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 الماستربطاقة تعريف 
 ) تعبئة كل الخانات إجباري ( 
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                                                           تحديد مكان التكوين: -1
 كلية: الحقوق والعلوم السياسية 
 قسم : القانون العام 

 801بموجب القرار رقم معدل  2009سبتمر  01مؤرخ في  183القرار الوزاري رقم  قرار تأهيل الماستر:
 .2014أوت  24مؤرخ في 

 
 المشاركون في التكوين )*(: -2

 المؤسسات الجامعية األخرى: -
 
 
 
 
 

 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 
 
 
 
 
 . إدراج االتفاقيات الخاصة بالتكوين في المالحق 
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                                                     إطار وأهداف التكوين: -3
 

 ي(تحديد تخصصات النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في الماستر المعن)شروط االلتحاق  -أ

 شهادة الليسانس في تخصص قانون عام -

 عدم تعرض المترشح إلى عقوبات تأديبية -

 يجابية خالل المسار الدراسي لليسانسالحصول على نتائج إ -

 
 سطر على أكثر تقدير( 20كتسبة عند نهاية التكوين ،)الكفاءات المستهدفة ،المعارف الم أهداف التكوين -ب

  .اإلصالحات االقتصادية المتخذة تستلزم وتستوجب تكوين قانونيين متخصصين 

  اتاإلداروالمؤسسات االقتصادية على الطلبة العمل واالرتباط بعالقات مع الوسط المهني 
  تخرج. من التحضير المسبق لمذكرة المكين الطالب ت القانون العام لألعمال إلىيهدف تخصص كما 

 
 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني )القدرات المستهدفة والمؤهالت -ج

 تح ومن ثم ف الماسترفسح المجال نحو متابعة الدراسة في إن التخصص األكاديمي ي

 التوظيف في مختلف القطاعات المرتبطة بالحقوق.

 :المحاور المميزة للتكوين هي كاآلتي 

 دراسة الضبط االقتصادي     -

 فانون المنافسة  -

 حماية المستهلك  -

 عقود االعمال  -

 القانون االقتصادي -

 
 لقدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية ا-د

 

 يل فإنفيما يخص التشغ القانون العام لألعمال،يهدف التخصص إلى تكوين قانونيين في 

دة لى عالمتحصلين على الشهادات يمكن لهم متابعة المسار الجامعي في الماستر أو التوجه إ

في  إطاروإطار في مؤسسات، وقانونيين في مؤسسات، ووظائف تتعلق بالحقوق مثل المحاماة، 

ات ضبط وسلط قانونيين على مستوى الهيئات الدولية واإلدارات العامة للدولةوة، إدارات اقتصادي

 ضائيين ومهنة التوثيق.قمهنة المحضرين الوفي القطاع االقتصادي والمالي، 

 
 
 مؤشرات متابعة التكوين :  -و
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نعمل في هذا التكوين على متابعة المشروع بواسطة التقييم المتواصل لسير الدروس 
ة في المحاضرات وفي األعمال الموجهة، وكذلك ببرمجة محاضرات تطبيقية يؤطرها أساتذالنظرية 

طارات في سلك القضاء واإلدراة العامة والمهن القانونية.  في التخصص وا 
 
 ن التكفل بهم()إعطاء عدد الطلبة الممكقدرات التأطير:  -ز

 طالب من بين المتفوقين في شهادة الليسانس قانون عام. 150
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                                                                                                                              التأطير الخارجي -ب
 المؤسسة التابعة لها:

 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص
الشهادة ما بعد 

 التدرج + التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      
      
      

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص
الشهادة ما بعد 

 التدرج + التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      
      
      

 
 التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير   *
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       اإلمكانيات المادية المتوفرة -4
ة ال التطبيقيتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمغوجية والتجهيزات: المخابر البيدا -أ

 (للتكوين المقترح.) بطاقة واحدة لكل مخبر
 

فيفري  11 مؤرخ في 70البحث حول فعلية القاعدة القانونية، معتمد بموجب القرار الوزاري رقم عنوان المخبر : 
 ، يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي.2013
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 ريع البحث الداعمة للتكوين المقترح: مشا -د
 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

آليات مكافحة جريمة الفساد على 
الجزائري ضوء التشريع 

 والصكوك الدولية
P00620140036 01/01/2015 31/01/2018 

الممارسة الجزائرية في مجال 
 P00620140038 01/01/2015 31/01/2018 حماية حقوق المرأة والطفل

العامة الضبط االداري والحريات 
 P00620140150 01/01/2015 31/01/2018 في الجزائر

    
    
    
 
 ضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:ف -ه

 قاعات دورية خاصة بطلبة الحقوق، منها القاعة التابعة للكلية وأخرى تابعة للمخبر -
 قاعات االنترنت الخاصة بطلبة التدرج -
 مستوى القطب الجامعي خاصة بشعبة الحقوق مكتبة متوفرة علي  -
 علي مستوى مكتبة الكلية wifiقاعات مجهزة بـ  -
                                                                قاعات المطالعة -
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4) )الرجاء تقديم بطاقات األربع
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 السداسي األول: -1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 09المعامل:

 18الرصيد: 

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

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الدولي االقتصادي :2المادة 

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

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية

 الرمز:وت م
 3المعامل:

 9الرصيد: 

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

  × 3 1 3.30   1.30 75 التحرير اإلداري تقنيات : 2المادة 

   2 2    3 45 االستكشافيةوحدات التعليم 

 الرمز:وت إ
 2المعامل: 

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 القانون المصرفي : 01المادة 

الطرق البديلة لتسوية :  02المادة 
 النزاعات

22.30 1.30    1 1  × 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية

 الرمز:وت أ
 1المعامل:

 1الرصيد:

 1 1    1.30 22.30 1 أجنبية لغة : 1المادة
 

× 

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 

 17ص 
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   18 ص                                                                                                                                     السداسي الثاني: -2 

 التعليموحدة 

الحجم الساعي 
 الحجم الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع15
 موجهة

أعمال 
 إمتحان متواصل أعمال أخرى  تطبيقية

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية
 الرمز: وت أ

 09المعامل:
 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 األعمالعقود : 1المادة 
 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون المنافسة: 2المادة 
 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون التحكيم التجاري الدولي: 3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية

 الرمز:وت م
 3المعامل:
 9الرصيد: 

 2: منهجية البحث العلمي 1المادة 
منهجية التعليق على النصوص القانونية وتقديم 

 االستشارة القانونية
150 1.30 1.30  7.00 2 6 × × 

 3 1 3.30   1.30 75 : تكنولوجيات اإلعالم واالتصال2المادة 
 

× 
   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية

 الرمز:وت إ
 2المعامل: 
 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 لألعمالجنائي القانون ال :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 قانون االستهالك: 2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 الرمز:وت أ

 1المعامل:
 1الرصيد:

 ×  1 1    1.30 1.30 2المادة: لغة أجنبية 

   30 15 27  6.00 16.30 742.30 1مجموع السداسي 
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                        19 ص                                                                                                                                    السداسي الثالث:   -3

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 التقييمنوع 

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل أعمال أخرى 

   18 9 16.30  4.30 9 450 وحدات التعليم األساسية
 الرمز: وت أ

 09المعامل:
 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون الصفقات العمومية: 1المادة 
 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون الضبط االقتصادي: 2المادة 
 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 تفويض المرافق العامة :3المادة 

   9 3 10.30  3  225 وحدات التعليم المنهجية
 الرمز:وت م

 3المعامل:
 9الرصيد: 

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

 × 3 1 3.30  1.30  75 : المشروع المهني والشخصي2المادة 
 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 الرمز:وت إ
 2المعامل: 
 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 القانون العام للمنافسة: 1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 مكافحة الفساد :2المادة 

   1 1    1.30 22.30 وحدة التعليم األفقية
 الرمز:وت أ

 1المعامل:
 1الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 3المادة: لغة أجنبية 

   30 15 27  07.30 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
 



19                                                                             المؤسسة:                                 عنوان الماستر: 
 السنة الجامعية:            



20                                                                             المؤسسة:                                 عنوان الماستر: 
 السنة الجامعية:            

 لسداسي الرابع:ا -4 
 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية
 الفرع : الحقوق 

 التخصص:  
 
 
الحجم الساعي  

 األرصدة المعامل األسبوعي

القانون  ملتقى
 االجرائي االقتصادي

3 1 2 

 28 1 47 مذكرة نهاية الدراسة
 30 2 750 4مجموع السداسي 

 
 
الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،   يرجى ذكر) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

 (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 المجموع
ملتقى+ 

 مذكرة
 ح س و ت األساسية المنهجية االستكشافية األفقية

 محاضرة 405 90 135 67.30 / 697.5
 أعمال موجهة 202.30 90 / / / 292.5

 أعمال تطبيقية / / / / / /
 عمل شخصي 742.30 472.30 / / 750 1965
 المجموع 1350 652.5 135 67.30 750 2955
 األرصدة 54 27 06 3 30 120

%100 %25 %2.5 %05 22.5% %45 
لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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2018-2017السنة الجامعية              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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2018-2017السنة الجامعية              

 القانون العام لألعمالعنوان الماستر:
 :األولالسداسي 

 وحدات التعليم األساسيةالوحدة:عنوان 

 
 المنافسة: قانون 1 المادة

 6: الرصيد
  3المعامل:

 دراسة ماهية قانون المنافسة في الجزائرأهداف التعليم:
 القانون االقتصاديالمعارف المسبقة:

 محتوى المادة:
 مدخل الى قانون المنافسة-1
 مبدأ المنافسة الحرة-2
 تكريس مبدا المنافسة الحرة-3
 مضمون مبدأ المنافسة الحرة-4
 الحرةحدود مبدأ المنافسة -5

 امتحان + متواصلطريقة التقييم:
 قائمة المراجع:

 .2010، منشورات البغدادي، الجزائر، والممارسات التجاريةكتو محمد الشريف، قانون المنافسة -1
، جستيركيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الما -2

 ئري.الحقوق، جامعة الجزاتخصص القانون الخاص، كلية 
3- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

4- Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 

20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 

36 du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 aout 2010, 

JORA n° 46 du 18 aout 2010. 

5- ABDELHAMID Leila ,Les privatisations d’entreprises dans les pays du 

Maghreb  :Maroc ,Algérie ,Tunisie(étude juridique),Les éditions Internationales, 

Alger ,1998. 

6- DEBENE marc, Le désengagement de l’état dan les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

 
 االقتصادي الدولي: القانون  2المادة

 6: الرصيد
 3المعامل:

 ؤسساتالمالتعرف على العالقات االقتصادية الدولية عن طريق تسليط الضوء على أهم أهداف التعليم:
 االقتصادية الدولية.

 القانون االقتصاديالمعارف المسبقة:
 محتوى المادة:

 مفهوم القانون الدولي االقتصادي -1
 صندوق النقد الدولي -2
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -3
 المنظمة العالمية للتجارة -4
 التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض األموال -5
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 القانون الدولي لالستثمارات -6
 امتحان + متواصلطريقة التقييم:
 قائمة المراجع:

 2012عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي االقتصادي، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية،  -1

 1992حازم حسن جمعة، القانون الدولي االقتصادي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

 ببداع، د ر واالالدولي االقتصادي، المؤسسة العربية للنشمحمد تاج الدين الحسيني، الوجيز في القانون  -3

 2001ن، 

سعيدالنجار،الحقوقاألساسيةللبلدانالناميةفي  -4

ة، لمتحدظالتفاقيةالجاتومنظمةالتجارةالعالمية،اللجنةاالقتصاديةواالجتماعيةلغربيآسيا،األمم ا

 .1999بيروت،

 1997، لقاهرةاالدولي، دار النهضة العربية، االشعل عبد هللا، النظرية العامة للجزاءات في القانون  -5

عات مناز منى محمود مصطفى، الحماية الدولية لالستثمار األجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية -6

 1990االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 1999زينب حسن عوض هللا، االقتصاد الدولي، الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، -7

 2005ضياء مجيد، اقتصاديات أسواق المال، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،  -8

 2003نان،ع، لببسلم حجار، العالقات االقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي -9

ة، لجديدعادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، العالقات االقتصادية الدولية، دار الجامعة ا -10

 2005رية، االسكند

11- CARREAU Dominique, Droit international économique, L.G.D.J., Paris, 

1990. 

12- REUTER Paul, Le droit économique international, cours de l’institut des 

hautes études internationales, Paris. 

13- Dominique pantz, institutions et politiques commerciales international, 

Armand colin, Paris 1998. 
14- GERARD Marie Henry, Le FMI, imprimerie darantiere, Quetigny, 2012. 
15- CLING Jean-Pierreet ROUBAUD François, La banque mondial, Edition 

La découverte, Paris, 2008. 
16- LENAIN Patrick, Le FMI, Edition La découverte, Paris, 2004. 
17-  DIOUBATE Badara, La Banque mondiale et les pays en 

développement, L’Hamarttan, Paris, 2008. 
18- EDGEWEBLIME Kcodgoh, Le FMI en Afrique, L’Hamarttan, Paris, 

2012. 
19- GERARD Marie Henry, Le FMI, imprimerie Corlet, Condé-sur-Noireau, 

2008. 
20- LELART Michel, Le système monétaire international, Edition La 

découverte, Paris, 2007. 
 : قانون االستثمارات3المادة

 6: الرصيد
 3المعامل:

 .ي الجزائرفنبية تمكين الطالب من التعرف على النظام القانوني لالستثمارات الوطنية واألج أهداف التعليم:
 القانون االقتصاديالمعارف المسبقة:

 محتوى المادة:
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 مفهوم االستثمار-1
 تطور نظام االستثمارات-2
 مبدأ حرية التجارة والصناعة-3
 المعاملة اإلدارية لالستثمارات-4
 ثماراتالمعاملة الضريبية لالست-5
 ثماراتالحماية القانونية لالست-6
 ثماراتالحماية االتفاقية لالست-7

 امتحان + متواصلطريقة التقييم:
 قائمة المراجع:

مية العال التطوراتل في الجزائر وتحديات التنمية في ظ االستثماراتسياسة ،القادربابا عبد-1

وعلوم  القتصاديةلنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية، كلية العلوم ا مقدمة أطروحة) الراهنة
 .2004-2003التسيير، جامعة الجزائر، 

 صادية في الجزائر، أطروحة لنيل االقت تالمظاهرالقانونية لالصطالحا ،عجة الجياللي-2

 .2005-2004وق والعلوم االدارية، الحقية كلدكتوراه في الحقوق، 
 راهدكتو درجة لنيلأطروحة  ، الرخص االدارية في التشريع الجزائري،عبدالرحمن عّزاوي-3

 .2005كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،في القانون العام الدولة

 سالةر االستثمار، عقودتأثيره على  ومدى الجزائر في االشتراكي التحول ،محفوظب لعش-4

 .الجزائر جامعة الحقوق، في دولة دكتوراه

 
 المنهجيةوحدات التعليم الوحدة:عنوان 

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

 أهداف التعليم:
انونية، الطالب من التعمق في معرفة مفاهيم حول المنهجية القيهدف تدريس هذه المادة إلى تمكين المنهجية:  
لمامه بكل ما يتعلق بمنهجية البحث العلميو  ليق مع إمكانية معرفة كيفية تفسير النصوص القانونية والتع ا 

 عليها،و أيضا على األحكام والقرارات القضائية.
 فة القانونية والثقافة العامة.وكذلك القدرة على التحكم في اكتساب مهارة التمييز بين الثقا

 المعارف المسبقة المطلوبة :
في  ي درستإلمكانية استيعاب هذه الوحدة المنهجية، يشترط في الطالب إلمامه بالمواد المتعلقة بالمنهجية، والت

  تحضير شهادة الليسانس، تخصص قانون عام.
 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة ما يلي:

 القانونية. مفهوم عام للمنهجية -1
 دراسة بعض المدارس القانونية. -2
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 التدريب على تفسير النصوص القانونية. -3
 التدريب على منهجية التعليق على القرارات القضائية. -4
 التدريب على منهجية التعليق على النصوص القانونية. -5

 العمل الشخصي للطالب
 .إعداد بعض البحوث وفق منهجية معينة 
 ة وفق منهجية معينة ومدرسة معينةتفسير بعض النصوص القانوني 

 طريقة التقييم: متواصل، وامتحان.
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

  2005 التوزيع، و للنشر .وائل  دار اقتصادية، و إدارية تطبيقات :العلمي البحث مناهج الرفاعي حسين أحمد -
 .2007منشورات الحلبي الحقوقية،  عكاشة عبد العال وسامي بديع،المنهجية القانونية، -
 .2002نهجية القانونية، منشورات دار القلم، الرباط ، عبد الكريم غالي: الم -
 مصطفى العوجي : التمارين العملية  -
 بدر أحمد :أصوب البحث العلمي و مناهجه  -
 الغريب محمد عبد الكريم : البحث العلمي  -
 منهج العلمي محمد علي محمد : علم االجتماع و ال -
 .ن : محاضرات في المنهج و البحث العلمي سالطنية بلقاسم  حسان الجيال -

 سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون.
 ابراهيم أبو الوفا، محاضرات في فلسفة القانون.

 أحمد خروع، المناهج العلمية وفلسفة القانون، د.م.ج.
 العلمي، مكتبة إقرأبشير بن صالح، المنطق ومناهج البحث 

Gilles GOUBEAUX, Les épreuves écrites de droit civil, éd. LGDJ 

 الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
 : تقنيات التحرير اإلداري 2المادة

 3الرصيد: 
 1المعامل:

 أهداف التعليم:
أمر ضروري وهذا من اجل يهدف تعليم هذه المادة إلى إلمام الطالب بقواعد التحرير اإلداري و الذي يعتبر 

التحرير السليم والتحكم في المضمون جميع مراسالت كما تمكن الطالب من إيجاد وتطبيق القواعد السليمة أثناء 
–تحرير جميع المراسالت و الطلبات حتى يتسنى له إيصال ونقل المعلومات إلى المخاطب بها كما يفهمها هو 
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العاملين باإلدارة والمتعاملين معها ,فإذا كان كالما بينهم متبادال فأهميتها العملية تشمل كل من  -المسؤول
 بالكلمة يسمى اتصاال ,آما إذا كان بالكتابة فتسمى مراسلة أو مكاتبة. 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
انس إلمكانية متابعة هذه المادة يشترط حصول الطالب على الوحدة التعليمية التي سبق وأن درسها في الليس

   يزية.والمتعلقة بالقانون اإلداري و مادة المصطلحات القانونية ، معرفة اللغة العربية والفرنسية واالنجل
 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة على:

 مفهوم التحرير اإلداري  -
 أهمية التحرير اإلداري  -
 خصائص التحرير اإلداري  -
 أسلوب التحرير اإلداري  -
 مميزات األسلوب اإلداري  -
 التحرير اإلداري تقنيات  -

 العمل الشخصي للطالب
 . تحرير بعض المراسالت بالعربية 

 
 طريقة التقييم: متواصل 

 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 .1995 – 1992دروس في التحرير اإلداري ، المعهد الوطني المتخصص في التسيير بشار و مذكرات  -
 - 1998 دار المعرفة –لعامة ،ابدر الدين بن تريدي المراسلة  -2
  1993دار الهدى  –سميرة حازورلي المراسلة التجارية، االتصال الداخلي والخارجي للمؤسسات، لألستاذة -3
 – 2001ار الهدى د –لدليل العلمي لحقوق المواطن ، اتجاه اإلدارة ، لألستاذ بوكحيل بوجمعة ا -4
  1982 –المرشد العلمي في اإلنشاء اإلداري ، لألستاذ عبد الغني بن منصور  -1
 شيد حباني دليل تقنيات التحرير اإلداري والمراسلة، الجزائر.ر  - 7

 عنوان الوحدة: وحدات التعليم االستكشافية
 القانون المصرفي: 1 المادة

 1الرصيد:
 1المعامل:

 النظام المصرفي الجزائريتمكين الطالب من التعرف على أهداف التعليم:
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

 االقتصاديالقانون 
 محتوى المادة:

 نظام القانوني للبنوك والمؤسسات الماليةال-1
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 القروض البنكية2
 الودائع البنكية-3
 مخاطر التمويل المصرفي-4
 لمركزيالمركز القانوني للبنك ا-5
 القانوني لخلية االستعالم الماليالنظام -6
 ور مجلس النقد والقرض في ضبط المجال المصرفيد-7
 ر اللجنة المصرفي في ضبط المجال المصرفيدو-8

 امتحانطريقة التقييم: 
 المراجع: 

 2003الجامعية، المطبوعات المصرفي،ديوان التسيير فريدة، عدل بخزاري -1

 أحمدالسيد  :ترجمة واالقتصاد، والبنوك زداليير،النقود نبري،روبرت إسدوس ماير،جيمس توماس-2
 2002 للنشر، المريخ الخالق،دا عبد

دارة تنظيم محفوظ، جبار-3  2002للنشر،الجزائر هومة األولى،دار الطبعة البورصة، وا 

 عمان، والتوزيع، للنشر الصفاء دار النقدية، و المالية األسواق في الجمل،دراسات جويدان جمال-4
 ,2002األولى الطبعة

 األولى الطبعة الكندي، ،دار( المشتقة أدواتها -تنظيمها -طبيعتها) المالية األسواق بنهاني،  حسين-5
.2002 

 2000التوزيع،عمان، و للنشر عمان دار والتمويل، االستثمار إدارة الزبيدي، محمود حمزة-6

 2000األولى،عمان للنشر،الطبعة الوراق مؤسسة المصارف، الزبيدي،إدارة محمود حمزة-7

 ولىاأل الطبعة التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة المالية، األوراق في االستثمار الزبيدي، محمود حمزة-8
.2001 

 االفقية وحدات التعليم عنوان الوحدة: 
 الطرق البديلة لتسوية النزاعاتالمادة: 
 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 مختلف طرق تسوية النزاعات المعمول بها في الجزائرالتعرف على أهداف التعليم:
 المطلوبة:المعارف المسبقة 
 القانون االقتصادي

 محتوى المادة:
 لمبادئ العامة للطرق البديلة لتسوية النزاعاتا-1
 رق البديلة لتسوية النزاعاتممارسة الط-2
 الوساطة-
 الصلح-
 التحكيم الداخلي-

 امتحان  طريقة التقييم:
 المراجع:

 .1990يسمرب .م.م. د" التحكيم، أحكامه و مصادره"، بريوت، اجلزء األّول، مؤسسة نوفل ش عبد احلميد االحدب،-1-
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 . 1998ملعارف ألول، دار ا"التحكيم الدويل يف البالد العربية"، موسوعة التحكيم، اجلزء اعبد احلمبد االحدب،  -2-

 .1990رب .م. ديسم"التحكيم التجاري الدويل "، اجلزء الثالث، بريوت مؤسسة نوفل ش.م عبد احلمبد االحدب، -3-

 . 1988ف. ر منشأة املعا " التحكيم اإلختياري و التحكيم اإلجباري"، الطبعة اخلامسة اإلسكندرية، :)أمحد( أبو الوفا -4-

 .1996درية. دار الفكر اجلامعي، اإلسكن" االجتاهات املعاصرة بشأن اتفاق التحكيم"،  داد:ح)حفيظة( السيد -5-
 االفقيةوحدات التعليم الوحدة:عنوان 

 
 1 لغة أجنبيةالمادة:
 1 :الرصيد

 1المعامل:
 أهداف التعليم:

قانون رع الفتمكين الطالب من تطوير معارفه اللغوية في المجال القانوني المراد التخصص فيه ونعني بذلك 
 االقتصادي.

 المطلوبة:المعارف المسبقة 
 القانون االقتصادي، قانون المنافسة....الخ.: لألعمال مجاالت القانون العام

 محتوى المادة:
 

-Rédaction 
-traduction 
-travail de synthèse  

 امتحانطريقة التقييم:
 المراجع:

- ABDELHAMID Leila ,Les privatisations d’entreprises dans les pays du 

Maghreb  :Maroc ,Algérie ,Tunisie(étude juridique),Les éditions Internationales, 

Alger ,1998. 

- DEBENE marc, Le désengagement de l’état dan les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

 

 
 الثاني السداسي: 

 
 وحدات التعليم األساسيةالوحدة:عنوان 
 عقود األعمالالمادة: 

 06الرصيد: 
 03المعامل: 

 عقود األعمالتمكين الطالب من معرفة مختلف أهداف التعليم: 
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

 القانون االقتصادي، القانون المدني، القانون التجاري
 المادة:محتوى 

 نبذة عن ظهور عقود األعمال ومقارنتها بالعقود الكالسيكية: أوال
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 عقد التسييرثانيا:

 عقد االعتماد االيجاريثالثا:

 عقد تحويل الفواتير: رابعا

 عقد الفرانشيز: خامسا

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 المراجع: 

 .2005ية،سكندراإليجار التمويلي الحقيقي للمعدات اإلنتاجية، منشأة المعارف، اإل أبو العال طه محمد، .1

 .1984ويت، ، الك، البيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى، مطبوعات الجامعةأبو الليل إبراهيم دسوقي .2

 .2005لنشر، بيروت، دار الرأي ل ،-راسة مقارنة د –، عقد التأجير التمويلي أبو حصوة زياد .3

  .2008. ن، القاهرة، د .، عقد اإليجار في قوانين إيجار األماكن، داألهواني حسام الدين كامل .4

، منشأة 1ا، ط ، تسويق الشهرة التجارية)الفرانشيز( ودور التحكيم في منازعاتهاألودن سمير عبد السميع  .5

 .2009المعارف، اإلسكندرية، 

 .2005، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ، عقد اإليجار التمويليالبدالي نجوى إبراهيم .6

منشورات  خلية،، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداالجّمال مصطفى محمد، عكاشة محمد عبد العال .7

 .1998الحلبي الحقوقية، بيروت، 

نة(، ارية مق، تمويل االستثمارات في مجال النقل الجوي )دراسة اقتصادية قانونالحجازي عبيد علي أحمد .8

 .1992دار الهاني للطباعة، القاهرة، 

لحقوقية، احلبي ، القانون الدولي الخاص، الكتاب األول، تنازع القوانين، منشورات الحفيظة السيد الحداد .9

 .2002بيروت، 

الفقه  ف القانون األردني مع إشارة إلى أحكام دراسة مقارنة-، عقد التأجير التمويليالخصاونة صخر أحمد

 .2005دار وائل للنشر، عّمان، اإلسالمي، 

 قانون المنافسةالمادة: 
 06الرصيد: 
 03المعامل

 التعرف على نظام حماية المنافسة في القانون الجزائريتمكين الطالب من  أهداف التعليم:
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 االقتصاديالقانون 
 محتوى المادة:

 فية للمنافسةقمع الممارسات المنا-1
 التجميعات االقتصادية-2
 للمنافسة ةالحماية اإلداري-3
 الحماية القضائية للمنافسة.-4

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 المراجع: 

 .2010كتو محمد الشريف، قانون المنافسة و الممارسات التجارية، منشورات البغدادي، الجزائر، -1
خصص تاجستير، الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة المكيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون -2

 ئري.القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزا
3-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

4- Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 

20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 
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du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 aout 2010, JORA n° 

46 du 18 aout 2010. 

5- ABDELHAMID Leila ,Les privatisations d’entreprises dans les pays du 

Maghreb  :Maroc ,Algérie ,Tunisie(étude juridique),Les éditions Internationales, 

Alger ,1998. 

6-DEBENE marc, Le désengagement de l’état dan les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

 
 التحكيم التجاري الدوليالمادة: 

 06الرصيد: 
 03المعامل: 

 أهداف التعليم:
اري م التجمراحل الفصل في نزاعات التجارة الدولية عن طريق التحكيتمكين الطالب من التعرف على مختلف 

 الدولي.
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

 القانون اإلداري، القرارات والعقود اإلدارية، المنازعات اإلدارية.
 محتوى المادة:

 ماهية التحكيم-
 التجارة الدوليةتحكيم منازعات -
 اتفاق التحكيم-
 دعوى التحكيم-
 الحكم التحكيمي-
 طرق الطعن في حكم التحكيم-

 امتحان + متواصل طريقة التقييم:
 المراجع: 

 .1984ندرية. "اتفاق التحكيم، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة"، منشأة المعارف، األسك سامية( راشد:)-1

 .1981" األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي"، دار الفكر العربي.  زيد( رضوان: )أبو-2

، 1994نة لس 27قم " اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في الموادالمدنية و التجارية ر  نريمان( عبد القادر:)-3
 1996دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، األسكندرية، دار النهضة العربية. 

، منشأة « تحكيم" التنظيم القانوني للتحكيم الدولي و الداخلي، في ضوء الفقه و قضاء ال نير:عبد المجيد( م)-4
 .1997المعارف. 

تحكيم ولية، ال" التحكيم اإلختياري و اإلجباري، التحكيم في المنازعات  الد عبد الهادي عباس، جهاد هواش:-5
 .1982أديب إستانبولي.  في التجارة الدولية"، الطبعة األولى، المكتبة القانونية
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 وحدات التعليم المنهجيةالوحدة:عنوان 

 منهجية التعليق على النصوص القانونية وتقديم االستشارة القانونية : 1اسم المادة
 06الرصيد: 
 02المعامل:

 أهداف التعليم:
 عويدت من الطالب يمكن وتقديم االستشارات القانونية منهج القانونية النصوص على يعتبر التعليق

 إلى ييرم أنه في تكمن فأهميتها .صعوبتها كانت مهما عليه المطروحة المسائل القانونية مواجهة على نفسه
 أو األكاديمية دارسته أثناء تعترضه التي المسائل لحل وعلمي منطقي بشكل فكره على استخدام الطالب تدريب
 لةللمسأ المناسب العالج تقديم يضمن بما تركيبه وا عادة يديه بين الذي النص بتحليل العلمية،وذلك حياته

 .القانونية المطروحة
 المعارف المسبقة المطلوبة :

ضير إلمكانية استيعاب هذه الوحدة األساسية، يشترط في الطالب إلمامه بالمواد األساسية التي درست في تح
قة المتعلاإللمام الجيد بالمعارف النظرية و  الليسانس، وعلى الخصوص المبادئ األساسية للقانون اإلداري، كذلك

سمح تبموضوع التعليق على بعض قوانين القانون العام المختلفة واستيعاب معطيات المنهجية القانونية التي 
 بتقديم االستشارة القانونية والتعليق على النصوص القانونية.

حدات ة بالو باإلضافة معرفة قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. وكذا اإلطالع على أكبر كم من القوانين الخاص 
 األساسية للسداسي األول، وأيضا التعمق في مقياس المنازعات اإلدارية والمسؤولية. 

 محتوى المادة:
 منهجية التعليق على النصوص القانونية -
 مجال القانون العام منهجية حل القضايا في -

 تعريف االستشارة القانونية - 
 مراحل وخطوات تقديم االستشارات القانونية  - 
 ونية في مجال المنازعات اإلداريةكيفية تقديم االستشارات القان - 

 العمل الشخصي للطالب

 منح الطالب بعض القضايا وطلب تقديم االستشارة فيها وفق مهنجية ذلك.
 وأيضا طلب التعليق على بعض النصوص القانونية 

 امتحان +طريقة التقييم: متواصل 
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 .2007عكاشة عبد العال وسامي بديع،المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية،  
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 .2002عبد الكريم غالي: المنهجية القانونية، منشورات دار القلم، الرباط ،  
 عوابدي عمار مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واإلدارية

 
  

  http://ar.jurispedia.org/index.php 
http://www.tribunaldz.com/forum/t1722 

 اآللي واالتصالاإلعالم : تقنيات 2 المادة
 3الرصيد: 
 1المعامل:

 أهداف التعليم:
ر، يهدف تعليم هذه المادة إلى تكوين الطالب في مجال اإلعالم اآللي من خالل التحكم في جهاز الكومبيوت

ع اإلطالو وتحرير البحوث فيه، وحفظ المعلومات، االتصال باالنترنيت، والبحث عن المواضيع القانونية المختلفة 
 ...لمواقعاانين المقارنة وتحميلها لالستفادة منها في الدراسة وبعد الدراسة وتعلم تقنيات البحث عبر على القو 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
انس إلمكانية متابعة هذه المادة يشترط حصول الطالب على الوحدة التعليمية التي سبق وأن درسها في الليس

   ئ اإلعالم اآللي.والمتعلقة باإلعالم اآللي السيما مباد
 محتوى المادة: تحتوي هذه المادة على:

 ماهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. -1
 أنواع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.أقسام و  -2
 .نولوجيا اإلعالم واالتصال على التنميةأثر تك-3
 التعرف على جهاز الكومبيوتر. -1
 التدرب على استعماله. -2
 وحفظها، وا عادة استعمالها...التدرب على تخزين المعلومات  -3
 تقنيات االتصال باالنترنيت -4
 تقنيات البحث في المواقع  وتحميل المعلومات.  -5
 لتدرب على كتابة المذكرات في جهاز الكومبيوتر.ا-9

 نصوص بواسطة محرر النصوص بور بونتتحرير ال-10
 العمل الشخصي للطالب  -

 إلطالع عليها وتحليلهاتفحص بعض النصوص القانونية من بعض المواقع  و ا
 ة.جلب بعض المعلومات القانونية والكتب والمذكرات واالستفادة منها والبحث عن مواقع قانونية المهم

 كتابة بحث عن طريق جهاز اإلعالم اآللي



33        القانون العام االقتصادي  :عنوان الماستر                              كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة بجايةالمؤسسة:  

                                                                   
2018-2017السنة الجامعية              

 طريقة التقييم: متواصل
 إلخ كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 اآللي.محمد الشريف: مبادئ أولية في اإلعالم  -
 حسناء جهارة : تعلم اإلعالم اآللي -

 : وحدات التعليم االستكشافية:عنوان الوحدة
 

 لألعمال: القانون الجنائي 1 المادة

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

ة بقانون ة وطيدالحصول على معارف جديدة في مادة القانون الجنائي االعمال الذي تربطه عالقأهداف التعليم: 

النهوض وادية ومدي امكانية النصوص القانونية المشرعة في هذ المجال من مكافحة الجرائم االقتص  األعمال.

 الوطني. باالقتصاد

 المطلوبة:المعارف المسبقة 

 ـ القانون الجنائي 

 ـ القانون الجبائي

 ـ قانون الفساد

 المصرفيـ القانون 

 محتوى المادة: 

 مقدمة:

 الـ مفهوم القانون الجنائي االعم 

 ة الجنائي للشخص المعنويالمسؤوليـ 

 عنها(بعض االمثلة  الجرائم االقتصادية)دراسةـ 

 وجرائم البورصة.ـ جريمة تبييض االموال 

 ـ جرائم االشهار.

 والجمركية.ـ الجرائم الضريبية 

 امتحانطريقة التقييم:

 المراجع: 

 .2007الجامعية،الجزائر،حميد بوزيدة،التقنيات الجبائية،ديوان المطبوعات  -1

 .2005ر،الجامعية، الجزائديوان المطبوعات المؤسسات،حميد بوزيدة،جباية  -2

 .2006علي زغدود،المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -3

 .2003،دار هومة،الجزائر،والضرائبمحمد عباس محرزي،اقتصاديات الجباية  -4

 2006ر،الجامعية، الجزائعمال ديوان المطبوعات ئيلألاالوجيز في القانون الجنبوسقيعة،أحسن  -5

 
 
 

 : قانون االستهالك2المادة 
 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم:
 و تيالذاي السماح للطلبة باكتساب مفاهيم واضحة تتعلق بمجتمعهم االستهالك يهدف: إلى قانون االستهالك

 يئةبالب بصفتهم" مستهلك " واعي، يتميز بروح النقد، مسؤول، و السعي إلى تحسين معيشتهم بدون المساس
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 المطلوبة:المعارف المسبقة 
 القانون االقتصادي

 محتوى المادة:

 قانون االستهالك. المحور األول: -1

  االستهالك(. وخصائص قانون، ظهور )تعريفمفهوم قانون االستهالك 

  المشرع الجزائري(. وموقف التعاريف المقدمة  )مختلفالمقصود بالمستهلك  

 .والسلعحماية المستهلك في إطار تنظيم األسعار  المحور الثاني: -2

 .حماية المستهلك قبل التعاقد 

 .لبيع(احماية المستهلك في مجال شفافية الممارسات التجارية )اإلعالم باألسعار، اإلعالم بشروط  -

 تهلك في مجال الممارسات التجارية غير شرعية.حماية المس -

 حماية المستهلك من الممارسات التدليسية. -

 .حماية المستهلك بعد التعاقد 

 التعامل بالفاتورة في حالة ما إذا طلبها. -

 منع التعامل بشروط تعسفية مع المستهلك. -

 وأنواعهعقد االستهالك  إبرام. 

  وعقد االستهالكالضمان. 

 . لمؤسساتوالجمعياتا الثالث:المحور  -3

 .الهيئات المركزية 

 الهيئات المركزية ذات االختصاص العام. -

 الهيئات المركزية المتخصصة. -

 .الهيئات المحلية 

 الهيئات المحلية ذات االختصاص العام. -

 الهيئات المحلية المتخصصة. -

 .الجمعيات 

 حماية المستهلك. تعريف جمعيات -

 دور جمعيات حماية المستهلك. -

 امتحانالتقييم:طريقة 

 المراجع: 
 .2007المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1

ر زائري، دايع الجعنها في التشر والمسؤولية المترتبةبن بوخميس بولحية، القواعد العامة لحماية المستهلك  -2

 .2000الهدى، الجزائر، 

تاب ار الكدمقارنة مع القانون الفرنسي(،  )دراسةبودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن  -3

 .2006الحديث، الجزائر، 

 .2010، منشورات البغدادي، الجزائر، والممارسات التجاريةكتو محمد الشريف، قانون المنافسة  -4

ر، اجستيتجارية، مذكرة لنيل شهادة المكيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات ال  -5

 .2011-2010تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 
 
 

 وحدات التعليم األفقية
 2المادة:لغة أجنبية 

 01الرصيد: 
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 01المعامل: 
عني بذلك يه ونتمكين الطالب من تطوير معارفه اللغوية في المجال القانوني المراد التخصص فأهداف التعليم:

 االقتصادي.فرع القانون 
 المعارف المسبقة المطلوبة:

 القانون االقتصادي، قانون المنافسة....الخ.: لألعمال مجاالت القانون العام
 محتوى المادة:

-Rédaction 
-traduction 
-travail de synthèse  

 امتحان طريقة التقييم:
 المراجع:

- ABDELHAMID Leila, Les privatisations d’entreprises dans les pays du 

Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie (étude juridique), Les éditions Internationales, 

Alger ,1998. 

- DEBENE marc, Le désengagement de l’état dans les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

-  

 الثالثالسداسي: 
 وحدات التعليم األساسيةالوحدة:عنوان 

 
 : قانون الصفقات العمومية 1 المادة

 6 الرصيد:
 3 المعامل:
صحاب أارسها ان التعرف على قانون الصفقات العمومية مسألة ضرورية بالنسبة لكل مهنة يمالتعليم:أهداف 

 وين القانوني.كالت
 القانون االداريالمطلوبة:المعارف المسبقة 

 محتوى المادة:
 ن الصفقات العموميةنطاق تطبيق قانو-1
 ميةابرام ونهاية الصفقة العمو-2
 تنفيذ الصفقات العمومية-3
 على الصفقات العمومية اليات الرقابة-4
 كالية التعاون بين القطاع العام والخاص.إش-5

  متواصل امتحان طريقة التقييم:
 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

1-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

2-Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 

20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 

du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 aout 2010, JORA n° 

46 du 18 aout 2010. 

3-ABDELHAMID Leila, Les privatisations d’entreprises dans les pays du Maghreb : 

Maroc, Algérie, Tunisie (étude juridique), Les éditions Internationales, Alger ,1998. 
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4-DEBENE marc, Le désengagement de l’état dans les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

5-www.mincommerce.gouv.dz 

 
 قانون الضبط االقتصادي: 2 المادة

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

قتصادي اع االعرف على الطرق الجديدة لتدخل السلطة العامة في القطتمكين الطالب من التأهداف التعليم: 
 أشكال الضبط االقتصادي والمالي.والمالي، وكذا التعرف على 

 المطلوبة:المعارف المسبقة 
 القانون االقتصاديالقانون اإلداري، المنازعات اإلدارية، 

 محتوى المادة:
 مفهوم الضبط االقتصادي-1
 سائل الضبط االقتصادي: السلطات اإلدارية المستقلة.و-2
 طات الهيئات اإلدارية المستقلةمختلف سل-3
 دراسة حالة:-4
 مجلس النقد والقرض-
 اللجنة المصرفية-
 مجلس المنافسة-

 متواصلامتحان  طريقة التقييم:
 المراجع: 

1-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

2-Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 

20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 

du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 aout 2010, JORA n° 

46 du 18 aout 2010. 

3-ABDELHAMID Leila, Les privatisations d’entreprises dans les pays du Maghreb : 

Maroc, Algérie, Tunisie (étude juridique), Les éditions Internationales, Alger ,1998. 

4-DEBENE marc, Le désengagement de l’état dans les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

5-www.mincommerce.gouv.dz 
 تفويض المرفق العام: 3 المادة

 6الرصيد: 
 3المعامل: 

 أهداف التعليم:
معرفة  ، وكذاابرام ونهاية وتسيير عقود تفويض المرافق العامةبشأنتهدف الدراسة إلى تنمية معارف الطالب 

 االختصاص في مجال المنازعات.
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

 الصفقات العموميةقانون المالية العامة، 
 محتوى المادة:

 فكرة تفويض المرفق العام-1
 عناصر المكونة للكرة تفويض المرفق العامال-2
 لنظام القانوني التفاقيات تفويض المرفق العاما-3

http://www.mincommerce.gouv.dz/
http://www.mincommerce.gouv.dz/
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 لفة لتفويض المرفق العامالعقود المخت-4
 متواصلامتحان  طريقة التقييم:

 إلخ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
1-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

2-Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 

20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 

du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 aout 2010, JORA n° 

46 du 18 aout 2010. 

3-ABDELHAMID Leila, Les privatisations d’entreprises dans les pays du Maghreb : 

Maroc, Algérie, Tunisie (étude juridique), Les éditions Internationales, Alger ,1998. 

4-DEBENE marc, Le désengagement de l’état dans les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

5-www.mincommerce.gouv.dz 
 

 الوحدة: وحدة التعليم المنهجية عنوان 
 والمذكراتتقنيات إعداد البحوث : 1المادة

 06الرصيد: 
 02المعامل:

 
 أهداف التعليم:

ويج إعطاء القواعد األساسية للطالب التي تمكنه من إنجاز بحث علمي وفقا لقواعد منهجية سليمة من أجل تت
 مادة التكوين ببحث علمي جيد ودقيق

 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

رحلة ن الطالب قد درس مناهج العلوم القانونية في مإلمكانية استيعاب هذه الوحدة المنهجية، يشترط أن يكو 
التحضير لشهادة الليسانس، تخصص قانون عام، باإلضافة إلى تمكنه من الناحية الموضوعية خالل فترة 

 التكوين ، إلى جانب المعارف التي اكتسبها في المنهجية خالل السداسي األول والثاني ماستر.
 

 ما يلي: محتوى المادة: تحتوي هذه المادة
 مرحلة التحضير و اإلعداد.

 ضرورة إجراء بحث بيبليوغرافي
 طرق و أسس اختيار الموضوع و كيفية تحديد اإلشكالية

 كيفية اختيار المنهج السليم لدراسة إشكالية الموضوع المختار .
 أنواع المناهج.

http://www.mincommerce.gouv.dz/
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 المنهج االستداللي -
 المنهج التاريخي -
 المنهج الوصفي -
 المنهج التحليلي -
 المقارن  المنهج -
 المنهج الجدلي -
 منهج دراسة حالة. -

 إعداد الخطة
 كيفية التحرير و مراحلها

                                                                                استعمال التهميش
 االستعمال الجيد للمراجع

 الكتابة بلغة سليمة
 احترام المصطلحات القانونية وتوظيفها جيدا

 العمل الشخصي للطالب
حضار نماذج لمذكرات سابقة والوقوف على األخطاء المنهجية فيها  إعداد مذكرات وا 

 طرح بعض األسئلة حول بعض النقاط في منهجية إعداد مذكرة وتكليف الطالب بالبحث واإلجابة عنها 
 

 امتحانمتواصل +  طريقة التقييم:
 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
جزائر عمار بوضياف المرجع في كتابة البحوث القانونية )مذكرة ماستر( الطبعة األولى جسور للنشر و التوزيع، ال  
.9851بحوش عمارة، دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،   

 المنهجية القانونية، الدار الجامعية.عكاشة محمد عبد العال وسامي بديع منصور، 
 أحمد خروع، المناهج العلمية وفلسفة القانون، د.م.ج.

 بشير بن صالح، المنطق ومناهج البحث العلمي، مكتبة إقرأ
Gilles GOUBEAUX, Les épreuves écrites de droit civil, éd. L.G.D.J 

 ائية: منهجية التعليق على األحكام والقرارات القض2 المادة
 03الرصيد: 
 01المعامل:
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 أهداف التعليم:
ل يعتبر التعليق على حكم أو قرار قضائي ذا أهمية قصوى سواء على مستوى الدراسات األكاديمية أو حتى ع

 المستوى العملي. فعلى المستوى األكاديمي يمكن الطالب من ممارسة المكتسبات المعرفية التي حصلها من
ضائي من إبداء رأيه في العمل القخالل المحاضرات والبحوث والمراجع، أما على المستوى العملي يمكن الطال 

كن والوقوف على مكامن الحلل فيه وطرح الحلول المناسبة مما يترتب عليه تحسين العمل القضائي  ومنه يتم
 الطالب في جمع الجانب النظري والعملي في آن واحد و بالتالي الرقى به في مجال التكوين. 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
و  لتعليقحكم أو قرار قضائي يفترض اإللمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع ا إتقان التعليق على 

أيضا  و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار وفقا لما درسه في الليسانس 
 مقاييس المنهجية لسداسي األول والثاني والمقاييس األحرى..

 محتوى المادة:
 المقصود بالتعليق عل حكم أو قرار قضائي -
 ئية.منهجية التعليق على األحكام والقرارات القضا  -

 المرحلة التحضيرية -1
 كيفية سرد الوقائع والتعامل معها 
 اإلجراءات 
 اإلّدعاءات 
 المشكل القانوني وشروطه 

 :المرحلة التحريرية -2
 العمل الشخصي للطالب

 ائية وطلب التعليق عليها منهجيامنحه بعض األحكام والقرارات القض
 طلب جلب بعض األحكام والقرارات القضائية لدول المقارنة والتعليق عليها.

 
                                                                              طريقة التقييم: متواصل

 المراجع: 
 ميدان العلوم القانونية واإلداريةعوابدي عمار مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في 

 10محمد فركت ، العناصر الشكلية والموضوعية للقرار القضائي، دفاتر المجلس األعلى المغربي ، العدد 
 .2005مطبعة البت، 

 محمد عبد العال عكاشة المنهجية القانونية وتحليل القرارات القضائية 
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 1992ة لسن 18محمد الدكشور،التعليق على قرار المجلس األعلى،المجلة المغربية لالقتصاد والقانون، العدد  

  http://ar.jurispedia.org/index.php 
http://www.tribunaldz.com/forum/t1722 

 وحدات التعليم االفقيةعنوان الوحدة: 
 : القانون العام للمنافسة1المادة 

 1الرصيد: 
 1المعامل: 

ي مجاالت لفرع فتمكين الطالب من تعميق المعارف المتعلقة بالمنافسة فيما يخص تطبيق هذا اأهداف المادة: 
 القانون العام.

 المعارف المسبقة:
 قانون المنافسة، القانون االقتصادي العام.

 محتوى المادة:
 ظهور القانون العام للمنافسة-1
 أسس القانون العام للمنافسة-2
 العام للمنافسة على األشخاص العامة والقرارات اإلدارية تطبيقات القانون-3
 على المرفق العام-
 على الدومين العام-
 قانون المنافسة في مجال الضبط االداري-
 في مجال قرارات العمران التجارية-
 طبيق قانون المنافسة من طرف القاضي االداريت-4

 حان تامطريقة التقييم:
 المراجع:قائمة 

 .2010، منشورات البغدادي، الجزائر، والممارسات التجاريةكتو محمد الشريف، قانون المنافسة -
تخصص  اجستير،كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الم-2

 ئري.القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزا
3-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 

4- Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, JORA n° 43 du 

20 juillet 2003, modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 

du 2 juillet 2008, modifiée et complétée par loi n° 10-05 du 15 aout 2010, JORA n° 

46 du 18 aout 2010. 

5- ABDELHAMID Leila, Les privatisations d’entreprises dans les pays du Maghreb : 

Maroc, Algérie, Tunisie (étude juridique), Les éditions Internationales, Alger ,1998. 

6-DEBENE marc, Le désengagement de l’état danس les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 
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 مكافحة الفساد: 2المادة 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 تمكين الطالب من تعميق المعارف المتعلقة بجرائم الفساد في الجزائرأهداف المادة: 
 المعارف المسبقة:
 العام.القانون االقتصادي 

 محتوى المادة:

 تشخيص ظاهرة الفساد و سبل مكافحتهاالفصل األول: 
 ماهية الفساد وخصائصه: المبحث األول 
 مجاالت الفـساد، أسبابـه و آثـاره: المبحـث الثانـي 

 المبحث الثالث: مظاهر الفساد، أنواعه و أساليبه
 المبحث الرابع : سبل الوقاية من الفساد و مكافحته

 الثاني جرائم الفساد، دراسة تطبيقيةالفصل 
 المبحث األول: اختالس الممتلكات و اإلضرار بها 

 المبحث الثاني:الرشوة والجرائم المشابهة لها
 المبحث الرابع:  التستر على جرائم الفساد 
 المبحث الخامس :خصائص جرائم الفساد و دور مصالح األمن في مكافحتها 

 طربقة التقييم:امتحان
 المراجع: قائمة

- ABDELHAMID Leila, Les privatisations d’entreprises dans les pays du 

Maghreb : Maroc, Algérie, Tunisie (étude juridique), Les éditions Internationales, 

Alger ,1998. 

- DEBENE marc, Le désengagement de l’état dans les pays en voie de 

développement »,M.F.P.E .N06 ,1990. 

- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012.- 
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

 ن ( لتكويل) إذا كانت نعم، ُترفق االتفاقيات والعقود بالملف  الورقي   
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 النية أو الرغبةنموذج لرسالة إبداء 
 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 ) ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية (
 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:
 

ن ع تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف المزدوج

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 
 

 وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:
 

 رامج التعليم،إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين ب-
 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -
 المشاركة في لجان المناقشة ، -
 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :
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 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
 )في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 
 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:
 

 المقدم من:
 

عاله ذكور أ تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين الم
 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 
 المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا 

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -
 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -
 المشاركة في لجان المناقشة . -
ج أو تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخر  -

 ة.في إطار المشاريع المؤطر 
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 سيتم تسخير اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف
 وتنفيذها إن على المستوى المادي والمستوى البشري 

 يعين السيد)ة(*...............منسقا خارجيا لهذا المشروع.
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 الوظيفة:
 التاريخ:

 
 سمي للمؤسسة:الختم الر 

 
 
 
 

 مواءمة الماستر
 

 عروض تكوين الماستر للميدان
 

 

جامعة عبد الرحمان ميرة / بجاية               المؤسسة:
 
 

الحقوق والعلوم السياسية     الكلية:
 
 

الحقوق     الميدان:
 
 

 الفروع التخصصات

 القانون الخاص المعمق

 القانون الخاص

 القانون العقاري

 القانون الجنائي والعلوم الجنائية 

 القانون الخاص والعلوم الجنائية

 األحوال الشخصية
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 المهن القانونية والقضائية

 اليالقانون البنكي والم

 القانون العام االقتصادي

 القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان القانون العام

 قانون الجماعات اإلقليمية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

VI- إلدارية والعلميةرأي وتأشيرة الهيئات ا 
 

 ميدانالمسؤول فرقة                  +                عميد الكلية ) أو مدير المعهد (

 

 لتاريخ والمصادقةا                                         التاريخ والمصادقة                                 
 

 

 

 

 

 

 

 مدير المؤسسة الجامعية

 



47        القانون العام االقتصادي  :عنوان الماستر                              كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة بجايةالمؤسسة:  

                                                                   
2018-2017السنة الجامعية              

  التاريخ والمصادقة

 

 

 

 

 

 

 الندوة الجهوية

 

  التاريخ والمصادقة

 

 

 

 

 

 

 


