
 

 
 

 برانمج مناقشات مذكرات طلبة السنة الثانية ماسرت
 (2019جويلية  03 األربعاء يوم املودعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 2محمد ملين دباغين سطيف جامعة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 القانون العامتخصص:  قسم الحقوق 

  2019/  2018املاستر برنامج مناقشات مذكرات 

 

لقبالسم والا الرقم ذكرةعنوان الم  لجنة المناقشةاء أعض  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  

يق بتفعيل دور املواطن في تط مهمش ي هالةأ 40

 اركية في الجزائرة التشالديمقراطي

  رئيسا قاسم المية

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

08.30 – 10.00 

 

G 
 مشرفا ومقررا واسع حورية حليمة قيس ي

 ممتحنا ديلي رحيمةنم

مانات عزل املوظف العمومي والض ةهدور سمي 41

قانون القانونية املمنوحة له في 

 ائري الوظيفة العمومية الجز 

  رئيسا جميلة  كوسة

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا كرد الواد مصطفى يلزروال اسماع 52

 اممتحن خبابة اميرة

  بودرامة سامية 42

السر املنهي في أداء الوظيفة العمومية 

 بالجزائر

  رئيسا ضريف قدور 

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا صديقي عبد العزيز شطاب حنان 50

 حناممت حمود صبرينة

  سنون صبري  43

تسوية منازعات أمالك الدولة  إجراءات

 في النظام القانوني الجزائري 

  رئيسا بوسعدية رؤوف

 سبت ال

 2019جويلية  06

 

08.30 – 10.00 

 

F 
 مشرفا ومقررا ثوابتي إيمان ريمة سرور بن عياش سفيان

 ممتحنا بوغازي وهيبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

لقبالسم والا الرقم لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  

الدولة االختصاص االستشاري ملجلس  كامل الياس صدام 44

 راسة مقارنة(د)

  رئيسا ملعب مريم

  حد ال 

 2019جويلية  07

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا بشير الشريف شمس الدين أسامة كعبور  50

 ممتحنا جودي زينب

 سماحي قمر 45
ضوابط االلتحاق بالوظيفة العمومية 

 في التشريع الجزائري 

  رئيسا كسال عبد الوهاب

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا منهي وردة مصمودي الهام 51

 ممتحنا بن حسين ليلى

  عنان طه 46

في الوقاية من  كترونيةاإللدور املعامالت 

  اإلداري الفساد 

سرورريمة  يمانإثوابتي    رئيسا 

 سبت ال

 2019جويلية  06

 

11:30 – 13.00 

 

D مشرفا ومقررا بوسعدية رؤوف شطيبي سامي 

 حناممت قرماش كاتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 ةاسيوالعلوم السي كلية الحقوق 

  قسم الحقوق 

  قانون البيئةتخصص: برنامج مناقشات مذكــــــــرات 

 

لقبالسم والا الرقم لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  

يئة مبدأ الحيطة كآلية وقائية لحماية الب سرسوب حسين 11

 في التشريع الجزائري 

  رئيسا بن ستيرة اليمين

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

08.30 – 10.00 

 

42 
 مشرفا ومقررا مخنفر محمد كبور خليل

 ممتحنا سعداوي كمال

 مرابطي اكرام ضياء الدين 12

ادماج البعد البئي ضمن مخططات 

 التهيئة والتعمير

  رئيسا شوقي سمير 

   ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

08.30 – 10.00 

 

42 
 مشرفا ومقررا عوابد شهرزاد  مومن أسماء

 ممتحنا غبولي منى

  بال نسرين سلمىحبول 13

الجرائم ضد البيئة في التشريع الجنائي 

 الدولي

 ثاءالثال رئيسا حسام مريم

 2019جويلية  09

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا غبولي منى امبيفوح سه 42

 حناممت مخنفر محمد

 

 

 

 

 

 

 



 

 2طيف محمد ملين دباغين س امعةج

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  2019 /2018 ستر برنامج مناقشات مذكرات املا

 لتخصص: قانون العما
 

رقملا شة تاريخ المناق الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب  توقيت ال   القاعة  
رية في النظام القانوني لبطالن الشركات التجا كامل فايزة 51

 ظل التشريع الجزائري 

ياف عبد الرزاق بوض   رئيسا 

  حد ال 

2019جويلية  70  

 

11.30 – 13.00 

 

نور عالق امل حمير مريم 50 مقررامشرفا و    

  ممتحنا قرشوش عبد العزيز

52  

 كسكاس املأمون 

 

افز  الجبائية لالستثمارالحو  

 

  رئيسا بوضياف عبد الرزاق

 االثنين  

2019جويلية  08  

 

11.30 – 13.00 

 

 مشرفا ومقررا عماروش سميرة 42

عيمةبن اوديع ن  ممتحنا 

للمسير في شركة التوصية  القانوني اإلطار  الفي صفاء 53

سهمبال   

  رئيسا عماروش سميرة

 االثنين  

2019جويلية  08  

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا بوضياف عبد الرزاق جابي عائشة 42

 ممتحنا بن اوديع نعيمة

 

54 

  حاج صحراوي ايمان

ياإللكترونفي العقد  اإلرادة التعبير عن  

 

  رئيسا ارس بوبكرق

 االثنين  

2019جويلية  08  

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا هاللة نادية القلي مريم 44

 ممتحنا بورزام رمزي 

 

 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

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

 

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

العالقة بين السرية املصرفية وجريمة  طلحي رانية 20

 في الجزائر المواليض بت

  رئيسا مد الطاهر بلعساوي مح

  حد ال 

2019جويلية  70  

 

11.30 – 13.00 

 

 ومقررامشرفا  حسان عبد السالم دعميش صحرا 52

 ممتحنا موفق نور الدين

العتماد لية املصرفية لؤو سامل دهان عبد الرحيم 21

 ئراملستندي في الجزا

  رئيسا مهداوي حنان

 االثنين  

2019جويلية  08  

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا رمازنية سفيان دوخي نصير  38

 ممتحنا شباح بوزيد

توجهات شركات التأمين في مواجهة  قراوي ربيحة 22

نس دراسة حالة أليا -الخطار 

 -اتنللتأمي

  رئيسا غزالي نزيهة

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا محمد بوزيديشيطر  ذوامن جميلة 40

 ممتحنا بن خالد فاتح

 دايلي نعيمة 23
 

القانونية لتطبيق البنوك  اإلشكاالت

 الجزائر في اإلسالمية

  رئيسا بودوخة ابراهيم

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

08.30 – 10.00 

 

 مشرفا ومقررا لي نزيهةغزا طلحة سمية 40

 ممتحنا ان وليدقزر 

 

 

 

 

 



2سطيف ين 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
 

14 

 زادري صارة
املحلية  اإلدارةالحكامة في ليات آ

 بالجزائر: بين النص واملمارسة

  رئيسا موزاي بالل

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

10.00 – 11.30 

 

01 
 مشرفا ومقررا شنيقي نور الدين بعي رانيةزو 

 ممتحنا س ي ناصر الياس

 عبد العزيز ضواق 15
 

 ميزانية-ةميزانية الجماعات املحلي

 -نموذجاالوالية 

  ارئيس يصل سمارةف

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

08.30 – 10.00 

 

 مقررامشرفا و  عبد الحكيم مرابط سهى مريم عمير 01

 ممتحنا نور الدين سعدون 

 عالم وردة 16
 

زمة أفي الجزائر:  التنمية املحلية

 دوارالفواعل وال 

  ارئيس عيادي عبد الكريم

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

11.30 – 13.00 

 

 مقررامشرفا و  شنيقي نور الدين زيحون ليلى 01

 ممتحنا موزاي بالل

 
 

 

 

 

 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 علوم السياسيةم القس

 عالقات دولية تخصص:  استر مناقشات مذكرات امل برنامج
 

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

تغيير املناخ وتداعيات على المن  خرماش نادية 15

 2017-1992الدولي افريقيا نموذجا 

  رئيسا دون الحامدييع

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

08.30 – 10.00 

 

 ومقررامشرفا  نويوة لخضر عرزولي روميلة 02

 ممتحنا سعود الحاجة

الرؤى الجيو استراتيجية المريكية في  مالسعدون ك 16

بعد أحداث  اإلرهابالحرب على 

دراسة مقارنة بين  2001سبتمبر 11

 العراق -أفغانستان 

  رئيسا سعود الحاجة

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا عيدون الحامدي أمينبومنجل محمد  02

 ممتحنا ر عيس ىبيعو 

فريقية في ظل اال -السياسة التركية  أميرة حاج صحراوي  17

حكم حزب العدالة والتنمية دراسة 

 (2018-2002)حالة شرق افريقيا 

  رئيسا ولي كريمقر 

  اإلثنين

 2019جويلية  08

 

11.30 – 13.00 

 

 مشرفا ومقررا بر عيس ىيعو  عبير مفوض 02

 ممتحنا بوساق اليزيد

النزاعات الحدودية وأمن الحدود في  مرجي آية مالك 18

ان وجنوب افريقيا دراسة حالة السود

 2018-2011السودان 

  رئيسا شوادرة رضا

  ربعاء ال 

2019جويلية  10  

 

08.30 – 10.00 

 

 مشرفا ومقررا نويوة لخضر نزغوان نور جيها 50

 ممتحنا جويدة حمزاوي 

 


