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 بطاقة تعريف الماستر

 ) تعبئة كل الخانات إجباري (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5                        العقاري لقانونا: الماستر عنوان                                                االغواط  ثليجي عمار جامعة: المؤسسة
             2017/2018:  الجامعية السنة

 تحديد مكان التكوين: -1

 .السياسيةكلية الحقوق والعلوم -االغواط–جامعة عمار ثليجيكلية أو معهد: -

 الحقوققسم:  -
 عقاريالقانونال:مجموعة -

 

 )*(المشاركون في التكوين  -2

 المشاركون اآلخرون)*(: - -3

 الهيئات القضائية -

 مكاتب المحامين  -

 مكاتب المحضرين  -

 مكاتب الموثقين -

 الهيئات االدارية المركزية -

 الجماعات المحلية -

 شرطة البيئة والعمران -

 مكاتب الخبراء العقاريين -

 

 إطار وأهداف التكوين: -3

 

 :شروط االلتحاق -أ

 يتوجب الحصول على : القانون العقاريلاللتحاق بتخصص ماستر 
 

 ليسانس حقوق ل.م.د -

 حقوق كالسيكليسانس  -

 أهداف التكوين:–ب 

 التكوين المتخصص لإلطارات و الكفاءة في الدراسة العليا -

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

 االهتمام بالدراسات الميدانية ألجل تكوين مفيد في الحياة العملية -

 الدراسة بالدكتوراهالتواصل  والفرصة للطلبة من اجل خلق  -
 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني المؤهالت والقدرات المستهدفة ) -ج

ت تشكل صلب  الجانه يتعلق بمة التي يكتسيها القانون العقاري من حيث تتم الدراسة نظرا لألهمي
 االهتمام االجتماعي.

تعد بالكثير نظرا ألنها تفتح المجال واسعا الستكمال العقاري كما ان هذه الدراسة في القانون 
 .الدراسة اكثر دقة و تخصص

 تنمية البيئة االقتصادية احتياج المجتمع لمثل هذه الدراسة في تطوير و
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 القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية  -د

السيما الحركة التنموية  هذا التخصص مع متطلبات التشغيل لحاملي الشهادات الجامعية  تماشي 
 التي تمس سوق العقار و انفتاح الجامعة علي الخواص و المؤسسات

 الجسور نحو تخصصات أخرى: -ه

ادارة االعمال   او التخصصات  سواء االقتصادية في مجال امكانية فتح  مجال واسع امام  مختلف
 .االعمالقانون القانون االقتصادي وقانون البيئة، التهيئة والتعمير،  نية كفروعالقانو

 مؤشرات متابعة التكوين : -و
 الخبرة المهنية  -

 التاطير الجيد  -

 اال دارة المشرفة و المتابعة  -

 االمكانيات المادية  المتوافرة  -

 العالقات المتميزة بالشركاء االقتصاديين و االجتماعيين -

 )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(قدرات التأطير:  -ز
 

 طالب  100
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 الشهادة التدرج + التخصص االسم واللقب
الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

 التجهيزات:  -أ

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

 01 الحاسوب 10 

 02 القاعات 15 

 03 المدرجات 06 

 04 ألة النسخ 03 

 05 الوصل باألنترنت قاعتين 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص

 يتم التحديد عن طريق فريق االتكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين المحاكم والمجالس القضائية

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين مكاتب المحاماة

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين إدارة السجون

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين مراكز األمن 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين الخاصةجهات التحقيق 

 يتم التحديد عن طريق فريق التكوين يتم التحديد عن طريق فريق التكوين مديرية التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  القانون :الماستر عنوان                                                االغواط  ثليجي عمار جامعة: المؤسسة

                       العقاري
             2017/2018:  الجامعية السنة

 مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -ج

 
 مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح:  -د

 

تاريخ بداية  رمز المشروع عنوان مشروع البحث
 المشروع

 تاريخ نهاية المشروع

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 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  -

 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 

 ( 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 طرق اكتساب الملكية:1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 األمالك الوطنيةقانون :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 العمران والمدينةقانون :3المادة 

   9 3 10.30  3 1.30 225 وحدات التعليم المنهجية

 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

 × × 6 2 7.00  1.30 1.30 150 1 : منهجية البحث العلمي1المادة 

تحرير العرائض واألوراق : 2المادة 

 شبه القضائية
75  1.30  3.30 1 3 ×  

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 العقاريين والشهر المسح:1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 قانون حماية الساحل:2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:
 ×  1 1   1.30  22.30 1أجنبية : لغة1المادة

   30 15 27  09 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 أسبوع15
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 إمتحان 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 النشاط العقاري:1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 العقار االستثماري :2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 قانون البيئة والتنمية المستدامة :3المادة 

   9 3 10.30  1.30 3 225 وحدات التعليم المنهجية

 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

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

: تكنولوجيات اإلعالم 2المادة 
 واالتصال

75 1.30   3.30 1 3  × 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 قانون البناء:1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 الرهن العقاري:2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

 1الرصيد:

 ×  1 1   1.30  22.30 2 المادة: لغة أجنبية 

   30 15 27  7.30 15 742.30 2مجموع السداسي 
 

 

 

 

 

 

 

 



16                        العقاري القانون: الماستر عنوان                                                االغواط  ثليجي عمار جامعة: المؤسسة
             2017/2018:  الجامعية السنة

 السداسي الثالث:   - 3
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 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 حماية الملكية العقارية:1المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 المنازعات العقارية:2المادة 

 × × 6 3 5.30  1.30 3 150 العقار البيئي:3المادة 

   9 3 10.30  3 1.30 225 وحدات التعليم المنهجية
 وت مالرمز:

 3المعامل:

 9 الرصيد:

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

  × 3 1 3.30  1.30  75 الشخصيالمشروع المهني و: 2المادة 

   2 2    3 45 وحدات التعليم االستكشافية
 وت إالرمز:

 2 المعامل:

 2الرصيد:

 ×  1 1    1.30 22.30 حماية المستهلك العقاري:1المادة 

 ×  1 1    1.30 22.30 االمتياز حقوق:2المادة 

   1 1   1.30  22.30 وحدة التعليم األفقية
 وت أالرمز:

 1المعامل:

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

   30 15 27  09 13.30 742.30 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: -

 الميدان : الحقوق والعلوم السياسية

 الفرع : الحقوق

 القانون العقاريالتخصص: 

 

الحجم الساعي  
 األسبوعي

 األرصدة المعامل

: المدن ملتقى
 المستدامة

3 1 2 

 28 1 *47 مذكرة نهاية الدراسة

 30 2 750 4مجموع السداسي 

 .للطالب *بما في ذلك األعمال األخرى والعمل الشخصي

 

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 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 - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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 القانون العقاري عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 

 اسم الوحدة: أساسية

 طرق اكتساب الملكيةاسم المادة: 

  06الرصيد:  

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

من معرفة مصادر اكتساب الملكية التي حددها القانون المدني مثل  اكتساب الملكيةطرق مقياس دراسة  تسمح

 االستيالء، التركة، الوصية، االلتصاق بالعقار، عقد الملكية، الشفعة والحيازة.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 المدني، الفقه اإلسالمي.

 محتوي المادة :

 االستيالء والتركة المحور األول :

 اني: الوصيةالمحور الث

 االلتصاق بالعقارالمحور الثالث  :

 المحور الرابع : عقد الملكية

 المحور الخامس: الشفعة والحيازة

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

 طريقة التقييم:

 ن طريق امتحان في آخر السداسي . يتم التقييم ع

 المراجع: 

 .1982أبو زهرة محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، مصر، 

 .2004حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، دار هومة، الجزائر، 

 .1982الوصايا واألوقاف، الدار الجامعية، لبنان،  شلبي مصطفى، أحكام
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 القانون العقاريعنوان الماستر:

 السداسي: األول

 اسم الوحدة: أساسية

 قانون األمالك الوطنيةاسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

مشتمالت األمالك الوطنية، واإللمام األمالك الوطنية هو تمكين الطالب من التعرف على الهدف من دراسة مادة 

بالقواعد القانونية الخاصة بأمالك أشخاص القانون العام التي تتمتع بإقليم "الدولة، الوالية والبلدية" باعتبارها 

 نظام قانوني استثنائي، صارم وغير مألوف، والخصوصيات المتعلقة باستعمالها واستغاللها.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

للقانون بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية باألحكام العامة  ملم سة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالبلدرا

 اإلداري.

 محتوي المادة :

 التأصيل الفقهي لنظرية األموال العامة:  المحوراالول

 تكويناألمالك الوطنية العمومية :المحورالثاني

 الوطنية العموميةاستعمال األمالك :المحورالثالث

 األمالك الوطنية الخاصة :المحورالرابع

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

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 المراجع: 

 .1986الجزائر، ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام )دراسة مقارنة(،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  

1984. 

محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية األموال العامة في القانون الجزائري،  دراسة مقارنة ديوان 

 .1988المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .مصر ،إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، دارالمطبوعات الجامعية

 .2002أعمر يحياوي،  نظرية المال العام،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  
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 القانون العقاري عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 

 والمدينةقانون العمران اسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

مجموع القواعد والضوابط هو تمكين الطالب من التعرف على  مادة قانون العمران والمدينةالهدف من دراسة 

التي قررتها النصوص القانونية لكيفية استعمال واستغالل اإلطار المبني واألراضي القابلة للتعمير، وكيفية تعامل 

مع الخصوصيات التي تتمتع بها بعض المناطق من اإلقليم الوطني. ومن أجل ذلك ال بد من تركيز  المشرع

 الدراسة في السداسي األول على أدوات التعمير التنظيمية " المخططات العمرانية بأنواعها".

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

المتعلقة على دراية باألحكام العامة ، وامة للقانونلدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم الع

 بحماية البيئة، القانون اإلداري والمدخل للقانون العقاري.

 محتوى المادة: 

 المحور األول: مدخل لقانون العمران

 التهيئة  والتعمير نشأة قانون

 مصادره الوطنية والدولية

 أدوات التعمير التنظيمية :المحور الثاني

 مفهومه، خصائصه، دوره"التخطيط " 

 التخطيط في المجال العمراني

 عالقة المخططات العمرانية بمخططات تهيئة اإلقليم

  أنواع المخططات العمرانية

 دورها في حماية األرض.

 البعد البيئي للمخططات العمرانية

 أدوات التعمير الفردية المحور الثالث:

 شهادة التقسيم، رخصة البناء، الهدم...إلخ

 اإلرتفاقات اإلدارية والشفعة اإلدارية: الرابعالمحور 
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 المحور الخامس: قانون المدن الجديدة

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

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 المراجع: 

 .2003للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة، الجزائر، إسماعين شامة، النظام القانوني الجزائري 

 .2009صبري فارس الهيتي، التخطيط الحضري، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 

 .2000التيجاني محمد بشير، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .2004ي محمد بشير، تهيئة التراب الوطني في ابعادها القطرية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، التيجان

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 السداسي: األول

 منهجيةاسم الوحدة: 

 1 منهجية البحث العلمياسم المادة: 

 06الرصيد: 

 02المعامل: 

 أهداف التعليم: 

 التبريرمنهجية التعليق والتحليل هو تمكين الطالب في التحكم في ميكانيزمات وإجراءات الهدف من دراسة مادة 

والتعليق على القرارات واالحكامالقضائية لفهمها وتقييمها وكذا  تحرير وتحليل النصوص القانونية والفقهية وهو 

ية حل القضايا وكل ذلك يتم ما يساعده إنجازه بحوثه ومذكراتهن باإلضافة إلي تمكين الطالب من معرفة كيف

 بطريقة نظرية وتطبيقية.. إلخ .

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

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

 محتوي المادة :

 : ماهية البحث العلمي في مجال العلوم القانونية •

 تعريف البحث العلمي -

 . أنواع البحث العلمي-

 : مناهج البحث  في العلوم القانونية •
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 . المنهج االستداللي وكيفية تطبيقه  في العلوم القانونية -

 . خطوات  المنهج التاريخي  وكيفية تطبيقه في العلوم  القانونية-

 . القانونيةالمنهج المقارن وخطواته ،وكيفية تطبيقه في العلوم  -

 . المنهج الوصفي وخطواته  وكيفية تطبيقه في العلوم القانونية-

 .المنهج التحليلي وخطواته وخصائصه وتطبيقه في ميدان العلوم القانونية-

 . مفهوم المنهج التجريبي وميادين تطبيقه في العلوم القانونية-

 .( مرحلة التحريريةال-مناهج التعليق على قرارات قضائية )المرحلة التحضيرية  •

 . مناهج التعليق على نصوص قانونية •

 .( بنيته اللغوية–خطوات التعليق على نص قانوني  )شكل النص ومضمونه  -

 . التقريب  بين النصوص التي لها قاسم مشترك -

 . البحث عن غاية النص  القانوني -

 . التعليق  النهائي على النص القانوني -

في إشتراك الطالب مع االستاذ الختيار  منهج من المناهج  ومحاولة تطبيقه على بحث  يتمثل :العمل الشخصي

 من البحوث القانونية  ال سيما تدريب الطالب على التعليق على نص قانوني.

 طريقة التقييم:

 ن طريق إمتحان في آخر السداسي . يتم التقييم ع

 المراجع : 

 عبد العال عكاشة، المنهجية القانونية

 مراح علي، منهجية التفكيرالقانوني

 المنهجية القانونية التطبيقيةالوجيز في شروخ صالح الدين، 

 

 

 

 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 األولالسداسي: 
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 منهجيةاسم الوحدة: 

 واألوراق شبه القضائية عرائضتحرير الاسم المادة: 

 03الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

هو تمكين الطالب في التحكم في تقنيات تحرير العرائض مع  منهجية التحرير والعرائضالهدف من دراسة مادة 
افتتاح بمختلف الدرجات التقاضي )عريضة  المتعلقة بالمجاالت المرتبطة بالقانون العقاريعرائض ال لىتركيز عال

 . االستئناف...(وتبليغ األحكامالدعوى، 

 

 مطلوبة : المعارف المسبقة ال

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

 

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

 المرتبطة بالقانون العقارياألقسان الناظرة في المجاالت التحكم في منهجية تحرير العرائض أمام -

 ى المجالس من احكام.التعرف على ما يقبل االستئناف لد

 المجاالت المرتبطة بالقانون العقاريأوجه الطعن بالنقض في -

 بالمجاالت المرتبطة بالقانون العقاريتبليغ االحكام القضائية المتصلة 

 تطبيقات ونماذج

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

 

 طريقة التقييم:

 المستمر )الترجيح لفريق التكوين(يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي .

 

 المراجع: 

 2001زروتي الطيب ، تحرير العرائض واالوراق شبه القضائية،الجزائر،

 

 

 

 

 

 

 القانون العقاري عنوان الماستر:
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 األولالسداسي: 

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 المسح والشهر العقاريين اسم المادة: 

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

للطالب من تحصيل مجموع المعارف القانونية الخاصة بإجراءات  المسح والشهر العقاريينتسمح دراسة مادة

 المسح واعداد العقوق الرسمية السيما تلك الخاصة بالعقارات وكذا اجراءات تسجيلها لدى المصالح المختصة.

 المعارف المسبقة المطلوبة: 

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

 المدني.

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

 الرسمية في العقودالمحور األول :

 تسجيل العقودالمحور الثاني: 

 المحور الثالث:  مسح وإعداد األراضي

 نظم الشهر المحور الرابع:

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي .

 : المراجع

 التراث إحياء والمقايضة،الجزءالرابع،دار البيع المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري. أحمد الرزاق عبد

 .1960لبنان، العربي،بيروت

 التراث إحياء دار األول، الجزء المدني،مصادراإللتزام، القانون شرح في الوسيط السنهوري. أحمد الرزاق عبد

 .1960لبنان، العربي،بيروت

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات الرابع،ديوان الجزء المدني، القانون شرح في الوجيز قدادة، حسن أحمد خليل

1994. 

 .1990 الجزائر امعية،الج المطبوعات ديوان الرابع، الجزء المدني، القانون في البيع عقد حسنين، محمد

 . 2005 الجزائر، والتوزيع، للنشر موفم الثانية، الطبعة لإللتزام، العامة ،النظرية اإللتزامات فياللي، علي

 مقارنة،الشركة تطبيقية و نظرية دراسة اإلسالمي، الفقه و الجزائري المدني القانون في اإلثبات أدلة بكوش، يحيى

 .1981 ائر،الجز والتوزيع، للنشر الوطنية

 

 القانون العقاري ر:عنوان الماست
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 األولالسداسي: 

 قانون حماية الساحلاسم المادة: 

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

قانون حماية الساحل هو تمكين الطالب من معرفة مجموع القواعد القانونية التي تطبق الهدف من دراسة مادة 

قدرتها على استيعاب التواجد البشري ككل، وكيفية تعامل الجهات المختصة مع على منطقة جغرافية تجاوزت 

 مجموع المشاكل التي يطرحها التعمير المكثف والتلوث على مكونات الساحل.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

على دراية بالمدخل للقانون العقاري، وكذا قانون البيئة والتنمية  لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب

 المستدامة.

 : محتوي المادة

 مفهوم الساحلالمحور األول:

 مكونات الساحل وطبيعتها القانونيةالمحور الثاني: 

 الهيئات المكلفة بحماية الساحلالمحور الثالث: 

 حماية الساحل من التعميرالمحور الرابع :

 طرق اصالح األضرار الساحلية: خامسالمحور ال

 طريقة التقييم:س

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 : المراجع

هنوني نصر الدين، الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، 

2013. 

الساحل وتثمينــــــه" نصوص تشريعيــــــــــــــة وتنظيمية"، بدون طبعة، وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة، حماية 

 بدون سنة نشر.
BECET jean- marie, le droit de l’urbanisme littoral, presses universitaires de Rennes, septembre 

2002. 

BORDEREAUX Laurent, BRAUD Xavier, droit du littoral, gualino éditeur, lextenso éditions, paris, 

France, 2009. 

GILLES Jean- pièrre, la gestion économe du sol, 104 e congrès notaire de France, développement 

durable : un défi pour le droit, Nice 4/ 7 mai 2008, imprim’vert, paris, France. 

Le conservatoire du littoral, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, le littoral entre 

nature et politique, édition l’harmattan, 1997. 
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 القانون العقاريعنوان الماستر:

 السداسي: األول

 أفقيةاسم الوحدة: 

 1لغة أجنبية  اسم المادة:

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

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

 .  القانون العقاريبمجال 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

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

 ومصطلحاتها القانونية.   الفرنسية

 محتوي المادة:

 . الفرنسيةالمحور االول : مدخل لقانون العمران باللغة 

 .الفرنسيةباللغة  األمالك الوطنيةالمحور الثاني: 

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي .

 :  المراجع

 و المصطلحات و النماذج و الصياغة القانونيةالترجمة 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 العقاريعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 أساسيةاسم الوحدة: 
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 النشاط العقارياسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

تسمح دراسة مادة النشاط العقاري بفهم الطالب للدور المنتظر من المرقي العقاري في سوق العقارات، وذلك 

 بدراسة النظام القانوني الذي يخضع له، دوره ومسؤولياته.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 المدني.

 محتوى المادة: 

 مفهوم الترقية العقاريةالمحور األول :

 أنواع الترقية العقاريةالمحور الثاني: 

 رقي العقاريدور المالمحور الثالث  :

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

 طريقة التقييم:

 ن طريق إمتحان في آخر السداسي . يتم التقييم ع

 :المراجع

 2009زروقي ليلى، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومه، الجزائر، 

، تخصص إدارة ومالية، كلية لسكن، مذكرة ماجستيرمجال افائزة رحماني، تمويل الترقية العقارية الخاصة في 

 . 2004-2003ق، جامعة الجزائر، الحقو

القانون ، تخصص عقار قبل اإلنجاز، رسالة ماجستيرفتحي ويس، المسؤولية المدنية و الضمانات الخاصة في بيع ال

 .، جامعة البليدةالعقاري

تخصص قانون المؤسسات، مل الخاص(، رسالة ماجستير، )المتعا صيرة تواتي، نظام المتعامل في الترقية العقارية

 .2002-2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 اسم الوحدة: أساسية

 االستثماريالعقار اسم المادة: 

 06الرصيد: 
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 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

الفالحية السياحية، ن التعرف على العقارات الصناعية، تمكين الطالب م ستثمارياالالعقاردراسة مادة الهدف من 

 ودورها في دفع عجلة التنمية ببعديها الوطني والوطني.والوقفية، 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 والمدخل للقانون العقاري. ، األمالك الوطنيةالمدني، التجاري بالقانون

 محتوى المادة: 

العقار الصناعي المحور األول :  

 العقار السياحيالمحور الثاني: 

العقار الوقفي : الثالثالمحور   

 المحور الرابع: العقار الفالحي

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

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 المراجع: 

 .2009بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 الجزائر.خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في 

 .1982أبو زهرة محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، مصر، 

 .2004حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، دار هومة، الجزائر، 

 القانون العقاري عنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 اسم الوحدة: أساسية

 قانون حماية البيئة والتنمية المستدامةاسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 
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قانون حماية البيئة هو استكمال ما تمت دراسته في السنة الثانية ليسانس جذع مشترك، الهدف من دراسة مادة 

مع التعمق في المبادئ التي يقوم عليها قانون البيئة بما يساهم في الفهم الجيد لعالقة التأثير والتأثر القائمة ما بين 

البيئية التي  -البيئية المتصلة بها، وهو األمر الذي سيعزز من فهم الطلبة للمشكالت العمرانية اإلقليم واألنظمة

تعاني منها الجزائر، وكيفية تعامل المشرع الجزائري مع المشاكل البيئية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على 

 المناطق الحضرية والريفية.

 المعارف المسبقة المطلوبة: 

بقانون البيئة والتنمية بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية ملم ذا المقياس يكفي أن يكون الطالب لدراسة ه

 .في السنة الثانية حقوق جذع مشترك المستدامة التي يتم دراسته

 محتوي المادة: 

دراسة معمقة للمبادئ العامة لقانون البيئة " دراسة تأصيلية للمبادئ"  :المحور األول  

مكانة البيئة في القوانين الخاصة بالتعمير والتهيئة : الثانيالمحور   

 المحور الثالث : أدوات تسيير البيئة

 المحور الرابع: المنشآت المصنفة

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 المراجع : 

الملــــــــــــــــــــــوث يدفـــــــــــــع، دار النهضــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة، أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ 

 .2006القاهرة، مصر، 

 سعيدان علي: 

 حماية البيئة من التلوث بالمواد اإلشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الطبعة األولى.

 .2015البيئة، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، الرغاية، الجزائر، أسس ومبادئ قانون 

فوائده"، سلسلة تكنولوجيا اإلنتاج  -منهجياته -صالح محمود الحجار، اإلصالح البيئي في الوطن العربي " أبعاده

 .2007، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 4األنظف 

 .2007اإلدارية للبيئة، دار اليازوري، عمان، األردن، عارف صالح مخلف، اإلدارة البيئية: الحماية 

علي عدنان الفيل، شرح التلوث البيئي في قوانين حماية البيئة العربية :"دراسة مقارنة"، المركز القومي 

 .2013لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 منهجيةاسم الوحدة: 

 2منهجية البحث العلمي اسم المادة: 
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 06الرصيد: 

 02المعامل: 

 أهداف التعليم 

 العلوم مجال فييهدف هدا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم في منهجية  أو مراحل اعداد بحث علمي 

 .القانونية

 المعارف المسبقة :

 . 1منهجية البحث العلمي 

 محتوى المادة:

  البحث .مرحلة   اختيار موضوع 

 طرق اختيار الموضوع .-

 المعايير الذاتية والموضوعية الختيار  موضوع البحث .-

 .  مرحلة جمع المصادر والمراجع 

 أنواع مصادرو مراجع البحث القانوني . -       

 أماكن وجود الوثائق .-  

 كيفية التعامل مع الوثائق و اعداد بطاقات القراءة-  

  إختيار االشكالية وضبطها. 

 ماهية االشكالية -

 كيف تنشأ االشكالية .-

 . مرحلة تحليل المادة العلمية 

 القراءة والتفكير والتأمل .-

 صور خزن المعلومات .- 

 االنترنت من  العلمية المادة تحليل جمع  كيفية حول بحوث  في يتمثل الشخصي العمل . 

 

 :طريقة التقييم

 الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (.مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك 

 المراجع : 

دار المسيرة للنشر والتوزيع عبد هللا زيد الكيالني ،دليل الرسائل واالطروحات الجامعية ،الطبعة االولى ،

 .2004،االردن ،عمان
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وري ،عمان ،االردن قنديجلي عامر ،البحث العلمي ،واستخدام مصادر المعلومات التقليدية االلكترونية ،دار الياز

،2002. 

 .2003صالح الدين شروخ ،منهجية البحث القانوني ،للجامعيين ،دار العلوم ،الجزائر 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 منهجيةاسم الوحدة: 

 االعالم واالتصال تتكنولوجيااسم المادة: 

 03الرصيد: 

 01المعامل: 

 

 أهداف التعليم:

 عرض أهم مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السلكية والالسلكية وأهم تطبيقاتها العملية الحديثةتهدف إلى 

 المعارف المسبقة المطلوبة :

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

 محتوى المادة:

 المحور األول: مفاهيم ومظاهر  

   نولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدةمفهوم تك -1

   ظاهرة انفجار المعلومات -2

 المحور الثاني: تكنولوجيا االتصال عن بعد

 تكنولوجيا االتصال الالسلكي -1

   االتصال الكابلي واأللياف الضوئية(تكنولوجيا االتصال السلكي ) -2

 المحور الثالث: بعض تطبيقاتها الحديثة

   وشبكاتها االتصاالت الرقميةتكنولوجيا   -1

   تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية -2

   تكنولوجيا األقمار الصناعية -3

   تكنولوجيا الميكروفون -4

  التلفزيوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجيا البث  -5

   التلتكست والفيديوتكس، الفيديوفون...تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك،  -6

   تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت  -7

   تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد اإللكتروني -8

   تكنولوجيا الحاسوب اللوحي )اللوح اإللكتروني( -9

 آفاق تطورهابعضخاتمة: 

 المراجع:

 .2003إياد شاكر البكري: تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق للنشر،  -

 .1997حسن عماد مكاوي: تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  -
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 .2014تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة )بعض تطبيقاتها التقنية(،الجزائر، دار هومة، دليو فضيل:  -

 .1990ية، بيروت، دار الراتب الجامعية، فاروق سيد حسين: الكوابل، األوساط التراسلية واأللياف الضوئ -

 .2001محمدمحمد الهادي: تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكاديمية،  -

 .2010هادي 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 

 

 

 

 

 

 القانون العقاري عنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 قانون البناءاسم المادة: 

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

قانون البناء هو تعرف الطالب على االحكام الخاصة بعمليات البناء التي تخضع في مجملها الهدف من دراسة مادة 

لقواعد القانون الخاص، مع تبيان مسؤولية كل متدخل في عملية البناء " صاحب البناء، المهندس المعماري، 

 المقاول، المرقي العقاري، شركات التأمين...إلخ".

 مسبقة المطلوبة: المعارف ال

بالقانون المدني " بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية ملم لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب 

 االلتزامات والمسؤولية المدنية".

 محتوي المادة:

 مدخل لقانون البناءالمحور األول :

 مجاله ومصادره.

 بالبناءالقواعد القانونية الخاصة المحور الثاني: 

 دور ومسؤولية كل متدخلالمحور الثالث: 
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 طرق اثبات عيوب البناءالمحور الرابع: 

 دور القضاءالمحور الخامس :

 طريقة التقييم:

 ن طريق إمتحان في آخر السداسي . يتم التقييم ع

 المراجع: 

 .2001مغبغب نعيم، عقود مقاوالت البناء واألشغال الخاصة، الطبعة الثالثة، مصر، 

 .2006مد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، دار الفكر الجامعي، مصر، مح

 .2010، دار الثقافة،  األردن، (B.O.Tوضاح محمد محمود، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية )

 

SAINT-ALARY Roger, SAINT-ALARY-HOUIN Corinne, Droit de la construction, 

édition Dalloz, 2016. 

François-Xavier Ajaccio, L'assurance construction, Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment - C.S.T.B. / Guide pratique Droit & construction, 2016. 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 الرهن العقارياسم المادة: 

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

تسمح دراسة مادة الرهن العقاري للطالب من التعرف على مضمون الرهون الرسمية والحيازية، وكيف نظمها 

 المشرع في القانون المدني. 

 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 بالقانون المدني.بالمفاهيم العامة للقانون وكذا على دراية ملم لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب 

 محتوي المادة: 

 الرهن الرسمي المحور األول :

 الرهن الحيازيالمحور الثاني: 
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 العمل الشخص: " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادة "

 

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق امتحان في آخر السداسي .

 المراجع: 

 محمد حسين منصور، الحقوق العينية األصلية، الدار الجامعية.

 .2005محمد حسين قاسم، موجز الحقوق العينية األصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .2002رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية األصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 إحياء ،دار10 والعينية،الجزء الشخصية التأمينات المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري. أحمد الرزاق عبد

 .1960لبنان، العربي،بيروت التراث

 .1990 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،والعينية الشخصية التأمينات حسنين، محمد

 . 2005 ،االسكندرية المعارف منشأة الثانية، الطبعة ،والعينية الشخصية التأمينات ،تناغو السيد عبد سمير

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 

 أفقيةاسم الوحدة: 

 2لغة أجنبية  اسم المادة:

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

هو تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية خاصة تلك المتعلقة بمجال الفرنسيةالهدف من دراسة مادة 

 قانون العمران.  

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 ومصطلحاتها القانونية.   الفرنسية

 المادة: محتوي

 المحور االول: ترجمة المصطلحات المتعلقة بقانون العمران.

 متعلقة ببعض العقود اإلدارية. بالغة الفرنسية قانونية المحور الثاني: دراسة نصوص

 :  المراجع

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

 القانونية و التجارية و المصرفيةالمصطلحات ، هيام،الجرد
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 معجم المصطلحات القانونية، منى ،جريج

 قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية، ممدوح ،حقي

 معجم المصطلحات القانونية، أحمد زكي ،بدري

 

 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 

 اسم الوحدة: أساسية

 العقاريةحماية الملكية اسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

بتمكين الطالب من اإلطالع على مجموع القواعد القانونية الخاصة طرق حماية الملكية العقاريةتسمح دراسة مادة 

 .ةوالجزائي ةالمدني منها بالحمايةبحماية العقار ال سيما ما تعلق 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 المدني والجزائي.

 محتوي المادة :

 الحماية المدنية للعقار المحور األول:

 الحماية الجزائية للعقار المحور الثاني: 

 دعاوى الحيازةالمحور الثالث: 

 " يحدد العمل الشخصي عن طريق أستاذ المادةلشخص : " العمل االمحور السادس :

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

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 : المراجع

 التراث إحياء والمقايضة،الجزءالرابع،دار البيع المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري. أحمد الرزاق عبد

 .1960لبنان، العربي،بيروت
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 التراث إحياء دار األول، الجزء ،االلتزامالمدني،مصادر القانون شرح في الوسيط السنهوري. أحمد الرزاق عبد

 .1960لبنان، العربي،بيروت

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات الرابع،ديوان الجزء المدني، القانون شرح في الوجيز قدادة، حسن أحمد خليل

1994. 

 .1990 الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان الرابع، الجزء المدني، القانون في البيع عقد حسنين، محمد

 . 2005 الجزائر، والتوزيع، للنشر موفم الثانية، الطبعة ،لاللتزام العامة ،النظرية االلتزامات فياللي، علي

 مقارنة،الشركة تطبيقية و نظرية دراسة اإلسالمي، الفقه و الجزائري المدني القانون في اإلثبات أدلة بكوش، يحيى

 .1981 الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية

 الخاص". القسم " العقوبات قانون شرح في الوجيز بوسقيعة، أحسن

 الخاص". القسم " العقوبات قانون شرح أوهايبية، هللا عبد

 

 القانون العقارياستر:عنوان الم

 لثالثاالسداسي: 

 اسم الوحدة: أساسية

 عقاريةالمنازعات الاسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

مجموع المنازعات القضائية هو تمكين الطالب من التعرف على  المنازعات العقاريةالهدف من دراسة مادة 

األراضي، واالجراءات القانونية المقررة لمثل هذا النوع من المنازعات مع المتعلقةباإلطار المبني ومجموع 

 التركيز على دور الجهات القضائية المختصة في فض هذا النوع من المنازعات.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

على دراية باألحكام العامة المدني، و لدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون الطالب ملم بالمفاهيم العامة للقانون

 المتعلقة بقانون االجراءات المدنية واالدارية.

 محتوى المادة: 

المحور األول : طبيعة المنازعات في المجال العقاري   

 المجاالت المرتبطة بالقانون العقاريصور الدعاوى فيالمحور الثاني :

 االجراءات وطرق الطعن.المحور الثالث: 

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

 طريقة التقييم:

 في آخر السداسي .  امتحانيتم التقييم عن طريق 

 المراجع: 

 .2003إسماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة، الجزائر، 
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 .2005طعن فيها، دار النشر والتوزيع، عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق ال

 .2006نزيه نعيم شالال، دعاوى رخص البناء، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

حامد الشريف، الطعن في القرارات اإلدارية في المباني أمام محام مجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، 

 .1996مصر، 

 2009العقارية، دار هومه، الجزائر، زروقي ليلى، عمر حمدي باشا، المنازعات 

 

 القانون العقاري عنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 

 اسم الوحدة: أساسية

 العقار البيئياسم المادة: 

 06الرصيد: 

 03المعامل: 

 أهداف التعليم: 

ومنها المحميات العقار البيئي هو تمكين الطالب من التعرف على مجموعة العقارات البيئية الهدف من دراسة مادة 

 والحظائر الطبيعية، المساحات الخضراء، الغابات... إلخ

 : المعارف المسبقة المطلوبة

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

 البيئة.

 محتوي المادة:

 ة  المحور االول : الحظائر والمحميات الطبيعي

 المحور الثاني: المساحات الخضراء

 المحور الثالث: الغابات

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 المراجع : 

هنوني نصر الدين، الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، 

2013. 

هنوني، الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، الديوان الوطني لألشغال نصر الدين 

 .2001العمومية، طبعة 
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وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة، حماية الساحل وتثمينــــــه" نصوص تشريعيــــــــــــــة وتنظيمية"، بدون طبعة، 

 بدون سنة نشر.

 

 العقاريالقانون عنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 

 منهجيةاسم الوحدة: 

 منهجية اعداد مذكرةاسم المادة: 

 06الرصيد: 

 02المعامل: 

 أهداف  التعليم :

من المتطلبات االساسية  كتابة البحث في صورته النهائية ،وعلى الطالب  أن يتقيد بمجموعة من التعليمات 

ته مقبولة ويستطيع  أن يستكمل بها   متطلبات الحصول على واالجراءات في المرحلة النهائية  حتى تكون مذكر

 الدرجة العلمية .

 :المعارف المسبقة 

 2ومنهجية البحث العلمي  - 1منهجية البحث العلمي -

 محتوى المادة :

  مرحلة  وضع خطة البحث(Plan de rédaction ). 

 . المقدمة 

 وصف كامل لماهية الموضوع وأسباب إختياره . - -

 ألهم الفرضيات العلمية .حصر  -

 أ همية الموضوع ونطاقه.-

 األهداف القانونية والعملية للموضوع  . -

 بيان بإشكالية البحث . -

 المنهج المتبع .-

 الصعوبات والمشاكل التي اعترضت الباحث. -

 تقسيمات البحث الرئيسية . -

   البحث  . متن 

 أبواب البحث و التفريعات أو فصوله وعناوينه.-

 كيفية صياغة العناوبن .-

 كيفية توثيق المراجع  في المتن .-

 كيفية االقتباس بالمعنى والحرفي .

 كيفية التهميش .-
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 كيفية التمهيد وتحرير الخالصات .-

 . الخاتمة 

 االجابة عن التساؤالت والفرضيات التي طرحت في المقدمة .

 حصيلة الدراسة .-

 النتائج  التي تم إستخالصها .

 التوصيات  واالقتراحات .تقديم -

 . كيفية كتابة البحث العلمي 

 أسلوب الكتابة ولغة البحث والتعبير.-

 االلتزام بالترتيب في عرض الفكر القانوني .-

 االلتزام بالقواعد النحوية واإلمالئية .

 مراعاة عالمات الوقف والترقيم .-

 . كيفية إعداد  قائمة المراجع 

 . تنظيم المالحق والفهرسة 

 . طباعة البحث  وإخراجه 

 صفحة الغالف .-

 صفحة الشكر والتقدير .-

 صفحة االهداء -

 . شروط الطباعة والتنظيم للمخطوط 

 .كيفية مناقشة البحث  العلمي القانوني 

 العمل الشخصي يتمثل  في إعداد صورة أولية  لمشروع خطة بحث  الماستر . -

 :طريقة التقييم

 يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (.مراقبة مستمرة، امتحان ) 

 المراجع : 

الخليلي ،خليل وعثمان ،نور الدين عقيل ،التوثيق في البحوث والدراسات التربوية واالجتماعية ،أربد ،دار -

 19900الكتاني للنشر والتوزيع ،

والتطبيق ،دار الصفاء للنشر والتوزيع عليان ،ربحي وغنيم ،عثمان ،مناهج وأساليب البحث  العلمي ،النظرية -

 .2000،عمان ،

االلكترونية ، دار اليازوري قنديلجي عامر ،البحث العلمي واستخدام مصادر  المعلومات  التقليدية و-

 .2002،،عمان

 

 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:
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 الثالثالسداسي: 

 اسم الوحدة: منهجية

 المشروع المهني والشخصياسم المادة: 

 03الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم:

المهن التي يستطيع بدراسة الوظائف و االجتماعي ،لربط الطالب بالمحيط االقتصادي ويهدف من خالل المقياس 
 الولوج اليها بعد التخرج من خالل معاينتها عن كثب.

 المعارف المسبقة المطلوبة :

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

 محتوى المادة:

 تحليل الوضع -

 .تحديد الهدف ومؤشرات األداء -

 .إعداد هيكل تقسيم العمل -

 (.االستخدام األمثل للموارد )تقنية تقييم ومراجعة البرامج -

 .توضيح مسؤوليات كل مهمة -

 .التنفيذوالضبط لتعظيم النتائج -

 .تحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحقالتقييم ل -

نماذج لمشاريعكل 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 المهنيين.. -زيارات ميدانية -بطاقات تقنية عن المهن   -بحوث متعلقة بالمهن  -

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

 

 

 

 

 

 

 

 القانون العقاريعنوان الماستر:
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 الثالثالسداسي: 

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 حماية المستهلك العقارياسم المادة: 

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

بعمق على الحماية القانونية  هو تمكين الطالب من التعرف حماية المستهلك العقاريالهدف من دراسة مادة 

 التي قررتها النصوص القانونية والتنظيمية للمستهلك العقاري.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 لمخل القانون العقاري.بالمفاهيم العامة  ملم الطالبلدراسة هذا المقياس يكفي أن يكون 

 )نشأة وتطور حركة حماية المستهلك(. المحور األول:مفهوم قانون حماية المستهلك:

 :)االلتزامات العامة للمهنيين العقاريين(المحور الثاني: حماية المستهلك العقاري قبل التعاقد

 عام.طبيعة قواعد قانون حماية المستهلك بوجه -

 التزامات المهنيين قبل التعاقدية في المجال العقاري تجاه المستهلك)المرقي العقاري، الوكيل العقاري،...(-

االلتزام قبل -( التضليليااللتزام قبل التعاقدي بتقديم معلومة وبصدقيتها)الحق في االعالم والحماية من االعالن - 

 التعاقدي بالسالمة

 الضمان.االلتزام قبل التعاقدي ب-

 المحور الثالث: الحماية العقدية للمستهلك العقاري:

 مفهوم عقد التمويل العقاري )تعريف التمويل العقاري، تمييزه عن االيجارالتمويلي،والتشغيلي( -

مجال حماية المستهلك العقاري من حيث األشخاص)هيئات مانحة للتمويل )المؤسسة المالية الممولة(، الطرف -

 مستهلك(، الهيئات الضامنة )والضمانات المطلوبة في اتفاق التمويل(.المستفيد  )ال

 مجال حماية المستهلك العقاري من محتوى العقد:) البنود التعسفية، وشروط العقد(.   -

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 الـــمــــراجـــع

 .2003دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة سيدي بلعباس،–ستهلك محمد بودالي، الحماية القانونية للم

 .                2007ثروت عبد الحميد ، اتفاق التمويل العقاري ، دار الجامعة الجديدة،  مصر،  

 سماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دار هومة للطباعة  

 . 2003والنشرو التوزيع، الجزائر، 

 محمد علي محمد أحمد البنا، القرض المصرفي ، الطبعة االولى، دار الكتب العلمية ،  

 . 2006لبنان ،   

 مصطفى رشدي شيحة ، النقود و المصارف و اإلئتمان ، دار الجامعية الجديدة للنشر،  

  1999مصر،  

 ق ، دار هشام زوين و محسن زوين، التمويل و الرهن العقاري ، الواقع و التطبي

 الكتاب الذهبي ، مصر.
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 القانون العقاري عنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 

 استكشافيةاسم الوحدة: 

 االمتيازحقوق اسم المادة: 

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

بحقوق  مقياس حقوق االمتياز للطالب بتحصيل المعارف القانونية حول األحكام القانونية الخاصةدراسة  تسمح

 االمتياز العامة والخاصة.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

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

 المدني.

 محتوي المادة: 

 األحكام العامة لحقوق االمتياز المحوراألول:

 ق االمتيازتقسيم حقو المحورالثاني:

 طريقة التقييم:

 ن طريق امتحان في آخر السداسي . يتم التقييم ع

 

 

 المراجع :

بن رقية بن يوسف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باإليجار المدني والتجاري، الطبعة الثانية، 

 .2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

التشريع المدني الجزائري، دراسة نظرية وفق أحدث التعديالت، دار طليطلة، دوار جميلة، عقد اإليجار في 

 .2011الجزائر، 

بومخيلة سميرة، اإليجار التجاري في ظل القانون القديم والتعديالت الجديدة له، مؤسسة بديع للنشر والخدمات 

 .2009اإلعالمية، دار الثقة، الجزائر، 
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 القانون العقاريعنوان الماستر:

 الثالثالسداسي: 

 أفقيةاسم الوحدة: 

 3لغة أجنبية  اسم المادة:

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

هو تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية خاصة تلك المتعلقة بمجال الفرنسيةالهدف من دراسة مادة 

 البيئة ومنازعات التعمير.  

 : المعارف المسبقة المطلوبة

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

 ومصطلحاتها القانونية.   الفرنسية

 محتوي المادة:

 المحور االول : نصوص في منازعات التعمير  

 المحور الثاني: قانون البيئة

 طريقة التقييم:

 يتم التقييم عن طريق إمتحان في آخر السداسي . 

 :  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

 حقوقية والتجاريةقاموس المصطلحات ال، ممدوح ،حقي

 عربي- انجليزيقاموس قانوني  ،طارقي

 معجم المصطلحات القانونية، أحمد زكي ،بدري
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