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حماٌة البٌئة:تخصص
2018/2019للسنة الجامعٌة 

 االستحقاق معدلاالستاذ المذكرة موضوعالطالب لقب و اسمالرقم

 هللا عبد لعوٌجً/ دعقود التعمٌر ودورها فً حماٌة البٌئةأسماء حمالوي1

 ساسٌة بٌطام

 منٌرة حروش/اتكرٌس الملوث الدافع فً التشرٌع الجزائري  رزٌق حروش2

السعٌد همال

 زهور دقاٌشٌة/ داحكام التصادم البحري ودورها فً حماٌة البٌئة البحرٌة منٌر العزٌز عبد3

ٌزٌد باي عربً/ دتسٌٌر المساحات الخضراء ودورها فً حماٌة البٌئة فً التشرٌع الجزائريالجلٌل عبد روحو جاب4

األمٌن محمد خدادة

10.31بلقاسم حامديدور االعالم فً حماٌة البٌئة  الرحمان عبد شرق5ً

حسان دراز

11.3 زهور دقاٌشٌة/ ددور المواطنة فً ضمان حماٌة البٌئة الدٌن تقً عمر بن6

 حمزة عربة بن

16.01 اللٌثً صبري فاتن/ ددور التربٌة البٌئٌة فً نشر الوعً البٌئً  صدٌقة بصوف7

14.73 لٌلى سوٌاد/ دالجرٌمة البٌئٌة فً التشرٌع الجزائري هجٌرة بوقنة8

 ناصر دبة/ د.استغالل الغاز الصخري كطاقة بدٌلة وتؤثٌره على البٌئة فً الجزائرزارٌا بوساحة9

 شافعة عباس/ د.اإلدارة البٌئٌة التشاركٌة فً التشرٌع الجزائريرضا حمادي10

عماد معرف

13.14اللٌثً صبري فاتن/ دحق االنسان فً بٌئة نظٌفة فً القانون الدولً  وسٌم بوتغن11ً

فارس بلقاسمً

 وردة هللا بوعبد بن/ دوسائل تفعٌل سٌاسة الملوث الدافع  ربٌعة عبٌد بن12

 لعلً ٌحٌاوي/ ددور الحضائر الوطنٌة فً المحافظة على الثروة الغابٌةطارق مغشٌش13

 عنتر مومن



 إبراهٌم بوهنتالة/ ددور المجتمع المدنً فً حماٌة البٌئة  خولة حسٌن14ً

رٌاض مزعاش/ دالبٌئة وعالقتها باألمن الصحً  السبتً عجال15

 برنٌة ٌونس

13.71مٌلود سالمً/ دالرقابة القضائٌة لحماٌة البٌئة فً التشرٌع الجزائريمبارك بروب16ً

دقاٌشٌة زهور / دآفاق البٌئة السلٌمة والتنمٌة المستدامة فً الجزائر أسماء صدوق17ً

بن دعاس المٌة / دالسٌاسة التشرٌعٌة البٌئٌة فً الجزائر كنزة بزال18
 وهٌبة غضبان

 اللٌثً صبري فاتن/ ددور المجتمع المدنً فً تكرٌس الوعً لبٌئً  أنسٌة بومخٌلة19

13.56ٌزٌد باي عربً/ددور البلدٌة فً مراقبة العمران فً إطارحماٌة البٌئة  دالل مرٌر20

 ابتسام ٌسعد

 عالوة هوام/ دفعالٌة شهادة المطابقة فً حماٌة النظام العام العمرانً  أسماء بادي21

 وردة هللا بوعبد بن/ دمبدأ الحٌطة ودوره فً حماٌة البٌئة  مرزوق بن دالل22

 مبروك ساسً/ دالسٌاحة بٌن متطلبات التنمٌة وحماٌة البٌئة فً التشرٌعالعابدٌن زٌن منصور بن23

رضا محمد منصوري

 عباس شافعة/ داألمن البٌئً والتنمٌة المستدامة عمر بن احمد24

ربٌع زٌد بوبكر

 سمٌر شعبان/دالمسإولٌةالمدنٌة عن األضرارالبٌئٌة فً التشرٌع الجزائري  أسماء أعراب25

 اسٌة بوعزٌز بن/ داألمن البٌئً ودوره فً تحقٌق االمن االنسانً  كرٌمة دواق26

 نورة بوعبد بن/ ددور مبدأ الوقاٌة فً تعزٌز االستدامة البٌئٌة  ساسٌة حلٌس27

 اللٌثً صبري فات/ داآللٌات القانونٌة لتسٌٌر النفاٌات المنزلٌة فً التشرٌع  عمر بخوش28

الجزائري  فرح عكشة بن

 اللٌثً صبري فاتن/ دالحوكمة البٌئٌة حكٌم بوقرن29



 الدٌن صالح منصر

13.66احمد بٌطام/ داالبعاد البٌئٌة للتنمٌة  لٌلى مجان30ً

فٌروز بعطوش بن

 نورة هللا بوعبد بن/ دالتخطٌط البٌئً كآلٌة إدارٌة قبلٌة عامة لحماٌة البٌئة نجالء مرزوق بن31

 صبرٌنة العقون

11.51 اخالص عبٌد بن/ دالرخصة كآلٌة إدارٌة قبلٌة خاصة لحماٌة البٌئةالزهراء فاطمة بلولة32

 وردة معاش

12.75 اللٌثً صبري فاتن/ددور شرطة العمران فً حماٌة البٌئة فً التشرٌع الجزائري  الرحمان عبد شعبان33

 سمٌر شاغً

13.27 شافعة عباس/ دالطاقات المتجددة ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة األمٌن محمد بولخوخ34

 الدٌن شمس جبارة

 ٌحٌاوي لعلى/ ددور محكمة العدل الدولٌة فً تطوٌر القانون الدولً االنسانً أمال ملٌك35

المتعلق بحماٌة البٌة 


