
األعمال قانون ختصص 2015/2016 ماسرت التخرج مذكرات  
 عنوان املذكرة

 االئتمان املصريف يف التشريع اجلزائري
 املسؤولية اجلزائية للبنك عن جرمية تبييض األموال يف التشريع اجلزائري

 االعتماد املستندي
 العقد اإللكرتوين

 الرقابة على إدارة املؤسسة العمومية االقتصادية
 آاثر اتفاقات املنظمة العاملية للتجارة على سيادة الدول

 اجلرائم الواقعة على العالمة التجارية
 استغالل براءة االخرتاع يف التشريع اجلزائري

 االستعمال التعسفي ألموال الشركة
 التصديق اإللكرتوين
 التوقيع اإللكرتوين

 بطاقة الدفع اإللكرتوين
 االلتزام الصريف

ات القانونية لقيام جممع الشركات يف التشريع اجلزائرياآللي  
 

ختصص قانون األعمال 2016/2017عناوين مذكرات التخرج ماسرت   

 عنوان املذكرة
 الرتاضي يف العقود االلكرتونية

 مسؤولية حمافظ احلساابت يف مراقبة شركة املسامهة
 اإلطار القانوين لعمليات الرتكيز االقتصادي 

لقانوين الندماج الشركات يف التشريع اجلزائريالنظام ا  
 األليات القانونية ملكافحة تبييض األموال يف التشريع اجلزائري

 احلماية القانونية للشيك
 محاية املستهلك من املمارسات التجارية غري الشرعية



 حق املستهلك يف اإلعالم
 االستثمار عرب القيم املنقولة يف التشريع اجلزائري

ثبات التعاقد اإللكرتوين إ  
 مكافحة املؤسسات املصرفية جلرمية تبييض األموال

 التحكيم التجاري الدويل
 اإلطار القانوين للرقابة على النشاط البنكي يف اجلزائر 

 محاية املستهلك يف ظل املنافسة احلرة
 النظام القانوين للشركات املتعددة اجلنسيات

مة التجاريةاحلماية القانونية للعال  
 احلماية القانونية لرباءة االخرتاع يف القانون اجلزائري

 تقليد براءة االخرتاع يف التشريع اجلزائري
 احلماية املدنية للعالمة التجارية

 بيع احملل التجاري يف التشريع اجلزائري
 الشركة القابضة وعالقتها ابلشركات التابعة هلا

اعات التجاريةلية حلل النز آنظام الوساطة ك  
 

ختصص قانون األعمال 2017/2018مذكرات التخرج ماسرت   
 الرقم عنوان املذكرة

 01 دور العالمة التجارية يف محاية املستهلك
 02 أحكام الشيك يف القانون التجاري اجلزائري

 03 الرقابة على عمليات الرتكيز االقتصادي
 04 التنظيم اهليكلي جملمع الشركات

 05 ار التجاري يف التشريع اجلزائريعقد اإلجي
 06 النظام القانوين إلدارة شركات املسامهة

اجلزائر يف البنكية النقدية للودائع القانونية اجلوانب  07 
 08 أجهزة تسوية النزاعات التجارية يف املنظمة العاملية للتجارة

 09 ضماانت االستثمار يف التشريع اجلزائري



حلماية املستهلك يف التشريع اجلزائرياألليات القانونية   10 
16/09حمفزات االستثمار االجنيب يف اجلزائر وفق القانون رقم   11 

 12 عقود االستثمار األجنيب يف إطار الشراكة
 13 انقضاء الشركات التجارية

 14 السند ألمر يف التشريع اجلزائري
  
 

 


