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 تحديد مكان التكوين: -1

 السياسيةالحقوق والعلوم  كليةاالغواط جامعة عمار ثليجي  معهد: كلية أو -

  قسم: الحقوق -

 والمسؤوليةالعقود  قانون :مجموعة -

 

 )*(في التكوين المشاركون  -2

 المشاركون اآلخرون)*(: - -3

 الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء لوكالة األغواط -1    
 والية األغواطمديرية مسح األراضي ل -2    
 مديرية أمالك الدولة لوالية األغواط -3    

 طديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية األغوا -     4
 والمجالس القضائية المحاكم-5    

 والمحضرون القضائيينالمحامون والموثقون  مكاتب-6    
 
 
 

  وأهداف التكوين: إطار-3

 

 شروط االلتحاق:  - أ

أن يستوفي المترشح على شهادة  والمسؤولية يتوجبالعقود تر قانون لاللتحاق بتخصص ماس
 أحد التخصصات التالية: الليسانس في

 
 LMDليسانس حقوق  -

 حقوق كالسيكيليسانس  -
 
 

 :التكوين أهداف-ب

من إلى تمكين الطلبة  كتخصصوالمسؤولية لتكوين في طور ماستر قانون العقود يهدف ا    
وحتى الجزائية إن تطلب  تقصيرية،عقدية كانت او  ك المسؤوليةوكذلاإلحاطة بجميع العقود 

أحد طرفي يكونوا حتما  اعتبارهم قدفضال عن  وصقل مداركهم العلمية كمختصين، االمر
وما يستتبعها من آثار وأحيانا مشاكل قانونية آخذة في التساع ويشهد على ذلك التعاقدية العالقة 

فضال عن اإلطالع على الثروة التشريعية في تشريعنا و المحاكم،أمام  تزايد حجم القضايا
 . وعلى كل حال تتلخص االهداف من وراء التكوين فيما يلي:هذا المجالوالقوانين المقارنة في 
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 طور الماستر.     والكفاءات فيتكوين متخصص لإلطارات تأمين  -1

ها مدتاعتالمناهج الحديثة التي  اكتساب المعارف المتخصصة من خالل اعتماد -2
 قانونية.األنظمة ال

 التركيز على مواضيع محل إشكاالت قانونية. -3

التكفل بالتكوين من اجل دعم التنمية المستدامة من خالل تكوين إطارات قادرة  -4
 على اقتحام عالم الشغل.

االهتمام بالدراسات الميدانية ألجل تكوين ميداني مفيد في الحياة العملية فيما بعد  -5
 التكوين.

                                    الماستر و  والتكوين فيص للطلبة من أجل مواصلة الدراسة خلق الفر -6
  لهم من أجل التكوين في الخارج  وإتاحة الفرصالدكتوراه 

    
 والقدرات المستهدفة المؤهالت-د
 
دراسات ها على مستوى اليرا لألهمية التي يكتسضتتم دراسة موضوع العقود و المسؤولية ن     

القانونية سيما و أنه يتعلق بجميع المعامالت المدنية منها و التجارية و كذا بالمسؤولية المدنية 

يرية و ذلك من خالل تمكين الطلبة من المواد المتعلقة به سيما العقود قصسواء العقدية أو الت

التجاري عقد  المحل، المدنية كعقد البيع ,عقد اإليجار المدني و التجاري ,عقد التأمين  

و العقود اإللكترونية و كذلك دراسة المسؤولية  إستغالل المحل التجاري الشركة ,عقد التسيير

 بأنواعها......

في  والقيام بالبحوثاألهمية حيث أنها تفتح للطلبة الدارسين مجاال واسعا لمتابعة الدراسات 

الخاصة  ارية وكذا القوانينوالتجفي مجال العقود المدنية  وأكثر دقةمجاالت أكثر تخصصا 

 وتنمية القدراتاألخرى ألنه ال يمكننا إنكار مدى احتياج المجتمع لمثل هاته الدراسات في تطوير 

    .المواطنينالوثيق بمجال المعامالت بين  واالجتماعية الرتباطهااالقتصادية 

 
 

 ة حاملي الشهادات الجامعي تشغيللة قابللاالجهوية والوطنية  القدرات-د
 

يُفيد التكوين في هذا التخصص حملة شهادة الماستر في االندماج في معظم المصالح 

تبقى المناصب الممكن االدارية المحلية منها والمركزية، فضال عن الهيئات القضائية والتعليمية، و

شغلها من خالل هذا التكوين في حدود القدرات الجهوية والوطنية للتشغيل، بل والتي تعد هذه 

 لجهات في حاجة إليها على غرار:ا

المؤسسات  الجامعة )بعد مواصلة التكوين العالي(.، التربوية. القضائية. المؤسساتالهيئات -
،الوزارات ، مديرية النشاط اإلجتماعي.،المؤسسات العمومية اإلدارية.االقتصادية و التجارية و 

 المؤسسات التعليمية والتربوية.
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 :رىنحو تخصصات أخ الجسور-ه
 

 القانون المدني -

 قانون األعمال -

 القانون العقاري -
 قانون الملكية الفكرية -
 القانون التجاري -
 القانون االقتصادي  -
 القانون الجبائي  -
 القانون الدولي الخاص -
 القانون المالي -
 القانون البنكي  -

 
 متابعة المشروع  مؤشرات-و
 

 والجيد التأطير النوعي -
 والمتابعةاإلدارة المشرفة  -
 انات المادية المتوافرةاإلمك -
 واالقتصاديالعالقات المتميزة بالشريك العلمي  -
 فضاءات التدريس المالئم -

 
 
 
 

 التأطير:  قدرات-ز
 

 طالب. 71تكون في حدود  قدرات االستيعاب
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 محاضرة، تطبيق، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح( *
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 الخارجي التأطير-ب
 المؤسسة التابعة لها:

 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

                

       
     

 أخرى)توضح( محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات،  *

 

 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 11 الحاسوب 11 

 12 القاعات 15 

 13 المدرجات 06 

 14 ألة النسخ 03 

 15 الوصل باألنترنت قاعتين 

 

 التربص والتكوين في المؤسسات: ميادين-ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
الوطني للتأمينات االجتماعية الصندوق 

 للعمال األجراء لوكالة األغواط
 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين

 طمديرية مسح األراضي لوالية األغوا
 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين

 غواطمديرية أمالك الدولة لوالية األ
 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين

العقاري لوالية  ديوان الترقية والتسيير
 طاألغوا

 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين

 الهيئات القضائية
 

 يق فريق التكوينيتم التحديد عن طر يتم التحديد عن طريق فريق التكوين

 مكاتب المحامين
 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين

 مكاتب الموثقين والمحضرين
 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين
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 مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -ج
تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التجهيزات: البيداغوجية و المخابر-أ 

 (المقترح.) بطاقة واحدة لكل مخبر نالتطبيقية للتكوي
 عنوان المخبر :

 

 
  : مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث
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 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 

 منها:وجود العديد من الفضاءات واألماكن المخصصة للبحث العلمي نذكر 

 المكتبة المركزية  -
 مكتبة الحقوق  -

 المكتبة العمومية بقرب الجامعة  -

 مكتبات عمومية في الوالية  -

 ركزية قاعة انترنيت المكتبة الم -

 قاعات االعالم اآللي المجودة بالكلية -

 المحكمة االفتراضية الموجودة في الكلية  -

 مخبر الحقوق والعلوم السياسية. -
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 سي األول:السدا - 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 16.31  4.31 9 451 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 10المعامل:

 11الرصيد: 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 المسؤولية العقدية :1المادة 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 الشكلية في العقود :2المادة 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 نظام التعويض :3المادة 

   9 3 11.31  3 1.31 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 0 الرصيد:

 × × 6 2 7.11  1.31 1.31 150 1 علميمنهجية البحث ال: 1المادة 

  × 3 1 3.31  1.31  75 إداريتحرير : 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.31 22.31 التحكيم التجاري :1المادة 

 ×  1 1    1.31 22.31 التأمينات الشخصية :2المادة 

   1 1   1.31  22.31 ة التعليم األفقيةوحد
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 22.31 1أجنبية لغة : 1المادة

 
1.31   1 1 

 
× 

   31 15 27  9 13.3 742.31 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 ع التقييمنو

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.31  4.31 9 451 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 10المعامل:

 11الرصيد: 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 151 المسؤولية التقصيرية :1المادة 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 التجاريالعقود الواردة على المحل  :2المادة 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 نفاذ العقد ونسبيته :3المادة 

   9 3 11.31  1.31 3 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 0 الرصيد:

 × × 6 2 7.11  1.31 1.31 150 2: منهجية البحث العلمي 1المادة 

 3 1 3.31   1.31 75 الم واالتصالاإلع كنولوجيات: ت2المادة 
 

× 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.31 22.31 المسؤولية المهنية :1المادة 

 ×  1 1    1.31 22.31 التعاقد اإللكتروني :2المادة 

   1 1   1.31  22.31 وحدة التعليم األفقية
 وت أز:الرم

 1المعامل:

 1الرصيد:
 22.31 2أجنبية المادة: لغة 

 
1.31   1 1  × 

   31 15 27  7.3 15 742.31 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث:   - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 محاضرة أسبوع15
أعمال 
 موجهة

مال أع
 تطبيقية

 إمتحان متواصل عمال أخرىأ

   18 9 16.31  4.31 9 451 وحدات التعليم األساسية

 الرمز: وت أ
 10المعامل:

 11الرصيد: 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 المسؤولية الطبية :1المادة 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 عقود التبرع :2المادة 

 × × 6 3 5.31  1.31 3 150 كاتالنظام القانوني للشر :3المادة 

   9 3 11.31  3 1.31 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 0 الرصيد:

 × × 6 2 7.11  1.31 1.31 150 منهجية اعداد مذكرة: 1المادة 

 × 3 1 3.31  1.31  75 المشروع المهني والشخصي: 2المادة 
 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.31 22.31 قانون مكافحة الفساد :1المادة 

 ×  1 1    1.31 22.31 التأمينات العينية :2المادة 

   1 1   1.31  22.31 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 22.31 3أجنبية لغة المادة: 

 
1.31   1 1  × 

   31 15 27  7.5 13.31 742.31 1مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: -
 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية
 الفرع : الحقوق

 قانون االعمال التخصص: 
 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

: اإليجارات ملتقى
 التجارية

3331 1 2 

 21 1 46331 مذكرة نهاية الدراسة

 31 2 051 4السداسي مجموع 

 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  ) 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 415 90 135 67.31 / 697.5

292.5 / / / 90 202.31 
أعمال 
 موجهة

/ / / / / / 
أعمال 
 تطبيقية

 عمل شخصي 742.31 472.31 / / 750 1965

 المجموع 1351 652.5 135 67.31 751 2955

 األرصدة 54 27 16 3 31 121

%100 %25 %2.5 %05 2235%  %45 
لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 والمسؤوليةالعقود  نقانو الماستر:عنوان 

 االولالسداسي: 
 أساسية اسم الوحدة:
 المسؤولية العقدية اسم المادة:

 16الرصيد:
 13 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 
بصفة عامة الى  ةمعرفة كيفية نشأة المسؤوليهو الوقوف على العقدية  ةالمسؤوليدراسة مادة الهدف من     

التقصيرية وكذا المسؤولية  واالختالف معغاية الوصول الى المسؤولية العقدية وكذا المعرفة مواقع التشابه 
 له واالتفاقات المعدلةمن عدمه  قيامها مشكالت

 
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

  
ألركان المسؤولية لعقود بشكل عام وإدراك للدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة     

 على دراية باألحكام العامة للمشارطات ومشتمالت العقد التي تم دراستها في طور اليسانس. عامة وكذابصفة 
 محتوى المادة: 

 التطور التاريخي للمسؤولية  -

 أنواع المسؤوليةالتفرقة بين  -

 العقدية أركان المسؤولية -

 آثار المسؤولية العقدية -

 االتفاقات المعدلة للمسؤولية  -

 التامين على المسؤولية -

 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة 
 طريقة التقييم: 

 
  السداسي.في آخر  امتحانيتم التقييم عن طريق 

 ل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "العمل الشخص : " يحدد العم

 
 المراجع: 

 
 1988د م ج الجزائر  لاللتزام،النظرية العامة  حسنين،محمد  - 

 2118موفم للنشر، الجزائر، النظرية العامة لاللتزام ،االلتزامات فياللي، على- 

 والثاني داراألول  جزءال-االلتزام  مصادر-المدني يط في شرح القانون سلو السنهوري، اعبد الرزاق أحمد  - 
 إحياء التراث العربي بيروت

 9111د.م.ج. ط  .2ج الجزائري، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني بلحاج،العربي  -

 



 

 

 

 

20 قانون العقود و المسؤولية                         عنوان الماستر:           المؤسسة:  جامعة عمار ثليجي/األغواط                     

                                                   
7102/2018 السنة الجامعية            

 

 والمسؤوليةقانون العقود  عنوان الماستر:

 االولالسداسي: 
 أساسية اسم الوحدة:
 الشكلية في العقود اسم المادة:

 16الرصيد:
 13 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 
   وألنواعها المختلفة للشكلية في العقود  على جوانبهو الوقوف  الشكلية في العقودالهدف من دراسة مادة     

 الخاص.القانون  ولنطاقها وتطبيقاتها في

 المطلوبة:لمسبقة المعارف ا
  

العقود  وتطبيقاتها علىنظرية العقد  الكافية فيلدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمعارف     
 الشكلية

 محتوى المادة: 

 مدلول الشكلية في العقود  -

 التطور التاريخي لفكرة العقد الشكلي       -1

 التعريف بالشكلية في العقود -2

 الغاية من الشكلية  -3

 الدور المباشر للشكلية -

 التعريف بالكتابة -1

 الكتابة الرسمية -2

 الكتابة العرفية -3

 شر للشكليةالدور الغير مبا -

 القانونيةقواعد إثبات التصرفات  -1

 الشكلية المتعلقة باالشهار )الشهر( -2

  والجبائيةالشكلية المتعلقة باإلجراءات اإلدارية  -3
       العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "

 طريقة التقييم: 
 

 السداسي.في آخر  امتحانعن طريق يتم التقييم 

 
  المراجع:

 
 1988د م ج الجزائر  لاللتزام،النظرية العامة  حسنين،محمد  -  

 8002العامة لاللتزام موفم للنشر، اجلزائر، فياليل، االلتزامات، النظرية على- 
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 والثاني داراألول  الجزء-االلتزام  مصادر-المدني يط في شرح القانون سلو السنهوري، اعبد الرزاق أحمد  - 
 ي بيروتإحياء التراث العرب

 2114الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة  أحمد،ميدي  -
 2113 بيروت، الحقوقية،، منشورات الحلبي والتجاريةمحمد حسين قاسم أصو ل االثبات في المواد المدنية  -
  9111. د.م.ج. ط  2ج العربي بلحاج ، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ،-

 

 والمسؤوليةقانون العقود  عنوان الماستر:

 االولالسداسي: 
 أساسية اسم الوحدة:
 نظام التعويض اسم المادة:

 16الرصيد:
 13 المعامل:

 

 

 التعليم:أهداف    

 

ت قواعد المسؤولية المدنية عن تغطية أضرار جميع المضرورين بسبب عدم توفيق هؤالء إثبا أمام عجز     

قة وفي أحسن األحوال قد يكون هذا األخير لالخطأ في جانب المسؤول وأحيانا يكتنف هوية المسؤول جهالة مط

 معسرا.

 
  المطلوبة:المعارف المسبقة  

 
صيرية المسؤوليات سواء العقدية او التق وكذلك بجميعال بد ان يكون للطالب معرفة كافية بنظرية العقد      

 التعويض وبين نظامك ربط بينها ون هناحتى يك وحتى الجزائية
 محتوى المادة: 

 التعويض في إطار قواعد المسؤولية.   -                                

 نطاق تعويض األضرار في ظل قواعد المسؤولية: )التعويض الكامل( -                                

 ادارية، يغطي  بإجراءات (،ي)آل )تلقائيالخاص:  نظام التعويضيالخصائص   -                                

  المدين،امكانية أن يستفيد منه  .اجتماعيةر أخطا                                  

    صور النظام التعويضي الخاص:)تعويض حوادث السير وتعويض حوادث العمل  -                               

   ( وغيرها.اإلرهاب وضحايا                                   

 نطاق تعويض األضرار في أنظمة الخاصة:) الضرر الجسماني كمبدأ( -                               

 التعويض الذي يتلقاه المؤمن له وتعويض دعوى  حدود الجمع بين التعويضات:-                                

   المسؤولية                              
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 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "

 

 

 طريقة التقييم:
  

 في آخر السداسي  امتحانيتم التقييم عن طريق 

 المراجع:
 
  9111. د.م.ج. ط  2ج الجزائري،النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني  بلحاج،العربي  -

منشورات الحلبي الحقوقية، المجلد  الجديد،د الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري عب -

  2002بيروت  األول،

 .2009العامة للعقد، موفـم للنشر،  االلتزامات، النظريةفيال لي علي،  -

  .1999،الجامعية، مصرلدار ا التأمين،محمد حسن قاسم، محاضرات في عقد  -

 الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، مذكرة ماجستير فرع عقود ومسؤولية، ،االجتماعيةار األخط دفوس،هند  -
 

- Chantal RUSSO, de l’assurance de responsabilité a l’assurance décret, DALLOZ, 

2001.  

-Ghanima LAHLOU KHIAR, Le Droit de l’indemnisation entre responsabilité et 

réparation systématique ,thèse de Doctorat, Alger, 2006. 

- Yvonne Lambert، Droit de dommage corporel، Système d’ indemnisation, 3eme 

édition DALLOZ,1996,p:782.  

 

 والمسؤولية العقودعنوان الماستر: قانون 
 السداسي: األول 

 اسم الوحدة: منهجية
 منهجية البحث العلمياسم المادة: 

 60لرصيد:  ا
 60المعامل :

 أهداف التعليم: 
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معرفة أهم المناهج المعتمدة في البحث العلمي ودورها في مساعدة الباحث على الحصول  سيتمكن الطالب من
 على نتائج صحيحة.

 
 المطلوبة:المعارف المسبقة 

 راية بالقواعد العامة للقانون.لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على د 
 محتوى المادة: 

 العلمي ومناهج البحث العلمي. بحثالمحور األول: تحديد مفهوم ال    
 المحور الثاني: دور مناهج البحث العلمي في تحقيق المعرفة.

 المحور الثالث: أنواع مناهج البحث العلمي.                         
 اهج البحث العلمي في العلوم القانونية.المحور الرابع: تطبيق من  
 المحور الخامس: دور الوسائل التكنولوجية في تطوير مناهج البحث العلمي.           

 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "
 

 مراقبة مستمرة، امتحان. طريقة التقييم:
 أعمال شخصية. -
 امتحان. -

 المراجع: 
 كاشة، المنهجية القانونيةعبد العال ع-

 5002مراح علي، منهجية التفكير القانوني د م ج -

 شروخ صالح الدين، الوجيز في المنهجية القانونية التطبيقية-

 عمار بوحوش ، منهجية البحث .د م ج.-
 

 عنوان الماستر: قانون العقود والمسؤولية
 السداسي: األول 

 اسم الوحدة: منهجية
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 ر اإلداري التحرياسم المادة: 
 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 أهداف التعليم: 

التحرير االداري هو تمكين الطالب من اكتساب مهارات التحرير االداري وكتابة الهدف من دراسة مادة 

 الطلبات والرسائل .

الحلقة هو تمكين الطالب من التعرف على طريقة جديدة في في عرض البحوث والتناقش وإبداء الرأي وإدارة 

 لحوار وفق موضوع معين أو مواضيع مختلفة، وسيكون موضوع الحلقة للسداسي الثاني المسؤولية الطبية. ا

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

بالقواعد العامة الواردة بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية  ملم لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب

 الداري.في القانون المدني والقانون ا

 " يتم تقسيم المحاور إلى مواضيع من طرف أستاذ المادة " :محتوي المادة

 خصاص التحرير االداري: األول المحور

 نماذج لمراسالت بين االدارات: المحور الثاني

 نماذج لمراسالت بين المواطن االدارات : المحور الثالث

 طريقة التقييم:

 سداسي . ر اليتم التقييم عن طريق إمتحان في آخ

 المراجع: 

 المنهجية القانونية، عبد العال عكاشة

 القانوني منهجية التفكير، مراح علي

 الوجيز في االمنهجية القانونية التطبيقية، شروخ صالح الدين

 
 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 

 السداسي: االول
 استكشافيةاسم الوحدة: 
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 التجاري  المادة: التحكيماسم 
 60د: الرصي

 60المعامل: 
 أهداف التعليم:

نظرا لألهمية التي يكتسيـــــها التحكيم التجاري كان من الضروري التطرق إليه من خالل تبيان السبل التي يمكن   
 اللجوء إليها لحل النزاعات التجارية

 
  المطلوبة:المعارف المسبقة 

 المعارف المسبقة المطلوبة في الطالب هي أن يكون      

 توي المادة: مح

 : مفهوم التحكيم التجاري المحور األول   -
 

 تعريف التحكيم ومميزاته وعيوبه-1
 نطاق سريان قانون التحكيم-5          
 ماهية المسائل التي تكون محال للتحكيم-3          

 : إجراءات التحكيمالمحور الثاني -
 إجراءات تعيين المحكم-1        
 التحكيم انقطاع الخصومة في-5   
 إجراءات رد المحكم-3   
 اإلجراءات الخاصة بخصومة التحكيم-4   
 اإلجراءات الخاصة بخصومة التحكيم-2        

 : التنفيذ في التحكيمالمحور الثالث -
 تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية-1       
 في حاالت التحكيم االختياري  تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية-5       
 لشخص: " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "العمل ا
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 طريقة التقييم:

 في آخر السداسي امتحانيتم التقييم عن طريق 

  المراجع:

قات العامة الدولية والداخلية، الطبعة التحكيم في العال–مصطفى محمد الجمال، عكاشة عبد العال 
 األولى 

، الطبعة الخامسة، منشاة المعارف اإلسكندرية مصر أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واالجباري 
1811 

 5002 4إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية ط 
 1811 1األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي ط  –أبو زيد رضوان 

 
 عنوان الماستر: قانون العقود والمسؤولية

 الولالسداسي: ا
 اسم الوحدة: استكشافية

 التأمينات الشخصيةالمادة: اسم 
 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 محتوى المادة:
 أهداف التعليم: 

 المعارف المسبقة المطلوبة: 
     

  محتوي المادة:

 

 طريقة التقييم:
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 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي

 المراجع: 

 
 

 المسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود و 

 االول السداسي:
 أفقية الوحدة:اسم 

 فرنسية لغة أجنبية:اسم المادة: 
 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

وكذا  للتخصص،التقنية  في المصطلحاتالهدف من دراسة اللغة الفرنسية مساعدة الطالب على توسعة مداركه 
 اجع باللغة االجنبية في إعداد مذكرته.العلمية بالمر  واستغالل المادة اعتمادتهيئته على 

  المطلوبة:المعارف المسبقة 
المفاهيم العامة للغة  الفرنسية، وبعضاللغة  ملم بأساسياتلدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب     

 القانونية بالفرنسية.

  محتوي المادة:

-Exposé.discussion  
-Dissertation 

-Commentaire d’arrêt 

-Méthodologie de recherche 

-Traduction 

 التقييم:طريقة 



 

 

 

 

28 قانون العقود و المسؤولية                         عنوان الماستر:           المؤسسة:  جامعة عمار ثليجي/األغواط                     

                                                   
7102/2018 السنة الجامعية            

 

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي

  المراجع:

 والمصطلحات والنماذج والصياغة القانونيةدودين، ماجد سليمان، الترجمة القانونية 

 والتجارية والمصرفيةالجردهيام، المصطلحات القانونية 

 القانونيةجريج منى، معجم المصطلحات 

 ممدوح، قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية حقي

 عربي-قاموس قانوني فرنسي  طارقي

 جرجس معجم المصطلحات الفقهية والقانونية جرجس

 زكي معجم المصطلحات القانونية بدري أحمد

 
 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 

 السداسي: الثاني 
 اسم الوحدة: أساسية 

 ة: المسؤولية التقصيريةاسم الماد
 60الرصيد: 
 03: المعامل

 أهداف التعليم: 
دراك ألركان المسؤولية  .   لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للعقود بشكل عام وا 

تها في على دراية باألحكام العامة للمشارطات ومشتمالت العمل غير المشروع التي تم دراس عامة وكذابصفة 
 يسانس.لطور ال

  المطلوبة:المعارف المسبقة 
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وكذا على دراية باألحكام العامة  بالمسؤوليةلدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالجوانب العامة      
 التي يتم دراستها في السنة الثانية حقوق جذع مشترك.

 محتوى المادة: 
 المسؤولية عن العمل الشخصي  -
 ولي الرقابة مسؤولية مت -
 مسؤولية التابع عن المتبوع  -
 مسؤولية حارس الحيوان -
 المسؤولية عن فعل األشياء غير الحية  -
 المسؤولية عن تهدم البناء -
 المسؤولية في حالة الحريق -

 " يحدد العمل الشخص من طرف أستاذ المادة " الشخصي:العمل 
 طريقة التقييم:
  سي.السدان طريق إمتحان في آخر يتم التقييم ع

 المراجع: 
 1811د م ج الجزائر  لاللتزام،النظرية العامة  حسنين،محمد     -
 5001العامة لاللتزام موفم للنشر، الجزائر، االلتزامات، النظرية فياللي، على   -
   دار    والثاني األول  الجزء-االلتزام  مصادر-المدني في شرح القانون  السنهوري، الوسيطعبد الرزاق أحمد    -

 إحياء التراث العربي بيروت
دار الهدى عين مليلة  لاللتزامات،النظرية العامة  المدني،الوضح في شرح القانون  السعدي، محمد صبري  -

 5008الجزائر 
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 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة: أساسية 
 لتجاري العقود الواردة على المحل ااسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 :أهداف التعليم: 

قانونية عديدة ومن هذه  تصرفاتلمحل هو  التجاري الذيالمحل يهدف هذا المقياس لدراسة  
 حيازيا  ورهنه رهنافي شركة  واعتباره حصةتأجير التسيير  التجاري، عقدالمحل  التصرفات بيع

  المطلوبة:المعارف المسبقة 
العقد على دراية بمفاهيم نظرية للمحل التجاري مقياس يكفي أن يكون الطالب ملم باالحكام العامة لدراسة هذا ال  

 والتجاري. المدني
  المادة:محتوي 

 وعناصرهتعريف المحل التجاري     -
 وطبيعته القانونيةخصائص المحل التجاري     -
 بيع المحل التجاري  -
 تاجير المحل التجاري  -
 كحصة في الشركةتقديم المحل التجاري  -
 رهن المحل التجاري رهنا حيازيا -
 " يحدد العمل الشخص من طرف أستاذ المادة " الشخصي:العمل  -

 طريقة التقييم:
  السداسي.في آخر  امتحانن طريق يتم التقييم ع

 المراجع: 
، والحقوق الفكريةالقسم األول المحل التجاري  الجزائري،الكامل في القانون التجاري  صالح،فرحة زراوي  -

 5001 والتوزيع الجزائرللنشر  ابن، خلدون 
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 1884ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  الجزائري،القانون التجاري  فوضيل،نادية  -
 5001دار هومة الجزائر  التجاري،المحل  مبروك،مقدم  -
 5001 روالتوزيع مصالقانون التجاري الجزائري، دار النهضة العربية للنشر  محرز،أ حمد  -

 
 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 

 السداسي: الثاني 
 اسم الوحدة: أساسية 

 ونسبيتهنفاذ العقد اسم المادة: 
 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 أهداف التعليم: 
 الهدف إلمام الطالب باألوجه المختلفة      

 المعارف المسبقة المطلوبة: 
 المدنيقانون الوكذا على دراية بللعقد العامة بالنظرية ن الطالب ملم لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكو    

 محتوي المادة: 
 الخلف العام -1
 من هم الخلف العام  -
 الحاالت التي ال تنصرف فيها آثار العقد الى الخلف العام  -
 الخلف الخاص -5
 إنصراف آثار العقد إلى الغير  -3
 التعهد عن الغير  -
 االشتراط لمصلحة الغير -
 تراط لمصلحة الغير شروط االش -
 عالقة المشترط بالمنتفع -
 عالقة المشترط بالمتعهد  -
 عالقة المتعهد بالمنتفع -
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 " العمل الشخص: " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة

 طريقة التقييم:
  السداسي.يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر 

 المراجع: 

 1811د م ج الجزائر  لاللتزام،النظرية العامة  حسنين،محمد     - 
 5001العامة لاللتزام موفم للنشر، الجزائر، فياللي، االلتزامات، النظرية على   -
دار    والثاني األول  الجزء-االلتزام  مصادر-المدني في شرح القانون  السنهوري، الوسيطعبد الرزاق أحمد    -

 إحياء التراث العربي بيروت
دار الهدى عين مليلة  لاللتزامات،النظرية العامة  المدني،القانون  الوضح في شرح السعدي، محمد صبري  -

 5008الجزائر 
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 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود  عن
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة: منهجية
  منهجية البحث العلمياسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 أهداف التعليم: 
ة التحرير والعرائض هو تمكين الطالب في التحكم في تقنيات تحرير العرائض الهدف من دراسة مادة منهجي   
 .االحكامغ ...( وتبليفاالستئناالتركيز على عرائض شؤون االسرة بمختلف الدرجات التقاضي )عريضة مع 
 

  المطلوبة:المعارف المسبقة 
 ن وكذا على دراية بمنهجية العلوم القانونية لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانو 

 محتوي المادة

االسرة وقسم االيجار  والتجاري والعقاري وقسم شؤون التحكم في منهجية تحرير العرائض أمام قسم المدني  -
  والقسم االجتماعيوالقسم البحري 

 التعرف على ما يقبل االستئناف لدى المجالس من احكام  -
 والمسؤولياتفي مجال العقود أوجه الطعن بالنقض    -
  تبليغ االحكام القضائية   -
 تطبيقات ونماذج   -

 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "
 طريقة التقييم:

  السداسي.يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر 
 المراجع: 
 5001ر،القضائية، الجزائتحرير العرائض واالوراق شبه  الطيب،زروتي 

 والمسؤوليةوان الماستر: قانون العقود عن
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 السداسي: الثاني
 اسم الوحدة: المنهجية

 تقنيات اإلعالم واإلتصال المادة:اسم 
 13الرصيد : 
 11المعامل: 

 أهداف التعليم:

 ثةتهدف إلى عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحدي
 المعارف المسبقة المطلوبة :

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

 محتوى المادة:

 المحور األول: مفاهيم ومظاهر  
   مفهوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة -0

   ظاهرة انفجار المعلومات -2
 التصال عن بعدالمحور الثاني: تكنولوجيا ا

 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -1
   االتصال الكابلي واأللياف الضوئية(تكنولوجيا االتصال السلكي ) -5

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة

   وشبكاتها تكنولوجيا االتصاالت الرقمية  -0

   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -2
   تكنولوجيا األقمار الصناعية -0
   تكنولوجيا الميكروفون  -4
  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -5
   التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون...تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -0
   تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت  -7
   تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني -8

    تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -8
 آفاق تطورهابعض خاتمة: 

 المراجع:

 .2113إياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  -
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حسن عماد مكاوي: تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  -
1997. 

 .2114تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها التقنية(،الجزائر، دار هومة، دليو فضيل:  -
 .1991فاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب الجامعية،  -
 .2111القاهرة، المكتبة األكاديمية،  محمد محمد الهادي: تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات، -
 .2111هادي طوالبة وآخرون: تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل للنشر،  -

- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005 
 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 

 السداسي: الثاني 
 اسم الوحدة: استكشافية 

 المهنيةمسؤولية الاسم المادة: 
 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 أهداف التعليم: 
المنتج وكذا الهدف من دراسة هذه المادة هو تمكين الطالب من اإلحاطة ببعض المسؤوليات سيما مسؤولية 

 مسؤولية الناقل 
 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 في برنامج الليسانس. ةالمقرر  االلتزامبنظرية لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم 
 محتوي المادة:

 مسؤولية المنتج  -1
 اساس مسؤولية المنتج:

اساس مسؤولية المنتج في النطاق التعاقدي -        
ولية المنتج في النطاق التقصيري     اساس مسؤ  -        

 مجال مسؤولية المنتج وشروطها
(المنتجات، االشخاص)المنتج مجال مسؤولية       -  

الضرر وعالقته مع العيب للتداول، إثباتطرح منتوج معيب )المنتج شروط مسؤولية       -  
 أحكام مسؤولية المنتج -
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اب االعفاء من المسؤولية وتحديدهاسب -      -  
بطالن شرط االعفاء من مسؤولية المنتج -      -  

تقادم وانقضاء مسؤولية المنتج  -      -  
 مسؤولية الناقل:

 عقد النقل -
 أطراف عقد نقل البضائع -
 طبيعة عقد نقل البضائع -
 إثبات عقد النقل -
 آثار عقد نقل البضائع -
 مسؤولية الناقل: -

 عن هالك البضاعة -1
 عن التلف -5
 عن التأخير -3

 للمسؤولية اقيوالتحديد االتفاإلعفاء  -
 حاالت اإلعفاء من المسؤولية: -

 القوة القاهرة -1
 خطأ المرسل -5
 العيب في البضاعة -3

 أحكام دعوى المسؤولية: -
 تقدير التعويض -1
 اإلعفاء الكلي والجزئي -5

 الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية -
 تقادم الدعوى  -

 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "
 :طريقة التقييم

  السداسي.في آخر  امتحانيتم التقييم عن طريق 
 المراجع: 
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 .5001العامة للعقد، موفـم للنشر،  االلتزامات، النظريةفيال لي علي، 
مجلة    الحماية،شهيدة قادة، فكرة مخاطر التطور، رهانات الموازنة بين مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين في 

 .5002، 05ان، عدد كلية الحقوق تلمس قانونية،دراسات 

فتحي عبد الرحيم عبد هللا، نظام تعويض األضرار التي تلحق بأمن وسالمة المستهلك في القانون المدني 
 .5000مقدم لنيل جائزة اليوبيل الفضي، جامعة المنصورة، أفريل  والمقارن، بحث

  .1888،الجامعية، مصر التأمين، الدارمحمد حسن قاسم، محاضرات في عقد 
فوس األخطار االجتماعية، مذكرة ماجستير فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، هند د
5002 -5002 . 

 النصوص القانونية:
المعدل  10-02المتعلق بالقانون المدني. المعدل بالقانون  1852سبتمبر  52المؤرخ في  21-52األمر 

 .5002لسنة  41رسمية عدد  جريدة 5002جوان 53في    المدني المؤرخوالمتمم للقانون 
 

 
 
-la loi n=98-389du19mai1998 relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux. 

Oliver berg, la notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait 

du produit défectueux, Sem juridique, Juin .juillet. 1998. 

- Chantal RUSSO, de l’assurance de responsabilité a l’assurance directe, DALLOZ, 

2001.  

 

 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 
 السداسي: الثاني 

 اسم الوحدة: استكشافية 
 التعاقد االلكتروني اسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 
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 أهداف التعليم: 
التعاقد اإللكتروني و كذا التعرف على هذا العقد و مميزاته و عيوبه وكيفية  رفة القواعد القانونية التي تنظممع

 .إبرامه
 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 بنظرية العقد وكذا بتكنولوجيا اإلتصاللدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم      
 محتوي المادة:

 ترونيماهية العقد اإللك 1 -

 تعريف العقد اإللكتروني

 خصائص العقد اإللكتروني

 وسائل إبرام العقد اإللكتروني 5 -

 البريد اإللكترونيرسائل  اإللكتروني عبر إبرام العقد

 التبا دل اإللكتروني للبيانات التعاقد عبر 

 تكوين العقد اإللكتروني 3 -

 االيجاب اإللكتروني 

 القبول اإللكتروني

 حدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "العمل الشخص : " ي
 طريقة التقييم:

  السداسي.في آخر  امتحانيتم التقييم عن طريق 
 المراجع:

 5000دار النهضة العربية  االنترنيت،خصوصية التعاقد عبر  مجاهد، أسامة أبو الحسن
 5002دار الفكر الجامعي  اإللكتروني،إبرام العقد  إبراهيم،خالد ممدوح 

 5005عمان األردن  القانونية،التعاقد عبر االنترنيت المكتبة  العجولي،خالد  أحمد
 5002دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية مصر  بعد،التعاقد عن  قاسم،حسن  محمد
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 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 
 السداسي: الثاني 
 اسم الوحدة: أفقية

 أجنبيةالمادة: لغة اسم 
 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 
 : أهداف التعليم

 .الفرنسيةيهدف إلى تكوين الطالب والسماح له بالبحث في المراجع والمصادر القانونية المحررة باللغة 
 

  المطلوبة:المعارف المسبقة 
 أساسيات اللغة االنجليزية

 طريقة التقييم:
 السداسي.في آخر  امتحانن طريق يتم التقييم ع

 المادة: حتوى م
 (بالعقود والمسؤولية)يحسن أن تكون ذات صلة  قانونية باللغة االنجليزيةات مصطلح

 تعريفات ومفاهيم قانونية باللغة االنجليزية
يحسن أن تكون ذات صلة )بية ومن العربية إلى االنجليزية العر  االنجليزية إلىقانونية   من  مصطلحاتترجمة 

(بالعقود والمسؤولية  
مل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "العمل الشخص : " يحدد الع  

 
  المراجع:

 5000الجزائر،  القانونية،ابتسام القرام، المصطلحات 
 . 1855دار النشر مكتبة لبنان،  ،التجاريةو  قاموس المصطلحات القانونية، حقي،ممدوح 

  عنوان الماستر: قانون االسرة
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 والمسؤوليةقانون العقود عنوان الماستر: 
  السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: أساسية 
 المسؤولية الطبيةاسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

 
الخطأ الطبي و  والتركيز علىلمسؤولية الطبية بجميع أنواعها دراسة مستفيضة درسا وتوجيها من خالل التطرق ل

 ما ينتج عنه من أضرار و كيفية إثباته
  المطلوبة:المعارف المسبقة 

 
 بصفة عامة وكذا المسؤوليةلنظرية االلتزام لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة 

 محتوى المادة: 
 

تقديره "خصوصية تقديره  تطوره( ومعيارمفهوم الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية )تعريفه )تدرجه أو - -

 وضوابطه

عناية، تحقيق نتيجة وااللتزام بالسالمة   طبيب بذلتطبيقات الخطأ الطبي من خالل التزامات ال-  -  

طبيعة المسؤولية الطبية  -    

المسؤولية الطبية في ضوء التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية أو المسؤولية الطبية الشخصية-    

المسؤولية الطبية العقدية -   

  حجج أنصارها والتطبيق القضائي الذي تبناها وشروطها  -
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  ة الطبية التقصيريةالمسؤولي

   حجج أنصارها وشروط تطبيقها -

  استقاللية المسؤولية الطبية عن التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية

فيها موقف الفقه منها والقانون  والمهنية نتناولالمسؤولية الطبية المفترضة         

 المسؤولية الموضوعية )قائمة على أساس الضرر(  -

عليها أهم األسس القائمة   

 مجاالت تطبيقها وشروطها "هنا في القانون الفرنسي" وموقف القانون الجزائري منها

 التعويض عن األضرار الطبية )التعويض في المسؤولية الطبية( 

 لتعويض االتفاقي

 التعويض القضائي -

لتضامن الوطني "موجود في فرنسا"(عن طريق األنظمة الجماعية )التأمين وا التعويض- ا  

 مل الشخص: " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "الع

 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "
 طريقة التقييم:

 
  السداسي.ن طريق إمتحان في آخر يتم التقييم ع

 : المراجع

 .1815وفاء أبو جميل، الخطأ الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -
م التوبخي. "المسؤولية المدنية للطبيب" في الشريعة اإلسالمية. وفي القانون السوري والمصري عبد السال -

 .1825والفرنسي. دار المعارف.لبنان، بيروت, 
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الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية. منشورات الحلبي  ،الحلبوسيعلي إبراهيم  -
  .5005الحقوقية. بيروت، لبنان. 

 1885جدة , السعودية.  الخضراء،دار االندلس  المهنية، الغامدي، مسؤولية الطبيب عبد هللا -
 الصحابة، جدة،مكتبة  عنها، واآلثار المترتبةمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية  -

 .1884الرياض 
انوني، دار الهالل للخدمات االلتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون، موسوعة الفكر الق بداوي، على -

 بدون تاريخ  اإلعالمية، الجزائر.

 .5004حسان شمسي ومحمد البار، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون، دار القلم. دمشق، سوريا  -
 رسائل الماجستير: -
بدر محمد الزغيب، المسؤولية المدنية للطبيب عن األخطاء الطبية في مجال التلقيح الصناعي، رسالة  -

 .5011كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان، االردن، ستير في القانون الخاص.ماج
فريد عيسوس، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ، كلية الحقوق،  -

 . 5003الجزائر  –بن عكنون 
التشريع و االجتهاد القضائي, كلية  صفية سنوسي , رسالة ماجستير في القانون الخاص, الخطأ الطبي في -

  5002الحقوق, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة.
 

 المراسيم القانونية  -
يتضمن القانون  1881ابريل  55الموافق ل  1411شوال  15المؤرخ في  102-81المرسوم التنفيذي رقم  -

 .األساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية
يتضمن  5011أبريل  03الموافق ل  1435ربيع الثاني  58مؤرخ في  125-11تنفيذي رقم المرسوم ال -

التنفيذي  العمومية. المرسومالقانون األساسي الخاص للموظفين المنتمين ألسالك البيولوجيين في الصحة 
 يتضمن مدونة أخالقيات الطب. 1885يونيو  2الموافق ل  1413محرم  02مؤرخ في  552-85رقم 
   

 المراجع باللغة الفرنسية  -
- Livre :  
- Pierre valdiguié, Biochimie Clinique ,2ème édition, Edition Médicales internationales, France 2000. 
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- Black, G. Jacquelyn. Microbiology Principles and Explorations, 8th edition .USA. Virginia: 

Marymount University. John Wiley & sons.  2012. 

 

- Revues 

- Version française de la norme internationale ISO 15189 :2007 concernant les laboratoires de biologie 

médicale- exigences particulières concernant la qualité et la compétence. AFNOR. France 2007.  

- G. Farges, G. Wharf, J.M. Denaix, H. Métayer, guide des bonnes pratiques biomédicales en 

établissement de santé, revue ITB RBM. Vol. 23 suppl. 2, éditions Elsevier 2002. 

- AGHAMIR. et ROUSSEL. manuel de prélèvement du laboratoire, centre hospitalier mémorial France 

États-Unis de Saint-Lô. LAB MTH 001 version 2. Année 2011. 

- Articles :  

- Dossier de presse sur les erreurs médicales en Algérie, centre de documentation, direction de la 

communication du conseil national des assurances, Algérie. janvier 2013 

- MINJARD Laurent, BASTIEN Laurent. La réglementation des laboratoires d'analyses biologiques et 

le rôle de l'ingénieur biomédical au sein de ces laboratoires. Projet DESS "TBH", UTC, France 1998. 

 

 

 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة: أساسية 
 اسم المادة: عقود التبرع

 60رصيد: ال
 60المعامل: 

 أهداف التعليم: 
 والوصية والوقف.التطرق للهبة دراسة مستفيضة درسا وتوجيها من خالل 

  المطلوبة:المعارف المسبقة 
 شهر التصرفات.لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالنظرية العامة للعقد وااللتزام والتوثيق و 

  المادة:محتوي 
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 الهبة
 أركانها تعريفها، -
 آثار عقد الهبة -
 هبة المنقول  -
 هبة العقار -
 الحيازة في الهبة -
 الرجوع في الهبة -

 الوقف
 مفهوم وطبيعة الوقف -
 خصائص الوقف -
 المدنية( الجزائية، الحماية الحماية)للوقف الحماية القانونية  -
 الطبيعة القانونية للوقف -
 به والمنازعات المتعلقةأنواع الوقف  -
 إثبات الوقف -

 الوصية
 تعريف الوصية في الشريعة والقانون  -
 انعقاد الوصية -
 أطراف الوصية -
 صيغة الوصية  -
 محل الوصية -
 ومبطالتهاتنفيذ الوصية  -
 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة " -

 طريقة التقييم:
 

  السداسي.في آخر  امتحانن طريق يتم التقييم ع
 المراجع: 

 القانون المقارن.مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية و في قانون األسرة الجزائري  عن الهبة، دراسة محمد تقية    -
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 .2الوسيط في شرح القانون المدني ج  ،عبد الرزاق السنهوري   -
 .والهبة والوكالةالعقود المدنية الصلح  أكثم الخولي،  -
الجزائر  –والتوزيع للطباعة والنشر  ومة. دار هالوقف- الوصية- عقود التبرعات: الهبة ،باشا عمر حمدي  -
- 
مؤسسة شباب الجامعة  –والقانون الشريعة اإلسالمية  والهبة فيالوصية المواريث و  –أبو العينين بدران  بدران  -

 .1852طبعة سنة –اإلسكندرية 
قوق، بن حططاش أحمد، النظام القانوني للوقف، بحث لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة كلية الح -

 5004/5002عكنون العام الجامعي 
الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  والشريعة اإلسالميةالوصية في القانون المدني الجزائري  –زهدور محمد  -

 1881طبعة 
-والنشر لالتصالالمؤسسة الوطنية  – وقانون األسرة الجزائري الميراث في الفقه اإلسالمي  –محمد العمراني   -

 .5000-رالجزائ
 
 

 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة: أساسية 
 النظام القانوني للشركاتاسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 
ونظمها  بشتى أنواعهاالشركات يدهف تدريس هذه المادة الى تمكين الطالب من االحاطة بعقود : أهداف التعليم

 القانونية
 

 المعارف المسبقة المطلوبة: 
 شركة بصفة عامةعقد الوبوكذا بالعقود التجارية لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم 
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 االحكام العامة األول:المحور 
 شركة التضامن الثاني:المحور 
 ية المحدودةالشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤول الثالث:المحور 
 شركات المساهمة :الرابعالمحور 

 شركات التوصية باألسهم :الخامسالمحور  
 أحكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية: السادسالمحور  

                    العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "
 

 طريقة التقييم:
  السداسي.عن طريق إمتحان في آخر  يتم التقييم

 
 المراجع: 

 . 2012التجارية، دار المسيرة، الطبعة األولى، األردن،  ارونة، الشركاتباسم محمد ملحم، بسام حمد الط-

، الطبعة األولى، ةالخلد ونيحسين تونسي، تطور أرس مال الشركة ومفهوم الربح في الشركات التجارية، دار -
 . 2008الجزائر ،

 . 2010التجارية، دار الكالم، الطبعة األولى، المغرب،  غيث، الشركاتربيعة -

  1999سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الجزء الثاني، الطبعة األولى، مصر ،-

 5000فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، دار العلمية الدولية، الطبعة األولى، األردن، -

التجارية،  والصناعية، الشركاتالتجاري، التنظيم القانوني للتجارة، الملكية التجارية  دويدار، القانون هاني -
 . 2008الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان ، منشورات

 2008الشركات، برتي للنشر، الجزائر ، بلولة، قانون الطيب -
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المعرفة، ، دار لتجارية، التاجر، الشركات التجارية، األعمال االجزائري القانون التجاري  عمورة، شرحعمار -
 ، دون سنة نشر. الجزائر

 التجارية ديوانالقانون التجاري، نظرية التاجر، المحل التجاري، الشركات  البقيرات، مبادئعبد القادر -
جزائرالجامعية، ال المطبوعات  

 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 
 السداسي: الثالث 

 الوحدة: منهجيةاسم 
 اتمذكر إعداد البحوث وال تقنياتاسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 
 أهداف التعليم:

الهدف من دراسة مادة منهجية إعداد مذكرة تخرج هو تمكين الطالب وهو مقدم على إعداد مذكرة تمكينه من  
ت التي تواجه، ومحاولة تمكينه من المبادئ األساسية لإلعداد مذكرة تخرج ومنحه بعض الحلول لبعض المشكال

 الطرق الجيدة لعرض موضوعه.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة: 
 لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية بمنهجية العلوم القانونية 

 

  المادة:محتوي 

  اد مذكرة التخرجالقواعد الشكلية المتبعة في إعد األول:المحور  -
  المحور الثاني: القواعد الموضوعية المتبعة في إعداد مذكرة التخرج -
 التي تواجه الطالب أثناء إعداد مذكرة تخرج الثالث: اإلشكالياتالمحور  -
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 كيفية إلقاء وعرض الموضوع. الرابع:المحور  -
سليمة، من أجل تتويج مساره القواعد األساسية إلنجاز بحث علمي وفقا لقواعد منهجية  المحور الخامس: -

الدوريات، ، كيفية االستعانة بالمراجع، المصادر، االقتباسالتهميش )دقيق. التكويني ببحث علمي 
 (.المذكرات،

 " العمل الشخص: " يحدد العمل الشخصي من طرف أستاذ المادة -
 

 طريقة التقييم:
  السداسي.يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر 

  المراجع:

 العال، عكاشة، المنهجية القانونية عبد-

 مراح، علي، منهجية التفكير القانوني-

 شروخ، صالح الدين، الوجيز في االمنهجية القانونية التطبيقية-

 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة: منهجية
  المشروع المهني والشخصياسم المادة: 

 60الرصيد: 
 60مل: المعا

 أهداف التعليم:
يهدف من خالل المقياس لربط الطالب بالمحيط االقتصادي و االجتماعي ، بدراسة الوظائف و المهن التي 

 يستطيع الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 من دراسة و تحصيل المقياس كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية السابقة تمكن الطالب
 محتوى المادة:

 تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -
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 (.االستخدام األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

 .وع الحالي و/أو تصميم مشروع الحقالتقييم لتحسين تصميم المشر -

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

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

 المهنيين..

 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ

 
 والمسؤوليةالعقود عنوان الماستر: قانون 

 السداسي: الثالث 
 اسم الوحدة: استكشافية 

  التأمينات العينية اسم المادة:
 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 
الرهن الحيازي الوارد على  أحكام   هو الوقوف علىالتأمينات العينية الهدف من دراسة مادة    :أهداف التعليم:  -

و الرهن الحيازي الوارد على العقار و الرهون التأمينية  و كذا حق االختصاص أو التخصيص العقاري  المنقول
 .و حقوق االمتياز وكذا الحق في الحبس 

 قة المطلوبة: المعارف المسب
دراك لمقياس ملم بالمفاهيم العامة لعقود بشكل لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب   نظرية اإللتزامعام وا 

 الذي تم دراسته في طور الليسانس
 محتوي المادة:
 رهن الحيازة في المنقول -1

 شروطه-     
 آثاره-     
 انقضاؤه-     
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 يازة الحدون نقل  رهن المنقول-     
 رهن الحيازة العقاري -5

 وشروط صحتهتكوينه  -     
 آثاره-     
 انقضاؤه-               

 الرهون التأمينية- 3          
 وخصائصهانشأتها  تعريفها،-     
 الرسمي(الرهن  عقد)االتفاقي الرهن التأميني -     
 الرهن التأميني القضائي -     

 عقاري حق االختصاص أو التخصيص ال-4
 تعريفه وطبيعته وشروطه الموضوعية-    
 اإلجراءات الالزمة لتقرير حق التخصيص-   
 آثار التخصيص وانقضائه-   
 حقوق االمتياز-2
 تعريفها وخصائصها-   
 أحكام حقوق االمتياز في القانون المدني الجزائري -   
 مراتب حقوق االمتياز-   
 حق االمتياز انقضاء-   
 حبس الحق في ال-2
 تعريفه وطبيعته ونطاقه-   
 آثار حق الحبس -   
 حق الحبس انقضاء-   

 العمل الشخص : " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "
 

 طريقة التقييم:

  السداسي.في آخر  امتحانيتم التقييم عن طريق 

 راجع:الم
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المؤسسة الوطنية    ، لقانون المدني الجزائري مينات الشخصية و العينية في االتأالوجيز في محمد حسنين،     - 

 1812الجزائر  للكتاب

 1811محمد حسنين، النظرية العامة لاللتزام، د م ج الجزائر     -
 5001على فياللي، االلتزامات، النظرية العامة لاللتزام موفم للنشر، الجزائر،   -
الجزء األول والثاني    دار -مصادر االلتزام -مدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ال   -

 إحياء التراث العربي بيروت
محمد صبري السعدي، الوضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات، دار الهدى عين مليلة  -

 5008الجزائر 
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 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 
 الثالثالسداسي: 

 فيةاسم الوحدة: إستكشا
 قانون مكافحة الفسادالمادة: اسم 

 60الرصيد: 
 60المعامل: 

 في جنحهو مساعدة الطالب على توسعة مداركه  الخاصالهدف من دراسة مادة الجنائي    :أهداف التعليم: 

الوقاية من التمكن من دراسة   كذلكلها الجرائم األخرى التي تكون العقود محال  وكذا معرفة وجنيات التزوير

 فساد ومكافحته ليتسنى للطالب التعرف بعمق على االسباب التي تؤدي إلى تفشي الفساد وتبيان أهم الوسائلال

الوقاية منه وكذا التطرق بالدراسة والتحليل إلى جرائم الفساد واالحكام المتعلقة بها، ومن ثمة التطرق إلى أهم 

 االليات الدولية للوقاية من هذه الجرائم.

 
  المطلوبة:قة المعارف المسب

لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية باألحكام العامة 

الى المفاهيم العامة التي  باإلضافةللجريمة والعقوبة التي يتم دراستها في السنة الثانية حقوق جذع مشترك، 

 تلقاها بخصوص قانون مكافحة الفساد.

  مادة:المحتوي 
 المحور األول: جرائم التزوير

 تعريف التزوير- 1
 االركان العامة - 5 
 لتزوير في المحررات الرسمية من موظفين العموميين- 3 
 تعريف المحرر الرسمي -
 وقوع التزوير في المحرر الرسمي من موظف عام-
 الموظف ألعمال وظيفته  اثناء تأديةوقوع التزوير -
 الموظفين العموميينالمحرر الرسمي من غير جريمة التزوير في - 4
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 جريمة التزوير في المحرر العرفي - 2
 المزور( )استعمالالمحررات المزورة  استعمالجريمة  - 2
 حق الطعن بالتزوير - 5

 قانون مكافحة الفسادالمحور الثاني: 
 عامة حول جرائم الفساد مفاهيم

 الفساد جرائم من الوقاية تدابير-1

 رشوة اإليجابيةال جريمة-2

 الرشوة السلبية جريمة-3

 االختالس جريمة-4

 جرائم الفساد في القطاع الخاص -5

 " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة " الشخص:العمل 

 طريقة التقييم
  السداسي.يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر 

 المراجع: 

 قانون العقوبات

 تهقانون الوقاية من الفساد ومكافح

 5011أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، الطبعة العاشرة، 

 5001عبيدي الشافعي، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الهدى، عين مليلة، 

 2011 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،الفساد جرائم مطر، الفتاح عبد عصام 

رح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة محمد صبحي نجم، ش

 5003الرابعة، 
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بالل أمين زين الدين، ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن، دار الفكر الجامعي، 

 .5008اإلسكندرية، 

 االسكندرية.منشأة المعارف  والقضاء، ضوء الفقه نائيا فيوج والتزييف مدنياالتزوير  الشواربي،عبد الحميد 
جراءاته والطعن بالتزويرفرج علواني هليل، جرائم التزوير    5002، دار المطبوعات الجامعية االسكندرية وا 

 
 والمسؤوليةعنوان الماستر: قانون العقود 

 السداسي: الثالث 
 أفقيةاسم الوحدة: 
 لغة أجنبيةاسم المادة: 

 60: الرصيد
 60المعامل: 

 : أهداف التعليم
 يهدف إلى تكوين الطالب والسماح له بالبحث في المراجع والمصادر القانونية المحررة باللغة األجنبية. 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 . أساسيات اللغة الفرنسية  

 العمل الشخصي: " يحدد العمل الشخص من طرف أستاذ المادة " :محتوي المادة
 لحات قانونية باللغة الفرنسية )يحسن أن تكون ذات صلة باألحوال الشخصية(مصط 

 تعريفات ومفاهيم قانونية باللغة الفرنسية
ترجمة مصطلحات قانونية   من الفرنسة إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية )يحسن أن تكون ذات صلة 

 باالحوال الشخصية(
 المراجع: 

 5000القانونية، الجزائر، ابتسام القرام، المصطلحات 
 .1855ممدوح حقي، قاموس المصطلحات القانونية، و التجارية ،دار النشر مكتبة لبنان، 
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V-   العقود/االتفاقيات 
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