
2النتائج بحسب االستحقاق لمذكرات التخرج ماستر 

قانون جنائي و علم االجرام:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

معدل االستحقاق المشرف موضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

12.46بن النصيب عبد الرحمان/ دالوساطة كالية بديلة في الدعوى العموميةسعيد نزار عبد الرحيم 1

بن سعيد مهدي

بن النصيب عبد الرحمان/دمكافحة جـرائم الرشوة في التشريع الجزائري سالوي زهير 2

12.51رسايري زكريا

مسوس رشيدة / أالمحكمة الجنائية الدولية بين القيود القانونية واالعتبارات السياسيةعطوش ربعية هناء4

بوعبد هللا نرسين

بارش ايمان/ ددور األقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائريعقودة جميلة 5

مرحوش حسناء 

بن بوعزيز اسية / دبطالن االجراءات الجزائية في التشريع الجزائرييحي عائدة 6

رداف نادية 

ي امينة / دجريمة استغالل النفوذ في التشريع الجزائريشيحة دالل 7
 
11.67ريحان

مرغمي منصف

بن بوعزيز اسية / دالتسرب كآلية لمكافحة الظاهرة اإلجرامية محنش وميساء 8

13.23بوضياف وردة 

بن بوعزيز اسية / دعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائريخصام ايمان 9

خرف هللا بسمة 

13.6خليفة موراد / دالعقوبة البديلة وبدائل العقوبة في التشريع الجزائرينزار رشا 10

ة  لطرش امير

ي امينة / دنظام االفراج المشروط في التشريع الجزائريشعابنة شيماء 11
 
ريحان

شلوش أنفال 

12.66عمورة حكيمة / د.غرفة االتهام بين اإلتهام والتحقيقبلجبل ريان 12



بن علجية نوال 

15.06بن دعاس المية / دطرق الطعن في األحكام الجزائية في التشريع الجزائريبن ضالة عبد الجليل 13

عيدودي رضا

مسوس رشيدة / أ.المسؤولية الجنائية عن جرائم البنوكبن سالم عبد الكريم14

بن زينة فاطمة الزهراء

12.15بارش ايمان / د.اساليب التحري والتحقيق في جرائم المعلوماتيةلقصير نسيمة 15

ملكمي اسيا

عبد الالوي زينب / داليات حماية الطفل من الجرائم في القانون الجزائريأمزيان نادية 16

بخوش إيمان 

ة 17 بن دعاس المية / دمكافحة جريمة تبييض األموال دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصريرحال سمير

مسعودي الهام 

بوهنتالة ابراهيم / دجرائم األطفال وعالقتها بقانون االسرة لمودع رحمة 18

لمودع اسماء 

ية رقية / دالنظام القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية حجازي جنات19 11.87عوارسر

11.83بوهنتالة ابراهيم / دالبصمة الوراثية ودورها في اثبات النسب في التشريع الجزائريبوعبلة مروة 20

بوتبون فاطمة الزهراء

بن النصيب عبد الرحمان/ دالجرائم المضرة بالمصلحة العامةقادرة ايوب 21

ي سهيلة 
 
بومنان

ي عبد الرحمان22
دريدي وفاء / داإلجرام السبيراني في القانون الجزائري صايغ 

دعة سليم 

ة هزار 23 11.88بوهنتالة ابراهيم/ دعقوبة القصاص واالعدام  دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونحجير

ي هبة
 
رحمان

ين 24 ي حفصية/ دالظروف المشددة والمخففة لجريمة القتل العمدي في التشريع الجزائريبن سديرة رسر
11.77بن عشر

ي عبير 
 
الواف

بن بوعزيز اسية / دتقسيم الجريمة بالنظر إلى الركن المادينائل جبابري 25

بزيان ايمان 

مسوس رشيدة / أ.االثبات الجزائي بالقرائنزبيش حفيظة 26

زواوي عباس / دقواعد االختصاص في المادة الجزائيةعريوات عبد الرحمان 27



ساعد فوزية 

يحياوي لعىل / دحدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائيمنجح فارس 28

ي محمد عبد الرحمان
يوسف 

بن بوعبد هللا وردة / ددور القضاء الدولي الجنائي في حماية األعيان الثقافيةدريدي محمد وائل 29

بن بوعبد هللا وردة / دحدود الطعن بالمعارضة في االحكام الجزائيةبوزادي زينب 30

دباش مريم 

سمصار محمد / د.ضمانات المشتبه فيه لمواجهة اساليب التحري الخاصةطورش فارس31

11.93زردومي امير  

19.92مسوس رشيدة / أضمانات المتهم عند االستجوابعقاقبة هاجر 32

أمزيان احالم

بن بوعيد هللا وردة / دآليات تبسيط االجراءات الجزائية برمضان فتيحة 33

ي هبة الرحمان 
 
ف رسر

عبد المالك فرادي / دحماية الشهود في ظل نظام روما االساسيمزوز نجاح 34

ي يوسف / أجريمة تهريب البشر وعالقتها باالنجار بالبشر بلعطار عدالن 35
 
قوف

أمزيان يوسف 

14.11بليل نونة / دجرائم التمييز وخطاب الكراهية في القانون الجزائري بن صحيح سليم 36

بيطام عبد الرؤوف

ي باي يزيد/ دحماية السر المهني بين التجريم واإلباحة مدور لبن  37 عرن 

سالم ياسمير  

بن دعاس المية / ددور الضحية في تحريك الدعوى العمومية نور سلم 38

وناس شهيناز

بولقصيبات احمد / دحماية الشهود في جرائم الفسادرميساء عورة 39

ي فريدة  عبد النن 

شافعة عباس / دالحماية الجزائية للبيئة شافعة محمد ياسير  40

يف ي معمر الرسر
نموشر

بولقصيبات احمد / دالحماية الجزائية للحياة الخاصة أمزيان كاتية41

بوزيدي لينة



بخوش رزيق / دالصلح الجزائي اسماعيل زين الدين 42

بارش ايمان / د الحماية الجزائية للمرأة في القانون الجزائريبعداش سعاد 43

ة  بلباشة هجير

ي هالل 44 14.43بن دعاس المية / د جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائريبن مرن 

قارة حليمة 

13.52عبد المالك فرادي / داالدلة العلمية ودورها في االثبات الجنائيبومليط ليليا 45

جغلول شيماء 

يفة 46 بن النصيب عبد الرحمان/ داالدلة الجنائية الشرعيةبوعزيز رسر

ي سامية 
 
رحمان

وك / ددليل اثبات في المجال المدني والجنائي ( A D N)البصمة الوراثية قورداش مريم 47 ساشي مي 

قرزة جوهرة

بولقصيبات احمد / د30/08/2020( 3-20امر )الوقاية والعقاب– التصدي لعصابات االحياء بن عىلي مروى 48

ي وليد 
 
بون

ي موش / أالردع- التداعيات – االسباب – جريمة قتل االزواج قجيبة ريان 49
 

زواغ

14.23جداي عىلي /دجريمة اختطاف االطفال في التشريع الجزائريجابري سلم 50

12.5فرادي عبد المالك / ددور القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق االنسان كريمي دنيا 51

دحمان سندس 

بن عبيد اخالص / ددور القضاء الدولي الجنائي في حماية األسرىحمدان قسام52

53



2النتائج بحسب االستحقاق لمذكرات التخرج ماستر 

قانون اعمال:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

معدل االستحقاق المشرف موضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

ي نور الهدى 1
12.39نزار عبد الكامل ضمانات حماية المستهلك في عقود التجارة االلكترونيةكواشر

سبيغي شفيقة 

ة /دضمانات حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسةبعزيز اسماء 2 11.97رزيق امير

مالخسو منال 

عزوز سارة/ داالستثمار المباشر في ظل اتفاق المنظمة العالمية للتجارة مسامح الفاروق 3

ي اسحاق دواج 

مصعور جليلة / دالحماية القانونية للمستهلك من االشهار التضليليعسول زهية 4

ملحقاق ناريمان 

10.72بن النصيب عبد الرحمان النظام القانوني لالستثمار في المجال السياحيلمباركية ذكرى 5

سايب فريد 

ي حفصية / دالنظام القانوني لالستثمارات األجنبية في التشريع الجزائري بحرية فاتح 6
بن عشر

وك/ دجريمة التهريب في التشريع الجزائريقارح عادل7 12.3ساشي مي 

بن راحلة عبد الحليم 

ي مروة8
 
فرادي عبد المالك / دحماية المستهلك من الغش في النوعيةسليمان

خماري روميسة 

11.82بواحالة الطيب / دالتهرب الضريبي ومكافحتهبوقرة مهدي شمس الدين9

فالح عمار / دالوكالة الوطنية لتطوير االستثمارقيدوم فارس 10

خنفر االمير  

حامدي بلقاسم /دامتيازات وضمانات حماية االستثمارات في التشريع الجزائريأوشن زبيدة 11

محمدي ريان 

احمد بولقصيبات / دالواقع و المأمول: االستثمار خارج المحرؤقات في الجزائربوعبد هللا سمية 12



14.06عزوز سارة / دتداول األسهم في شركات المساهمةبوقرورة شهرزاد 13

بن عبد هللا ميسون 

ي حبيبة 14
 
محمدي سماح / دتصفية الشركات التجاريةسلطان

عليه مريم 

14.15دقايشية زهور / دتأسيس شركات المساهمة في التشريع الجزائريبوجالل فاروق 15

سحنون حليم 

12.99لن نجاغي نوال ريمة /دالنظام القانوني إلدارة شركات المساهمةبن حسير  ريان 16

ي صليحة 
 
توان

امال بوهنتالة /دالشخصية المعنوية للشركات التجاريةعيفة عبير 17

غقالي حنان 

ي يقير  18
 
12.18مصعور جليلة / دشركة المحاصة في التشريع الجزائريمهمان

ي عبد الوهاب / دشركة التضامن في التشريع الجزائريمعاركة حليمة 19
 
مخلوف

13.24مسعودي سارة 

ي يوسف / أشركة التوصية البسيطة في التشريع الجزائريبن التومي رائد20
 
قوف

بوعزيز عبد هللا 

بوهنتالة امال / دالبطالن في الشركات التجاريةثابت جهينة 21

ي زينب 
 
رحمان

رقيق ليندة / دالحماية القانونية لحقوق المؤلفسكيو امال22

13.11عباشي سهيلة 

رقيق ليندة / دالحماية المدنية للعالمة التجارية من المنافسة غير المشروعةمرادي مفيدة 23

بوسجادة نسيبة 

ي دنيا24
 
دقايشية زهور/دالقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمةتيفان

15.09قادري وسام مسعودة 

رقيق ليندة / دالتصرفات الواردة على العالمة التجاريةقيش دنيا25

لحمر شيماء 

12.9بن النصيب عبد الرحمان/ دانقضاء الشركات التجاريةغقالي نادية 26



ي ابوبكر خليل 27
 
عزوز سارة / دالمؤسسات الناشئة في التشريع الجزائريرحمان

بلقاسمي عبدالحق 

ي فؤاد 28 دقايشية زهور / دصندوق النقد الدولي حاج 

بن بوزة مراد 

ي عبد الحميد / دالقوة الثبوتية للمحاضر الجمركية في المنازعة القضائيةسامغي خالد 29
 
شنتوف

ساعد مخلوف

بوهنتالة عبد القادر/ د01- 06جرائم االعمال من منظور قانون الفساد عبد الصمد اكرام 30

عيشوش نسيبة 

ي موش / أ 20/02منتجات الصيرفة االسالمية في ظل النظام البنكي الياس مناغي31
 

زواغ

المتعلق بالصيرفة االسالمية في الجزائرعبد الرحمن مقيدش

بوهنتالة امال / دحظر الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري يزة نوال32

13.76قرزة وداد 

زرارة صالحي الواسعة /دصالحيات مجلس المنافسة في القانون الجزائري منارص ريان 33

11.17اسماء عبد الحق 

األنشطة التجارية وشروط ممارستها في التشريع الجزائري بلوناس حسام الدين 34

10.95سدرات زكريا 

د سارة عزوز تعديل رأس مال شركة المساهمة في التشريع الجزائري نرسين حمير 35

عزوز حوية ايمان 

36





2النتائج بحسب االستحقاق لمذكرات التخرج ماستر 

قانون اداري:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

معدل االستحقاق المشرف الموضوع اسم و لقب الطالبالرقم

بوبشيش ياسير  /دالموظف العمومي وتحديات االدارة االلكرونية في الجزائر وهالي عبد النور 1

بلعيد نور الدين 

ي موش / أالمرفق العام في القانون الجزاءريجبارة سمير 2
 

13.1زواغ

بلهادي لزهر 

بوبشيش ياسير  /دالضمانات الدستورية لحماية االطفال في التشريع الجزائرييحي يوسف3

ي رضا
 
بركان

سالمي ميلود / داستقالل السلطة القضائية في مواجهة السلطات األخرى في الجزائربوزيد مراد 4

بيوش صليحة / دالديمقراطية التشاركية على مستوى االدارة المحلية براوي سلم 5

غضبان مهدي 

12.95حامدي بلقاسم / دالتقاضي على درجتين في القضاء االدارييخلف محمد 6

بن جديدي فوزية 

ي عبد الحميد / دمدى فعالية أساليب تسيير المرفق العمومي في القانون الجزائريبن دعاس شيماء 7
 
شنتوف

ي 
 
أحمان أمان

14.54بن عمران محمد االخض  / دالنظام القانوني لتفويض المرفق العمومي في الجزائرمريرة براءة يسمير  8

ي موش / أدور الشفافية  في الحد من الفساد االداريجاب هللا مالك 9
 

زواغ

جاب هللا مروة 

عبد الالوي زينب / د-دراسة استشرافية-المحكمة الدستورية  كعرار سفيان 10

بليل نونة / دمقومات تحقيق االمن القانوني في مجال الحقوق والحرياتبوعافية ليندة 11

وفق الدستور الجزائري 

12.49زردوم صورية / دتنفيذ القرارت االدارية في القانون الجزائري خوالدي وهيبة 12

ي / أعيوب القرار االداري  وآثارها القانونية بن عامر نادية 13
 
ي صدران

 
13.45صدران



شيبوب هدى 

بيوش صليحة / ددور البلدية والوالية في مجال االستثمار طورش أحالم 14

ينة 15 ة / دتوزيع اإلختصاص في مجال الضبط االداري على المستوى المحلي دريس صي  رزيق امير

ي يسمينة  غسير

ي نور االيمان16
 
بليل نونة /د 01-21منازعات االنتخابات المحلية في ظل األمر شنتوف

شالغمة امينة

ي رحيمة 17
بيوش صليحة / داإلختصاص االستشاري لمجلس الدولة زغين 

وك / دالتنظيم القضائي االداري في  الجزائر معمري نور جيهان 18 12.24ساشي مي 

ي سمية  العرن 

ي عبد الوهاب / دالتسيير االداري للجامعة الجزائرية مرازقة مريم19
 
مخلوف

ي نادية 
عيشر

ي 20 ي عبد الحميد / دحوكمة الجامعات وعالقاتها بجودة التعليم العالي يحي ان 
 
شنتوف

مضوي سلم 

11.96زينت بعد الالوي / ددور الضبط اإلداري في حماية المستهلك في القانون الجزائريمرجة نبيلة 21

بوستة صليحة 

بن النصيب عبد الرحمان / دالنظام القانوني للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريعروشي حنان22

بوعىلي وفاء

ة / دالوظيفة القضائية لمجلس الدولة الجزائريرداس إلهام 23 رزيق امير

دهيمي فاطمة الزهراء 

ي 24
 
13.4مساعدية عبد الرزاق/ أحدود سلطات الضبط اإلداريبن حركات هان

ف الدين  بهدنة رسر

13.46حمشة نور الدين / دالنظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بهدنة فتيحة 25

ة زكية  بتير

13.74بوخديمي بوعالم / أ الحماية القانونية  للعامل في التشريع الجزائري عباد حسينة26

عماري يمينة

ي الدين 27
مساعدية عبد الرزاق / أالرقابة السياسية على اعمال الحكومة في النظام الجزائري بن نض تف 

بن عباس سماعير 

شعبان سمير / داالدارة االلكترونية وتأثيرها على سير المرفق العام زروال حكيم 28



مفتاح حنان / د.أليات الرقابة البرلمانية ودورها في تقويم اعمال الحكومة بن حدوش عني  29

ي فؤاد زبير

13.66محمد سمصار / داآلليات الوطنية للوقاية من الفساد االداري بلعيد عبد الحليم 

30

ي عبد الحميد / دآليات مكافحة جرائم الفساد في الصفقات العمومية بوتمجنت أسيا 31
 
14شنتوف

حامدي بلقاسم / دالرقابة االدارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري حامدي مولود32

14.39بلومي عبد السالم

بن حصير رفيق / دالنظام القانوني للسلطات االدارية المستقلة قادري يوسف 33

ي مهدي 
 
قطاف

ي يعيطي فضيلة 34
 
ون ي عبد الحميد / د المرفق العمومي االلكي 

 
شنتوف

سنقوقة نور الهدى 

35



2النتائج بحسب االستحقاق لمذكرات التخرج ماستر 

حماية البيئة:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

معدل االستحقاق المشرفموضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

وكة 1 ي مي 
 
16.34حامدي بلقاسم /ددور القانون الدولي في حماية البيئةدرنون

بن عالية نسيمة 

يف وجدان2 ي / دالجرائم الماسة بالبيئة البحرية في التشريع الجزائريبن الرسر
ي اللين  11.9فاتن صي 

حجازي وداد

احمد بيطام / دمخاطر المنشآت المصنفة على البيئة و السبل القانونية لمواجهتهالوناسة فاطمة الزهراء 3

دلندة خير الدين 

مساعدية عبد الرزاق / أ اإلطار الالمركزي لحماية البيئة في الجزائربيطام خديجة 4

تيطاوين نض الدين

ي / دالنظام القانوني للنفايات الطبية في الجزائربن عافية هدى 5
ي اللين  13.59فاتن صي 

ي ايوب 
 
سليمان

12.2بولطيف سليمة / دالنظام القانوني للنفايات السامة والخطرة في الجزائر محمودي سحر 6

سيدي عثمان حنان

ي / دالجرائم البيئية وأثرها على حقوق اإلنسانبعزيز تفاحة 7
ي اللين  11.73فاتن صي 

ي أنفال
 
شنتوف

ي امينة / دالحماية الدولية للتنوع البيولوجيمعمري وهيبة8
 
14.35ريحان

ي حبيبة
 
رحمان

ي عبد هللا 9
 
وك / ددور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تحقيق التنمية المستدامةمرزوف ساشي مي 

عولمي يسير  

بن نجاغي نوال ريمة / دجبر الضرر البيئي في التشريع الجزائريبولطيف نورة 10

مسعودان سوهيلة

ي / ددور اآلليات القانونية الوقائية في تحقيق التنمية المستدامةصحراوي نرسين 11
ي اللين  فاتن سيد صي 

بن فاتح احالم 

13.91فراح عز الدين / ددور البلدية في حماية البيئة من النفايات في الجزائرسكال الطاهر 12

عريف رياض



ة / دمساهمة الجباية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة بوخالفة نىه 13 حروش منير

14.13حامدي بلقاسم / دالحماية الدولية للمناخعزيزي عمار 14

زموري عبد الحق 

ك لزهر 15 11.33كباهم سلطانة / دالعالقة بين المواطنة البيئية والتنمية المستدامةمي 

قروج أنيس 

ي بالل 16 مساعدية عبد الرزاق / أالتلوث الدولي العابر للحدود ناج 

همال بثينة 

ي عبد العالي 17
 
ة / داللجوء إلى القضاء في المسائل البيئيةزروف حروش منير

بهيمي عالء الدين 

ة/ دودورها في حماية البيئة  التنمية المستدامةبن رحال عبد اللطيف 18 رزيق امير

13.43معمرية نور الهدى

سوياد ليىل / ددور االعالم البيئي في تحقيق التنمية المستدامةبوصبع حبيب الرحمان19

تامن أيمن 

بن النصيب عبد الرحمان/ دالمسؤولية الجنائية عن جريمة استيراد النفايات الخطرةبوزيد سعيد20

خنشالي يوسف 

لوشن دالل / د.القواعد القانونية المنظمة لظاهرة االحتباس الحراري في بروتوكول كيوتوبلحسن وسيلة 21

ي امينة / دحماية البيئة في القانون والشريعة دراسة مقارنةزموري منير 22
 
ريحان

ساشي فايزة 

ي / دالحوكمة البيئة في التشريع الجزائريبولطف جهيدة23
ي اللين  15.71فاتن صي 

عجال فوزية

حامدي بلقاسم /دالحرائق و اثارها على التوازن البيئيخليف حافظ الدين 24

خرشوش ايمن 

زردوم صورية /دحماية البيئة الطبيعية في القانون الدولي االنسانيبن صالح عبد الحكيم 25

14.5دراغلة محمد 

ي /دالمنظمات الدولية لحماية البيئةنارصي خالد26
ي اللين  14.65فاتن صي 

بن سماعيل حسير 



ي امينة / ددور مبادئ القانون الدولي االنساني في حماية البيئةهالل خامسة 27
 
14.54ريحان

خمخام مريم

وك / داالبعاد االقتصادية للتلوث البيئييخلف خير الدين 28 ساشي مي 

زنفوف أيمن 



2النتائج بحسب االستحقاق لمذكرات التخرج ماستر -

قانون عقاري:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

معدل االستحقاق المشرفموضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

عباس شافعة/ دأحكام  البيع العقاري لمريض مرض الموت في التشريع الجزائريمهدي بيبيط 1

ي عبد هللا / دشهر القرار القضائي العقاري في القانون الجزائري زواي أمال 2 لعويح 

15.21دبة نارص/دخصوصية المحل في عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائريخنفوشي محمد3

خمري هاجر 

13.33بوهنتالة عبد القادر/ دالتصريح بالشفعة في التشريع الجزائري بن مهدي فطيمة 4

زروالي شهر زاد 

عمورة حكيمة / دالشهادة التوثيقية بنقل الملكية بعد الوفاة في التشريع الجزائري برباق نعيمة 5

ضحاك هيام

ي حفصية / دبيع ملك الغير واشكالياته في القانون الجزائري رماش أمينة 6
بن عشر

12.03قسوري فهيمة /دبيع العقارات المتنازع فيها في القانون الجزائريهالة دالل 7

بوهيدل شيماء 

ي وليد /دالخبرة القضائية العقارية ودورها في حماية الملكية العقارية شايب عينو سيد عىلي 8
ثابن 

مالح سلسبيل 

زردومي عالء الدين /داحكام عقد الرهن الرسمي وقيده بالمحافظة العقارية روابح شيماء 9

زعزع ايمان 

ي امينة10 12.99مزعاش رياض/ دالوصية ودورها في اكتساب الملكية العقارية في القانون الجزائري طاين 

شعابنة الهام

ي لبن  11
قسوري فهيمة /دمنازعات الترقيم العقاري المجهول في القانون الجزائري سايغ 

دامس هشام

ي نهاد12 ي حفصية / د القيود االدارية على الملكية العقارية في القانون الجزائري دبان 
13.18بن عشر



ة  شي محمد امير

ي عبد هللا /داختصاص القضاء االداري بنظر المنازعات العقارية مسعودان لخض  13 14.82لعويح 

غزال مريم 

ين 14 ميلود بن عبد العزيز/ دالمسؤولية المدنية عن هدم البناء في القانون الجزائري سعيدي سير

ي سلسبيل  عبد النن 

ي يوسف/أاجراءات الشهر العقاري الشخصي في القانون الجزائري مختاري نارص الدين 15
 
غوف

عقاقبة مهدي 

قسوري فهيمة / دالقانون الواجب التطبيق على الحيازة والعقار في بوسنة اسحاق16

ظل تنازع القوانين بوعافية لويزة 

ي خالد17 ي توفيق/دالشباك الموحد و دوره في إعداد عقود التعميرمحبون 
 
زيان

عزيزي نوال

ي توفيق/دعقد اإلمتياز الفالحي و دوره في تطوير اإلستثمارأورير خامسة18
 
زيدان

بوامعراف أسيا

ي عبد هللا/ ددعوى الغاء الترقيم النهائي المكرس بالدفتر العقاريبوعرعور ام الخير 19 لعويح 

-اإلجراءات و اآلثار -حرسومي نور الهدى 

ن بالمعدل االعىل 13.04قسوري فهيمة/دالرجوع في عقد الهبة في التشريع الجزائريعميار خليجة 20 تساوى الطالبي 

تم الرجوع للمعدل االعىل لزميله12.72أبرير نزي  هة 

13.77حامدي بلقاسم / داليات تسيير الوقف في التشريع الجزائريبشوش رؤوف 21

ي بالل 
 
سليمان

ي اسماء22
 
13.62بوهنتالة ابراهيم/ داليات تسيير وحماية االمالك الوقفية الفالحية في التشريع الجزائريعوف

ي رميساء
 
لوهان

ي 23
ي عبد الحميد/داألثار المترتبة عن الشهر العقاري في الجزائربزغي عبد الغن 

 
شنتوف

12,87عالم امال

زردوم صورية / دشهر الدعوى القضائية في القانون الجزائريفروح عبلة24

ي مفيدة  13.23محبون 

بولقصيبات احمد/ دالمدينة الذكية و دورها في االقتصاد و الحماية من األخطار المادية و البشريةعايدة جلول 25

مصعور جليلة / دإجراءات البيع بالمزاد العلني وآثاره في التشريع الجزائريمالكي بثينة 26

14.59مسعودي مباركة 

10.44بوحالة الطيب/ د الهدم العقاري في الجزائر بوعالق يوسف27



بلعايش اكرم

ي اسماء 28
جداي عىلي / دالتمويل العقاري في التشريع الجزائريبن قريشر

12.99عالم سعاد

ي منتىه 29
14.77عمورة حكيمة / داجراءات الحجز العقاريورياشر

غضبان مليكة 

ي توفيق/ دالتزامات المشتري في عقد البيع العقاريمالخسو سندس 30
 
11.64زيدان

بوحنالت ريان 

قسوري فهيمة /ددمج مصالح المسح االراضي والحفظ العقاري ودورها في حماية بوزيدي خالد 31

الملكية العقارية 

ي خولة 32
 
قية العقاريةأرزف ي دعم نشاط الي 

 
دبة نارص / ددور البنوك و المؤسسات المالية ف

ي ايناس 
حف 

ي عقد البيع عىل التصاميمغشامي هاجر 33
 
ي ف

دبة نارص / دضمانات المقتن 

ي
 
بن سالم زهرة امان

ي استقرار الملكية العقارية بومعراف داود34
 
بولقصيبات احمد /ددور التحقيق العقاري ف

ي القانون الجزائريعاللي فاطمة الزهراء 
 
ف

يغدادة خير الدين 35
ي مجال مسح العام لالراض 

 
ي / دالتجربة الجزائرية ف

 
ي صدران

 
صدران

عاشوري عبد الرؤوف

ي    ع الجزائري عزوي سهيلة 36 ي الترسر
 
مزعاش رياض / داشكالية العقود العرفية وطرق تسويتها ف

ي    ع الجزائري غضبان رانية 37 ي الترسر
 
ي تثبيت الملكية العقارية ف

 
قيم العقاري ف بن حصير رفيق / ددور الي 

عزيل سارة 

دبة نارص /داختصاص القاضي العقاري في منازعات العقار الفالحي التابع للدولةبن الذيب مهدية 38

هنشير نورة 

نارص دبة /داختصاص القضاء االستعجالي في دعاوى الحيازةبعلة نوال39

11.48زيادي امينة

ميلود بن عبد العزيز / دالتصرف في الملكية الشائعة في التشريع الجزائري أمداح ليندة 40

ي باي يزيد/ دمعيار تحديد الضرر غير المألوف في مضار الجوارطورش سيف الدين 41 عرن 



مكبح سعاد

42





ن بالمعدل االعىل  تساوى الطالبي 

تم الرجوع للمعدل االعىل لزميله


