فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

المشرف
العنــــــــوان
داودي ،عبد الحفٌظ
ضمانات االستثمار األجنبً الوطنً فً الجزابر
قرماد ،محمد
موطن تعدٌل قانون الجنسٌة
بن زٌوش ،مبروك
قانون األسرة الجزابري كمورث حضاري فً ظل األمر 02-05
لشهب ،جازٌة
سلطات القاضً فً الدعوى اإلدارٌة
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور
النظام القانونً لممارسة حق اإلضراب فً الجزابر
بلعزام ،مبروك
النظام القانونً للعالمة التجارٌة
بودوخة ،إبراهٌم
تفسٌر النصوص فً القانون و الشرٌعة اإلسالمٌة
عوابد ،شهرزاد
أسالٌب تسٌٌر المرافق العمومٌة فً الجزابر
صدٌقً ،عبد العزٌز
طرق الطعن ضد األحكام و القرارات اإلدارٌة الصادرة فً الجزابر
العربً ،زٌدان
السٌادة إلى  ...أٌن
بن ستٌرة ،الٌمٌن
قضاء األمور المستعجلة فً المادة اإلدارٌة
عبد السالم ،حسان
جرابم المخدرات
شتوان ،الهادي
أثر تعدٌالت قانون األسرة فً استقرار المجتمع الجزابري
كوسة ،جمٌلة
وسابل التؤثٌر المتبادلة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة
خالف ،وردة
توزٌع االختصاص بٌن القضاء العادي والقضاء اإلداري فً النظام القضابً الجزابري
وشتاتً ،عبد الحكٌم
شركة التوصٌة البسٌطة
كوسة ،عمار
المفاوضات كوسٌلة لحل النزاعات الدولٌة
وشتاتً ،عبد الحكٌم
المسإولٌة التؤدٌبٌة للموثق
بن كسٌرة ،شفٌقة
نظرٌة االعتداء المادي
برارمة ،صبرٌنة
اقتران القاعدة القانونٌة بالجزاء
صفو ،نرجس
التعدٌالت الجدٌدة على قانون الجنسٌة الجزابرٌة
واسع ،حورٌة
مظاهر العولمة فً القانون الجنابً الجزابري
عماروش ،سمٌرة
المسإولٌة العشرٌة للمهندس المعماري و المقاول فً القانون الجزابري
رحال ،عبد القادر
سلطات اإلدارة فً تنفٌذ العقد اإلداري
داهل ،وافٌة
اإلثبات فً القضاٌا اإلدارٌة
بٌزات ،صونٌا
األنظمة االنتخابٌة وتطبٌقاتها فً الجزابر
روابح ،فرٌد
عالقة الدعوى المدنٌة بالدعوى الجزابٌة فً التشرٌع الجزابري
مروش ،مسعودة
التنفٌذ العٌنً فً القانون المدنً الجزابري
بن ورزق ،هشام
المنتخب المحلً و دوره فً تفعٌل الالمركزٌة
قرشوش ،عبد العزٌز
قاضً التحقٌق
قاسم ،المٌة
ضمانات حماٌة حقوق اإلنسان فً إطار منظمة الدولٌة
حداد ،صورٌة
النظام القانونً لممارسة حرٌة التجمع المإقت فً الجزابر
باطلً ،غنٌة
الحماٌة الجنابٌة لبرامج الحاسب اآللً
بن الذٌب ،عبد هللا
رد االعتبار
الصادق ،جدي
التعدٌالت الواردة فً القانون األسرة
غربً ،نجاح
دور النٌابة العامة أمام القضاء المدنً
لباد ،ناصر
النظام المصرفً الجزابري
خاللفة ،نجود
مجلس الدولة
قمراوي ،عبد السالم
رخصة البناء فً التشرٌع الجزابري
زاٌدي ،آمال
النظام القانونً لشركات التؤمٌن
بوضٌاف ،عبد الرزاق
إجراءات الحجز العقاري طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري
سعداوي ،كمال
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولٌة
كسال ،عبد الوهاب
جرٌمة تبٌض األموال
عالق ،لمنور
المسإولٌة التقصٌرٌة فً ظل التعدٌالت الجدٌدة للقانون المدنً الجزابري
قرشوش ،عبد العزٌز
قاضً التحقٌق
قاسم ،المٌة
ضمانات حماٌة حقوق اإلنسان فً إطار منظمة العمل الدولٌة
قنوفً ،وسٌلة
مسإولٌة مستشفى األمراض العقلٌة عن مخاطر مرضاه
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رمز الطلب
م3-1/
م6-4/
م9-7/
م12-10/
م15-13/
م17-16/
م20-18/
م23-21/
م26-24/
م29-27/
م32-30/
م35-33/
م38-36/
م41-39/
م44-42/
م47-45/
م50-48/
م53-51/
م56-54/
م59-57/
م62-60/
م65-63/
م68-66/
م71-69/
م74-72/
م77-75/
م80-78/
م83-81/
م86-84/
م88-87/
م90-89/
م92-91/
م95-93/
م98-96/
م101-99/
م104-102/
م107-105/
م110-108/
م113-111/
م115-114/
م118-116/
م121-119/
م124-122/
م127-125/
م128-128/
م129-129/
م132-130/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

المشرف
كوسة ،عمار
قمراوي ،عبد السالم
بن عراب ،محمد
لباد ،ناصر
قاسم ،المٌة
بوضٌاف ،عبد الرزاق
خرشً ،إلهام
العربً ،زٌدان
بن زٌوش ،المبروك
بن كسٌرة ،شفٌقة
رحال ،عبد القادر
بن سٌدهم ،حورٌة
قمراوي ،عبد السالم
بٌزات ،صورٌة
برارمة ،صبرٌنة
كوسة ،جمٌلة
قارة ،السعٌد
قرماد ،محمد
حداد ،صورٌة
خبابة ،أمٌرة
قرواش ،رضوان
دربال ،مدٌحة
قجالً ،محمد
صدٌقً ،عبد العزٌز
بن الذٌب ،عبد هللا
فرحاوي ،عبد العزٌز
خالف ،وردة
بن الستٌرة ،الٌمٌن
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور
بن ورزق ،هشام
لشهب ،جازٌة
عوابد ،شهرزاد
روابح ،فرٌد
باطلً ،غنٌة
داودي ،عبد الحفٌظ
قرشوش ،عبد العزٌز
غربً ،نجاح
كسال ،عبد الوهاب
كوسة ،عمار
عماروش ،سمٌرة
داهل ،وافٌة
عبد السالم ،حسان
صفو ،نرجس
شتوان ،الهادي
قنوفً ،وسٌلة
عالق ،لمنور
لعمٌري ،إٌمان

العنــــــــوان
طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري و االختالالت الواردة
سندات إثبات الملكٌة العقارٌة الخاصة
كٌفٌة حل المنازعات الجنابٌة فً التشرٌع الجزابري
اإلدارة العمومٌة
مشاكل الجنسٌة و حلولها
النظام القانونً للملكٌة العقارٌة فً القانون الجزابري
االختصاص التشرٌعً للسلطة التنفٌذٌة
التدخل الدولً اإلنسانً
أركان عقد الزواج من المنظور القانونً و الفقهً
سلطة القاضً اإلداري فً توجٌه أوامر ضد اإلدارة
الجرابم الجمركٌة
الجرٌمة المنظمة
نزع الملكٌة لصالح المنفعة العامة
الطعن فً إجراءات الدعوى العمومٌة
حقوق المتهم أمام القضاء الجنابً
النظام القانونً للحبس المإقت فً التشرٌع الجزابري
المواعٌد و أثرها على دعوى تجاوز السلطة
غرفة االتهام
الحماٌة الدولٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة
السلطة الرباسٌة و السلطة الوصابٌة
آثار الطالق
المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان
الحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة
القضاء اإلداري اإلستعجالً فً الجزابر
التفتٌش  :تفتٌش األشخاص
الشرطة القضابٌة و عالقاتها بالجهاز القضابً
السلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً القرارات اإلدارٌة
الطلبات العارضة أثناء سٌر الدعوى القضابٌة
البنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر
حقوق وواجبات غٌر المسلمٌن فً ظل أحكام الشرٌعة والقانون
االختصاصات الضبطٌة لربٌس البلدٌة
الحماٌة القضابٌة للحقوق و الحرٌات
المبادئ العامة للجرٌمة اإلعالمٌة
الحماٌة الجنابٌة لبطاقات االبتمان
جرٌمة غسٌل األموال
إصدار و تداول القٌم المنقولة
دور الصلح القضابً و غٌر القضابً
جرٌمة التهرٌب الجمركً
محكمة العدل الدولٌة من حٌث التشكٌل
جرٌمة الغش فً الجودة و النوعٌة
رد االعتبار فً القانون الجنابً و التجاري و التؤدٌبً
الجرٌمة الجمركٌة
مجلس األمن و عالقته بؤجهزة منظمة األمم المتحدة الربٌسٌة
المسإولٌة الطبٌة فً التشرٌع الجزابري
األعضاء البشرٌة ضمن التعامل القانونً
الملكٌة الشابعة فً القانون المدنً الجزابري
النظام القانونً للمنطقة الحرة فً الجزابر
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رمز الطلب
م135-133/
م137-136/
م140-138/
م143-141/
م146-144/
م149-147/
م152-150/
م155-153/
م158-156/
م161-159/
م164-162/
م167-165/
م170-168/
م173-171/
م176-174/
م179-177/
م182-180/
م185-183/
م188-186/
م191-189/
م194-192/
م197-195/
م200-198/
م203-201/
م206-204/
م209-207/
م212-210/
م215-213/
م218-216/
م221-219/
م224-222/
م227-225/
م230-228/
م233-231/
م236-234/
م239-237/
م242-240/
م245-243/
م248-246/
م251-249/
م254-252/
م257-255/
م260-258/
م263-261/
م266-264/
م269-267/
م272-270/
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العنــــــــوان
الحماٌة القانونٌة للشٌك من اإلصدار دون رصٌد
التحكٌم اإللكترونً
الرقابة المالٌة كؤداة لتدعٌم و تجسٌد الحكم الراشد فً الجزابر
الوضعٌة القانونٌة للمساهمٌن فً شركة المساهمة
الحصانة الدبلوماسٌة فً مواجهة المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة
السلطات اإلدارٌة المستقلة فً القطاع المصرفً
إجراءات إبرام العقد اإلداري اإللكترونً فً الحكومة اإللكترونٌة
التنفٌذ بطرق التعوٌض فً القانون المدنً الجزابري
عالقة المحكمة الجنابٌة الدولٌة بمجلس األمن
منازعات الصفقات العمومٌة
السٌادة إلى ..أٌن_
إنهاء اإلٌجار التجاري
جرٌمة اختالس األموال العمومٌة
حكم التحكٌم فً ظل التشرٌع الجزابري
النظام القانونً لشركات التؤمٌن
المسإولٌة التقصٌرٌة فً ظل التعدٌالت الجدٌدة للقانون المدنً الجزابري
جرٌمة تبٌٌض األموال
ضمانات االستثمار الوطنً واألجنبً فً الجزابر
النظام القانونً للعالمة التجارٌة
دور النٌابة العامة أمام القضاء المدنً
رد االعتبار
التزام البابع بضمان العٌوب الخفٌة فً المبٌع
أدلة اإلثبات فً المواد الجزابٌة
ملتقى األحكام الجزابٌة و طرق الطعن فٌها
بورصة الجزابر
المساهمة الجنابٌة
انحالل الزواج و سبل معالجة ظاهرة الطالق فً ظل قانون األسرة
جنوح األحداث و إجراءات المحاكمة
مركز الفرد فً القانون الدولً العام
النظام القضابً فً الجزابر
النظام القانونً للسجل التجاري الجزابري
المنازعات الضرٌبٌة فً الجزابر
الضمان القضابً للحرٌات و الحقوق
الحقوق الزوجٌة و التطلٌق للشقاق و التدلٌس
وجود الشركة التجارٌة و صحة عقدها
وسابل المحافظة على الضمان العام للدابنٌن
العروض العامة و دورها فً تحقٌق السٌطرة على إدارات الشركات التجارٌة
التطلٌق و الخلع فً ظل قانون األسرة الجزابري و تطبٌقات القضاء
الحماٌة الجنابٌة للمستهلك من جرٌمتً الخداع و الغش فً ظل القانون الجزابري
الجرٌمة المنظمة :قواعد التجرٌم والعقاب والقواعد اإلجرابٌة
دور الحكم الراشد فً تحقٌق التنمٌة المستدامة
األحكام و طرق الطعن فٌها فً المواد المدنٌة و الجزابٌة
جرٌمة السرقة فً الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون الجزابري
نظرٌة البطالن بٌن القانون الوضعً و الفقه اإلسالمً
اختصاص ربٌس المحكمة االبتدابٌة
سلطة القاضً اإلداري فً الحكم على اإلدارة بالغرامة التهدٌدٌة
المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة
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المشرف
بلعزام ،مبروك
زروق ،نوال
بن أعراب ،محمد
زاٌدي ،آمال
سعداوي ،كمال
شتواح ،العٌاشً
نمدٌلً ،رحٌمة
مروش ،مسعودة
واسع ،حورٌة
خرشً ،إلهام
العربً ،زٌدان
قرواش ،رضوان
زروق ،نوال
زروق ،نوال
زاٌدي ،آمال
عالق ،لمنور
كسال ،عبد الوهاب
داودي ،عبد الحفٌظ
بلعزام ،مبروك
غربً ،نجاح
بن الذٌب ،عبد هللا
فرحاوي ،عبد العزٌز
بن الذٌب ،عبد هللا
قرماد ،محمد
قجالً ،محمد
بوضٌاف ،عبد الرزاق
بن زٌوش ،مبروك
داودي ،عبد الحفٌظ
العربً ،زٌدان
لباد ،ناصر
بلعزام ،مبروك
صدٌقً ،عبد العزٌز
سعداوي ،كمال
الصادق ،جدي
وشتاتً ،عبد الحكٌم
عالق ،لمنور
زاٌدي ،آمال
شتوانً الهادي
عبد السالم ،حسان
روابح ،فرٌد
بن عراب ،محمد
قرواش ،رضوان
بن ورزق ،هشام
مروش ،مسعودة
غربً ،نجاح
كسال ،عبد الوهاب
كوسة ،عمار

رمز الطلب
م275-273/
م278-276/
م281-279/
م284-282/
م287-285/
م290-288/
م293-291/
م296-294/
م300-297/
م302-301/
م303-303/
م306-304/
م309-307/
م312-310/
م314-313/
م316-315/
م318-317/
م319-319/
م321-320/
م323-322/
م325-324/
م328-326/
م331-329/
م334-332/
م337-335/
م340-338/
م343-341/
م346-344/
م349-347/
م352-350/
م355-353/
م358-356/
م361-359/
م364-362/
م367-365/
م370-368/
م373-371/
م376-374/
م379-377/
م382-380/
م385-383/
م388-386/
م391-389/
م394-392/
م397-395/
م400-398/
م403-401/
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العنــــــــوان
أسالٌب إبرام الصفقات العمومٌة و الرقابة على مشروعٌتها
مركز ربٌس الجمهورٌة فً النظام السٌاسً الجزابري
العقد اإلداري الدولً
التمثٌل الدبلوماسً
اإلكراه البدنً و الغرامة التهدٌدٌة فً التشرٌع الجزابري
حرٌة التعبٌر أمام ممارسة حرٌة المعتقد
الممارسة المنافٌة للمنافسة
االختصاص الموضوعً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة
صندوق النقد الدولً
الجرابم االنتخابٌة
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
حق المشاركة السٌاسٌة من خالل نظام انتخابً فعال
التؤمٌنات العٌنٌة فً التشرٌع الجزابري
ممارسة الموظف العام للحرٌات العامة فً القانون اإلداري
الممارسة المقٌدة للمنافسة و الوسابل القانونٌة لحماٌتها
النظام القانونً للجباٌة
خصابص النظام السٌاسً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
الحقوق المالٌة للمرأة فً ظل قانون األسرة الجزابري
الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة
مكافحة تبٌٌض األموال فً الجزابر
التقادم بنوعٌه -المسقط و المكسب -فً التقادم
القانون البرلمانً فً الجزابر
عقد ضمان االستثمار
الرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن
التعدٌالت الواردة على القانون األسرة الجزابرٌة
الرقابة القضابٌة على العملٌة االنتخابٌة المحلٌة فً الجزابر
أحكام النٌابة الشرعٌة فً التشرٌع الجزابري
المسإولٌة القانونٌة عن الجرابم الدولٌة
تسبٌب القرار اإلداري
النظام القانونً للملكٌة المشتركة
دور الجزاء الجنابً فً التشرٌع الجزابري و أهم النظرٌات
معاقبة مرتكبً الجرابم الدولٌة
اإلفراج المشروط فً القانون الجزابري
قضاء األحداث الجانحٌن
األحكام المنظمة لعقد الزواج من حٌث إنشابه و تسجٌله رعاٌة األوالد المحضونٌن فً
ظل انفصال الوالدٌن طالقا أو وفاة
عقد المقاولة
حاالت عقد الزواج ابتداءا وانتهاءا :دراسة مقارنة فً المذاهب الفقهٌة األربعة و
قانون األسرة
حماٌة المستهلك فً التشرٌع الجزابري
اإلرهاب بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً العام
إجراءات الدعوى اإلدارٌة طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم 09-08
حماٌة األعٌان المدنٌة أثناء النزاعات المسلحة
الحماٌة القانونٌة للمجتمع الجزابري من المخدرات
تعدد الزوجات بٌن الحق و التعسف فً استعماله
التعدي على حق الخصوصٌة بٌن التجرٌم و المشروعٌة
المسإولٌة الجزابٌة للشخص المعنوي فً التشرٌع الجزابري

4

المشرف
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور
خرشً ،إلهام
خالف ،وردة
حداد ،صورٌة
بن كسٌرة ،شفٌقة
واسع ،حورٌة
باطلً ،غنٌة
دربال ،مدٌحة
قاسم ،المٌة
برارمة ،صبرٌنة
صفو ،نرجس
بن ستٌرة ،الٌمٌن
خاللفة ،نجود
عوابد ،شهرزاد
بلعزام ،مبروك
عماروش ،سمٌرة
كوسة ،جمٌلة
زروق ،نوال
قنوفً وسٌلة
بٌزات ،صونٌا
خبابة ،أمٌرة
لشهب ،جازٌة
لعمٌري ،إٌمان
نمدٌلً رحٌلً
بودوخة ،إبراهٌم
قارة ،السعٌد
رحال ،عبد القادر
غجاتً ،عبد الحلٌم
داهل ،وافٌة
كوسام ،أمٌنة
مرابط ،آمال
بن سٌدهم ،حورٌة
بوضٌاف ،عبد الرزاق
بن كسٌرة ،شفٌقة

رمز الطلب
م406-404/
م409-407/
م412-410/
م415-413/
م418-416/
م421-419/
م424-422/
م427-425/
م430-428/
م433-431/
م436-434/
م439-437/
م442-440/
م445-443/
م448-446/
م452-449/
م455-453/
م458-456/
م461-459/
م464-462/
م467-465/
م470-468/
م473-471/
م476-474/
م479-477/
م482-480/
م485-483/
م488-486/
م491-489/
م494-492/
م497-495/
م500-498/
م503-501/
م506-504/

بن زٌوش ،مبروك

م509-507/

بودوخة ،إبراهٌم

م510-510/

بودوخة ،إبراهٌم

م513-511/

فرحاوي ،عبد العزٌز
العربً ،زٌدان
لشهب ،جازٌة
شوقً ،سمٌر
بن ورزق ،هشام
قارة ،السعٌد
روابح ،فرٌد
بن عراب ،محمد

م516-514/
م519-517/
م522-520/
م525-523/
م528-526/
م531-529/
م534-532/
م537-535/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
عقوبة اإلعدام فً الجزابر بٌن اإللغاء و اإلبقاء
النظام القانونً لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري
طرق الطعن أمام الجهات القضابٌة اإلدارٌة فً ظل القانون 09-08
نظام التقارٌر فً االتفاقٌات اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان
مبدأ الشرعٌة فً القانون الجنابً
الشكوى كآلٌة لحماٌة حقوق اإلنسان أمام المحكمة و اللجنة األوربٌة لحماٌة حقوق
اإلنسان
المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة المفهوم و النشاط
النظام القانونً لالنتخابات الرباسٌة فً الجزابر
تنفٌذ األحكام القضابٌة فً المادة اإلدارٌة
اإلتحاد األوربً :التنظٌم واالختصاصات
عقد الكفالة فً القانون المدنً الجزابري التؤمٌنات الشخصٌة
الجرٌمة اإللكترونٌة
طرق الطعن فً المادة اإلدارٌة
اإلطار القانون لتنظٌم التجارة الدولٌة
العقد التجاري الدولً
الدعوى فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
المسإولٌة الطبٌة
التحكٌم التجاري الدولً
عقد اإلٌجار
الوسابل البدٌلة لحل النزاعات  :الصلح الوساطة والتحكٌم
مركز الفرد فً القانون الدولً العام
أنواع جرابم الفساد و آلٌات مكافحتها
المسإولٌة الجزابٌة لألشخاص المعنوٌة
التعدٌل الدستوري فً الجزابر
الرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة فً النظام السٌاسً الجزابري
نظرٌة األحكام و طرق الطعن فٌها فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
العالمة التجارٌة
دور السلطات اإلدارٌة فً حماٌة البٌبة
الطرق البدٌلة لحل النزاعات :الصلح الوساطة و التحكٌم فً ضوء قانون اإلجراءات
المدنٌة و اإلدارٌة الجدٌد 09-08
نظام تسلٌم المجرمٌن فً القانون الدولً
مقابل الوفاء فً الشٌك فً التشرٌع الجزابري
اإلثبات بالوسابل اإللكترونٌة
القانون و التطبٌقات الطبٌة الحدٌثة
الصلح الواقً من اإلفالس فً التشرٌع الجزابري
النظام القانونً لعقود البوت دراسة تحلٌلٌة مقارنة
النظام القانونً للشفعة
العالقة بٌن السلطة التنفٌذٌة و التشرٌعٌة فً ظل الدساتٌر الجزابرٌة
ضمانات االستثمار فً القانون الجزابري
االتفاقٌة األمنٌة العراقٌة األمرٌكٌة فً ضوء القانون الدولً العام
الحماٌة القانونٌة لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري
ازدواجٌة الغرف فً المجالس النٌابٌة دراسة مقارنة بٌن الجزابر و المغرب
النظام القضابً اإلداري فً الجزابر
اندماج الشركات التجارٌة
الضمانات القانونٌة لحماٌة أمن و سالمة المستهلك
جرٌمة المخدرات
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المشرف
نصر الدٌن معمري
كوسة ،جمٌلة
صدٌقً ،عبد العزٌز
دربال ،مدٌحة
صفو ،نرجس

رمز الطلب
م540-538/
م543-541/
م546-544/
م549-547/
م552-550/

قاسم ،المٌة

م556-553/

واسع ،حورٌة
بن ستٌرة ،الٌمٌن
كسال ،عبد الوهاب
خرشً ،إلهام
خاللفة ،نجود
باطلً ،غنٌة
قرماد ،محمد
عماروش ،سمٌرة
شتواح ،العٌاشً
داودي ،عبد الحفٌظ
رحال ،عبد القادر
قجالً ،محمد
عالق ،لمنور
شتوان ،الهادي
بن سٌدهم ،حورٌة
عبد السالم ،حسان
مرابط ،آمال
كوسة ،عمار
عوابد ،شهرزاد
بلعزام ،مبروك
زروق ،نوال
خالف ،وردة

م559-557/
م562-560/
م565-563/
م568-566/
م571-569/
م574-572/
م577-575/
م580-578/
م583-581/
م586-584/
م588-587/
م592-590/
م595-593/
م599-596/
م602-600/
م605-603/
م608-606/
م611-609/
م614-612/
م617-615/
م620-618/
م623-621/

غربً ،نجاح

م626-624/

قنوفً ،وسٌلة
حداد ،صورٌة
بٌزات ،صونٌا
برارمة ،صبرٌنة
ثوابتً رٌمة سرور
نمدٌلً ،رحٌمة
كوسام ،أمٌنة
داهل ،وافٌة
لعمٌري ،إٌمان
غجاتً ،عبد الحلٌم
خلٌلً ،سهام
بن سهٌل ،لخضر
لباد ،ناصر
وشتاتً ،عبد الحكٌم
قرواش ،رضوان
الصادق ،جدي

م629-627/
م632-630/
م635-633/
م638-636/
م641-639/
م644-642/
م647-645/
م650-648/
م653-651/
م656-654/
م659-657/
م662-660/
م665-663/
م668-666/
م671-669/
م674-672/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
محاضرات فً طرق اإلثبات
الزواج الصحٌح و الزواج الباطل و الزواج الفاسد من منظور فقهً و قانونً
ثبوت النسب و نفٌه من منظور فقهً و قضابً
النظام القضابً فً الجزابر
الوساطة القضابٌة فً الجزابر وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة 09-08
جرٌمة تبٌٌض األموال و طرق مكافحتها
الجدار العازل اإلسرابٌلً
طرق الطعن فً األحكام المدنٌة و الجزابٌة
غرفة االتهام
نطاق اختصاص كل من التشرٌع و التنظٌم
جرٌمة االتجار غٌر المشروع بالمخدرات
الوسابل الطبٌة فً إثبات الجرٌمة
النظام القانونً لدعوى االلغاء فً الجزابر
إدارة تسٌٌر شركة المساهمة فً القانون التجاري الجزابري
المبادئ األساسٌة للتنظٌم القضابً فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة
السٌادة و معضلة التدخل
الفساد مقاربة قانونٌة اجتماعٌة
سلطة ربٌس الجمهورٌة فً الظروف االستثنابٌة
أسرى الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً(دراسة خاصة باتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام
 1949الخاصة بمعاملة أسرى الحرب)
دراسة مقارنة بٌن القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان
حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة
إجراءات التقاضً فً مسابل األحوال الشخصٌة
النظام القانونً للعقوبات االقتصادٌة
العولمة و سٌادة الدولة
حدود التزام الدولة بمبدأ المشروعٌة
منظمة العمل الدولٌة و دورها فً تطوٌر القانون الدولً االجتماعً
اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة و سلطة ممارستها
الضمانات الدولٌة لحقوق اإلنسان
الحبس المإقت و بدابله
التفاوض فً إبرام العقد التجاري الدولً
آلٌات مكافحة الجرٌمة الدولٌة فً نظام روما
إدارة المال الشابع
تؤثٌر قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة  09/08على حق التقاضً
ماهٌة العقد التجاري الدولً و تحدٌد القانون الواجب التطبٌق علٌه
جرٌمة البالغ الكاذب
المحكمة الجنابٌة الدولٌة  -التحقٌق النهابً
العالقة بٌن مجلس األمن و المحاكم الجنابٌة الدولٌة
التشرٌع بؤوامر فً القانون الجزابري بٌن النص و التطبٌق
األدلة الجنابٌة العلمٌة
أثر مبدأ الشرعٌة الجنابٌة على الجرٌمة اإللكترونٌة
وسابل الدفع اإللكترونٌة
ضمانات الحق االنتخابً فً القانون الجزابري دراسة مقارنة
الوسابل القانونٌة لفض منازعات عقود التجارة -الدولٌة  -القضاء و التحكٌم
المواطنة
النظام القانونً لنظام المسإولٌة اإلدارٌة
آثار انقضاء اآلجال القانونٌة على تصرفات اإلدارة و المعنٌٌن
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المشرف
بلمامً ،عمر
بن زٌوش ،مبروك
بن زٌوش ،مبروك
لباد ،ناصر
بوضٌاف ،عبد الرزاق
بن ذٌب ،عبد هللا
بن بلقاسم ،أحمد
فرحاوي ،عبد العزٌز
قرماد ،محمد
لشهب ،جازٌة
داودي ،عبد الحفٌظ
الصادق ،جدي
صدٌقً ،عبد العزٌز
وشتاتً ،حكٌم
بن أعراب ،محمد
غجاتً ،نور الدٌن
بن ورزق ،هشام
غربً ،نجاح

رمز الطلب
م679-675/
م682-680/
م685-683/
م688-686/
م691-689/
م694-692/
م697-695/
م700-698/
م703-701/
م706-704/
م709-707/
م712-710/
م715-713/
م718-716/
م721-719/
م724-722/
م727-725/
م730-728/

حداد ،صورٌة

م733-731/

قنوفً ،وسٌلة
بٌزات ،صونٌا
برارمة ،صبرٌنة
كوسة ،جمٌلة
عماروش ،سمٌرة
داهل ،وافٌة
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور
غبولً ،منى
قاسم ،المٌة
مرابط ،آمال
لعمٌري ،إٌمان
بن سٌدهم ،حورٌة
كوسام ،أمٌنة
بن أعراب ،محمد
شتواح ،العٌاشً
رحال ،عبد القادر
مرابط ،آمال
شوقً ،سمٌر
معمري ،نصر الدٌن
بن سهٌل ،لخضر
خلٌلً ،سهام
باطلً ،غنٌة
بن ستٌرة ،الٌمٌن
زروق ،نوال
خرشً ،إلهام
كسال ،عبد الوهاب
قارة ،السعٌد

م736-734/
م739-737/
م742-740/
م745-743/
م748-746/
م751-749/
م754-752/
م757-755/
م760-758/
م763-761/
م766-764/
م769-767/
م772-770/
م775-773/
م779-776/
م782-780/
م785-783/
م788-786/
م791-789/
م794-792/
م797-795/
م800-798/
م803-801/
م807-804/
م810-808/
م813-811/
م816-814/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
اكتساب الملكٌة بالتقادم فً التشرٌع الجزابري
حصاد الترجمة
مبدأ قرٌنة البراءة
مدى فعالٌة قانون الصفقات العمومٌة فً مكافحة الفساد
الحضانة كؤثر من آثار الطالق فً قانون األسرة الجزابري
فك الرابطة الزوجٌة
االعتماد المستندي
المحكمة الدولٌة لقانون البحار من حٌث التشكٌلة واالختصاص
التحقٌق االبتدابً القضابً
الحدود القانونٌة لممارسة الحقوق و الحرٌات العامة
العابدات المالٌة غٌر المشروعة
الحماٌة الطبٌة أثناء النزاعات المسلحة
آلٌات حماٌة المال العام
تعدد الزوجات دراسة تارٌخٌة شرعٌة و قانونٌة
الطبٌعة القانونٌة لإلتحاد األوربً
مجلس األمن و األمن الدولً
الجرابم الماسة باألسرة
مذكرة اعتقال الربٌس السودانً دراسة تحلٌلٌة
حقوق الدفاع فً المسابل المدنٌة و الجزابٌة
الجرٌمة المنظمة
حماٌة الممتلكات الدٌنٌة أثناء النزاعات المسلحة دراسة حالة القدس
الوضع القانونً ألسرى الحرب زمن النزاعات المسلحة دراسة حالة القدس
دور القاضً اإلداري اإلستعجالً فً حماٌة الحرٌات األساسٌة
الحماٌة القانونٌة للمستهلك من اإلشهار التجاري غٌر المشروع
النظام القانونً لعقد الهندسة المعمارٌة
حق ربٌس الدولة فً نقض القوانٌن
مفهوم الحكم الراشد وعوابق تطبٌقه بالجزابر
مسإولٌة المحكم
االنتخابات الدٌمقراطٌة :ضمانات نزاهتها وحرٌتها
الطب الشرعً فً جرابم القتل
طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري على ضوء طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري على
ضوء التعدٌل الدستوري لسنة 2008
حماٌة حقوق المإلف
تسوٌة المنازعات فً إطار منظمة التجارة العالمٌة
شروط قبول دعوى اإللغاء
حصاد الترجمة /العدد الثانً
الجزاء الجنابً
جرٌمة العدوان على ضوء قواعد القانون الدولً اإلنسانً
المنافسة فً ظل القانون الجزابري
الجرٌمة الجمركٌة
الطب الشرعً القضابً فً الجزابر
النظام القانونً لمحكمة التنازع
المسإولٌة المدنٌة للمهندس المعماري
اآللٌات الدولٌة لتنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً
عقد االمتٌاز التجاري
الجرٌمة المصرفٌة فً التشرٌع الجزابري
رخصة البناء فً التشرٌع الجزابري
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المشرف
عالق ،لمنور
بودوخة ،إبراهٌم
روابح ،فرٌد
قجالً ،محمد
قرواش ،رضوان
بن ورزق ،هشام
بلعٌساوي ،محمد الطاهر
دربال ،مدٌحة
صفو ،نرجس
واسع ،حورٌة
عبد السالم ،حسان
شوقً ،سمٌر
عوابد ،شهرزاد
برادعً ،محً الدٌن
نمدٌلً ،رحٌمة
العربً ،زٌدان
بن ورزق ،هشام
غجاتً ،عبد الحلٌم
بن أعراب ،محمد
شاكري ،سمٌة
شاكري ،سمٌة
مرزوقً وسٌلة
بن كسٌرة ،شفٌقة
مانً ،عبد الحق
كوسام ،أمٌنة
واسع ،حورٌة
بن ورزق ،هشام
زروق ،نوال
بن ستٌرة ،الٌمٌن
باطلً ،غنٌة

رمز الطلب
م819-817/
م822-820/
م825-823/
م828-826/
م831-829/
م834-832/
م837-835/
م840-838/
م843-841/
م846-844/
م849-847/
م852-850/
م855-853/
م858-856/
م861-859/
م864-862/
م867-865/
م870-868/
م873-871/
م876-874/
م879-877/
م882-880/
م885-883/
م888-886/
م891-889/
م894-892/
م897-895/
م900-898/
م903-901/
م906-904/

خرشً ،إلهام

م909-907/

كسال ،عبد الوهاب
عماروش ،سمٌرة
صدٌقً ،عبد العزٌز
بودوخة ،إبراهٌم
بن سهٌل ،لخضر
غبولً ،منى
قرواش ،رضوان
رحال ،عبد القادر
شاكري ،سمٌة
صدٌقً ،عبد العزٌز
بلعٌساوي ،محمد الطاهر
شوقً ،سمٌر
لعمٌري ،إٌمان
عبد السالم ،حسان
عوابد ،شهرزاد

م912-910/
م915-913/
م918-916/
م921-919/
م924-922/
م927-925/
م930-928/
م933-931/
م936-934/
م939-937/
م942-940/
م945-943/
م948-946/
م951-949/
م954-952/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
الشفعة :دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المدنً
التنظٌم القانونً لجرابم المخدرات فً التشرٌع الجزابري
القانون الدولً اإلنسانً :المفهوم والتطور
المحاكم الجزابٌة فً الجزابر
الفساد اإلداري وآلٌات مكافحتها
حقوق الملكٌة الفكرٌة للمصنفات الرقمٌة
المركز القانونً لمتعدد الجنسٌة
حماٌة الحق فً الخصوصٌة فً ضوء القانون الدولً والوطنً
تنفٌذ األحكام األجنبٌة
النظرٌة العامة للجزاء الجنابً
دور المنظمات الغٌر الحكومٌة فً حماٌة حقوق اإلنسان
حقوق المرأة فً التشرٌع الدولً والتشرٌع الجزابري فً ظل تعدٌالته الجدٌدة
منازعات الوظٌفة العمومٌة والدعاوى المتعلقة بها وسلطة التؤدٌب فٌها
البصمة الوراثٌة ومدى حجٌتها فً اإلثبات
جرٌمة الغش الضرٌبً
إجراءات التحقٌق فً الخصومة المدنٌة
حماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة المسلحة
اإلدارة اإللكترونٌة
تنامً ظاهرة الطالق فً المجتمع الجزابري وكٌفٌة الحد منها
جرٌمة الزنا فً الفقه اإلسالمً والقانون الوصفً :دراسة مقارنة
حقوق اإلنسان فً ظل التحدٌات البٌبٌة الجدٌدة
ضمانات المتهم فً اإلثبات الجنابً
تنفٌذ األحكام القضابٌة المدنٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة
طرق الطعن فً األحكام والقرارات القضابٌة اإلدارٌة
آلٌات مكافحة الفساد اإلداري
اإلطار القانونً لنزع الملكٌة الخاصة للمنفعة العامة
التحفظ على المعاهدات الدولٌة
محاكمة مجرمً الحرب
الحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة
القانون الدولً بٌن العدالة والتوازن
تطبٌق اتفاقٌات حقوق اإلنسان فً النظام القانونً الجزابري
تطبٌقات مبدأ الفصل بٌن السلطات
األمن الغذابً فً الوطن العربً
حماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة
الدٌمقراطٌة والبٌروقراطٌة
النظام القانونً لحماٌة البٌبة فً الجزابر
األمن الغذابً كؤحد مقتضٌات التنمٌة المستدامة بٌن النص والواقع
جرٌمة الرشوة فً ظل التشرٌع الجزابري
اإلدمان على المخدرات والمإثرات العقلٌة
المسار القانونً للمحاكمة الجزابٌة
الحماٌة الدولٌة المقررة لألطفال فً ظل المنظمة الدولٌة للعمل
نظام التصوٌت فً مجلس األمن
إجراءات سٌر الدعوى اإلدارٌة وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم -08
 :09دراسة مقارنة
آثار فك الرابطة الزوجٌة
دعاوى الضمان العام
تطور الجرابم ضد اإلنسانٌة
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رمز الطلب
المشرف
برادعً ،محً الدٌن
م957-955/
قرماش ،كاتٌة
م960-958/
مرزوقً وسٌلة
م963-961/
قرماد ،محمد
م966-964/
كوسة ،جمٌلة
م969-967/
بن عثمان ،فوزٌة
م972-970/
بوغازي ،وهٌبة
م975-973/
سعداوي ،كمال
م978-976/
بوجالل ،صالح الدٌن
م981-979/
معٌزة ،رضا
م984-982/
قنوفً ،وسٌلة
م987-985/
سقنً ،فاكٌة
م990-988/
قارة ،السعٌد
م993-991/
داودي ،عبد الحفٌظ
م996-994/
غربً ،نجاح
م999-997/
غربً ،نجاح
م1002-1000/
حداد ،صورٌة
م1005-1003/
لباد ،ناصر
م1008-1006/
بن زٌوش ،مبروك
م1011-1009/
بوضٌاف ،عبد الرزاق م1014-1012/
مشري ،سلمى
م1017-1015/
روابح ،فرٌد
م1020-1018/
فرحاوي ،عبد العزٌز م1023-1021/
صدٌقً ،عبد العزٌز
م1026-1024/
لشهب ،جازٌة
م1029-1027/
قجالً ،محمد
م1032-1030/
غجاتً ،عبد الحلٌم
م1035-1033/
صفو ،نرجس
م1038-1036/
وشتاتً ،حكٌم
م1041-1039/
غجاتً ،عبد الحلٌم
م1044-1042/
مهنً ،هبة
م1047-1045/
قاسم ،المٌة
م1050-1048/
حسام ،مرٌم
م1053-1051/
شوقً ،سمٌر
م1056-1054/
بٌزات ،صونٌا
م1059-1057/
بوصفصاف ،خالد
م1062-1060/
برارمة ،صبرٌنة
م1065-1063/
بن أودٌع ،نعٌمة
م1068-1066/
مرابط ،آمال
م1071-1069/
معٌزة ،رضا
م1074-1072/
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور م1077-1075/
دربال ،مدٌحة
م1080-1078/
نمدٌلً ،رحٌمة

م1083-1081/

شوشو ،عاشور
خاللفة ،نجود
بن سٌدهم ،حورٌة

م1086-1084/
م1089-1087/
م1092-1090/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
المحكمة الجنابٌة الدولٌة
جرٌمة الرشوة فً ظل قانون مكافحة الفساد
التسرب ودوره فً مكافحة الجرٌمة
الدفاع الشرعً
الشرطة
التدخل الدولً اإلنسانً
قانون حماٌة البٌبة فً الجزابر
الحق فً سالمة الغذاء
البرلمان الجزابري فً المٌزان
خصوصٌة المجرم اإللكترونً
نظام السجل التجاري فً التشرٌع الجزابري
عبء اإلثبات فً المواد الجنابٌة
حصاد الترجمة :مع الدراسة الوصفٌة والنقدٌة وبٌان موقف الشرٌعة اإلسالمٌة
ج9+8+7
التنظٌم القانونً للبنوك فً الجزابر
التصرفات القانونٌة الواردة على المحل التجاري
األحكام التحكٌمٌة التجارٌة الدولٌة وإشكالٌة تنفٌذها
مدى احترام ضمانات ومتطلبات الحق فً التقاضً :فً الوسابل البدٌلة لحل المنازعات
الجرٌمة الضرٌبٌة وسبل مكافحتها فً التشرٌع الجزابري
العقوبات الدولٌة
التحوٌل المصرفً اإللكترونً
حرٌة اإلعالم فً ظل عالم متغٌر :بٌن النص والواقع
األنظمة االنتخابٌة البرلمانٌة
التحكٌم فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد 08/09
آلٌات مكافحة الفساد فً التشرٌع الجزابري
الودٌعة النقدٌة المصرفٌة
السٌادة فً ظل العولمة
القضاء الجزابً الجزابري
المنظور القانونً لجرٌمة تبٌٌض األموال على الصعٌد الوطنً والدولً
اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة بجرابم الحرب
آثار العقوبات االقتصادٌة الدولٌة على حقوق الطفل :العراق نموذجا
الرقابة القضابٌة على سبب القرار اإلداري
تهوٌد القدس والقانون الدولً
الحصانة البرلمانٌة
الضبط اإلداري البٌبً
جرٌمة االستخدام غٌر المشروع للمخدرات
النظام القانونً للحبس المإقت فً التشرٌع الجزابري
جرٌمة تبٌٌض األموال
الفساد وحقوق اإلنسان فً الجزابر
الجرٌمة المعلوماتٌة
الشروط الموضوعٌة والشكلٌة لحماٌة االختراع فً القانون الجزابري
التنظٌم القانونً لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري
الرقابة القضابٌة على نزع الملكٌة الخاصة للمنفعة العامة
جرابم الفساد فً القانون الجزابري
اإلطار القانونً للصفقات العمومٌة بالتشرٌع الجزابري
مبدأ التناسب فً القرارات اإلدارٌة
حقوق ضحٌة الجرٌمة فً القانون الجزابً الجزابري
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المشرف
قرقور ،نبٌل
شتواح ،العٌاشً
الصادق ،جدي
بن بلقاسم ،أحمد
بن الذٌب ،عبد هللا
العربً ،زٌدان
بن كسٌرة ،شفٌقة
خالف ،وردة
نصر الدٌن معمري
خلٌلً ،سهام
معٌزة ،رضا
روابح ،فرٌد

رمز الطلب
م1095-1093/
م1098-1096/
م1101-1099/
م1104-1102/
م1107-1105/
م1111-1108/
م1114-1112/
م1117-1115/
م1120-1118/
م1123-1121/
م1126-1124/
م1129-1127/

قجالً ،محمد

م1137-1130/

قرواش ،رضوان
رحال ،عبد القادر
بوجالل ،صالح الدٌن
بن أعراب ،محمد
عبد السالم ،حسان
دربال ،مدٌحة
خلٌلً ،سهام
برارمة ،صبرٌنة
قارة ،السعٌد
شتوان الهادي
بن أعراب ،محمد
باطلً ،غنٌة
قنوفً ،وسٌلة
قرماد ،محمد
إكرام ،بركان
حداد ،صورٌة
كوسة ،جمٌلة
داهل ،وافٌة
بن بلقاسم ،أحمد
حورٌة واسع
خالف ،وردة
نسمة بطٌحً
بن سهٌل ،لخضر
قرقور ،نبٌل
بلهول ،زكٌة
بلعزام ،مبروك
لعمٌري ،إٌمان
وشتاتً ،عبد الحكٌم
عوابد ،شهرزاد
شتواح ،العٌاشً
بن ورزق ،هشام
رحٌمة نمدٌلً
بن ذٌب ،عبد هللا

م1140-1138/
م1143-1141/
م1146-1144/
م1149-1147/
م1152-1150/
م1155-1153/
م1158-1156/
م1161-1159/
م1164-1162/
م1167-1165/
م1170-1168/
م1173-1171/
م1176-1174/
م1179-1177/
م1182-1180/
م1185-1183/
م1188-1186/
م1191-1189/
م1194-1192/
م1197-1195/
م1200-1198/
م1203-1201/
م1206-1204/
م1209-1207/
م1212-1210/
م1215-1213/
م1218-1216/
م1221-1219/
م1224-1222/
م1227-1225/
م1230-1228/
م1233-1231/
م1236-1234/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
جرٌمة تبٌٌض األموال فً ظل القانون الجزابري
انقضاء االلتزام
قانون الحرٌات األساسٌة
الوظٌفة التشرٌعٌة لمجلس األمة
حقوق اإلنسان فً مسار تحقٌق األمن اإلنسانً
المشاركة السٌاسٌة فً ظل نظام انتخابً عادل
التحكٌم التجاري الدولً فً التشرٌع الجزابري مابٌن المرسوم التشرٌعً 09/93
وقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 09/08
ضمانات الحق االنتخابً فً ضوء القانون الجدٌد 01/12
حقوق اإلنسان البٌبٌة
النظام القانونً لسلطات الضبط فً التشرٌع الجزابري
أسالٌب إدارة النشاط اإلداري للدولة
الدفع بالنظام العام فً القانون الدولً الخاص
األحكام القضابٌة فً المادة اإلدارٌة وطرق الطعن فٌها
المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة للقابد األعلى نتٌجة اإلهمال والتقصٌر
اإلجراءات الخاصة باإلجرام الخطٌر
قوات حفظ السالم
عقد الفٌدٌك
التؤمٌنات اإللزامٌة فً التشرٌع الجزابري :دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة
اإلعدام والحق فً الحٌاة
حرٌة المعتقد
المبادئ األساسٌة لإلثبات فً المادة الجزابٌة
دور مجلس األمن فً حماٌة المدنٌٌن
حصاد الترجمة العدد الثالث :مع الدراسة الوصفٌة والنقدٌة وبٌان موقف الشرٌعة
اإلسالمٌة ج3+2+1
نظام تفتٌش العمل فً ظل القواعد الدولٌة والتشرٌع الجزابري
النظام البرلمانً
مجلس األمن الدولً
التربٌة البٌبٌة
إثبات النسب ونفٌه وفقا لتعدٌالت قانون األسرة الجزابري
جرٌمة تبٌٌض األموال
حالة الضرورة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن الوضعٌة
منظمة التجارة العالمٌة واقتصادٌات الدول النامٌة
وسابل تطوٌر الوظٌفة العمومٌة فً الجزابر
العقد اإللكترونً
حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة وآلٌات حماٌتهم
كفالة الحق فً التقاضً فً النظم القانونٌة
الدفاع الشرعً الوقابً فً القانون الدولً العام
الطالق فً قانون األسرة الجزابري
تطور القضاء الجنابً الدولً
الحماٌة الجنابٌة للبٌبة فً ظل التشرٌع الجزابري
ضمانات المتهم والوسابل الحدٌثة للكشف عن الجرٌمة
حماٌة حقوق اإلنسان فً ظل الظروف االستثنابٌة
نزع األسلحة الكٌمٌابٌة
الفساد وحقوق اإلنسان
حصاد الترجمة ج6+5+4.
المسإولٌة الجزابٌة لمسٌري الشركات التجارٌة فً القانون الجزابري
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المشرف
بن أودٌع ،نعٌمة
خاللفة ،نجود
بن كسٌرة ،شفٌقة
نصر الدٌن معمري
سلمى مشري
غجاتً ،عبد الحلٌم

رمز الطلب
م1239-1237/
م1242-1240/
م1245-1243/
م1248-1246/
م1251-1249/
م1254-1252/

زروق ،نوال

م1257-1255/

بن ستٌرة ،الٌمٌن
سقنً ،فاكٌة
خرشً ،إلهام
كسال ،عبد الوهاب
ولٌد زرقان
قرماش ،كاتٌة
سعداوي ،كمال
روابح ،فرٌد
شوقً ،سمٌر
مسعودة مروش
زاٌدي ،آمال
شاكري ،سمٌة
مهنً ،هبة
معٌزة ،رضا
شوقً ،سمٌر

م1260-1258/
م1263-1261/
م1266-1264/
م1269-1267/
م1272-1270/
م1275-1273/
م1278-1276/
م1281-1279/
م1284-1282/
م1287-1285/
م1290-1288/
م1293-1291/
م1296-1294/
م1299-1297/
م1302-1300/

بودوخة ،إبراهٌم

م1311-1303/

ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور م1314-1312/
قاسم ،المٌة
م1317-1315/
شوقً ،سمٌر
م1320-1318/
بٌزات ،صونٌا
م1323-1321/
صافو ،نرجس
م1326-1324/
فرحاوي ،عبد العزٌز م1329-1327/
غربً ،نجاح
م1332-1330/
عماروش ،سمٌرة
م1335-1333/
لعقابً ،سمٌحة
م1338-1336/
كوسام ،أمٌنة
م1341-1339/
مانً ،عبد الحق
م1344-1342/
حسام ،مرٌم
م1347-1345/
غبولً ،منى
م1350-1348/
خالد
بوصفصاف،
م1353-1351/
وسٌلة مرزوقً
م1356-1354/
وهٌبة بوغازي
م1359-1357/
شوشو ،عاشور
م1362-1360/
وردة مهنً
م1365-1363/
ولٌد زرقان
م1368-1366/
بن عثمان ،فوزٌة
م1371-1369/
بودوخة ،إبراهٌم
م1380-1372/
نزٌهة غزالً
م1383-1381/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
حدود السٌادة بٌن التدخل اإلنسانً ومسإولٌة توفٌر الحماٌة
النظام القانونً لعقد البٌع باإلٌجار
جرٌمة القتل العمد فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الجزابري
ضمانات الحق فً التقاضً فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة
كٌفٌة تنفٌذ األحكام والقرارات القضابٌة اإلدارٌة
حماٌة المستهلك فً ضوء األحكام الجدٌدة للقانون 03/09
ماهٌة التمٌٌز العنصري
الجرٌمة المنظمة
اإلرهاب الدولً بٌن إشكالٌة التعرٌف والتناول الدولً للظاهرة
حماٌة األطفال فً النزاعات المسلحة
الحماٌة اإلجرابٌة للحدث الجانح فً قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري
البنوك اإللكترونٌة
دولة القانون من منظور القانون الدولً
الوسابل السلمٌة لحل النزاعات الدولٌة
الحق فً تولً الوظابف العامة
مبدأ السٌادة والتدخل اإلنسانً
الرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌبة والتعمٌر
اختصاصات ربٌس المجلس الشعبً البلدي فً مجال التعمٌر والبناء وفق التشرٌع
الجزابري
أخالقٌات الوظٌفة العمومٌة فً اإلدارة الجزابرٌة
التسٌٌر فً الوظٌف العمومً بٌن الواقع واآلفاق
أحكام الهجرة غٌر الشرعٌة فً ظل القانون الدولً و الداخلً
حقوق السجٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة والنظم الوضعٌة
نظام إدارة البلدٌة فً الجزابر حسب القانون الحالً 10/11
المجتمع المدنً كآلٌة لمكافحة الفساد
حقوق اإلنسان فً النظام القانونً الداخلً
المعاهدات ذات التنفٌذ المباشر والمعاهدات ذات التنفٌذ غٌر المباشر
التنمٌة اإلنسانٌة و دورها فً التمكٌن الحقوقً
مكانة الحقوق المدنٌة و السٌاسٌة فً الدساتٌر الجزابرٌة
الضمانات الوطنٌة لحماٌة حقوق المشاركة السٌاسٌة
مبدأ التكامل فً نظام المحكمة الجنابٌة الدولٌة بٌن النص القانونً و المقاربة السٌاسٌة
االلتزامات الدولٌة المتعارضة  :دراسة إشكالٌة اتفاقٌات الحصانة الجنابٌة
اختصاص القاضً اإلداري االستعجالً بٌن مصالح اإلدارة و حقوق األفراد
اختصاص القاضً الجزابري فً مادتً االعتداء المادي واالستٌالء
دور القضاء اإلداري فً حماٌة الحقوق و الحرٌات
دور اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً
حماٌة الصحافٌٌن أثناء النزاعات المسلحة فً ظل القانون الدولً اإلنسانً
أنماط تسٌٌر المرفق العام
التنفٌذ الجبري فً مواجهة الدولة
اآللٌات القانونٌة لحماٌة حقوق اإلنسان فً الجزابر
الجمعٌات البٌبٌة و دورها فً حماٌة البٌبة  :دراسة فً إطار القانون الجزابري
آلٌات الرقابة علً العملٌة االنتخابٌة فً الجزابر
النظام القانونً للمنظمة العالمٌة للتجارة و مساعً الجزابر لالنضمام إلى المنظمة
نظام المظالم مقارنة بمجلس الدولة
االتجار بالبشر
االستٌطان اإلسرابٌلً فً القدس
مدى تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً من طرف اآللٌات التعاقدٌة لحقوق اإلنسان
11

المشرف
شٌبانً ،عبد هللا
برادعً ،محً الدٌن
الصادق ،جدي
بن أعراب ،محمد
عبد العزٌز ،صدٌقً
معٌزة ،رضا
بن سٌدهم ،صورٌة
داودي ،عبد الحفٌظ
إكرام ،بركان
شوقً ،سمٌر
مانً ،عبد الحق
خلٌلً ،سهٌلة
واسع ،حورٌة
واسع ،حورٌة
مهنً ،وردة
مهنً ،وردة
عوابد ،شهرزاد

رمز الطلب
م1386-1384/
م1389-1387/
م1392-1390/
م1395-1393/
م1398-1396/
م1401-1399/
م1404-1402/
م1407-1405/
م1410-1408/
م1413-1411/
م1416-1414/
م1419-1417/
م1422-1420/
م1426-1423/
م1429-1427/
م1432-1430/
م1435-1433/

عوابد ،شهرزاد

م1437-1436/

لعقابً ،سمٌحة
لعقابً ،سمٌحة
قرقور ،نبٌل
قرقور ،نبٌل
سقنً ،فاكٌة
سقنً ،فاكٌة
مهنً ،هبة
مهنً ،هبة
حسام ،مرٌم
بن عثمان ،فوزٌة
بن عثمان ،فوزٌة
غجاتً ،عبد الحلٌم
غجاتً ،عبد الحلٌم
بن كسٌرة ،شفٌقة
بن كسٌرة ،شفٌقة
بن أعراب ،محمد
حداد ،صورٌة
حداد ،صورٌة
بن ورزق ،هشام
كسال ،عبد الوهاب
بوصفصاف ،خالد
بوغازي ،وهٌبة
بن ستٌرة ،الٌمٌن
بوجالل ،صالح الدٌن
بودوخة ،إبراهٌم
شوقً ،سمٌر
بن بلقاسم ،أحمد
بن بلقاسم ،أحمد

م1440-1438/
م1443-1441/
م1446-1444/
م1449-1447/
م1452-1450/
م1455-1453/
م1458-1456/
م1461-1459/
م1464-1462/
م1467-1465/
م1470-1468/
م1473-1471/
م1476-1474/
م1479-1477/
م1482-1480/
م1485-1483/
م1488-1486/
م1491-1489/
م1494-1492/
م1497-1495/
م1500-1498/
م1503-1501/
م1506-1504/
م1509-1507/
م1512-1510/
م1515-1513/
م1518-1516/
م1521-1519/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
دور االتحاد اإلفرٌقً فً حل النزاعات اإلفرٌقٌة
نزع األسلحة البٌولوجٌة فً القانون الدولً
تقنٌن مبدأ عدم التدخل لمسإولٌة الحماٌة الدولٌة
الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً ظل التطورات القانونٌة الجدٌدة
الجرابم الداخلة فً اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة
الرقابة القضابٌة على عٌب االنحراف فً استعمال السلطة فً القرارات اإلدارٌة
العقوبات التؤدٌبٌة فً قانون الوظٌفة العامة
التمكٌن الحقوقً و دوره فً تحقٌق التنمٌة
الهجرة غٌر الشرعٌة وانعكاساتها علً حقوق اإلنسان
فعالٌة الرقابة علً دستورٌة القوانٌن فً ظل اجتهاد المجلس الدستوري الجزابري
التعددٌة الحزبٌة فً ظل التجربة الدستورٌة الجزابرٌة ما بٌن األمر  09/97والقانون
العضوي 04/12
ضمانات الحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة فً ظل االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان
إشكالٌة التعارض بٌن المعاهدات الدولٌة و القانون الداخلً
طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري علً ضوء التعدٌل الدستوري 2009
األمن الغذابً فً الجزابر
ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم فً نظام المحكمة الجنابٌة الدولٌة
مبدأ حظر استخدام القوة فً القانون الدولً العام
الحماٌة الجنابٌة للطفل فً التشرٌع الجزابري
سلطات النٌابة العامة فً التشرٌع الجزابري
الحماٌة الدستورٌة للبٌبة
الجزاءات اإلدارٌة كوسٌلة لحماٌة البٌبة
السٌاحة البٌبٌة
إدارة البٌبة
حماٌة حقوق األقلٌات
الحصانة الدبلوماسٌة
جرٌمة اإلبادة الجماعٌة
عقوبة اإلعدام
النظام القانونً للمناقصة فً الجزابر
القٌود الموضوعٌة لعمل مجلس األمن
النظام القانونً للمحاكم اإلدارٌة و مجلس الدولة فً الجزابر
طرق الطعن العادٌة
شروط قبول دعوى اإللغاء  :حسب القانون رقم  09-08المتضمن قانون اإلجراءات
المدنٌة و اإلدارٌة
دعوى االنحراف فً استعمال السلطة فً النظام القانونً الجزابري و المقارن
النظام العالمً الجدٌد والمتغٌرات الدولٌة
اللجوء السٌاسً و حقوق الالجا السٌاسً
أمالك الدولة العامة و أمالك الدولة الخاصة
تقٌٌم تجربة الجزابر فً تبنً النظام القضابً المزدوج منذ عام  1996إلً ٌومنا هذا
أوامر ربٌس الجمهورٌة بٌن القاعدة و االستثناء
الثنابٌة البرلمانٌة بٌن اإلٌجابٌات و السلبٌات
النظام القانونً لمجلس المحاسبة
المرفق العام و أسالٌب تسٌٌره
عقد االمتٌاز
أوامر قاضً التحقٌق
القواعد اإلجرابٌة أمام محكمة الجناٌات
الوظٌفة التشرٌعٌة فً ظل التعدٌل الدستوري 2008
12

المشرف
بن بلقاسم ،أحمد
زرقان ،ولٌد
بركان ،إكرام
بركان ،إكرام
مرزوقً ،وسٌلة
داهل ،وافٌة
داهل ،وافٌة
مشري ،سلمى
مشري ،سلمى
خرشً ،إلهام

رمز الطلب
م1524-1522/
م1527-1525/
م1530-1528/
م1533-1531/
م1536-1534/
م1539-1537/
م1542-1540/
م1545-1543/
م1548-1546/
م1551-1549/

خرشً ،إلهام

م1554-1552/

قاسم ،المٌة
م1557-1555/
قاسم ،المٌة
م1560-1558/
بلهول ،زكٌة
م1563-1561/
بلهول ،زكٌة
م1566-1564/
غبولً ،منى
م1569-1567/
بوقندول ،سعٌدة
م1572-1570/
بوقندول ،سعٌدة
م1575-1573/
بوقندول ،سعٌدة
م1578-1576/
خالف ،وردة
م1581-1579/
خالف ،وردة
م1584-1582/
بٌزات ،صونٌة
م1587-1585/
بٌزات ،صونٌة
م1590-1588/
دربال ،مدٌحة
م1593-1591/
بن سٌدهم ،حورٌة
م1596-1594/
بن سٌدهم ،حورٌة
م1599-1597/
بطٌحً ،نسمة
م1602-1600/
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور م1605-1603/
صفو ،نرجس
م1608-1606/
صفو ،نرجس
م1611-1609/
صدٌقً ،عبد العزٌز
م1614-1612/
صدٌقً ،عبد العزٌز

م1618-1615/

قارة ،السعٌد
شٌبانً ،عبد هللا
قنوفً ،وسٌلة
قنوفً ،وسٌلة
كوسة ،جمٌلة
معمري ،نصر الدٌن
معمري ،نصر الدٌن
خاللفة ،نجود
خبابة ،أمٌرة
خبابة ،أمٌرة
غزالً ،نزٌهة
غزالً ،نزٌهة
قرماد ،محمد

م1621-1619/
م1624-1622/
م1627-1625/
م1630-1628/
م1633-1631/
م1636-1634/
م1639-1637/
م1642-1640/
م1645-1643/
م1648-1646/
م1651-1649/
م1654-1652/
م1657-1655/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
الحماٌة القانونٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة
الحماٌة الجنابٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة
جرٌمة القذف فً التشرٌع الجزابري
الشخصٌة القانونٌة الدولٌة
وقف تنفٌذ القرارات اإلدارٌة طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 2008
حماٌة المستهلك فً التشرٌع القضابً
نظرٌة االختصاص القضابً فً الجزابر
حماٌة المساهم فً شركة المساهمة
االستغالل التجاري للسفٌنة
جرابم الصرف فً التشرٌع الجزابري
صور الحماٌة الجنابٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة
صور الحماٌة الجنابٌة للحق فً الحٌاة
النظام القانونً لإلشهار فً القانون الجزابري  :دراسة مقارنة
المسإولٌة عن مرحلة ما قبل التعاقد فً القانون الجزابري  :دراسة مقارنة
النظام القانونً لشركة الرأسمال االستثماري فً القانون الجزابري
اإلثبات بالكتابة اإللكترونٌة فً التشرٌع الجزابري  :دراسة مقارنة
جرابم اإلفالس فً التشرٌع الجزابري
أثر بطالن عقد العمل على حقوق العامل فً التشرٌع الجزابري
الحماٌة الجزابٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة
جرٌمة التعسف فً استعمال أموال الشركة فً التشرٌع الجزابري
البٌبة فً المنظمة العالمٌة للتجارة
تسوٌة المنازعات فً منظمة التجارة العالمٌة و الجات
التوثٌق فً النظام القانون الجزابري
الشركة ذات الشخص الوحٌد ذات المسإولٌة المحدودة
عقد الترخٌص باستغالل االختراع
اآللٌات اإلجرابٌة لحماٌة االختراع
الترخٌص اإلجباري باستغالل االختراع
أحكام عقد اإلٌجار فً التشرٌع الجزابري
إجراءات نقل الملكٌة العقارٌة
إجراءات سٌر الخصومة القضابٌة فً ضوء قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة -08
09
ضمانات الوفاء بالسفتجة وفق القانون التجاري الجزابري
طرق الطعن فً األحكام القضابٌة فً ضوء قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
08/09
حق االرتفاق فً القانون الجزابري
الجدٌد فً أحكام الوالٌة على القاصر فً التشرٌع الجزابري
ضمان المنتوجات و حماٌة المستهلك
االلتزام باإلعالم كضمانة لحماٌة حق المستهلك
الحٌازة كسبب من أسباب كسب الملكٌة  :دراسة فً إطار القانون الجزابري
الطلبات العارضة أثناء سٌر الدعوى األصلٌة  :فً ضوء قانون اإلجراءات المدنٌة
الحالً 09-08
التكٌٌف الشرعً و القانونً لالعتمادات المستندٌة
سلطات الضبط االقتصادي فً القانون الجزابري
المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة
الحجز و الوالٌة على المال فً قانون األسرة الجزابري
جرٌمتً الغش و الخداع فً المواد الغذابٌة و الطبٌة فً التشرٌع الجزابري
المنازعات المتعلقة بالجنسٌة
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المشرف
سقنً ،فاكٌة
معٌزة ،رضا
بن دادة ،وافٌة
قنوفً ،وسٌلة
قرماش ،كاتٌا
داودي ،عبد الحفٌظ
داودي ،عبد الحفٌظ
زاٌدي ،آمال
زاٌدي ،آمال
بن أودٌع ،نعٌمة
روابح ،فرٌد
روابح ،فرٌد
بلعزام ،مبروك
بلعزام ،مبروك
بلعزام ،مبروك
بلعزام ،مبروك
غبولً ،منى
مانً ،عبد الحق
مانً ،عبد الحق
بن دادة ،أمٌرة
عماروش ،سمٌرة
عماروش ،سمٌرة
رحال ،عبد القادر
رحال ،عبد القادر
لعمٌري ،إٌمان
لعمٌري ،إٌمان
لعمٌري ،إٌمان
بن ورزق ،هشام
كسال ،عبد الوهاب

رمز الطلب
م1660-1658/
م1663-1661/
م1666-1664/
م1669-1667/
م1672-1670/
م1675-1673/
م1678-1676/
م1681-1679/
م1684-1682/
م1687-1685/
م1690-1688/
م1693-1691/
م1696-1694/
م1699-1697/
م1702-1700/
م1705-1703/
م1708-1706/
م1711-1709/
م1714-1712/
م1717-1715/
م1720-1718/
م1723-1721/
م1726-1724/
م1729-1727/
م1732-1730/
م1735-1733/
م1738-1736/
م1741-1739/
م1744-1742/

غربً ،نجاح

م1747-1745/

غربً ،نجاح

م1750-1748/

غربً ،نجاح

م1753-1751/

بو صفصاف ،خالد
قرماش ،حورٌة
قرواش ،رضوان
قرواش ،رضوان
بوغازي ،وهٌبة

م1756-1754/
م1759-1757/
م1762-1760/
م1765-1763/
م1768-1766/

بن ستٌرة ،الٌمٌن

م1771-1769/

بودوخة ،إبراهٌم
نمدٌلً ،رحٌمة
شوقً ،سمٌر
شوشو ،عاشور
بن دادة ،وافٌة
زرقان ،ولٌد

م1774-1772/
م1777-1775/
م1780-1778/
م1783-1781/
م1786-1784/
م1789-1787/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
شركة المحاصة فً القانون الجزابري
عقد تحوٌل الفاتورة
الخلع بٌن التشرٌع الجزابري و الفقه اإلسالمً
حماٌة المستهلك فً التعاقد اإللكترونً
جرابم الصحافة والنشر فً التشرٌع الجزابري
األقطاب الجزابٌة المتخصصة
عقد النقل البحري فً القانون الدولً الخاص
التؤمٌن على الودابع المصرفٌة
اإلثبات بالبصمة الوراثٌة فً ضوء قانون األسرة
الغرامة التهدٌدٌة فً قانون العمل و قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
القضاء المستعجل فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 09-08
الوسابل البدٌلة لحل المنازعات فً ظل قانون إجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجدٌد -08
 : 09الصلح و الوساطة
صور وأثار فك الرابطة الزوجٌة فً قانون األسرة الجزابري
تنفٌذ األحكام األجنبٌة
اإلحالة فً القانون الدولً الخاص
البٌع بالمزاد العلنً  :دراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً و القانون الوضعً
بٌع الحقوق المتنازع فٌها
التحكٌم التجاري الدولً و الضمانات اإلجرابٌة
الحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة فً ظل التشرٌعٌن الجزابري و المصري
الجرٌمة المعلوماتٌة
النظرٌة العامة للخطورة اإلجرامٌة
دور األجهزة األمنٌة فً الحد من الجرٌمة
التصرف القانونً الجماعً
المسإولٌة المترتبة عن قطع المفوضات فً العقود التجارٌة الدولٌة
النظام القانونً لعقد الوكالة التجارٌة فً القانون الجزابري
جرابم الكمبٌوتر
الدعاوى العمالٌة فً التشرٌع الجزابري
تنازع االختصاص القضابً الدولً
القانون الدولً الخاص والعقد اإللكترونً
حماٌة المستهلك فً عقود التجارة اإللكترونٌة
عقد بٌع العقار بناءا على التصامٌم
االعتداء على حق الملكٌة الفكرٌة  :التقلٌد والقرصنة
الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً العقود اإللكترونٌة
النظام القانونً للتعوٌض عن حوادث العمل و األمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزابري
المسإولٌة المدنٌة لألطباء فً التشرٌع الجزابري
السندات التنفٌذٌة و مقوماتها فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة
جرٌمة إصدار شٌك دون رصٌد
السرٌة البنكٌة
مسإولٌة الشخص المعنوي فً مكافحة غسٌل األموال
خصوصٌة دفع الثمن فً العقد اإللكترونً
تحدٌات المنافسة فً البنوك اإللكترونٌة
مشكلة اإلنفاق فً التسلٌم المادي للمنتج فً العقد المبرم عبر االنترنت
عدم الفوترة و أثرها على نزاهة الممارسات التجارٌة
البٌوع القابلة لإلبطال و البٌوع الباطلة فً القانون المدنً الجزابري
المسإولٌة الموجبة للتعوٌض فً القانون المدنً الجزابري
تسٌٌر (إدارة) شركة المساهمة النظام  :التقلٌدي (الكالسٌكً)
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المشرف
باطلً ،غنٌة
باطلً ،غنٌة
برادعً ،محً الدٌن
برادعً ،محً الدٌن
بن سهٌل ،لخضر
بن سهٌل ،لخضر
بوجالل ،صالح الدٌن
بوجالل ،صالح الدٌن
سعداوي ،كمال
سعداوي ،كمال
شتوان ،الهادي

رمز الطلب
م1792-1790/
م1795-1793/
م1798-1796/
م1801-1799/
م1804-1802/
م1807-1805/
م1811-1808/
م1814-1812/
م1817-1815/
م1820-1818/
م1823-1821/

شتوان ،الهادي

م1826-1824/

مرزوقً ،وسٌلة
شاكري ،سمٌة
شاكري ،سمٌة
شاكري ،سمٌة
شاكري ،سمٌة
بورمانً ،داودي
جدي ،الصادق
بطٌحً نسمة
معٌزة ،رضا
معٌزة ،رضا
بورمانً ،داودي
بورمانً ،داودي
شٌبانً ،عبد هللا
بن ذٌب ،عبد هللا
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور
صفو ،نرجس
بورمانً ،دوادي
كوسام ،أمٌنة
كوسام ،أمٌنة
جودي ،زٌنب
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن
حسام ،مرٌم
عبد السالم ،حسان
عبد السالم ،حسان
خلٌلً ،سهام
خلٌلً ،سهام
خلٌلً ،سهام
خلٌلً ،سهام
كسكاس ،أسماء
كسكاس ،أسماء
وشتاتً ،حكٌم

م1829-1827/
م1832-1830/
م1835-1833/
م1838-1836/
م1841-1839/
م1844-1842/
م1847-1845/
م1850-1848/
م1853-1851/
م1856-1854/
م1859-1857/
م1862-1860/
م1865-1863/
م1868-1866/
م1871-1869/
م1874-1872/
م1877-1875/
م1880-1878/
م1883-1881/
م1886-1884/
م1889-1887/
م1892-1890/
م1895-1893/
م1898-1896/
م1901-1899/
م1904-1902/
م1907-1905/
م1910-1908/
م1913-1911/
م1916-1914/
م1919-1917/
م1922-1920/
م1925-1923/
م1928-1926/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

المشرف
عالق ،لمنور
عالق ،لمنور
بن بلقاسم ،أحمد
سعداوي ،كمال
سعداوي ،كمال
خاللفة ،نجود
فرحاوي ،عبد العزٌز
فرحاوي ،عبد العزٌز
جودي ،زٌنب
جودي ،زٌنب
زروق ،نوال
زروق ،نوال
غزالً ،نزٌهة
غزالً ،نزٌهة
داودي ،عبد الحفٌظ
بودوخة ،إبراهٌم
نمدٌلً ،رحٌمة
برادعً ،محً الدٌن
برادعً ،محً الدٌن
باطلً ،غنٌة
باطلً ،غنٌة
لعمٌري ،إٌمان
جوامع ،زبٌر
جوامع ،زبٌر
جوامع ،زبٌر
شامبً ،أنٌسة
شامبً ،أنٌسة

العنــــــــوان
الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكٌة
قسمة المال الشابع فً القانون الجزابري
المقاصة
حقوق العامل المسرح تسرٌحا تعسفٌا
الدفوع الشكلٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
عقد الهبة فً التشرٌع الجزابري
المسإولٌة الناشبة عن األشٌاء
الشهر العقاري فً التشرٌع الجزابري
إثبات النسب فً ظل القانون الجزابري
العقد اإللكترونً فً ظل القانون الجزابري
االلتزام باإلعالم
المسإولٌة المدنٌة للمنتج
حماٌة المتعامل بالشٌك فً التشرٌع الجزابري
مسإولٌة مسٌر البنك فً التشرٌع الجزابري
آثار االعتمادات المستندٌة فً القانون الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة
مفاهٌم االعتمادات المستندٌة و أطرافها وأنواعها فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
مبدأ ضرورة اإلجراء و المبادئ العامة للقانون
تورٌث ذوي األرحام فً الشرع والقانون
النزاع حول متاع البٌت فً الفقه اإلسالمً و القانون الوضعً
مإسسة الشخص الواحد ذات المسإولٌة المحدودة
األسهم الصادرة عن شركة المساهمة
الحماٌة القانونٌة لحق االختراع
االعتداء على العالمة التجارٌة فً ظل األمر 03/06
حماٌة براءة االختراع فً التشرٌع الجزابري
حماٌة المحل التجاري  :الحماٌة القانونٌة
الشٌك كسند تجاري
ضمانات االستثمار األجنبً فً الجزابر
ضوابط تحدٌد األعمال التجارٌة  :تعدادها و نظامها القانونً فً ظل القانون التجاري
شامبً ،أنٌسة
الجزابري
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن
أحكام قسمة المال الشابع فً القانون المدنً الجزابري
عماروش ،سمٌرة
حماٌة المستهلك فً مرحلة إبرام العقد اإللكترونً
قرواش ،رضوان
االلتزام بضمان مطابقة المنتوجات للمواصفات
قرواش ،رضوان
مسإولٌة المنتج عن منتوجاته المعٌبة
كسكاس ،أسماء
طرق التنفٌذ الجبري فً القانون المدنً الجزابري
كسكاس ،أسماء
المسإولٌة عن فعل الغٌر و المسإولٌة الناشبة عن األشٌاء فً القانون المدنً الجزابري
بن أودٌع  ،نعٌمة
الشٌك فً القانون الجزابري
بن أودٌع  ،نعٌمة
استقاللٌة البنك المركزي الجزابري
كوسام ،أمٌنة
التوقٌع اإللكترونً كدلٌل لإلثبات فً القانون الجزابري
كوسام ،أمٌنة
النظام القانونً لعقد البٌع باإلٌجار
ونوغً ،نبٌل
النظام القانونً للحقوق العٌنٌة األصلٌة
ونوغً ،نبٌل
آثار عقود مرٌض مرض الموت
ونوغً ،نبٌل
الحماٌة القانونٌة للحقوق المعنوٌة القابلة للتصرف
بورمانً ،دوادي
الشكلٌة فً عقد الزواج
بورمانً ،داودي
القضاء االستعجالً العادي فً القانون الجزابري
زاٌدي ،أمال
الشركة القابضة
زاٌدي ،أمال
عقد التؤمٌن البحري
قرماش ،كاتٌة
الجرابم المرتبطة باألسرة فً قانون العقوبات الجزابري
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رمز الطلب
م1931-1929/
م1934-1932/
م1937-1935/
م1940-1938/
م1943-1941/
م1946-1944/
م1949-1947/
م1952-1950/
م1955-1953/
م1958-1956/
م1961-1959/
م1964-1962/
م1967-1965/
م1970-1968/
م1973-1971/
م1976-1974/
م1979-1977/
م1982-1980/
م1985-1983/
م1988-1986/
م1991-1989/
م1994-1992/
م1997-1995/
م2000-1998/
م2003-2001/
م2006-2004/
م2009-2007/
م2012-2010/
م2015-2013/
م2018-2016/
م2021-2019/
م2024-2022/
م2027-2025/
م2030-2028/
م2033-2031/
م2036-2034/
م2039-2037/
م2042-2040/
م2045-2043/
م2048-2046/
م2051-2049/
م2054-2052/
م2057-2055/
م2060-2058/
م2063-2061/
م2066-2064/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
الحق فً التعلٌم فً الجزابر بٌن النص والواقع
اإلطار القانونً لالستثمار فً الجزابر
حماٌة المستهلك فً عقد البٌع
أنظمة الشهر العقاري
حقوق المجنً علٌه فً القانون الجزابري
األوراق التجارٌة اإللكترونٌة
المسإولٌة المدنٌة و الجزابٌة عن استخدام بطاقة الوفاء اإللكترونٌة
اإلدارة فً شركات األشخاص
إجراءات التقاضً فً دعاوي الزواج والطالق
اإلثراء بال سبب
عوارض الخصومة القضابٌة
مبادئ التنظٌم القضابً
عمل المرأة وأثره على حقوقها وواجباتها فً قانون األسرة الجزابري
طرق استنباط األحكام  :دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعً و الشرٌعة اإلسالمٌة
نظام السجل التجاري فً ظل التحوالت االقتصادٌة فً الجزابر
مخاطر التوسع العمرانً على البٌبة واألمن الغذابً فً الجزابر
حقوق الملكٌة الفكرٌة وإشكالٌة نقل التكنولوجٌا إلى البلدان النامٌة
االستثمار فً المجرم اإللكترونً
اإلدعاء أمام مجلس المنافسة
التعوٌض عن الضرر األدبً
عقد التسٌٌر الحر
التسوٌة القضابٌة كآلٌة للوقاٌة من اإلفالس
تنظٌم السفتجة فً القانون التجاري الجزابري
قواعد اإلسناد التجارٌة فً القانون التجاري الجزابري
تصفٌة الشركات
تقنٌن الشرٌعة
اإلحالة فً القانون الدولً الخاص
حلول مشكلة تنازع القوانٌن
عقد البٌع التجاري
بطالن عقد الشركة
الشركات التجارٌة
حق الشفعة
حق االنتفاع فً القانون المدنً الجزابري
الجنسٌة األصلٌة فً دساتٌر دول المغرب العربً
مبدأ الدولة األولى بالرعاٌة وأثره على عقود التجارة الدولٌة
البصمة الوراثٌة ومدى حجٌتها فً اإلثبات الجنابً
الطب الشرعً ودوره فً الكشف عن الجرٌمة
الحماٌة القانونٌة لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري
آثار حكم شهر اإلفالس بالنسبة لجماعة الدابنٌن
حماٌة العالمة التجارٌة
إبرام العقد اإللكترونً
النظام القانونً لالعتماد اإلٌجاري
ركن الشكلٌة فً البٌوع العقارٌة
الضمان فً عقد البٌع
مدى حرٌة الزوجٌن فً إبرام عقد الزواج
دور النٌابة العامة فً قضاٌا شإون األسرة
طرق اكتساب الجنسٌة
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المشرف
قرماش ،كاتٌة
بوجالل ،صالح الدٌن
بوجالل ،صالح الدٌن
عطوي ،وداد
عطوي ،وداد
غزالً ،نزٌهة
غزالً ،نزٌهة
شوشو ،عاشور
شوشو ،عاشور
خاللفة ،نجود
غربً ،نجاح
غربً ،نجاح
بن كسٌرة ،شفٌقة
بن كسٌرة ،شفٌقة
بوسعدٌة ،رإوف
سقنً ،فاكٌة
سقنً ،فاكٌة
خلٌلً ،سهام
خلٌلً ،سهام
جودي ،زٌنب
عرباتنً ،نور الدٌن
عرباتنً ،نور الدٌن
حسام ،مرٌم
حسام ،مرٌم
داودي ،عبد الحفٌظ
بودوخة ،إبراهٌم
قاسم ،المٌة
قاسم ،المٌة
شتواح ،العٌاشً
شتواح ،العٌاشً
مهنً ،هبة
بوصفصاف ،خالد
بوصفصاف ،خالد
غجاتً ،عبد الحلٌم
غجاتً ،عبد الحلٌم
عفانٌ ،ونس
عفانٌ ،ونس
حداد ،صورٌة
حداد ،صورٌة
تاكلٌت ،زٌنة
تاكلٌت ،زوٌنة
تاكلٌت ،زوٌنة
داهل ،وافٌة
داهل ،وافٌة
بن سهٌل ،لخضر
بن سهٌل ،لخضر
زرقان ،ولٌد

رمز الطلب
م2069-2067/
م2072-2070/
م2075-2073/
م2078-2076/
م2081-2079/
م2084-2082/
م2087-2085/
م2090-2088/
م2093-2091/
م2096-2094/
م2099-2097/
م2102-2100/
م2105-2103/
م2108-2106/
م2111-2109/
م2114-2112/
م2117-2115/
م2120-2118/
م2123-2121/
م2126-2124/
م2129-2127/
م2132-2130/
م2135-2133/
م2138-2136/
م2141-2139/
م2144-2142/
م2147-2145/
م2150-2148/
م2153-2151/
م2156-2154/
م2159-2157/
م2162-2160/
م2165-2163/
م2168-2166/
م2171-2169/
م2174-2172/
م2177-2175/
م2180-2178/
م2183-2181/
م2186-2184/
م2189-2187/
م2192-2190/
م2195-2193/
م2198-2196/
م2201-2199/
م2204-2202/
م2207-2205/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
إشكالٌة تنفٌذ األحكام األجنبٌة
اإلطار القانونً لعقد بٌع العقار بناءا على التصامٌم فً التشرٌع الجزابري
حقوق الملكٌة الفكرٌة للمصنفات الرقمٌة فً إطار اتفاقٌة ترٌبس
النظام القانونً لهٌبات التوظٌف الجماعً للقٌم المنقولة فً التشرٌع الجزابري
تعدٌل رأس مال شركة المساهمة
جرٌمة المنافسة غٌر المشروعة فً القانون الجزابري
جرٌمة التفلٌس فً القانون الجزابري
الملكٌة الفكرٌة فً إطار المنظمة العالمٌة للتجارة
النظام القانونً الندماج الشركات التجارٌة
تقدٌم الحصة العٌنٌة فً تؤسٌس الشركات التجارٌة
ضمان التعرض و االستحقاق فً عقد اإلٌجار
أثر العوامل النفسٌة فً تحدٌد العقوبة الجنابٌة
الكتابة اإللكترونٌة كوسٌلة إلثبات العقود المبرمة عبر االنترنت
القرارات اإلدارٌة القابلة لالنفصال
منازعات الصفقات العمومٌة فً مرحلتً اإلبرام والتنفٌذ فً القانون الجزابري
الحماٌة الجنابٌة لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة
الحماٌة الجنابٌة للشهود
صالحٌات محافظ الحسابات
عقد الكفالة فً القانون المدنً الجزابري
الحقوق المجاورة لحقوق المإلف
حوكمة الشركات
جامعة الدول العربٌة وسبل إصالحها
النزاعات الحدودٌة و اإلقلٌمٌة العربٌة
الحماٌة القانونٌة لالجبٌن
عالقة اإلدارة بالمواطن فً الجزابر  :واقعها وسبل تحسٌنها
اختصاصات مجلس الدولة فً الجزابر
حماٌة الصحافٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة
مبدأ اإلنسانٌة فً القانون الدولً اإلنسانً
األسلحة المحرمة دولٌا
العقوبات االقتصادٌة وآثارها على الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
خصوصٌة محكمة التنازع
المبادئ الكبرى لقانون البٌبة
إدارة الكوارث
أطر التعاون الدولً فً مكافحة االتجار بالبشر
االنتهاكات اإلسرابلٌة لحقوق المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن
دور البرلمان فً الرقابة على أعمال الحكومة
مدى فعالٌة المجلس الدستوري فً رقابة دستورٌة القوانٌن فً النظام الدستوري
الجزابري
الجدارة فً االلتحاق بالوظٌفة العامة فً النظام القانونً الجزابري
معٌار
التحفٌز كؤداة لرفع مستوى األداء الوظٌفً
جرٌمة التعذٌب فً القانون الدولً
الحصانة القضابٌة والجزابٌة للمبعوث الدبلوماسً
حقوق اإلنسان ودمقرطة النظام اإلعالمً
أثر العولمة على حقوق اإلنسان
تنفٌذ القرارات الصادرة ضد اإلدارة بٌن النظرٌة والتطبٌق
جرٌمة الرشوة فً ظل قانون مكافحة الفساد 01-06
الحق فً تكوٌن الجمعٌات  :دراسة حالة الدول العربٌة
تداعٌات العولمة على الحق فً البٌبة
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رمز الطلب
المشرف
زرقان ،ولٌد
م2210-2208/
بن عثمان ،فوزٌة
م2213-2211/
بن عثمان ،فوزٌة
م2216-2214/
بلعزام ،مبروك
م2219-2217/
بلعزام ،مبروك
م2222-2220/
بن دادة ،وافٌة
م2225-2223/
بن دادة ،وافٌة
م2228-2226/
شوقً ،سمٌر
م2231-2229/
شوشو ،عاشور
م2234-2232/
مالك ،محمد
م2237-2235/
مالك ،محمد
م2240-2238/
معٌزة ،رضا
م2243-2241/
عماروش ،سمٌرة
م2246-2244/
بوغازي ،وهٌبة
م2249-2247/
برٌك ،عبد الرحمان
م2252-2250/
روابح ،فرٌد
م2255-2253/
روابح ،فرٌد
م2258-2256/
بلعٌساوي ،محمد الطاهر م2261-2259/
حمزاوي ،جوٌدة
م2264-2262/
شوقً ،سمٌر
م2267-2265/
زروق ،نوال
م2270-2268/
غجاتً ،عبد الحلٌم
م2273-2271/
كوسة ،عمار
م2276-2274/
صفو ،نرجس
م2279-2277/
بن ورزق ،هشام
م2282-2280/
رقولً ،كرٌم
م2285-2283/
رقولً ،كرٌم
م2288-2286/
شاكري ،سمٌة
م2291-2289/
شاكري ،سمٌة
م2294-2292/
كوسة ،جمٌلة
م2297-2295/
كوسة ،جمٌلة
م2300-2298/
بٌزات ،صونٌا
م2303-2301/
بٌزات ،صونٌا
م2306-2304/
بن بلقاسم ،أحمد
م2309-2307/
بن بلقاسم ،أحمد
م2312-2310/
سمارة ،فٌصل
م2315-2313/
سمارة ،فٌصل
م2318-2316/
لعقابً ،سمٌحة
م2321-2319/
لعقابً ،سهام
م2324-2322/
شٌبانً ،عبد هللا
م2327-2325/
شٌبانً ،عبد هللا
م2330-2328/
برارمة ،صبرٌنة
م2333-2331/
برارمة ،صبرٌنة
م2336-2334/
قرقور ،نبٌل
م2339-2337/
قرقور ،نبٌل
م2342-2340/
بن حسٌن ،لٌلى
م2345-2343/
بن حسٌن ،لٌلى
م2348-2346/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
التدخل الدولً اإلنسانً
النزاع الحدودي أمام المحكمة الدولٌة لقانون البحار
أثر العقوبة التؤدٌبٌة على ترقٌة الموظف العام
الحماٌة القانونٌة للبٌانات الشخصٌة فً التشرٌع الجزابري
اإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة
آلٌات تحقٌق التوازن بٌن السلطة والحرٌة
العدالة الجنابٌة الدولٌة
دور المنظمات اإلقلٌمٌة فً حماٌة حقوق اإلنسان
آلٌات مالحقة المجرمٌن فً القانون الجنابً الدولً
تكرٌس مبدأ العالمٌة فً القوانٌن الداخلٌة
جرٌمة التزوٌر فً قانون العقوبات الجزابري
الدولة الفاشلة
الجرٌمة المنظمة العابرة لألوطان
النظام القانونً للهٌبة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته
دور هٌبة األمم المتحدة فً الرقابة على حقوق اإلنسان
العالقة بٌن السلطة التشرٌعٌة و السلطة التنفٌذٌة فً النظام الدستوري الجزابري
مبدأ المساواة فً الحملة االنتخابٌة
ضمان حماٌة حق الترشح فً ظل قانون االنتخابات الجزابري
شرط المٌعاد فً دعوى اإللغاء فً الجزابر  :على ضوء القانون  09-08المتضمن
قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
الحبس المإقت و التعوٌض عن الحبس التعسفً
األحكام الجزابٌة و طرق الطعن فٌها
الجرٌمة التؤدٌبٌة للموظف العام
الضبط اإلداري
التدخل اإلنسانً فً القانون الدولً
اتفاقٌات جنٌف و النزاعات الدولٌة
األجهزة الرقابٌة فً ضبط مخالفات التعمٌر
الحماٌة الدولٌة ألسرى الحرب
مكانة العرف الدولً فً الحماٌة الجنابٌة للمدنٌٌن
مجلس المنافسة ودوره فً حماٌة السوق
النظام القانونً للصفقات العمومٌة فً ظل التعدٌالت الجدٌدة
التعوٌض عن الحبس المإقت
أدلة اإلثبات فً المسابل الجزابٌة
الوضع القانونً للمرتزقة فً القانون الدولً
مبدأ التمٌٌز بٌن المقاتلٌن و المدنٌٌن فً القانون الدولً العام
الحماٌة المقررة للمدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة
مبدأ حق الشعوب فً تقرٌرها مصٌرها فً مٌثاق ولوابح األمم المتحدة
مبدأ الفصل بٌن السلطات فً أنظمة الحكم العربٌة
تلوث المٌاه
تلوث الهواء
طرق فض النزاعات الحدودٌة فً القانون الدولً
آلٌات حماٌة حقوق اإلنسان فً التشرٌع الجزابري
تعدٌل الدستور الجزابري  : 1996دراسة مقارنة مع التجربة المصرٌة
معوقات التجربة البرلمانٌة فً الجزابر بعد دستور 1996
مبدأ الفصل بٌن السلطات و تطبٌقاته فً ظل دستور 1996
اإلدارة اإللكترونٌة
الفساد اإلداري
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رمز الطلب
المشرف
دربال ،مدٌحة
م2351-2349/
دربال ،مدٌحة
م2354-2352/
سعداوي ،كمال
م2357-2355/
سعداوي ،كمال
م2360-2358/
كسال ،عبد الوهاب
م2363-2361/
كسال ،عبد الوهاب
م2366-2364/
مهنً ،هبة
م2369-2367/
بن سٌدهم ،حورٌة
م2372-2370/
صدٌقً ،سامٌة
م2375-2373/
صدٌقً ،سامٌة
م2378-2376/
صدٌقً ،سامٌة
م2381-2379/
بلهول ،زكٌة
م2383-2382/
بلهول ،زكٌة
م2386-2384/
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن م2389-2387/
حرٌزي ،زكرٌاء
م2392-2390/
حرٌزي ،زكرٌاء
م2395-2393/
بن ستٌرة ،الٌمٌن
م2398-2396/
بن ستٌرة ،الٌمٌن
م2401-2399/
صدٌقً ،عبد العزٌز

م2404-2402/

قرماد ،محمد
قرماد ،محمد
خبابة ،أمٌرة
خبابة ،أمٌرة
شوادرة ،رضا
شوادرة ،رضا
عوابد ،شهرزاد
واسع ،حورٌة
واسع ،حورٌة
خرشً ،إلهام
خرشً ،إلهام
بن ذٌب ،عبد هللا
بن ذٌب ،عبد هللا
قنوفً ،وسٌلة
غبولً ،منى
غبولً ،منى
حومر ،عبد الغانً
حومر ،عبد الغانً
خالف ،وردة
خالف ،وردة
حداد ،محً الدٌن
حداد ،محً الدٌن
معمري ،نصر الدٌن
معمري ،نصر الدٌن
مرابط ،عبد الحكٌم
ثوابتً ،إٌمان سرور
ثوابتً ،إٌمان سرور

م2407-2405/
م2410-2408/
م2413-2411/
م2416-2414/
م2419-2417/
م2422-2420/
م2425-2423/
م2428-2426/
م2431-2429/
م2434-2432/
م2437-2435/
م2440-2438/
م2443-2441/
م2446-2444/
م2449-2447/
م2452-2450/
م2455-2453/
م2458-2456/
م2461-2459/
م2464-2462/
م2467-2465/
م2470-2468/
م2472-2471/
م2475-2473/
م2478-2476/
م2480-2479/
م2483-2481/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
األمن اإلنسانً فً القانون الدولً وانعكاسات تطبٌقاته على الجزابر
التحول الجدٌد لصندوق النقد الدولً
األمن الصحً وحقوق الحٌاة
حق المواطن فً األمن فً ظل المتغٌرات العالمٌة الجدٌدة
حصانة مقر البعثة الدبلوماسٌة فً القانون الدولً
قطع العالقات الدبلوماسٌة
الحماٌة الجنابٌة للتجارة اإللكترونٌة فً التشرٌع الجزابري
أسالٌب إبرام الصفقات العمومٌة و الجرابم المتعلقة بها فً التشرٌع الجزابري
عقود المشاركة بٌن القطاع العام والخاص
التحكٌم فً العقود اإلدارٌة ومدى اللجوء إلٌه
الجرٌمة اإللكترونٌة وموقف المشرع الجزابري منها
تطور النظام السٌاسً الجزابري فً ظل الدساتٌر
الدعوى المدنٌة التبعٌة
الحبس المإقت
أسالٌب حل المنازعات الجبابٌة فً التشرٌع الجزابري
األنظمة الجبابٌة فً التشرٌع الجزابري
رقابة القاضً اإلداري على أعمال اإلدارة فً الظروف االستثنابٌة
التحفظ على المعاهدات الدولٌة
السلطة التشرٌعٌة فً النظام السٌاسً الجزابري
تطبٌق القانون األجنبً أمام القضاء الوطنً
عقد الترخٌص الستغالل العالمة التجارٌة
التحفظ على المعاهدات الدولٌة
التعدٌالت الدستورٌة فً الجزابر
حرٌة اإلعالم فً ظل التطورات الجهوٌة
تنازع القوانٌن فً مجال إنعقاد الزواج وإنحالله
واجب الطاعة فً الوظٌفة العمومٌة وحدودها فً النظام الجزابري
المساعدات اإلنسانٌة
مجاالت اإلستثمار الخاص فً التشرٌع الجزابري
عقد البٌع فً التشرٌع الجزابري
النظام القانونً للشركات المتعددة الجنسٌات
الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً ظل منظمة األمم المتحدة
أحكام التقادم فً القانون المدنً الجزابري (المسقط والمكسب)
النظام القانونً لتعدٌل رأس مال الشركات التجارٌة (دراسة مقارنة)
الحماٌة الجنابٌة للجنٌن فً القانون الجزابري
المكانة القانونٌة للجمعٌات المدنٌة بالجزابر و أثرها على فعالٌتها قانون 12/06
النظام القانونً لمنظمة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة
ضمانات المتهم فً المحاكمة العادلة
الجرٌمة اإللكترونٌة
اإلبتمان المصرفً فً التشرٌع الجزابري
رضا المجنً علٌه و أثره على المسإولٌة الجزابٌة
عملٌة خصم األوراق التجارٌة لدى البنوك
الوزٌر فً النظام الدستوري الجزابري (دراسة مقارنة)
التعوٌض اإلتفاقً فً التشرٌع الجزابري
طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري فً ظل دستور 1996
األوامر اإلستعجالٌة وطرق الطعن فٌها
السلطات اإلدارٌة المستقلة
المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة WIPO
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المشرف
بركان ،إكرام
شتوان ،الهادي
مشري ،سلمى
مشري ،سلمى
بوسعدٌة ،رإوف
بوسعدٌة ،رإوف
حسان ،عبد السالم
حسان ،عبد السالم
نمدٌلً ،رحٌمة
نمدٌلً ،رحٌمة
طاجٌن ،نسٌمة
طاجٌن ،نسٌمة
شٌح ،عبد الحق
شٌح ،عبد الحق
بن أعراب ،محمد
معٌزة ،رضا
غربً ،نجاح
رقولً ،كرٌم
بوسعدٌة ،وهٌب
بوغازي ،وهٌبة
مالك ،محمد
صفو ،نرجس
مرابط ،عبد الحكٌم
حمزاوي ،جوٌدة
شوشو ،عاشور
قارة ،السعٌد
دربال ،مدٌحة
بن أودٌع ،نعٌمة
عطوي ،وداد
شتواح ،العٌاشً
حسام ،مرٌم
عفانٌ ،ونس
محمد ،مالك
بوقندول ،سعٌدة
موزاي ،بالل
زرقان ،ولٌد
مٌهوبً ،فرٌدة
برارمة ،صبرٌنة
عرباتنً ،نور الدٌن
بوخالفة ،فٌصل
عرباتنً ،نور الدٌن
معمري ،نصر الدٌن
مالك ،محمد
حرٌزي ،زكرٌا
بن كسٌرة ،شفٌقة
خبابة ،أمٌرة
جدي ،الصادق

رمز الطلب
م2486-2484/
م2489-2487/
م2492-2490/
م2495-2493/
م2498-2496/
م2501-2499/
م2504-2502/
م2507-2505/
م2510-2508/
م2513-2511/
م2516-2514/
م2519-2517/
م2522-2520/
م2525-2523/
م2528-2526/
م2530-2529/
م2532-2531/
م2535-2533/
م2538-2536/
م2541-2539/
م2544-2542/
م2547-2545/
م2550-2548/
م2553-2551/
م2556-2554/
م2559-2557/
م2562-2560/
م2565-2563/
م2568-2566/
م2571-2569/
م2574-2572/
م2577-2575/
م2580-2578/
م2583-2581/
م2586-2584/
م2589-2587/
م2592-2590/
م2595-2593/
م2598-2596/
م2601-2599/
م2604-2602/
م2607-2605/
م2610-2608/
م2613-2611/
م2616-2614/
م2619-2617/
م2622-2620/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومٌة
دعوى الحٌازة فً التشرٌع الجزابري
شروط إكتساب صفة التاجر
نظرٌة البطالن فً قانون اإلجراءات الجزابٌة
عقد الترخٌص بإستغالل العالمة التجارٌة
األثار القانونٌة المترتبة عن عقد الترخٌص بإستغالل براءة اإلختراع
الحماٌة الدولٌة لبراءة اإلختراع
ألٌات األمم المتحدة لحماٌة حقوق اإلنسان
القانون الواجب التطبٌق على الزواج وإنحالله
المجالس الشعبٌة المحلٌة والتنمٌة المحلٌة دراسة فً  :دور البلدٌة فً التنمٌة المحلٌة
إشكالٌة التعارض بٌن اإلتفاقٌة والتشرٌع
عقوبة اإلعدام
الجرابم اإلنتخابٌة
الكفالة الشخصٌة والعٌنٌة فً التشرٌع الجزابري
عقد الكفالة المدنٌة واألثار المترتبة علٌها
القضاء اإلستعجالً فً المادة اإلدارٌة فً التشرٌع الجزابري
جرابم التزوٌر فً القانون الجزابري
النظام القانونً لعقود تراخٌص براءة اإلختراع
إلتزام البابع بتسلٌم المبٌع فً القانون الجزابري
الشرط الجزابً فً القانون المدنً الجزابري
طرق الطعن فً المواد اإلدارٌة
دور التنظٌم اإلداري للجماعات المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة
البٌع مع شرط اإلحتفاظ بالملكٌة
مدى إمكانٌة المحاكمة الجنابٌة على الجرابم اإلسرابٌلٌة
النظام القانونً للمجموعات المحلٌة فً ظل القوانٌن الجدٌدة
اإلرهاب الدولً بٌن التجرٌم والمكافحة
حقوق اإلرتفاق فً القانون الجزابري
مشكلة التغٌرات المناخٌة
اإلستجواب كآلٌة للرقابة البرلمانٌة فً الجزابر
دور القاضً اإلداري اإلستعجالً فً حماٌة الحقوق والحرٌات األساسٌة
إندماج الشركات
إنقضاء الشركات التجارٌة وتصفٌتها فً ظل القانون الجزابري
عقد الودٌعة فً التشرٌع الجزابري
التصرفات الواردة على المحل التجاري
سلطات قاضً التحقٌق فً التشرٌع الجزابري
شروط قبول الدعوى القضابٌة فً ظل قانون اإلجراءات االمدنٌة واإلدارٌة 09/08
النظام االقانونً ألوقات العمل فً االتشرٌع الجزابري
مشاكل ضاابط االجنسٌة فً مسابل األحوال الشخصٌة
الوسطاء فً عملٌات البورصة
إندماج الشركات فً التشرٌع الجزابري
جرٌمة التقلٌد فً الملكٌة الفكرٌة فً القانون الجزابري
اآللٌات االقانونٌة لحماٌة الموارد المابٌة (دراسة حالة نهر النٌل)
عقد المعرفة الفنٌة
الخصومات التً ٌختص مجلس الدولة بنظرها
الحق فً البٌبة و آثار إستخراج الغاز الصخري علٌه
مصادر القانون  :دراسة فً نص المادة األولى من القانون المدنً الجزابري
الحماٌة القانونٌة للمٌاه الدولٌة المشتركة
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رمز الطلب
المشرف
غبولً ،منى
م2625-2623/
غربً ،نجاح
م2628-2626/
مهنً ،هبة
م2631-2629/
روابح ،فرٌد
م2634-2632/
بن زٌد ،فتحً
م2637-2635/
خلٌلً ،سهام
م2640-2638/
إٌمان
لعمٌري،
م2644-2642/
شوقً ،سمٌر
م2647-2645/
بوغازي ،وهٌبة
م2650-2648/
مرابط ،عبد الحكٌم
م2653-2651/
قاسم ،المٌة
م2656-2654/
بن ذٌب ،عبد هللا
م2659-2657/
رقولً ،كرٌم
م2662-2660/
ونوغً ،نبٌل
م2665-2663/
جودي ،زٌنب
م2668-2666/
الرحمان
برٌك ،عبد
م2671-2669/
بن دادة ،وافٌة
م2674-2672/
ونوغً ،نبٌل
م2677-2675/
شامبً ،أنٌسة
م2680-2678/
لعقابً ،سمٌحة
م2683-2681/
بن كسٌرة ،شفٌقة
م2686-2684/
سمارة ،فٌصل
م2689-2687/
عماروش ،سمٌرة
م2692-2690/
بن بلقاسم ،أحمد
م2695-2693/
خرشً ،إلهام
م2698-2696/
والً ،إبراهٌم الخلٌل
م2701-2699/
بشٌر الشرٌف ،شمس الدٌن م2704-2702/
بٌزات ،صونٌا
م2707-2705/
بن سهٌل ،لخضر
م2710-2708/
كسال ،عبد الوهاب
م2713-2711/
جوامع ،زبٌر
م2716-2714/
شامبً ،أنٌسة
م2719-2717/
خاللفة ،نجود
م2722-2720/
شٌح ،عبد الحق
م2725-2723/
بن سهٌل ،لخضر
م2728-2726/
غربً ،نجاح
م2731-2729/
ثوابتً ،إٌمان رٌمة سرور م2734-2732/
قاسم ،المٌة
م2737-2735/
ضوان
قرواش ،ر
م2740-2738/
تاكلٌت ،زوٌنة
م2743-2741/
جدي ،الصادق
م2746-2744/
محمدي ،إسمهان
م2749-2747/
لعمٌري ،إٌمان
م2752-2750/
بلهول ،زكٌة
م2755-2753/
كوسة ،جمٌلة
م2758-2756/
واسع ،حورٌة
م2761-2759/
مخلوفً ،خضرة
م2764-2762/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
حظر إستعمال األلغام فً القانون الدولً اإلنسانً
دراسة مقارنة بٌن اإلرهاب والجرٌمة المنظمة
العقود اإلدارٌة
إثبات الملكٌة عن طرٌق التقادم المكسب فً القانون الجزابري
حوالة الحق وحوالة الدٌن فً القانون المدنً الجزابري
المسإولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي
المبادئ العامة التً تحكم عمل المحكمة الجنابٌة الدولٌة
المسإولٌة اإلدارٌة عن األشغال العامة
آثار العدول عن الخطبة فً الفقه والقانون والقضاء
جرابم الحرب فً إطار المحااكم الجنابٌة الدولٌة
مسإولٌة البنك عن جرابم تبٌٌض األموال
عقد االمتٌاز كؤسلوب من أسالٌب تسٌٌر المرافق العامة
المسإولٌة الجزابٌة للشخص المعنوي
النظام القانونً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة
السفتجة فً القانون التجاري الجزابري
حماٌة الملكٌة الفكرٌة فً التشرٌع الجزابري
تطور قانون األسرة الجزابري دراسات تعدٌالت األمر 05/02
الدفاتر التجارٌة وحجٌتها فً اإلثبات
عقد إٌجار المحل التجاري
المنازعات الضرٌبٌة فً التشرٌع الجزابري
آثار حكم شهر اإلفالس بالنسبة لجماعة الدابنٌن
الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً التشرٌع الجزابري
حق الحٌاة فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان
القضاء اإلستعجالً فً ظل قاانون اإلجراءاات االمدنٌة واإلدارٌة 09/08
دور القاضً اإلداري فً الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص
حماٌة المخطوطات على الصعٌد الوطنً
حقوق االنسان بٌن النظرٌة والتطبٌق  :دراسة حالة العالم العربً
المنازعات الطبٌة فً التشرٌع الجزابري
دور األمم المتحدة فً حماٌة األقلٌات أثناء النزاعات (حالة كوسوفو)
أثر التعددٌة الحزبٌة على المشاركة السٌاسٌة فً البرلمان الجزابري
حظر تجنٌد األطفال فً الحروب والنزاعات المسلحة
مكافحة جرٌمة تبٌٌض األموال
الضمانات القانونٌة لبراءة اإلختراع اإلضافٌة
دور الدٌمقراطٌة فً تفعٌل حقوق اإلنسان
استجواب المتهم فً مرحلة التحقٌق االبتدابً
حماٌة المستهلك فً المعامالت التجارٌة اإللكترونٌة
عقوبة اإلعدام بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن
التحوٌل المصرفً و اإللكترونً لألموال
الوضع القانونً للمنظمات غٌر الحكومٌة فً المإسسات االقتصادٌة الدولٌة
دور الطب الشرعً فً اإلثبات الجنابً
النظام الرباسً فً النظم السٌاسٌة المقارنة
النظام القانونً لدعاوى الحٌازة
نهاٌة القرارات اإلدارٌة عن غٌر طرٌق القضاء
اإلطار القانونً والمإسساتً لجرٌمة الرشوة
المسإولٌة اإلدارٌة بالتعوٌض عن القرارات اإلدارٌة غٌر المشروعة
العقوبات االقتصادٌة الدولٌة الذكٌة
اآللٌات القانونٌة لتجسٌد الحكم الراشد فً الجزابر
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المشرف
شوقً ،سمٌر
قنوفً ،وسٌلة
شاكري ،سمٌة
قرماش ،كاتٌة
كسكاس ،أسماء
عفانٌ ،ونس
غجاتً ،عبد الحلٌم
عوابد ،شهرزاد
بورمانً ،الذوادي
صدٌقً ،سامٌة
بلعزام ،مبروك
بوغازي ،وهٌبة
روابح ،فرٌد
زرقان ،ولٌد
حداد ،صورٌة
كوسام ،أمٌنة
بوصفصاف ،خالد
وشتاتً ،حكٌم
غبولً ،منى
لعقابً ،سمٌحة
جوامع ،زبٌر
بوسعدٌة ،وهٌب
حسام ،مرٌم
داودي ،عبد الحفٌظ
صفو ،نرجس
شاكري ،سمٌة
شوادرة ،رضا
برادعً ،محً الدٌن
حداد ،محً الدٌن
عابد ،أحالم
شوقً ،سمٌر
بطٌحً ،نسمة
خلٌلً ،سهام
حسام ،مرٌم
بوخالفة ،فٌصل
شوشو ،عاشور
قرماد ،محمد
غزالً ،نزٌهة
خٌر ،شهرزاد
معٌزة ،رضا
نمدٌلً ،رحٌمة
برادعً ،محً الدٌن
داهل ،وافٌة
سقنً ،فاكٌة
عوابد ،شهرزاد
كوسة ،جمٌلة
بن عثمان ،فوزٌة

رمز الطلب
م2767-2765/
م2770-2768/
م2773-2771/
م2776-2774/
م2779-2777/
م2782-2780/
م2785-2783/
م2788-2786/
م2791-2789/
م2794-2792/
م2797-2795/
م2800-2798/
م2803-2801/
م2806-2804/
م2809-2807/
م2812-2810/
م2815-2813/
م2818-2816/
م2821-2819/
م2824-2822/
م2827-2825/
م2830-2828/
م2833-2831/
م2836-2834/
م2839-2837/
م2842-2840/
م2845-2843/
م2848-2846/
م2851-2849/
م2854-2852/
م2857-2855/
م2860-2858/
م2863-2861/
م2866-2864/
م2869-2867/
م2872-2870/
م2875-2873/
م2878-2876/
م2881-2879/
م2884-2882/
م2887-2885/
م2890-2888/
م2893-2891/
م2896-2894/
م2899-2897/
م2902-2900/
م2905-2903/

فهرس ملتقيات الليسانس حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
العنــــــــوان
اإلجراءات التمهٌدٌة الشكلٌة للعملٌة االنتخابٌة
دور مجلس األمن فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً
العقد اإلداري والعقد المدنً  -دراسة مقارنة -
التنظٌم القانونً للعالمة التجارٌة فً القانون الجزابري
اختصاصات مجلس الدولة دراسة مقارنة  :فرنسا -الجزابر -مصر
عصرنة الجهاز القضابً فً الجزابر
مسإولٌة الدولة عن الخطؤ القضابً فً التشرٌع الجزابري
البٌع بالمزاد العلنً فً القانون الجزاابري
الحماٌة القانونٌة للطفل ضد العنف فً التشرٌع الجزبري
التحكٌم التجاري الدولً كوسٌلة لحل منازعات عقود التجارة اإللكترونٌة
المحضر القضابً
العلمانٌة بٌن النطرٌة والتطبٌق
سلطات االدارة فً ابرام وتوجٌه لعقد
أحكام عقد الهبة فً قانون ااألسرة الجزابري
النظام القانونً للنقود اإللكترونٌة
الحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة فً التشرٌع الجزابري
إجراءات سٌر الدعوى أمام المحكمة الجنابٌة الدولٌة
الوظٌفة اإلفتابٌة لمحكمة العدل الدولٌة
رقابة القاضً اإلداري على قرارات مجلس المنافسة فً التشرٌع الجزابري
مبدأ عدم التدخل فً القانون الدولً العام
وسابل تسوٌة المنازعات وفقا إلتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار
نظرٌة البطالن فً القانون المدنً
حقوق اإلنسان بٌن العالمٌة وإنتقابٌة الممارسة
المحرر اإللكترونً كدلٌل إثبات
اإلجراءات القضابٌة فً الدعوى اإلدارٌة
الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان بٌن مبدأ السٌادة وواجب التدخل اإلنسانً
الغرامة التهدٌدٌة
دور القاضً والخصوم فً توزٌع عبء اإلثبات فً المسابل المدنٌة
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المشرف
بن ستٌرة ،الٌمٌن
صدٌقً ،سامٌة
قنوفً ،وسٌلة
حداد ،صورٌة
داهل ،وافٌة
قرماش ،كاتٌة
برٌك ،عبد الرحمان
شتوان ،الهادي
بوالفة ،حدة
كوسام ،أمٌنة
واسع ،حورٌة
برارمة ،صبرٌنة
خبابة ،أمٌرة
شوشو ،عاشور
غزالً ،نزٌهة
حسان ،عبد السالم
صفو ،نرجس
دربال ،مدٌحة
برٌك ،عبد الرحمان
حومر ،عبد الغانً
دربال ،مدٌحة
زروق ،نوال
حمزاوي ،جوٌدة
زروق ،نوال
صدٌقً ،عبد العزٌز
توازي ،إٌالس
بلمهدي ،سمٌحة
عطوي ،وداد

رمز الطلب
م2908-2906/
م2911-2909/
م2914-2912/
م2917-2915/
م2920-2918/
م2923-2921/
م2926-2924/
م2929-2927/
م2932-2930/
م2935-2933/
م2938-2936/
م2941-2939/
م2944-2942/
م2947-2945/
م2950-2948/
م2953-2951/
م2956-2954/
م2959-2957/
م2962-2960/
م2965-2963/
م2968-2966/
م2971-2969/
م2974-2972/
م2977-2975/
م2980-2978/
م2982-2981/
م2984-2983/
م2987-2985/

