جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماست  -الموسم
المقتحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
تخصص قانون أعمال
ر
المقتح
األستاذ

العنوان
خصوصية بطالن عقد ر
الشكة
تأسيس البنوك والمؤسسات المالية يف الجزائر
ر
االشتاك
نية

د /بوخرص عبد العزيز

ر
الشكة الفعلية
النظام القانون ر
لشكة محاصة
رشكة التوصية باألسهم
زيادة رأس مال رشكة المساهمة
حماية األقلية يف رشكة المساهمة
تفتيش العمل وترقية مناخ العمل يف الجزائر
الوكالة الوطنية للوساطة العقارية والضبط العقاري وترقية مناخ االعمال يف الجزائر

صغت ربتم عبد المجيد
د/
ر

والبين وترقية مناخ األعمال يف الجزائر
واالجتماع
الوطن االقتصادي
المجلس
ي
ي
ي
الجماعات االقليمية وترقية مناخ االعمال يف الجزائر
مجلس المنافسة وترقية مناخ االعمال يف الجزائر

د /فراحتية كمال

القانون للمؤسسات الناشئة ودورها يف المنجال االقتصادي
النظام
ي
المؤسسات الناشئة يف الجزائر.
المفاهيم والتحديات-
البنوك االسالمية -اإلطار
ي

ياح مريم
د /ي

االثار القانونية ر
االصطناع.
المتتبة عن استخدام الذكاء
ي
ر
االلكتون ف ر
التشي ع الجزائري.
حماية المستهلك
ي ي
دور التكنولوجيا الرقمية يف تحقيق التنمية االقتصادية يف الجزائر.
الصغتة والمتوسطة يف الجزائر.
القانون لدعم المؤسسات
االطار
ر
ي
االستثمار ف ر
الشكات العقارية والسياحية.
ي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماست  -الموسم
المقتحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
تخصص قانون أعمال
ر
المقتح
األستاذ

العنوان
الدول كوجه من أوجه االستئناف يف القانون الجزائري
التحكيم للنظام العام
مخالفة الحكم
ي
ي
الدول أمام القضاء الجزائري
التحكيم
اجراءات تنفيذ الحكم
ي
ي

حسي
د /العيساوي
ر

التعاون ربي القضاء والتحكيم يف مجال البحث واألدلة
التحكيم يف ظل اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات ربي الدول ورعايا
طرق مراجعة الحكم
ي
الدول األخرى 18/3/1965
المحكمي
إدارة الخصومة التحكيمية من طرف
ر
القابلية للتحكيم
الحماية القانونية من االشهار المظلل ف ر
التشي ع الجزائري
ي
المسؤولية المدنية للقارص

ياسي
د /مقدم
ر

جريمة تبييض األموال وسبل مكافحتها يف الجزائر
المسؤولية القانونية للموثق
الدول
المحكمي يف التحكيم التجاري
الرقابة عىل أعمال
ر
ي
أثر الحماية الدولية للملكية الصناعية
بيع المحل التجاري

د /مسعودي هشام

منازعات مجلس المنافسة ف ر
التشي ع الجزائري
ي
ر
ون وأثره عىل العمل التجاري
اإلثبات اإللكت ي
ر
ون
النظام
القانون لبطاقة الدفع اإللكت ي
ي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماست  -الموسم
المقتحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
تخصص قانون أعمال
ر
المقتح
األستاذ

العنوان
دور المؤسسات المالية يف تمويل اإلستثمار
الحماية الجزائية للممارسات التجارية

د /فريجة محمد هشام

آليات حماية المستهلك من اإلشهارات المضللة
آليات حل منازعات العمل الفردية ف ر
التشي ع الجزائري
ي
الحماية المرصفية لحامل الشيك
تداول االسهم يف رشكة المساهمة
الحقوق المرتبطة بالسهم يف ش المساهمة
حق التصويت يف الجمعيات العامة يف رشكات المساهمة

د /بوخروبة حمزة

االثار القانونية لالعتماد المستندي
الدول
مجال تدخل القضاء يف خصومة التحكيم التجاري
ي
حكم التحكيم ف ظل ر
التشي ع الجزائري
ي
القانون التفاق التحكيم
النظام
ي
ضمانات حماية حقوق المؤلف ف ر
التشي ع الجزائري
ي
الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية ربي ر
التشي ع الجزائري واالتفاقيات الدولية

د /يرمش مراد

غت ر
المشوعة
الحماية المدنية للعالمة التجارية من المنافسة ر
النش ف ر
النظام القانون لعقد ر
التشي ع الجزائري
ي
ي
ر
ون
النظام
القانون لعقد النتجارة االلكت ي
ي
االعتداء عىل حق الملكية الفكرية ف ر
التشي ع الجزائري
ي
الدول ومدى إلزاميتها
أحكام التحكيم التجاري
ي
اإلثبات يف األعمال التجارية المختلطة
اإلفالس كضمانة لدعامة االئتمان التجاري
حرية اإلثبات ربي التقييد واإلطالق يف العمل التجاري

متوك
د /بودور ر

الوطن
الدول كبديل عن القضاء
اللجوء إل التحكيم التجاري
ي
ي
المدن
المعاملة بالمثل يف القانون
ي
للقاض يف األعمال المدنية والتجارية
حدود السلطة التقديرية
ي
العالمات التجارية يف القانون الجزائري
مبدأ رضائية العقود يف العمل التجاري

د/قمرة النذير

القانون للقطاع الخاص يف الجزائر
النظام
ي
واقع وآفاق قانون الخوصصة يف الجزائر

د /غضبان سمية

ر
ر
االلكتونية ف ر
التشي ع الجزائري
ون يف العقود
ي
حجية التوقيع االلكت ي

