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 2017/2018عالج  ع اعالسناالمؤسس معالم ل اععععععععق    عالم س  مععن ا ععععع2س   ع حميعلمن ع    ن عالمؤسسامعة   اع

 األولمعالسياسي -1
ع

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
 أعمال
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

المدخل لقانون المؤسسات :  :1المادة 
 المالية

150 3 1.30  5.30 3 6 × × 

شركات  –الشركات التجارية  :2المادة 
 االموال

150 
3 1.30  5.30 3 6 × × 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون البنكي  :3المادة 

   9 3 10.30  3 1.30 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 1 منهجية البحث العلمي: 1المادة 

  × 3 1 3.30  1.30  75 المحررات والوثائقتحرير : 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 مينات شخصية وعينيةأت :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 المؤسسات المالية الدولية :2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

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

   30 15 27  9.00 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 2017/2018عالج  ع اعالسناالمؤسس معالم ل اععععععععق    عالم س  مععن ا ععععع2س   ع حميعلمن ع    ن عالمؤسسامعة   اع

عالسياسيعالث  يعمع -2
ع

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل ال أخرىعمأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون  التأمين :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 نظام البورصة :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 العمليات المصرفية 3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 2: منهجية البحث العلمي 1المادة 

 ×  3 1 3.30   1.30 75 اإلعالم واالتصال كنولوجياتت: 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 الضبط االقتصادي:  :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 قانون الصفقات العمومية 2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30   2( انجليزيةأجنبية )المادة: لغة 

   30 15 27  7.30 15.00 742.30 2السداسي  مجموع

ع
ع
ع



 .ع2017/2018عالسناعالج  ع اععععععالمؤسس معالم ل اق    ععن ا عالم س  معععععععع2س   ع حميعلمن ع    ن عالمؤسسامعة   اعع5

 عمالث لثعالسياسي -3
ع
ع

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة 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 عمليات البورصة :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 إدارة المخاطر :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الجبائي للمؤسسات :3المادة 

   9 3 10.30  3 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت ملرمز:ا

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 منهجية اعداد مذكرة: 1المادة 

  × 3 1 3.30  1.30  75 المشروع المهني والشخصي: 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 أنظمة التأمين :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 وسائل فض المنازعات المالية :2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30   3( انجليزيةأجنبية )لغة المادة: 

   30 15 27  9.00 13.30 742.30 3مجموع السداسي 
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 :السداسي الرابع - 4
 
 

 الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
 الحقوقالفرع : 

 قانون المؤسسات الماليةالتخصص: 
 
 
 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

 2 1 3 ملتقى

 4 1 5 التربص

 24 1 *42 مذكرة نهاية الدراسة

 30 3 750 4مجموع السداسي 

 ىواألعمال األخر *بما في ذلك العمل الشخصي للطالب
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةمفصل بطاقة تقديم)          
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عالسةةناعالج  ع ةةاععععععالمؤسسةة معالم ل ةةاقةة    ععنةة ا عالم سةة  معععععععع2سةة   ع حمةةيعلمةةن ع  ةة  ن عالمؤسسةةامعة   ةةاعع8
 .ع2017/2018

 المؤسس معالم ل اعق    ع عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة:

 المدخل لقانون المؤسسات المالية :01 اسم المادة
 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 

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

بهدف تمكين الطالب من تكوين  -ضمن برنامج الدراسة أساسيةتم إدراج هذا المقياس كوحدة 
 مفهوم ودور المؤسسات المالية.فكرة واضحة عن 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :  -
 فصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  وصف ت) 

 .القانون البنكي/ القانون التجاري
 
 محتوى المادة: -

 .المؤسسات المالية ماألول: نشأة ومفهوالمحور 
 .نشأة المؤسسات المالية -
 المقصود بالمؤسسات المالية وأهدافها. -

 اع المؤسسات المالية أنوالمحور الثاني: 
 البنوك  -
 بورصةال -

  شركإت تأمين  -

سياسات المؤسسات المالية وتأثيرها على أسس عمل وإدارة هذه المؤسسات  المحور الثالث:
 .العالقات المالية الدولية

 أسس عمل وإدارة هذه المؤسسات  -
 لدول النامية على الخصوص(.العالقات المالية الدولية)ا ىتأثير سياسات المؤسسات المالية عل -
 طريقة التقييم:  -

يقيم الطالب عن طريق امتحان يجرى في نهاية السداسي. إضافة إلى نشاطه في األعمال الموجهة 
 من خالل انجاز البحوث والعروض الشفهية واألعمال الشخصية.

 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( -
 المراجع باللغة العربية: /1
بسلم حجار، العالقات االقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -

 .2003لبنان، 
  1999زينب حسن عوض هللا، االقتصاد الدولي،  الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، -
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الدار المصرية  سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الطبعة الثالثة، -
 .  1993اللبنانية، 

   2005ضياء مجيد، اقتصاديات أسواق المال، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،  -
عادل أحمد أحشيش ومجدي محمد شهاب، االقتصاد الدولي والعالقات االقتصادية الدولية، دار  -

 .1993الجامعة للنشر، اإلسكندرية، 
ك الشاملة وإدارتها، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، عبد المطلب عبد الحميد، البنو -

2000. 

 2003.علي عباس، إدارة األعمال الدولية، دار الحامد للنشر و التوزيع، األردن،  -
مصطفى سيد عبد الرحمن، المنظمات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

2004. 
 .2000ياسات الدولية في المالية العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  يونس أحمد البطريق، الس -

 باللغة األجنبية: /2
- 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. 

- Banque Européenne d’investissement, L’Institution financiére de l’union 

Européenne, Bel, 2000. 

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

Paris, 1994.-  

Chiha Khemici, Finance d’Entreprise, Edition Houma, Alger, 2009.  

- Daoudi Tahar, Techniques de Commerce International, Edition Arabian Alhillal, 

Rabat, 1997. 

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

2010. 

- John Hull, Gestion des risques et institutions financiéres, 2eme édition, Pearson 

Education, Paris, 2007. 

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

2008. 

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

du marché, Edition Inas, Paris, 2003. 

- William C.Gilmore, Edition du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2005. 

 

  طريقة التقييم: -
 امتحان + متواصل  -
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 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة:

 -ال عش ك معاأل ع–الش ك معال ج رياع :02 اسم المادة

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

ع
 أهداف التعليم:  -
  ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثر)

لقياس من التعمق في المفاهيم المتعلقة يشركات االمول اباعتبارها ناول الطتاب في هذا الميت
 الشكل الذي غالبا ما تتخذه المؤسسات المالية بمختلف أشكالها.

 
 لمعارف المسبقة المطلوبة :  -

ر(  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكث) 

 على الشركات التجارية.المطبقة القواعد العامة معرفته  حالمترشيفترض في 
 
 محتوى المادة: -
 المقصود بشركات االموالالمحور األول: -
 شركات االموالاوال: تعريف      -
 لشركات االموالثانيا: التطور التاريخي       -
 التمييز بين شركات االموال و شركات االشخاصثالثا:       -
 : االشكال القانونيى لشركات االموال رابعا -
 .شركة المساهمة المحور الثاني:  -
 .إنشاء شركات المساهمةأوال:     -
 .شركة المساهمة  انقضاءسير و ثانيا:     -
 شركات التوصية باألسهمالمحور الثالث: -
 إنشاء شركات التوصية باالسهم أوال:     -
 سير و إنقضاء شركات التوصية باالسهم ثانيا:     -
 عمليات الترابط بين شؤكات االنوالل: رابعالمحور ال    -
 عمايات االندماج و االستحواذأوال:  -
 مجموعات الشركات ثانيا:  -
 ثالثا : التجمعات -

 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( -
 مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة، الطبعة األولى، فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية -

 . 1994سنة ، القاهرة

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

 .2003 الجزائر،

 2003 ري، الدار الجامعية للطباعة، مصطفى كمال طه، أصول القانون التجا -

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

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

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

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

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

 

 طريقة التقييم: -
 امتحان + متواصل  -  

 

 عن ا عالم س  عمعق    عالمؤسس معالم ل ا 

 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة:
 القانون البنكي  03 اسم المادة

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 

 أهداف التعليم:  -
(ثة أسطر على األكثرذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثال)  

النشاط البنكي من أهم االنشطة المالية لهذا خصصنا هذه الوحدة االساسية لموضوع إمتهان يعتبر 
الرقابة على  والقطاع المصرفي كيفية إنشاء و سير  ةهيكلهذا النشاط عن طريق التطرق إلى 

 نشاط البنوك سواء في القطاع العام أو الخاض.
 
 لوبة : المعارف المسبقة المط -
 وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  ) 

 يفترض في الطالب دراسة الميادئ العامة للقانون البنكي و قانون الشركات.
 

 محتوى المادة: -
 هيكلة النظام المصرفي الجزائريالمحور األّول:

 أوال : بنك الجزائر
 س النقد و القرضثانيا : مجل

 البنوك التجارية ثانيا:
 : إنشاء البنوك التجارسة  الثانيالمحور 

 ء أوال : شروط االنشا
 ثانيا : إجراءات االنشاء

https://www.facebook.com/permalink
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=264752
http://www.tribunaldz.com/forum/t1769
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 المحور الثالث: سير البنوك التجارية 
 أوال : هيئات االدارة في البنوك التجارية 
 .ثانيا : الرقابة على سير البنوك التجارية

  
 ب،ومطبوعات، مواقع انترنت،إلخ(المراجع: ) كت -

 .2001 علي بارودي،العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،-

 .2001الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -

 .2002سميحة القيلوبي، القانون التجاري وعمليات البنوك، دار النهضة العربية  -
 المطبعية، للفنون الحديثة المطبعة االقتصادي، القانون سلسلة المصرفي، لعشب،القانون محفوظ -

 2001 

 .2010 ،داربلقيس،الجزائر المالي، اإلصالح في أبحاث ديدان مولود -

 2009. للنشر،الجزائر، بلقيس دار الجزائري، البنكي القانون في الوجيز بلودنين، أحمد -
- AmmourBENHALIMA,leSystèmeBancaire Algérien,dahleb.édition,1996,alger. 

  http://www.bank ofalgéria.dz .                                        الجزائر لبنك الرسمي الموقع -

 

  طريقة التقييم: -
 امتحان + متواصل  -

 

 عن ا عالم س  عمعق    عالمؤسس معالم ل ا
 المنهجيةتعليم وحدات ال اسم الوحدة:

 1منهجية البحث العلمي  :01 اسم المادة
 06 الرصيد:
 02 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
تمكين الطالب من خالل دراسة مختلف مراحل البحث العلمي ومناهجه من ممارسة أساليب 
 التحليل والمقارنة واالستنتاج والنقد وتقديم البديل، بمعنى محاولة اكسابه الشخصية القانونية

المستقلة، وذلك بتمكينه من االنتقال من القراءة األفقية إلى القراءة العمودية العميقة ثم إلى التأمل، 
ومن مجرد تطبيق المنهج الوصفي إلى المنهج التحليلي والمقارن وغيرها من المناهج التي تتطلب 

عيدا على تحقق االستيعاب والسيطرة على المعلومات والتفكير في موضوع البحث العلمي ب
 المراجع العلمية المختلفة. كل ذلك من اجل تتويج مساره التكويني ببحث علمي موضوعي ودقيق.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة: -

سبق للطالب دراسة مناهج العلوم القانونية في مرحلة الليسانس، باإلضافة إلى تمكنه من الناحية 
 الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.

 
 توى المادةمح -
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 أوال: المناهج الرئيسية.

 .المنهج االستداللي -

 .المنهج التاريخي -

 .المنهج الجدلي -

 .المنهج التجريبي -

 .المناهج الفرعيةثانيا: 

 .المنهج التحليلي -

   .المنهج المقارن -

 .المنهج الوصفي -
 .منهج دراسة الحالة -

 .المقابلة واالستبيان -
 
 عات، مواقع انترنت،إلخ(المراجع: ) كتب،ومطبو -
- ******************* 

-  
 طريقة التقييم: -

 امتحان متواصل. -

 المؤسس معالم ل اعق    ع عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 

 وحيامعال  ل معالمنهج ا اسم الوحدة:

 المح رامعوال ث ئقعتح ي  : اسم المادة

 03 الرصيد:
 01 المعامل:

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

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 محتوى المادة:

 

 .أهم اعال ح ي عاال اريع -
 أ  اععالمح رامعوال ث ئق. -
عتقن  معتح ي عالمح رامعوال ث ئق -
ع

 ؤسس معالم ل اعمالق    ع عنوان الماستر:
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 ألولاالسداسي: 
 وحدات التعليم االستكشافية اسم الوحدة:

 عنن ا نن معشخص اعوعأت :01 اسم المادة

 01 الرصيد:
 ع01 المعامل:

 

 أهداف التعليم : -
المادة إلى التخّصص في دراسة التأمين من الخطر الذي يتعّرض له الدائن وهو عدم هذه هدف ت

وذلك  .تنع هذا األخير عن الوفاء بهاه الذي له عند المدين إذا اموقتمّكنه من الحصول على حق
 .عند عدم كفاية الضمان العام، حيث يُعّزز القانون حق الدائن بضمانات خاّصة

ع
 المعارف الُمسبقة: -
يُفترض في الطالب امتالكه لألسس القاعدية لماّدة العقود الخاّصة في القانون المدني، وإلمامه  

والتي تلقّى ، ة العاّمة لإللتزام مصادره وأحكامهبالمفاهيم األساسية في نظرية الحق والنظري
الطالب جزًءا كبيًرا منها في مرحلة اللسانس. وهذا لكي يكون مؤهالً إلنجاز بحوث علمية منهجية  

عقد الرهن كتأمين عيني وعقد الكفالة  مثلالعقود أنواع التأمينات أو ُمتخّصصة في نوع ُمحّدد من 
 كتأمين شخصي.

ع
 :ُمحتوى الماّدة -

 التأمينات العينية  :أوال
   والرهن الحيازي وحق التخصيص( الّرهن الّرسميالتأمينات االتفاقية )األول :  ورالمح

 إنقضاءو هآثارو الرهن الرسمي إنشاء :الرهن الرسمي -
 وأنواعه آثار الرهن الحيازي :الرهن الحيازي -
 : شروطه الموضوعية واإلجرائية وآثارهصيخصتحق ال -

 (حقوق اإلمتيازالتأمينات القانونية ) :الثاني ورالمح
 تعريف حقوق اإلمتياز وخصائصها -
 آثارها حقوق اإلمتياز وانقضاؤها -
 الخاّصة(اإلمتياز  ة، وحقوقأنواع حقوق االمتياز)حقوق اإلمتياز العامّ  -

 يا:  التأمينات الشخصيةثان
  األول : عقد الكفالة  ورالمح

 هوم الكفالة وخصائصها، أركان عقد الكفالة(ماهية عقد الكفالة )مف -
 آثار عقد الكفالة)بين الّدائن والكفيل، بين المدين والكفيل، بين الكفيل والُكفالء( -
  سباب العاّمة واألسباب الخاّصة(إنقضاء عقد الكفالة)األ -
 األخرى الثاني:  التأمينات الشخصية محورال
 التضامن بين المدينين  -
 الإللتزام لالنقسام والتجزئة  عدم قابلية -
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 .اإلنابة في الوفاء -
 
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،إلخ( -
، دار الهدى عين مليلة عقد الكفالةـ 1ج التأمينات الشخصية والعينية،، ُمحّمد سعدي الصبري -

 .الجزائر
عينية، دار الهدى الواضح في شرح القانون المدني ـ التأمينات ال، ُمحّمد سعدي الصبري -

 .2010الجزائر،
 .2009أحكام عقد الرهن الرسمي، دار هومة ، شوقي بناسي  -
 ،4عقد الكفالة، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزيوزو، ط، زاهية حورية سي يوسف -

2012 
 1985الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، محمد حسنين -

 ، الجزائر(ENAGنظرية الحق، موفم للنشر)، لي علي فال -

 .دروس في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المصري، جميل الشرقاوي -
 أبحاث في التأمينات العينية، المؤسسة الجامعية للدرسات والنشر والتوزيع،، أسعد دياب -

 ، د س ن.بيروت
 2000لشخصية، ُمنشأة المعارف، إلسكندرية، التأـمينات العينية وا، سمير عبد لسيد تناغو -
، التأمينات الشخصية 10عبد الرزق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج -

 .والعينية
 التأمينات العينية في القانون المدني الجديد، دار النشر للجامعات المصرية،، سليمان مرقص  -
 لتأمينات العينية، دار النشر للجامعات المصرية، الوسيط في ا، عبد الفتاح عبد الباقي  -
 التأمينات العينية، القاهرة ، عبد الناصر توفيق العطار -
 دار الثقافة –الحقوق العينية والتبعية في القانون األردني ، محمد وحيد الدين سوار -

Brigit Hess Fallon, et Anne Marie Droit Civil, éd sirey, Paris/ Frères MAZAUD 

(Henry, lion, et jean)   Leçon de droit civil, éd Montchrestien, Paris 
 

 طريقة التقييم: -
   .امتحان  -  
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 المؤسس معالم ل اعق    ع عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدات التعليم االستكشافية اسم الوحدة:

 المؤسسات المالية الدولية :02 اسم المادة
 01 الرصيد:

 01 مل:المعا
 
 أهداف التعليم: -
 ( ذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أسطر على األكثر)

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

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

 

 المعارف المسبقة المطلوبة: -
 م، سطرين على األكثر(  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعلي) 

 يفترض في الطالب االلمام ببعض المعارف حول.
 

 محتوى المادة: -
 المحور االول  : صندوق النقد الدولي

 أوال: التنظيم القانوني للصندوق.
 .اتفاقية الصندوق  1        
 . تعديالت اتفاقية الصندوق.2        
 . التنظيم و االدارة في الصندوق.3        

 . الشخصية القانونية الدولية للصندوق و عالقته مع االشخاص القانونية.4        
 ثانيا: نشاطات الصندوق

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

 البنك الدولي.المحور الثاني : 
 .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        
 انوني للبنك.. المركز الق7        
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 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( -
 أوال:  باللغة العربية

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

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

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

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

 .1977، أوتالطليعة لبنان، الطبعة األولى 
 ثانيا : باللغة االجنبية:

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. 

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. 

 
 طريقة التقييم: -

 امتحان -
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 المؤسس معالم ل اعق    ع عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
 وحدات التعليم األفقية اسم الوحدة:

  1لغة اجنبية )انجليزية(  :01 اسم المادة

 01 الرصيد:
ع01 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
 ( سطر على األكثرذكرما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ، في ثالثة أ)

المراجع  ، واالطالع علىاالنجليزيةتمكن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغة 
 األجنبية.

 

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

 م القانونية في الليسانسسبق للطالب دراسة مصطلحات العلو
 

 محتوى المادة : -
 .والتوريد والعقود التجاريةوالبنكي،  التجاري دراسة نماذج من نصوص قانونية متعلقة بالقانون

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

 امتحان - طريقة التقييم:

 المؤسس معالم ل اعق    ع عنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 
 وحدات التعليم األساسية م الوحدة:اس

 ق    عال أ ن ع :01 اسم المادة

 06 الرصيد:
ع03 المعامل:

 مين ووسطاء التأمين.ات تابأحكام شركيتمكن الطالب من اإللمام الشامل  أهداف التعليم: -
رية ات تجاحكام شركسبق للطالب أن تعرض للمبادئ العامة أل المعارف المسبقة المطلوبة: -

 .تجارياسته لمادة القانون العند در
 محتوى المادة:  -
 ت التأمين اتعريف شرك -

 ت التأمين اشرك الشكا -

 ت التأمين اء شركايب إنشالأس -

 ت التأمينانشاط شرك -

 ت التأميناى نشاط شركلبة عارق -
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 أسس الرقابة الداخلية لشركات التأمين وإعادة التأمين.و صالحيات -
 وإعادة التأمين.أصول شركات التأمين  -
 التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. -
 متطلبات رأس المال / أسس قياس كفاية رأس المال. - 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،إلخ( -
 باللغة العربية:

  2008محاضرات في قانون التأمين، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ، جّديدي معراج -
مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر ، دي معراججّدي -

2007. 
التأمين مبادئه وأنواعه، دار أسامة للنشر والتوزيع األردن، الطبعة األولى، ، عز الّدين فالح -

2008. 
 2000، 2أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية ط، رمضان أبو السعود -
  1994التأمين دراسة مقارنة. دار النهضة العربية القاهرة ، جالل محمد إبراهيم -

 امتحان + متواصل. - طريقة التقييم: -
 وحدات التعليم االساسية اسم الوحدة:

 نظام البورصة  :02 سم المادةا

 06 الرصيد:
ع03 المعامل:

 أهداف التعليم: -
مكاسب الطالب ومؤهالته بخصوص اسواق رؤوس يهدف التعليم في هذه المادة الى تعميق 

االموال المحلية العالمية من حيث هيكلتها والعمليات والصفقات التي تتم خاللها واالوراق المالية 
 المتداولة فيها وطرق تسعرتها .

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : -
 يم، سطرين على األكثر  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعل) 

 ليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص
 

 محتوى المادة: -
 ماهية البورصة وتطورها. -

 هيكلة البورصة. -

 أنواع بورصة القيم المنقولة. -

 .وسطاء البورصة -

 عمليات البورصة. -

 األوراق المالية المتداولة داخل البورصة. -

 دخول المصدر للبورصة. -

 ية داخل البورصة.العروض اعموم -

 المنازعات البورصية. -

 جرائم البورصة. -
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 طريقة التقييم: -
 امتحان + متواصل -

 

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

 .1996  ،النهضة العربية  دار ،المالية األوراقبورصة  ،نحس محمد وفاءالباسط  عبد -

 بورصة، حالة دراسة، البورصة عمليات ءوسطا ودور المنقولة القيم بورصة زرفة، زهية -
 .2001-2000، ماجستير رسالة الجزائر،

 اإلنسانية، وملالع ةلمج ،تحول نمط التمويل واصالح المنظومة المالية الجزائرية :جبارمحفوظ -

 .2006، قسنطينة منتوري جامعة
 

- bourse d’Alger, document PDF sur internet 

- www.cosob.org . 

-  www.sgbv.dz . 

 ثانيالالسداسي: 
 وحدات التعليم االساسية اسم الوحدة:

 العمليات المصرفية :03 سم المادةا

 06 الرصيد:
ع03 المعامل:

 

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

 الذي درسه في مرحلة الليسانس.بالقانون التجاري اللمام يفترض في الطالب ا

 

 محتوى المادة:  -
 عقد الوديعة النقدية المصرفية. المحور األول:

 الوديعة النقدية المصرفية. -
 عقد إيداع النقود. -
 عقد إيداع الصكوك. -

 المحور الثاني: عمليات االئتمان.
 المقصود بعمليات القروض. -
 القروض المصرفية. أسس ومعايير منح -
 العوامل المؤثرة في قرار منح القروض. -

 المحور الثالث: خطابات الضمان المصرفية.
 مفهوم خطابات الضمان المصرفية.       -
 آثار خطابات الضمان المصرفية.     -

 االعتمادات. المحور الرابع:
 االعتماد المستندي. -
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 التحصيل المستندي. -
 األوراق التجارية وإدارة األوراق المالية.المحور الخامس:  خصم 

 عملية خصم األوراق التجارية. -
 عمليات إدارة األوراق المالية. -

 

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

-العقود التجارية-باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم األول، النظرية العامة للتاجر -
 .1996الطبعة الثانية، بغداد، -القطاع التجاري االشتراكي-العمليات المصرفية

 .1990حياة شحاتة سليمان، مخاطر االئتمان في المصارف مع إشارة خاصة لمصر، القاهرة،  -
مبروك حسين، المدونة البنكية الجزائرية مع النصوص التطبيقية واالجتهاد القضائي  -

 .2010ة، الجزائر، والنصوص المتممة، دار هوم
مجدي شهاب وأسامة محمد العفي، مباديء النقود والبنوك، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -

 .1992اإلسكندرية، 

محمد رشيد علي بوغزالة الجزائري، عقد القرض ومشكلة الفائدة، الطبعة األولى، مؤسسة  -
 .2007الريان، لبنان، 

 ثانيا: باللغة األجنبية:
- Choinel Aain, Le système bancaire et financier, Approche Française et Européenne, 

Paris, 2002. 

- D’hoir- Laupretre Catherine, Droit du crédit, Ellipses, 1999.  

 

- Dekeuwer Defossez, Françoise, Droit bancaire, Dalloz, 9éme édition, Paris, 2007. 

- Deschanel Jean Pierre, Droit bancaire, L’institution bancaire, Dalloz, France, 1995. 

Sivis, Paris, Paris,1996. 

- Mansour Mansour, Système et Pratiques Bancaires en Algérie, édition Houma, 

Alger, 2006. 

- Tournois Nadine et Guy, La banque ; organisation, produits, services, 1ére édition, 

Delmas, France, 1995.. 

 

 طريقة التقييم: -
 امتحان + متواصل -
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 الثانيالسداسي: 
 المنهجية وحدات التعليم  اسم الوحدة:

 2 منهجية البحث العلمي :01 سم المادةا
 06 الرصيد:
 02 المعامل:

 
 أهداف التعليم: -

من ممارسة أساليب تمكين الطالب من خالل دراسة مختلف مراحل البحث العلمي ومناهجه 
التحليل والمقارنة واالستنتاج والنقد وتقديم البديل، بمعنى محاولة اكسابه الشخصية القانونية 
المستقلة، وذلك بتمكينه من االنتقال من القراءة األفقية إلى القراءة العمودية العميقة ثم إلى التأمل، 

مقارن وغيرها من المناهج التي تتطلب ومن مجرد تطبيق المنهج الوصفي إلى المنهج التحليلي وال
تحقق االستيعاب والسيطرة على المعلومات والتفكير في موضوع البحث العلمي بعيدا على 
 المراجع العلمية المختلفة. كل ذلك من اجل تتويج مساره التكويني ببحث علمي موضوعي ودقيق.

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : -

القانونية في مرحلة الليسانس، باإلضافة إلى تمكنه من الناحية  سبق للطالب دراسة مناهج العلوم
 الموضوعية بعد سنة ونصف من التكوين المتخصص.

 .ليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص
 

 محتوى المادة: -
 : مفهوم البحث العلمياوال

 تعريف البحث العلمي -

 خصائص البحث العلمي -

 مراحل تطور البحث العلمي -

 ث العلميأنواع البح -

 مراحل إعداد البحث العلمي 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 -
 

 رنت،إلخ(المراجع: ) كتب،ومطبوعات، مواقع انت -
أحمد ابراهيم عبد التواب، أصول البحث العلمي في علم القانون، مناهجه ومفترضاته  -

 .2009ومصادره، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

حلمي محمد الحجار، راني حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات  -
 .2010القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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 .2008، 1-ط، Juris-Comليمان شريفي، المنهجية في العلوم القانونية، مطبعة س -

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

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

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

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

االمتحانات والمناظرات في القانون العام، مخبر  فرحات حرشاوي وآخرون، منهجية اعداد -
قانون العالقات الدولية واألسواق والمفاوضات، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، مركز 

 .2008النشر الجامعي، 

 .2010فاضلي ادريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 .2011، 1-أبو الحسن، منشورات الحلبي الحقوقية، طفايز محمد حسين، أحمد  -

مسعد عبد الرحمان زيدان، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية، دار الكتاب القانوني،  -
2009 

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

-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. 
 

 طريقة التقييم: -
 امتحان + متواصل -
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 الثانيالسداسي: 
 وحدات التعليم المنهجية  اسم الوحدة:

 الوحدة التعليمية المنهجية 
 االعالم واالتصال  تكنولوجيات: 2 المادة

 01المعامل: 
 03 الرصيد:

 

 أهداف التعليم: -
تهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها 

 العملية الحديثة

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 .معارف أولية عامة حول أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصلية العامة
  

 محتوى المادة: -
 ل: مفاهيم ومظاهرالمحور األو  
   مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -
   ظاهرة انفجار المعلومات -

 المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد
 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -
   االتصال الكابلي واأللياف الضوئية(تكنولوجيا االتصال السلكي ) -

 ثةالمحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحدي
   وشبكاتها تكنولوجيا االتصاالت الرقمية  -
   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -
   تكنولوجيا األقمار الصناعية -
   تكنولوجيا الميكروفون -
  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -
   ديوفون...التلتكست والفيديوتكس، الفيتكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -
   تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت  -
   تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني -
    تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -

 .آفاق تطورهابعض خاتمة: 
 
 طريقة التقييم: -

 امتحان. -
 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،إلخ( -
 .2003شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر، إياد  -
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حسن عماد مكاوي: تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية  -
 .1997اللبنانية، 

هومة، دليو فضيل: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها التقنية(،الجزائر، دار  -
2014. 

فاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب  -
 .1990الجامعية، 

محمد محمد الهادي: تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكاديمية،  -
2001. 

 .2010ن، دار وائل للنشر، هادي طوالبة وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، األرد -
- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

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

 
 الثانيالسداسي: 

 وحدات التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 الضبط االقتصادي  :01 ةسم المادا

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 
 أهداف التعليم: -

والتي الضبط سلطاتيهدف التعليم في هذه المادة الى تعميق مكاسب الطالب ومؤهالته بخصوص 
 تتمتع كونها والمالياالقتصادي  المجال في واسعة صالحيات لها مستقلة إداري هيئات بمثابةتعد 

 المجال هذا في للدولة المباشر التدخل يبعد مما وقمعي رقابي ظيمي،تن إداري طابع ذات بسلطات
 ما يتطلب إحاطة بها .

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : -
 .ليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص -

 

 محتوى المادة: -
 اإلطار النظري لسلطات الضبط االقتصادي-
 وظيفة الضبط االقتصادي -
 االقتصادي الرقابة القضائية على سلطات الضبط -
 سلطات الضبط االقتصادي ذات الطابع اإلداري -
 سلطات الضبط االقتصادي ذات الطابع الجزائي -
 دور سلطات الضبط االقتصادي -
 مجلسالمنافسة كسلطة لضبط السوق -
 

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،إلخ( -
 .2011للنشر، داربلقيس ي،ئرزاالج القانوني ف االقتصادي الضبط بوجملين،سلطات وليد -
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 بالقانون مقارنة دارسة ئري،االجز القانون في للمنافسة المنافية محمدالشريف،الممارسات كتو -
 .2005،وزو تيزية جامع، دكتواره رسالة الفرنسي

 في القطاعية الضبط وسلطات المنافسة مجلس مابين االختصاص توزيع يسمينة، أعمر شيخ -
 جامعة العام، القانون فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل رةمذك ئري،االجز القانون

 .2009، ميرة عبدالرحمان
- ZOUAMIA RACHID , les fonction répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique ,IDARA ,n° 02,2004 
 

 طريقة التقييم: -
 امتحان  -

 
 الثاني: السداسي

 االستكشافية وحدات التعليم  اسم الوحدة:
 قانون الصفقات العمومية  :01 سم المادةا

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
التسيير يهدف التعليم في هذه المادة الى تعميق مكاسب الطالب ومؤهالته بخصوص معرفة طرق

وذلك من خالل مة على المصلحة الخاصة تفضيل المصلحة العا والجيد لألموال العمومية كذلك 
معرفة الطالب مجاالت وحدود ابرام الصفقات العمومية واجراءات وشروط وطرق ابرامها 
والرقابة المفروضة من قبل االجهزة واللجان المختصة ومختلف الجرائم المرتكبة والعقوبات 

 المقررة لها.
 المعارف المسبقة المطلوبة : -
 لمطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  وصف تفصيلي للمعرف ا) 

 .ليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص -

 

 محتوى المادة: -
 .مفـهوم الصفقات العــمومية -
 .كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات -
  .الرقابة على الصفقات العمومية -
 .بها المتعلقة الجرائم  -
 

 ومطبوعات، مواقع انترنت،إلخ(المراجع: ) كتب، -
 2004 ،ني، دار هومة الجزائرالوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثا، حسين يوسفية -
وان المطبوعات قدوح حمامة، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، دي -

 . 2004الجامعية 
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 . 2000ت ، دار الملكية الجزائر م العربي : الصفقات العمومية ، قوانين و تنظيما -
 

 طريقة التقييم: -
 امتحان . -
 

 الثانيالسداسي: -
 وحدات التعليم االفقية اسم الوحدة:-
 2لغة اجنبية )انجليزية(  :01 سم المادةا-

 01 الرصيد:-
 01 المعامل:-
 

 أهداف التعليم: -
طالع على المراجع ، واالالنجليزيةتمكن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغة ا 

 .األجنبية
 
 المعارف المسبقة المطلوبة : -

 ) وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر(  

 .سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في الليسانس
  
 محتوى المادة: -

التامين بشكل عام، وبعض عقود التامين قانون دراسة نماذج من نصوص قانونية متعلقة بال
 والعقود التجارية.

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

 ععامتحان  - طريقة التقييم:
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 السداسي الثالث 
 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة:

 عمليات البورصة  :01 اسم المادة
 06 الرصيد:
ع03 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
دف التعليم في هذه المادة الى تعميق مكاسب الطالب ومؤهالته بخصوص اسواق رؤوس يه

االموال المحلية العالمية من حيث هيكلتها والعمليات والصفقات التي تتم خاللها واالوراق المالية 
 المتداولة فيها وطرق تسعرتها .

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : -
 تي تمكن الطاليب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر  وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة وال) 

 ليسانس في الحقوق تخصص قانون خاص
 

 محتوى المادة: -
 االوراق المالية المتداولة فيها. -

 الوسطاء في عمليات البورصة . -

 شروط القبول داخل البورصة. -

 اوامر البورصة وتنفيذها. -

 جرائم البورصة. -
 

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

 .1996  ،النهضة العربية  دار ،المالية األوراقبورصة  ،نحس محمد وفاءالباسط  عبد-

 بورصة، حالة دراسة، البورصة عمليات وسطاء ودور المنقولة القيم بورصة زرفة، زهية -
 .2001-2000، ماجستير رسالة الجزائر،

 اإلنسانية، وملالع ةلمج ،المنظومة المالية الجزائرية تحول نمط التمويل واصالح :جبارمحفوظ -

 ..2006، قسنطينة منتوري جامعة
- boursed’Alger, document PDF sur internet 

- www.cosob.org . 

 

 امتحان  -طريقة التقييم: -
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 السداسي الثالث 
 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة:

 إدارة المخاطر   :02 اسم المادة
 06 د:الرصي

  03 المعامل:
 

 أهداف التعليم: -

اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات للتعامل مع المخاطر التي يتضمنها المخاطر وة االلمام بإدار
لمحاولة تجنب الخسائر التي  إدارة المخاطر كل نشاط بال استثناء وتهدف مؤسسات تامين إلى

 يمكن أن تتعرض لها نتيجة تحقق خطر.
 
 المطلوبة:المعارف المسبقة  -

لم يتناول مادة لها عالقة مباشرة بالتخصص و سبق وأن درس الطالب القانون المدني والتجاري 
 في مرحلة اللسانس.

    

 محتوى المادة: -
 تحديد مفهوم الخطر وأنواع المخاطر التي تحتاج لتوفير خدمة تأمينية بمواجهتها. -
التأمين ولمخاطر وكيفية تقديم خدماتها التعرف على كيفية إدارة الشركات التأمينية لنظم  -

 لآلخرين.
 اإلدراك الكامل لدور الخدمات التأمينية في توفير الحماية ضد أنواع المخاطر المختلفة. -
 األساليب األساسية الحد من مخاطر الكوارث كبرى. -
 طرق القيام بالحسابات االكتوارية. -

 
 .الخ ( المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت .. -
  2008محاضرات في قانون التأمين، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ، جّديدي معراج -
مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر ، جّديدي معراج -

2007. 
دن، الطبعة األولى، التأمين مبادئه وأنواعه، دار أسامة للنشر والتوزيع األر، عز الّدين فالح -

2008. 
عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، دار  ،عبد هللا مبروك النّّجار -

 .2005، النهضة العربية
 2000، 2أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية ط، رمضان أبو السعود -
  1994دار النهضة العربية القاهرة التأمين دراسة مقارنة. ، جالل محمد إبراهيم -
التأمين والشريعة اإلسالمية )الجديد في مجال التأمين والضمان في ، برهام محّمد عطاء هللا -

 2007سنة  1، منشورات الحلبي، ط26/04/2006ـ24منعقد في بيروت  العالم العربي، مؤتمر
جال التأمين و الضمان  في العالم التطّور التاريخي لظاهرة للتأمين )الجديد في م، فايز حسين -

 2007سنة  1، منشورات الحلبي، ط26/04/2006ـ24العربي، مؤتمر منعقد في بيروت 
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 طريقة التقييم: -
 .امتحان + متواصل -  

   

 السداسي الثالث 
 وحدات التعليم األساسية اسم الوحدة:

 .للمؤسسات القانون الجبائي :03 اسم المادة

 06 الرصيد:
  03 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
بالقانون يتمكن الطالب بعد دراسته لهذه المادة أن يتحصل على معارف تتعلق باألحكام الخاصة    

 .الجبائي و تطبيقاتها على المؤسسات المالية
 
 المعارف المسبقة المطلوبة -

 .محتوى المادةلم يتناول الطلبة مقاييس لها عالقة مباشرة ب
 
 محتوى المادة -

 ئيالنظام الجبا لاهيم أساسية حومف: أوال

 المقصود بالقانون الجبائي  -

 أنواع الضرائب  -
 الجبائي للمؤسسات المالية األحكام القانونية الخاصة بالنظام  :ثانيا

 الضريبة على أرباح الشركات  -

  الضرائب الغير مباشرة -

 المنازعات الجبابئة األحكام القانونية الخاصة ب  :اثثال
 .ت فرض الضريبةمنازعا-

 .منازعات تحصيل الضريبة -
 
 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  -
 .2011التبسي أغا محمود، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، األردن، النشر والتوزيع،  -
 .2010ى، موسى بودهان ، اإلطار القانوني للنظام المحاسبي والمالي، الجزائر، دار الهد -
شرف الدين أحمد عبد الرحمان، مبادئ التشريع الضريبي، القاهرة، مطبعة نهضة مصر،  -

1990. 
 
 :طريقة التقييم -

 + امتحانتواصل م -
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 السداسي الثالث 
 المنهجيةوحدات التعليم  اسم الوحدة:

 منهجية إعداد مذكرة :01 اسم المادة

 06 الرصيد:
 02 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
ء القواعد األساسية للطالب التي تمكن من إنجاز بحث علمي وفقا لقواعد منهجية سليمة، من إعطا

 أجل تتويج مساره التكويني ببحث علمي دقيق.
 

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

 د سنة و نصف من التكوين المتخصص.الناحية الموضوعية بع
 

 محتوى المادة: -
 إختيإر موضوع بحث. أسس -

 ظرق تقسيم موصوع . -

 منهجية جمع و ترتيب مراجع. -

 طرق تحرير يحث . -

 نهائي للبحث.  جإخرا -
 

 المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...الخ (  -
العلوم االجتماعية، ترجمة د. يوسف ريمون كيفي، لوك فان كمبنهود. دليل الباحث في  -

 .1997الجباعي، المكتبة العصرية، لبنان، 
 .1999محمد محمد قاسم، المدخل الى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربية، مصر  -
عبد هللا محمد الشريف. مناهج البحث العلمي ودليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل  -

 .1996الشعاع الفنية، مصر، العلمية، مكتبة ومطبعة ا
 .1983محمد زيان عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -
كمال اليازجي، اعداد األطروحة الجامعية، مع تمهيد في مقومات الدراسة الجامعية، دار الجيل،  -

 لبنالن، دون سنة نشر.
العلمية، "مدرسة شيكاغو"، موفم للنشر، الجزائر،  عامر مصباح، منهجية إعداد البحوث -

2005. 
، ENAGعمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، منشورات  -

 .2002الجزائر، 
جابر جاد نّصار، أصول وفنون البحث العلمي، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر،  -

2002. 
الجزائر،  ،juris-comية في العلوم القانونية، الطبعة األولى، منشورات، سليمان شريفي، المنهج -

2008. 
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يوسف المرعشلي، أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، دار المعرفة، لبنان،  -
2003 . 

عبد القادر محمد رضوان. سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة بحث علمي، ديوان  -
 .1990، الجزائر، الجامعية المطبوعات

- Sophie Boutillier ,  Méthodologie de la thèse et du mémoire , Studyrama, 3e éd, 

paris 2007 .     

- Michel Beaud, L'art de la thèse , Editions La Découverte 2006    

- Michel KALIKA,  Comment réussir sa thèse ?  Donud2007 

 

  طريقة التقييم: -

 ان + متواصل امتح -
  

 السداسي الثالث 
 وحدات التعليم المنهجية اسم الوحدة:

  المشروع المهني والشخصي :02 اسم المادة

 03 الرصيد:
 01 المعامل:

 

 أهداف التعليم: -
يهدف من خالل المقياس لربط الطالب بالمحيط االقتصادي واالجتماعي، بدراسة الوظائف 

 بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.والمهن التي يستطيع الولوج اليها 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب من دراسة وتحصيل المقياس
 محتوى المادة: -
 تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (.د )تقنية تقييم ومراجعة البرامجاالستخدام األمثل للموار -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

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

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

سيما القضاء، التوثيق، المحضر القضائي، المحاماة، المناصب االدارية على مستوى االدارات 
 المحلية و الوطنية ...
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محاضرات من تنظيم بعض  -زيارات ميدانية -بطاقات تقنية عن المهن   -بحوث متعلقة بالمهن  -
 المهنيين.

 

 طريقة التقييم:  -

 متواصل. -
 

 االستكشافيةوحدات التعليم  اسم الوحدة:

  أ ن علأ ظماعا :01 اسم المادة

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

 

إعادة تأمين وأنواع التأمينات وستهدف دراسة هذه المادة عرض مختلف مبادئ تأهداف التعليم:  -
 .عقودع من النوقوم عليه هذا التوتاهيل الطالب لمعرفة القواعد االساسية التي 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة: -
 .، الطالب له مبادئ أولية حول عقود  قى المادة جديدة نسبياتب
 
 محتوى المادة: -
 .التأمينات على االضرار -
  األشخاص.التأمينات على  -
 اإللزامية.التأمينات  -
  .دور إعادة تأمين في صناعة تأمين -
 .التامينات البحرية والجوية -
 لخ ( المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع انترنيت ...ا -
 .2008بين النظرية و التطبيق ، دار الثقافة ، عمان ،  التأمينشكري بهاء بهج، إعادة  -
 .2005، عمان ، دار الثقافة ،  التأمينملحم أحمد سالم، إعادة  -
  2008محاضرات في قانون التأمين، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، ،جّديدي معراج  -
راسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر مدخل لد،جّديدي معراج  -

2007. 
التأمين مبادئه وأنواعه، دار أسامة للنشر والتوزيع األردن، الطبعة األولى، ،عز الّدين فالح -

2008. 
عبد هللا مبروك النّّجار عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، دار  -

 هضة العربيةالن
 2000، 2أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية ط،رمضان أبو السعود  -
 . 1994التأمين دراسة مقارنة. دار النهضة العربية القاهرة ،جالل محمد إبراهيم -

 .امتحان - طريقة التقييم: -
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 وحدات التعليم االستكشافية اسم الوحدة:
 لمنازعات المالية وسائل فض ا :02 اسم المادة

 01 الرصيد:

 01 المعامل :

 

 أهداف التعليم:  -
السداسي  –، يَْكُمُن الهدف من إدراجها ضمن برنامج الدراسة أساسيةيمثل هذا المقياس وحدة 

في تمكين الطالب من تحديد المنازعات الممكن قيامها بصدد  -الثالث ماستر قانون التأمينات
 لطرق القانونية المتاحة لفض هذا النوع من المنازعات .عمليات التأمين، وكذا مختلف ا

 

 المعارف المسبقة المطلوبة:  -
 قانون العمل. -القانون البحري -قانون اإلجراءات المدنية -القانون المدني

 

 محتوى المادة: -
 المحور األول: القواعد العامة في منازعات التأمين.

 دعاوى المؤمن له. أوال:
 عن عقود التأمين البري.الدعاوى الناشئة  -1
 الدعوى الناشئة عن عقد التأمين من المسؤولية. -2
 الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري دعوى الترك دعوى الخسارة البحرية. -3

 دعاوى المؤمن. ثانيا:
 دعوى للمطالبة بقسط التأمين.   -1
 دعوى الرجوع على الناقل. -2
 ي.دعوى الرجوع في التصادم البحر -3
 دعوى الرجوع على المتسبب بالحادث. -4
 دعوى الرجوع على المؤمن له في التأمين من المسؤولية. -5
 دعوى طلب فسخ العقد أو تقرير بطالنه. -6
 دعوى استرداد مبلغ التعويض. -7

 دعاوى الغير.ثالثا: 
 دعوى الدائن المرتهن. 
 الدعوى المباشرة للمضرور. -2

 لتأمين في مجال التأمين اإللزامي على حوادث السيارات. المحور الثاني :منازعات ا
 . دعوى المؤمن له على المؤمن.1

 . دعوى رجوع المؤمن.2
 . الدعوى المباشرة للمضرور.3

 المحور الثالث: منازعات التأمين في مجال عقد النقل البحري.
 . دعوى الترك.1

 . دعوى الخسارة البحرية.2
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 . دعاوى المؤمن.3
 قادم وانقطاعه.. وقف الت4

 المحور الرابع: منازعات التأمين في مجال الضمان اإلجتماعي.

 . المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي.1

 . تعريف المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي.1.1
 . التسوية الداخلية للمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي.2.1
 ية للمنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي.. التسوية القضائ3.1

 . المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي.2
 . تعريف المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي.1.2
 . التسوية الداخلية للمنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي.2.2
 ل الضمان االجتماعي.. التسوية القضائية للمنازعات الطبية في مجا3.2

 . المنازعات الطبية ذات الطابع التقني.3
 . تعريف المنازعات الطبية ذات الطابع التقني.1.3
 . التسوية الداخلية للمنازعات الطبية ذات الطابع التقني.2.3
 . التسوية القضائية للمنازعات الطبية ذات الطابع التقني.3.3

 
 نترنيت ...الخ ( المراجع: ) كتب ، مطبوعات، مواقع ا -

خالد مصطفى فهمي، عقد التأمين اإلجباري من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات، دار الجامعة  -
 .2005الجديدة، اإلسكندرية، 

 .2009لؤي أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السيارات ) دراسة مقارنة(، دار الثقافة، األدرن،  -
ضمان االجتماعي تجاه أصحاب العمل ) على ضوء القانون الجديد(، دار سماتي الطيب، منازعات هيئات ال -

 .2011ى، الجزائر،  الهد
  ؤسس معالم ل اعق    ع عنوان الماستر:

 لثالثاالسداسي: 
 وحدات التعليم األفقية اسم الوحدة:

 3ة اجنبية )انجليزية( غل :01 اسم المادة

 01 الرصيد:
ع01 المعامل:

 ، واالطالع علىاالنجليزيةن الطالب من معرفة المصطلحات القانونية باللغةتمك أهداف التعليم: -
 المراجع األجنبية.

 .سبق للطالب دراسة مصطلحات العلوم القانونية في الليسانسالمعارف المسبقة المطلوبة:  -
 وعقود التامين. دراسة نماذج من نصوص قانونية متعلقة بالقانونمحتوى المادة: 


