
فهرس ملتقيات الليسانس حقوق مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

3-1/مداودي، عبد الحفٌظضمانات االستثمار األجنبً الوطنً فً الجزابر

6-4/مقرماد، محمدموطن تعدٌل قانون الجنسٌة

9-7/مبن زٌوش، مبروك02-05قانون األسرة الجزابري كمورث حضاري فً ظل األمر 

12-10/ملشهب، جازٌةسلطات القاضً فً الدعوى اإلدارٌة

15-13/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورالنظام القانونً لممارسة حق اإلضراب فً الجزابر

17-16/مبلعزام، مبروكالنظام القانونً للعالمة التجارٌة

20-18/مبودوخة، إبراهٌمتفسٌر النصوص فً القانون و الشرٌعة اإلسالمٌة

23-21/معوابد، شهرزادأسالٌب تسٌٌر المرافق العمومٌة فً الجزابر

26-24/مصدٌقً، عبد العزٌزطرق الطعن ضد األحكام و القرارات اإلدارٌة الصادرة فً الجزابر

29-27/مالعربً، زٌدانأٌن... السٌادة إلى 

32-30/مبن ستٌرة، الٌمٌنقضاء األمور المستعجلة فً المادة اإلدارٌة

35-33/معبد السالم، حسانجرابم المخدرات

38-36/مشتوان، الهاديأثر تعدٌالت قانون األسرة فً استقرار المجتمع الجزابري

41-39/مكوسة، جمٌلةوسابل التؤثٌر المتبادلة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة

44-42/مخالف، وردةتوزٌع االختصاص بٌن القضاء العادي والقضاء اإلداري فً النظام القضابً الجزابري

47-45/موشتاتً، عبد الحكٌمشركة التوصٌة البسٌطة

50-48/مكوسة، عمارالمفاوضات كوسٌلة لحل النزاعات الدولٌة

53-51/موشتاتً، عبد الحكٌمالمسإولٌة التؤدٌبٌة للموثق

56-54/مبن كسٌرة، شفٌقةنظرٌة االعتداء المادي

59-57/مبرارمة، صبرٌنةاقتران القاعدة القانونٌة بالجزاء

62-60/مصفو، نرجسالتعدٌالت الجدٌدة على قانون الجنسٌة الجزابرٌة

65-63/مواسع، حورٌةمظاهر العولمة فً القانون الجنابً الجزابري

68-66/معماروش، سمٌرةالمسإولٌة العشرٌة للمهندس المعماري و المقاول فً القانون الجزابري

71-69/مرحال، عبد القادرسلطات اإلدارة فً تنفٌذ العقد اإلداري

74-72/مداهل، وافٌةاإلثبات فً القضاٌا اإلدارٌة

77-75/مبٌزات، صونٌااألنظمة االنتخابٌة وتطبٌقاتها فً الجزابر

80-78/مروابح، فرٌدعالقة الدعوى المدنٌة بالدعوى الجزابٌة فً التشرٌع الجزابري

83-81/ممروش، مسعودةالتنفٌذ العٌنً فً القانون المدنً الجزابري

86-84/مبن ورزق، هشامالمنتخب المحلً و دوره فً تفعٌل الالمركزٌة

88-87/مقرشوش، عبد العزٌزقاضً التحقٌق

90-89/مقاسم، المٌةضمانات حماٌة حقوق اإلنسان فً إطار منظمة الدولٌة

92-91/محداد، صورٌةالنظام القانونً لممارسة حرٌة التجمع المإقت فً الجزابر

95-93/مباطلً، غنٌةالحماٌة الجنابٌة لبرامج الحاسب اآللً

98-96/مبن الذٌب، عبد هللارد االعتبار

101-99/مالصادق، جديالتعدٌالت الواردة فً القانون األسرة

104-102/مغربً، نجاحدور النٌابة العامة أمام القضاء المدنً

107-105/ملباد، ناصرالنظام المصرفً الجزابري

110-108/مخاللفة، نجودمجلس الدولة

113-111/مقمراوي، عبد السالمرخصة البناء فً التشرٌع الجزابري

115-114/مزاٌدي، آمالالنظام القانونً لشركات التؤمٌن

118-116/مبوضٌاف، عبد الرزاقإجراءات الحجز العقاري طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري

121-119/مسعداوي، كمالالرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولٌة

124-122/مكسال، عبد الوهابجرٌمة تبٌض األموال

127-125/معالق، لمنورالمسإولٌة التقصٌرٌة فً ظل التعدٌالت الجدٌدة للقانون المدنً الجزابري

128-128/مقرشوش، عبد العزٌزقاضً التحقٌق

129-129/مقاسم، المٌةضمانات حماٌة حقوق اإلنسان فً إطار منظمة العمل الدولٌة

132-130/مقنوفً، وسٌلةمسإولٌة مستشفى األمراض العقلٌة عن مخاطر مرضاه
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135-133/مكوسة، عمارطبٌعة النظام السٌاسً الجزابري و االختالالت الواردة

137-136/مقمراوي، عبد السالمسندات إثبات الملكٌة العقارٌة الخاصة

140-138/مبن عراب، محمدكٌفٌة حل المنازعات الجنابٌة فً التشرٌع الجزابري

143-141/ملباد، ناصراإلدارة العمومٌة

146-144/مقاسم، المٌةمشاكل الجنسٌة و حلولها

149-147/مبوضٌاف، عبد الرزاقالنظام القانونً للملكٌة العقارٌة فً القانون الجزابري

152-150/مإلهام، خرشًاالختصاص التشرٌعً للسلطة التنفٌذٌة

155-153/مالعربً، زٌدانالتدخل الدولً اإلنسانً

158-156/مبن زٌوش، المبروكأركان عقد الزواج من المنظور القانونً و الفقهً

161-159/مبن كسٌرة، شفٌقةسلطة القاضً اإلداري فً توجٌه أوامر ضد اإلدارة

164-162/مرحال، عبد القادرالجرابم الجمركٌة

167-165/مبن سٌدهم، حورٌةالجرٌمة المنظمة

170-168/مقمراوي، عبد السالمنزع الملكٌة لصالح المنفعة العامة

173-171/مبٌزات، صورٌةالطعن فً إجراءات الدعوى العمومٌة

176-174/مبرارمة، صبرٌنةحقوق المتهم أمام القضاء الجنابً

179-177/مكوسة، جمٌلةالنظام القانونً للحبس المإقت فً التشرٌع الجزابري

182-180/مقارة، السعٌدالمواعٌد و أثرها على دعوى تجاوز السلطة

185-183/مقرماد، محمدغرفة االتهام

188-186/محداد، صورٌةالحماٌة الدولٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة

191-189/مأمٌرة، خبابةالسلطة الرباسٌة و السلطة الوصابٌة

194-192/مقرواش، رضوانآثار الطالق

197-195/مدربال، مدٌحةالمحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان

200-198/مقجالً، محمدالحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة

203-201/مصدٌقً، عبد العزٌزالقضاء اإلداري اإلستعجالً فً الجزابر

206-204/مبن الذٌب، عبد هللاتفتٌش األشخاص: التفتٌش 

209-207/مفرحاوي، عبد العزٌزالشرطة القضابٌة و عالقاتها بالجهاز القضابً

212-210/مخالف، وردةالسلطة التقدٌرٌة لإلدارة فً القرارات اإلدارٌة

215-213/مبن الستٌرة، الٌمٌنالطلبات العارضة أثناء سٌر الدعوى القضابٌة

218-216/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورالبنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر

221-219/مبن ورزق، هشامحقوق وواجبات غٌر المسلمٌن فً ظل أحكام الشرٌعة والقانون

224-222/ملشهب، جازٌةاالختصاصات الضبطٌة لربٌس البلدٌة

227-225/معوابد، شهرزادالحماٌة القضابٌة للحقوق و الحرٌات

230-228/مروابح، فرٌدالمبادئ العامة للجرٌمة اإلعالمٌة

233-231/مباطلً، غنٌةالحماٌة الجنابٌة لبطاقات االبتمان

236-234/مداودي، عبد الحفٌظجرٌمة غسٌل األموال

239-237/مقرشوش، عبد العزٌزإصدار و تداول القٌم المنقولة

242-240/مغربً، نجاحدور الصلح القضابً و غٌر القضابً

245-243/مكسال، عبد الوهابجرٌمة التهرٌب الجمركً

248-246/مكوسة، عمارمحكمة العدل الدولٌة من حٌث التشكٌل

251-249/معماروش، سمٌرةجرٌمة الغش فً الجودة و النوعٌة

254-252/مداهل، وافٌةرد االعتبار فً القانون الجنابً و التجاري و التؤدٌبً

257-255/معبد السالم، حسانالجرٌمة الجمركٌة

260-258/مصفو، نرجسمجلس األمن و عالقته بؤجهزة منظمة األمم المتحدة الربٌسٌة

263-261/مشتوان، الهاديالمسإولٌة الطبٌة فً التشرٌع الجزابري

266-264/مقنوفً، وسٌلةاألعضاء البشرٌة ضمن التعامل القانونً

269-267/معالق، لمنورالملكٌة الشابعة فً القانون المدنً الجزابري

272-270/ملعمٌري، إٌمانالنظام القانونً للمنطقة الحرة فً الجزابر
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275-273/مبلعزام، مبروكالحماٌة القانونٌة للشٌك من اإلصدار دون رصٌد

278-276/مزروق، نوالالتحكٌم اإللكترونً

281-279/مبن أعراب، محمدالرقابة المالٌة كؤداة لتدعٌم و تجسٌد الحكم الراشد فً الجزابر

284-282/مزاٌدي، آمالالوضعٌة القانونٌة للمساهمٌن فً شركة المساهمة

287-285/مسعداوي، كمالالحصانة الدبلوماسٌة فً مواجهة المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة

290-288/مشتواح، العٌاشًالسلطات اإلدارٌة المستقلة فً القطاع المصرفً

293-291/منمدٌلً، رحٌمةإجراءات إبرام العقد اإلداري اإللكترونً فً الحكومة اإللكترونٌة

296-294/ممروش، مسعودةالتنفٌذ بطرق التعوٌض فً القانون المدنً الجزابري

300-297/مواسع، حورٌةعالقة المحكمة الجنابٌة الدولٌة بمجلس األمن

302-301/مخرشً، إلهاممنازعات الصفقات العمومٌة

303-303/مالعربً، زٌدان_أٌن.. السٌادة إلى

306-304/مقرواش، رضوانإنهاء اإلٌجار التجاري

309-307/مزروق، نوالجرٌمة اختالس األموال العمومٌة

312-310/مزروق، نوالحكم التحكٌم فً ظل التشرٌع الجزابري

314-313/مزاٌدي، آمالالنظام القانونً لشركات التؤمٌن

316-315/معالق، لمنورالمسإولٌة التقصٌرٌة فً ظل التعدٌالت الجدٌدة للقانون المدنً الجزابري

318-317/مكسال، عبد الوهابجرٌمة تبٌٌض األموال

319-319/مداودي، عبد الحفٌظضمانات االستثمار الوطنً واألجنبً فً الجزابر

321-320/مبلعزام، مبروكالنظام القانونً للعالمة التجارٌة

323-322/مغربً، نجاحدور النٌابة العامة أمام القضاء المدنً

325-324/مبن الذٌب، عبد هللارد االعتبار

328-326/مفرحاوي، عبد العزٌزالتزام البابع بضمان العٌوب الخفٌة فً المبٌع

331-329/مبن الذٌب، عبد هللاأدلة اإلثبات فً المواد الجزابٌة

334-332/مقرماد، محمدملتقى األحكام الجزابٌة و طرق الطعن فٌها

337-335/مقجالً، محمدبورصة الجزابر

340-338/مبوضٌاف، عبد الرزاقالمساهمة الجنابٌة

343-341/مبن زٌوش، مبروكانحالل الزواج و سبل معالجة ظاهرة الطالق فً ظل قانون األسرة

346-344/مداودي، عبد الحفٌظجنوح األحداث و إجراءات المحاكمة

349-347/مالعربً، زٌدانمركز الفرد فً القانون الدولً العام

352-350/ملباد، ناصرالنظام القضابً فً الجزابر

355-353/مبلعزام، مبروكالنظام القانونً للسجل التجاري الجزابري

358-356/مصدٌقً، عبد العزٌزالمنازعات الضرٌبٌة فً الجزابر

361-359/مسعداوي، كمالالضمان القضابً للحرٌات و الحقوق

364-362/مالصادق، جديالحقوق الزوجٌة و التطلٌق للشقاق و التدلٌس

367-365/موشتاتً، عبد الحكٌموجود الشركة التجارٌة و صحة عقدها

370-368/معالق، لمنوروسابل المحافظة على الضمان العام للدابنٌن

373-371/مزاٌدي، آمالالعروض العامة و دورها فً تحقٌق السٌطرة على إدارات الشركات التجارٌة

376-374/مشتوانً الهاديالتطلٌق و الخلع فً ظل قانون األسرة الجزابري و تطبٌقات القضاء

379-377/معبد السالم، حسانالحماٌة الجنابٌة للمستهلك من جرٌمتً الخداع و الغش فً ظل القانون الجزابري

382-380/مروابح، فرٌدقواعد التجرٌم والعقاب والقواعد اإلجرابٌة: الجرٌمة المنظمة

385-383/مبن عراب، محمددور الحكم الراشد فً تحقٌق التنمٌة المستدامة

388-386/مقرواش، رضواناألحكام و طرق الطعن فٌها فً المواد المدنٌة و الجزابٌة

391-389/مبن ورزق، هشامجرٌمة السرقة فً الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون الجزابري

394-392/ممروش، مسعودةنظرٌة البطالن بٌن القانون الوضعً و الفقه اإلسالمً

397-395/مغربً، نجاحاختصاص ربٌس المحكمة االبتدابٌة

400-398/مكسال، عبد الوهابسلطة القاضً اإلداري فً الحكم على اإلدارة بالغرامة التهدٌدٌة

403-401/مكوسة، عمارالمنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة
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406-404/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورأسالٌب إبرام الصفقات العمومٌة و الرقابة على مشروعٌتها

409-407/مخرشً، إلهاممركز ربٌس الجمهورٌة فً النظام السٌاسً الجزابري

412-410/مخالف، وردةالعقد اإلداري الدولً

415-413/محداد، صورٌةالتمثٌل الدبلوماسً

418-416/مبن كسٌرة، شفٌقةاإلكراه البدنً و الغرامة التهدٌدٌة فً التشرٌع الجزابري

421-419/مواسع، حورٌةحرٌة التعبٌر أمام ممارسة حرٌة المعتقد

424-422/مباطلً، غنٌةالممارسة المنافٌة للمنافسة

427-425/مدربال، مدٌحةاالختصاص الموضوعً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة

430-428/مقاسم، المٌةصندوق النقد الدولً

433-431/مبرارمة، صبرٌنةالجرابم االنتخابٌة

436-434/مصفو، نرجسمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

439-437/مبن ستٌرة، الٌمٌنحق المشاركة السٌاسٌة من خالل نظام انتخابً فعال

442-440/منجود، خاللفةالتؤمٌنات العٌنٌة فً التشرٌع الجزابري

445-443/معوابد، شهرزادممارسة الموظف العام للحرٌات العامة فً القانون اإلداري

448-446/مبلعزام، مبروكالممارسة المقٌدة للمنافسة و الوسابل القانونٌة لحماٌتها

452-449/معماروش، سمٌرةالنظام القانونً للجباٌة

455-453/مكوسة، جمٌلةخصابص النظام السٌاسً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

458-456/مزروق، نوالالحقوق المالٌة للمرأة فً ظل قانون األسرة الجزابري

461-459/مقنوفً وسٌلةالجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة

464-462/مبٌزات، صونٌامكافحة تبٌٌض األموال فً الجزابر

467-465/مأمٌرة، خبابةفً التقادم- المسقط و المكسب-التقادم بنوعٌه 

470-468/ملشهب، جازٌةالقانون البرلمانً فً الجزابر

473-471/ملعمٌري، إٌمانعقد ضمان االستثمار

476-474/منمدٌلً رحٌلًالرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن

479-477/مبودوخة، إبراهٌمالتعدٌالت الواردة على القانون األسرة الجزابرٌة

482-480/مقارة، السعٌدالرقابة القضابٌة على العملٌة االنتخابٌة المحلٌة فً الجزابر

485-483/مرحال، عبد القادرأحكام النٌابة الشرعٌة فً التشرٌع الجزابري

488-486/مغجاتً، عبد الحلٌمالمسإولٌة القانونٌة عن الجرابم الدولٌة

491-489/مداهل، وافٌةتسبٌب القرار اإلداري

494-492/مكوسام، أمٌنةالنظام القانونً للملكٌة المشتركة

497-495/ممرابط، آمالدور الجزاء الجنابً فً التشرٌع الجزابري و أهم النظرٌات

500-498/مبن سٌدهم، حورٌةمعاقبة مرتكبً الجرابم الدولٌة

503-501/مبوضٌاف، عبد الرزاقاإلفراج المشروط فً القانون الجزابري

506-504/مبن كسٌرة، شفٌقةقضاء األحداث الجانحٌن

األحكام المنظمة لعقد الزواج من حٌث إنشابه و تسجٌله رعاٌة األوالد المحضونٌن فً 

ظل انفصال الوالدٌن طالقا أو وفاة
509-507/مبن زٌوش، مبروك

510-510/مبودوخة، إبراهٌمعقد المقاولة

دراسة مقارنة فً المذاهب الفقهٌة األربعة و : حاالت عقد الزواج ابتداءا وانتهاءا

قانون األسرة
513-511/مبودوخة، إبراهٌم

516-514/مفرحاوي، عبد العزٌزحماٌة المستهلك فً التشرٌع الجزابري

519-517/مالعربً، زٌداناإلرهاب بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً العام

522-520/ملشهب، جازٌة09-08إجراءات الدعوى اإلدارٌة طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم 

525-523/مشوقً، سمٌرحماٌة األعٌان المدنٌة أثناء النزاعات المسلحة

528-526/مبن ورزق، هشامالحماٌة القانونٌة للمجتمع الجزابري من المخدرات

531-529/مقارة، السعٌدتعدد الزوجات بٌن الحق و التعسف فً استعماله

534-532/مروابح، فرٌدالتعدي على حق الخصوصٌة بٌن التجرٌم و المشروعٌة

537-535/مبن عراب، محمدالمسإولٌة الجزابٌة للشخص المعنوي فً التشرٌع الجزابري
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540-538/منصر الدٌن معمريعقوبة اإلعدام فً الجزابر بٌن اإللغاء و اإلبقاء

543-541/مكوسة، جمٌلةالنظام القانونً لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري

546-544/مصدٌقً، عبد العزٌز09-08طرق الطعن أمام الجهات القضابٌة اإلدارٌة فً ظل القانون 

549-547/مدربال، مدٌحةنظام التقارٌر فً االتفاقٌات اإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان

552-550/مصفو، نرجسمبدأ الشرعٌة فً القانون الجنابً

الشكوى كآلٌة لحماٌة حقوق اإلنسان أمام المحكمة و اللجنة األوربٌة لحماٌة حقوق 

اإلنسان
556-553/مقاسم، المٌة

559-557/مواسع، حورٌةالمنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة المفهوم و النشاط

562-560/مبن ستٌرة، الٌمٌنالنظام القانونً لالنتخابات الرباسٌة فً الجزابر

565-563/مكسال، عبد الوهابتنفٌذ األحكام القضابٌة فً المادة اإلدارٌة

568-566/مخرشً، إلهامالتنظٌم واالختصاصات: اإلتحاد األوربً

571-569/منجود، خاللفةعقد الكفالة فً القانون المدنً الجزابري التؤمٌنات الشخصٌة

574-572/مباطلً، غنٌةالجرٌمة اإللكترونٌة

577-575/مقرماد، محمدطرق الطعن فً المادة اإلدارٌة

580-578/معماروش، سمٌرةاإلطار القانون لتنظٌم التجارة الدولٌة

583-581/مشتواح، العٌاشًالعقد التجاري الدولً

586-584/مداودي، عبد الحفٌظالدعوى فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة

588-587/مرحال، عبد القادرالمسإولٌة الطبٌة

592-590/مقجالً، محمدالتحكٌم التجاري الدولً

595-593/معالق، لمنورعقد اإلٌجار

599-596/مشتوان، الهاديالصلح الوساطة والتحكٌم: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات 

602-600/مبن سٌدهم، حورٌةمركز الفرد فً القانون الدولً العام

605-603/معبد السالم، حسانأنواع جرابم الفساد و آلٌات مكافحتها

608-606/ممرابط، آمالالمسإولٌة الجزابٌة لألشخاص المعنوٌة

611-609/مكوسة، عمارالتعدٌل الدستوري فً الجزابر

614-612/معوابد، شهرزادالرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة فً النظام السٌاسً الجزابري

617-615/مبلعزام، مبروكنظرٌة األحكام و طرق الطعن فٌها فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة

620-618/مزروق، نوالالعالمة التجارٌة

623-621/مخالف، وردةدور السلطات اإلدارٌة فً حماٌة البٌبة

الصلح الوساطة و التحكٌم فً ضوء قانون اإلجراءات : الطرق البدٌلة لحل النزاعات

09-08المدنٌة و اإلدارٌة الجدٌد 
626-624/مغربً، نجاح

629-627/مقنوفً، وسٌلةنظام تسلٌم المجرمٌن فً القانون الدولً

632-630/محداد، صورٌةمقابل الوفاء فً الشٌك فً التشرٌع الجزابري

635-633/مبٌزات، صونٌااإلثبات بالوسابل اإللكترونٌة

638-636/مبرارمة، صبرٌنةالقانون و التطبٌقات الطبٌة الحدٌثة

641-639/مثوابتً رٌمة سرورالصلح الواقً من اإلفالس فً التشرٌع الجزابري

644-642/منمدٌلً، رحٌمةالنظام القانونً لعقود البوت دراسة تحلٌلٌة مقارنة

647-645/مكوسام، أمٌنةالنظام القانونً للشفعة

650-648/مداهل، وافٌةالعالقة بٌن السلطة التنفٌذٌة و التشرٌعٌة فً ظل الدساتٌر الجزابرٌة

653-651/ملعمٌري، إٌمانضمانات االستثمار فً القانون الجزابري

656-654/مغجاتً، عبد الحلٌماالتفاقٌة األمنٌة العراقٌة األمرٌكٌة فً ضوء القانون الدولً العام

659-657/مخلٌلً، سهامالحماٌة القانونٌة لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري

662-660/مبن سهٌل، لخضرازدواجٌة الغرف فً المجالس النٌابٌة دراسة مقارنة بٌن الجزابر و المغرب

665-663/ملباد، ناصرالنظام القضابً اإلداري فً الجزابر

668-666/موشتاتً، عبد الحكٌماندماج الشركات التجارٌة

671-669/مقرواش، رضوانالضمانات القانونٌة لحماٌة أمن و سالمة المستهلك

674-672/مالصادق، جديجرٌمة المخدرات
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679-675/مبلمامً، عمرمحاضرات فً طرق اإلثبات

682-680/مبن زٌوش، مبروكالزواج الصحٌح و الزواج الباطل و الزواج الفاسد من منظور فقهً و قانونً

685-683/مبن زٌوش، مبروكثبوت النسب و نفٌه من منظور فقهً و قضابً

688-686/ملباد، ناصرالنظام القضابً فً الجزابر

691-689/مبوضٌاف، عبد الرزاق09-08الوساطة القضابٌة فً الجزابر وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة 

694-692/مبن ذٌب، عبد هللاجرٌمة تبٌٌض األموال و طرق مكافحتها

697-695/مبن بلقاسم، أحمدالجدار العازل اإلسرابٌلً

700-698/مفرحاوي، عبد العزٌزطرق الطعن فً األحكام المدنٌة و الجزابٌة

703-701/مقرماد، محمدغرفة االتهام

706-704/ملشهب، جازٌةنطاق اختصاص كل من التشرٌع و التنظٌم

709-707/مداودي، عبد الحفٌظجرٌمة االتجار غٌر المشروع بالمخدرات

712-710/مالصادق، جديالوسابل الطبٌة فً إثبات الجرٌمة

715-713/مصدٌقً، عبد العزٌزالنظام القانونً لدعوى االلغاء فً الجزابر

718-716/موشتاتً، حكٌمإدارة تسٌٌر شركة المساهمة فً القانون التجاري الجزابري

721-719/مبن أعراب، محمدالمبادئ األساسٌة للتنظٌم القضابً فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

724-722/مغجاتً، نور الدٌنالسٌادة و معضلة التدخل

727-725/مبن ورزق، هشامالفساد مقاربة قانونٌة اجتماعٌة

730-728/مغربً، نجاحسلطة ربٌس الجمهورٌة فً الظروف االستثنابٌة

دراسة خاصة باتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام )أسرى الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً

( الخاصة بمعاملة أسرى الحرب1949
733-731/محداد، صورٌة

736-734/مقنوفً، وسٌلةدراسة مقارنة بٌن القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان

739-737/مبٌزات، صونٌاحماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة

742-740/مبرارمة، صبرٌنةإجراءات التقاضً فً مسابل األحوال الشخصٌة

745-743/مكوسة، جمٌلةالنظام القانونً للعقوبات االقتصادٌة

748-746/معماروش، سمٌرةالعولمة و سٌادة الدولة

751-749/مداهل، وافٌةحدود التزام الدولة بمبدأ المشروعٌة

754-752/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورمنظمة العمل الدولٌة و دورها فً تطوٌر القانون الدولً االجتماعً

757-755/مغبولً، منىاختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة و سلطة ممارستها

760-758/مقاسم، المٌةالضمانات الدولٌة لحقوق اإلنسان

763-761/ممرابط، آمالالحبس المإقت و بدابله

766-764/ملعمٌري، إٌمانالتفاوض فً إبرام العقد التجاري الدولً

769-767/مبن سٌدهم، حورٌةآلٌات مكافحة الجرٌمة الدولٌة فً نظام روما

772-770/مكوسام، أمٌنةإدارة المال الشابع

775-773/مبن أعراب، محمد على حق التقاض09/08ًتؤثٌر قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

779-776/مشتواح، العٌاشًماهٌة العقد التجاري الدولً و تحدٌد القانون الواجب التطبٌق علٌه

782-780/مرحال، عبد القادرجرٌمة البالغ الكاذب

785-783/ممرابط، آمالالتحقٌق النهابً- المحكمة الجنابٌة الدولٌة 

788-786/مشوقً، سمٌرالعالقة بٌن مجلس األمن و المحاكم الجنابٌة الدولٌة

791-789/ممعمري، نصر الدٌنالتشرٌع بؤوامر فً القانون الجزابري بٌن النص و التطبٌق

794-792/مبن سهٌل، لخضراألدلة الجنابٌة العلمٌة

797-795/مخلٌلً، سهامأثر مبدأ الشرعٌة الجنابٌة على الجرٌمة اإللكترونٌة

800-798/مباطلً، غنٌةوسابل الدفع اإللكترونٌة

803-801/مبن ستٌرة، الٌمٌنضمانات الحق االنتخابً فً القانون الجزابري دراسة مقارنة

807-804/مزروق، نوالالقضاء و التحكٌم- الدولٌة -الوسابل القانونٌة لفض منازعات عقود التجارة 

810-808/مخرشً، إلهامالمواطنة

813-811/مكسال، عبد الوهابالنظام القانونً لنظام المسإولٌة اإلدارٌة

816-814/مقارة، السعٌدآثار انقضاء اآلجال القانونٌة على تصرفات اإلدارة و المعنٌٌن
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819-817/معالق، لمنوراكتساب الملكٌة بالتقادم فً التشرٌع الجزابري

822-820/مبودوخة، إبراهٌمحصاد الترجمة

825-823/مروابح، فرٌدمبدأ قرٌنة البراءة

828-826/مقجالً، محمدمدى فعالٌة قانون الصفقات العمومٌة فً مكافحة الفساد

831-829/مقرواش، رضوانالحضانة كؤثر من آثار الطالق فً قانون األسرة الجزابري

834-832/مبن ورزق، هشامفك الرابطة الزوجٌة

837-835/مبلعٌساوي، محمد الطاهراالعتماد المستندي

840-838/مدربال، مدٌحةالمحكمة الدولٌة لقانون البحار من حٌث التشكٌلة واالختصاص

843-841/مصفو، نرجسالتحقٌق االبتدابً القضابً

846-844/مواسع، حورٌةالحدود القانونٌة لممارسة الحقوق و الحرٌات العامة

849-847/معبد السالم، حسانالعابدات المالٌة غٌر المشروعة

852-850/مشوقً، سمٌرالحماٌة الطبٌة أثناء النزاعات المسلحة

855-853/معوابد، شهرزادآلٌات حماٌة المال العام

858-856/مبرادعً، محً الدٌنتعدد الزوجات دراسة تارٌخٌة شرعٌة و قانونٌة

861-859/منمدٌلً، رحٌمةالطبٌعة القانونٌة لإلتحاد األوربً

864-862/مالعربً، زٌدانمجلس األمن و األمن الدولً

867-865/مبن ورزق، هشامالجرابم الماسة باألسرة

870-868/مغجاتً، عبد الحلٌممذكرة اعتقال الربٌس السودانً دراسة تحلٌلٌة

873-871/مبن أعراب، محمدحقوق الدفاع فً المسابل المدنٌة و الجزابٌة

876-874/مشاكري، سمٌةالجرٌمة المنظمة

879-877/مشاكري، سمٌةحماٌة الممتلكات الدٌنٌة أثناء النزاعات المسلحة دراسة حالة القدس

882-880/ممرزوقً وسٌلةالوضع القانونً ألسرى الحرب زمن النزاعات المسلحة دراسة حالة القدس

885-883/مبن كسٌرة، شفٌقةدور القاضً اإلداري اإلستعجالً فً حماٌة الحرٌات األساسٌة

888-886/ممانً، عبد الحقالحماٌة القانونٌة للمستهلك من اإلشهار التجاري غٌر المشروع

891-889/مكوسام، أمٌنةالنظام القانونً لعقد الهندسة المعمارٌة

894-892/مواسع، حورٌةحق ربٌس الدولة فً نقض القوانٌن

897-895/مبن ورزق، هشاممفهوم الحكم الراشد وعوابق تطبٌقه بالجزابر

900-898/مزروق، نوالمسإولٌة المحكم

903-901/مبن ستٌرة، الٌمٌنضمانات نزاهتها وحرٌتها: االنتخابات الدٌمقراطٌة

906-904/مباطلً، غنٌةالطب الشرعً فً جرابم القتل

طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري على ضوء طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري على 

2008ضوء التعدٌل الدستوري لسنة 
909-907/مخرشً، إلهام

912-910/مكسال، عبد الوهابحماٌة حقوق المإلف

915-913/معماروش، سمٌرةتسوٌة المنازعات فً إطار منظمة التجارة العالمٌة

918-916/مصدٌقً، عبد العزٌزشروط قبول دعوى اإللغاء

921-919/مبودوخة، إبراهٌمالعدد الثانً/ حصاد الترجمة

924-922/مبن سهٌل، لخضرالجزاء الجنابً

927-925/مغبولً، منىجرٌمة العدوان على ضوء قواعد القانون الدولً اإلنسانً

930-928/مقرواش، رضوانالمنافسة فً ظل القانون الجزابري

933-931/مرحال، عبد القادرالجرٌمة الجمركٌة

936-934/مشاكري، سمٌةالطب الشرعً القضابً فً الجزابر

939-937/مصدٌقً، عبد العزٌزالنظام القانونً لمحكمة التنازع

942-940/مبلعٌساوي، محمد الطاهرالمسإولٌة المدنٌة للمهندس المعماري

945-943/مشوقً، سمٌراآللٌات الدولٌة لتنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً

948-946/ملعمٌري، إٌمانعقد االمتٌاز التجاري

951-949/معبد السالم، حسانالجرٌمة المصرفٌة فً التشرٌع الجزابري

954-952/معوابد، شهرزادرخصة البناء فً التشرٌع الجزابري

7



فهرس ملتقيات الليسانس حقوق مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

957-955/مبرادعً، محً الدٌندراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المدنً: الشفعة

960-958/مقرماش، كاتٌةالتنظٌم القانونً لجرابم المخدرات فً التشرٌع الجزابري

963-961/ممرزوقً وسٌلةالمفهوم والتطور: القانون الدولً اإلنسانً

966-964/مقرماد، محمدالمحاكم الجزابٌة فً الجزابر

969-967/مكوسة، جمٌلةالفساد اإلداري وآلٌات مكافحتها

972-970/مبن عثمان، فوزٌةحقوق الملكٌة الفكرٌة للمصنفات الرقمٌة

975-973/مبوغازي، وهٌبةالمركز القانونً لمتعدد الجنسٌة

978-976/مسعداوي، كمالحماٌة الحق فً الخصوصٌة فً ضوء القانون الدولً والوطنً

981-979/مبوجالل، صالح الدٌنتنفٌذ األحكام األجنبٌة

984-982/ممعٌزة، رضاالنظرٌة العامة للجزاء الجنابً

987-985/مقنوفً، وسٌلةدور المنظمات الغٌر الحكومٌة فً حماٌة حقوق اإلنسان

990-988/مسقنً، فاكٌةحقوق المرأة فً التشرٌع الدولً والتشرٌع الجزابري فً ظل تعدٌالته الجدٌدة

993-991/مقارة، السعٌدمنازعات الوظٌفة العمومٌة والدعاوى المتعلقة بها وسلطة التؤدٌب فٌها

996-994/مداودي، عبد الحفٌظالبصمة الوراثٌة ومدى حجٌتها فً اإلثبات

999-997/مغربً، نجاحجرٌمة الغش الضرٌبً

1002-1000/مغربً، نجاحإجراءات التحقٌق فً الخصومة المدنٌة

1005-1003/محداد، صورٌةحماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة المسلحة

1008-1006/ملباد، ناصراإلدارة اإللكترونٌة

1011-1009/مبن زٌوش، مبروكتنامً ظاهرة الطالق فً المجتمع الجزابري وكٌفٌة الحد منها

1014-1012/مبوضٌاف، عبد الرزاقدراسة مقارنة: جرٌمة الزنا فً الفقه اإلسالمً والقانون الوصفً

1017-1015/ممشري، سلمىحقوق اإلنسان فً ظل التحدٌات البٌبٌة الجدٌدة

1020-1018/مروابح، فرٌدضمانات المتهم فً اإلثبات الجنابً

1023-1021/مفرحاوي، عبد العزٌزتنفٌذ األحكام القضابٌة المدنٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

1026-1024/مصدٌقً، عبد العزٌزطرق الطعن فً األحكام والقرارات القضابٌة اإلدارٌة

1029-1027/ملشهب، جازٌةآلٌات مكافحة الفساد اإلداري

1032-1030/مقجالً، محمداإلطار القانونً لنزع الملكٌة الخاصة للمنفعة العامة

1035-1033/مغجاتً، عبد الحلٌمالتحفظ على المعاهدات الدولٌة

1038-1036/مصفو، نرجسمحاكمة مجرمً الحرب

1041-1039/موشتاتً، حكٌمالحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة

1044-1042/مغجاتً، عبد الحلٌمالقانون الدولً بٌن العدالة والتوازن

1047-1045/ممهنً، هبةتطبٌق اتفاقٌات حقوق اإلنسان فً النظام القانونً الجزابري

1050-1048/مقاسم، المٌةتطبٌقات مبدأ الفصل بٌن السلطات

1053-1051/محسام، مرٌماألمن الغذابً فً الوطن العربً

1056-1054/مشوقً، سمٌرحماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة

1059-1057/مبٌزات، صونٌاالدٌمقراطٌة والبٌروقراطٌة

1062-1060/مبوصفصاف، خالدالنظام القانونً لحماٌة البٌبة فً الجزابر

1065-1063/مبرارمة، صبرٌنةاألمن الغذابً كؤحد مقتضٌات التنمٌة المستدامة بٌن النص والواقع

1068-1066/مبن أودٌع، نعٌمةجرٌمة الرشوة فً ظل التشرٌع الجزابري

1071-1069/ممرابط، آمالاإلدمان على المخدرات والمإثرات العقلٌة

1074-1072/ممعٌزة، رضاالمسار القانونً للمحاكمة الجزابٌة

1077-1075/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورالحماٌة الدولٌة المقررة لألطفال فً ظل المنظمة الدولٌة للعمل

1080-1078/مدربال، مدٌحةنظام التصوٌت فً مجلس األمن

-08إجراءات سٌر الدعوى اإلدارٌة وفقا لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم 

دراسة مقارنة: 09
1083-1081/منمدٌلً، رحٌمة

1086-1084/مشوشو، عاشورآثار فك الرابطة الزوجٌة

1089-1087/منجود، خاللفةدعاوى الضمان العام

1092-1090/مبن سٌدهم، حورٌةتطور الجرابم ضد اإلنسانٌة
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فهرس ملتقيات الليسانس حقوق مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

1095-1093/مقرقور، نبٌلالمحكمة الجنابٌة الدولٌة

1098-1096/مشتواح، العٌاشًجرٌمة الرشوة فً ظل قانون مكافحة الفساد

1101-1099/مالصادق، جديالتسرب ودوره فً مكافحة الجرٌمة

1104-1102/مبن بلقاسم، أحمدالدفاع الشرعً

1107-1105/مبن الذٌب، عبد هللاالشرطة

1111-1108/مالعربً، زٌدانالتدخل الدولً اإلنسانً

1114-1112/مبن كسٌرة، شفٌقةقانون حماٌة البٌبة فً الجزابر

1117-1115/مخالف، وردةالحق فً سالمة الغذاء

1120-1118/منصر الدٌن معمريالبرلمان الجزابري فً المٌزان

1123-1121/مخلٌلً، سهامخصوصٌة المجرم اإللكترونً

1126-1124/ممعٌزة، رضانظام السجل التجاري فً التشرٌع الجزابري

1129-1127/مروابح، فرٌدعبء اإلثبات فً المواد الجنابٌة

مع الدراسة الوصفٌة والنقدٌة وبٌان موقف الشرٌعة اإلسالمٌة : حصاد الترجمة

9+8+7ج
1137-1130/مقجالً، محمد

1140-1138/مقرواش، رضوانالتنظٌم القانونً للبنوك فً الجزابر

1143-1141/مرحال، عبد القادرالتصرفات القانونٌة الواردة على المحل التجاري

1146-1144/مبوجالل، صالح الدٌناألحكام التحكٌمٌة التجارٌة الدولٌة وإشكالٌة تنفٌذها

1149-1147/مبن أعراب، محمدفً الوسابل البدٌلة لحل المنازعات: مدى احترام ضمانات ومتطلبات الحق فً التقاضً

1152-1150/معبد السالم، حسانالجرٌمة الضرٌبٌة وسبل مكافحتها فً التشرٌع الجزابري

1155-1153/مدربال، مدٌحةالعقوبات الدولٌة

1158-1156/مخلٌلً، سهامالتحوٌل المصرفً اإللكترونً

1161-1159/مبرارمة، صبرٌنةبٌن النص والواقع: حرٌة اإلعالم فً ظل عالم متغٌر

1164-1162/مقارة، السعٌداألنظمة االنتخابٌة البرلمانٌة

1167-1165/مشتوان الهادي08/09التحكٌم فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد 

1170-1168/مبن أعراب، محمدآلٌات مكافحة الفساد فً التشرٌع الجزابري

1173-1171/مباطلً، غنٌةالودٌعة النقدٌة المصرفٌة

1176-1174/مقنوفً، وسٌلةالسٌادة فً ظل العولمة

1179-1177/مقرماد، محمدالقضاء الجزابً الجزابري

1182-1180/مإكرام، بركانالمنظور القانونً لجرٌمة تبٌٌض األموال على الصعٌد الوطنً والدولً

1185-1183/مصورٌة، حداداختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة بجرابم الحرب

1188-1186/مجمٌلة، كوسةالعراق نموذجا: آثار العقوبات االقتصادٌة الدولٌة على حقوق الطفل

1191-1189/موافٌة، داهلالرقابة القضابٌة على سبب القرار اإلداري

1194-1192/مأحمد، بن بلقاسمتهوٌد القدس والقانون الدولً

1197-1195/محورٌة واسعالحصانة البرلمانٌة

1200-1198/مخالف، وردةالضبط اإلداري البٌبً

1203-1201/منسمة بطٌحًجرٌمة االستخدام غٌر المشروع للمخدرات

1206-1204/مبن سهٌل، لخضرالنظام القانونً للحبس المإقت فً التشرٌع الجزابري

1209-1207/منبٌل، قرقورجرٌمة تبٌٌض األموال

1212-1210/مبلهول، زكٌةالفساد وحقوق اإلنسان فً الجزابر

1215-1213/مبلعزام، مبروكالجرٌمة المعلوماتٌة

1218-1216/ملعمٌري، إٌمانالشروط الموضوعٌة والشكلٌة لحماٌة االختراع فً القانون الجزابري

1221-1219/موشتاتً، عبد الحكٌمالتنظٌم القانونً لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري

1224-1222/معوابد، شهرزادالرقابة القضابٌة على نزع الملكٌة الخاصة للمنفعة العامة

1227-1225/مشتواح، العٌاشًجرابم الفساد فً القانون الجزابري

1230-1228/مبن ورزق، هشاماإلطار القانونً للصفقات العمومٌة بالتشرٌع الجزابري

1233-1231/مرحٌمة نمدٌلًمبدأ التناسب فً القرارات اإلدارٌة

1236-1234/مبن ذٌب، عبد هللاحقوق ضحٌة الجرٌمة فً القانون الجزابً الجزابري
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فهرس ملتقيات الليسانس حقوق مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

1239-1237/مبن أودٌع، نعٌمةجرٌمة تبٌٌض األموال فً ظل القانون الجزابري

1242-1240/منجود، خاللفةانقضاء االلتزام

1245-1243/مبن كسٌرة، شفٌقةقانون الحرٌات األساسٌة

1248-1246/منصر الدٌن معمريالوظٌفة التشرٌعٌة لمجلس األمة

1251-1249/مسلمى مشريحقوق اإلنسان فً مسار تحقٌق األمن اإلنسانً

1254-1252/مغجاتً، عبد الحلٌمالمشاركة السٌاسٌة فً ظل نظام انتخابً عادل

 09/93التحكٌم التجاري الدولً فً التشرٌع الجزابري مابٌن المرسوم التشرٌعً 

09/08وقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 
1257-1255/منوال، زروق

1260-1258/مبن ستٌرة، الٌمٌن01/12ضمانات الحق االنتخابً فً ضوء القانون الجدٌد 

1263-1261/مسقنً، فاكٌةحقوق اإلنسان البٌبٌة

1266-1264/مخرشً، إلهامالنظام القانونً لسلطات الضبط فً التشرٌع الجزابري

1269-1267/مكسال، عبد الوهابأسالٌب إدارة النشاط اإلداري للدولة

1272-1270/مولٌد زرقانالدفع بالنظام العام فً القانون الدولً الخاص

1275-1273/مقرماش، كاتٌةاألحكام القضابٌة فً المادة اإلدارٌة وطرق الطعن فٌها

1278-1276/مسعداوي، كمالالمسإولٌة الجنابٌة الدولٌة للقابد األعلى نتٌجة اإلهمال والتقصٌر

1281-1279/مروابح، فرٌداإلجراءات الخاصة باإلجرام الخطٌر

1284-1282/مشوقً، سمٌرقوات حفظ السالم

1287-1285/ممسعودة مروشعقد الفٌدٌك

1290-1288/مزاٌدي، آمالدراسة نظرٌة وتطبٌقٌة: التؤمٌنات اإللزامٌة فً التشرٌع الجزابري

1293-1291/مشاكري، سمٌةاإلعدام والحق فً الحٌاة

1296-1294/ممهنً، هبةحرٌة المعتقد

1299-1297/ممعٌزة، رضاالمبادئ األساسٌة لإلثبات فً المادة الجزابٌة

1302-1300/مسمٌر، شوقًدور مجلس األمن فً حماٌة المدنٌٌن

مع الدراسة الوصفٌة والنقدٌة وبٌان موقف الشرٌعة : حصاد الترجمة العدد الثالث

3+2+1اإلسالمٌة ج
1311-1303/مبودوخة، إبراهٌم

1314-1312/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورنظام تفتٌش العمل فً ظل القواعد الدولٌة والتشرٌع الجزابري

1317-1315/مالمٌة، قاسمالنظام البرلمانً

1320-1318/مشوقً، سمٌرمجلس األمن الدولً

1323-1321/مبٌزات، صونٌاالتربٌة البٌبٌة

1326-1324/مصافو، نرجسإثبات النسب ونفٌه وفقا لتعدٌالت قانون األسرة الجزابري

1329-1327/معبد العزٌز، فرحاويجرٌمة تبٌٌض األموال

1332-1330/مغربً، نجاححالة الضرورة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن الوضعٌة

1335-1333/معماروش، سمٌرةمنظمة التجارة العالمٌة واقتصادٌات الدول النامٌة

1338-1336/ملعقابً، سمٌحةوسابل تطوٌر الوظٌفة العمومٌة فً الجزابر

1341-1339/مكوسام، أمٌنةالعقد اإللكترونً

1344-1342/ممانً، عبد الحقحقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة وآلٌات حماٌتهم

1347-1345/محسام، مرٌمكفالة الحق فً التقاضً فً النظم القانونٌة

1350-1348/مغبولً، منىالدفاع الشرعً الوقابً فً القانون الدولً العام

1353-1351/مبوصفصاف، خالدالطالق فً قانون األسرة الجزابري

1356-1354/موسٌلة مرزوقًتطور القضاء الجنابً الدولً

1359-1357/موهٌبة بوغازيالحماٌة الجنابٌة للبٌبة فً ظل التشرٌع الجزابري

1362-1360/مشوشو، عاشورضمانات المتهم والوسابل الحدٌثة للكشف عن الجرٌمة

1365-1363/موردة مهنًحماٌة حقوق اإلنسان فً ظل الظروف االستثنابٌة

1368-1366/مولٌد زرقاننزع األسلحة الكٌمٌابٌة

1371-1369/مبن عثمان، فوزٌةالفساد وحقوق اإلنسان

1380-1372/مبودوخة، إبراهٌم6+5+4.حصاد الترجمة ج

1383-1381/منزٌهة غزالًالمسإولٌة الجزابٌة لمسٌري الشركات التجارٌة فً القانون الجزابري
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1386-1384/مشٌبانً، عبد هللاحدود السٌادة بٌن التدخل اإلنسانً ومسإولٌة توفٌر الحماٌة

1389-1387/مبرادعً، محً الدٌنالنظام القانونً لعقد البٌع باإلٌجار

1392-1390/مالصادق، جديجرٌمة القتل العمد فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الجزابري

1395-1393/مبن أعراب، محمدضمانات الحق فً التقاضً فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

1398-1396/معبد العزٌز، صدٌقًكٌفٌة تنفٌذ األحكام والقرارات القضابٌة اإلدارٌة

1401-1399/ممعٌزة، رضا03/09حماٌة المستهلك فً ضوء األحكام الجدٌدة للقانون 

1404-1402/مبن سٌدهم، صورٌةماهٌة التمٌٌز العنصري

1407-1405/مداودي، عبد الحفٌظالجرٌمة المنظمة

1410-1408/مإكرام، بركاناإلرهاب الدولً بٌن إشكالٌة التعرٌف والتناول الدولً للظاهرة

1413-1411/مشوقً، سمٌرحماٌة األطفال فً النزاعات المسلحة

1416-1414/ممانً، عبد الحقالحماٌة اإلجرابٌة للحدث الجانح فً قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري

1419-1417/مخلٌلً، سهٌلةالبنوك اإللكترونٌة

1422-1420/محورٌة، واسعدولة القانون من منظور القانون الدولً

1426-1423/محورٌة، واسعالوسابل السلمٌة لحل النزاعات الدولٌة

1429-1427/موردة، مهنًالحق فً تولً الوظابف العامة

1432-1430/موردة، مهنًمبدأ السٌادة والتدخل اإلنسانً

1435-1433/مشهرزاد، عوابدالرقابة اإلدارٌة على أشغال التهٌبة والتعمٌر

اختصاصات ربٌس المجلس الشعبً البلدي فً مجال التعمٌر والبناء وفق التشرٌع 

الجزابري
1437-1436/مشهرزاد، عوابد

1440-1438/ملعقابً، سمٌحةأخالقٌات الوظٌفة العمومٌة فً اإلدارة الجزابرٌة

1443-1441/مسمٌحة، لعقابًالتسٌٌر فً الوظٌف العمومً بٌن الواقع واآلفاق

1446-1444/منبٌل، قرقورأحكام الهجرة غٌر الشرعٌة فً ظل القانون الدولً و الداخلً

1449-1447/منبٌل، قرقورحقوق السجٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة والنظم الوضعٌة

1452-1450/مفاكٌة، سقن10/11ًنظام إدارة البلدٌة فً الجزابر حسب القانون الحالً 

1455-1453/مفاكٌة، سقنًالمجتمع المدنً كآلٌة لمكافحة الفساد

1458-1456/مهبة، مهنًحقوق اإلنسان فً النظام القانونً الداخلً

1461-1459/مهبة، مهنًالمعاهدات ذات التنفٌذ المباشر والمعاهدات ذات التنفٌذ غٌر المباشر

1464-1462/ممرٌم، حسامالتنمٌة اإلنسانٌة و دورها فً التمكٌن الحقوقً

1467-1465/مفوزٌة، بن عثمانمكانة الحقوق المدنٌة و السٌاسٌة فً الدساتٌر الجزابرٌة

1470-1468/مفوزٌة، بن عثمانالضمانات الوطنٌة لحماٌة حقوق المشاركة السٌاسٌة

1473-1471/معبد الحلٌم، غجاتًمبدأ التكامل فً نظام المحكمة الجنابٌة الدولٌة بٌن النص القانونً و المقاربة السٌاسٌة

1476-1474/معبد الحلٌم، غجاتًدراسة إشكالٌة اتفاقٌات الحصانة الجنابٌة: االلتزامات الدولٌة المتعارضة 

1479-1477/مشفٌقة، بن كسٌرةاختصاص القاضً اإلداري االستعجالً بٌن مصالح اإلدارة و حقوق األفراد

1482-1480/مشفٌقة، بن كسٌرةاختصاص القاضً الجزابري فً مادتً االعتداء المادي واالستٌالء

1485-1483/ممحمد، بن أعرابدور القضاء اإلداري فً حماٌة الحقوق و الحرٌات

1488-1486/مصورٌة، حداددور اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً

1491-1489/مصورٌة، حدادحماٌة الصحافٌٌن أثناء النزاعات المسلحة فً ظل القانون الدولً اإلنسانً

1494-1492/مبن ورزق، هشامأنماط تسٌٌر المرفق العام

1497-1495/مكسال، عبد الوهابالتنفٌذ الجبري فً مواجهة الدولة

1500-1498/مخالد، بوصفصافاآللٌات القانونٌة لحماٌة حقوق اإلنسان فً الجزابر

1503-1501/موهٌبة، بوغازيدراسة فً إطار القانون الجزابري: الجمعٌات البٌبٌة و دورها فً حماٌة البٌبة 

1506-1504/مبن ستٌرة، الٌمٌنآلٌات الرقابة علً العملٌة االنتخابٌة فً الجزابر

1509-1507/مصالح الدٌن، بوجاللالنظام القانونً للمنظمة العالمٌة للتجارة و مساعً الجزابر لالنضمام إلى المنظمة

1512-1510/مبودوخة، إبراهٌمنظام المظالم مقارنة بمجلس الدولة

1515-1513/مسمٌر، شوقًاالتجار بالبشر

1518-1516/مأحمد، بن بلقاسماالستٌطان اإلسرابٌلً فً القدس

1521-1519/مأحمد، بن بلقاسممدى تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً من طرف اآللٌات التعاقدٌة لحقوق اإلنسان
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رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

1524-1522/مأحمد، بن بلقاسمدور االتحاد اإلفرٌقً فً حل النزاعات اإلفرٌقٌة

1527-1525/مولٌد، زرقاننزع األسلحة البٌولوجٌة فً القانون الدولً

1530-1528/مإكرام، بركانتقنٌن مبدأ عدم التدخل لمسإولٌة الحماٌة الدولٌة

1533-1531/مإكرام، بركانالحقوق السٌاسٌة للمرأة فً ظل التطورات القانونٌة الجدٌدة

1536-1534/موسٌلة، مرزوقًالجرابم الداخلة فً اختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة

1539-1537/موافٌة، داهلالرقابة القضابٌة على عٌب االنحراف فً استعمال السلطة فً القرارات اإلدارٌة

1542-1540/موافٌة، داهلالعقوبات التؤدٌبٌة فً قانون الوظٌفة العامة

1545-1543/مسلمى، مشريالتمكٌن الحقوقً و دوره فً تحقٌق التنمٌة

1548-1546/مسلمى، مشريالهجرة غٌر الشرعٌة وانعكاساتها علً حقوق اإلنسان

1551-1549/مخرشً، إلهامفعالٌة الرقابة علً دستورٌة القوانٌن فً ظل اجتهاد المجلس الدستوري الجزابري

 والقانون 09/97التعددٌة الحزبٌة فً ظل التجربة الدستورٌة الجزابرٌة ما بٌن األمر 

04/12العضوي 
1554-1552/مخرشً، إلهام

1557-1555/مالمٌة، قاسمضمانات الحقوق االقتصادٌة و االجتماعٌة فً ظل االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان

1560-1558/مالمٌة، قاسمإشكالٌة التعارض بٌن المعاهدات الدولٌة و القانون الداخلً

1563-1561/مزكٌة، بلهول2009طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري علً ضوء التعدٌل الدستوري 

1566-1564/مزكٌة، بلهولاألمن الغذابً فً الجزابر

1569-1567/ممنى، غبولًضمانات المحاكمة العادلة للمتهم فً نظام المحكمة الجنابٌة الدولٌة

1572-1570/مسعٌدة، بوقندولمبدأ حظر استخدام القوة فً القانون الدولً العام

1575-1573/مسعٌدة، بوقندولالحماٌة الجنابٌة للطفل فً التشرٌع الجزابري

1578-1576/مسعٌدة، بوقندولسلطات النٌابة العامة فً التشرٌع الجزابري

1581-1579/موردة، خالفالحماٌة الدستورٌة للبٌبة

1584-1582/موردة، خالفالجزاءات اإلدارٌة كوسٌلة لحماٌة البٌبة

1587-1585/مصونٌة، بٌزاتالسٌاحة البٌبٌة

1590-1588/مصونٌة، بٌزاتإدارة البٌبة

1593-1591/مدربال، مدٌحةحماٌة حقوق األقلٌات

1596-1594/محورٌة، بن سٌدهمالحصانة الدبلوماسٌة

1599-1597/محورٌة، بن سٌدهمجرٌمة اإلبادة الجماعٌة

1602-1600/منسمة، بطٌحًعقوبة اإلعدام

1605-1603/مإٌمان رٌمة سرور، ثوابتًالنظام القانونً للمناقصة فً الجزابر

1608-1606/منرجس، صفوالقٌود الموضوعٌة لعمل مجلس األمن

1611-1609/منرجس، صفوالنظام القانونً للمحاكم اإلدارٌة و مجلس الدولة فً الجزابر

1614-1612/معبد العزٌز، صدٌقًطرق الطعن العادٌة

 المتضمن قانون اإلجراءات 09-08حسب القانون رقم : شروط قبول دعوى اإللغاء 

المدنٌة و اإلدارٌة
1618-1615/معبد العزٌز، صدٌقً

1621-1619/مالسعٌد، قارةدعوى االنحراف فً استعمال السلطة فً النظام القانونً الجزابري و المقارن

1624-1622/معبد هللا، شٌبانًالنظام العالمً الجدٌد والمتغٌرات الدولٌة

1627-1625/موسٌلة، قنوفًاللجوء السٌاسً و حقوق الالجا السٌاسً

1630-1628/موسٌلة، قنوفًأمالك الدولة العامة و أمالك الدولة الخاصة

1633-1631/مجمٌلة، كوسة إلً ٌومنا هذا1996تقٌٌم تجربة الجزابر فً تبنً النظام القضابً المزدوج منذ عام 

1636-1634/منصر الدٌن، معمريأوامر ربٌس الجمهورٌة بٌن القاعدة و االستثناء

1639-1637/منصر الدٌن، معمريالثنابٌة البرلمانٌة بٌن اإلٌجابٌات و السلبٌات

1642-1640/مخاللفة، نجودالنظام القانونً لمجلس المحاسبة

1645-1643/مخبابة، أمٌرةالمرفق العام و أسالٌب تسٌٌره

1648-1646/مخبابة، أمٌرةعقد االمتٌاز

1651-1649/مغزالً، نزٌهةأوامر قاضً التحقٌق

1654-1652/مغزالً، نزٌهةالقواعد اإلجرابٌة أمام محكمة الجناٌات

1657-1655/مقرماد، محمد2008الوظٌفة التشرٌعٌة فً ظل التعدٌل الدستوري 
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رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

1660-1658/مسقنً، فاكٌةالحماٌة القانونٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة

1663-1661/ممعٌزة، رضاالحماٌة الجنابٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة

1666-1664/مبن دادة، وافٌةجرٌمة القذف فً التشرٌع الجزابري

1669-1667/مقنوفً، وسٌلةالشخصٌة القانونٌة الدولٌة

1672-1670/مقرماش، كاتٌا2008وقف تنفٌذ القرارات اإلدارٌة طبقا لقانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

1675-1673/مداودي، عبد الحفٌظحماٌة المستهلك فً التشرٌع القضابً

1678-1676/مداودي، عبد الحفٌظنظرٌة االختصاص القضابً فً الجزابر

1681-1679/مزاٌدي، آمالحماٌة المساهم فً شركة المساهمة

1684-1682/مزاٌدي، آمالاالستغالل التجاري للسفٌنة

1687-1685/مبن أودٌع، نعٌمةجرابم الصرف فً التشرٌع الجزابري

1690-1688/مروابح، فرٌدصور الحماٌة الجنابٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة

1693-1691/مروابح، فرٌدصور الحماٌة الجنابٌة للحق فً الحٌاة

1696-1694/مبلعزام، مبروكدراسة مقارنة: النظام القانونً لإلشهار فً القانون الجزابري 

1699-1697/مبلعزام، مبروكدراسة مقارنة: المسإولٌة عن مرحلة ما قبل التعاقد فً القانون الجزابري 

1702-1700/مبلعزام، مبروكالنظام القانونً لشركة الرأسمال االستثماري فً القانون الجزابري

1705-1703/مبلعزام، مبروكدراسة مقارنة: اإلثبات بالكتابة اإللكترونٌة فً التشرٌع الجزابري 

1708-1706/مغبولً، منىجرابم اإلفالس فً التشرٌع الجزابري

1711-1709/ممانً، عبد الحقأثر بطالن عقد العمل على حقوق العامل فً التشرٌع الجزابري

1714-1712/ممانً، عبد الحقالحماٌة الجزابٌة للحق فً حرمة الحٌاة الخاصة

1717-1715/مبن دادة، أمٌرةجرٌمة التعسف فً استعمال أموال الشركة فً التشرٌع الجزابري

1720-1718/معماروش، سمٌرةالبٌبة فً المنظمة العالمٌة للتجارة

1723-1721/معماروش، سمٌرةتسوٌة المنازعات فً منظمة التجارة العالمٌة و الجات

1726-1724/مرحال، عبد القادرالتوثٌق فً النظام القانون الجزابري

1729-1727/مرحال، عبد القادرالشركة ذات الشخص الوحٌد ذات المسإولٌة المحدودة

1732-1730/ملعمٌري، إٌمانعقد الترخٌص باستغالل االختراع

1735-1733/ملعمٌري، إٌماناآللٌات اإلجرابٌة لحماٌة االختراع

1738-1736/ملعمٌري، إٌمانالترخٌص اإلجباري باستغالل االختراع

1741-1739/مبن ورزق، هشامأحكام عقد اإلٌجار فً التشرٌع الجزابري

1744-1742/مكسال، عبد الوهابإجراءات نقل الملكٌة العقارٌة

-08إجراءات سٌر الخصومة القضابٌة فً ضوء قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

09
1747-1745/مغربً، نجاح

1750-1748/مغربً، نجاحضمانات الوفاء بالسفتجة وفق القانون التجاري الجزابري

طرق الطعن فً األحكام القضابٌة فً ضوء قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

08/09
1753-1751/منجاح، غربً

1756-1754/مبو صفصاف، خالدحق االرتفاق فً القانون الجزابري

1759-1757/مقرماش، حورٌةالجدٌد فً أحكام الوالٌة على القاصر فً التشرٌع الجزابري

1762-1760/مقرواش، رضوانضمان المنتوجات و حماٌة المستهلك

1765-1763/مقرواش، رضوانااللتزام باإلعالم كضمانة لحماٌة حق المستهلك

1768-1766/مبوغازي، وهٌبةدراسة فً إطار القانون الجزابري: الحٌازة كسبب من أسباب كسب الملكٌة 

فً ضوء قانون اإلجراءات المدنٌة : الطلبات العارضة أثناء سٌر الدعوى األصلٌة 

09-08الحالً 
1771-1769/مبن ستٌرة، الٌمٌن

1774-1772/مبودوخة، إبراهٌمالتكٌٌف الشرعً و القانونً لالعتمادات المستندٌة

1777-1775/مرحٌمة، نمدٌلًسلطات الضبط االقتصادي فً القانون الجزابري

1780-1778/مسمٌر، شوقًالمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة

1783-1781/مشوشو، عاشورالحجز و الوالٌة على المال فً قانون األسرة الجزابري

1786-1784/مبن دادة، وافٌةجرٌمتً الغش و الخداع فً المواد الغذابٌة و الطبٌة فً التشرٌع الجزابري

1789-1787/مزرقان، ولٌدالمنازعات المتعلقة بالجنسٌة
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1792-1790/مباطلً، غنٌةشركة المحاصة فً القانون الجزابري

1795-1793/مباطلً، غنٌةعقد تحوٌل الفاتورة

1798-1796/مبرادعً، محً الدٌنالخلع بٌن التشرٌع الجزابري و الفقه اإلسالمً

1801-1799/مبرادعً، محً الدٌنحماٌة المستهلك فً التعاقد اإللكترونً

1804-1802/مبن سهٌل، لخضرجرابم الصحافة والنشر فً التشرٌع الجزابري

1807-1805/مبن سهٌل، لخضراألقطاب الجزابٌة المتخصصة

1811-1808/مبوجالل، صالح الدٌنعقد النقل البحري فً القانون الدولً الخاص

1814-1812/مبوجالل، صالح الدٌنالتؤمٌن على الودابع المصرفٌة

1817-1815/مسعداوي، كمالاإلثبات بالبصمة الوراثٌة فً ضوء قانون األسرة

1820-1818/مسعداوي، كمالالغرامة التهدٌدٌة فً قانون العمل و قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة

1823-1821/مشتوان، الهادي09-08القضاء المستعجل فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

-08الوسابل البدٌلة لحل المنازعات فً ظل قانون إجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجدٌد 

الصلح و الوساطة : 09
1826-1824/مشتوان، الهادي

1829-1827/ممرزوقً، وسٌلةصور وأثار فك الرابطة الزوجٌة فً قانون األسرة الجزابري

1832-1830/مشاكري، سمٌةتنفٌذ األحكام األجنبٌة

1835-1833/مشاكري، سمٌةاإلحالة فً القانون الدولً الخاص

1838-1836/مشاكري، سمٌةدراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً و القانون الوضعً: البٌع بالمزاد العلنً 

1841-1839/مشاكري، سمٌةبٌع الحقوق المتنازع فٌها

1844-1842/مبورمانً، داوديالتحكٌم التجاري الدولً و الضمانات اإلجرابٌة

1847-1845/مجدي، الصادقالحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة فً ظل التشرٌعٌن الجزابري و المصري

1850-1848/مبطٌحً نسمةالجرٌمة المعلوماتٌة

1853-1851/ممعٌزة، رضاالنظرٌة العامة للخطورة اإلجرامٌة

1856-1854/ممعٌزة، رضادور األجهزة األمنٌة فً الحد من الجرٌمة

1859-1857/مبورمانً، داوديالتصرف القانونً الجماعً

1862-1860/مبورمانً، داوديالمسإولٌة المترتبة عن قطع المفوضات فً العقود التجارٌة الدولٌة

1865-1863/مشٌبانً، عبد هللاالنظام القانونً لعقد الوكالة التجارٌة فً القانون الجزابري

1868-1866/مبن ذٌب، عبد هللاجرابم الكمبٌوتر

1871-1869/مثوابتً، إٌمان رٌمة سرورالدعاوى العمالٌة فً التشرٌع الجزابري

1874-1872/مصفو، نرجستنازع االختصاص القضابً الدولً

1877-1875/مبورمانً، دواديالقانون الدولً الخاص والعقد اإللكترونً

1880-1878/مكوسام، أمٌنةحماٌة المستهلك فً عقود التجارة اإللكترونٌة

1883-1881/مكوسام، أمٌنةعقد بٌع العقار بناءا على التصامٌم

1886-1884/مجودي، زٌنبالتقلٌد والقرصنة: االعتداء على حق الملكٌة الفكرٌة 

1889-1887/مبشٌر الشرٌف، شمس الدٌنالحماٌة القانونٌة للمستهلك فً العقود اإللكترونٌة

1892-1890/مبشٌر الشرٌف، شمس الدٌنالنظام القانونً للتعوٌض عن حوادث العمل و األمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزابري

1895-1893/مبشٌر الشرٌف، شمس الدٌنالمسإولٌة المدنٌة لألطباء فً التشرٌع الجزابري

1898-1896/مبشٌر الشرٌف، شمس الدٌنالسندات التنفٌذٌة و مقوماتها فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

1901-1899/محسام، مرٌمجرٌمة إصدار شٌك دون رصٌد

1904-1902/معبد السالم، حسانالسرٌة البنكٌة

1907-1905/معبد السالم، حسانمسإولٌة الشخص المعنوي فً مكافحة غسٌل األموال

1910-1908/مخلٌلً، سهامخصوصٌة دفع الثمن فً العقد اإللكترونً

1913-1911/مخلٌلً، سهامتحدٌات المنافسة فً البنوك اإللكترونٌة

1916-1914/مخلٌلً، سهاممشكلة اإلنفاق فً التسلٌم المادي للمنتج فً العقد المبرم عبر االنترنت

1919-1917/مخلٌلً، سهامعدم الفوترة و أثرها على نزاهة الممارسات التجارٌة

1922-1920/مكسكاس، أسماءالبٌوع القابلة لإلبطال و البٌوع الباطلة فً القانون المدنً الجزابري

1925-1923/مكسكاس، أسماءالمسإولٌة الموجبة للتعوٌض فً القانون المدنً الجزابري

1928-1926/موشتاتً، حكٌم(الكالسٌكً)التقلٌدي : شركة المساهمة النظام  (إدارة)تسٌٌر 
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رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

1931-1929/معالق، لمنورالشفعة كسبب من أسباب كسب الملكٌة

1934-1932/معالق، لمنورقسمة المال الشابع فً القانون الجزابري

1937-1935/مبن بلقاسم، أحمدالمقاصة

1940-1938/مسعداوي، كمالحقوق العامل المسرح تسرٌحا تعسفٌا

1943-1941/مسعداوي، كمالالدفوع الشكلٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة

1946-1944/مخاللفة، نجودعقد الهبة فً التشرٌع الجزابري

1949-1947/مفرحاوي، عبد العزٌزالمسإولٌة الناشبة عن األشٌاء

1952-1950/معبد العزٌز، فرحاويالشهر العقاري فً التشرٌع الجزابري

1955-1953/مزٌنب، جوديإثبات النسب فً ظل القانون الجزابري

1958-1956/مزٌنب، جوديالعقد اإللكترونً فً ظل القانون الجزابري

1961-1959/منوال، زروقااللتزام باإلعالم

1964-1962/منوال، زروقالمسإولٌة المدنٌة للمنتج

1967-1965/منزٌهة، غزالًحماٌة المتعامل بالشٌك فً التشرٌع الجزابري

1970-1968/منزٌهة، غزالًمسإولٌة مسٌر البنك فً التشرٌع الجزابري

1973-1971/مداودي، عبد الحفٌظآثار االعتمادات المستندٌة فً القانون الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة

1976-1974/مبودوخة، إبراهٌممفاهٌم االعتمادات المستندٌة و أطرافها وأنواعها فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون

1979-1977/منمدٌلً، رحٌمةمبدأ ضرورة اإلجراء و المبادئ العامة للقانون

1982-1980/مبرادعً، محً الدٌنتورٌث ذوي األرحام فً الشرع والقانون

1985-1983/مبرادعً، محً الدٌنالنزاع حول متاع البٌت فً الفقه اإلسالمً و القانون الوضعً

1988-1986/مباطلً، غنٌةمإسسة الشخص الواحد ذات المسإولٌة المحدودة

1991-1989/مباطلً، غنٌةاألسهم الصادرة عن شركة المساهمة

1994-1992/ملعمٌري، إٌمانالحماٌة القانونٌة لحق االختراع

1997-1995/مجوامع، زبٌر03/06االعتداء على العالمة التجارٌة فً ظل األمر 

2000-1998/مجوامع، زبٌرحماٌة براءة االختراع فً التشرٌع الجزابري

2003-2001/مجوامع، زبٌرالحماٌة القانونٌة: حماٌة المحل التجاري 

2006-2004/مشامبً، أنٌسةالشٌك كسند تجاري

2009-2007/مشامبً، أنٌسةضمانات االستثمار األجنبً فً الجزابر

تعدادها و نظامها القانونً فً ظل القانون التجاري : ضوابط تحدٌد األعمال التجارٌة 

الجزابري
2012-2010/مشامبً، أنٌسة

2015-2013/مبشٌر الشرٌف، شمس الدٌنأحكام قسمة المال الشابع فً القانون المدنً الجزابري

2018-2016/معماروش، سمٌرةحماٌة المستهلك فً مرحلة إبرام العقد اإللكترونً

2021-2019/مقرواش، رضوانااللتزام بضمان مطابقة المنتوجات للمواصفات

2024-2022/مقرواش، رضوانمسإولٌة المنتج عن منتوجاته المعٌبة

2027-2025/مكسكاس، أسماءطرق التنفٌذ الجبري فً القانون المدنً الجزابري

2030-2028/مكسكاس، أسماءالمسإولٌة عن فعل الغٌر و المسإولٌة الناشبة عن األشٌاء فً القانون المدنً الجزابري

2033-2031/مبن أودٌع ، نعٌمةالشٌك فً القانون الجزابري

2036-2034/مبن أودٌع ، نعٌمةاستقاللٌة البنك المركزي الجزابري

2039-2037/مكوسام، أمٌنةالتوقٌع اإللكترونً كدلٌل لإلثبات فً القانون الجزابري

2042-2040/مكوسام، أمٌنةالنظام القانونً لعقد البٌع باإلٌجار

2045-2043/مونوغً، نبٌلالنظام القانونً للحقوق العٌنٌة األصلٌة

2048-2046/مونوغً، نبٌلآثار عقود مرٌض مرض الموت

2051-2049/مونوغً، نبٌلالحماٌة القانونٌة للحقوق المعنوٌة القابلة للتصرف

2054-2052/مبورمانً، دواديالشكلٌة فً عقد الزواج

2057-2055/مبورمانً، داوديالقضاء االستعجالً العادي فً القانون الجزابري

2060-2058/مزاٌدي، أمالالشركة القابضة

2063-2061/مزاٌدي، أمالعقد التؤمٌن البحري

2066-2064/مقرماش، كاتٌةالجرابم المرتبطة باألسرة فً قانون العقوبات الجزابري
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رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

2069-2067/مقرماش، كاتٌةالحق فً التعلٌم فً الجزابر بٌن النص والواقع

2072-2070/مبوجالل، صالح الدٌناإلطار القانونً لالستثمار فً الجزابر

2075-2073/مبوجالل، صالح الدٌنحماٌة المستهلك فً عقد البٌع

2078-2076/معطوي، ودادأنظمة الشهر العقاري

2081-2079/معطوي، ودادحقوق المجنً علٌه فً القانون الجزابري

2084-2082/مغزالً، نزٌهةاألوراق التجارٌة اإللكترونٌة

2087-2085/مغزالً، نزٌهةالمسإولٌة المدنٌة و الجزابٌة عن استخدام بطاقة الوفاء اإللكترونٌة

2090-2088/مشوشو، عاشوراإلدارة فً شركات األشخاص

2093-2091/مشوشو، عاشورإجراءات التقاضً فً دعاوي الزواج والطالق

2096-2094/مخاللفة، نجوداإلثراء بال سبب

2099-2097/مغربً، نجاحعوارض الخصومة القضابٌة

2102-2100/مغربً، نجاحمبادئ التنظٌم القضابً

2105-2103/مبن كسٌرة، شفٌقةعمل المرأة وأثره على حقوقها وواجباتها فً قانون األسرة الجزابري

2108-2106/مبن كسٌرة، شفٌقةدراسة مقارنة بٌن القانون الوضعً و الشرٌعة اإلسالمٌة: طرق استنباط األحكام 

2111-2109/مبوسعدٌة، رإوفنظام السجل التجاري فً ظل التحوالت االقتصادٌة فً الجزابر

2114-2112/مسقنً، فاكٌةمخاطر التوسع العمرانً على البٌبة واألمن الغذابً فً الجزابر

2117-2115/مسقنً، فاكٌةحقوق الملكٌة الفكرٌة وإشكالٌة نقل التكنولوجٌا إلى البلدان النامٌة

2120-2118/مخلٌلً، سهاماالستثمار فً المجرم اإللكترونً

2123-2121/مخلٌلً، سهاماإلدعاء أمام مجلس المنافسة

2126-2124/مجودي، زٌنبالتعوٌض عن الضرر األدبً

2129-2127/معرباتنً، نور الدٌنعقد التسٌٌر الحر

2132-2130/معرباتنً، نور الدٌنالتسوٌة القضابٌة كآلٌة للوقاٌة من اإلفالس

2135-2133/محسام، مرٌمتنظٌم السفتجة فً القانون التجاري الجزابري

2138-2136/محسام، مرٌمقواعد اإلسناد التجارٌة فً القانون التجاري الجزابري

2141-2139/مداودي، عبد الحفٌظتصفٌة الشركات

2144-2142/مبودوخة، إبراهٌمتقنٌن الشرٌعة

2147-2145/مقاسم، المٌةاإلحالة فً القانون الدولً الخاص

2150-2148/مقاسم، المٌةحلول مشكلة تنازع القوانٌن

2153-2151/مشتواح، العٌاشًعقد البٌع التجاري

2156-2154/مشتواح، العٌاشًبطالن عقد الشركة

2159-2157/ممهنً، هبةالشركات التجارٌة

2162-2160/مبوصفصاف، خالدحق الشفعة

2165-2163/مبوصفصاف، خالدحق االنتفاع فً القانون المدنً الجزابري

2168-2166/مغجاتً، عبد الحلٌمالجنسٌة األصلٌة فً دساتٌر دول المغرب العربً

2171-2169/مغجاتً، عبد الحلٌممبدأ الدولة األولى بالرعاٌة وأثره على عقود التجارة الدولٌة

2174-2172/معفان، ٌونسالبصمة الوراثٌة ومدى حجٌتها فً اإلثبات الجنابً

2177-2175/معفان، ٌونسالطب الشرعً ودوره فً الكشف عن الجرٌمة

2180-2178/محداد، صورٌةالحماٌة القانونٌة لبراءة االختراع فً التشرٌع الجزابري

2183-2181/محداد، صورٌةآثار حكم شهر اإلفالس بالنسبة لجماعة الدابنٌن

2186-2184/متاكلٌت، زٌنةحماٌة العالمة التجارٌة

2189-2187/متاكلٌت، زوٌنةإبرام العقد اإللكترونً

2192-2190/متاكلٌت، زوٌنةالنظام القانونً لالعتماد اإلٌجاري

2195-2193/مداهل، وافٌةركن الشكلٌة فً البٌوع العقارٌة

2198-2196/مداهل، وافٌةالضمان فً عقد البٌع

2201-2199/مبن سهٌل، لخضرمدى حرٌة الزوجٌن فً إبرام عقد الزواج

2204-2202/مبن سهٌل، لخضردور النٌابة العامة فً قضاٌا شإون األسرة

2207-2205/مزرقان، ولٌدطرق اكتساب الجنسٌة
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2210-2208/مزرقان، ولٌدإشكالٌة تنفٌذ األحكام األجنبٌة

2213-2211/مبن عثمان، فوزٌةاإلطار القانونً لعقد بٌع العقار بناءا على التصامٌم فً التشرٌع الجزابري

2216-2214/مبن عثمان، فوزٌةحقوق الملكٌة الفكرٌة للمصنفات الرقمٌة فً إطار اتفاقٌة ترٌبس

2219-2217/مبلعزام، مبروكالنظام القانونً لهٌبات التوظٌف الجماعً للقٌم المنقولة فً التشرٌع الجزابري

2222-2220/مبلعزام، مبروكتعدٌل رأس مال شركة المساهمة

2225-2223/مبن دادة، وافٌةجرٌمة المنافسة غٌر المشروعة فً القانون الجزابري

2228-2226/مبن دادة، وافٌةجرٌمة التفلٌس فً القانون الجزابري

2231-2229/مشوقً، سمٌرالملكٌة الفكرٌة فً إطار المنظمة العالمٌة للتجارة

2234-2232/مشوشو، عاشورالنظام القانونً الندماج الشركات التجارٌة

2237-2235/ممالك، محمدتقدٌم الحصة العٌنٌة فً تؤسٌس الشركات التجارٌة

2240-2238/ممالك، محمدضمان التعرض و االستحقاق فً عقد اإلٌجار

2243-2241/ممعٌزة، رضاأثر العوامل النفسٌة فً تحدٌد العقوبة الجنابٌة

2246-2244/معماروش، سمٌرةالكتابة اإللكترونٌة كوسٌلة إلثبات العقود المبرمة عبر االنترنت

2249-2247/مبوغازي، وهٌبةالقرارات اإلدارٌة القابلة لالنفصال

2252-2250/مبرٌك، عبد الرحمانمنازعات الصفقات العمومٌة فً مرحلتً اإلبرام والتنفٌذ فً القانون الجزابري

2255-2253/مروابح، فرٌدالحماٌة الجنابٌة لالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة

2258-2256/مروابح، فرٌدالحماٌة الجنابٌة للشهود

2261-2259/مبلعٌساوي، محمد الطاهرصالحٌات محافظ الحسابات

2264-2262/محمزاوي، جوٌدةعقد الكفالة فً القانون المدنً الجزابري

2267-2265/مشوقً، سمٌرالحقوق المجاورة لحقوق المإلف

2270-2268/مزروق، نوالحوكمة الشركات

2273-2271/مغجاتً، عبد الحلٌمجامعة الدول العربٌة وسبل إصالحها

2276-2274/مكوسة، عمارالنزاعات الحدودٌة و اإلقلٌمٌة العربٌة

2279-2277/مصفو، نرجسالحماٌة القانونٌة لالجبٌن

2282-2280/مبن ورزق، هشامواقعها وسبل تحسٌنها: عالقة اإلدارة بالمواطن فً الجزابر 

2285-2283/مرقولً، كرٌماختصاصات مجلس الدولة فً الجزابر

2288-2286/مرقولً، كرٌمحماٌة الصحافٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة

2291-2289/مشاكري، سمٌةمبدأ اإلنسانٌة فً القانون الدولً اإلنسانً

2294-2292/مشاكري، سمٌةاألسلحة المحرمة دولٌا

2297-2295/مكوسة، جمٌلةالعقوبات االقتصادٌة وآثارها على الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

2300-2298/مكوسة، جمٌلةخصوصٌة محكمة التنازع

2303-2301/مبٌزات، صونٌاالمبادئ الكبرى لقانون البٌبة

2306-2304/مبٌزات، صونٌاإدارة الكوارث

2309-2307/مبن بلقاسم، أحمدأطر التعاون الدولً فً مكافحة االتجار بالبشر

2312-2310/مبن بلقاسم، أحمداالنتهاكات اإلسرابلٌة لحقوق المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن

2315-2313/مسمارة، فٌصلدور البرلمان فً الرقابة على أعمال الحكومة

مدى فعالٌة المجلس الدستوري فً رقابة دستورٌة القوانٌن فً النظام الدستوري 

الجزابري

2318-2316/مسمارة، فٌصل

2321-2319/ملعقابً، سمٌحةمعٌار الجدارة فً االلتحاق بالوظٌفة العامة فً النظام القانونً الجزابري

2324-2322/ملعقابً، سهامالتحفٌز كؤداة لرفع مستوى األداء الوظٌفً

2327-2325/مشٌبانً، عبد هللاجرٌمة التعذٌب فً القانون الدولً

2330-2328/مشٌبانً، عبد هللاالحصانة القضابٌة والجزابٌة للمبعوث الدبلوماسً

2333-2331/مبرارمة، صبرٌنةحقوق اإلنسان ودمقرطة النظام اإلعالمً

2336-2334/مبرارمة، صبرٌنةأثر العولمة على حقوق اإلنسان

2339-2337/مقرقور، نبٌلتنفٌذ القرارات الصادرة ضد اإلدارة بٌن النظرٌة والتطبٌق

2342-2340/مقرقور، نبٌل01-06جرٌمة الرشوة فً ظل قانون مكافحة الفساد 

2345-2343/مبن حسٌن، لٌلىدراسة حالة الدول العربٌة: الحق فً تكوٌن الجمعٌات 

2348-2346/مبن حسٌن، لٌلىتداعٌات العولمة على الحق فً البٌبة
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2351-2349/مدربال، مدٌحةالتدخل الدولً اإلنسانً

2354-2352/مدربال، مدٌحةالنزاع الحدودي أمام المحكمة الدولٌة لقانون البحار

2357-2355/مسعداوي، كمالأثر العقوبة التؤدٌبٌة على ترقٌة الموظف العام

2360-2358/مسعداوي، كمالالحماٌة القانونٌة للبٌانات الشخصٌة فً التشرٌع الجزابري

2363-2361/مكسال، عبد الوهاباإلثبات فً المنازعات اإلدارٌة

2366-2364/مكسال، عبد الوهابآلٌات تحقٌق التوازن بٌن السلطة والحرٌة

2369-2367/ممهنً، هبةالعدالة الجنابٌة الدولٌة

2372-2370/مبن سٌدهم، حورٌةدور المنظمات اإلقلٌمٌة فً حماٌة حقوق اإلنسان

2375-2373/مصدٌقً، سامٌةآلٌات مالحقة المجرمٌن فً القانون الجنابً الدولً

2378-2376/مصدٌقً، سامٌةتكرٌس مبدأ العالمٌة فً القوانٌن الداخلٌة

2381-2379/مصدٌقً، سامٌةجرٌمة التزوٌر فً قانون العقوبات الجزابري

2383-2382/مزكٌة، بلهولالدولة الفاشلة

2386-2384/مزكٌة، بلهولالجرٌمة المنظمة العابرة لألوطان

2389-2387/مبشٌر الشرٌف، شمس الدٌنالنظام القانونً للهٌبة الوطنٌة للوقاٌة من الفساد ومكافحته

2392-2390/محرٌزي، زكرٌاءدور هٌبة األمم المتحدة فً الرقابة على حقوق اإلنسان

2395-2393/محرٌزي، زكرٌاءالعالقة بٌن السلطة التشرٌعٌة و السلطة التنفٌذٌة فً النظام الدستوري الجزابري

2398-2396/مبن ستٌرة، الٌمٌنمبدأ المساواة فً الحملة االنتخابٌة

2401-2399/مبن ستٌرة، الٌمٌنضمان حماٌة حق الترشح فً ظل قانون االنتخابات الجزابري

 المتضمن 09-08على ضوء القانون : شرط المٌعاد فً دعوى اإللغاء فً الجزابر 

قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
2404-2402/مصدٌقً، عبد العزٌز

2407-2405/مقرماد، محمدالحبس المإقت و التعوٌض عن الحبس التعسفً

2410-2408/مقرماد، محمداألحكام الجزابٌة و طرق الطعن فٌها

2413-2411/مخبابة، أمٌرةالجرٌمة التؤدٌبٌة للموظف العام

2416-2414/مخبابة، أمٌرةالضبط اإلداري

2419-2417/مشوادرة، رضاالتدخل اإلنسانً فً القانون الدولً

2422-2420/مشوادرة، رضااتفاقٌات جنٌف و النزاعات الدولٌة

2425-2423/معوابد، شهرزاداألجهزة الرقابٌة فً ضبط مخالفات التعمٌر

2428-2426/مواسع، حورٌةالحماٌة الدولٌة ألسرى الحرب

2431-2429/مواسع، حورٌةمكانة العرف الدولً فً الحماٌة الجنابٌة للمدنٌٌن

2434-2432/مخرشً، إلهاممجلس المنافسة ودوره فً حماٌة السوق

2437-2435/مخرشً، إلهامالنظام القانونً للصفقات العمومٌة فً ظل التعدٌالت الجدٌدة

2440-2438/مبن ذٌب، عبد هللاالتعوٌض عن الحبس المإقت

2443-2441/مبن ذٌب، عبد هللاأدلة اإلثبات فً المسابل الجزابٌة

2446-2444/مقنوفً، وسٌلةالوضع القانونً للمرتزقة فً القانون الدولً

2449-2447/مغبولً، منىمبدأ التمٌٌز بٌن المقاتلٌن و المدنٌٌن فً القانون الدولً العام

2452-2450/مغبولً، منىالحماٌة المقررة للمدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة

2455-2453/محومر، عبد الغانًمبدأ حق الشعوب فً تقرٌرها مصٌرها فً مٌثاق ولوابح األمم المتحدة

2458-2456/محومر، عبد الغانًمبدأ الفصل بٌن السلطات فً أنظمة الحكم العربٌة

2461-2459/مخالف، وردةتلوث المٌاه

2464-2462/مخالف، وردةتلوث الهواء

2467-2465/محداد، محً الدٌنطرق فض النزاعات الحدودٌة فً القانون الدولً

2470-2468/محداد، محً الدٌنآلٌات حماٌة حقوق اإلنسان فً التشرٌع الجزابري

2472-2471/ممعمري، نصر الدٌندراسة مقارنة مع التجربة المصرٌة : 1996تعدٌل الدستور الجزابري 

2475-2473/ممعمري، نصر الدٌن1996معوقات التجربة البرلمانٌة فً الجزابر بعد دستور 

2478-2476/ممرابط، عبد الحكٌم1996مبدأ الفصل بٌن السلطات و تطبٌقاته فً ظل دستور 

2480-2479/مثوابتً، إٌمان سروراإلدارة اإللكترونٌة

2483-2481/مثوابتً، إٌمان سرورالفساد اإلداري
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2486-2484/مبركان، إكراماألمن اإلنسانً فً القانون الدولً وانعكاسات تطبٌقاته على الجزابر

2489-2487/مشتوان، الهاديالتحول الجدٌد لصندوق النقد الدولً

2492-2490/ممشري، سلمىاألمن الصحً وحقوق الحٌاة

2495-2493/ممشري، سلمىحق المواطن فً األمن فً ظل المتغٌرات العالمٌة الجدٌدة

2498-2496/مبوسعدٌة، رإوفحصانة مقر البعثة الدبلوماسٌة فً القانون الدولً

2501-2499/مبوسعدٌة، رإوفقطع العالقات الدبلوماسٌة

2504-2502/محسان، عبد السالمالحماٌة الجنابٌة للتجارة اإللكترونٌة فً التشرٌع الجزابري

2507-2505/محسان، عبد السالمأسالٌب إبرام الصفقات العمومٌة و الجرابم المتعلقة بها فً التشرٌع الجزابري

2510-2508/منمدٌلً، رحٌمةعقود المشاركة بٌن القطاع العام والخاص

2513-2511/منمدٌلً، رحٌمةالتحكٌم فً العقود اإلدارٌة ومدى اللجوء إلٌه

2516-2514/مطاجٌن، نسٌمةالجرٌمة اإللكترونٌة وموقف المشرع الجزابري منها

2519-2517/مطاجٌن، نسٌمةتطور النظام السٌاسً الجزابري فً ظل الدساتٌر

2522-2520/مشٌح، عبد الحقالدعوى المدنٌة التبعٌة

2525-2523/مشٌح، عبد الحقالحبس المإقت

2528-2526/مبن أعراب، محمدأسالٌب حل المنازعات الجبابٌة فً التشرٌع الجزابري

2530-2529/ممعٌزة، رضااألنظمة الجبابٌة فً التشرٌع الجزابري

2532-2531/مغربً، نجاحرقابة القاضً اإلداري على أعمال اإلدارة فً الظروف االستثنابٌة

2535-2533/مرقولً، كرٌمالتحفظ على المعاهدات الدولٌة

2538-2536/مبوسعدٌة، وهٌبالسلطة التشرٌعٌة فً النظام السٌاسً الجزابري

2541-2539/مبوغازي، وهٌبةتطبٌق القانون األجنبً أمام القضاء الوطنً

2544-2542/ممالك، محمدعقد الترخٌص الستغالل العالمة التجارٌة

2547-2545/مصفو، نرجسالتحفظ على المعاهدات الدولٌة

2550-2548/ممرابط، عبد الحكٌمالتعدٌالت الدستورٌة فً الجزابر

2553-2551/محمزاوي، جوٌدةحرٌة اإلعالم فً ظل التطورات الجهوٌة

2556-2554/مشوشو، عاشورتنازع القوانٌن فً مجال إنعقاد الزواج وإنحالله

2559-2557/مقارة، السعٌدواجب الطاعة فً الوظٌفة العمومٌة وحدودها فً النظام الجزابري

2562-2560/مدربال، مدٌحةالمساعدات اإلنسانٌة

2565-2563/مبن أودٌع، نعٌمةمجاالت اإلستثمار الخاص فً التشرٌع الجزابري

2568-2566/موداد، عطويعقد البٌع فً التشرٌع الجزابري

2571-2569/مالعٌاشً، شتواحالنظام القانونً للشركات المتعددة الجنسٌات

2574-2572/ممرٌم، حسامالحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً ظل منظمة األمم المتحدة

2577-2575/مٌونس، عفان(المسقط والمكسب)أحكام التقادم فً القانون المدنً الجزابري 

2580-2578/ممالك، محمد(دراسة مقارنة)النظام القانونً لتعدٌل رأس مال الشركات التجارٌة 

2583-2581/مسعٌدة، بوقندولالحماٌة الجنابٌة للجنٌن فً القانون الجزابري

2586-2584/مبالل، موزاي12/06المكانة القانونٌة للجمعٌات المدنٌة بالجزابر و أثرها على فعالٌتها قانون 

2589-2587/مولٌد، زرقانالنظام القانونً لمنظمة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة

2592-2590/مفرٌدة، مٌهوبًضمانات المتهم فً المحاكمة العادلة

2595-2593/مصبرٌنة، برارمةالجرٌمة اإللكترونٌة

2598-2596/منور الدٌن، عرباتنًاإلبتمان المصرفً فً التشرٌع الجزابري

2601-2599/مفٌصل، بوخالفةرضا المجنً علٌه و أثره على المسإولٌة الجزابٌة

2604-2602/منور الدٌن، عرباتنًعملٌة خصم األوراق التجارٌة لدى البنوك

2607-2605/منصر الدٌن، معمري(دراسة مقارنة)الوزٌر فً النظام الدستوري الجزابري 

2610-2608/ممحمد، مالكالتعوٌض اإلتفاقً فً التشرٌع الجزابري

2613-2611/مزكرٌا، حرٌزي1996طبٌعة النظام السٌاسً الجزابري فً ظل دستور 

2616-2614/مشفٌقة، بن كسٌرةاألوامر اإلستعجالٌة وطرق الطعن فٌها

2619-2617/مأمٌرة، خبابةالسلطات اإلدارٌة المستقلة

2622-2620/مالصادق، جديWIPOالمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 
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2625-2623/ممنى، غبولًطرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومٌة

2628-2626/منجاح، غربًدعوى الحٌازة فً التشرٌع الجزابري

2631-2629/مهبة، مهنًشروط إكتساب صفة التاجر

2634-2632/مفرٌد، روابحنظرٌة البطالن فً قانون اإلجراءات الجزابٌة

2637-2635/مفتحً، بن زٌدعقد الترخٌص بإستغالل العالمة التجارٌة

2640-2638/مسهام، خلٌلًاألثار القانونٌة المترتبة عن عقد الترخٌص بإستغالل براءة اإلختراع

2644-2642/مإٌمان، لعمٌريالحماٌة الدولٌة لبراءة اإلختراع

2647-2645/مسمٌر، شوقًألٌات األمم المتحدة لحماٌة حقوق اإلنسان

2650-2648/موهٌبة، بوغازيالقانون الواجب التطبٌق على الزواج وإنحالله

2653-2651/معبد الحكٌم، مرابطدور البلدٌة فً التنمٌة المحلٌة: المجالس الشعبٌة المحلٌة والتنمٌة المحلٌة دراسة فً 

2656-2654/مالمٌة، قاسمإشكالٌة التعارض بٌن اإلتفاقٌة والتشرٌع

2659-2657/معبد هللا، بن ذٌبعقوبة اإلعدام

2662-2660/مكرٌم، رقولًالجرابم اإلنتخابٌة

2665-2663/منبٌل، ونوغًالكفالة الشخصٌة والعٌنٌة فً التشرٌع الجزابري

2668-2666/مزٌنب، جوديعقد الكفالة المدنٌة واألثار المترتبة علٌها

2671-2669/معبد الرحمان، برٌكالقضاء اإلستعجالً فً المادة اإلدارٌة فً التشرٌع الجزابري

2674-2672/موافٌة، بن دادةجرابم التزوٌر فً القانون الجزابري

2677-2675/منبٌل، ونوغًالنظام القانونً لعقود تراخٌص براءة اإلختراع

2680-2678/مأنٌسة، شامبًإلتزام البابع بتسلٌم المبٌع فً القانون الجزابري

2683-2681/مسمٌحة، لعقابًالشرط الجزابً فً القانون المدنً الجزابري

2686-2684/مشفٌقة، بن كسٌرةطرق الطعن فً المواد اإلدارٌة

2689-2687/مفٌصل، سمارةدور التنظٌم اإلداري للجماعات المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة

2692-2690/مسمٌرة، عماروشالبٌع مع شرط اإلحتفاظ بالملكٌة

2695-2693/مأحمد، بن بلقاسممدى إمكانٌة المحاكمة الجنابٌة على الجرابم اإلسرابٌلٌة

2698-2696/مإلهام، خرشًالنظام القانونً للمجموعات المحلٌة فً ظل القوانٌن الجدٌدة

2701-2699/مإبراهٌم الخلٌل، والًاإلرهاب الدولً بٌن التجرٌم والمكافحة

2704-2702/مشمس الدٌن، بشٌر الشرٌفحقوق اإلرتفاق فً القانون الجزابري

2707-2705/مصونٌا، بٌزاتمشكلة التغٌرات المناخٌة

2710-2708/ملخضر، بن سهٌلاإلستجواب كآلٌة للرقابة البرلمانٌة فً الجزابر

2713-2711/معبد الوهاب، كسالدور القاضً اإلداري اإلستعجالً فً حماٌة الحقوق والحرٌات األساسٌة

2716-2714/مزبٌر، جوامعإندماج الشركات

2719-2717/مأنٌسة، شامبًإنقضاء الشركات التجارٌة وتصفٌتها فً ظل القانون الجزابري

2722-2720/منجود، خاللفةعقد الودٌعة فً التشرٌع الجزابري

2725-2723/معبد الحق، شٌحالتصرفات الواردة على المحل التجاري

2728-2726/ملخضر، بن سهٌلسلطات قاضً التحقٌق فً التشرٌع الجزابري

2731-2729/منجاح، غرب09/08ًشروط قبول الدعوى القضابٌة فً ظل قانون اإلجراءات االمدنٌة واإلدارٌة 

2734-2732/مإٌمان رٌمة سرور، ثوابتًالنظام االقانونً ألوقات العمل فً االتشرٌع الجزابري

2737-2735/مالمٌة، قاسممشاكل ضاابط االجنسٌة فً مسابل األحوال الشخصٌة

2740-2738/مر ضوان، قرواشالوسطاء فً عملٌات البورصة

2743-2741/مزوٌنة، تاكلٌتإندماج الشركات فً التشرٌع الجزابري

2746-2744/مالصادق، جديجرٌمة التقلٌد فً الملكٌة الفكرٌة فً القانون الجزابري

2749-2747/مإسمهان، محمدي(دراسة حالة نهر النٌل)اآللٌات االقانونٌة لحماٌة الموارد المابٌة 

2752-2750/مإٌمان، لعمٌريعقد المعرفة الفنٌة

2755-2753/مزكٌة، بلهولالخصومات التً ٌختص مجلس الدولة بنظرها

2758-2756/مجمٌلة، كوسةالحق فً البٌبة و آثار إستخراج الغاز الصخري علٌه

2761-2759/محورٌة، واسعدراسة فً نص المادة األولى من القانون المدنً الجزابري: مصادر القانون 

2764-2762/مخضرة، مخلوفًالحماٌة القانونٌة للمٌاه الدولٌة المشتركة
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2767-2765/مسمٌر، شوقًحظر إستعمال األلغام فً القانون الدولً اإلنسانً

2770-2768/موسٌلة، قنوفًدراسة مقارنة بٌن اإلرهاب والجرٌمة المنظمة

2773-2771/مسمٌة، شاكريالعقود اإلدارٌة

2776-2774/مكاتٌة، قرماشإثبات الملكٌة عن طرٌق التقادم المكسب فً القانون الجزابري

2779-2777/مأسماء، كسكاسحوالة الحق وحوالة الدٌن فً القانون المدنً الجزابري

2782-2780/مٌونس، عفانالمسإولٌة الجنابٌة للشخص المعنوي

2785-2783/معبد الحلٌم، غجاتًالمبادئ العامة التً تحكم عمل المحكمة الجنابٌة الدولٌة

2788-2786/مشهرزاد، عوابدالمسإولٌة اإلدارٌة عن األشغال العامة

2791-2789/مالذوادي، بورمانًآثار العدول عن الخطبة فً الفقه والقانون والقضاء

2794-2792/مسامٌة، صدٌقًجرابم الحرب فً إطار المحااكم الجنابٌة الدولٌة

2797-2795/ممبروك، بلعزاممسإولٌة البنك عن جرابم تبٌٌض األموال

2800-2798/موهٌبة، بوغازيعقد االمتٌاز كؤسلوب من أسالٌب تسٌٌر المرافق العامة

2803-2801/مفرٌد، روابحالمسإولٌة الجزابٌة للشخص المعنوي

2806-2804/مولٌد، زرقانالنظام القانونً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة

2809-2807/مصورٌة، حدادالسفتجة فً القانون التجاري الجزابري

2812-2810/مكوسام، أمٌنةحماٌة الملكٌة الفكرٌة فً التشرٌع الجزابري

2815-2813/مخالد، بوصفصاف05/02تطور قانون األسرة الجزابري دراسات تعدٌالت األمر 

2818-2816/موشتاتً، حكٌمالدفاتر التجارٌة وحجٌتها فً اإلثبات

2821-2819/ممنى، غبولًعقد إٌجار المحل التجاري

2824-2822/مسمٌحة، لعقابًالمنازعات الضرٌبٌة فً التشرٌع الجزابري

2827-2825/مزبٌر، جوامعآثار حكم شهر اإلفالس بالنسبة لجماعة الدابنٌن

2830-2828/مبوسعدٌة، وهٌبالرقابة على دستورٌة القوانٌن فً التشرٌع الجزابري

2833-2831/ممرٌم، حسامحق الحٌاة فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان

2836-2834/مداودي، عبد الحفٌظ09/08القضاء اإلستعجالً فً ظل قاانون اإلجراءاات االمدنٌة واإلدارٌة 

2839-2837/منرجس، صفودور القاضً اإلداري فً الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص

2842-2840/مسمٌة، شاكريحماٌة المخطوطات على الصعٌد الوطنً

2845-2843/مشوادرة، رضادراسة حالة العالم العربً: حقوق االنسان بٌن النظرٌة والتطبٌق 

2848-2846/مبرادعً، محً الدٌنالمنازعات الطبٌة فً التشرٌع الجزابري

2851-2849/محداد، محً الدٌن(حالة كوسوفو)دور األمم المتحدة فً حماٌة األقلٌات أثناء النزاعات 

2854-2852/مأحالم، عابدأثر التعددٌة الحزبٌة على المشاركة السٌاسٌة فً البرلمان الجزابري

2857-2855/مسمٌر، شوقًحظر تجنٌد األطفال فً الحروب والنزاعات المسلحة

2860-2858/منسمة، بطٌحًمكافحة جرٌمة تبٌٌض األموال

2863-2861/مسهام، خلٌلًالضمانات القانونٌة لبراءة اإلختراع اإلضافٌة

2866-2864/ممرٌم، حسامدور الدٌمقراطٌة فً تفعٌل حقوق اإلنسان

2869-2867/مفٌصل، بوخالفةاستجواب المتهم فً مرحلة التحقٌق االبتدابً

2872-2870/مشوشو، عاشورحماٌة المستهلك فً المعامالت التجارٌة اإللكترونٌة

2875-2873/مقرماد، محمدعقوبة اإلعدام بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن

2878-2876/منزٌهة، غزالًالتحوٌل المصرفً و اإللكترونً لألموال

2881-2879/مشهرزاد، خٌرالوضع القانونً للمنظمات غٌر الحكومٌة فً المإسسات االقتصادٌة الدولٌة

2884-2882/ممعٌزة، رضادور الطب الشرعً فً اإلثبات الجنابً

2887-2885/مرحٌمة، نمدٌلًالنظام الرباسً فً النظم السٌاسٌة المقارنة

2890-2888/مبرادعً، محً الدٌنالنظام القانونً لدعاوى الحٌازة

2893-2891/موافٌة، داهلنهاٌة القرارات اإلدارٌة عن غٌر طرٌق القضاء

2896-2894/مفاكٌة، سقنًاإلطار القانونً والمإسساتً لجرٌمة الرشوة

2899-2897/مشهرزاد، عوابدالمسإولٌة اإلدارٌة بالتعوٌض عن القرارات اإلدارٌة غٌر المشروعة

2902-2900/مجمٌلة، كوسةالعقوبات االقتصادٌة الدولٌة الذكٌة

2905-2903/مفوزٌة، بن عثماناآللٌات القانونٌة لتجسٌد الحكم الراشد فً الجزابر
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رمز الطلبالمشرفالعنــــــــوان

2908-2906/مبن ستٌرة، الٌمٌناإلجراءات التمهٌدٌة الشكلٌة للعملٌة االنتخابٌة

2911-2909/مسامٌة، صدٌقًدور مجلس األمن فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً

2914-2912/موسٌلة، قنوفً-دراسة مقارنة - العقد اإلداري والعقد المدنً 

2917-2915/مصورٌة، حدادالتنظٌم القانونً للعالمة التجارٌة فً القانون الجزابري

2920-2918/موافٌة، داهلمصر- الجزابر-فرنسا : اختصاصات مجلس الدولة دراسة مقارنة 

2923-2921/مكاتٌة، قرماشعصرنة الجهاز القضابً فً الجزابر

2926-2924/معبد الرحمان، برٌكمسإولٌة الدولة عن الخطؤ القضابً فً التشرٌع الجزابري

2929-2927/مالهادي، شتوانالبٌع بالمزاد العلنً فً القانون الجزاابري

2932-2930/مبوالفة، حدةالحماٌة القانونٌة للطفل ضد العنف فً التشرٌع الجزبري

2935-2933/مكوسام، أمٌنةالتحكٌم التجاري الدولً كوسٌلة لحل منازعات عقود التجارة اإللكترونٌة

2938-2936/محورٌة، واسعالمحضر القضابً

2941-2939/مصبرٌنة، برارمةالعلمانٌة بٌن النطرٌة والتطبٌق

2944-2942/مأمٌرة، خبابةسلطات االدارة فً ابرام وتوجٌه لعقد

2947-2945/مشوشو، عاشورأحكام عقد الهبة فً قانون ااألسرة الجزابري

2950-2948/منزٌهة، غزالًالنظام القانونً للنقود اإللكترونٌة

2953-2951/محسان، عبد السالمالحماٌة القانونٌة للعالمة التجارٌة فً التشرٌع الجزابري

2956-2954/منرجس، صفوإجراءات سٌر الدعوى أمام المحكمة الجنابٌة الدولٌة

2959-2957/مدربال، مدٌحةالوظٌفة اإلفتابٌة لمحكمة العدل الدولٌة

2962-2960/معبد الرحمان، برٌكرقابة القاضً اإلداري على قرارات مجلس المنافسة فً التشرٌع الجزابري

2965-2963/محومر، عبد الغانًمبدأ عدم التدخل فً القانون الدولً العام

2968-2966/مدربال، مدٌحةوسابل تسوٌة المنازعات وفقا إلتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار

2971-2969/منوال، زروقنظرٌة البطالن فً القانون المدنً

2974-2972/محمزاوي، جوٌدةحقوق اإلنسان بٌن العالمٌة وإنتقابٌة الممارسة

2977-2975/منوال، زروقالمحرر اإللكترونً كدلٌل إثبات

2980-2978/معبد العزٌز، صدٌقًاإلجراءات القضابٌة فً الدعوى اإلدارٌة

2982-2981/مإٌالس، توازيالحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان بٌن مبدأ السٌادة وواجب التدخل اإلنسانً

2984-2983/مسمٌحة، بلمهديالغرامة التهدٌدٌة

2987-2985/موداد، عطويدور القاضً والخصوم فً توزٌع عبء اإلثبات فً المسابل المدنٌة
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