
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قانون دولي لحقوق االنسان قائمة المواضيع المستهلكة   

 

رأي 
 اللجنة 

 الرقم االسم واللقب  عنوان المذكرة  المشرف تاريخ االيداع  ضبط العنوان 

28/01/2015  مقبول معزوز  
 علي

دور قرارات منظمة األمم 
المتحدة في تطور القانون 

 الدولي لحقوق اإلنسان

 01 بوجملين حمزة

28/01/2015  مقبول القاعدة القانونية الدولية بين  معوز علي 
اإللزامية و الفاعلية )هيمنة 

 القانون ام الهيمنة( 

بهلولي عبد 
 المجيد

02 

04/02/2015  مقبول زعادي  
 محمد جلول

حماية حقوق الالجئين في 
ظل قواعد القانون الدولي 

 لحقوق اإلنسان

لعريبي فاهم و 
 معكوش كايسة

03 

25/02/2015  مقبول كرغلي  
 مصطفى

حماية الحق في حرمة الحياة 
 الخاصة في الجزائر

40 حجوج احمد  

15/03/2015  مقبول زعادي  
 محمد جلول 

المسؤولية الدولية عن 
العابرة االضرار البيئية 
 للحدود

بلقاسمي جميلة 
 و بوصة وهيبة

50  

06/04/2015  مقبول معزوز  
 علي

مساهمة المجتمع المدني في 
حماية حقوق اإلنسان على 

 المستوى الداخلي

منصوري 
 فريد

60  

تعين لوني نصيرة  مقبول
 مشرف

06/04/2015 لوني  
 نصيرة

حق العودة لالجئين 
الفلسطينيين على ضوء 

 قرارات منظمة االمم المتحدة 

70 مصارة نسيمة  

07/04/2015  مقبول كرغلي  
 مصطفى

تعزيز حماية حقوق اإلنسان 
في اطار التفاعل بين اليات 

االمم المتحدة و االليات 

 اإلقليمية

 08 يونسي صحرة

12/04/2015  مقبول الجنائية الدولية دور الشرطة  بغدادي ليندة 
) االنتربول( في مكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة 

 للحدود

رحماني 
 فيروز

09 

12/04/2015  مقبول التعاون الدولي في مكافحة  بغدادي ليندة 
الجريمة المنظمة العابرة 

 للحدود الوطنية

 10 ولد عامر نبيل



 
 
 
 
 
 
 

 
 

13/04/2015  مقبول كرغلي  
 مصفى 

التسوية الودية للنزاعات 
الدولية في مجال حماية 

 حقوق اإلنسان

ناصري 
امينة+يدوق 

 جميلة  

11  

14/04/2015  مقبول كرغلي  
 مصطفى

الحقوق المدنية  للمرأة  في 
ضوء المواثيق الدولية 

لحقوق اإلنسان و التشريعات 
 الجزائرية

بناي ربيحة و 
 قرين خديجة 

21  

15/04/2015  مقبول محمودي  
 محمد المين

القضائية للمبعوث الحصانة 
 الدبلوماسي

قارة الربح و 
 ميهوبي خديجة

31  

15/04/2105  مقبول زعادي  
 محمد جلول

إدراج المعاهدات الدولية في 
 النظام القانوني الجزائري

مامش صالح و 
سيد احمد نور 

 الدين

41  

20/04/2015  مقبول كرغلي  
 مصطفى 

المسؤولية الدولية للشركات 
 خرق المتعددة الجنسيات عن

  اإلنسانحقوق 
 

قارة ضياء 
 الدين

51  

22/04/2015  مقبول زعادي  
 محمد جلول

حماية البيئة من منظور 
الشريعة االسالمية و القانون 

 الدولي

 16 قراد حليمة

26/04/2015  مقبول بلهوط  
 ابراهيم

الحماية القانونية للبيئة 
البحرية من التلوث في 

 التشريع الجزائري

 17 حمومي ليلة

26/04/2015  مقبول اوتفات  
 يوسف

اثر المتغيرات الدولية و 
االقليمية على تطور حقوق 
االنسان و المجتمع المدني 

في اطار جامعة الدول 
 العربية

اعراب ياسين 
+ حمداني 

 الصديق

18 

 

07/04/2015  مقبول كرغلي  
 مصطفى 

المسؤولية الدولية لدولة 
االحتالل عن انتهاك حقوق 

 االنسان 

مجدوب اسالم 
+محمد اوسعيد 

 طارق 

19 

27/04/2015  مقبول المسؤولية الدولية الجنائية  لونيسي علي  
عن االنتهاكات المغربية 

لحقوق االنسان في الصحراء 
 الغربية

بوعافية محمد 
 امين

20 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

28/04/2015  مقبول بطاطاش  
 نذير

العقارية بين التنمية المستدامة 
 و حماية البيئة

حضير  عواس
+ بن عامر 

 يوسف

21  

28/04/2015  مقبول اشكالية تعريف االرهاب  لونيسي علي  
الدولي الجهود المبذولة 

 لمواجهتهن طرف الجزائر 

 22 سهيل بلقاضي

28/04/2015  مقبول اوتفات  
 يوسف

العمل الدولي غير مشروع 
 كأساس المسؤولية الدولية

 23 عواس كمال 

28/04/2015  مقبول  بطاطاش 
 نذير

فعالية الحماية القانونية 
لحقوق االنسان  في الدول 

 العربية

 24 دربال كمال

 مقبول
 

 28/04/2015 اثار جرائم االرهاب الدولي  معزوز علي 
 لحقوق االنسان

سي يوسف 
 سهام

25 

28/04/2015  مقبول   بغدادي ليندة 
اليات مكافحة جريمة غسيل 

 االموال
 

بن طاهر 
صبيحة + 
 بلمادي رزاق

26 

29/04/2015 تعين المشرف مقبول بطاطاش  
 نذير 

 
حماية الحقوق االقتصادية و 
االجتماعية و الثقافية في 
 اطار المنظمات الدولية

  27 عريبة سمير

29/04/2015 تعين المشرف مقبول   خيوك عمر 
 اثار العولمة على سيادة الدول

 
 

سماح عبد 
اللطيف + بتقة 

 سيد علي

28  

29/04/2015  مقبول بطاطاش  
 نذير

حماية حقوق االنسان خالل 
النزاعات المسلحة غير 

 الدولية
 

 29 اوديع يدير

30/04/2015  مقبول بطاطاش  
 نذير 

 
تسوية النزاعات الدولية 

المسلحة في نطاق القانون 
 الدولي االنساني

 
 

 30 خروف كريمة 

04/05/2015  مقبول اجهزة التحقيق الجنائية  بشور فتيحة  
 العالمية 

 سايح سماعيل
  قالية رابح

31 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

04/05/2015  مقبول االرهاب و المقاومة في  بشور فتيحة  
 القانون الدولي العام

بوجالل نصر 
 الدين 

32 

05/05/2015  مقبول االسلحة النووية و حرية  لونيسي علي  
 استخدامها في القانون الدولي 

 

 جورديخ
صادق + 

 كركور بالل 

33 

06/05/2015  مقبول زعادي  
 محمد جلول 

التدخل االممي  لحماية حقوق 
االنسان بين الشرعية الدولية 

 و االبعاد السياسية  

بوعزة مريم 
+سنوسي 
 خضرة 

34 

مقبول شرط 
 ضبط العنوان

 06/05/2015 بشور فتيحة / 
  

حقوق االنسان اثناء و بعد 
تنفيذ العقوبة في الفقه و  

 النظام 

بوضياف فاتح 
 +طالش امينة 

35 

06/05/2015  مقبول دسترة مبدأ االختصاص  باحمد طاهر  
القضائي العالمي لمنع افالت 
مرتكبي جرائم الحرب من 

 العقاب  

 36 بضياف سكينة 

06/05/2015 تعين المشرف مقبول اختصاصات المحكمة  لوني نصيرة 
الجنائية الدولية في حماية 

 حقوق االنسان  

 37 يدو حسين 

07/05/2015  مقبول بطاطاش  
 نذير 

فعالية منضمة االمم المتحدة 
في الحد من النزاعات 
 المسلحة غير الدولية 

 مناصرية بالل 
 +الج كهينة 

38 

07/05/2015  مقبول بلعزوز  
 رابح 

حقوق المتهم امام المحاكم 
  الدولية 

حاجو سهيلة + 
 مديني يوسف 

39 

07/05/2015  مقبول حماية حقوق االقليات في  لونيسي علي  
 الدول العربية 

 

حجوط عبد 
الغني + 

زعنون خليل 
 الياس 

40 

 

21/05/2015  مقبول  الضمانات القانونية لحماية  بشور فتيحة  
حقوق الطفل العربي من 
 االنتهاكات الجنائية الدولية

صبايحي امين 
 +تونسي امين

14  

21/05/2015  مقبول المساعدة االنسانية بين  بغدادي ليندة 
شرعية التدخل و التعارض 

 مع سيادة الدولة

معالوي نبيلة 
+ حاجي 

 مديحة

42 

21/05/2015  مقبول  اليات مكافحة الهجرة غير  بغدادي ليندة 
 الشرعية

 43 خلوفي نعيمة



 
 
 
 
 
 
 

 
 

21/05/2015    مقبول كرغلي  
 مصطفى

العهدين الدوليين لحقوق 
و التأكيد على االلزام  االنسان

  و التفاوت في الحماية 

 
رابح   

44 

21/05/2015  مقبول  بلهوط  
 ابراهيم

الوسائل القانونية االدارية 
 لحماية البيئة في الجزائر

 45 زقان ياسمينة

24/05/2015  مقبول  حماية حقوق االنسان تحت  خيول  عمر  
 االحتالل

كسيلة ايت 
 حسين

46 

ضبط 
 العنوان 

أثر مكافحة االتجار 
بلبشر على حقوق 

 االنسان 

24/05/2015 مخلوف  
 كمال

مكافحة االتجار بالبشر ضمانا 
 لحقوق االنسان

موالي ربيعة 
+لعموري 

 محمد

47 

18/06/2015  مقبول بطاطاش  
 نذير

القانون الدولي البيئي و اليات 
 التعويض عن االضرار 

حديوش سهام 
 + لعالم خديجة

48 

24/06/2015 تعيين المشرف مقبول بطاطاش  
 نذير

الحماية القانونية للبيئة في 
ظل القانون الدولي االنساني 

 اثناء النزاع المسلح

 49 سعادة عبد هللا

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


