فهرس مذكرات الماستر حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

قائمة مذكرات التخرج  :ماستر حقوق
2015 - 2014
الطالب

رمز الطلب

العنــــــــوان

بن عبٌد ،هدى

م س2 - 1 /

شرٌك ،السعٌد
فٌاللً ،فطٌمة
كتفً ،سارة
نزار ،خالصة
بلباشة ،نور الٌقٌن
عطاء هللا ،ربٌحة
كعبش ،سارة
ساحة ،خدٌجة
بوبركة ،كاهنة
زخروف ،إٌمان
بلعاٌب ،إٌمان

م س4 - 3 /
م س6-5 /
م س8 - 7 /
م س10-9/
م س12-11/
م س14-13/
م س16-15/
م س18-17/
م س20-19/
م س22-21/
م س24-23/

هالل ،فاطمة الزهراء

م س26-25/

القانون الواجب التطبٌق على العقد الدولً
جرٌمة إصدار شك دون رصٌد  :دراسة مقارنة
الوقاٌة من إفالس الشركات التجارٌة بٌن الشرٌعة والقانون
طرق الطعن العادٌة فً أحكام القضاء اإلداري
المسإولٌة التقصٌرٌة الناشئة عن التصادم البحري
النظام القانونً الموضوعً للتحكٌم اإللكترونً
سلطات القاضً اإلداري فً مجال نزع الملكٌة للمنفعة العامة
العملٌات المصرفٌة اإلسالمٌة
تنفٌذ القرارات القضائٌة اإلدارٌة
المنازعات الجبائٌة فً التشرٌع الجزائري  :التسوٌة القضائٌة
التظلم اإلداري فً مادة الضرائب
جرائم الصرف فً التشرٌع الجزائري

قرٌمس ،مرٌم
عرعار ،طارق
سحنون ،كنزة
خراط ،أسٌا
ضٌف ،خولة
بلجودي ،عائشة
بوساحة ،وسٌلة
بقاق ،فاٌزة
زمام ،هارون
العباس ،امال
بن زرارة ،لوناس
حموش ،إسمهان

م س28-27/
م س30-29/
م س32-31/
م س34-33/
م س36-35/
م س38-37/
م س40-39/
م س42-41/
م س44-43/
م س46-45/
م س48-47/
م س50-49/

السر المصرفً  :على مستوى التشرٌع الجزائري و األنظمة السارٌة المفعول

مصطفاوي ،هاجر

م س52-51/

المنازعات المتعلقة بتنفٌذ الصفقات العمومٌة
المسإولٌة المدنٌة لشركات االموال
مسإولٌة المنتج عن منتوجاته
الحماٌة الجزائٌة للمستهلك فً التشرٌع الجزائري
تؤسٌس وإدارة البنوك والمإسسات المالٌة بإعتبارها شركات مساهمة
دور اإلرادة فً شرط التحكٌم التجاري الدولً
وقف تنفٌذ القرار اإلداري من طرف القاضً اإلداري
حماٌة المحل التجاري بدعوى المنافسة غٌر المشروعة
الرقابة الوصائٌة على الجماعات المحلٌة فً الجزائر
المنازعات اإلنتخابٌة أمام القضاء اإلداري فً الجزائر
المسإولٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقات الدفع اإللكترونٌة
الرقابة الداخلٌة للبنوك و المإسسات المالٌة فً ظل قانون النقد و القرض

مخناش ،الشرٌف
زاٌدي ،حبٌب
بوقطوشة ،وردة
هدار ،نرٌمان
لعفرٌت ،هاجر
غجاتً ،بشرى
بركات ،سارة
بودٌناح ،ولٌد
بلخضر ،عبد الحفٌظ
بوروٌس ،سارة
ختال ،حبٌبة
عمرٌو ،علجٌة

م س54-53/
م س56-55/
م س58-57/
م س60-59/
م س62-61/
م س64-63/
م س66-65/
م س68-67/
م س70-69/
م س72-71/
م س74-73/
م س76-75/

السلطة التقدٌرٌة فً إتخاذ القرارات اإلدارٌة و مجال رقابة القاضً بشؤنها

لنوار ،فٌروز

م س78-77/

المنافسة و آلٌات حماٌتها من األعمال المنافٌة لها فً ظل القانون الجزائري
الكفالة البنكٌة فً الشرٌعة و القانون
الجزاءات اإلدارٌة فً مجال العقود اإلدارٌة
اإلعتماد المستندي
تبٌض األموال فً التشرٌع الجزائري
التؤجٌر التموٌلً فً الشرٌعة والقانون
ألٌات مكافحة الفساد المالً فً الجزائر
عملٌات البورصة والمنازعات المتعلقة بها
تنفٌذ أحكام التحكٌم الدولٌة طبقا للقانون الجزائري
القانون الواجب التطبٌق على منازعات العمل الدولٌة
تقٌٌم األنماط الكالسٌكٌة لتسٌٌر المرفق العمومً
الوقاٌة من الفساد اإلداري ومكافحته فً التشرٌع الجزائري
مكافحة ظاهرة التقلٌد فً اإلبتكارات الجدٌدة
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مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
الطالب

رمز الطلب

العنــــــــوان

لٌامٌنً ،حسام الدٌن

م س80-79/

ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء اإلداري فً الجزائر

صوشة ،إنصاف خولة

م س82-81/

خطابات الضمان
البٌع الدولً للبضائع
الضوابط اإلجرائٌة و الموضوعٌة لتعدٌل الدستور
أحكام بطالن شركة المساهمة فً التشرٌع الجزائري
حوادث العمل بٌن نظرٌة األخطار االجتماعٌة و قواعد المسإولٌة
الودٌعة النقدٌة المصرفٌة
صٌغ تموٌل المشروعات فً الشرٌعة و القانون
الصفقات العمومٌة فً مجال األشغال
اإلدارة اإللكترونٌة على المستوى البلدي فً الجزائر
الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفساد
مسإولٌة المرفق الطبً العمومً أساسها وقواعد إثباتها
جرائم الفساد فً مجال الصفقات العمومٌة فً ظل القانون  06-01المعدل والمتمم
الجرائم المصرفٌة  :انواعها وسبل مكافحتها فً التشرٌع الجزائري
دور الغرامة التهدٌدٌة فً تنفٌذ أحكام القضاء اإلداري
دور مجلس المحاسبة فً الرقابة على االموال العمومٌة
ضمانات وحوافز اإلستثمار فً الجزائر
جرائم اإلفالس فً التشرٌع الجزائري
الرقابة البنكٌة
ضمانات القروض المصرفٌة
االستثمار االجنبً فً الجزائر
دور القاضً اإلداري فً حماٌة الموظف العمومً من تعسف اإلدارة
السلطات اإلدارٌة المستقلة فً مجال اإلعالم و اإلتصال
مسإولٌة اإلدارة عن أعمال الضبط اإلداري
الجوانب القانونٌة للشجرة و التشجٌر فً الجزائر
المإسسة العمومٌة البلدٌة
الرقابة المالٌة على الصفقات العمومٌة فً الجزائر
جرائم اإلعتداء على نظام المعالجة االلٌة للبٌانات
انقضاء الشركة التجارٌة بحكم قضائً
مخاطر اإلعتماد المستندي
أسالٌب حل المنازعات الضرٌبٌة فً التشرٌع الجزائري
الرقابة على عملٌات البنوك فً الشرٌعة والقانون  :دراسة مقارنة
الطبٌعة القانونٌة لقرارات مجلس الدستوري الجزائري
خوصصة المرفق العمومً المحلً
الحماٌة الجزائٌة للمتعامل بالشٌك
اإلدارة اإللكترونٌة ودورها فً تجوٌد الخدمة العمومٌة
الضمانات المقررة للموظف العمومً فً حالة تطبٌق الجزاء اإلداري على ضوء االمر
النظام اإلنتخابً و المنازعة اإلنتخابٌة فً الجزائر
المركز القانونً لرئٌس المجلس الشعبً البلدي
إساءة إستعمال السلطة و اإلنحراف بها كوجه من اوجه إلغاء القرارات اإلدارٌة
المتاجرة فً العمالت فً الشرٌعة والقانون
الحقوق والحرٌات وحماٌتها فً الدساتٌر العربٌة
طرق إدارة وتسٌٌر األمالك الوطنٌة العامة والخاصة
مدى التكاملٌة بٌن الالمركزٌة و الدٌمقراطٌة فً الجزائر
تطور الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر

مقرانً ،خلود
بوحنك ،هند
جٌارة ،أسماء
شاقور ،لٌلى
مهنً ،نوال
معماش ،جمال الدٌن
بوشوك ،سناء
بركات ،أمٌمة
عاللً ،حٌزٌة
سماعن ،عبد الوحٌد
لواتً ،سناء
قطاف ،محمد
خلوصً مسعودي،
قرٌدي ،منٌرة
عنقاق ،أكرم
رفوفً ،محمد فوزي
رجم ،أسماء
سعٌدي ،سارة
مشاشو ،فٌروز
منصار ،رانٌة
لوصٌف ،أمٌر
دعاس ،عمار
غار معروف ،كنزة
قرنانً ،حٌاة
جٌدل ،صونٌة
إسحنان ،سهام
بوكثٌر ،حٌاة
عبٌزة ،منٌرة
عواشرٌة ،تقٌة
قٌش ،زهرة
هالل ،نسرٌن
ذهبً ،حنان
بوشمال ،الٌاس
مولف ،عبد الغنً
نسار ،رانٌة
لسبط ،باسم
شوادرة ،صبٌرة
خرفً ،كنزة
بعٌو ،نورٌة
بوعامة ،رٌمة
حباش ،زهوة
بن ٌحً ،فاٌزة
بصٌرة ،نورة
لعواشرٌة ،تقً الدٌن

م س84-83/
م س86-85/
م س88-87/
م س90-89/
م س92-91/
م س94-93/
م س96-95/
م س98-97/
م س100-99/
م س102-101/
م س104-103/
م س106-105/
م س108-107/
م س110-109/
م س112-111/
م س114-113/
م س116-115/
م س118-117/
م س120-119/
م س122-121/
م س124-123/
م س126-125/
م س128-127/
م س130-129/
م س132-131/
م س134-133/
م س136-135/
م س138-137/
م س140-139/
م س142-141/
م س144-143/
م س146-145/
م س148-147/
م س150-149/
م س152-151/
م س154-153/
م س156-155/
م س158-157/
م س160-159/
م س162-161/
م س164-163/
م س166-165/
م س168-167/
م س170-169/

التنظٌم القانونً إلنشاء و إنهاء عالقة العمل
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مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

المواعٌد و أثارها على الحقوق الموضوعٌة فً المنازعات اإلدارٌة فً التشرٌع
المفاضلة بٌن الرقابة القضائٌة والرقابة السٌاسٌة على دستورٌة القوانٌن
اتخاذ القرارات اإلدارٌة بٌن علم اإلدارة و القانون اإلداري
فعالٌة الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً الجزائر
جرٌمة إصدار الشٌك دون رصٌد فً التشرٌع الجزائري
فعالٌة قانون تنظٌم الصفقات العمومٌة فً مكافحة الفساد
اإلدارة اإللكترونٌة و دورها فً عصرنة اإلدارة العامة
المجلس الدستوري الفرنسً و المجلس الدستوري الجزائري  -دراسة مقارنة -
مإسسة الشخص الوحٌد ذات المسإولٌة المحدودة
مراقبة الحكم التحكٌمً التجاري الدولً من السلطة القضائٌة للدولة
ألٌات مكافحة الفساد اإلداري فً التشرٌع الجزائري
بٌع المحل التجاري
الموظف العمومً ومبدأ حٌاد اإلدارة
الضوابط القانونٌة لحرٌة الرأي و التعبٌر فً الجزائر
المسإولٌة الجنائٌة لمسٌري شركة المساهمة
إشكالٌة الفساد المالً فً الجزائر  -فً القطاع الخاص -
حدود مبدأ المشروعٌة فً الظروف اإلستثنائٌة
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
التحكٌم فً العقود اإلدارٌة فً النظام القانونً الجزائري المقارن
ممارسة حق اإلضراب فً التشرٌع الجزائري
الحساب الجاري
صنادٌق اإلستثمار بٌن الشرٌعة والقانون
مسٌر الشركة ذات المسإولٌة المحدودة ومسإولٌته الجزائٌة
المنازعات التادٌبٌة للموظف العام فً الجزائر
التفاوض فً العقد الدولً
الحماٌة الجنائٌة للمال العام فً التشرٌع الجزائري  -دراسة تحلٌلٌة
جرٌمة التهرب الضرٌبً
تحوٌل البنوك التقلٌدٌة إلى بنوك إسالمٌة فً الشرٌعة والقانون
النظام القانونً لبطاقة اإلئتمان
زٌادة رأسمال شركة المساهمة فً التشرٌع الجزائري
المسإولٌة الجزائٌة لألطباء
حق المستهلك فً اإلعالم فً التشرٌع الجزائري
الضبط اإلداري البلدي فً الجزائر
عدم تنفٌذ األحكام القضائٌة اإلدارٌة من طرف األدارة (أسبابها وسبل مكافحتها)
استقاللٌة السلطة القضائٌة فً الدول العربٌة
سلطة المستخدم فً تعدٌل عقد العمل
التعدٌالت الدستورٌة فً الجزائر
إدارة البنوك اإلسالمٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
الشركة ذات المسإولٌة المحدودة
وقف تنفٌذ القرارات اإلدارٌة
اللجنة المصرفٌة فً قانون النقد والقرض الجزائري
دور القاضً اإلداري فً منازعات نزع الملكٌة للمنفعة العامة
شروط تولً القضاء وتقلده بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والتشرٌع الجزائري
عقد اإلمتٌاز الفالحً والمنازعات المتعلقة به فً ظل القانون 03/10
حكم التحكٌم فً ظل التشرٌع الجزائري
دور القاضً اإلداري فً حماٌة البٌئة من التلوث
رقابة البنك المركزي على البنوك التجارٌة
3

الطالب

رمز الطلب

حمامٌد ،الحاج
بن عرٌس ،مرٌم
عراب ،أسماء
منور ،ابتسام
قرنٌش ،نور الهدى
بن جودي ،محمد
بن زاوي ،سلمان
معمش ،ملٌكة
كتفً ،نبٌلة
بلهامل ،نصر الدٌن
بقاق ،هناء
ٌوسفً ،سوسن
قرمً ،ابراهٌم
بن لكحل ،حسناء
لرقط ،لٌلى
غبابشة ،أمٌرة
ذوٌب ،سهام
إزباطن ،سعاد
زوغبً ،أمٌرة
شنٌتً ،لونٌس
عنقاك ،كنزة
بوعود ،مرٌم
جعفر ،حططاش
سعد هللا ،وفاء
سبعات ،محمد
سعدي ،سارة
بوزازة ،كهٌنة
مزاح ،فطٌمة الزهرة
عبد الرحمان ،صوفٌة
حمدوش ،نصٌرة
كباب ،مروة
قطاف ،مراد
بلعٌفة ،مرٌم
بوشالغم ،خدٌجة
سلطانً ،فرٌدة
قجالً ،ذهبٌة
جٌارة ،محمد
ناصر ،خولة
هالل ،رومٌصاء
بن حمزة ،راضٌة
دقٌش ،نسمة
لصلج ،سارة
حمود ،بدر الدٌن
حداد ،رٌمة
عبدلً ،عبٌر
لجنف ،نادٌة
العلمً ،الطاهر

م س172-171/
م س174-173/
م س176-175/
م س178-177/
م س180-179/
م س182-181/
م س184-183/
م س186-185/
م س188-187/
م س190-189/
م س192-191/
م س194-193/
م س196-195/
م س198-197/
م س200-199/
م س202-201/
م س204-203/
م س206-205/
م س208-207/
م س210-209/
م س212-211/
م س214-213/
م س216-215/
م س218-217/
م س220-219/
م س222-221/
م س224-223/
م س226-225/
م س228-227/
م س230-229/
م س232-231/
م س234-233/
م س236-235/
م س238-237/
م س240-239/
م س242-241/
م س244-243/
م س246-245/
م س248-247/
م س250-249/
م س252-251/
م س254-253/
م س256-255/
م س258-257/
م س260-259/
م س262-261/
م س264-263/
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مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

آلٌات تسوٌة منازعات الضرائب المباشرة حسب النظام الضرٌبً الجزائري
سلطات القاضً اإلداري فً توجٌه أوامر لإلدارة
المسإولٌة المدنٌة للناقل البحري للبضائع
الضبط اإلداري البلدي فً مجال الصحة العمومٌة
حقوق صاحب براءة اإلختراع فً التشرٌع الجزائري

الطالب

رمز الطلب

رحمانً ،عادل
لواتً ،سعاد
زواوي ،سعاد
ذهابة ،وسٌلة
نجاعً ،العطرة

م س266-265/
م س268-267/
م س270-269/
م س272-271/
م س274-273/

قائمة مذكرات التخرج  :ماستر حقوق
2016 - 2015
الطالب

العنــــــــوان

مصطفاوي ,عٌسى
آلٌات تسوٌة المنازعات الضرٌبٌة فً التشرٌع الجزائري
بوقزولة ،ولٌد
المنازعات اإلدارٌة المتعلقة برخصة البناء فً القانون الجزائري
فرج هللا ،محسن
النضام اإلنتخابً للمجالس المحلٌة فً الجزائر  :دراسة مقارنة
عبد السالم ،بالل
أحكام إنهاء اإلٌجار التجاري فً القانون التجاري الجزائري
أمعوش ،زهرة
الجرٌمة التؤدٌبٌة و عالقتها بالجرٌمة الجنائٌة
عرٌف ،راوٌة
األسالٌب الحدٌثة فً تسٌٌر المرفق العمومً
تمتام ،نصٌرة
عٌب عدم اإلختصاص فً القرار اإلداري
بلعٌفة ،هدى
رهن المحل التجاري
كٌحل ،علً
دور المجلس الدستوري فً النظام االنتخابً الجزائري
دحمان ،خلٌصة
العدالة االنتقالٌة
أكنونٌ ،مٌنة
حق المساهم فً رقابة شركة المساهمة فً القانون الجزائري
بزازحة ،محمد لطفً
آلٌات تسٌٌر النفاٌات فً الجزائر
بوخالفة ،محمد الطاهر
سلطات الضبط االقتصادي فً الجزائر
حكٌمً ،نور الدٌن
عالقة السرٌة المصرفٌة بمكافحة جرٌمة تبٌض األموال
العلوانً ،نذٌر
دور إجراء إبرام الصفقات العمومٌة و ضماناتها فً الوقاٌة من الفساد فً الجزائر
واضح ،العٌد
الحماٌة اإلدارٌة للموظف العام فً النظام القانونً الجزائري
ٌخوي ،أكرم
رقابة القضاء اإلداري على القرارات التؤدٌبٌة
درٌدي ،هشام
وسائل الرقابة البرلمانٌة على أعمال السلطة التنفٌذٌة
الخدمات البنكٌة اإللكترونٌة (الشٌك اإللكترونً -التحوٌل اإللكترونً -النقود اإللكترونٌة) بوقرن ،عبد الرحٌم
روٌبح ،حسٌبة
اإلطار القانونً لمكافحة الفساد اإلداري فً الجزائر
عصمان ،نسٌمة
أحكام بٌع ملك الغٌر
بابوري ،خلٌصة
حق الشفعة فً التشرٌع الجزائري
لعقابً ،مرٌم
نظام تقٌٌم األداء فً الوظٌفة العامة فً التشرٌع الجزائري
لكحل ،وسام
التنظٌم القانونً لشركة الشخص الواحد
داهل ،صدام
ضوابط النزاهة اإلنتخابٌة فً الجزائر
قلو ،خولة
النظام القانونً لعقد اإلعتماد اإلٌجاري
بوجالل ،رندة
إثبات العقد اإللكترونً
محنانٌ ،اسٌن
ضمانات إحترام السلطة التشرٌعٌة للقواعد الدستورٌة
روٌقم ،وفاء
الترقٌة فً ظل قانون الوظٌفة العمومٌة 03-06
بن خلفون ،حسنً
المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضٌرٌة لالنتخابات فً ضل التشرٌع الجزائري
حشاٌشً ،علً
التصرفات الواردة على الملكٌة الشائعة فً التشرٌع الجزائري
قارة ،صبٌرة
المسإولٌة المدنٌة للخبٌر فً القانون و الشرٌعة
شمس الدٌن ،آمنة
الحماٌة المدنٌة للمستهلك اإللكترونً
شواطرٌ ،اسمٌنة
الصلح كآلٌة بدٌلة لحل المنازعات اإلدارٌة
بن هالل ،العلجة
رقابة قاضً اإللغاء على سبب القرار اإلداري
قهام ،مراد
رقابة هٌئات الضبط للنشاط البنكً بٌن القائٌة و القمعٌة
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رمز الطلب

م س276-275/
م س278-277/
م س280-279/
م س282-281/
م س284-283/
م س286-285/
م س288-287/
م س290-289/
م س292-291/
م س294-293/
م س296-295/
م س298-297/
م س300-299/
م س302-301/
م س304-303/
م س306-305/
م س308-307/
م س310-309/
م س312-311/
م س314-313/
م س316-315/
م س318-317/
م س320-319/
م س322-321/
م س324-323/
م س326-325/
م س328-327/
م س330-329/
م س332-331/
م س334-333/
م س336-335/
م س338-337/
م س340-339/
م س342-341/
م س344-343/
م س346-345/

فهرس مذكرات الماستر حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

جرٌمة التهجٌر القسري (سورٌا نموذجا)
الحجز التحفظً على السفٌنة فً القانون الجزائري
الحماٌة الجزائٌة من جرائم التلوث البٌئً فً التشرٌع الجزائري
التحوٌل المصرفً
جمعٌات حماٌة المستهلك فً الجزائر
عقد التؤمٌن البحري على البضائع فً القانون الجزائري
مكانة الوزٌر األول فً النظام السٌاسً الجزائري
واقع القضاء اإلداري فً الجزائر
الضبط اإلداري فً مجال حماٌة البٌئة
المسإولٌة الجزائٌة لألشخاص المعنوٌة
التوازن المالً للعقد اإلداري و تطبٌقاتة على الصفقة العمومٌة
المسإولٌة المدنٌة للبنوك
دعوى وقف التنفٌذ اإلداري
شهر التصرفات العقارٌة فً القانون الجزائري
النظام القانونً لمجلس المحاسبة فً التشرٌع الجزائري
إنتهاء عقد اإلعتماد اإلٌجاري فً القانون الجزائري-دراسة مقارنة-
أحكام عقد بٌع سٌف
التنظٌم القانونً للهٌئة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد و مكافحته
منازعات اإلستثمار و آلٌات تسوٌتها فً التشرٌع الجزائري
النظام القانونً للقرار اإلداري الضمنً
النظام القانونً للقرارات اإلدارٌة القابلة لإلنفصال عن العقد اإلداري
المشاركة السٌاسٌة للمرأة فً األنظمة اإلنتخابٌة  :دراسة نظام الكوطة فً الجزائر
جودة عملٌة تسجٌل الناخبٌن
المصالحة الجمركٌة فً قانون الجمارك
الزامٌة حفظ السر المصرفً
الخصم البنكً
االلتزام بالسر المصرفً فً ظل التشرٌع الجزائري
النظام القانونً للعالمات التجارٌة فً التشرٌع الجزائري
النظام القانونً لسلطة الضبط للبرٌد و المواصالت السلكٌة و الالسلكٌة
ضمانات اإلستثمار األجنبً فً الجزائر
المسإولٌة المدنٌة للمحامً فً الشرٌعة و القانون
الجرٌمة المعلوماتٌة
شروط قبول دعوى اإللغاء فً الجزائر
الدعوى اإلدارٌة فً مرحلة التحقٌق
دور اللجان االنتخابٌة و المجلس الدستوري فً الرقابة على االنتخابات فً الجزائر
دور اإلدارة اإللكترونٌة فً االرتقاء بمستوى أداء المرفق العام
حماٌة حقوق األقلٌة المساهمة من تعسف األغلبٌة فً شركة المساهمة
دور اإلدارة اإللكترونٌة فً تحسٌن الخدمة العمومٌة -دراسة النموذجٌن اإلماراتً و
مكافحة جرائم المال العام فً ظل قانون  01-06المتعلق بالفساد
استقاللٌة لجنة ضبط الكهرباء والغاز
المسإولٌة المدنٌة للطبٌب
ضمانات حماٌة رأس مال شركة المساهمة فً التشرٌع الجزائري
التحكٌم كوسٌلة لفض منازعات العمل الجماعٌة
التحكٌم فً عقود البوت
المصالحة فً الجرائم الجمركٌة
تعدٌل رأس مال شركة المساهمة فً التشرٌع الجزائري
التراضً فً العقود االلكترونٌة
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الطالب

رمز الطلب

محمودي ،بارزة
فاضل ،محمد
نوري ،سارة
دٌلمً ،العمري
بن عزٌز ،عمار
بنانً ،العمري
لعور ،ضٌاء الدٌن
عزوق ،فهٌمة
لوكٌة ،أسماء
مناصرٌ ،اسمٌن
بن تركً ،حبٌبة
بوحفص ،سمٌحة
خواثرة ،سٌف الدٌن
بن سباع ،فاتن
بوقاعة ،رٌاض
مجدوب ،عبد الحمٌد
عٌدود ،خلٌصة
كحول ،سمراء
سعد هللا،محمد أمٌن
زنداوي ،هاجر
سعٌدي ،نسٌمة
ننً ،سارة
بلوطً ،أمٌرة
سامعً ،صبٌرة
بوبطاش ،سموشة
حربً ،صبٌرة
مجدوب ،أسامة
عطوي ،عبد المالك
شمس الدٌن ،صونٌا
بن غوبة ،سعاد
شرفً ،راضٌة
مسعود سالم ،إٌمان
ٌوسفً ،عماد
بوهدو ،عبد الرحٌم
إسحنان ،لعمري
ممو ،شرٌفة
هرهور ،سارة
لعطوي ،وداد
قنان ،صبٌحة
بلقٌدوم ،نور الدٌن
قرٌن ،آمنة
ثابتٌ ،اسٌن
معماش ،عبد الغانً
مرابط ،حمزة
سالم ،أحالم
خالد ،عماد
بادود ،كاهنة

م س348-347/
م س350-349/
م س352-351/
م س354-353/
م س356-355/
م س358-357/
م س360-359/
م س362-361/
م س364-363/
م س366-365/
م س368-367/
م س370-369/
م س372-371/
م س374-373/
م س376-375/
م س378-377/
م س380-379/
م س382-381/
م س384-383/
م س386-385/
م س388-387/
م س390-389/
م س392-391/
م س394-393/
م س396-395/
م س398-397/
م س400-399/
م س402-401/
م س404-403/
م س406-405/
م س408-407/
م س410-409/
م س412-411/
م س414-413/
م س416-415/
م س418-417/
م س420-419/
م س422-421/
م س424-423/
م س426-425/
م س428-427/
م س430-429/
م س432-431/
م س434-433/
م س436-435/
م س438-437/
م س440-439/

فهرس مذكرات الماستر حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

االتفاقٌات المنظمة فً شركات المساهمة
مبـدأ المسـاواة أمـام المرافـق العامـة
الطبٌعة القانونٌة للحكم التحكٌمً
االستعمال التعسفً ألموال الشركة
االكتتاب فً رأس مال شركة المساهممة
الرقابة المالٌة على النفقات العمومٌة
المسإولٌة المدنٌة للموثق فً الشرٌعة والقانون
عقد إٌداع األوراق المالٌة فً البنوك
النظام القانونً إلتفاقٌة التحكٌم التجاري الدولً فً القانون الجزائري
رقابة البنك المركزي على البنوك التجارٌة فً القانون الجزائري
دور اللّجنة المصرفٌة فً ضبط النشاط المصرفً فً الجزائر
الوكالة فً القانون المدنً الجزائري
منازعات مجلس المنافسة فً التشرٌع الجزائري
إبرام الصفقات العمومٌة بٌن حماٌة المال العام وتشجٌع االستثمار
الجرٌمة اإللكترونٌة
التصرٌح بالممتلكات كآلٌة لمكافحة الفساد
التسوٌة الودٌة للمنازعات الجبائٌة فً إطار الوعاء الضرٌبً
محافظ الحسابات فً شركة المساهمة
حماٌة المستهلك فً مرحلتً التفاوض وإبرام العقد االلكترونً
المحاكم اإلدارٌة دراسة مقارنة بٌن القانون الجزائري والقانون الفرنسً
عملٌة المسح العقاري و دورها فً تثبٌت الملكٌة العقارٌة فً ظل التشرٌع الجزائري
اآللٌات القانونٌة لحماٌة المستهلك فً التشرٌع الجزائري
تقدٌم المحل التجاري كحصة على سبٌل الملكٌة فً شركة المساهة
دور الوالٌة فً حماٌة البٌئة
التصادم البحري
الفساد اإلداري أسبابه وآثاره
اإلطار التنظٌمً لألجهزة المكلفة باإلستثمار فً الجزائر ومدى فعالٌتها
مخاطر العملٌات المصرفٌة
مكانة نظام رد اإلعتبار فً السٌاسة العقابٌة المعاصرة
النظام القانونً لحماٌة العالمة التجارٌة
العالقة بٌن السرٌة المصرفٌة وتبٌٌض األموال
المسإولٌة المدنٌة للمنتج
اآلثار المترتبة عن تسجٌل العالمة التجارٌة والحماٌة
النظام القانونً التفاق التحكٌم
الجرائم الماسة بنظام المعالجة اآللٌة للمعطٌات
االلتزامات العامة للبنوك المترتبة عن مسك الحساب الجاري
الحماٌة القانونٌة للمتنافسٌن فً قانون الصفقات العمومٌة
عقد التؤمٌن من المسإولٌة المدنٌة فً القانون الجزائري
الرهن الرسمً
المسإولٌة اإلدارٌة للمرافق اإلستشفائٌة
الطعن بالبطالن فً حكم التحكٌم التجاري الدولً
الحماٌة القانونٌة للعالمات فً التشرٌع الجزائري
النظام القانونً لسلطة ضبط المحروقات فً الجزائر
المسإولٌة المدنٌة للناقل البحري للبضائع  -التشرٌع الجزائري
الشكلٌة فً التصرفات القانونٌة
االلتزام بضمانن السالمة و األمن فً المنتجات و الخدمات
التعبٌر عن اإلرادة االنتخابٌة فً ضوء قانون االنتخابات
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الطالب

رمز الطلب

رلشدي ،فاتح
راشدي ،محمد أمٌن
بنن دعاس ،بشٌر
بلغربً ،عبد الصمد
حارش ،خدٌجة
ساٌح ،مبروك
بوعزٌز ،نجاة
خرباشً ،سهام
عٌشور ،حسام الدٌن
درٌش ،حنان
بلعٌساوي ،إٌمان
شكرون ،رٌمة
حمودة ،لمٌاء
العٌدودي ،سالمة
شطٌب ،سمٌة
حمودة ،هاشم
بوزٌدي ،هاجر
دخان ،سعاد
قجالً ،محً الدٌن
بن شناف ،منال
ذوٌبً ،شهٌناز
سلوانة ،سناء
بوقرن ،خولود
لعروسً ،مرٌم
قمري ،خولة
ذوٌبً ،فاطمة
كباب ،حلٌمة
بوخلفة ،رٌمة
كروش ،هاجر
بن جودي ،سهام
لعنانً ،شٌماء
مدنش ،سمٌرة
حداد ،محمد أمٌن
بوعروج ،المٌة
عالمً ،نور الدٌن
سعٌد ،هناء
بوالجدري ،محمد أمٌن
دبشون ،سهٌر
كعبش ،بسمة
مطماطً ،سهام
مختاري ،حاتم
كعبش ،وفاء
شاٌب ،عبد الحلٌم
شماخ ،أمٌرة
عزٌب ،كتٌبة
عنان ،هاجر
بومزبر ،خالد

م س442-441/
م س444-443/
م س446-445/
م س448-447/
م س450-449/
م س452-451/
م س454-453/
م س456-455/
م س458-457/
م س460-459/
م س462-461/
م س464-463/
م س466-465/
م س468-467/
م س470-469/
م س472-471/
م س474-473/
م س476-475/
م س478-477/
م س480-479/
م س482-481/
م س484-483/
م س486-485/
م س488-487/
م س490-489/
م س492-491/
م س494-493/
م س496-495/
م س498-497/
م س500-499/
م س502-501/
م س504-503/
م س506-505/
م س508-507/
م س510-509/
م س512-511/
م س514-513/
م س516-515/
م س518-517/
م س520-519/
م س522-521/
م س524-523/
م س526-525/
م س528-527/
م س530-529/
م س532-531/
م س534-533/

فهرس مذكرات الماستر حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

الوسائل القانونٌة اإلدارٌة لحماٌة البٌئة فً التشرٌع الجزائري
أثر الرهن الرسمً على الراهن
المسإولٌة الجزائٌة لمسٌر شركة المساهمة
النظام القانونً لخطابات الضمان
الفساد اإلداري و آلٌات مكافحته فً التشرٌع الجزائري
الجزاءات االقتصادٌة الذكٌة
الطرق البدٌلة لتسوٌة منازعات العقود التجارٌة فً التشرٌع الجزائري
منازعات التعمٌر فً القانون الجزائري (رخصة البناء نموذجا)
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
جرٌمة تبٌٌض األمال فً الجزائر مخاطرها وجهود مكافحتها
مرونة آلٌات الضبط اإلداري بٌن حماٌة البٌئة وترقٌة االستثمار فً الجزائر
التوقٌع االلكتلرونً فً القانون الجزائري
القانون الواجب التطبٌق على منازعات القانون الدلً لألعمال
المسإولٌة التؤدٌبٌة للموظف العام فً الجزائر
القوانٌن العضوٌة :مفهومها وإجراءات إصدارها ورقباتها دستورٌا
عصرنة صندوق التؤمٌنات اإلجتماعٌة (الواقع واآلفاق فً الجزائر)
عقد التؤمٌن البحري
جرٌمة اختالس المال العام فً التشرٌع الجزائري
األوراق المالٌة التً تصدرها شركات المساهمة وتداولها
اآلثار المترتبة عن إكتساب الشخصٌة المعنوٌة للشركة التجارٌة
النظام القانونً لعقد الكفالة فً التشرٌع الجزائري
مبدأ األمن القانونً
حق المستهلك فً اإلعالم
المسإولٌة الجنائٌة للشخص المعنوي عن جرٌمة تلوٌث البٌئة
النظام القانونً ألجور العمال فً التشرٌع الجزائري
مجلس المنافسة فً التشرٌع الجزائري
التصرف فً الملكٌة العقارٌة الشائعة
الترخٌص التعاقدي الوارد على براءة االختراع كؤداة لنقل التكنولوجٌا
التنظٌم القانونً للمعلومات والمعارف السرٌة
حماٌة المستهلك من الشروط التعفسٌة
المسإولٌة المدنٌة للمحضر القضائً فً القانون والشرٌعة
المسإولٌة اإلدارٌة للمستشفٌات العمومٌة
معاٌٌر دولة التحكٌم التجاري
عقد النقل البحري للبضائع فً القانون الجزائري
الحماٌة الجزائٌة والمدنٌة من الجرٌمة المعلوماتٌة فً التشرٌع الجزائري
المسإولٌة الجزائٌة لمسٌري شركة المساهمة
الضمانات القانونٌة الممنوحة لالستثمار االجنبً فً التشرٌع الجزائري
إجراءات انتقال الملكٌة العقارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري
قمع الغش فً إطار قانون حماٌة المستهلك 03-09
المنازعات المتعلقة بالجنسٌة
الشروط التعسفٌة فً العقد
النظام القانونً لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزائري
ضمانات تنفٌذ األحكام اإلدارٌة الصادرة ضد اإلدارة
الجرائم الواقعة على الشركات التجارٌة
مبدأ نسبٌة أثر العقد
آثار عقد الكفالة فً القانون المدنً الجزائري
النظام القانونً لألمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزائري
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رمز الطلب

درادرة ،عادل
باباس ،نسٌم
لعاشً ،مسعودة
خرشً ،بشرة
معٌزة ،إسمهان
بودوخة ،هاجر
سفاري ،مروة
حسانً ،نوال
قشتوم  ،وحٌدة
بوكراع ،فاتح
عبٌزة ،عتٌقة
ذوٌبً ،أحالم
هرباجً ،بدرة
عنان ،إسالم
ٌونس ،شرٌف
لعروسً ،لبنى
حمرٌش ،لندة
بن سالم ،حلٌمة
عمرٌو ،عٌشة
بوجملٌن ،شروق
حارش ،نادٌة
فرشة ،آمال
بولدوار ،ندى
نوٌري ،نسرٌن
زاٌدي ،عنتر
بولحبال ،منال
تنٌو ،نور الهدى
بوازٌد ،صفٌة
حمامٌد ،هاجر
بن غبرٌد ،لٌلى
قلً ،هاجر
بلهوشات ،منال
مطاعً ،رفٌقة
قرور ،شهٌناز
لبٌض ،منال
وقالل ،لٌلى
طلحً ،إٌمان
زغار ،أمٌرة نوارة
كتفً ،كرٌمة
مرٌجة ،خدٌجة
زاٌر ،مرٌم
بولنوار ،زكرٌاء
بن غانم ،محمد ناجً
عٌادي ،إٌمان
بلوي ،فاٌزة
ترٌش ،حلٌمة أمانً
صدٌق ،الطٌب

م س536-535/
م س538-537/
م س540-539/
م س542-541/
م س544-543/
م س546-545/
م س548-547/
م س550-549/
م س552-551/
م س554-553/
م س556-555/
م س558-557/
م س560-559/
م س562-561/
م س564-563/
م س566-565/
م س568-567/
م س570-569/
م س572-571/
م س574-573/
م س576-575/
م س578-577/
م س580-579/
م س582-581/
م س584-583/
م س586-585/
م س588-587/
م س590-589/
م س592-591/
م س594-593/
م س596-595/
م س598-597/
م س600-599/
م س602-601/
م س604-603/
م س606-605/
م س608-607/
م س610-609/
م س612-611/
م س614-613/
م س616-615/
م س618-617/
م س620-619/
م س622-621/
م س624-623/
م س626-625/
م س628-627/

فهرس مذكرات الماستر حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

النظام القانونً الندماج الشركات فً القانون الجزائري
صالحٌات ومسإولٌات مندوب الحسابات فً شركة المساهمة
اآللٌات القانونٌة لمكافحة جرٌمة تبٌٌض األموال فً التشرٌع الجزائري
حجٌة التوقٌع االلكترونً فً اإلثبات فً التشرٌع الجزائري
التقادم المقسط والمكسب على ضوء تطبٌقات القضاء الجزائري
الضرر القابل للتعوٌض فً المسإولٌة اإلدارٌة
مكانة اللوائح اإلدارٌة التنفٌذٌة فً النظام القانونً وسلطة الرقابة علٌها
اآلثار القانونٌة لعقود نقل التكنولوجٌا
الحماٌة الجزائٌة للبٌئة
الحماٌة المقررة للعالمة التجارٌة من التقلٌد فً التشرٌع الجزائري
الحماٌة القانونٌة للملكٌة العقارٌة الخاصة فً الجزائر
المرقً العقاري فً التشرٌع الجزائري
رقابة قاضً اإللغاء على السلطة التقدٌرٌة لإلدارة
المسإولٌة الجزائٌة لألشخاص المعنوٌة عن الجرائم اإلقتصادٌة
المنازعات الطبٌة فً مجال حوادث العمل
شهادة المطابقة ودورها فً المحافظة على النظام العمرانً فً الجزائر
الرقابة على شركة المساهمة
عقد البٌع على التصامٌم فً التشرٌع الجزائري
التنظٌم القانونً لألحزاب السٌاسٌة
الرقابة على الصفقات العمومٌة فً الجزائر
مدى كفالة حق الترشح لإلنتخابات فً القانون الجزائري
الدفع بالنقود االلكترونٌة
الحقوق االجتماعٌة أمام القاضً الوطنً
حماٌة المستهلك من الممارسات المنافٌة للمنافسة
القانون الواجب التطبٌق على العقد اإللكترونً
اإلثبات بالكتابة فً المواد المدنٌة فً التشرٌع الجزائري
اإلعتداء المادي لإلدارة
اآللٌات القانونٌة للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي
البنوك ودورها فً مكافحة تبٌٌض األموال
الملكٌة المشتركة فً التشرٌع الجزائري
اإلتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان ودور القاضً الوطنً
طرق حل منازعات العقود اإلدارٌة ذات الطابع الدولً
جرٌمة السرقة المعلوماتٌة
دور الجماعات المحلٌة فً التحقٌق التنمٌة المستدامة
الغرامة التهدٌدٌة
مسإولٌة الناقل الجوي الداخلً
المسإولٌة اإلدارٌة عن أعمال الشرطة بٌن النظري والتطبٌقً
القاعدة التجارٌة فً ظل األمر 05/02
الطعن اإلداري كآلٌة للتسوٌة الودٌة لمنازعات الصفقات العمومٌة
انقضاء شركة المساهمة وتصفٌتها
النظام القانونً للمعرفة الفنٌة فً القانون الجزائري واتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة
الطرق البدٌلة لحل النزاعات طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 09-08
آثار حكم شهر اإلفالس
الضمانات الجزائٌة لحماٌة الشٌك
النظام القانونً للتحوٌل المصرفً اإللكترونً
المسإولٌة اإلدارٌة لمرافق الصحة العمومٌة على أساس الخطؤ فً التشرٌع الجزائري
المركز القانونً للوالً فً التشرٌع الجزائري
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الطالب

رمز الطلب

عولة ،أحالم
كفان ،خٌر الدٌن
منانً ،سارة
بن عجٌمً ،صدام
شتوان ،حواء
هجرسً ،رمال
عبد الوهاب ،الضاوٌة
جابر ،مرٌم
بوذراع ،محمد
تٌكودان ،شهرزاد
نوري ،سارة سهٌلة
قراح ،منى
داسً  ،نورة
شتٌوي ،مروة
بوعرٌسة ،وسام
عبد الحق ،سمارة
قالتً ،غزالن
ناصر ،زٌنب
لعزازقة ،أمٌنة
مالكً ،منٌة
جودي ،حبٌبة
عرباوي ،محمد عبد
بوفنار ،هالة
بدري ،مالك
حٌان ،منٌر
شوافة ،نبٌلة
بوصبع ،صوفٌا
خمس ،أمٌنة
حمودي ،عبد الرحٌم
جلول ،أسماء
بوردٌم ،فطٌمة
قاسمٌة ،زٌنب
بن سالم ،نوال
سماش ،حسٌنة
نوار ،هند
عابد ،كرٌم
بلٌلً ،أسماء
هوقار ،أمٌنة
هداجً ،محمد كمال
لعلوي ،فاطمة
بوقحقوح ،شاكر
صالحً ،أسماء
خاشة ،وداد
مصمودي ،أحالم
ماضً ،راضٌة
مسالتً ،سمٌة
نكاح ،سمٌة

م س630-629/
م س632-631/
م س634-633/
م س636-635/
م س638-637/
م س640-639/
م س642-641/
م س644-643/
م س646-645/
م س648-647/
م س650-649/
م س652-651/
م س654-653/
م س656-655/
م س658-657/
م س660-659/
م س662-661/
م س664-663/
م س666-665/
م س668-667/
م س670-669/
م س672-671/
م س674-673/
م س676-675/
م س678-677/
م س680-679/
م س682-681/
م س684-683/
م س686-685/
م س688-687/
م س690-689/
م س692-691/
م س694-693/
م س696-695/
م س698-697/
م س700-699/
م س702-701/
م س704-703/
م س706-705/
م س708-707/
م س710-709/
م س712-711/
م س714-713/
م س716-715/
م س718-717/
م س720-719/
م س722-721/

فهرس مذكرات الماستر حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان

عقد اإلٌجار المدنً فً القانون الجزائري
النظام القانونً لعقد الوكالة بالعمولة
طبٌعة النظام السٌاسً فً الجزائر
الرشادة البٌئٌة
قواعد اإلثبات فً الجرٌمة الجمركٌة
التنفٌذ المباشر للقرارات اإلدارٌة
النظام القانونً للدفع اإللكترونً
تدرج البطالن فً القرارات اإلدارٌة
إدارة المٌاه
مظاهر السلطة العامة فً العقد اإلداري
المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعٌة
بٌع المحل التجاري فً التشرٌع الجزائري
التعوٌض العٌنً فً ظل القانون الجزائري
النظام القانونً للعالمة التجارٌة فً التشرٌع الجزائري
إجراءات إبرام الصفقات العمومٌة فً القانون الجزائري
المسإولٌة الجنائٌة لمسٌري المإسسات العمومٌة االقتصادٌة
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رمز الطلب

بن ٌحً ،سهٌلة
هٌشار ،دنٌا
عزوز ،زهٌة
بولعناق ،ولٌد
معزوز ،خلود
محقونٌ ،سرى
عبود ،أشرف
توامر ،نور الهدى
معبد ،سهٌلة
لعقاب ،المٌة
مرازقة ،كاظم
بوعجمٌن ،الصادق
بوجري ،زكً
عمار خوجة ،فلاير
شعالل ،أمٌنة
أعراب ،نبٌل

م س724-723/
م س726-725/
م س728-727/
م س730-729/
م س732-731/
م س734-733/
م س736-735/
م س738-737/
م س740-739/
م س742-741/
م س744-743/
م س746-745/
م س748-747/
م س750-749/
م س752-751/
م س754-753/

