الجمهوريــــــــة الجزائريـــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيــــــــة
وزارة التعليم العــــــالي و البحث العلمي
المركزالجامعي – صالحي أحمد -النعامة

بطاقة معلوماتية حول تأطير مذكرات الماستر
المعهد :الحقوق والعلوم السياسية
القسم :قسم الحقوق
تخصص ماستر قانون إداري
األستاذ

البريد االلكتروني

د بوفلجة
عبد

عنوان المذكرة
الحماية القانونية للمال العام في

الطلبة
بن حمادةالتومي

التشريع الجزائري

boufabdsba@gmail.com

الرحمن
د.عمراني

 amranikamel12@yahoo.comالحلول التشريعية لمنازعات

كمال الدين
د.عمراني

الصفقات العمومية
amranikamel12@yahoo.com

سلطة االدارة في الرجوع في

كمال الدين
د-

تومي أحمد
راشدي محمد
رافعي أسماء

قرراتها االدارية
agharm_net@yahoo.fr

سمغوني

انتهاء خدمة الموظف العمومي

بومدين حنان

في التشريع الجزائري

زكرياء
د-خليفي

khelifi_med45@yahoo.fr

محمد
د-خليفي

المحلية
khelifi_med45@yahoo.fr

محمد
د-خليفي

الوصاية على المجالس الشعبية

رحموني عثمان
طيبي مليكة

حق االضراب في القانون شيخي عبد القادر
الجزائري

khelifi_med45@yahoo.fr

الوضعيات القانونية للموظف في

قرين جمال

التشريع الجزائري

محمد
د.عثماني
رضوان
د.براهيمي

جرائم التمويل غير المشروع
oredouan@gmail.com
brahimi.sihem@yahoo.fr

سهام

بوفلجة محمد
فضالوي عمر

للحملة االنتخابية
النظام القانوني للمقاطعة االدارية
في الجزائر

جمال عبد الناصر
راجعي
قاسم أحمد

د.براهيمي

brahimi.sihem@yahoo.fr

سهام
د-شريفي

حماية الغابات في الجزائر
cherif_aoulef@yahoo.fr

الشريف
د-شريفي

صالحيات الجماعات اإلقليمية في حمليلي منى مريم
النظام القانوني للغير في العقد

دريسي أسمهان

اإلداري
cherif_aoulef@yahoo.fr

الشريف

اآلليات اإلدارية لمكافحة الفساد

عاللي منصورية

في الصفقات العمومية في القانون صافر حرة
الجزائري

د-شريفي

cherif_aoulef@yahoo.fr

الشريف
د-حادي

العمومية في التشريع الجزائري
nagui2009@yahoo.fr

شفيق
د-عقون

دفتر الشروط في الصفقات

عاللي طه

agharm_net@yahoo.fr

مصطفى

دور اإلدارة المحلية في

دربال محمد

المحافظة على النظام العام

قاسم مجدوب

أليات الرقابة على الصفقات
العمومية

ميلودي حسين
بن سالمة
مصطفى

د-عقون

agharm_net@yahoo.fr

مصطفى
د-بوفلجة عبد
الرحمن
د-محمدي
بدر الدين

boufabdsba@gmail.com

الرقابة القضائية على السلطة

بن عاشور أسامة

التقديرية لالدارة

بن زاير هشام

التظلم اإلداري المسبق في
المنازعات الضريبية

 maitremohammedi@yahoo.frالشروط االستثنائية للعقود
االدارية

بن شريف سامر
تيلولي موسى
معوش محمد
ريمس مولفرعة

أ.رافعي ربيع
عبدلي

Prof4512@gmail.com
maviehad@yahoo.fr

الرقابة الجبائية في ظل
القانون الجزائري
الحماية الجزائية الموضوعية

د-لعلوي

لمرحلة التحضير للعملية

محمد

االنتخابية

د-لعلوي

maviehad@yahoo.fr

محمد
د-لعلوي

مبخوت زينب
بن دبيش جدية
بودخيل الشايعة
عمارة ياسمين

ظل القانون الجزائري
maviehad@yahoo.fr

محمد
د-عقون

منازعات الوعاء الضريبي في

بلخادم يوسف

النظام القانوني للضريبة

لعيرج كريمة

الجزافية الوحيدة
agharm_net@yahoo.fr

مصطفى

شغور منصب رئيس
الجمهورية في الدستور

زهراء شيحة
بويحي طه وليد

الجزائري
د-عبدلي

abdelli_mebarka@yahoo.fr

مباركة
أ-العيفاوي

agharm_net@yahoo.fr

صبرينة
أ-موالي محمد

moulay.lamine@yahoo.fr
moulay.lamine@yahoo.fr
moulay.lamine@yahoo.fr

لمين
أ-زيدون بختة

أثر الحكم الجزائي على

بن دومة الضاوية

مبدأ استم اررية المرفق

األحكام القانونية النتهاء
العالقة الوظيفية
الحماية الجزائية للصفقات

fatimazahra0177@yahoo.fr
madjdoubs@gmail.com

مجدوب
أ.سنينات عبد
اهلل

دغباج ايمان
سحنون أسماء
معيطة لطيفة

العمومية
النظام القانوني للمجلس
الدستوري

أ-حشيفة

مومني فايزة

العمومي -دراسة مقارنة-

لمين
أ-موالي محمد

التشريع الجزائري

خالدي حليمة

الموظف العام

لمين
أ-موالي محمد

طرق إدارة المرافق العامة في

طواجين أمال

التفويض في القانون اإلداري
الجزائري

sninet2007@hotmail.fr

النظام القانوني لمجلس الوالية

حولي بوعالم
بن زاير نورالدين
بن ماحي محمد
بوفرح محمد
بن تامر عبد
الصمد
بوحفص سليمان

د-عمراني

khelifi_med45@yahoo.fr

كمال

هيئات الضبط اإلداري في
القانون الجزائري

أ-عثماني

oredouan@gmail.com

رضوان

دور المراقب المالي في تنفيذ
ميزانية البلدية

أ.رافعي
ربيع

Prof4512@gmail.com

الرقابة البرلمانية على أعمال
الحكومة في ظل الدستوري
الجزائري

فرقاش يوسف
بن دحو محمد
طيناوي أحمد
لونيس بن علي
شادلي هاجر
براهيمي بشرى

الجمهوريــــــــة الجزائريـــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيــــــــة
وزارة التعليم العــــــالي و البحث العلمي
المركزالجامعي – صالحي أحمد -النعامة

بطاقة معلوماتية حول تأطير مذكرات الماستر
المعهد :الحقوق والعلوم السياسية
القسم :قسم الحقوق
تخصص ماستر قانون أسرة
األستاذ
أ.د خلواتي
صحراوي
أ.د خلواتي
صحراوي
د .محمدي
بدر الدين
د.عماري
نور الدين
د.عماري
نور الدين
د.جدوي
سيدي محمد
د.جدوي
سيدي محمد
أ.حافظ بن
زالط

البريد االلكتروني
khelouati@hotmail.com
khelouati@hotmail.com
maitremohammedi@yahoo.fr
amari.nouri@yahoo.com
amari.nouri@yahoo.com
amineusr@gmail.com

amineusr@gmail.com
hafed.ben8@gmail.com

أ.حافظ بن
زالط

hafed.ben8@gmail.com

د .حادي

nagui2009@yahoo.fr

الطلبة
عنوان المذكرة
الحماية القانونية للجنين المشوه بين عمارة صليحة
حق الطفل في الحياة و حق األم في بن فضل سمية
االجهاض
الحماية القانونية لمجهولي النسب في تاج زهرة
بغداوي أمينة
ظل التشريعات المغاربية
خالدي عالية
حماية الحدث من االنحراف
دراسة مقارنة -كبير ياقوت
السلطة التقديرية لقاضي شؤون
االسرة في مسائل الزواج والطالق
حق الزوجة في الصحة في القانون نور فاطمة
الزهراء
كرومي سامية
الحماية الجزائية لألطفال من
الجرائم اإللكترونية في التشريع
الجزائري
الحماية القانونية لذوي االحتياجات تاج محمد
الخاصة في الجزائر
بوسعيد محمد
دور الموثق في تنظيم المراكز
عدنان
األسرية
رميالت منير
المسؤولية الجنائية للطبيب في عملية حشيفة فاطمة
الزهراء
التلقيح االصطناعي
شخنابة مريم
بن زاير شيماء
الفحص الطبي قبل الزواج بين

شفيق
د .حادي
شفيق

nagui2009@yahoo.fr

د .بن
سويسي خيرة

bensouissi.kheira84@gmail.com

د .بن
سويسي خيرة

bensouissi.kheira84@gmail.com

د .بن
سويسي خيرة
أ .العيفاوي
صابرينة
أ.سنينات
عبد هللا
أ.حشيفة
مجدوب
أ.حشيفة
مجدوب
أ.موالي
محمد لمين

bensouissi.kheira84@gmail.com
agharm_net@yahoo.fr

sninet2007@hotmail.fr
madjdoubs@gmail.com
madjdoubs@gmail.com

moulay.lamine@yahoo.fr

القانون و الشريعة
النظام القانوني لألهلية في قانون
األسرة
–دراسة مقارنة-
الضرر في مسائل الخطبة بين النص
القانوني و النص الفقهي
دراسة مقارنة-أثر اإلهمال العائلي و عالقته
بالسلوك اإلجرامي لألحداث
أحكام زوجة المفقود في القانـــون
الوضعي و الفقه اإلسالمي
الصلح في النزاعات بين الزوجين
-دراسة مقارنة-

خيدي فاطمة
فتحي سمية
حميدي عبد
الرزاق
موسي أحمد
قوراري نورية
قاسم سمية
بن دحمان بلقاسم
حرمل يوسف

مبدأ سلطان االرادة في عقد الزواج بوداود فؤاد
باقي خليل
عزاز هواري
الزواج العرفي و انحالله
عليوة ابراهيم
جريمة قتل األم لطفلها حديث العهد عماري سهيلة
بالوالدة
دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية عن فك الرابطة بن براهيم موالي
أحمد
الزوجية

