
 2محمد ملين دباغين سطيف جامعة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 القانون العامتخصص:  قسم الحقوق 

  2019/  2018املاستر برنامج مناقشات مذكرات 

السم واللقبا الرقم لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة  شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  
ية في راطية التشاركتكريس الديموق بوناب بوبكر  23

 العملية االنتخابية بالجزائر 

 ربعاءال  رئيسا عوابد شهرزاد 

 2019جويلية  03

 

08:30– 00.01  

 

 مشرفا ومقررا منهي وردة  فروم أسامة  01

 ممتحنا راري حبيبة ز 

 بن دعاس عبد العزيز 24
بية في اية العملية االنتخاحم ضمانات

 التشريع الجزائري 

قدور  يفر ض  ربعاءال  رئيسا 

 2019جويلية  03

 

08:30– 00.01  

 

نصر الدين معمري  غلوس لحسن  02  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا بوقرن توفيق 

ء على ضو مأساليب تفويض املرفق العا أمير بعيرة  25

الطلب على " 199-18املرسوم التنفيذي 

   "، التراض ينافسةامل

 ربعاءال  رئيسا خبابة أميرة 

 2019جويلية  03

 

08:30– 00.01  

 

 مشرفا ومقررا شاكري سمية  زكريا بن سباع  03

 ممتحنا مخلوفي خضرة 

  عطوط بدر الدين  26

خطر الحماية القانونية للطفل في حالة 

 ئري زاجالتشريع ال في

 يسخمال رئيسا نمديلي رحيمة 

 2019جويلية  04

 

08:30– 00.01  

 

 مشرفا ومقررا بن دعاس سهام  تشير ياسين  02

 ممتحنا بن سيدهم حورية 

  دباش ريمة  27

مبدأ الجدارة في تولي الوظائف 

 العمومية 

شريف شمس الدين بشير   ربعاءال  رئيسا 

 2019جويلية  03

 

11:30– 00.13  

 

د الوهاب عبسال ك كتاف شريفة  01  مشرفا ومقررا 

ة صبرينة برارم  حناممت 
 

28 

 

  ذياب غزالن 

 لى سير املرفق العامع أثر االستقالة

 الخميس  رئيسا بن سهيل لخضر

 2019 جويلية 04

 

10.00 – 11.30 
02 

مة الزهراء فطيخلوفي   مشرفا ومقررا بن دعاس سهام  

 ممتحنا عفان يونس

 
 



 
 

 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم الحقوق 

  قانون البيئةتخصص: برنامج مناقشات مذكــــــــرات 
 

لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  
  بن خالف أنفال  06

 في حماية البيئةدور الوكاالت املتخصصة 

 ربعاءال  رئيسا مخلوف عمر 

 2019جويلية  03

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا شوقي سمير  ديا حداد لي 01

 ممتحنا د مصطفى كرد الوا

البيئية في  ار ئية عن االضر املسؤولية الجنا ي شادي معين عبد الهاد ر جاس 07

اقعة تحت االحتاللالد  ول الو

 "فلسطين ةإلى حال باإلشارة" 

 ربعاءال  رئيسا بوخالفة فيصل 

 2019جويلية  03

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا شيباني عبد هللا   المينخير محمد  02

 ممتحنا طر محمد بوزيدي شي

  غوالم رحمة  08

 في الجزائر  حماية املوارد املائية

 بعاءر ال  رئيسا غبولي منى 

 2019يلية جو  03

 

10.00 – 11.30 

 

 مشرفا ومقررا ي وردة منه قاس ى ابتسام  03

 ممتحنا خنفر محمد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  2019 /2018 ستر برنامج مناقشات مذكرات املا

 تخصص: قانون العمال

شة تاريخ المناق الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم توقيت ال   القاعة  
  منديل إلهام  23

ي التشريع شهار التضليلي فجريمة اإل 

 ئري الجزا

ربعاءال  رئيسا هامل فوزية   

2019جويلية  03  

 

10:00-11:30  

 

09 
مون أمينة رح حنان  مهداوي    مشرفا ومقررا 

  ممتحنا شباح بوزيد 

  زواوي شكيب  24

للتطور املصرفي في  اكبة النظام القانونيمو 

 الجزائر 

ربعاءال  رئيسا بن زيوش مبروك   

2019ة جويلي 03  

 

08:30– 00.01  

 

09 
 مشرفا ومقررا لطاهر بلعيساوي محمد ا دعان مراد

 ممتحنا موفق نور الدين 

25  

ل قش ي عاد  

 

 

على خصومة القانون الواجب التطبيق 

 التحكيم في منازعات التجارة الدولية 

امي عمر بلم ربعاءال  رئيسا   

2019جويلية  03  

 

03:11-00:31  

 

09 
وق نوال ر ز   مشرفا ومقررا 

 ممتحنا غزالي نزيهة 

ن مريم بوذ 26   

نات الشخصية للقروض املصرفية الضما  

ربعاءال  رئيسا موفق نور الدين   

2019جويلية  03  

 

10:00-11:30  

 

13 
لهام إ لفاض  مشرفا ومقررا بن زيوش مبروك  

ى بلواعر ليل  ممتحنا 

   ةبن سيلين كاهن 27

اقبة شركة  دور مندوب الحسابات في مر

 املساهمات 

ربعاءال  رئيسا بن أوديع نعيمة   

2019جويلية  03  

 

10:00-11:30  

 

لطاهربلعيساوي محمد ا بلوطي رفيدة  14  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا بلعزام مبروك 

 



  شريك خالد  28

غير  االستخدامؤولية املترتبة عن املس

  اإلئتمان اقةلبطاملشروع 

ربعاءال  رئيسا بلعزام مبروك  

2019جويلية  03  

 

03:11-00:31  

 

14 
سين ازعيم محمد ي  مشرفا ومقررا قرشوش عبد العزيز  

 ممتحنا  بن أوديع نعيمة

 خيار فيصل  29
 

في مناطق الجنوب  ير دعم االستثمار تداب

وذجام: والية سطيف نوالهضاب العليا  

رزاق ال بوضياف عبد  ربعاءال  رئيسا   

2019جويلية  03  

 

08:30– 00.01  

 

 مشرفا ومقررا عمروش سميرة  ضياف عمار  13

 ممتحنا بن أوديع نعيمة

  نحاوة نريمان  30

تنازع القوانين في عقود التجارة فض مشكلة 

 لكترونية اإل

ربعاءال  رئيسا قارس بوبكر   

2019جويلية  03  

 

03:11-00:31  

 

13 
إيمان سوادة   مشرفا ومقررا بورزام رمزي  

 ممتحنا رمازنية سفيان 

  عابد وداد  31

ية التحويل املصرفي لبنك عن عملمسؤولية ا

لكتروني اإل  

 الخميس  رئيسا بوضياف عبد الرزاق 

2019جويلية  40  

 

08:30– 00.01  

 

تيح وليد ش 01  مشرفا ومقررا قرشوش عبد العزيز  

 ممتحنا زروق نوال 

  قزوط غادة  32

ة على سبيل تقديم املحل التجاري كحص

الشركة  نتفاع فياإل   

اءربعال  رئيسا وشتاتي عبد الحكيم  

2019جويلية  03  

 

08:30– 00.01  

 

بلعيد فطيمة الزهراء  14

 أمال 

 مشرفا ومقررا باطلي غنية 

 ممتحنا جوامع زبير 

مد ري عبد الصبن بق 33   

حقوق والتزامات مالك براءة االختراع في 

ائري التشريع الجز   

ربعاءال  رئيسا قويدري كمال   

2019جويلية  03  

 

10:00-11:30  

 

 مشرفا ومقررا بن زيد فتحي  بيفوح إدريس  15

 ممتحنا بوخروبة حمزة 

  قسوم أمينة  34

  السهمالقيود الواردة على مبدأ حرية تداول 
ربعاءال  رئيسا بوخروبة حمزة   

2019جويلية  03  

 

03:11-00:31  

 

 مشرفا ومقررا برادعي محي الدين  زياد أمينة  15

 ممتحنا قويدري كمال 



  عثماني كلثوم بثينة  35

  التضامننية ملسير شركة ؤولية املداملس

ربعاءال  رئيسا تاكليت زوينة   

2019جويلية  03  

 

03:11-00:31  

 

يساوي محمد الطاهر عبل رضوان عائشة  08  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا ذيب زكرياء 

  صويط أسيا  36

  النظام القانوني ملجمع الشركات 

ربعاءال  رئيسا بلعيساوي محمد الطاهر  

1920جويلية  03  

 

00:31-14:30  

 

تفي رملة ك 08  مشرفا ومقررا عمروش سميرة  

 ممتحنا تاكليت زوينة

  ديلمي ناصر  37

اقبة ومندوب الحسابات كهيئات  مجلس املر

 همة رقابة في شركة املسا

غنية ي اطلب ربعاءال  رئيسا   

2019جويلية  03  

 

10:00-11:30  

 

 مشرفا ومقررا شوشو عاشور  لعوامر محمد  05

ة نادية هالل  ممتحنا 

 

38 

القانوني لحماية املستهلك في املجال  اإلطار  موصلي رانية

 الطبي والصيدالني

 الخميس  رئيسا لعميري إيمان 

 2019 جويلية 04

 

08:30– 00.01  

 

 مشرفا ومقررا شتواح العياش ي  عالق فتيحة صبيرة 04

 ممتحنا بلعزام مبروك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

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

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

 شعبان جازية  09
 

مسؤولية مسيري البنوك في التشريع 

 الجزائري 

  رئيسا  ذيب زكرياء

 ربعاء ال 

 2019جويلية  03

 

08:30– 10.00 

 

 مشرفا ومقررا ذوادي عادل  زواوي كاهنة  06

 ممتحنا بطيحي نسمة 

 بسكري غزالن  10
 

 التنظيم القانوني لشركات التأمين في الجزائر 

 ربعاء ال  رئيسا زايدي امال 

 2019جويلية  03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا زروق نوال  أوساس ي منال  06

 ممتحنا جوامع زبير 

 ملوش ي حليمة إكرام  11
 

 أحكام التصادم البحري في التشريع الجزائري 
افية   ربعاء ال  رئيسا بن دادة و

 2019جويلية  03

 

11:30-13:00 

 

 مشرفا ومقررا عماروش سميرة سيرة ريان  06

 ممتحنا شتواح العياش ي 

 ميهوبي زين العبدين  12
 

 مسؤولية البنك عن منح اإلئتمان 

 ربعاء ال  رئيسا برادعي محي الدين 

 2019جويلية  03

 

08:30– 10.00 

 

 مشرفا ومقررا بلعزام مبروك  مبارك عزام خليل  07

 ممتحنا رمازنية سفيان 

 بومالة هنيد هاجر  13
 

املسؤولية املدنية والجزائية للبنك في ظل 

 التشريع الجزائري 

 ربعاء ال  رئيسا شيطر محمد بوزيدي 

 2019جويلية  03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا ذيب زكرياء  سلطاني نريمان  07

 ممتحنا بوخالفة فيصل 

 

 

 



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

 لعوامري منال  14
 

التأمين على حوادث السيارات في التشريع 

 الجزائري 

  رئيسا رمازنية سفيان 

 ربعاء ال 

 2019جويلية  03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا بلعزام مبروك بن يعني حياة  08

 ممتحنا برادعي محي الدين

 ذويب تميم  15
 

القانون الواجب التطبيق على االعتماد 

 املستندي 

 ربعاء ال  رئيسا بن زايد فتحي 

 2019جويلية  03

 

08:30– 10.00 

 

 مشرفا ومقررا بن خالد فاتح  لبصير عيس ى  08

 ممتحنا لة نادية اله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   
 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

دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية  عبد النور فاضلي  07

2018-200املحلية في الجزائر   

ناصر  لياس س يإ   رئيسا 

 ربعاء ال 

 2019جويلية  03

 

10.00 – 11.30  
 

04 
 مشرفا ومقررا سعدون نور الدين  زكريا بوروبة 

 ممتحنا عمارة فاتح 

08  

 راشدي حسان 

أثر النقاشات النظرية في تطوير مفهوم 

الدولة من منظور املؤسساتية التاريخية 

 والليبرالية الجديدة 

 ربعاء ال  رئيسا لبيد عماد 

 2019جويلية  03

 

11.30 – 13.00 
 

04 
 مشرفا ومقررا شغلوم نعيم 

لياس س ي ناصرإ  ممتحنا 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 علوم السياسيةقسم ال

 عالقات دولية تخصص:  برنامج مناقشات مذكرات املاستر 
 

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

05 

 عودةشهيناز بن 
اإلقليمية زمة منطقة القرم وتداعياتها أ

(2014/2017) 

  رئيسا بوسعدية وهيب 

 االثنين  

 2019جويلية  01

 

08:30-10:00 

 

 مشرفا ومقررا شريف صورية راوية ايدير 05

 ممتحنا نويوة لخضر 

السياسة الخارجية اإليرانية اتجاه  درش هاجر 06

 2017 -2011االزمة السورية 

  رئيسا حداد محي الدين 

 الثالثاء

 2019جويلية  02

 

08:30-10:00 

 

 مشرفا ومقررا حومر عبد الغاني  حكيم ليلى  05

 ممتحنا خالف محمد عبد الرحيم 

التهديدات البيوسياسية في منطقة  بوبريمة دينا عائشة  07

 -دراسة حالة اإلتجار بالبشر– املتوسط

2011/2017 

  رئيسا قرن محمد اإلسالم 

 ربعاء ال 

 2019جويلية  03

 

08:30-10:00 

 

 مشرفا ومقررا الحامدي عيدون  مزلوق امينة 05

 ممتحنا عيساوي أمينة 

 

 

 


