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 قائمة المواضيع المقبولة
 



 الرقم اسم ولقب الطالب األستاذ المشرف عنوان مذكرة الماستر المقترح رأي ميدان التكوين

بيق القانون الغش نحو القانون كمانع من موانع تط مقبول

 األجنبي
  1 هادي خديجة بلمامي عمر

وسائل الدفع االلكتروني وفق قانون النقد والقرض  مقبول

 الجزائري
  2 شودار اسيا بلمامي عمر

أساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ و الضرر  مقبول

 عن أفعال األشخاص
  3 أمين إناس بلمامي عمر

قواعد الشهر سلطات المحافظ العقاري في مراقبة  مقبول

 وفقا للتشريع الجزائري
  4 زياني فرولة بلمامي عمر

  5 بن عواق مريم بلمامي عمر طرق إثبات  الجنسية الجزائرية مقبول

  6 زيتوني سكندر ياسين بلمامي عمر  

  7 مسايلي لحسن فرحاوي عبد العزيز حق التصرف في براءة االختراع مقبول

 مقبول
 مع ضبط العنوان()

ني للجمعيات العامة للمساهمين في النظام القانو

 شركات المساهمة
  8 بوطرفة محمد اسالم فرحاوي عبد العزيز

  9 خلفة سارة فرحاوي عبد العزيز  

 مقبول
الحجز العقاري في قانون اإلجراءات المدنية 

 واإلدارية الجزائري
  10 عوج خليصة فرحاوي عبد العزيز

  11 مسلوب نهاد بلعيساوي محمد الطاهر  

  12 مرطاني العمرية بلعيساوي محمد الطاهر إلثبات بالقرائنا مقبول

  13 بوعافية الذوادي بلعيساوي محمد الطاهر حماية أسرار األعمال أمام مجلس المنافسة مقبول



  14 بلقاضي نبيلة بلعيساوي محمد الطاهر تصفية الشركات التجارية مقبول

  15 لوعيل وليد ساوي محمد الطاهربلعي تقديم حصة العمل في شركة المسؤولية المحدودة مقبول

المسؤولية الجنائية في إطار عالقات العمل الفردية  مقبول

 على ضوء القانون الجزائري
  16 عبد الرزاق سارة بن شيخ نور الدين

  17 بلقاسم عزام ابتسام بن شيخ نور الدين المنازعات التجارية الدولية مقبول

  18 دور  عبد السالم بن شيخ نور الدين الدولي دور القاضي في خصومة التحكيم التجاري مقبول

  19 بوقرن محمد االمين بن شيخ نور الدين اإلطار القانوني لعقد العمل البحري مقبول

حقوق المؤلف بين النطاق التقليدي و الرقمي في ظل  مقبول

 التشريع الجزائري
  20 بن حمود محمد بن شيخ نور الدين

  21 بوشيبي الرازي قرشوش عبد العزيز القانون الجزائريمنازعات الضمان االجتماعي في  مقبول

التسوية الودية للمنازعات العمل الفردية في التشريع  مقبول

 الجزائري
  22 جندل يونس قرشوش عبد العزيز

  23 خرشي حفيظة قرشوش عبد العزيز الحجز على السفينة في ظل التشريع الجزائري مقبول

ي التشريع الحماية الصرفية لحامل الشيك ف مقبول

 الجزائري
  24 زيدان صافية قرشوش عبد العزيز

 مقبول
 مع ضبط العنوان()

انتهاء عقد التأمين البحري والجهات المختصة بفض 

 النزاع
  25 لعدوي سهيلة قرشوش عبد العزيز

  26 فاضل طروب قرشوش عبد العزيز  

  27 بغدادي رانية كبن زيوش مبرو الحماية القانونية للعميل في عملية التحويل المصرفي مقبول



  28 الماس شهرزاد بن زيوش مبروك مبدأ سلطان اإلرادة في العقد االلكتروني مقبول

  29 رفوفي حضرية بن زيوش مبروك  

  30 قتال خديجة بن زيوش مبروك تصفية الشركات التجارية وقسمتها مقبول

 مقبول
  31 بن قرويش هنيدات هللا بن زيوش مبروك تقادم االلتزامات مع ضبط العنوان()

  32 برو نهاد زايدي امال  

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ودورها في حماية  مقبول

 حقوق الملكية الصناعية
  33 طراد مروة زايدي امال

  34 العايب مروة زايدي امال رهن المنقول وتطبيقاته في المعامالت التجارية مقبول

  35 سعودي فريال زايدي امال الشركة القابضة مقبول

 مكرر موضوع

االعتداء على العالمة التجارية والحماية القانونية  -

 لها

 عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري -

  36 مزاغشة عبير جدي الصادق

 موضوع مكرر

عقد النقل البحري للبضائع في ظل التشريع -

 الجزائري

 عقد استئجار السفن في القانون البحري الجزائري -

  37 عطافي سلمى جدي الصادق

 مقبول
تطبيق قانون المنافسة في الجزائر)األشخاص 

 والنشاطات(
  38 معوش عبد الرؤوف أسامة جدي الصادق

  39 حرشة روميسة باطلي غنية تسوية المنازعات المتعلقة بعقد النقل للبضائع مقبول

  40 دميدم كميلية باطلي غنية إساءة استخدام بطاقة االئتمان من طرف الغير مقبول



ة عبد الحليمبن نويو باطلي غنية    41  

  42 بوسري أمال باطلي غنية تطهير األوراق التجارية مقبول

  43 بوفاسة وفاء باطلي غنية الشيك االلكتروني مقبول

  44 دعيش خديجة باطلي غنية تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني لالدخار مقبول

هيئات التصديق االلكتروني) االلتزامات  مقبول

 والمسؤولية(
  45 بوداغة لمياء قرواش رضوان

 ضمانات االستثمار في التشريع الجزائري - موضوع مكرر

 الحماية الجزائية للعالمة التجارية -
  46 برارمة بدرة قرواش رضوان

  47 بلهامل سمية قرواش رضوان دور العالمة التجارية في حماية المستهلك مقبول

  48 بوبرق مراد قرواش رضوان النظام القانوني لتقديم الحصص في الشركات مقبول

 مرفوض
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون -

 التجاري

 صفة التاجر في التشريع الجزائري - 

  49 خلوف حسام قرواش رضوان

  50 بودنية المهدي روابح فريد اإلطار القانوني للمصفي في الشركة التجارية مقبول

  51 بن جدية شعيب روابح فريد  

  52 ملعب يوسف حبيب روابح فريد ارة وتسيير الشركات التجاريةالجرائم المتعلقة بإد مقبول

 موضوع مكرر
جريمة االستعمال التعسفي ألموال  شركات  -  

 المساهمة  

 عقد النقل البحري للبضائع -

  53 دباغي فاتح روابح فريد

  54 عبدهللا بشير محمد سليم روابح فريد  



اني سهيبرحم عماروش سميرة المميزات القانونية للسهم مقبول  55  

وتأثيرها على المستثمر األجنبي في  49-51قاعدة  مقبول

 الجزائر
  56 عباس الوليد عماروش سميرة

سير الخصومة التحكيمية التجارية الدولية في  مقبول

 التشريع الجزائري
  57 بلمامي هيبة ايمان عماروش سميرة

انتقال الملكية العقارية عن طريق الهبة في القانون  مقبول

 ريالجزائ
  58 القلي مهدي عماروش سميرة

  59 كسكاس المأمون عماروش سميرة الحوافز الجبائية لالستثمار مقبول

  60 قواو مبروك مروش مسعودة مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري مقبول

  61 أيت براهم أسماء مروش مسعودة التزامات الوكيل في القانون المدني الجزائري مقبول

  62 بن عبد هللا نادية دةمروش مسعو  
  63 طوبال سمية مروش مسعودة  
  64 مناع علية مروش مسعودة  

 موضوع مكرر
براءة االختراع في التشريع الجزائري واالتفاقيات 

 الدولية
  65 مرازيق فاتح بلعزام مبروك

  66 عيشور مراد بلعزام مبروك مسؤولية البنك المنشأ لالعتماد المستندي مقبول

لمؤجر والمستأجر أثناء تنفيذ عقد االعتماد التزامات ا مقبول

 االيجاري
  67 قواو عبد الحق بلعزام مبروك

  68 مجدوب كريمة بلعزام مبروك تنازع القوانين في مجال حق المؤلف مقبول

  69 بوعمامة حمزة بوضياف عبد الرزاق  



التراخيص الواردة على العالمة التجارية في ظل  مقبول

 التشريع الجزائري
  70 عريس لبنى د الرزاقبوضياف عب

المسؤولية المدنية ألعضاء مجلس اإلدارة في شركة  مقبول

 المساهمة
  71 دهيل صوفية رانية بوضياف عبد الرزاق

اإلطار القانوني لتأمين العقارات في القانون  مقبول

 الجزائري
  72 شوادرة صالح بوضياف عبد الرزاق

 استعمال الدعوى )الطلبات والدفوع(   مرفوض

 الخصومة في التشريع الجزائريعوارض 
  73 كامل أحمد بوضياف عبد الرزاق

  74 زرارقة سلمى زروق نوال اإلطار القانوني للعقد الطبي مقبول

  75 شرقي منال زروق نوال عقد االمتياز في العقار الصناعي مقبول

  76 موسوني سالمة زروق نوال االطار القانوني لعقود تراخيس براءات االختراع مقبول

النظام القانوني لتسريح العمال في التشريع  مقبول

 الجزائري
  77 حشمي باسم زروق نوال

 االطار القانوني إلنهاء عالقة العمل في التشريع مقبول

 الجزائري
  78 عيادي امين زروق نوال

المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع  مقبول

 الجزائري
  79 دعاشي شهيناز زروق نوال

  80 غربي أنور شتوان الهادي م التجاري في ظل االتفاقيات الدوليةالتحكي مقبول

  81 عمر آمال شتوان الهادي حماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي  مقبول

  82 دهان سارة إلهام شتوان الهادي  

  83 بقرار أميرة بوخالفة فيصل انعكاسات التهرب  الضريبي على الخزينة العمومية  مقبول



  84 بن ذيب نريمان بوخالفة فيصل ة المستهلك من المنتجات الصيدالنيةحماي  مقبول

 مرفوض

جريمة التهريب الجمركي في ظل التشريع -

 الجزائري

 آليات مكافحة جريمة الرشوة في الصفقات العمومية  -

  85 حمدان راشدة بوخالفة فيصل

 مقبول
 مع ضبط العنوان()

  86 مدور أسماء ونوغي نبيل التسوية الودية للمنازعات في العقود الدولية

  87 عسكري نبيل ونوغي نبيل خصوصية الجريمة االلكترونية مقبول

 مرفوض

 )موضوع مكرر(
  88 جناد عدلة ونوغي نبيل العالمة التجارية واستغاللها في التشريع الجزائري

  89 طوبال أيمن ونوغي نبيل استغالل العقار االستثماري في القانون الجزائري مقبول

 مقبول
حماية القانونية لحقوق المؤلف في القانون ال

 الجزائري
  90 بوقابة الصالح ونوغي نبيل

  91 بوعون عبد الجليل ونوغي نبيل  

  92 مواسح كمال بن اوديع نعيمة  
  93 مراد ريان أمينة بن اوديع نعيمة  
  94 مني هاجر بن اوديع نعيمة النظام القانوني لشركة ذات المسؤولية المحدودة 
  95 مقالتي خلود هةغزالي نزي  

  96 خرموش حنان غزالي نزيهة المركز القانوني للبنك المركزي مقبول

 مقبول
 مع ضبط العنوان()

  97 ماضي عبير غزالي نزيهة لتزامات البنكيإ

حماية الحقوق غير المالية للمساهم في شركة  مقبول

 المساهمة
  98 كندري ايمان جوامع زوبير

ماية المستهلك في االلتزام باإلعالم كوسيلة لح مقبول

 التشريع الجزائري
  99 تريش فطيمة جوامع زوبير



  100 بولحجار صبيحة جوامع زوبير حماية المستهلك من اإلشهار الكاذب مقبول

 مرفوض

 )موضوع مكرر(

 اإلطار القانوني لجرائم الصرف واليات مكافحتها

 في التشريع الجزائري
  101 مسطول صوفيا شيطر  محمد بوزيدي

  102 عطوط أسماء شيطر  محمد بوزيدي اآلليات القانونية لحماية المعامالت االلكترونية مقبول

  103 مزهود أمال تاكليت زوينة االلتزام بالضمان في إطار قانون حماية المستهلك مقبول

  104 صردوح خولة تاكليت زوينة وسم السلع و البضائع في التشريع الجزائري مقبول

  105 واضح كريمة تاكليت زوينة في ظل االتفاقيات الدوليةحماية براءات االختراع  مقبول

  106 غالم سلمى نسرين خليلي سهام الخطأ الطبي في العمليات الجراحية مقبول

التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ظل  مقبول

 قانون حماية المستهلك وقع الغش
  107 يوريد إلهام خليلي سهام

  108 خليفة أسماء خليلي سهام االلكترونيحماية المستهلك في عقد البيع  مقبول

  109 مراد منى هاللة نادية خصوصيات المنازعات الجمركية مقبول

  110 شوار سمية هاللة نادية  

  111 منصورية رانية هاللة نادية الخدمات البنكية مقبول

  
أثر اإلفالس والتسوية القضائية على مبدأ سلطان 

 اإلرادة
  112 بعطاش سمراء عرباتني نور الدين

  113 شواش شعيب عرباتني نور الدين رفع التجريم عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد   

  
الحماية القانونية لدائني الشركة ذات المسؤولية 

 المحدودة:في التشريع الجزائري
  114 سواحلية ليلي عرباتني نور الدين



وش إيمانبن زي عرباتني نور الدين انتهاء التسوية القضائية في التشريع الجزائري مقبول  115  

 مقبول
 مع ضبط العنوان()

  116 بن عدي عبد الرؤوف معيزة رضا النظام القانوني للجنسية في ظل التشريع الجزائري

  117 بن سليمان خولة معيزة رضا جريمة الغش الضريبي مقبول

  118 مشري مريم معيزة رضا  

  119 خيرات إبتسام معيزة رضا المضاربة  غير المشروعة  مقبول

مقبول   
 العنوان( مع ضبط)

الجرائم المصرفية أنواعها وسبل مكافحتها في 

 التشريع الجزائري
  120 بوغانم نسيمة معيزة رضا

  121 بن رزق هللا ليندة لعميري ايمان الترخيص االجباري باستغالل براءة االختراع مقبول

التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات  مقبول

 االستثمار
  122 حمادو فوزي لعميري ايمان

  123 بوربيع عائشة كسكاس اسماء  

النظام القانوني للوديعة المصرفية في ظل أحكام  مقبول

 التشريع الجزائري
  124 قادري إشراق كسكاس اسماء

  125 أخريب سهام كسكاس اسماء المسؤولية المدنية عن فعل الغير مقبول

المسؤولية الجزائية للبنك في ظل قانون تبييض  مقبول

 األموال
  126 فراجي عماد الدين كسكاس اسماء

  127 بوجليدة صبرينة شتواح العياشي الجزاءات في التشريع الجمركي الجزائري مقبول

الحماية القانونية للملكية الفنية و األدبية في المجال  مقبول

 التشريع الجزائري–الرقمي 
  128 ساحلي عبد الحق شتواح العياشي

  129 رهن سهام اح العياشيشتو رهن المحل التجاري كضمان للقروض البنكية مقبول



  130 سهام زيادنة شتواح العياشي رهن المحل التجاري كضمان للقروض البنكية مقبول

  131 مرايصي سفيان زرقان وليد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم مقبول

  132 زواغي مريم منال زرقان وليد  

  133 خرشي عصام زرقان وليد القانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية  مقبول

  134 نهار كنزة بوخروبة حمزة  

أجهزة االستثمار ودورها في تشجيعه وترقيته في  مقبول

 الجزائر
  135 بن اعراب عماد بوخروبة حمزة

  136 بلهوشات إيمان بن زيد فتحي الشهادة كوسيلة إثبات في المسائل التجارية مقبول

  137 وهاب أسماء بن زيد فتحي جزائريالعمليات المصرفية في النظام البنكي ال  مقبول

دور العقار الصناعي في ترقية االستثمار في  مقبول

 الجزائر
  138 عبيزة كريم بن زيد فتحي

  139 زواوة خديجة بطيحي نسيمة النظام القانوني للصلح في التشريع الجزائري مقبول

  140 حارش ليندة بطيحي نسيمة  
  141 سمية سعد هللا سيمةبطيحي ن إتقاء وحل المنازعات الجماعية للعمل 

المسؤولية القانونية التجارية عن جرائم التعدي على  مقبول

 العالمة في التشريع الجزائري
  142 بوشجيرة أمينة ياسمين وشتاتي حكيم

اآلثار المترتبة على اكتساب الشركة التجارية  مقبول

 للشخصية المعنوية
  143 خير عبد الغني وشتاتي حكيم

 مقبول

 
  144 بونقاب سهام وشتاتي حكيم لشهر اإلفالساإلطار القانوني 



 مرفوض

 )موضوع مكرر(

 جريمة تقليد العالمة التجارية في التشريع الجزائري-

 المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية-
  145 البتش بسمة عبد السالم حسان

  146 لقديم وردة عبد السالم حسان الجريمة االلكترونية في التشريع الجزائري مقبول

دور الرقابة الجنائية في الحد من جريمة التهرب  مقبول

 الضريبي في التشريع الجزائري
  147 كباب إكرام عبد السالم حسان

المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصرفية في  مقبول

 التشريع الجزائري
  148 علوني امنة عبد السالم حسان

الجزاء المترتب عن االخالل بضمانات حماية   مقبول

 المستهلك
  149 بوسنة أمال عبد السالم حسان

  150 بكوش أشرف قارس بوبكر  

  151 شوك صورية قارس بوبكر حرية المساهم في التنازل عن االسهم مقبول

  152 حطاب سلمى قارس بوبكر  

  153 قتال ريمة قارس بوبكر آليات حماية المساهم في شركة المساهمة مقبول

  154 هاللي عبد الرزاق قارس بوبكر ائرالضمانات الهيكلية لتطوير االستثمار في الجز مقبول

  155 جريباتة منى عالق لمنور سلطة القاضي واألطراف في تعديل العقد مقبول

 مرفوض

  156 يسعد الشريف ليديا عالق لمنور الحماية القانونية لحق المؤلف في القانون الجزائري )موضوع مكرر(

دور التقييس في حماية المستهلك وفقا للتشريع  مقبول

 يالجزائر
 كوسام امينة

 لعناني خلود

 
157  

النظام القانوني للتصديق االلكتروني في التشريع  مقبول

 الجزائري
  158 حداد لويزة كوسام امينة

النظام القانوني للقيم المنقولة في ظل التشريع  مقبول

 الجزائري
  159 قيطون مروى كوسام امينة



  160 بخوش هاجر مينةكوسام ا فترة الريبة في اإلفالس في القانون الجزائري مقبول

  161 حشايشي سليمة كوسام امينة المسؤولية الجزائية والمدنية في التحويل المصرفي مقبول

النظام القانوني لحماية الملكية الصناعية في ظل  مقبول

 األحكام الجديدة التفاقية تريبس
  162 قوسمي محمد أنور رمازنية سفيان

  163 لحرش سماح رمازنية سفيان ة في الجزائراآلليات اإلدارية لحماية الملكية الفكري مقبول

 مرفوض
 -أحكام عقد البيع باإليجار في التشريع الجزائري   -

النظام القانوني لبطاقات الدفع االلكتروني في  -

 الجزائر

  164 داود أسامة رمازنية سفيان

 
  165 صوادق عزام مختار رمازنية سفيان 

  166 جالب عادل شوشو عاشور يةالقواعد اإلجرائية لضبط الممارسات التجار مقبول

 تنازع القوانين في مجال انعقاد الزواج وانحالله - مرفوض

 النظام القانوني لمسؤولية الناقل الجوي -
  167 بسباس يونس شوشو عاشور

  168 جردي هاجر شوشو عاشور القانون الواجب التطبيق على الوقائع القانونية مقبول

ألحوال الشخصية الدفع بالنظام العام في منازعات ا مقبول

 ذات البعد الدولي
  169 دوخي ليلى شوشو عاشور

  170 لجنف سامية برادعي محي الدين دور الطرق البديلة في مساعدة القضاء مقبول

  171 حماشي سهام برادعي محي الدين دور القضاء في تفعيل نظام التحكيم مقبول

 مرفوض

 )خارج التخصص(

 ةالوساطة كطريق بديل لفض المنازعات المدني -

 أنظمة المحاكمة السريعة -
  172 زغبي نجاة برادعي محي الدين

  173 خليل سعاد قويدري كمال الصفة القانونية للشريك في الشركة التجارية مقبول



 مرفوض

 )موضوع مكرر(
  174 دربالة كريمة قويدري كمال عقد النقل البحري للبضائع

 مرفوض

 )موضوع مكرر(

ي القانون عالقة البنك المركزي بالبنوك التجارية ف

 الجزائري
  175 بلمهدي صابر أيوب قويدري كمال

  176 زراري غنية مناري عياشة حساب الوديعة المصرفية النقدية مقبول

 مرفوض

 )موضوع مكرر(

النظام القانوني لبيع المحل التجاري في التشريع  -

 الجزائري

النظام القانوني لرهن المحل التجاري في التشريع  -

 الجزائري

  177 بوساهل بالل مناري عياشة

النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية في  مقبول

 التشريع الجزائرية
  178 بورغدة عبد الرحمان مناري عياشة

  179 مكي خولة بورزام رمزي فصل الشريك وأثره على شركة التضامن مقبول

اآلثار القانونية لتقنية المعلوماتية في البنوك  مقبول

 االلكترونية
اق هشامرو بورزام رمزي  180  

  181 عروي مريم بورزام رمزي المركز القانوني للمدير في شركات األشخاص مقبول

القانون الواجب التطبيق على المرحلة السابقة عن  مقبول

 التعاقد في العقود التجارية الدولية
  182 عولمي سالم أمينة بورماني ذوادي

براءة االختراع وأحقية الدول النامية في الحصول  مقبول

 الدواءعلى 
  183 مكاوي وليد بورماني ذوادي

  184 بومعزة أحالم هامل فوزية الحماية القانونية للعالمة التجارية مقبول

  185 محنون سعيدة هامل فوزية  مقبول



مكافحة تبييض األموال على الصعيد الداخلي وعلى  مقبول

 الصعيد الدولي
  186 بن دادة سارة خلود هامل فوزية

ساهم في شركة المساهمة في الحماية القانونية للم مقبول

 التشريع الجزائري
  187 تمين سارة موفق نور الدين

  188 داود حنان موفق نور الدين جرائم المنافسة في ظل القانون الجزائري مقبول

  189 ساحلي هالة موفق نور الدين جرائم وسطاء البورصة في ظل التشريع الجزائري مقبول

  190 بن رقرق رانية وي حنانمهدا شرعية التحكيم التجاري الدولي مقبول

  191 مغاغي سارة مهداوي حنان مسؤولية مسير الشركة في الشركات التجارية مقبول

  192 عقون أمينة مهداوي حنان الحماية القانونية للمحل التجاري مقبول

  193 قبايلي رمزي بن خالد فاتح مبدأ الحيطة في قانون حماية المستهلك مقبول

  194 بوعود أكرم بن خالد فاتح انون حماية المستهلكعالقة قانون المنافسة بق مقبول

  195 مسعود سالم حسام بن خالد فاتح شرط الجدة في براءة االختراع مقبول

  196 خاشة آسية بن خالد فاتح حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية مقبول

                                                                                                                    

 ميدان التكوين                              


