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 تحدید مكان التكوین: -1
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة •
 قسم : القانون الخاص •
 مجموعة: •

 
 المنسقون: -2
  مسؤول فرقة میدان التكوین- 

 االسم واللقب : الدكتور بقنیش عثمان
 الرتبة : أستاذ محاضر(أ)  •

  :045339821  :045339821         فاكس             
 * 

  - منسق / مسؤول فرقة شعبة التكوین
 االسم واللقب :عباسة جمال •
 الرتبة :أستاذ محاضر ب •

   :0558090536  :البرید اإللكتروني:      045339821                          فاكس        
 * 

 منسق / مسؤول التخصص
 االسم واللقب : زیغام أبو القاسم •
 الدرجة العلمیة : أستاذ مساعد أ •

  :0553904512  :البرید اإللكتروني:045339800   فاكس    kacem3180@yahoo.fr    
 *     

 
المشاركون اآلخرون(*): - 3

یابس ـ سیدي بلعباس.  لالمؤسسات الشریكة األخرى:- جامعة جیاللي - 
     - المركز الجامعي - غلیزان. 

 
 - المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون

 
 - الشركاء الدولیون األجانب :
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  إطار وأھداف التكوین:-4
  :أ –  التنظیم العام للتكوین: مكانة المشروع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
: ب- شروط االلتحاق بالماستر

الجذع 
المشترك  

 الحقوق

 المسار ه
 اإلدارة العامة

 االقتصادي الدولي  القانون:بھا الدكتورة ، عنوان التكوین المتكفل المسارات

المسار د 
القانون 

االقتصادي 
 الدولي

 المسار ج
 نظم جنائیة 

 

 

 المسار ب
قانون األساسي 

 الخاص

 المسار ا 
قانون الخاص 

 المعمق

 المسار المقترح 
قانون المؤسسة 

 والتنمیة
 المستدامة
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   یسمح للطلبة الذین أنھوا الطور األول بنجاح بعد حصولھم على شھادة لیسانس في التخصصات التالیة: 

 - قانون األعمال.

. لقانون الدولي االقتصاديا -

 – 08 من القانـــون رقم 1 فقرة 13إن االلتحاق یتم عن طریق مسابقة أو على أساس اختبارات طبقا لنص المادة 

   المتضمن القانون التوجیھي للتعلیم العالي.05 – 99 المعدل للقانون رقم 2008 فبرایر 23 المؤرخ في 06
  ج- أھداف التكوین

 
یھدف التكوین في ماستر قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة إلى تحقیق األھداف التالیة :  

تمكین الطالب من الحصول على اختصاص مزدوج یجمع بین المعارف النظریة في قانون  -أ

المؤسسات والتنمیة المستدامة والتمكن من المفاھیم الخاصة بجمیع المحاور التي لھا عالقة 

مباشرة مع قانون المؤسسة ولمعالجة القضایا الراھنة المتعلقة بدور المؤسسات في المساھمة 

في التنمیة المستدامة بجمیع أبعادھا  وتعزیز مكانة المؤسسة في االقتصاد . 

 

قادرین على تلبیة متطلبات برامج البحث قانون المؤسسات  إعداد باحثین أكادیمیین في مجال ب-

الوطنیة في مجال تطویر نظم القانونیة الخاصة الوطنیة سواء المتعلقة بالجانب االقتصادي 

واالجتماعي والصناعي خصوصا.  

قابلة لالستغالل في قانون المؤسسات ج- تكوین إطارات متخصصة ذات تأھیل عالي، في مجال 

كافة مجاالت الخاصة بمیدان الشغل. 

وذلك اتصال الطالب بالمحیط االقتصادي واالجتماعي المتمثل في المؤسسات الناشطة فیھ د-  

ن طریق التربص القصیر المدى الذي یحصل علیھ الطالب میدانیا بغیة اكتساب المعارف ع

 والخبرة المطلوبة.

 

د- المؤھالت و القدرات المستھدفة: 
      إن تزوید المؤسسات االقتصادیة العمومیة والخاصة  وكذا اإلدارات العمومیة ذات الطابع 

التجاري والصناعي  بالقدرات البشریة المؤھلة و المتخصصة ھو من األھداف الرئیسي لھذا 

الماستر باعتباره من التخصصات حدیثة لمواكبة التحوالت االقتصادیة الحاصلة على المستوى 

الوطني والدولي ، بعد الدخول  في القتصاد الحر . 
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كما إن الغرض من إحداث الماستر في قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة ھو إعداد إطارات كفؤة 

علمیا تستجیب إلى متطلبات الوطنیة في میدان البحث العلمي والتمكن من استخدام القانون بكافة 

فروعھ بفعالیة في المیدان العملي للمساھمة في تطویر المؤسسات العلمیة و االجتماعیة واالقتصادیة 

وترقیتھا وھذا من خالل التعرف على اآللیات التنظیمیة الجدیدة في مجال قانون المؤسسة والتنمیة 

المستدامة . 

ه- القدرات الجھویة و الوطنیة للقابلیة للتشغیل 
- المؤسسات العمومیة االقتصادیة. 

- المؤسسات الخاصة بمختلف نشاطاتھا. 
- المؤسسات اإلداریة ذات الطابع الصناعي والتجاري. 

 مستشارون قانونیون لدى المؤسسات االقتصادیة العمومیة والخاصة. -

 محامون متخصصون في مجال قانون المؤسسات التجاریة و التنمیة المستدامة. -

مراكز البحث العلمي  -
 -

و- الجسور نحو تخصصات أخرى 
یمكن لطلبة ھذا الماستر االستفادة من جسور نحو تخصصات أخرى مفتوحة وھي:  

ـ القانون الدولي االقتصادي. 

-قانون الخاص األساسي. 

- قانون الخاص المعمق.  

القانون الجنائي  -

 ـ قانون اإلدارة العامة

ز- مؤشرات متابعة المشروع  
یتم متابعة المشروع من خالل عملیات التقییم المختلفة بدایة على مستوى فریق التكوین بالتخصص، ثم على 

مستوى فریق التكوین للشعبة، ثم على مستوى فریق التكوین للمیدان، وتستغل في ذلك نتائج التعاون مع المحیط 

االجتماعي كمؤشرات للمتابعة.  
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الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة  - 3ب
 

  الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي  المجموع
 أستاذ التعلیم العالي 0 3 3
    أستاذ محاضر أ 7 0 7
 أستاذ محاضر ب 5 2 7

 أستاذ مساعد أ 13 7 20
 أستاذ مساعد ب 15 0 15

 أخرى   
 المجموع 40 12 52

 
 

 :مستخدموا الدعم الدائمین - 4ب
 

 
  الرتیة  العدد
 عون اداري 2
 اعالم الي 4
 مسؤول مكتب – األمانة- 2

 
-اإلمكانیات المادیة المتوفرة 6

المخابر البیداغوجیة والتجھیزات  -أ
     عنوان المخبر :

 
التاریخ ورقم االعتماد مدیر المخبر عنوان المخبر 
القانون الدولي للتنمیة 

المستدامة  
 تحت رقم 04/2012 / 14الدكتور : بقنیش عثمان 

145/12 
 112 تحت رقم 2012جوان الدكتور : مزیان محمد األمین قانون العقاري والبیئة 

 
 

 
 

) ستون طالب 60: (قدرات االستیعاب 
 

 
  الرقم اسم التجھیز  العدد المالحظات

 01 مدرجات 08 
 02 قاعات لألعمال التطبیقیة 46 

كتاب10000  03 مكتبة الكلیة 01 
جھاز إعالم آلي30  04 قاعة اإلعالم اآللي 02 

 05 Rétroprojecteurs 05 
 04 Vidéos projecteurs 06 
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 - مشاریع البحث الداعمة للتكوین المقترح د
 

تاریخ نھایة المشروع تاریخ بدایة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث 
    
    
    
    
 

 التوثیق المتوفر:و- 
 
 

 عنوان : مراجع عامة ومتخصصة 23000ـ المكتبة المركزیة للجامعة: 

 : مراجع متخصصة 700ـ مكتبة كلیة الحقوق والعلوم التجاریة: 

 
 
 

ه-فضاءات  األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم و االتصال 
 

 طالب.  400ـ قاعة مطالعة بالكلیة قدرتھا االستیعابیة: 

 حاسوب متطور لكل واحدة 30 لالنترنت مجھزة بـ 02ـ قاعاتان 
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IIبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم - 
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السداسي األول: 
 

 وحدة التعلیم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

األرصدة المعامل 
نوع التقییم 

أعمال  أعمال موجھةمحاضرة  أسبوع  15
 تطبیقیة

أعمال أخرى 
 (عمل شخصي)

إمتحان متواصل 

          وحدات التعلیم األساسیة    
           (إج)1و ت أ 

× ×  67h30 3h 1h30  8 4 6 قانون المؤسسة المعمق
× ×  67h30 3h 1h30  6 4 6التنمیة المستدامة  

           (إخ)2و ت أ 
×   45h 3h   1 4 6عالقات العمل في المؤسسة   القیم المنقولة  

          وحدات التعلیم المنھجیة
           (إج)1و ت م 

×   22h30 1h30   5 2 4 1منھجیة  البحث العلمي
           (إخ)2و ت م 

×   22h30 1h30   1 2 4العقود التجاریة   قانون االشھار  
         وحدات التعلیم اإلسكتشافیة 

          (إج)1و ت إ  
×   45h 3h   5 1 1 1الملكیة الصناعیة و التجاریة 

     5    (إخ) 2و ت إ  
×   22h30 1h30    1 1قانون الجمارك   قانون التجارة الدولیة 

         وحدة التعلیم األفقیة 
         (إج) 1و ت أ ف

×   22h30 1h30    1 1 قانون المنافسة 
× ×  22h30  1h30  5 1 1 1لغة فرنسیة 

   337.5h 18h 4h30  36 20 30 1مجموع السداسي 
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 الثاني:  - السداسي2
 

 وحدة التعلیم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

األرصدة المعامل 
نوع التقییم 

أعمال  أعمال موجھةمحاضرة  أسبوع  15
 تطبیقیة

أعمال أخرى 
(عمل شخصي) 

إمتحان متواصل 

          وحدات التعلیم األساسیة    
           (إج)1و ت أ 

× ×  67h30 3h 1h30  8 4 6 قانون المؤسسات المعمق
× ×  67h30 3h 1h30  6 4 6القانون الجبائي للمؤسسة  

           (إخ)2و ت أ 
×   45h 3h   1 4 6قانون المؤسسات البنكیة   األعوان االقتصادیین  

          وحدات التعلیم المنھجیة
           (إج)1و ت م 

×   22h30 1h30   3 2 4 2منھجیة البحث العلمي   
           (إخ)2و ت م 

×   22h30 1h30   8 2 4الصیغ القانونیة لعقود الشركات   إجراءات التنفیذ  
         وحدات التعلیم اإلسكتشافیة 

          (إج)1و ت إ  
×   45h 3h   3 1 1 2الملكیة الصناعیة و التجاریة  

         (إخ) 2و ت إ  
×   22h30 1h30   2 1 1منازعات العمل    قانون البورصة  

         وحدة التعلیم األفقیة 
         (إج) 1و ت أ ف

×   22h30 1h30    1 1قانون القرض   
× ×  22h30  1h30  5 1 1لغة فرنسیة 

   337.5h 18h 4h30  36 20 30 2مجموع السداسي 
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 - السداسي الثالث:   3
 

 وحدة التعلیم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

األرصدة المعامل 
نوع التقییم 

أعمال أخرى   أعمال تطبیقیة أعمال موجھةمحاضرة  أسبوع  15
شخصي)  (عمل 

إمتحان متواصل 

          وحدات التعلیم األساسیة    
           (إج)1و ت أ 

× ×  67h30 3h 1h30  8 4 6القانون الجنائي للمؤسسة 
× ×  67h30 3h 1h30  6 4 6تمویل المؤسسة  

           (إخ)2و ت أ 
×   45h 3h   1 4 6قانون البیئة    عقد الشركة  

          وحدات التعلیم المنھجیة
           (إج)1و ت م 

×   22h30 1h30   8 2 4 منھجیة البحث العلمي          
           (إخ)2و ت م 

×   22h30 1h30   1 2 4قانون التأمین   عقود التجارة االلكترونیة 
         وحدات التعلیم اإلستكتشافیة 

          (إج)1و ت إ  
×   45h 3h   5 1 1قانون المؤسسة المقارن 

         (إخ) 2و ت إ  
×   22h30 1h30   2 1 1 إفالس المؤسسات التجاریة   دعاوى الشركات

         وحدة التعلیم األفقیة 
         (إج) 1و ت أ ف

×   22h30 1h30    1 1قانون االستثمار  
× ×  22h30  1h30  5 1 1االثبات في المواد المدنیة و التجاریة  

   337.5h 18h 4h30   20 30 3مجموع السداسي 

                                18  التنمیة المستدامة                                                                     و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
                          

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



السداسي الرابع:  - 4
 

المیدان: الحقوق والعلوم السیاسیة  
الشعبة: حقوق  

 :                 قانون المؤسسة والتنمیة المستدامةالتخصص
 
 
 

تربص في مؤسسة یتوج بمذكرة تناقش 
 
 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 18 10 8 المذكرة  
 6 3 4تقنیات إعداد مذكرة. 

 6 3 4البحث الوثائقي في المكتبة 
 30 12 16 4مجموع السداسي 

 
 
 حوصلة شاملة للتكوین:-5

 
 

 و ت               ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع
945     h 67h30 202.5h 135h 540h محاضرة 

202h30 67h30   135h أعمال موجھة 
108h 15h 22h 26h 45h عمل شخصي 
120h    120h المذكرة 
60h   60h   .تقنیات اعداد مذكرة
60h   60h   البحث الوثائقي في المكتبة

1495.5h 150h 224.5h 281h 840h المجموع 
 األرصدة 72 36 6 6 120

 لكل وحدة األرصدة%  60 30 5 5 100 
 تعلیم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              عنوان الماستر: قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة مستغانم –: جامعة عبد الحمید ابن بادیس المؤسسة 
 

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIبطاقات تنظیم وحدات التعلیم - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                21  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 
 عنوان الوحدة : األساسیة

الشعبة : حقوق 
التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة  

 
السداسي : األول 

 
 

 سا180محاضرة :
سا 45أعمال موجھة:

سا 00أعمال تطبیقیة :
سا 15 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 18:األرصدة       األساسیةوحدة التعلیم : 

  
 

 1قانون المؤسسة المعمق  : 1المادة 
 6 األرصدة:
 4 المعامل :

 
 : التنمیة المستدامة  2المادة 

 6 األرصدة:
 4 المعامل :

 
 : عالقات العمل في المؤسسة  3المادة 

 6 األرصدة:
 4 المعامل :

 
 : القیم المنقولة  3المادة 

 6األرصدة : 
 4المعامل:

 
 
 
 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم تقویم مستمر + امتحان كتابي

                                22  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 
 1قانون المؤسسة المعمق  : 1المادة 

-المعرفة الموسعة والمعمقة لقانون المؤسسة   
خالل تبیان المبادئ العامة لھا بدراسة أشكال 

 الشركات التجاریة بالتفصیل .
 : التنمیة المستدامة  2المادة 

معرفة واسعة عن التنمیة المستدامة على اعتبار 
انھا حدیثة الظھور و تاثیرھا االقتصادي و 

االجتماعي و السیاسي و ابعادھا و المؤتمرات 
التي انعقدت بمناسبتھا.  

 
 
 

  : عالقات العمل في المؤسسة 3المادة 
المعرفة الموسعة و المعمقة المتعلقة بتطور  

قانون العمل والتعرض إلى ماھیة قانون 
العمل(وتحدید مجال تطبیقھ وتطبیق قانون العمل 

باإلضافة إلى التطرق لمصادر قانون العمل 
: القیم المنقولة . 3المادة

تعمیق معرف الطالب في مجال شركات األموال 
بالقیم المنقولة التي تشكل رأس مالھا وھي 

سندات تكون مسعرة أو قابلة لذلك تتمثل في 
األسھم، سندات االستحقاق، سندات المساھمة 

شھادات االستثمار وشھادات الحق في 
التصویت.  

 
  

 
 وصف المواد

 

 
 
 

                                23  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



عنوان الوحدة : المنھجیة  
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة .  
السداسي : األول 

 
 

 سا45محاضرة :
سا 00أعمال موجھة:

سا 00أعمال تطبیقیة : 
 سا06 عمل شخصي :

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 8:    األرصدةالمنھجیةوحدة التعلیم :   
  
 

 1 : منھجیة البحث العلمي 1 المادة 
 4 األرصدة: 
 2 المعامل : 

 
 :العقود التجاریة  2 المادة 

 4 األرصدة: 
  2 المعامل :

 
 : قانون االشھار 3المادة 

 4 األرصدة: 
  2 المعامل :

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 
 امتحان كتابي

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

  : منھجیة البحث العلمي .1المادة 
 البحث العلمي و تحدید أھدافھ االلمام بمراحل 

وأھمیتھ و تحدید المفاھیم الرئیسیة في البحث     
و تحدید  اشكاالت وفروض البحث. 

 : العقود التجاریة . 2المادة  
تكوین معرفة واسعة  ومعمقة حول العقود التي 

تبرمھا الشركات التجاریة وھي عقد البیع  
التجاري وعقد الرھن التجاري وعقد الوكالة 

التجاریة وعقد النقل التجاري. 
: قانون االشھار  2المادة

تكوین الطالب في مجال االشھار و االعالنات 
بتعریفھا و اھمیتھا و دورھا و االجھزة المسؤولة 

عنھا و دورھا في تنمیة االقتصاد  
االشھار اكتساب معرفة بالتنظیم القانوني لنشاط 

 .و االعالنات

 وصف المواد
 

                                24  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 
عنوان الوحدة : االستكشافیة  

الشعبة : حقوق 
التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة . 

السداسي : األول 
 

 
 سا67.30محاضرة : 

سا 00أعمال موجھة: 
سا 00أعمال تطبیقیة : 

 سا10 عمل شخصي :
 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 2:    األرصدةاالستكشافیةوحدة التعلیم :   
  
 

 1: الملكیة الصناعیة و التجاریة  1 المادة 
 1األرصدة:  

 1 المعامل : 
 

 : قانون الجمارك    2 المادة 
 1 األرصدة: 
  1 المعامل : 

 
 : قانون التجارة الدولیة  2المادة 

 1 األرصدة: 
  1 المعامل : 

 
 
 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

 الملكیة الصناعیة و التجاریة  :1المادة 
االلمام بمعرفة نظریة واسعة و معمقة متعلقة 

بالملكیة افكریة في شقھا الصناعي و التجاري 
بدراسة الملكیة الفكریة والتعرف على براءة 

 االختراع و العالمات التجاریة . 
 : قانون الجمارك  2المادة  

یتضمن دراسة أحكام قانون الجمارك      
بتعریفھ و تبیان مجاالت تطبیقھ و التعرف على 
التعریفة الجمركیة والجرائم المرتكبة في المجال 

الجمركي.  
 

 وصف المواد
 

                                25  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 
  : قانون التجارة الدولیة 2المادة 

الوقوف على األسس والمبادئ التي تقوم علیھا 
التجارة الدولیة ومدى تأثیرھا على االقتصاد 
الوطني ودور المؤسسة في العملیة التجاریة 
 الدولیة و دراسة المنظمة العالمیة للتجارة  .

 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                26  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



عنوان الوحدة: األفقیة 
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة . 
السداسي : األول 

 
 

 د30سا22محاضرة : 
د 30سا22 أعمال موجھة:

سا 00أعمال تطبیقیة : 
 سا05 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 2:   األرصدة        األفقیةوحدة التعلیم:   
  

 : قانون المنافسة   1 المادة 
 1 األرصدة:

 1 المعامل : 
 

 1 اللغة الفرنسیة   2 المادة 
  1 األرصدة:

  1 المعامل : 
 
 
 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 تقویم مستمر + امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

  : قانون المنافسة .1المادة 
یتضمن دراسة معمقة وواسعة حول قانون 

المنافسة و االعمال االحتكاریة و ترسیخ مبادئ و 
قواعد السوق و حریة االسعار وفق الضوابط 

المنظمة لحریة المنافسة و التعرف على االعمال 
 .و الممارسات المقیدة للمنافسة 

 
 1 : اللغة الفرنسیة  2 المادة 

التحكم في اللغة والمصطلحات  القانونیة والبحث 
في اللغة الفرنسیة واستعمال المراجع العلمیة 

القانونیة باللغة الفرنسیة.  
 

 

 وصف المواد
 

 
 
 
 

                                27  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



عنوان الوحدة : األساسیة  
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة . 
السداسي : الثاني 

 
 

 سا180محاضرة : 
سا 45أعمال موجھة: 

سا 00أعمال تطبیقیة : 
 سا15 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 18:     األرصدةاألساسیة وحدة التعلیم :  
  
 

 2 : قانون المؤسسة المعمق 1 المادة 
 6 األرصدة: 
 4 المعامل : 

 
 : القانون الجبائي للمؤسسة  2 المادة 

 6 األرصدة: 
 4 المعامل : 

 
قانون المؤسسات البنكیة    : 3المادة 

 6 األرصدة: 
 4 المعامل : 

 
 : االعوان االقتصادیین  3المادة 

 6األرصدة: 
 4 المعامل : 

 
 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 تقویم مستمر + امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

 2 : قانون المؤسسة المعمق  1المادة 
التعرف على األحكام العامة و الخاصة لشركات 

األموال وھي شركة المساھمة و الشركة ذات 
المسؤولیة المحدودة و الشركة ذات الشخص 

 الواحد و ذات المسؤولیة المحدودة  .
 : القانون الجبائي للمؤسسة . 2المادة 

تكوین معرفة نظریة واسعة و معمقة حول النظام 
الجبائي المشكل لمحتوى ھذه المادة بدراسة 

الضرائب و الرسوم التي تفرض على المؤسسة و 

 وصف المواد
 

                                28  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



االثار التي ترتبھا الجبایة على االقتصاد. 
قانون المؤسسات البنكیة .   : 3المادة 

تكوین الطالب في مجال المؤسسات البنكیة من 
ھیكلتھا و تكوینھا و نشأتھا و أھمیتھا و 

الضمانات البنكیة و دورھا في االقتصاد  
 

األعوان االقتصادیین   3المادة 
التعرف على األعوان االقتصادیین بتعریفھم و 

دورھم و عالقتھم بالمنافسة و األعمال التجاریة 
التي یقومون بھا و المخالفات التي یرتكبونھا 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                29  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 عنوان الوحدة : المنھجیة  
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة . 
 السداسي : الثاني

 
 سا45محاضرة :

سا 00أعمال موجھة: 
سا 00أعمال تطبیقیة : 

 سا11 عمل شخصي :

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 8:    األرصدةالمنھجیةوحدة التعلیم :   

 2 : منھجیة البحث العلمي 1 المادة 
 4 األرصدة: 
 2 المعامل : 

 
 :الصیغ القانونیة لعقود الشركات    2 المادة 

  4 األرصدة: 
 2 المعامل :

 
 :اجراءات التنفیذ  2المادة 

  4 األرصدة: 
  2 المعامل :

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 
 امتحان كتابي

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

 2 : منھجیة البحث العلمي  1المادة 
تعمیق معارف الطالب بشأن منھجیة البحث 

العلمي، ومنھجیة اكتساب المعارف العلمیة وتنمیة 
طرق التفكیر العلمي لدیة.  

 : الصیغ القانونیة لعقود الشركات  2المادة 
اإللمام بمعرفة نظریة واسعة و معمقة وواسعة 

لنماذج صیغ العقود التي تبرمھا الشركات 
التجاریة خالل ممارسة نشاطاتھا وھي نموذج 
عقد اندماج بین شركتین و نموذج عقد بیع و 

نموذج عقد الرھن و نموذج عقد إیجار و نموذج 
عقد الوكالة  و نموذج عقد تعدیل الشركة   . 

 : إجراءات التنفیذ . 2المادة 
تتضمن دراسة إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة 

و التجاریة بالتعرف على أركان التنفیذ و 
إجراءاتھ باإلضافة إلى للتحكم في الجانب العملي 

 التطبیقي ألحكام ھذه المادة .

 وصف المواد
 

 

                                30  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



 
عنوان الوحدة : االستكشافیة   

الشعبة : حقوق 
التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة   

السداسي : الثاني 

 

 
 سا67.30محاضرة : 

سا 00أعمال موجھة:
سا 00أعمال تطبیقیة :
 سا05 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 2:   األرصدةاالستكشافیة  وحدة التعلیم :   
 

 2 : الملكیة الصناعیة والتجاریة 1 المادة 
 1األرصدة:

 1 المعامل : 
 

 : منازعات العمل    2 المادة 
 1 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 
  : قانون البورصة 2المادة 

 1 األرصدة: 
 1 المعامل :

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

   2 الملكیة الصناعیة و التجاریة : 1المادة 
تكوین معرفة واسعة ومعمقة عن الملكیة 

الصناعیة والتجاریة تكملة لما سبق دراستھ  
بالتطرق الى الرسوم والنماذج الصناعیة و تسمیة 

 المنشأ . 
 : منازعات العمل في المؤسسة  2المادة 

یتضمن دراسة منازعات العمل القائمة بین  
العامل و المستخدم بشأن تنفیذ عالقة العمل 
الفردیة منھا و الجماعیة و سبل حلھا سواء 

بتسویتھا داخلیا ودیا او باللجوء الى القضاء.  
 

 : قانون البورصة   2المادة 
دراسة أساسیات حول قانون البورصة بتعریفھ 
ومراحل نشأتھ بدراسة بورصة االوراق المالیة 

بتبیان معناھا ووظائفھا ودورھا االقتصادي 
 بتحلیلھا من ناحیة ھیكلھا وسیر عملھا.

 وصف المواد
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عنوان الوحدة : األفقیة   

الشعبة : حقوق 
التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة . 

 
السداسي : الثاني 

 
 

 د30سا 22محاضرة : 
د 30سا 22أعمال موجھة: 

سا 00أعمال تطبیقیة : 
 سا05 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 2:    األرصدةاألفقیة  وحدة التعلیم :    
  
 

 :قانون القرض  1 المادة 
 1 األرصدة:

 1 المعامل : 
 

 2 : اللغة الفرنسیة 2 المادة 
 1 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 
 
 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 تقویم مستمر + امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

  قانون القرض1المادة 
یتضمن دراسة القرض التجاري بتعریفھ           
و خصائصھ و تصنیفاتھ و التعرف على المبادئ 
التي یقوم علیھا و اإلطار التنظیمي لھ و تقنیات 

 منح القروض  .
 

   2 : اللغة الفرنسیة2المادة 
التحكم في اللغة والمصطلحات والبحث في اللغة 

الفرنسیة واستعمال المراجع العلمیة القانونیة 
باللغة الفرنسیة.  

 

 وصف المواد
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عنوان الوحدة : األساسیة 
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة  
السداسي : الثالث 

 
 

 سا180محاضرة : 
سا 45أعمال موجھة: 
 سا00 أعمال تطبیقیة :
 سا15 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 18:    األرصدة  األساسیةوحدة التعلیم :   

  
 : قانون الجنائي للمؤسسة  1المادة 

 6 األرصدة: 
 4 المعامل : 

 
 : تمویل المؤسسة 2المادة 

 
 6 األرصدة: 
 4 المعامل : 

 
 :قانون البیئة  3المادة 

  6 األرصدة: 
 4 المعامل : 
 :عقد الشركة  3   ا لمادة 

  6 األرصدة: 
     4 المعامل : 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم تقویم مستمر + امتحان كتابي
 

 : القانون الجنائي للمؤسسة 1المادة 
تمكین الطالب من اإللمام بجمیع األحكام الجزائیة 
المطبقة في مجال القانون الجزائي المطبق على 

المؤسسات  باإلضافة إلى معرفة المسؤولیة 
الجزائیة لمختلف الھیئات اإلداریة في المؤسسة 

  سواء  طبیعیة كانت أو معنویة.
 : تمویل المؤسسة 2المادة 

    اكتساب الطالب المعرفة الواسعة حول 
المصادر المختلفة  لتمویل المؤسسة وھي 

:مصادر داخلیة ،والمصادر الخارجیة المباشرة و 
 والمصادر الخارجیة المباشرة الغیر.

 

 وصف المواد
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  : قانون البیئة 3المادة 

 
 
 

تمكین الطالب من معرفة المبادئ العامة لقانون 
البیئة وتاثیره على المؤسسة والتطورات التي مر 
بھا ھذا القانون ، في المحافل الوطنیة والدولیة، 

ومعرفة سبل المحافظة على البیئة من خالل 
عالقتھ بقانون المؤسسة. 

 
 

 : عقد الشركة 3المادة 
دراسة عقد الشركة بتعریفھ و التعرف على 

األركان الموضوعیة العامة و كذلك الخاصة و 
ھي تقدیم الحصص و نیة االشتراك و اقتسام 
األرباح و الخسائر  لھذا و األركان الشكلیة 
لصحتھ و ھي االشھار و القید و الجزاءات 

 المترتبة على مخالفة ھذه الشروط.  
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عنوان الوحدة : المنھجیة  
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة  
 

السداسي : الثالث 
 

 
 سا45محاضرة : 

سا 00أعمال موجھة: 
سا 00أعمال تطبیقیة : 

 سا09 عمل شخصي :
 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 4:     األرصدة  المنھجیةوحدة التعلیم :   

   مھنجیة البحث العلمي  :1المادة 
 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 
 : قانون التأمین  2المادة 

 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 
 : عقود التجارة االلكترونیة   2المادة 

 2 األرصدة: 
     1 المعامل : 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

  امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

  مھنجیة البحث العلمي  :1المادة 
تعمیق معارف الطالب بشأن منھجیة البحث 

العلمي، ومنھجیة اكتساب المعارف العلمیة وتنمیة 
طرق التفكیر العلمي لدیة.  

  
 : قانون التامین  2المادة 

دراسة مبادئ عامة في قانون التأمین، والنظام 
القانوني لعقد التأمین وبیان آثار ھذا العقد بالنسبة 

للمؤمن والمؤمن لھ والمستفید وقواعد تنفیذ ھذا 
العقد. 
  عقود التجارة االلكترونیة  2المادة 

یھدف الى دراسة العقود االلكترونیة نظرا 
لشیوعھا في المعامالت التجاریة الحدیثة وتنامي 

التجارة االلكترونیة ومزایاھا. 
 

 وصف المواد
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عنوان الوحدة : االستكشافیة  

الشعبة : حقوق 
التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة  

 السداسي : الثالث
 

 سا67.30 محاضرة :
سا  00أعمال موجھة: 

سا 00أعمال تطبیقیة : 
 سا07 عمل شخصي :

 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 4    األرصدة:  وحدة التعلیم :  االستكشافیة

 : قانون المؤسسة المقارن 1المادة 
 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 
 : إفالس المؤسسات التجاریة   2المادة 

 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 : دعاوى الشركات  2المادة 
 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم  امتحان كتابي
 

 : قانون المؤسسة المقارن 1المادة 
 - المقارنة بین أنظمة المؤسسات  التجاریة 

المختلفة وقانون الشركات الجزائري  مع تركیز 
 على قانون المؤسسة الفرنسي والمصري . 

 
 
 
 
 
 
 

 :إفالس الشركات التجاریة  2المادة 
تكوین معرفة واسعة و معمقة إلى ما تؤول إلیھ 

الشركة عند إفالسھا و كیفیة تسویة وضعیتھا     
 و ما مآل دیونھا عندما تصفى . 

 
 
 
 

   : دعاوى الشركات2المادة 
     دراسة الدعاوى التي ترفعھا الشركات 

بدراسة أنواع الدعاوى التي ینمكن المؤسسة 
رفعھا والجھة القضائیة المختصة وشروط رفعھا  
وھي دعاوى بطالن عقد الشركة و دعاوى إنھاء 

 عقد الشركة و دعاوى إثبات الشركة  .

 
 
 
 
 

 

 وصف المواد
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عنوان الوحدة : األفقیة  
الشعبة : حقوق 

التخصص : قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة  
 

السداسي : الثالث 
 

 
 د30سا 22محاضرة : 

د 30سا22أعمال موجھة: 
سا 00أعمال تطبیقیة : 

 سا05 عمل شخصي :
 

 
 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

والمواد المكونة لھا 
 

 
 4 وحدة التعلیم : األفقیة         األرصدة:

 : قانون  االستثمار  1المادة 
 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 
  االثبات في المواد المدنیة و التجاریة  2المادة 

 2 األرصدة: 
 1 المعامل : 

 

 
األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعلیم 

وكذا للمواد المكونة لھا 
 

 
 
  
  

 تقویم مستمر + امتحان كتابي
 

 (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

 
 : قانون االستثمار  1المادة 

      تكوین معرفة واسعة حول قانون االستثمار 
بدراسة تعریفھ و اھمیتھ و خصائصھ و تصنیقاتھ 

و الضمانات الممنوحة للمستثمرین   و تبیان 
دوره في تنمیة االقتصاد الوطني و التعرف على 
االجھزة الموكل الیھا القیام بالعملیة االستثماریة . 

 
 

 : االثبات في المواد المدنیة و التجاریة  2المادة 
   التعرف على طرق االثبات في المواد المدنیة 
و التجاریة من الناحیة النظریة و العملیة خاصة 
بظھور العقود االلكترونیة ومعرفة كیفیة اثبات 

التصرفات التي یقوم میسر المؤسسة في مواجھة 
 الغیر .

 وصف المواد
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IV  البرنامج المفصل لكل مادة -
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عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  األولالسداسي: 
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:    د/ یلس شاوش بشیر 

األستاذ المسؤول على المادة: زیغام أبو القاسم 
المادة: قانون المؤسسة المعمق  

 
  أھداف التعلیم:

 اإللمام بالمعرفة الواسعة والمعمقة لقانون الشركات في التشریع الجزائري و المشكلة لمحتوى المادة و كذلك 
التحكم في الجانب العملي التطبیقي ألحكام ھذا التنظیم . 

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

ـ اإللمام باألفكار األولیة  للقانون التجاري و كذلك القانون القانون المدني على اعتبار انھ الشریعة العامة  
وقانون األعمال . 

 
محتوى المادة: 

_ تعریف الشركة التجاریة . 
_ المبادئ العامة للشركات التجاریة . 

_ االحكام المشتركة للشركات التجاریة . 
_ الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة . 

_ تقسیمات الشركة و معیار التفرقة بینھا . 
_ الشركة المدنیة و التجاریة و معیار التفرقة بینھما. 

_ تصنیف الشركات التجاریة ( شركات األشخاص – شركات األموال – الشركات المختلطة) . 
_ شركات األشخاص . 

_ شركة التضامن (تاسیسھا، مسؤولیة الشریك، ادارتھا، تصفیتھا ). 
_ شركة التوصیة البسیطة ( خصائصھا، تكوینھا، ادارتھا، انقضائھا). 

_ شركة المحاصة (تكوینھا، خصائصھا، ادارتھا، حقوق والتزامات الشركاء) . 
 

طریقة التقییم: 
امتحان +تقییم مستمر 

 المراجع: 
  .2008أسامة نائل، الوجیز في الشركات التجاریة و االفالس، دار الثقافة،  -
  .2010فوزي اسامة ، الشركات التجاریة االحكام العامة و الخاصة، دار الثقافة،  -
  .2003 محمد العریني، محمد الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي، -
 .2009الطیب بلولة، قانون الشركات ، بارتي،  -
  .1988قاسم عبد الحمید الوتیدي، شركة التوصیة البسیطة، الغدارة العامة للبحوث،  -
 .1998مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة، ، الجامعة الجدیدة ،  -
 . 2002احمد ابو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث،  -

-1 Mohamed salah ,les sociétés commerciales,T1,éd EDIK,2005. 
-2 Yves Guyon, droit des affaires,T1,droit commercial et sociétés,T1 ,éd 

ECONOMICA.2003. 
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 قانون المؤسسة و التنمیة المستدامةعنوان الماستر: 
السداسي: األول  

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:    د/ یلس شاوش بشیر 
األستاذ المسؤول على المادة: یحي عبد الحمید 

 المادة: التنمیة المستدامة 

 
 
 
 

داف التعلیم: 
تكوین الطالب معرفة واسعة و معمقة عن التنمیة المستدامة على اعتبارھا مجال حدیث الظھور بتعریفھا و 

نشأتھا و اھدافھا و مبادئھا وخصائصھا و استراتیجیتھا و التعرف على ابعاد التنمیة و المؤتمرات التي انعقدت 
بمناسبتھا . 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
اإللمام باألفكار األولیة لقانون البیئة و القانون االقتصادي . 

محتوى المادة: 
 _ ماھیة التنمیة المستدامة . 1

     _ تعریفھا و نشأتھا . 
     _ أھدافھا و مبادئھا . 

     _ خصائصھا . 
 _ أبعاد التنمیة المستدامة . 2

      _ أبعاد اقتصادیة . 
      _ أبعاد اجتماعیة . 

      _ أبعاد بیئیة . 
      _ أبعاد تكنولوجیا 

 _ مصادر و الیات تمویل التنمیة المستدامة . 3
 _ مؤتمرات التنمیة المستدامة . 4

     _ مؤتمر ستولكھولم . 
     _ مؤتمر االمم المتحدة للبیئة و التنمیة . 
     _ قمة جوھانسبرغ للتنمیة المتسدامة . 

 _ دور المؤسسة في التنمیة المستدامة . 5
 

طریقة التقییم: 
امتحان +تقییم مستمر 

المراجع:  
. 2003-عبد القادر لخضر،استراتجیات الطاقة والتوازن البیئي في ظل التنمیة التنمیة المستدامة،دار العربیة ،1
. 2002-محمد صالح شیخ،اآلثار االقتصادیة والمالیة للتلوث البیئي ووسائل الحد منھا،مطبعة اإلشعاع الفني،2
. 1996-سلیمان  الریاشي،دراسات في التنمیة العربیة الواقع واالفاق ،مركز الدراسات العربیة، بیروت،3
. 2002-كامل البكري ، التنمیة االقتصادیة ،الدار الجامعیة ، بیروت ،4
. 1994-ابراھیم العیساوي ،التنمیة، المفھوم والتحدیات ،معھد التخطیط  الكویت،5
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1- B-Franchomme, I Desbarats, G Jazottes et V Vidalens, Entreprise et développement 
durable : Approche juridique pour l'acteur économique du XXIe siècle,éd LAMMY,2011. 
 2-Développement durable : Aspects stratégiques et opérationnels ,éd Frencis 
lefrvre,2011. 
3- F. carré,L'essentiel du développement durable : La loi grenelle 2 et le verdissement des 
politiques publiques,éd guallino,2012. 
S.brunelle, Développement durable,éd PUF ,2011. 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
السداسي: األول  

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:     د/ یلس شاوش بشیر 
 األستاذ المسؤول على المادة:  بنور سعاد

 في المؤسسة  المادة: عالقات العمل
 

أھداف التعلیم: 
تزوید الطالب بمعلومات عن عالقات العمل الفردیة منھا و الجماعیة بدراسة طبیعة العالقة بین العامل و الھیئة 

المستخدمة و حقوق و التزامات العامل داخل المؤسسة و طریقة انھاء عالقة العمل . 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

 المنظم 11-90اإللمام المبادئ العامة لقانون العمل الذي یعتبر مدخال لدراسة ھذه المادة كذلك القانون رقم 
لعالقات العمل . 
محتوى المادة: 

-ماھیة قانون العمل . 1
 للعامل. ي  المركز القانون2
-بیان خصائص قانون العمل. 3
-طبیعة قواعد قانون العمل 4
- تحدید مجال تطبیقھ 5
- حقوق والتزامات العامل داخل المؤسسة. 6
- تعلیق عالقات العمل. 7
- انھاء عالقات العمل. 8
 - مصادر قانون العمل .9
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
المراجع:  

 . 2007طیب بلولة جمال بلولة: انقطاع عالقة العمل في التشریع الجزائري، طبعة بیرتي  الجزائر،    -
 .2004أحمد سلیمان، التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
  .2004عبد العزیز عبد المنعم، االحكام العامة لعقد العمل الفردي، منشأة المعارف،  -
 .2000بعلي محمد الصغیر، تشریع العمل في القانون الجزائري، دار العلوم،  -
 .1991راشد راشد، شرح قانون العمل الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة .دمج، -
 . 2005مصطفى أبوعمرو: عالقات العمل الجماعیة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، -
 . 2007محمد حسین: منصور قانون العمل، دار الجامعیة الجدیدة،مصر، -

-1 A .CRISTAU, droit du  travail, 3eme éd, HACHETTE ,2007. 
-2 B .TÉYSSIE , droit du travail, relations collectives du  travail 4emeéd , LITEC,        DALLOZ ,paris , 2005   
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-3 D .GRANDGUILLOT , droit du travail et de la sécurité sociale , 9eme éd GUALINO ÈDITEUR , 2006 .  
-4 D. MARCHAUDE, M Miné ,le droit du travail en pratique 19 emeéd,          ORGANISATION , 2007 . 

  
-5 E .DOCKÈS, droit du  travail, 2eme éd,  DALLOZ, 2007.  
-6 G .GUERY, pratique de  droit du  travail, 8eme éd,  CLET, 2006 . 

 
 
 
 
 

عنوان الماستر قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

السداسي:األول 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:    د/ یلس شاوش بشیر 
األستاذ المسؤول على المادة:  بن قو أمال  

 القیم المنقولة  عنوان المادة:
 

أھداف التعلیم:  
- االلمام بمعرفة نظریة واسعة ومعمقة عن القیم المنقولة التي تصدرھا شركة المساھمة التي تكون رأس مالھا 

ھي سندات قابلة للتداول و تكون مسعرة او غیر مسعرة في البورصة  
ـ المعارف المسبقة المطلوبة: 

اإللمام بقانون الشركات و القانون التجاري. 
 

ـ محتوى المادة: 
 _ تعریف القین المنقولة وخصائصھا . 1
 _ األسھم  2

 _ تعریف األسھم . 
 _ قیمة السھم 

 _ أنواع األسھم  
 _ تداول األسھم و تداولھا  

 _ سندات االستحقاق  3
 _ سندات المساھمة 4
  _ شھادات االستثمار و شھادات الحق في التصویت 5
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

المراجع:  
 .2000عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة،  -
 .2009محمد فال الحسن، المساھمات العینیة في الشركات التجاریة، مجد للنشر،  -
 .2007عبد االول عابدین، مبدأ حریة تداول االسھم في شركة المساھمة، دار الفكر الجامعي،  -
 .1997محمد سامي فوزي، شرح القانون التجاري في الشركات التجاریة، دار الثقافة،  -
 .2001علي حسن یونس، القانون التجاري- الشركات التجاریة- دار الفكر العربي. -
-  

- Mohamed salah ,LES VALEUR MOBILIERS, éd EDIK,2001. 
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-  Mohamed salah et Farha Zéraoui Pérégrination en droit algerien des les 

sociétés commerciales, ,éd EDIK,2002. 

 
 
 

 
 

 
عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 

 
  األولالسداسي: 

 
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:   د/ مزیان محمد األمین 

 
   زھدور كوثر األستاذ المسؤول على المادة:

 1المادة: منھجیة البحث
 

أھداف التعلیم: 
ـ تعمیق معارف الطالب بشأن منھجیة البحث العلمي، ومنھجیة اكتساب المعارف العلمیة وتنمیة طرق التفكیر 

العلمي لدیة.  
 

ـ المعارف المسبقة المطلوبة:  
  - مبادئ فلسفة القانون. – نبذة عن تاریخ العلوم. ـ نبذة عن البحث العلمي عموما في مختلف العلوم .

محتوى المادة: 
ـ  مفھوم البحث العلمي. 
ـ مناھج البحث العلمي 

ـ أنواع البحوث العلمیة  
- العلم والمعرفة والمعلومات.  

ـ صفات ومھارات البحث العلمي.  
ـ مراحل البحث العلمي.  

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي  

 
 

 المراجع: 
 

.2001سامي عبد المنعم، البحث العلمي،دار العربیة، -   
 .ـ حافظ، عبد الرشید، التفكیر والبحث العلمي. جامعة الملك عبد العزیز، مركز النشر العلمي

. 2008ـ ھمام أبو الھامات، منھجیة البحث العلمي في العلوم القانونیة، ،
. 2000ـ  جالل ناھد، مناھج البحث في القانون، دار الحدیثة, 

 2006ـ سیاف  عبد الرؤف، قواعد البحث القانوني، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع, 
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2003-عصام عبد السالم المنھجیة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر,   
 

 
 
 
 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  االولالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:   د/ مزیان محمد األمین  
األستاذ المسؤول على المادة:   حمیدي  فاطمة 

المادة: العقود التجاریة  
 

أھداف التعلیم: 
تكوین معرفة واسعة ومعمقة للعقود التجاریة التي تبرمھا المؤسسات و الشركات التجاریة وھي البیع و الرھن 

التجاري و عقد الوكالة التجاریة و عقد النقل التجاري و التحكم في الجانب العملي ألحكام ھذه العقود . 
  

المعارف المسبقة المطلوبة : 
اإللمام بأحكام العقود التي یقرھا القانون المدني واألحكام الخاصة التي نص علیھا القانون التجاري.  

 
 محتوى المادة:

 _ عقد البیع التجاري. 1 
 _ عقد الرھن التجاري. 2
 _ عقد االیجار التجاري. 3
 _ عقد الوكالة التجاریة . 4
 _ عقد النقل التجاري. 5
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
 المراجع: 

  .2005طھ مصطفى كمال، العقود التجاریة، دار الفكر الجامعي،  -
 .1987محمدین جالل وفاء، المبادئ العامة في العقود التجاریة و عملیات البنوك، الدار الجامعیة،  -
  .1993عبد الحمید شواربي، القانون التجاري – العقود التجاریة – منشآت المعارف –  -
 .2000الجنبیھي منیرمحمد، العقود التجاریة، دار الفكر الجامعي، الدار الفكر الجامعي،  -
. 2012 عمورة عمار، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة،  -
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عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  األولالسداسي: 
      

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:   د/  مزیان محمد األمین 
قانون اإلشھار  المادة: 

األستاذ المسؤول على المادة:  عالق نوال 
 

أھداف التعلیم: 
تكوین الطالب في مجال قانون اإلشھار واإلعالنات و دوره في تنمیة االقتصاد بتعریفھ و أنواعھ و التعرف 

على الوكالة الوطنیة للنشر و اإلشھار وعالقة قانون اإلشھار بالصحافة . 
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
 القانون المدني و القانون التجاري .

محتوى المادة: 
 _ تعریف قانون اإلشھار . 1
 _ مراحل نشأتھ . 2
 _ أنواعھ. 3
 _ دور اإلشھار ( الدور االقتصادي و االجتماعي و السیاسي) . 4
 _ وسائل االشھار . 5
 _ قانون االشھار و الصحافة . 6
 _ الوكالة الوطنیة للنشر و االشھار ( نشأتھا، أھدافھا، دورھا، تطورھا) 7
 

طریقة التقییم: 
ـ امتحان نھائي 

 
المراجع:  

 
_ J.Pheller , J.Orsoni ; La publicité commerciale , 2 eme édition , vuibert 

entreprise , .2004Paris.  
. 1990منى الحدیدي ، اإلعالن ، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة – الطبعة األولى - 

 - أحمد عبد الفتاح سالمة،"فن اإلعالن اإلذاعي" مكتبة اإلعالم . 
 .1988 محمد فرید الصحن ، اإلعالن ، الطبعة األولى الدار الجامعیة ، مصر -
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عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  األولالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:  د/  حیدرة محمد 
األستاذ المسؤول على المادة: زواتین  خالد 

 1المادة: الملكیة الصناعیة و التجاریة 
 

أھداف التعلیم: 
االلمام بمعرفة نظریة واسعة و معمقة متعلقة بالملكیة الفكریة في شقیھا التجاري و الصناعي بدراسة نظام 

 براءات االختراع ونظام عالمات السلع وعالمات الخدمة.
المعارف المسبقة المطلوبة : 

-المبادئ العامة في القانون التجاري – قانون الملكیة الفكریة – قانون االعمال .  
 

محتوى المادة: 
 _ نظام براءات االختراع . 1

     _ مفھوم االختراع و تمییزه عن االبداع و االكتشاف . 
     _ طبیعة البراءة . 

     _ استبعاد بعض المنشآة من البراءة . 
     _ شروط قابلیة االختراع للبراءة وجزاء مخالفتھا . 

     _ االجراءات المتبعة للحصول على البراءة  
     _ ملكیة البراءة . 

     _ حمایة براءة االختراع . 
 _ نظام عالمات السلع و عالمة الخدمة . 2

     _ اختیار العالمة ( اشكالھا و شروطھا) . 
     _ اجراءات الحصول على العالمة ( االیداع – التسجیل – النشر) . 

     _ الھیئة المختصة في منح العالمة . 
     _  النظام القانوني للعالمة . 

     _ اكتساب ملكیة العالمة . 
     _ انقضاء العالمة . 

     _ الحمایة القانونیة للعالمة . 
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

المراجع:  
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة و  -

 .2006التجاریة، حقوق الملكیة االدبیة و الفنیة، ابن خلدون للنشر، 
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 .2000صالح زین الدین، الملكیة الصناعیة و التجاریة، دار الثقافة،  -
 جالل وفاء محمدین، العالمات التجاریة وطنیا ودولیا. -
 .2000عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكیة و الفكریة و حمایة المستھلك، دار الفكر،  -
. 1984سمیر جمیل الفتالوي، استغالل براءة االختراع، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

-J.azéma,brevet d’invention,édLammy droit  comercial ,éd 2002. 
 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  األولالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:   د/ حیدرة محمد 
 األستاذ المسؤول على المادة:  زھدور اشواق

المادة: قانون الجمارك  
 

 أھداف التعلیم:
-اكتساب معرفة كافیة بخصوص قانون الجمارك  بتعریفھ و التعرف على مجاالت تطبیقھ و انظمتھ  الجرائم 

 المرتكبة في اطاره و سبل مكافحتھا.
 

المعارف المسبقة المطلوبة: 
االلمام بالمبادئ االولیة لقانون الجمارك  

 
محتوى المادة: 

 _ تعریف قانون الجمارك . 1

 _ مجال تطبیقھ. 2

 _ التعریفة الجمركیة. 3

 _ ادارة الجمارك و سیرھا. 4

 _ أعوان الجمارك و سیرھا. 5

 _ أعوان الجمارك . 6

 _ األنظمة الجمركیة االقتصادیة . 7

 _ الجرائم الجمركیة . 8

     _ التھریب الجمركي 

     _ التصریح المزور. 

     _ األعمال الشبیھة بالتصدیر واالستیراد بدون ترخیص . 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي  

 
المراجع:  

                                47  التنمیة و  قانون المؤسسة عنوان الماستر:  جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   : المؤسسة 
 المستدامة                                                                                              

            2015-  2014السنة الجامعیة : 
 



  .1997، 2احسن بوسقیعة ، التشریع الجمركي المدعم باالجتھاد القضائي، دار ھومة، الطبعة  -
  .2009خالد علیمان علیمان، ادارة التخلیص الجمركي، دار الصفاء،  -
قانون الجمارك الجزائري.  -

-C.beer,et H.Tremeau ,le droit douanier ,éd Economica,2003. 

 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  األولالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:    د/ حیدرة محمد 
  األستاذ المسؤول على المادة:  بزحاف فیصل

 التجارة الدولیة . قانون المادة:
 

 أھداف التعلیم:
 الوقوف على األسس  و المبادئ التي تقوم علیھا التجارة الدولیة و مدى تاثیرھا على االقتصاد الوطني و دور 

 المؤسسات في العملیة التجاریة الخارجیة .
 ـ المعارف المسبقة المطلوبة: 

 اإللمام بالقانون الدولي االقتصادي الذي یعتبر مدخال لدراسة التجارة الدولیة و القانون التجاري . 
 

 محتوى المادة:
 _ أشخاص قانون التجارة الدولیة . 1

        _ الدول  
        _ المنظمات الدولیة . 

 
 _ قواعد قانون التجارة الدولیة . 2
 _ تقنیات التجارة الدولیة. 3
.  OMC  _ المنظمة العالمیة للتجارة 4

       _ نشأتھا 
       _ خصائصھا. 

         _ أجھزتھا و كیفیة االنضمام إلیھا .
 
 _منازعات التجارة الدولیة . 5
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
المراجع:  

 
 .2007سعد اهللا عمر، قانون التجارة الدولیة، النظریة المعاصرة،  -
  .2009 عمران جابر فھمي، منظمة التجارة العالمیة، دار الثقافة،  -
 .2004المراكبي السید عبد المنعم، التجارة الدولیة وسیادة الدولة، دار النھضة العربیة،  -
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 .1997موسى طالب حسن، الموجز في قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة،  -
 .GAT ،2004جالل وفاء محمدین ، تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار اتفاقیة  -
  .2008مصطفى سالمة ، منظمة التجارة العالمیة النظام الدولي للتجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة،  -

 
 
 

 
عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 

 
  األولالسداسي: 

 
  سالیم عبد اهللاد/    األفقیة: األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

األستاذ المسؤول على المادة: بن عدیدة نبیل  
المادة: قانون المنافسة  

 
 أھداف التعلیم:

تكوین معرفة واسعة حول قانون المنافسة و ترسیخ مبادئ قواعد السوق و حریة األسعار وفق الضوابط 
 المنظمة لحریة المنافسة و التعرف على األعمال و الممارسات المقیدة للمنافسة . 

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

  .12-08 و كذلك القانون رقم 03-03اإللمام باألفكار األولیة حول قانون المنافسة السیما القانون رقم 
 

محتوى المادة: 
 _ تعریف قانون المنافسة و خصائصھ . 1
 _ الممارسات المقیدة للمنافسة. 2

     _ االتفاقیات ( تعریفھا و شروطھا)  
     _ الوضعیة المھیمنة. 
     _ التبعیة االقتصادیة. 

     _ التجمھر . 
 _ مجلس المنافسة ( تعریفھ- تكوینھ- اجھزتھ – دوره- الطعن في قراراتھ) . 3
 _ الوزیر المكلف بالتجارة . 4
 

طریقة التقییم: 
  امتحان نھائي

 
المراجع 

 .2011 ، 03-03شریف محمد كاتو، قانون المنافسة وفق االمر  -
 .2010احمد بوسقیعة، الجرائم الواقعة على االموال ، الجزء الثاني،   -
الشھاوي قدري عبد الفتاح، شرح قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة ، دار النھضة  -

  .2006العربیة، 
. 2007امل محمد شلبي، التنظیم القانوني و منع االحتكار. الدار العربیة. -

-M .Drissi. Alami Machachi. Concurrence droits et obligations des entreprises 
au Maroc. Edd 2004. 
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-Jean Bernard Blaise : Ententes et concentration, répertoire de droit 
commercial, T 3, Dalloz, Paris,1997. 
-D.Brault, le droit Concurrence Comparé ,éd ;Econnonica,2002.  

 
 
 
 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  األولالسداسي: 
 

سالیم عبد اهللا األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األفقیة:    د/ 
المادة :اللغة الفرنسیة 

األستاذ المسؤول على المادة:  خرشوش نوال 
 

أھداف التعلیم: 
تمكین الطالب من التحكم في اللغة والمصطلحات والبحث في اللغة الفرنسیة.  

 
المعارف المسبقة المطلوبة 

ـ المبادئ العامة للقانون 
-مبادئ أولیة في اللغة الفرنسیة 

 
محتوى المادة: 

ـ مصطلحات قانونیة مستعملة في قانون الشركات 
- مصطلحات قانونیة مستعملة في قانون الملكیة الفكریة 

 ـ مصطلحات قانونیة مستعملة في قانون المنافسة 
 ـ مصطلحات قانونیة مستعملة في العمل  

  تحریر العقود باللغة الفرنسیة
طریقة التقییم: 

تقیم مستمر 
 

المراجع:  
 

 2003 معجم المصطلحات القانونیة فرنسى انجلیزى عربى،دا ر الكتاب المصري, ـ احمد زكي بدوي،
 

-Gérard Dion. Dictionnaire Canadien Des Relations Du Travail. Presses 
Université Laval, 1986. 
- L. Pollak. Lexique juridique français-anglais: termes courants du droit public 
et privé. Carswell, 1995. 
- Jean Baleyte. Dictionnaire économique et juridique. L.G.D.J., 1995.  
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http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+Dion%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L.+Pollak%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 
 
 
 
 

قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة عنوان الماستر: 
 

الثاني السداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:     د/ قماري نضیرة 
األستاذ المسؤول على المادة: زیغام أبو القاسم 

قانون المؤسسات المعمق المادة: 
 

أھداف التعلیم: 
زیادة إلمام الطالب بشركات االموال  و ھي شركة المساھمة و الشركة ذات المسئولیة المحدودة و الشركة ذات 

.  الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة و شركة التوصیة باالسھم 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

 االلمام بالمعرفة األولیة التي تتضمنھا مادة قانون الشركات و القانون التجاري وقانون االعمال .
محتوى المادة: 

 _ شركة المساھمة  1
_ تأسیس شركة المساھمة باللجوء العلني  لالدخار. 

_ تأسیس شركة المساھمة دون اللجوء العلني  لالدخار. 
_ شركة المساھمة ذات مجلس االدارة . 

_ شركة المساھمة ذات مجلس المدیرین ومجلس المراقبة . 
_ جمعیات المساھمین. 
_ مندوبي الحسابات. 

_ تحویل و حل شركة المساھمة. 
 _ الشركة ذات المسئولیة المحدودة . 2

    _ خصائصھا و طبیعتھا. 
    _ تأسیسھا (االركان الموضوعیة و الشكلیة لتاسیسھا) . 

    _ تسییرھا و ادارتھا. 
    _ مراقبتھا و انقضائھا . 

 _ شركة التوصیة باالسھم. 3
      _ تكوینھا  
      _ ادارتھا  

      _ انقضائھا    
طریقة التقییم: 

امتحان +تقییم مستمر 
المراجع:  

  .2008أسامة نائل، الوجیز في الشركات التجاریة و االفالس، دار الثقافة،  -
  .2010فوزي اسامة ، الشركات التجاریة االحكام العامة و الخاصة، دار الثقافة،  -
  .2003 محمد العریني، محمد الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي، -
 .2009الطیب بلولة، قانون الشركات ، بارتي،  -
  .1988قاسم عبد الحمیدالوتیدي، شركة التوصیة البسیطة، الغدارة العامة للبحوث،  -
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 .1998مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة، ، الجامعة الجدیدة ،  -
.  2002احمد او الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث،  -
 .1987جالل وفاء محمدین، المبادئ العامة في شركات االموال، الدار الجامعیة،  -
 .1999علي البارودي، القانون التجاري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  الثانيالسداسي: 
 

األساسیة:    د/ قماري نضیرة  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة
 األستاذ المسؤول على المادة:  سالمي  نضال 

 المادة: القانون الجبائي للمؤسسة 
 

 أھداف التعلیم:
إطالع الطالب على النظام  الجبائي للمؤسسة المتمثل في الضرائب و الرسوم التي تفرض علیھا و االثار التي 

 ترتبھا الجبایة على االقتصاد.
المعارف المسبقة المطلوبة : 

االلمام بقانون المالیة و قانون الضرائب و القانون االقتصادي . 
 

 محتوى المادة:
 _ المبادئ االساسیة للضریبة . 1
 _ جبایة المؤسسة في النظام الجبائي الجزائري. 2
 _ التزامات المؤسسة المكلفة بالضریبة. 3
 _ االثار االقتصادیة للضریبة . 4
 _ الضغط الجبائي في المؤسسة. 5
 _ االزدواج الضریبي . 6

النظام الجبائي الجزائري :  
-الضرائب المباشرة 1
- الضرائب  الغیرالمباشرة 2

طریقة التقییم: 
  امتحان نھائي+تقییم مستمر 

 
المراجع:  

 
  .2004محمد دویدان، مبادئ االقتصاد السیاسي ، االقتصاد المالي، الجزء الرابع، موفم للنشر،  -
 .2008محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار ھومة،  -
 .2011بوعون یحیاوي نصیرة، جبایة المؤسسة،  -

 - بن صاري یاسین المنازعات الضریبیة.
 .2000سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، دار الجامعة للنشر،  -
 .2006قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.دمج، -

 2009- یلس شاوش – المالیة العامة – دیوان المطبوعات الجامعیة – طبعة 
-P.SERLOOTEN ,la fiscalités des contrat d’affaires,éd droit des affaires 
proche. 
--P.SERLOOTEN , fiscalités de transmition des entreprises,éd droit des 
affaires proche. 
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--P.SERLOOTEN , fiscalités du financement des entreprises ,éd droit des 
affaires proche. 
 
 
 

قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة  عنوان الماستر:
 

السداسي: الثاني 
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:    د/ قماري نضیرة 

األستاذ المسؤول على المادة:  زاوي عبد اللطیف 
المادة : قانون المؤسسات البنكیة 

 
أھداف التعلیم: 

اكتساب الطالب معرفة واسعة تتعلق بتطور النظام المصرفي الجزائري ،  وتحدید ماھیة البنوك  ، وأنواعھا ، 
باإلضافة إلى الضمانات البنكیة بتحدید مفھومھا و انواعھا و قیمتھا . 

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

 القانون التجاري – الشركات التجاریة بمختلف أنواعھا – األوراق التجاریة . 
محتوى المادة: 

 _ تعریف البنوك. 1
 _ نشأة البنوك . 2
 _ أنواع البنوك. 3
 _ دورھا و اھدافھا. 4
 _ الضمانات البنكیة 5

      أ – قیمة الضمانات و اختیارھا. 
     ب – أنواع الضمانات . 

          _ الضمانات الشخصیة ( الكفالة) . 
          _ الضمانات الحقیقیة ( الرھن) . 

_ تطور النظام المصرفي في الجزائر . 6
المسؤلیة البنكیة.  7-

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

المراجع:  
         .2000شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
 ..1996محمود حمیدات، مدخل التحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
 .2000الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
 .2000 بخزار یعدل فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
 .2000رشدي صالح عبد الفتاح، البنوك الشاملة وتطویر دور الجھاز المصرفي المصري، اإلسكندریة -

-Dhafer Saidane, "La banque commerciale traditionnelle est-elle en déclin", 
Finances et développement au Maghreb, n°27, Juin 2001 . 
-Laurent VILANOVA, "Les vertus du financement bancaire", Finance-
contrôle-stratégie, vol 2, n°2, Juin 1999 . 
-M.LACHEB,droit bancaire ,éd IMAG.2001. 
-F.crua,contrat bancaire ,T1,éd ,Economica ;2001. 
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عنوان الماستر:قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

السداسي: الثاني 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:    د/ قماري نضیرة 
األستاذ المسؤول على المادة:  خراز حلیمة 

 األعوان االقتصادیین المادة: 
 

أھداف التعلیم: 
تزوید الطالب بمعلومات حول األشخاص الذین یساھمون في ممارسة النشاطات االقتصادیة  وھم األعوان 

االقتصادیین بتعریف العون االقتصادي و التعرف على أصنافھ و على الممارسات التجاریة التي یقوم بھا و كذا 
الجزاءات المترتبة على المخالفات التي یرتكبھا. 

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

 قانون المنافسة . -
  المنظم للممارسات التجاریة .02-04القانون رقم  -
 . 306-06المرسوم التنفیذي رقم:  -

 
محتوى المادة: 

 _ تعریف األعوان االقتصادیین . 1
 _ أصناف األعوان االقتصادیین. 2
 _ الممارسات التجاریة لألعوان االقتصادیین . 3

      _ العقود التي یبرمھا. 
      _ الممارسات غیر النزیھة . 

      _ الممارسات التعسفیة. 
 _  اجراءات متابعة االعوان االقتصادیین . 4
 _ الجزاءات المترتبة عن المخالفات. 5

       
 طریقة التقییم: -

امتحان نھائي 
 المراجع: 

 
-  Dominique  Brault : Droit et politique de la concurrence, Economica, 

Paris,1997. 

- Gide Layrette Nouel :  Droit Français de la concurrence et de 

distribution,tome1. 
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 -  Georges  Ripert et René Roblot : Traité de droit commercial,tome 1,16 

ème        édition,lGDj , Paris,1996.  

-   Jack Azéma :  le droit Français de la concurrence, PUF,Paris,1ère 

édition,1981.  

  - Jean Bernard Blaise :  Droit des affaires(commerçants-concurrence-

distribution), LGDj,Paris,2ème édition,2000. 

 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 السداسي: الثاني

 
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:   د/ باسم شھاب الدین  

األستاذ المسؤول على المادة: بن قادة محمد األمین   
 2المادة : منھجیة البحث

أھداف التعلیم: 
تعمیق معارف الطالب بشأن منھجیة البحث العلمي، ومنھجیة اكتساب المعارف العلمیة وتنمیة طرق التفكیر 

العلمي لدیة.  
المعارف المسبقة المطلوبة : 

- مبادئ فلسفة القانون. نبذة عن تاریخ العلوم.  
 

محتوى المادة: 
 

ـ المناھج القانونیة 
ـ المناھج الجزئیة الخاصة المستخدمة في القانون 

ـ مناھج القانون كعلم أو المعرفة العلمیة للظواھر القانونیة 
ـ منھج المقارن 

 2ـ المنھج الحقوقي الشكلي 
ـ المنھج الجدلي 

 ـ طرق التفسیر و التكییف في العلوم القانونیة
متطلبات البحث العلمي ـ 

ـ المالحظة 
ـ الفرضیة 

 ـ التحقیق
 

طریقة التقییم: 
 

امتحان نھائي 
 

المراجع: 
 .2004ـ عبد العزیز المنشاوي،  تطویر البحث العلمي،دار المالین،
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. 2007ـ اللنفاوي عبد القدوس،  دور منھجیة البحث العلمي في اكتساب الخبرات الفنیة، 
 2001ـ محمود زھران، قواعد البحث القانوني، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع, 

  
.  

 
 
 

 
عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 

 
السداسي:الثاني  

 
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:   د/ باسم شھاب الدین 

المادة: الصیغ القانونیة لعقود الشركات 
األستاذ المسؤول على المادة:عوایل عبد الصمد 

 
أھداف التعلیم: 

تمكین الطالب من اكتساب معرفة للنظام القانوني التي تنتھجھ المؤسسة  في صیاغة مختلف العقود بمضامین 
دقیقة تعبر عن إرادة األطراف المتعاقدة طبقا للقانون . 

  
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
 .  النظریة العامة للقانون والحق والنظریة العامة في االلتزام

 
محتوى المادة: 

- صیغ عقد االیجار 
- صیغ عقد البیع تجاري 

عقد اندماج بین شركتین. - نموذج 
-  نموذج عقد الرھن. 

 -  نموذج عقد تحویل الشركة 
- صیغ عقد العمل 

 
طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
 المراجع: 

 .2004منیر محمد الجنبھي، الصیغ القانونیة لعقود تاسیس الشركات ، دار الفكر الجامعي،  -
 .2009اللمساوي، الصیغ النموذجیة في القانون التجاري، المركز القومي للصدارات،  -
 .2009ھاني محمد المنایلي، الصیغ القانونیة لعقود و دعاوى الشركات التجاریة، المكتبة العصریة،  -
  .2008عبد الفتاح مراد، صیغ الشركات،  -
 2001ـ توفیق عبد العزیز،صیاغة العقود: على ضوء التشریع المغربي،الدار العالمیة للكتاب -
 2008أحمد السعید شرف الدین-أصول الصیاغة القانونیة للعقود  -
قدري الشھاوي- موسوعة صیغ العقود الرسمیة والعرفیة  -
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 ـ محمود علي صبره، صیاغة العقود بالعربیة واالنجلیزیة واثر ذلك فى كسب الدعاوى، المكتبة القانونیة
 

- C.Courcelle, E.VALLES,lettre,contrat,pourPME,éd,part,paris2002. 
-l.zitoun, ,droit des entreprises , modéles des lettre , contrat,et requettes , éd 
berti ,2002. 
 

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 الثانيالسداسي: 

 
د/ باسم شھاب الدین     األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:

المادة: إجراءات التنفیذ 
األستاذ المسؤول على المادة:   حمیدة فتح الدین 

 
  أھداف التعلیم:

تكوین الطالب في المجال اإلجرائي بدراسة إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة و التحكم في 
 الجانب العملي التطبیقي ألحكام ھذه المادة 

 
 ـ المعارف المسبقة المطلوبة: 

اإللمام باألحكام و المبادئ التي یقرھا قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة . 
 

 محتوى المادة:
  _ أركان التنفیذ .1

       _ الصیغة التنفیذیة.
       _  أطراف التنفیذ ( المنفذ – المنفذ علیھ – الغیر ) .

       _ مكان التنفیذ .
 

  _ إجراءات التنفیذ .2
     أ – اإلجراءات التحضیریة للتنفیذ.

     ب – اإلجراءات التحفظیة و اإلجراءات الجبریة للتنفیذ .
           _ الحجز التحفظي .

           _ إجراءات تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي .
                   _ إجراءات التنفیذ الجبري .

 
 طریقة التقییم:
امتحان نھائي  

 
 المراجع: 

 .2000عمر نبیل إسماعیل، التنفیذ الجبري قواعده و اجراءاتھ، دار الجامعة الجدیدة،  -
 .1974ابو الوفا احمد، اجراءات التنفیذ المدنیةو التجاریة، دار الجامعة،  -
 .1997مفلح عواد القضاة، اصول التنفیذ وفقا لقانون االجراءات المدنیة ، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع،  -
  .2007عباس العبودي ، شرح احكام قانون التنفیذ دراسة مقارنة ، دار الثقافة،  -
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 .1995اسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، دار الجامعة،  -
 .2009-عبد الرحمان بربارة،شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة،منشورات بغدادي ،

 
 
 
 

 عنوان الماستر:قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

السداسي: الثاني 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:    د/ بقنیش عثمان 
 2 المادة: الملكیة الصناعیة و التجاریة 

األستاذ المسؤول على المادة:  بافضل محمد بلخیر 
 

أھداف التعلیم: 
اإللمام بمعرفة نظریة واسعة و معمقة متعلقة بالملكیة الفكریة في شقیھا التجاري و الصناعي بدراسة نظام 

 .الرسوم و النماذج الصناعیة و نظام تسمیات المنشأ
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
 -المبادئ العامة في القانون التجاري – قانون الملكیة الفكریة – قانون األعمال .

محتوى المادة: 
_ نظام الرسوم و النماذج الصناعیة . 1

     _ تعریف الرسوم و النماذج الصناعیة . 
     _ استبعاد بعض المنشآة . 

     _ تمییز الرسوم و النماذج عن المنشآة المشابھة لھا. 
     _ الشروط الموضوعیة النماذج و الرسوم ( شرط الوجود- شرط الجدة و االبتكار شرط القابلیة لالستغالل 

– شرط عدم مخالفة االداب العامة ) . 
     _ اجراءاتھا .( االیداع – التسجیل) . 
    _ ملكیة الرسوم و النماذج و حمایتھا . 

 _ نظام تسمیات المنشأ . 2
       _ تعریفھا و اھمیتھا . 

       _ تمییزھا عن البیانات المشابھة لھا . 
       _ شروطھا . 
       _ اجراءانتھا 

        _ ملكیتھا و حمایتھا .

 
 
 
 
 

طریقة التقییم: 
 امتحان نھائي

 
 

 المراجع: 
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة و  -

 .2006التجاریة، حقوق الملكیة االدبیة و الفنیة، ابن خلدون للنشر، 
 .2000صالح زین الدین، الملكیة الصناعیة و التجاریة، دار الثقافة،  -
 جالل وفاء محمدین، العالمات التجاریة وطنیا ودولیا. -
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 .2000عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكیة و الفكریة و حمایة المستھلك، دار الفكر،  -
. 1984سمیر جمیل الفتالوي، استغالل براءة االختراع، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
. 1999محمد القلیوبي: دروس في الشركات التجاریة في القانون المصري. -

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

 السداسي: الثاني
 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة :  د/  بقنیش عثمان 
المادة : منازعات العمل  في المؤسسة 

األستاذ المسؤول على المادة: دویدي عائشة  
أھداف التعلیم: 

تبیان ماھیة النزاع العمالي  الذي یثور بین العامل وصاحب العمل وأنواعھ سواءا النزاعات الفردیة والجماعیة 
وطرق تسویتھا سواء التسویة الودیة او القضائیة . 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
 االلمام بالمعرفة األولیة التي تتضمنھا مادة قانون العمل والضمان االجتماعي ومادة الوظیفة العامة.

محتوى المادة: 
مفھوم النزاع العمالي.  _ 1
  _ منازعات العمل الفردیة وكیفیة تسویتھا 2

 إجراءات تسویة منازعات العمل الفردیة         أ 
   الودیة للمنازعات الفردیة          - التسویة

 . _ التسویة الداخلیة للنزاع1               
                     _ إخطار مفتش العمل

 - التسویة الخارجیة للنزاع (المصالحة) .2               
                      _  اتفاقیة الصلح

                  _ اللجوء الى القضاء  
 _ مفھوم النزاع الجماعي وطرق تسویتھ3

        _ االجراءات الوقائیة من النزاع الجماعي
       _ حق في االضراب 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 المراجع: 
أحمیة سلیمان ، الیات تسویة منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجزائري، د.م.ج ،  -

1998. 
  .2005رشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة، دار ھومة،  -
 . 2008خلیفي عبد الرحمن ، الوجیز في منازعات العمل و الضمان االجتماعي، دار العلوم،  -
 1987 الوسائل السلمیة لحل منازعات العمل الجماعیة،جامعة عین الشمس،خالفي عبد اللطیف، -
ناھد حسن حسین على عشرى، الوسائل الرضائیة لفض منازعات العمل الجماعیة، مكتبة اإلمام البخاري  - 

 2000للنشر والتوزیع, 
ناھد حسن حسین على عشرى،التوفیق والوساطة فى منازعات العمل الجماعیة دراسة مقارنة،جامعة  -

 2005االسكندریة
-1  (J.C) Javellier. Les conflits du travail. PUF. Paris .1996. 
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2-A. BENAMMAROUCHE, Grèves et conflits politiques en Algérie ,éd,KARTHALA,         Paris , 
2000.  
3-B. TẾYSSIE ,conflits collectifs du travail, éd. DALLOZ ,2008 .     
4-J. PH TRICOIT ,la Médiation judiciaire , éd l’harmattan ,collection logique juridique ,2008. 
5-M. MONTHIER, Le Licenciement, éd, DEVECHIS , Paris. 2001 
6-PH . AUVERGNON,F.PETIJT , D.VEILEUX ,  J.VILLALON,le règlement amiable des 
différends sociaux,étude comparative,France Québec, Espagne, 1eréd ,  
L’HARMATTAN , 2007 . 

 
 

عنوان الماستر:قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

 السداسي: الثاني
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:   د/ بقنیش عثمان 
المادة: قانون البورصة  

األستاذ المسؤول على المادة:  غالي كحلة 
أھداف التعلیم: 

إعداد الطالب بشكل مالئم بما یمكنھ من إدراك أھمیة ودور البورصة في تداول األوراق المالیة من خالل تبیان 
معناھا ووظائفھا و دورھا االقتصادي بتحلیلھا من حیث ھیكلھا و سیر عملھا و التعرف على العملیات التي 

تجریھا.  
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
 المطلوب من الطالب معرفة قانون البورصة و القانون المالي و القانون االقتصادي . 

محتوى المادة: 
 _ اإلطار المفاھیمي للبورصة . 1

    _ تعریفھا . 
    _ مواصفاتھا . 

    _ وظائفھا . 
    _ أنواعھا . 

 _ بورصة األوراق المالیة . 2
 _ بورصة القیم المنقولة . 3
  _ جرائم البورصة .4
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
 المراجع: 

 
 .1994محمد امین زویل، بورصة االوراق المالیة ، دار الوفاء للطباعة و النشر،  -
 .1994زینب حسن عوض اهللا، اقتصادیات النقود و المال ، مطابع االمل الدار الجامعیة للطباعة و النشر،  -
  .2002منیر ابراھیم ھندي، ادارة االسواق و المنشآة المالیة ، منشأة المعارف،  -
 .1999شمعون شمعون ، البورصة ( بورصة الجزائر) دار ھومة للنشر و الطباعة  -
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صالح البربري، الممارسات غیر المشروعة في بورصة االوراق المالیة، مركز المساندة القانونیة،  -
2001. 

محمد فاروق عبد الرسول، الحمایة الجنائیة لبورصة االوراق التجاریة و المالیة ، دار الجامعة الجدیدة  -
2009. 

 
 
 

 
 

 
 

عنوان الماستر:قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

السداسي:الثاني  
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األفقیة:   د/ عباسة جمال  
المادة: قانون القرض 

األستاذ المسؤول على المادة: بن فریحة رشید 
 

أھداف التعلیم: 
التعرف على النشاطات التي تقوم بھا المؤسسات المالیة وھي منح القروض التجاریة و تقنیات ھذه العملیة و 

التحكم في الجانب العملي و التطبیقي الحكام ھذه العملیة . 
  

المعارف المسبقة المطلوبة : 
 التحكم في قانون البنوك و قانون القرض و النقد .

 
محتوى المادة: 

 _ ماھیة القروض البنكیة ( تعریف القرض، خصائصھ، تصنیفاتھ، مخاطر القروض و تغطیتھا) . 1
 _ المبادئ االساسیىة لمنح القروض ( االمان – السیولة – الفائدة ). 2
 _ افتتاح القرض. 3
 _ تنظیم نسب الفوائد. 4
 _ انھاء القرض و الدفع قبل االجل . 5
 _ االطار التنظیمي للقرض. 6

      _ الھیئات البنكیة . 
      _ الھیئات الغیر بنكیة . 

 _ تقنیات منح القروض . 7
.  le leasing       أ _ االعتماد االیجاري 

.  la facturage       ب _ عقد تمویل الفاتورة 
.  le crédit documentaire       ج _ االعتماد المستندي 

 
-طریقة التقییم: 

امتحان نھائي 
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 المراجع: 

 .2003محمودي بشیر، عقد تحویل الفاتورة، الدیوان الوطني  لالشغال التربویة، -
 .1994علي جمال الجدین عوض، االعتمادات المصرفیة و ضماناتھا، دار النھضة العربیة  -
 2006عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك، منشأة المعارف،  -
 .1997عبد الرحمن السید قومان، عقد التاجیر التمویلي ، دار النھضة العربیة،  -
 .2004، المؤسسة الحدیثة، 1/2نادر شافي، عقد الللیزنغ -
  .1997ھشام فصلي، عقد شراء الحقوق التجاریة، دار النھضة العربیةأ  -
. 2005عباس المصري، عقد االعتماد المستندي، الجامعة الجدیدة  -

- G.EOVANOLE.le crédit du bay en europe. PARIS 1980. 
 
 

عنوان الماستر:قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 
 

السداسي:الثاني 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األفقیة:    د/ عباسة جمال 
 

األستاذ المسؤول على المادة:  زروالي  سھام 
 2المادة: اللغة الفرنسیة 

 
أھداف التعلیم: 

تمكین الطالب من التحكم في اللغة والمصطلحات والبحث في اللغة الفرنسیة.  
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
المبادئ االولیة في اللغة الفرنسیة 

المبادئ العامة في القانون 
محتوى المادة: 

مصطلحات قانونیة مستعملة في البورصة 
- مصطلحات قانونیة مستعملة في قانون القرض 
 ـ مصطلحات قانونیة مستعملة الملكیة الفكریة  

 ـ مصطلحات قانونیة مستعملة في قانون الجمارك 
 تحریر العقود باللغة الفرنسیة 

 
طریقة التقییم: 

 
تقییم مستمر 

 
 المراجع: 

 2003 معجم المصطلحات القانونیة فرنسى انجلیزى عربى،دا ر الكتاب المصري, ـ احمد زكي بدوي،
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-Gérard Dion. Dictionnaire Canadien Des Relations Du Travail. Presses 
Université Laval, 1986. 
- L. Pollak. Lexique juridique français-anglais: termes courants du droit public 
et privé. Carswell, 1995. 
- Jean Baleyte. Dictionnaire économique et juridique. L.G.D.J., 1995 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

السداسي:الثالث  
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:  د/  مروان محمد 
 

األستاذ المسؤول على المادة: باسم شھاب الدین 
 الجنائي للمؤسسةالقانون المادة: 

 
أھداف التعلیم: 

تمكین الطالب من استیعاب القواعد القانونیة الجنائیة في قانون الشركات، ومدى مسؤولیة المؤسسة و االداریین 
 و المسیرین من الناحیة الجنائیة .

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

  إلمام الطالب بقواعد قانون الشركات و قانون االجراءات الجزائیة و القانون التجاري .
 

محتوى المادة: 
 
_ تعریف الجریمة المؤسساتیة و طبیعتھا القانونیة .  1
_ أركان جرائم المؤسسة.  2
 _ القواعد الجنائیة والمبادئ التي تتعلق بالمؤسسات .  3

 _ مسؤولیة المسیر في الشركات التجاریة .  4

 _ اجراءات متابعة الجریمة المؤسساتیة. 5

 _ الجزاءات المقررة لجرائم المؤسسة . 6

 

طریقة التقییم: 
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http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+Dion%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22L.+Pollak%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


امتحان نھائي+ تقویم مستمر 
 

المراجع: 
  

 2003-أحسن بوسقیعة-الوجیز في القانون الجنائي الخاص-
 2005-عبد الرحمن محمد خلف-شرح قانون اإلجراءات الجزائیة –القسم الخاص-

 1986-عمر السعید رمضان- شرح قانون اإلجراءات الجزائیة القسم الخاص-
-T.bellola , droit  pénales des societés , éd , berti. 
-J.B.Boasquet, droit  pénales des societés ,éd , droit des affaires  proche. 

 
 
 

 
 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 الثالثالسداسي: 

 
 د/ مروان محمد   األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:

المادة: تمویل المؤسسة  
األستاذ المسؤول على المادة: زاوي عبد اللطیف  

 
  أھداف التعلیم:

اكتساب الطالب المعرفة الواسعة حول المصادر المختلفة  لتمویل المؤسسة وھي :مصادر داخلیة ،والمصادر 
الخارجیة المباشرة و والمصادر الخارجیة المباشرة الغیر. 

 ـ المعارف المسبقة المطلوبة: 
قانون البنكي  ،قانون النقد والقرض. 

القانون االقتصادي وقانون المالیة. 
 

محتوى المادة: 
-مفھوم التمویل(تعریف ، الخصائص) 1
-مراحل تمویل  2
-مخاطر التمویل 3
-انواع التمویل : أ- تمویل االستغالل  4

                    ب- تمویل االستثمار 
- مصادر التمویل : 5
 
 -التمویل الذاتي (االرباح المحتجزة ، المؤونات).1التمویل الداخلي :  -أ

- االحتیاطات. 2                         
- الرفع من رأس المال( التمویل عنطریق فتح رأس المال) 1ب-التمویل الخارجي المباشر: 
- التمویل السندي 2                                   
- الدخول في البورصة 3                                  

- التمویل الطویل والمتوسط األجل( من قبل البنوك ) 1ج- التمویل الخارجي  الغیرالمباشر:
 - التمویل قصیراألجل 2                                     
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طریقة التقییم: 
 

امتحان نھائي+ تقییم مستمر  
 

 المراجع: 
. 2007-حنفي عبد الغفار، اساسیات التمویل و االدارة المالیة،منشاة المعارف،1
. 2005- ھشام خالد، البنوك االسالمیة وعقودھا (نظام التأخیر التمویلي) ،دار الفكر العربي،2
. 2005احمدمحمود، البنوك التجاریة ودورھا في تمویل المشاریع االستثماریة، دار النھضة العربیة، -3
 .2006ضیاء مجید،  اقتصادیات النقود و البنوك، دار النھضة العربیة، -4

 
1-A.charles et E.Redor, leFinencement des entreprises,ECONOMICA.2010. 
2- P.N.GIRAUD , l’entreprises et son  Finencement,LGDJ.2009. 

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

 الثالثالسداسي: 
 

 د/ مروان محمداألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:  
 

األستاذ المسؤول على المادة:  مزیان محمد األمین 
المادة: قانون البیئة 

 أھداف التعلیم:
تمكین الطالب من معرفة المبادئ العامة لقانون البیئة وتاثیره على المؤسسة والتطورات التي مر بھا ھذا 

القانون ، في المحافل الوطنیة والدولیة، ومعرفة سبل المحافظة على البیئة. 
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
معرفة الطالب  بالقانون التجاري  وقانون االعمال . 

محتوى المادة: 
-مفھوم قانون البیئة 1
-مصادر قانون البیئة 2

 عالقة قانون البیئة بقانون المؤسسة 
-تأثیر قانون البیئة على المؤسسة - المؤسسات الصناعیة نموذج- 3
الساسة الوطنیة في الحفاظ على البیئة   -5
-مسؤولیة المؤسسات عن األضرار البیئیة 5
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
المراجع:  

 
 .2006،منشورات الحلبي الحقوقیة،التنظیم القانوني للبیئة في العالم ،-رستم محمد جمال 1
 .2006-حشیش احمد محمد المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ القانون  ،دار الفكر الجامعي،2
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 .2003،دار الفكر الجامعي،1- العادلي محمود صالح، موسوعة حمایة البیئة  ج3

. 2007-مزید یونس ابراھیم احمد،مزید یونس ابراھیم احمد،دار الحامد،4

. 2001- زیدان زكي زكي حسین،األضرار و البیئة واثرھا عل االنسان،دار الفكر العربي ،5

 
 
 
 
 
 

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
  الثالثالسداسي: 

 
د/ مروان محمد     األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األساسیة:

المادة: عقد الشركة  
األستاذ المسؤول على المادة: حمیدي فاطمة  

 
  أھداف التعلیم:

یتضمن المعرفة الكافیة  بعقد تأسیس الشركة و أركانھ الخاصة و شروطھ الموضوعیة والشكلیة .  
 ـ المعارف المسبقة المطلوبة: 

قانون المدني  -
-قانون الشركات . 

 محتوى المادة:
 _ تعریف عقد الشركة . 1
 _ أركانھ  2

      _ األركان الموضوعیة العامة . 
     _   األركان الموضوعیة الخاصة  

           أ _ تعدد الشركاء 
           ب- نیة االشتراك  

           ج – تقدیم الحصص  
           د – اقتسام األرباح و الخسائر. 

 _ الشروط الشكلیة لعقد الشركة . 3
 _ الجزاء المترتب على مخالفة شروط العقد . 4
 _ آثار العقد .       5
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي  

 
 المراجع: 

  .2008أسامة نائل، الوجیز في الشركات التجاریة و االفالس، دار الثقافة،  -
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  .2010فوزي اسامة ، الشركات التجاریة االحكام العامة و الخاصة، دار الثقافة،  -
  .2003 محمد العریني، محمد الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي، -
 .2009الطیب بلولة، قانون الشركات ، بارتي،  -
  .1988قاسم عبد الحمیدالوتیدي، شركة التوصیة البسیطة، الغدارة العامة للبحوث،  -
 .1998مصطفى كمال طھ، الشركات التجاریة، ، الجامعة الجدیدة ،  -
.  2002احمد او الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث،  -

 
 
 
 
 
 
 

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  الثالثالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:   د/  ساجي عالم 
 

األستاذ المسؤول على المادة: بن قو أمال  
 3المادة: منھجیة البحث

 
أھداف التعلیم: 

تمكین الطالب من إعداد بحث التخرج بشكل دقیق ووفق ضوابط البحث العلمي المعروفة، وتنمیة قدرتھ على 
تطویر أفكاره العلمیة وعرضھا وفقا للمعاییر العلمیة المتعارف علیھا.  

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

أسیاسیات المناھج القانونیة، وكل المعارف والخبرات التي اكتسبھا خالل دراستھ األولیة.  
 

محتوى المادة: 
 - مراجعة معارف الطالب المنھجیة.  7

 كیفیة كتابة مذكرة البحث.  8

 . اعداد بحوث نموذجیة 9

طرق اختیار عنوان مذكرة التخرج.   10

 
طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
المراجع:  
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. 1999.، ابجدیات البحث العلمي. دار الفكر العربيسلیم عبد الرؤف ـ 
 2002ـ معراج جدیدي،القانون المقارن والبحث العلمي،دار ھومة،
. 2000ـ ابو النورس طھ، البحث العلمي و القانون، دار الرایات. 

 2005ـ عبد القادر الشیخلي، قواعد البحث القانوني، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع, 
2006ـ عكاشة محمد عبد العال، المنھجیة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر,   

 
 
 
 

 
 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  الثالثالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:  د/  ساجي عالم 
المادة: قانون التامین  

األستاذ المسؤول على المادة:  قماري نضیرة 
 

  أھداف التعلیم:
-اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانوني لعقد التأمین والتحكم في التقنیات القانونیة لعملیات التامین، 

نظریا وتطبیقیا. 
 

 ـ المعارف المسبقة المطلوبة: 
قانون االلتزامات و قانون االعمال. 

 
 محتوى المادة: 

-عمومیات عن قانون التأمین 1

-األحكام العامة لعقد التأمین 2

- اثار عقد التأمین  3

     -التزامات المؤمن 

     -التزامات المؤمن لھ 

     - آثار عقد التأمین بالنسبة للمستفید 

-تنفیذ عقد التأمین 4

 – التعویضات التي یقررھا قانون التامین . 5

 – منازعات التامین . 6
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طریقة التقییم: 
امتحان نھائي  

 
المراجع:  

 
. 1997عصام انور سلیم،  عقد التأمین، الجامعة الجدیدة، -

. 2005-معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، د.م.ج، 
 2005-فایز عبد الرحمن-التأمین على الحیاة -

 2006-محمد سامي عبد الصادق-التأمین ضد أخطار الجریمة-
 .2001-  ابراھیم ابو النجا، التأمین في القانون الجزائري، د.م.ج 

 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

 الثالثالسداسي: 
 

 د/ ساجي عالماألستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة المنھجیة:      
 

األستاذ المسؤول على المادة:  بن عزوز بن صابر 
 المادة: عقود التجارة االلكترونیة 

 
أھداف التعلیم: 

تمكین الطالب معرفة  مفھوم العقود التجاریة االلكترونیة في المجال التجاري وكذا مفھوم التعاقد االلكتروني 
عن بعد باالظافة الى انواع التوقیع االلكتروني.  

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

القانون المدني ،القانون التجاري ، القانون االقتصادي الدولي. 
محتوى المادة: 

  مفھوم العقود التجاریة االلكترونیة-1

  مفھوم  التعاقد عن بعد والعقود االلكترونیة-2

 العقد االلكتروني- االعالم في 3

-صیاغة العقد من حیث اطرافھ 4

  العقد االلكتروني -أنواع 5

  التوقیع االلكترونيتوثیق -6

  التوقیع االلكتروني-موقف التشریعات المقارنة من  تزویر7

 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 
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 المراجع: 

. 2002-یوسف غرب، العقود االلكترونیة انظمة الدفع والسند االلكتروني،معھد الخرطوم 1

 .2002 معھد الخرطوم  التجاریة االلكترونیة والتحدیات القانونیة،-وادي مدني،2

. 2003-اسمة ابو الحسن،خصوصیة التعاقد عبر االنترنت ،دار النھضة العربیة 3

 .2005-محمد حسین ،التعاقد عن بعد، التجربة الفرنسیة،دار الجامعة الجدیدة،4

. 2010-فادي عماد ،عقد التجارة االلكترونیة،منشورات الحلبي،5

 .2010-سلطان عبد اهللا الجواري،عقود التجارة االلكترونیة والقانون الواجب التطبیق، منشورات الحلبي،6
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

الثالث السداسي: 
 

بناصر یوسف   د/    األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:
المادة: قانون المؤسسة المقارن  

األستاذ المسؤول على المادة:   زیغام أبو القاسم  
 

  أھداف التعلیم:
تھدف دراسة مادة قانون المؤسسات المقارن الستخالص أوجھ الشبھ واالختالف وتحدید جوھرھا بین 

قوانین الشركات لعدة دول من أھمھا قانون المؤسسة الفرنسي والمصري . 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة: 
المعرفة بقانون الشركات والقانون الدولي و قانون األعمال .قانون االقتصادي الدولي. -
 

 محتوى المادة:
مفھوم قانون المؤسسة المقارن -

- التنظیم القانوني للمؤسسات  

- التنظیم القانوني للمؤسسات في التشریع الجزائري 

- التنظیم القانوني للمؤسسات في التشریع الفرنسي  

- التنظیم القانوني للمؤسسات في التشریع المصري  

  دراسة االحكام القانونیة المشتركة بین النظم القانونیة المقارنة- 
 

طریقة التقییم: 
امتحان نھائي  

 
 المراجع: 
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.2009-بلولة الطیب، قانون الشركات، برتي،1  
 .2010- اكرم یامالكي، القانون التجاري والشركات التجاریة –دراسة مقارنة،دار الثقافة،2
 .1999- محمد سامي فوزي، الشركات التجاریة و األحكام العامة و الخاصة لدراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،3
 .2007- فوزي فتات، الضوابط القانونیة للوفاء بالحصص و التصرف فیھا في الشركات التجاریة في القانون الجزائري،دمج،4
.2007- المحیسن اسامة، الوجیز في الشركات التجاریة، دار الثقافة،5  
2002- عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة،دمج،.6  

-1 Mohamed salah,les sociétés comerciales ,T1,éd ,EDIK, 2005. 
2-Y.GUON,droit des affaires ,T1,DCG et societé, éd ,economica,2003. 
3-ph.Merle , sociétés comerciales,dalloz,1988. 
4-j.Hemard,f.mabilat, sociétés comerciales,dalloz.1978. 
5-G.robert et ROBLOT,traité élément comerciales,dalloz.1996. 
-6 C.Comair obair,les contrat en droit musulmanes des affaires , éd 

,economica,2003. 
 
 

عنوان الماستر: قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة 
 

  الثالثالسداسي: 
 

بناصر یوسف   د/   األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:
افالس المؤسسات التجاریة  حمیدي فاطمة  المادة: 

األستاذ المسؤول على المادة:   
 

أھداف التعلیم: 
-تكوین معرفة واسعة و معمقة الى ما تؤول الیھ الشركة عند افالسھا و كیف یتم تسویة وضعیتھا . 

 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

-قانون التجاري 
-قانون االعمال 

 
محتوى المادة: 

 _ ھیئات االفالس و التسویة القضائیة . 1

 _ حاالت فتح التسویة القضائیة. 2

 _  المحكمة المختصة . 3

 _ اثار شھر االفالس و التسویة القضائیة  4

 _ تحقیق دیون الشركة . 5

 
طریقة التقییم: 
امتحان نھائي 

 
 المراجع: 

 .1999عمرو عیسى الفقي، الموسوعة الحدیثة في االفالس ، المكتب الفني لالصدارات القانونیة  -
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  .1997مختار احمد بربري، االفالس ، دار النھضة العربیة  -

 .1997مصطفى كمال طھ، االوراق التجاریة و االفالس ،الجامعة الجدیدة  -

  .2004خلیل احمد محمود، احكام االفالس التجاري و االعسار المدني، د.م.ج ،  -

 
1-Y.GUON,droit des affaires ,T2,entreprises en difficulté et redressement 
judiciaire,economica,2003. 

 
 
 

 
 
 

 قانون المؤسسة و التنمیة المستدامةعنوان الماستر: 
 

الثالث السداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة االستكشافیة:  د/    بناصر یوسف 
األستاذ المسؤول على المادة:  زواتین خالد 

المادة: دعاوى الشركات  
 

 أھداف التعلیم:

اإللمام بالقواعد القانونیة لدعاوى الشركات التجاریة و الجھة الموكل الیھا رفعھا و ما ھي الدعاوى التي 
 یمكن للشركة رفعھا .

المعارف المسبقة المطلوبة: 
قانون الشركات وقانون األعمال و قانون اإلجراءات المدنیة حول شروط رفع و قبول الدعاوى  

 
 محتوى المادة:

 _ دعوى البطالن في عقد الشركة . 1

 _ دعوى عزل مدیر الشركة. 2

 _ دعوى شھر افالس الشركة . 3

 _ دعوى التعویض . 4

 _ دعوى انھاء عقد الشركة .  5

 
طریقة التقییم: 
امتحان نھائي  
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المراجع:  
 

 .2001علي عوض حسن، الصیغ النموذجیة للدعاوى و االوراق التجاریة، دار الفكر الجامعي،  -

  .2004محمد الجنبیعي، الصیغ القانونیة لدعاوى الشركات التجاریة ، دار الفكر الجامعیة،  -

.  2009ھاني محمد كامل المنایلي، الصیغ القانونیة لعقود و دعاوى الشركات التجاریة، المكتبة العصریة،  -

 

 
 
 
 
 
 

 قانون المؤسسة و التنمیة المستدامةعنوان الماستر: 
 

 الثالثالسداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة األفقیة:  د/ بن زیدان الحاج 
المادة: قانون االستثمار  

  األستاذ المسؤول على المادة: بن بدرة عفیف 
 
 

أھداف التعلیم: 
 

تمكین الطالب من معرفة القوانین المنظمة لعملیة االستثمار واإلجراءات التي تتم بھا عملیة االستثمار وكذا 
الضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبي مقارنة مع المستثمر الوطني . 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
القانون التجاري ،القانون الدولي االقتصادي  

 
محتوى المادة: 

 
مفھوم االستثمار( تعریف، اھمیة، خصائص، تصنیفات، مزایا).  _ 1
 _ الضمانات الممنوحة للمستثمرین. 2
 _ اجھزة االستثمار. 3
 . _ االستثمارات األجنبیة في الجزائر4
 

طریقة التقییم: 
 نھائي امتحان 

 
المراجع:  
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 .1999علیوش قربوع كمال ، قانون االستثمارات في الجزائر،  -
عبد اللطیف اشنھو، المؤسسات األجنبیة و نقل التكنولوجیا إلى االقتصاد الجزائري، مركز الدراسات  -

 .1985الوطنیة العربیة 
 .1989عبد السالم ابو قحف، السیاسات و األشكال المختلفة لالستثمارات األجنبیة،  -

|_ LINDERT P. KINDELBERGER. ECONOMIE INTERNATIONNAL. 1988. 

 
 
 

قانون المؤسسة و التنمیة المستدامة عنوان الماستر: 
 

 الثالث السداسي: 
 

األستاذ المسؤول عن وحدة التعلیم االستكشافیة:  د/ بن زیدان الحاج 
المادة : اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة  

 
األستاذ المسؤول على المادة:  جریو محمد االمین  

 
أھداف التعلیم: 

ـ یكسب الطالب قدرة على التحكم في وسائل اإلثبات المعتمدة في المسائل المدنیة والتجاریة سواء من الناحیة 
النظریة أو من الناحیة العملیة التطبیقیة خاصة فیما یتعلق بدور التكنولوجیات الحدیثة في اإلثبات بظھور ما 

یسمى بالعقود االلكترونیة. 
 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
مبادئ القانون النظریة العامة القانون والنظریة العامة للحق  

النظریة العامة لاللتزام.  
 

محتوى المادة: 
ـ مفھوم اإلثبات. 

ـ الفرق بین اإلثبات المدني واإلثبات التجاري.  
_ طرق االثبات  

      ـ اإلثبات بالكتابة . 
      ـ اإلثبات بالبینة. 

     - اإلثبات بالقرائن. 
      ـ اإلقرار. 
      ـ الیمین. 

 حجیة االوراق التجاریة . -
 
 

طریقة التقییم:  
تقییم مستمر 
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المراجع:  

.  2008ـ عطا عبد العاطي السنباطي، اإلثبات في العقود اإللكترونیة،  -
. 2006ـ قدري الشھاوي، نظریة اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة،  -
. 2006- عابد قاید عبد الفتاح، نظام اإلثبات،  -
محمد سعد الصبري، الواضح في شرح القانون المدني، اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة طبقا ألحكام  -

   .2009التعدیالت ومزودة بأحكام القضاء، دار ھومة، عین میلة الجزائر  طبعة 
 .2008ـ عابد قاید عبد الفتاح، الكتابة االلكترونیة في القانون المدني،  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  العقود/االتفاقیات  -
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 نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 ) في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

 

ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة 
 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:
 

 عن تعلن الجامعة (أو المركز الجامعي).                   عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج

المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل الماستر.وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة (أو المركز الماستر 

الجامعي) ترافق ھذا  المشروع من خالل: 

 -إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

 
توقیع المسؤول المؤھل رسمیا : 

 
الوظیفة: 

 
التاریخ: 
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 نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )في حالة تقدیم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(

 
(ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة) 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوین للماستر بعنوان: الموضوع:

 

المقدم من : 
 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین  

وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل: 

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات لھذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو  -

 في إطار المشاریع المؤطرة.

 

سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا 

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

یعین السید(ة)*...............منسقا خارجیا  لھذا المشروع . 
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توقیع المسؤول المؤھل رسمیا: 

 
الوظیفة: 

 
التاریخ: 

 
الختم الرسمي للمؤسسة: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI السیرة الذاتیة للمنّسقون -
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 بیان السیرة الذاتیة
 مسؤول فرقـــة میدان التكوینمنسق / 

  بقنیش عثمان: الدكتور
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 بیان السیرة الذاتیة
- منسق / مسؤول فرقة شعبة التكوین 

الدكتور :عباسة جمال                                
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 : الحالة المدنیة- 1
اللقب: عباسة . 
االسم: جمال. 

 بمستغانم. 29/10/1972تاریخ  ومكان المیالد:
- صالمندر. مستغانم. 14 مسكن –عمارة أ رقم 200العنوان الشخصي: حي 

الجنسیة : جزائریة. 
 الوضعیة العائلیة: متزوج وأب لطفل.

 
: الشھادات والمؤھالت العلمیة- 2

- شھادة البكالویا للتعلیم الثانوي شعبة "أداب". 1992
- شھادة اللسانس  في الحقوق والعلوم االداریة (األول على الدفعة). 1996
- شھادة الكفاءة المھنیة للمحاماة بجامعة وھران. 1997
جامعة وھران. Droit Social) - شھادة الماجستیر في القانون االجتماعي(2003
- شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص "القانون االجتماعي" جامعة 2011

 وھران. تقدیر : مشرف جدا.
 
: الخبرة الوظیفیة- 3

 مستشار قانوني بمؤسسة عمومیة. 2001-2003
 أستاذ مساعد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مستغانم. 2003-2011
 الى یومنا ھذا: أستاذ محاضر قسم "ب" بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة .جامعة 2011

مستغانم. 
 عضو اللجنة العلمیة لقسم الحقوق " نظام جدید ". 2008-2011
الى یومنا ھذا عضو المجلس العلمي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 2009

: النشاط العلمي- 4
 -البحث.1

 كلیة الحقوق بجامعة وھران. ) LABDROS- عضو مخبر القانون االجتماعي (
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 - االشراف.2

- االشراف على مجموعة من مذكرات الماستر. 
-الملتقیات        3

المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني حول" حوادث العمل واألمراض المھنیة " المنعقد 
 بمداخلة تحت عنوان "تسویة المنازعات 2005 أفریل 27 و26بجامعة مستغانم یومي

 المتعلقة بإثبات الطابع المھني لحادث العمل او المرض "
المشاركة في الملتقى الوطني حول "قانون االجراءات المدنیة واالداریة الجدید" المنعقد 

 بمدخلة عنوانھا" االختصاص النوعي 2009 أفریل 29 و28بجامعة سیدي بلعباس یومي 

للمحكمة الفاصلة في المواد االجتماعیة." 

- المقاالت  4
-"النظام القانوني للمصالحة أمام مفتشیة العمل ومدى فعالیتھا في تسویة النزاعات الفردیة 1

. المركز الجامعي لغلیزان. 2010).جویلیة 02للعمل"، مجلة القانون، العدد (

-" االختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المواد االجتماعیة بین قانون االجراءات 2

المدنیة الملغى  وقانون االجراءات المدنیة واالداریة الجدید( دراسة مقارنة مع القانون 

 .جامعة جیاللي لیابس- 2010).07الفرنسي)" مجلة العلوم القانونیة واالداریة .العدد (

سیدي بلعباس. 

- المشاركة في الھیئة العلمیة للمتلقیات : 4
عضو اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول " التنظیم القانوني وتسییر الجماعات االقلیمیة "   -

 .2011 أكتوبر 27-26المنعقد بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة . جامعة مستغانم یومي 

عضو اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول " الجزائر ما بعد المحروقات " المنعقد بكلیة  -

  .2011 نوفمبر 29 و 28الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مستغانم یومي 

: للغات- ا5
العربیة : ممتاز. 

الفرنسیة:جید. 
 .االنجلیزیة: مقبول
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 بیان السیرة الذاتیة

التخصص منسق / مسؤول 
األستاذ : زیغام أبو القاسم 
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 : الحالة المدنیة- 1

اللقب: زیغام . 

االسم: أبو القاسم. 

 بمستغانم. 03/10/1983تاریخ  ومكان المیالد: 

العنوان الشخصي: مستغانم. 

الجنسیة : جزائریة. 
 

: الشھادات والمؤھالت العلمیة- 2
 .- شھادة البكالویا للتعلیم الثانوي 2001

 .- شھادة اللیسانس  في الحقوق والعلوم اإلداریة 2005

- شھادة الكفاءة المھنیة للمحاماة بجامعة وھران. 2007

جامعة (Droit des Entreprises )- شھادة الماجستیر في القانون تخصص قانون المؤسسات 2010

وھران.  

- الخبرة الوظیفیة: 3
 أستاذ متعاقد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مستغانم. 2006-2010

 أستاذ مساعد  قسم ب بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مستغانم. 2010-2011

: أستاذ مساعد  قسم ا بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مستغانم. 2012

-  استاذ وصي على مجموعة من طلبة السنة االولى حقوق نظام جدید. بالنسبة للسنوات التالیة : 

2011-2012  /2012-2013  / 2013-2014 .

             - أستاذ مكلف بتاطیر الدفعة الرابعة لطلبة الكفاءة المھنیة للمحاماة خالل السنة الجامعیة 

   بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مستغانم.2011-2012

-   المشاركة في التكوین البیداغوجي الجامعي المنظم من طرف مركز الیقظة البیداغوجیة بجامعة عبد 

. 2012-2011الحمید ابن بادیس بمستغانم خالل السنة الجامعیة 

خالل السنة  رئیس  لجنة المداوالت للسنة الثانیة ماستر   " نظام جدید ". تخصص اإلدارة العامة -

 .2012-2011الجامعیة 
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 2011/2012للسنة الجامعیة عضو في  فریق اختصاص ماستر  تخصص نظم جنائیة خاصة -1  
   عضو في  لجنة انتقاء األساتذة  المكلفین  بالمناقشة .-2  

 

- الملتقیات  3
- المشاركة في الھیئة التنظیمیة للمتلقیات : 4

عضو في  اللجنة  التنظیمیة للملتقى الوطني حول " قانون اإلجراءات المدنیة واالداریة الجدید "  المنعقد  -

بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة . جامعة مستغانم.  2009 ماي 05/06یومي 

عضو في  اللجنة  التنظیمیة للملتقى الوطني حول " التنظیم القانوني وتسییر الجماعات االقلیمیة "   -

 .2011 أكتوبر 27-26المنعقد بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة . جامعة مستغانم یومي 

عضو في  اللجنة  التنظیمیة للملتقى الوطني حول " تشغیل االجانبفب التشریع الجزائري "  المنعقد  -

 .2013 جوان 04-03بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة . جامعة مستغانم یومي 
 : مھام اإلداریة -

مسؤول مصلحة التربصات والمذكرات بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ابتدءا من سبتمبر   -
2011-.2013 

 ابتداءا من السنة الجامعیة      بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةرئیس قسم القانون العام  -

2013-2014 

 2011/2012 السنة الجامعیةالتأطیر في الماستر:

- بن عقروبة فضیلة  ( المسؤولیة الجزائیة للبنوك بین السریة المصرفیة وتبیض األموال)  1

 - بن جلیدة عقیل  (المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبیض االموال) 2

-مغربي فاطمة   (االجرام المنظم وسبل مكافحتھ) .  3
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 2012/2013السنة الجامعیة

-  سوداني حنان(المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف)  1

- مختاري نورة(خصوصیة الجرائم االقتصادیة في التشریع الجزائري على ضوء قانون 2

المنافسة -الممارسات التجاریة قواعدھا و شروطھا-) 

 - شمام أمیرة(النظام القانوني للمؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة)3

) - منصور قدور بن عطیة(النظام القانوني للصحفي المحترف في التشریع الجزائري4
 

 2011/2012 خالل السنة الجامعیة عضو في لجان مناقشة مذكرات الماستر
 بن موسى أمال (تحدیات مواجھة الجریمة المعلوماتیة)  -1

 جعفري عبدالرؤوف(الحدود التشریعیة للقواعد الجنائیة) -2

جیاللي عبد الحق(تدابیر األمن في التشریع الجزائري- دراسة مقارنة -)  -3

بن كرادة نوال(االقتصاد العالمي و عالقتھ بالصندوق النقدي الدولي)  -4

عباد ریم(النظام المصرفي في الجزائر)  -5

 حداد نعیمة(اآللیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة) -6

 بلقنادیل المیة(النظام القانوني الدولي لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع) -7
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