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القانون الدولي العام
تجريم دفع الفدية في القانون الدولي
فاطيمة
دراسات أورو متوسطية
العالقات االقتصادية األورومتوسطية و توجهاتها المستقبلية
مريم
احدادن
القانون العام
الوظيفة العمومية في الجزائر و أثره على المركز القانون للموظف العام
دراسات أورو متوسطية
بلخوجة
السياسة الفرنسية الجديدة اتجاه الجزائر منذ سنة 1999
سلطات القاضي أالستعجالي في مجال حماية الحريات األساسية دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسيالقوانين اإلجرائية و التنظيم القضائي
فوزية
القانون المدني
المسؤولية العقدية المترتبة عن العقد االلكتروني
يمينة
القانون الخاص
مسؤولية المنتج عن فعل المنتوجات المعينة
طيب
القانون الدولي العام
قواعد تفسير األنظمة الخاصة في ضل تجزؤ القانون الدولي
عبد الحكيم
قانون األسرة وحقوق الطفل
حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه
يعقوب
األعوان االقتصادين\ المستهلكين
Les aspects
 juridiques de la phase précontractuelle et ses effets sur la protection du consommateurعالقات
محمد
القانون الدولي لحقوق اإلنسان
حماية الحق في التعليم في ضوء القانون الدولي لحقوق اإلنسان
عبد هللا
er
علوم سياسية
أحمد سفيان
La réforme hospitalière en Algérie étude de cas l’EHU 1 Novembre 1954 à Oran
علوم سياسيية
اإلصالحات السياسية في المغرب العربي دراسة تحليلية لآلليات السياسية و االجتماعية -دراسة حالة الجزائر
محمد
حقوق االنسان
آليات حماية الحق في اإلعالم في القانون الدولي اإلنساني
بن زيان
قانون عام
ضمانات حقوق اإلنسان في المرحلة االنتقالية
برزوق
قانون األعمال Droit des affaires /
اإلدارة المحلية و التحول السياسي في الجزائر
عبد الحفيظ
قانون االسرة و حقوق الطفل
السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة و الخطر اإلجرامي في الوسط األسري -دراسة مقارنة
قدار
قانون األعمال المقارن
حماية المستهلك عن طريق عقد تأمين المسؤولية المدنية عن المنتوجات
سعيدي

مالكي
ولدعلي
لعلوي
بنيزة
جليل
مزاري
العفاني
عباسي
بن دومية
عباس
بوشريعة
العييدي
امال
شيهاب
الهاشمي
بن مالك
موايسي
بوخبزة
فتاح
برحمة
محمودي
حسين
بن زرفة
بلماحي
عزايز
الفحلة
مالل
بن عزوز
بدوبية
بحري
بقدي

القانون البنكي و المالي
العقود االلكترونية ضمن العمليات المصرفية
محمد
القانون و العلوم الجنائية
الحماية الجزائية في الحق في الخصوصية
لطفي
القانون الجنائي
الحماية الجزائية للعملية االنتخابية-دراسة مقارنة
محمد
ضمانات ممارسة الحق النقابي في التشريع العمل الجزائري و القانون
ضمانات ممارسة الحق النقابي في التشريع العام الجزائري و القانون المقارن
جمال
قانون األعمال المقارن
حماية المستهلك في عقد القرض االستهالكي
آمال
قانون األعمال
الحماية الوقائية للمستهلك في ظل التشريع الجزائري المقارن
عائشة
عالقات دولية
دور مجلس األمن في محاربة اإلرهاب الدولي و تأثير ذلك على األمن القومي للدول
محمد
تنظيمات سياسية و ادارية
التغير االجتماعي و التحول الديمقراطي في الوطن العربي
عبد القادر
القانون البحري والنشاطات المينائية
مسؤولية الناقل البحري على ضوء قواعد روتردام
سعدية
القانون البحري
التسيير المنسجم للمناطق الساحلية و التشريع الجزائري
خالد
قانون االسرة و حقوق الطفل
الحماية القانونية للطفل المعرض لخطر معنوي
نسيمة
القانون و العلوم الجنائية
أثر السرية المصرفية على مكافحة الجريمة المنظمة
ابراهيم
عالقات دولية و سياسات دولية
دور جامعة الدول العربية في حل النزاعات المسلحة -سوريا نموذجا
مرزوق
القانون البحري و النشاطات المينائية
أحكام رص البضائع في عقد النقل البحري
عينونة
القانون البحري والنشاطات المينائية
األنكوتارمز و تطبيقاتها في التشريع الجزائري
بوشنتوف
تنظيمات سياسية و ادارية
أثر االنفتاح السياسي على التعددية النقابية في الجزائر 2014-1989
محمد الحسن
القانون الدولي لحقوق االنسان
االختفاء ألقسري في ضوء قواعد القانون الدولي و التشريعات الوطنية -دراسة مقارنة
بوعالم
قانون جنائي
حماية الطفل بين النص القانون و االجتهاد القضائي الجزائري
عائشة
اثر اإلصالحات السياسية على االستقرار السياسي -دراسة مقارنة في كل من تونس و الجزائر  2003/2013التنظيمات السياسية واإلدارية
كمال
قنون اجتماعي
حقوق العمال األجانب في التشريع الجزائري
محمد نذير
القانون المدني
وسائل إثبات الملكية العقارية
نوال
الدراسات األورومتوسطية
الشرعية و الترسيخ الديمقراطي في النظم السياسية العربية الجزائر مصر -دراسة مقارنة
عبدالقادر
القانون والعلوم الجنائية
التعقيم البشري و إشكاليا ته القانونية – دراسة مقارنة-
هوارية
الدراسات األورومتوسطية
السياسة األمنية الفرنسية في منطقة الساحل و تأثيرها على األمن القومي الجزائري
محمد
القانون الخاص
المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن حوادث الحاويات
الهام
قانون جنائي
مرونة حق الدفاع بين المشروعية و الشرعية
مديحة
عالقات األعوان اإلقتصاديين/والمستهلكيين
العالقة بين حماية المستهلك و حماية البيئة -دراسة مقارنة
نوال
عالقات األعوان االقتصاديين  /المستهلكين
دور الشفافية في حماية المستهلك
أحمد
Mobilisationsسياسية
علوم
سهامsyndicales dans le secteur de la fonction publique en Algérie et rapport à l’Etat de 1989 à 2014
قانون البنكي والمالي
التشريع االحتياطي و الرقابة داخل الجهاز المالي اإلسالمي
أم الخير
دراسات اورومتوسطية
الحكم الراشد و دوره في الحد من الفساد السياسي دراسة في واقع التجربة الجزائرية
كريمة

عالوي.
درقاوي
شفار
رومان
محمودي
يحي
صابر شويرف
براهمي
قايد
عدة جلول
برابح
مفالح
بن زمور
ميسوم
بن قلوش
شعشوع
بلسبط
سالف
راضي
بوخاري
بن عزوز
بنور
الماحي.
بوعلي
بنور
أحمان
خديجة
بغدادي
ديدوح
نوار
درقاوي

عالقات األعوان االقتصاديين  /المستهلكين
البيع المحظور في قانوني المنافسة و الممارسات التجارية
زهرة.
قانون االعمال المقارن
االسم الجغرافي في قانون الملكية الصناعية و التجارية-دراسة مقارنة-
حورية
القانون الخاص
تأثير قانون االتفاقات المنافية للمنافسة على النظرية العامة للعقد
نبية
حماية األحداث في مرحلة المتابعة القضائية وفقا للنصوص و المعاهدات حماية االحداث في مرحلة المتابعة القضائية وفقا للنصوص و المع
فاطمة
قانون خاص
المركز القانوني للمحكم
فاطيمة الزهرة
قانون األعمال المقارن
أجال الدفع بين المهنيين -دراسة مقارنة-
امين
قانون عام
مبدأ الملوث الدافع وإعماله في التشريع الجزائري
خديجة
دراسات أورومتوسطية
مشروع الشرق األوسط الكبير بين األهداف اإلستراتجية و التطلعات الفعلية لشعوب المنطقة
حنان
قانون خاص
المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة – دراسة مقارنة -
حفيظة
القانون الخاص
المسؤولية المدنية للصيدلي الصانع و الموزع تجاه مستعملي الدواء في التشريع الجزائري مقارنا
سفيان
القانون البنكي و المالي
Etude critique de l’évolution de la législation bancaire algérienne
هدى
عالقات االعوان االقتصاديين /المستهلكين
La loyauté et l’équilibre des relations économiques-étude comparatveحنان
عالقات االعوان االقتصاديين /المستهلكين
La protection des consommateurs dans le marché de médicaments -étude comparatveصافية.
العلوم السياسية و العالقات الدولية
الصراع اإليراني الخليجي و تداعياته على المنطقة دراسة حالة لبنان،بحرين،سوريا
الياس
الدراسات األورومتوسطية
األمن البيئي و دوره في تحقيق التنمية بجنوب حوض المتوسط-دراسة حالة لجزائر
نوال
عالقات األعوان االقتصاديين/المستهلكين
حماية المستهلك في العقود النموذجية
كريمة
القانون البحري والنشاطات المينائية
النظام القانوني لإلرشاد البحري
سمية
العلوم السياسية و العالقات الدولية
التوجهات الجديدة لحلف الشمال األطلسي في ظل التحوالت الدولية – منطقة شمال إفريقيا نموذجا
نعيمة
قانون األسرة وحقوق الطفل
السياسة الجنائية في محاربة العنف األسري في الجزائر
حنان
عالقات األعوان االقتصاديين-المستهلكين
الضمانات القانونية للمستهلك في خدمات النقلدراسة مقارنة
لطيفة
القانون الدولى و العالقات السياسية الدولية
تأثير التحوالت الدولية االقتصادية على عالقات العمل الجماعية
سارة
القانون العام االقتصادي
آليات حماية البيئة في مجال التهيئة و التعمير-دراسة مقا رنة
اسماء
الشراكة المينائية
الشراكة المينائية :امتياز نهائي الحاويات
فاطمة الزهرة شريفة.
العلوم السياسية والعالقات الدولية
التقارب األمني األمريكي المغاربي
حمزة
القانون االجنماعي
حماية الحياة الخاصة للعامل
سعاد
عبدالحفيظ
قانون األعمال
التمويل اإلسالمي للمؤسسات االقتصادية
علوم سياسية
معمر
المنظمات اإلرهابية في منطقة الساحل اإلفريقي و تأثيرها على األمن القومي للجزائر
القانون العام
الرقابة القضائية على عمليات الغلق اإلداري
عزالدين
عالقات دولية و أمن دولي
األمن المائي و مخاطر المستقبل على الدول المغاربية
عبد الرحمان
القانون البنكي و المالي
La lutte anti blanchiment en Algérie et la conformité aux normes internationales
محمد
 Les œuvres sociales et la protection sociale - une plus value sur le rendement du travailleursقانون اجتماعي
جمال الدين

بشالغم
لزرق
منى
ميموني
بن بكار
بشير
هداجي
جدي
عبد الكريم
قويدر
قمراوي
أحمان
بوشاشي
بليل
صهران
مخالدي
قاسي
عمري
بلعربي
بلمختار
مجاهري
بوزاهر
كدورلي
بن علي
مجبر
شريقي
لحمر
قالعي
بوزبوجة
سماعين
نهاري.

جياللي
بن عودة
تموح
فاطمة الزهراء
عائشة
محمد
حمزة
نسيمة
مصطفي
وسام
حفيظة
خيرة
نادر.
محمد
فاطيمة
عبد الكريم
فوزية
نظيرة
علي
أبوعبد هللا
محمد
عبد الرؤوف
عبد الكريم
عفاف
فاتحة
شهرزاد
فافة
سميرة
حسين
محمد
نصيرة.

عالقات دولية تخصص دراسات اورومتوسطية
الهجرة المغاربية في الخطاب السياسي الفرنس-حالة الهجرة غير الشرعية:
الفانون المدني
سندات إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري
قانون خاص
قانون عام اقتصادي
النظام القانوني للتغطية االجتماعية تعويض إصابات العمل و األمراض المهنية
القانون البنكي و المالي
Le régime juridique de la bancassurance en Algérie
القانون االجرائي
األحكام اإلجرائية للوالية على القاصر في التشريع الجزائري  -مقارنا -
عالقات دولية
إدارة الهجرة و تعظيم فوائد التنمية في إطار العالقات األورو مغاربية 2014 -1990
االتجار بالشخاص
االتجار باألشخاص
قانون خاص اقتصادي
» « Arbitrage et parties faibles : droit de la consommation et droit de travail
علوم سياسية وعالقات دولية
الظاهرة الحزبية و إشكالية التمثيل السياسي في الجزائر دراسة ميدانية
قانون االعمال المقارن
نظام الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة :دراسة مقارنة
قانون عام اقتصادي
 L’arbitrage en matière partenariat public/privé -étude de droit comparéقانون األسرة وحقوق الطفل
الحماية القانونية لألطفال غير الشرعيين في الجزائر
العالقات الدولية واألمن الدولي
دور الدبلوماسية الجزائرية في تسوية النزاعات اإلفريقية بعد سنة 2002
السياسات المقارنة
إشكالية انتقال السلطة -دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس
حقوق اإلنسان
إصالح الضرر الناتج عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني
العالقات الدولية و األمن الدولي
دسترة مبدأ األمن القانوني دراسة مقارنة بين التجربة الجزائرية و األوروبية
قانون األسرة وحقوق الطفل
الحماية القانونية للمرأة العاملة من التحرش الجنسي في القانون الجزائري و القانون المقارن
العالقات الدولية واألمن الدولي
دور الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب الدولي بعد سنة 2001
قانون األعمال المقارن
النظام القانوني لعقد السياحة و األسفار في التشريع الجزائري
عالقات دولية
السياسات العامة و دورها في بناء دولة الرفاهية بالوطن العربي نموذج الجزائر
القانون الدولي الخاص
إلرهاب الدولي و شرعية المقاومة
عالقات دولية
تطور العالقات الجزائرية األمريكية في أبعادها السياسية و األمنية 2014-1988
عالقات دولية و أمن دولي
رهانات بناء األمن الوطني الجزائري في ظل التدخل الفرنسي في مالي منذ  2013إلى يومنا هذا
قانون األسرة وحقوق الطفل
الحماية القانونية لألسرة المعوزة في إطار برامج الحماية االجتماعية
القانون البنكي و المالي
Le règlement du contentieux bancaire en Algérie
القوانين اإلجرائية و التنظيم القضائي
إجراء التفتيش في التشريع الجزائري
جنوح الطفولة المهملة  -دراسة مقارنة
جنوح الطفولة المهملة – دراسة مقارنة -
القانون البحري و النشاطات المينائية
العقد الكمي في قواعد روتردام 2008
القانون البحري والنشاطات المينائية
النظام القانوني لربان السفينة
حقوق اإلنسان
الحماية الدولية لألطفال األسرى في النزاعات غير الدولية

امن دولي وعالقات دولية
أثر العامل الطاقوي على مكانة الجزائر الدولية و عالقاتها بالدول الكبرى
نوح
غريب
قانون اقتصادي عام
عقد اقتسام المنتوج
حفيظة
مكي
القانون المدني
المسؤولية المدنية لطبيب التخدير و اإلنعاش في التشريع الجزائري مقارنا
عفاف
تلمساني
Droit public
آليات حماية البيئة في مجال التهيئة و التعمير -دراسة مقارنة
محي الدين
بربيح
العالقات الدولية و االمن الدولي
تحليل الفكر االستراتيجي األمريكي بين النظرية و التطبيق دراسة تحليلية حول الهيمنة األمريكية كآلية لبناء اإلمبراطوري
رشيد
بلعريف
علم االجرام والعقاب
عدة بوهدة
محمد امين
الجريمة المنظمة ( األنماط و االتجاهات )
قانون اجتماعي
أحمد
يوسف فلوح
عالقات العمل من اإللزامية إلى حرية التفاوض في التشريع الجزائري
سياسية
علوم
العاقر
سعاد
Les
politiques publiques de santé en Algérie: des réformes face aux défaillances structurelle et institutionnelles
علوم سياسية
بن جياللي
محمد أمين
المسافات االبستمولوجية واإلجرائية لعمل بناء الدولة ما بعد الحرب الباردة في الساحل اإلفريقي
العلوم الجنائية
محكمة الجنايات في التشريع الجزائري بين الواقع و إشكاالته و متطلبات إصالحها
بطيب
حب الدين
عالقات دولية
السياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب الباردة في المتوسط
محمد
مناد
دور منظمة األمن و التعاون في أوروبا في حفظ األمن و تحقيق التنمية في منطقة المتوسط
عيسى
بورقبة
علم االجرام والعقاب
حقوق المسجون في االتفاقيات الدولية و في التشريع العقابي الجزائري
عمر
بن جاري
حقوق اإلنسان
استقاللية المحكمة الجنائية الدولية بين النظرية والتطبيق
عبد القادر
خدومة
القانون االجتماعي
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