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 الرقم اسم ولقب الطالب ألستاذ المشرفا عنوان مذكرة الماستر المقترح رأي ميدان التكوين

 المقبولة المواضيعقائمة 
 



  1 نورالدين لمين نصر الدينمعمري   

مبدأ الملوث الدافع كأساس للجباية  مقبول

 االلكترونية في القانون الجزائري
  2 جالل راجي ملعب مريم

األساليب القانونية في تسيير النفايات  مقبول

 المنزلية
  3 هيشام آيت مليل مخنفر محمد

  4 ياسين شرارة ظريف قدور  
  5 لبنى عياش بوسعدية رؤوف  

شهادة المطابقة ودورها في حماية النظام  مقبول

 العام العمراني
  6 نور اإلسالم بوسكين عوابد شهرزاد

  7 يونس هيشور عوابد شهرزاد النظام القانوني للجباية البيئية مقبول

تسيير النفايات الطبية ورسكلتها في التشريع  مقبول

 الجزائري
  8 عادل دومانجي عوابد شهرزاد

  9 أمين هالل بن عثمان فوزية البيئي والتنمية المستدامةاألمن  مقبول

المسؤولية المدنية عن أضرار البيئية في  مقبول

 التشريع الجزائري
  10 اشواق غربي بن عثمان فوزية

  11 عمار ساسي بن عثمان فوزية التخطيط البيئي في الجزائر مقبول

حماية البيئة في إطار المنظمة البحرية  مقبول

 الدولية
  12 عز الدين طوبال زينب جودي

 مقبول

 
 

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث 

  13 وحيد لمطاعي جودي زينب الصناعي 

آليات تفعيل حماية الساحل في التشريع  مقبول   14 منير بن بوالل صفو نرجس



 الجزائري

السياحة بين متطلبات التنمية وحماية البيئة  مقبول

 في التشريع الجزائري
  15 ايمان كتفي صفو نرجس

دور البلدية في حماية الساحل في التشريع  مقبول

 نموذج-بلدية زيامة المنصورية –الجزائري 
  16 الياس قسوم صفو نرجس

  17 جهيد عباس خالف وردة دور مبدأ الوقاية في تعزيز االستدانة البيئية مقبول

اآلليات المستدامة لتسيير النفايات المنزلية  مقبول

 في التشريع الجزائري
  18 قيس صغور خالف وردة

الحماية الجنائية للبيئة في التشريع  مقبول

 الجزائري
  19 بدر الدين شويتح خالف وردة

  20 ايمان فجخي بن بلقاسم احمد حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة مقبول

  21 ابتسام مهداوي بن بلقاسم احمد الحماية القانونية للشعب المرجانية مقبول

  22 زكرياء رجم بن بلقاسم احمد المسؤولية الدولية عن تلوث البحار بالنفط مقبول

دور المنظمات غير الحكومية في حماية  مقبول

 البيئة
  23 يسمينة بلمهدي زرقان وليد

  24 صدام خرشي بوخالفة فيصل المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية مقبول

 ميدان التكوين                                                                                                                  


