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 السداسي األول:  - 1

 

 

 

 وحدة التعليم 

الساعي  الحجم 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي 

 األرصدة  المعامل 

 تقييم نوع ال

 أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  15
أعمال  

 تطبيقية 
 إمتحان  متواصل  عمل شخصي 

          وحدات التعليم األساسية 

 + + 07 03 90  1.5  3 150 مدخل للتجارة االلكترونية 

 + + 07 03 90  1.5  3 150 مدخل للجرائم االلكترونية 

 + + 04 03 90  1.5  3 150 اإلدارة االلكترونية 

          وحدات التعليم المنهجية 

1منهجية البحث العلمي االلكتروني   150 3   90 02 06  + 

30سا  1 60 تحرير اداري          

          وحدات التعليم اإلسكتشافية 

د  30 مدخل القتصاد المعرفة  سا  22 30سا  1  د  30    سا  22  01 02  + 

د  30 المقاوالتية  سا  22 30سا  1  د  30    سا  22  01 02  + 

          وحدة التعليم األفقية 

د  30 مبادئ أولية في اإلعالم اآللي  سا  22 30سا  1  د  30    سا  22  01 02  + 

          لغة انجليزية 

سا  315 3مجموع السداسي   
  30سا  16

 د
د  30 سا 04 سا 360    14 30  
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 السداسي الثاني:  -02
 

 وحدة التعليم 
 الحجم الساعي األسبوعي  سي السداالحجم الساعي 

 األرصدة  المعامل 
 نوع التقييم 

 إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  14-16

          ساسية األتعليم الوحدات 

االلكترونية العقود  سا 90  1.5 3 150   03 07 + + 

سا 90  1.5 3 150 اإلثبات االلكتروني   03 07 + + 

ة عبر االنترنيت دالالع د 30سا 22  1.5 3 150   03 04 + + 

          وحدات التعليم المنهجية 

2 منهجية البحث العلمي االلكتروني  +  06 02 90سا   3 150 

          اإلسكتشافية وحدات التعليم 

د  30   1.5 60 حماية المستهلك في البيئة الرقمية  سا  22  01 02  + 

د  30   1.5 60 حوكمة االنترنيت  سا  22  01 02  + 

          وحدة التعليم األفقية 

د  30 مصطلحات قانون اإلعالم اآللي سا  22  .51 د  30    سا  22  01 02  + 

          واالنترنيت )فرنسية( 

سا 315 2مجموع السداسي   
سا   16

د  30  

  30سا  04

 د
سا 360   14 30  
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 السداسي الثالث:  - 3

 وحدة التعليم 

ساعي  م الالحج
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي 
 األرصدة  المعامل 

 نوع التقييم 

 أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  14-16
 إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية 

    ساسية األتعليم الوحدات 
      

سا 90  1.5 3 150 النظام القانوني للدفع االلكتروني   03 07 + + 

لكترونية الوقاية من الجرائم اال سا 90  1.5 3 150   03 07 + + 

د 30سا 22  1.5 3 150 الملكية الفكرية االلكترونية   03 04 + + 

          وحدات التعليم المنهجية 

إعداد مذكرة التخرج مهارات   +  06 02 90سا   1.5 60 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية 

د  03 الطرق البديلة لفض المنازعات االلكترونية  سا  22 30سا  1  د  30    سا  22  01 02  + 

د  30 مكافحة الفساد عبر االنترنيت سا  22 30سا  1  د  30    سا  22  01 02  + 

          األفقية وحدة التعليم 

مصطلحات قانون اإلعالم اآللي واالنترنيت  

 )انجليزية( 
د  30 سا  22 30سا  1  د  30    سا  22  01 02  + 

سا 315 3مجموع السداسي  د  30سا  16   
  30سا  04

 د
سا 360   14 30  
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 : السداسي الرابع - 4
 

 (. 15التخرج مصحوبة بمناقشة )عدد االسابيع  اجة مذكرة تربص ميداني حسب ح

الساعي الحجم  
 األسبوعي 

 األرصدة المعامل

   السداسي(  270)  18 )المذكرة( العمل الشخصي  

   السداسي(  270)  18 التربص في المؤسسة 

   السداسي(  60)  04 ت  الملتقيا

 30 12 600 4مجموع السداسي  

 
 
 
 
 حوصلة شاملة للتكوين:  -1

 

 و ت                ح س  األساسية  المنهجية  االستكشافية  األفقية  المجموع 

 محاضرة  405 135 135 67,5 546

 أعمال موجهة  202,5 0 0 0 252

 أعمال تطبيقية  0 0 0 0 0

ي عمل شخص  607,5 270 135 67,5 0  

 إعداد مشروع مذكرة  0 600 0 0 238

 المجموع  1215 1005 270 135 1036

 األرصدة 54 48 12 6 120

100  %  %5   %  10  %40  %45   
لكل وحدة   األرصدة % 

 تعليم
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III-  بطاقات تنظيم وحدات التعليم 
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 األول  السداسي:

 ساسية تعليم األالوحدة  :  عنوان الوحدة
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 ساعة.  45محاضرة:  
   ساعة. 22.5أعمال موجهة:  
   00أعمال تطبيقية: 
   90 عمل شخصي: 

 

توزيع الحجم الساعي  
 لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 

    . 18:  األرصدة
 االلكترونية مدخل للتجارة   :1المادة

 . 07  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 مدخل للجرائم االلكترونية   :2المادة
 . 07  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 اإلدارة االلكترونية  :3المادة
 . 04  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 

  ت و المعامال األرصدة
 لوحدة التعليم   ةالممنوح 

 لمواد المكونة لها كذا لو

التقييم نوع  .  تواصل امتحان + م  

 :مدخل للتجارة االلكترونية ـ 

الطالب     اطالع  إلى  المادة  هذه  االلكترونية    تهدف  التجارة  تطبيقات  على 

والتقنيات واألدوات التي تستخدم في إجراء األعمال التجارية على الشبكة العالمية.  

اإللكترونية  واستعراض  التجارة  ومقوماتهاأسس  المختل،  ،  والسيما  وأشكالها  فة 

 ود والخدمات والتسهيالت  االلكترونية. العق

التي    جديدة من الجرائمالنماط  عريف الطلبة باألت       :مدخل للجرائم االلكترونية   -
اليومية  رافقت  الحياة  مناحي  جميع  في  للمعلومات  اآللية  المعالجة  نظام    ، دخول 
األمر الذي أثار    أضافت طبيعة خاصة لنظرية الجريمة في جميع أبعادها،   والتي 

األ من  كبير  قدر  على  قانونية  الطالب  هميةمسائل  إلمام  يستدعي ضرورة  مما   ،
 بخصائص جرائم المعلوماتية، ومختلف صورها، وموقف المشرع منها. 

 :   اإلدارة االلكترونية -
ا    اإلدارة  جوانب  بمختلف  الطالب  أن  إلمام  على  التأكيد  خالل  من  اللكترونية، 

نظ  تطبيق  مجموعة  مشروع  أو  زمنية  مرحلة  ليس  اإللكترونية  اإلدارة  من  ام 

الخدمات فقط، بل هو ثروة في التفكير والتنفيذ وثروة للقضاء على البيروقراطية،  

وعلى مشكلة إهدار الوقت والجهد والموارد، في ظل حياة ازدحمت بحاجة األفراد 

الخد  قانو إلى  ينظمها  والتي  والمتطورة  المتغيرة  الحكومية  ومتطور  مات  مرن  ن 

 ومتغير هو القانون اإلداري.

 

 وصف المواد 
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 األول.  السداسي :

 المنهجية.  عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة   45محاضرة:
 ساعة  00أعمال موجهة:  
 أعمال تطبيقية: 
 ساعة  90  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 .   المنهجيةوحدة التعليم:  
 . 06األرصدة:  

   
   1منهجية البحث العلمي االلكتروني : 1المادة 

 . 06األرصدة:  
 . 02المعامل:  

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لها كذا لو

 

 

تقييم نوع ال   امتحان.   

 : 1منهجية البحث العلمي االلكتروني  -
التكنولوجي      التقدم  ظل  ثورة    وانفجار في 

المهمة   البحثية  األداة  اإلنترنت  أصبح  المعلومات 
التي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات في  

المعرفة،   فروع  الباحث   لذلكجميع    يحتاج 
الطرقإلى    القانوني  البحث    اعتماد  في  المثلى 
لتنقل بين المواقع  حتى ال يُهدر زمنه في ا  العلمي
الحرص عل دون   المطلوب، مع  ى  الحصول على 

 التوثيق المنهجي، واألمانة العلمية. 

 

 وصف المواد 
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 األول.  السداسي :

 تحرير اداري عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . الرقمية  اإلدارة اإللكترونية والخدمات  التخصص :
 

 

 ساعة   45محاضرة:
 ساعة  00أعمال موجهة:  
 أعمال تطبيقية: 
 ساعة  90  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

    تحرير اداريوحدة التعليم:   
 األرصدة:   

 :  1المادة 
 األرصدة:.  

 المعامل: . 

 

 يملوحدة التعل  ةالممنوح ت و المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لها كذا لو

 

 

 نوع التقييم    امتحان. 

 وصف المواد    -
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 األول.  السداسي :

 عنوان الوحدة : االستكشافية. 
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة.   45محاضرة:  
 / أعمال موجهة:

 / ل تطبيقية:ماأع
 ساعة.  45عمل شخصي :

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   االستكشافية. وحدة التعليم :  
 . 4األرصدة:  

 مدخل القتصاد المعرفة   :1المادة 
 . 02األرصدة:  

 . 01المعامل:  
 المقاوالتية :   2المادة 

 . 02األرصدة:  
 . 01المعامل : 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت امالو المع األرصدة
 لمواد المكونة لها كذا لو

 

 

نوع التقييم   امتحان  

 
 : مدخل القتصاد المعرفة -

بال    الطالب    الذي   حديث العالمي  التوجه  تعريف 
والمجتمعات  الدول  تحقيقه  إلى  من خالل    ،تسعى 

من   المعلوماتية  االستفادة  الثورة  معطيات 
اقتصاد   المعاصرة، من  إلى    والتحول  الصناعات 

ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج    ،اد المعلومات اقتص
عموده   يكون  رقمي  اقتصاد  وإيجاد  المعلومات، 
والمعلومات،   االتصاالت  شبكات  الفقري 

 . واالعتماد على قوة المعلومات والمعرفة

 : المقاوالتيةـ 
مفهوم على    تهدف هذه المادة إلى اطالع الطالب    

شةةاء المسسسةةات الةةةغيرة المقاوالتيةةة، وسةةبل إن

وسةةطة، واالنفتةةاى علةةى عمةةل الشةةغل، مةة  والمت

التركيز على الجانةب القةانوني فةي ،لةر، وربطة  

 بالتكنولوجيات الحديثة.

 وصف المواد 
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 األول.  السداسي :

 األفقية.  عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . مات الرقمية اإلدارة اإللكترونية والخد التخصص :
 

 

 ساعة.   22.5محاضرة:  
 / أعمال موجهة:  
 /   أعمال تطبيقية:
 ساعة.  22.5  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   األفقيةوحدة التعليم:  
 . 02األرصدة:  

 مبادئ أولية في اإلعالم اآللي. :  1المادة  
 . 02األرصدة:  

 . 01المعامل:  

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال ةرصداأل
 لمواد المكونة لها كذا لو

 
 
 
 

 

نوع التقييم   . امتحان  

   :مبادئ أولية في اإلعالم اآللي
علم   عن  عامة  لمحة  الطالب  إعطاء  إلى  المساق  يهدف 

الكمبيوتر   الحاسوب   وأمانها  كأجهزة  ومكوناتها 

الدا الحاسب  شبكات  أنواع  ومختلف  خلية  وتراخيصها، 

 .والخارجية، والشبكة العنكبوتية
 

 وصف المواد 
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 الثاني  السداسي :

 
 وحدة التعليم األساسية  عنوان الوحدة : 

 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 
 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :

 
 

 ساعة.  45محاضرة:  
   ساعة. 22.5أعمال موجهة:  

   00قية: تطبي أعمال
   90 عمل شخصي: 

 

توزيع الحجم الساعي  
 لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 

    . 18:  األرصدة
 العقود االلكترونية  :1المادة

 . 07  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 اإلثبات االلكتروني  :2المادة
 . 07  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 العدالة عبر االنترنيت    :3المادة
 . 04  :األرصدة

 . 03  امل:المع
 

  ت و المعامال األرصدة
لوحدة    ةالممنوح 

 التعليم
لمواد المكونة  كذا لو

 لها

 نوع التقييم  .  متواصل امتحان +  

 : العقود االلكترونيةـ 

الطالب      اطالع  إلى  المادة  هذه  العقود على    تهدف  وأنواعها  االلكترونية    ماهية 

التقلي العقود  عن  اختالفها  ومدى  وأركانها  الخيارات المختلفة،  خالل  من  خاصة  دية، 

االنترنيت، وما يمكن أن يمس صحت   راف العقد عبر  وأثرها على العقود، والتزامات أط

 من عيوب. 

 :   اإلثبات االلكتروني -
تعريف الطالب بالوسائل الحديثة لإلثبات، والمرتبطة بالشهادة االلكترونية والمحررات  

  داد بها أمام القضاء، والتنظيم التشريعي لها.والبيانات والتسجيالت الرقمية ومدى االعت
 : العدالة عبر االنترنيتـ 

إمكانية       على  الطالب  العامة  اطالع  القواعد  التقاضي    بتنظيم   المرتبطة تطويع 

هذا   ويعد ، ، والتقاضي عن بعد التقاضي االلكتروني   هو  لعمل بنظام جديد بغية ا  التقليدي 
ويحتاج إلى متطلبات فنية، وحماية تقنية،  برمتها،    النظام نقلة نوعية للعملية القضائية

مع تشريعي  وتدخل   هذا    مالئم،  في  المقارنة  التجارب  بعض  على  الطالب  تعريف 
  المضمار.

 

 وصف المواد 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثاني.  السداسي:

 المنهجية.  عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . الرقمية  اإلدارة اإللكترونية والخدمات  التخصص :
 

 

 ساعة   45محاضرة:
 ساعة  00أعمال موجهة:  

 تطبيقية: أعمال 
 ساعة  90  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 .   المنهجيةوحدة التعليم:  
 . 06األرصدة:  

   
   2: منهجية البحث العلمي االلكتروني 1المادة 

 . 06األرصدة:  
 . 02المعامل:  

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال صدةراأل
 لمواد المكونة لها كذا لو

 

 

 نوع التقييم    امتحان. 

 : 2منهجية البحث العلمي االلكتروني  -
التكنولوجي      التقدم  ظل  ثورة    وانفجار في 

المهمة   البحثية  األداة  اإلنترنت  أصبح  المعلومات 
التي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات في  

المعرفة،   فروع  الباحث   لذلكجميع    يحتاج 
الطرقإلى    القانوني  البحث    اعتماد  في  المثلى 

العلمي حتى ال يُهدر زمنه في التنقل بين المواقع  
الحرص عل دون   المطلوب، مع  ى  الحصول على 

 التوثيق المنهجي، واألمانة العلمية. 

 

 وصف المواد 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثاني.  السداسي :

 االستكشافية.  عنوان الوحدة : 
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة.   45محاضرة:  
 / أعمال موجهة:
 / أعمال تطبيقية:
 ساعة.  45عمل شخصي :

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   االستكشافية. وحدة التعليم :  
 . 4رصدة:  ألا

 حماية المستهلك في البيئة الرقمية  :1المادة 
 . 02األرصدة:  

 . 01المعامل:  
 حوكمة االنترنيت :   2المادة 

 . 02األرصدة:  
 . 01المعامل : 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لها كذا لو

 

 

 نوع التقييم  امتحان

 
 : الرقميةحماية المستهلك في البيئة  -

اهتمام     بمدى  الطالب   الحديثة التشريعات تعريف 

 فالمستهلر اإللكتروني، التعاقد في المستهلر بحماية

 أن  وبما التعاقدية، العملية في  الضعيف الطرف   يمثل

 حماية  توفر لم  المدنية التشريعات في العامة القواعد

 الكثير الحديثة التشريعات أقرت فقد  للمستهلر، كافية

 قبل ما مرحلة  في سواء المستهلر حماية وسائل من

 العقد تنفيذ مرحلة أو التعاقد، إبرام  أومرحلة التعاقد،

  .اإللكتروني
 : حوكمة االنترنيتـ 

لمبادئ والمعايير والقواعد تمكين الطالب من فهم ا
المشــتركة ويليــات اتخــاذ القــرار والبــرام  التــي 

ت، واالقتـــراب مــــن تبلـــور اســـتخدام اإلنترنــــ
حول كيفية تنظيم االنترنيـت،   لمناقشات األساسيةا

والجهود المبذولة في هذا المجال على المسـتويين 
 الدولي والداخلي.

 وصف المواد 
 

 
 
 

 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثاني.  السداسي :

 األفقية.  عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة.   22.5رة:  اضمح
 / أعمال موجهة:  
 /   أعمال تطبيقية:
 ساعة.  22.5  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 المكونة لهاوالمواد 

 

 

   األفقيةوحدة التعليم:  
 . 02األرصدة:  

مصطلحات قانون اإلعالم اآللي  :  1المادة  
 واالنترنيت )فرنسية(. 

 . 02األرصدة:  
 . 01المعامل:  

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال رصدةألا
 لمواد المكونة لها كذا لو

 
 
 
 

 

التقييم نوع  )متواصل أو امتحان( . امتحان  

واالنترنيت   اآللي  اإلعالم  قانون  مصطلحات 
 )فرنسية(: 

المصطلحات   في  التحكم  من  الطالب  تمكين 
واالنترنيت   القانونية اآللي  باإلعالم  العالقة    ذات 
 نسية. فر الباللغة 

 

 وصف المواد 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثالث.  السداسي :

 وحدة التعليم األساسية  عنوان الوحدة : 
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة.  45محاضرة:  
   ساعة. 22.5أعمال موجهة:  
   00أعمال تطبيقية: 
   90 عمل شخصي: 

 

زيع الحجم الساعي  وت
 لوحدة التعليم

 والمواد المكونة لها
 

 

    . 18:  األرصدة
 النظام القانوني للدفع االلكتروني  :1المادة

 . 07  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 الوقاية من الجرائم االلكترونية  :2المادة
 . 07  :األرصدة
 . 03  المعامل:

 الملكية الفكرية االلكترونية  :3المادة
 . 04  :األرصدة

 . 03  امل:معال
 

  ت و المعامال األرصدة
لوحدة    ةالممنوح 

 التعليم
لمواد المكونة  كذا لو

 لها

 )متواصل أو امتحان( .  امتحان + متواصل 
 نوع التقييم 

 : النظام القانوني للدفع االلكترونيـ 
الوسائل الحديثة للدف  االلكتروني والعالقات على    تهدف هذه المادة إلى اطالع الطالب

إفرازات التكنولوجيات الحديثة كأداة ن استخدامها، حيث تعد هذه الوسائل من  الناشئة ع 

 الكترونية إلدارة النقود، ترتب عنها تغييرات عميقة في عالقة البائ  بالمشتري. 
 :   الوقاية من الجرائم االلكترونية -

بتكنولوجيات  المتةلة  الجرائم  من  الوقاية  مجال  في  المطبقة  القواعد  على  التعرف 

ءات واآلليات المسسساتية المعمول بها، وسبل اإلعالم واالتةال قبل وقوعها، واإلجرا

 التعاون الدولي، والمساعدة القضائية وقيودها، في هذا المجال

 : الملكية الفكرية االلكترونيةـ  
فهم  خالل  من  الموضوعي  التفكير  على  الطالب  قدرة  تطوير  إلى  المادة  هذه  تهدف 

و النظرية  في الجوانب  والتعمق  المجاروة،  والحقوق  المسلف  حقوق  قانون  في  العملية 

على فهم األسس و المرتكزات التي يقوم عليها نظام هذه هذا القانون وصوالً إلى القدرة  

التركيز م   الجزائر،  في  الحديثة    الحقوق  بالتكنولوجيات  المسلف  حقوق  ارتباط  على 

 )البيئة الرقمية(. 

 وصف المواد 
 

 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثالث.  :السداسي 

 المنهجية.  عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة   45محاضرة:
 ساعة  00أعمال موجهة:  

 تطبيقية: أعمال 
 ساعة  90  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 .   المنهجيةيم: التعلوحدة  
 . 06األرصدة:  

   
 مهارات إعداد مذكرة التخرج  : 1المادة 

 . 06األرصدة:  
 . 02المعامل:  

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال األرصدة
 المكونة لها لمواد كذا لو

 

 

 نوع التقييم  )متواصل أو امتحان( امتحان. 

 : مهارات إعداد مذكرة التخرج -
البحوث  إعداد  استيعاب كيفيات    من الطالب    تمكين 

والرسائل تبعا للمنهجية القانونية المتعارف عليها  
 في األوساط األكاديمية. 

 

 وصف المواد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثالث.  السداسي :

 عنوان الوحدة : االستكشافية. 
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . مية اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرق التخصص :
 

 

 ساعة.   45محاضرة:  
 / أعمال موجهة:
 / أعمال تطبيقية:
 ساعة.  45عمل شخصي :

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   االستكشافية. وحدة التعليم :  
 . 4األرصدة:  

الطرق البديلة لفض المنازعات   :1المادة 
 االلكترونية 

 . 02األرصدة:  
 . 01المعامل:  

 مكافحة الفساد عبر االنترنيت :    2 المادة
 . 02األرصدة:  

 . 01المعامل : 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لها كذا لو

 

 

 نوع التقييم  )متواصل أو امتحان( امتحان

 
 : لطرق البديلة لفض المنازعات االلكترونيةا -

الطالب      اطالع  إلى  المادة  هذه  ى  عل  تهدف 

التجارة  اال  الوسائل منازعات  لفض  ختيارية 

االلكترونية، والعناوين االلكترونية، وغيرها، عن  

المعلومات   ثورة  هيأتها  التي  الوسائل  طريق 

 التعاقد واالتةاالت الحديثة في كافة مراحل عملية  

 االلكتروني. 

 :مكافحة الفساد عبر االنترنيت
 أصـبحت التـي  جرائم الفسـاد  اطالع الطالب على  

 الجرائم المتميزة بالخطورة والتعقيد ضمن    تصنف
خصوصا عنـد ارتكابهـا عـن طريـق االنترنيـت، 
والتــي ســهلت عمــل المجــرمين فــي هــذا اإلطــار 
وجعلته عابرا للحدود ومتصال بالجريمة المنظمة، 
مع التطرق إلـى المحـاوالت التشـريعية للحـد مـن 

 هذه الظاهرة.

 وصف المواد 
 

 
 
 

 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 الثالث.  السداسي :

 األفقية.  عنوان الوحدة:
 علوم قانونية وإدارية / حقوق   الشعبة : 

 . اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية  التخصص :
 

 

 ساعة.   22.5محاضرة:  
 / أعمال موجهة:  
 /   أعمال تطبيقية:
 ساعة.  22.5  عمل شخصي :

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   األفقية: وحدة التعليم 
 . 02األرصدة:  

مصطلحات قانون اإلعالم اآللي  :  1المادة  
 . واالنترنيت )انجليزية(

 . 02األرصدة:  
 . 01المعامل:  

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح ت و المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لها كذا لو

 
 
 
 

 

 نوع التقييم  )متواصل أو امتحان( . امتحان

اآللي مصطلحات   اإلعالم  واالنترنيت    قانون 
 (. ية)انجليز

المصطلحات   في  التحكم  من  الطالب  تمكين 
واالنترنيت   القانونية اآللي  باإلعالم  العالقة    ذات 
 . االنجليزية باللغة 

 
 

 وصف المواد 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV- البرنامج المفصل لكل مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 كلية الحقوق والعلوم السياسية          2املؤسسة: جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

 يةية والخدمات الرقماإلدارة اإللكترون :الماسـتـر  عنوان
 السداسي: األول 

 وحدة التعليم: األساسية 
 اسم المادة : مدخل إلى التجارة االلكترونية 

 أهداف التعليم  

على تطبيقات التجارة االلكترونية والتقنيات واألدوات التي تستخدم   تهدف هذه المادة إلى اطالع الطالب     

العا الشبكة  على  التجارية  األعمال  إجراء  اإللكترونية  واستعراض لمية.  في  التجارة  ومقوماتهاأسس   ، ،

 وأشكالها المختلفة والسيما العقود والخدمات والتسهيالت  االلكترونية. 

 المعارف المسبقة المطلوبة   
 الملكية الفكرية، القانون التجاري، القانون المدني. 

 محتوى المادة:
   وجيا االتةاالت، تاريخ التجارة اإللكترونية(تاريخ وتطور التجارة اإللكترونية )تاريخ تكنول  *

 . ماهية التجارة اإللكترونية )التعريف، األهمية(. *

 : يةمقومات التجارة اإللكترون  *

 : عناصر التجارة اإللكترونية -           

 (: المتجر االفتراضي) إنشاء موق  تجارة إلكترونية  -           

 : * أشكال التجارة االلكترونية 

  : العقود والتةرفات االلكترونية  -           

 (  بي  األسهم -بي  البضائ  : )البيوع االلكترونية   -                    

  -              .(البطاقات االلكترونية -التحويل المةرفي: ) المةارف االلكترونية   -                    

 :  الخدمات والتسهيالت االلكترونية 

 ( النشر االلكتروني  -اإلعالن التجاري:) الترويج والنشر االلكتروني  -                    

                (تبادل البيانات  -التحكيم االلكتروني: )تقديم الخدمات   -                    

 متواصل + امتحان:  طريقة التقييم
 المراجع: 

و  - للتجارة  القانوني  التنظيم   ، جمال  خالد  محمد  الحلبي رستم  العالم،منشورات  في  اإللكتروني  اإلثبات 

 .  2006،بيروت، 1وقية، ط  الحق

اإللكترونية     - للمةارف  القانوني  النظام   ، الحاج  حمد  عزة  منشورات  (  الةورة  –الشير  )سليمان   ،

 . 2005،  1الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 

 . 2007، 1،طسودة عابد ، الكمبيوتر للمبتدئ ، شعاع للنشر والعلوم،حلب  -

   1996، 1رية، طالسيد رياض وآخرون ، مبادئ الحاسوب ، منشورات وزارة التربية السو -

، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (دراسة مقارنة  )  صدّيق رمضان ، الضرائب على التجارة اإللكترونية    -

2001. 

أحمد    - السيد  الخالق  منشورات  عبد  والعولمة،  اإللكترونية  التجارة  الع،  ، المنظمة  اإلدارية  للتنمية  ربية 

 .  2006، القاهرة
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 السداسي: األول 
 وحدة التعليم: األساسية 

 مدخل للجرائم االلكترونية اسم المادة:  -
 أهداف التعليم   -
دخول نظام المعالجة اآللية للمعلومات في    التي رافقت   جديدة من الجرائم ال نماط  تعريف الطلبة باأل    -

أضافت طبيعة خاصة لنظرية الجريمة في جميع أبعادها، األمر    والتي  ، جميع مناحي الحياة اليومية
، مما يستدعي ضرورة إلمام الطالب بخصائص  الذي أثار مسائل قانونية على قدر كبير من األهمية

 ع منها. شرجرائم المعلوماتية، ومختلف صورها، وموقف الم
 المعارف المسبقة المطلوبة   -

 
  قانون العقوبات )القسم العام، القسم الخاص(. 

 محتوى المادة :  -
 المعلوماتية  بالجريمة لتعريفا -
 المعلوماتية  الجريمة  خصائص  -
 المعلوماتية  للجريمة القانونية  الطبيعة  -
 المعلوماتية  الجرائم  صور -
 المعلوماتية  الشبكة عبر  األشخاص  على االعتداء جرائم            -
 للبيانات  اآللية المعالجة نظم  جرائم            -
 المعلوماتية  الشبكة عبر  األموال على االعتداء جرائم            -
 متواصل + امتحان  طريقة التقييم: -

 المراجع: 
، يعدل  2004نوفمبر سنة    10الموافق    1425رمضان عام    27مؤرخ في    15-04قانون رقم    -

األمر   في    155-66رقم  ويتمم  عام    18المؤرخ  سنة    8الموافق    1386صفر   1966يونيو 
 .والمتضمن قانون العقوبات 

 .للحاسب اآللي  الجنائية الحماية  – اآللي  الحاسب  استخدام عن  الناشئة  الجرائم  تمام،  طه  حسام أحمد   -
 2000 القاهرة، العربية، النهضة دار األولى، الطبعة مقارنة، دراسة

 النهضة  دار الثانية، الطبعة العقوبات، قانون على  وانعكاساتها المعلومات  ثورة  الشوا، سامي  محمد  -
 2001 القاهرة،  العربية،

 ودور الفنية والمصنفات  المؤلف وحقوق الكمبيوتر جرائم عفيفي، كامل عفيفي .ود  الشاذلي فتوح  -
 2003 بيروت،  الحقوقية، الحلبي منشورات  ، -مقارنة دراسة – والقانون  الشرطة

 2001،االردن -للنثر  وائل دار-، -واالنترنيت  االلي الحاسب  جرائم  -واخرون الناعسة  احمد  اسامة  -
 - ة العربي النهضة  دار  ن المقار التشريع  في االلكتروني  الحاسب  جرائم  - قشقوش  حامد  هدى   -

 . 1992 -القاهرة
 -بيةرالع النهضة دار - يت نترناال  عبر  االلكترونية للتجارة  الجنائية  الحماية - قشقوش حامد  هدى-

 . 2000، ة القاهر
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 اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان -

 السداسي: األول 
 التعليم: األساسية وحدة 

 
 اسم المادة:  اإلدارة اإللكترونية 

 أهداف التعليم  
أن مشروع تطبيق نظام اإلدارة   إلمام الطالب بمختلف جوانب اإلدارة االلكترونية، من خالل التأكيد على   

وثروة   والتنفيذ  التفكير  في  ثروة  هو  بل  فقط،  الخدمات  من  مجموعة  أو  زمنية  مرحلة  ليس  اإللكترونية 

في والموارد،  والجهد  الوقت  إهدار  البيروقراطية، وعلى مشكلة  بحاجة    للقضاء على  ازدحمت  ظل حياة 

والتي ينظمها قانون مرن ومتطور ومتغير هو القانون    األفراد إلى الخدمات الحكومية المتغيرة والمتطورة

 اإلداري.

 المعارف المسبقة المطلوبة  
 اإلعالم اآللي، القانون اإلداري،  

 
 محتوى المادة:

 مفهوم اإلدارة االلكترونية . -

 كترونية .نشأة وتطور اإلدارة االل -

 خةائص اإلدارة االلكترونية وأهميتها.  -

 ة االلكترونية. متطلبات نجاى اإلدار -

 معوقات اإلدارة االلكترونية وسبل تفاديها.  -

 تطبيقات اإلدارة االلكترونية )نمو،ج وزارة الداخلية(. -

 البلدية االلكترونية نمو،جا.  -

 
 
 متواصل + امتحان   طريقة التقييم:  -
 

 المراجع: 
  الحكومة" األول الكتاب  -اإللكترونية للحكومة القانوني النظام حجازي، بيومي الفتاح عبد  -

 . 2007 القاهرة، القانونية، الكتب  دار ،"اإللكترونية  .

  الحماية " الثاني الكتاب _ اإللكترونية للحكومة القانوني النظام حجازي، بيومي الفتاح عبد  -

 . 2007 القاهرة، القانونية، الكتب  دار ،"اإللكترونية  ةللحكوم والجنائية المعلوماتية  

 . 2011دي، تكنولوجيا الحكومة االلكترونية، دار أسامة، عمان،  سوسن زهير المهت -
  ايمان عبد المحسن، الحكومة االلكترونية مدخل اداري متكامل، منشورات المنظمة العربية للتنمية  زكي -

 . 2009 االدارية ، بحوث ودراسات، مةر،

 . 2009 للنشر، القاهرة بيةلهوش ابو بكر، الحكومة االلكترونية الواق  واالفاق، مجموعة النيل العرا -
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 اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 السداسي: األول 
 المنهجية وحدة التعليم: 
 

 البحث العلمي االلكتروني منهجية  اسم المادة:
  

 أهداف التعليم  
ثية المهمة التي تحتوي  ثورة المعلومات أصبح اإلنترنت األداة البح   وانفجار في ظل التقدم التكنولوجي     

المعرفة،   فروع  جميع  في  المعلومات  من  هائلة  كميات  الباحث   لذلكعلى  اعتماد  إلى    القانوني   يحتاج 
الحصول على المطلوب،  ل بين المواقع دون  المثلى في البحث العلمي حتى ال يُهدر زمنه في التنق  الطرق

 مع الحرص على التوثيق المنهجي، واألمانة العلمية. 

 ارف المسبقة المطلوبة  المع
 منهجية البحث العلمي. 

 محتوى المادة:
 .مةادر المعلومات وأنواعها -

  .المراج  والمةادر التي تضمها البيئة الرقمية -

 .ي تطوير البحث العلميالنشر االلكتروني ودروه ف  -

 .التعريفات والكلمات المفتاحيةاألرشفة االلكترونية،  -

  والمكتبات الرقمية. البحث  محركات  -

 العربي.  المحتوى القانوني الرقمي -

 قواعد توثيق المراج  المستقاة من البيئة الرقمية.  -

 

 
 امتحانطريقة التقييم:  -

 المراجع: 
 
،  2ط ،لمعلومات وخدمات المستفيدين في المسسسات المعلوماتيةمةادر ا ومن مع ،زكي محمد  -

 . 2002  ،عمان ،الوراق

  ،والتطبيقات العملية المكتبات الرقمية : االسس النظرية  ،عماد عيسى صالح و محمد فتحي عبد الهادي -

 .2006، القاهرة ، الدار المةرية اللبنانية

مجلة  ،والتحديات التي تواج  المكتبات الرقمية العربية المكتبة الرقمية:األسس، المفاهيم ،أحمد   علي -

 : الرابط. متاى على  2011العدد األول والثاني ،  27المجلد ، جامعة دمشق

 http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/
635-686.pdf 
 

 
 
 
 

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition9/humanities_ed9_10.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition9/humanities_ed9_10.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition9/humanities_ed9_10.doc
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/635-686.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/635-686.pdf
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 السداسي: األول 
 تحرير االداريوحدة التعليم:  

 

   تحرير اداري
     األستاذ المسؤول على المادة: رشيد مسعودي

 : التعليمأهداف 
 ر اإلدارية التعامل معها وتحليل مضمونها. إعداد التقاري تدريب الطلبة على إلى  يهدف هذا المقياس 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
القدرة على الكتابة والتعبير بلغة اإلدارة وعلى علم مسبق بالمنهجية  يجب على الطالب أن يكون يمتلك  

 المتبعة شكليا في إعداد التقارير. 
 المادة: محتوى 

 مبادئ و قواعد التحرير اإلداري   -

   الرسالة اإلدارية   -
 االستدعاء و الدعوة  -

 االستفسار  -

 جدول اإلرسال   -
 التقرير  -

 المحضر   -
 عرض الحال   -

 المذكرة  -
 المقرر القرار و  -

   طريقة التقييم:
 امتحان  تقويم مستمر+

 المراجع: 
ية و  ابتسام القرام، المةطلحات القانونية في التشري  الجزائري، قاموس باللغتين العرب  - : قائمة المراج  باللغة العربية/ 1

  .1998الفرنسية، قةر الكتاب ة البليدة،  

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

 .1999بوحميده عطاء هللاا، دروس في المراسالت اإلداري ة م  نما،ج تطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعي  ، الجزائر ،  - 

–  

 .2008عامة، دار الشيخ البشير اإلبراهيمي، رائد ناجي، البشير في المراسالت ال - . 

 ، 1982 .ء اإلداري، الشركة الوطنية للنشر و التوزي  عبد الغني بن منةور، المرشد العلمي في اإلنشا - 

 .2006منشورات المجلس،  "المجلس األعلى للغة العربية، دليل وظيفي في إدارة الموارد البشرية "مةطلحات و نما،ج ، 

ةص في التسيير  المعهد الوطني المتخ - .ي، المبادئ و األسس العلمية للتحرير اإلداري، مطبعة النجاى الجديدةمحمد باه - 

 1995 . – 1992بشار، مذكرات ودروس في التحرير اإلداري، 

Arbonnier, Alain ; De Meulemeester, Bernard ; Ronchin, Josiane.- La lettre administrative - 

Formation continue.- Paris : La Documentation Française, 2000 . 

Block, Maurice , Dictionnaire de l'administration française. Ed. Berger Levrault et Cie, T1 et 

2, 1877.  

Bonnery, R. ; Le Guérinel, Pierre.- La note administrative - Paris : La Documentation 

Française, 1995.  

- Catherine, Robert.- Le style administratif.- Paris : Albin Michel, 1996.  

Delafaye, François.- Préparation à l'épreuve de rédaction d'une note administrative : conseils 

de méthode, exercices et corrigés..- Dijon : CAFA de Dijon, 1993.  
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: تـرالماسـ  عنوان

 السداسي: األول. 
 االستكشافية وحدة التعليم: 

 اسم المادة:   مدخل إلى اقتصاد المعرفة 
   أهداف التعليم

بال       الطالب  والمجتمعات   الذي  حديث العالمي  التوجه  تعريف  الدول  تحقيقه  إلى  خالل    ،تسعى  من 
من   الماالستفادة  الثورة  المعاصرة،معطيات  اقتصاد    علوماتية  إلى  الصناعات  اقتصاد  من  والتحول 

ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وإيجاد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري شبكات    ،المعلومات 
 . االتصاالت والمعلومات، واالعتماد على قوة المعلومات والمعرفة

 المعارف المسبقة المطلوبة  
 جاري.  سياسي، القانون التمدخل إلى االقتصاد ال

 
 محتوى المادة:

 ماهية المعرفة، أنواعها وخصائصها.  -

 نشأة اقتصاد المعرفة وتحوالت المجتمع.  -

 مفهوم اقتصاد المعرفة )التعريف، األهمية(.  -

 خصائص اقتصاد المعرفة.  -

 مضامين ومؤشرات اقتصاد المعرفة.  -

 المعلوماتية ومبررات التحول إلى اقتصاد المعرفة.  -

 وعوامل نجاحه. ات اقتصاد المعرفة متطلب -
 . طريقة التقييم : امتحان كتابي  

 المراجع: 

 العربية المنظمة والمعرفة، المعلومات  بنية في االستثمار  الغالبي، حسين كريم هاني، رسول إبراهيم-

 .2006 اإلدارية،  للتنمية

 . 2006 القاهرة،  النامية، الدول وبحوث  دراسات  مركز المعرفة، اقتةاد  الونيس، عبد  أحمد -

 . 2010 والعلوم، حلب،  للنشر شعاع المعرفة، اقتةاد  غدير، غدير باسم  -

 .2009 والتوزي ، عمان،   للنشر العلمية اليازوري المعرفة، دار  اقتةاد  سلمان، داود  جمال -

 البعد  الث الث المجلد  المستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة  بيضون، لبيب،إلياس الطاهر  -

 . 2007 للعلوم، بيروت،  العربية الدار االجتماعي،

 . 2008 للعلوم، بيرزت،  العربية الدار ،المعرفة مجتم  وبناء البشرية التنمية الحسني، الحسن عبد   -

 . 2006 عمان،  األولى، الطبعة المسيرة، دار المعرفة، إدارة إلى المدخل العلي، الستار عبد  -

 . 2003 الجامعية، الدار التنمية، في حديثة اتجاهات  عطية، القادر عبد  -

  . 2007العلمية، عمان،  المعرفة كنوز دار والمعلومات، المعرفة إدارة محمود، اللطيف عبد  -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 السداسي: األول. 
 االستكشافية وحدة التعليم: 
 

 تية اسم المادة : المقاوال
 أهداف التعليم  

الطالب      اطالع  إلى  المادة  هذه  الةغيرة  على    تهدف  المسسسات  إنشاء  وسبل  المقاوالتية،  مفهوم 

بالتكنولوجيات والمتوسطة، واالنفتاى على عمل الشغل، م  التركيز على الجانب القانوني في ،لر، وربط   

 الحديثة. 

 المعارف المسبقة المطلوبة   
 القانون المدني.القانون التجاري، 

 محتوى المادة:

 ماهية المقاوالتية.   *

 ماهية المقاول. *

 * الدور االجتماعي واالقتةادي للمقاوالتية. 

 * إنشاء المسسسات الةغيرة والمتوسطة. 

 الحديثة.* المقاوالتية والتكنولوجيات 

 * أجهزة المرافقة والدعم في الجزائر.

 
 امتحان: طريقة التقييم

 المراجع: 
الشركات حم  - حوكمة  العال،  عبد  طارق  في   "التجارب  –المبادئ   –المفاهيم  " :اد  الحوكمة  تطبيقات 

 .2005المةارف، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  

،  1اإلدارة االستراتيجية، دار وائل للنشر، األردن، ط :العليمحسن منةور الغالبي و عبد الستار محمد    -

2009. 

المسسسا  - "واق   عثمان،  الجزائر"، لخلف  حالة  دراسة  وتنميتها،  دعمها  وسبل  والمتوسطة  الةغيرة  ت 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم االقتةادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتةادية  

 2003/2004لتسيير،  وعلوم ا

برنا  - التشغيل ضمن  واشكالية  "البطالة  العايب،  الرحمان  عبد  عدون،  دادي  الهيكلي  ناصر  التعديل  مج 

 . 2010لالقتةاد: من خالل حالة الجزائر"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

مجلة الباحث، كلية   ،"2011-2000موالي لخضر عبد الرزاق، " تقييم أداء سياسات التشغيل في الجزائر 

 . 2012، 10العلوم االقتةادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، العدد 
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 2021-2020املوسم الجامعي  لرقمية/اإلدارة اإللكترونية والخدمات ا :عنوان املاستر    
 

   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 السداسي: األول. 
 وحدة التعليم: األفقية 

 مبادئ أولية في اإلعالم اآللي اسم المادة: 
 

 أهداف التعليم  
الحاسوب       علم  عن  عامة  لمحة  الطالب  إعطاء  إلى  المساق  الكمبيوتر   يهدف  وتراخكأجهزة  وأمانها  يةها،  ومكوناتها 

 ومختلف أنواع شبكات الحاسب الداخلية والخارجية، والشبكة العنكبوتية. 
 

 محتوى المادة:
 الحاسوب  اساسيات  -

 الحاسوب  مكونات  -
 البرام   وتراخيص  الحاسوب  امان -

 الشبكات الداخلية.  -
 شبكة االنترنيت.  -

 امتحان طريقة التقييم:
 امتحان كتابي.  

 
 
 

 المراجع: 
 قة بالمبادئ االولية في الحاسب والشبكات المراجع المتعل -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثاني السداسي: 
 األساسية التعليم :وحدة 

 
 اسم المادة : العقود االلكترونية 

 

 أهداف التعليم  

وأنواعها المختلفة، وأركانها ومدى  كترونية  االل  ماهية العقود على    تهدف هذه المادة إلى اطالع الطالب     

والتزامات   العقود،  على  وأثرها  الخيارات  من خالل  خاصة  التقليدية،  العقود  عن  العقد اختالفها  أطراف 

 عبر االنترنيت، وما يمكن أن يمس صحت  من عيوب. 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة   

 القانون المدني، االلتزامات. 

 محتوى المادة:

 العقود االلكترونية وأنواعها.  ماهية *

 أركان العقود االلكترونية.  *

 ؤية، العيب(. * الخيارات وأثرها على العقود )الرجوع، القبول، المجلس، الشرط، الر

 * يثار العقود االلكترونية )التزامات البائع، والتزامات المشتري(. 

 * وسائل حماية المستهلك في العقود االلكترونية. 

 االلكتروني )األهلية وعوارضها، وعيوب صحة العقد(.  * صحة العقد 

 متواصل + امتحان:  طريقة التقييم

 المراجع: 

 .2002مةر   ،دار الكتب  ،التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة االنترنت  ،مةطفى موسى  -

 .2008، أسامة احمد بدر، حماية المستهلر في التعاقد االلكتروني، مةر، دار نشأت  -

 .2011،بيروت  ،الطبعة االولى ،اعدي مشكالت التعاقد عبر شبكة االنترنيت جليل الس -

 . 2004بشار طالل المومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنت، عالم الكتب الحديث، األردن، -

 ، 2002التعاقد عن طريق االنترنت، الدار العلمية الدولية، األردن، أحمد خالد العجلوني، -

 . 2008،، الجزائر2ط  مطبعة الفسيلة،،  1ج الدولي الخاص الجزائري،القانون   زروتي الطيب  -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  وانعن

 الثاني السداسي: 
 األساسية وحدة التعليم :

 اسم المادة : اإلثبات االلكتروني 
 أهداف التعليم  

والمرت      لإلثبات،  الحديثة  بالوسائل  الطالب  والبيانات  تعريف  والمحررات  االلكترونية  بالشهادة  بطة 

 الرقمية ومدى االعتداد بها أمام القضاء، والتنظيم التشريعي لها. والتسجيالت 

 المعارف المسبقة المطلوبة   
 طرق اإلثبات، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قانون اإلجراءات الجزائية 

 محتوى المادة:
 إلثبات، وشروط (. مفهوم اإلثبات )تعريف ا -

 ، الشهادة بمحتوى الكتروني( الشهادة االلكترونية )مفهومها، خةائةها -

 اإلثبات بالمحررات االلكترونية )مفهوم ، أشكال ، تفريق  عن اإلثبات التقليدي(. -

 ة التوقي  االلكتروني الرقمي )مفهوم ، أهميت ، تنظيم  القانوني(. 

 فهوم ، بيانات الحاسب اآللي، البريد االلكتروني...(.اإلثبات بالبيانات المستخرجة )م -

 ثبات بالتسجيالت الرقمية )مفهوم التسجيالت الرقمية، أنواعها، أهميتها، حجيتها(.اإل -

 متواصل + امتحان:  طريقة التقييم
 المراجع: 

رقم    - في    10-  05القانون  رقم    2005جوان    20المسرخ  لألمر  والمتمم  من المتض   58  –  75المعدل 

 القانون المدني. 

  بةالتوقي   المتعلقةة  العامة  القواعد   يحدد   الذي 2015  فبراير 01 في  المسرخ  15-04  رقم  القانون -

 والتةديق اإللكترونيين.

التقنيةة   المةالح تنظيم   يحدد   2016  سنة  أبريل  25  في  مسرخ  16-134  رقم  التنفيذي  المرسوم- 

  ومهامها.  وسيرها  اإللكتروني  للتةديق  الوطنية  للسلطة  واإلدارية

الحكومية   السلطة  طبيعة  يحدد   2016  سنة  في أبريل  مسرخ  16-135  رقم  رسوم التنفيذيالم  -

 وسيرها.   وتنظيمها  وتشكيلها  اإللكتروني  للتةديق

 .2006  ،ر، القاهرةللنش عربيةال النهضة ار، د  الحديثة  االتةال تقنيات  عبر التعاقد  العزيز، عبد  حامد  -

 . 2003  اإلسكندرية، ة،الجامعي المطبوعات  دار ،واإلنترنيت  الكمبيوتر جرائم الرومي، أمين محمد  -

 . 2006 اإلسكندرية،، للنشر الجامعي الفكر ارد  ،اإللكتروني للتوقي  القانوني النظام ،الرومي أمين محمد  -

 .2007  اإلسكندرية،، للنشر الجامعي الفكر ارد  ،يالمستند اإللكترون ،الرومي أمين محمد  -

الفق  في والتجارية المدنية المواد  في اإلثبات  أحكام العال، عبد  أحمد  ، قرين أبو  -  والتشري  ضوء 

 . 2006  للنشر، العربية النهضة دار، ،القاهرة 3ط ،والقضاء
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثاني سداسي: ال
 التعليم  : الوحدة األساسية وحدة 
 العدالة عبر االنترنيتالمادة : 

 :   أهداف التعليم

لعمل بنظام  بغية ا  التقاضي التقليدي  بتنظيم   المرتبطة تطويع القواعد العامة  اطالع الطالب على إمكانية      

ة نوعية للعملية القضائية برمتها،  هذا النظام نقل  ويعد ،  ، والتقاضي عن بعد التقاضي االلكتروني  هو  جديد 
مالئم، مع تعريف الطالب على بعض التجارب  تشريعي ويحتاج إلى متطلبات فنية، وحماية تقنية، وتدخل  

  المقارنة في هذا المضمار.
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة  
 ولي الخاص. ية، القانون الد التنظيم القضائي، اإلجراءات المدنية واإلدارية، اإلجراءات الجزائ

 محتوى المادة:
 مفهوم العدالة عبر االنترنيت. -
 متطلبات التقاضي االلكتروني:  -

 المتطلبات الفنية 
 الحماية التقنية 

 صور التقاضي االلكتروني وإجراءاته.  -
 التحكيم االلكتروني. 

 المحكمة االلكترونية )إدارة الدعوى االلكترونية(. 
 العدالة عبر االنترنيت. تطبيقات  -

 التطبيقات األجنبية )في الواليات المتحدة، الصين، سنغافورة، البرازيل..(. 
 التطبيقات العربية )اإلمارات العربية، السعودية، الجزائر..(. 

 
 متواصل + امتحان طريقة التقييم : 

 
 المراجع: 

 . 2008دار الفكر الجامعي،  المحاكم ،  أمام  وإجراءاتهاالد ممدوح ، الدعوى االلكترونية  خ -

 . 2010حازم محمد الشرعة ، التقاضي االلكتروني والمحاكم االلكترونية ، دار الثقافة للنشر ،   -

جامعة عين    يوسف سيد سيد عواض، خصوصية القضاء عبر الوسائل االلكترونية، اطروحة دكتوراه،  -
 . 2012شمس ,القاهرة 

 . 2013ار النهضة العربية، القاهرة القضائية أمام المحاكم االلكترونية، د عصام الترساوي، الدعوى  -
 . 2008سيد احمد محمود، دور الحاسب االلكتروني امام القضاء، دار النهضة العربية ، -
 . 2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   لورنس محمد عبيدات، اثبات المحرر االلكتروني،  -
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   ةاإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمي :الماسـتـر  عنوان

 الثاني السداسي: 
 وحدة التعليم: المنهجية.           

 

 البحث العلمي االلكتروني منهجية اسم المادة:
  

 أهداف التعليم  
ثورة المعلومات أصبح اإلنترنت األداة البحثية المهمة التي تحتوي    وانفجار في ظل التقدم التكنولوجي     

المعر فروع  جميع  في  المعلومات  من  هائلة  كميات  الباحث   لذلكفة،  على  اعتماد  إلى    القانوني   يحتاج 
الحصول على المطلوب،  المثلى في البحث العلمي حتى ال يُهدر زمنه في التنقل بين المواقع دون    الطرق

 ى التوثيق المنهجي، واألمانة العلمية. مع الحرص عل

 المعارف المسبقة المطلوبة  
 منهجية البحث العلمي. 

 محتوى المادة:
 .لومات وأنواعهامةادر المع -

  .المراج  والمةادر التي تضمها البيئة الرقمية -

 .النشر االلكتروني ودروه في تطوير البحث العلمي -

 .تاحيةالتعريفات والكلمات المفاألرشفة االلكترونية،  -

  والمكتبات الرقمية. البحث  محركات  -

 العربي.  المحتوى القانوني الرقمي -

 قواعد توثيق المراج  المستقاة من البيئة الرقمية.  -

 

 
 امتحان   طريقة التقييم:   -

 المراجع: 
 
،  2ط ،مةادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المسسسات المعلوماتية ومن مع ،زكي محمد  -

 . 2002  ،نعما ،الوراق

  ،والتطبيقات العملية المكتبات الرقمية : االسس النظرية  ،عماد عيسى صالح و محمد فتحي عبد الهادي -

 .2006، القاهرة ، الدار المةرية اللبنانية

مجلة  ،المكتبة الرقمية:األسس، المفاهيم والتحديات التي تواج  المكتبات الرقمية العربية ،أحمد   علي -

 : الرابط. متاى على  2011العدد األول والثاني ،  27مجلد ال، جامعة دمشق

 http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/
635-686.pdf 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities_edition9/humanities_ed9_10.doc
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/635-686.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/635-686.pdf
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   ترونية والخدمات الرقميةاإلدارة اإللك: الماسـتـر  عنوان

 الثاني السداسي: 
 . تكشافيةساالوحدة التعليم :             

 
 حماية المستهلك في البيئة الرقمية :  اسم المادة

 
 أهداف التعليم  

اهتمام     بمدى  الطالب    يمثل  فالمستهلر اإللكتروني، التعاقد في المستهلر بحماية الحديثة التشريعات تعريف 

 كافية حماية  توفر لم  المدنية التشريعات في العامة القواعد أن وبما التعاقدية، العملية في الضعيف الطرف

 التعاقد، قبل ما مرحلة  في سواء المستهلر حماية وسائل  من الكثير الحديثة التشريعات أقرت فقد للمستهلر،

   .اإللكتروني العقد تنفيذ مرحلة أو التعاقد، إبرام  أومرحلة
 ة المطلوبة  المعارف المسبق
 القانون التجاري. 

 
 محتوى المادة:

 . اإلنترنت  ريف المستهلك في التعاقد عبر شبكةتع -
 ة المستهلك. حماي  مبررات  -
 . اإللكتروني التعاقد  قبل ما مرحلة  في المستهلك حماية -

 . اإللكترونية  التجارية اإلعالنات  مواجهة في المستهلك حماية
 . والتبصر  اإلعالم في المستهلك حق
 . اإللكتروني  العقد  إبرام مرحلة  في المستهلك حماية -

 . اإللكتروني التعاقد  أثناء للمستهلك المدنية الحماية
 . اإللكتروني  التعاقد  أثناء للمستهلك الجزائية الحماية

 .العقد  تنفيذ  مرحلة  في المستهلك حماية -
 .العقد  تنفيذ  مرحلة في للعقد  العامة النظرية  في المستهلك حقوق
 . العقد  تنفيذ  مرحلة في المستحدثة المستهلك قحقو
 
 . امتحان طريقة التقييم:  -
 

 : جعاالمر
 للنشر زهران مؤسسة :األردن ،األردني التشريع في المستهلك حماية :عبدالرحمن  نائل صالح،  -

 1991 .، والتوزيع

 . 2006الجامعي،   كرالف دار : مصر .األولى الطبعة .اإللكتروني العقد  إبرام :ممدوح خالد  إبراهيم، -

 . 2008الجامعية،   الدار : مصر .األولى الطبعة . اإللكتروني المستهلك أمن  :ممدوح خالد  إبراهيم، -

 الدار :مصر .، مقارنة دراسة _ اإللكترونية المعامالت  في المستهلك حماية :ممدوح خالد  إبراهيم،  -

 2007 .الجامعية
 2005 . والتوزيع   للنشر الثقافة دار :األردن ، اإللكترونية  ارةالتج عقود  :إبراهيم محمد  الهيجاء، أبو  -

 2005 . الجامعية الدار .مصر .األولى الطبعة .اإللكترونية التجارة قانون :سيد  إبراهيم أحمد، -

 2005 .للنشر الجديدة الجامعة دار :مصر ،اإللكتروني التعاقد  في المستهلك حماية :أحمد  أسامة بدر، -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: ـتـرالماس  عنوان

 الثاني السداسي: 
 كشافية. ست وحدة التعليم: اال          

 
 اسم المادة: حوكمة االنترنيت   

 
 اف التعليم  أهد

ا  تبلور  لمبادئ والمعايير  تمكين الطالب من فهم  التي  القرار والبرام   اتخاذ  والقواعد المشتركة ويليات 

، واالقتراب من المناقشات األساسية حول كيفية تنظيم االنترنيت، والجهود المبذولة في  ت استخدام اإلنترن
 هذا المجال على المستويين الدولي والداخلي. 

 المعارف المسبقة المطلوبة:
 الضبط اإلداري، المنظمات الدولية. 

 محتوى المادة :  -
 مفهوم حوكمة االنترنيت وتطورها.  -
 االنترنيت: الجهود الدولية لحوكمة  -

 إعالن جنيف لمبادئ مجتمع المعلومات. 

التجارة   منظمة  لالتصاالت،  الدولي  )االتحاد  االنترنيت  تنظيم  في  المتخصصة  الدولية  المنظمات  دور 
 ية للملكية الفكرية..(. العالمية، اليونسكو، اليونسترال، المنظمة العالم 

 التنظيم الداخلي لمحتوى االنترنيت:  -
 يد السيادة لتشمل الفضاء االلكتروني. االتجاه نحو تمد 

 االتجاه نحو اإلدارة التشاركية لالنترنيت. 
 

 امتحان طريقة التقييم:
 المراجع

رقم   - تنفيذي  في   257  –  98المرسوم  الموافق    03   المؤرخ  األول  الذي   1998أوت    25جمادي 
  .وكيفيات إقامة خدمات "انترنات" واستغاللها  يضبط شروط  
 2011، االسكندرية،  دار الفكر الجامعي ، حوكمة األنترنيت، إبراهيم خالد ممدوح -

 . 2000لبنان،  الحقوقية، المنشورات  ترنت،اإلن  لشبكة القانوني التنظيم عيسى، ميشال طوني -

 2005 .اإلسكندرية.للمعلومات  الحديثة التقنيات .محمد  نبيل مرسي، -

 2003 الفكر،  دار دمشق، ة،الرقمي والمجتمعات  االتصال علوم .فلایر مهنا، -

 -بيروت  -للمنشورات  صادر دار -١ ط -االنترنيت  لشبكة القانوني التنظيم -عيسى  ميشال  طوني .د 
٢٠٠١ 

 تونس.   2005جنيف،  2003(WSIS) قمة مجتمع المعلومات العالميأعمال  -

 . 2016  نترنت مشروع إعالن االتحاد األفريقي بشأن إدارة اإل -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثاني السداسي: 
 . األفقية وحدة التعليم:             

 
 واالنترنيت )فرنسية( مصطلحات قانون اإلعالم اآللي   المادة:اسم 

 
 أهداف التعليم  

القانونية  المصطلحات  في  التحكم  من  الطالب  واالنترنيت   تمكين  اآللي  باإلعالم  العالقة  باللغة    ذات 
 الفرنسية. 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة  
 المصطلحات القانونية 

 محتوى المادة:
 

 . يحدد محتواه من قبل فريق ميدان التكوين 
 
 
 متحانا طريقة التقييم:  -

 امتحان كتابي. 
 المرجع          ) كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ألخ(
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم: األساسية 

 
 النظام القانوني للدفع االلكتروني اسم المادة : 

 أهداف التعليم  

الطالب تهد      اطالع  إلى  المادة  هذه  عن  على    ف  الناشئة  والعالقات  االلكتروني  للدف   الحديثة  الوسائل 

استخدامها، حيث تعد هذه الوسائل من إفرازات التكنولوجيات الحديثة كأداة الكترونية إلدارة النقود، ترتب  

 عنها تغييرات عميقة في عالقة البائ  بالمشتري. 

 ة  المعارف المسبقة المطلوب 
 الملكية الفكرية، القانون التجاري، األوراق التجارية، القانون المدني. 

 محتوى المادة:
 ماهية وسائل الدف  االلكتروني )تعريفها، أطرافها(.  *

 أهمية وسائل الدف  االلكتروني.  *

 * وسائل الدف  االلكتروني التقليدية والمطورة 

 دف  االلكتروني(.تحويل البنكي، بطاقات ال)السفتجة، الشير، ال

 * وسائل الدف  االلكتروني الحديثة )النقود االلكترونية(. 

 * العالقات الناشئة عن استخدام وسائل الدف  االلكترونية. 

                                

 متواصل + امتحان:  طريقة التقييم
 المراجع: 

 دار مقارنة،  فقهية  دراسة اإلنترنيت، كةشب عبر المقلدة للسل  االلكتروني البي  ،الجريدلي زكي  جمال  -

  .2008 مةر، الجامعي، الفكر

الحلبي   - العالم،منشورات  في  اإللكتروني  واإلثبات  للتجارة  القانوني  التنظيم   ، جمال  خالد  محمد  رستم 

 .  2006،بيروت، 1الحقوقية، ط  

 .2008 ردن،األ الثقافة، دار الوفاء،  لبطاقات  الجزائية الحماية ،الحباشنة رضا جهاد  -

 .2003 األردن، للنشر، وائل دار االلكترونية، المةرفية العمليات  في المسسولية ،الةمادي نعيم حازم -

 النهضة  دار اإلنترنت، طريق عن إبرامها يتم التي القانونية التةرفات  إثبات  ، جميعي الباسط عبد  حسن  -

 . 2000 مةر، العربية،

   1996، 1ب ، منشورات وزارة التربية السورية، طالسيد رياض وآخرون ، مبادئ الحاسو -

، دار النهضة العربية، القاهرة ، ( دراسة مقارنة ) صدّيق رمضان ، الضرائب على التجارة اإللكترونية   -

2001. 

 مةر، اإلسكندرية، الجديدة،  الجامعة دار ونية،اإللكتر للبنوك القانوني النظام ،محمد  الرزاق عبد  ،كرى -

2010. 
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم: األساسية 

 الوقاية من الجرائم االلكترونية اسم المادة: 
 أهداف التعليم  

من   الوقاية  مجال  في  المطبقة  القواعد  على  اإلعالم  التعرف  بتكنولوجيات  المتةلة  الجرائم 

اإلجراءات واآلليات المسسساتية المعمول بها، وسبل التعاون الدولي، والمساعدة  واالتةال قبل وقوعها، و

 القضائية وقيودها، في هذا المجال.

 المعارف المسبقة المطلوبة  
 المدخل للعلوم القانونية واإلدارية . 

 القانون الدستوري  
 محتوى المادة:

 األهداف ومجال التطبيق.  -
 رائم المعلوماتية: ضمانات وإجراءات الوقاية من ج -
 مراقبة االتصاالت االلكترونية.   
 تفتيش المنظومات المعلوماتية.    
 حجز المعطيات المعلوماتية.   
 التزامات مقدمي الخدمات.   
 الدولي للوقاية من جرائم المعلوماتية: اآلليات الوطنية والتعاون  -
 تصال. الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات اإلعالم واال  
 التعاون والمساعدة القضائية الدولية.   
 

 
 متواصل + امتحانطريقة التقييم:   -

 المراجع: 
ئم المتصلة  يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرا  2009أوت    05المؤرخ في    04-09قانون رقم   -

 . 2009أوت   16المؤرخة في:  47بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية رقم:  
 . 2001 ، بيروت،دار الطليعة، الوقاية من الجريمة، طالب حسن -
 . 2012 ، دار وائل للنشر، جرائم مستحدثة ،معن خليل العمر -
 . 2006 الثانية،  الطبعة الجامعي، الفكر دار المعلوماتية، الجرائم  الملط، خليفة أحمد  -
 . 2007الحقوقية،   الحبلي منشورات  واالنترنت، المعلوماتية الجرائم الكريم، عبد  هللا عبد  -

 2004 للنشر، الجديدة الجامعة  دار المعلوماتية، الجرائم العريان، علي محمد   -
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   اإللكترونية والخدمات الرقميةاإلدارة : الماسـتـر  عنوان

 الثالثالسداسي: 
 . وحدة التعليم :  المنهجية          

 
 ج. التخر مذكرة إعداد   مهارات اسم المادة:

 
 أهداف التعليم  

البحوث والرسائل تبعا للمنهجية القانونية المتعارف عليها في  إعداد  استيعاب كيفيات    منالطالب    تمكين
 األكاديمية. األوساط 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة  

   .منهجية في مادة الأولية معارف 
 

 محتوى المادة:
 

   .ـ أنواع البحوث العلمية 

 لمشرف. العالقة بين الطالب وا -

   . جمع المادة العلميةـ اختيار موضوع البحث و 

   .بحث التخرجـ ضوابط إعداد 

 المراحل النهائية لمذكرة التخرج.  -

                     
 امتحان   طريقة التقييم:  

 : جعاالمر
)موريس(،   - كمال     أنجرس  صحراوي،  بوزيد  ترجمة:  اإلنسانية،  العلوم  في  العلمي  البحث  مناه  

 2004عيد سبعون، دار القصبة، الجزائر، بوشرف؛ س

   2006بوحفص )عبد الكريم(، دليل الطالب إلعداد وإخراج البحث العلمي، د م ج، الجزائر،  -

ط  - البحوث،  إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناه    ، محمود(  )محمد  الذنيبات  )عمار(،  ،    3بوحوش 

 ، 2001ج.م.ج، ، الجزائر ،  

 2005جتماعية، د.م.ج، الجزائر،  ت ومناه  البحث في العلوم السياسية واالجندلي )عبد الناصر(، تقنيا -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم : االستكشافية        

 
 الطرق البديلة لفض المنازعات االلكترونية المادة:  اسم 

 

 أهداف التعليم  

الطالب   تهدف     اطالع  إلى  المادة  االلكترونية، اال  الوسائل على    هذه  التجارة  منازعات  لفض  ختيارية 

والعناوين االلكترونية، وغيرها، عن طريق الوسائل التي هيأتها ثورة المعلومات واالتةاالت الحديثة في  

 االلكتروني.  التعاقد كافة مراحل عملية 

 المعارف المسبقة المطلوبة   
 كرية، القانون التجاري، القانون المدني. الملكية الف

 محتوى المادة:
 المفاوضات االلكترونية.  *

 * الوساطة االلكترونية. 

 * التوفيق االلكتروني. 

  . ماهية التحكيم اإللكتروني *

 . النظام القانوني التفاق التحكيم االلكتروني *

 * خةومة التحكيم االلكتروني.

 لكتروني. الخاضعة للتحكيم اال* المنازعات 

 
 امتحان   :  طريقة التقييم

 المراجع: 
 . 2009عةام عبد الفتاى مطر، التحكيم االلكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -

 .2007أسامة أبو الحسن، الوسيط في قانون المعامالت االلكترونية، دار النهضة العربية،   -

االلكت  - التحكيم  ناصف،  الدراسات الياس  مركز  الجامعة    روني،  القانونية،  المعلوماتية  في  واألبحاث 

 . 2001اللبنانية، 

بالل عبد المطلب بدوي، التحكيم االلكتروني كوسيلة تسوية منازعات التجارة االلكترونية، دار النهضة،    -

2006. 

 . 2004سامي عبد الباقي صالح، التحكيم التجاري االلكتروني، القاهرة،  -

ا  رستم  -  ، جمال  خالد  الحلبي محمد  العالم،منشورات  في  اإللكتروني  واإلثبات  للتجارة  القانوني  لتنظيم 

 .  2006،بيروت، 1الحقوقية، ط  

اإللكترونية     - للمةارف  القانوني  النظام   ، الحاج  حمد  عزة  منشورات  (  الةورة  –الشير  )سليمان   ،

 . 2005،  1الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 
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   إللكترونية والخدمات الرقميةاإلدارة ا: الماسـتـر  عنوان

 الثالثالسداسي: 
 : االستكشافية وحدة التعليم             

 
 الفساد عبر االنترنيت  جرائم : المادةاسم 

 

 هداف التعليم  أ
على      الطالب  الفساد  اطالع  والتعقيد التي  جرائم  بالخطورة  المتميزة  الجرائم  تصنف ضمن    أصبحت 

النترنيت، والتي سهلت عمل المجرمين في هذا اإلطار وجعلته عابرا  خصوصا عند ارتكابها عن طريق ا
 للحدود ومتصال بالجريمة المنظمة، مع التطرق إلى المحاوالت التشريعية للحد من هذه الظاهرة. 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 قانون االجراءات الجزائية. ، قانون العقوبات 
 

 محتوى المادة:
 الفساد. الشكل التقليدي لجرائم  -
 ماهية جرائم الفساد عبر االنترنيت.  -
 تجريم الفساد عبر االنترنيت في التشريعات المقارنة.  -
 أنواع جرائم الفساد عبر االنترنيت.  -
 جريمة االختالس.  -
 جريمة استغالل النفوذ.  -
 جريمة النصب واالحتيال.  -
 ال. جريمة تبييض األمو -

 امتحان   طريقة التقييم:  
 

 : جعاالمر
 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت .  20/02/2006المسرخ في:  01-06القانون  -

الفساد  - مكافحة  إستراتيجية  الكبيس،  حميد  خضير  نايف  :  عامر  جامعة  عليها،  وما  مالها 

 .2006 األمنية، الرياض،  العربية للعلوم 

اإلطار    - علي،  ديوانلعشب  األموال،  غسل  لمكافحة  الجزائر   المطبوعات  القانوني  ،  ج، 

2007  . 

د األمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة،  -  .2007، السعودية ، جامعة نايف العربيةمحمَّ

الفساد    - العربيةندوة  البالد  في  الةالح  مروالحكم  لبنان،  العربية،  الوحدة  دراسات                        ،كز 

 .2006، 2ط

 .2000الح عبد هللاا كامل ، القاهرة ، )د.ط( ،ندوة الفساد االقتةادي ، جامعة مركز ص -
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   اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية: الماسـتـر  عنوان

 الثالثالسداسي: 
 . األفقيةوحدة التعليم:              

 
 اإلعالم اآللي واالنترنيت )انجليزية(. مصطلحات قانون المادة: اسم 

 أهداف التعليم  
في التحكم  من  الطالب  القانونية   تمكين  واالنترنيت   المصطلحات  اآللي  باإلعالم  العالقة  باللغة    ذات 

 . االنجليزية 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة  
 المصطلحات القانونية 

 محتوى المادة:
 

 . التكوين يحدد محتواه من قبل فريق ميدان 
 
 امتحانطريقة التقييم:  -

 امتحان كتابي. 
 نترنيت، ألخ(المرجع          ) كتب و مؤلفات ، مواقع ا

 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة 
 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

راف المزدوج عن الماستر المذكورة أعاله عن رغبتها في اإلشامعة )أو المركز الجامعي(.     تعلن الج

طيلة فترة تأهيل الماستر.وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من 

 خالل:

 ء تصميم و تحيين برامج التعليم، إبداء الرأي أثنا-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ،  -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية  -

 
 


