
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعـة اإلخوة منتوري  
 كـليــــــــة الحقــــــــوق

 قســم القـــانون الخاص 
 

2020/ 2019 المقترحة للسنة الجامعية  لمذكرات التخرجقائمة المواضيع  

تخصص قانون أعمالماستر   

 الرقـم االســـــــــم واللقــــــــب قــــــائمة المواضيــــــــــع المشـــــرف

 بوحوش هشام
جرٌمة التقلٌد فً حقوق الملكٌة الصناعٌة  -

 ودور الجمارك فً مكافحتها 
 قومٌدي نور الهدى  -
 نباش رانٌة  -

01 

 قموح مولود
دور األنظمة الجمركٌة فً تطوٌر التجارة  -

 الخارجٌة فً الجزائر
 بن عسكر سارة  -
 بن مزي حلٌمة  -

02 

 نقاش حمزة
النظام القانونً لبطاقة االئتمان فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 بن مهدي نصر الدٌن  -
 بوحفص مخلوف طه  -

03 

 عبدلً سهام
المسإولٌة الجزائٌة لمسٌري الشركات  -

 التجارٌة 
 قوٌسم أصٌلة  -
 حاج خلوف مرٌم  -

04 

 كلو هشام
الحماٌة القانونٌة لبطاقات الدفع االلكترونً  -

 فً القانون الجزائري 
 ٌونسً عبٌر  -
 بوطرفة إٌمان  -

05 

 بوفامة سمٌرة
 استقاللٌة سلطات االقتصادي فً الجزائر  -

 (سلطة الكهرباء و الغاز نموذجا )
 قصٌر جمٌلة  -
 حلمً المٌة  -

06 

 قصاص سلٌم
الغش الضرٌبً و آلٌات مكافحته فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 سوالمٌة فاٌزة  -
 بوعروج منال  -

07 

 قصاص سلٌم
 النظام الجبائً لمجمع الشركات فً  -

 الجزائر 
 بن قربة ماجدة  -
 بوبٌادة خدٌجة  -

08 

 حماٌة المستهلك من السلع المقلدة  - بن النٌة أٌوب
 خبٌب منتوري  -
 جعٌش سٌدي علً  -

09 

 10 قروج أمٌن  - النظام القانونً الذي ٌحكم براءة االختراع  - بن النٌة أٌوب

 بوفامة سمٌرة
التنظٌم القانونً للتحكم التجاري الدولً  -

كوسٌلة لفض النزاعات فً التشرٌع 
 الجزائري 

 بودبزة شٌماء  -
 ابراهٌمً أسماء  -

11 

 حماٌة المستهلك من المنتجات الصٌدالنٌة  - نقاش حمزة
 سقنً دلٌلة  -
 باز نارٌمان  -

12 

 برنً كرٌمة
اآللٌات القانونٌة للبنك لمحاربة ظاهرة  -

 تبٌض األموال فً التشرٌع الجزائري 
 سكورت حفصة إٌمان  -
 محبوب صفاء بتول  -

13 

بوزٌتون عبد 
 الغانً

 حماٌة المستهلك فً العقود االلكترونٌة  -
 بودالٌة شٌماء  -
 بورمة حسناء  -

14 

 اإلطار القانونً لحماٌة المحل التجاري  - بن زواوي سفٌان
 روابح لقمان  -
 بوزرٌدة حذٌفة  -

15 

 بن ٌسعد عذراء
الممارسات التجارٌة الغٌر نزٌهة فً  -

 القانون الجزائري 
 خراب محمد األمٌن  -
 قطوش شافعً  -

16 

 حركاتً جمٌلة
حماٌة المستهلك فً عقود التجارة  -

 االلكترونٌة 
 17 هدنة لمٌس  -

 بوفامة سمٌرة
انعقاد و إثبات العقد االلكترونً فً ظل  -

 18/05قانون 
 زتٌلً سعاد  -
 دادو نور اإلٌمان  -

18 



 بوفامة سمٌرة
التزام البنك فً الوقاٌة من تبٌض األموال  -

 و المسإولٌة القانونٌة المترتبة عن ذلك 
 بوحجاجة ملٌكة  -
 تعالبً كاهنة  -

19 

 20 بالغمة نجوى  - الشركة الفعلٌة و الشخصٌة المعنوٌة  - فلٌح كمال

 فلٌح كمال
اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون  -

 الجزائري 
 21 جهاد مبارك  -

 وٌس ماٌة
 حماٌة المستهلك من اإلشهار المظلل  -

  (فً التشرٌع الجزائري  )
 قندوز خدٌجة  -
 سٌسبان زٌنب  -

22 

 وٌس ماٌة
الحماٌة القانونٌة للمستهلك االلكترونً من  -

 التقلٌد 
 عرٌوات نادٌة  -
 بوالشعر لٌلٌا  -

23 

 شعوة مهدي
الرقابة على البنوك التجارٌة فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 شروانة محمد األمٌن  -
 قرفة عبد الرإوف  -

24 

 شعوة مهدي
الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً نطاق  -

 التجارة االلكترونٌة 
 25 طبوش جهٌنة  -

 شعوة مهدي
الحماٌة الجزائٌة للعالمة التجارٌة فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 بورٌو شٌماء  -
 بن صدٌق أحمد زكرٌا -

26 

 شعوة مهدي
التنظٌم القانونً للعالمة التجارٌة و آلٌات  -

 حماٌتها 
 محمد إلٌاس دنٌا  -
 بهلول صبرٌنة  -

27 

 كحول ولٌد
جرائم الفساد و مكافحتها فً ظل القانون  -

06/01 
 28 بولعٌون تامر  -

 خلفاوي عبد الباقً
النظام القانونً للتجمعات االقتصادٌة فً  -

 القانون الجزائري 
 بوسماعت عبد الرإوف  -
 بن سوٌسً سٌف الدٌن  -

29 

 قموح مولود
وسائل الدفع المعتمدة فً الواردات  -

 الجزائرٌة 
 سعدة خلخال مرٌم  -
 عزٌز مختاري  -

30 

 31 زهٌوة حنان  - دور القضاء فً التحكم التجاري الدولً  - بودلٌو سلٌم

 بلعابد سامً
الحماٌة المدنٌة للمستهلك فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 عٌسانً رمٌساء  -
 داموس أمال  -

32 

 سعدي عبد الحلٌم
دور البنوك فً مكافحة ظاهرة غسٌل  -

 األموال 
 33 ٌونس هامل  -

 شعوة مهدي
اإلطار القانونً لحقوق المإلف فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 34 وشن ناصر  -

 35 العجابً نضال  - النظام القانونً إلدارة شركات المساهمة  - كحول ولٌد

 بن زواوي سفٌان
آلٌات حماٌة المستهلك من الشروط  -

 التعسفٌة 
 بوضٌاف عالء الدٌن  -
 سكورت مصطفى  -

36 

 التهرٌب الضرٌبً ووسائل مكافحته - بوعون زكرٌاء
 سقواط معاذ -
 ساحلً حسام  -

37 

 شعوة مهدي 
جرٌمة تبٌٌض األموال وسبل مكافحتها فً  -

 الجزائر 
 لعمارة سامٌة  -
 براهٌمً رٌمة  -

38 

 بوصبع فإاد 
آلٌات حماٌة المستهلك فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 طالب فاطمة الزهراء  -
 رانٌة غانم لكحل  -

39 
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2020/ 2019 المقترحة للسنة الجامعية  لمذكرات التخرجقائمة المواضيع  

التوثيقتخصص قانون ماستر   
 

 الرقـم االســـــــــم واللقــــــــب قــــــائمة المواضيــــــــــع المشـــــرف

 شعوة مهدي 
النظام القانونً للترقٌة العقارٌة فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 01 فحلوت آمنة  -

 بوصبع فإاد
المنازعات المتعلقة بالحٌازة كطرٌق  -

 الكتساب الملكٌة العقارٌة 
 مجدوب ٌسرى  -
 بوطواطو صبرٌنة  -

02 

 03 قدٌورة نسرٌن  - منازعات الحٌازة فً التشرٌع الجزائري  - شعوة مهدي 

 بن حافظ بٌبٌة 
المنازعات المتعلقة بالحٌازة كطرٌق  -

 اكتساب الملكٌة العقارٌة 
 04 انتصار عبد العزٌز  -

 05 قداري معاوٌة  - منازعات الحٌازة فً التشرٌع الجزائري  - لعوامري ولٌد 

 بوصبٌعات سوسن 
المسإولٌة المدنٌة للمحافظ العقاري فً  -

 التشرٌع الجزائري  
 بخروري سهام  -
 بوزرزور خولة  -

06 

 07 لباز راضٌة  - صالحٌات المحافظ العقاري و المسإولٌة  - قوقة وداد 

 نوٌوة هدى 
ضمانات حماٌة حق المكتبة الخاصة من  -

 تعدي اإلدارة 
 08 مالك سمٌة  -

 قوقة وداد 
الدفتر العقاري كآلٌة لحماٌة الملكٌة  -

 العقارٌة  
 شعبانً محمد الشرٌف  -
 حزمون عبد الفتاح  -

09 

 بولحٌة صالح 
النظام القانونً لعقد البٌع على التصامٌم  -

 فً التشرٌع الجزائري 
 10 كحول سمٌة  -

 مرمون موسى 
النظام القانونً للتنازل عن األمالك  -

 العقارٌة التابعة للدولة 
 زكٌة سالم  -
 سامح مارٌا -

11 

 شعوة مهدي 
التنازل عن األمالك العقارٌة الخاصة  -

 التابعة للدولة 
 شارف سناء  -
 غري رقٌة  -

12 

 13 بن شرٌف حواء  - التنازل عن األمالك العقارٌة التابعة للدولة  - قوقة وداد 

 شعوة مهدي 
التنظٌم القانونً للترقٌة العقارٌة فً  -

 الجزائر 
 مختاري منى  -
 طواهرٌة فاطمة الزهراء  -

14 

 فردي كرٌمة 
عقد استغالل العقارات الوقفٌة العامة فً  -

 18/213إطار المرسوم التنفٌذي 
 طاهٌر كرٌمة  -
 صخري زقار بذر الهدى  -

15 

 زهوٌن مٌسون 
استثمار الوقف العام و فعالٌته االقتصادٌة  -

 18/213فً ظل المرسوم التنفٌذي 
 زغادي نادٌة  -
 بوسنة وسام  -

16 

 17 براهٌمً إٌمان  - منازعات استثمار األمالك العقارٌة الوقفٌة  - بوفنارة سوسن 

 سعدي عبد الحلٌم 
دور المرقً العقاري فً حل أزمة السكن  -

 فً الجزائر 
 بوشفرة إقبال  -
 بوعون فلاير  -

18 

 الحقوق العٌنٌة األصلٌة الواردة على عقار  - خروفة غانٌة 
 مدانً إبتسام  -
 بهلولً أمٌرة  -

19 

 سعدي عبد الحلٌم 
التموٌل العقاري و الصٌغ المستحدثة له فً  -

 الجزائر 
 ملٌلً وسام  -
 ٌاسمٌن بن ٌحً  -

20 



 قوقة وداد 
آلٌة التحقٌق العقاري فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 بلحً مالك  -
 بولعٌنٌن رٌان  -

21 

 22 خنفري سلٌم  - الحقوق العٌنٌة األصلٌة الواردة على العقار  - بوقرٌط عمر 

 23 درٌس صهٌب  - البٌع باإلٌجار  - سعدي عبد الحلٌم 

 24 كحول رٌان  - إدارة وإشهار األمالك الوقفٌة العامة   - شعوة مهدي 

 بن زواوي سفٌان 
بٌع عقار القاصر فً المزاد العلنً فً ظل  -

 التشرٌع الجزائري 
 بوعمران إلهام  -
 بومعزة سارة  -

25 

 حركاتً جمٌلة 
االلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكٌة  -

 العقارٌة 
 بهتان مرٌم  -
 بودرجة منى  -

26 

 بوحجٌلة علً 
دور الموارد البلدٌة غٌر الجبائٌة و الجبائٌة  -

 فً تفعٌل التنمٌة المحلٌة فً الجزائر 
 27 بوشرٌط راضٌة  -

 بوصبٌعات سوسن 
القٌود القانونٌة الواردة على حق الشفقة فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 بلحً رٌان  -
 بلزرق رانٌة  -

28 

 29 عمرانً نبٌلة   - نظام الشهر العقاري فً التشرٌع الجزائري  - بن مقورة جنات 

 الحماٌة الجزائٌة للملكٌة العقارٌة   - بوصبع فإاد
 بوالسلة رضوان  -
 زوقار كمال  -

30 

خوادجٌة سمٌحة 
 حنان

 بٌع عقار القاصر بالمزاد العلنً  -
 عٌون عمر  -
 بوالسكك سامً  -

31 

 األمالك الوقفٌة العقارٌة وسبل استثمارها  - بن ٌسعد عذراء
 عبد اللٌش أمٌمة آمنة  -
 عبد العالً صبرٌنة  -

32 

 بوعون زكرٌاء 
أدوات التهٌئة و دورها فً حماٌة البٌئة فً  -

 إطار تنمٌة مستدامة 
 بلغلٌفً رحمة  -
 موشموش نجوى  -

33 

بوزٌتون عبد 
 الغانً 

 النظام القانونً للترقٌة العقارٌة  -
 بركات فاطمة زهرة  -
 بصلً نور الهدى  -

34 

بوزٌتون عبد 
 الغانً 

الشهادة التوثٌقٌة سند إلثبات الملكٌة  -
 العقارٌة 

 مٌهوب خالد  -
 عمرانً شهرزاد  -

35 

بوزٌتون عبد 
 الغانً 

 36 علوي نارٌمان  - منازعات الدفتر العقاري  -

 زهوٌن مٌسون 
النظام القانونً للعقارات غٌر المطالب بها  -

 أثناء أشغال مسح األراضً 
 37 وائل بن نٌنً  -

 38 مهنً صبرٌنة  - مدى فعالٌة تؤمٌن عقد االمتٌاز الفالحً  - زهوٌن مٌسون  
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2020/ 2019 المقترحة للسنة الجامعية  لمذكرات التخرجقائمة المواضيع  

تأمينات تخصص قانون ماستر    

 

 الرقـم االســـــــــم واللقــــــــب قــــــائمة المواضيــــــــــع المشـــــرف

 بوحجٌلة علً 
الخطر فً عقد التؤمٌن البحري فً ضوء  -

 القانون الجزائري 
 01 الرمٌصاء ساحلً  -

 بوحجٌلة علً 
تؤمٌن مسإولٌة المهندس المعماري و  -

 المقاول فً ضوء التشرٌع الجزائري 
 02 مسعودان رمٌساء  -

 لجنة اإلشراف على التؤمٌنات  - بن تركً لٌلى 
 قادري عبد المطلب  -
 بوهرور إسمهان  -

03 

 04 سدراتً شعٌب  - التؤمٌن على الحٌاة  فً التشرٌع الجزائري  - بلهوان حسٌن 

 لعبانً وفاء 
تؤمٌن حوادث العمل و األمراض المهنٌة  -

 فً التشرٌع الجزائري 
 05 بغدادي فاٌزة  -

 نظام التؤمٌن على الكوارث الطبٌعٌة  - لعبانً وفاء 
 لطرش عماد  -
 بعداش أٌمن  -

06 

 عمٌرش ندٌر 
تنظٌم نشاط التؤمٌن فً الجزائر و آلٌات  -

 الرقابة علٌه 
 07 بوغرارة راوٌة  -

 08 ساطور منال  - نظام التؤمٌن على المستثمرات الفالحٌة  - بوعون  زكرٌاء 

 عبٌد رٌم 
واقع التؤمٌن الرٌاضً فً ظل التشرٌع  -

 الجزائري 
 09 منى عبد اإلله  -
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2020/ 2019 المقترحة للسنة الجامعية  لمذكرات التخرجقائمة المواضيع  

جنائية    عقوبات وعلومتخصص قانونماستر    

 

 الرقـم االســـــــــم واللقــــــــب قــــــائمة المواضيــــــــــع المشـــــرف

 الحماٌة الجنائٌة للتجارة االلكترونٌة  - بولمكاحل أحمد 
 بوصالح سارة جٌهان  -
 بوالشمط صراح  -

01 

 شعوة مهدي 
نطاق سلطات قاضً التحقٌق و الرقابة  -

 علٌها 
 سماعلً صفاء -
 مسٌخ عبد الرزاق  -

02 

 بوسالم رابح 
نظرٌة البطالن فً قانون اإلجراءات  -

 الجزائٌة 
 بوزرزور فاتح  -
 قرعٌش محمد رضا  -

03 

 نٌاف آمال 
حماٌة الطفل الجانح فً مرحلة المحاكمة  -

 فً التشرٌع الجزائري 
 04 دٌب أكرم  -

 برنً كرٌمة 
إجراءات المتابعة الجزائٌة لجرائم الفساد  -

 01-06على ضوء القانون رقم 
 صٌد نبٌل  -
 دراجً شهرزاد  -

05 

 برنً كرٌمة 
آلٌات مكافحة جرٌمتً تبٌٌض األموال و  -

 تموٌل اإلرهاب فً التشرٌع الجزائري 
 بوهالً نور الهدى  -
 رحمانً صفاء  -

06 

 برنً كرٌمة 
التصدي الجزائً لظاهرة الفساد فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 مغالوي سمراء  -
 بوعونٌة فهٌمة  -

07 

 برنً كرٌمة 
المسإولٌة الجزائٌة للشخص المعنوي عن  -

 الجرائم االقتصادٌة 
 08 نجاعً إنصاف خلود -

 - دراسة مقارنة –نظام وقف تنفٌذ العقوبة  - برنً كرٌمة 
 الحوامدة محمد -
 كامل القٌمري  -

09 

 حماٌة المال العام فً التشرٌع الجزائري  - برنً كرٌمة 
 صٌفً بثٌنة  -
 صٌد إبتسام  -

10 

 برنً كرٌمة 
المسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم المرتكبة  -

من قبل رإساء الحكومة فً التشرٌع 
 الجزائري 

 قارة علً معاذ أٌمن  -
 فلفول رحمة  -

11 

 برنً كرٌمة 
جرٌمة االختالس فً القطاع العام و  -

 الخاص فً ظل أحكام القانون الجزائري 
 زعومة رابح  -
 محسن فطٌمة الزهراء  -

12 

 بولمكاحل أحمد 
دور الشرطة العلمٌة فً تفعٌل آلٌات  -

 اإلثبات الجنائً 
 قرٌش نادٌة  -
 لتكسس نور الهدى  -

13 

 اإلثبات العلمً أمام القاضً الجنائً  - لٌطوش دلٌلة 
 بوناب هبة  -
 بونقجة مرٌم  -

14 

 بن كرور لٌلى 
جرٌمة تبٌٌض األموال و آلٌات مكافحتها  -

 فً التشرٌع الجزائري 
 مخلوف أحالم  -
 فارس مهدي  -

15 

 آلٌات مكافحة جرٌمة تهرٌب النقد  - بن كرور لٌلى 
 مالجً راضٌة شهٌناز  -
 حداد لٌلى  -

16 

 بن كرور لٌلى 
اآللٌات القانونٌة لمكافحة الفساد فً  -

 الجزائر 
 جوٌنً سهام  -
 طاوطاو خدٌجة  -

17 



 األقطاب الجزائٌة المتخصصة  - بن كرور لٌلى 
 عقون خولة  -
 رزازقة عمر  -

18 

 بن كرور لٌلى 
استقاللٌة السلطة القضائٌة و دورها فً  -

 تحقٌق العدالة الجنائٌة 
 طاشور كنزة  -
 معمري سارة  -

19 

 ظاهرة إجرام المرأة فً الجزائر  - بولمكاحل أحمد
 قٌفوش رمٌساء  -
 بلحمر لٌنة  -

20 

 21 الحٌرة لٌلى  - ضمانات الطفل الجانح أمام قاضً التحقٌق  - بولمكاحل أحمد

 بولمكاحل أحمد

أسالٌب التنظٌم العقابً و دورها  -
اإلصالحً على ضوء قانون تنظٌم 

 05/02السجون 

 بوعكاز رٌاض  -
 شعبان لٌدٌا  -

22 

 بولمكاحل أحمد

ظاهرة التهرٌب و آلٌات مكافحتها على  -
 أوت 23 المإرخ فً 05/06ضوء القانون 

2005 

 قادري هناء  -
 بوقجوطة شٌماء  -

23 

 الرقابة على أعمال الضبطٌة القضائٌة  - بولمكاحل أحمد
 كبوش فتٌحة  -
 حواسنو ٌاسمٌن  -

24 

 بولمكاحل أحمد
عوامل السلوك اإلجرامً فً الشرٌعة  -

 اإلسالمٌة و القانون 
 25 بن تومً سهٌلة  -

 إثبات الجرٌمة االلكترونٌة  - لعوامري ولٌد
 زواغً عبود  -
 األسد رشٌد  -

26 

 خروفة غنٌة 
دور الشرطة الجنائٌة الدولٌة فً مكافحة  -

 الجرٌمة المنظمة العابرة لألوطان 
 بوعافٌة خٌر الدٌن  -
 بوحمدانً عبد الرإوف  -

27 

 لعوامري ولٌد 
البصمة الوراثٌة فً ظل التشرٌع الجزائً  -

 الجزائري 
 بوالدخان رمزي  -
 بوحالٌس بادٌس  -

28 

 الرقابة على أعمال الضبطٌة القضائٌة  - لعور حسان حمزة 
 بوسالم محمد الصالح  -
 محمد مقالتً العكً  -

29 

 بدائل العقوبات السالبة للحرٌة  - مرمون موسى
 بن معزوز وردة  -
 رخوم إكرام   -

30 

 الحماٌة البٌئٌة فً التشرٌع الجزائري  - معلم ٌوسف 
 بوالقمح أنفال  -
 بنون سمٌة  -

31 

 شعوة مهدي 
الرقابة على أعمال الضبطٌة القضائٌة فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 32 حافظً عصام  -

 بوالزٌت ندى 
الجهود الدولٌة لمكافحة الجرٌمة المنظمة  -

 العابرة للحدود 
 33 بوقزولة رٌم  -

 34 بن الصغٌر عبد الرحمان  - جرائم التزوٌر  - عبدلً سهام 

 بن تركً لٌلى 
الحماٌة الجنائٌة للتجارة االلكترونٌة فً  -

 18/05ظل القانون 
 بزٌز حمزة  -
 طافر شرف الذٌن  -

35 

 جرٌمة تهرٌب المهاجرٌن  - زولً سهام 
 صٌد سهام  -
 سلٌمانً إٌمان  -

36 

 الهجرة الغٌر شرعٌة و آلٌات مكافحتها  - خروفة غانٌة 
 بوجالل كمال  -
بن زغوفة محمد نور  -

 اإلسالم 

37 

 عبء اإلثبات فً المسائل الجزائٌة  - بوحوش هشام 
 عاللً هداٌات ٌاسمٌن  -
 سلٌمانً ٌمٌنة  -

38 

 خوجة سعاد 
قاضً تطبٌق العقوبات ودوره فً إلدماج  -

 المحبوسٌن 
 لعرٌبً آمنة  -
 بخوش نسرٌن  -

39 

 عالق نجٌمة
دور قاضً تطبٌق العقوبات فً إعادة  -

 اإلدماج االجتماعً للمحبوسٌن
 

 كرٌمً مروة -
 قارة رٌان -

40 



 بوصبع فإاد 
الحماٌة الجنائٌة لألحداث فً ظل التشرٌع  -

 الجزائري 
 دراٌدي حواء إبتسام  -
 دالً ٌاسمٌن  -

41 

 فلٌح كمال 
الضبطٌة القضائٌة فً ظل تعدٌل قانون  -

 اإلجراءات الجزائٌة 
 فرطاقً سٌف الدٌن  -
 عزاز زٌن العابدٌن  -

42 

 بوعون نضال 
آلٌات مكافحة جرٌمة المخدرات فً ظل  -

 التشرٌع الجزائري و القانون المقارن 
 43 ذالف أحمد األمٌن  -

 44 جغابة آٌة فراح - دور الخبرة فً اإلثبات الجنائً  - بلٌمان ٌمٌنة 

 التوقٌف النظري التشرٌع الجزائري  - سراغنً بوزٌد 
 بٌبط محمد زكرٌا  -
 بونعاس شرف الدٌن  -

45 

 بلهوان حسن 
رد االعتبار الجزائً فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 سخان هند  -
 شٌخة ذكرى تهانً  -

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعـة اإلخوة منتوري  
 كـليــــــــة الحقــــــــوق

 قســم القـــانون الخاص 
 

2020/ 2019 المقترحة للسنة الجامعية  لمذكرات التخرجقائمة المواضيع  

     خاصتخصص قانون ماستر 
 

 الرقـم االســـــــــم واللقــــــــب قــــــائمة المواضيــــــــــع المشـــــرف
 01 بوبندٌر رٌمة - تحول العقد فً القانون المدنً الجزائري  - عٌاشً شعبان 

 02 تشٌب إبراهٌم  - التحكٌم التجاري الدولً  - بلهوان حسٌن 

 حماٌة المستهلك فً العالقة التعاقدٌة  - بوعون زكرٌا 
 ٌاسر بولقمة  -
 سمرون إٌمان  -

03 

 بوعون زكرٌا 
أثر حسن نٌة المشرع على رجوعه  -

بضمان التعرض و استحقاق الغٌر فً 
 القانون المدنً الجزائري 

 04 شروانة نوال  -

 05 محروق خولة  - إثبات الخطؤ الطبً فً القانون الجزائري  - بوعون زكرٌا

 بوعون زكرٌا 
اإلطار القانونً لعقد التجارة االلكترونٌة  -

 فً ضوء التشرٌع الجزائري 
 بن ساعد فاٌزة  -
 مسعودان حسٌبة  -

06 

 عقد اإلٌجار فً القانون المدنً الجزائري  - بوعون زكرٌا 
 قشً نور الهدى  -
 خدٌجة عجٌسً   -

07 

 08 لخضاري فوزٌة  - فعالٌة عقد االمتٌاز فً العقار الفالحً  - زهوٌن مٌسون 

 المسإولٌة المدنٌة للمحافظ العقاري  - زهوٌن مٌسون 
 بوعلً الرٌان  -
 بوجعدار رٌمة  -

09 

 زهوٌن مٌسون 
المسإولٌة المدنٌة فً المرحلة السابقة على  -

 التعاقد 
 10 أمانً قدور عمراوي  -

 شوٌطر إٌمان 
مسإولٌة مستخدم بطاقة االئتمان فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 11 شعٌبً إلهام  -

 بوزنون سعٌدة 
الحماٌة القانونٌة للمستهلك االلكترونً فً  -

 القانون الجزائري 
 12 دفوس منال  -

بوزٌتون عبد 
 الغانً 

 13 حزمون سمٌة  - المسإولٌة المدنٌة الناشئة عن عقد الفندقة  -

 بن تركً لٌلى 
المسإولٌة المدنٌة الناشئة عن التلوث البٌئً  -

 و آلٌات حماٌتها 
 بن الحواس حسٌبة  -
 شراد إٌمان  -

14 

 بلٌمان ٌمٌنة 
الحماٌة القانونٌة لبراءة االختراع فً  -

 التشرٌع الجزائري 
 بن حمودة إٌمان  -
 بن حٌون مروة  -

15 

 اإلثبات فً العقود االلكترونٌة  - نقاش حمزة 
 بن حومار أمٌرة  -
 بوزٌد فٌروز  -

16 

 قوقة وداد 

إلتزمات البائع و المستهلك فً المعامالت  -
االلكترونٌة فً ظل قانون التجارة 

 18/05االلكترونٌة رقم 

 وسام مقٌمح  -
 بشرى علوي  -

17 

 برنً كرٌمة 
التعوٌض عن األضرار و سلطة القاضً  -

فً تقدٌرها على ضوء القانون المدنً 
 الجزائري 

 18 عقٌب أسماء  -



 برنً كرٌمة 
المسإولٌة المدنٌة للمنتج فً حماٌة  -

 المستهلك 
 عماد بوروح  -
 ولٌد مرابط فٌاللً  -

19 

 برنً كرٌمة 

 07/05عقد اإلٌجار على ضوء قانون رقم  -

المتضمن القانون المدنً الجزائري 
 (المعدل و المتمم)

 20 حلموس رمٌساء  -

 برنً كرٌمة 
سلطة القاضً فً التعوٌض عن الضرر  -

 المعنوي 
 21 نزهة لعوٌر  -

قرماط أحمد 
 األمٌن 

 22 بوزنقة منى  - عقد نقل التكنولوجٌا فً التشرٌع الجزائري  -

 وٌس ماٌة 
المسإولٌة المدنٌة للمحامً عن الخطؤ  -

 المهنً 
 23 بالل حفار  -

 بوزٌت ندى 
المسإولٌة المدنٌة للمحامً عن الخطؤ  -

 المهنً 
 سامٌة بوالجنوح  -
 سلمى زواغً  -

24 

 مراد الزهراء 
الوساطة فً قانون اإلجراءات المدنٌة و  -

 اإلدارٌة 
 25 بسمة بومشاط  -

 بوحالٌس إلهام 
الصلح و الوساطة كآلٌتٌن تسوٌة  ودٌة  -

 للنزاعات المدنٌة 
 بن الشٌخ الحسٌن هٌثم  -
 قوٌدر عماد الدٌن  -

26 

 بوحالٌس إلهام 
تؤثٌر النزاع البٌئً فً قواعد المسإولٌة  -

 المدنٌة 
 بوفرٌوة أمال  -
 رمضانً سمٌة  -

27 

 مرض الموت و أثره على عقد البٌع  - لٌطوش دلٌلة 
 بوحفص أشرف جواد  -
 شارف عباس  -

28 

 تعوٌض ضحاٌا المؤساة الوطنٌة  - لٌطوش دلٌلة 
 عز الدٌن شعالل  -
 تمٌم لطفً  -

29 

 حسان لعور حمزة 
حوادث المرور و المسإولٌة المدنٌة  -

 المترتبة عنها فً القانون الجزائري 
 نبٌل عمامري  -
 إسماعٌل بوحالٌس  -

30 

 بوزٌد سراغنً 
المسإولٌة المدنٌة للموثق فً ظل التشرٌع  -

 الجزائري 
 بوطمٌنة خدٌجة  -
 بوراس كمال الدٌن  -

31 

 بوعون زكرٌا 
اكتساب الملكٌة العقارٌة الخاصة عن  -

طرٌق الحٌازة فً القانون المدنً 
 الجزائري 

 بودادي مولود  -
 بودربالة وحٌد  -

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعـة اإلخوة منتوري  
 كـليــــــــة الحقــــــــوق

 قســم القـــانون الخاص 
 

2020/ 2019 المقترحة للسنة الجامعية  لمذكرات التخرجقائمة المواضيع  

     األسرةتخصص قانون ماستر 

 

 الرقـم االســـــــــم واللقــــــــب قــــــائمة المواضيــــــــــع المشـــــرف

 محروق كرٌمة 
الحماٌة القانونٌة للحقوق المالٌة للمطلقة فً  -

 قانون األسرة الجزائري 
 01 بوشوشة مونٌة  -

 محروق كرٌمة 
خصوصٌة اإلثبات فً مسائل األسرة فً  -

 ظل التشرٌع الجزائري 
 مرٌم زخاف  -
 آسٌا حمدي  -

02 

 محروق كرٌمة 
الصلح و التحكٌم فً فك الرابطة  الزوجٌة  -

 على ضوء الفقه و التشرٌع الجزائري 
 بوشوارب نسرٌن  -
 عمٌش آٌة  -

03 

 محروق كرٌمة 
الحماٌة القانونٌة لألسرة فً ظل التطورات  -

 الطبٌة المعاصرة 
 رمٌساء عبد اللٌش  -
 مجدة عٌدونً  -

04 

 محروق كرٌمة 
الحماٌة الجنائٌة للرابطة األسرٌة فً قانون  -

 العقوبات الجزائري 
 بشكري فٌروز  -
 بقعود رضا  -

05 

 فلٌح كمال 
الحماٌة القانونٌة ألموال القاصر فً  -

 القانون الجزائري 
 06 عمٌروش أسامة  -

 جرٌمة اإلجهاض فً القانون الجزائري  - فلٌح كمال 
 سٌاري عبد الرحمن  -
 لعور منصف  -

07 

 خوجة سعاد 
اإلثبات فً دعاوى النسب بٌن لمقتضٌات  -

 الشرعٌة و المستجدات العلمٌة
 معزوزي نبٌلة  -
 حمودي إلهام أمال   -

08 

 خوجة سعاد 
عقود التبرع فً مرض الموت فً التشرٌع   -

 الجزائري 
 سهام أمال  -
 آمنة سرار  -

09 

 المركز القانونً للزوجٌن فً إٌقاع الطالق  - خوجة سعاد 
 بوضٌاف زٌنب  -
 بوقجانً أمانً  -

10 

 خوجة سعاد 
أحكام الحضانة فً التشرٌع الجزائري و  -

 الشرٌعة اإلسالمٌة 
 11 ٌسري بن عودة  -

 خوجة سعاد 
الحقوق المالٌة للمطلقة فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 شفٌقة بوالفوس  -
 سارة بوقربوعة  -

12 

 لٌلى بن تركً 
التطلٌق بسبب امتناع الزوج عن تسدٌد  -

 النفقة فً التشرٌع الجزائري 
 13 عاتق فاطمة الزهرة  -

 بن تركً لٌلى 
الحماٌة القانونٌة للمرأة فً الفقه اإلسالمً  -

 و التشرٌع الوضعً 
 14 سعداوي أمٌرة  -

 بلهوان حسٌن 
إجراءات تنظٌم تعدد الزوجات فً الفقه  -

اإلسالمً و قانون األسرة الجزائري و 
 المقارن 

 سلوى بوبٌدي  -
 بوثٌنة مرٌم  -

15 

 الهبة فً العقار وفق التشرٌع الجزائري  - بلهوان حسٌن  
 عبد الملٌك شرقً  -
 بوعمر رضا  -

16 

 بلهوان حسٌن 
انحالل الرابطة الزوجٌة بطلب من الزوجة  -

 فً قانون األسرة الجزائري 
 علً خوجة أمٌرة  -
 بلمرابط خواء  -

17 



 نكاع عمار 
الحماٌة الجنائٌة لألسرة عن جرم اإلهمال  -

 العائلً 
 لنجاص رمٌساء  -
 كبش إٌمان  -

18 

 الكفالة فً قانون اآلسرة الجزائري  - نكاع عمار 
 بورغدة مرٌم  -
 بوخروفة إٌمان  -

19 

 20 لمٌاء عقاب  - الجرائم االلكترونٌة الماسة بالطفل  - لٌطوش دلٌلة 

 لٌطوش دلٌلة 
مكافحة الجرائم االلكترونٌة الماسة باألسرة  -

 فً التشرٌع الجزائري 
 سٌف الدٌن ٌخلف  -
 نبٌل بن عمٌرة  -

21 

 بوصبع فإاد 
الحماٌة القانونٌة لألسرة فً التشرٌع  -

 الجزائري
 22 مكً حفٌزة  -

 بوصبع فإاد 
 وسائل اإلثبات الحدٌثة فً شإون األسرة  -
 "البصمة الوراثٌة نموذجا "  -

 راضٌة خدروش  -
 شنري منال  -

23 

 بوزٌت ندى 
النظام المالً للزوجٌن فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 24 مصباح إٌهاب  -

 25 رندة شتٌوي  - إستخدمات الوسائل الطبٌة الحدٌثة  - ربٌعً حسٌن 

 26 رزٌقة جالً  - تنازع القوانٌن فً األحوال المالٌة للزوجٌن  - زهوٌن مٌسون 

 اآللٌات القانونٌة لحماٌة أموال القاصر  - عبدلً سهام 
 منصف جخراب  -
 هشام بن عمٌرة  -

27 

 عقد الهبة فً القانون الجزائري  - بن النٌة أٌوب 
 ثابت أسامة  -
 عمرانً سفٌان  -

28 

 مراد الزهراء 
سلطة القاضً فً حماٌة أموال القاصر فً  -

 ظل القانون الجزائري  
 قاسم إنصاف  -
 نوار عفاف  -

29 

 بوفنارة سوسن 
انعكاسات اتفاقٌة سٌداو  على مكانة المرأة  -

 فً قانون األسرة الجزائري 
 روباش سمر  -
 عزٌز نرٌمان  -

30 

 قرٌن الطاهر 
الطرق البدٌلة لفض النزاعات الزوجٌة بٌن  -

 القانون الوضعً و الفقه اإلسالمً 
 31 حوادت كوثر  -

 بن حملة سامً 
فك الرابطة الزوجٌة من الزوجة فً قانون  -

 األسرة الجزائري 
 بن حمودة أحمد  -
 حركو عماد الدٌن  -

32 

 معلم ٌوسف 
فك الرابطة الزوجٌة من الزوجة فً قانون  -

 األسرة الجزائري

بوطباخ رونق عبٌر  -
 األشواق 

 سمري صوفٌة  -

33 

 قوقة وداد 
الصلح و التحكٌم كآلٌة قانونٌة لحل  -

النزاعات الزوجٌة فً قانون األسرة 
 الجزائري 

 بوناب مروة  -
 مسالة الخنساء  -

34 

 خلف هللا صبرٌنة 
تقدٌر مصلحة المحضون فً الزواج  -

 المختلط 
 شواي آمنة  -
 زرمان إٌمان  -

35 

 برنً كرٌمة 
الحماٌة القانونٌة لألسرة فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 36 محمد بوفراح  -

 مرمون موسى 
جرائم اإلهمال العائلً فً التشرٌع  -

 الجزائري 
 داود محمد الطاهر زاكً -
 لعروس موالي عاطف   -

37 

 بن حافظ بٌبٌة 
الحقوق المالٌة للمرأة المطلقة طبقا ألحكام  -

 قانون األسرة الجزائري 
 38 بلوصٌف محمد أسامة  -

 

 

  

 



 

:امةــــــــــــــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــــــــمالحظ  
عمى الطمبة التأكد من مواضيع مذكراتهم و األستاذ المشرف : أو     

umcdroitprive@gmail.com :و يرجى المراسمة عمى االيميل التالي   

:في الحاالت التالية   

. في حالة عدم ورود اسم الطالب في القائمة أو وجود أخطاء في عنوان المذكرة أو األستاذ المشرف_   

 . في حالة تعذر االتصال باألستاذ المشرف _ 

الحرص عمى تفعيل عمميات التواصل بين الطمبة و مؤطريهم  :ثانيا
.وفق آليات العمل عن بعد   

يمكن لمطمبة الذين انهوا أعمالهم العممية التواصل مع مؤطريهم  :ثالثا
.من أجل برمجة مناقشتهم  

.تعمل اإلدارة عمى نشر البريد االلكتروني لألساتذة المشرفين  :رابعا  

 

 

 

 

 



 

 البريد االلكتروني لألساتذة

 الرقم االسم و المقب البريد االلكتروني
kellouhichem@gmail.com 1 كمو هشمم 
b.ayoub1986@gmail.com 2 بن النية ايوب 

Alibh25@outlook.fr 3 بوحجيمة عمي 
Zakarya.bouaoune@yahoo.fr 4 بوعون زكرياء 

g.salim61.@gmail.com 5 قصاص سميم 
bouzitoun@gmail.com 6 بوزيتون عبد الغاني 
Nawel0179@live.fr 7 لوصيف نوال 

Abdderrezak.moukrane@gmail.com 8 مقران عبد الرزاق 
momenmcee@gmail.com 9 عبيد عبد المؤمن 
Ouarda.salmi@yahoo.com 10 سالمي وردة 
sanabencher@yahoo.com 11 بن شرطيوة سناء 

Boutabala.mammar.2019@gmail.com 12 بؤ طبالة معمر 
Karima_ferdi@yahoo.fr 13 فردي كريمة 

samihahanene@yahoo.fr 14 خوادجية سميحة حنان 
Benhabyles.amina@yahoo.com 15 بن حبيمس امينة 

Mb.redouane@gmail.com 16 محمد بمقاسم رضوان 
droitinter@yahoo.fr 17 سايغي وداد 

Bouk25manel@gmail.com 18 بوكورو منال 
yambelimane@gmail.com 19 بميمان يمينة 

alalojedo@gmail.com 20 بن جدة عبد اهلل 
Mizoulawinagmail.com 21 بوترعة شمامة 

Bouhouche.hichem@hotmail.com 22 هشام بوحوش 
YOUCEFUMC@yahoo.fr 23 معمم يوسف 

Dr.bouaounenidhal@gmail.com 24 بوعون نضال 
Bout_rym@yahoo.fr 25 بوطبجة ريم 



houcine.rebiai@hotmail.fr 26 حسين ربيعي 
ahmedelamine.umc@gmail.com 27 احمداالمين قرماط 

Rebahi789@gmail.com 28 رباحي مصطفى 
hichem.gouri@umc.edu.dz 29 قوري هشام 

b.hina@live.fr 30 بممرابط حنان 
zakarya.bouaoune@yahoo.fr 31 بوعون زكرياء 
bou.samira25@gmail.com 32 بوفامة سميرة 
mebreksaighi@gmail.com 33 صائغي مبارك 
Seddik.rikli@gmail.com 34 ريكمي الصديق 
rebahi789@gmail.com 35 رباحي مصطفى 

dr.houadeg.issam2017@gmail.com 36 حوادق عصام 
Hamza.hacene.laouar2@gmail.com 37 لعور حمزة حسان 

Sihemabdelli7@gmail.com 38 عبدلي سهام 
fouziacirine@gmail.com 39 زعموش فوزية 
seghachaw@gmail.com 40 سيغاويل شوقي 

Doc.midi@hotmail.fr 41 شعوة مهدي 
Hanene.bouslama@umc.edu.dz 42 بوسالمة حنان 

Souadkhoudja@gmail.com 43 خوجة سعاد 
harkatidjamila@gmail.com 44 حركاتي جميمة 

Maya-75@live.fr 45 ويس ماية 
wafalabbani@gmail.com 46 لعباني وفاء 

Zahouine_mayssoune@yahoo.fr 47 زهوين ميسون 
Nekkache.hamza1@gmail.com 48 نقاش حمزة 
sofianebenzouaoui@gmail.com 49 بن زواوي سفيان 

nekaaamar1@gmail.com 50 نكاع عمار 
salimprof69@yahoo.fr 51 بودليو سميم 

  52 
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