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 السداسي األول 
 

 وحدة التعليم 
 الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي  

 األرصدة  المعامل 
 ييم نوع التق

 إمتحان  متواصل  عمل شخصي  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  15

   18      450  13.5دات التعليم األساسيةحو   

          و ت أ  

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 1النظرية العامة للعقد1المادة 

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 )التقصيرية( 1المدنيةالمسؤولية   2المادة 

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 العقود المدنية    3دة ما ال

   9      225   7 وحدات التعليم المنهجية

          و ت م  

 / / 3 2    3 150 1يلبحث العلمة ا منهجي1المادة 

 / / 3 2 1.5   1.5 75 الشخصيوالمشروع المهني    2المادة 

         50  3 كشافيةتوحدات التعليم اإلس

            و ت إ 

 / / S 1 2 2.5   1.5 25 الشهر العقاري و  العقود  1المادة 

 / / S 1 2 2.5   1.5 25 الطرق البديلة لحل النزاعات    2ة لمادا

         25 1.5وحدة التعليم األفقية

          و ت أ ف 

 / / 2 1 2.5   1.5 25 لغة أجنبية    :المادة 

 / / 30 16 22.5  4.5 19 750 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني:  -2 
 

 ة التعليم وحد 
  الساعي الحجم 

 السداسي  
 الحجم الساعي األسبوعي 

 ة األرصد المعامل 
 تقييم ال نوع 

 إمتحان  متواصل  عمل شخصي  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع   15

   18       وحدات التعليم األساسية    

          و ت أ  

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 2النظرية العامة للعقد   1ة الماد

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 ( التقصيرية)  2 المدنية مسؤولية ال  2المادة 

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 العقود التجارية   3دة ما لا

   9       وحدات التعليم المنهجية 

          و ت م  

 / / 3 2    3 150 2منهجية البحث العلمي 1المادة 

 / / 3 2    1.5 75 العقود و  تحرير العرائض  2المادة 

          و ت م  

          وحدات التعليم اإلسكتشافية 

 / / S 1 2 2.5     )إج/إخ( 1 ت إ   و

 / / S 1 2 2.5    1.5 25 و التجارية طرق االثبات المدنية   1المادة 

        1.5 25 : طرق التنفيذ 2المادة 

          فقية ألم ا عليوحدة الت

 / /        و ت أ ف 

 / / 2 1 2.5   1.5 25 ية  بن لغة أج  :المادة 

   30 16 21  4.5 19 750 2مجموع السداسي 
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   السداسي الثالث: - 3
 

 الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي   وحدة التعليم 
 األرصدة  المعامل 

 نوع التقييم 

 إمتحان  متواصل  خصي عمل ش أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  رة محاض أسبوع   15

          دات التعليم األساسية حو   

          و ت أ  

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 سؤولية المهنية ملا  1ة ادالم

 / / 6 3 4.5  1.5 3 150 انقضاء االلتزامو  طرق انتقال 2المادة 

  التعويض في القانون المدني  3المادة 
 عات الخاصة ريتشلاو

150 3 1.5  4.5 3 6 / / 

          ة هجيلمن وحدات التعليم ا 

          و ت م  
 م العاإل تكنولوجيات 1المادة 

 االتصال و 
150 3    2 3 / / 

 / / 3 2    1.5 75 تقنيات إعداد البحوث والمذكرات 2المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية 

            و ت إ 

 / / S 1 2 2.5    1.5 25 بات الحديثة طرق االث 1دة ما ال

 / / S 1 2 2.5   1.5 25 تأمين المسؤولية المدنية   2المادة 

          لتعليم األفقية ة ا وحد 

           و ت أ ف 

 / / 2 1 2.5   1.5 25 لغة أجنبية   :المادة 

   30 16 21  4.5 19 750 3مجموع السداسي 
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 بع: لراي االسداس - 4

 الحقوق  :الميدان
 صالقانون الخا :الفرع

 القانون الخاص المعمق  صص:تخال

 
 
 

الحجم الساعي   

 األسبوعي 
 ةدصراأل معامللا

 2 1 3 ملتقى 

 28 1 47 مذكرة نهاية الدراسة 

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 بما في ذلك األعمال األخرى والعمل الشخصي للطالب  *
 
 
 
ل  -  5 شاملة  موز  يرجى)  :وينلتكحوصلة  اإلجمالي  الساعي  الحجم  بيذكر  الع  والتطبيقات، ن    محاضرات 

   : (تاليلجدول الاحسب   يمتعللف وحدات الللسداسيات األربعة بالنسبة لمخت
 

 

 المجموع 
ملتقى+  
 مذكرة 

 ت و          ح س  األساسية  المنهجية  االستكشافية  األفقية 

 محاضرة  405 247.5 135 67.5 / 855

أعمال   202.5 67.5 135 /  / 405
 موجهة 

ل  ماأع / / / / / /
قية طبيت  

 عمل شخصي  607.5 270 225 112.5 / 1215

2500 25 801  495 585 5121 مجموع لا   

 األرصدة 54 27 6 3 30 120

 %  100 %  25 %  2.5 %  5 %22.5 %  45 
لكل   األرصدة % 

 وحدة تعليم 
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III - ل مادةلك فصلالبرنامج الم 
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 لمعمق القانون الخاص ا عنوان الماستر:

 لاألوالسداسي: 
 وحدة تعليم أساسية   الوحدة: مسا

 النظرية العامة للعقد  المادة: اسم

 3الرصيد:

 6المعامل:

 

   أهداف التعليم:

 

بأحكام   • اإلحاطة  من  الطالب  القانوننظمكما    العقد تمكين  المفهوم   ها  حيث    االثار و  ركاناالو  من 

 .  االخالل بقانون العقد  جزاءو

 

 :  لمطلوبة المعارف المسبقة ا ❖

 .   ني لمدالقانون ا •

 محتوى المادة: ❖

 (، تقسيمات العقدالتمييز، الخصائص ،  ) التعريف دمفهوم العق •

 أركان العقود ) الرضا، المحل، السبب(  •

 له انحالو بطالن العقد •

 عقدأثار ال •

 لعقود الشكلية في ا : العمل الشخصي

 التكوين (  ق ريلف  ديرية يح للسلطة التق) يُترك الترج ...إلخامتحان.  مستمرة،مراقبة    التقييم:قة طري

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات )  :المراجع

 2001جزائر، علي فياللي، االلتزامات )النظرية العامة للعقد(، دار موفم للنشر، ال -

 2003دار هومة,  : الجزائرمي، الفقه اإلسال المدني و ي القانون محمد سعيد،إجازة العقد ف  , رفوجع-

األداءات   ن بينمة التوازما في إقا والغبن في العقود ودوره لتغالاالس محمود عبد الرحمان،د,  محم- 

 1995ربية, علا هضةدار الن :القاهرة، وندراسة مقارنة في القان :العقدية

 

http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
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 القانون الخاص المعمق  عنوان الماستر: 

 األولالسداسي: 

 ساسية  األتعليم الوحدة  اسم الوحدة:

 ( يةالتقصير) 1المدنية المسؤولية  اسم المادة:

 3الرصيد:

 6المعامل:

 

 م:  التعلياف أهد  ❖

 أثارها و  شروطهاو اأساسهو  بمفهوم المسؤولية التقصيرية يعرف الطالب      

 مسبقة المطلوبة  لاف عارالم ❖

 القانون المدني   

 محتوى المادة: ❖

 مفهوم المسؤولية التقصيرية  •

 أساس المسؤولية التقصيرية  •

 ية يرة التقصشروط المسؤولي  •

 يرية تقصال أثار المسؤولية •

 .المسؤولية المدنيةي ني للتعويض ف التقدير القانو  •

  – ويض الجزافيالتع –التحديد القانوني للتعويض  -

 .قانوني للمسؤوليةلا ديدالتح -

 .التقدير اإلتفاقي للتعويض في المسؤولية المدنية  •

 .ماهية الشرط الجزائي -

 .جزائيشروط إستحقاق الشرط ال -

 .شرط الجزائيال ديل سلطة القاضي في تع -
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 .لتعويض المترتب عن المسؤولية المدنيةقدير اي في تالقاض حرية -

  –يضتعو للق ستحالضرر الم –  ر التعويضمناط تقدي -

 .أنواع الضرر المستحق للتعويض -

 .الشروط الواجب توفرها في الضرر المستحق للتعويض -

 .ب للتعويضوقت تقويم الضرر الموج  -

 .العليا عليهابة المحكمة لتعويض ورقي تقدير اع ف وضو سلطة قاضي الم  -

 سلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض  -

 رية يلية التقصومسؤلان ة عأحكام قضائي شخصي:ل الالعم ❖

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  •

 

 إلخ(  انترنت،  اقع مو ، كتب،ومطبوعات ) المراجع: 

 

اسة مقارنة بين الفقه  ر، عبد الرزاق،أساس المسؤولية التقصيرية،: درأحمد،بوبندييبط، وسيلة رش  -

 1999]د.ن[,  :د.م[]، ني الجزائريدالقانون المي ومسالاإل

الجزائري:    - القانون  في  لإللتزام  العامة  النظرية  العربي،  غير  بلحاج  )الفعل  القانونية  -ع شروالم الواقعة 

 . 2007م.ج، الجزائر، ، د.4، ط 2جزءالقانون(، ال و-اإلثراء بال سبب
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 مق القانون الخاص المع تر:عنوان الماس 

 األولاسي: دسال

 وحدة تعليم أساسية   اسم الوحدة:

 المدنية  العقود اسم المادة:

 3الرصيد:

 6المعامل:

 

 أهداف التعليم:  ❖

دفهما  لتكوين يستهاعتبار هدا اأو القاضي وب، معها الموثقعامل يت لتي من العقود ا المدنية د وعقالعتبر ي 

طرفا   يكونا من جهة ومن جهة أخرى فقد  ده وع،ا الموضذب على دراية بهفمن الضروري أن يكون الطال

 . اس عموما كما يسمح للطالب بالتعرف على حقوقه وحقوق غيرهيإن المقوفي عقد  

 :  المعارف المسبقة المطلوبة  

 ن المدني. انوالق

 ة:محتوى الماد ❖

 عقد البيع  •

 عقد الرهن  •

 عقد االيجار  •

 عقد القرض   •

 عقد الوكالة •

 

 لشخصي:  العمل ا ❖

 عقود غير مسماة  •

 نزيل في فندق   إيواء دعق -

 عقد النشر -       

 لسلطة التقديرية لفريق التكوين ( طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح ل

 

 خ( إل ع انترنت، مواق ، كتب،ومطبوعات ) ع: المراج

 

 2003 . مة و هر دا : الجزائرفقه اإلسالمي، جعفور, محمد سعيد،إجازة العقد في القانون المدني وال  -

ن األداءات  والغبن في العقود ودورهما في إقامة التوازن بي  االستغاللمحمد, محمود عبد الرحمان،  -

 1995دار النهضة العربية,  :القاهرة، نة في القانونر اقم ة اسدر :العقدية

 

http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 األول اسي: السد

 ة وحدات التعليم المنهجي  اسم الوحدة:

 1 لمي لبحث العمنهجية ا م المادة:سا

 3الرصيد:

 2المعامل:

 : أهداف التعليم

مناهج  و  في مجال العلوم القانونية العلمي البحث مناهج فيكم من التحإلى تمكين الطالب يهدف هدا المقياس 

 . قضائيةالقرارات الالتعليق على و  التعليق على النصوص القانونية

 : المعارف المسبقة

 . ياأللم عإلاإل- نيةانومصطلحات ق

 دة: محتوى الما

 :  ماهية البحث العلمي في مجال العلوم القانونية •

 لبحث العلمي  يف اتعر-

 العلمي .  حثالبأنواع -

 :  في العلوم القانونية مناهج البحث  •

 قانونية . في العلوم ال المنهج االستداللي وكيفية تطبيقه  -

 القانونية .  معلوال وكيفية تطبيقه في  المنهج التاريخي خطوات-

 يفية تطبيقه في العلوم القانونية . وك، رن وخطواته المنهج المقا -

 في العلوم القانونية .  ه يق تطبوكيفية    في وخطواته ج الوصالمنه-

 ونية. المنهج التحليلي وخطواته وخصائصه وتطبيقه في ميدان العلوم القان-

 ونية . قانال مفهوم المنهج التجريبي وميادين تطبيقه في العلوم-

 . ( المرحلة التحريرية -ئية )المرحلة التحضيرية  رات قضاعلى قرا لتعليق مناهج ا •

 . ة  وني ج التعليق على نصوص قاناهمن •
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 بنيته اللغوية (. –)شكل النص ومضمونه   خطوات التعليق على نص قانوني  -

 التي لها قاسم مشترك .  بين النصوص التقريب  -

 القانوني .  البحث عن غاية النص -

   قانوني .النص لاعلى النهائي  يقلعلتا  -

بيقه  طت ولة ومحا  منهج من المناهج يار يتمثل في إشتراك الطالب مع االستاذ الخت : لعمل الشخصيا •

 ي. ال سيما تدريب الطالب على التعليق على نص قانون على بحث من البحوث القانونية

 : طريقة التقييم

 . (لفريق التكوين  لطة التقديرية للسيح مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترج 

  :المراجع

دار المسيرة للنشر والتوزيع  ، ىولاالالطبعة ، طروحات الجامعيةدليل الرسائل واال، عبد هللا زيد الكيالني-

 . 2004، االردن، عمان

،  نيةانوفي الدراسات الق البحث العلمي  مع تطبيق منهج وأدوات، ث القانونيمنهجية البح، عبد النور ناجي-

 . 2003، ة باجي مختارمنشورات جامع

 . 2003الجزائر ، دار العلوم، ينللجامعي ، منهجية البحث القانوني،  صالح الدين شروخ-
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 األول السداسي: 

 يم المنهجية وحدات التعل اسم الوحدة:

 الشخصي و المشروع المهني  اسم المادة:

 3:صيدالر

 2المعامل:

 السداسي:  
 ليم: التع  أهداف
المهن التي يستطيع  و   فئظاالو   بدراسة   ،  عياالجتماو   ل المقياس لربط الطالب بالمحيط االقتصاديمن خل يهدف  

 الولوج اليها بعد التخرج من خلل معاينتها عن كثب. 
 :  ة المطلوبة المعارف المسبق

 تحصيل المقياس و   تمكن الطالب من دراسةقة سابكل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية ال
 مادة: ى المحتو 

 تحليل الوضع  -
 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -
 .ملالع مسيل تقإعداد هيك -
 االستخدام األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج(.  -
 .كل مهمةتوضيح مسؤوليات  -
 .الضبط لتعظيم النتائجو  التنفيذ -
 .أو تصميم مشروع الحقشروع الحالي و/ميم الم تص سين التقييم لتح -

 نماذج لمشاريع -
ال سيما القضاء،    ،  لللتحاق بها   ،  ي الحقوق ر ف تسماو الالليسانس أ  كل المهن التي تشترط الحصول على شهادة 

 الوطنية ... و  لمناصب االدارية على مستوى االدارات المحلية التوثيق، المحضر القضائي، المحاماة، ا 
م بحو  - بالمهن  ث  المهن بطاقا  -تعلقة  عن  تقنية  ميدانية  ارازي-  ت  بعض    -ت  تنظيم  من  محاضرات 

 المهنيين.. 
 رة، امتحان....إلخ متمس قبة مرا لتقييم:طريقة ا

 
 العمل الشخصي: البحث حول المهن المتاحة في التخصص
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 األول السداسي: 

 ستكشافية الا ليملتعوحدات ا اسم الوحدة:

 العقاري  الشهرو العقود :اسم المادة

 2الرصيد:

 1المعامل:

 

 ليم: أهداف التع ❖

تع إلى  المقياس  هذا  باطالريف  يهدف  القا لب  العقاري  نونيالنظام  العقارية و  للشهر  الملكية    حق 

 . الشهر العقاريدور و لحقوق العينية محل الشهراو

 :  المعارف المسبقة المطلوبة  ❖

 ق.  نية، نظرية الحلحقوق العيا ،ودالعق      

 محتوى المادة: ❖

 ماهية الشهر العقاري.  •

 قاري أنواع الشهر الع •

 خليادالمها تنظي و  محافظة العقاريةال •

 المسؤولية.  نظامو  الحيات المحافظ العقاريص •

 الشخصي.و المالزمة لنظام الشهر العيني القانونية و ال الماديةاألعم •

   رياقواعد وشروط تنظيم الشهر العق •

 .ة عن عملية الشهراآلثار القانونية المترتب  •

   العمل الشخصي: 

 منازعات الشهر العقاري •

 منازعات المسح العقاري -   

 ازعات التحقيق العقارينم -   

 الحقوق المشهرة و العني منازعات السجل -   

 ق التكوين ( فرية لطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديري •

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات ) المراجع:  •
 

 الكتب: 

]د.ن[,   : د.م[]،  لعقاريةلى الملكية االمحافظة ع في  وره السجل العقاري ود  شعيبن، عبلة ، بلعابد، دنيا -

2004 

 2004، الجزائر،ةوم ار هطبعة، دملكية العقارية، بدون عمر حمدي باشا، نقل ال -  

اشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ليلى زروقي وحمدي ب- 

2002 . 

http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=++%C7%E1%DA%DE%C7%D1%ED&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=++%C7%E1%DA%DE%C7%D1%ED&au=&mc=&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
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ة االولى، الديوان الوطني لألشغال ، الطبعلجزائرياري في القانون العقر امجيد خلفوني، نظام الشه -

 . 2003سنة النشر،  التربوية، بدون

 : لجامعيةا تاكرالمذالرسائل و 

 .2002ر العقاري الجزائري، رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر، نظام الشه ، حسن طوايبية

 . 2006داس، دة ماجيستير، جامعة بومرشهايل حمزة قتال، شهر عريضة الدعوى العقارية، مذكرة لن-

اجيستير، ملنيل  لةرسا العقاري في التشريع الجزائري،خالد رمول، المحافظة العقارية كآلية للحفظ -

  2009جامعة البليدة،

رشيد محمودي، نظام الشهر العيني في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، جامعة  -

 البليدة، 

2001 .   
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 المعمق  القانون الخاصعنوان الماستر: 

 األول السداسي: 

 كشافية وحدات التعليم االست اسم الوحدة:

 النزاعات  لحل البديلة  الطرق :ةلماداسم ا

 2الرصيد:

 1المعامل:

 

 ف التعليم: أهدا

 إن هدف الدراسة، هو تعريف الطالب بالطرق البديلة في حل المنازعات  -

 ى في حل المنازعات.  خرأ القانونية، حيث يكتشف أنظمة عارفهسيع موتولب تثقيف الطا-

رفوف   اكتظاظو  ، كثيرة االنتشار في الجزائر ةع ئاش فةكالها المختلفي مجال العقود بأش  إن المنازعات-

ولهذا ارتأينا أن ندخل هذا المقياس في برنامج تكوين   اكم وعجزها أحيانا عن حل هذه المنازعاتالمح

   مسؤولية .ال قودالع

 المعارف المسبقة المطلوبة:

 ن االجراءات المدنية. قانون العمل، القانون التجاري.نوقا

 توى المادة:حم

 ات.  الطرق البديلة في حل المنزاع األول: مفهوم  رو حملا  

 الوساطة(.  ، التحكيم، المحور الثاني: اآلليات البديلة) الصلح  

 ستهالك(  اال ود العمل، العقود التجارية، عق قوديلة.)علبدق اتطبيقات الطر:  المحور الثالث  

  العمل الشخصي:

 ضائي الصلح القو ةالوساط دور القضاء في تفعيل   -

 .إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحان...   يقة التقييم:رط •

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات )  المراجع: •

blog.com/article-il.overdroitciv//tp:ht-  الوسائل البديلة لحل المنازعات -1جdroit -  

  1990فل نو سسة , لبنان بيروت مؤ 1عبد الحميد األحدب, التحكيم الدولي أحكامه ومصادره , ط  -

 . 1974منشأة المعارف، ،مصر اإلسكندرية، 2إجراءاته، طحمد أب والوفاء، عقد التحكيم وأ -

 2005ة الجديد، اإلسكندرية،  دار الجامع ، لصلح القضائيا، ندانيحسن اال  صارياالن -

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20161120%26app%3d1%26c%3dsosodesktest%26s%3dbysenda%26rc%3dsosodesktest%26dc%3d%26euip%3d105.108.74.191%26pvaid%3d2e3ca5f71c32469cbe780002297889d6%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d331661591d924467b6c26ec31a07df7b%26en%3d4EFrMFXUv7Zv8N6SYDJO%252fNVWAlb4m82o9C5o8YJzOIwJzPoirdrYdgRLVAPqWBpH%26ru%3dhttp%253a%252f%252fdroitcivil.over-blog.com%252farticle-7211899.html%26coi%3d771%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3ddroitcivil.over-blog.com%252farticle-7211899.html%26hash%3dBE73C0668EA2F359C5979E22F2F89887&ap=1&cop=main-title
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20161120%26app%3d1%26c%3dsosodesktest%26s%3dbysenda%26rc%3dsosodesktest%26dc%3d%26euip%3d105.108.74.191%26pvaid%3d2e3ca5f71c32469cbe780002297889d6%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d331661591d924467b6c26ec31a07df7b%26en%3d4EFrMFXUv7Zv8N6SYDJO%252fNVWAlb4m82o9C5o8YJzOIwJzPoirdrYdgRLVAPqWBpH%26ru%3dhttp%253a%252f%252fdroitcivil.over-blog.com%252farticle-7211899.html%26coi%3d771%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3ddroitcivil.over-blog.com%252farticle-7211899.html%26hash%3dBE73C0668EA2F359C5979E22F2F89887&ap=1&cop=main-title
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 األول السداسي: 

 وحدة التعليم االفقية اسم الوحدة:

 بية أجن  لغة مادة:لام اس

 2الرصيد: ❖

 1المعامل: ❖

 

 التعليم: اف أهد ❖

   . صصتخفي ال  الفرنسيةة الغالب المصطلحاتتمكين الطالب من التعامل مع 

 :  وبة المعارف المسبقة المطل ❖

 المسؤولية. و ، عقدالأحكام  ،  مصطلحات قانونية

 محتوى المادة: ❖

 ة المسؤوليو العقود في مسائل   مختارة  مصطلحاتنماذج من 

 قديرية لفريق التكوين ( خ ) يُترك الترجيح للسلطة التمراقبة مستمرة، امتحان....إل  قييم:يقة الترط

 

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، ت ا وع كتب،ومطب )  اجع:مرال

 انون المدنى الق مصطلحات المجمع اللغة العربية الملكى، 

 

 

 

 

 

http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=+%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%C7%E1%E3%CF%E4%ED&au=&mc=%E3%E1%DF%ED%C9&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
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 لمعمق القانون الخاص اوان الماستر: نع

 الثاني السداسي: 

 وحدة التعليم االساسية  اسم الوحدة:

 2النظرية العامة للعقد اسم المادة:

 6الرصيد:

 3المعامل:

 

 اف التعليم: أهد ❖

 عناصر قيامها. و عقدية من حيث مفهومهالية الالمسؤوكين الطالب اإلحاطة بأحكام مت •

 :  بقة المطلوبة ف المس عارالم ❖

 سالمية، العقود بأنواعها. القانون المدني، الشريعة اإل 

 محتوى المادة: •

 مفهوم المسؤولية العقدية  •

 المسؤولية العقدية  أركان •

 الخطا العقدي  •

 الضرر •

 سببية ال عالقة •

 ية العقدية لمسؤولأثار ا •

   العمل الشخصي:  •

 .على تعديل قواعد المسؤولية العقدية فاقتاال •

 .ةيدعقالمسؤولية الفي د تشديال -

 .ن المسؤولية العقدية أو التخفيفاإلتفاق على اإلعفاء م -

 .التأمين على المسؤولية العقدية -

 رك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( يُت مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ )    طريقة التقييم: •

 

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات )  مراجع:لا •

اإلل  - فياللي،  طبعةالعم  ، اتتزامعلي  دون  الثاني،  الجزء  للتعويض،  المستحق  للنشر  ،  ل  موفم   و  دار 

   .م2002التوزيع، الجزائر، 

بلحا  - االعربي  في  لإللتزامات  العامة  النظرية  طبعة،  لقاج،  بدون  األول،  الجزء  الجزائري،  المدني  نون 

 . م1999ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ني، مصادر االلتزام الجزء األول، الطبعة الثانية،  في شرح القانون المد  زيوجل أحمد حسن قدادة، اليخل  -

 . 0052ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 المعمق اص القانون الخعنوان الماستر: 

 الثاني السداسي: 

 وحدة التعليم االساسية  اسم الوحدة:

 ( قصيريةلتا) 2المدنية المسؤولية اسم المادة:

 6الرصيد:

 3ل:المعام

 :  التقصيرية  المسؤولية  ❖

 أهداف التعليم:  ❖

 صورها. و تقصيرية المسؤولية اليهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب اإلحاطة بأحكام   

 :  بة طلوالمعارف المسبقة الم ❖

 العقود المدنية. القانون المدني. 

 محتوى المادة: ❖

 أنواع المسؤولية التقصيرية.  •

 الخطأ الشخصي.  ية عنالمسؤول •

 عن االشياء. ؤولية المس •

 المسؤولية عن التابعين.  •

 المسؤولية عن الحيوان.  •

   العمل الشخصي:  •

 رية يصورالمسؤولية التقص •

 لية عن إساءة استعمال حق النشر والمسؤ - 

 سؤولية حارس البناءم -      

 (  ديرية لفريق التكوين لسلطة التقطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح ل •

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات ) راجع: الم •

رية،: دراسة مقارنة بين الفقه  ي شريبط، وسيلة أحمد،بوبندير، عبد الرزاق،أساس المسؤولية التقص -

 1999د.ن,  :والقانون المدني الجزائري، د.م مي اإلسال
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اإلثراء -ونية )الفعل غير المشروع القان  ن الجزائري: الواقعةم في القانوبلحاج العربي، النظرية العامة لإللتزا  -

 . 2007، د.م.ج، الجزائر، 4، ط2والقانون(، الجزء-بال سبب 
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 المعمق  خاصقانون اللاعنوان الماستر: 

 الثاني السداسي: 

 وحدة التعليم االساسية  اسم الوحدة:

 التجارية  العقود اسم المادة:

 6يد:الرص

 3المعامل:

   

 ليم: تعداف الأه ❖

ومن المفيد جدا أن يكون    ،  فقد يجد نفسه طرفا فيه،  هذا النوع من العقود هو مهم بالنسبة لكل شخص 

مهنة القضاء المستهدفة من  و   خرى فإن مهنة التوثيقة أجه   ة ومنه هدا من ج  ،  وبأحكامه  ،  عالما به

مواضيع  الوهو أيضا من  رية  جاود التالعقي  هده األحكام فخالل التكوين يجد الطالب نفسه مطالبا بمعرفة  

   . العملية الحياةالتي تسمح للطالب من االستفادة منها في 

 

    :المعارف المسبقة المطلوبة  ❖

 ي. مدن قانون ال الالقانون التجاري. 

 محتوى المادة: ❖

 عقد الوكالة التجارية  - •

 عقد الوكالة بالعمولة  - •

 عقود التوزيع  •

   لتجاريعقد التمثيل ا- •

   ريجااز التاالمتي عقد- •

 التنفيذ في العقود التجارية و اإلثبات  العمل الشخصي:  •

 المهلة القضائية. و  األعذارو التضامن •

 ك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( تر.إلخ ) يُ ان... طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتح •

 

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات ) المراجع:  •

 ahlamontada.net -منتدى األوراس القانوني  - يةالتجارالعقود  
sciencesjuridiques.ahlamontada.net 

 . م 1994المطبوعات الجامعية، ان ئرية، ديوالجزاسمير جميل حسين الفتالوي، العقود التجارية -

 .زائرعكنون، الج معية، بنحلو أبو الحلو،القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجا -

مبادئ القانون التجاري، الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان،  .فوزي محمد سامي- 

2003 

 2005الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ار تجارية، دود المصطفى كمال طه، العق-

 .  2006، ةسكندري لجامعي، اإلالفكر ا مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار -

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ1ePhpp_SAhWKXRoKHcB1DbAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fsciencesjuridiques.ahlamontada.net%2Ft34-topic&usg=AFQjCNGZSMWLHXLRHS3yr7IkypIghv3pAA&sig2=jwlZ5MIhamI3YZe3rqSLsw
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 الثاني السداسي: 

 المنهجية وحدة التعليم  اسم الوحدة:

 2علمي البحث ال منهجية  اسم المادة:

 3الرصيد:

 2معامل:ال

 أهداف التعليم 

  العلومفي مجال لمي عبحث  دأو مراحل اعدا منهجيةيهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم في 

 . القانونية

 : المعارف المسبقة

 .  1منهجية البحث العلمي  

 محتوى المادة: 

 اختيار موضوع البحث .  مرحلة •

 طرق اختيار الموضوع .-

 موضوع البحث . وضوعية الختيارالمالذاتية وايير المع-

 . مرحلة جمع المصادر والمراجع •

 قانوني .لأنواع مصادرو مراجع البحث ا -    

 ثائق .وجود الأماكن و- 

 اعداد بطاقات القراءةو كيفية التعامل مع الوثائق- 

 إختيار االشكالية وضبطها .  •

 ماهية االشكالية -

 كيف تنشأ االشكالية .-

 العلمية . ادةتحليل الممرحلة  •

 القراءة والتفكير والتأمل .-

 صور خزن المعلومات . - 
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 من االنترنت .   العلمية المادةجمع تحليل  ول كيفيةث حبحو العمل الشخصي يتمثل في  •

 : طريقة التقييم

 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

  :عالمراج

يع  دار المسيرة للنشر والتوز، الطبعة االولى، دليل الرسائل واالطروحات الجامعية، الكيالنييد عبد هللا ز -

 . 2004، االردن، عمان

، عمان، دار اليازوري، واستخدام مصادر المعلومات التقليدية االلكترونية، البحث العلمي، عامرديجلي قن-

 .2002، االردن

 . 2003الجزائر ، دار العلوم، للجامعيين ،نيبحث القانوجية المنه،  صالح الدين شروخ
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 خاص المعمق القانون العنوان الماستر: 

 الثاني السداسي: 

 هجية نوحدة التعليم الم دة:لوحم ااس

 العقود و  تحرير العرائض اسم المادة:

 3الرصيد: ❖

 2المعامل: ❖

 

 أهداف التعليم: 

 .   العقودو العرائض ساسية األ ة على القواعدالتقني  تدريب الطالب من الناحية •

 .  تحريرهاكيفية و العقوداإللمام بمختلف أنواع  •

 :  وبة ارف المسبقة المطلالمع ❖

 العقود  •

 مدني ال نونالقا •

 :محتوى المادة ❖

وتقنياته العقودتحرير  /المحور األول   

العرائض و  الجهات المكلفة بتحرير العقود/المحور الثاني   

العقود و  لعرائضان م نماذججموعة م/ر الثالثالمحو   

 التقويم الشخصي: تحليل عناصر العقد و العريضة

 يم: طريقة التقي  ❖

 ترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( ال ترك امتحان....إلخ ) يُ مراقبة مستمرة،    

 إلخ( مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات)  المراجع:

 . نيةالمكتبة القانواغة العقود، الوجير في صي، نايف بن محمد -
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 الثاني السداسي: 

 فية وحدة التعليم االستكشا حدة:اسم الو

 التجارية و المدنية   ات االثب طرق اسم المادة:

 2الرصيد:

 1المعامل:

 أهداف التعليم: 

  مشتركة ال القواعدو تجارية الو د المدنية يهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب بطرق االثبات في الموا

   سلطة القاضي في إعمال طرق االثبات.و المختلفة بينهاو

 :  المعارف المسبقة المطلوبة 

 ري، قانون االجراءات المدنية. التجا نون المدني، القانونالقا

 محتوى المادة:

 التجارية و  في المواد المدنية مفهوم نظام االثبات  •

 لتجارية او المواد المدنية  ة لنظام االثبات فيالقواعد المشترك •

 التجارية و  وسائل االثبات في المواد المدنية •

 التجارية و القاضي في االثبات في المواد المدنية سلطة  •

 الحر و المقيد  نظام اإلثبات خصي: شالعمل ال •

 ة لفريق التكوين ( طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديري •

 

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، ات بوع كتب،ومط) راجع: الم •

  ، تبيرو  ،ات الحلبي الحقوقيةمنشور ، التجاريةو بات في المواد المدنيةقانون اإلث ، محمد حسن قاسم-

 لبنان 

،  2006 ، مصر ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، االلكترونيو اإلثبات التقليدي ، محمد حسين منصور-   

  ، االسكندرية ، جديدةال دار الجامعة ، التجاريةو في المواد المدنية تثبامباديء اال ، عودرمضان أبو الس-

2007سنة   ، مصر   
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 معمق خاص الالالقانون الماستر: عنوان 

 الثاني السداسي: 

 وحدة التعليم االستكشافية  اسم الوحدة:

 التنفيذ  طرق اسم المادة:

 2الرصيد:

 1المعامل:

 أهداف التعليم: 

 إشكاالت التنفيذ. و  اجراءاته و  تنفيذالقائم بالو أهميتها، و  من طرق التنفيذود المقص يعرف الطالب      

 :  لوبة المعارف المسبقة المط

 لقانون التجاري، قانون االجراءات المدنية. ا ، نيمدالقانون ال

 محتوى المادة:

 تعريف طرق التنفيذ   •

 افه. أطرو صور التنفيذ  •

 إجراءاته. و محل التنفيذ  •

 دمات التنفيذ. مق •

 التنفيذ.  التاشكا •

 . الحجز االستحقاقي، الحجز التنفيذي، الحجز العقاري( ،  التحفظي أنواعها)الحجزو الحجوز •

 قاريجز العلحا العمل الشخصي:  •

 وضع العقار تحت يد القضاء •

 اعداد العقار للبيع •

 البيع بالمزاد العلني  •

 ديرية لفريق التكوين ( لتقك الترجيح للسلطة اقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترمرا   طريقة التقييم:

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات )  المراجع: •

 – .2005الطبعة األولى، دار النهضة العربيــة، القاهرة  لجبري،ا منازعات التنفيذ :إبراهيم أمين النفياوي -

فكر الجامعي، ال ، فقها وقضاءا، دارقية، القضائية القانونية اإلداريةإبراهيم سيد أحمد: الحراسة اإلتفا -

 – . 2003سكندرية الطبعة األولى اإل
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 2000إلسكندرية عارف الملمرافعات، منشأة اأحمد أبو الوفاء: نظرية األحكام في قانون ا -

المعارف اإلسكندرية،طبعة  إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحـديث، منشأة  -

 جراءات المدنية الجزائري اجراءات الجبري وفقا لقانون اإلد وقواع .يخ وبدون عددبدون تار

 – (ر)الطبعة بدون تاريخالجزائ، به، منشورات عشاش أحمد خالصي: ٕ والتشريعات المرتبطة -

    - 2003عدد الطبعة( سنة و أحمد خليل التنفيذ الجبري ) بدون دار الطبع- 

 2001ي الحقوقية، بيروت  حلبلمدنية، منشورات الأحمد خليل: أصول المحاكمات ا

  2005اهرة لقالنهضة العربية،ا دار ، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية :د السيد صاويأحم -

للخدمات  أحمد لعور ونبيل صقر: المواعيد القانونية، الموسوعة القضائية الجزائرية، دار الهالل -

  2005سنــــة   2اإلعالمية، ط 

  .2005افعات، دار الجـامعة الجديدة للنشــــر، اإلسكندرية  مسك بالبطالن في قانون المرالت :أحمد هندي -
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 الخاص المعمق قانون التر: عنوان الماس 

 الثاني السداسي: 

 االفقيةوحدة التعليم  اسم الوحدة:

 لغة أجنبية  اسم المادة:

 2الرصيد:

 1لمعامل:ا

 أهداف التعليم:  ❖

 تخصص )نصوص قانونية ومراجع( التعامل مع النصوص باللغة األجنبية في المن طالب تمكين ال •

 :المعارف المسبقة المطلوبة  ❖

 ذ لتنفيطرف ا ،  مصطلحات قانونية

 محتوى المادة: ❖

 نماذج من نصوص مختارة 

   ترجمة النصوص القانونية  : العمل الشخصي

 لسلطة التقديرية لفريق التكوين ( ح للترجية مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك امراقب  طريقة التقييم: •

 

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات )  جع:المرا •

عربي( -اموس المصطلحات القانونية )فرنسي ق - -  

www.wata.cc › ... › القواميس ‹ قواميس ومسارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisrtrugcDSAhVhIcAKHU-hB5kQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.wata.cc%2Fforums%2Fshowthread.php%3F53918-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-(%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A)&usg=AFQjCNGfIDctZDbOh5zrc3VueWtnmg_p0w&sig2=Tk8-BEXIr4d0sIlTS5oKDQ
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 الثالث  السداسي:

 وحدة التعليم االساسية  اسم الوحدة:

 ية المهن  المسؤولية م المادة:اس

 6الرصيد:

 3لمعامل:ا

 

 أهداف التعليم:  ❖

  أثارها. و نطاقهاو رافهاأطو الخصائصو النشأةو  تعريف الطالب بالمسؤولية المهنية من حيث المفهوم  •

 ولية المهنية. مسؤ صور عن الو

 :المعارف المسبقة المطلوبة  ❖

 قانون الوظيف العمومي.  ،  عقد العمل

 :محتوى المادة ❖

 ية المهنية. لمسؤولتطور او  نشأةو  مفهومال •

 تمييزها عن ما يشابهها من المصطلحات. و  صائص المسؤولية المهنيةخ •

 طبيعتها. و  اطراف المسؤولية المهنية  •

 نطاق المسؤولية المهنية.  •

 المسؤولية المهنية. ام شروط قي •

 مهنية. أثار المسؤولية ال •

 االثبات و  الدعوى القضائية       

 البديلة االجراءات        

 هنية  المسؤولية المبيقات بعض تط     

 بعض تطبيقات المسؤولية المهنية  العمل الشخصي: 

 الموثق و المسؤولية المهنية للمحامي 

 المسؤولية المهنية للموثق 

 ..إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( بة مستمرة، امتحان..راقم  طريقة التقييم: •

 

 إلخ(  ترنت، مواقع ان  ، ومطبوعات كتب، )  المراجع: •

 المسؤولية المهنية( -

https://www.pcma.ps/IA/Ins_PoliciesLib_Docs/IN1.pdf 
 

 . الجزء األول ، يي شرح القانون المدنط فالوسي ، الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري-

  .ة القاهر ، ربيةضة العدار النه ، ه العميلالمسؤولية المدنية للمحامي تجا ، محمد عبد الظاهر حسين -

 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUlqGsu5_SAhUDOxoKHfaYBLAQFggvMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.pcma.ps%2FIA%2FIns_PoliciesLib_Docs%2FIN1.pdf&usg=AFQjCNFmnzKQsSegLrVG2VNQise0rd7iVg&sig2=ET_7PEPdqswqSEdiHVPvOQ
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 الثالث السداسي: 

 الساسية وحدة التعليم ا اسم الوحدة:

  املتز انقضاء اال و   طرق انتقال :اسم المادة

 6الرصيد:

 3مل:المعا

 

 أهداف التعليم:  ❖

 زام. انقضاء االلتو  التعرف على طرق انتقالتمكين الطالب من 

 :  لوبة ة المطالمعارف المسبق ❖

 ون المدني القان

 محتوى المادة: ❖

 طرق انتقال االلتزام  -

 حوالة الحق  -

 حوالة الدين -

 لتزامطرق انقضاء اال -

 الوفاء -

 ما يعادل الوفاء  -

 اتحاد الذمة  -

 فاء االلتزام دون الو اءانقض -

 اإلبراء  -

 استحالة الوفاء  -

 التقادم المسقط -

 العمل الشخصي:  -

 اإلبراء.و ة الحق وفاء االلتزام بحوالبحث حول انقضاء وال -

 ق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفري  ريقة التقييم:ط

 

 إلخ(  نت، رنتمواقع ا ، كتب،ومطبوعات )  المراجع:

الجزء األول  -لنظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري اج العربي،بلحا -  
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 لمعمق نون الخاص االقا : عنوان الماستر

 

 الثالث السداسي: 

 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:

 التشريعات الخاصة و  اصة بتعويض في القانون المدنياألنظمة الخ اسم المادة:

 6صيد:لرا

 3:المعامل 

 

 أهداف التعليم:  ❖

 ة الخاص التشريعاتو  ن المدنيالخاصة بتعويض في القانو التعرف على األنظمةتمكين الطالب من 

 :  لمسبقة المطلوبة المعارف ا ❖

 القانون المدني. 

 محتوى المادة: ❖

 المدني  تطور نظام التعويض في القانون  -

 الرهاب او  تعويض ضحايا االفعال المخلة بالنظام العام-

 ويض ضحايا حوادث المرورتع-

 االخطار المهنية و   تعويض حوادث العمل-

 العمل الشخصي:  -

 ض. التعوي القضائية في مجال  تالقرارا -

 لتكوين ( مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق ا  تقييم:طريقة ال

 

 خ( لإ مواقع انترنت،  ، كتب،ومطبوعات )  المراجع:
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 .النظام القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر –قارة بوجمعة   بن - 

 .الدفعة الثانية عشر 2003-2002ء على طلبة السنة الثانية لسنة لوطني للقضامعهد امحاضرات ألقيت بال

 .  47نشرة القضاة عدد   "حاضرة بعنوان "تعويض الضرر المعنويبعطوش حكيمة، م -

 اإلدارية. و  انون اإلجراءات المدنية ق -
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 خاص المعمق القانون العنوان الماستر: 

 ث الثال  السداسي:

 اسم الوحدة: التعليم المنهجية 

 TIC) (االتصالو االعالم تكنولوجيات  مادة:اسم ال

 3الرصيد:

 2المعامل:

 

 أهداف التعليم: 

 والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحديثة  سلكيةوجيا اإلعالم واالتصال النولتهدف إلى عرض أهم مكونات تك
 :  مطلوبة المعارف المسبقة ال

 في الحياة التواصلية العامة  حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ة عامةمعارف أولي

 محتوى المادة:

 المحور األول: مفاهيم ومظاهر  
   صال الجديدةالتمفهوم تكنولوجيا اإلعلم وا  -1

   ر المعلوماتنفجاظاهرة ا -2
 المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد 

 كيوجيا االتصال الالسلتكنول  -1
   ابلي واأللياف الضوئية( االتصال الكتكنولوجيا االتصال السلكي )  -2

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة 

   وشبكاتها  االتصاالت الرقمية تكنولوجيا -1

   ترونية لكتكنولوجيا الحاسبات اإل  -2
   تكنولوجيا األقمار الصناعية  -3
   ن تكنولوجيا الميكروفو -4
  لفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة التبث تكنولوجيا ال  -5
   التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون...كنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك، ت -6
   رانت واالكسترانت نتتكنولوجيا االنترنت واال  -7
   لوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني نو تك  -8

    وني(لوحي )اللوح اإللكتر تكنولوجيا الحاسوب ال  -9
 آفاق تطورها بعض خاتمة: 
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 المراجع: 

 . 2003ياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  إ -

المعاال   حسن عماد مكاوي: تكنولوجيا  - الحديثة في عصر  اللبنانية،  لوتصال  الدار المصرية  القاهرة،  مات، 
1997 . 

 . 2014دار هومة،  ديدة )بعض تطبيقاتها التقنية(،الجزائر، ال الجوجيا اإلعالم واالتص تكنول دليو فضيل:  -
 . 1990ية،  امعئية، بيروت، دار الراتب الجفاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضو  -
 . 2001ديمية،  ي: تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكااد محمد محمد اله -
 . 2010ألردن، دار وائل للنشر، ة وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، اطوالب هادي -

- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005 
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 السداسي: الثالث 

 التعليم المنهجية  حدة:اسم الو

 إعداد البحوث والمذكرات تقنيات :اسم المادة

 3الرصيد:

 2مل:المعا

 : التعليم أهداف

مات  د بمجموعة من التعليأن يتقي وعلى الطالب، لبحث في صورته النهائيةكتابة ا من المتطلبات االساسية

متطلبات الحصول   أن يستكمل بها حتى تكون مذكرته مقبولة ويستطيع الجراءات في المرحلة النهائيةوا

 على الدرجة العلمية .

 :  المعارف المسبقة-

 2ومنهجية البحث العلمي    - 1حث العلمي البجية منه-

 

 : ادةالم محتوى

 

 . ( Plan de rédaction)وضع خطة البحث  مرحلة  •

 المقدمة .  •

 ل لماهية الموضوع وأسباب إختياره .صف كام و--

 .  حصر ألهم الفرضيات العلمية-

 أهمية الموضوع ونطاقه. -

 .  األهداف القانونية والعملية للموضوع -

 البحث . ية شكالبيان بإ -

 المنهج المتبع . -

 تي اعترضت الباحث.اكل الالصعوبات والمش -

 تقسيمات البحث الرئيسية . -

 . البحث تنم •

 أو فصوله وعناوينه. التفريعات و البحث أبواب-

 كيفية صياغة العناوبن .-

 في المتن . ية توثيق المراجعكيف-

 كيفية االقتباس بالمعنى والحرفي .

 يش . كيفية التهم-

 ية التمهيد وتحرير الخالصات . كيف-
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 ة عن التساؤالت والفرضيات التي طرحت في المقدمة . االجاب

 الدراسة . حصيلة-

 م إستخالصها .التي ت النتائج

 واالقتراحات . تقديم التوصيات-

 

 ة كتابة البحث العلمي . كيفي •

 . أسلوب الكتابة ولغة البحث والتعبير-

 لقانوني .ر ارتيب في عرض الفكااللتزام بالت-

 واإلمالئية . عد النحوية االلتزام بالقوا

 مراعاة عالمات الوقف والترقيم .-

 

 قائمة المراجع .  دادكيفية إع •

 المالحق والفهرسة .  تنظيم •

 وإخراجه .   طباعة البحث •

 لغالف .صفحة ا-

 صفحة الشكر والتقدير . -

 صفحة االهداء  -

 

 طوط . الطباعة والتنظيم للمخشروط  •

 العلمي القانوني.  البحث شة كيفية مناق •

 الماستر .  لمشروع خطة بحث في إعداد صورة أولية ي يتمثلالعمل الشخص -

 

 : طريقة التقييم-

 . يق التكوين (تمرة، امتحان ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفر قبة مس مرا

  :المراجع

دار ، أربد، ةلتربوية واالجتماعيت االبحوث والدراسا التوثيق في، نور الدين عقيل، خليل وعثمان، الخليلي-

 19900، ني للنشر والتوزيعالكتا

دار الصفاء للنشر  ، النظرية والتطبيق ،لعلميا  اهج وأساليب البحثمن، عثمان، ربحي وغنيم، عليان-

 . 2000، نعما، والتوزيع

،  عمان، يازوريال دار، االلكترونية التقليدية و المعلومات البحث العلمي واستخدام مصادر، قنديلجي عامر-

2002. 
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 الثالث السداسي: 

 االستكشافية لتعليم وحدة ا اسم الوحدة:

     الحديثة  االثبات  طرق مادة:اسم ال

 2الرصيد:

 1المعامل:

 أهداف التعليم:  ❖

اإللمام    • الطالب  تمكين  إلى  المقياس  هذا  االيهدف  طرق  الحديثة بمفهومه    صها خصائو  ثبات 

التقليدية،  تمييزهاو الطرق  .)تعريفهمعرو  عن  االلكتروني.  التوقيع  مثل  جديد  هو  ما  كل  ،  فة 

او  شروطه ،  عهأنوا احجيته(و    حجيته(والبريد و  شروطه ،  أنواعه،  اللكتروني.)تعريفهلعقد 

 حجيته(. و شروطه ، أنواعه، االلكتروني. .)تعريفه

 :  وبة المعارف المسبقة المطل

 ي. الجراءات المدنية، االعالم االلون اقانو  القانون المدني.  

 محتوى المادة: ❖

 قليدية تمييزها عن الطرق التو  خصائصهاو مفهومها  •

 يتها. أهم و  اتطورهو  بروزها •

 حجيته( و طه شرو، أنواعه، التوقيع االلكتروني. .)تعريفه •

 حجيته( و  شروطه، أنواعه، العقد االلكتروني.)تعريفه •

 حجيته(و  شروطه، عهاأنو، لبريد االلكتروني. .)تعريفه ا •

 حجيته( و واعه شروطه أن ، الفاكس.)تعريفه •

 ديثة حجية وسائل اإلثبات الح العمل الشخصي: 

 لتقديرية لفريق التكوين ( مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة ا  مراقبة طريقة التقييم:   •

 إلخ(  نترنت، مواقع ا ، كتب،ومطبوعات ) المراجع:  •

  العلمية الدولية المدني دارثبات قانونية لوسائل التقدم العلمي في اإلال  ةالحجي ،عباس العبودي-

 – 2002 الطبعة األولى، األردن،
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اوزها، جم القانوني لتطلبات النظاتكترونية ومبالسندات االل اإلثباتت ياتحددي،عباس العبو -

 2010لبنان،  -لى، بيروتشورات الحلبي الحقو̀قة، الطبعة األونم̱
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 القانون الخاص المعمق ماستر: عنوان ال

 ثالث الالسداسي: 

 ستكشافية االوحدة التعليم  اسم الوحدة:

 المدنية  المسؤولية تأمين اسم المادة:

 2الرصيد: ❖

 1المعامل: ❖

 أهداف التعليم:  ❖

المسؤولية  ال في مجو  عمومابالتامين اس إلى تمكين الطالب اإللمام بكل المسائل المتعلقة يهدف هذا المقي 

 ية خصوصا. المدن

 :المعارف المسبقة المطلوبة  ❖

 ون التامين، القانون المدني قان 

 لمادة:محتوى ا ❖

 ية المدنية. لمسؤولمفهوم تامين ا •

 تطور تأمين المسؤولية المدنية.  •

 عويض.  التامين كإجراء بديل عن الت  •

 االلتزام بالتعويض   •

 تطاق التعويض.  •

 مضمون التعويض.  •

 يعة التعويض. طب •

 ط التعويض. شرو •

   المسؤولية التقصيرية.  تأمين دعوى •

 ن المسؤولية المدنية التزام المؤمن في عقد التأمين م : ي:العمل الشخص •

 نموذج من عقد التأمين إحضار  •

 ترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُ  •

 لخ( إ واقع انترنت، م  ،كتب،ومطبوعات ) المراجع:  •
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  . بدونين الكويتي والفرنسي(قارنة )بين القانون المصري والقانونإبراهيم، جالل محمد: التأمين دراسة م -

 .1994طبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. 

تمدة من مدى سريان الـدفوع المسو  المسؤولية "دعوى المتضرر المباشرةبالي، فرنان:التأمين من  - 

  .1998ن طبعة.عمان:دار اإلسراء. التأمين".بدو عقدأحكام 

برؤيتها.بدون   لمخـتصالتـأمين والمرجـع ا ان:دعوى المصاب المباشرة علـى شـركةبالي، فرن -

 1998طبعه.عمان:دار اإلسراء للنشر والتوزيع.

  .1972بي. شل لقاهرة: مكتبـةعبد المنعم: دروس في األحكام العامة للتأمين. بدون طبعة. االبدراوي،  -

ابع  ـدون طبعه.القاهرة:مطـار والتـأمين "األحكـام العامـة".بالبدراوي، عبد المنعم:العقود المسماة، اإليج -

 . 1961ر الكتاب العربي.دا

(، دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء  الجمال، مصطفى محمد: أصول التأمين )عقد الضمان -

 1999وت: منشورات الحلبـي الحقوقية. ة األولى. بيرطبعية للتأمين. الاألسس الفن

الطبعة األولى.   .راسة مقارنةيته. دلتأمين حقيقته ومشروع، عبد الهادي السيد محمد تقي: عقد االحكيم-

 2003بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 
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 القانون الخاص المعمق عنوان الماستر: 

 السداسي: الثالث 

 فقيةاال اسم الوحدة:

 لغة أجنبية  ة:اسم الماد

 2الرصيد:

 1المعامل:

 تعليم: أهداف ال ❖

 ( أحكام قضائيةقانونية و  قراراتفي التخصص ) فرنسية الباللغة ا القرارات  تمكين الطالب من التعامل مع

 :  المعارف المسبقة المطلوبة  ❖

 جيينلزو ام األموال بين انظو النسبو  الطالقو أحكام عقد الزواج  ،  مصطلحات قانونية

 المادة:محتوى  ❖

 المسؤولية. و  دالعقوفي مسائل  أحكامو قرارات نماذج من  -

 العمل الشخصي:  -

 المواد العقود والمسؤولية. مختلف القضائية ل القرارات ترجمت -

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ  طريقة التقييم:

 إلخ(  اقع انترنت، مو ، ت وعا كتب،ومطب )  المراجع:

 قانون المدنى مصطلحات ال، المجمع اللغة العربية الملكى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=+%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%C7%E1%E3%CF%E4%ED&au=&mc=%E3%E1%DF%ED%C9&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=+%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%C7%E1%E3%CF%E4%ED&au=&mc=%E3%E1%DF%ED%C9&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
http://80.249.68.13:8080/search_ar.php?ti=+%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%C7%E1%E3%CF%E4%ED&au=&mc=%E3%E1%DF%ED%C9&search=%C8%CD%CB&nb=50&pg=1&qm=0
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 القانون الخاص المعمق الماستر: عنوان 

 رابع السداسي: ال

 االستهالك  عقود قى: ملت

 2الرصيد: 

 1مل:المعا

 أهداف التعليم:  ❖

بنوع جديد وهو عقود االستهالكتعريف   كيفية  و  هاانقضائو   اطرافها و  من حيث مفهومها  الطالب 

 مواجهة الشروط التعسفية. 

 :  ة المطلوبة المعارف المسبق ❖

 قانون االستهالك.   ،مالقانون االع 

 :محتوى المادة ❖

 مفهوم عقد االستهالك.  •

 اطرف العقود االستهالكية  •

 العقود االستهالكية  فسخو  انقضاء •

 التعسفية في العقود االستهالكية  الشروط •

 ستهلك المتعاقد إلكترونيا الحماية القانونية للم العمل الشخصي:  •

 قبل إبرام العقد حماية المستهلك ما     

 المستهلك عند إبرام العقد ية حما    

 العقد االلكتروني  حماية المستهلك أثناء تنفيذ   

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  ...إلخاقبة مستمرة، امتحان. طريقة التقييم: مر

 إلخ(  مواقع انترنت،  ، طبوعات كتب،وم) المراجع:  •

دنيــة للمســتهلك إزاء المضــمون العقــدي، دار  الملحمايــة ـد الرفــاعي، اأحمــد محمــد محمـ-

 انونية  يزينغ، سلسلة أبحاث ق .1994العربية،  النهضة 

 1991ند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد اللمقارنة،  ف، البإلياس ناصي- 

لنهضة ر العقـد، داين علـى شـروط اباسـط جميعـي، أثـر عـدم التكـافؤ بـين المتعاقـدحسـن عبـد ال-

 . 1996العربية، القاهرة، 

ــ خليــل، حمايــة المســتهلك في القـ خالـــد عبــد الفتــاح - ر النهضــة اص، داـانون الــدولي الخ

  2002العربية، القاهرة، 

منشـأة  المسـتهلك أثنـاء تكـوين العقـد، دراسـة مقارنـة،سـيد محمـد سـيد عمـران، حمايـة -

 . ريةباإلسكند  المعارف

 

 

 


