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 املواضيع املقترحة  إسم املشرف 

 
 مسيكة رمضاني

 للبيئة في تحقيق التنمية المستدامةدور برنامج األمم المتحدة 
 إشكالية التمكين في حقوق اإلنسان في ظل الندوة البيئية

 الحماية الدولية للتنوع البيولوجي
 

 ملعب مريم
 أثر الجرائم البيئية على حقوق اإلنسان

 الحماية القانونية للمساحات الخضراء في التشريع الجزائري 
 للمحميات الطبيعية في القانون الجزائري الحماية القانونية 

 
 أحمد بن شارف

 النظام القانوني للنفايات الزراعية في الجزائر
 اإلطار التشريعي لمكافحة التصحر في الجزائر
 اإلطار الالمركزي لحماية البيئة في الجزائر

 
 ي أمالر قدا

 الضمانات المالية لجبر الضرر البيئي في التشريع الجزائري 
 معالجة نفايات النشاطات الفالحية في الجزائر بين التشريع والواقع

 دور أدوات التهيئة والتعمير في حماية البيئة في الجزائر
 

 

 -2سطيف -جامعــــة محمد لمين دباغين
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جدول المواضيع المقترحة لإلشراف على طلبة السنة الثانية ماستـــــر
 -تخصص البيئة- 2020-2019دفعة 
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 بيزات صونيا

 دور اإلخطار المسبق في حماية البيئة
 حماية البيئة من استعماالت الغاز الصخري 

 أثر المخلفات االلكترونية على البيئة
 
 عمر مخلوف

 اآلليات التشاركية لحماية البيئة
 النظام القانوني لحماية الموارد البيولوجية في القانون الدولي.
 دور اآلليات القانونية الوقائية في تحقيق التنمية المستدامة

 
 بونوة محمد

 الجزائري لبيئة ا في قانون  المدنيةمسؤولية ال
 البلدية في الجزائرالنظام القانوني لتدوير النفايات 

 اآلليات القانونية لحماية الغابات في التشريع الجزائري 
 

 العيد بن بولرباح
 أداة لتحقيق التنمية المحلية–المخطط البلدي للتنمية 

 اآلليات القانونية لحماية المراعي في التشريع الجزائري 
 اآلليات القانونية لحماية الساحل في التشريع الجزائري 

 
 بوصفصاف خالد

 في القانون الجزائري  على البيئة التأثيرمدى دراسة 
 في التشريع الجزائري  لمؤسسات المصنفةاإلطار القانوني ل

 في الجزائر الوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية
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 زرقان وليد

 حماية البيئة من التلوث بالمواد النووية
 للحدودالتلوث الدولي العابر 

 حماية الساحل في ظل قانون البيئة الجزائري 
 

 مهني ورده
 الحقوق الجوهرية البيئية ودورها في حماية البيئة

 اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية
 دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

 
 جودي زينب

 على المستوى الدوليحماية البيئة من ظاهرة االحتباس الحراري 
 الحماية الدولية من أضرار التلوث بالنفايات االلكترونية

 في حماية البيئة قليمية دور المنظمات الدولية اإل
 

 جعفري مفيدة
 العالقة التفاعلية بين البيئة والتنمية اإلنسانية المستدامة

 الترابط بين حقوق اإلنسان وحماية البيئة
 المواطنة البيئية والتنمية المستدامةالعالقة بين 

 
 كوسة جميلة

 مساهمة الجباية الخضراء في تحقيق األمن البيئي
 أثار النفايات االلكترونية على البيئة والصحة العامة

 مخاطر النفايات البالستيكية على األمن البيئي
 

 غبولي منى
 دور اإلعالم البيئي في تحقيق حماية البيئة

 النزاعات المسلحة على تحقيق األمن المائي العالمي انعكاسات
 تأثير التغيرات العمدية لتقنيات الحرب ألغراض عسكرية على البيئة

 
 صفو نرجس

 التخطيط البيئي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة
 أساس االلتزام الدولي لحماية البيئة البحرية

 التكنولوجيا الحديثة والحق في الحياة
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 شوقي سمير

 الحماية القضائية للبيئة في الجزائر
 حماية البيئة الفضائية في القانون الدولي

 الحماية الدولية للمناخ
 

 محمد مخنفر
 عقد االمتياز ودوره في حماية البيئة في النظام القانوني الجزائري 

 دور البلدية في حماية البيئة من النفايات في الجزائر
 من التلوث في التشريع الجزائري الضبط اإلداري في مجال حماية البيئة 

 
 حمود صبرينة

  لعدالة المناخيةالتنظيم القانوني ل
 : المفهوم واالبعاد  الديموقراطية البيئية

 : المفهوم واالبعاد  اللجوء البيئي
 

 عليه في التشريع الجزائري  حق الحصول على المعلومة البيئية والقيود الواردة بوغازي وهيبة
 اتفاقية ارهوس في ظل لحقوق االجرائية البيئية اتأسيس 

 حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة في إطار اتفاقية بازل 
 حماية البيئة الحضرية في الجزائر كرد الواد مصطفى

 النظام القانوني لتهيئة اإلقليم في الجزائر
 المعالم األثرية في التشريع الجزائري حماية  خالف وردة

 
 بودوخة ابراهيم

 في التشريع الجزائري النظام القانوني للمياه 
  في التشريع الجزائري النظام القانوني للمحميات الطبيعية 

 


