
 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية                                                                 

   وق قسم احلقل   مقاييس احملارضات 

 حقوق  شتركالمع ذ مقاييس الج /أ
 

 د المجموعة  ج المجموعة   المجموعة ب  المجموعة أ  السداسي األول 
 عفان يونس   ذوادي عادل  أسماء كسكاس   ال  زايدي أم - ن نظرية القانو / قانونيةمدخل للعلوم ال

 بن أعراب محمد    مخرشي إلها قدور ظريف نصر الدين  معمري  -الدساتيرو  قانون دستوري /نظريتا الدولة 
 نمديلي رحيمة   كسال عبد الوهاب   كوسة جميلة  بن ورزق هشام  -القانون اإلداري /التنظيم اإلداري 

 شفيقة بن كسيرة  شفيقة بن كسيرة    اليمين  بن ستيرة اليمين   بن ستيرة -انون سفة الق فلالعلوم القانونية /منهجية 
 غجاتي عبد الحليم  غجاتي عبد الحليم   إبراهيم بودوخة   إبراهيم بودوخة   تاريخ النظم 

 زرقان وليد   شاكري سمية   كمال سعداوي  واسع حورية  ولي مجتمع د
 صالب سيد علي       صالب سيد علي  يلة سو في و نق قنوفي وسيلة   ( انونيةمصطلحات قأجنبية )لغة 

 د المجموعة  ج المجموعة   المجموعة ب  المجموعة أ  الثاني مقاييس السداسي 
 عفان يونس   ذوادي عادل  أسماء كسكاس   زايدي أمال  -نظرية الحق / القانونيةلعلوم ل لمدخ

 عمار   سةكو  م هاخرشي إل قدور ظريف نصر الدين  معمري  -ة السياسيري /النظم  قانون دستو 
 نمديلي رحيمة   كسال عبد الوهاب   كوسة جميلة  بن ورزق هشام  -داري اإل نشاطداري /اللقانون اإل

 شفيقة بن كسيرة  شفيقة بن كسيرة    اليمين  بن ستيرة اليمين   بن ستيرة -القانونية /مناهج البحث العلمي العلوم منهجية 
   بوضياف عبد الرزاق   الرزاق  ضياف عبدبو  هيم راإب  بودوخة يم إبراه بودوخة   مية مدخل إلى الشريعة اإلسال

    لبعل فطيمة    لبعل فطيمة    بن موسى نبيل   عابد أحالم ياسي إقتصاد س 
 صالب سيد علي    صالب سيد علي    قنوفي وسيلة  قنوفي وسيلة   ( مصطلحات قانونيةأجنبية )لغة 



 السنة الثانية 
 ج ة  وعمالمج موعة ب مجال المجموعة أ  السداسي الثالث 

 قارس بوبكر   كوسام أمينة  عالق لمنور -مصادر االلتزام –ن المدني انوالق
 رمازنية سفيان  وشتاتي حكيم  وشتاتي حكيم  -األعمال التجاريةالتاجر/   –القانون التجاري 

 معيزة رضا  موفق نور الدين  ريد فروابح  -العقوبةمة و ة العامة للجريظريالن
   مهني هبة قور نبيل قر  يل قرقور نب -1اد البحث العلمي عد إ  قنياتت -يةون القان  لوم الع ةمنهجي

 خير ال قشي خير ال قشي الخير  قشي القانون الدولي العام 
 طحرور فيصل  لخضر بن سهيل   بن سهيل لخضر قانون األسرة 

 شيطر محمد بوزيدي    لرقط سميرة لعميري إيمان  ( مصطلحات قانونيةأجنبية )لغة 
 ج المجموعة   مجموعة ب لا أ  موعةالمج بع الر ي اداسالس

   قارس بوبكر  كوسام أمينة  عالق لمنور -اللتزاما ام أحك –القانون المدني 
   رمازنية سفيان بلعزام مبروك  نجاح غربي  اإلدارية المدنية و   ءاتقانون اإلجرا
 معيزة رضا  موفق نور الدين  ريد فروابح  الجزائية   تاإلجراءاقانون 

 مهني هبة   قور نبيل قر  يل قرقور نب -2داد البحث العلمي عقنيات إت -القانونية لوم الع ةمنهجي
   ي رؤوفمنصور  شاكري سمية   قاسم المية   حقوق اإلنسان 
   سعداوي كمال زرقان وليد  وابتي ايمان ريمة سرور ث قانون العمل

 ي ديوز ب شيطر محمد   لرقط سميرة لعميري إيمان  ( قانونية مصطلحات أجنبية )لغة 
 

 
 
 



 ( حقوق ليسانس ص )لتخصيس اقايب/م 
 القانون العامتخصص / 1

 

 ار المجلس العلمي س وفق قر ايلمق سناد اإ لسداسي الخامس ا
 عزيز بد العصديقي  عقود اإلداريةلاو  القرارات

 شريف شمس الدين البشير  ة عامفة الالوظي
 رؤوف ية بوسعد قانون العالقات الدولية 

 قاز ر الد عببوضياف  نية نو القا األنظمةة مقارن 
 مهني وردة  التنمية المستدامة قانون البيئة و 

 غبولي منى   إلنساني القانون الدولي ا
 وابتي ايمان ريمة سرور ث المالية العامة

 صطفى كرد الواد م 1( جليزيةنإلغة أجنبية )
 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي السادس 

 عبد العزيز ي يقدص ازعات اإلداريةمنال
 شريف شمس الدين البشير  قانون العام االقتصاديلا

 مهني وردة  مةت العارياالح
 هامل فوزية  قانون مكافحة الفساد

 غبولي منى  ائي دولي الجنالقضاء الالقانون و 
 حي بن زيد فت الملكية الفكرية 

  فىكرد الواد مصط 2( إنجليزيةية )لغة أجنب
 ( تطبيق)  ملتقى 



 الخاص القانون تخصص / 2
 

 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الخامس 
 عبد العزيزفرحاوي  ( 1) عقود خاصة

 ر الطاهمحمد بلعيساوي  شركات تجارية 
 نرجس  صفو 1اصلدولي الخالقانون ا
 زاقعبد الر  فبوضيا نية القانو  األنظمةمقارنة 

 م حسان عبد السال د اسلفا الخاص وجرائمالجزائي ن القانو
 بودوخة ابراهيم  مواريث  سرةقانون األ
 غنية  باطلي والتنفيذ  باتطرق االث 

 كرد الواد مصطفى 1(إنجليزيةلغة أجنبية )
 ار المجلس العلميوفق قر  سايسناد المقإ ادس السداسي الس

 عبد العزيزي او فرح ( 2عقود خاصة )
 الطاهر  مدمحبلعيساوي  واإلفالس  يةاألوراق التجار 

  نرجس صفو 2الدولي الخاص القانون 
 الصادق  جدي الملكية الفكرية 

 نوال  زروق  مين قانون التأ
 سميرة عماروش  لبحري القانون ا
 كرد الواد مصطفى 2(إنجليزيةلغة أجنبية )

 ( تطبيق)  ملتقى 
 



 هني( )م ليةماأ/قانون المؤسسات ال ق(الماستر )قسم الحقو قررة في طور المقاييس الم
 ولى السنة األ 

 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ السداسي األول 
 سميرة عماروش  نون المؤسسات الماليةقاخل لالمد

    غزالي نزيهة األموال  تكاشر 
 مبروك بلعزام  بنكيون الالقان

 بوقندول سعيدة   1  البحث العلمي جيةمنه
  انونة سليملعال  الوثائق و  تحرير المحررات

 فرحاوي عبد العزيز ية ينوع شخصية  تأمينات
 قاسم المية  المؤسسات المالية الدولية 

 بن موسى نبيل  1( زيةإنجليأجنبية )لغة 
 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ الثانيالسداسي 

   نانمهداوي ح مين التأ قانون 
    غزالي نزيهة رصةلبو ا نظام

 بلواعر ليلى العمليات المصرفية 
 بوقندول سعيدة  2مي  لعهجية البحث النم

 بونوني مهدي   اإلعالم واالتصال كنولوجياتت
 نجود  خاللفة الضبط االقتصادي

 قنوفي وسيلة  قانون الصفقات العمومية 
 بن موسى نبيل  2ية )إنجليزية( نبأجلغة 



 لعلميار المجلس اوفق قر  سايلمقسناد اإ لث الثاالسداسي 
 ك رو مب ماز عبل البورصة  ياتعمل

 ي د فتح يز  بن خاطرملإدارة ا 
 شوقي  بوتهلولة القانون الجبائي للمؤسسات

 بلهول زكية  منهجية إعداد مذكرة
 مخانشة أمينة  المشروع المهني والشخصي 

   ياءذيب زكر  أنظمة التأمين 
 بلواعر ليلى زعات المالية وسائل فض المنا

 بن دادة وافية   3ية( يز )إنجلأجنبية ة غل
 الرابع  يساسدلا

 ن التكوينميدا قى ملت
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 )أكاديمي(  ل األعماقانون /ب
 

 العلمي ار المجلسس وفق قر ايسناد المقإ السداسي األول  :لسنة األولىا
 هاللة نادية  شركات األموال 

 أمال زايدي ية رسات التجار قانون المما
 عماروش سميرة  مالالقانون الدولي لألع

 ني مسيكة رمضا 1ي البحث العلم جيةمنه
 فرحاوي عبد العزيز العقود التجارية  رريحت

 جدي الصادق  اإللكترونية عقود التجارة 
 لديننورا بن شيخ قانون العمل والضمان االجتماعي 

 بن موسى نبيل  1(إنجليزيةلغة أجنبية )
 ار المجلس العلميس وفق قر ايلمقد اانسإ ثاني لالسداسي ا :لسنة األولىا

 الطاهر محمد  ي بلعيساو  ركاتشلا يري سمسؤولية م
 مبروك  بلعزام صة وعمليات البور البنكي  القانون 

 سميرة  عماروش قانون االستثمار 
 ني مسيكة رمضا 2لبحث العلمي  ية اهج نم

 مهدي  بونوني اإلعالم واالتصال كنولوجياتت
 آمال دي زاي ة المؤسسات االقتصادي 

 الصادق جدي  قانون الملكية الصناعية 
  موسى نبيل نب 2)إنجليزية(  ةينبجألغة 



 ار المجلس العلمي س وفق قر ايسناد المق إ لث ثاال السداسي :لسنة األولىا
 غنية باطلي  وسائل الدفع الحديثة 

 آمال زايدي  ة المستهلك وحماي افسةالمن قانون 
 فوزية  مل ها ائي لألعمال لجنالقانون ا 
    دربال مديحة إعداد مذكرة  منهجية

 ليلىعر بلوا صيالشخ و  يمهنلالمشروع ا

 للا   عبدشيباني  المؤسسات المالية الدولية 

 نوال زروق  الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية 

  بن موسى نبيل 3يزية( أجنبية )إنجللغة 

 اسي الرابع السد
 ميدان التكوين  ملتقى 

 
 
 
 

 
 
 



 ( مهني )  ئةبيالنون اق /ج
 

 علميجلس الالمار س وفق قر ايقالم سنادإ السداسي األول  :السنة األولى
 ملعب مريم  مدخل إلى القانون البيئي 

 خالف وردة  االدارة البيئية
 جبابلة عمار  القانون الدولي للبيئة 

   طحرور فيصل 1لبحث العلمي منهجية ا
 حكيمالعبد مرابط  تقنيات التحرير االداري 

 شوقي سمير  الدولية  يةالبيئظمات منال
 جسو نر صف دامة تسمال ةالبيئة والتنمي 

 واسع حورية  1لغة أجنبية )انجليزية(
 ار المجلس العلميس وفق قر ايسناد المقإ ي انثالسداسي ال :السنة األولى

 جودي زينب  لبيئي داري ا الضبط اال

 ف وردة الخ قانون البيئة والعمران
 منى   ليو غب ة بيئي للئالقانون الجنا

   طحرور فيصل 2منهجية البحث العلمي  
 سفيان  بوروز لواالتصا  الماإلع ياتلوجو نكت

 شهرزادعوابد  التهيئة العمرانية ومخطط المدن
 فو نرجسص ية البيئة البحرية حما

 واسع حورية  2انجليزية( أجنبية )لغة 



 العلمي  ار المجلسس وفق قر ايق مسناد الإ لث ثاالسداسي ال :السنة األولى
   غبولي منى البيئي  المسؤولية عن الضرر

 حسام مريم اري ار االستثم العق

 خالد بوصفصاف  تسيير المخاطر الكبرى 

 م حورية بن سيده منهجية إعداد مذكرة 

 مخانشة أمينة  يالمشروع المهني والشخص

 ر شوقي سمي البيئة وحقوق االنسان 

 مخلوف عمر  حماية البيئة والتراث الثقافي

  بيلبن موسى ن  3ة )انجليزية( أجنبي لغة 

  ع لراباالسداسي 
 ميدان التكوين  تقى لم

 
 
 
 
 
 
 



 د/قانون عام )أكاديمي( 
 

 ار المجلس العلميق قر س وفايسناد المقإ السداسي األول  :لسنة األولىا
 كوسة عمار  الدستورية المنازعات 

 ح الدين بوجالل صال قانون المرافق العامة 
 صبرينة  مةبرار  المعمق  د اإلداريةو نون العقاق

 افية داهل و  1لمي  عية البحث النهج م
 غربي نجاح  منهجية التحرير اإلداري 

   نايل صونية ومكافحة الفسادأخالقيات الوظيفة العمومية 
 شهرزادعوابد  قانون التعمير 

 مصطفىكرد الواد  1( إنجليزيةلغة أجنبية )

 س العلميجلمار الس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الثاني
   يلةوس فيو نق دارية إلة اي لقانون المسؤو 

 صبرينة  برارمة اري المعمق اإلد القانون 
 سرور ريمة ايمان وابتي ث قانون األمالك العامة 
 افية داهل و  2منهجية البحث العلمي  

 بونوني مهدي   م واالتصالاإلعال كنولوجياتت
 صالح الدين  بوجالل علم اإلدارة العامة

 محمد  اببن اعر  ية بالمنازعات الضري
 مصطفىكرد الواد  2ليزية( )إنج جنبيةأغة ل



 ار المجلس العلمي س وفق قر ايسناد المق إ السداسي الثالث 
 صونية  بيزات اإلقليمية ماعات قانون الج

 خرشي إلهام  ية المستقلة السلطات اإلدار 

 سميحة  لعقابي نظام التأديب في الوظيفة العمومية 

  مشري سلمى منهجية إعداد مذكرة 

 زينب ودي ج خصيلشوا المهنيروع مشال

 سهام بن دعاس الصفقات العمومية منازعات 

 شمس الدين شريفالبشير  قضاء االستعجال اإلداري 

 مخلوف عمر  3زية( ينجلأجنبية )إ لغة 

  رابع السداسي ال
 التكوين  ميدان ى ملتق 

 

 

 

 

 



 )أكاديمي(   إدارة عامة/و
 

 يلعلماجلس لمر اار ق قوف سايسناد المقإ السداسي األول  :لسنة األولىا
 بوقرن التوفيق  س تورية املؤسسات ال 

 لعقايب مسيحة   قانون الوظيفة العمومية 

 بن دعاس سهام  املسؤولية الإدارية 
عداد النصوص ق و اإ   بوسعدية رؤوف   مهنجية اإ

 ز  صديقي عبد العزي املرشوع املهين والشخص 
 بوخالفة باديس علي  املزيانية واحملاس بة العمومية  تقنيات 

 سقني فاكية   ملس تدامة والتمنية ا الراشد    احلك 
  نور الدين  شيخبن  لغة الأجنبية ال

 جلس العلميمار الس وفق قر ايلمقسناد اإ السداسي الثاني
 بوقرن التوفيق  التنظمي الاداري واملؤسسات 

 كسال عبد الوهاب  املنازعات الإدارية اخلاصة 

   م ا بن دعاس سه  ة قانون الصفقات العمومي 

 بوسعدية رؤوف   2ث العلميجية البح مهن 

 لحول سعاد  حترير والتعليق عىل النصوص ق و ا 
دارة تكنولوجيات الإعالم والتصال   الحامدي عيدون  اإ

   ملعب مريم  قانون الهتيئة والتعمي 
  نور الدين  شيخبن  الاجنبية   اللغة 



 ي مل ر المجلس العا س وفق قر ايسناد المق إ لثالث السداسي ا
 عاس سهامبن د ملؤسسات العمومية وا   ق العام املرف ية  ر نظ 

  غزو إبراهيم قانون املنامجت العمويم    
 ديس  ابوخالفة بعلي  الإدارة ومسائل املالية واجلباية 

عداد البحوث واملذكرات   لعالونة سليمان  تقنيات اإ
  ليليا قلو  السلطات الإدارية املس تقل 

 نجاح غربي  عي جمت الا والضامن   لعمل منازعات ا 
 بن سيدهم حورية   عمل    اد وأأخالقيات الالفس 

  رابع السداسي ال
 التكوين  ميدان ى ملتق 

 

 

 

 

 

 



 إدارة وتسيير الجماعات المحلية   /ه
 

 ار المجلس العلميق قر س وفايسناد المقإ السداسي األول  :لسنة األولىا
 مسي  محل   مبادئ التنظمي الإداري احملل 

 ش اكتية  قرما   هام( ظمي وامل ن)الت   ة البدلي 

 شهرزاد   عوابد   قانون التعمي 

 دة لعموري سعي  مهنجية البحث يف القانون 

   خالف وردة    قانون الإدارة الإلكرتونية

   عل بوخالفة ابديس    التس يي العمويم احلديث 

   نور الين    بن الش يخ  مصطلحات قانونية 

 لعلميجلس امال ارقر   قس وفاياد المقسنإ السداسي الثاني
 مسيحة    لعقايب     العمومية احمللية رافق  امل 

 قرماش اكتية   الولية )التنظمي واملهام(  

قلميية     كية  سقين فا  املوارد البرشية الإ

 لعموري سعيدة  مهنجية التحرير الإداري  

عالم أ ل   بونوين همدي    اإ

 حورية  بن س يدمه   الفساد وأأخالقيات العمل    

       بابل عامر  ج  تدمية    لية املس  ة احمل يالتمن 

   نور الين    ش يخ بن   ة مصطلحات قانوني



 ار المجلس العلمي س وفق قر ايسناد المق إ السداسي الثالث 
 عفان يونس  املالية احمللية   

 بوجالل صالح الدين   قانون الصفقات العمومية  
 لشهب صاش جازية  املسؤولية الإدارية 

 نايل صونية     احصائيات    ، اس تبيان   حاكم، أأ جية التعليق  مهن 
 بن ورزق هشام   عمل النفس البيداغويج  

قلمي قانو   بوصفصاف خالد     ن هتيئة الإ
 /  قانون احملاس بة العمومية

  رابع السداسي ال
 التكوين  ميدان ى ملتق 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية و/ 
 
 
 

 ار المجلس العلميق قر س وفايمقسناد الإ ألول اسي ادالس :ىولأل لسنة اا
 عبزية منية  الالكرتونية مدخل للتجارة  

 موفق نور الين   ونية مدخل للجرامئ الالكرت 

 هبلول مسية   الإدارة الالكرتونية 

 ي ملعب مر  1مهنجية البحث العلمي الالكرتوين 

 جناح  غريب   حترير اداري 

 ة  فطمي  لبعل  ة عرف املد  صا قتل مدخل  

 بلواعر ليىل   ية املقاولت 

 وز سفيان  بور  مبادئ أأولية يف الإعالم ال ل 

 أأعامل موهجة  لغة اجنلزيية 

 جلس العلميمار الس وفق قر ايسناد المقإ ثاني  السداسي ال :لسنة األولىا
   عبزية منية  العقود الالكرتونية 

ثبات الالكرتوين     ابطل غنية   الإ

 حي  بن زيد فت نرتنيت عرب الا   ال لعد ا 

 ي ملعب مر  2مهنجية البحث العلمي الالكرتوين  

 احت  بن خال ف  حامية املس هتكل يف البيئة الرمقية 

 خمانشة أ منة   حومكة الانرتنيت 

 بن ش يخ نور الين  مصطلحات فرنس ية لقانون الإعالم الرمقي 



 لمي لعاس جلار المقر س وفق ايسناد المق إ السداسي الثالث 
   بلعيساوي محمد الطاهر  كرتوين لقانوين لدلفع الال ام ا النظ 

 بطيحي نسمة   الوقاية من اجلرامئ الالكرتونية 

 بن زيد فتحي   لكرتونية امللكية الفكرية الا 

عداد مذكرة التخرج   درابل مدحية   همارات اإ

 زروق نوال  الطرق البديل لفض املنازعات الالكرتونية 

 ول مسية  هبل رتنيت ن الا   رب ع   اد حفة الفس ماك 

 بة ي حبي ر راز  ية زي اجنل مصطلحات  

  رابع الالسداسي 
 التكوين  ميدان ى ملتق 

 

 

 

 

 

 



 ( مهني )  ن الخاص المعمقالقانو /1ي 
 

 ار المجلس العلميق قر س وفايد المقسناإ السداسي األول  :لسنة األولىا
 كوسام أأمينة   1النظرية العامة للعقد

   مناري عياشة  1املسؤولية املدنية التقصيية 

 نان  ح اوي  همد    ة دني امل د  قو الع

 علواش فريد  1حث العلميمهنجية الب

 جودي زينب   املرشوع املهين والشخص 

   ري كامل قويد العقود والشهر العقاري 

 زروق نوال    لزناعات الطرق البديل حلل ا 

 بن ش يخ نور الين  لغة أأجنبية 

 جلس العلميمار الس وفق قر ايسناد المقإ لثانيالسداسي ا
 ة ن وسام أأمي ك  2النظرية العامة للعقد  

 ي عياشة منار  2ة التقصيية دني ية امل ل سؤو امل 

 هالل اندية   العقود التجارية 

   علواش فريد  2مهنجية البحث العلمي 

 بن سهيل خلرض   حترير العرائض والعقود 

 لعزام مربوك  ب دنية والتجارية طرق الثبات امل 

 زروق نوال  طرق التنفيذ 

 بن ش يخ نور الين  لغة أأجنبية 



 لمي لعاس جلار المقر س وفق ايسناد المق إ ( ( مهني)  ن الخاص المعمقالقانوتخصص )  السداسي الثالث
  سؤولية املهنية مل ا 

  انقضاء الالزتام و   طرق انتقال 

  عات اخلاصة يترش ل ا و   التعويض يف القانون املدين 

  التصال و   م ال ع الإ   تكنولوجيات 

عداد البحوث واملذكرات    تقنيات اإ

  بات احلديثة طرق الث 

  دنية سؤولية امل تأأمني امل 

  لغة أأجنبية 

  ( ( مهني)  ن الخاص المعمقالقانوتخصص )  رابع الالسداسي 
 التكوين   ميدان  ى ملتق 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ( مهني ية )القانون الجنائي والعلوم الجنائ /3ي
 

 ار المجلس العلميق قر س وفايالمق سنادإ ول داسي األ الس :ولىأل نة السا
   وداعي عز الين  املسؤولية اجلزائية 

 رواحب فريد   اجلرامئ ضد اليشء العمويم 

 معزية رضا  هيدي لت ا   التحقيق   اجراءات 

 حلول سعاد   مهنجية البحث العلمي 

 بطيحي نسمة  اترخي القانون اجلنائ 

 يصل ف لفة  خا و ب   الإجرام   عمل 

 ة  د دول سعي بوقن  مية املنظمة اجلر 

 حسان عبد السالم  القانون اجلنائ   فرنس ية   ت لحا مصط

 جلس العلميمار الس وفق قر ايسناد المقإ السداسي الثاني
 وداعي عز الين   اجلزاء اجلنائ والأنظمة العقابية البديل 

 رواحب فريد  جلرامئ ضد الأفراد ا 

 معزية رضا  التحقيق القضائ 

 مة س بطيحي ن  حترير الواثئق والأحاكم اجلزائية 

 وز سفيان  بور  والتصال  الم الإع  جيات و كنول ت 

 بوخالفة فيصل  ضامانت احملامكة العادل 

براهمي   الترشيع اجلنائ الاساليم   بودوخة اإ

 ية  اسع حور و  العدال اجلنائية الولية 

 حسان عبد السالم  القانون اجلنائ   فرنس ية   ت لحا مصط



 لمي لعاس جلار المقر س وفق ايسناد المق إ ( (مهني ية )القانون الجنائي والعلوم الجنائتخصص: )  السداسي الثالث
  وتنفيذ العقوابت   العقابية   ة املؤسس 

  الإلكرتونية   ة اجلرمي 

ثب    ائية ز د اجل ات يف املوا الإ

عداد مذكرة    مهنجية اإ

  الشخص املرشوع املهين  

  قضاء الأحداث 

  ي اعمل الضح 

جنلزيية    لغة اإ

  ( (مهني ية )القانون الجنائي والعلوم الجنائتخصص: )  رابع الالسداسي 
  ى ملتق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقوق اإلنسان والحريات العامة  /3ي
 ميللعاالمجلس  ارق قر س وفايسناد المقإ السداسي األول  :لسنة األولىا
 بن عامثن فوزية  ت مة للحقوق واحلري العاظرية  ن ال 

   أ يت شعالل نبيل  النظم الس ياس ية والس ياسات الترشيعية  

 صفو نرجس   الترشيع الول حلقوق الإنسان  

   شيباين عبد هللا   العلوم القانونية مهنجية البحث يف  

 رمضاين مس يكة    الإنسان الأمن الإنساين وحقوق  

 أأمحد    اس بلق   بن    ين نسا الإ   ول انون ال الق 

 زراري حبيبة  " زيية جنل ا   " مصطلحات قانونية 

 جلس العلميمار الس وفق قر ايسناد المقإ سي الثانيالسدا
 بن عامثن فوزية  حقوق الإنسان وثقافة املواطنة  

 أأمحد   قاس بلبن   احلريت الفردية واحلريت امجلاعية  

 حسام مري  التكني من حقوق الإنسان وفلسفة احلقوق الفئوية  

   اين عبد هللا  شيب  أأحاكم   ، ض ائ عر :  ئ القضا ير  مهنجية التحر 

عالم أ ل   بوروز سفيان   اإ

 مرشي سلمى   العوملة وحقوق الإنسان  

 درابل مدحية   تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان يف القانون الاخل  

 زراري حبيبة  " زيية جنل ا   " مصطلحات قانونية 

 
 



 لمي لعاس جلار المقر س وفق ايسناد المق إ ( حقوق اإلنسان والحريات العامةتخصص: )  السداسي الثالث
    الهيئات الولية محلاية حقوق الإنسان 

    الإنسان   رية محلاية حقوق املؤسسات الس تو 

  ملدين محلاية حقوق الإنسان ع ا ت امل   مؤسسات 

عداد التقارير يف جمال حقوق الإنسان  ة الر مهنجي    صد واإ

  ويج  لبيداغ لنفس ا عمل ا 

  احلك الراشد وحقوق الإنسان  

    التمنية وحقوق الإنسان 

 انجاز مذكرة التخرج فقط  رابع الالسداسي 
 

 
 

 


