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 العلمي
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 شعبة الحقوق

 

 2022/2023مذكرات الماستر للسنة الجامعية  دراسة مواضيع

 البيئة والتنمية المستدامةالتخصص: قانون 

 

 رأي اللجنة: األستاذ المشرف العنوان المقترح: اسم ولقب الطالب: الرقم:

 أم حكيم زيان - 01

 عبد هللا محجوبي علي -

الجهود الدولية واالقليمية لتكريس الحقوق 

 البيئية

 مقبول بلمديونيد/ محمد 

 قالمين سماعيل - 02

 

 نظام التعويض كآلية لحماية البيئة البحرية من

 التلوث

زناندة عبد د/ 

 الرحمان

 

 مقبول

 

 بن فريحة عبد القادر - 03

 

 د/ بن فريحة رشيد حماية الحق في األمن المائي

 

 مقبول

 عمر سالم عطية - 04

 محمد عبيشات -

ار الحماية القانونية للبيئة في ظل استغالل العق

 السياحي في الجزائر

 د/ بن فريحة رشيد

 

 مقبول

 أنور دحمان  - 05

 مخوخ لياس-

تسيير النفايات دور الضبط اإلداري في 

 المنزلية

 مقبول فريحة رشيدد/ بن 

 الفي بثينة - 06

 حوحش نسرين -

 مائجر المسؤولية الجنائية لربان السفينة عن

 تلويث البيئة البحرية

 مقبول زروالي سهامد/ 

 

 جهيدة سايب - 07

 حمادي شارف حليمة -

تسيير نفايات النشاطات العالجية في التشريع 

 الجزائري والواقع العملي

 مقبول سماعين فاطمةد/ 

 كرموش فتحي - 08

 عبادة كمال -

 اإلجراءات الوقائية لمنع تلوث البيئة البحرية

 

 مقبول زروق العربيد. أ.

 مقاوشة نجاة - 09

 

المسؤولية عن الضرر البيئي الناجم عن أفعال 

 ال يحظرها القانون الدولي

 محمد بواط/د

 

 مقبول

 جامعة حسـيبة بن بوعـلي بالشــلف
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شريف حجة ضياء  - 10

 الدين

 بطاهر شوقي نسيم -

التنمية المستدامة في تحقيق البعد  دور مبادئ

 البيئي

 مقبول هناوي ليلىد/ 

 جدايني فتيحة - 11

 قراروبي لقواس آسية -

دور الوكاالت الدولية المتخصصة في حماية 

 البيئة

 مقبول ميمون خيرة /د

 وجيد سفيان - 12

 فوزي زيان -

الجباية الخضراء كآلية لمواجهة التلوث في 

 التشريع الجزائري

 مقبول نابد بلقاسمد/ 

 بوطالب سمية - 13

 عبد المرايم شريفة -

النظام القانوني لحماية البيئة الغابية في 

 الجزائر

 مقبول بن عجمية ميلودد/

 

 

 

 

 

 سؤول فريق االختصاصم                                                                  

 طد/ محمد بوا                                          

 


