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 تحديد مكان التكوين:  -1

 السياسية كلية الحقوق والعلوم جامعة عمار ثليجي االغواط ب •

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  •

 الحقوق  قسم  •

 القانون الدولي العام  مجموعة:  •
 

 المشاركون اآلخرون)*(: 
 

 . الهيئات القضائية  -
 مكاتب المحامين  -
 

  إطار وأهداف التكوين: -3

 

) - أ االلتحاق  في  تخصصات  تحديد  شروط  بالتكوين  بااللتحاق  تسمح  التي  لليسانس  النموذجية 
 ( المعنيالماستر 

 
   حقوقليسانس  -

 
 
 

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

 
 العليا. لإلطارات والكفاءات في الدراسات التكوين النوعي و المتخصص  -

بها   - جاءت  التي  الحديثة  المناهج  اعتماد  المتخصصة من خالل  المعارف  اكتساب 
 االنظمة الجديدة. 

التكفل بالتكوين من أجل دعم التنمية المستدامة من خالل تكوين اطارات قادرة على   -
 اقتحام عالم الشغل من جميع أبوابه. 

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

منح الفرصة للطلبة من أجل مواصلة الدراسة والتكوين في الماستر والدكتوراه في   -
 الخارج.  

     
 :  المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

والعالقات يهدف هذا التكوين الى تزويد الطالب بالكفاءات المتعلقة باتقان اختصاص القانون الدولي  
الدولية، وذلك من خالل التركيز عل مختلف القوانين المشكلة للهيكلة المؤسساتية الدولية القانونية  

يهدف التكوين الى    منها والتنظيمية، وكذا السياسية واالقتصادية وربط ذلك بالواقع الوطني، كما
اعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر على المساهمة الفعالة في تحسين أداء مختلف الضروب القانونية،  
كما يهدف الى فتح افاق الطارات متمكنة في مجال البحث القانوني عل الصعيد الدولي واالوربي  
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لفتح اختصاصات    وفق أحدث النظريات والمناهج، بحيث يعتبر هذا االختصاص أرضية خصبة
أكثر حداثة وتعمقا، وهذا الستكمال عملية اتقان هذا المسار بفروع في الماستر بحيث تكون أكثر  

وهو ما يؤهل الطالب الن يصبح اطارا متمكنا قادرا على احداث قفزة نوعية على  تخصصا ودقة  
  لمجاالت الوطنيةتوظيف قدراته والمساهمة الفعالة في تدعيم االمستوى الداخلي وذلك من خالل  

 . ذات البعدين االوربي والدولي 

     
 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د

يتوجه هذا التكوين الى كل المصالح القانونية واإلدارية الدولية منها والوطنية  حيث تبقى المناصب  
الممكن شغلها من خالل هذا التكوين في حدود القدرات الجهوية والوطنية للتشغيل، بحيث تعد هذه  

لخارجية،  الجهات في أمس الحاجة الى هذا التخصص، ونذكر بالخصوص  الوزارات المعنية منها ا
المؤسسات   المتخصصة،  البحث  مراكز  الحكومة،  رئاسة  الجمهورية،  رئاسة  الداخلية،  العدل، 

   االقتصادية، الجامعات والمعاهد. 

 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 القانون الدولي الجنائي  -

 حقوق االنسان.  -

 القانون الدولي للبيئة.  -

 القانون الدولي االنساني.  -

 العام. القانون الدولي  -

 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 التأطير الجيد.  -

 االدارة المشرفة والمتابعة. -

 االمكانيات المادية المتوفرة.  -

 واالقتصادي. العالقات المتميزة بالشريك العلمي  -

 

 قدرات التأطير:   -ز
 
 . طالب  70في حدود عدد الطلبة الممكن التكفل بهم  
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 تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(. أعمال تطبيقية،  موجهة،محاضرة، تطبيق، أعمال   *
 

 التأطير الخارجي  -ب
 المؤسسة التابعة لها: 

 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب 
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
التدخلطبيعة  الرتبة   التوقيع  *

  محاضرة/تأطيرمذكرات استاذ تعليم عالي  الدكتوراه حقوق   ليسانس مختاري مراد أ.د 
  محاضرة/تأطيرمذكرات استاذ تعليم عالي  الدكتوراه حقوق   ليسانس أ.د بن داود ابراهيم 

  محاضرة/تأطيرمذكرات محاضرأستاذ  الدكتوراه حقوق   ليسانس شويرب خالد د. 
 

 المؤسسة التابعة لها: 
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب 
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع  *طبيعة التدخل الرتبة 
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 المؤسسة التابعة لها: 
 

  الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب 
التدرج + الشهادة ما بعد 

 التخصص
 التوقيع  *طبيعة التدخل الرتبة 

      

      

      
 
 

 محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح( *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة  -4

بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية  تقديم  :  المخابر البيداغوجية والتجهيزات  -أ
 ( لكل مخبر واحدة  المقترح.) بطاقة  نللتكوي

 
 عنوان المخبر :

 
 

العدد   المالحظات  الرقم   اسم التجهيز    

 01 مخبر الحقوق والعلوم السياسية  01 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات:  -ب

 

 مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص 
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 مخابر البحث لدعم التكوين المقترح:  -ج
 

 
 

  :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 

 تاريخ نهاية المشروع  تاريخ بداية المشروع  رمز المشروع  عنوان مشروع البحث 

    

    

    

    

    

    

 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 

 وجود العديد من الفضاءات واألماكن المخصصة للبحث العلمي نذكر منها : 
 المكتبة المركزية  -

 مكتبة الحقوق   -

 المكتبة العمومية بقرب الجامعة   -
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 مكتبات عمومية في الوالية   -

 قاعة انترنيت المكتبة المركزية  -

 قاعات االعالم اآللي المجودة بالكلية  -

 المحكمة االفتراضية الموجودة في الكلية   -

 مخبر الحقوق والعلوم السياسية.  -
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II-  بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
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 السداسي األول:  - 1
 

 وحدة التعليم 

الحجم الساعي  
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة  المعامل

 نوع التقييم 

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية 

 امتحان  متواصل عمال أخرى أ

   18 9 16.30  4.30 9 450 التعليم األساسية وحدات 

 الرمز: وت أ 
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 المعاهدات الدولية   :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الدولي للبيئة  :2المادة 
القانون الدولي االنساني ومسؤولية    :3المادة 
 الحماية 

150 3 1.30  5.30 3 6 × × 

   9 3 10.30  3 1.30 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت م الرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

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

  × 3 1 3.30  1.30  75 االداريتحرير  ال:  2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إ الرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30   تنازع االختصاص القضائي الدولي :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 تاريخ العالقات الدولية  :2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أ الرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 1أجنبية : لغة 1المادة

   30 15 27  9.00 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الثاني:  -2

 وحدة التعليم 

الحجم الساعي  
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة  المعامل

 نوع التقييم 

 محاضرة أسبوع 15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية 

 إمتحان  متواصل عمال أخرى أ

   18 9 16.30  4.30 9 450 التعليم األساسية وحدات 

 الرمز: وت أ 
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 التنظيم الدولي    :1المادة 

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

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 القانون الدولي لحقوق االنسان   :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية 
 وت م الرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

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

 ×  3 1 3.30   1.30 75 اإلعالم واالتصال   كنولوجيات: ت 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية 
 وت إ الرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30   القضاء الدولي  :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 حل النزاعات الدولية   :2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية 
 وت أ الرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 2أجنبية المادة: لغة 

   30 15 27  7.30 15.00 742.30 1السداسي مجموع 
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 السداسي الثالث:    - 3
 

 وحدة التعليم 

الحجم الساعي  
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة  المعامل 

 نوع التقييم 

 محاضرة  أسبوع15
أعمال  
 موجهة 

أعمال  
 تطبيقية

 إمتحان  متواصل عمال أخرى أ

   18 9 16.30  4.30 9 450 األساسية وحدات التعليم 

 الرمز: وت أ 
 09المعامل:

 18الرصيد: 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 التحكيم الدولي   :1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون البحار   :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 المسؤولية الدولية   :3المادة 

   9 3 10.30  3 1.30 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت م الرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

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

  × 3 1 3.30  1.30  75 المشروع المهني و الشخصي :  2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إ الرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 القانون األوربي  :1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 النظام القانوني لالستثمار الدولي   :2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أ الرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 3 أجنبية المادة: لغة 

   30 15 27  9.00 13.30 742.30 1مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع:  -
 

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية 
 الفرع : الحقوق 

 القانون الدولي العام  التخصص: 
 

الحجم الساعي  
 األسبوعي 

 األرصدة  المعامل 

 2 1 3  ملتقى

 28 1 *47 مذكرة نهاية الدراسة 

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 . *بما في ذلك األعمال األخرى والعمل الشخصي للطالب
 
 
للتكوين:    -  5 شاملة  والتطبيقات،   )  حوصلة  المحاضرات  بين  موزع  اإلجمالي  الساعي  الحجم  ذكر  يرجى 

 (: 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

292.5 / / / 90 202.30 
أعمال  
 موجهة 

/ / / / / / 
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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III  

III -  البرنامج المفصل لكل مادة 
 ( لكل مادة   ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 االول  السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:
 المعاهدات الدولية  اسم المادة:

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 
دة معرفة لكامل تخصص القانون الدولي والعالقات الدولية بحيث يلم بمصادر القانون تلدولي  يكتسب الطالب قاع

المادة   الدولية وما يجب عليه من معرف  38المتعارف عليها وفقا لقواعد  العدل  لمحكمة  النظام االساسي  ة  من 
 . المصادر غير المذكورة في هذه المادة والتي كرسها العمل الدولي 

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

 هذا المقياس امتداد معرفي لبرنامج السنة الثانية جذع مشترك في مقياس القانون الدولي.   
 

 محتوى المادة: 

 

 من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية.  38المحور االول: مصادر القاعدة القانونية وفقا لنص المادة 

 القواعد الدولية االتفاقية. 

 القواعد الدولية العرفية. 

 ئ العامة للقانون . المباد 

 القواعد القضائية والفقهية. 

 . واإلنصافقواعد العدالة 

 من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية.  38المحور الثاني: مصادر القاعدة الدولية خارج اطار المادة  

 قواعد القرارات والمنظمات الدولية. 

 مارسات الدولية. قواعد الم

 االنفرادية. قواعد التصرفات  

 . مصادر اخرى للعمل الدولي

 

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 . 3-340.1.991، ابراهيم, علي عبد الرزاق ،القانون الدولي العام. -

 .3-340.1.994،خيرجة, ميلود، انفاذ المعاهدات الدولية -
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:
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            2017/2018السنة الجامعية:  

 االول  السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:
 القانون الدولي للبيئة  اسم المادة:

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 أهداف التعليم: 
التطبيق الدولي والوطني والتي من خاللها يمكن معرف القوانين  يكتسب الطالب معرفة خاصة بقوانين البيئة ذات  

 البيئية ذات الصلة. 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 حقوق االنسان. -
 القانون الدولي العام. -

 محتوى المادة: 

 المحور األول نشأة وتطور القانون الدولي للبيئة. 

 أوال: تاريخ القانون الدولي للبيئة. 

 تكوين القانون الدولي للبيئة. ثانيا: 

 ثالثا: تطور القانون الدولي للبيئة منذ مؤتمر ري ودي جانيرو.

 رابعا: تطوير التنظيم الدولي في المجاالت البيئية األساسية 

 المحور الثاني: مصادر القانون الدولي للبيئة. 

 أوال: االتفاقيات الدولية. 

 ثانيا: العرف الدولي. 

 المبادئ العامة المعترف بها من قبل الدول المتحضرة. ثالثا:  

 رابعا: القرارات القضائية وفقه المتخصصين. 

 خامسا : المبادئ الجديدة للقانون. 

 المحور الثالث: أشخاص القانون الدولي للبيئة. 

 أوال: المنظمات الدولية. 

 ثانيا: المنظمات الجهوية. 

 الحكومية. ثالثا: المنظمات الدولية غير 

 المحور الرابع: المبادئ االساسية للقانون الدولي للبيئة. 

 المحور الخامس: المسؤولية الدولية عن االضرار البئية. 

 المحور السادس: الجزائر والقانون الدولي للبيئة. 
  

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 3-340.1.1011،مهدي, جمال ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من األضرار الناجمة عن األسلحة النووية

 3-340.1.200،افكيرين, محسن ،القانون الدولي للبيئة
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:
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 االول  السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:
 القانون الدولي االنساني ومسؤولية الحماية  اسم المادة:

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 أهداف التعليم: 

 . 1949المنظمة للنزاعات الدولية قبل وبعد اتفاقيات جنيف لعام االطالع على القواعد 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 القانون الدولي العام. -
 حقوق االنسان. -
 المسؤولية الدولية. -

 محتوى المادة: 

 مفهوم القانون الدولي االنساني.  : المحور األول

 االنساني. المحور الثاني: الجانب الشخصي للقانون الدولي  

  الجرحى والمرضى والغرقى والمنكوبين في البحار.   أوال:

 ثانيا: أسرى الحرب. 

 المدنيون وكل الفئات ذات الحماية الخاصة. ثالثا:  

 رابعا: الفئات غير المحمية وفق القانون الدولي االنساني. 

 المحور الثالث: الجانب المادي للقانون الدولي االنساني. 

 االعيان المادية. أوال: حماية 

 ثانيا: حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. 
 ثالثا: االشياء واالماكن االخرى التي يحميها القانون الدولي االنساني. 

 المحور الرابع: سير العمليات العدائية. 

 المحور الخامس: اليات تطبيق واحترام القانون الدولي االنساني. 

 الوطنية. أوال: اليات التطبيق 

 ثانيا: اليات التطبيق الدولية. 

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 1-3-340.1.202،دياب, اسعد ،1تاصيل القانون الدولي االنساني و افاقه ج.
 .2-3-340.1.202،فؤاد, مصطفى احم،2القانون الدولي االنساني و حماية المدينين و التراث و البيئة .ج

 . 3-3-340.1.202،االشعل, عبدهللا ،3ترسيخ دور القانون الدولي االنساني واليات الحماية.ج

 

 

 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 االول  السداسي:
 المنهجية  :اسم الوحدة
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   1منهجية البحث العلمي اسم المادة:
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 
 معرفة أهم المناهج المعتمدة في البحث العلمي ودورها في مساعدة الباحث على الحصول على نتائج صحيحة. 

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 
 مناهج البحث في العلوم القانونية 

 
 محتوى المادة: 

 

 المحور األول: تحديد مفهوم المعرفة العلمية ومناهج البحث العلمي. 

 المحور الثاني: دور مناهج البحث العلمي في تحقيق المعرفة.

 المحور الثالث: أنواع مناهج البحث العلمي. 

 المحور الرابع: تطبيق مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية. 

 الوسائل التكنولوجية في تطوير مناهج البحث العلمي. المحور الخامس: دور 

 

 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 .4-340.2.278،مراح, علي ،منهجية التفكيرالقانوني -

 .3-340.2.511،الزغبي, اكرم ابراهيم ،مناهج البحث في القانون -

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 السداسي: الثاني
 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية 

 اسم المادة: التحرير اإلداري 
 3الرصيد: 
 1المعامل: 

 
 
 

 أهداف التعليم: 

 الناحية التقنية على القواعد األساسية للتحرير اإلداري  . تدريب الطالب من  -

 اإللمام بمختلف أنواع الرسائل اإلدارية  و كيفية ردها.  -
 

   :المعارف المسبقة المطلوبة
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 القانون اإلداري  -
 

  

 محتوى المادة: 

 التحرير اإلداري وتقنياته  -
 أنواع التحرير اإلداري  -

 التحرير اإلداري مجموعة نماذج من   -
 

 
 : مراقبة مستمرة، امتحان ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( طريقة التقييم

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

 .3-340.2.50،الجوهري, عبد العزيز ،القانون والقرار االداري -

 . 3-340.2.586،الخيري, غسان مدحت ،مدخل في القانون االداري -
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 االول  السداسي:
 االستكشافية  اسم الوحدة:
 تنازع االختصاص القضائي الدولي اسم المادة:

  1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 التعامل القضائي الدولي. معرفة قواعد االختصاص القضائي الدولي واإلطالع على الحلول للمشاكل التي يطرحها  
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 القانون الدولي. -
 القانون الدولي الجنائي. 

 محتوى المادة: 

 المحور األول : مفهوم وطبيعة قواعد االختصاص القضائي وعالقتها بتنازع القوانين. 

 أوال: المقصود بقواعد االختصاص القضائي. 

 االختصاص القضائي ثانيا: طبيعة قواعد 

 ثالثا: عالقة قواعد تنازع االختصاص القضائي بقواعد تنازع القوانين. 

 المحور الثاني: اختصاص المحاكم الجزائرية بالنظر في القضايا ذات الطابع الدولي. 

 أوال: القواعد العادية لالختصاص القضائي الدولي. 

 امتياز الجنسية.ثانيا: اختصاص المحاكم الجزائرية بناء على  

 ثالثا: االعفاء من والية القضاء الداخلي. 

  المحور الثالث: تطبيقات بعض القواعد االجرائية لتنازع االختصاص القضائي الدولي.

 أوال: الدفع باإلحالة واالرتباط وتعدد المدعى عليهم على المستوى الدولي. 

 ثانيا: الدفع بالنظام العام الدولي. 

 المسائل االولية والطلبات العارضة. استعمال  
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  والتحفظية وإجراءات التنفيذالجبري.ثالثا: االختصاص في مجال. 

 رابعا: االختصاص باإلجراءات الوقتية 

 .المحور الرابع: بعض المسائل االخرى التي يطرحها تنازع االختصاص القضائي الدولي. 

 االختصاص القضائي الدولي. أوال: فيما يتعلق بكيفية تسوية النزاع الناجم  

 ثانيا: المقترحات الممكنة للحد من تنازع  القضاء الدولي. 

 رابعا: فيما يتعلق بتسوية قضايا انكار العدالة. 
 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 .3-340.1.915،رافع خلف العرميط ،القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية -
 . 3-340.1.45،خالد, هشام ،طبيعة قواعد االختصاص القضائى الدولى وأثرها على تنفيذ األحكام األجنبية -

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 السداسي: االول 
 اسم الوحدة: االفقية 

 الدولية اسم المادة: تاريخ العالقات 
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
 

 أهداف التعليم: 
 

 معرفة تطور العالقات الدولية واآلثار االيجابية والسلبية على الدول  
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 القانون الدولي. -
 التنظيم الدولي.  -
 

 محتوى المادة: 

 المحور االول: الخلفية التاريخية لتطور العالقات الدولية المعاصرة.  

 المحور الثاني: التسوية السلمية وسياسة االحالف.  

 المحور الثالث : العالقات االوربية بعد الحرب العالمية . 

 المحور الرابع : النظام الدولي المعاصر. 

 المحور الخامس : االمن الدولي في العالقات الدولية. 

 المحور السادس : نماذج عن التعاون الدولي. 

 المحور السابع : عالم ما بعد الحرب الباردة. 

الثامن : مشاريع اعادة االعمار.المحور   
 المحور التاسع : أثر الظاهرة االنسانية في العالقات الدولية 
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 مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (  طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 .3-340.1.1020،عبد الحميد, محمد سامي ،لقانون الدولي العام الحياة الدوليةأصول ا -

 .3-340.1.1055،الدسوقي, سيد ابراهيم ،الوسيط في القانون الدولي العام -
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 االول  السداسي:
 االفقية  اسم الوحدة:
 1لغة اجنبية )انجليزية( اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

اللغة األجنبية هو تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية خاصة تلك المتعلقة  الهدف من دراسة مادة  

 بمجال القانون الدولي.   

 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

الطالب  يكون  أن  يكفي  المقياس  هذا  دراية    ملم   لدراسة  وكذا على  للقانون  العامة  اللغة  بالمفاهيم  قواعد  ببعض 

 قانونية.   الفرنسية ومصطلحاتها ال 

 محتوي المادة:

 المحور االول : أشخاص القانون الدولي باللغة الفرنسية.  

 المحور الثاني: نصوص متعلقة بالقانون الدولي للبيئة باللغة الفرنسية..  

 :  المراجع

 الترجمة القانونية و المصطلحات و النماذج و الصياغة القانونية ، ماجد سليمان ،دودين

 المصطلحات القانونية و التجارية و المصرفية، هيام ،الجرد

 معجم المصطلحات القانونية ، منى ،جريج

 قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية ، ممدوح ،حقي

 معجم المصطلحات القانونية ، أحمد زكي ،بدري

 
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:
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 الثاني السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:

 القانون الدولي االقتصادي المادة:اسم 
 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 معرفة القواعد الدولية االقتصادية واألجهزة المالية ذات الصلة.
 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 التنظيم الدولي. -
 القانون الدولي. -

 المجتمع الدولي. 
 

 محتوى المادة: 

 االول:المؤسسات الدولية. المحور 
 المحور الثاني:اتفاقية الجات وتحولها الى المنظمة العالمية للتجارة. 

 المحور الثالث: السوق االوربية المشتركة. 
 المحور الرابع: الشراكة االورومتوسطية. 

 

 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

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

 .3-340.1.122،هند, حسين محمد ،النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات -

 . 3-340.1.123،قادري, عبد العزيز  ،االستثمارات الدولية -
 
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:
 التنظيم الدولي  اسم المادة:

 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 
 
 

 أهداف التعليم: 
 االطالع على أشخاص القانون الدولي في المفهوم التقليدي والحديث. 
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 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 المجتمع الدولي. -
 القانون الدولي. -

 

 
 محتوى المادة: 

 المحور األول  دوافع وعوائق التنظيم الدولي. 
 المحور الثاني:القواعد االصولية والضوابط القانونية الخاصة بالمنظمات الدولية. 

 المحور الثالث:عصبة االمم المتحدة. 
 الربع:منظمة االمم المتحدة. المحور 

 المحور الخامس:المنظمات الدولية المتخصصة. 
 المحور السادس:المنظمات الدولي االقليمية. 

 
 . التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة

 أعمال شخصية.  -

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

 
 .4-3-340.1.10،علوان, عبد الكريم، المنظمات الدولية  -
- les organisations internationales , Kherad, R, 340.1.217-02.  

 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:

 لحقوق االنسان اسم المادة: القانون الدولي 
 06 الرصيد:
 03 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 معرفة خصوصية القانون الدولي لحقوق االنسان وفق المعايير التقليدية والحديثة 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
ماهية وأهمية حماية حقوق االنسان معرفة   

 محتوى المادة: 

 الدولي لحقوق االنسان.مفاهيم اساسية حول القانون المحور االول: 
 المحور الثاني: مصادر القانون الدولي لحقوق االنسان. 

 المحور الثالث: أالجهزة والوسائل. 
 المحور الرابع: البرامج الحديثة لحقوق االنسان

 
 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة التقييم:
 شخصية. أعمال  -

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

 . 3-340.1.165، محمد نور, فرحات ، حقوق االنسان العالمية -
 .4-340.1.1052، فارس, عبيدة، دراسات في حقوق االنسان -

 

 

 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 المنهجية  اسم الوحدة:

 ". 2منهجية البحث العلمي المادة:اسم 
 6 الرصيد:
 3المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 معرفة كيفية البحث عن مصادر المعلومات وكيفية توثيقها بالطرق التقليدية والحديثة. 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 مناهج البحث العلمي.

 محتوى المادة: 

 واالرشفة. المحور االول: تحديد مفهوم علم  التوثيق 

 المحور الثاني: الطرق التقليدية للتوثيق واالرشفة. 

 . يثة للتوثيق واالرشفة دالمحور الثالث: الطرق الح 
 المحور الرابع: التصرف التكنولوجي في المعلومات والوثائق. 

 . المحور الخامس: حماية الوثائق 
 

 . الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوينطريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك 
 أعمال شخصية.  -

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

 
 .4-340.2.278،مراح, علي ،منهجية التفكيرالقانوني -

 .3-340.2.511،الزغبي, اكرم ابراهيم ،مناهج البحث في القانون -
 

 
 القانون الدولي والعالقات الدولية  عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 االستكشافية  اسم الوحدة:
 القانون األوربي  اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 

 أهداف التعليم: 
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معرفة خصوصية قانون اإلتحاد األوربي بالمقارنة بالقانون الدولي، وادراك األجهزة الفعالة التي تساهم في بناء  

 هيكل النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي.   

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 المعارف المسبقة المطلوبة :  معرفة التنظيم الدولي بشكل خاص.   

 محتوى المادة: 

 لمحور األول: مفاهيم أساسية حول اإلتحاد األوربي  ا
 المحور الثاني: مصادر قانون اإلتحاد األوربي  

المحور الثالث: أجهزة اإلتحاد األوربي المحور الرابع: عالقة اإلتحاد األوربي بدول الجوار " المغرب العربي  
 نموذجا"  

 . لترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوينمراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك ا طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.امتحان. 

 كل المراجع المتوفرة والتي لها عالقة بالموضوع.     المراجع:

 
 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 المنهجية  اسم الوحدة:
 حل النزاعات الدولية  اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 معرفة الطرق التقليدية والحديثة لفض المنازعات الدولية 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 المجتمع الدولي. 
 القانون الدولي  
 التنظيم الدولي 

 محتوى المادة: 

 عات الدولية. ازاالول:تأصيل النالمحور 

 المحور الثاني:الوسائل الودية لفض المنازعات الدولية. 

 المحور الثالث: الوسائل القضائية وشبه القضائية. 

 المحور الرابع: الوسائل القسرية لفض المنازعات الدولية. 

 نماذج دولية . المحور الخامس: 

 
 

 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
.إلخ انترنتالمراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع  ) 

 
 . 3-340.1.235، قشي, الخير ، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية -
 3-340.1.282، سعد هللا, عمر ، القانون الدولي لحل النزاعات -



                                                                   31القانون الدولي العام                                           ثليجي                                عنوان الماستر:المؤسسة:  جامعة عمار 
            2017/2018السنة الجامعية:  

 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثاني السداسي:
 االفقية  اسم الوحدة:

 2اسم المادة: لغة اجنبية )انجليزية(
 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

اللغة األجنبية هو تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية خاصة تلك المتعلقة  الهدف من دراسة مادة  

 بمجال القانون الدولي.   

 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

الطالب  يكون  أن  يكفي  المقياس  هذا  دراية    ملم   لدراسة  وكذا على  للقانون  العامة  اللغة  بالمفاهيم  قواعد  ببعض 

 الفرنسية ومصطلحاتها القانونية.   

 محتوي المادة:

 المحور االول : حقوق اإلنسان باللغة الفرنسية.  

 المحور الثاني: نصوص متعلقة بالقانون الدولي اإلقتصادي باللغة الفرنسية..  

 :  المراجع

 الترجمة القانونية و المصطلحات و النماذج و الصياغة القانونية ، ماجد سليمان ،دودين

 المصطلحات القانونية و التجارية و المصرفية، هيام ،الجرد

 معجم المصطلحات القانونية ، منى ،جريج

 قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية ، ممدوح ،حقي

 القانونية معجم المصطلحات  ، أحمد زكي ،بدري

 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثالث  السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:
 قانون البحار  اسم المادة:

 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 : أهداف التعليم
 معرفة القواعد المنظمة للبحار وفق اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار. 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
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 القانون الدولي العام.. 
 محتوى المادة: 

 المحور االول: تطور فكرة القانون الدولي للبحار. 

 المحور الثاني: خطوط االساس البحرية. 

 المحور الثالث: النظام القانوني للمناطق البحرية. 

 المحور الرابع: طرق تسوية المنازعات البحرية. 

 البحار. المحور الخامس: الجزائر وقانون 

 
 

 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ. 

 
 . 3-340.1.261، حمود, محمد الحاج، القانون الدولي للبحار  -

 . 3-340.1.838،   الدين, جمالمحي ، القانون الدولي للبحار  -
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثالث  السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:

 اسم المادة: التحكيم الدولي 
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 المستوى الداخلي. معرفة قواعد وشروط التحكيم الدولي وكذا اهميته الدولية والمشاكل التي تعترض تطبيقه على  
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 
 القانون الدولي. 
 التنظيم الدولي. 

 
 محتوى المادة: 

 المحور االول: ماهية التحكيم الدولي. 

 المحور الثاني: المبادئ العامة للتحكيم الدولي. 

 المحور الثالث: القواعد واالسس. 

 المحور الرابع: االجهزة والوسائل. 

 الخامس: قرارات التحكيم. المحور 

 
 . : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوينطريقة التقييم
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
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 . ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ المراجع:
 

 3-340.1.896، ناصيف  الياس، العقود الدولية التحكيم االلكتروني -

 . 3-340.1.938، خضراوي عقبة، التحكيم في الدول العربيةقوانين  -
 
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثالث  السداسي:
 االساسية  اسم الوحدة:

 اسم المادة: المسؤولية الدولية 
 6 الرصيد:
 3 المعامل:

 
 

 أهداف التعليم: 
وكيفية تطبيقها واالثار المترتبة عنها على المستوى الدولي  يتعرف الطالب على القواعد المنظمة للمسؤولية الدولية  

 والداخلي. 
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 

 القانون الدولي العام. 
 التنظيم الدولي. 
 محتوى المادة:

 المحور االول: المقصود بالمسؤولية الدولية. 

 المحور الثاني: االسس التقليدية للمسؤولية الدولية. 

 الثالث: االسس الحديثة للمسؤولية الدولية. المحور 

 المحور الرابع: اثار المسؤولية الدولية. 

 
 

 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
 . المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ

 . 3-340.1.414، زازة, لخضر ، المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العامأحكام  -

 . 3-340.1.444، عميمر   نعيمة ،لنظرية العامة لمسئولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديد -
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثالث  السداسي:
 المنهجية  اسم الوحدة:

 منهجية اعداد المذكرات  المادة:اسم 
 6 الرصيد:
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 3 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 معرفة كيفية اعداد مذكرات التخرج بكل أنواعها. -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 مناهج البحث العلمي. 

 محتوى المادة:

 المحور االول: مفاهيم عامة حول الرسائل والمذكرات. 

 المتعلقة باختيار الموضوع.المحور الثاني : القواعد  

 المحور الثاني: مرحلة جمع المعلومات. 

 المحور الثالث: قواعد تدوين المعلومات. 

 المحور الرابع: مرحلة العرض وتصحيح االخطاء. 

 المحور الخامس: قواعد حماية المعلومات. 

 . التقديرية لفريق التكوين: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة طريقة التقييم
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
 . ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ المراجع:

 .4-340.2.278،مراح, علي ،منهجية التفكيرالقانوني -
 .3-340.2.511،الزغبي, اكرم ابراهيم ،مناهج البحث في القانون -

 

 القانون الدولي والعالقات الدولية  عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث 

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية 
 المشروع المهني والشخصي اسم المادة: 

 3الرصيد: 
 1المعامل: 

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

 الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب. 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 محتوى المادة:

 . تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (. االستخدام األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج -

 .وليات كل مهمةؤتوضيح مس -

 .الضبط لتعظيم النتائج و التنفيذ -

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

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

 التوثيق، المحضر القضائي، المحاماة، المناصب االدارية على مستوى االدارات المحلية و الوطنية ... 

 محاضرات من تنظيم بعض المهنيين..   - زيارات ميدانية  -بطاقات تقنية عن المهن     - بحوث متعلقة بالمهن   -

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

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثالث  السداسي:
 االستكشافية  اسم الوحدة:
 الجزاء الدولي  اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 معرفة فكرة الجزاءات الدولية وصورها وكيفية تطبيقها. 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 القانون الدولي الجنائي. 
 محتوى المادة: 

 المحور األول تأصيل فكرة الجزاءات الدولي. 
 المحور الثاني: الجزاءات التقليدية. 

 المحور الثالث: عالقة الجزاءات الدولية بالداخلية. 
 المحور الرابع: ضوابط تطبيق قواعد الجزاءات الدولية. 

 الخامس: نماذج دولية. المحور 
 

 . مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين طريقة التقييم:
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
 . ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ المراجع:

 .340.1.497.3، راضي, مازن ليلو ،القانون الدولي الجنائي -

 .3-340.1.524،الشاذلي, فتوح عبد هللا ،الجنائيالقانون الدولي  -
 
 

 القانون الدولي العام  عنوان الماستر:

 الثالث  السداسي:
 االستكشافية  اسم الوحدة:
 النظام القانوني لالستثمار الدولي  اسم المادة:

 1 الرصيد:
 1 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

 معرفة قواعد االستثمار الدولية 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 
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 المجتمع الدولي. 
 القانون االقتصادي 

 محتوى المادة: 

 المحور االول: مفهوم االستثمار الدولي. 

 المحور الثاني: االستثمار المباشر وغير المباشر. 

 المحور الثالث: الشركات المتعددة الجنسيات واالستثمار. 

 االستيراد والتصدير. المحور الرابع: االستثمار عن طريق 

 المحور الخامس: االستثمار عن طريق البنوك. 

 
 . : مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوينطريقة التقييم
 أعمال شخصية.  -

 امتحان  -
 . : ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخالمراجع

 
 .3-340.3.430،عامر, رمضان علي  ،لالستثمارات األجنبية المباشرةالحماية القانونية  -

 .3-340.3.469،حسن صالح الصغير عبد هللا ،احكام التمويل واالستثمار ببيع السلم في الفقه االسالمي -
 .3-340.3.503،نبيه, نسرين عبد الحميد ،نظرية التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية -

 
 

 القانون الدولي العام  الماستر:عنوان 

 السداسي: الثالث 
 اسم الوحدة: االفقية 

 3 اسم المادة: لغة اجنبية
 1الرصيد: 
 1المعامل: 

 
 

 أهداف التعليم: 

اللغة األجنبية هو تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية خاصة تلك المتعلقة  الهدف من دراسة مادة  

 بمجال القانون الدولي.   

 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

الطالب  يكون  أن  يكفي  المقياس  هذا  دراية    ملم   لدراسة  وكذا على  للقانون  العامة  اللغة  بالمفاهيم  قواعد  ببعض 

 قانونية.   الفرنسية ومصطلحاتها ال 

 محتوي المادة:

 المحور االول : المسؤولية الدولية باللغة الفرنسية.  

 المحور الثاني: نصوص متعلقة بالقانون األوربي باللغة الفرنسية.  



                                                                   37القانون الدولي العام                                           ثليجي                                عنوان الماستر:المؤسسة:  جامعة عمار 
            2017/2018السنة الجامعية:  

 :  المراجع

 الترجمة القانونية و المصطلحات و النماذج و الصياغة القانونية ، ماجد سليمان ،دودين

 المصطلحات القانونية و التجارية و المصرفية، هيام ،الجرد

 معجم المصطلحات القانونية ، منى ،جريج

 قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية ، ممدوح ،حقي

 معجم المصطلحات القانونية ، أحمد زكي ،بدري
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