
حقوق الماجستير رسائل فهرس السياسية والعلوم الحقوق كلية مكتبة

الطلب رمزالطالبالعنــــــــوان

4-1/م رٌزٌد مٌهوب،الدولً اإلرهاب تعرٌف فً المعٌارٌة مشكلة

9-5/م رعمر, حططاش30/90 القانون ظل فً الوطنٌة لألمالك القانونً النظام

14-10/م رسلٌمة, باللماجستٌر رسالة-  مشروعة الغٌر المنافسة دعوي:  التجاري المحل حماٌة

19-15/م رالدٌن صالح, بوجاللاإلنسانٌة المساعدة فً الحق

22-20/م رهشام, ورزق بنالجزائر فً البلدٌة الوصائٌةعلى الرقابة

28-23/م رالحسٌن, العٌساويالدولٌة التجارة عقود على التطبٌق الواجب القانون تحدٌد فً اإلدارة دور

29-29/م رلخصر, سهٌل بنالجزائر فً السٌاسٌة االحزاب وتسٌٌر إنشاء

30-30/م رالحفٌظ عبد, بقةالعمل عقد عناصر تعدٌل فً المستخدم سلطة

31-31/م رالرحمان عبد, كثٌر بوالجزائري التشرٌع فً العمومً الموظف تؤدٌب ضمانات

33-32/م رغنٌة, باطلًاالكترونً البٌع عقد

 المٌدان فً المعاصرة الدولة تدخل مظاهر من مظهر االقتصادٌة المرافق

اإلقتصادي
37-34/م رالهادي, شتوان

42-38/م روافٌة, داهلاإللغاء دعوى فً المصلحة شرط

48-43/م روسٌلة, قنوفًالعام الطبً للمرفق اإلدارٌة المسإولٌة

54-49/م رعقٌلة خرباشً،1996 نوفمبر 28-الدستوري التعدٌل بعد البرلمان و الحكومة بٌن الوظٌفة العالقة

57-55/م رمولود قارة،الخاص القانون فً إثبات كدلٌل اإللكترونً التوقٌع

62-58/م رنجاح غربً،القوانٌن دستورٌة علً الرقابة تحرٌك إجراءات

 رسالة-  مقارنة دراسة:  المحدودة المسإولٌة ذات و الواحد الشخص ذات الشركة

ماجستٌر
66-63/م رهالل شعوة،

72-67/م رنزٌهة مكاري،الجزائري التشرٌع فً القضائٌة الخبرة

76-73/م رحورٌة, واسعالدولٌة الجنائٌة للمحكمة األساسً النظام

80-77/م روداد, بولغلٌماتاألدلة تقدٌر فً الجزائً القاضً سلطة

86-81/م رإلهام خرشً،اإلدارٌة المواد فً الضرٌبٌة المنازعات

90-87/م رفرٌد روابح،للمتهم األصلح الجنائً القانون رجعٌة مبدأ

91-91/م ررضوان قرواش،الجزائري القانون فً الشركة عقد

92-92/م رمحمد أعراب، بن.الجزائر فً القضائٌة السلطة إستقاللٌة

:  الجزائر فً وتطبٌقاتها المختلفة الجنائٌة التشرٌعات فً اإلحترازٌة التدابٌر

ماجستٌر رسالة-  مقارنة دراسة
93-93/م رحسان, السالم عبد

94-94/م رالطٌب, سماتًالجزائري التشرٌع فً الجزائٌة الدعوي خالل الضحٌة حقوق حماٌة

95-95/م رحورٌة, واسعالدولٌة الجنائٌة للمحكمة األساسً النظام

 فً المإثرة العوامل و إختصاصها الشعوب و اإلنسان لحقوق اإلفرٌقٌة المحكمة

(اإلنسان لحقوق األروبٌة بالمحكمة مقارنة درلسة) فعالٌتها
96-96/م رجمٌلة كوسة،

97-97/م رسمٌر, شوقًاإلنسانً الدولً القانون و الدولٌة العدل محكمة

 فً معه المتعاقد المقاول علً الجزاءات توقٌع فً العمومً المتعامل سلطة

ماجستٌر رسالة-  مقارنة دراسة:  الجزائري القانون
98-98/م رالقادر عبد, رحال

99-99/م رهدى, أذاٌنٌةالمضلل التجاري اإلعالن من للمستهلك المدنٌة الحماٌة

100-100/م راٌمان, ثوابتًالجزائري التشرٌع فً النقابً الحق ممارسة

101-101/م رالعٌاشً, شتواحللبضائع البري النقل عقد

102-102/م رلمٌة, عاشور بن(02/89 قانون) المستهلك حماٌة قانون فً للمستهلك الجنائٌة الحماٌة

103-103/م رعواطف, قارةالتجرٌم مواجهة فً الدستورٌة الحرٌات و الحقوق ضمانات

107-104/م رٌونس, عفانماجستٌر رسالة-  اإلسالمً المنظور فً دراسة:  المستدامة اإلنسانٌة التنمٌة

112-108/م ررإوف, منصورياإلنسانً األمن منظور من السرٌة الهجرة

117-113/م رحبٌبة, زراريالثقافً التنوع فً الحق

121-118/م ررشٌد, مسعوديالبٌئٌة الرشادة

 المسإولٌة على وأثرها اإلنسان جسم على الطبٌة التجارب مشروعٌة ضوابط

ماجستٌر رسالة-  مقارنة دراسة:  المدنٌة
126-122/م رخالد, النوي بن
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الطلب رمزالطالبالعنــــــــوان

131-127/م رلخضر, رفافاإلئتمان بطاقات ألطراف القانونٌة اإللتزامات

:  الجزائري المدنً القانون من 24 المادة ضوء فً األجنبً القانون تطبٌق موانع

ماجستٌر رسالة-  مقارنة دراسة
136-132/م رحمزة, بوخروبة

141-137/م رسمٌرة, لرقطاإلنسان لحقوق الدولً القانون منظور من الفقر

146-142/م رسفٌان, كعراراإلنسانً األمن على وآثارها الوطنٌة عبر المنظمة الجرٌمة

151-147/م رخضرة, مخلوفًاإلنسانً األمن بناء وإشكالٌة المائً اإلجهاد

155-152/م رعبلة, بطاشلألفراد الصحً األمن بناء إشاكلٌة و البٌئً التدهور

160-156/م رمفٌدة, جعفريواألمن البٌئة

165-161/م رأمال, شافعًالنسوي المنظور من اإلنسانً األمن

169-166/م رسناء, منٌغرالمجتمعً األمن منظور من الثقافً التنوع

173-170/م رإنتصار, بوزكرياإللكترونً البٌع عقد على للمستهلك المدنٌة الحماٌة

178-174/م رمصطفى, كردالواداإلنسانً األمن ترقٌة فً للتنمٌة المتحدة األمم برنامج دور

183-179/م رسلٌمة, ٌحٌاوياإلنسانً األمن إشكالٌة و الفقر

188-184/م رالزهراء فاطمة, صاهداإلنسانً األمن ترقٌة فً الدولٌة الحكومٌة غٌر المنظمات دور

192-189/م رحسان, براهمًالسٌاسٌة المشاركة حقوق لحماٌة الدولٌة الضمانات

197-193/م رنعٌمة, جارو(مقارنة دراسة) الجزائر فً األجنبٌة القضائٌة األحكام تنفٌذ

202-198/م رالوهاب عبد, عجٌريالجزائري التشرٌع فً الدولً التجاري التحكٌم شرط

207-203/م رزٌنب, بوشناقالحدٌدٌة الخزائن تؤجٌر خدمة

211-208/م روهٌبة, زبٌريالغذائً األمن بناء إشكالٌة و البٌئٌة التهدٌدات

216-212/م رمسٌكة, رمضانًاإلنسانً األمن تحقٌق فً اإلنسانٌة التنمٌة دور

220-217/م رحبٌبة, زراريالثقافً التنوع فً الحق

225-221/م رساسٌة, عروسًالفرانشٌز لعقد القانونٌة الطبٌعة

230-226/م رعبلة, بوسالمللبنك الجدٌدة اإللتزامات ظل فً المصرفً السر

235-231/م رحنان, مهداويالتجارٌة الشركات فً الشرٌك صفة

 رسالة-  مقارنة دراسة:  المساهمة شركات فً المساهمٌن لجمعٌة القانونً النظام

ماجستٌر
240-236/م رنادٌة, هاللة

245-241/م ررمزي, بورزامالمستندي لإلعتماد القانونٌة اآلثار

250-246/م رعٌاشة, مناريالنقدٌة المصرفٌة للودٌعة القانونً النظام

251-251/م رهللا عبد ذوادي،الجزائٌة المادة فً اإلستئناف بطرٌق الطعن

252-252/م رفاروق سحنون،المباشر األجنبً اإلستثمار على الكلً لإلقتصاد الكمٌة المإشرات بعض أثر قٌاس

256-253/م رمونٌة شوك،الجزائري التشرٌع ظل فً التعمٌر مخاطر من البٌئة لوقاٌة القانونٌة الوسائل

260-257/م رمحمد مخنفر،الجزائري التشرٌع فً المنزلٌة النفاٌات لتسٌٌر القانونٌة األلٌات

264-261/م رمراد لطالً،الجزائري القانون فً تطبٌقه إشكاالت و البٌئٌة للجرٌمة المادي الركن

265-265/م رعادل ذوادي،الجمهورٌة لرئٌس التنظٌمٌة السلطة

269-266/م رالدٌن نور دعاس،للبٌئة الدولً القانون فً ٌدفع الملوث مبدأ

273-270/م رصباح حواس،ماجستٌر رسالة-  وأفاق واقع:  الجزائر فً البٌئة وحماٌة المدنً المجتمع

277-274/م رالسعٌد حداد،الجزائر فً البٌولوجً التنوع لحماٌة اإلدارٌة القانونٌة األلٌات

281-278/م رفرٌدة بلعالم،اإلئتمان لبطاقة المشروع غٌر اإلستخدام عن القانونٌة المسإولٌة

285-282/م رفاتح, خالد بنالمضل أو الكاذب التجاري اإلشهار من المستهلك حماٌة

286-286/م رالسعد أم شافعً،المائً األمن

 ضوءقانون على الدولً التجاري التحكٌم خصومة فً القضاء تدخل مجال

(09-08) الجدٌد الجزائري واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات
290-287/م رحفٌظ قطاف،

294-291/م رمحمد, رحمونًالجزائري التشرٌع فً البٌئٌة األضرار تعوٌض آلٌات

298-295/م رشهٌناز رفاوي،االستهالك عقود فً باإلعالم التعاقدي قبل االلتزام

302-299/م رإسمهان خرموش،التلوث من المائٌة األوساط و للمٌاه القانونٌة الحماٌة

306-303/م رعلً سٌد صالب،البٌئة فً الحق صاحب
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الطلب رمزالطالبالعنــــــــوان

310-307/م رحسٌن كوسة،للطبٌب المدنٌة للمسإولٌة القانونً النظام

314-311/م رمرٌم ملعب،الجزائري القانون فً البٌئة تلوٌث عن المصنفة للمنشآت الجزائٌة المسإولٌة

318-315/م رصفٌة زادي،التجارٌة الشركات جرائم

322-319/م رحلٌمة كوسة،الجزائري التشرٌع فً المساهمة شركات إدماج

 الجدوى دراسة:  الطبٌعٌة ثرواتها على الدولة سٌادة مبدأ على كقٌد البٌئة حماٌة

ماجستٌر رسالة-  الجزائر فً الصخري الغاز الستغالل البٌئٌة
326-323/م رفارس علٌوي،

330-327/م ركرٌمة بوخالفة،المصرفً للتحوٌل القانونً النظام

334-331/م رمرٌم خلٌفة، بنالمستهلك حماٌة آلٌات و اإللكترونً التسوٌق

338-335/م روهٌبة عاشوري،المساهمة شركة فً كحصة التجاري المحل تقدٌم

342-339/م رصبرٌنة حمود،الجزائر فً االستثمار توجٌه فً البٌئٌة السٌاسة دور

346-343/م رمقداد مصباحً،البٌئة حماٌة فً دورها و التعمٌر و التهٌئة قواعد

347-347/م رفوزٌة هامل،01-09القانون ظل فً البشرٌة لألعضاء الجنائٌة الحماٌة
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