
 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  
92  األمالكازل عن النظام القانوني للتن مهروع سعاد  

 العقارية التابعة للدولة في الجزائر 

افية   يسخمال رئيسا داهل و

 2019جويلية  04

 

10:00-11:30 
 

 مشرفا ومقررا ثوابتي ريمة إيمان سرور  عالوة إيمان  01

 ممتحنا قرماش كاتية 

30  

في ترقية الخدمة  كترونيةاإلل اإلدارةدور  بورقعة نسيمة 

   بيومترية نموذجا: املصلحة الالعمومية

حة لعقابي سمي  يسخمال رئيسا 

 2019جويلية  04

 

08:30-10:00 
 

 مشرفا ومقررا ذوادي عادل  03

 ممتحنا مخلوف عمر 

نظر من وجهة  املوظف التزامات حامدي نورة  31

  الوظيفة العمومية  إخالقيات

 يسخمال رئيسا بن سهيل لخضر 

 2019جويلية  04

 

11:30-13:00 
 

 مشرفا ومقررا كرد الواد مصطفى  سيبة و طالب ن 03

 ممتحنا لرقط سميرة 

طلبات الفعالية بين مت اإلداري الضبط  زة ئقروط فا 32

 واحترام الحريات العامة 

زيز صديقي عبد الع  يسخمال رئيسا 

 2019جويلية  04

 

11:30-13:00 
 

شمس الدين شريف البشير  يمان إعجال  01  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا كعرار سفيان 

عمومي الحرية السياسية للموظف ال رمضاني إيماني  33

 وحدودها 

 يسخمال رئيسا عفان يونس 

 2019جويلية  04

 

11:30-13:00 
 

 مشرفا ومقررا منهي وردة 02

سقني فاكية    حناممت 
 

34 

 

الحقوق والحريات املستحدثة بموجب  لعالمي عبد الغاني 

 2016 التعديل الدستوري

 الخميس  رئيسا كسال عبد الوهاب 

 2019 جويلية 04

 

10:00-11:30 
 

 مشرفا ومقررا كوسة عمار  بوعظم لزهر  04

 ممتحنا بن ورزق هشام 

 
 



 
 

 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 اسيةوالعلوم السيكلية الحقوق 

  قسم الحقوق 

  قانون البيئةتخصص: برنامج مناقشات مذكــــــــرات 
 

لجنة المناقشةاء أعض عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم شة تاريخ المناق الصفة  توقيت ال   القاعة  
 

09 

ث قواعد حماية البيئة البحرية من التلو  عالم أحالم 

 ولي النفطي وفق أحكام القانون الد

  رئيسا بوصفصاف خالد 

 الخميس 

 2019 جويلية 04

 

10:00-11:30 
 

 مشرفا ومقررا مخلوف عمر  سحنون سالف  03

 ممتحنا كرد الواد مصطفى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2محمد ملين دباغين سطيف  جامعة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  2019 /2018 ستر برنامج مناقشات مذكرات املا

 تخصص: قانون األعمال
 
 

شة تاريخ المناق الصفة أعضاء لجنة المناقشة عنوان المذكرة االسم واللقب الرقم توقيت ال   القاعة  
39 

 رجدال سماح

املمارسات أليات حماية املستهلك من 

 التجارية غير النزيهة 

 الخميس  رئيسا معيزة رضا 

2019 جويلية 40  

 

08:30-10:00 
 

فوزية  ملها 05  مشرفا ومقررا 

  ممتحنا بطيحي نسيمة 

نظام القانوني لالعتماد االيجاري في ال معتوقي شيرين  40

 التشريع الجزائري 

 الخميس  رئيسا عربوج حسام الدين 

2019 جويلية 40  

 

08:30-10:00 
 

جر بن جدية ها 06  مشرفا ومقررا برادعي محي الدين  

 ممتحنا ذيب زكريا 

وني ترتهلك من االشهار االلكحماية املس ماض ي يسرى  41

جات شبه الصيدالنية كنموذج : املنتو املضلل

  

 الخميس  رئيسا مخانشة أمينة 

2019 جويلية 40  

 

11:30-13:00 
 

 مشرفا ومقررا زايدي أمال  صادقي زينة  05

 ممتحنا مهداوي حنان 

ط نجاة شري 42   

  في االشهار القانوني  ودوره سجل التجاري ال

 الخميس  رئيسا مهداوي حنان 

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

ط فوزية مزوا 05  مشرفا ومقررا زايدي أمال 

 ممتحنا بطيحي نسيمة 

ن شبلي حنا 43   

 املسؤولية الجزائية ملسير البنك 

ابح فريد   الخميس  رئيسا رو

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

بد العزيز فرحاوي ع بن زيوش سحر  06  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا شباح بوزيد 

 



ة لعقابي فطيم 44   

الشروط  الحماية املدنية للمستهلك من

 التعسفية 

 الخميس  رئيسا ملنور عالق 

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

ارس بوبكر ق  ىهوش ي سلم 07  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا هاللة نادية 

45  

 بن بش ي سميحة 

 

 عموميةال قابة على إدارة املؤسسةالر 

 االقتصادية 

 الخميس  رئيسا كوسام أمينة 

2019 جويلية 40  

 

11:30-13:00 
 

07 
ارس بوبكرق  مشرفا ومقررا 

 ممتحنا بورزام رمزي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 المناقشةأعضاء لجنة  المذكرة عنوان االسم واللقب الرقم

 بوزيدي حمزة  16
 

ت في تنظيم ادور املؤتمن املركزي على السند

 سوق القيم املنقولة 

 الخميس  رئيسا وش مبروك بن زي

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

 مشرفا ومقررا تاكليت زوينة  ى واوي لبنز  08

 ممتحنا ري عياشة منا

قرض وضماناته الخطر املصرفي املتعلق بال حة هاجر ممحا 17

 البنكية في التشريع الجزائري 

 الخميس  رئيسا بن شيخ نورالدين 

2019 جويلية 40  

 

11:30-13:00 
 

 مشرفا ومقررا ان عبد السالم حس ساس ي زكية  04

 ممتحنا مناري عياشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2ين سطيف جامعة محمد لمين دباغ  
 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
 

09 

 س لياجة إبن عي
عصرنة الخدمة العمومية كألية لتطوير 

 املحلية  اإلدارة

 الخميس  رئيسا عيادي عبد الكريم 

2019 جويلية 40  

 

11:30-13:00 
 

09 
 مشرفا ومقررا ة فيصل سمار  بن مالك زهير 

 ممتحنا شنيقي نورالدين

 بن دادة قرمية  10
 

قابة على ميزانية الجماعات املحلية الر 

 في الجزائر 

 الخميس  رئيسا بوالفة حدة 

2019 جويلية 40  
 

08:30-10:00 

 

09 
 مقررامشرفا و  مفتاح  حرشاو  بوطويل ميمونة 

 ممتحنا وم نعيم غلش

اسات الحوكمة كمقاربة لترشيد سي ريمة زينب بوب 11

 املحلية  اإلدارة

 الخميس  رئيسا شلغوم نعيم

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

 مشرفا ومقررا فاتح عمارة   حسان كتام  09

 ممتحنا درغال سوسن 

 
 

 

 

 
 

 



 

 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 علوم السياسيةقسم ال

 عالقات دولية تخصص:  مناقشات مذكرات املاستر  برنامج
 

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

08 

انعكاسات االزمة السورية على الدور  أورحمون ليلية 

السعودية لكة العربية مليمي للماالق

 2011 بعد فيما

 الخميس  رئيسا عابد أحالم 

2019 جويلية 40  
 

08:30-10:00 
 

 مشرفا ومقررا ر طمين لخضالبو  ماجور نور االيمان  13

 ممتحنا قرن محمد اسالم 

 ياش الكاملة ر  09
 

من االتحاد  امساعي خروج بريطاني

   والتداعيات  األسباب: األوروبي

 الخميس  رئيسا بوسعدية وهيب 

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

 مقررامشرفا و  عويبر عيس ى  داس ي سارة  14

 ممتحنا ساق اليزيد بو 

 نحو إشراك: حوكمة األمنية العامليةال حمودي حواء  10

املجموعات االقتصادية والقوى 

   العاملي األمنيشئة في الحوار النا

  حد األ  رئيسا بركان إكرام 

2019 جويلية 40  

 

11:30-13:00 
 

 مشرفا ومقررا خير شهرزاد  تة هاجر حافر  06

 ممتحنا حمزاوي جويدة 

 1967 اإلسرائيليالتوسع االستيطاني  قبايلي عياشة  11

ينية أثر الدولة الفلسط إقامةعلى 

 املوعودة 

 الخميس  رئيسا رقولي كريم 

2019 جويلية 40  

 

10:00-11:30 
 

 مشرفا ومقررا ماد بيد عل  13

 ممتحنا  قرن محمد اسالم

ة : دراسالعالقات الدولية جيوبوليتيك ان مالرح ءأالبن مساهل  12

وبوليتيكس يفي الج ابستيمولوجية

    الكالسيكي واملعاصر 

 الخميس  رئيسا حومر عبد الغاني 

2019 جويلية 40  

 

11:30-13:00 
 

 مشرفا ومقررا عيدون الحامدي  رواق خولة  13

 ممتحنا عويبر عيس ى 

 


