
  

 

 
 
 
 

 

 برنامج الیوم الدراسي الموسوم                                      
 التعاقد بالبیع عبر االنترنت                                               

 2018مارس  01المنعقد یوم الخمیس                                         
 : صباحیةال  جلسةال

 د. سي یوسف قاسيأ . : الجلسة رئیس
 سا 10:00  -اس08:00

 .ربیع زهیة: مفهوم العقد االلكتروني وتمییزه عن غیره من العقود المشابهة له./دسا: مداخلة: 08:40 -سا08:30 -
 .والي نادیة: التراضي في العقود االلكترونیة /.بلحارث لیندة و د/د سا:مداخلة:08:50 -سا08:40 -
 د/ خلوفي خدوجة و د/ بشور فتیحة: التراضي في العقد االلكتروني. مداخلة:سا:09:10 -سا09:00 -
 .د/ضریفي صادق: خصوصیة التراضي في عقد البیع المبرم عبر االنترنت :سا:مداخلة09:20 -سا09:10 -
 .االلكتروني حق المستهلك في التراجع في عقد البیع : د/بركات كریمة :سا:مداخلة09:30 -سا09:20 -
 االلتزام بالتسلیم في التعاقد بالبیع عبر االنترنت. خصوصیاتمعزوز دلیلة :د/  ::مداخلة09:40ــــــــ سا09:30 -
 .في التعاقد بالبیع عبر االنترنت د/ بن قویة المختار: اإلثبات ::مداخلة09:50ــــــ  09:40 -
  ةمناقشة عام :سا11:00 - اس10:00  -



  

 

 
 أكلي محند اولحاج البویرة  جامعة

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 قسم القانون الخاص

 ینظم یوما دراسیا بعنوان
 التعاقد بالبیع عبر االنترنت

 2018مارس  01یوم الخمیس 
 كمال مخلوف الرئیس الشرفي: د/

 الیوم الدراسي: د/ معزوز دلیلة رئیسة
 اللجنة العلمیة للیوم الدراسي        

 د/عیساوي محمدرئیس اللجنة العلمیة للیوم الدراسي: 
 أعضاء اللجنة العلمیة               

 د/ قاسي سي یوسف: جامعة أكلي محند اولحاج البویرة .أ
 د/ حمودي ناصر:  جامعة أكلي محند اولحاج البویرة

 جامعة أكلي محند اولحاج البویرة شیهاني سمیر:د/ 
 د/ معزوز دلیلة: جامعة أكلي محند اولحاج البویرة
 د/ بركات كریمة: جامعة أكلي محند اولحاج البویرة
 د/ بلحارث لیندة: جامعة أكلي محند اولحاج البویرة

 د/ خلوفي خدوجة: جامعة أكلي محند اولحاج البویرة
 أكلي محند اولحاج البویرةد/ بشور فتیحة: جامعة 

 د/ والي نادیة: جامعة أكلي محند اولحاج البویرة
 البویرة أكلي محند اولحاج جامعة د/ ضریفي الصادق: 

 البویرة  أكلي محند اولحاج  جامعة   د/ قتال حمزة: 
 البویرة أكلي محند اولحاج  جامعةد/ لونیسي علي : 

 البویرة                              محند اولحاجأكلي د/ العشاش محمد: جامعة 
 البویرة محند اولحاج أكلي د/ خالدي فتیحة: جامعة 

 البویرة محند اولحاج أكلي د/ أكیل حمیدة :جامعة  
 البویرة محند اولحاج  أكليجامعة  د/ شرفاوي عائشة:
 ةالبویر  أكلي محند اولحاج أكلي جامعة أ/ سعودي عمر: 

 

 للیوم الدراسياللجنة التنظیمیة 
 شیهاني سمیر د/ :الرئیس

                    
  اللجنة التنظیمیة أعضاء

 ....عضوا...............د/ بن قویة المختار: جامعة البویرة  
 عضوا.......................جامعة البویرة   :  ربیع زهیة د/

 ....عضوا................ جامعة البویرة  أ/ رحماني حسیبة: 
 ....عضوا................. / نبهي محمد:    جامعة البویرة أ
 ....عضوا................... جامعة البویرة  دوش صفیة:ح أ/
 ......عضوا................علیوات حمیدة: جامعة البویرة أ/ 

 موضوع الیوم الدراسي 

لتقلیدیة ا البیعأسالیب ساهمت وسائل االتصال الحدیثة في تغییر      
عالم والعلى إستراتیجیة تتماشى  معتمدةأسالیب حدیثة متمیزة  إلى

حدیات االفتراضي الذي أصبح واقعا محتوما بما یحمله من ایجابیات وت
إلى  إیجاد مناخ تشریعي مالئم، ودافع لذا الضرورة استوجبت ومخاطر،

عدة  ةتنظیم وٕاصدار تشریعات  خاصة بالمعامالت االلكترونیة مع مراعا
            جوانب قانونیة بهدف حمایة المتعاقد في البیع عبر االنترنت.

 ال یجب أن لذا، ولما كان القانون هو مرآة الواقع،المشرع الجزائري  
 اقدالتع بمعزل عن التطورات التي شاهدتها دول العالم في مجال یكون
بهدف ف ولذا ،خارجي  أوداخلي  عبر االنترنت سواء كان التعامل  بالبیع

ات و اآللیات والضمانتحقیق السبل و  تطویر هذا النوع من المعامالت،
مصالح لحمایة عبر االنترنت، وتحقیق  للتجارة االلكترونیة لقانونیةا

انة ، یجب الوقوف حول مدى اعتبار الترسالمستهلكینالمشترین، أي 
ي وكذا رونالقانونیة الجزائریة في مجال البیع عامة ناظمة للبیع االلكت

 ة ،خاص عامة وفي الجزائر عبر االنترنت وأفاق التعاقد بالبیعواقع حول 
 آلیات بهدف الوصول إلى  بلورة )تحدیاتالو أمعوقات الأي رصد  ( 

    ه .  فعالة العتماد هذا البیع وتشجیع المعامالت االلكترونیة من خالل

 
محاور الیوم الدراسي                            

 
المحور األول : مفاھیم عامة حول التعاقد بالبیع عبر االنترنت  -  
لبیع عبر المحور الثاني : بیان الجوانب القانونیة المتعلقة بالتعاقد با -

  االنترنت
اقدین المحور الثالث : توفیر الحمایة القانونیة للمتعاقد وغیر المتع -

 بالبیع عبر االنترنت  
إلى واقع وأفاق البیع االلكتروني عبر المحور الرابع : التطرق  -

 االنترنت في الجزائر
 أھداف الیوم الدراسي

نترنت  إبراز وتحلیل الخصوصیات القانونیة للتعاقد بالبیع عبر اال -  
روني و اقتراح آلیات مختلفة و منھا القانونیة لتشجیع البیع االلكت -

 تطویره مع الحفاظ على حمایة المستھلكین.
بیع یة الجزائر القانونیة والمیدانیة حول التعاقد  بالتقییم وضع -

 االلكتروني
 معلومات خاصة بالمشاركة المشاركة                  

أن یتسم البحث بالتأصیل والحداثة، وأال یكون مأخوذا  -1
 من مؤلف أومداخلة أو بحث سابق.

أن ال یكون البحث سبق نشره، أو تم االشتراك به في  -2
 دراسي سابق.ملتقى أو یوم 

 أن ینصب البحث في أحد محاور الیوم الدراسي. -3

، 14بخط  arabic  simplifiedیحرر البحث بخط    -4
وتحرر الهوامش بطریقة ألیة في نهایة كل صفحة 

 .12بخط

 صفحة. 15ال تتعدى صفحات البحث  -5



  

 

 


