
 
 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 2019-2018 موسم الجامعيال
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ماستر السنة الثانية برنامج مناقشات مذكرات

 2019 دورة سبتمبر 

 



 (2019دورة سبتمبر ) ماستر السنة الثانية برنامج مناقشات مذكرات
 (كل التخصصات)علوم السياسية قسم ال

 

 القاعة التوقيت ملناقشةتاريخ ا الصفة ضاء لجنة املناقشةأع عنوان املذكرة االسم واللقب

دور املجتمع املدني في التحول الديموقراطي  ينة مبن ناصر أ

ائر  في الجز

 1989-2018 

  رئيسا  بالل  يموزا

  الخميس

19-09-2019 

 

12:00-13:30 

 

 مشرفا ومقررا  عيساوى أمينة  بوسواليم دالل  10

 ممتحنا عيادي عبد الكريم 

اتيجاالست  أحالمغجاتي  يكية تجاه االزمة ة االمر ير

 ورية الس

  رئيسا  حداد محي الدين 

  الخميس

19-09-2019 

 

12:00:13:30 

 

 مشرفا ومقررا  قرن محمد اسالم  مياسة نهاد  09

 ممتحنا ديعيدون حام

ائر بين تمويل الجماعات املحلية في ا بن ماض ي عبد الرؤوف لجز

انية وضرورة تنمحدود ويع املصادر ية امليز

2000-2018 

  رئيسا   نعيم  شلغوم
 

 االثنين 

30-09-2019 

 
 

10:00-11:30 

 
 

 مشرفا ومقررا  سعدون نور الدين  بشير فاتح 09

 ممتحنا عيادي عبد الكريم 

اتيجية اصالح عالقة  راء دراجي فاطمة الزه باملواطن  اإلدارةاستر

: البيروقراطية وقيم املواطنة أسسبين 

ائر نمو   ذجاالجز

  رئيسا  يد عماد بل
 

 االثنين 

30-09-2019 

 
 

11:30-13:00 

 
 

 مشرفا ومقررا  شلغوم نعيم  بوغابة خلود  09

 ممتحنا عيادي عبد الكريم 

 

 بن جامع لبنى 

املحلية  اإلدارةجدلية التعيين واالنتخاب في 

أثرها على فعالية  نموي في الت األداءو

ائر   الجز

  رئيسا  ناصر الياس  يس 

 اء الثالث

 2019أكتوبر  01

 
 

11:00-12:30 

 
 

 مشرفا ومقررا  الدين  شنيقي نور  07القاعة 

 ممتحنا سعدون نور الدين 



 القاعة التوقيت تاريخ املناقشة الصفة ضاء لجنة املناقشةأع عنوان املذكرة االسم واللقب

 

 سارة اح بو أ

ينة على العالقات ميتداعيات االزمة ال

انيةالسعودية    اإلير

2011-2018 

  رئيسا  رقولي كريم 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا  بن عمر عادل 07القاعة 

 ممتحنا شوادرة رضا

  ذراعلمنار شايب ا

في تحوالت دراسة  – للصين يالصعود السلم

  2018-2003 –القوة 

  رئيسا  ضر وطمين لخب

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا  يب بوسعدية وه عبلة بن عمر  09القاعة 

 ممتحنا عيدون الحامدي 

 

 بلحاج وهاب 

في مكافحة الفساد  اإلداريةدور الرقابة 

 ية في الجماعات املحل اإلداري 

  رئيسا  ادي عبد الكريم عي

  الخميس

 2019ر أكتوب 03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا  بوالفة حدة  04القاعة 

 ممتحنا عمارة فاتح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2019دورة سبتمبر ) ماستر السنة الثانية مذكرات مناقشاتبرنامج 
 (كل التخصصات)الحقوق قسم 

 

 القاعة قيتتو ال تاريخ املناقشة الصفة ضاء لجنة املناقشةأع عنوان املذكرة االسم واللقب

السرية املصرفية وجريمة  العالقة بين  ادعميش صحر 

ائر  األموالتبيض   في الجز

  رئيسا   عيساوي محمد الطاهر بل

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

08:30-10:00 

 

 Gالقاعة 

 

 مشرفا ومقررا  عبد السالم حسان 

 ممتحنا موفق نورالدين 

ن االجتماعي كلبرامج الس التمويل املصرفي قريدي مريم 

 التساهمي 

  رئيسا  ة سفيان رمازني

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

 Gالقاعة 

 

 مشرفا ومقررا  فق نورالدين و م رعة جمال الدين بوق

 ممتحنا ى ر ليلعاو بل

  حسان لويوات 

 القروض العقارية البنكية 

  األربعاء رئيسا  كوسام أمينة 

 2019أكتوبر  02

 

09:30-11:00 

 

 Aالقاعة 

 

 مشرفا ومقررا  بوخالفة فيصل  ف طزواوي عا

 ممتحنا بن زيد فتحي 

 

 ة ينث يسمورا

 

ائر ة على البنو قابالر   ك في الجز

  رئيسا  ك بلعزام مبرو

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

  Cالقاعة

 

 مشرفا ومقررا  ذوادي عادل 

 ممتحنا شتواح العياش ي 

ؤسسات البنوك وامل تأسيس إجراءات ذيب محمد

ائري   املالية في التشريع الجز

  رئيسا  كبلعزام مبرو

  الخميس

 2019بر أكتو  03

 

11:30-13:00 

 

  Cالقاعة

 

 مشرفا ومقررا  غزالي نزيهة  سلمي قيس 

 ممتحنا بلواعر ليليى 



 القاعة التوقيت تاريخ املناقشة الصفة ضاء لجنة املناقشةأع ذكرةعنوان امل االسم واللقب

 

 فودية زهرة 

  رئيسا  ز فرحاوي عبد العزي  النظام القانوني لضمان الودائع املصرفية

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

  Fالقاعة

 

 مشرفا ومقررا  بوضياف عبد الرزاق 

 ممتحنا غزالي نزيهة 

صاصات رئيس املجلس الشعبي اخت د املومن بعوعاز 

 البلدي في مجال العمران 

  رئيسا  سقني فاكية 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

اتي جودي  Dالقاعة   مشرفا ومقررا  مريم  حسام تو

 ممتحنا منهي وردة 

 

 طلحي شهرزاد 

في الحفاظ  اإلداري سلطات الضبط دور 

 -ثنائيةنظام العام في الظروف االستعلى ال

ائري  دراسة  على ضوء التشريع الجز

  رئيسا  ول زكية بله

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

08:30-10:00 

 

 قررا مشرفا وم حسام مريم Dالقاعة 

 ممتحنا ي هبة نهم

 

 طالبي وليد 

 

 عروض محدود ابرام طلب  إجراءات

 247-15وفق املرسوم الرئاس ي 

  رئيسا  لخضر  بن سهيل

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

  22القاعة

 

 مشرفا ومقررا  عفان يونس 

 ممتحنا هللا شيباني عبد 

  سوادق محمد أمين 

ري ودوره في اكتساب التحقيق العقا

 لكية العقارية بالتقادم امل

  رئيسا  قرشوش عبد العزيز 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

09:30-11:00 

 

 مشرفا ومقررا  عالق ملنور   E القاعة

 ممتحنا يب زكريا ذ

قوق دور مندوب الحسابات في حماية ح بوساهل بالل 

 اهمين سامل

  رئيسا  رمازنية سفيان 

  يسالخم

 2019أكتوبر  03

 

11:00-12:30 

 

افية ب ري ايمان كند  E القاعة  مشرفا ومقررا  ن دادة و

 ممتحنا ذيب زكريا 



الفلسطينية أثناء  الحماية الدولية للبيئة الوفي خلود 

 الدولية املسلحة  نزاعاتال

  رئيسا  بوصفصاف خالد 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

  50القاعة

 

 مشرفا ومقررا  شوقي سمير  أم السعد  شاشعو 

 ممتحنا اد مصطفى الو كرد 

  ر نجوى عبيا

ائيةالحماية  دهور للبيئة من الت اإلجر

 ائري البيئي في التشريع الجز 

  رئيسا  جودي زينب 

باالتفاق مع  واملكان يحدد التاريخ والتوقيت

 الحقا ة ناللج
  مشرفا ومقررا ملعب مريم  بورغدة منال 

 ممتحنا صاف خالد بوصف

 

 سفيان رباش 

 

عالة في ف لةءامسنحو التأسيس ألليات 

 القانون الدولي للبيئة 

  رئيسا  شيباني عبد هللا 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

11:30-13:00 

 

  50القاعة

 

 مشرفا ومقررا  شوقي سمير

 ممتحنا خنفر محمد م

  رئيسا  حسام مريم  املسلح  النزاعحماية البيئة في ظل  كحالت حمزة 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

11:30-13:00 

 

 مشرفا ومقررا  زرقان وليد  وي محمد صهيب عبا Dالقاعة 

 ممتحنا اليمين  بن ستيرة

 االستدامة مبدأ الوقاية ودوره في تعزيز  جهيد عباس 

 البيئية 

  رئيسا  إلهام خرش ي 

  الخميس

 2019أكتوبر  03

 

10:00-11:30 

 

 مشرفا ومقررا  خالف وردة  Aالقاعة 

 ممتحنا تيرة اليمين بن س

اية الساحل في التشريع مليات حآ بن بوالل منير

ائري   الجز

  األربعاء رئيسا  ف وردة خال 

 2019أكتوبر  02

 

09:30-11:00 

 

 Bالقاعة 

 

 مشرفا ومقررا  جودي زينب 

 ممتحنا ملعب مريم 

 


