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 جامعت الجياللي بووعامت خميع ملياهت

 وليت الحلوق والعلوم الظياطيت 

  222/2222 املواطيع املوافم عليها من املجلع العلمي

 أوال ـ كظم لحلوق 

 جخصص اللاهون إلادازي ـ 2

 اطم وللب ألاطخاذ

 

 مالحظاث اطم وللب الطالب املرهسة عىوان

 مىافم  م الخظاهش العلميخ عبادة أحمد

الففل بين العلىت الدؽشيػيت والعلىت الخىفيزًت في  أحمد عبادة

 2020ظل الخػذًل الذظخىسي لعىت 

 مىافم 

الحاالث الاظخثىاثيت في ظل الخػذًل الذظخىسي لعىت  عبادة أحمد

2020 . 

 مىافم 

مماسظت الؽػاثش الذًييت لغير اإلاعلمين في اللاهىن  عبادة أحمد

 . الجضاثشي 

 مىافم 

املطلب  بن عبد

 فيصل

الحماًت اللاهىهيت للمػلىماث و الىزاثم ؤلاداسيت غلى 

 .09-21لىء ألامش 

 

 مىافم 

بن عبد املطلب 

 فيصل

 مىافم  .الحماًت الجىاثيت إلاعخخذمي الصحت وماظعاتها

 مىافم  خماًت الحلىق والحشياث في ظل الظشوف الاظخثىاثيت طمير زحال

 غباس ي فشاح غلى ألامىاٌ الػمىميت في الجضاثشالشكابت البرإلااهيت  كاض ي همال

 غبذ العالم ًميىت

 مىافم

دوس هيئاث الشكابت اإلااليت في الىكاًت مً الفعاد  كاض ي همال

 وميافدخه

 مىافم 

مىاصغاث ـفلاث الاؼغاٌ الػمىميت في اللاهىن  بن طالم خيرة

 الجضاثشي 

 

 بشاهيمي غثمان

 بً مشيم بً غبذهللا

 ٌ  ملبى
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 الذغىي ؤلاداسيت الػلاسيت في الجضاثش خيرة بن طالم

 

 

 هيش ي سابذ

 غضيضو غبذ اللادس

 ٌ  ملبى

 مىاصغاث غلىد جفىين اإلاشفم الػام في الجضاثش بن طالم خيرة

 غلذ الاًجاس همىرحا

ٌ  غليىي فالل  ملبى

ٌ   الػلىباث ؤلاداسيت في الدؽشيؼ الجضاثشي  بن طالم خيرة  ملبى

ٌ   جللي الهذاًا في الدؽشيؼ الجضاثشي  حشيمت بن طالم خيرة  ملبى

غير اإلابرسة في مىذ الامخياصاث حشيمت الشهً اإلاادي  في  بن طالم خيرة

 الففلاث الػمىميت .

  ٌ  ملبى

ٌ  سلماني شهيرة النظام القانوني لمحكمة التنازع في الجزائر خرز محمد  ملبى

الدساتير لرجل والمرأة في بين ا المساواة السياسية خرز محمد
 الجزائرية

ٌ  قالش نوال  ملبى

ٌ   الدور الرقابي لمجلس المحاسبة عمسوغ أحظن  ملبى

ٌ   .النظام القانوني لوداوالت الوجالس الشعبية الوحلية محمد عبد الوهاب  ملبى

 عقد التوريد اإلداري محمد عبد الوهاب

 دراسة هقارنة

  ٌ  ملبى

ٌ   .التعلين العاليالنظام القانوني لورفق  محمد عبد الوهاب  ملبى

ظشيان واهلماء اللشاس الاداسي في الدؽشيؼ واللماء  محمد حظان هسيم

 الجضاثشيين

 مقبول مغاجشي مدمذ

الجامػيت )مؼ  الاظدؽفاثيتالىظام اللاهىوي للماظعت  موشالي هوزالدين

 ) دساظت خالت

  ٌ  ملبى

الػمىميت مشفم الخذماث الجامػيت بين الخذمت  موشالي هوزالدين

 .واكخفاد العىق 

  ٌ  ملبى

ؤلاواس اللاهىوي والخىظيمي للماظعت الػمىميت راث  موشالي هوزالدين

 .الىابؼ الػلمي والخىىىلىجي

  ٌ  ملبى

ٌ   .خم امخياص الخلاض ي لىباس معاولي الذولت في الجضاثش موشالي هوزالدين  ملبى

في الجشاثم اإلااظت بعلىت  دوس اللماء الػعىشي  موشالي هوزالدين

 .الذولت

  ٌ  ملبى

ٌ   دوس ألاحهضة الذوليت في مداسبت الجشيمت ؤلالىتروهيت موشالي هوزالدين  ملبى

الخىشيغ الذظخىسي إلابادت حعيير اإلاشافم الػامت في  جليت جوفيم

 الجضاثش.

  ٌ  ملبى

ٌ   آلالياث اللاهىهيت لخػضيض ألامً العيبراوي في الجضاثش. جليت جوفيم  ملبى
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ٌ   المماهاث اللاهىهيت لػذم جديز ؤلاداسة الجضاثشيت. جليت جوفيم  ملبى

الشكابت غلى الاهخخاباث الدؽشيػيت في ظل الخػذًل   جليت جوفيم

.2020الذظخىسي   

  ٌ  ملبى

الىظام اللاهىوي لالسجفاكاث ؤلاداسيت في الدؽشيؼ  مالن محمد

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

بين خماًت اإلاىافعت ولمان اإلافلحت  اإلاىاصهت مالن محمد

 الػامت في الففلاث الػمىميت في الدؽشيؼ الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

اإلابادت الخلليذًت والحذًثت المامىت لخدليم  مالن محمد

 ػمىميتاإلافلحت الػامت في اإلاشافم ال

 -دساظت ملاسهت –

  ٌ  ملبى

اوؽاء اإلاؽاسيؼ الىبري غً وشيم غلىد الؽشاهت  مالن محمد

 اللىاع الػام واللىاع الخاؿ بين

 - دساظت ملاسهت -

  ٌ  ملبى

ٌ   الىظام اللاهىوي للعلىاث الاداسيت اإلاعخللت طوماحي ػسيفت  ملبى

خػلم ًاللاهىن اإلا 02-21خم الترشح في ظل ألامش  طوماحي ػسيفت

 الػمىي لالهخخاباث

  ٌ  ملبى

ٌ   مبذؤ اإلاىاـفت في الدؽشيؼ الجضاثشي  طوماحي ػسيفت  ملبى

 طوماحي ػسيفت

 
 

الحياة الخاـت بين الخىشيغ  دشمت الحم في

 الذظخىسي والاهخلاؿ اللاهىوي

  ٌ  ملبى

ٌ   دوس الشكمىت في جدعين الخذمت الػمىميت معصوشي هوال  ملبى

اظخلالليت العلىت اللماثيت في الخػذًل الذظخىسي  معصوشي هوال

2020 

  ٌ  ملبى

ٌ   اللاهىن الجضاثشي خم الحفٌى غلى اإلاػلىمت في  معصوشي هوال  ملبى

ٌ   اإلاشهض اللاهىوي للمىظماث اإلاهىيت معصوشي هوال  ملبى

ٌ     22-21الوكايت الصحيت في إطاز اللاهون  زكم  بللاض ي اسحاق  ملبى

ٌ   إدازة الطوازئ الصحيت في اللاهون الجصائسي  بللاض ي اسحاق  ملبى

املخىللت في الدؼسيع ض الخدابير الوكائيت ملىع اهدؼاز ألامسا بللاض ي اسحاق

 الجصائسي 

  ٌ  ملبى

ٌ  لماهاث ألاداء الىظيفي للمىظف في الدؽشيؼ  جيرون عيس ى  ملبى
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 الجضاثشي 

ٌ   لىابي جشكيت مفهىم ؤداء الخذمت الػمىميت جيرون عيس ى  ملبى

ٌ   مش بالفشف في الدؽشيؼ الجضاثشي الىظام اللاهىوي لل  جيرون عيس ى  ملبى

    ٌ  ملبى

ٌ   الخفعير الذظخىسي في الىظام اللاهىوي الجضاثشي  طعوداوي صديم  ملبى

هظام الىصاسة بين الىصيش ألاٌو وسثيغ الحيىمت في  طعوداوي صديم

 الىظام الذظخىسي الجضاثشي.

  ٌ  ملبى

آلياث الىكاًت مً غفاباث ألاخياء وميافدتها في  بلىوغ محمد

 الدؽشيؼ الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

الخمييز وخىاب الىشاهيت دساظت غلى لىء  حشاثم بلىوغ محمد

 05-20اللاهىن 

  ٌ  ملبى

ٌ   الىظام اللاهووي للبعثاث الدبلوماطيت بودزبالت إلياض  ملبى

ٌ   جىىس الشكابت غلى دظخىسيت اللىاهين في الجضاثش زكيم ياطين  ملبى

جىىس اإلاعاوليت الجىاثيت والعياظيت لشثيغ  زكيم ياطين

 الجمهىسيت  في الجضاثش

  ٌ  ملبى

 

ٌ   حشيمت الخمىيل الخفي لألخضاب العياظيت محمودي زػيد  ملبى

ابشام اجفاكياث جفىين اإلاشفم الػام في اللاهىن  فيظاح جلول 

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

ٌ   وشق الخىظيف في كاهىن الىظيفت الػمىميت  فيظاح جلول   ملبى

للمىظف في كاهىن الىظيفت  الحماًت اللاهىهيت فيظاح جلول 

 الػمىميت الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

الحماًت الاخخماغيت للمىظف في كاهىن الىظيفت  فيظاح جلول 

 الػمىميت الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

لماهاث اإلاىظف في كاهىن الىظيفت الػمىميت و   فيظاح جلول 

 الاحتهاد اللماجي الاداسي الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

ٌ   الؽػبي البلذي في مداسبت الخلىر  دوال اإلاجلغ فيظاح جلول   ملبى

مذي جإزير المبي الاداسي غلى الحشياث الػامت في  فيظاح جلول 

 الجضاثش

  ٌ  ملبى
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جإزير الخدٌى الذًملشاوي في الجضاثش غلى الجماغاث  ػىيرين ديلمي  

 اإلادليت

  ٌ  ملبى

المبي الاداسي بين الؽشيػت و اللاهىن ـ دساظت  ػىيرين ديلمي 

 ملاسهتـ 

 ملبٌى  

الىػىن في مجاٌ الففلاث الػمىميت غلى لىء  طيبون حىيم 

 .147-15اإلاشظىم الشثاس ي سكم 

ٌ  خمىمان غبذ الحم  ملبى

 ملبٌى   الذليل الشكمي في الجشاثم الالىتروهيت  ياهس الطاهس 

لخػضيض كيم اإلاىاوىت في اإلاجخمؼ الىظام اللاهىوي  ياهس الطاهس

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

الاظتراججيت ألامىيت و اظغ جىبيلها في ميافدت  ياهس الطاهس

 الجشيمت اإلاىظمت

 ملبٌى  

ٌ   الحماًت الجىاثيت لحلىق الاوعان ياهس الطاهس  ملبى

 بين للمىاوىت اللماثيت و الذظخىسيت الحماًت ياهس الطاهس

 الاظالميت الؽشيػت و الىلعي اللاهىن 

  ٌ  ملبى

الحماًت الجىاثيت للسجين بين اللاهىن و الؽشيػت  ياهس الطاهس

 الاظالميت

  ٌ  ملبى

ٌ   دوس اللاهىن في جدليم ؤمً و اظخلشاس اإلاجخمؼ ياهس الطاهس  ملبى

ٌ   اللجىت اإلادعاويت ألاغماء في البرإلاان الجضاثشي  أميىت كسيؽ   ملبى

الىظام اللاهىوي لألمالن الىوىيت الػمىميت في  أميىت كسيؽ

 الجضاثش 

 ملبٌى  

ٌ   الىظام اللاهىوي للجمػياث في الجضاثش أميىت كسيؽ  ملبى
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 جماعاث املحليتجخصص ـ 2

 مالحظت اطم وللب الطالب املوطوع اطم وللب الاطخاذ السكم

دوس الخػاون الذولي في جىىيش  غمشوػ ؤخعً  .1

 الجماغاث اإلادليت وجدذًث

  ٌ  ملبى

دوس الجماغاث اإلادليت في  غمشوػ ؤخعً  .2

 مىاحهت فيروط وىسوها

  ٌ  ملبى

اثيت اإلاماسظت غلى  بلغالم غلي  .3 الشكابت الـى

 الجماغاث اإلادليت

  ٌ  ملبى

ٌ   الىظام اللاهىوي للمىخخب اإلادلي بلغالم غلي  .4  ملبى

جىشيغ الذًملشاويت الدؽاسهيت  غلي بلغالم  .5

 ليتي الجماغاث اإلادى غلى معخ

  ٌ  ملبى

الاداسة اإلادليت بين  تغفشه غبذ الىهاب مدمذ  .6

 الىاكؼ والافاق

 بً وػيمت غثمان 

 خذوػ خىيم

 ٌ  ملبى

اإلاشهض اللاهىوي لىظيي  كماس خذًجت  .7

 الجمهىسيت في الىظام الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

معاوليت اإلاىظف غً الاخىاء  كماس خذًجت  .8

 اإلاهىيت

  ٌ  ملبى

دوس المبي الاداسي في اداسة  كماس خذًجت  .9

 ؤصمت وىسوها

  ٌ  ملبى

ً دًلمي  .10 مياهت الجماغاث اإلادليت في  ؼىيًر

 الىظام ؤلاداسي الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

الاهذاف الحذًثت للمبي  بىدسبالت بلياط  .11

 الاداسي 

  ٌ  ملبى

الهيئاث الاظدؽاسيت في الخػذًل  بىدسبالت بلياط  .12

 2020الذظخىسي 

  ٌ  ملبى

ظلىت سثيغ الجمهىسيت في ظل  بىدسبالت بلياط  .13

  2020الخػذًل الذظخىسي

  ٌ  ملبى

ٌ   الفىادًم العيادًت في الجضاثش بىدسبالت بلياط  .14  ملبى

الشكابت اللماثيت غلى كشاس  بىدسبالت بلياط  .15

 اإلاجلغ ألاغلى لألمً

  ٌ  ملبى

ٌ  دساظت ملاسهت بين اإلاجلغ  بىدسبالت بلياط  .16  ملبى
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 الذظخىسي واإلادىمت الذظخىسيت

جإزير الفعاد غلى الػمليت   بىدسبالت بلياط  .17

 الاهخخابيت

 ملبٌى  

الشكابت غلى ؤغماٌ البىاء في  بىهىة غبذ اللادس   .18

الدؽشيؼ الجضاثشي غلى لىء 

 .342-20اإلاشظىم الخىفيزي 

  ٌ  ملبى

 اللاهىهيت آلالياث هجاغت مذي بىهىة غبذ اللادس  .19

 الدؽشيؼ في الغاباث لحماًت

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

جىبيم مبذؤ غذم الترهيز في  ويبىن خىيم   .20

 2020الىالًت غلى لىء دظخىس 

  ٌ  ملبى

 للمىظف اللاهىهيت الىلػياث ويبىن خىيم  .21

 الخىفيزي اإلاشظىم لىء غلى

 .273-20 سكم

  ٌ  ملبى

الحم في الالخماط ؤلاداسي وبلا   ظػىداوي ـذًم   .22

مً الذظخىس  77للمادة 

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

اإلاجخمؼ اإلاذوي آليت للخىميت في  ظػىداوي ـذًم   .23

 الجماغاث اإلادليت 

ٌ  هىيني غىيت   ملبى

خلىق و خشياث الاوعان في ظل  ظػىداوي ـذًم   .24

ميافدت ؤغماٌ الاسهاب و 

 الخخشيب

ش للمان  فيًز

 لفشاط وليذ

 ٌ  ملبى

الػالكت الػمىيت بين الذولت و  ظػىداوي ـذًم   .25

الجماغاث اإلادليت في الىظام 

 الاداسي الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

خل اإلاجالغ الؽػبيت اإلاىخخبت  ظػىداوي ـذًم   .26

 مدليا في اللاهىن الجضاثشي 

 ملبٌى  
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 جخصص كاهون اعمالـ 3

 اإلاالخظت اظم وللب الىالب اإلاىلىع الاظخار الشكم

القانوين لرتقية ادلنتوج الوطين. اإلطار 1 حميد فالح  .27    ٌ  ملبى

. آليات حل ادلنازعة البرتولية2 حميد فالح  .28    ٌ  ملبى

. محاية ادلستهلك من السلع ادلقلدة3 حميد فالح  .29    ٌ  ملبى

. دور النظام اجلمركي يف تكريس شفافية ادلعامالت التجارية الدولية9 حميد فالح  .30    ٌ  ملبى

القانوين لتطهري التجارة اخلارجية. النظام 11 حميد فالح  .31    ٌ  ملبى

. واقع العقار الصناعي و أثره يف جذب اإلستثمار األجنيب12 حميد فالح  .32    ٌ  ملبى

. أحكام الصريفة اإلسالمية13 حميد فالح  .33    ٌ  ملبى

كريمة   .34
 خنوسي

-1    براءة االخرتاع يف األلعاب الفكرية  دراوي حورية 
 بلوطي خرية

 ٌ  ملبى

  قـــــاضي  .35
 كمـــال

ٌ   دور إدارة اجلمارك يف محاية حقوق ادللكية الصناعية والتجارية. -1  ملبى

قـــــاضي    .36
 كمـــال

ٌ   اآلليات القانونية حلماية ادلستهلك يف التشريع اجلزائري. -2  ملبى

محمود   .37
 سردو

ض.نظام القانوين جمللس النقد والقر ال-3    ٌ  ملبى

محمود   .38
 سردو

نظام القانوين لعقد نقل البضائعال-4    ٌ  ملبى

 الحماًت اللاهىهيت للعش الخجاسي في اللاهىن الجضاثشي والفشوس ي خذر محمد  .39

 دساظت ملاسهت

  ٌ  ملبى

ٌ   لؽشهت الخجاسيت الالىتروهيتا -2 خذر محمد  .40  ملبى

معاوليت معيري الؽشواث الخجاسيت-4 خذر محمد  .41    ٌ  ملبى

عالل   .42
 طحطاح

 حبر ظليمان كذًذ البػذ الذولي لذ الذولي بين الىبيػت الػلذًت و اللاهىوي للػالىظام -1

ـالح الذًً الحاج 

 ؤخمذ 

 

 ٌ  ملبى

ٌ   دوسه في الخىميت الاكخفادًتالخىظيم اللاهىوي للجامػت و -2عالل   .43  ملبى



9 
 

 طحطاح

عالل   .44
 طحطاح

ٌ   دوسه في الخىميت الاكخفادًتالىظام اللاهىوي للبدث الػلمي و -3  ملبى

محمد   .45
 حسان كريم

الجشاثم اإلااظت بنزاهت اإلاماسظاث الخجاسيت والياث ميافدتها في  -1

 الدؽشيؼ الجضاثشي.

  ٌ  ملبى

محمد   .46
 حسان كريم

ٌ   الػمالث الشكميت و ؤزشها غلى ألامً الاكخفادي  ملبى

_  اهخلاٌ الحفق في الؽشهت راث اإلاعاوليت اإلادذودة في الدؽشيؼ 1 مالك محمد  .47

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

_ آلازاس اإلاترجبت غلى اهخفاك سؤط ماٌ ؼشهت اإلاعاهمت في الدؽشيؼ 2 مالك محمد  .48

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

_ لماهاث خماًت اإلاعتهلً في خذماث الاجفاالث في الدؽشيؼ 3 مالك محمد  .49

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

هؽشه إلاماسظت ألاوؽىت الخجاسيت في الدؽشيؼ  ؤلاداسيت_ الشخق 6 مالك محمد  .50

 الجضاثشي 

  ٌ  ملبى

خماًت اإلاىافعت في ظل كاهىن _ اإلاىاصهت بين خماًت اإلاعتهلً و 7 مالك محمد  .51

 اإلاماسظاث الخجاسيت

  ٌ  ملبى

ٌ   _ الىظام اللاهىوي اإلااظعاث الىاؼئت في الدؽشيؼ الجضاثشي 8 مالك محمد  .52  ملبى

عمروش   .53
 أحسن

ٌ   الؽفافيت الذوليت في ميافدت حشاثم الفعاد دوس مىظمت-1  ملبى

عمروش   .54
 أحسن

ٌ   الخجاسي  ؤلاغشاقالذوليت إلايافدت ظاهشة  آلالياث-2  ملبى

عمروش   .55
 أحسن

ٌ   ميافدتها غلى اإلاعخىي الذولي آلياثاإلاىافعت غير اإلاؽشوغت و -4  ملبى

عمروش   .56
 أحسن

 بن مهل تقي الدين الجشاثم الىاكػت غلى البىسـت في اللاهىن الجضاثشي -7
 مسرهد احلسني -

 ملبٌى 

ٌ  .طاليب خدجية الاغخباس الصخص ي واإلاالي في الؽشهت راث اإلاعاوليت اإلادذودة-1أسماء   .57  ملبى
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 .مزايين اشواق  شاوش

أسماء   .58
 شاوش

ٌ  .تساليت فاطمة زهرة الجضاثشمجلغ اإلاىافعت هأليت للشكابت غلى الدعىيم في -2  ملبى

أسماء   .59
 شاوش

ٌ   معاوليت اإلااظعت غً اإلاماسظاث اإلادظىسة في كاهىن اإلاىافعت.-3  ملبى

أسماء   .60
 شاوش

ٌ   الحماًت اللاهىهيت للعىق.-4  ملبى

أسماء   .61
 شاوش

ٌ   جذخل الذولت في جلىين ألاظػاس في كاهىن اإلاىافعت.-6  ملبى

أسماء   .62
 شاوش

اإلاىافعت مً الاظخغالٌ الخػعفي لىلػيت الخبػيت خماًت -7

 الاكخفادًت

بوزاد هاجر زيان 
 .بوزيان سهام

 ٌ  ملبى

أسماء   .63
 شاوش

الشكابت اإلااليت غلى اإلااظعاث الػمىميت الاكخفادًت في الدؽشيؼ -8

 الجضاثشي.

  ٌ  ملبى

كرتوس   .64
 انيسة

ٌ   التهشيب الجمشوي واظتراجيجياث الخفذي له.-4  ملبى

ٌ   دوس غشفت الخجاسة الجضاثشيت في حعىيت اإلاىاصغاث.-1 اسماءبعلوج   .65  ملبى

ٌ   لماهاث الىفاء في غلىد الخجاسة الذوليت-2 بعلوج اسماء  .66  ملبى

ٌ   اجفاكيت فييىا هةواس كاهىوي لػلىد الخجاسة الذوليت.-3 بعلوج اسماء  .67  ملبى

ٌ   غلذ هلل الخىىىلىحيا-4 بعلوج اسماء  .68  ملبى

نوي عبد   .69
 النور

رسة لفاخبها وخماًت بالػالمت الخجاسيت بين خماًت الحلىق اإلا-1

 اإلاعتهلً

ٌ  بن بوزيد مرمي  ملبى

نوي عبد   .70
 النور

 بوراس نسرين الحماًت اإلالشسة للمعتهلً في مجاٌ الفيرفت الاظالميت-2
 .حنيشات نسرين. 

 ٌ  ملبى

بودومي عبد   .71
 الرحمن

ٌ  حايب مروى. وجىفيزه في الجضاثش. احشاءاث الاغتراف بالحىم الخدىيمي-1  ملبى

ٌ   في اللاهىن الجضاثشي. تالشظىم والىمارج الفىاغي-2 تومي هجيرة  .72  ملبى

ٌ   الىوالت الىوىيت لذغم اإلالاوالجيت ودوسها في جىميت الاظدثماس.-4 تومي هجيرة  .73  ملبى
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ٌ   الخجاسة الذوليت.الىبيػت اللاهىهيت لالجفاكياث الخمهيذًت في غلىد -5 تومي هجيرة  .74  ملبى

ٌ   الاواس اللاهىوي الوؽاء ـىادًم الاظدثماس.-6 تومي هجيرة  .75  ملبى

سوماتي   .76
 شريفة

لشكابت الجباثيت وؤزشها غلى الخدفيل المشيبي ا-1  حمجويب لطيفة  
  زيتوين فتيحة

 ٌ  ملبى

سوماتي   .77
 شريفة

يت الجشيمت الاكخفادًت -2 خفـى    ٌ  ملبى

سوماتي   .78
 شريفة

دوس خليت الاظخػالم اإلاالي في الىكابت مً جبيين الامىاٌ وميافدتهما-4    ٌ  ملبى

سوماتي   .79
 شريفة

حشيمت الفشف في الدؽشيؼ الجضاثشي -5    ٌ  ملبى

سوماتي   .80
 شريفة

يت الجشيمت الجمشهيت-6 خفـى    ٌ  ملبى

جيرون   .81
 عيسى

ٌ   ؤخيام البماغت في اإلاادة الجمشهيت -1  ملبى

جيرون   .82
 عيسى

ٌ   اللاض ي في اإلاادة الجمشهيتظلىاث -2  ملبى

جيرون   .83
 عيسى

ٌ   مػاًير جىصيؼ الاخخفاؿ اللماجي في اإلاادة الجمشهيت-3  ملبى

جيرون   .84
 عيسى

ٌ   الياث حعىيت العجض البىيي في الدؽشيؼ الجضاثشي  -4  ملبى

جيرون   .85
 عيسى

البىً  دوس اللجىت اإلافشفيت في حػيين اللاثم باألغماٌ في خالت عجض  -5

 الخجاسي 

  ٌ  ملبى

جيرون   .86
 عيسى

ٌ   الصخفيت اإلاػىىيت للىياهاث الاكخفادًت -6  ملبى

مرباح   .87
 صليحة

ٌ   مخاوش الػملياث اإلافشفيت الالىتروهيت-1  ملبى

مرباح   .88
 صليحة

ٌ   مظاهش اإلاػامالث الالىتروهيت في الدؽشيؼ الجضاثشي  -2  ملبى
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مرباح   .89
 صليحة

ٌ   جدشيش غلىد ألاغماٌ الخىىاث الىكاثيت كبل -4  ملبى

مرباح   .90
 صليحة

ٌ   ؤلاواس اللاهىهيت للخفذًم الالىترووي-5  ملبى

مرباح   .91
 صليحة

ٌ   05-18لماهاث خماًت اإلاعتهلً الالىترووي في ظل كاهىن  -6  ملبى

92.   
د عبادة 

 أحمد

 

 

 مخاوش حشيمت جبين ألامىاٌ غلى ألامً الاكخفادي الىوني.

 
حاج صدوق عبد 

 القادر 
 حافظ أمال.

 

 

 ٌ  ملبى

شكيرين   .93
 ديلمي

ٌ    جفيذ غلذ الخجاسة الذوليت  ملبى

محمودي   .94
 رشيد

ٌ   اللىاغذ الاحشاثيت لجشيمت التهشيب  ملبى

محمودي   .95
 رشيد

حشيمت مخالفت الدؽشيؼ والخىظيم الخاـين بالفشف وخشهت سئوط 

 الامىاٌ مً والى الخاسج

  ٌ  ملبى

محمودي   .96
 رشيد

ٌ   06/01في ظل اللاهىن سكم حشيمت اظخغالٌ الىفىد   ملبى

محمودي   .97
 رشيد

ٌ   حشيمت الغؾ المشيبي  ملبى

 بوشامة نسرين  مبذؤ خشيت ألاظػاس في الدؽشيؼ الجضاثشي  رواب جمال   .98
 ثابت صارة 

 ٌ  ملبى
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 2222/2222جخصص كاهون الاطسة الظىت الجامعيت : ـ 4

 املالحظت اطم الطالب  املوطوع امللترح  ألاطخاذ

 ملبول  _ بظام حليمت _ الىظام ؤلاحشاجي لفً الشابىت الضوحيت1 طحطاح عالل د/

_ ميرار ألاهثى في الفله ؤلاظالمي وكاهىن ألاظشة ) اإلالخط ى 2

 والىخاثج(

 ملبول  طالمي يظميىت-

 مسفوض  _ اإلاهش بين الخإهيذ والعلىه3

 ملبول   _ اليؽىص في الفله ؤلاظالمي وكاهىن ألاظشة4

 21/179جىظيم ألاوكاف غلى لىء اإلاشظىم الخىفيزي _ 5

 اإلاخػلم بالذًىان الىوني لألوكاف

 _ دوبت فىيرة 

 _ دوبت هجيرة

 ملبول 

أ/ عبد اللادز   

 بوهوة

الىظام اللاهىوي للذًىان الىوني لألمالن الىكفيت في الدؽشيؼ 

 الجضاثشي 

 ملبول  

 

 

 أ/ محمد مالن

 ملبول   _ الاؼتراه في غلذ الضواج 1

_ؤخيام هفالت ألاوفاٌ غلى لىء الفله ؤلاظالمي وؤخيام 2

 .223/ 20اإلاشظىم الخىفيزي سكم 

 ملبول  

_المماهاث اللاهىهيت لخىفيز الالتزاماث الىاؼئت غً 3

 الىالق في الجضاثشي 

 مسفوض 

ىىاعي وؤزاسها 4 _ؤلاؼياالث اللاهىهيت ألخىاء الخلليذ الـا

 غلى اليعب 

 ملبول  

 عبادة أحمدد/ 

 د / عبادة أحمد

 ملبول   _دوس اللماء في مجاٌ الحالت اإلاذهيت1

 ملبول   _ معاوليت لباه الحالت اإلاذهيت  في اللاهىن الجضاثشي 2

 ملبول   _ؤلاؼهاد غلى الضواج بين الؽشيػت واللاهىن 3
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 د/  طمير زحال 

_الحماًت الجىاثيت للشابىت الضوحيت في كاهىن الػلىباث 01

 الجضاثشي 

 ملبول  

_خماًت ألاظشة ؤزىاء النزاغاث اإلاعلحت في ظل اللاهىن 02

 الذولي ؤلاوعاوي

 مسفوض 

_الضها في الؽشيػت ؤلاظالميت والدؽشيؼ الجضاثشي بين 03

 الخدشيم وؤلاباخت

 ملبول  

 

 

 

 

 أ /محمد بلىوغ

 

 

 

 

 

 

 

 

   

: الحماًت الجىاثيت لألشخاؿ اإلاعىين في الدؽشيؼ 03

 الجضاثشي 

 ملبول  

: الحماًت اللاهىهيت للىفل اإلاػاق في كاهىن الصحت 04

 .11-18الجذًذ 

 ملبول  

   

  : دوس الىظاوت الجضاثيت في حشاثم ألاظشة.05

 

 

 

 مسفوض

_بللاظم الشخماوي  : الخىكيف للىظش في حشاثم ألاخذار 06

 ًىوغ

_ظليماوي ؤبى بىش 

 الفذًم

 ملبول 

 : الحبغ اإلااكذ وؤزشه غلى مبذؤ الحم في 07

 البراءة

 مسفوض 
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 _ خماًت ألاوفاٌ بين كاهىن الاظشة واللاهىن الذولي1 د/ ديلمي ػىسين

 

 ملبول  

    

أ/  محمد حظان 

 هسيم

اإلاػذٌ و   84/11_دوس الىيابت الػامت في ظل اللاهىن سكم 1

 اإلاخمم

 مسفوض 

 مسفوض  الدؽشيؼ الجضاثشي _الحماًت الجىاثيت للىفل في 2

 مسفوض  _حشيمت ؤلاحهاك3

مسفوض لظبم  _ بن شغيمي أطماء _الىفالت هأليت لحماًت مجهىلي اليعب 4

 أخره

 مسفوض  _ حشاثم الخمييز و خىاب الىشاهيت في اللاهىن الجضاثشي 5

 _ اللماء الاظخعجالي6

 في كماًا ألاظشة 

 ملبول  

 _بسايسيت عائؼت بؼياليت الحماهت هإزش للضواج اإلاخخلي 

 _ العبس ي هصيرة

 ملبول 

_ اللىامت غلى اإلاشؤة الػاملت في الفله ؤلاظالمي و كاهىن 1 د/ محمد خرز

 ألاظشة الجضاثشي 

 ملبول  

مً كاهىن  222_ ؤلاؼياالث اللاهىهيت في جىبيم هق اإلاادة 2

 ألاظشة الجضاثشي 

 ملبول  
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_ كاغذة للزهش مثل خظ ألاهثيين وجىبيلاتها في كاهىن 3

 ألاظشة الجضاثشي 

 مسفوض 

 د/ ػسيفت طوماحي

 

 

 د/ ػسيفت طوماحي

 

 مسفوض   _ اللػان وؤزاسه غلى الػالكت الضوحيت1

_ حػذد الضواج بين الؽشيػت ؤلاظالميت وكاهىن ألاظشة 2

 الجضاثشي 

 ملبول  

 مسفوض  _ صواج اإلاخػت3

 مسفوض  الىظام اللاهىوي لفىذوق الىفلت في الجضاثش_ 4

_ الذوس الاًجابي لللاض ي في الخفىمت اللماثيت في معاثل 1 أ/ جيرون عيس ى

 ؼاون ألاظشة

 ملبول  

 ملبول   مفهىم الػمل الىالجي في معاثل ؼاون ألاظشة

اللىاغذ الاحشاثيت في ؼاون الاظشة ) الضواج و اهدالله  د/ أطماء ػاوغ

 همىرحا ( 

 

 مسفوض  

_خم الىفل غير الؽشعي في مػشفت والذًه بىاظىت البفمت 2

 الىسازيت .

 

 

 

 مسفوض

أ/ طواعدي 

 الجياللي

 مسفوض  الىيابت الػامت ودوسها في كماًا ألاظشة

 مسفوض  للىفل في كاهىن ألاظشة الجضاثشي  _ الحماًت اللاهىهيت2

_ الحماًت الجضاثيت للىفل دساظت ملاسهت بين الفله 3

 ؤلاظالمي والدؽشيؼ الجضاثشي 

 مسفوض 

 ملبول   _هبت اإلاشين مشك اإلاىث1 د/ بللاض ي بللاطم 
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 د/ بللاض ي بللاطم 

 

 

 

 

 ملبول   الضوج_ آلازاس اإلااليت اإلاترجبت غً بًلاع الىالق مً كبل 2

ل في ظل كاهىن ألاظشة الجضاثشي 3  ملبول   _ الخنًز

 مسفوض  _ الشحػت4

 مسفوض  _ الخػىين غً الىالق الخػعفي5

 ملبول   _ الحم في اإلاعىً بين بلاء آـشة الىياح واهداللها6

 ملبول   _ الخفشيم للفلذ7

 ملبول   _ الخلىة في الفله ؤلاظالمي وكاهىن ألاظشة الجضاثشي 8

 ملبول   _ ميرار الضوحين9

 مسفوض  الىالق كبل البىاء -10 

 _عبدون خيرة _ الشحىع في الهبت1 د/ محمودي زػيد

 _ ياحي هجيرة

 ملبول 

 ملبول   _ الحجش بين الفله ؤلاظالمي وكاهىن ألاظشة الجضاثشي 2

 ملبول   _ اإلاعاوليت الجضاثيت لمابي الحالت اإلاذهيت3

 مسفوض  الحماهت _ ظلىه4

 د/ فيظاح جلول 

 

 

 _هاصسي خديجت _ الؽشوه في غلذ الضواج في كاهىن ألاظشة الجضاثشي 1

 _ عسوج خديجت

 

 مسفوض
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 د/ فيظاح جلول 

 

 

 

 

 

 _ صواج اإلاعياس وؤزشه غلى خلىق الضوحت 2

 ملبول  

 

الفله ؤلاظالمي و كاهىن ألاظشة  _ مخػت اإلاىللت  في3

 الجضاثشي 

 مسفوض 

 ملبول   _ ؤهليت الضواج في الفله ؤلاظالمي و كاهىن ألاظشة الجضاثشي 4

_ الفدق الىبي اإلاعبم غلى الضواج وآزاسه غلى اظخمشاسيت 5

 الضواج

 مسفوض 

 مسفوض  _ واحب ؤلاسلاع لألوفاٌ في كاهىن ألاظشة الجضاثشي 6

_ هفلت ألاوالد في كاهىن ألاظشة والاحتهاد اللماجي 7

 الجضاثشيين

 مسفوض 

 مسفوض  _ لماهاث خفظ ألاوفاٌ في اللاهىن الجضاثشي 8

 مسفوض  _ الشحىع في الهبت في كاهىن ألاظشة الجضاثشي 9

 ملبول   _ جىفيز الؽشه الىاكف في الىكف في اللاهىن الجضاثشي 10

 

 واليافل في كاهىن ألاظشة الجضاثشي _ خلىق اإلاىفٌى 11

 مسفوض 

ٌى و الفشوع في كاهىن 12 _ حشيمت العشكت بين ألـا

 الػلىباث الجضاثشي 

 ملبول  

_ الىالق الخػعفي وآزاسه غلى الضواج  في كاهىن ألاظشة 13

 الجضاثشيت

 مسفوض 

_ ؤخيام اإلالذم في الفله ؤلاظالمي و كاهىن ألاظشة 14

 الجضاثشي 

 ملبول  
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_ دوس الىيابت الػامت في مشاكبت سجالث الحالت اإلاذهيت في 15

 كاهىن الحالت اإلاذهيت الجضاثش

 مسفوض 

 

 د/صديم طعوداوي 

 

 

_ الخىظيم الجضاجي للػالكت بين ألاولياء وألابىاء وبلا للمادة 1

 مً الذظخىس الجضاثشي  71

 

 ملبول  

بؼياليت الفذاق في الىالق كبل الذخٌى في ميزان  -2

 اللاهىن والاحتهاد اللماجي

 ملبول  

 د/ كسمال بوعالم

 

 

 

 د/ كسمال بوعالم

 

 مسفوض  _بزباث اليعب بالىشق الػلميت و جإزير الخػذًل الجذًذ1

 مسفوض  _ دوس الىيابت الػامت في اإلاعاثل اإلاخػللت باألظشة2

 مسفوض  الضواج الػشفي _ جثبيذ3

 مسفوض  الىالق باالسادة اإلاىفشدة – 4

 مسفوض  _ ؤخيام الخلؼ 5

 مسفوض  _ ؤهليت الفدق الىبي في الدؽشيؼ الجضاثشي 6

يت في الدؽشيؼ الجضاثشي 7  مسفوض  _ بزباث الـى

 مسفوض  حجيت البفمت الىسازيت في مجاٌ بزباث اليعب

د/ بن عيؼوغ 

 فاطمت 

 مسفوض خليف زحاب الخخاسج في اإلايرار غلى لىء ؤخيام الؽشيػت ؤلاظالميت_ 1

 مسفوض  _ ؤحىس اإلاىللت الحالىت 2 
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 مسفوض  _ اإلاعاوليت اإلاذهيت غً اهتهاء الشابىت الضوحيت3 

 ملبول   _ الحماًت اللاهىهيت إلاعىً الحماهت 4 

 أ/ هسجوض أهيظت

 

 

 

 

 مسفوض  _ جلذًش هفيب الحمل في اإلايرار بين الفله والىب1

_ الحماًت اللاهىوي للجىين في ظل الخىىساث الىبيت 2

 اللاهىن 

 ملبول  

 مسفوض  دوس البفمت في جدذًذ اإلاجشم -3

_ اوػلاد الضواج واهدالله غً وشيم اللماء الالىترووي 1 د/ عؼير جياللي 

 ووظاثل الاجفاٌ الحذًثت

 ملبول  

_ جإزير غالكت اللشابت في جخفين الػلىباث في الدؽشيؼ 2

 الجضاثشي والفله الاظالمي

 ملبول  

_ اكشاس خلىق اليديم في الاجفاكياث الذوليت والدؽشيؼ 3

 الاظالمي

 ملبول  

 كسمال بوعالم 

 

 

 

 

 ملبول   الزمت اإلااليت للضوحين بين الاظخلالليت و الاؼتران

 ملبول   في الفله الاظالمي و الدؽشيػاث اإلالاسهتيابت الؽشغيت الى

 ملبول   احشاءاث حسجيل غلذ الضواج

 ملبول   الىفلت الضوحيت بين الفله و اللاهىن 

ٌ  خماًت طواعدي جياللي  ملاسهت دساظت الىفالت هظام في اإلاىفى  

 

 ملبول  

 غً الخػىين جلذسيش في  ؼاون للاض ي الخلذًشيت العلىت

 المشس 

 ملبول  
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 يــــــالػلم و البدـث الخـػليــــــم الػـالــــــيوصاسة 

 

  

 ثاهيا ـ كظم العلوم الظياطيت

 ـ جخصص العالكاث الدوليت:2

 .الػالكاث الذوليت الاججاهاث الحذًثت في دساظت اللىة الػعىشيت في (1

 .جإزير العياظت ألامشيىيت في حػميم مفاهيم خلىق ؤلاوعان في الػالم الػشبي (2

 .هظشيت اإلااامشة بين الاحتهاداث الفىشيت واإلاىظىس الىاكعي  (3

 .الخذخل الذولي ؤلاوعاوي بين خماًت خلىق ؤلاوعان واهتهان ظيادة الذٌو دساظت ملاسهت (4

 .معخلبل الخىاصن الذولي في ظل الهيمىت ألامشيىيت  (5

 .– دساظت حيىظياظيت –الجضاثش وؤمً الىاكت  (6

 .– دساظت حيىظياظيت – الجضاثش وؤمً اإلاياه (7

 .هظشيت الػالكاث الذوليت بين اإلاىظىس الىاكعي والذغىة بٌ مىظىس حذًذ (8

 (.2022-2019العياظت الخاسحيت الجضاثشيت بين الثابذ واإلاخغير )  (9

 .اإلاىافعت غلى الشيادة في بفشيليا ) الجضاثش واإلاغشب ؤهمىرحا( (10

 (.الجضاثش واللماًا الػادلت في الػالم ) اللميت الفلعىيييت ؤهمىرحا (11

 (.الجضاثش وكميت الصحشاء الغشبيت ) بين الاخخالٌ اإلاغشبي ودوس ألامم اإلاخدذة (12

 جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

ةـوم السياسيـم العلـقـس  
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 .دوس الجضاثش في جدليم العلم وألامً في بفشيليا (13

 .م الذولي في جشظيخ فىشة العالم الػالميدوس الخىظي (14

 .دوس مجلغ العلم وألامً ؤلافشيلي في خل النزاغاث (15

 .دوس الاهلالباث الػعىشيت في بفشيليا في الهؽاؼت ألامىيت في العاخل ؤلافشيلي (16

اوي وجذغياجه غلى ألامً اللىمي الجضاثشي  (17  .التهذًذ العبًر

 .ً اللىمي الجضاثشي الفهيىوي وجذاغيخه غلى ألام -الخىبيؼ الػشبي (18

 .الخذخل ألاحىبي في مىىلت العاخل ؤلافشيلي وجذاغياجه غلى ألامً اللىمي الجضاثشي  (19

 .جذاغياث الذغاًت والعشد الغشبي غلى ألامً الثلافي الجضاثشي  (20

 .العياظت الفشوعيت ججاه بفشيليا بين الاظخمشاسيت والخغيير (21

 .ؤلاوعاويً واوػياظاجه غلى ألام ؤلاسهابجىىس آلياث ميافدت  (22

 .الػليذ الػعىشيت الشوظيت: اإلابادت وألاهذاف والخدذًاث (23

 .مجلغ ألامً الذولي بين اإلاخغيراث الذوليت واإلاػىكاث (24

 .الخىافغ اللىي الىبري في خىك البدش ألابين اإلاخىظي (25

 .جفاغذ اليمين اإلاخىشف في العياظاث ألاوسوبيت جإزير (26

 .2011بػذ  ؤلاكليميالعياظت الخاسحيت الجضاثشيت في مديىها  (27

 .ازش اإلاعاغذاث الذوليت في الخذخل بالؽاون الذاخليت/ دساظت خالت سوظيا في ظىسيا (28

 .الخدالفاث الذوليت ودوسها في الهيمىت وجدليم الخىاصن في الػالكاث الذوليت (29

 .الذوليتحذليت الػالكت بين اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي واإلادىمت الجىاثيت الذوليت وؤزشها غلى الػالكاث  (30

 .لذوس ؤلاكليمي التروي في ظل اإلاخغيراث الذوليت الشاهىت ا (31

 .جذاغياث ؤصمت الالحئين العىسيين غلى ألامً ألاوسوبي  (32
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 .الخػاون ألامني بين ؼماٌ وحىىب اإلاخىظي في مىاحهت التهذًذاث ألامىيت  (33

 .البػذ ألامني للهجشة غير الؽشغيت في مىىلت غشب اإلاخىظي  (34

 .العىسيت بين المغىه الذاخليت والخذخالث ألاحىبيت  ألاصمت (35

 .خالت الػالكاث اإلافشيت ألازيىبيت -الفشاع غلى مياه الىيل بين دٌو اإلاىبؼ ودٌو اإلافب  (36

 .في الخجاسة الذوليت  ألاوبًدوس مىظمت  (37

 ـ جخصص إلادازة املحليت:2

 .غلى اإلاىظىمت التربىيت والخػليميت في الجضاثش 19 جذاغياث حاثدت وىفيذ (38

 .غلى اإلاىظىمت الصحيت في الجضاثش 19جذاغياث حاثدت وىفيذ   (39

40)   ٌ  .ظياظت الاهخلاٌ الىاكىي في الجضاثش: الىاكؼ واإلاإمى

 .دوس اإلاجخمؼ اإلاذوي الجضاثشي في وؽش الىعي البيئي دساظت خالت (41

 .البدث الػلمي في الجضاثشاوػياظاث الخىىىلىحيت الشكميت غلى حىدة  (42

 .الاكخفاد الجضاثشي بين الىاكؼ و الخدذًاث (43

 .التركيت العياخيت في ظل الخىميت اإلاعخذامت دساظت خالت  (44

 .العياظيت في الجضاثش و دوسها في الخمثيل الذًملشاوي لألخضابالخىظيم اللاهىوي  (45

 . ( 2021 – 2014العياظيت في الجضاثش ) ألاخضابجإزير هظام الاهخخاب غلى  (46

الخاث (47  .الاكخفادًت بالجضاثش بين الشهاهاث و الخدذًاث ؤلـا

 .الالىتروهيت في جدعين الخػليم و جىىيش اإلاشفم التربىي  ؤلاداسةازش  (48

 .و اوػياظاث الىلػيت الاكخفادًت و الاحخماغيت ؤلاـالخاثهظام الخلاغذ في الجضاثش بين لشوسة   (49

 .ًملشاوي في الىوً الػشبي دساظت خالت الجضاثش و مفشجإزير الػىامل الخاسحيت غلى الخدٌى الذ  (50

  .الخمىيل و جشؼيذ اللشاساث اإلادليت بؼياليتالدعيير اإلادلي بين   (51
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الخاث (52  .العياظيت في الجضاثش بػذ زىساث الشبيؼ الػشبي  ؤلـا

 .دوس اإلااظعاث الفغيرة اإلاخىظىت في جدليم الخىميت اإلادليت اإلاعخذامت  (53

 الجضاثشي في وؽش الىعي البيئي دساظت خالت : دوس اإلاجخمؼ اإلاذوي   (54

 اوػياظاث الخىىىلىحيت الشكميت غلى حىدة البدث الػلمي في الجضاثش .  (55

 الاكخفاد الجضاثشي بين الىاكؼ و الخدذًاث . (56

 التركيت العياخيت  في ظل الخىميت اإلاعخذامت دساظت خالت. (57

 في الخمثيل الذًملشاوي . الخىظيم اللاهىوي لألخضاب العياظيت في الجضاثش و دوسها (58

 ( . 2021 – 2014جإزير هظام الاهخخاب غلى ألاخضاب العياظيت في الجضاثش ) (59

الخاث الاكخفادًت بالجضاثش بين الشهاهاث و الخدذًاث.  (60  ؤلـا

 ازش ؤلاداسة الالىتروهيت في جدعين الخػليم و جىىيش اإلاشفم التربىي. (61

 اث و اوػياظاث الىلػيت الاكخفادًت و الاحخماغيت .هظام الخلاغذ في الجضاثش بين لشوسة ؤلاـالخ (62

 جإزير الػىامل الخاسحيت غلى الخدٌى الذًملشاوي في الىوً الػشبي دساظت خالت الجضاثش و مفش . (63

 الدعيير اإلادلي بين بؼياليت الخمىيل و جشؼيذ اللشاساث اإلادليت. (64

 دوس الليادة الدؽاسهيت في سظم العياظت اإلادليت في الجضاثش . (65

 

 

 سثيغ اإلاجلغ الػلمي


