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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة حسـيبة بن بوعـلي بالشــلف

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 شعبة الحقوق     

 تخصص القانون الدولي العام 

 
 

  2022/2023 :دراسة مواضيع مذكرات الماستر للسنة الجامعيةنتائج 
   

 رأي لجنة التكوين األستاذ المشرف لمقترحالموضوع ا رقم التسجيل إسم ولقب الطالب الرقم

1 

حبشي فاطمة 

 الزهراء

 لعرابي غنية 

171732011640 

161632009551 

تسوية المنازعات البحرية أمام 

 المحكمة الدولية لقانون البحار
 د.خوتة بختة

 مقبول

 

2 
 قروق وسام

 بناري أمين

161632000666 

161632017885 

تها اعمال القرصنة وإجراءات مكافح

 في القانون الدولي
 مقبول د.قروق كريم

3 
 زموري أحمد 

 جزار عبد الرؤوف

171732013960 

0239140082 

مبدأ الملوث الدافع في القانون 

 الدولي
 مقبول صامت أمنةد.

4 
 بن عدة خولة

 تخروبت وئام

181832011321 

171732013088 

االليات القانونية لمكافحة االغراق 

مة التجارة منظ التجاري في اطار

 دوليةال

 د.العربي هاجر

 

 مقبول

 

 161632000532 بنيدرة لينة 5
ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد 

 العدالة الجنائية الدولية
 أ.د. أحمد بشارة موسى

 

 مقبول

 

6 
 قرشي أحالم

 بونجار محمد

171732006485 

171732071027 

طرق تسوية منازعات الحدود 

 الدولية
 لرزاقد.تيطراوي عبد ا

 مقبول

 

7 
 جالل سمية 

 ميمون يسمينة 

0245150033 

181832002253 

آليات مكافحة الجريمة اإللكترونية 

 على المستوى الدولي
 مقبول د.كامش الطيب

8 
 غريس شكيب

 بومدين حبيبة

161632005522 

181832004032 

أثر الحرب على نفاذ المعاهدات 

 الدولية
 مقبول أ.د. أحمد بشارة موسى

9 
وجيلي ضيف هللا ق

 المنصور
181832003250 

حل النزاعات الدولية بين محكمة 

العدل الدولية ومحكمة التحكيم 

 الدولية

 مقبول د.عبابسة حمزة

10 
 صديق صبرينة 

 برادعي سيد علي

181832003990 

171732016970 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين 

 الواقع وفعالية اآلليات القانونية 
 مقبول مد.نابد بلقاس

 171732007826 بسكري إكرام  11

الحماية الدولية لحقوق الالجئين بين 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 والقانون الدولي اإلنساني

 مقبول د.بلمديوني محمد

12 
 دبيب مليكة 

 شحيمة حليمة 

181832011299 

181832009390 

دور البعثات الدبلوماسية في تدعيم 

 العالقات الدولية
 مقبول تيطراوي عبد الرزاقد.

13 
 رملي المياء

 بن أحمد نورين أمينة

171732000547 

171732008387 
النزاع حول مياه نهر النيل في ضوء 

 قواعد القانون الدولي

 د.بن تالي الشارف

 

 

 مقبول

 بلقاسم حكيمة 14

الشركات األمنية في القانون الدولي  936081100

 اإلنساني

 

 د.يخلف نسيم

 

 

 

 لمقبو

15 
 جبار نورة

 طبال خيرة

0236080784 

171732003281 

التدخل الدولي اإلنساني لحماية 

األقليات بين القانون الدولي التقليدي 

 والقانون الدولي المعاصر

 مقبول د.العربي هاجر
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16 
 هواري هشام

 شماني أيمن

161632007273 

181832009251 

المشكالت البيئية بين أولوية التنمية 

 اجهتها في الدول الناميةوسبل مو
 عربي بومدين .د

 

 مقبول

 

17 
 بن الدين شيماء

 ساجي زهرة

181832012951 

171732001900 

أثار العرف الدولي على أحكام 

القضاء الدولي الجنائي والقانون 

 الدولي اإلنساني

 مقبول أ.د. أحمد بشارة موسى

18 
 مسعودان سكينة

 حمري بختة

50235991101 

0236020240 

هداف واختصاصات ومبادئ منظمة أ

 التجارة العالمية
 مقبول أ.د. أحمد بشارة موسى

 0239160642 لعراجي وليد 19
فعالية برامج إعادة اإلعمار بعد 

 النزاعات المسلحة
 مقبول د.العربي هاجر

 3101071049 شاوي سيد علي  20
دور آليات منظمة العمل الدولية في 

 الحد من عمالة األطفال
 مقبول تالي الشارفد.بن 

21 

 عبدون نور الهدى

عمايرية محمد علي 

 الغزالي

181832006821 

161632013376 

حماية األعيان المدنية خالل 

 النزاعات المسلحة
 مقبول أ.د. سي علي أحمد

22 

عابد الرقيق جمال 

 الدين

 عثماني فيروز

181832004611 

171732008432 

البنك الدولي ودوره في حماية 

 إلنسانحقوق ا
 مرفوض د.قلوش الطيب

23 
 بلحاج العربي عقبة

 إزيان ياسين

171732071303 

171732071360 

النزاع المسلح قواعد القانون 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

 الجنائي

 مقبول أ.د. أحمد بشارة موسى

24 
 بوثلجة فؤاد

 بوزكري زكرياء

171732000467 

181832000239 

لس األمن مدى شرعية قرارات مج

 في مجال مكافحة اإلرهاب
 مقبول د.قردان لخضر

25 

 الغالي سيف الدين

القاضي أكرم عبد 

 القادر

171735080018 

171732004333 

تسليم المجرمين في ضوء قواعد 

 القانون الدولي
 مقبول جعبوب محمد د.

26 
 صدوقي سفيان

 مكور لبنى

171732014859 

18183206334 

–لية المختلطة المحاكم الجنائية الدو

 نوذج لبنان
 مقبول بلخيرة محمدأ.د. 

27 
 ساحب خولة

 عصوني يوسف

181832005808 

181832008719 

الحماية اإلفريقية لحق الفرد في 

 محاكمة عادلة
 مقبول د.العربي هاجر

28 

تيفورية فاطمة 

 الزهراء

 شاقور نادية

161632013147 

181832003946 

سلطات مجلس األمن في تنفيذ 

 انون الدوليالق
 مقبول د.قروق كريم

29 
 نقاح فاطمة 

 بطاش فايزة

181832000423 

181832000443 

اآلليات الدولية لمكافحة عمالة 

 األطفال الالجئين
 مقبول د.بن كرويدم غانية

30 
 موهب إيمان

 حافي وسيلة

171732000123 

171732000689 

تكريس حق االستثمار على ضوء 

 نية التشريعات الدولية والوط

دراسة حالة على ضوء قانون  –

 2022االستثمار لعام 

 مقبول أ.د. أحمد بشارة موسى

31 
 عيسى بروجة دليلة

 هنوني سارة

161632005449 

181832012794 

الجهود الدولية إلدارة النفايات 

 الخطرة
 مقبول د.خوتة بختة

32 
 خالفي كنزة 

 بومسعود أمال

171732006704 

181832009370 

المسؤولية الدولية عن األضرار 

اإليكولوجية الناجمة عن تلوث 

 البحار

 مقبول د.خوتة بختة

33 
 كرباع خديجة

 حنيفي محمد

181832004616 

0236070014 

دور االتحاد اإلفريقي في حل 

 النزاعات الدولية
 د.بن كرويدم غانية

 مقبول

 

 

 

 181832006007 خربيش شيماء 34
إلسالمي حقوق المرأة بين الفقه ا

 دراسة مقارنة –والقانون الدولي 

 

 د.طيب عمور محمد

 

 مقبول

 

35 

بوشاقوري عبد 

 العزيز

 ركموش صالح

181832000368 

171732000756 

مكافحة جريمة االتجار باألطفال بين 

االتفاقيات الدولية والتشريع 

 الجزائري

 مقبول أ.د. أمحمدي بوزينة آمنة

36 
 رياحي رشيقة

 نأيت الحاج سفيا

181832000224 

171732000294 

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 في تحقيق األمن النووي
 مقبول أ.د. أمحمدي بوزينة آمنة



 
3 

37 
 تواتي حبيب

 زرقاني اسماعيل

171732000154 

171732007683 

تكريس مبدأ االختصاص الجنائي 

 الدوليةصكوك العالمي في ال
 مقبول أ.د. أحمد بشارة موسى

38 
 وهني عبد هللاب

 حميدي محمد أمين

181832000378 

181832000512 
 مقبول د.العربي هاجر طرد األجانب وحماية حقوق اإلنسان

39 

 عزي بشرى

بن الدين شاكر عبد 

 الرحمان

171732006549 

161632000328 

حماية الالجئين في ظل القانون 

 الدولي 

الدولي ودوره غي حماية حقوق 

 اإلنسان

 قبولم بد الرزاقد.تيطراوي ع

40 
 عبدوس محمد

 بن الطيب محمد

171732011277 

171732071023 

نطاق اختصاص المحكمة الجنائية 

الدولية بنظر جريمة العدوان بعد 

 r 2010عام 

 مقبول د.زياني نوال

41 
 برانسي لحسن

 بن عوالي خثير

181832013546 

161632004659 

حق الدول في النظام القانوني ل

 السلمي للطاقة النوويةاالستخدام 
 قبولم هناوي ليلىد.

42 
 بن فاطم عبد القادر

 بوطالب جوهر

02360600442 

171732016603 

مباشرة التمثيل القنصلي في القانون 

 الدولي
 مقبول د.تيطراوي عبد الرزاق

43 
 غول كريمة 

 نورين معمر إلياس

181832003362 

181832007369 

ممية في الحماية القانونية للبعثات األ

 القانون الدولي
 مقبول د.زياني نوال

44 
 بن كحلة أحمد

 بن سعيدي محمد

171732005229 

171732015837 

النظام القانوني إلجراءات التحكيم 

التجاري الدولي في التشريع 

 الجزائري

 د.عمامرة حسان

 

 مقبول

 

45 
 هند حسين

 حسني عادل

171732000870 

181832000352 

التحكيم التجاري  مبدأ استقالل اتفاق

 الدولي
 مقبول د.عمامرة حسان

46 
 مزوغ زهرة

 مزوغ فاطمة

171732012029 

4436034787 

آثار المعاهدات الدولية على 

 التشريعات الوطنية
 مقبول د.العربي هاجر

 161632001070 بن يمينة نور الهدى  47
التعاون الدولي في مواجهة جائحة 

 19كورونا كوفيد 
 مقبول د.عبابسة حمزة

48 

بوزار السعيدي 

 اسمهان

 خديم خديجة

161632000717 

181832010316 

المسؤولية الدولية عن األضرار 

 التي تلحق األجانب
 مقبول د.عبابسة حمزة

 171732005686 بن يمينة نصر الدين 49
جريمة تجنيد الطفل خالل النزاعات 

 المسلحة 
 مقبول د.زياني نوال

50 
 موسي وليد

 مصطفاي بالل

171732001103 

181832012351 

حل النزاعات الدولية بواسطة 

االتحاد  –المنظمات الدولية اإلقليمية 

 اإلفريقي نموذجا

 مقبول د. عيسات فضيلة

51 
 عبابو يوسف

 بوعزة طارق

0236136099 

171732006643 

منظمة الشرطة الدولية ودورها في 

 مكافحة الجريمة العابرة للحدود

 

 بولمق د.عبابسة حمزة

52 
 جعرير رميساء

 العثامنية عالء الدين

181831081278 

181838050503 

مد فعالية دور أليات االشراف 

والرقابة في تطبيق قواعد القانون 

 الدولي اإلنساني

 مقبول د.عبابسة حمزة

53 
 روضان أميرة

 روضان إناس

171732000823 

171732000072 

التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير 

 يةالشرع

 

 مقبول د.تيطراوي عبد الرزاق

54 
 برادعي فيروز 

 بن أحمد شمس الدين 

181832004510 

171732005976 

المشكالت البيئية بين أولوية التنية 

 وسبل مواجهتها في الدول النامية
 مقبول د.صامت آمنة

55 
 عميري يونس

 زوبير يوسف

161632013405 

171732003636 

الدولي تنفيذ حكم التحكيم التجاري 

 ريئفي التشريع الجزا
 مصطفى دلة أمينةد.

 

 مقبول

 

56 
 دتسابت عبد الصم

 عيرش ميلود
181832013112 

حماية الفرق الطبية والمستشفيات 

 خالل النزاعات المسلحة
 مقبول هناوي ليلى د.

57 
 قوسانم خليل

 بولكباش كمال

171732012252 

171732071318 

األمن القومي في منظور القانون 

 لدولي المعاصرا
 مقبول شايب ذراع يمينة  د.

58 
 مصطفاوي سيد علي 

 دزيري أحمد 

171732000331 

171732000726 

في القانون  االنقالب العسكري

 الدولي 
 مقبول د. نابد بلقاسم

59 
 مغرابي إيمان

يوسف عشيرة 

171732009077 

181832011622 

آليات مكافحة الجريمة المنظمة في 

 الدولي القانون
 مقبول د.كامش الطيب
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 الحاجة

60 
 بوقديرة زكرياء

 خالفي نسرين

171732000265 

161632001173 

اآلليات الدولية واإلقليمية لحماية 

 األقليات في القانون الدولي
 مقبول د.صامت أمنة

61 
 عطار سيد أحمد

 فزاني معمر

171732010863 

0236100294 

جريمة نقل األفراد غير المشروع 

  عبر الحدود
 مقبول د.البراهمي سفيان

  بوسعدية هبة 62

التدخل اإلنساني لحماية حقوق 

اإلنسان وأثره على مبدأ السيادة 

 )دراسة حالة(

 مقبول د. ختو فايزة

 

 : أ.د.امحمدي بوزينة آمنةالتخصص ةمسؤول 

 


