فهرس رسائل الماجستير حقوق

مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

الطالب
مٌهوبٌ ,زٌد
حططاش ,عمر
بالل ,سلٌمة
بوجالل ,صالح الدٌن
بن ورزق ,هشام
العٌساوي ,الحسٌن
بن سهٌل ,لخصر
بقة ,عبد الحفٌظ
بو كثٌر ,عبد الرحمان
باطلً ,غنٌة

رمز الطلب
ر م4-1/
ر م9-5/
ر م14-10/
ر م19-15/
ر م22-20/
ر م28-23/
ر م29-29/
ر م30-30/
ر م31-31/
ر م33-32/

العنــــــــوان
مشكلة المعٌارٌة فً تعرٌف اإلرهاب الدولً
النظام القانونً لألمالك الوطنٌة فً ظل القانون .30/90
حماٌة المحل التجاري  :دعوي المنافسة الغٌر مشروعة
الحق فً المساعدة اإلنسانٌة
الرقابة الوصائٌةعلى البلدٌة فً الجزائر
دور اإلدارة فً تحدٌد القانون الواجب التطبٌق على عقود التجارة الدولٌة
إنشاء وتسٌٌر االحزاب السٌاسٌة فً الجزائر
سلطة المستخدم فً تعدٌل عناصر عقد العمل  :رسالة مجٌستٌر
ضمانات تأدٌب الموظف العمومً فً التشرٌع الجزائري
عقد البٌع االكترونً
المرافق االقتصادٌة مظهر من مظاهر تدخل الدولة المعاصرة فً المٌدان اإلقتصادي

شتوان ,الهادي

ر م37-34/

شرط المصلحة فً دعوى اإللغاء
المسؤولٌة اإلدارٌة للمرفق الطبً العام
العالقة الوظٌفة بٌن الحكومة و البرلمان بعد التعدٌل الدستوري 28-نوفمبر 1996
التوقٌع اإللكترونً كدلٌل إثبات فً القانون الخاص
إجراءات تحرٌك الرقابة علً دستورٌة القوانٌن
الشركة ذات الشخص الواحد و ذات المسؤولٌة المحدودة  :دراسة مقارنة
الخبرة القضائٌة فً التشرٌع الجزائري
النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة
سلطة القاضً الجزائً فً تقدٌر األدلة
المنازعات الضرٌبٌة فً المواد اإلدارٌة
مبدأ رجعٌة القانون الجنائً األصلح للمتهم.
عقد الشركة فً القانون الجزائري
إستقاللٌة السلطة القضائٌة فً الجزائر.
التدابٌر اإلحترازٌة فً التشرٌعات الجنائٌة المختلفة وتطبٌقاتها فً الجزائر  :دراسة
مقارنة
حماٌة حقوق الضحٌة خالل الدعوي الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري
النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة
المحكمة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان و الشعوب إختصاصها و العوامل المؤثرة فً
فعالٌتها (درلسة مقارنة بالمحكمة األروبٌة لحقوق اإلنسان)
محكمة العدل الدولٌة و القانون الدولً اإلنسانً
سلطة المتعامل العمومً فً توقٌع الجزاءات علً المقاول المتعاقد معه فً القانون
الجزائري  :دراسة مقارنة
الحماٌة المدنٌة للمستهلك من اإلعالن التجاري المضلل
ممارسة الحق النقابً فً التشرٌع الجزائري
عقد النقل البري للبضائع
الحماٌة الجنائٌة للمستهلك فً قانون حماٌة المستهلك (قانون )02/89
ضمانات الحقوق و الحرٌات الدستورٌة فً مواجهة التجرٌم
التنمٌة اإلنسانٌة المستدامة  :دراسة فً المنظور اإلسالمً
الهجرة السرٌة من منظور األمن اإلنسانً
الحق فً التنوع الثقافً
الرشادة البٌئٌة
ضوابط مشروعٌة التجارب الطبٌة على جسم اإلنسان وأثرها على المسؤولٌة المدنٌة :
دراسة مقارنة
اإللتزامات القانونٌة ألطراف بطاقات اإلئتمان

داهل ,وافٌة
قنوفً ,وسٌلة
خرباشً ,عقٌلة
قارة ,مولود
غربً ,نجاح
شعوة ,هالل
مكاري ,نزٌهة
واسع ,حورٌة
بولغلٌمات ,وداد
خرشً ,إلهام
روابح ,فرٌد
قرواش ,رضوان
بن أعراب ,محمد

ر م42-38/
ر م48-43/
ر م54-49/
ر م57-55/
ر م62-58/
ر م66-63/
ر م72-67/
ر م76-73/
ر م80-77/
ر م86-81/
ر م90-87/
ر م91-91/
ر م92-92/

عبد السالم ,حسان

ر م93-93/

سماتً ,الطٌب
واسع ,حورٌة

ر م94-94/
ر م95-95/

كوسة ,جمٌلة

ر م96-96/

شوقً ,سمٌر

ر م97-97/

رحال ,عبد القادر

ر م98-98/

أذاٌنٌة ,هدى
ثوابتً ,اٌمان
شتواح ,العٌاشً
بن عاشور ,لمٌة
قارة ,عواطف
عفانٌ ,ونس
منصوري ,رؤوف
زراري ,حبٌبة
مسعودي ,رشٌد

ر م99-99/
ر م100-100/
ر م101-101/
ر م102-102/
ر م103-103/
ر م107-104/
ر م112-108/
ر م117-113/
ر م121-118/

بن النوي ,خالد

ر م126-122/

رفاف ,لخضر

ر م131-127/
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العنــــــــوان
موانع تطبٌق القانون األجنبً فً ضوء المادة  24من القانون المدنً الجزائري
(دراسة مقارنة)
الفقر من منظور القانون الدولً لحقوق اإلنسان
الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة وآثارها على األمن اإلنسانً
اإلجهاد المائً وإشكالٌة بناء األمن اإلنسانً
التدهور البٌئً و إشاكلٌة بناء األمن الصحً لألفراد
البٌئة واألمن
األمن اإلنسانً من المنظور النسوي
التنوع الثقافً من منظور األمن المجتمعً
الحماٌة المدنٌة للمستهلك على عقد البٌع اإللكترونً
دور برنامج األمم المتحدة للتنمٌة فً ترقٌة األمن اإلنسانً
الفقر و إشكالٌة األمن اإلنسانً
دور المنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة فً ترقٌة األمن اإلنسانً
الضمانات الدولٌة لحماٌة حقوق المشاركة السٌاسٌة
تنفٌذ األحكام القضائٌة األجنبٌة فً الجزائر (دراسة مقارنة)
شرط التحكٌم التجاري الدولً فً التشرٌع الجزائري
خدمة تأجٌر الخزائن الحدٌدٌة
التهدٌدات البٌئٌة و إشكالٌة بناء األمن الغذائً
دور التنمٌة اإلنسانٌة فً تحقٌق األمن اإلنسانً
الحق فً التنوع الثقافً
الطبٌعة القانونٌة لعقد الفرانشٌز
السر المصرفً فً ظل اإللتزامات الجدٌدة للبنك
صفة الشرٌك فً الشركات التجارٌة
النظام القانونً لجمعٌة المساهمٌن فً شركات المساهمة  -دراسة مقارنة -
اآلثار القانونٌة لإلعتماد المستندي
النظام القانونً للودٌعة المصرفٌة النقدٌة
الطعن بطرٌق اإلستئناف فً المادة الجزائٌة
قٌاس أثر بعض المؤشرات الكمٌة لإلقتصاد الكلً على اإلستثمار األجنبً المباشر
الوسائل القانونٌة لوقاٌة البٌئة من مخاطر التعمٌر فً ظل التشرٌع الجزائري
األلٌات القانونٌة لتسٌٌر النفاٌات المنزلٌة فً التشرٌع الجزائري
الركن المادي للجرٌمة البٌئٌة و إشكاالت تطبٌقه فً القانون الجزائري
السلطة التنظٌمٌة لرئٌس الجمهورٌة
مبدأ الملوث ٌدفع فً القانون الدولً للبٌئة
المجتمع المدنً وحماٌة البٌئة فً الجزائر :واقع وأفاق
األلٌات القانونٌة اإلدارٌة لحماٌة التنوع البٌولوجً فً الجزائر
المسؤولٌة القانونٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان
حماٌة المستهلك من اإلشهار التجاري الكاذب أو المضل
األمن المائً

2

الطالب

رمز الطلب

بوخروبة ,حمزة

ر م136-132/

لرقط ,سمٌرة
كعرار ,سفٌان
مخلوفً ,خضرة
بطاش ,عبلة
جعفري ,مفٌدة
شافعً ,أمال
منٌغر ,سناء
بوزكري ,إنتصار
كردالواد ,مصطفى
ٌحٌاوي ,سلٌمة
صاهد ,فاطمة الزهراء
براهمً ,حسان
جارو ,نعٌمة
عجٌري ,عبد الوهاب
بوشناق ,زٌنب
زبٌري ,وهٌبة
رمضانً ,مسٌكة
زراري ,حبٌبة
عروسً ,ساسٌة
بوسالم ,عبلة
مهداوي ,حنان
هاللة ,نادٌة
بورزام ,رمزي
مناري ,عٌاشة
ذوادي ,عبد هللا

ر م141-137/
ر م146-142/
ر م151-147/
ر م155-152/
ر م160-156/
ر م165-161/
ر م169-166/
ر م173-170/
ر م178-174/
ر م183-179/
ر م188-184/
ر م192-189/
ر م197-193/
ر م202-198/
ر م207-203/
ر م211-208/
ر م216-212/
ر م220-217/
ر م225-221/
ر م230-226/
ر م235-231/
ر م240-236/
ر م245-241/
ر م250-246/
ر م251-251/

سحنون ,فاروق

ر م252-252/

شوك ,مونٌة
مخنفر ,محمد
لطالً ,مراد
ذوادي ,عادل
دعاس ,نور الدٌن
حواس ,صباح
حداد ,السعٌد
بلعالم ,فرٌدة
بن خالد ,فاتح
شافعً ,أم السعد

ر م256-253/
ر م260-257/
ر م264-261/
ر م265-265/
ر م269-266/
ر م273-270/
ر م277-274/
ر م281-278/
ر م285-282/
ر م286-286/

