
 

 
 

 برانمج مناقشات مذكرات طلبة السنة الثانية ماسرت
 (2019جويلية  2و1 والثالاثء ثننياإل ييوم) املودعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 2محمد ملين دباغين سطيف جامعة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 القانون العامتخصص:  قسم الحقوق 

  2019/  2018املاستر برنامج مناقشات مذكرات 

 

السم واللقبا الرقم لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  

سلطات رئيس الجمهورية في حالتي  أبو عرة سعد  35

 وفقا للدساتير ارئ والحصار الطو 

 الجزائرية 

  رئيسا دربال مديحة 

  حد ال 

 2019جويلية  06

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا قرقور نبيل  بلقيدوم نزهة إيناس  01

 ممتحنا قاسم المية 

63  الواعر بشرى  
افق العامة معايير التمييز  بين املر

افق  اإلدارية الصناعية والتجارية واملر

 رنس ي في القانون الجزائري والف

  رئيسا ة رؤوف يدبوسع

 سبت ال

 2019جويلية  06

 

10.00 – 11.30 

 

F 
صالح الدين بوجالل  ن ابوشارب نريم  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا خاللفة نجود 

37  

 سعيداني جمال

 

مبدأ الفصل بين املحاسب العمومي 

 مر بالصرف في تنفيذ ميزانية البلديةوال 

  رئيسا بوغازي وهيبة

  حد ال 

 2019جويلية  06

 

10.00 – 11.30 

 

02 
 مشرفا ومقررا بن اعراب محمد

 ممتحنا  زبيري وهيبة

  حمزاوي خولة 38

فشاء السرار املهنية في التشريع إجريمة 

  الجزائري 

ل صالح الدينبوجال   رئيسا 

 سبت ال

 2019جويلية  06

 

11.30-13:00 

 

F مشرفا ومقررا منهي وردة مقالتي امينة 

حمدأبن بلقاسم   ممتحنا 

 
 
 
 
 
 
 



 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 ةاسيوالعلوم السيكلية الحقوق 

  قسم الحقوق 

  قانون البيئةتخصص: برنامج مناقشات مذكــــــــرات 
 

لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  
 

10 

  بوجري السعيد 

ضمان املالي للتعويض عن أنظمة ال

 الكوارث البيئية 

  رئيسا زرقان وليد 

 سبت ال

   2019جويلية  06

 

10.00 – 11.30 

 

G  مشرفا ومقررا سعداوي كمال طالبي الطاهر 

 ممتحنا جودي زينب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  2019 /2018 ستر برنامج مناقشات مذكرات املا

 لتخصص: قانون العما
 

 

شة تاريخ المناق الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم توقيت ال   القاعة  
  بوشكوم هاجر 46

النظام القانوني لبطاقات الدفع االلكتروني 

 إساءةواملسؤولية التقصيرية الناجمة عن 

 استخدامها

افية   رئيسا بن دادة و

  حد ال 

2019جويلية  70  

 

11.30-13:00 

 

01 
 مشرفا ومقررا قارس بوبكر الواسع عفاف

  ممتحنا ذيب زكرياء

  بوجالل مريم 47

 الشهر القانوني في عالم االعمال

  رئيسا معيزة رضا

 سبت ال

   2019جويلية  60

 

10.00 – 11.30 

 

D مشرفا ومقررا وشتاتي حكيم يحياوي خديجة 

ش مسعودةرو م  ممتحنا 

48  

راحي ذهبيةم  

 

 

زدواج املسؤولية الجزائية للشركة ذات إ

حدودة والعقوبات املقررة لهااملسؤولية امل  

ندول سعيدةقبو    رئيسا 

 سبت ال

   2019جويلية  60

 

08.30 – 10.00 

 

G 
 مشرفا ومقررا بلعيساوي محمد الطاهر

 ممتحنا معيزة رضا

 

49 

 

بتسامإخيرات   

 

حكام أضوء التصرف في براءة االختراع على 

  الجزائري القانون 

  رئيسا لعميري ايمان

  حد ال 

2019جويلية  70  

 

11.30-13:00 

 

 مشرفا ومقررا بن زيد فتحي 52

 ممتحنا غربوج حسام الدين

 

05  

سرينقلمامي ن   

ضمانات املتابعة العادلة امام مجلس 

 املناقشة

  رئيسا بن زيد فتحي

  حد ال 

2019جويلية  70  

 

08.30 – 10.00 

 

52 
وديع نعيمةأبن  مقالتي اسيا  مشرفا ومقررا 

ربوج حسام الدينغ  ممتحنا 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

 تخصص: قانون المؤسسات المالية قسم الحقوق 
  2019 - 2018برنامج مناقشات مذكرات الماستر 

 

 القاعة  التوقيت  تاريخ المناقشة  الصفة المناقشةأعضاء لجنة  المذكرة عنوان االسم واللقب الرقم

 عبد السميع مرغم 18
 

 أمينالتشخيص املالي في شركات الت

  رئيسا وش مسعودةر م

 سبت ال

   2019جويلية  60

 

08.30 – 10.00 

 

D مشرفا ومقررا موفق نور الدين بوشبوط عادل 

 ممتحنا سماءأكسكاس 

 بوزويقة صليحة 19
 

 التوريق كضمان للقروض البنكية

  رئيسا دةبوقندول سعي

 سبت ال

   2019جويلية  60

 

10.00 – 11.30 

 

E مشرفا ومقررا تاكليت زوينة لوصيف زينة 

 ممتحنا عبد السالمحسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ين سطيف جامعة محمد لمين دباغ  
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية تخصص: إدارة محلية
 برنامج مناقشات مذكرات الماستر 2018 - 2019 

 
 القاعة  التوقيت  تاريخ المناقشة  الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم
 

12 

 عزوق سليم
السياس ي كآلية لتحقيق  اإلصالح

 الديمقراطية في الجزائر

  رئيسا عمارة فاتح

 سبت ال

   2019جويلية  06

 

10.00 – 11.30 

 

A مشرفا ومقررا درغال سوسن طلحي محمد امين 

 ممتحنا ور الديني نقشني

 أمينة هميمي  13
 

اقع التنمية املحلية  من على ال  ثرهأو و

 البيئي في الجزائر

  رئيسا شلغوم نعيم

سبت ال  

   2019جويلية  60

 

11.30-13:00 

 

A مقررامشرفا و   عمارة فاتح قيزهرة شر 

 ممتحنا درغال سوسن

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 علوم السياسيةم القس

 عالقات دولية تخصص:  مناقشات مذكرات املاستر  برنامج
 

 القاعة  التوقيت  تاريخ المناقشة  الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم
 

13 

ور هيئة المم املتحدة في بناء السالم د بورديم عبد النور 

في مجتمعات ما بعد النزاع: دراسة 

 2018-2004حالة هايتي 

  حد ال  رئيسا عابد احالم

2019جويلية  70  

 

08.30 – 10.00 

 

 مشرفا ومقررا بوالطمين لخضر هاللي عبد هللا 03

 ممتحنا الحامدي عيدون 

زائرية في مواجهة املقاربة الج حمالوي سامية 14

الالتماثلية في  المنيةالتهديدات 

 2019-2011الساحل االفريقي 

  حد ال  رئيسا  حومر عبد الغني

2019جويلية  70  

 

10.00 – 11.30 

 

 مقررامشرفا و  بن عمر عادل لعوابي فطيمة جميلة 03

 ممتحنا حداد محي الدين

 


