
المشرفعنوان المذكرةالتخصصاسم ولقب الطالباسم ولقب الطالباسم ولقب الطالبالرقم
قرقور نبيلاألمن القانوني في تسيير الجماعات المحلية في الجزائرإدارة عامةفودية أنورعبد المالك خالد1
باديس علي بوخالفةحرية إنشاء الجمعيات واألحزاب السياسيةإدارة و تسير الجماعات المحليةمبني عليبوعنيق محمد2
سعداوي كمال05-20ضمانات حماية الطفل من الجرائم السيبرانية في ظل القانون إدارة و تسير الجماعات المحليةبارة فارسسعيدي عبد الرحمان3
كسال عبد الوهابحرية المعتقد في التشريع الجزائريإدارة عامةبن سعيد محمد عبد النورسحنون إسماعيلبن بختة فاطمة4
صفو نرجسدعائم التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى الدوليقانون البيئةمحروقي محمدبوشارب سامي 5
مزيان هشامالسلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرضإدارة عامةشعبي أنيسنجام عبد الستار رحماني صغير6
سقني فاكيةالحق الدستوري في الحصول على المعلومة ودوره في مكافحة الفسادقانون عامورناني أيمنرياض هدواس 7
بوسعدية رؤوفحصانة مقر البعثة الدبلوماسية بي النص والتطبيققانون عامعزوو عبد الرحمان8
ناصري مريممبدأ االختصاص العالمي ودوره في مكافحة الجريمة الدوليةقانون عامفودية هاحر 9
العطافي مصطفىالتحديات القانونية لحماية حقوق اإلنسان في البحرقانون عامبلجبلي جمال 10
كعرار سفياندور المبادئ البيئية في حماية البيئةقانون البيئةدفاف حمدي11
بن بلقاسم أحمدتطبيق إتفاقيات الحقوق والحريات في الجزائرقانون البيئةلسلوس أسامةبن مومة نسرين12
بوقرن توفيقاللجنة المتساوية األعضاء كآلية لحل الخالف التشريعي حسب التعديل الدستوريإدارة و تسير الجماعات المحليةبوريو علي13
قنوفي وسيلةالمسؤولية الجزائية للمجرم البيئيإدارة عامةستر الرحمان عبد الرحمان14
بن ستيرة اليمينتسيير البلدية وتحدي التنمية المحلية المستدامة قانون عامقادري هبة15
كرد الواد مصطفىالحماية القانونية للبيئة من مخاطر التصحرقانون البيئةخرفي لوصيف16
منصوري رؤوفالمنظمات الدولية المتخصصة كآلية لحماية حقوق اإلنسانقانون عامبن حمو رانية17
واسع حوريةتغير المناخ والنزاعات المسلحةقانون البيئةكبيش فؤاد18
شيباني عبد هللاعقود الشراكة في اإلدارة المحليةإدارة و تسير الجماعات المحليةغرزولي محمد نور اإلسالم19
ي سعادبن شيبان خولة20

زبيري وهيبةاآلليات اإلجرائية لحماية حقوق اإلنسان االقتصادية واإلجتماعية والثقافيةإدارة عامةجليد يحيريغ 

المشرفعنوان المذكرةالتخصصاسم ولقب الطالباسم ولقب الطالباسم ولقب الطالبالرقم

روابح فريدضمانات حق الدفاع في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريقانون جنائي وعلوم جنائيةمريني محمدجبالي إبراهيممباركي لمنور1

ثوابتي إيمان ريمة سروراإلطار اإلجرائي لتسوية المنازعات الطبية للتأمينات اإلجتماعية قانون جنائي وعلوم جنائيةبلجنان غزالن2

بودوخة إبراهيمنظام األموال المشتركة بين الزوجينقانون المؤسسات الماليةأرقم خنفر 3

قجالي محي الدينعقد نقل التكنولوجيا وإشكالية التوازن العقديقانون أعمالبوقرن ضياء الديندحان صبري4

يوسفي سوسن15-20الضمانات الممنوحة لدائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون قانون أعمالبصير بثينةنويوات كاميليادبوس أماني 5

بن أوديع نعيمةالمركز القانوني للمجلس الوطني لإلستثمارقانون أعمالبكيري محمدبن حاج منالعشاشة عالية6

وشتاتي حكيمالشفعة في القانون المدني الجزائريقانون أعمالبوسكين وائل7

مهداوي حنانالتحكيم اإللكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة اإللكترونيةإدارة إلكترونية وخدمات رقميةشاوي إيناس8

بن بلقاسم أحمدمتطلبات النجاح لحكومة إلكترونية في الجزائرإدارة إلكترونية وخدمات رقميةبوزلفة نور الدينبوعش زكي 9

يوسفي سوسن(مجلس المحاسبة نموذجا)الرقابة على المال العام قانون أعمالبولفعاط خولةسعود أمنية10

سياري هاجرعالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالميةقانون المؤسسات الماليةرزقي أسامةحمادو أسامةبن سليم إسالم11

لهوى رابحالقانون واجب التطبيق على الجريمة األلكترونيةقانون جنائي وعلوم جنائيةيعالوي زهر الدينمدوري نبيلبرتيل علي12

2جامعة محمد لمين دباغين سطيف
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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