تخصص :قانون أعمال

العنوان المقترح
الرقابة على نشاط المحل التجاري
ضمانات حماية الملكية الفكرية في الجزائر
دور الجمعيات في حماية المستهلك
حماية إرادة المستهاك في ضوء قانون الممارسات التجارية 04-02
تصفية الشركات التجاربة في الجزائر
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري
المسؤولية القانونية للمنتج في القانون الجزائري
ضمانات االستثمار في القانون الجزائري
التصرفات الواقعة على المحل التجاري
النظام القانوني للوساطة في بورصة القيم المنقولة
قواعد ممارسة األنشطة التجارية في القانون الجزائري
النظام القانوني للعقار الموجه لالستثمار
النظام القانوني الندماج الشركات التجارية
اليات الرقابة في النظام البنكي الجزائري
النظام القانوني لحماية حقوق المؤلف في الجزائر
النظام القانوني للتجمعات االقتصادية في الجزائر
االتفاقات غير المشروعة في القانون الجزائري
حل شركة المساهمة في القانون الجزائري
حماية العالمة في القانون التجاري الدولي
براءة االختراع –دراسة مقارنة-
الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري
جنسية الشركات التجارية
السجل التجاري االلكتروني
الجوانب القانونية للتصدير نحو الخارج
النظام القانوني للتقييس في القانون الجزائري
نظام التقييم البيئي كآلية للتنمية المستدامة
نظام التخطيط البيئي كآلية للتنمية المستدامة
الترقيم المؤقت للعقار و المنازعات المتعلقة به
عقد االمتياز التجاري
اإلفالس و الصلح الواقي منه
الحماية القانونية للتجارة االلكترونية
النظام القانوني لشركات األشخاص
حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية
المسؤولية العشرية في التشريع الجزائري
الحماية القانونية للعالمة التجارية في التشريع الجزائري

العنوان المقترح
النظام القانوني لعقود االمتياز في الجزائر
القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
جريمة اختالس المال العام في القانون الجزائري
أحكام الجريمة الجمركية في القانون الجزائري
التقيس و أثره في حماية المستهلك
الحماية المدنية للعالمة التجارية
حدود الحرية التعاقدية في الشركات التجارية
الممارسات المخلة بالنزاهة التجارية
مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
التدليس في الممارسة التجارية
النظام القانوني للسجل التجاري في التشريع الجزائري
الحماية القانونية للمعرفة الفنية – دراسة مقارنة -
الحماية القانونية للعامل من االخطار المهنية في التشريع الجزائري
النظام القانوني لعقود االحتراف الرياضي –دراسة مقارنة-
التراضي في العقود االلكترونية
االطار القانوني النضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية
بطالن قرار عقد التحكيم التجاري الدولي
االثبات االلكتروني وأثره على العمل التجاري
تسوية المنازعات الناشئة عن االستثمار
ضمانات حماية المستهلك في التشريع الجزائري
الحماية الجنائية للعالمة التجارية
مبدأ حرية االستثمار و القيود الواردة عليه
الحماية بواسطة التعويض في حالة نزع ملكية المستثمر االجنبي
ضمان حرية التحويل في قانون االستثمار الجزائري
الضمانات المقررة عن عقود االستثمار الجزائري
دور الوكالة الوطنية لالستثمار في ظل قانون االستثمار رقم 09-16
منح العقار الصناعي في إطار عقود االمتياز و دورها في ترقية االستثمار
تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم التحكيم التجارية الدولية
االثبات في المواد الجمركية
الحماية القانونية لبراءات االختراع
الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية
المراكز و الهيئات الدولية و االقليمبة المتخصصة لحماية الملكية الفكرية
مؤسسات التحكيم التجاري الدولي
صور التجارة االلكترونية

العنوان المقترح
القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي
اكتساب الباعة المتجولون صفة التاجر
المحل التجاري كحصة في رأس مال الشركة في التشريع الجزائري
التصرف في ملك الغير
التحكيم التجاري االلكتروني
دور القروض المصرفية في تمويل المؤسسة االقتصادية
النظام القانوني لعقد الكفالة المالية
أحكام ادارة المال الشائع
إدارة العقار الشائع في التشريع الجزائري
القانون الواجب التطبيق على المنازعات االلكترونية
مجلس العقد االلكتروني
النظام القانوني للترقية العقارية
قسمة المهايأة في القانون الجزائري
الحجز العقاري في التشريع الجزائري
التصديق االلكتروني في التشريع الجزائري
آليات إدارة الملكية العقارية المشتركة في التشريع الجزائري
رهن المحل التجاري
الشكلية في التصرفات القانونية
شرطية الحكم الراشد في عمل المؤسسات المالية الدولية
دور القاضي المدني في مواجهة سلطات ارادة المتعاقدين
سلطة هيئات الضبط المستقلة في توقيع الجزاء االداري
قانون العقد في مواجهة قانون المنافسة
القواعد المتعلقة بالمنافسة في مجال الصفقات العمومية
االلتزام بالسالمة في عقود االستهالك
حماية المستهلك في ظل الملكية الصناعية وفقا للتشريع الجزائري
سلطة االدارة في حماية النظام العام االقتصادي
األمن القانوني كقيمة لجذب االستثمار األجنبي في الجزائر
التدليس و آثره على المعامالت التجارية –دراسة مقارنة -
الخدمات البنكية االلكترونية ودورها في ترقية االستثمار
الضوابط القانونية إلبرام الصفقات العمومية بين النظرية و التطبيق

