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 االستحقاق معدلاالستاذ المذكرة موضوعالطالب لقب و اسمالرقم

13.89 ولٌد ثابتً/ دالمسإولٌة القانونٌة للمحافظ العقاري فً التشرٌع الجزائري منال قلع1ً

 وهٌبة قبالة بن

 بوعالم بوخدٌمً/ أالنظام القانونً لعقد الرهن الرسمً فً التشرٌع الجزائري عادل رفٌس2

رؤوف خلة

13.58 ثابتً ولٌد/ دالعقود التوثٌقٌة ودورها فً إثبات الملكٌة العقارٌة نارٌمان مهٌرة3

 حٌاة السالم عبد

 بلقاسم حامدي/ دمهام فرق التحقٌق العقاري فً الترقٌم العقاري الحسن دعاس بن4

مراد بولنوار

14.3 حكٌمة عمورة/ د 01/01/1971العقود العرفٌة الثابتة التارٌخ قبل  نجاة كرازي5

ودورها فً إثبات الملكٌة العقارٌة أسماء عٌسى

 صدراتً صدراتً/ أإختصاص القضاء اإلداري بمنازعات الشهر العقاري عبلة بخوش6

 اٌناس بوزٌدي

14.5 سمٌر شعبان/ دالمحافظة العقارٌة فً التشرٌع الجزائريعماد عبدل7ً

 الجمعً بوهنتالة

 سلٌم بشٌر/ دأثر اإلجتهاد القضائً على قضاٌا الحٌازة فً التشرٌع الجزائري رضا بهلول8

 زردوم صورٌة/ دالحماٌة القانونٌة للمالك ضد قرارات نزع الملكٌة للمنفعة العمومٌة حنان حمادة بن9

 سهٌلة سعادنة

 صورٌة زردوم/داحكام استغالل العقار السٌاحً فً التشرٌع الجزائريمراد بعجوج10

 حٌاة جوزة بن

 صورٌة زردوم/ أالحماٌة القانونٌة للملكٌة الغابٌة فً التشرٌع الجزائريالرفاعً شباح11

15.1فهٌمة قسوري/ دالوصٌة ودورها فً نقل الملكٌة العقارٌةالفضٌل عبد درٌس بن12

الدٌن سٌف بوتغرٌورت

 فهٌمة قسوري/ دالملكٌة العقارٌة المقٌدة لمجهول فً التشرٌع الجزائري  الرؤوف عبد شٌحة13



 سهٌر سعدي

 هللا عبد لعوٌجً/ داألوعٌة العقارٌة الموجهة لالستثمار الصناعًوفاء طالب14ً

 كرٌمة حمادي

 مٌلود سالمً/ د-التؤمٌنات العٌنٌة–حقوق االمتٌاز العقارٌة فً التشرٌع الجزائري  الدٌن عز هجال15

سعد نجاع

13.57 هوام عالوة/ دنظام الملكٌة المشتركة فً التشرٌع الجزائريالرحمان عبد فارس عكشة بن16

 هللا عبد بعالة

 ٌزٌد باي عربً/ دالتنظٌم العمرانً عن طرٌق مخطط شغل االراضً  عقٌد خمٌس17ً

 سارة حرشة

 هللا عبد لعوٌجً/ ددور المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر فً التنظٌم العرانً  أحالم دادة بن18

13.64 احمد بولقصٌبات/ دحق الملكٌة فً الشرٌعة االسالمٌة والقانون  اسالم محمد خزار19

 آدم دالندة

14.59 عالوة هوام/ دالتصرف فً الملكٌة الوقفٌه فً التشرٌع الجزائري  سلمى بصاص20ً

لٌنة بغٌانً

13.18 حسٌن عشً بن/ داالحكام القانونٌة لالرتفاق المرور  حسٌنة بادي21

 صورٌة زردوم/ دضمانة التغوٌض عن نزع الملكٌة فً المشارٌع دات البعد االستراتٌجًسعاد حشٌش22ً

  حفصٌة زاوٌة

 أحمد بولقصٌبات/ دمضار الجوار غٌر المؤلوفة فً الملكٌات المشتركةخادم نبٌل23

هبول اٌمان

10.83 نادٌة خلفة/ دالضوابط القانونٌة لممارسة الحق فً البناء سلٌمة شعٌرة24

  سبأ شعبانً

 عمورة حكٌمة/ دآلٌات الرقابة على تطبٌق القواعد العامة للتهٌئة والتعمٌر نورة طمٌن25

 سلمى بونوارة

 فهٌمة قسوري/ دحق المكتتب فً اإلعالم فً عقود الترقٌة العقارٌة إٌاد سوٌهر26

 حفصٌة عشً بن/ داحكام أٌجار االراضً الوقفٌة الفالحٌة  الدٌن نور مزلكش27ً

12.47 سلطانة كباهم/ أتسٌٌر الملكٌة المشتركة فً التشرٌع الجزائري الزهرء فطٌمة بوعكاز28



 الدٌن نور حمشة/ درخصة التجزئة كآلٌة للتنظٌم العمرانً فً الجزائري  رشٌد سعادة29

 عادل بالة

 عالوة هوام/ دالمسإولٌة الجزائٌة للموثق فً التشرٌع الجزائري  لطٌفة احمد بن30

12.33 ولٌد ثابتً/ دأحكام تقسٌم الملكٌة العقارٌة فً التشرٌع الجزائري  مرٌم بلخٌر31

 سارة لفتاحة

 حكٌمة عمورة/ دقسمةا لعقارات المشاعة بٌن الدولة والخواص  رزٌقة زطة بن32

 السالم عبد عقاقبة

 فهٌمة قسوري/ دنظام تورنس وتطبٌقات نظام الشهر العٌنً فً الجزائر أسماء الصمد عبد33

 الدٌن ضٌاء كرارشة

 عالوة هوام/ دالتؤمٌنات العٌنٌة واشكاالت تنفٌذها  سلمى عبٌد بن34

14.76 ولٌد ثابتً/ د الشهرة لعقد كبدٌل العقاري التحقٌق سناء عماري35

 وهٌبة مالوي

 ولٌد لعماري/ أالبطاقات العقارٌة بٌن نظام الشهر الشخصً ونظام الشهر العٌنً  فاضل شروق36

رضوان فاضل


