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تخصص:قانون اعمال
للسنة الجامعية 2020/2021
الرقم

اسم و لقب الطالب

موضوع المذكرة

1

حماية المستهلك من تقليد العالمات التجارية

2

النظام القانوني لالسرار التجارية

3

دور مكافحة الفساد في تشجيع وحماية االستثمار االجنبي

4

اآلثار القانونية للعقد التجاري االلكتروني

5

الحماية الجزائية بطاقات االئتمان في التشريع الجزائري

6

المسؤولية المدنية للمستثمر االجنبي

7

المقاصة المصرفية االلكترونية

8

التحكيم كوسيلة لفظ منازعات العالمة التجارية في البيئة الرقمية

9

القانون الواجب التطبيق على االعتماد المستندي

10

قواعد الضمان في البيع االلكتروني

11

دور التحكيم في فض منازعات النقل البحري للبضائع

12

الحماية المدنية للدوائر المتكاملة في القانون الجزائري

13

الترخيص باستغالل براءة االختراع في القانون الجزائري

المشرف

إمضاء الطالبين

14

الحماية المدنية للتصاميم الدوائر المتكاملة

15

مراحل ابرام العقد التجاري الدولي

16

ضمانات المتعاقدين في عقود التجارة الدولية

17

جهاز تسوية منازعات الملكية الفكرية
في اطار منظمة العالمية للتجارة

18

عقد الفرانشير التجاري

19

النظام القانوني للعالمة المشهورة

20

الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية

21

النظام القانوني لرأس مال في شركة المساهمة

22

الحماية القانونية للمصنفات الرقمية في التشريع الجزائري

23

المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات التصديق االلكتروني

24

التحكيم كآلية لفض منازعات عقود االستثمار

25

شرط الثبات التشريعي في ظل القانون رقم  16/09المتعلق بترقية االستثمار

26

المسؤولية المدنية للمعامالت االلكترونية في التشريع االلكتروني

27

خصوصية المنازعة البنكية في التشريع الجزائري

28

خصوصية المنازعة الجمركية في قانون الجمارك

29

النظام القانوني لعقد التأمين البحري

30

دوره البنوك في عمليات االستثمار في الجزائر

31

حماية المستهلك في ظل جائحة كورونا ،المواد الصيدالنية نموذجا ً

32

العدول عن عقد االستهالك اإللكتروني (دراسة مقارنة)

33

السجل التجاري االلكتروني في التشريع الجزائري

34

أحكام المصرفية االسالمية في القانون الجزائري

35

النظام القانوني لشركة المحاصة في القانون الجزائري

36

هيئات مكافحة الفساد المالي في الجزائر

37

اندماج الشركات في القانون الجزائري

38

السرية المصرفية في القانون الجزائري

39

جرائم الشيك وآليات مكافحتها

40

الرقابة على البنوك االسالمية من طرف البنك المركزي

41

المسؤولية الجزائية للبنك في جريمة تبييض االموال

42

الحماية القانونية للمتعاملين ببطاقات الدفع االلكترونية

43

التفاوض االلكتروني في التجارة الدولية

44

الحماية الجزائية للمستهلك

45

الشركات االلكترونية ودروها في النشاط التجاري

46

الرقابة المسبقة على النشاط البنكي في الجزائر

47

المسؤولية الجزائية لمديري الشركات التجارية

48

مسؤولية البنك في حالة إفالس العميل.

49

المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات اإلقتصادية.

50

االكتتاب في رأسمال شركة المساهمة

51

ضمانات المشتري في عقد البيع اإللكتروني

52

منازعات العالمات التجارية وأسماء المواقع اإللكترونية

53

النظام القانوني للتجميعات االقتصادية

54

االمن االلكتروني للمعامالت االلكترونية

55

جرائم االعالم االلكتروني

56

حق التصرف في براءة االختراع

57

حماية اسرار االعمال امام مجلس المنافسة

58

االطار القانوني لعقد العمل البحري

59

جرائم البورصة المقررة في التشريع الجزائري

60

هئيات التصديق االلكتروني(االلتزامات والمسؤولية)

61

قاعدة  49-51وتاثيرها على المستثمر االحنبي في الجزائر

