
 

 
 

 برانمج مناقشات مذكرات طلبة السنة الثانية ماسرت
 2019جويلية  40 ميساخل يوم املودعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 2محمد ملين دباغين سطيف جامعة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 القانون العامتخصص:  قسم الحقوق 

  2019/  2018املاستر برنامج مناقشات مذكرات 

 

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

47  

 جالوجي شفيقة

 اإلجرائيةالحماية الجزائية 

للموظف العام املتهم في التشريع 

 الجزائري 

  رئيسا بشير الشريف شمس الدين

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

11:30 – 13.00 

 

G مشرفا ومقررا صديقي عبد العزيز 

 ممتحنا ري وهيبةيزب

 واضح مايسة 48
قات فالفساد في الصتجربة مكافحة 

 العمومية

  رئيسا خالف وردة

 األربعاء

 2019جويلية10

 

10.00 – 11.30 

 

C 
 مشرفا ومقررا معمري نصر الدين زرال راضية

 اممتحن سام مريمح

49  

 كانوني عصام

 

ملحلي في الرقابة املالية على االنفاق ا

 الجزائر

  رئيسا عوابد شهرزاد

  السبت

 2019جويلية  06

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا ثوابتي إيمان ريمة سرور 22

 حناممت قرماش كاتية

05 مسؤولية الحكومة أمام رئيس  نمجوبي ياسي 

الجمهورية وحقيقة ازدواجية 

 السلطة التنفيذية

  رئيسا بن ستيرة اليامين

 األربعاء

 2019جويلية10

 

08.30 – 10.00 

 

C مشرفا ومقررا ظريف قدور  يعيش حمزة 

 ممتحنا  اسينخريصة يبو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

بلقالسم والا الرقم لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال  عة قاال   

الصحي العام عن مسؤولية املرفق  أبو زرقة محمد عبد الرحمن 51

 األخطاء الطبية

  رئيسا لةيقنوفي وس

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا كرد الواد مصطفى أبو شاويش نور كامل خالد 52

 انممتح أو معمر بوبكر نسيم

 وخة بشيرزيل 52
رقابة املجلس الدستوري على انتخابات 

 ياملجلس الشعبي الوطن

  رئيسا منصوري رؤوف

 األربعاء

 2019جويلية10

 

13:00-14:30 

 

 مشرفا ومقررا بو قرن توفيق دردوخ نادية 51

 ممتحنا أيت شعالل

ابرام اتفاقيات تفويض املرفق  إجراءات طالب خولة 53

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  العمومي

18-199 

 األربعاء رئيسا خرش ي الهام

 2019ةجويلي10

 

11:30 – 13.00 

 

 مشرفا ومقررا برارمة صبرينة حراش أميرة 22

منهي هبة    حناممت 

45 مركز الوزير األول في النظام الدستوري  حصوص ذكرى  

  الجزائري 

  رئيسا  ةمديح دربال

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

10.00 – 11.30 

 

A مشرفا ومقررا شاكري سمية حصوص مريم 

 ممتحنا قاسم المية

55 مة عمال الحكو أة البرملانية على الرقاب قليل محمد 

من خالل آليتي ملتمس الرقابة 

 التصويت بالثقةو 

  رئيسا وليد زرقان

 األربعاء

 2019جويلية10

 

11:30 – 13.00 

 

G مشرفا ومقررا ظريف قدور  مرداس عبد املالك 

 ممتحنا معمري نصر الدين

65  العمل التشريعي بين البرملان وهيمنة فسقمري يو  

 السلطة التنفيذية

 األربعاء رئيسا منصوري رؤوف

 2019جويلية10

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا ظريف قدور  قمري نور الدين 51

اسينخريصة يبو   حناممت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 ةاسيم السيوالعلو  كلية الحقوق 

  قسم الحقوق 

  قانون البيئةتخصص: برنامج مناقشات مذكــــــــرات 

 

مالرق لقبلواالسم ا  لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  

دور املعاهدات الدولية في حماية البيئة  بوحفص لبنى 14

 البحرية

  رئيسا سعداوي كمال

 األربعاء

 2019جويلية10

 

11:30 – 13.00 
 

 قرراا وممشرف غبولي منى 52

 ممتحنا بن حسين ليلى

 تيقرين زهيرة 15

 يئةاية البحمي مع املدني فدور املجت

  رئيسا سمير شوقي

 األربعاء

 2019جويلية10

 

10.00 – 11.30 
 

 مشرفا ومقررا غبولي منى 52

 ممتحنا بن ستيرة اليامين

  قرة نعيمة 16

ية للبيئة من التلوث الحماية القانون

 باملواد الكيميائية

  رئيسا بيزات صونيا

 األربعاء

 2019جويلية10

 

10.00 – 11.30 

 

 

 

22 
 مشرفا ومقررا وليد زرقان

 حناممت منهي هبة

 

 

 

 

 

 

 

 



 2طيف ملين دباغين سمد مح امعةج

 اسيةكلية الحقوق والعلوم السي

  2019 /2018 ستر ذكرات املاناقشات مبرنامج م

 لتخصص: قانون األعما
 

رقملا شة تاريخ المناق الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب  توقيت ال   القاعة  
نم رانةغا 55 ك في تهلازدواجية الجزاء كآلية لحماية املس 

 التشريع الجزائري 

  رئيسا هامل فوزية

  اء ثالثال

 2019جويلية  09

 

10.00 – 11.30 

 

B افية طالي نصيرة مقررامشرفا و  بن دادة و  

  ممتحنا بوخالفة فيصل

يذ العقد حماية املستهلك في مرحلة تنف مصمودي سمية 56

 االلكتروني

  رئيسا قارس بوبكر

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

13.00 – 14.30 

 

ومقررامشرفا  بوخروبة حمزة 22  

 ممتحنا بورزام رمزي 

الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء أحكام  عياط مريم 57

قانون حماية املستهلك وقانون املمارسات 

 التجارية

  رئيسا برادعي محي الدين

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

11:30 – 13.00 

 

A مشرفا ومقررا شوشو عاشور  لهاللي لبنى 

سعيدة بوقندول   ممتحنا 

 

58 

 

 ذيب سلمى

 

ك التجاريةبنو على ال آليات الرقابة  

  رئيسا وشتاتي حكيم

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

10:00 – 11.30 

 

E مشرفا ومقررا شيطر محمد بوزيدي 

 ممتحنا برادعي محي الدين

 

 

 

 

 



 

لقبالسم والا الرقم لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  فةالص  شة تاريخ المناق  توقيت ال  عة قاال   

95   رئيسا م أمينةساكو  النظام القانوني للنقود االلكترونية يوسفي عبد الرحيم 

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

08:30-10:00 

 

 مشرفا ومقررا ةغنيباطلي  22

 ممتحنا بورزام رمزي 

 فق عنتراتو  60
 ضبط املمارسات املقيدة للمنافسة في

 التشريع الجزائري 

  رئيسا هاللة نادية

  اإلثنين

2019جويلية  80  

 

03.11 – 00.31  

 

04  مشرفا ومقررا زايدي أمال 

بوزيدي حمدشيطر م  ممتحنا 

املسؤولية القانونية للعون االقتصادي  لبيض أميرة 61

)قانون  04/02في ضوء القانون رقم 

 (املمارسات التجارية

  رئيسا عالق ملنور 

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

08:30-10:00 

 

A العزيز قرشوش عبد  مشرفا ومقررا 

 حناممت لعميري ايمان

فق ع و تنظيم القانوني لبراءة االختراال العطري أحالم 62

 (TRIPS)اتفاقية تريبس 

  رئيسا جدي الصادق

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

08:30-10:00 

 

B ومقررافا مشر  معيزة رضا 

 ممتحنا مهداوي حنان

 عبيدة قيدوم 63
خصوصيات الركن املعنوي في جرائم 

 األعمال

اب   رئيسا ح فريدرو

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

11:30-13:00 

 

E مشرفا ومقررا معيزة رضا 

بوزيداح بش  ممتحنا 

لشفافية املمارسات وسيلة ورة كالفات عوينات وهيبة 64

 لتجاريةا

  رئيسا شوشو عاشور 

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

13.00–14.30 

 

E مشرفا ومقررا بن خالد فاتح هالل باية 

ية سفيانرمازن  حناممت 

 

 

 

 



 

 

رقملا شة تاريخ المناق الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب  توقيت ال   القاعة  

56   رئيسا مناري عياشة شركة املساهمة جماعية علىالرقابة ال سمرة تجار 

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

11:30 – 13.00 

 

C مقررامشرفا و  شيطر محمد بوزيدي عادل عباس ي  

  ممتحنا قويدري كمال

  رئيسا جدي الصادق  اديةاالقتص عاتيالرقابة على التجم شافعي سماح 66

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

10.00–11.30 

 

C ابح فريد  مشرفا ومقررا رو

 ممتحنا بن خالد فاتح

76 العلميةخابر     رئيسا بن اوديع نعيمة صندوق دعم االستثمار 

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

11.30–13.00 

 

F ن خالد فاتحب  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا بلعزام مبروك

 

86  

دلة بين البنك لعالقة املتبااآلثار القانونية ل ديف شهيناز

 والعميل في بطاقة االئتمان

  رئيسا بلمامي عمر

   ثالثاءال

2019جويلية  90  

 

11.30 – 13.00 

 

ررامشرفا ومق بورزام رمزي  بوحادرة سناء 22  

 ممتحنا بوخروبة حمزة

 

 

 

 

 

 



 

 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

 ون المؤسسات الماليةتخصص: قان وق الحققسم 
  2019 - 2018رات الماستر برنامج مناقشات مذك

 

 القاعة  التوقيت  قشة تاريخ المنا الصفة المناقشةأعضاء لجنة  المذكرة عنوان االسم واللقب الرقم

النظام القانوني للعقد التجاري  بوسنة أحالم 24

   االلكتروني على ضوء القانون رقم

18-05 

  رئيسا كوسام أمينة

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

11:30 – 13.00 

 

D  افية  ومقررامشرفا  بن دادة و

 ممتحنا تحيبن زيد ف

  شقرة سلمى 25

 جريمة الصرف في التشريع الجزائري 

  ئيسار  بوخالفة فيصل

  ثالثاء ال

 2019جويلية  09

 

11:30 – 13.00 

 

B مشرفا ومقررا ر الدينموفق نو  قصراوي كينيا 

 ممتحنا هامل فوزية

النظام القانوني ملركزية املخاطر في  نسيمة أحطاطش 26

 -القروض البنكية نموذجا-الجزائر 

  رئيسا د الطاهربلعيساوي محم

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

11.30–13.00 

 

 مشرفا ومقررا سهام خليلي 32

 ممتحنا غزالي نزيهة

صندوق ضمان الودائع املصرفية في  واوي عبد القدوسز  27

 التشريع الجزائري 

  رئيسا ية سفيانرمازن

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

10.00–11.30 

 

D  مشرفا ومقررا غزالي نزيهة رزق هللا رمزي 

 ممتحنا شتواح العياش ي

 

 

 

 



 

 

 

 عة القا التوقيت  تاريخ المناقشة  الصفة قشةالمناأعضاء لجنة  المذكرة عنوان االسم واللقب الرقم

  رونق جدو  28

 الجوانب القانونية للحوكمة املصرفية

  رئيسا شتواح العياش ي

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

08.30–10.00 

 

D ومقررامشرفا  بلعزام مبروك دعاس وسام 

 ممتحنا ية سفيانرمازن

سر افشاء الرتبة عن املسؤولية املت ناصر بشرى  29

 املصرفي

 االحد رئيسا حسان عبد السالم

2019جويلية  07  

 

10.00–11.30 

 

F مشرفا ومقررا زوينة تاكليت 

 ممتحنا موفق نور الدين

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع  شماني عالء 30

 السكن عن طريق القروض العقارية

  رئيسا بلمامي عمر

ثالثاءال  

9201جويلية 09  

 

10.00–11.30 

 

 مشرفا ومقررا بن اوديع نعيمة عون زكريا 32

 ممتحنا كسكاس أسماء

ة في مجال صالحيات مجلس املنافس محمد واصلي 31

 ضبط السوق 

  رئيسا مروش مسعودة

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

10.00–11.30 

 

 مشرفا ومقررا بوضياف عبد الرزاق عبد املالك بن دريهم 24

 ممتحنا شوشو عاشور 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2سطيف ين باغجامعة محمد لمين د  
 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
 

17 

 

 ىكريم هد

ارد البشرية التخطيط االستراتيجي للمو 

 ودوره في تفعيل التنمية املحلية

  رئيسا سعدون نور الدين

ثالثاء ال  

2019جويلية 09  

 

11.30–13.00 

 

 ومقررا مشرفا عيادي عبد الكريم بوشنين الهام 24

 ممتحنا سمارة فيصل

الجماعات املحلية ودوه ية مال إصالحات قادري محمد طه 18

 في تحقيق التنمية املحلية في الجزائر

  ائيسر  نةمآعيساوة 

ثالثاء ال  

2019جويلية 09  

 

10.00–11.30 

 

 مقررامشرفا و  سمارة فيصل دنيا ايماننوفل  26

 ممتحنا لبيد عماد

تحقيق أهداف  في اإلداريةدور القيادة  عيب هند ال 19

 نظمةامل

  ارئيس مشلغوم نعي

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

11.30–13.00 

 

 مقررامشرفا و  موازي بالل حقيرة عبير 26

 ممتحنا حرشاو مفتاح

 
 

 

 

 

 



 

 

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

 حلي كآلية لعزيز الحكم الراشد امل قريش صبرينة 20

 ات االقليميةعملركزية اتخاذ قرار الجما

  رئيسا حرشاو مفتاح

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

13:00-14:30 

 

 ومقررامشرفا  عبد الكريم عيادي مصمودي ماجدة 24

 ممتحنا لبيد عماد

في  اإلقليميةاستقاللية الجماعات  بودوخة ايمان 21

 الجزائر

  رئيسا بوالفة حدة

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

08.30–10.00 

 

 مشرفا ومقررا عبد الكريم عيادي 24

 ممتحنا نعيمشلغوم 

االلكترونية ودورها في الحد من  اإلدارة بوسواليم حسناء 22

في الجزائر  اإلداريةة البيروقراطي

2008- 2018 

  رئيسا عابد أحالم

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

10.00–11.30 

 

 مشرفا ومقررا موازي بالل بوقرة عرجونة 28

 ممتحنا عبد الكريم عيادي

كية عوامل نجاح التجربة التنموية التر  قطوش سمية 23

ب العدالة والتنمية في ظل حكم حز 

2002/ 2008 

  رئيسا موازي بالل

ثالثاءال  

2019جويلية 09  

 

08.30–10.00 

 

 ومقررامشرفا  نةمآعيساوة  بوغاية شافية 28

 ممتحنا عابد أحالم

 

 

 

 

 

 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 علوم السياسيةم القس

 عالقات دولية ص: تخص استر مناقشات مذكرات امل برنامج
 

 لقاعة ا  التوقيت تاريخ المناقشة  الصفة المناقشةنة أعضاء لج المذكرة عنوان االسم واللقب الرقم

االنقسام الفلسطيني الداخلي  هند شنايت 19

وانعكاساته على القضية الفلسطينية 

2006- 2017 

 األربعاء رئيسا لبيد عماد

 2019جويلية  10

 

11:30 – 13.00 

 

C  ومقررامشرفا  اسالم قرن محمد  عمار عزيزي 

 متحنام  حاجة ال سعود

العسكرية: اقتصاديات القواعد  شوار آمنة 20

يني على منطقة صال -األمريكيالتنافس 

 2018 -2011يبوتي ج

  رئيسا محمد اسالم قرن 

  ربعاء األ 

2019جويلية  10  

 

10:00 – 11.30 

 

B مشرفا ومقررا ير شهرزادخ منصوري مهدي 

 ممتحنا نويوة لخضر

نطقة في امل اإليرانيفس التركي التنا عاللي سامح 21

 بعد الحرب الباردةالعربية ما 

  رئيسا بوالطمين لخضر

  ربعاء األ 

2019جويلية  10  

 

10:00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا عادل بن عمر بقة محسن 38

 اممتحن شوادرة رضا

االستراتيجية التركية في منطقة الشرق  روازقي هاني 22

 2011/2018 -سوريا نموذجا- األوسط

  رئيسا عويبر عيس ى

   ربعاءاأل 

2019جويلية  10  

 

11:30 – 13.00 

 

 مشرفا ومقررا وساق اليزيدب 38

 ممتحنا بوالطمين لخضر

23 
 

 لةبوزيدي سهي

 :بين االتساع والتفكك األوربياالتحاد 

كيا ضمام تر دراسة في أفاق ان

  ات خروج بريطانيا وتداعي

 األربعاء رئيسا عادل بن عمر

 2019جويلية  10

 

13.00–14.30 

 

C  مشرفا ومقررا جويدة حمزاوي 

 ممتحنا قرن محمد اسالم 

 


