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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
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                2017/2018السنة الجامعية: 

 السداسي األول:  - 1
 
 

 وحدة التعليم 

الحجم الساعي  
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي 

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم 

 محاضرة  أسبوع 15 
أعمال  
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية 

عمال  أ
 أخرى 

 امتحان  متواصل 

   18 9 16.30  04.5 9 450 وحدات التعليم األساسية 

 أالرمز: وت 
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 شركات األموال : 1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون الممارسات التجارية  : 2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الدولي لألعمال    : 3المادة 

   9 3 10.30   4.5 225 وحدات التعليم المنهجية 

 وت مالرمز:
 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00   03 150 1  منهجية البحث العلمي: 1المادة 

  × 3 1 3.30   1.5 75 العقود التجارية تحرير :  2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية 

 وت إالرمز:
 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30   االلكترونية عقود التجارة   : 1المادة 

قانون العمل والضمان   : 2المادة 
    االجتماعي 

22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية 

 وت أالرمز:
 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1    1.30 / 1انجليزية(  أجنبية )لغة : 1المادة

   30 15 27  4.5 18 742.30 1مجموع السداسي  
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 سداسي الثاني: ال -2
 
 

 وحدة التعليم 

الحجم  
الساعي  
 السداسي

 ساعي األسبوعي م الالحج

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم 

 محاضرة  أسبوع 15
أعمال  
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية 

 إمتحان  متواصل  عمال أخرى أ

   18 9 16.30  04.5 9 450 وحدات التعليم األساسية 

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150    مسؤولية مسيري الشركات  : 1مادة ال

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون البنكي وعمليات البورصة  : 2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون االستثمار  : 3المادة 

   9 3 10.30   04.5 225 وحدات التعليم المنهجية 
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00   03 150 2: منهجية البحث العلمي  1المادة 

 ×  3 1 3.30   1.30 75 اإلعالم واالتصال  كنولوجيات : ت2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية 
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 المؤسسات االقتصادية  : 1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 قانون الملكية الصناعية  : 2 المادة

   1 1    1.30 22.30 يم األفقية التعلوحدة 
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1    1.5  2أجنبية )انجليزية( المادة: لغة 

   30 15 27  4.5 18 742.30 2مجموع السداسي  
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 السداسي الثالث:    - 3
 

 وحدة التعليم 

الحجم الساعي  
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 صدةراأل المعامل

 نوع التقييم 

 محاضرة  أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية 

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية 

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 وسائل الدفع الحديثة  : 1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 ماية المستهلك قانون المنافسة وح  : 2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الجنائي لألعمال  : 3المادة 

   9 3 10.30   4.5 225 وحدات التعليم المنهجية 
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00   03 150 كرةمنهجية اعداد مذ : 1المادة 

  × 3 1 3.30   1.30 75 صي مهني والشخالمشروع ال: 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية 

 وت إالرمز:
 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 المؤسسات المالية الدولية  : 1المادة 

  الطرق البديلة لحل النزاعات  : 2المادة 
 التجارية 

22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية 
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1    1.30  3( انجليزية أجنبية )لغة المادة: 

   30 15 27  4.5 18 742.30 3مجموع السداسي  
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 السداسي الرابع:  - 4
 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية 
 فرع : الحقوق ال

 قانون األعمال التخصص: 
  

 
 

 األرصدة المعامل ألسبوعي الحجم الساعي ا 

 2 1 3 ملتقى 

 28 1 * 47 مذكرة نهاية الدراسة 

 30 3 750 4مجموع السداسي  

 
 *بما في ذلك العمل الشخصي للطالب واألعمال األخرى 
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 قانون األعمال تر:عنوان الماس

 األول السداسي: 
 األساسية وحدة التعليم  الوحدة: اسم
 موالشركات األ :1 المادة اسم

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 

 أهداف التعليم: 
شركات بخصوص  ومؤهالته  الطالب  مكاسب  تعميق  الى  المادة  هذه  في  التعليم  األموال    يهدف 

الم  شركة  المحدود  ساهمةوبالخصوص  المسؤولية  من   ةوذات  االستثمار  شركات  اهم  باعتبارها 
وراس مالها وادارتها وانقضائها وتصفيتها واالوراق المالية التي تصدرها وطرق   تأسيسهاخالل  
 .  ، ودورها في ترقية االقتصاد الوطنيتداولها

   

 :   المعارف المسبقة المطلوبة
المط القاعدية  لألسس  الطالب  القانونامتالك  لدراسة  ل  التجاري  لوبة  تحليله.)  قانون ي و  سانس 

 خاص( 
 

المادة: الشخصي )  محتوى  العمل  إلى  اإلشارة  مع  مادة  لكل  المفصل  المحتوى  تحديد  إجبارية 
  للطالب(

 اوال : تعريفها وخصائصها .
 شركة المساهمة . تأسيسثانيا : طرق  

 ثالثا : ادارتها والجمعيات العامة فيها 
 درها.ضه و االوراق المالية التي تصونات راس المال وزيادته وتخفي رابعا : مك

 خامسا: تحويل الشركة اندماجا وانفصالها . 
 سادسا :انقضاء الشركة وحلها . 

 سابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 
 

   ...إلخامتحان. مستمرة،مراقبة  طريقة التقييم:
 + متواصل  امتحان - 

 

 ت، مواقع انترنيت ...الخ (  المراجع: ) كتب ، مطبوعا
 . 2003فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة، للنشر والتوزيع، األردن،  -
لبنان،   - للكتاب،  الحديثة  المؤسسة  المقارن،  القانون  في  دراسة  األعمال،  قانون  مغبغب،  نعيم 

2000 . 
الرحمان،  - عبد  عنتر  االقتصادية  بن  المؤسسة  تطور  المستقبل  "مراحل  آفاقها  و  ية" الجزائرية 

 2002جوان  ،02العدد  جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانية،
 1992 لبنان،  بيروت، الدار الجامعية،  أصول القانون التجاري، مصطفى كمال طه، -

 شركات ال  التجار،  القانون التجاري )األعمال التجارية،   حمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي،ا  -
 .2003 لبنان، بيروت ة،لبي الحقوقي منشورات الح  التجارية(،
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دويدار،ه  - التجاري  اني  للتجارة،  القانون  القانوني  التجارية  )التنظيم    والصناعية،   الملكية 
 . 2008 لبنان، بيروت،  منشورات الحلبي الحقوقية،  التجارية(، الشركات

حلو،  - أبو  التجاري،  حلو  العربي   القانون  والتوريداتالشركة  للتسويق  المتحدة  مع    ة  بالتعاون 

 . 2009 القاهرة، جمهورية مصر العربية،   مفتوحة،جامعة القدس ال

رضوان  - نعيم  التجارية  ،فايز  األولى ،  الشركات  بالمنصورة ،  الطبعة  الجديدة  الجالء  مكتبة 
 .  1994سنة ، القاهرة

منير   - مراد  الشركة،  فهيم  شكل  تغير  الشركات  الثانيةالطب،  تحول  المعارف،  عة  ،  منشاة 
 .  1986سنة ، سكندريةإلا
 هومة،  دار ،( األموال شركات)  الجزائري التجاري للقانون طبقا الشركة أحكام فوضيل، نادية  -

 . 2003 لجزائر،

مسؤولية جميلة بن  - شركة في الحسابات محافظ محمد،  الماجستير مراقبة   في المساهمة، 
 2011-2010الحقوق،  قسنطينة كلية وريمنت األعمال، جامعة قانون تخصص

- Belloula Tayeb / Droit des sociétés - 1er Ed / Berti Edition – Alger, 2006.  

- LE CANNU Paul, Droit des sociétés, 2ème édition, éditions Alpha, Paris, 2010 

- NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, éditions Alpha, Paris 2010.                               

- https://www.facebook.com/permalink. 

- http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=264752 

- http://www.tribunaldz.com/forum/t1769 

 
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 األول السداسي: 
 األساسية وحدة التعليم  اسم الوحدة:

 قانون الممارسات التجارية    :2 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 

 أهداف التعليم: 
للممارسات   الطالب ومؤهالته بخصوص  الى تعميق مكاسب  المادة  التعليم في هذه  يهدف 

ظمها ومعرفة الممارسات الغير شرعية وكذا معرفة الممارسات المنافية التجارية والقواعد التي تن 
 للمنافسة الحرة والنزيهة واالجهزة المكلفة بالرقابة على ذلك والعقوبات المقررة في حالة المخالفة.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

ما يتوفر  امتالك الطالب لألسس القاعدية المطلوبة لدراسة القانون وتحليل نصوصه وهو  
 في حاملي شهادة الليسانس في القانون تخصص قانون خاص . 

 
 محتوى المادة: 

   .نزاهة الممارسات التجاريةأوال: 

 . الممارسات التجارية غير الشرعية -

https://www.facebook.com/permalink
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=264752
http://www.tribunaldz.com/forum/t1769


10            عنوان الماستر:   قانون األعمال             2المؤسسة:  جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 . ممارسة أسعار غير شرعية -
 . الممارسات التجارية التدليسية -
 . الممارسات التجارية غير النزيهة -
 . التعسفيةلممارسات التعاقدية  -

 . خرق القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية أليات مواجهة ثانيا: 
 . علي الممارسات التجارية الجزاءات المطبقة في االخالل بالقواعد المطبقة  -
 .اجراءات معاينة ومتابعة المخالفات -
 

 طريقة التقييم: 

 + متواصل   امتحان -
 

 ...الخ (   المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت
 في ر،ي ماجست  رسالة ة،ي التجار والممارسات المنافسة قانون في عي الب  جرائم  حة،يسم عالل    -

 .  2005-2004 نة،يقسنط جامعة الحقوق، ةي كل األعمال، قانون
-04و القانون    03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر    كتو محمد الشريف،   -

 ،2010زائر،منشورات بغدادي،الج  ،02
مذكرة لنيل درجة   ،02-04ضبط الممارسات التجارية علي ضوء القانون رقم    بن قري سفيان، -

العام، القانون  فرع  القانون،  العام لألعمال،   الماجستير في  القانون  جامعة عبدالرحمان   تخصص 
 .2009 ميرة بجاية،

 .1991الجزائر،  بوسقيعة أحسن، مخالفات تشريع األسعار، رسالة ماجستير، جامعة -
المنافسة - قانون  و  الجمعيات  نورالدين،  في    توات  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائر،  في 

 . 2002 الجزائر، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  فرع قانون األعمال، القانون،
إلهام، - التجاري  زعموم  المحل  المشروعة،:  حماية  غير  المنافسة  شهادة   دعوي  لنيل  مذكرة 

 . 2004جامعة الجزائر، الجزائر،  كلية الحقوق،  فرع عقود ومسؤولية، اجستير في القانون،الم
مذكرة لنيل درجة   ،02-04ضبط الممارسات التجارية علي ضوء القانون رقم    بن قري سفيان،  -

العام، القانون  فرع  القانون،  العام لألعمال،   الماجستير في  القانون  جامعة عبدالرحمان   تخصص 
 .2009 اية،ميرة بج 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 األول السداسي: 
 األساسية وحدة التعليم  اسم الوحدة:



11            عنوان الماستر:   قانون األعمال             2المؤسسة:  جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 لألعمال القانون الدولي  :3 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 لألعمال؛  الدولي القانون مجال في الطالب  معارف تعميق -

 القانونية بالقضايا يتعلق فيما القرار  اتخاذ على تساعده يالت  توالتقنيا باألدوات الطالب تزويد -
 الدولية؛  البيئة في

 ؛  الدولية البيئة في والتنظيمية القانونية والتعقيدات القانونية المخاطر فهم على القدرة -

 الدولية؛ البيئة في النزاعات فض وطرق  بأساليب اإللمام -

 . المقرر بموضوعات الصلة  ذات اإلنجليزية باللغة ةداري واإل القانونية بالمصطلحات اإللمام -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

م  وهو  وتحليل نصوصه،  القانون  لدراسة  المطلوبة  القاعدية  لألسس  الطالب  في  امتالك  يتوفر  ا 
 .حاملي ليسانس قانون خاص

 
 المادة:  محتوى

 .الدولي لألعمال ظاهر القانون -
  .دولي لألعمالون المركز المؤسسة في القان  -

  .تطور القانون الدولي لألعمال -

 .تعقيدات القانون الدولي لألعمال -

 .لألعمال .الدولي تحديد القانون الواجب التطبيق من أجل فض المنازعات في مجال القانون -

 .أشكال العقود التجارية الدولية -

 
 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  

س  - هللاعمر  لألعمال،  عد  الدولي  األعمال  القانون  عقود  صيغ   , النظرية  والمداخل  األسس   :

 2010، دار هومة، الجزائر، المتداولة

- Ray August, International Business Law, Text, Cases, and Readings., th Ed., 

Prentice Hall, Publisher.2009. 

- Emeritus Richard Schaffer, Filiberto Agusti, Beverley Earle, International Business 

Law and Its Environment, th Edition, West Publishing Company, St. Paul, 

Minnesota.2007. 

 
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 األول السداسي: 
 وحدات التعليم المنهجية  اسم الوحدة:

 1ي منهجية البحث العلم :1 اسم المادة
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 6 لرصيد:ا
 2 المعامل:

 

 أهداف التعليم 
ممارسة  من  ومناهجه  العلمي  البحث  مراحل  مختلف  دراسة  خالل  من  الطالب  تمكين 

الشخصية  اكسابه  محاولة  بمعنى  البديل،  وتقديم  والنقد  واالستنتاج  والمقارنة  التحليل  أساليب 

األف القراءة  االنتقال من  بتمكينه من  وذلك  المستقلة،  إ القانونية  ثم قية  العميقة  العمودية  القراءة  لى 

إلى التأمل، ومن مجرد تطبيق المنهج الوصفي إلى المنهج التحليلي والمقارن وغيرها من المناهج 

التي تتطلب تحقق االستيعاب والسيطرة على المعلومات والتفكير في موضوع البحث العلمي بعيدا 

ساره التكويني ببحث علمي موضوعي  ويج معلى المراجع العلمية المختلفة. كل ذلك من اجل تت

 ودقيق. 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
الليسانس، باإلضافة إلى تمكنه من   القانونية في مرحلة  العلوم  سبق للطالب دراسة مناهج 

 الناحية الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص. 

 : محتوى المادة

 . المناهج الرئيسية أوال:
 . ليالمنهج االستدال -

 . المنهج التاريخي -

 . المنهج الجدلي -

 . المنهج التجريبي -

 . المناهج الفرعيةثانيا: 

 . المنهج التحليلي -

    .المنهج المقارن -

 . المنهج الوصفي -

 .منهج دراسة الحالة -

 . المقابلة واالستبيان -
 
 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 السداسي: األول 
 ة منهجي اسم الوحدة: وحدة التعليم ال

 تحرير العقود التجارية : 2 اسم المادة
 3الرصيد: 



13            عنوان الماستر:   قانون األعمال             2المؤسسة:  جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 1المعامل: 

 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر  )  أهداف التعليم:
 (  على األكثر 

المعارف اصة رية ختهدف دراسة تحرير العقود التجارية إلى التطبيق العملي لما درسه الطالب من عقود تجا   
 : المسبقة المطلوبة 

 معرفة القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود و األحكام الخاصة بالعقود التجارية.   
 

   

  :محتوى المادة

 أهمية صياغة العقود التجارية  -

 خصوصية العقود التجارية.  -

 الصياغة من حيث الشكل.  -

 الصياغة من حيث المضمون.  -

 تجارية الداخلية. ود النماذج عن العق  -

 نماذج عن العقود التجارية الدولية  -

 مراقبة مستمرة، امتحان  طريقة التقييم:

 متواصل.  -

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

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 السداسي: األول 
 الستكشافية اسم الوحدة: وحدة التعليم ا

 لكترونيةاال رةالتجا عقود: 1 اسم المادة
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 

التعليم: بهذا   أهداف  المتعلقة  القانونية  والجوانب  االنترنيت  عبر  التعاقد  لطبيعة  الطالب  معرفة 
 النوع من العقود. 

 
المطلوبة المسبقة  عامة، : المعارف  بصفة  العقد  بإبرام  المتعلقة  القانونية  للقواعد  الطالب  معرفة 

لل  معرفته  إلى  لمقياس  جو باإلضافة  دراسته  خالل  من  االنترنيت  باستعمال  المتعلقة  القانونية  انب 
 التجارة اإللكترونية. 

 محتوى المادة:  
   مفهوم العقد اإللكتروني  -
 إبرام العقود اإللكترونية  -
 الطبيعة القانونية للعقود اإللكترونية   -
 . التوقيع اإللكتروني -
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   .هيئات التصديق االلكتروني والتزاماتها-
 . حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات -
  

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 اإلسكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  دار األنترنيت، عبر اإللكتروني التعاقد الرومي، أمين محمد  -

 . 2004 األولى، الطبعة

 القانون لقواعد إشارة مع الفرنسية لتجربةا في تحليلية قراءة بعد، عن التعاقد قاسم، حسن محمد -

 . 2005 طبعة مصر، اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار األوربي،

 دراسة األنترنيت،  شبكة عبر المعلومات قواعد في االشتراك عقد األباصيري، فاروق محمد  -

 2002 طبعة اإلسكندرية، ،للنشر الجديدة ةالجامع دار الدولية، اإللكترونية التجارة لعقود تطبيقية

 نظرية  دراسة  اإلسالمي، والفقه  الجزائري المدني القانون في اإلثبات أدلة  بكوش، يحي  -

 . 2003 ،بللكتا الوطنية المؤسسة الثانية، الطبعة  مقارنة، وتطبيقية
 

 امتحان   طريقة التقييم:
 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 السداسي: األول 
 الستكشافية م اتعلية الاسم الوحدة: وحد

 قانون العمل والضمان االجتماعي : 2 اسم المادة
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
يهدف المقياس إلى إطالع الطالب على أهم النصوص القانونية التي تنظم عالم     أهداف التعليم:

 الشغل من حقوق العمال وواجباتهم وغيرها، وذلك حتى يستفيد منها في حياته المهنية. 
القانونية، كون موضوع     بقة المطلوبة :المس  معارفال القواعد  القانون، كمبدأ تدرج  أساسيات 

العمل و الضمان االجتماعي منظم بموجب نصوص قانونية مختلفة ومتفاوتة في الدرجة. يحتاج 
 القانون الخاص.الطالب إلى أن يعلمها معا، وهي متوفرة في طلبة 

    .نون العملعامل و قاتعريف بالال -محتوى المادة:
   .عالقة العامل برب العمل -
   .المنازعات العمالية -
   .آليات حل المنازعات العمالية -
 . النقابات المهنية -

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

 العمل   عالقات" الجزائري التشريع في العمل لعالقات القانوني التنظيم سليمان، أحمية  -

 1994 الجزائر ،– 2 ط – الجامعية المطبوعات نديوا "ديةالفر
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 ، الجزائري القانون في االجتماعي والضمان العمل  منازعات تسوية آليات،   سليمان أحمية  -

 2003 الجزائر ،– 2 ط – الجامعية المطبوعات ديوان

 1975 لسنة 79 رقم بالقانون الصادر المصري االجتماعي التأمين قانون ، شتات أحمد أسامة  -

 2003، القاهرة القانونية، الكتب دار – التعديالت آخر حسب

 – الحياة عن التأمين في بحوث – األول الجزء – التأمين في دراسة  ، عبده المطلب عبد السيد  -
    1988  ،القاهرة العربية، النهضة دار

 1992 ، بيروت  الجامعية، الدار  – االجتماعي الضمان أحكام ، حمدان اللطيف عبد حسين -

 ديوان ، الجزائري التشريع ضوء في والجماعية الفردية  العمل عالقات شرح  ، راشد  راشد
 1991 ،الجزائر  الجامعية، المطبوعات

 النهضة دار  االجتماعية والتأمينات العمل قانون أحكام شرح في الوسيط – دياب محمد صالح -
 .2002  ،القاهرة العربية،

 
 امتحان   -طريقة التقييم:

 

 قانون األعمالالماستر: ان  عنو

 السداسي: األول 
 الفقيةاسم الوحدة: وحدة التعليم ا

   1 )انجليزية(  لغة أجنبيةاسم المادة: 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
  ، واالطالع على االنجليزيةتمكن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغة    أهداف التعليم:
 بية. المراجع األجن

 
 . سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في الليسانسالمطلوبة: المعارف المسبقة 

 
 والعقود التجارية.  التجاري دراسة نماذج من نصوص قانونية متعلقة بالقانونمحتوى المادة: 

 امتحان   -    طريقة التقييم:
 
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 الثاني السداسي: 
 ية وحدة التعليم األساس لوحدة:اسم ا

     مسؤولية مسيري الشركات :1 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:
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 أهداف التعليم: 
معرفة     من  المادة  هذه  دراسة  خالل  من  الطالب  المخالفات يتمكن  على  المترتبة  المسؤولية 

 م الجزائية. المرتكبة من طرف مسيري الشركات التجارية سواء كانت المسؤولية المدنية ا
 

 قة المطلوبة : المعارف المسب 
القانون لدراسة  المطلوبة  القاعدية  لألسس  الطالب  التجارية  امتالك  الشركات  وقانون  وقانون    التجاري 

 . ا يتوفر في حاملي ليسانس قانون خاصو تحليل نصوصه، وهو م العقوبات القسم الخاص
 

 محتوى المادة: 
 . طاقهاالمدنية لمسيري الشركات ون  الطبيعة القانونية للمسؤولية اوال:
 . الطبيعة القانونية لمسؤولية المسير المدنية -1
 . نطاق المسؤولية المدنية للمسير -2

 . حاالت مسؤولية المسير المدنية  ثانيا:
 . حاالت مسؤولية المسير المدنية العادية -1
 .حاالت مسؤولية المسير المدنية المشددة -2

 . لجزائيةسير احاالت مسؤولية المثالثا: 
 .كبة أثناء تسيير الشركةسير المرتجرائم الم -1
 . ارتكاب المسير للجرائم الصرفية والجرائم المتصلة بالغش الجبائي -2

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 . 2011العربية، القاهرة،  ، دار النهضة5سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط  -
الجزائري والقانون المقارن، د   للشركات التجارية في القانوند حزيط، المسؤولية الجزائية  محم  -
 . 2013، دار هومة، الجزائر، ط
ذ    - والمجموعات  الشركات  في  الوسيط   ” السباعي  “، ج.أحمد شكري  االقتصادي  النفع  ،  5ات 

 2005، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ،1ط.
نيل شهادة الجريمة االقتصادية، رسالة لالجزائية للشخص المعنوي عن    بلعسليويزة، المسؤولية   -

ماي   14ي، تيزي وزو،  دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر
2014 . 

  ممثل الشركة التجارية في القضايا الجزائية، المجلة األكاديمية للبحث القانوني،   عائشة بوعزم،  -
 2012، 1العدد ،5جاية، المجلدب الرحمن ميرة، جامعة عبد

 امتحان + متواصل     طريقة التقييم:
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 . الثانيالسداسي: 
 . وحدة التعليم األساسية اسم الوحدة:

  .ة القانون البنكي وعمليات البورص :2 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:
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 : أهداف التعليم
معرفة وعمليات البنوك  عمليات البورصية الى دراسة  من وراء القانون البنكي وال  دراسةالتهدف   

إلى   البنكية،  الحسابات  فتح  منها  أنواعها،  اختالف  على  المصرفية  للعمليات  القانوني  النظام 
للطالب مج  يفتح  لزبائنها، مما  البنوك  تقدمها  التي  الخدمات  النقود وغيرها من  إيداع  اال عمليات 

من جهة    يةخصص يستهدف قطاع المؤسسات البنكية والمالجديدا من الدراسات،على اعتبار أن الت
 . للبورصة البيع والشراء لألوراق المالية داخلودراسة النظام القانوني لعمليات التداول 

 
   :المعارف المسبقة المطلوبة

وتح  القانون  لدراسة  المطلوبة  القاعدية  لألسس  الطالب  القواعد امتالك  إلى  باإلضافة  نصوصه،  ليل 
 ية التي درسها في مرحلة الليسانس . المتعلقة بالعمل التجاري والشركات التجار العامة 

 

 محتوى المادة:  
 مفهوم النظام البنكيأوال: 

 .  البنوك وتطور  نشأة -
 وانواعها البنوك تعريف -

 ثانيا: العمليات البنكية. 

  .المصرفية العمليات مفهوم -

 . المصرفية العمليات خصائص -

 . وااللكترونية التقليدية رفيةمصال العمليات -

 .ثالثا: تأسيس البنوك والرقابة
 انواع المصارف والبنوك.  -
 الرقابة على البنوك والمصارف واالجهزة المكلفة بذلك . -

 لبورصة القيم.  النظام القانوني رابعا:
 أجهزة البورصة.  -
 . ل البورصةاألوراق المتداولة داخ -
 . ألوراق الماليةعمليات البورصة بيع وشراء ا -
 

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 .2005 ،، الجزائر 5تقنيات البنوك،  دو ج، الطبعة ،  لطرش عبد الوهاب -

 .2006 ،الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، دو ج، محفوظ لعشب -

 .  2000 ،النهضة العربية عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار ، علي جمال الدين عوض -

 .  2000 ،القانون التجاري وعمليات البنوك، دار النهضة العربية ، سميحة القليوبي  -
- A. Boudinot, J.C. Frabot, Technique et Pratique Bancaire, 3 éme édition, 

Sirey, 1974. 

- Ben Krimi Karim, Crédit Bancaire et Economie financière, Edition 

Elotmania, Alger, 2010. 

Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Droit Bancaire, 2 éme édition, Edition L 

itec, Paris, 1994. 

- Chiha Khemici, Finance d’ Entreprise, Edition Houma, Alger, 2009. 
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- Daoudi Tahar, Techniques de Commerce International, Edition Arabian 

Alhillal, Rabat, 1997. 

- Françoise Dekewet, Sophie Moreil Defossez, Droit Bancaire, édition 

Dalloz, Paris, 2010. 

- Ksouri Idir, Contrôle du commerce extérieur, 2 éme édition , Livre 

2DITION , Alger , 2008. 

- Naas Abdelkrim, Le système bancaire Algérien, De la décolonisation à 

l’économie du marché, Edition Inas, Paris, 2003. 
 

 

 امتحان + متواصل  طريقة التقييم:
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 الثاني السداسي: 
 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:

   قانون االستثمار :3 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 : أهداف التعليم
ا المجاالت   لتعليميهدف  معرفة  بخصوص  ومؤهالته  الطالب  مكاسب  تعميق  الى  المادة  هذه  في 

طرق االستثمار واساليبه وانواعه، وضوابط اتخاذ القرار االستثماري معرفة  المفتوحة لالستثمار  
، والهيئات المكلفة ستثمر المحلي او األجنبيسواء للم  الممنوحةوالضمانات القانونية  واالمتيازات  

 ة المشاريع االستثمارية. افقبمر
 : المعارف المسبقة المطلوبة 

المتعلقة    العامة  لألسس  الطالب  االعمال  امتالك  وأنواع  التجاري،  العمل  ممارسة  باآليات 
 . التجارية، ومختلف الشركات وطبيعتها القانونية

 : المادة محتوى
 . و أهميته االستثمار مفهوم  -
 . القطاعات المفتوحة على االستثمارات -

 .المعاملة في المساواة مبدأ و  االستثمار لقانون  اإلجتذابية القدرة عناصر -
 .  هاز االستقبالتحسين اإلجراءات اإلدارية لقبول االستثمارات وتوحيد ج  -
  .االستثمار متابعةمهام الوكالة الوطنية لترقية و -
   .الممنوحة للمستثمر االمتيازات الجبائية و الجمركية -
   .عدم التمييز بين المستثمرين الضمانات -
 . المقننة بالنشاطات المتعلقة التنظيمات قيد و  ثمار االست حرية  ضمان -

 عائداته.   و للرأسمال الحر  التحويل ضمان -

 . ضمان استقرار القانون المعمول به النزاعات و  تسوية  ضمان -
 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  

http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=20783
http://www.eshamel.net/vb/showthread.php?t=20783
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 الجامعية،  مطبوعاتال ديوان الجزائر، في  االستثمارات قانون آمال، قربوع عليوش  -
 .1999الجزائر،

 بترقية المتعلق 12-93 التشريعي المرسوم في الجديدة األحكام وأهداف نمومض يوسفي، محمد  -
 . 1999  لسنة 02 العدد اإلدارة مجلة االستثمار،

 في ماجستير رةكمذ الحالية، التشريعات ظل في  المباشر األجنبي االستثمار يوسفي، آمال  -
-1998،  الجزائر ،  جامعة رية،اإلدا العلوم و  الحقوق معهد الدولية، العالقات و  يالدول القانون
1999 . 

 . 2010في العالقات االقتصادية الدولية، األردن، دار األيلة،  زي جالبياتي فارس رشيد، الو  -

 .2006قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، الجزائر، دار هومة،  -

رنة، أربد، فى، حماية االستثمارات األجنبية الخاصة، دراسة مقاالنظامي مصطفى خالد مصط  -
 . 2004دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

المختص،   - للكتاب  األطرش  تونس، مجمع  لالستثمار،  الجزائي  القانون  الدين،  دياب حسن عز 
2011 . 

ا  - دار  عمان،  اإلسالمي،  الفقه  في  أحكامه وضوابطه  االستثمار  قطب مصطفى،  لتفائس  مسانو 
 . 2000للنشر، 

العربية، دراسة قانونية مقارنة ألهم    م، ضمانات االستثمار في الدولعبد هللا عبد هللا عبد الكري     -
في   ودورها  العالمية  التجارة  منظمة  إلى  اإلشارة  مع  الدولية  والمعاهدات  العربية  التشريعات 

 .2008المجال، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
- Berthard, pierre, introduction à l’économie international, le commerce et 

l’investissement Bruxelles, delock, 2012. 

- Béguin Jacques, Menjuco Michel, droit du commerce international, Paris, 

lexisnexis, 2006. 

leben Charles, le droit international des affaires, paris, P.U.F, 2003. 

- Charari Habib, droit international économique, France, la documentation françaises, 

2013. 

Gilles, âne, la définition de l’investissement international, Bruxelles, lecier, 2012. 

-  M BOUDEHAN: Les Nouveaux fondements et cadres de l'investissement en 

Algérie, Édition Dar Elmalakia, Alger- Algérie 2000 

 

 امتحان + متواصل   طريقة التقييم:
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 الثاني السداسي: 
 وحدات التعليم المنهجية  اسم الوحدة:

 2منهجية البحث العلمي  :1 اسم المادة
 6 الرصيد:
 2 المعامل:

التعليم ومناه ت  :أهداف  العلمي  البحث  مراحل  مختلف  دراسة  خالل  من  الطالب  من مكين  جه 
والنقد   واالستنتاج  والمقارنة  التحليل  أساليب  اكسابه ممارسة  محاولة  بمعنى  البديل،  وتقديم 

العمودية  القراءة  إلى  األفقية  القراءة  من  االنتقال  من  بتمكينه  وذلك  المستقلة،  القانونية  الشخصية 
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والمقارن وغيرها لتأمل، ومن مجرد تطبيق المنهج الوصفي إلى المنهج التحليلي  العميقة ثم إلى ا
سيطرة على المعلومات والتفكير في موضوع البحث من المناهج التي تتطلب تحقق االستيعاب وال

العلمي بعيدا على المراجع العلمية المختلفة. كل ذلك من اجل تتويج مساره التكويني ببحث علمي  
 . موضوعي ودقيق

 : المعارف المسبقة المطلوبة
س، باإلضافة إلى تمكنه من الناحية م القانونية في مرحلة الليسان سبق للطالب دراسة مناهج العلو 

 الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.
 . : مفهوم البحث العلمياوال :محتوى المادة

 . تعريف البحث العلمي -

 . خصائص البحث العلمي -

 . ور البحث العلميمراحل تط  -

 . أنواع البحث العلمي -

 . البحث العلميمراحل إعداد   ثانيا:
 . مرحلة اختيار الموضوع -

 . مرحلة جمع المصادر والمراجع -

 . مرحلة تقسيم وتبوب الموضوع -

 .مرحلة تخزين المعلومات -

 .مرحلة القراءة والتفكير -

 . مرحلة الكتابة والتحرير ووضع البحث في شكله األخير -

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
ومفترضاته  ابر  أحمد  - مناهجه  القانون،  علم  في  العلمي  البحث  أصول  التواب،  عبد  اهيم 

 . 2009ومصادره، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

الدراسات   - ووضع  النزاعات  حل  في  المنهجية  الحجار،  حلمي  راني  الحجار،  محمد  حلمي 
 .2010قانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، ال

 .2008، 1-ط  ،Juris-Comالقانونية، مطبعة   منهجية في العلوم سليمان شريفي، ال -

األردن،   - عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  القانوني،  البحث  قواعد  الشيخلي،  القادر  عبد 
2010 . 

القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية،  عكاشة محمد عبد العال، سامي بديع منصور، المنهجية    -
2008 . 

محمد بوحوش،  الذنيبات،  عمار  ديوان   محمود  البحوث،  إعداد  وطرق  العلمي  البحث  مناهج 
 . 2007المطبوعات الجامعية، 

ديوان   - واإلدارية،  القانونية  العلوم  ميدان  في  وتطبيقاتها  العلمي  البحث  مناهج  عوابدي،  عمار 
 . 1999، 3-المطبوعات الجامعية، ط 

مخبر   - العام،  القانون  في  والمناظرات  االمتحانات  اعداد  منهجية  وآخرون،  حرشاوي  فرحات 
ال العالقات  مركز  قانون  بتونس،  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  والمفاوضات،  واألسواق  دولية 
 .2008النشر الجامعي، 

 .2010ية، عات الجامعفاضلي ادريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبو  -

 . 2011،  1-فايز محمد حسين، أحمد أبو الحسن، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  -
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القانوني،    - الكتاب  دار  القانونية،  العلوم  في  العلمي  البحث  مناهج  زيدان،  الرحمان  عبد  مسعد 
2009 

ت   - تدريبات عملية،  االنسانية،  العلوم  القانوني في  البحث  أنجرس، منهجية  بوزيد موريس   رجمة 
 . 2006صحراوي، كمال بوشرف، سعيد سبعون، دار القصبة للنشر، 

-Axel De Theux et (al), Précis de méthodologie juridique, les sources 

documentaire du droit, publication des facultés universitaires saint- Louis, 

2000. 

-DelnoyPaul, élément de méthodologie juridique,2008.  

-Eric Geerkens, Paul Delnoy et (al), Méthodologie juridique, éthodologie 

de la recherché documentaire juridique, édition Larcier,2011. 

-Michel Beaud, L’art de la thèse, édition la découverte, 2006. 

-Patrict Janin , Méthodologie du droit administratif, Ellipses, 2007. 

-Sophie Boutillier, Méthodologie de la thèse et du mémoire, Studyrama, 

3eme éd, Paris, 2007. 

 امتحان + متواصل      طريقة التقييم:

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 السداسي: الثاني 
 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية 

 الم واالتصال ولوجيات االعتكن: 2 اسم المادة
 3الرصيد: 
 1المعامل: 

 

التعليم: السلكية والالسلكية   أهداف  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  أهم مكونات  إلى عرض  تهدف 
 . وأهم تطبيقاتها العملية الحديثة
المطلوبة المسبقة  في   :المعارف  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  أهمية  حول  عامة  أولية  معارف 

 .مةالتواصلية العاالحياة 
  

 محتوى المادة: 
 . المحور األول: مفاهيم ومظاهر

  . مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -1
   .ظاهرة انفجار المعلومات -2

 . المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد
 . تكنولوجيا االتصال الالسلكي -1
   . ة(األلياف الضوئياالتصال الكابلي و تكنولوجيا االتصال السلكي ) -2

 . المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة
   .تكنولوجيا االتصاالت الرقمية وشبكاتها  -1
   . تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -2
   . تكنولوجيا األقمار الصناعية -3
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   .تكنولوجيا الميكروفون -4
  . التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -5
   التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون... يديو كاسيت والفيديو ديسك، تكنولوجيا الف -6
   .تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت   -7
   . تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني -8
    . تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -9

 .آفاق تطورهابعض خاتمة:  
 

 طبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  اجع: ) كتب ، مالمر
 . 2003إياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  -
تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية ،  حسن عماد مكاوي  -

 .1997اللبنانية، 
فضيل  - و ،  دليو  اإلعالم  الجديدتكنولوجيا  التقنية(، االتصال  تطبيقاتها  )بعض  دار   ة  الجزائر، 

 . 2014هومة، 
حسين  - سيد  الراتب ،  فاروق  دار  بيروت،  الضوئية،  واأللياف  التراسلية  األوساط  الكوابل، 

 . 1990الجامعية، 
الهادي  - محمد  األكاديمية،  ،  محمد  المكتبة  القاهرة،  المعلومات،  وشبكات  االتصاالت  تكنولوجيا 

2001 . 
 . 2010وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل للنشر، هادي طوالبة   -

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

1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005 

 
 
 
 
 

 ن األعمالقانو لماستر: عنوان ا

 ثاني السداسي: ال
 الستكشافية اسم الوحدة: وحدة التعليم ا

 المؤسسات االقتصادية : 1 اسم المادة
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 

 أهداف التعليم: 
الطالب      مما معرفة  الوطني  االقتصاد  تنمية  في  ودورها  الخاص  ونظامها  العمومية  للمؤسسة 

 .الخاص ودورها في تحقيق المصلحة الخاصةركات القطاع يسهل له التميز بينها وبين ش
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
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القانون لدراسة  المطلوبة  القاعدية  لألسس  الطالب  الشركات   امتالك  بالخصوص  التجاري 
 . وهذا ما يتوفر في حاملي ليسانس قانون خاص والملكية العامة   ،التجارية

  
 محتوى المادة:  

 االقتصادية.  العمومية سةالمؤس مفهومأوال: 
 . الموجه االقتصاد نظام ظل في العمومية المؤسسة مفهوم -1

 .السوقاقتصاد  نظام ظل  في االقتصادية العمومية المؤسسة مفهوم -2

 االقتصادية  العمومية المؤسسات عمل آلياتثانيا: 
 االقتصادية. العمومية للمؤسسة القانوني التنظيم -1
 ادية. االقتص موميةالع  المؤسسات أجهزة -2

 االقتصادية. العمومية المؤسسة على الرقابةثالثا: 
 . االقتصادية العمومية المؤسسة على والخارجية الداخلية الرقابة -1
 االقتصادية. العمومية المؤسسة على  القانونية الرقابة -2

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 القانون في ماجستير رسالة ،االقتصادية العمومية اتالمؤسس على بةالرقا  ياقوتة، عليوات  -

 . 1990  الجزائر، جامعة اإلدارية، والعلوم الحقوق معهد العام،

  درجة لنيل بحث الجزائري، القانون في االقتصادية العامة المؤسسة أجهزة شيخي، كمال  -

 1993.  الجزائر، جامعة القانون، في الماجستير

 في  الماجستير لنيل مذكرة الجزائر، في العام القطاع خوصصة يةإشكال القادر، عبد صافي  -

 .1995  الجزائر،  جامعة التسيير،

 مجلة  لمستقبلية ( وآفاقها الجزائرية االقتصادية المؤسسة تطور مراحلالرحمن   عبد عنتر بن -

 2002.، جوان  الثاني، العدد بسكرة، خيضر، محمد جامعة  ،( اإلنسانية العلوم
- Djillali Liabes, L’Entreprise entre l’Economie Politique et la Société industrielle, 

S.M.E, Alger, 1989, 

- Dahmani.A.M, L’Algerie a L’Epreuve Des Reformes Economiques, Edition  

Economica, Paris, 1999. 

- Gille J Guglielmi, Droit du Service Public, La Documentaire Française, Paris, 2000. 

- Rachid Zouaimia, Les Aurorités Administratives Indépendantes et Régulation  

Economique en Algerie, Edition Houma, Alger, 2005. 
 

 امتحان  طريقة التقييم:
 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 ثاني السداسي: ال
 الستكشافية ا اسم الوحدة: وحدة التعليم

 . صناعيةالملكية القانون : 2 م المادةاس
 1الرصيد: 
 1المعامل: 
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 أهداف التعليم: 
الطالب ومؤهالته بخصوص معرفة االحكام      الى تعميق مكاسب  المادة  التعليم في هذه  يهدف 

 المنظمة لبراءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية ووسائل حمايتها سواء على المستوى
 لي. الوطني او الدو 

المطلوبة المسبقة  المتعلقة    :المعارف  العامة  القواعد  المعنوية معرفة  التجاري وعناصره  المحل 
 يكون الطالب قد حصله في مرحلة الليسانس.  ، وهو ماوكذا الشركات التجارية 

 محتوى المادة:   
 ماهية براءة االختراع.  -
 ءات االختراع. ااجراءات سجيل بر -
 ماية براءة االختراع. ح -
 ماهية العالمات التجارية.  -
 اجراءات تسجيلها.  -
 الحماية المقررة لها.  -
 ماهية الرسوم والنماذج الصناعية. -
 اجراءات تسجيلها.  -
 الحماية المقررة لها.  -

 المراجع:  ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 والعلوم  الحقوق كلية،  اجستيرم رسالة،  الفكرية ملكيةال لحقوق الدولية الحماية ،  نسيمة  فتحي  -

 . 2012وزو،  تيزي، معمري  مولود جامعة، سياسية
التكنولوجيا  نقل واشكالية الدولية بالتجارة العالقة ذات الفكرية الملكية حقوق اتفاقية شيحة، ليلى  -

-2006جامعة باتنة،   يير،التس وعلوم االقتصادية العلوم ، كليةرماجستي  النامية، رسالة الدول الى
2007  . 

 والتوزيع، والنشر للطباعة الهومة دار  ،1 ط الفكرية، للملكية الجزائرية المدونة  مبروك، حسين  -

 . 2007الجزائر، 

 الملكية حقوق الفكرية الحقوق  الجزائري التجاري القانون في الكامل صالح، زراوي فرحة  -
 .2006 والتوزيع، وهران، نشرلل خلدون ابن والفنية، االدبية الملكية حقوق والتجارية الصناعية

 
 امتحان   طريقة التقييم:

 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 الثاني السداسي: 
 الفقيةاسم الوحدة: وحدة التعليم ا

 2)انجليزية(   لغة أجنبيةاسم المادة: 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
التعليم: المصط  أهداف  الطالب من معرفة  الفرن تمكن  باللغة  القانونية  واالطالع على  لحات  سية، 

 المراجع األجنبية. 
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 . سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في الليسانسالمعارف المسبقة المطلوبة: 
التجارية،  والمنازعات    التجارين نصوص قانونية متعلقة بالقانون  دراسة نماذج ممحتوى المادة:  

 وبعض العقود التجارية. 

 ع انترنيت ...الخ (  المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواق
   .امتحان طريقة التقييم:

 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 الثالث السداسي: 
 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:

 . وسائل الدفع الحديثة :1 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 

التعليم: الماد  أهداف  هذه  في  التعليم  بيهدف  ومؤهالته  الطالب  مكاسب  تعميق  الى  خصوص ة 
سواء  منها  االلكترونية  بالخصوص  الحديثة  بالوسائل  التجارية  المعامالت  تسوية  وسائل  معرفة 

 على المستوى الداخلي او الخارجي بالمقارنة مع الوسائل التقليدية. 
المطلوبة المسبقة  لد  : المعارف  المطلوبة  القاعدية  لألسس  الطالب  وتحليل  امتالك  القانون  راسة 

 نصوصه . 
 اإللكترونية.  البنوك حول عامة نظرة  دة:محتوى الما

 اإللكترونية.  الدفع وسائل ماهية  -
 اإللكترونية.  الدفع وسائل خصائص -
 اإللكترونية.  الدفع وسائل أنواع  -

  . األرواق التجارية االلكترونية: السفتجة االلكترونية، الشيك االلكتروني *

 . اء، بطاقة االئتماناقات االلكترونية: بطاقة السحب، بطاقة الوفالبط *

 . التحويل المصرفي، االقتطاع: بعض وسال الوفاء األخرى *
 اإللكترونية.  الدفع وسائل وعيوب  مزايا -
 الجزائر.  في المتاحة الدفع وسائل -
 . اإللكترونية الدفع وسائل  حماية -

 رنيت ...الخ (  المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انت
 2001 مصر،  االكاديمية، المكتبة ،االلكترونية  التجارة العيساوي،  ابراهيم -

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

 2000 ،الجزائر  الجامعية،  المطبوعات
 للنشر  النفائس دار ،االسالمي  الفقه في  أحكامها و  االلكترونية التجارة العز،  أبو أحمد أبو  -

 .2000   االردن، ع،والتوزي 

 القلم، دار الرصيد، من المبشر والسحب االفتراضية البنكية البطاقات ، ابراهيم الوهاب عبد  -

 2001 سوريا، دمشق، 

 االولى، الطبعة لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي ورات منش ،االلكترونية  الدفع أنظمة ،أحمد   سفر  -

2000  . 



26            عنوان الماستر:   قانون األعمال             2المؤسسة:  جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
            2017/2018السنة الجامعية: 

  المنصورة،  والتوزيع، للنشر العصرية المكتبة ترونية، االلك  التجارة و  التسويق  غنيم، محمد  -
 .2000  مصر،

 .1999 ، الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،النقود و  العملة أحمد، هني  -

 ة، الجديد الجامعة دار ،التمويل  و العقود اقتصاديات هللا، عوض  زينب  الفولي،  محمد  أسامة  -

 2001  ،القاهرة
مذكرة  الجزائر، حالة دراسة  باإللكترونية  المصرفية الدفع وسائل  ل إحال  وهيبة، الرحيم عبد   -

 .2006الجزائر،  جامعة ومالية، نقود ماجيستير 
  العام القانون في الماجيستير شهادة نيل مذكرة ، اإللكتروني  للدفع القانوني يوسف، النظام واقد  -

 2011. ، وزو تيزى ى معمر مولود جامعة 
 منشور  مقال االلكترونية المجلة اإللكتروني التوقيع ، كسوانى اسامة -

 http//news.maktoub.com article 
  www.itvarabic.org              القانونية  والمسائل اإللكترونية التجارة سياسات الطيب،  بتول  -
 العرب اإللكترونية المصرفية الخدمات و  اإللكترونية التجارة واقع: فارة أبو  سفيو 

www.yusuf-Abufara.net  
 امتحان + متواصل   طريقة التقييم:

 
 
 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 الثالث السداسي: 
 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:

 . قانون المنافسة وحماية المستهلك  :2 اسم المادة
 6 الرصيد: 

 3 المعامل:

 

التعليم: المتعلق  أهداف  واألحكام  بالمنافسة.  المتعلقة  القانونية  بالقواعد  الطالب  بالمنافسة   ةمعرفة 
 وقمع الغش.  حماية للمستهلكلغير المشروعة، وكذا القواعد العامة التي وضعها المشرع 

 
 المتعلقة باإلجراءات المدنية والتجارية إلمام الطالب بالقواعد العامة  :مسبقة المطلوبةالمعارف ال

 . شرعية الممارسات التجاريةقواعد شفافية و  محتوى المادة:
 .المنافية للمنافسةالممارسات التجارية غير الشرعية و  -
 . رفض البيع بدون مبرر شرعي -
 .ةالممارسات المنافية للمنافس -
 . ميعاتالعقوبات المطبقة الممارسات المقيدة للمنافسة والتج  -
 . األجهزة اإلدارية الرقابية المعنية بالممارسات التجارية -

 ضمانات حماية المستهلك. -

http://www.itvarabic.org/e-%20business/presentation%5Cdoc10-sudan.doc%20-
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 االليات القانونية لحماية المستهلك. -

 األجهزة المكلفة بحماية المستهلك. -
 . المستهلك االلكتروني -

 مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  المراجع: ) كتب ، 
قانون    - زكي،  حسن  العربية،  لينا  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  االحتكار  ومنع  المنافسة  حماية 

2005 . 
أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط االقتصادي، دار النهضة   -

 .1994العربية، القاهرة، 
بية، دار النهضة العر   منافسة في عقود العمل الفردية والجماعية،سهير منتصر، شروط عدم ال  -

1996 . 
-    ، المعارف  منشأة  مقارنة،  دراسة  العقد  تكوين  أثناء  المستهلك  حماية  عمران،  السيد  محمد 

 .2001االسكندرية، 
أنور علي، حماية    - النهضة محمد  دار  واالغراق،  االحتكار  المشروعة في ضوء منع  المنافسة 

 .2006، القاهرة، العربية 
الجديدة دار اإللكتروني، تعاقدال في المستهلك حماية بدر،  أحمد أسامة  -  للنشر، الجامعة 

 2005 .اإلسكندرية، 

 ط  للنشر،  وائل  دار  عبر شبكة األنترانت ،  اإللكترونية  العقود  في  امانج رحيم احمد ، التراضي  -
1 ، .2006  
 ، 1 ط الجامعي، الفكر اإلنترنت، دار شبكة عبر لكالمسته حماية حجازي، بيومي الفتاح عبد  -

2006  . 

 الباحث، بمجلة منشور به، مقال  المتعلقة القانونية والمسائل اإللكتروني التعاقد ساسي، بن  إلياس  -

 . 2003العدد الثاني، الجزائر، ورقلة مرباح، قاصدي جامعة 
 

- Emmanuel combie , la politique de la conncurence, Edition la des couvertes, Paris, 2002 

- Marie Chantal : Boutard la barde .Gay Ganivet. Droit français de la concurrence .L.G.D.J .paris 

1994 . 

- Jean Bernard Blaise : droit des affaires ( commerçants – concurrence distribution). L.G.D.J .paris 

.2 ém édition .2000 . 

- Jack Bussy : Droit des affaires. Dalloz et presse de sciences politiques paris 1999. 

- Jack Mestre Emmanuel putman . Dominique Vidal : Grands arrêts du droit des affaires .Dalloz 

.paris 1995. 

- Michel Pédamon :droit commercial (commerçants, concurrence et contrats du commerce) Dalloz 

.paris . 

- G. Ripert – R.Roblot :Traité de droit commercial (commerçants, tribunaux de commerce , 

propriété industrielle, concurrence) Tome 1 Volume 1 .L.G.D.J .18 ém édition .paris .2001 . 

- G .Ripert. R.Roblot. Michel Germain :Traité de droit commercial; Tome 1 .Volume 2 (les sociétés 

commerciales) L.G.D.J. 18 ém édition, .paris 2002. 

- Jack Mestre –Marie Eve pancrazi :droit commercial .L.G.D.J .5ém, édition .paris .2001 . 

- François Ddekewwer – Défossey :droit commercial (Activités,com- -merciales commerçants , 

fond de commerce , concurrence, consommation) E.J.A5ém édition. paris 2001. 

 

 امتحان + متواصل   طريقة التقييم:



28            عنوان الماستر:   قانون األعمال             2المؤسسة:  جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 

 قانون األعمال عنوان الماستر:

 الثالث السداسي: 
 وحدة التعليم األساسية  اسم الوحدة:

 لألعمال قانون الجنائي ال :3 اسم المادة
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

التعليم: بخصوص ي   أهداف  ومؤهالته  الطالب  مكاسب  تعميق  الى  المادة  هذه  في  التعليم  هدف 
واهم  العمالت  وتزوير  واالختالس  االموال  تبييض  واركانها كجرائم  االعمال  اهم جرائم  معرفة 

 العقوبات المقررة لها.
 . قانون العقوبات ليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص :المعارف المسبقة المطلوبة

 : محتوى المادة
 . مدخل الى القانون الجنائي لألعمال -

 . الجنائي لألعمال تعريف قانون -

 . القانون الجنائي لألعمال خصائص -

 . القانون الجنائي لألعمال أقسام -

 . األعمال جرائم  -

 . ام المشتركة للجرائمالمحددة في قانون العقوبات األحك الجرائم -

 .اصةالمحددة في القوانين العقابية الخ  الجرائم -

 . الميكانيزمات القانون الجنائي لألعمال آليات -

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 البعث دار  ، .الخاص القسم ،  الجزائري  العقوبات قانون شرح  في رت  ا محاض ،  بارش  سليمان -

 1985. ، قسنطينة ، والنشر للطباعة
دار السالم   ،وتفصيل  تأصيل نائي للشركات التجارية" محاولة في القانون الج   ،ابن خدة رضى  -

 .2010 األولى،الطبعة ، للطباعة والنشر، الرباط 
 امتحان + متواصل   طريقة التقييم:

 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 السداسي: الثالث 
 لتعليم المنهجية اسم الوحدة: وحدة ا

 منهجية اعداد مذكرة : 1 اسم المادة
 6الرصيد: 
 2المعامل: 

 

التعليق على األحكام القضائية الى اكساب األخير   :أهداف التعليم يهدف تكوين الطالب في مادة 
الوقائع  وهي  للتعليق  الضرورية  مكوناتها  الى  القضائية  والقرارات  األحكام  تحليل  منهجية 

ي أو عاءات، واألهم من ذلك اكسابه المنهجية الدقيقة الستخراج المشكل القانون واالجراءات واالد
القانونية التي يثيرها الحكم أو القرار القضائي من خالل الفحص الدقيق لالدعاءات كأحد   المشاكل
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الحلول، ثم اكسابه منهجية تقسيم التعليق أو وضع الخطة خاصة في حالة تعدد المشاكل القانونية. 
ذه المشاكل في  ا من الضروري جدا أن يتعلم الطالب منهجية البحث عن الحلول القانونية لهأخير

مختلف مصادر القانون بالمعنى الواسع، من أجل اتخاذ موقف مؤيد أو معارض لموقف القاضي،  
 وفي الحالة األخيرة من الضروري اكسابه منهجية تقديم البديل. 

لطالب دراسة مناهج العلوم القانونية ومنهجية البحث العلمي  المعارف المسبقة المطلوبة: قد سبق ل
الل التكوين في مرحلة  الموضوعية بعد سنة ونصف من  الناحية  إلى تمكنه من  يسانس، باإلضافة 
 المتخصص. 

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
 .2006 ائر،الجز رشيد شميشم، مناهج العلوم القانونية، دار الخلدونية، -

 لمطبوعات الجامعية. علي مراح، منهجية التفكير القانوني، نظريا وعمليا، ديوان ا -

الجامعية،    - المطبوعات  ديوان  المدني،  القانون  في  الموجهة  األعمال  منهجية  زكية،  غناي 

 . 2012، 3 الجزائر، ط 

القانو   - في  والمناظرات  االمتحانات  إعداد  منهجية  وآخرون،  حرشاوي  مخبر فرحات  العام،  ن 

الحقوق كلية  والمفاوضات،  واألسواق  الدولية  العالقات  مركز    قانون  بتونس،  السياسية  والعلوم 

 . 2008النشر الجامعي، 

لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء األول، دار هومة للطباعة   -

 .2002والنشر، الجزائر، 

نتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة لحسين بن شيخ آث ملويا، الم  -

 .2004ائر، والنشر، الجز

 لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومة للطباعة   -

 .2007والنشر، الجزائر، 
- GRua. François, méthode des études de droit, conseil sur la dissertation 

et le commentaire, 2006. 

- Patrick Janin, méthodologie du droit administratif, ellipses,2007. 

- Sarah Bros, François Xavier, Grignon Defrenne, méthodes d’exercices 

juridiques, édition Francis Lefebvre, Paris, 2007. 

- V.H. Mazeaud, exercices  pratiques, édition Montchrestien, Paris, 1982. 

 اصل امتحان + متو   طريقة التقييم:
 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 السداسي: الثالث 
 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية 

 المشروع المهني والشخصي : 1 اسم المادة
 3الرصيد: 
 1المعامل: 
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الطالب بالمحيط االقتصادي واالجتماعي، بدراسة   يهدف من خالل المقياس لربطأهداف التعليم:  
 لولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب. الوظائف والمهن التي يستطيع ا

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

 محتوى المادة: 
 . لوضعتحليل ا -
 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (. األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج االستخدام -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ  -

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

 . نماذج لمشاريع -
لاللتحاق بها، ال كل المهن التي تشترط الحصول على شهادة الليسانس أو الماستر في الحقوق ،    -

االدارات  مستوى  على  االدارية  المناصب  المحاماة،  القضائي،  المحضر  التوثيق،  القضاء،  سيما 
 المحلية والوطنية ... 

محاضرات من تنظيم بعض    - زيارات ميدانية-بطاقات تقنية عن المهن   -بحوث متعلقة بالمهن  -
 المهنيين. 

 

 متواصل   ..إلخطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان..
 

 المؤسسات المالية  قانون  عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدات التعليم االستكشافية  اسم الوحدة:

 المؤسسات المالية الدولية  :02 اسم المادة
 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 
المادة  ،    ر ذك   )  عليم:أهداف الت - في  ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه 

 (  ثالثة أسطر على األكثر

لتوحيد   التي سعت  االقتصادية  الدولية  المنظمات  الطالب على ميالد  لتعريف  المقياس  يهدف هذا 
بنك العالمي. وتهدف الجهود والتنسيق بين سياسات هذه الدول ومن أهمها صندوق النقد الدولي وال

المؤسستين ودورهما في م أهداف هاتين  تبيين  إلى  الدراسة  الدولي هذه  االقتصادي  التعاون  جال 
 وتأثيرهما على اقتصاد مختلف دول العالم. 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة:  -
 ثر(   وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األك ) 



31            عنوان الماستر:   قانون األعمال             2المؤسسة:  جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
            2017/2018السنة الجامعية: 

 يفترض في الطالب االلمام ببعض المعارف حول.
 

 محتوى المادة:  -
 : صندوق النقد الدولي  المحور االول

 أوال: التنظيم القانوني للصندوق. 
 .اتفاقية الصندوق   1        
 . تعديالت اتفاقية الصندوق. 2        
 . التنظيم و االدارة في الصندوق. 3        
 قانونية الدولية للصندوق و عالقته مع االشخاص القانونية. . الشخصية ال4        

 ق ثانيا: نشاطات الصندو 
 .وظائف الصندوق و دور اجهزته تحقيق االهداف.    1        
 . تعامل الصندوق من خالل سياسته النقدية المالية.  2        
 . حقوق السحب الخاصة.   3        

 المحور الثاني : البنك الدولي. 
 .نشاة البنك الدولي و اهدافه.   1        

 . مؤسسات البنك الدولي.2        
 . العضوية في البنك . 3        

 . راس مال البنك و نظام التصويت فيه..4        
 . الهيكل التنظيمي للبنك. 5        
 . تعديل و تفسير دستور البنك. 6        
 . المركز القانوني للبنك. 7        

 

 راجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( الم -
 أوال:  باللغة العربية 

 .2012م عوض خليفة ، القانون الدولي االقتصادي ، دار الجامعة الجديدة ، عبد الكري  -
 .2001جاك ج.بوالك، البنك  الدولي وصندوق النقد الدولي الدار الدولية لالستثمارات، مصر،  -
نج   - الغفار  عبد  المعز  الهيئة عبد  والتعمير  و  لإلنشاء   الدولي  البنك  لنشاط  القانونية  الجوانب  م 

 . 1976لعامة للكتاب ،القاهرة المصرية ا
(، تحليل اسس اتفاقية بريتون وودز وتقدير امكانية 2محمد زكي شافعي، صندوق النقد الدولي)  -

 1953نجاحها، مجلة القانون واالقتصاد 
العيسى    - العلي  عيسى  بن  لنظام  ابراهيم  القانونية  للجوانب  دراسة  الدولي،  النقد  صندوق   ،

 كتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، بدون تاريخ . الصندوق ونشاطه، رسالة د
شريل باير،  فخ القروض الخارجية صندوق النقد الدولي والعالم الثالث، ترجمة بيار عقيل، دار   -

 . 1977، الطليعة لبنان، الطبعة األولى أوت 
 : باللغة االجنبية: ثانيا 

1-Henri Bonnet, Les Institutions Financières Internationales, Presses Universitaires 

de Frances, 1968. 

2-Maurice Allais,La crise mondiale d’aujourd’hui ,pour de provendes réformes des 

institutions financières  internationales et monétaires ,Clément Juglard,1999. 
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3-Mereille, Dalmas,Marty, commerce mondial et protection des droits de l’homme,in 

commerce mondial et protection des droits de l’homme a l’épreuve de la 

globalisation des échanges économiques ,Publication de l’institut international des 

droits de l’homme,2001. 

4-Wafaa belbal ,Stratégie de développement et intervention des institutions 

financières internationales :Banque mondiale et Fond monétaire international (le cas 

du Maroc, Doctorat de droit, Université de bourgougne,France,1998. 

5-Yves Fernand nkodia, l’Idiologie des institutions internationales financières de 

developpement : (Fonds monétaire international, Banque mondiale), le cas des pays 

africains, Thèse de doctorat Université de Nice, 2002. 

 
 امتحان  - طريقة التقييم: -

 

 
 
 
 

 قانون األعماللماستر: عنوان ا

 ثالث السداسي: ال
 فية الستكشااسم الوحدة: وحدة التعليم ا

 الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية.: 2 اسم المادة
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 

التجارية سواء على   أهداف التعليم: النزاعات  تمكين الطالب من معرفة الوسائل الحديثة لتسوية 
 على غرار الوسائل التقليدية.   المستوى المحلي المستوى الدولي او على 

ن يكون الطالب حائز لليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص أ  : المعارف المسبقة المطلوبة
 . اإلجراءات المدنية واالداريةوأن يكون قد درس مقياس القانون 

 محتوى المادة:  
 اريخي لها الوسائل البديلة لحل المنازعات والتطور الت  تعريف : أوال

 تحديد مختلف أنواع الوسائل البديلة ثانيا : 
 التحكيم.  -1
 االتفاقية. الوساطة  -2
 الصلح. -3
 .مدى فعالية هذه الوسائل وعالقتها بالقضاء ثالثا : 

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  
قا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجااا   حيسام لطفي ،تنفيذ الحماية القانونية و تسوية المنازعات طب   -

                                                                                   .1997 ،ت المنظمااة العالميااة للملايااة الفاريااةماان حقااوم الملايااة الفاريااة تااريبر  ماان من ااو ا

  .1984  دا  النهضة العربية،  التحايم،  اتفام سامية  اشد ،التحايم في العالقات الدولية الخاصة،  -
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            2017/2018السنة الجامعية: 

الطبعااة   من اا   المعااا س االساااند ية،  ،ااايم االجبااا  أحمد أبااو الوفااا التحااايم اال تيااا   والتح   -

  .1988الخامسة 

الطبعااة األولاا ،  عااالأ أبااا  يااان الوسااالة البديلااة لحااة النياعااات التجا يااة  د اسااة مقا نااة  -

 .2008من و ات الحلبي الحقوقية،  

لدوليااة، دون الدا ليااة وا  عبد العييي عبد المنعم  ليفااة ، التحااايم فااي منازعااات العقااود ا دا يااة  -

 . 2006طبعة ، دا  الاتب القانونية، المحلة الابرى، مصر، سنة 

محمود السيد عمر التحيو  ، مفهوم التحايم اال تيااا   و التحااايم االجبااا  ، من اا   المعااا س،   -

 .  2002سنة  2002سنة ،  مصر االساند ية  

قانونيااة واالقتصااادية، جامعااة أحمااد أبااو الوفاااأ، التحااايم اال تيااا  ، مجلااة الحقااوم للبحااو  ال - 

  1952/1954ا ساند ية، مصر، العددان األول والثاني، السنة السادسة 

ناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحايم في العقود التجا ية د اسااة مقا نااة، الماتااب الجااامعي   - 

 . 2008حديث ، جامعة عدن، اليمن سنة  ال

التحايم الدولي الخاص، د اسة مقا نة، الطبعة  مهند أحمد الصانو  ، دو  المحام في  صومة - 

  . 2005االول ، دا  الثقافة للن ر والتوزيع، عمان، اال دن، سنة  

 .امتحان  -ة التقييم:طريق
 

 قانون األعمالعنوان الماستر: 

 الثالثالسداسي: 
 الفقيةاسم الوحدة: وحدة التعليم ا

 3)انجليزية(    لغة أجنبية: 1 اسم المادة
 1الرصيد: 
 1المعامل:  

 
 ، واالطةةالع علةةىاالنجليزيةةة تمكن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغة  أهداف التعليم:

 األجنبية. المراجع
 

 .سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في الليسانسالمعارف المسبقة المطلوبة:  
 

والعقةةود المتعلقةةة االعمةةال  ندراسةةة نمةةاذج مةةن نصةةوص قانونيةةة متعلقةةة بقةةانو المــادة:  محتــوى
 باألعمال التجارية.

 

 .امتحان  -طريقة التقييم:


