبلٌة
تأهٌل مختصٌن فً القانون الجنائً و العلوم الجنائٌة ،لٌساهموا فً البحث القانونً المواكب
للتطورات السرٌعة ،و الذي ٌستجٌب الهتمام المشرع.
ج -المؤهالت والقدرات المستهدفة (فٌما ٌخص االندماج المهنً –  02سطر على األكثر)
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

ػٌىاى الوبطتز :لبًىى األػوب
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ٌهدف القائمون على هذا التخصص من خالله إلى تزوٌد الطلبة بالمعارف األساسٌة الخاصة
بقانون األعمال ،وجدٌد التشرٌعات المتعلقة بٌئة األعمال الجدٌدة من خالل دراسة المسائل
المتعلقة بالتجارة االلكترونٌة والعملٌات المصرفٌة االلكترونٌة ....كما ٌهدف إلى
 البحث عن السبل الجدٌد لمكافحة الجرائم المالٌة الحدٌثة دراسة القانون المصرفً دراسة تحلٌلٌة معمقة دراسة تحلٌلٌة للعقود التجارٌة الحدٌثة تحلٌل ظاهرة الفساد المالً من حٌث األسباب المؤدٌة إلٌها وطرق مكافحتها معرفة المفاهٌم والمصطلحات األساسٌة فً المادة باللةة االنجلٌزٌة والفرنسٌة تكوٌن باحثٌن مؤهلٌن لدراسة مختلف المستجدات فً القانون الجنائً. معرفة المفاهٌم والمصطلحات األساسٌة فً المادة باللةة االنجلٌزٌةد -القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة
 الجهات القضائٌة الجامعة المؤسسات الدستورٌة الهٌئات و المؤسسات العمومٌة اإلدارٌة المحلٌة و الوطنٌة القضاء المحاماة التوثٌق المحضر القضائً المؤسسات المالٌة والمصرفٌةه -الجسور نحو تخصصات أخرى:
ٌرتبط تخصص قانون األعمال بكل التخصصات التً تشترك معه فً المحتوى السٌما :
 قانون الشركات القانون البنكً و التجارة الدولٌة إدارة االعمال قانون البنوك و التأمٌنات. -قانون المؤسسات االقتصادٌة

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

ػٌىاى الوبطتز :لبًىى األػوب
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

ػٌىاى الوبطتز:

لبًىى األػوب

5

 - 0السداسً األول:

وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :7الشركات التجارٌة
المادة  :0القانون البنكً (تنظٌم المهنة
المصرفٌة)
المادة  :3عقود األعمال
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :7منهجٌة البحث العلمً 7
المادة  :0تحرٌر العقود
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة  :7المؤسسة العمومٌة االقتصادٌة
المادة  :0عقود التجارة الدولٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
المادة :7لغة أجنبٌة  ( 0انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 7

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

452
150
150

9
3

150
005
150
75
45
00.02
00.02
00.02

ػٌىاى الوبطتز:

المعامل

أعمال
موجهة
4.02
1.30

76.02
5.30سا

9
3

األرصدة
متواصل امتحان

أعمال أخرى
18
6

×

×

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

3
0
1.30

1.30
0
1.30
1.30

5.30سا
72.02
7سا
0302سا

3
0
0
7
0
1
1
7

6
9
6
3
0
1
1
7

×

×

×
×

×

0
1.30
1.30
7.02
7.02

22.30
740302

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

70302
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07

1

1

75

02

6

×
×
×

 -7السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :

المادة  :0الملكٌة الصناعٌة و التجارٌة
المادة  :7القانون البنكً (العملٌات

البنكٌة)
المادة  :3قانون المنافسة

وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :

المادة  :0منهجٌة البحث العلمً 7
المادة  :7تقنٌات اإلعالم واالتصال

وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:

المادة  :0القانون الجنائً لألعمال
المادة  :7العقود االلكترونٌة

وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :لغة أجنبٌة ( 7انجلٌزٌة)

مجموع السداسً 7

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

452
752

9
3

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
المعامل

أعمال
موجهة
4.02
1.30

76.02
5.30سا

9
3

األرصدة
متواصل إمتحان

أعمال أخرى
18
6

×

×

150

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

150
005
150
75
45
00302
00302
00302

3
0
1.30
1.30
0
1.30
1.30
7302

1.30
7.02
1.30

5.30سا
72.02
7سا
0302سا

3
0
0
7
0
1
1
7

6
9
6
3
0
1
1
7

×

×

7.02

22.30
740302

75322
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 - 3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
الرمز :وت أ المادة  :7قانون االستثمار
المعامل 10:المادة  :0التحكٌم التجاري الدولً
الرصٌد 02 :المادة  :3وسائل الدفع
وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م المادة  :7منهجٌة اعداد مذكرة
المعامل3:
الرصٌد 0 :المادة  :0المشروع المهنً و الشخصً
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ المادة  :7القانون الجبائً
المعامل 7 :المادة :0قانون الوقاٌة من الفساد و
الرصٌد 7:مكافحته
وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :لةة أجنبٌة ( 0انجلٌزٌة )
مجموع السداسً 7

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

051

9
3
3
3
0
1.30

150
150
150
005

150
75

أعمال
موجهة

4.02
1.30
1.30
1.30
0
1.30
1.30

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
األرصدة

المعامل
أعمال أخرى

76.02
5.30سا
5.30سا
5.30سا
72.02
7سا
0.02سا

متواصل

9
3
3
3
0
0
7
0
1

18
6
6
6
9
6
3
0
1

×

1

×

00.02

0
1.30

00.02

1.30

1

00.02

7.02

7

7

1

1

75

02

45

7.02

22.30
740302

70302
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07

إمتحان

8

×
×
×
×
×

×
×
×
×

×

 السداسً الرابع:المٌدان  :الحقوق والعلوم السٌاسٌة
الفرع  :الحقوق
التخصص :قانون االعمال

ملتقى
مذكرة نهاٌة الدراسة
مجموع السداسً 0

الحجم الساعً
األسبوعً
3.31
04.31
251

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

المعامل

األرصدة

0
0
7

7
72
31

ػٌىاى الوبطتز:

لبًىى األػوب
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

ػٌىاى الوبطتز :لبًىى األػوب
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عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :الشركات التجارٌة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
معرفة القواعد العامة لتكوٌن عقد الشركة .كٌفٌة تأسٌس أنواع الشركات واألحكام المتعلقة بإدارتها وانقضائها
المعارف المسبقة المطلوبة :
إلمام الطالب بالقواعد العامة المتعلقة بالعقود

محتوى المادة:
أوال :األحكام العامة للشركات
 أركان عقد الشركة الشخصٌة المعنوٌة للشركة انقضاء الشركةثانٌا :األحكام الخاصة بالشركات التجارٌة
 شركات األشخاص
 شركة التضامن شركة التوصٌة البسٌطة شركات األموال
 شركة المساهمة الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة الشركة ذات الشخص الواحد شركة التوصٌة باألسهم الشركات ذات رأس المال المتةٌرثالثا :إعادة هٌكلة المؤسسات و العالقات بٌن الشركات
 تةٌر الشركات تجمع الشركاتطرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل
المراجع:
 مصطفى كمال طه .الشركات التجارٌة دار النهضة العربٌة 0220 -سمٌحة القلٌوبً القانون التجاري وعملٌات البنوك دار النهضة العربٌة 0220  -جمال الدٌن عوض .الوجٌز فً القانون التجاري دار النهضة العربً0220 -محمد محرز .القانون التجاري .ج0عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :قانون بنكً تنظٌم المهنة المصرفٌة
المعامل3:
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :

ػٌىاى الوبطتز :لبًىى األػوب
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الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
معرفة نشأة وتطور القطاع المصرفً الجزائري منذ االستقالل إلى الوقت الحالً ومراحل االصالحات
التً عرفها القطاع المصرفً خالل الفترات المختلفة إلى غاٌة صدور قانون النقض والقرض رقم 77-20
ودراسة آلٌات وعمل الهٌئات اإلدارٌة المصرفٌة كمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك الطالب لألسس القاعدية المطموبة لدارسة القانون و تحميل نصوصه و هو ما يتوفر في حاممي ليسانس
قانون.
محتوى المادة:
نشاة وتطور النظام المصرفً الجزائري
أنواع المصارف
 البنوك المركزٌة المصارف العادٌة المصارف الخاصةالرقابة على البنوك
 هٌئات الرقابة آلٌات ممارسة الرقابةالمراجع:

-

لطرش عبد الوهاب .تقنٌات البنوك دو ج الطبعة  5الجزائر 0225
محفوظ لعشب الوجٌز فً القانون المصرفً الجزائري د و ج 0226
علً جمال الدٌن عوض عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة دار النهضة العربٌة 0222
سمٌحة القلٌوبً القانون التجاري وعملٌات البنوك دار النهضة العربٌة 0222

طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :عقود األعمال
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
ٌخضع إ برام العقود التجارٌة للقواعد العامة للعقد إال أن الخاصٌة التجارٌة لهذه العقود تحتم خضوعها لقواعد
خاصة ٌتعٌن على الطالب معرتها من خالل دراسة مجمعة من العقود التجارٌة كعقد الوكالة وعقد البٌع
االٌجاري
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك الطالب لألسس القاعدٌة المطلوبة لدارسة القانون و تحلٌل نصوصه و هو ما ٌتوفر فً حاملً لٌسانس
قانون.
محتوى المادة:
عقد الوكالة
 تعرٌفها ،أركانها ،انعقادها التزامات األطراف فً عقد الوكالةالوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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* عقد الوكالة بعمولة لنقل األشخاص
 تعرٌفه أنواعها أركانه التزامات األطراف*االٌجار التموٌلً
 تعرٌفه أركانه التزامات األطراف* عقود الترقٌة العقارٌة
 تعرٌفها أركانه التزامات األطراف* خطاب الضمان
* الكفالة المصرفٌة
المراجع:
 جاك بوسف الحكٌم .الحقوق التجارٌة .ج . 0مطبعة طبرٌن 7979 عبد الرزاق السنهوري .الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد .دار النهضة العربٌة 0227 علً سٌد قاسم الجوانب القانونٌة لإلٌجار التموٌلً .دار النهضة العربٌة 7992 عبد الفضٌل محمد أحمد  :االفالس والعقود التجارٌة عباس حلمً المنزالوي :القانون التجاري .العقود واالوراق التجارٌة سمٌر جمٌل حسٌن الفتالوي  :العقود التجارٌة الجزائرٌة نجوي ابراهٌم البدالً :عقد االٌجار التموٌلًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان +.متواصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة:
المادة :منهجٌة البحث العلمً
المعامل7:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تمك ٌن الطالب من أساسٌات البحث و طرق التفكٌر العلمً الصحٌح و المناهج المعتمدة فً البحث القانونٌة
إلنجاز البحوث األكادٌمٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف المحصلة فً مرحلة الثانوي و اللٌسانس ،نؤهل الطالب لدراسة و فهم المقٌاس.
محتوى المادة:
المحوراألول :
المحور األول :مفهوم المناهج وأهمٌتها.
البحث العلمً (المفهوم ،االهمٌة  ،الخصائص)..
المعرفة العلمٌة (المفهوم ،األهمٌة  ،الخصائص و طرق الوصول إلٌها)
العلم (مفهوم و تمٌٌز)
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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المحور الثانً :أنواع المناهج.
الوصفً
التحلٌلً
االستداللً
االستقرائً
المقارن
المراجع:
 عكاشة محمد عبد العالً :المنهجٌة القانونٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،لبنان0220، فاضلً ادرٌس :مدخل إلى المنهجٌة وفلسفة القانون ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر0225، علً مراح :منهجٌة التفكٌر القانونً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر0224، وسام حسٌن غٌاض :المنهجٌة فً علم القانون ،دار المواسم للطباعة والنشر و التوزٌع ،بٌروت0227، عبد النور ناجً :منهجٌة البحث القانونً ،مدٌرٌة النشر ،الجزائر0220، صالح الدٌن شروخ :منهجٌة البحث العلمً ،دار العلوم للنشر و التوزٌع ،الجزائر عمار بوحوش :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 0227، عمار عوابدي :مناهج البحث العلمً  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر 0220،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +مستمر
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :تحرٌر عقود
المعامل0:
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة قواعد التحرٌر االداري ،لمختلف المراسالت و المحاضر و التقارٌر ،نظرا
ألهمٌتها ،فً مجال عمل خرٌج القانون
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف المحصلة فً مرحلة الثانوي و اللٌسانس ،نؤهل الطالب لدراسة و فهم المقٌاس.
محتوى المادة:
أوال -تحرٌر العقود
 -7االطار المفاهٌمً لتحرٌر العقود
 -0تحرٌر عقود البٌع
 -0تحرٌر عقود االٌجار
 -4تحرٌر عقود الشركات
 -5عقود .....
ثانٌا تحرٌر اداري
 - 7التعرٌف بالتحرٌر االداري
 – 0الرسالة االدارٌة
ذات طابع رسمً
ذات طابع شخصً
 – 0وثائق التبلٌغ
 -4وثائق الوصف و التحلٌل
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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 المحضر
 عرض الحال
 التقرٌر
المراجع:
 عبد الةنً بن منصور :المرشد العملً فً االنشاء االداري ،الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع7980 ،الجزائر
 منصور عوارم  :المرشد فً المراسالت االدارٌة. عبد القادر خالد :المراسالت ووثائق المعامالت االدارٌة رشٌد حبانً :دلٌل تقنٌات التحرٌر االداري و المراسالت ،دار النشر و االشهار 0227 ،الروٌبة،الجزائر
 مٌلود برادمة :ممٌزات المراسالت و الوثائق االدارٌة ،دار المعرفة  ، 0225 ،باب الواد ،الجزائر فاٌز الزعبً و محمد ابراهٌم :أسالٌب االدارة ،دار المستقبل للنشر و التوزٌع ،7997 ،عمان -االردنطرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :المؤسسة العمومٌة االقتصادٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
ٌهذف الومٍبص إلى إطالع الطبلب ػلى أهن الٌصىص المبًىًٍت الوتؼلمت ببلىظٍفت الؼبهت هي حمىق الوىظفٍي و
واجببتهن وغٍزهب حتى ٌظتفٍذ هٌهب فً حٍبته الوهٌٍت3
المعارف المسبقة المطلوبة :
أطبطٍبث المبًىى اإلداري هي تٌظٍن إداري ًظبم لبًىًً للوؤطظبث الؼوىهٍت 3هتىفزة فً طلبت المبًىى الخبص
محتوى المادة:
 ًظبم الوؤطظت التٌظٍن الؼبم للوؤطظت االلتصبدٌت الوزافك الؼبهت و الخبصت تطىر الوؤطظت االلتصبدٌت الؼوىهٍت فً الجشائز إطتزاتٍجٍت الوؤطظبث الؼوىهٍت االلتصبدٌت فً ظل التصبد الظىق الظىق الوحلً والذولً للوؤطظت االلتصبدٌت الوؤطظت الؼوىهٍت االلتصبدٌت فً ظل لبًىى الوٌبفظتالمراجع:
 بؼلً هحوذ الصغٍز  3الوؤطظت الؼوىهٍت االلتصبدٌت ى هٌشىراث االتحبد الؼبم للؼوبالجشائزٌٍي30226،
 د 3أحوذ ػوبري :الٌظبم المبًىًً للىحذاث االلتصبدٌت فً الجشائز ،دٌىاى الوطبىػبث الجبهؼٍت،الجشائز37984 ،
 د3هحوذ بلمبطن حظي بهلى  :الجشائز بٍي الوفهىهٍي التملٍذي واالشتزاكً ،دٌىاى الوطبىػبث الجبهؼٍت،الجشار37990 ،
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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 د3رشٍذ واضح :الوؤطظت فً التشزٌغ الجشائزي بٍي الٌظزٌت و التطبٍك ،دار هىهت للٌشز و التىسٌغ،الجشائز30220 ،
 دً 3بدٌت ضزٌفً :تظٍٍز الوزفك الؼبم و التحىالث الجذٌذة ،دار بلمٍض للٌشز ،الجشائز30272 ، د3أحوذ هحٍى :هحبضزاث فً الوؤطظبث االدارٌت ،دٌىاى الوطبىػبث الجبهؼٍت ،الطبؼت الثبلثت ،الجشائز،37985
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً0 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :عقود التجارة الدولٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
تهدف الدراسة لهذا المقٌاس تعلٌم الطالب الباحث كٌفٌات تحرٌر العقود التجارٌة و التحكم فً متطلبات
التطبٌق العملً لما درسه الطالب من عقود تجارٌة خاصة ،وذلك بالنظر ألهمٌة العقد التجاري الدولً فً
تٌسٌر المعامالت التجارٌة و تسهٌل تدفق التجارة البٌنٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود واإلحكام الخاصة بالعقود التجارٌة ،باإلضافة إلى ضرورة تحكم
الطالب فً كل ما ٌتعلق بالتجارة الدولٌة و بالمؤسسات المالٌة العالمٌة.
محتوى المادة:
شروط عقد التجارة الدولٌة : الطبٌعة القانونٌة لعقد التجارة الدولٌة؛ مراحل صٌاغة و إبرام عقود التجارة الدولٌة. أسس و أسالٌب صٌاغة عقد التجارة الدولً: الصٌاغة شكال؛ الصٌاغة مضمونا. االلتزامات المتبادلة لألطراف المعنٌة بإبرام عقد التجارة الدولً. موقف المشرع الجزائري من عقد التجارة الدولً: فً مجال االستثمار و التورٌد و التصدٌر و إسداء الخدمات و تحوٌل أرباح الشركات3المراجع:
 د .األمٌن شرٌط :حق السٌادة الدائمة على الثروات الطبٌعٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر.7985 ، د.عصام الدٌن مصطفى بسٌم :النظام القانونً لالستثمارات األجنبٌة الخاصة فً الدول اآلخذة فً النمو ،درالنهضة العربٌة ،القاهرة ،مصر.7970 ،
المراجع:
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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المعامل3:
الرصٌد4:
اهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة وتحلٌل ومناقشة األحكام المنظمة لبراءة االختراع والعالمات التجارٌة ،و كذلك
طرق حماٌتها وطنٌا و دولٌا.
المعارف المسبقة المطلوبة :
إلمام الطالب بالقواعد العامة المتعلقة بالمحل التجاري و حماٌته.
محتوى المادة:
أوال :المبادئ العامة للملكٌة الصناعٌة:
 نشأة و تطوّ ر مفهوم الملكٌة الصّناعٌة و التجارٌة فً القانون الجزائري و القانون المقارن. القواسم المشتركة بٌن الملكٌة الفكرٌة و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الملكٌة الصناعٌة. المصادر الوطنٌة والدولٌة للملكٌة الصناعٌة. األسس المرجعٌة للملكٌة الصناعٌة. أنواعها و شروط التسجٌل و طبٌعة الحماٌة القانونٌة الوطنٌة والدولٌة للملكٌة الصناعٌة.ثانٌا :العالمة التجارٌة:
 قانون العالمات التجارٌة. ماهٌة العالمات التجارٌة. تسجٌل العالمات التجارٌة الحماٌة المدنٌة والجنائٌة العالمات التجارٌة الحماٌة الدولٌة العالمات التجارٌة.المراجع:
 د .إدرٌس فاضلً :حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر.8002، محمود ابراهٌم الوالً  :حقوق الملكٌة الفكرٌة فً التشرٌع الجزائري محمد حسٌن  :الوجٌز فً الملكٌة الفكرٌة نوري حمد خاطر :شرح قواعد الملكٌة الفكرٌة الملكٌة الصناعٌة زٌنة غانم عبد الجبار :المنافسة غٌر المشروعة للملكٌة الصناعٌةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :قانون بنكً  ( 7العملٌات المصرفٌة)
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تهدف دراسة عملٌات البنوك إلى معرفة النظام القانونً للعملٌات المصرفى على إختالف انواعها منة فتح
حسابات البنكٌة إلى عملٌات إٌداع النقود وغرٌها من الخدمات التً تقدمها البنوك لزبائنها مما بفنح للطالب
مجاال جدٌدا من الدراسات على اعتبار ان التخصص ٌستهدف قطاع المؤسسات البنكٌة والمالٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك الطالب لألسس القاعدٌة المطلوبة لدارسة القانون و تحلٌل نصوصه باالضافة الى القواعد اللعامة
المتعلق بالمحل التجاري والشركات التجارٌة التً درسها فً مرحلة اللٌسانس
محتوى المادة:
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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* الودائع المصرفٌة
* النقل والتحوٌل المصرفً
* الحسابات المصرفٌة والحساب الجاري
* االعتمادات المصرفٌة
* الضمانات البنكٌة
* الخدمات المصرفٌة
* السر المصرفً
* مسؤولٌة البنك فً نشاطه العام
المراجع:
 لطرش عبد الوهاب .تقنٌات البنوك دو ج الطبعة  5الجزائر 0225محفوظ لعشب الوجٌز فً القانون المصرفً الجزائري د و ج 0226
علً جمال الدٌن عوض عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة دار النهضة العربٌة 0222
سمٌحة القلٌوبً القانون التجاري وعملٌات البنوك دار النهضة العربٌة 0222
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :قانون المنافسة
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من معرفة عمٌقة و موّ سعة للقواعد المتعلقة بالمنافسة ،وحماٌة المستهلك وقمع الةش ،و بكل
ما ٌتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،والعالمات ،والملكٌة الصناعٌة ،والبٌئة ،والنقد والقرض ،و
السجل التجاري ،والتقٌٌس ،وكذلك شروط ممارسة األنشطة التجارٌة .باإلضافة إلى التعرٌف باإلجراءات
المتعلقة بشأن المنازعات أمام مجلس المنافسة.
والهدددف ٌتحدددد كددذلك فددً أن ٌمتلددك الطالددب األسددس القاعدٌددة المطلوبددة لدارسددة القددانون ،والقدددرة علددى التحلٌددل
والمقارنة بٌن التشرٌع الوطنً(المحلً) والتشرٌعات المقارنة فً كل ما ٌتعلق بالقانون العام للمنافسدة ،وهدو مدا
ٌتوفر فً حاملً لٌسانس قانون أو شرٌعة وقانون.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌستند هذا المقٌاس فً تدرٌسه على العدٌد من المقاٌٌس الضرورٌة ،وفً مقدمة ذلك-:قانون االجراءات
المدنٌة و االدارٌة؛ -قانون النقد و القرض؛ -القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارٌة؛ -قانون
األنشطة التجارٌة؛ -قانون التقٌٌس.

محتوى المادة:
*أوال :مدخل لقانون المنافسة-:
 تعرٌف قانون المنافسة؛ مضمون قانون المنافسة؛نشأة وتطوّ ر قانون المنافسة فً ظل النظام االقتصادي الحر؛المنافسة و حرٌة التجارة و الصّناعة؛التكرٌس الدستوري لمبدأ المنافسة بعد التعدٌل الدستوري لعام 7989؛ -المنافسة وحرٌة االستثمار.*ثانٌا :موضوع قانون المنافسة:
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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ممارسة النشاط التجاري والصّناعً فً القانون الجزائري والقانون المقارن؛تطوّ ر قانون األسعار بالجزائر فً ظل الدولة المتدخلة(قانون األسعار لعام )7975؛قددانون المنافسددة فددً ظددل الدولددة المع ّدلددة ،بعددد التعدددٌل الدسددتوري لعددام (7989األمددر رقددم 26-95:المتعلددقبالمنافسة ،األمر رقم 20-20:لعام  0220و المتعلق بالمنافسة ،المعدل و المتمم)؛
 عالقة القانون رقم 20-20:المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 20-24:المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارساتالتجارٌة.
*ثالثا :الرقابة االدارٌة للمنافسة:
 التكٌٌف القانونً لمجلس المنافسة؛ مجلس المنافسة باعتباره سلطة ادارٌة؛ تشكٌلة المجلس و صالحٌاته االدارٌة و التنازعٌة ؛ الشخصٌة القانونٌة لمجلس المنافسة؛الطابع االداري للمجلس واستقاللٌته تجاه السلطة الوصائٌة؛النظام القانونً ألعضاء مجلس المنافسة؛النظام الداخلً للمجلس؛ -مجلس المنافسة باعتباره سلطة تعدٌل؛ كٌفٌة إخطار مجلس المنافسة؛ األشخاص والهٌئات الذٌن ٌتمتعون قانونا بحق اإلخطار و شروطه؛طبٌعة اآللٌات التً تكفل تنوٌع سبل تدخل مجلس المنافسة للتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة؛ طبٌعة االجراءات المحددة قانونا بشأن المنازعات أمام مجلس المنافسة؛-آلٌة اإلخطار الذاتً التً ٌتمتعمجلس المحاسبة بها باعتباره سلطة تسهر على حماٌة السوق.
رابعا :الممارسات المقٌدة للمنافسة المحظورة بموجب األمرر رقرم 13-13:لعرام  7113و المتعلرق بالمنافسرة
المعدل و المتمم-:مضمون الممارسات المقٌدة للمنافسة فً القانون الجزائري و المقارن.
المراجع:
األوامر والقوانٌن ذات الصدلة بقدانون المنافسدة(األمر رقدم 20-20:لعدام  0220و المتعلدق بالمنافسدة المعددل والمتمم  +القانون رقم 20-29:المؤرخ فً  05فبراٌر  0229و المتعلق بحماٌة المستهلك و قمع الةش)؛
 حسٌن الماجً  :حماٌة المنافسة أمل محمد شبلً :التنظٌم القانونً للمنافسة ومنع االحتكار أسامة أحمد شتات  :قانون المحال الصناعٌة والتجارٌة -عمورة عيسى ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون األعمال تحت عنوان

" .النظام القانوني لمنازعات مجمس المنافسة جامعة مولود معمري ،سنة 0227
 كتدو محمدد الشدرٌف ،الممارسدات المنافٌدة للمنافسدة فدً القدانون الجزائدري ،دراسدة مقارندة بالقدانونالفرنسدً ،أطروحدة لنٌدل شدهادة دكتدوراه دولدة فدً القدانون العدام ،كلٌدة .الحقدوق ،جامعدة مولدود
معمري،تٌزٌوزو0225،
-Rachid ZOUAIMIA, le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeise,
Alger, 2012.
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :منهجٌة البحث العلمً
المعامل7 :
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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ٌهدف من خالل المقٌاس إلعداد الطالب كٌفٌة معالجة اشكالٌة و تحدٌد خطتها ،و اعداد مذكرة استخالصٌه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
دروس المنهجٌة العلمٌة ،و مناهج البحث.
محتوى المادة:
تلخٌص كتب قانونٌةاقتراح اشكالٌة بحث و تحدٌد خطتها و دراستها.منهجٌة التعلٌق على االحكام و القرارات القضائٌة.اعداد مذكرة استخالصٌه.المراجع:
 - 7أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا ً أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌر
والدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .7997
 - 0أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .7978
 - 0أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .7979
 - 4بٌفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .7960
 - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .7960
 - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .7990
 - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .7980
 - 8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة ،كتبة االنجلو المصرٌة ،القاهرة .7960
 - 9هانً ٌحٌى نصري (منهج البحث العلمً) المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،بٌروت .0220
 - 72رجاء وحٌد دوٌدري (( البحث العلمً -أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .0225
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :تقنٌات االعالم و االتصال
المعامل0 :
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السمكية والالسمكية وأهم تطبيقاتها العممية الحديثة
المعارف المسبقة المطلوبة :
معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصمية العامة
محتوى المادة:
المحور األول :مفاهيم ومظاهر
 -1مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة

 -2ظاهرة انفجار المعمومات

المحور الثاني :تكنولوجيا االتصال عن بعد

 -1تكنولوجيا االتصال الالسمكي

 -2تكنولوجيا االتصال السمكي (االتصال الكابمي واأللياف الضوئية)
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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المحور الثالث :بعض تطبيقاتها الحديثة
 -1تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها
 -2تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية
 -3تكنولوجيا األقمار الصناعية
 -4تكنولوجيا الميكروفون

 -5تكنولوجيا البث التمفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة
 -6تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك ،التمتكست والفيديوتكس ،الفيديوفون...
 -7تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت
 -8تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني

 -9تكنولوجيا الحاسوب الموحي (الموح اإللكتروني)
خاتمة :بعض آفاق تطورها
المراجع:
 إٌاد شاكر البكري :تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن ،عمان ،دار الشروق للنشر.0220 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة،.7997
 دلٌو فضٌل :تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الجدٌدة (بعض تطبٌقاتها التقنٌة)،الجزائر ،دار هومة.0274 ، فاروق سٌد حسٌن :الكوابل ،األوساط التراسلٌة واأللٌاف الضوئٌة ،بٌروت ،دار الراتب الجامعٌة.7992 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجٌا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكادٌمٌة.0227 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجٌا الوسائل المرئٌة ،األردن ،دار وائل للنشر.0272 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005.

عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قانون جنائً لألعمال
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
معرفة مضمون القانون الجنائً لإلعمال  ،تحلٌل الجرائم وعقوباتها من خالل النصوص القانونٌة و تطبٌقات
القضاء الجزائري  ،بشكل ٌجعل الطالب مؤهال لتعامل مع أي جرٌمة اقتصادٌة  ،و جرائم االقتصاد الرقمً .
المعارف المسبقة المطلوبة :
التكوٌن القاعدي فً موضوعات القانون الجنائً.
محتوى المادة:
أوال :مدخل إلى القانون الجنائً لألعمال:
التعرٌددف بالقددانون الجنددائً لألعمددال؛ -عالقددة القددانون الجنددائً لألعمددال بددالقوانٌن األخددرى( قددانون العوبددات وقانون االجراءات الجزائٌة و القانو االقتصادي و المنافسة و النقد و القرض)..؛
خصائص و ممٌّزات القانون الجنائً لألعمال؛الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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األقسام الرئسٌة للقانون الجنائً لألعمال؛نشأة و تطور القانون الجنائً للعمال فً بعض الدول كفرنسا و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والجزائر ،وموقفالمشرع الجزائري من هذا القانون قبل و بعد سنة .7989
ثانٌا :التعرٌف بكل من القانون الجنائً الخاص لألعمال و القانون الجنائً العام لألعمال:
موضوعات القانون الجنائً الخاص لألعمال هً: جرٌمة السرقة(سرقة أموال الشركات المنقولة و العقارٌة)؛جرٌمة التحاٌل بةرض وضع الٌد على ممتلكات الشركات بةٌر وجه حق؛جرائم تبدٌد أموال الشركات؛ جرائم القٌم المنقولة؛جرائم المضاربة فً أسهم البورصة؛-جرائم مخالفة قواعد الصرف؛جرائم تبٌٌض األموال؛جرائم تقدٌم الشٌك بدون رصٌد؛جرائم التسٌٌر.موضوعات القانون الجنائً العام لألعمال: الجرٌمة المتعلقة بدالةش الضدرًٌ ،أو بدالتهرب الجبدائً ،أو بالتصدرٌح الكداذب أمدام الجهدات االدارٌدة المكلفدةبمراقبة الصرف عند الحدود البرٌة و الجوٌة والبحرٌة للدولة؛
الجرٌمة الجمركٌة أو ما ٌعرف بجرٌمدة مخالفدة القدانون الجمركً(مدع تدوافر لدركن المدادي دون المعندوي فدًالجرٌمة الجمركٌة)؛
الجرٌمة المتعلق بالتشةٌل للقصر أو جرٌمة التمٌٌز عند االستخدام بسبب الجنس أو اللون أو الدٌن؛الجرٌمة المتعلقة باالحتكار(احتكار السوق لمتعامل صناعً أو تجاري أو اقتتصادي واحد)؛الجرٌمة المتعلقة بمخالفة القواعد القانونٌة أو التنظٌمٌة للصرف.المراجع:
 بوسقٌعة أحسن :الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص – الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال –الجزء األول– دار هومة (الجزائر) طبعة .0220
 عصام ،عفٌفً ،عبد البصٌر :تجزئة العقوبة -دار النهضة العربٌة -القاهرة (مصر) ،طبعة .0224 أكرم ،نشأت ،ابراهٌم :الحدود القانونٌة لسلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبة ،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزٌع ،عمان (األردن) ،طبعة .7998
 ابوالٌزٌد علً المتٌت -جرائم اإلهمال -دار نشر الثقافة -اإلسكندرٌة دون التارٌخ. عبد الرحمٌم صدقً -قانون العقوبات ،القسم الخاص.القاهرة -الطبعة الثالثة .7987 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224 عمر جبالً -المسؤولٌة الجنائٌة لألعوان االقتصادٌٌن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة دون تارٌخ.طرٌقة التقٌٌم:
امتحان.
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً7 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :العقود االلكترونٌة
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
معرفة الطالب لطبعة التعاقد عبر االنترانت والجوانب القانونٌة المتعلقة بهذا النوع من العقود .
المعارف المسبقة المطلوبة :
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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معرفة الطالب القواعد القانونٌة المتعلقة بإبرام العقد بصفة عامة باإلضافة إلى معرفة بالجوانب القانونٌة
المتعلقة باستعمال االنترانت من خالل دراسة لمقٌاس التجار االلكترونٌة
محتوى المادة:
مفهوم العقد االلكترونً
إبرام العقود االلكترونٌة
الطبٌعة القانونٌة للعقود االلكترونٌة
التوقٌع االلكترونً
حجٌة المحررات االلكترونٌة فً اإلثبات
المراجع:
منٌر محمد الجلبٌنً الطبٌعة القانونٌة للعقد االلكترونً
عبد الفتاح بٌومً حجازي التوقٌع االلكترونً-فً النظم القانونٌة المقارنة-
عبد الفتاح بٌومً حجازي مقدمة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة وحماٌة المستهلك (فً العقود التجارٌة االلكترونٌة)
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان .
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة :قانون االستثمار
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
معرفة األحكام المتعمقة باالستثمار من حيث التنظيم القانوني لالستثمار في المناطق الخاصة والمناطق الحرة
وكذا االهتٍبساث والضوبًبث الووٌىحت االطتثوبر األجٌبً فً الجشائزي
المعارف المسبقة المطلوبة :
امتالك الطالب لألسس القاعدية المطموبة لدارسة القانون و تحميل نصوصه

محتوى المادة:







تؼزٌف االطتثوبر واًىاػه
التطىر التشزٌؼً لمىاًٍي االطتثوبر فً الجشائز
الٌظبم الؼبم لالطتثوبر فً الوٌبطك الحزة والوٌبطك الخبصت
الضوبًبث الووٌىحت لالطتثوبر األجٌبً
االهتٍبساث الووٌىحت لالطتثوبر األجٌبً
االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة باالستثمار و التحكٌم التجاري:
 اتفاقٌة نٌوٌورك لعام  7958و الخاصة باعتماد القرارات التحكٌمٌة األجنبٌة و تنفٌذها. االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بتسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمارات بٌن الدول و رعاٌا الدولاألخرى.
 االتفاقٌة الدولٌة المتضمنة إحداث الوكالة الدولٌة لضمان االستثمارات. عقد الشراكة المبرم بٌن الجزائر و االتحاد األوروبً. -االتفاقٌة العربٌة للتبادل الحر.

المراجع:
 فؤاد حجزي :لىاًٍي االطتثوبراثالوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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 حظي بهلى  :االطتثوبر واشكبلٍت التىاسى الجهىيػلٍىع لزبىع كوب 3 :لبًىى االطتثوبر 3دٌىاى الوطبىػبث الجبهؼٍت ،الجشائز

طريقة التقييم
اهتحبى  +هتىاصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة  :التحكٌم التجاري الدولً
المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
معرفة الطالب للقواعد المتعلقة بحل النزاعات عن طرٌق الطرق البدٌلة لحل النزاعات وعلى وجه التحدٌد
التحكٌم التجاري وخاصى وان قانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة الجدٌدقد اولى اهتماما بهذه الطرق ونظمها
بنصوص قانونٌة جدبدة 3
المعارف المسبقة المطلوبة :
المام الطالب بالقواعد العامة المتعلقة باإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

محتوى المادة:
مجال التحكٌم التجاري الدولً
تنظبم التحكٌم التجاري الدولً
*الخصومة التحكمٌة
تحدٌدا إلجراءات
االختصاص
الذور االٌجببً لوحكوت التحكٍن
* طزق الطؼي فً احكبم هحكوت التحكٍن الذولً
الطؼي ببالطتئٌبف
الطؼي ببلبطالى
الطؼي ببلٌمض

الوزاجغ
د .مصددلح أحمددد الطراونددة -د.فاطمددة الزهددرة محمددودي :التحكددٌم فددً منازعددات االسددتثمار الدددولً ،دار وائددلللنشر،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.0270،
د.أبو طالب فؤاد محمد محمد:التحكٌم الدولً فً منازعات االستثمار األجنبٌة وفقا ألحكام القانون الدولً العام-دراسة مقارنة ،-دار الفكر الجامعً ،االسكندرٌة ،مصر.0272 ،
د .عشوش أحمد:التحكٌم كوسٌلة لفض المنازعات فً مجال االستثمار ،دراسة مقارنة ،مؤسدة شدباب الجامعدة،القاهرة ،مصر.7997 ،
-د.صادق هشا علً :الحماٌة الدولٌة للمال األجنبً ،دار الفكر الجامعً ،االسكندرٌة ،مصر.0220 ،

طريقة التقييم
اهتحبى  +هتىاصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة
المادة :وسائل الدفع
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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المعامل3:
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب معرفة مختلف وسائل الدفع الحدٌثة مواكبة للتطورات الحاصلة
المعارف المسبقة المطلوبة :
تحكم الطالب فً مقٌاس القانون التجاري و العقود االلكترونٌة
محتوى المادة:
 -0مدخل لنظام الدفع
 -7التطور التارٌخً لوسائل الدفع
 -3تعرٌف نظام الدفع و خصائصه
 -0وسائل الدفع التقلٌدٌة
 -5وسائل الدفع االلكترونٌة
 التعرٌف و النشأة
 الخصائص و األهمٌة
 أنواع وسائل الدفع االلكتروني
البطاقات البنكية وأنواعها
النقود االلكترونية

البطاقات الذكية

الشيكات االلكترونية
التحويالت االلكترونية لألموال

المحافظ االلكترونية
 الوسائط البنكية االلكترونية
 واقع وسائل الدفع االلكتروني في الجزائر
المراجع:
 -ابارهيم العيساوي ،التجارة االلكترونية ،المكتبة االكاديمية ،مصر2001،

 أحمد هني ،العملة و النقود ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج ا زئر499، فريدة بخ ا زر يعدل ،تقنيات و سياسات التسيير المصرفي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، ،الطبعةالثالثة الجزائر 2005

-

ابراهيم بختي ،التجارة االلكترونية مفاهيم و استراتيجيات التطبيق في المؤسسة ،ديوان المطبوعات

؛ الجامعية ،الجزائر2001،

 أحمد سفر ،أنظمة الدفع االلكترونية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة االولى2000،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان +متواصل

عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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المادة :منهجٌة اعداد مذكرة
المعامل7 :
الرصٌد4:
أهداف التعلٌم
معرفة الطالب لقواعد اعداد المذكرات استعدادا إلنجاز مذكرة التخرج
المعارف المسبقة المطلوبة :
تحصل محتوٌات مقٌاس منهجٌة البحث العلمً فً السنوات السابقة
محتوى المادة:
 اختٌار الموضوع صٌاغة العنوان واجهة المذكرة اعداد الخطة األولٌة كتابة و تحرٌر المقدمة ترقٌم المذكرة المالحق المراجع التهمٌش......  - 7أحمد شبلً ((كٌف تكتب بحثا ً أو رسالة :دراسة منهجٌة لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستٌروالدكتوراه)) مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة والعشرون ،القاهرة .7997
  - 0أحمد بدر ((أصول البحث العلمً ومناهجه)) الطبعة الرابعة ،وكالة المطبوعات ،الكوٌت .7978  - 0أحمد جمال الدٌن ظاهر ومحمد أحمد زٌادة ((البحث العلمً الحدٌث)) دار الشروق ،جدة .7979  - 4بٌفردج و و.أ .ب ((فن البحث العلمً)) ترجمة زكرٌا فهمً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة .7960  - 5عبد الرحمن بدوي ((مناهج البحث العلمً)) دار النهضة العربٌة ،القاهرة .7960  - 6عبد الهادي الفضلً ((أصول البحث)) دار المؤرخ العربً ،بٌروت .7990  - 7غازي حسٌن عناٌة ((مناهج البحث)) مؤسسة الشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة .7980 8محمود قاسم المنطق الحدٌث ومناهج البحث العلمً الطبعة الثالثة ،كتبة االنجلوالمصرٌة ،القاهرة.7960
  9هانً ٌحٌى نصري منهج البحث العلمً المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشرو التوزٌع ،بٌروت.0220
 72رجاء وحٌد دوٌدري البحث العلمً -أساسٌاته النظرٌة وممارساته العملٌة)) دار الفكر ،دمشق .0225 طرٌقة التقٌٌم:امتحان  +متواصل.
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة
المادة :المشروع الشخصً و المهنً
المعامل0 :
الرصٌد3:
أهداف التعلٌم:
ٌهدف من خالل المقٌاس لربط الطالب بالمحٌط االقتصادي و االجتماعً  ،بدراسة الوظائف و المهن التً
ٌستطٌع الولوج الٌها بعد التخرج من خالل معاٌنتها عن كثب.
المعارف المسبقة المطلوبة :
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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كل المعارف المحصلة فً المراحل الدراسٌة السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصٌل المقٌاس
محتوى المادة:
 تحلٌل الوضع تحدٌد الهدف ومؤشرات األداء. إعداد هٌكل تقسٌم العمل. االستخدام األمثل للموارد (تقنٌة تقٌٌم ومراجعة البرامج). توضٌح مسؤولٌات كل مهمة. التنفٌذ و الضبط لتعظٌم النتائج. التقٌٌم لتحسٌن تصمٌم المشروع الحالً و/أو تصمٌم مشروع الحق. نماذج لمشارٌعكل المهن التً تشترط الحصول على شهادة اللٌسانس أو الماستر فً الحقوق  ،لاللتحاق بها ،السٌما القضاء،
التوثٌق ،المحضر القضائً ،المحاماة ،المناصب اإلدارٌة على مستوى اإلدارات المحلٌة و الوطنٌة ...
بحوث متعلقة بالمهن  -بطاقات تقنٌة عن المهن -زٌارات مٌدانٌة  -محاضرات من تنظٌم بعض المهنٌٌن..
طرٌقة التقٌٌم:
متواصل
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :القانون الجبائً
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
معرفة الطالب لألنظمة الجبائٌة وأنواع الضرائب على اعتبار ان المؤسسات الضرائب من الهٌئات
المستهدفة من التكوٌن فً قانون األعمال
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة الطالب لمبادئ القانون العامة  .والقواعد المتعلقة بالمنازعات االدارٌة.
محتوى المادة:
أوال :األنظمة الجنائٌة
ـ نظام التصرٌح
ـ النظام الجزافً
ثانٌا :المقارنة بٌن الضرائب وغٌرها
ـ الضرٌبة والرسم
ـ الضرٌبة واألتاوى
ثالثا :أنواع الضرائب
ـ الضرٌبة على الدخل
ـ الضرٌبة على األشخاص
ـ الضرٌبة على النشاط
رابعا:حل المنازعات الضرٌبٌة
ـ النزاع الودي
ـ النزاع اإلداري
ـ النزاع القضائً
المراجع:
الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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 عبد الفتاح مراد شرح جرائم التهرب الضرٌبً سنٌة احمد ٌوس طار القانونً للملف الضرٌبً *دراسة تأصٌلٌة لمستندات الملف الضرٌبً * د.صخر عبد هللا الجنٌدي نحو قانون عقوبات ضرٌبً ٌواجه تحدٌات العصر احمد بدٌع التشرٌع الضرٌبًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان
عنوان الماستر :قانون األعمال
السداسً3 :
الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة
المادة :قانون مكافحة الفساد
المعامل0:
الرصٌد0:
أهداف التعلٌم:
 .الوقوف على جهود المشرع الجزائري فً مكافحة الفساد و الوقاٌة منه من خالل النصوص القانونٌة ،و
دراسة الهٌئات الساهرة على الوقاٌو من الفساد و مكافحته
المعارف المسبقة المطلوبة :
أساسٌات القانون الجنائً .الجرٌمة و العقوبة.
محتوى المادة:
 الهدف و المصطلحات المستعملة فً قانون الوقاٌة من الفساد و مكافحته التدابٌر الوقائٌة فً القطاع العام الهٌئة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته الدٌوان المركزي لقمع الفساد التعاون الدولً واسترداد الموجوداتالمراجع:
 عبد هللا سلٌمان -قانون العقوبات ،القسم الخاص -الجزائر دون تارٌخ. محمد صبحً نجم -قانون العقوبات ،القسم الخاص ،الطبعة الخامسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة .0224 عمر جبالً -المسؤولٌة الجنائٌة لألعوان االقتصادٌٌن ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة دون تارٌخ أبو حمود ،حسن ،)2002(،الفساد ومنعكساته االقتصادٌة واالجتماعٌة ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌةوالقانونٌة ،المجلد  ،78العدد
 ابو دٌة أحمد  ،الفساد :اسبابه وطرق مكافحته ،منشورات االئتالف من أجل التراهة والمساءلة أمان. 2004 ،طرٌقة التقٌٌم:
امتحان

الوؤطظت :جبهؼت هحوذ بىضٍبف  -الوظٍلت
الظٌت الجبهؼٍت7102/7102 :
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