
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 قسنطينة- جامعة اإلخوة منتوري 

 كلٌة الحقوق

 مصلحة الدراسات العلٌا

2015/2016مناقشات مذكرات الماجستيرللسنة الجامعية   

 

 االسم واللقب الموضوع المشرف أعضاء اللجنة تاريخ المناقشة

13/01/2016 
 رئٌسا –د طاشور عبد الحفٌظ .أ
  عضوا–بوحجٌلة علً . د

 حمٌدان عبد الرزاق تأثٌر المركز القانونً للوالً علً الالمركزٌة بن شعبان علً. د

25/01/2016 
 رئٌسا –د حسنة عبد الحمٌد .أ
  عضوا–معلم ٌوسف . د

 بن لعبٌدي مالك دور الجماعات المحلٌة فً حماٌة البٌئة بن شعبان علً. د

08/02/2016 
 رئٌسا –د كردون عزوز .أ
  عضوا–د بورٌش رٌاض .أ

 لزعر نادٌة استخدام الفضاء الخارجً وانعكاساته د حسنة عبد الحمٌد.أ

16/02/2016 
 رئٌسا –د كردون عزوز .أ
  عضوا–د طاشور عبد الحفٌظ .أ

 د حسنة عبد الحمٌد.أ
النظام القانونً الستغالل ثروات قٌعان البحار و 

 المحٌطات خارج حدود الوالٌة الوطنٌة للدول
 جغري لمٌاء

7/02/2016 
 رئٌسا –د بوبندٌر عبد الرزاق .أ
 –د زرارة صالحً الواسعة .أ

 عضوة
 د بوعناقة السعٌد.أ

التعوٌض عن حوادث العمل بٌن نظرٌة األخطار 
 االجتماعٌة و قواعد المسؤولٌة المدنٌة

 بعاج أمٌرة

20/04/2016 
 رئٌسا –د بودراع بلقاسم .أ
  عضوا–د بوعناقة السعٌد .أ

 بلعلمً امانً نظام األجور فً قانون الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر بن شعبان علً. د

21/04/2016 
 رئٌسا –د منصور رحمانً .أ
 عضوا- عمارة فوزي . د

 لحمر نجوى الحماٌة الجنائٌة للبٌئة د طاشور عبد الحفٌظ.أ



21/04/2016 
 رئٌسا –د منصور رحمانً .أ
 عضوا- عمارة فوزي . د

 د طاشور عبد الحفٌظ.أ
مساهمة واعد القانون الدولً العام فً تطوٌر القوانٌن 

 - حالة معاملة المساجٌن–الجنائٌة الوطنٌة 
 بوعكاشة عصام

24/04/2016 
 رئٌسا –د قموح عبد المجٌد .أ
 عضوا- د طاشور عبد الحفٌظ .أ

 بوعكاز رضوان الترخٌص باستغالل براءة االختراع د بن سلٌطان علً.أ

27/04/2016 
 رئٌسا –د قموح عبد المجٌد .أ
 عضوا –د زعموش محمد .أ
 عضوا- عمارة فوزي . د

 كحلوش فدوى المسؤولٌة الجزائٌة لمسٌري الشركات التجارٌة الخاصة د بودراع بلقاسم.أ

19/05/2016 
 رئٌسة –د موسى زهٌة .أ
 عضوا- عٌاشً شعبان . د

 بوعٌاد ملٌكة شهادة مطابقة البناٌات فً التشرٌع الجزائري د مرامرٌة حمة.أ

21/06/2016 
 رئٌسا –د زغداوي محمد .أ
 عضوا- بن شعبان علً . د

 د موسى زهٌة.أ
النظام الجبائً و انعكاساته علً استقاللٌة البلدٌة فً 

 الجزائر
 شبٌل مرٌم

22/06/2016 
 رئٌسا –د طاشور عبد الحفٌظ .أ
 عضوا- عمٌرش نذٌر .د

 عزٌزي لٌلى صالحٌات البلدٌة فً التنمٌة المحلٌة د موسى زهٌة.أ

23/06/2016 
 رئٌسة –د موسى زهٌة .أ
 عضوا- نسٌغة فٌصل . د

 كحٌل سلسبٌل آلٌات الرقابة علً عملٌات البناء فً التشرٌع الجزائري د عزري الزٌن.أ

11/07/2016 

 رئٌسا –د طاشور عبد الحفٌظ .أ
 عضوا –حوادق عصام . د
 عضوا- بوحجٌلة علً . د

 بلٌامنة حسان المركز القانونً لرئٌس المجلس الشعبً البلدي بن شعبان علً. د

13/12/2016  
 رئٌسا –عٌاشً شعبان . د
 عضوة –بلٌمان ٌمٌنة . د
 عضوا- بودلٌو سلٌم . د

 بوصبٌعة دلٌلة المسؤولٌة المدنٌة عن مضار الجوار غٌر المألوفة د بوعناقة السعٌد.أ

15/01/2017 
 عضوا –بوحجٌلة علً . د
 عضوا- رٌكلً الصدٌق . د

 بٌشاري اٌمان استقاللٌة الجماعات فً إطار اإلصالحات الجدٌدة عمٌرش نذٌر. د

05/02/2017 
 رئٌسا –د بوعناقة السعٌد .أ
 عضوا –بلعابد سامً . د
 عضوة- لعبانً وفاء . د

 د طاشور عبد الحفٌظ.أ
المسؤولٌة المدنٌة للناقل الجوي فً ظل التشرٌع 

 الجزائري
 عبدلً وفاء

 

 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قسنطينة - جامعة اإلخوة منتوري 

 

 كلٌة الحقوق

 مصلحة الدراسات العلٌا

2015/2016مناقشات أطروحة دكتوراه د للسنة الجامعية   

 

 االسم واللقب الموضوع المشرف أعضاء اللجنة تاريخ المناقشة

04/02/2016 

 رئٌسا –د بلمامً عمر .أ
 عضوة –د سحري فضٌلة .أ
 عضوا –سً ٌوسف قاسً . د
 عضوا- عٌاشً شعبان . د

 د طاشور عبد الحفٌظ.أ
تطور المركز القانونً للمرقً العقاري الخاص فً 

 التشرٌع الجزائري
 شعوة مهدي

04/10/2016 

 رئٌسا –د عاشور حفٌظ .أ
 عضوا –بوطرفاس محمد . د
 عضوا –بوجعدار الهاشمً . د
 عضوا –مالوي ابراهٌم . د
 عضوا- مخلوف صٌمود . د

 د بن لطرش عبد الوهاب.أ
الرقابة علً التعسف فً استغالل وضعٌة الهٌمنة 

  دراسة فً القانون الجزائري–االقتصادٌة 
 حتحوت زٌن العابدٌن

18/10/2016 

 رئٌسا –د قموح عبد المجٌد .أ
 عضوا –عٌاشً شعبان . د
عضوا - عمٌرش نذٌر. د
 عضوا –بوجعدار الهاشمً . د
 عضوا- بوصنوبرة خلٌل . د

 د طاشور عبد الحفٌظ.أ
الحماٌة القانونٌة لحقوق المستهلك التعلقدٌة فً 

 القانون الجزائري
 لعوامري ولٌد



19/01/2017 

 رئٌسا –د بوبندٌر عبد الرزاق .أ
 عضوة –د لشهب حورٌة .أ
 عضوا –سً ٌوسف قاسً . د
عضوا - عٌاشً شعبان . د

 

 زعٌتر سمٌة اكتساب الملكٌة بااللتصاق طاشور عبد الحفٌظ

26/01/2017 

 رئٌسا –د بوذراع بلقاسم .أ
 عضوا –د رحال احمد .أ
 عضوة –خرباشً عقٌلة . د
 عضوا –بلعابد سامً . د
 عضوا- بودلٌو سلٌم . د

 العامري خالد الوساطة فً التامٌن د طاشور عبد الحفٌظ.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


