
 

 

 

 

 

 ماجستير بحث

القانون األنجلوساكسوني 



 وصف مفّصل لبرامج التكوين  -2
 أنموذج موّحد لتقديم برامج شهادات الماجستير في "أمد" 

 السداسي األّول 

طبيعة  الوحدة التعليمية  عدد 

الوحدة  

  التعليمية

)أساسية/  

 اختيارية(

العناصر  

المكونة  

للوحدة  

 التعليمية 

 أسبوعا(  14ساعات التدريس في السداسي )حجم 

 ساعة  302

 األرصدة 

 رصيدا  30

 نظام التقييم واالمتحانات  الضوارب 

 نظام مزدوج 

أشغال   درس نظري 

 مسيرة

أشغال  

 تطبيقية

 :شكل آخر

 ندوات بحث 

  عنصر الوحدة 

 )عند االقتضاء(

 4)بين الوحدة 

   أرصدة (  7و

عنصر  

 الوحدة 

 مستمرة  مراقبة الوحدة 

 امتحان نهائي و 

1 Introduction to the Common Law 

System 

 28   42  أساسية 

 

 7  3 × 

2 U.S Judiciary System  42  أساسية 

 

  28  

 

 7  3 × 

3 International Arbitration  1 أساسية,  
International 

Commercial 

Arbitration   

2, 

International 

60 

 

    6  3 × 

العلوم القانونية   المؤسسة: كلية قرطاج  جامعة
 والسياسية واالجتماعية بتونس 

 القانون األنجلو ساكسوني  بحث :  ماجستير 

 المادة : القانون الخاص  مجال التكوين : القانون 



Investment 

Arbitration 

4 Contract Law  1 أساسية, Theories  

of the 

Common Law 

of Contracts   

2,Legal  

Regime of 

Contracts  

60 

 

    6  3 × 

5 Civil Liability  21  اختيارية 

 

    4  2 × 

6 Research methodology            

 
  



 
 

 أنموذج موّحد لتقديم برامج شهادات الماجستير في "أمد" 
 الثانيالسداسي 

طبيعة  الوحدة التعليمية  عدد 

الوحدة  

  التعليمية

)أساسية/  

 اختيارية(

العناصر  

المكونة للوحدة  

 التعليمية 

 أسبوعا(  14حجم ساعات التدريس في السداسي )

 ساعة  302

 األرصدة 

 رصيدا  30

 نظام التقييم واالمتحانات  الضوارب 

 نظام مزدوج 

أشغال   درس نظري 

 مسيرة

أشغال  

 تطبيقية

 :شكل آخر

 ندوات بحث 

عنصر  

)عند   الوحدة 

 االقتضاء(

 4)بين الوحدة 

   أرصدة (  7و

عنصر  

 الوحدة 

 مراقبة مستمرة  الوحدة 

 امتحان نهائي و 

1 U.S Corporate Law   28    42  أساسية  

 

 7  3 × 

2 International Contracts 

(CISG) 

  28    42  أساسية 

 

 7  3 × 

3 U.S AntiTrust Law   1 أساسية, Legal & 

Institutional 

Framework 

2, 

Extraterritorial 

Application of 

AntiTrust Law 

60      6  3 × 

4 Company Law (U.K)  1 أساسية. 

Corporate Entity  

60      6  3 × 



2  . 

Corporate 

Governance 

5 Anti-Corruption Law  2  4      21  اختيارية × 

6 Compliance Law اختيارية           

 

 

  



 

 

 

 

 

 أنموذج موّحد لتقديم برامج شهادات الماجستير في "أمد" 

 السداسي الثالث

طبيعة  الوحدة التعليمية  عدد 

الوحدة  

  التعليمية

)أساسية/  

 اختيارية(

العناصر  

المكونة للوحدة  

 التعليمية 

 أسبوعا(  14حجم ساعات التدريس في السداسي )

 ساعة  302

 األرصدة 

 رصيدا  30

 نظام التقييم واالمتحانات  الضوارب 

 نظام مزدوج 

أشغال   درس نظري 

 مسيرة

أشغال  

 تطبيقية

 :شكل آخر

 ندوات بحث 

  عنصر الوحدة 

 )عند االقتضاء(

 4)بين الوحدة 

   أرصدة (  7و

عنصر  

 الوحدة 

 مراقبة مستمرة  الوحدة 

 امتحان نهائي و 

1 Banking Law  3  7   28   42  أساسية × 

2 International Private Law  3  7   28    42  أساسية × 

3 Financial Markets Law  1 أساسية,  Financial 

Markets Legal 

Sources 

2,  Financial 

Markets 

Operators & 

Authorities 

60      6  3 × 

المؤسسة: كلية العلوم القانونية   جامعة قرطاج 

 والسياسية واالجتماعية بتونس 

 القانون األنجلو ساكسوني  بحث :  ماجستير 



4 Intellectual Property Law  1 أساسية. 

International 

Intellectual 

Property Law 

2. 

U.S Intellectual 

Property 

Protection 

 

60  

 

    6  3 × 

5 International Sureties 2  4      21  اختيارية × 

6 Pleading & Memoradum Legal 

Skills 

           

 

  



 

 أنموذج موّحد لتقديم برامج شهادات الماجستير في "أمد" 

 

 رابع السداسي ال 

طبيعة الوحدة   الوحدة التعليمية  عدد 

  التعليمية

)أساسية/  

 اختيارية(

العناصر  

المكونة  

للوحدة  

 التعليمية 

 األرصدة  أسبوعا(  14حجم ساعات التدريس في السداسي )

 رصيدا  30

 واالمتحانات نظام التقييم  الضوارب 

أشغال   درس نظري 

 مسيرة

أشغال  

 تطبيقية

 :شكل آخر

 ندوات بحث 

  عنصر الوحدة 

 )عند االقتضاء(

 4)بين الوحدة 

   أرصدة (  7و

عنصر  

 الوحدة 

  الوحدة 

 

 7 30 سداسي مخّصص إلعداد رسالة ماجستير بحث    مناقشة الرسالة  

 



 


