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وزارة التعليم                                                                

 العالي و البحث العلمي

جامعة                                                              

 الشــلفحسـيبة بن بوعـلي 

كلية الحقوق و العلوم                                                     

 السياسية

 

 شعبة الحقوق                                                                    

 

 2023/  2022  : للسنة الجامعية  مذكرات الماستر عناوين 

 

 المعمق قانون الخاصال  التخصص: 

 

 مالحظة رفالمش عنوان المذكرة اسم الطالب 

01 
 ساحلي عبد السالم

 كاملة ايمان
 الجزائري تشريعحماية الوارث في ال

 مقبول د. بخيت عيسى

 يحياوي كمال 02
 04/11على ضوء القانون عقد حفظ الحق 

 المتعلق بالترقية العقارية

 مقبول د. بخيت عيسى

03 
 بومعزة شيماء 

 برحمون عبير

االستهالك على القوة الملزمة أثر تشريعات 

 الجزائري تشريعلعقد في الل

 مقبول  د. بخيت عيسى

04 
 وعزان محمد امين

 معزيز محمد امين

الحماية القانونية للزبون عند فتح حساب 

 الجزائريجاري في التشريع 

د. مخالدي عبد 

 القادر

 مقبول

05 
 بوخاتم فاطمة الزهراء

 برزيق كنزة

مندوب الحسابات ودوره في الشركات 

 التجارية

د. مخالدي عبد 

 القادر

 مقبول

06 
 عسال نعيمة

 قيطون هاجرة

األحكام القانونية لبيع عقار محجوز في 

 التشريع الجزائري

 مقبول د. بن فريحة رشيد

07 
فاطمة بوشعيب 

 الزهراء

طرق الطعن العادية في قانون االجراءات 

 المدنية

 مقبول حفص مخطار د. 

 شيكر رشيد  08
أحكام نظرية الظروف الطارئة بين القانون 

  الجزائري والقانون المدني الفرنسي المدني

 مقبول د. كامش الطيب

09 
 بوسعدية منية

 جبور نور الهدى

في القانون إنقضاء االلتزام دون الوفاء به 

 المدني الجزائري

 مقبول د. كامش الطيب

10 
 قسول اسماء 

 بلميلود عودة 
 التوازن العقدي كآلية لحماية المستهلك

 مقبول د. العشاشي محمد

 رحو مروة منال 11
في التشريع  المسؤولية القانونية للموثق

 الجزائري

 مقبول د. العشاشي محمد

12 
 مجوال عودة 

 بشير الزعر نصيرة

 تشريعايجار المحالت التجارية في ال

 الجزائري

 مقبول د. سكيل رقية

 بوكروبة خليل 13
ي في حل مشكلة تنازع نازعدور المنهج الت

 القوانين

د. عبد الرحمن 

 زناندة

 مقبول

 يونسي عائشة 14
في التشريع  المسؤولية المدنية للصيدلي

 الجزائري

 مقبول د. شبيرة سفيان 

15 
 نورين معمر امين

 بوسكرة عبد القادر

الفقه االسالمي والتشريع  بينالتأمين التكافلي 

 دراسة مقارنة –الجزائري 
 د. شبيرة سفيان

  مقبول

16 
 بن علي فالق فؤاد

 بوقرة حسناء

الحماية القانونية للحق في الخصوصية 

  الرقمية 

أ. بشيخ فاطمة 

 الزهراء

 مقبول

 مقبول أ. يدر منال البيئة الرقمية حماية الملكية الفكرية في بوطاقة فؤاد 17

18 
 المكرطار خديجة

 إخلف خديجة
 بيع ملك الغير في التشريعات المقارنة

 جباريأ .  .أ

 نورالدين

 مقبول
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19 
 عنتر ليديا آية

 بن عرافة إلهام
 عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري

د. طرايش عبد 

 الغني

 مقبول

20 
 بن غالية زهية

 بن حمادة حليمة
 النظام القانوني للملكية العقارية الخاصة

د. طرايش عبد 

 الغني

 مقبول

21 

 بوطيبة راضية 

بالل أمال فاطمة 

 الزهراء

عوارض الخصومة القضائية في التشريع 

 الجزائري

د. طرايش عبد 

 الغني

 مقبول

22 

قوادري مصطفاي 

 مروى

 خراز هبة

 دور القاضي في تفسير مضمون العقد

 مقبول رباحي أحمد  أ. د

23 
 شنتر ليليا

 شكال شيماء

حدود سلطات النائب الشرعي في التصرف 

 قاصربأموال ال

 مقبول رباحي أحمد أ. د 

24 
 أوفة لمياء 

 مخلوف خيرة

النظام القانوني للبيع بالمزاد العلني في ظل 

 التشريع الجزائري

 مقبول رباحي أحمد أ. د 

25 
 رشاشو شيراز

 زعايمي أمينة

االلكتروني في قانون التجارية االشهار 

 االلكترونية الجزائري

 مقبول رباحي أحمد أ. د 

26 
 مصطفاوي سارة

 بلعالية بشرى

المسؤولية المدنية والجزائية لمسير شركة 

 التضامن

 مقبول د. زروالي سهام

27 
 عبو سارة

 بليدي فاطمة

النظام القانوني لشركة التضامن في التشريع 

 الجزائري

 مقبول سهامد. زروالي 

28 
 كلوش امحمد

 زروقي إسالم

إيجار األراضي الفالحية الوقفية في التشريع 

 الجزائري

 مقبول د. حرش محمد

29 
 بوريحية أحمد

 بوداني عبد المؤمن

الوالية في عقد الزواج بين الشريعة االسالمية 

 وقانون االسرة الجزائري

 مقبول د. حرش محمد

30 
 جلول بركان زهيرة 

 بركان سمراءجلول 

احكام التنزيل بين الفقه االسالمي وقانون 

 دراسة مقارنة –االسرة الجزائري 

 مقبول د. قلوش الطيب

31 

جياللي سايح كوثر 

 ايمان

 جياللي أمينة

آليات مكافحة السرقة العلمية في مجال البحث 

 العلمي

أ. العربي دواجي 

 عمر

 مقبول

32 
 منصري حسينة 

 معروف شريفة

 15-21حماية المستهلك في ظل قانون 

 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

أ. العربي دواجي 

 عمر

 مقبول

 مطمر حميدة 33
ترقية االستثمار دور المؤسسات الناشئة في 

 في التشريع الجرائري

أ. العربي دواجي 

 عمر

 مقبول

34 
 توينار كنزة

 طالبي سعدية

المدني دعوى االستحقاق في القانون 

 الجزائري

 مقبول د. عمور عمر

35 
 عباد خديجة 

 فالحي نوال 

المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع في 

 التشريع الجزائري

 مقبول أ. الواحد رشيد

 مشلوخ أماني 36
بين في المواد المدنية االجتهاد القضائي 

 النص والتطبيق 

 مقبول أ. الواحد رشيد

37 
 ختو شيماء 

 محجوبي نوريةخليفة 

إجراءات التقاضي في دعاوى الزواج والطالق 

 على ضوء التشريع الجزائري

 مقبول د. بلبشير يعقوب

38 

حرشوش فاطمة 

 الزهراء

 بوزيدي فاطمة الزهراء

بالضمان بين القانون المدني البائع  إلتزام

 وقانون حماية المستهلك

 مقبول أ. بن عجمية ميلود

39 
 كوديل روان

 ليلىبوخدية 

المسؤولية المدنية عن الفعل الضار الصادر 

 عن الروبوت

د. خليفة كرفة 

 محمد

 مقبول

40 
 بلخوخ فيصل

 جامي خديم يطو كمال 
 حقوق المستهلك في العقد االلكتروني

أ. العربي دواجي 

 عمر

 مقبول
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 عمرون سيف الدين  41
في التشريع  النظام القانوني لحق الشفعة

 الجزائري

 مقبول د. يخلف نسيم

42 
 فراج غزالة 

 فالح فاطمة الزهراء

القانون الواجب التطبيق على طالق 

 الجزائريين وآثاره في الخارج

اج بن علي حد. أ.

 محمد

 مقبول

43 
 سرسوب بشرى 

 شلولي حسناء
 عقد بيع العقار في التشريع الجزائري

د. قلواز فاطمة 

 الزهراء

 مقبول

44 
 لزعر لميس 

 وزاني إكرام

ضمان العيب الخفي في ظل القانون رقم 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03/09

د. قلواز فاطمة 

 الزهراء

 مقبول

 سايح عبد القادر  45
النظام القانوني للبيع بالتقسيط في التشريع 

 الجزائري

 مقبول د. نابد بلقاسم

46 
 هني شبرة مريم

 رزالي حورية

نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشريعة 

 والقانون 

 مقبول د. يخلف نسيم

                       

                                                                                                                                          

 فريق االختصاص مسؤول 

ماستر                                                                                                                           

 عمقنون خاص مقا

 نابد بلقاسم  د. امضاء:   

 

 

 

 


