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 المواضيع المقترحة المشرفولقب إسم 
 

 بلمامي عمر
 القانوني لتمتع األجانب بالحقوق األساس 

 تسوية منازعات التجارة االلكترونية
 الخاص الدوليفي القانون النظام العام أثر الدفع ب

 الطبيعة القانونية للحكم األجنبي
 

 قرشوش عبد العزيز
 مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث بالوقود في التشريع الجزائري 

 دراسة مقارنة-التجارية االلكترونيةحجية الدفاتر 
  متغيرات الشركة ذات المسؤولية المحدودة في التشريع الجزائري   

 مسؤولية الشركة عن أعمال المسير في مواجهة الغير

 
 بوضياف عبد الرزاق

 في التشريع الجزائري  الجرائم الواقعة على األسرة
 الجزائري في التشريع  وطرق عالجهالمالي الفساد 

 على االقتصاد الوطني المالي أثر الفساد

 
 بلعيساوي محمد الطاهر

 في التشريع الجزائري  المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية
 في التشريع الجزائري  حماية المساهم في شركة المساهمة

  النظام القانوني لشركة المحاصة في التشريع الجزائري 

 -2سطيف -ة محمد لمين دباغينــــجامع
 ة الحقوق والعلوم السياسيةــليك

 المواضيع المقترحة لإلشراف على طلبة السنة الثانية ماستـــــرعناوين 
  األعمال  تخصص: قانون  -2020-2019دفعة 
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 باطلي غنية
 النظام القانوني لسلطة التصديق االلكتروني

 األمن القانوني في مناخ االعمال
 

 
 بن زيوش مبروك

 قانون الجزائري الانعقاد العقود الكترونيا في احكام 
 سرة الجزائري قانون األنجاح الزواج من منظور 

 تنفيذ العمليات المصرفية في الجزائر 
 

 مسعودة مروش
 عن مضار الحوار غير المألوفة الناشئة عن أعمال البناءمسؤولية رب العمل 

 في ظل القانون الجزائري  المعماري التزامات المهندس 
 مسؤولية المنتج عن العيوب الخفية في المنتوج

 دور القواعد المادية في حل مشكلة تنازع القوانين رمزي بورزام
  القواعد المادية للتجارة اإللكترونية

 
 زكرياءذيب 

 براءات االختراع في مجال األدوية
 في التشريع الجزائري  مسؤولية الناقل البحري للبضائع

 موانع تطبيق القانون األجنبي وفقا للتشريع الجزائري 
 

 فوزية هامل
 حماية الحياة الخاصة في ظل التطور التقني وااللكتروني

 وفقا للتشريع الجزائري  المتعاقداآلليات القانونية المستحدثة لحماية المستهلك 
 وفقا للتشريع الجزائري  الضبط االداري للشبكات االجتماعية االلكترونية

 مسؤولية العون االقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري 
 : دراسة قانونية   اية البتروليةبتحسين محاصيل الج لبعل فطيمة
 الصناعية في التشريع الجزائري  النظام القانوني للرسوم والنماذج زوينة تيكليت
  في التشريع الجزائري  االستثناءات الواردة على مبدأ حظر االتفاقات المقيدة للمنافسة مهداوي حنان

 تنظيم سلطة المياه في التشريع الجزائري 
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 التأمين على األشخاص في الجزائر كوسام أمينة
 في الجزائر ودوره في صناعة التامينإعادة التأمين 

 القيود الواردة على االستثمار األجنبي في الجزائر بن أوديع نعيمة
 المصالحة في جرائم الصرف وحركة رؤوس األموال

 في القانون الجزائري  عقود التوزيع في مواجهة قانون المنافسة بلعزام مبروك
  )عقد الفرانشيز نموذجا(في القانون الجزائري االلتزام باإلعالم السابق على التقاعد 

 سلطات الضبط المستقلة في مجال األعمال في القانون الجزائري  رضا معيزة
 

 كسكاس أسماء
 الممارسات التجاريةفي إطار  :حماية المستهلك من الشروط التعسفية

 النظام القانوني إلعالم المستهلك في التشريع الجزائري 
  في التشريع الجزائري  المدنية للمنتج عن منتجاته المعيبةالمسؤولية 

 اإلثبات الحديثة في التشريع الجزائري قرائن حجية  مناري عياشة
 حماية المستهلك من الممارسات غير النزيهة في التشريع الجزائري 

 

 عقد التنازل عن العالمة في التشريع الجزائري  بن زيد فتحي
 في التشريع الجزائري  وأهميته االقتصاديةعقد الفرانشيز 

 
 شتواح العياشي

  االلتزام بتسليم البضائع في البيع الدولي
 في التشريع الجزائري  عقد نقل االشخاص

 في التشريع الجزائري  التحقيق أمام مجلس المنافسة
 في التشريع الجزائري  النظام القانوني للوكالة التجارية

 
 محي الدين برادعي

 النظام القانوني لعقد التامين البحري في الجزائر 
 النظام القانوني لإلفالس في التشريع الجزائري 

 أحكام رهن المحل التجاري في الجزائر
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 رمازنية سفيان

 حماية الملكية الصناعة في التشريع الجزائري واتفاقية تريبس
 دور الجمارك في حماية الملكية الصناعية في الجزائر

 جريمة التقليد في الملكية الصناعية وأليات مكافحتها في ظل التشريع الجزائري 
 حماية برامج الحاسب االلي بين نظامي حقوق المؤلف وبراءة االختراع

 
 مخانشة آمنة

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة قانون المنافسة
 االقتصاديةممارسة مبدأ حرية المنافسة ضمن األنشطة 

 مبدأ حرية التجارة والصناعة في القانون الجزائري 
 في القانون الجزائري  دور القضاء في تفعيل مبدأ حرية المنافسة

 مسؤولية المسير في شركات األموال في القانون الجزائري  كمال قويدري 
 مناخ االستثمار وفق النصوص التشريعية في الجزائر

 
 هاللة نادية

 االلتزام باإلعالم باألسعار في التشريع الجزائري 
 في التشريع الجزائري  حماية المؤمن له في عقود التأمين

 القيود الواردة على مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمناقشة الحرة
 

 سمير حملة
 منازعات المؤسسات المالية في الجزائر

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد التفاقيةآلية التقييم من طرف النظراء لمدى تطبيق الجزائر 
 إشكاالت تطبيق قوانين النقد والقرض في الجزائر

 

  : دراسة مقارنةالمؤسسات التجارية العسكرية نور الدين موفق
  أثر نقل التكنولوجيا على الدول النامية

 
 فيصل بوخالفة

 الجزائية للمستهلك من اإلشهار المضلل في التشريع الجزائري الحماية 
 المسؤولية الجزائية لمشيدي البناء في التشريع الجزائري 
 عقود امتياز االستثمار الفالحي في التشريع الجزائري 
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 شوشو عاشور

 الضوابط الجنائية لحماية المنافسة التجارية في الجزائر
 في التشريع الجزائري  العقارية للقاصر الحماية القانونية للملكية

 في التشريع الجزائري  الحجز التنفيذي على المواد والبضائع المقلدة
 

 شتوان الهادي
 دور الجمارك في ترقية االستثمار في الجزائر

 حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد في التشريع الجزائري 
 حسن النية في البيوع الدولية 

 
 فاتحبن خالد 

 أسباب إعفاء المنتج من المسؤولية
 دراسة مقارنة–د اقعحق المستهلك في الرجوع عن الت

 إجراء الرأفة في قانون المنافسة
 الحماية المدنية للمستهلك اإللكتروني في التشريع الجزائري  عالق لمنور

 في التشريع الجزائري  آليات حماية براءة االختراع
 

 بوقندول سعيدة
 في الجزائر المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة االقتصادية الخاصة

  في الجزائر المسؤولية الجنائية لمصفي الشركات التجارية
 النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري في القانون الجزائري 

 الحماية القانونية لحقوق المؤلف في مجال التجارة اإللكترونية
 المسؤولية الجزائية للمورد اإللكتروني خليلي سهام

 المسؤولية الجزائية للمسؤول عن المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي
 عقد المقاولة في القانون الجزائري  وشتاتي حكيم

  في القانون الجزائري  عقد التمثيل التجاري 
 الجزائرمكافحة الفساد في ل الجزائية لياتاآل عبد السالم حسان

 الحماية القانونية للملكية الصناعية في الجزائر
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 عماروش سميرة

 موقف المشرع الجزائري من المزايا الممنوحة لالستثمار االجنبي
 الرهن البحري في التشريع الجزائري 

 النشاطات المقننة كقيد على حرية االستثمار في الجزائر
 

 قارس بوبكر
 : دراسة مقارنة األنترنت المسؤولية المدنية لوسطاء

  في الجزائر المسؤولية العقدية عن التعامل اإللكتروني
 في الجزائر فعل الشيء كأساس للمسؤولية المدنية عن التعامل االلكتروني
  في الجزائرفعل الغير كأساس للمسؤولية المدنية عن التعامل اإللكتروني 

 
 روابح فريد

 االقتصادي في الجزائر  لمواجهة جرائم الفسادآليات االجراءات الجزائية 
 في الجزائر جرائم تسيير الشركات

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في عالم األعمال
 في الجزائر المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبييض األموال

 
 غربوج حسام الدين

 تنظيم ممارسة البيع بالتخفيض في التشريع الجزائري 
 اإلطار القانوني لترويج السلع والخدمات في التشريع الجزائري 

 تنظيم األسعار في التشريع الجزائري 
 االلتزام بضمان المنتوجات التجهيزية في التشريع الجزائري 

 
 بورماني داودي

 البعد اإلنساني في القانون الدولي لألعمال
    اإلفالس الدولي

 األعمال في الجزائر سلطات الضبط المستقلة ومناخ
 

 جدي الصادق
 الخبرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في التشريع الجزائري 

 مسؤولية حارس األشياء في ضوء التشريع الجزائري 
 في التشريع الجزائري  نظرية المخاطر في عقد التأمين
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 زروق نوال

 تنفيذ األحكام القضائية األجنبية
 للمستهلك في إطار المعامالت اإللكترونيةالحماية المدنية 

 بطالن عقد الشركة في القانون الجزائري 
 النظام القانوني لألجور في الجزائر

 
 بلواعر ليلى

 اإلطار القانوني للتجارة االلكترونية في التشريع الجزائري 
 في الجزائر صندوق ضمان الودائع المصرفية

 حماية المستهلك في عقد القرض االستهالكي في التشريع الجزائري 
  icsidالمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

 
 بن الشيخ نور الدين

  اجراءات التحكم التجاري الدولي
 ات لقاعدة االشتراك في الضمان االجتماعيو خضوع المنح والعال

 الماليةالمداخيل المهنية ومداخيل الذمة 
 ستغالل الوضعية المهنية في ظل قضاء مجلس المنافسةا–احتكار السوق وقواعد المنافسة 

 
 زايدي أمال

 اإللتزام بالمطابقة بين قانون التقييس وقانون حماية المستهلك
 في التشريع الجزائري  المجمعات الصناعية العمومية

 خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية
 في التشريع الجزائري  الضبط القطاعيةسلطات 

 
 نبيل بن موسى

 في الجزائر جنبياالستثمار بشقيه المحلي واألالحوافز القانونية لتشجيع 
  في الجزائر القطاع البنكي والمؤسسات المالية

 طر المفاهيمية والقانونيةاالسواق المالية: األ
 االقتصاد الوطني والتنمية



8 
 

 
 شباح بوزيد

 في القانون الجزائري  التهرب الضريبي في التشريع الجزائري: أليات الوقاية والمكافحة
 في القانون الجزائري  المسؤولية الجنائية للمستثمر

 في الجزائر األخطار االقتصادية للسوق لموازية
 في القانون الجزائري  جرائم اإلعالم االقتصادي

 في الجزائر  المجال الطبي الصيدالنيحماية المستهلك في  زبير جوامع
  في الجزائر قمع الغش في إطار قانون حماية المستهلك

 

 بن دادة وافية

 في القانون الجزائري  جريمة النصب واالحتيال في التشريع الجزائري 
 الجريمة البيئية في التشريع الجزائري 
 جرائم الصرف في التشريع الجزائري 

 التشريع الجزائري جريمة التهريب في 
 براءة االختراع الدوائية واشكالية الدواء الجنيس لرقط سميرة

 للملكية الفكرية   tripsظل اتفاقية في الصناعات الدوائية واقع 
 الحق في الصحة وامكانية الحصول على الدواء

 


