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المتبقية إلعادة اختيارها

تخصص:حماية البيئة
للسنة الجامعية 2018/2019
الرقم

اسم و لقب الطالب

موضوع المذكرة

1

المسؤولٌة عن االضرار الناجمة عن المخاطر الكبرى فً التشرٌع الجزائري

2

الوقاٌة من األخطار الكبرى فً إطار التنمٌة المستدامة فً الجزائر

3

الوسائل القانونٌة للوقاٌة من المخاطر الكبرى على الصعٌد الدولً

4

النظام القانونً للحظائر الوطنٌة فً الجزائر وتسٌٌرها فً إطار التنمٌة المستدامة

5

المجاالت المحمٌة فً إطار التنمٌة المستدامة فً القانون الجزائري

6

التعاون االقلٌمً فً مجال تسٌٌر النفاٌات

7

أثر القرصنة البحرٌة على البٌئة البحرٌة

8

دور الوكالة الوطنٌة للتغٌرات المناخٌة فً حماٌة البٌئة

9

حماٌة المناطق الجبلٌة فً إطار التنمٌة المستدامة فً القانون الجزائري

10

الحماٌة القانونٌة للحٌوانات المهددة باالنقراض

11

اآللٌات الداخلٌة لحماٌة التراث الثقافً

12

التعوٌض عن االضرار الناجمة عن المخاطر الكبرى فً التشرٌع الجزائري

13

,,,,/,,,,,,,,,,,

امضاء الطلبة

األستاذ

14

دور الجمعٌات والمصالح البٌئٌة فً حماٌة الثروة الغابٌة
دراسة مٌدانٌة باتنة
اآللٌات الدولٌة لحماٌة التراث الثقافً

16

دور القضاء الدولً فً حل المنازعات البٌئٌة الدولٌة

17

تسوٌة المنازعات البٌئٌة فً إطار منظمة التجارة العالمٌة

18

طرق تسوٌة المنازعات الدولٌة البٌئٌة

19

دور القضاء الوطنً فً تسوٌة المنازعات البٌئٌة

20

تدخل النٌابة العامة فً حماٌة البٌئة.

22

حماٌة البٌئة البحرٌة فً ظل اتفاقٌة االمم المتحدة لقانون البحار

23

البعد البٌئً فً البرامج السٌاسٌة لألحزاب فً الجزائر

24

التجارب النووٌة الفرنسٌة فً الجزائر وأثرها على البٌئة.

25

حماٌة البٌئة فً ظل المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان

26

حماٌة بعض اصناف الحٌوانات من االنقراض فً الجزائر

27

معوقات حماٌة البٌئة فً الدول العربٌة

28

دور محكمة قانون البحار فً تطوٌر القانون الدولً البٌئً

29

المسؤولٌة الدولٌة عن التلوث النفطً الناتج عن السفن

30

مسؤولٌة الناقل البحري عن التلوث البٌئً
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31

مسؤولٌة الناقل الجوي عن التلوث البٌئً

32

مشكالت التنمٌة الشاملة وسٌاسات الوقاٌة

33

الحماٌة الدولٌة للتراث الطبٌعً العالمً

34

االثبات والمعاٌنة فً الجرائم البٌئٌة

35

مبدأ الملوث الدافع كأساس للجباٌة فً القانون الجزائري

36

األسالٌب القانونٌة فً تسٌٌر النفاٌات المنزلٌة

37

تسٌٌرالنفاٌات الطبٌة ورسكلتها فً التشرٌع الجزائري

38

دور المنظمة الدولٌة البحرٌة فً حماٌة البٌئة

39

دور البلدٌة فً حماٌة الساحل فً التشرٌع الجزائري

40

البعد البٌئً للمخطط الوطنً لتهٌئة األقلٌم وتطبٌقاته فً
قانون التهٌئة والتعمٌر
حماٌة البٌئة البحرٌة أثناء النزاعات المسلحة

42

الحماٌة القانونٌة للشعب المرجانٌة

43

المسؤولٌة الدولٌة عن تلوث البحاربالنفط

44

دور المنظمات غٌر الحكومٌة فً حماٌة البٌئة

45

المسؤولٌة الجنائٌة عن الجرائم البٌئٌة أثناء النزاعات
المسلحة

41

46

األمن البٌئً

47

دور شرطة المٌاه فً حماٌة البٌئة فً التشرٌع الجزائري

48

تقٌٌم االثر البٌئً

49

معوقات حماٌة البٌئة فً الدول العربٌة

50

دور محكمة قانون البحار فً تطوٌر القانون الدولً البٌئً

51

المسؤولٌة الدولٌة عن التلوث النفطً الناتج عن السفن

52

مسؤولٌة الناقل البحري عن التلوث البٌئً

53

مسؤولٌة الناقل الجوي عن التلوث البٌئً

