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عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
0256-0251 : السىت الجامعيت

الفهرس
 -Iبطاقة تعرٌف الماستر --------------------------------------------------
 -1تحدٌد مكان التكوٌن ----------------------------------------------
 -2المنسقون -----------------------------------------------------
 -3المشاركون اآلخرون --------------------------------------------
 -4إطار وأهداف التكوٌن ---------------------------------------------
 أ – التنظٌم العام للتكوٌن :مكانة المشروع ------------------------------
 ب -شروط اإللتحاق بالماستر --------------------------------------
 ج -أهداف التكوٌن --------------------------------------------
 د-المؤهالت و القدرات المستهدفة ------------------------------------
 ه -القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل ----------------------------
 و-الجسور نحو تخصصات أخرى -----------------------------------
 ز -مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن -----------------------------------
-5اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة -----------------------------------------
أ -قدرات التأطٌر -------------------------------------------------
ب -فرقة تأطٌر التكوٌن --------------------------------------------
ب -1التأطٌر الداخلً ------------------------------------
ب -2التأطٌر الخارجً ------------------------------------
ب -3الحوصلة اإلجمالٌة للموارد البشرٌة -------------------------
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 ج-مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح --------------------------------
 د -مشارٌع البحث لدعم التكوٌن المقترح -------------------------------
 و-التوثٌق المتوفر --------------------------------------------
 ه -فضاءات األعمال الشخصٌة و تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال ----------------
 -IIبطاقات التنظٌم السداسً للتعلٌم ---------------------------------- --------
 -1السداسً األول -------------------------------------------------
 -2السداسً الثانً -------------------------------------------------
 -3السداسً الثالث ------------------------------------------------
 -4السداسً الرابع ------------------------------------------------
 -5حوصلة شاملة للتكوٌن --------------------------------------------
 -IIIبطاقات تنظٌم وحدات التعلٌم --------------------------------------------
 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة -------------- -------------------------------
 -Vالعقود/االتفاقٌات ---------------------------------------------------
للمنسقٌن -----------------------------------------------
-VIالسٌرة الذاتٌة
ّ
 - VIIرأي وتأشٌرة الهٌئات اإلدارٌة واالستشارٌة ---------------------------------
 -VIIIتأشٌرة الندوة الجهوٌة ----------------------------------------------

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

3

 -Iبطاقة تعرٌف الماستر

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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 -1تحدٌد مكان التكوٌن:
 كلٌة أو معهد  :كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة جامعة مستغانم
 قسم  :القانون الخاص
 مجموعة:
 -2المنسقون:
 مسؤول فرقة مٌدان التكوٌن االسم واللقب  :بقنٌش عثمان
 الرتبة  :أستاذ محاضر " أ "
145339821 :

فاكس145339821 :

البرٌد اإللكترونًbekenniche_o@yahoo.fr :

 منسق  /مسؤول فرقة شعبة التكوٌن االسم واللقب  :فنٌنخ عبد القادر
 الرتبة  :أستاذ محاضر " أ"
145339821 :

فاكس 145339821:البرٌد اإللكترونًafeninekh@yahoo.fr :

منسق  /مسؤول التخصص االسم واللقب  :حٌتالة معمر
 الدرجة العلمٌة  :أستاذ محاضر " أ"
فاكس 145339821 :البرٌد اإللكترونًhitala_oran74@yahoo.fr :

1771771472 :
 -3المشاركون اآلخرون(*):

 المؤسسات الشرٌكة األخرى - :جامعة وهران -المركز الجامعً غلٌزان

 -المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون:

 -الشركاء الدولٌون األجانب :

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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 -4إطار وأهداف التكوٌن:
 أ – التنظٌم العام للتكوٌن :مكانة المشروع

الجذع المشتزك
المحتمل

المسار المقتزح
قاوىن التأميىاث
والمسؤوليت

المسار – أ-

المسار–ب-

القاوىن األساسي الخاص

القاوىن الخاص
المعمق

المساراث األخري المتكفل بها
دكتىراي وظام جذيذ :قاوىن التأميىاث
دكتىراي وظام جذيذ :القاوىن المذوي المعمق
دكتىراي وظام جذيذ :القاوىن العقاري
دكتىراي وظام جذيذ :القاوىن األساسي الخاص

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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ب -شروط االلتحاق بالماستر
ٌسمح للطلبة الذٌن أنهوا الطور األول بنجاح بعد حصولهم على شهادة لٌسانس فً التخصصات التالٌة :قانون
األعمال ،القانون اإلجتماعً ،القانون المدنً عن طرٌق مسابقة أو على أساس اختبارات طبقا لنص المادة 13
فقرة  1من القانون رقم  86 – 88المؤرخ فً  23فبراٌر  2888المعدل للقانون رقم  85 – 99المتضمن

القانون التوجٌهً للتعلٌم العالً .
ج -أهداف التكوٌن
ٌهدف التكوٌن فً ماستر قانون التأمٌنات والمسؤولٌة إلى تحقٌق األهداف التالٌة :
أ ـ تمكٌن الطالب من اكتساب المعارف العلمٌة الدقٌقة فً المجال النظري والتطبٌقً،
وتعمٌقها وتنوٌعها فً وحدات تعلٌمٌة أساسٌة وأخرى منهجٌة واستكشافٌة و أفقٌة.
ب ـ اتصال الطالب بالمحٌط االقتصادي واالجتماعً المتمثل فً المؤسسات الناشطة فٌه ،ال
سٌما شركات التأمٌن وإعادة التأمٌن الوطنٌة واألجنبٌة ،صندوق الضمان اإلجتماعً و
صندوق الضمان اإلجتماعً لغٌر األجراء ،مكاتب وسطاء التأمٌن والخبراء فً مٌدان
التأمٌن ،وذلك عن طرٌق التربص القصٌر المدى الذي ٌحصل علٌه الطالب مٌدانٌا بغٌة
اكتساب المعارف والخبرة المطلوبة.
ج ـ تكوٌن إطارات متخصصة ذات تأهٌل عالً ،فً مجال قانون التأمٌنات والمسؤولٌة قابلة
لالستغالل فً كافة مجاالت المعامالت الخاصة المدنٌة والتجارٌة.
د ـ إعداد باحثٌن أكادمٌٌن فً مجال قانون التأمٌنات والمسؤولٌة قادرٌن على تلبٌة متطلبات
برامج البحث الوطنٌة فً مجال تطوٌر نظم القانون الخاص الوطنٌة سواء المتعلقة بالجانب
االقتصادي أواالجتماعً.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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د -المؤهالت و القدرات المستهدفة
إن الغرض من إحداث ماستر فً قانون التأمٌنات والمسؤولٌة ٌ ،ستهدف تزوٌد مؤسسات البحث العلمً
القانونً بالقدرات البشرٌة المتخصصة ،كما ٌستهدف أٌضا توفٌر مصدر تزوٌد بالمختصٌن للمؤسسات
االقتصادٌة واالجتماعٌة .وخاصة المؤسسات الناشطة فً مجال اإلنتاج والخدمات ومختلف األنشطة المدنٌة
والتجارٌة وكذا إلمام بالقواعد الموضوعٌة المتعلقة بالتأمٌنات و المسؤولٌة و القواعد اإلجرائٌة.

ه -القدرات الجهوٌة و الوطنٌة للقابلٌة للتشغٌل
ـ قضاة
محامونموثقٌنمحضرون قضائٌونأساتذة جامعاتموظفون بشركات التأمٌن وإعادة التأمٌن وصنادٌق الضمان االجتماعً العمومٌةمستشارون قانونٌون بالمؤسسات االقتصادٌة العمومٌة.ـ مستشارون قانونٌون بالمؤسسات االقتصادٌة الخاصة.
ـ خبراء بمراكز البحث.

و -الجسور نحو تخصصات أخرى
ٌمكن لطلبة هذا الماستر االستفادة من جسور نحو تخصصات أخرى مفتوحة وهً:
القانون الخاص األساسً.ـ القانون الجنائً الخاص.
القانون اإلجتماعً. القانون الدولً االقتصادي.ـ قانون اإلدارة العامة.
 -القانون الخاص المعمق

ز -مؤشرات متابعة المشروع
ٌتم متابعة المشروع من خالل عملٌات التقٌٌم المختلفة بداٌة على مستوى فرٌق التكوٌن بالتخصص ،ثم على
مستوى فرٌق التكوٌن للشعبة ،ثم على مستوى فرٌق التكوٌن للمٌدان ،وتستغل فً ذلك نتائج التعاون مع المحٌط
االقتصادي و االجتماعً كمؤشرات للمتابعة.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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-5اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة
أ -قدرات التأطٌر
( )88ثمانون طالبا

ب -فرقة تأطٌر التكوٌن
ب -1التأطٌر الداخلً
االسم واللقب

باسم محمد شهاب
مزٌان محمد األمٌن
بقنٌش عثمان
عالم ساجً
فرقاق معمر
عباسة الطاهر
حٌدرة محمد
قماري نضرة بن ددوش

بن قو آمال
حٌتالة معمر
فنٌنخ عبد القادر
زهدور كوثر
حمٌش ٌمٌنة
زهدور أشواق
بن طرٌة معمر
حمٌدي فاطمة
آٌت بن اعمر غنٌة

الشهادة

دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
دكتوراه فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون

المؤسست  :جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

الرتبة

مخبر البحث التابع

*طبٌعة التدخل

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ محاضر ب
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ

القانون اإلقتصادي والتنمٌة المستدامة

محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر المذكرات
محاضرة +تأطٌر مذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر التربصات
محاضرة +تأطٌر التربصات
محاضرة+تأطير التربصاث

القانون العقاري والبٌئة
القانون اإلقتصادي والتنمٌة المستدامة

القانون ،السلطة والمجتمع
القانون اإلقتصادي والتنمٌة المستدامة

القانون اإلجتماعً
القانون العقاري والبٌئة
حماٌة المستهلك
القانون العقاري والبٌئة
حقوق الطفل
القانون العقاري والبٌئة
القانون الخاص
المؤسسة والتجارة
القانون العقاري والبٌئة

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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التوقٌع

* محاضرة ،تطبٌق ،أعمال موجهة ،تأطٌر التربصات ،تأطٌر المذكرات ،أخرى(توضح).

االسم واللقب
حمٌدة نادٌة
بن عدٌدة نبٌل
ٌحً عبد الحمٌد
بن بدرة عفٌف
عواٌل عبد الصمد
بلحنافً فاطمة
بوخدمً فادٌة
لعٌمش غزالة
خرشوش نوال
بافضل بلخٌر
حساٌن محمد
بوعٌزم عائشة

الشهادة
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون
ماجستٌر فً القانون

الرتبة
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب

مخبر البحث التابع
المؤسسة والتجارة
حقوق الطفل
القانون اإلقتصادي والبٌئة
القانون الخاص
القانون البحري والنشاطات المٌنائٌة

طبٌعة التدخل*
محاضرة  +تأطٌرالتربصات
محاضرة +تأطٌر التربصات
محاضرة +تأطٌر التربصات
محاضرة +تأطٌر التربصات
محاضرة +أعمال موجهة
محاضرة +أعمال موجهة
محاضرة+أعمال موجهة
محاضرة+أعمال موجهة
أعمال موجهة
أعمال موجهة
أعمال موجهة
أعمال موجهة

ب -2التأطٌر الخارجً
االسم واللقب
مروان محمد
العربً الشحط عبد القادر
زهدور السهلً

الشهادة
دكتوراه دولة فً القانون
دكتوراه دولة فً القانون
دكتوراه دولة فً القانون

مؤسسة اإلرتباط
جامعة وهران
جامعة وهران
جامعة وهران

طبٌعة التدخل*
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات
محاضرة+تأطٌر المذكرات

* محاضرة،أعمال تطبٌقٌة ،أعمال موجهة ،تأطٌر التربصات ،تأطٌر المذكرات ،أخرى(توضح)
المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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التوقٌع

التوقٌع

ب -3الحوصلة اإلجمالٌة للموارد البشرٌة
الرتبة

العدد الداخلً

1
11
2
14
1
8
29

أستاذ التعلٌم العالً
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب
أخرى
المجموع

العدد الخارجً

3
8
8
8
8
8
3

المجموع
4
11

2
14
1
1

32

ب -4مستخدموا الدعم الدائمٌن ( ذكر كل الفئات )
العدد

الرتٌة

عون إداري
عون إعالم آلً

المؤسست  :جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

12
14

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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-6اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة
أ -المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات

تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبٌقٌة للتكوٌن المقترح (.بطاقة لكل مخبر)
عنوان المخبر :
قدرات االستٌعاب ()88
الرقم
11
12
13
14
15
16

اسم التجهٌز
مدرجات
قاعات لألعمال الموجهة
مكتبة الكلٌة
قاعة اإلعالم اآللً
Rétroprojecteurs
Vidéoprojecteurs

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

العدد
08
46
01
02
05
04

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

المالحظات
 10000كتاب
 31جهاز إعالم آلً

13

ب -مٌادٌن التربص و التكوٌن فً المؤسسات:
مكان التربص
شركات التأمٌن وإعادة التأمٌن
المؤسسات االقتصادٌة العمومٌة
المؤسسات االقتصادٌة الخاصة
المحاكم والمجالس القضائٌة

مدة التربص
 1شهر
 1شهر
 1شهر
 1شهر

عدد الطلبة
28
28
28
28

ج -مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح:
رئٌس المخبر الدكتور مزٌان محمد األمٌن مخبر القانون العقاري والبٌئة
رقم اعتماد المخبر  22ماي  2812تحت رقم 113
التارٌخ :
رأي رئٌس المخبر :

رئٌس المخبر
رقم اعتماد المخبر
التارٌخ :
رأي رئٌس المخبر :

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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د -مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح
تارٌخ بداٌة المشروع
1/1/2013

رمز المشروع
عنوان مشروع البحث
دراسة معمقة لموضوع P022200120039
الحماٌة القانونٌة لحقوق
اإلنسان بالجزائر
األنظمة واأللٌات

تارٌخ نهاٌة المشروع
1/1/2016

و -التوثٌق المتوفر(عالقته بعرض التكوٌن المقترح)
 المكتبة المركزٌة للجامعة  2888 :عنوان مراجع عامة ومتخصصة فً القانون واالقتصاد والمالٌة. مكتبة كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة 18888 :مراجع عامة ومتخصصة فً فروع القانون المختلفة.مكتبة كلٌة العلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر 588 :مراجع عامة ومتخصصة فً االقتصاد والمالٌة.ه-فضاءات األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم و االتصال
قاعة مطالعة بمكتبة الكلٌة قدرتها االستٌعابٌة 488 :طالب.
قاعاتان ( )82لإلنترنت مجهزة ب  38حاسوب متطور لكل واحدة.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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 - 1السداسً األول:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
عقد التأمٌن
المسؤولٌة المدنٌة
و ت أ ( 2إخ)
المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات
العقارٌة
القانون االجتماعً
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة
و ت م ( 2إخ)
تحرٌر العقود
القضاء المدنً واإلجراءات المدنٌة
وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة
و ت إ (1إج)
قانون الشركات التجارٌة
و ت إ (2إخ)
التأمٌنات وحماٌة المستهلك
قانون المجموعة األوروبٌة
للتأمٌنات
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف(1إج)
عقود والتزامات
لغة فرنسٌة
مجموع السداسً 1

الحجم الساعً السداسً
 15أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

المعامل

أعمال أخرى

4
4

6
6
6

*

*

67h30
67h30

3h
3h

45h

3h

4

22h30

1h30

2

4

22h30

1h30

2

4

*

22h30

1h30

1

1

*

22h30

1h30

1

1

*

22h30
22h30
315h

1h30

1
1
20

1
1

*
*

المؤسست  :جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

16h30

1h30
1h30

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

1h30
4h30

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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38

*
*

*

*
*

 -2السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
تأمٌنات األضرار
المسؤولٌة والتأمٌن فً حوادث
المرور
و ت أ ( 2إخ)
المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات
الطبٌة
حوادث العمل والتأمٌنات االجتماعٌة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
تقنٌات التأمٌن
و ت م ( 2إخ)
إجراءات التنفٌذ
القضاء اإلداري واإلجراءات اإلدارٌة
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
و ت إ (1إج)
قانون المالٌة والضرائب
و ت إ (2إخ)
قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته
قانون اإلجراءات الجبائٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف(1إج)
عقود والتزامات
لغة فرنسٌة
مجموع السداسً 2

الحجم الساعً السداسً
 15أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

67h30
67h30

3h
3h

45h

3h

4

22h30

1h30

2

4

22h30

1h30

2

4

*

22h30

1h30

1

1

*

22h30

1h30

1

1

*

22h30
22h30
315h

1h30

1
1
20

1
1
38

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

16h30

1h30
1h30

المعامل

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

1h30
4h30

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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*
*

4
4

6
6
6

*

*

*

*
*

*
*

 - 3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
و ت أ ( 1إج)
تأمٌنات األشخاص
المسؤولٌة الجزائٌة
و ت أ ( 2إخ)
القانون الدولً الخاص للتأمٌنات
إعادة التأمٌن الدولً
وحدات التعلٌم المنهجٌة
و ت م ( 1إج)
القضاء الجزائً واإلجراءات
الجزائٌة
و ت م ( 2إخ)
الخبرة وحساب التعوٌضات
توزٌع منتجات التأمٌن
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
و ت إ (1إج)
قانون دولً اقتصادي
و ت إ (2إخ)
التحكٌم التجاري الدولً
اإلفالس والتسوٌة القضائٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
و ت أ ف(1إج)
التأمٌنات الشخصٌة والعٌنٌة
إعالم آلً
مجموع السداسً 3

الحجم الساعً السداسً
 15أسبوع

محاضرة

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال موجهة أعمال تطبٌقٌة

أعمال أخرى

67h30
67h30

3h
3h

45h

3h

4

22h30

1h30

2

4

22h30

1h30

2

4

*

22h30

1h30

1

1

*

22h30

1h30

1

1

*

22h30
22h30
315h

1h30

1
1
20

1
1
38

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

16h30

1h30
1h30

المعامل

األرصدة

نوع التقٌٌم
إمتحان
متواصل

1h30
4h30

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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*
*

4
4

6
6
6

*

*

*

*
*

*
*

 - 4السداسً الرابع:
المٌدان  :الحقوق والعلوم السٌاسٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة

تربص فً مؤسسة ٌتوج بعمل شخصً متمثل فً مذكرة تناقش فً جلسة علنٌة.
الحجم الساعً األسبوعً
8
العمل الشخصً (المذكرة)
4
تقنٌات إعداد المذكرة
4
الورشات و الملتقٌات
16
مجموع السداسً 4

األرصدة
18
6
6
31

المعامل
11
3
3
12

-5حوصلة شاملة للتكوٌن:

حس

وت

محاضرة
أعمال موجهة
عمل شخصً
(مذكرة)
تقنٌات إعداد المذكرة
الورشات والملتقٌات
المجموع
األرصدة
 %األرصدة لكل وحدة
تعلٌم

األساسٌة

المنهجٌة

االستكشافٌة

األفقٌة

المجموع

405h
135h
120h

135h

135h

67h30
67h30

742h30
202h30
120h

660h
72

60h
60h
255h
36

135h
6

135h
6

60

30

5

5

المؤسست  :جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

60h
60h
1185h
121

21

 -IIIبطاقات تنظٌم وحدات التعلٌم
( ٌرجى تصمٌم بطاقة لكل وحدة تعلٌمٌة )

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

22

عنوان الوحدة  :األساسٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :األول
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  135 :سا
أعمال موجهة 45 :سا
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :األساسٌة األرصدة18 :
المادة  : 1عقد التأمٌن
األرصدة6 :
المعامل 4 :
المادة  : 2المسؤولٌة المدنٌة
األرصدة 6 :
المعامل 4 :
المادة  : 3المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات
العقارٌة
األرصدة 6 :
المعامل 4 :
المادة  : 4القانون االجتماعً
األرصدة 6 :
المعامل 4 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

تقوٌم متواصل  +امتحان كتابً
المادة  : 1عقد التأمٌن
المعرفة الموسعة والمعمقة بأحكام عقد التأمٌنو تبٌان خصائصه و أركانه العامة من تراضً و
محل و السبب و أركانه الخاصة من خطر وقسط
التأمٌن ،وأنواعه ،واألسس الفنٌة التً ٌقوم علٌها
كقانون األعداد الكبٌرة وقانونً اإلحصاءات
واالحتماالت ،و كذا التعرض إلى التزامات
المؤمن له و المؤمن.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

23

وصف المواد

المادة  : 2المسؤولٌة المدنٌة
ٌتضمن دراسة تعرٌف المسؤولٌة وتقسٌماتها إلىمدنٌة وجزائٌة ،وتقسٌم المسؤولٌة المدنٌة إلى
تقصٌرٌة وعقدٌة ،ودراسة عناصر المسؤولٌة من
خطأ وضرر وعالقة سببٌة.
المادة  : 3المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات
العقارٌة
ٌتضمن دراسة خصائص وعناصر الملكٌة
العقارٌة وكذا طرق نقل الملكٌة و إجراءات
إنتقالها ،مع التركٌز على المنازعات العقارٌة
وتحدٌد المسؤولٌة فٌها والتعوٌضات المرتبطة بها
والمسؤول عن دفعها من شركات تأمٌن أو غٌرها
المادة  : 4القانون اإلجتماعً
ٌتضمن دراسة شركة التأمٌن وإعادة التأمٌن فً
عالقاتها مع عمالها ضمن أحكام عالقات العمل
الفردٌة ،وعالقات العمل الجماعٌة ،إجراءات
اللجوء إلى القضاء اإلجتماعً ،وكذا حاالت
الطرد التعسفً ،و حقوق و الواجبات كل من
رب العمل و العامل ،ودراسة عقود محددة المدة
و غٌر محددة المدة وكذا اإلتفاقٌات الجماعٌة.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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عنوان الوحدة  :المنهجٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :األول
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  45 :سا
أعمال موجهة:
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :المنهجٌة األرصدة8 :
المادة  : 1اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة
األرصدة4 :
المعامل 2 :
المادة  : 2تحرٌر العقود
األرصدة4 :
المعامل 2 :
المادة  : 3القضاء المدنً واإلجراءات المدنٌة
األرصدة 4 :
المعامل 2 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

امتحان كتابً
المادة  :1اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة
المعرفة الموسعة بمفهوم اإلثبات المدنً وطرقه
كالكتابة والبٌنة والقرائن واإلقرار والٌمٌن ،وكذا
اإلثبات التجارٌة ومبدأ حرٌة اإلثبات المرتبط به،
وطرق اإلثبات فً المواد التجارٌة.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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وصف المواد

المادة  : 2تحرٌر العقود
ٌتضمن دراسة تقنٌات وآلٌات تحرٌر العقود
المدنٌة والتجارٌة ،وكذا شكل هذه العقود ومدى
حجٌتها بالنسبة لألطراف أو تجاه الغٌر .
المادة  3القضاء المدنً واإلجراءات المدنٌة
ٌتضمن دراسة الحكم الصادر عن المحاكم
والقرار القضائً و القرار الصادر عن المحكمة
العلٌا و إجراءات رفع الدعاوى القضائٌة وطرق
الطعن فً األحكام والقرارات الصادرة عن
القضاء المدنً.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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عنوان الوحدة  :االستكشافٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :األول
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  45 :سا
أعمال موجهة:
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :االستكشافٌة األرصدة2 :
المادة  : 1قانون الشركات التجارٌة
األرصدة1 :
المعامل 1 :
المادة  : 2التأمٌنات وحماٌة المستهلك
األرصدة 1 :
المعامل 1 :
المادة  : 3قانون المجموعة األوروبٌة للتأمٌنات
األرصدة 1 :
المعامل 1 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

امتحان كتابً
المادة  :1قانون الشركات التجارٌة
ٌتضمن دراسة أنواع الشركات التجارٌة (شركة
ذات المسؤولٌة المحدودة بنوعٌها،شركة
المساهمة ،شركة التضامن) وكذا دراسة إنشاء
شركات التأمٌن وإعادة التأمٌن وسٌرها
وانحاللها.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت
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وصف المواد

المادة  : 2التأمٌن وحماٌة المستهلك
ٌتضمن عالقة شركات التأمٌن بالجمهور طالبً
التأمٌن ،والحماٌة القانونٌة التً أقرها المشرع
الجزائري لطالبً التامٌن باعتبارهم من
المستهلكٌن للمواد التأمٌنٌة.
المادة  3قانون المجموعة األوروبٌة للتأمٌنات
تندرج فً إطار الدراسة المقارنة بٌن التشرٌع
الجزائري للتأمٌنات والتشرٌعات األوروبٌة
ضمن المجموعة األوروبٌة والتً اعتمدت عدة
أحكام مهمة موحدة خاصة بالتأمٌن وإعادة
التأمٌن.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

28

عنوان الوحدة  :األفقٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :األول
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  22 :سا31
أعمال موجهة 22 :سا31
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :األفقٌة األرصدة2 :
المادة  : 1عقود والتزامات
األرصدة1 :
المعامل 1 :
المادة  : 2لغة فرنسٌة
األرصدة 1 :
المعامل 1 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

تقوٌم متواصل  +امتحان كتابً
المادة  :1عقود والتزامات
تتعلق بدراسة النظرٌة العامة لاللتزامات ،من
مصادر وأحكام ،وكذا دراسة النظرة العامة
للعقود ،تعرٌف العقد كمصدر لاللتزام وأنواعه
وكٌفٌات إبرامه وانحالله وكافة األحكام المتعلقة
به.
المادة  :2لغة فرنسٌة
التحكم فً اللغة والمصطلحات القانونٌة الفرنسٌة
واستعمال المراجع العلمٌة القانونٌة باللغة
الفرنسٌة.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

29

عنوان الوحدة  :األساسٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثانً
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  135 :سا
أعمال موجهة 45 :سا
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :األساسٌة األرصدة18 :
المادة  : 1تأمٌنات األضرار
األرصدة6 :
المعامل 4 :
المادة  : 2المسؤولٌة والتأمٌن فً حوادث
المرور
األرصدة 6 :
المعامل 4 :
المادة  : 3المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات
الطبٌة
األرصدة 6 :
المعامل 4 :
المادة  : 3حوادث العمل والتأمٌنات اإلجتماعٌة
األرصدة 6 :
المعامل 4 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

تقوٌم متواصل  +امتحان كتابً
المادة  :1تأمٌنات األضرار
ٌتضمن دراسة النوع األول من أنواع التأمٌن
وهو تأمٌنات األضرار ،والمبادئ التً تحكمها
من صفة تعوٌضٌة ووجوب توافر المصلحة،
وتقسٌمها إلى تأمٌنات أموال وتأمٌن مسؤولٌة
واألحكام الخاصة بهما والدعاوى المرتبطة بهما
من دعاوى مسؤولٌة ودعاوى الحلول.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

30

وصف المواد

المادة  : 2المسؤولٌة والتأمٌن فً حوادث
المرور
ٌتضمن دراسة أهم تأمٌن تمارسه شركات التأمٌن
و هو التأمٌن على حوادث المرور ،وتحدٌد
مسؤولٌة األطراف فٌها ،وكذا حساب التعوٌضات
المرتبطة بحوادث المرور فً حالتً القتل الخطأ
والجرح الخطأ.
المادة  : 3المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات
الطبٌة
ٌتضمن دراسة المسؤولٌة الطبٌة وتحدٌد
عناصرها ،ومسؤولٌة ممارسً الصحة من أطباء
وممارسٌن ،وتعرٌف الخطأ الطبً وإثباته
والنزاعات المتعلقة به ،وعروض التأمٌن التً
تقدمها شركات التأمٌن فً هذا المجال.
المادة  : 4حوادث العمل والتأمٌنات االجتماعٌة
ٌتضمن دراسة حوادث العمل وتحدٌدها والشروط
المرتبطة بها ،واإلجراءات المتخذة من قبل
العامل الضحٌة وكذا المستخدم تجاه صندوق
الضمان االجتماعً ،وكذا تحدٌد مفهوم التأمٌنات
اإلجتماعٌة.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

31

عنوان الوحدة  :المنهجٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثانً
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  45 :سا
أعمال موجهة:
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :المنهجٌة األرصدة8 :
المادة  : 1تقنٌات التأمٌن
األرصدة4 :
المعامل 2 :
المادة  : 2إجراءات التنفٌذ
األرصدة 4 :
المعامل 2 :
المادة  : 3القضاء اإلداري واإلجراءات اإلدارٌة
األرصدة 4 :
المعامل 2 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

امتحان كتابً
المادة  : 1تقنٌات التأمٌن
ٌتضمن دراسة تقنٌات التأمٌن المتعلقة بكٌفٌة
إعداد نماذج عقود التأمٌن واالستمارات المقدمة
لطالبً التأمٌن ،وكٌفٌة حساب أقساط التأمٌن
وتدخل الخبراء فً ذلك ،وإعداد جداول األخطار
والتعرٌفات المرتبطة به وغٌر ذلك من المسائل
التقنٌة.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

32

وصف المواد

المادة  : 2إجراءات التنفٌذ
ٌتضمن دراسة تنفٌذ السندات التنفٌذٌة ،التنفٌذ
المباشر والتنفٌذ عن طرٌق الحجز ،و دراسة
أنواع الحجوز ،الحجز التحفظً و الحجز
التنفٌذي و الحجز العقاري و حجز ما للمدٌن لدى
الغٌر و إجراءات البٌع فً المزاد العلنً للعقار و
المنقول.
المادة  3القضاء اإلداري واإلجراءات اإلدارٌة
ٌتضمن دراسة الحكم الصادر عن المحاكم
اإلدارٌة وقرارات مجلس الدولة و إجراءات رفع
الدعاوى اإلدارٌة وطرق الطعن فً األحكام
والقرارات الصادرة عن القضاء اإلداري.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

33

عنوان الوحدة  :االستكشافٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثانً
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  45 :سا
أعمال موجهة:
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :االستكشافٌة األرصدة2 :
المادة  : 1قانون المالٌة والضرائب
األرصدة1 :
المعامل 1 :
المادة  : 2قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته
األرصدة 1 :
المعامل 1 :
المادة  : 3قانون اإلجراءات الجبائٌة
األرصدة 1 :
المعامل 1 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

امتحان كتابً
المادة  :1قانون المالٌة والضرائب
ٌتضمن دراسة كٌفٌات إعداد قانون المالٌة فً
الدولة واألحكام المتعلقة بمواد التأمٌن ومواد
الضرٌبة من أنواع الضرٌبة و التصرٌحات
الضرٌبٌة (التصرٌح الجزافً ،التصرٌح
الحقٌقً)وكذا دراسة الجرائم المتعلقة بالجباٌة
كالتهرب الضرٌبً.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

34

وصف المواد

المادة  : 2قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته
ٌتضمن دراسة الجرائم التً نص علٌها المشرع
الجزائري فً قانون مكافحة الفساد (جرٌمة
المعلوماتٌة ،جرٌمة تبٌض األموال و  )...تحلٌل
أركان هذه الجرائم.
المادة  3قانون اإلجراءات الجبائٌة
تتضمن دراسة محتوى تظلم اإلداري و طرق الطعن
أمام اللجان الجهوٌة و المركزٌة وكذا طرق الطعن أمام
المحكمة اإلدارٌة فً المسائل الجبائٌة.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

35

عنوان الوحدة  :األفقٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثانً
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  22 :سا31
أعمال موجهة 22 :سا31
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :األفقٌة األرصدة2 :
المادة  : 1عقود والتزامات
األرصدة1 :
المعامل 1 :
المادة  : 2لغة فرنسٌة
األرصدة 1 :
المعامل 1 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

تقوٌم متواصل  +امتحان كتابً
المادة  :1عقود والتزامات
تتعلق بدراسة النظرٌة العامة لاللتزامات ،من
مصادر وأحكام ،وكذا دراسة النظرة العامة
للعقود ،تعرٌف العقد كمصدر لاللتزام وأنواعه
وكٌفٌات إبرامه وانحالله وكافة األحكام المتعلقة
به.
المادة  :2لغة فرنسٌة
التحكم فً اللغة والمصطلحات القانونٌة الفرنسٌة
واستعمال المراجع العلمٌة القانونٌة باللغة
الفرنسٌة.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

36

عنوان الوحدة  :األساسٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثالث
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  135 :سا
أعمال موجهة 45 :سا
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :األساسٌة األرصدة18 :
المادة  : 1تأمٌنات األشخاص
األرصدة6 :
المعامل 4 :
المادة  : 2المسؤولٌة الجزائٌة
األرصدة 6 :
المعامل 4 :
المادة  : 3القانون الدولً الخاص للتأمٌنات
األرصدة 6 :
المعامل 4 :
المادة  : 3إعادة التأمٌن الدولً
األرصدة 6 :
المعامل 4 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

تقوٌم متواصل  +امتحان كتابً
المادة  :1تأمٌنات األشخاص
ٌتضمن دراسة النوع الثانً من أنواع التأمٌن
وهو تأمٌنات األشخاص والرسملة ،والمبادئ التً
تحكمها  ،وتقسٌمها إلى التأمٌن على الحٌاة
والتأمٌن على األضرار الجسمانٌة واألحكام
الخاصة بهما والدعاوى المرتبطة بهما من
دعاوى مسؤولٌة ودعاوى الضمان.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

37

وصف المواد

المادة  : 2المسؤولٌة الجزائٌة
ٌتضمن دراسة عناصر المسؤولٌة الجزائٌة،
والنظرٌات المتعلقة بالعالقة السببٌة بٌن الفعل
اإلجرامً والنتٌجة ،و موانع المسؤولٌة و حاالت
اإلعفاء والتخفٌف من العقوبة ،وحاالت الدفاع
الشرعً.
المادة  : 3القانون الدولً الخاص للتأمٌنات
ٌتضمن دراسة األحكام العامة فً القانون الدولً
و تنازع القوانٌن وتنازع االختصاص القضائً
بٌن الدول ،واألحكام الخاصة بتنازع القوانٌن
المرتبطة بمواد التأمٌن.
المادة  : 4إعادة التأمٌن الدولً
ٌتضمن دراسة عقد إعادة التأمٌن وأركانه
وخصائصه ،واتفاقٌات إعادة التأمٌن وطابعه
الدولً.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

38

عنوان الوحدة  :المنهجٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثالث
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  45 :سا
أعمال موجهة:
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :المنهجٌة األرصدة8 :
المادة  : 1القضاء الجزائً واإلجراءات الجزائٌة
األرصدة4 :
المعامل 2 :
المادة  : 2الخبرة وحساب التعوٌضات
األرصدة 4 :
المعامل 2 :
المادة  : 3توزٌع منتجات التأمٌن
األرصدة 4 :
المعامل 2 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

امتحان كتابً
المادة  : 1القضاء الجزائً واإلجراءات الجزائٌة
ٌتضمن دراسة الحكم الصادر عن المحاكم
الجزائٌة وقرارات المجلس القضائً والمحكمة
العلٌا و إجراءات رفع الشكاوى وطرق الطعن
فً األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء
الجزائٌة.

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

39

وصف المواد

المادة  : 2الخبرة وحساب التعوٌضات
ٌتضمن دراسة الخبرة فً مجال التأمٌنات
وتعرٌف الخبٌر ودور الخبراء فً تحدٌد أقساط
واشتراكات التأمٌن وكذا تحدٌد التعوٌضات
المدفوعة للمتضررٌن وكٌفٌة حسابها.
المادة  : 3توزٌع منتجات التأمٌن
ٌتضمن دراسة قانون التوزٌع وأحكامه وتقنٌاته
فً مٌادٌن التجارة والخدمات ،ودراسة توزٌع
منتجات التأمٌن عن طرٌق شركات التأمٌن أو
الوسطاء أو البنوك.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

40

عنوان الوحدة  :االستكشافٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثالث
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  45 :سا
أعمال موجهة:
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :االستكشافٌة األرصدة2 :
المادة  : 1قانون دولً اقتصادي
األرصدة1 :
المعامل 1 :
المادة  : 2التحكٌم التجاري الدولً
األرصدة 1 :
المعامل 1 :
المادة  : 3اإلفالس والتسوٌة القضائٌة
األرصدة 1 :
المعامل 1 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

امتحان كتابً
لمادة  : 1قانون دولً اقتصادي
ٌهدف على دراسة العالقات االقتصادٌة الدولٌة،
وكذا العالقة بٌن الدول والمنظمات المالٌة
الدولٌة ،أٌضا دراسة منظمة التجارة التجارٌة
والمفاوضات التً تجرٌها الدول لإلنضمام إلٌها
ومنها الجزائر.
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وصف المواد

المادة  : 2التحكٌم التجاري الدولً
ٌتضمن دراسة التحكٌم كوسٌلة من الوسائل
البدٌلة لفض المنازعات ،وتعرٌف التحكٌم
التجاري الدولً وإجراءاته وكٌفٌة تكوٌن محكمة
التحكٌم والحكم الصادر عنها ومهره بالصٌغة
التنفٌذٌة و طرق الطعن فٌه.
المادة  : 3اإلفالس والتسوٌة القضائٌة
تتضمن دراسة نظام اإلفالس والتسوٌة القضائٌة
والتً تتعرض له شركات التأمٌن وإعادة
التأمٌن ،وأحكامه وإجراءاته وهٌاكله القاضً
المنتدب والوكٌل المتصرف القضائً ،وانتهاء
التفلٌسة والجرائم المتعلقة باإلفالس .

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :
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عنوان الوحدة  :األفقٌة
الشعبة  :حقوق
التخصص  :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً  :الثالث
توزٌع الحجم الساعً لوحدة التعلٌم
والمواد المكونة لها

محاضرة  22 :سا31
أعمال موجهة 22 :سا31
أعمال تطبٌقٌة :
عمل شخصً :

األرصدة و المعامالت الممنوحة لوحدة التعلٌم
وكذا للمواد المكونة لها

وحدة التعلٌم  :األفقٌة األرصدة2 :
المادة  : 1التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة
األرصدة1 :
المعامل 1 :
المادة  : 2إعالم آلً
األرصدة 1 :
المعامل 1 :

نوع التقٌٌم (متواصل أو امتحان)
وصف المواد

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

تقوٌم مستمر  +امتحان كتابً
المادة  : 1التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة
دراسة الرهن الرسمً:إنشاؤه وآثاره وانقضاؤه،
ثم حق التخصٌص وآثاره ،والرهن الحٌازي
وأركانه وآثاره ،ثم بٌان حقوق االمتٌاز العامة
والخاصة الواردة على المنقول والواردة على
العقار ،ودراسة عقد الكفالة إنشاءه ،و أثاره،
وإنقضاءه ،والعالقة الموجودة بٌن المدٌن و
الكفٌل العٌنً وكذا العالقة الموجودة بٌن المدٌن
والكفٌل الشخصً.
المادة  : 2إعالم آلً
دراسة مبادئ و تقنٌات اإلعالم اآللً ،وتمكٌن
الطالب من التحكم فً أنظمة وبرامج اإلعالم
اآللً  Wordأو Excel
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 -IVالبرنامج المفصل لكل مادة
( تقدٌم بطاقة مفصلة لكل مادة)

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة  :مزٌان محمد األمٌن
األستاذ المسؤول على المادة :حٌتالة معمر
عنوان المادة :عقد التأمٌن
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لعقد التأمٌن والتحكم فً التقنٌات القانونٌة لعملٌات التأمٌن،نظرٌا وتطبٌقٌا.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزاماتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتزامات المؤمنالتزامات المؤمن له آثار عقد التأمٌن بالنسبة للمستفٌدالشروط الباطلة فً عقد التأمٌنتنفٌذ عقد التأمٌنطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً  +تقٌٌم مستمر
المراجع:
أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة  :مزٌان محمد األمٌن
األستاذ المسؤول على المادة :قماري بن ددوش نضرة
عنوان المادة :المسؤولٌة المدنٌة
أهداف التعلٌم:
ٌكتسب معرفة بالمبادئ األساسٌة فً المسؤولٌة المدنٌة  ،و التمٌٌز عن غٌرها من المسؤولٌات مثل المسؤولٌةالجزائٌة و المسؤولٌة األخالقٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المدخل للعلوم القانونٌة.
النظرٌة العامة لاللتزام.
قانون العقوبات،القسم العام.
محتوى المادة:
تقسٌم المسؤولٌة المدنٌة الى مسؤولٌة عقدٌة و مسؤولٌة تقصٌرٌة.
األركان الخاصة بكل مسؤولٌة على حدى.
الخطأ وعناصره.
الضرر ،و شروطه.
عالقة السببٌة،و النظرٌات المختلفة.
كٌفٌة تقدٌر التعوٌض.
سقوط دعوى التعوٌض.
بعض تطبٌقات المسؤولٌة العقدٌة و المسؤولٌة التقصٌرٌة.
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً  +تقٌٌم مستمر
المراجع:
حسٌن عامر و عبد الرحٌم عامر،المسؤولٌة المدنٌة،طبعة . 1979
سلٌمان مرقس،المسؤولٌة المدنٌة فً تقنٌنات البالد العربٌة،معهد البحوث و الدراسات العربٌة . 1971
علً علً سلٌمان،دراسات فً المسؤولٌة المدنٌة فً القانون المدنً الجزائري،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة.1984،
زهدي ٌكن ،المسؤولٌة المدنٌة أو االعمال غٌر المباحة،المكتبة العصرٌة الٌمٌنٌة،بٌروت الطبعة األولى.
عبد الرزاق السنهوري،الوسٌط،مصادر االلتزام،الجزء األول،الطبعة الثانٌة.
عبد الودود ٌحٌى،دروس فً النظرٌة العامة لاللتزامات،دار النهضة العربٌة  ،طبعة .1988
محمد صبري السعدي،شرح القانون المدنً،النظرٌة العامة لاللتزام الجزء االول،دار الهدى.2884،
عاطف النقٌب،النظرٌة العامة للمسؤولٌة الناشئة عن فعل االشٌاء،دٌوان المطبوعات الجامعٌة.1981،
أنور طلبة،الوسٌط فً القانون المدنً،الجزء االول،دار نشر الثقافة.1987،

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :مزٌان محمد األمٌن
األستاذ المسؤول على المادة :مزٌان محمد األمٌن
عنوان المادة :المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات العقارٌة
أهداف التعلٌم:
اإللمام بالنظم العقارٌة التً عرفتها الجزائر متمثال بأهم التشرٌعات المنظمة للمجال العقاري وأهمها قانون
التوجٌه العقاري وآلٌات تطبٌقه مٌدانٌا ،والمسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات العقارٌة
المعارف المسبقة المطلوبة :
اإللمام بالنظرٌة العامة للقانون والنظرٌة العامة لاللتزام.
محتوى المادة:
مفهوم المنازعة العقارٌةاالختصاص النوعً والمحلً للمحاكم فً المسائل العقارٌةالنزاعات المتعلقة بحق الملكٌة والحقوق العٌنٌة األخرىالمنازعات المتعلقة بالحٌازة والتقادمفً المنازعات المتعلقة بنشاط الترقٌة العقارٌةالمنازعات المتعلقة باثبات الملكٌة العقارٌةالمنازعات المتعلقة بالقسمة وتحدٌد المعالمالمنازعات المتعلقة باإلٌجارات الفالحٌةـ تطور النظام العقارٌة فً الجزائرٌة.
ـ النظام القانونً الجدٌد لتسٌٌر المحفظة العقارٌة.
ـ تنظٌم الترقٌة العقارٌة و الجباٌة العقارٌة.
ـ العقار والتأمٌن ضد الكوارث الطبٌعٌة.
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
ـ ناصر الدٌن مٌدونً ،دراسات فً الملكٌة العقارٌة.1986 ،
ـ فرٌدة زوواي ،الحٌازة كسبب من أسباب كسب الملكٌة فً القانون الجزائري ،دراسة مقارنة.1987 ،
ـ عبد الحكم فودة ،نزع الملكٌة للمنفعة العامة.1992 ،
ـ رضا عبد الحلٌم عبد المجٌد ،الملكٌة الزراعٌة بٌن التقنٌن والتجمع والتنظٌم.1999 ،
ـ أسامة أحمد بدر ،القانون الزراعً.2882 ،
ـ أحمد عبد التواب محمد ،شرح القانون الزراعً.2885 ،
مجٌد خلوفً -شهر التصرفات العقارٌة فً القانون العقاري الجزائري2884 -عبد الحفٌظ بن عبٌدة -إثبات الملكٌة العقارٌة والحقوق العٌنٌة العقارٌة2883 -العقون لخضر -الملكٌة العقارٌة فً التشرٌع الجزائري1988-حمدي باشا عمر -نقل الملكٌة العقارٌة2882 -حمدي باشا عمر –القضاء العقاري2882 -مدحت محمد الحسٌنً -إجراءات الشهر العقاري1992 -العقون لخضر -الملكٌة العقارٌة فً التشرٌع الجزائري 1988-المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :مزٌان محمد األمٌن
األستاذ المسؤول على المادة :حمٌش ٌمٌنة
عنوان المادة :القانون اإلجتماعً
أهداف التعلٌم:
إلمام الطالب بمفهوم عالقة العمل الفردٌة ونظمها القانونٌة ،وشروط نشوئها وآثارها القانونٌة ،والتزامات
والواجبات الملقاة على عاتق الطرفٌن فً هذه العالقات وتسوٌة المنازعات الناشئة بسبب تنفٌذ هذه العالقات.
ـ المعارف المسٌقة المطلوبة:
اإللمام بالنظرٌة العامة للقانون والنظرٌة العامة لاللتزام.
ـ محتوى المادة:
ـ مفهوم عالقة العمل الفردٌة.
ـ عناصر عقد العمل.
ـ مقارنة عالقة العمل الخاضعة لقانون العمل وعالقة العمل الخاضعة لقانون الوظٌفة العامة.
عالقة العمل الجماعٌةعقود العمل محددة المدةعقود العمل غٌر محددة المدة
ـ تمٌٌز عقد العمل عن بعض العقود الواردة على العمل.
ـ اإلطار التنظٌمً لعالقة العمل.
ـ آثار عالقة العمل الفردٌة .
ـ انتهاء عالقة العمل الفردٌة.
 مفتشٌة العمل الضمان االجتماعًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
ـ السٌد عبد ناٌل ،شرح قانون العمل الجدٌد.1999 ،
ـ صالح أحمد ذٌاب ،بطالن عقد العمل وآثاره على حقوق العامل .2886 ،
ـ عبد الحمٌد بالل ،الموسوعة العمالٌة.
ـ عبد الناصر العطار ،شرح أحكام قانون العمل.
ـ محمد إبراهٌم الدسوقً ،التعوٌض عن إصابة العمل .2887
ـ راشد راشد ،شرح عالقات العمل الفردٌة والجماعٌة فً ضوء التشرٌع الجزائري .1991
ـ أحمٌة سلٌمان ،التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري.
بن عزوز بن صابر ،الوجٌز فً قانون العمل
عجة الجٌاللً ،عالقات العمل الجماعٌة
بن عزوز بن صابر ،عالقات العمل الفردٌة
بن عزوز بن صابر  ،عالقات العمل الجماعٌة
المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :فنٌنخ عبد القادر
األستاذ المسؤول على المادة :فنٌنخ عبد القادر
عنوان المادة :اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة
أهداف التعلٌم:
ـ ٌكسب الطالب قدرة على التحكم فً وسائل اإلثبات المعتمدة فً المسائل المدنٌة والتجارٌة سواء من الناحٌة
النظرٌة أو من الناحٌة العملٌة التطبٌقٌة خاصة فٌما ٌتعلق بدور التكنولوجٌات الحدٌثة فً اإلثبات.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
ـ مبادئ القانون النظرٌة العامة القانون والنظرٌة العامة للحق
ـ النظرٌة العامة لاللتزام.
محتوى المادة:
ـ مفهوم اإلثبات.
ـ مقارنة بٌن اإلثبات المدنً واإلثبات التجاري.
ـ اإلثبات بالكتابة .
ـ اإلثبات بالبٌنة.
 اإلثبات بالقرائن. شهادة الشهودـ اإلقرار وأهمٌته فً اإلثبات.
ـ الٌمٌن ودورها فً اإلثبات.
 حرٌة اإلثبات فً المواد التجارٌةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 أحمد عبدالعال أبو قرٌن ،أحكام اإلثبات .2886 عابد قاٌد عبد الفتاح ،نظام اإلثبات.2886 ، عبد السمٌع عبد الوهاب أبو الخٌر ،الوجٌز فً شرح قانون اإلثبات.2887 ،ـ عطا عبد العاطً السنباطً ،اإلثبات فً العقود اإللكترونٌة.2888 ،
ـ قدري الشهاوي ،نظرٌة اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة.2886 ،
ـ إبراهٌم سٌد أحمد ،التعلٌق على قانون اإلثبات.
 ممدوح محمد مبروك ،مدى حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثبات.2888 ،ـ عابد قاٌد عبد الفتاح ،الكتابة االلكترونٌة فً القانون المدنً.2888 ،
زهدور محمد  ،اإلثبات فً التشرٌع الجزائري.المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :فنٌنخ عبد القادر
األستاذ المسؤول على المادة :األستاذة زهدور أشواق
عنوان المادة :تحرٌر العقود
أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من اكتساب قدرة على صٌاغة مختلف العقود بمضامٌن دقٌقة تعبر عن إرادة األطراف المتعاقدة
طبقا للقانون وكذلك إكسابه قدرة على وضع مختلف العرائض المستعملة فً التعامل القانونً أمام مختلف
األجهزة والهٌئات بما فً ذلك الهٌئات القضائٌة.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
المبادئ األساسٌة للتنظٌم القضائً ،وإجراءات التقاضً المدنٌة.
مبادئ النظرٌة العامة لاللتزاماتمحتوى المادة:
إنشاء صٌغ العقود الملزمة لجانبٌنإنشاء صٌغ التصرفات باإلرادة المنفردةصٌغ العقود تبرعٌةصٌغ عرائض الدعاوى المدنٌةصٌغ للتقارٌر بالطعن صٌاغة عقد البٌع صٌاغة عقد الهبة صٌاغة عقد الوصٌةتحرٌر العقد و تسجٌله و شهرهطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
أحمد السعٌد شرف الدٌن-أصول الصٌاغة القانونٌة للعقود 2888أٌمن سعد سلٌم-العقود النموذجٌة 2885-قدري الشهاوي -موسوعة صٌغ العقود الرسمٌة والعرفٌة.محمد علً سكٌكر -الموسوعة القانونٌة الشاملة فً صٌغ العقود الرسمٌة والعرفٌة.األنصاري حسن النٌدانً-أصول تحرٌر صحف الدعاوى والطعون -دار الجامعة الجدٌدة.أشرف اللمساوي -الصٌغ النموذجٌة فً العقود-المركز القومً لإلصدارات القانونٌة.-أشرف اللمساوي -الصٌغ النموذجٌة فً قانون المرافعات -المركز القومً لإلصدارات القانونٌة.
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :فنٌنخ عبد القادر
األستاذ المسؤول على المادة :زهدور كوثر
عنوان المادة :القضاء المدنً واإلجراءات المدنٌة
أهداف التعلٌم:
بعد نجاح الطالب فً هذه المادة ٌصٌر ملما بمفهوم االجتهاد القضائً المدنً ،وقادرا على الوصول إلى القواعد
االجتهادٌة التً أرساها القضاء المدنً ،وعالما بمسٌرة التطور التارٌخً لهذا االجتهاد واألحكام االجتهادٌة التً
تم الرجوع عنها واالجتهادات الحدٌثة والقدٌمة ،وكذا اإلجراءات المدنٌة.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
المعرفة الكافٌة بقواعد التنظٌم القضائً عموما ،والقضاء المدنً خصوصاالمعرفة الكافٌة بطرق مراجعة األحكام والطعن فٌها ،وآثار الطعون المختلفة وخاصة الطعن بالنقض.محتوى المادة:
مفهوم االجتهاد القضائًاالجتهاد القضائً فً ظل النظام الالتٌنً الجرمانًاالجتهاد القضائً وفق نظام السابقة القضائٌةطرق اتصال المحكمة العلٌا بالطعون المرفوعة إمامهاقواعد النظر فً الطعون بالنقضآثار الحكم فً الطعن بالنقض فً المسائل المدنٌةالقوة الملزمة لقرارات المحكمة العلٌادور المحكمة العلٌا فً توحٌد االجتهاد القضائًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
إسماعٌل إبراهٌم الرٌادي-فً التحكٌم واجتهاد القضاء2887 -طارق عبد الرءوف صالح -مدونة الفقه والقضاء فً قانون المرافعات الكوٌتً2888-عبد التواب مبارك -الوجٌز فً أصول القضاء المدنً وقانون المرافعات2888-محمد سعٌد عبد الرحمن -الحكم القضائً أركانه وقواعد اداره2882-حمدي باشا عمر-مبادئ االجتهاد القضائً فً مادة اإلجراءات المدنٌة2881-محمد إبراهٌمً -الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة2882 -المجلة القضائٌة -قسم الوثائق بالمحكمة العلٌا -وزارة العدل -الجزائر
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :حمٌدة نادٌة
األستاذ المسؤول على المادة :حمٌدة نادٌة
عنوان المادة :قانون الشركات التجارٌة
أهداف التعلٌم:
بعد نجاح الطالب فً هذه المادة ٌكتسب رصٌدا علمٌا فً موضوع الشركات التجارٌة ٌؤهله للبحث وتعمٌق
المعارف من الناحٌة النظرٌة،وتصور الحلول لمختلف المشكالت العملٌة،والقضاٌا الواقعٌة التً ٌمكن أن تحدث
فً مجال أنشطة هذه الشركات.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌجب إن ٌكون الطالب مكتسبا أمعرفة كافٌة بالنظرٌة العامة للحق وخاصة ما ٌتعلق منها بنظرٌة الشخص
المعنوي ،وان ٌكون ملما بالمبادئ األساسٌة لقانون األعمال.
محتوى المادة:
أحكام عامة للشركات التجارٌة.شركة التضامن.شركة التوصٌة البسٌطة .الشركات ذات المسؤولٌة المحدودة.المؤسسة ذات الشخص الوحٌد وذات المسؤولٌة المحدودة.شركة المساهمة .شركات التوصٌة باألسهم.شركة المحاصة.حسابات الشركات.تصفٌة الشركات.طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
سمٌحة القلٌوبً :الشركات التجارٌة.2888.محمد القلٌوبً :دروس فً الشركات التجارٌة فً القانون المصري.1999.طارق عبد الرءوف صالح :قانون الشركات التجارٌة الكوٌتً.2889.عصام حنفً محمود موسى :التزام الشركات بالشفافٌة واإلفصاح.2887.إبراهٌم سٌد ورائد محمد :الشركات التجارٌة فقها وقضاء-المركز القومً لإلصدارات القانونٌة.حسام الصغٌر :النظام القانونً الندماج الشركات.دار الفكر الجامعً.-منٌر الجنبٌهً وممدوح الجنبٌهً :الصٌغ القانونٌة لعقود تأسٌس الشركات-دار الفكر الجامعً.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

52

عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :حمٌدة نادٌة
األستاذ المسؤول على المادة :بن عدٌدة نبٌل
عنوان المادة :التأمٌنات وحماٌة المستهلك
أهداف التعلٌم:
بعد نجاح الطالب فً هذه المادة ٌكتسب رصٌدا علمٌا فً مجال قانون حماٌة المستهلك خصوصا فً مٌدان
التأمٌنات ،و عالقة شركات التأمٌن بالجمهور طالبً التأمٌن ،والحماٌة القانونٌة التً أقرها المشرع الجزائري
لطالبً التامٌن باعتبارهم من المستهلكٌن للمواد التأمٌنٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌجب إن ٌكون الطالب ملما بالنظرٌة العامة للحق وللقانون ونظرٌة االلتزامات والعقود ،وأن ٌكون على
إطالع بالمبادئ األساسٌة لقانون األعمال.
محتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتزامات المؤمنالتزامات المؤمن له الحماٌة القانونٌة للمستهلكرقابة الدولة على قطاع التأمٌنالرقابة المالٌة على شركات التأمٌنطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :حمٌدة نادٌة
األستاذ المسؤول على المادة :بن طرٌة معمر
عنوان المادة :قانون المجموعة األوربٌة للتأمٌنات
أهداف التعلٌم:
تندرج فً إطار الدراسة المقارنة بٌن التشرٌع الجزائري للتأمٌنات والتشرٌعات األوروبٌة ضمن المجموعة
األوروبٌة والتً اعتمدت عدة أحكام مهمة موحدة خاصة بالتأمٌن وإعادة التأمٌن.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌجب إن ٌكون الطالب ملما بالنظرٌة العامة للحق وللقانون ونظرٌة االلتزامات والعقود ،وأن ٌكون على إطالع
بالمبادئ األساسٌة لقانون األعمال.
محتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنتأسٌس القانون األوروبً للتأمٌنحرٌة تقدٌم الخدمات التأمٌنٌة ومبدأ وحدة االعتمادنظام الرقابة األوروبٌة على قطاع التأمٌنطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
Droit du contrat d’assurance, Bernard Beignier, 1e éd. PUF., 1999.
Traité de droit des assurances, tome1 ; entreprises et organismes d’assurance, sous la direction
de Jean Bigot, 2e éd., L.G.D.J., Paris,1996.
Traité de droit des assurances, tome2 ; la distribution de l’assurance, sous la direction de Jean
Bigot, L.G.D.J., Paris, 1999.
Traité de droit des assurances, tome3 ; le contrat d’assurance, sous la direction de Jean Bigot,
L.G.D.J., Paris, 2002.
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة :بن بدرة عفٌف
األستاذ المسؤول على المادة :بن بدرة عفٌف
عنوان المادة :عقود والتزامات
أهداف التعلٌم:
تتعلق بدراسة النظرٌة العامة لاللتزامات ،من مصادر وأحكام ،وكذا دراسة النظرة العامة للعقود ،تعرٌف العقد
كمصدر لاللتزام وأنواعه وكٌفٌات إبرامه وانحالله وكافة األحكام المتعلقة به.
المعارف المسبقة المطلوبة :
النظرٌة العامة للعقد
النظرٌة العامة للقانون
محتوى المادة:
 النظرٌة العامة لاللتزامات تحدٌد مصادر االلتزام المصادر اإلرادٌة المصادر غٌر اإلرادٌة القانون باعتباره مصدرا لاللتزام العقد  :أركان العقد ،عٌوب اإلرادة ،المحل والسبب والشكلٌة أنظمة انحالل العقد  :بطالن العقد والفسخ واالنقضاء آثار العقد بالنسبة ألطراف العقد  ،وللخلف العام والخلف الخاص التصرف باإلرادة المنفردة العمل المستحق للتعوٌض المسؤولٌة عن الفعل الشخصً وعن فعل الغٌر المسؤولٌة عن فعل األشٌاء شبه العقودطرٌقة التقٌٌم:
إمتحان نهائً
المراجع:
عبد الرزاق السنهوري ،الوسٌط فً مصادر االلتزام ،بٌروت1978 ،
أحمد حشمت أبو ستٌت ،مصادر االلتزام ،القاهرة1989 ،
عبد المنعم فرج الصده ،مصادر االلتزام1968 ،
على على سلٌمان ،النظرٌة العامة لاللتزام ،ج 1 .و ج ،2 .دٌوان المطبوعات الجامعٌة2889 ،
حسٌن عامر ،المسؤولٌة المدنٌة ،دار الجامعٌة1989 ،
وهبة الزحلً ،نظرٌة الضمان وأحكام المسؤلٌة المدنٌة ،دمشق2888 ،
عبد الرحمن الرٌش ،المسؤولٌة المدنٌة عن الفعل الشخصً وفعل الغٌر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة2883 ،
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة :بن بدرة عفٌف
األستاذ المسؤول على المادة :خرشوش نوال
عنوان المادة :اللغة الفرنسٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب الطالب معرفة موسعة ومعمقة بالمصطلحات القانونٌة والتعابٌر المستعملة فً مجال تحدٌد المضامٌنالفكرٌة القانونٌة وتمكٌنه تدرٌجٌا من استعمال اللغة الفرنسٌة فً دراسة العلوم القانونٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ المبادئ العامة للقانون
مبادئ أولٌة فً اللغة الفرنسٌةمحتوى المادة:
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون العقاري
 - .مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون البحري
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً الخاص.
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون المدنً.
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون التجاري.
 oتحرٌر العقود باللغة الفرنسٌة
طرٌقة التقٌٌم:
ـ تقٌٌم مستمر
المراجع:
ـ كافة مراجع اللغة الفرنسٌة المتخصصة.
المؤلفات فً العلوم القانونٌة باللغة الفرنسٌة-القوامٌس المختلفة
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :حٌتالة معمر
األستاذ المسؤول على المادة :حٌتالة معمر
عنوان المادة :تأمٌنات األضرار
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لعقد التأمٌن ولتأمٌنات األضرار والتحكم فً المبادئ العامةالتً تحكم هذا النوع من التأمٌنات والنتائج المترتبة عنه وتطبٌقاتها نظرٌا وعملٌا.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتعرٌف بالتأمٌن من األضرار والمبادئ التً تحكمهمبدأ الطابع التعوٌضً واعتباراته والنتائج المترتبة عنه
دعوى التعوٌض وإجراءاتها
دعوى الحلول وإجراءاتها
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً  +تقٌٌم مستمر
المراجع:
أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :حٌتالة معمر
األستاذ المسؤول على المادة :عواٌل عبد الصمد
عنوان المادة :المسؤولٌة والتأمٌن فً حوادث المرور
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً للمسؤولٌة فً إطار حوادث المرور والتعوٌضات المرتبطةبها وفقا لعقد التأمٌن على السٌارات والتحكم فً تقنٌات الخبرة والتعوٌض.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتزامات المؤمنالتزامات المؤمن له التأمٌنات اإللزامٌة إلزامٌة التأمٌن على السٌارات التعوٌضات عن حوادث المرورطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً  +تقٌٌم مستمر
المراجع:
 بلعروسً رشٌد -نظام التعوٌض عن األضرار الجسمانٌة والمادٌة الناتجة عن حوادث المرور2885-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنبن عبٌدة عبد الحفٌظ -إلزامٌة التأمٌن على السٌارات ونظام التعوٌض عن حوادث المرور2882-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :حٌتالة معمر
األستاذ المسؤول على المادة :زهدور أشواق
عنوان المادة :المسؤولٌة والتأمٌن فً المنازعات الطبٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً للمنازعات الطبٌة والمسؤولٌة المترتبة عن األخطاء الطبٌةوالتأمٌن علٌها ،والتعوٌضات المرتبطة بها..
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌن مفهوم األخطاء الطبٌة دعاوى المنازعات الطبٌةالمسؤولٌة والتأمٌن فً المجال الطبًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 بن سعٌد وهٌبة -الطب الشرعً وحوادث العمل.2812 -سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :حٌتالة معمر
األستاذ المسؤول على المادة :حمٌش ٌمٌنة
عنوان المادة :حوادث العمل والتأمٌنات اإلجتماعٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لمفهوم حوادث العمل والتأمٌنات اإلجتماعٌة ،ومعرفة كٌفٌةسٌر صنادٌق الضمان اإلجتماعً.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌن حوادث العمل وإثباتها التأمٌنات اإلجتماعٌة صنادٌق الضمان اإلجتماعًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 سماح سالم سالم -التشرٌعات اإلجتماعٌة2812 - بن سعٌد وهٌبة -الطب الشرعً وحوادث العمل2812 - قضاء النقض فً منازعات العمل والتأمٌنات اإلجتماعٌة1976 -سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888- المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة -إدارة صنادٌق التأمٌنات والمعاشات.2811 - المعهد الوطنً للعمل -قانون الضمان اإلجتماعً2886-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885- محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886- -محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :محمد كرٌم نور الدٌن
األستاذ المسؤول على المادة :زهدور كوثر
عنوان المادة :تقنٌات التأمٌن
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لعقد التأمٌن والتحكم فً التقنٌات القانونٌة لعملٌات التأمٌن،نظرٌا وتطبٌقٌا.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتزامات المؤمنالتزامات المؤمن له آثار عقد التأمٌن بالنسبة للمستفٌدالشروط الباطلة فً عقد التأمٌنتنفٌذ عقد التأمٌنطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 مختار محمود الهاسً -مقدمة فً مبادئ التأمٌن1998- ابراهٌم علً ابراهٌم عبد ربه -مبادئ التأمٌن1988- عبد العزٌز فهمً هٌكل -الكمبٌوتر وأصول التأمٌن1986- جدٌدي معراج -مدخل لدراسة قانون التأمٌن الجزائري2884 -أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌن-فاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :محمد كرٌم نور الدٌن
األستاذ المسؤول على المادة :حساٌن محمد
عنوان المادة :إجراءات التنفٌذ
أهداف التعلٌم:
النجاح فً هذه المادة ٌصبح الطالب مؤهال للتعامل العلمً السلٌم مع موضوع التنفٌذ فً المسائل المدنٌة ،وقادرا على الوصول
السرٌع إلى الحلول القانونٌة للحاالت الواقعٌة التً ٌمكن ان تطرح مٌدانٌا وتحتاج بطبٌعتها الى معرفة نظرٌة أوال،ثم إلى التحكم
فً الجانب التطبٌقً.

المعارف المسبقة المطلوبة :
ٌجب ان تكون لدى الطالب معرفة كافٌة بقواعد التنظٌم القضائً،وقواعد قانون اإلجراءات المدنٌة المتعلقة
بالفصل فً الخصومات المدنٌة بمفهومها الواسع وخاصة طرق الطعن فً األحكام.
محتوى المادة:
عمومٌات حول التنفٌذ فً المسائل المدنٌة.أركان التنفٌذ وموضوعه.السندات التنفٌذٌة.الحجوز بوجه عام.الحجز التحفظً.حجز ما للمدٌن لدى الغٌر.الحجز التنفٌذي على المنقول .الحجز التنفٌذي على العقارات والحقوق العٌنٌة العقارٌة.الحجز على األجور والمداخٌل والمرتبات.توزٌع المبالغ المتحصلة من التنفٌذ.طرٌقة التقٌٌم:امتحان  +تقوٌم مستمر
المراجع:
محمد حسنٌن:طرق التنفٌذ فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزائري.إبراهٌم أمٌن النفٌاوي :القوة التنفٌذٌة لألحكام.2885 .إبراهٌم أمٌن النفٌاوي:منازعات التنفٌذ الجبري .2885.أحمد السٌد صاوي:التنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة والتجارٌة.2885.أحمد ملٌحً:إشكاالت التنفٌذ.2888.سٌد أحمد محمود:أصول التنفٌذ الجبري.2885.عاشور مبروك :الوسٌط فً النظام القانونً لتنفٌذ األحكام.-أسامة أحمد شوقً الملٌجً :التنفٌذ الجبري على األوراق المالٌة.2884.

المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

62

عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة  :محمد كرٌم نور الدٌن
األستاذ المسؤول على المادة :آٌت بن اعمر غنٌة
عنوان المادة :القضاء اإلداري واإلجراءات اإلدارٌة
أهداف التعلٌم:
بعد نجاح الطالب فً هذه المادة ٌصٌر ملما بمفهوم االجتهاد القضائً اإلداري ،وقادرا على الوصول إلى
القواعد االجتهادٌة التً أرساها القضاء اإلداري ،وعالما بمسٌرة التطور التارٌخً لهذا االجتهاد واألحكام
االجتهادٌة التً تم الرجوع عنها واالجتهادات الحدٌثة والقدٌمة.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
المعرفة الكافٌة بقواعد التنظٌم القضائً عموما ،والقضاء اإلداري خصوصاالمعرفة الكافٌة بطرق مراجعة األحكام والطعن فٌها ،وآثار الطعون المختلفة وخاصة الطعن بالنقض.محتوى المادة:
مفهوم االجتهاد القضائًاالجتهاد القضائً فً ظل النظام الالتٌنً الجرمانًاالجتهاد القضائً وفق نظام السابقة القضائٌةطرق اتصال المحكمة العلٌا بالطعون المرفوعة إمامهاقواعد النظر فً الطعون القضائٌة اإلدارٌةآثار الحكم فً الطعن بالنقض فً المسائل اإلدارٌةالقوة الملزمة لقرارات مجلس الدولةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 محٌو أحمد ،القضاء اإلداري.بوحمٌد عطاء هللا ،الوجٌز فً القضاء اإلداري.بوضٌاف عمار ،دعوى اإللغاء فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
بربارة عبد الرحمن ،شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌةاسماعٌل ابراهٌم الزٌادي-فً التحكٌم واجتهاد القضاء2887 -طارق عبد الرؤوف صالح -مدونة الفقه والقضاء فً قانون المرافعات الكوٌتً2888-عبد التواب مبارك -الوجٌز فً أصول القضاء المدنً وقانون المرافعات2888-محمد سعٌد عبد الرحمن -الحكم القضائً أركانه وقواعد اداره2882--المجلة القضائٌة -قسم الوثائق بالمحكمة العلٌا -وزارة العدل -الجزائر
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :باسم شهاب
األستاذ المسؤول على المادة :بن قو أمال
عنوان المادة :قانون المالٌة والضرائب
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة بقانون المالٌة و بنظرٌات القانون الضرائب ،ومفاهٌمه ،وتقنٌاته والتطورات التارٌخٌة التًلحقته على مختلف المراحل ،وانعكاسات ذلك على االقتصاد الوطنً.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
تارٌخ النظم الضرٌبٌةمدخل للقانون الضرٌبًمبادئ القانون الضرٌبًمحتوى المادة:
المالٌة العامة
النفقات العامة واإلٌرادات العامة
إعداد مٌزانٌة الدولة و قانون المالٌة
دراسة الضرٌبة على القٌمة المضافة
دراسة الضرٌبة على الدخل اإلجمالً
دراسة الضرٌبة على ربح الشركة
دراسة الضرٌبة على النقص فً القٌمة
التحقٌق الجبائً
التحصٌل الجبائً
النزاع الضرٌبً
اإلجراءات اإلدارٌة فً النزاع الضرٌبً
اإلجراءات القضائٌة فً النزاع الضرٌبً
أنواع الرسم.
التصرٌحات الضرٌبٌة.
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 راشد خلفونً ،قانون المنازعات اإلدارٌة سنة .1994 صالح الروبلً ،اقتصادٌات المالٌة العامة سنة .1992 حوسبن مصطفى ،المالٌة العامة سنة .1995 حسٌن فرٌجة ،منازعات الضرائب المباشرة سنة .1998 حسٌن فرٌجة ،اإلجراءات اإلدارٌة و القضائٌة للمنازعات الضرائب المباشرة سنة .1994أمزٌان عزٌز ،المنازعات الجنائٌة فً التشرٌع الجزائري سنة .2885 فارس سبتً ،المنازعات الضرٌبٌة التشرٌع و القضاء الجزائً الجزائري سنة .2888المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
السىت الجامعيت 0256-0251 :

عىىان الماستر قاوىن التأميىاث والمسؤوليت

64

عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :باسم شهاب
األستاذ المسؤول على المادة :باسم شهاب
عنوان المادة :قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة كافٌة بالنظرٌات الكبرى للقانون مكافحة الفساد فً مختلف التشرٌعات المقارنة وخاصةتشرٌعات دول العائلة الالتٌنٌة الجرمانٌة ،وتشرٌعات الدول العربٌة،و تعرض إلى الجرائم التً عالجها هذا
القانون كجرٌمة المتاجرة فً المخدرات و جرٌمة تبٌض األموال و تموٌل اإلرهاب.
المعارف المسبقة المطلوبة:
المبادئ العامة للقانون الجنائًمناهج العلوم القانونٌة الجنائٌةمحتوى المادة:
خصوصٌة قانون مكافحة الفساد
دراسة أركان جرٌمة متاجرة المخدرات.
دراسة أركان جرٌمة تبٌض األموال.
دراسة أركان جرٌمة المعلوماتٌة.
احالة القضاٌا أمام القطب الجزائً المتخصص
التخلً عن القضاٌا أمام القطب الجزائً المتخصص
تدخل النٌابة العامة فً الجرائم المتعلقة بمكافحة الفساد
المحاكمة االبتدائٌة أمام القطب الجزائً المتخصص
المحاكمة أمام القطب الجزائً المتخصص على مستوى االستئناف
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
المراجع:
أحسن بوسقٌعة-الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص2883-أشرف رفعت محمد -الحماٌة الجنائٌة للشٌك كورقة تجارٌة2888-خالد حامد مصطفى-جرٌمة غسل األموال2888-
محمد زكً أبو عامر –شرح قانون العقوبات-القسم الخاص1989-عبد الرحمن محمد خلف-شرح قانون العقوبات –القسم الخاص2885-عزت محمد العمري-جرٌمة غسٌل االموال2886 --عمر السعٌد رمضان -شرح قانون العقوبات القسم الخاص1986-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :باسم شهاب
األستاذ المسؤول على المادة :حمٌدي فاطمة
عنوان المادة :قانون اإلجراءات الجبائٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة بنظرٌات القانون اإلجراءات الجبائٌة ،ومفاهٌمه ،وتقنٌاته والتطورات التارٌخٌة التً لحقتهعلى مختلف المراحل ،وانعكاسات ذلك على االقتصاد الوطنً.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
تارٌخ النظم الجبائٌةمدخل للقانون الجبائٌةمبادئ القانون الجبائًمحتوى المادة:
أنواع الجبائٌة.
أنواع الرسم.
التصرٌحات الضرٌبٌة.
تظلم اإلداري.
اللجان الجهوٌة.
اللجنة المركزٌة.
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
راشد خلفونً ،قانون المنازعات اإلدارٌة سنة .1994 صالح الروبلً ،اقتصادٌات المالٌة العامة سنة .1992 حوسٌن مصطفى ،المالٌة العامة سنة .1995 حسٌن فرٌجة ،منازعات الضرائب المباشرة سنة .1998 حسٌن فرٌجة ،اإلجراءات اإلدارٌة و القضائٌة للمنازعات الضرائب المباشرة سنة .1994 أمزٌان عزٌز ،المنازعات الجبائٌة فً التشرٌع الجزائري سنة .2885 -فارس سبتً ،المنازعات الضرٌبٌة التشرٌع و القضاء الجزائً الجزائري سنة .2888
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :األول
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة :بن بدرة عفٌف
األستاذ المسؤول على المادة :بن بدرة عفٌف
عنوان المادة :عقود والتزامات
أهداف التعلٌم:
تتعلق بدراسة النظرٌة العامة لاللتزامات ،من مصادر وأحكام ،وكذا دراسة النظرة العامة للعقود ،تعرٌف العقد
كمصدر لاللتزام وأنواعه وكٌفٌات إبرامه وانحالله وكافة األحكام المتعلقة به.
المعارف المسبقة المطلوبة :
النظرٌة العامة للعقد
النظرٌة العامة للقانون
محتوى المادة:
 النظرٌة العامة لاللتزامات تحدٌد مصادر االلتزام المصادر اإلرادٌة المصادر غٌر اإلرادٌة القانون باعتباره مصدرا لاللتزام العقد  :أركان العقد ،عٌوب اإلرادة ،المحل والسبب والشكلٌة أنظمة انحالل العقد  :بطالن العقد والفسخ واالنقضاء آثار العقد بالنسبة ألطراف العقد  ،وللخلف العام والخلف الخاص التصرف باإلرادة المنفردة العمل المستحق للتعوٌض المسؤولٌة عن الفعل الشخصً وعن فعل الغٌر المسؤولٌة عن فعل األشٌاء شبه العقودطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
عبد الرزاق السنهوري ،الوسٌط فً مصادر االلتزام ،بٌروت1978 ،
أحمد حشمت أبو ستٌت ،مصادر االلتزام ،القاهرة1989 ،
عبد المنعم فرج الصده ،مصادر االلتزام1968 ،
على على سلٌمان ،النظرٌة العامة لاللتزام ،ج 1 .و ج ،2 .دٌوان المطبوعات الجامعٌة2889 ،
حسٌن عامر ،المسؤولٌة المدنٌة ،دار الجامعٌة1989 ،
وهبة الزحلً ،نظرٌة الضمان وأحكام المسؤلٌة المدنٌة ،دمشق2888 ،
عبد الرحمن الرٌش ،المسؤولٌة المدنٌة عن الفعل الشخصً وفعل الغٌر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة2883 ،
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثانً
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة :بن بدرة عفٌف
األستاذ المسؤول على المادة :خرشوش نوال
عنوان المادة :اللغة الفرنسٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب الطالب معرفة موسعة ومعمقة بالمصطلحات القانونٌة والتعابٌر المستعملة فً مجال تحدٌد المضامٌنالفكرٌة القانونٌة وتمكٌنه تدرٌجٌا من استعمال اللغة الفرنسٌة فً دراسة العلوم القانونٌة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
ـ المبادئ العامة للقانون
مبادئ أولٌة فً اللغة الفرنسٌةمحتوى المادة:
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون العقاري
 مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون البحريـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون الدولً الخاص.
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون المدنً.
ـ مصطلحات قانونٌة مستعملة فً القانون التجاري.
تحرٌر العقود باللغة الفرنسٌة
طرٌقة التقٌٌم:
ـ تقٌٌم مستمر
المراجع:
ـ كافة مراجع اللغة الفرنسٌة المتخصصة.
المؤلفات فً العلوم القانونٌة باللغة الفرنسٌة-القوامٌس المختلفة
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :عباسة الطاهر
األستاذ المسؤول على المادة :حٌتالة معمر
عنوان المادة :تأمٌنات األشخاص
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لعقد التأمٌن ولتأمٌنات األشخاص والتحكم فً المبادئ العامةالتً تحكم هذا النوع من التأمٌنات والنتائج المترتبة عنه وتطبٌقاتها نظرٌا وعملٌا.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتعرٌف بالتأمٌن على األشخاص والمبادئ التً تحكمهمبدأ الطابع الجزافً واعتباراته والنتائج المترتبة عنه
تأمٌنات األشخاص والرسملة
التأمٌن على الحٌاة
التأمٌن الجماعً
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً  +تقٌٌم مستمر
المراجع:
أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :عباسة الطاهر
األستاذ المسؤول على المادة :عباسة الطاهر
عنوان المادة :المسؤولٌة الجزائٌة
أهداف التعلٌم:
ٌتضمن دراسة عناصر المسؤولٌة الجزائٌة،
والنظرٌات المتعلقة بالعالقة السببٌة بٌن الفعل اإلجرامً والنتٌجة ،و موانع المسؤولٌة و حاالت اإلعفاء
والتخفٌف من العقوبة ،وحاالت الدفاع الشرعً.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المدخل للعلوم القانونٌة.
النظرٌة العامة لاللتزام.
قانون العقوبات،القسم العام.
محتوى المادة:
تقسٌم المسؤولٌة الجزائٌة األركان الخاصة بكل مسؤولٌة على حدى.
الخطأ وعناصره.
الضرر ،و شروطه.
عالقة السببٌة،و النظرٌات المختلفة.
كٌفٌة تقدٌر التعوٌض.
سقوط دعوى التعوٌض.
بعض تطبٌقات المسؤولٌة الجزائٌة.
المسؤولٌة الجزائٌة للشخص المعنوي
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً  +تقٌٌم مستمر
المراجع:
أحسن بوسقٌعة-الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص2883-أشرف رفعت محمد -الحماٌة الجنائٌة للشٌك كورقة تجارٌة2888-خالد حامد مصطفى-جرٌمة غسل األموال2888-
محمد زكً أبو عامر –شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة-القسم الخاص1989-عبد الرحمن محمد خلف-شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة –القسم الخاص2885-عزت محمد العمري-جرٌمة غسٌل األموال2886 --عمر السعٌد رمضان -شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة القسم الخاص1986-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :عباسة الطاهر
األستاذ المسؤول على المادة :بوعٌزم عائشة
عنوان المادة :القانون الدولً الخاص للتأمٌنات
أهداف التعلٌم:
 ٌكتسب معرفة بالمبادئ األساسٌة للقانون الدولً الخاص وخصوصا :تحدٌد مجال القانون الدولً الخاص،والتكون التارٌخً لقواعد التنازع  ،والنظرٌة العامة لتنازع القوانٌن ،وتطبٌق القانون األجنبً.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة النظرٌة العامة للقانون :مصادر القانون وتقسٌماته
مبادئ القانون الدولً العام
مبادئ القانون الدستوري
محتوى المادة:
مفاهٌم عامة حول القانون الدولً الخاص
المعطٌات التارٌخٌة للقانون الدولً الخاص
التكون التارٌخً لقاعدة التنازع
مصادر القانون الدولً الخاص
النظرٌة العامة لتنازع القوانٌن
منهج القانون الدولً الخاص
تطبٌق قاعدة التنازع
تفسٌر قاعدة التنازع
تطبٌق القانون األجنبً
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
محند إسعد-القانون الدولً الخاص جزء 1وجزء1989-2أحمد عبد الكرٌم سالمة-القانون الدولً الخاص النوعً2888-أحمد عبد الكرٌم سالمة-األصول فً التنازع الدولً للقوانٌن2888-أشرف وفا-تنازع القوانٌن فً مجال التقادمجمال محمود الكردي-تنازع القوانٌن2885-صالح الدٌن جمال الدٌن-تنازع القوانٌن 2886عوض هللا شٌبة الحمد -الوجٌز فً القانون الدولً الخاص-أبو العال علً أبو العال النمر-االختصاص القضائً الدولً وتنفٌذ األحكام األجنبٌة 2888بدر الدٌن عبد المنعم -العالقات الخاصة الدولٌة2886 -جمال محمود الكردي -الجنسٌة فً القانون المقارن2885 -حسام الدٌن فتحً ناصف -نظام الجنسٌة فً القانون المقارن2887 -حسن حنفً عمر -الحكم القضائً الدولً2887-صالح الدٌن جمال الدٌن -الضوابط الشخصٌة لالختصاص القضائً الدولً 2888المؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة :عباسة الطاهر
األستاذ المسؤول على المادة :حٌتالة معمر
عنوان المادة :إعادة التأمٌن الدولً
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً إلعادة التأمٌن والتحكم فً المبادئ العامة التً تحكم هذا النوعمن التأمٌنات والنتائج المترتبة عنه وتطبٌقاتها نظرٌا وعملٌا.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن اتفاقٌة إعادة التأمٌنالنظام القانونً إلتفاقٌة إعادة التأمٌن أنواع إتفاقٌات إعادة التأمٌنإتفاقٌات إعادة التأمٌن التساهمٌة إتفاقٌات إعادة التأمٌن غٌر التساهمٌةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :مروان محمد
األستاذ المسؤول على المادة :العربً الشحط عبد القادر
عنوان المادة :القضاء الجزائً واإلجراءات الجزائٌة
أهداف التعلٌم:
بعد نجاح الطالب فً هذه المادة ٌصٌر ملما بمفهوم االجتهاد القضائً الجزائً ،وقادرا على الوصول إلى
القواعد االجتهادٌة التً أرساها القضاء الجزائً ،وعالما بمسٌرة التطور التارٌخً لهذا االجتهاد واألحكام
االجتهادٌة التً تم الرجوع عنها واالجتهادات الحدٌثة والقدٌمة.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
المعرفة الكافٌة بقواعد التنظٌم القضائً عموما ،والقضاء الجزائً خصوصاالمعرفة الكافٌة بطرق مراجعة األحكام والطعن فٌها ،وآثار الطعون المختلفة وخاصة الطعن بالنقض.محتوى المادة:
مفهوم االجتهاد القضائًاالجتهاد القضائً فً ظل النظام الالتٌنً الجرمانًاالجتهاد القضائً وفق نظام السابقة القضائٌةطرق اتصال المحكمة العلٌا بالطعون المرفوعة إمامهاقواعد النظر فً الطعون بالنقضآثار الحكم فً الطعن بالنقض فً المسائل الجزائٌةالقوة الملزمة لقرارات المحكمة العلٌادور المحكمة العلٌا فً توحٌد االجتهاد القضائًطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
أحسن بوسقٌعة-الوجٌز فً القانون الجنائً الخاص2883-أشرف رفعت محمد -الحماٌة الجنائٌة للشٌك كورقة تجارٌة2888-خالد حامد مصطفى-جرٌمة غسل األموال2888-
محمد زكً أبو عامر –شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة-القسم الخاص1989-عبد الرحمن محمد خلف-شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة –القسم الخاص2885-عزت محمد العمري-جرٌمة غسٌل األموال2886 --عمر السعٌد رمضان -شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة القسم الخاص1986-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :مروان محمد
األستاذ المسؤول على المادة :مروان محمد
عنوان المادة :الخبرة وحساب التعوٌضات
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لعقد التأمٌن و لنظام الخبرة فً مجال التأمٌنات وكٌفٌة حسابالتعوٌضات عن األضرار.
ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌنالتعرٌف بالتأمٌن من األضرار والمبادئ التً تحكمهمبدأ الطابع التعوٌض واعتباراته والنتائج المترتبة عنه
دعوى التعوٌض وإجراءاتها
دعوى الحلول وإجراءاتها
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة :مروان محمد
األستاذ المسؤول على المادةٌ :حً عبد الحمٌد
عنوان المادة :توزٌع منتجات التأمٌن
أهداف التعلٌم:
اكتساب معرفة موسعة ومعمقة بالنظام القانونً لقانون التوزٌع و كٌفٌة توزٌع المنتجات التأمٌنٌة .ـ المعارف المسبقة المطلوبة:
النظرٌة العامة لاللتزامات مبادئ فً قانون التأمٌناتمبادئ فً قانون األعمالمحتوى المادة:
عمومٌات عن قانون التأمٌنالنظام القانونً للتأمٌناألحكام العامة لعقد التأمٌن األحكام العامة لقانون التوزٌع طرق توزٌع المنتجات التأمٌنٌةطرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 فاٌز جمعة صالح النجار -الرٌادة وإدارة األعمال الصغٌرة2818- سامر جلدة -البنك التجاري والتسوٌق المصرفً2888 -أحمد عبد التواب محمد بهجت-انعقاد عقد التأمٌن بٌن الشكلٌة والعٌنٌة1995-سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :فنٌنخ عبد القادر
األستاذ المسؤول على المادة :بقنٌش عثمان
عنوان المادة :قانون دولً اقتصادي
أهداف التعلٌم:
ٌهدف إلى دراسة العالقات االقتصادٌة الدولٌة ،وكذا العالقة بٌن الدول والمنظمات المالٌة الدولٌة ،أٌضا دراسة
منظمة التجارة التجارٌة والمفاوضات التً تجرٌها الدول لإلنضمام إلٌها ومنها الجزائر.
المعارف المسبقة المطلوبة :
العقود واإللتزامات
القانون التجاري
قانون األعمال
القانون الدولً
محتوى المادة:
التعرٌف بالقانون الدولً اإلقتصادي
العالقات اإلقتصادٌة الدولٌة
التعرٌف بمنظمة التجارة الدولٌة
شروط اإلنضمام إلى المنظمة
مفاوضات الجزائر لإلنضمام إلى منظمة التجارة الدولٌة
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 فاٌز جمعة صالح النجار -الرٌادة وإدارة األعمال الصغٌرة2818- سامر جلدة -البنك التجاري والتسوٌق المصرفً2888 -سعٌد سعد عبد السالم-المنازعات التأمٌنٌة الحدٌثة2888-سعٌد سعد عبد السالم-حقوق المضرور فً قانون التأمٌن اإلجباري للسٌارات 2888-عابد خالد عبد الفتاح-أحكام عقد التأمٌنفاٌز عبد الرحمن-التأمٌن على الحٌاة 2885-محمد سامً عبد الصادق-التأمٌن ضد أخطار الجرٌمة2886-محمد شرٌف عبد الرحمن-عقد التأمٌن2886-
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :فنٌنخ عبد القادر
األستاذ المسؤول على المادة :فنٌنخ عبد القادر
عنوان المادة :التحكٌم التجاري الدولً
أهداف التعلٌم:
اكتساب الطالب لرصٌد العلمً فً مجال دراسة التحكٌم كوسٌلة من الوسائل البدٌلة لفض المنازعات ،ومعرفة
ملمة بالتحكٌم التجاري الدولً وإجراءاته وكٌفٌة تكوٌن محكمة التحكٌم والحكم الصادر عنها ومهره بالصٌغة
التنفٌذٌة و طرق الطعن فٌه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
النظرٌة العامة لإللتزامات
مبادئ قانون األعمال
اإلجراءات المدنٌة
محتوى المادة:
تعرٌف الطرق البدٌلة لفض النزاع
تعرٌف التحكٌم وتطوره
التحكٌم وقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة
تعرٌف شرط التحكٌم ونظامه القانونً
نطاق شرط التحكٌم وشكله و آثار شرط التحكٌم
تشكٌل محكمة التحكٌم وإخطارها بالنزاع
بطالن شرط التحكٌم
اتفاق التحكٌم
تنظٌم المحكمة التحكٌمٌة
الخصومة التحكٌمٌة وإجراءاتها وقواعدها ،ونهاٌة الخصومة التحكٌمٌة
تنفٌذ أحكام التحكٌم
قواعد التحكٌم التجاري الدولً
القانون المطبق فً إطار التحكٌم التجاري الدولً
االعتراف بأحكام التحكٌم التجاري الدولً وتنفٌذها
طرق الطعن وأوامر االعتراف وتنفٌذ أحكام التحكٌم الدولً
بطالن الحكم التحكٌمً
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان نهائً
المراجع:
 األنصاري حسن النٌدانً-أصول ومبادئ التحكٌم -دار الجامعة الجدٌدة1998 ، بربارة عبد الرحمن -شرح قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة2889- محمد برا هٌمً -الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة2882- أحمد السعٌد شرف الدٌن-أصول الصٌاغة القانونٌة للعقود 2888 أشرف اللمساوي -الصٌغ النموذجٌة فً قانون المرافعات -المركز القومً لإلصدارات القانونٌةالمؤسست جامعت عبذ الحميذ به باديس مستغاوم
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة :فنٌنخ عبد القادر
األستاذ المسؤول على المادة :حمٌدة نادٌة
عنوان المادة :اإلفالس والتسوٌة القضائٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب الطالب لرصٌد علمً فً مجال دراسة نظام اإلفالس والتسوٌة القضائٌة والتً تتعرض له شركات
التأمٌن وإعادة التأمٌن ،و معرفة ملمة بأحكامه وإجراءاته وهٌاكله القاضً المنتدب والوكٌل المتصرف
القضائً ،وانتهاء التفلٌسة والجرائم المتعلقة باإلفالس .
المعارف المسبقة المطلوبة :
النظرٌة العامة لإللتزامات
مبادئ قانون األعمال
مبادئ القانون التجاري
محتوى المادة:
 تعرٌف نظام اإلفالس وخصوصٌاته فً مجال األعمال شروط اإلفالس الصفة التجارٌة والخضوع للقانون الخاص التوقف عن الدفع آثار اإلفالس المقصود بغل ٌد المدٌن المفلس عملٌة حصر أموال المفلس فترة الرٌبة انتهاء اإلفالس الصلح اتحاد الذمة ورد االعتبار جرائم اإلفالس والتفلٌسطرٌقة التقٌٌم:
المراجع:
كمال مصطفى طه ،القانون التجاري :اإلفالس ،دار النهضة العربٌة1978 ،
إلٌاس ناصٌف ،نظام اإلفالس  ،دار الكتاب1998 ،
سمٌحة القلٌوبً ،اإلفالس والتسوٌة القضائٌة2888 ،
على البارودي ،نظام اإلفالس والحقوق المحمٌة ،مصر1999 ،
على جمال الدٌن ،أثر إفالس الشركات على الشركاء ،مجلدات االقتصاد1999 ،
ٌاملكً أكرم ،مسؤولٌة المدٌرٌن وهٌئات اإلدارة فً شركة المساهمة عن إفالسها ،مكتبة والثقافة1999 ،
عزٌز العكٌلً ،الصعوبات القانونٌة الناشئة عن إفالس الشركات ،دار جامعٌة للنشر2888 ،
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة :زهدو السهلً
األستاذ المسؤول على المادة :زهدور السهلً
عنوان المادة :التأمٌنات الشخصٌة والعٌنٌة
أهداف التعلٌم:
اكتساب الطالب معرفة معمقة وموسعة بالتأمٌنات الشخصٌة و العٌنٌة فً القانون الجزائري مقارنا بقوانٌنأخرى ،ومعرفة باآلراء الفقهٌة واالجتهاد القضائً فً هذا الشأن ،ومنح الطالب قدرة على التعامل مع الواقع
بمعرفة قانونٌة متكاملة تجمع ما هو نظري بما هو تطبٌقً.
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة المبادئ العامة للقانون ممثلة فً نظرٌة القانون ،ونظرٌة الحقاإللمام بالنظرٌة العامة لاللتزامات والعقودمحتوى المادة:
الرهن الرسمًحق التخصٌصأركان الرهن الحٌازيحقوق االمتٌاز-أحكام عامة-أنواع الحقوق الممتازةحقوق االمتٌاز الواقعة على منقولحقوق االمتٌاز الخاصة الواقعة على عقارعقد الكفالة.طرٌقة التقٌٌم:
تقٌٌم مستمر +امتحان نهائً
المراجع:
ـ عبد الرزاق السنهوري ،الوسٌط فً شرح القانون المدنً ،ج ،9أسباب كسب الملكٌة.1992 ،
ـ محمد سلٌمان األحمد ،كسب الملكٌة.2886 ،
ـ فاٌز أحمد عبد الرحمن ،الحقوق األصلٌة.2887 ،
ـ فاٌز أحمد عبد الرحمن ،الحقوق العٌنٌة فً القانون اللٌبً.2887 ،
ـ محمد شرٌف عبد الرحمن ،حق الملكٌة .2886 ،
ـ محمد عبد الطاهر حسنً ،حق الملكٌة ،األحكام العامة ،أسباب كسب الملكٌة.2886 ،
ـ أحمد عبد التواب محمد بهجت ،أحكام الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكٌة العقارٌة.1995 ،
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عنوان الماستر :قانون التأمٌنات والمسؤولٌة
السداسً :الثالث
األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة :زهدور السهلً
األستاذ المسؤول على المادة :اسماعٌل حراق
المادة  :إعالم آلً
أهداف التعلٌم:
 اكتساب الطالب معرفة معمقة وموسعة تسمح له باستعمال دقٌق ومعمق لتقنٌات استعمال اآللة االلكترونٌةبطرٌقة متكاملة وفقا آلخر التطورات التكنولوجٌة فً مجال اإلعالم اآللً ،مدى نجاعتها فً إطار المؤسسة
وبرامج التسٌٌر ضمنها
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة اللغات  :الوطنٌة واألجنبٌة ( على األقل لغتٌن أجنبٌتٌن)محتوى المادة:
التعلٌم التقنً لكٌفٌات استعمال مكونات الحاسوب اآللً
تحدٌد األهداف األولٌة لبرامج الكمبٌوتر
تلقٌن طرق األساسٌة إلعداد اللوجٌسٌال
بعض أنواع اللوجٌسٌال وبرامج الكمبٌوتر المستعملة فً إطار المؤسسات
أمثلة عن لوجٌسٌاال مسك المحاسبة للمؤسسٌة
لوجٌسٌال الموارد البشرٌة
طرق االتصال الحدٌثة واالجتماعات عبر الطرٌق االلكترونً ( ) vidéoconférence
طرق تأمٌن وضمان برامج الحاسوب
طرٌقة التقٌٌم:
تقٌٌم مستمر +امتحان نهائً
المراجع:
جمٌع المراجع المتخصصة فً اإلعالم اآللً باللغة العربٌة أو الفرنسٌة
جمٌع برامج الحاسوب التقنٌة وطرق استعمالها
المراجع المتعلقة بتركٌبة الحاسوب وأجزائه ولواحقه
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 -Vالعقود/االتفاقٌات
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للمنسقون
 -VIالسٌرة الذاتٌة
ّ
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 الدكتور بقنٌش عثمان:مسؤول مٌدان التكوٌن
Curriculum Vitae
I. ETAT CIVIL
Nom: BEKENNICHE OTMANE
Date et lieu de naissance : 01 mai 1969 à Mohammadia, Mascara
Nationalité
: Algérienne
Marié, deux enfants
Adresse professionnelle : Faculté de droit, Université de Mostaganem
Tél
: 07-74-21-71-01
II. Titres et Diplômes
Habilitation à diriger des recherches (HDR)
Doctorat en droit : novembre 1998, Université René Descartes, Paris V
Mention : TRES HONORABLE
Sujet : La coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne : Bilan et Perspectives
DEA en droit de l’Economie Internationale et du Développement : octobre 1993, Université de
Paris V
Licence en droit, juin 1992, Université d’Oran
Baccalauréat, juin 1988, Mohammadia

II. Stages
- Stage à la Cour d’appel de Paris, janvier 1998
- Stage dans un Cabinet d’Avocat à Paris, 2 mai au 31 décembre 1998
- Stage au Tribunal d’Instance de Montreuil, 4 janvier au 30 septembre 1999
- Stage sur la saisie-arrêt des rémunérations au centre de formation permanente des fonctionnaires
des services judiciaires de Paris, 6 au 7 avril 1999
- Stage sur la Régie au centre de formation permanente des fonctionnaires des services judiciaires
de Paris, 21 mai 1999
- Stage sur les principes de la procédure civile au centre de formation permanente des
fonctionnaires des services judiciaires de Paris, 15 au 17 mai 2000
III. Evolution de la carrière
- Chargé d’enseignement en droit à l’Université de Créteil Paris XII, 1999 – 2000
- Chargé d’enseignement en droit à l’Université de Formation Continue de Créteil Paris XII, 19992000
- Maître de conférence (A) en droit à l’Université de Mostaganem
- Membre de la Commission régionale d’évaluation des offres « LMD » en droit, 2005 – 2007
- Chef de département de droit à l’Université de Mostaganem, septembre 2006-2007
- Président du comité scientifique, janvier 2008 à nos jours
- Membre élu du Conseil scientifique de la faculté, 2009 à nos jours
- Membre élu du Conseil scientifique de l’Université, 2010 à nos jours
- Chef du domaine droit et sciences politiques, 2010, à nos jours
V. Activités Scientifiques
Ouvrages
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1 - « La coopération entre l’Union européenne et l’Algérie : l’Accord d’association », 286 p. OPU,
2006.
2 - « Le GATT, l’Algérie et l’OMC », 220 p. OPU, 2006.
3- « La société internationale », 220 p. OPU, 2008.
4- « Le partenariat euro-méditerranéen », 280 p. OPU, 2011.
Articles
- BEKENNICHE Otmane « Réflexions sur l’adhésion de l’Algérie à l’OMC », Revue de droit
économique et environnement, Université d’Oran, 2008.
- BEKENNICHE Otmane « Les investissement étrangers directs », Revue des études et recherches
juridiques, Université de Mostaganem, N°3, Janvier 2008, article en français.
- BEKENNICHE Otmane « Les enjeux de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC » », Revue études et
recherches juridiques, Université de Mostaganem, 2007.
- BEKENNICHE Otmane « Les Etats du Maghreb face à l’élargissement de l’Union européenne »,
Revue des études et recherches juridiques de la faculté de droit et des sciences commerciales de
l’université de Mostaganem. N°3, Janvier 2008, article en arabe.
- BEKENNICHE Otmane « L’environnement et l’OMC : quelles articulations entre politiques
environnementales et commerce internationale », Revue de droit économique et environnement,
Université d’Oran, 2011.
- Communications internationales
- Participation au colloque international qui s’est déroulé les 20 et 21 juin, sous le Thème
« Développement durable » organisé par l’Université de Mostaganem sous le haut patronage de
Monsieur Mohammed BEDJAOUI. Sujet de l’Intervention « La coopération entre l’Union
européenne et l’Algérie : quelles association ? ».
- Participation au colloque international sous le thème « Mondialisation et régionalisme : quel
impact pour les économies des Etats du Maghreb » organisé par l’Université d’Oran. Sujet de la
communication « Les enjeux de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC ».
- Communications nationales
- Participation au colloque national organisé les 26 et 27 avril 2005 par la faculté de droit de
l’Université de Mostaganem sous le thème « les accidents de travail et les maladies
professionnelles ».
- Participation à la journée d’étude organisée le 16 avril par l’Université de Formation Continue de
Mostaganem sous le thème « Le partenariat euro-méditerranéen ». Sujet de la communication «
Les accords d’association entre l’Union européenne et les Etats du Maghreb ».
- Participation au colloque national qui s’est déroulé les 05 et 06 Mai2009 à l’Université de
Mostaganem sous le thème « Le nouveau code de la procédure civile et administratif » Sujet de la
communication « L’arbitrage dans le nouveau code de procédure civil et administrative ».
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مسؤول شعبة التخصص :الدكتور فنٌنخ عبد القادر
االسم; و اللقب  :فنينخ عبد القادر
تاريخ ادليالد 6= :جوان  5=;9بوىران
العنوان الشخصي 84 :مكرر شارع العريب بن مهيدي ،وىران
العنوان ادلهين :جامعة عبد احلميد بن باديس ،كلية احلقوق والعلوم التجارية ،صالمندر ،مستغاًل
العنوان اإللكرتوينafeninekh@yahoo.fr :
اذلاتف4;;7<778=6 :
الشهادات:
التأىيل اجلامعي  ،القانون اخلاص ،يناير ،6459
الدكتوراه يف احلقوق ،ختصص قانون األعمال ،سنة ،6457
ماجستري يف احلقوق ،ختصص قانون األعمال ،سنة ،6447
شهادة الكفاءة ادلهنية للمحاماة ،سنة ===،5
ليسانس يف احلقوق ،دفعة <==،5
بكالوريا شعبة علوم الطبيعة احلياة ،سنة .5==8
السيرة المهنية:
أستاذ زلاضر صنف أ ،منذ جانفي  ،6459كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
أستاذ زلاضر صنف ب  ،منذ  ،6457كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
أستاذ مساعد صنف أ  ،منذ < ،644كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
أستاذ مساعد صنف ب  ،منذ ،644:كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
أستاذ مساعد مرتبص ،سبتمرب  ،6449كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
أستاذ مساعد متعاقد ،السنة اجلامعية  ،6449-6448كلية احلقوق ،جامعة السانيا ،وىران،
أستاذ مستخلف منذ  ،6447كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
زلامي معتمد لدى رللس القضاء ،مسجل يف اجلدول الكبري ،6445 ،نقابة احملامني ،وىران
زلامي مرتبص ،سنة  ،6444نقابة احملامني ،وىران.
السيرة البيداغوجية
التدريس
أ-
مكلف باحملاضرات
-5
القانون التجاري ( السنة الثالثة الليسانس يف احلقوق) ،منذ  ،6449كلية احلقوق والعلوم التجارية /السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
ادلالية العامة ( السنة الثانية الليسانس يف احلقوق) ،منذ  ،644:كلية احلقوق والعلوم التجارية /السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
قانون ادلنافسة ومحاية ادلستهلك ( ،السنة الرابعة الليسانس يف احلقوقكالسيكمنذ < ،644والسنة الثالثة نظام تعليمي جديد مسار قانون األعمال -6456
 ، ،)65457كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
القانون البنكي ،السنة الثانية ماسرت إدارة عامة ،6457 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
القانون التجاري والتحكيم التجاري ( شهادة الكفاءة ادلهنية للمحاماة ) ،منذ < ،644كلية احلقوق والعلوم التجارية /السياسية ،جامعة عبد احلميد بن
باديس ،مستغاًل،
قانون األعمال ( ،السنة الثانية ليسانس منامجنت ) سنة < ،644=-644ادلدرسة العليا للتعليم التكنولوجي ،جامعة السانيا ،وىران.
مقياس البيئة والعقار ،ادلاجستري يف البيئة والعقار ،6458 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
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مقياس ادلنهجية يف البحث القانوين والرسائل وادلذكرات ،دكتوراه يف قانون التأمينات ،6458 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس،
مستغاًل،
مكلف باألعمال ادلوجهة :القانون التجاري ،والقانون ادلدين ،كلية احلقوق ،جامعة السانيا ،وىران،6448 ،القانون ادلدين ،القانون التجار ي،
-6
مناىج البحث القانوين ،اللغة وادلصطلحات القانونية ،كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل.
ادلسؤوليات البيداغوجية
ب-
رئيس اللجنة البيداغوجية للتنسيق للسنة الثالثة ليسانس ،قسم احلقوق ،كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل-644< ،
=،644
عضو اجمللس العلمي لكلية احلقوق والعلوم التجارية ،منذ < ،644كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،
عضو اللجنة العلمية لقسم احلقوق والعلوم اإلدارية ،كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل ،منذ ;،644
عضو اجمللس التأدييب لق سم احلقوق والعلوم اإلدارية ،كلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل ،منذ ،6455
عضو اجمللس التأدييب لكلية احلقوق والعلوم التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل،6455 ،
مسؤول قسم الكفاءة ادلهنية للمحاماة (شهادة الكفاءة ادلهنية للمحاماة) من جانفي  6455اىل نوفمرب ،6455
مسؤول التكوين وصاحب نظام التكوين يف السنة الثالثة نظام تعليمي جديد مسار "قانون األعمال" ،منذ ،644:
رئيس شعبة احلقوق ،6458 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل
النشاط العلمي
ادلقاالت ادلنشورة
أ-
جنحة إساءة استعمال أموال الشركات التجارية ،رللة ادلؤسسة واألعمال  ،644:عدد  ،45ص.;7.
ادلصطلح القانوين :بني ادلشرع وادلرتجم ،رللة ادلرتجم ،644: ،عدد  ،57ص.5;7 .
النظام القانوين للمسؤولية التأديبية حملافظ احلسابات يف التشريع اجلزائري ،حوليات كلية احلقوق ،وىران ،6457 ،عدد  ،8ص.677 .
آخر ادلداخالت العلمية
ب-
القواعد اجلديدة للتحكيم التجاري الدويل باعتباره طريقا بديال لفض النزاعات ،ملتقى دويل :قانون االجراءات ادلدنية واالدارية اجلديد ،كلية احلقوق والعلوم
التجارية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل.644= ،
األجر بني مدراء الشركات التجارية والعامل :تشابو اختالف وتداخل ،يوم دراسي حول األجرة بني الوظيفة االجتماعية والتنافسية االقتصادية ،سلرب
 ،LABDROSكلية احلقوق ،جامعة وىران.6456 ،
ج -بعض ادللتقيات الدولية
ادلصطلح القانوين ،بني ادلشرع وادلرتجم ،ملتقى الدويل حول ترمجة النص القانوين ،كلية اللغات واآلداب والفنون ،جامعة السانيا ،وىران،644: ،
الشركة االلكرتونية @التجارية :من أجل تنظيم قانوين يف اجلزائر ،ملتقى دويل حول احلوكمة االلكرتونية ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،مستغاًل.6454 ،
احلدود الفاصلة بني السلطة األبوية للتأديب وجرائم االعتداء على الطفل ،ملتقى دويل حول احلماية اجلنائية للطفل ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلامعة
اإلفريقية ،أدرار.6457 ،
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مسؤول التخصص :األستاذ حٌتالة معمر
المقب واالسم= حيتالة معمر

الســـيـــــزة الـــــذاتـــــيـــــــة

تاريخ الميالد=  56أفريل  4<:7بعسمة النعامة
متزوج ،أب ل  36أبناء.
العنوان الشخصي= مدرسة ولد قارة سعيد ،السانية ،وهران

العنوان المهني= جامعة عبد الحميد بن باديس ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،صالمندر ،مستغانم

العنوان اإللكتروني= hitala_oran74@yahoo.fr
الهاتف= 3886;6;456 - 3::4::47:5
الشهادات:

 -شهادة التأهيل الجامعي في الحقوق 55 ،جانفي 5348

 شهادة الدكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون األعمال ،سنة ،2013 ماجستير في الحقوق ،تخصص قانون األعمال ،تمت مناقشتها سنة ،5339 شهادة الكفاءة المهنية لممحاماة ،سنة ;<<،4 ليسانس في الحقوق ،دفعة ،4<<: -بكالوريا شعبة عموم الطبيعة و الحياة ،سنة .4<<5

السيرة المهنية:

 -أستاذ محاضر قسم أ ،جانفي  ،5348كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،

 أستاذ محاضر قسم ب ،منذ جوان  ،5346كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم، -أستاذ مساعد قسم أ  ،5346-533; ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،

 أستاذ مساعد قسم ب  ،533;-5339 ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم، أستاذ مساعد متربص ،أكتوبر  ،5339كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم، أستاذ مؤقت ،سنة  ،5338كمية الحقوق ،جامعة موالي الطاهر ،سعيدة. محامي معتمد لدى المحكمة العميا ومجمس الدولة ،مسجل في الجدول الكبير ،4<<< ،نقابة المحامين ،وهران محامي متربص ،سنة <<< ،4نقابة المحامين ،وهران.المسؤوليات البيداغوجية

 نائب عميد كمية الحقوق والعموم السياسية مكمف بما بعد التدرج ،البحث العممي والعالقات الخارجية منذ فيفري .5347 -مساعد رئيس قسم العموم القانونية واإلدارية ،5344-533; ،قسم الحقوق كالسيك ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد

الحميد بن باديس ،مستغانم.
 -رئيس المجنة البيداغوجية لمتنسيق لمسنة الرابعة ليسانس حقوق ،قسم الحقوق كالسيك ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد

الحميد بن باديس ،مستغانم،5346-5345 ،

 رئيس لجنة المداوالت لمسنة الرابعة ليسانس حقوق ،قسم الحقوق كالسيك ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بنباديس ،مستغانم ،5346-5345
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 عضو المجنة العممية لقسم الحقوق القسم الخاص ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،،5348-5345
 نائب رئيس المجنة العممية لقسم الحقوق القسم الخاص ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،،5348-5345
 -مقرر المجنة العممية لقسم الحقوق القسم الخاص ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،

،5348-5345

 عضو مخبر بحث " القانون العقاري والبيئة" ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم. عضو مشروع بحث  ،CNEPRUتحت عنوان " حماية حقوق اإلنسان في الجزائر .األنظمة واآلليات" ،كمية الحقوق والعمومالسياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.

 مشرف عمى العديد من مذكرات الماستر  ،5كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم. عضو لجان مناقشة مذكرات الماستر  ،5كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم. عضو مجمس الكمية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،5348-5345 ،األعمال البيداغوجية:

-4مطبوعة خاصة بمقياس " محاضرات في التأمين" ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.
-5مطبوعة خاصة بمقياس " إجراءات التنفيذ المدنية" ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.
النشاط العممي

أ /المقاالت العممية:

 "-4لجنة اإلشراف عمى التأمينات" ،مجمة أنسنة ،جامعة الجمفة ،ديسمبر  ،5345العدد .39
 "-5اختصاص قاضي شؤون األسرة بإصدار األوامر في مادة اإلستعجال  ،عرض لبعض احكام قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية" ،مجمة الدفاع ،منظمة المحامين لوهران ،ديسمبر  ،5345العدد .34

 " -6اختصاص قاضي القسم العقاري في مادة االستعجال" مجمة القانون العقاري والبيئة" ،العدد  ،35جانفي .5347
 " -7الزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية في القانون الجزائري" ،مجمة البحوث القانونية والسياسية ،العدد الثاني ،جامعة سعيدة،
العدد .5347 ،5
ب /الممتقيات الوطنية والمداخالت العممية
 -4عضو المجنة التنظيمية لمممتقى الوطني حول=" قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية" ،يومي  38و 39ماي < ،533كمية
الحقوق ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.
 -5مداخمة تحت عنوان= " اختصاص قاضي شؤون األسرة بإصدار األوامر في مادة االستعجال" ،ممتقى وطني حول قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم 38 ،و  39ماي

<.533
 -6عضو المجنة العممية لميوم الدراسي حول " التنظيم القانوني لمعقار واثره عمى البيئة" ،المنظم من طرف مخبر القانون
العقاري والبيئة ،يوم  3:مارس  ،5346كمية الحقوق ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.

 -7عضو المجنة التنظيمية لميوم الدراسي حول " التنظيم القانوني لمعقار واثره عمى البيئة" ،المنظم من طرف مخبر القانون
العقاري والبيئة ،يوم  3:مارس  ،5346كمية الحقوق ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.
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 -8مداخمة بعنوان=" النظام القانوني لمعقار الفالحي واثره عمى البيئة" ،اليوم الدراسي حول " التنظيم القانوني لمعقار واثره عمى
البيئة" ،المنظم من طرف مخبر القانون العقاري والبيئة ،يوم  3:مارس  ،5346كمية الحقوق ،جامعة عبد الحميد بن
باديس ،مستغانم.
 -9عضو المجنة العممية لمممتقى الوطني حول " التراخيص العمرانية واثرها عمى البيئة" ،المنظم من طرف مخبر القانون
العقاري والبيئة ،يومي  48و 49ماي  ،5346كمية الحقوق ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.

 -:عضو المجنة التنظيمية لمممتقى الوطني حول " التراخيص العمرانية واثرها عمى البيئة" ،المنظم من طرف مخبر القانون
العقاري والبيئة ،يومي  48و 49ماي  ،5346كمية الحقوق ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.
; -مداخمة تحت عنوان= " اختصاص القاضي العقاري بمنازعات التراخيص العمرانية" ،الممتقى الوطني حول " التراخيص
العمرانية واثرها عمى البيئة" ،المنظم من طرف مخبر القانون العقاري والبيئة ،يومي  48و 49ماي  ،5346كمية الحقوق،
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.

< -مداخمة تحت عنوان " جريمة خطف األطفال ،الظاهرة والجريمة ،قراءة في أحكام قانون العقوبات والتعديالت المرتقبة"،
ممتقى دولي حول" الحماية الجنائية لألطفال" ،يومي  43و  44نوفمبر  ،5346المنظم من طرف مخبر القانون
والمجتمع ،جامعة أدرار.
-43

عضو المجنة العممية لمممتقى الوطني حول " العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و النظم القانونية الداخمية" ،يومي 36

-44

عضو المجنة العممية لمممتقى الوطني حول " العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و النظم القانونية الداخمية" ،يومي 36

و 37ديسمبر  ،5346كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.
و 37ديسمبر  ،5346كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.

 -45مداخمة تحت عنوان " رخصة البناء والبعد البيئي في قوانين التهيئة والتعمير"  ،ممتقى دولي منظم من قبل مخبر البحث
في تشريعات حماية النظام البيئي يومي  4:-49ديسمبر  ، 5347جامعة ابن خمدون ،تيارت.

د -المناقشات
 مذكرة الماجستير في الحقوق = قانون األعمال ،بعنوان " األموال المؤمن عميها في عقد التأمين البحري الجزائري"،نوقشت بتاريخ  46أفريل  ،5339جامعة السانيا ،وهران،

 أطروحة دكتوراه في الحقوق ،قانون األعمال ،بعنوان " إعادة التأمين البحري في القانون الجزائري" ،نوقشت بتاريخ 5:ماي  ،5346جامعة وهران.

 -التأهيل الجامعي في الحقوق 55 ،جانفي  ،5348جامعة وهران.
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 -VIIIتأشٌرة الندوة الجهوٌة:
(التأشٌرة تكون فقط قً النسخة النهائٌة لعرض التكوٌن)
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