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مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

دور النیابة العمومیة في 09854922الرقیقأمیمة85
اإلجراءات الجماعیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق  تناولھأحمد بن طالب

القانون الجزائي وحریة 05232906البدويعبد الرؤوف130
التنقل

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق  تناولھأحمد بن طالب

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق  تناولھأحمد بن طالبالخطیة11944133بنحسینكمال392

ظروف التشدید المبنیة 07225714ابیضينسرین125
على الصفة

البشیر بن 
مبروك

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

البشیر بن قتل النفس على وجھ الخطأ11404521العرفاويمیساء138
مبروك

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

  قائمة في مواضیع مذكرات البحث و تقاریر التربصات المودعة
خالل السنة الجامعیة 2021 - 2022

مالحظة : یتعین على الطلبة المرفقة أسمائھم بمالحظات اللجنة إنجاز المطلوب وإیداع  الملف بمصلحة الماجستیر ممضى من قبل المؤطر 



دور القاضي في التسویة 14760750العقربيحنان163
الرضائیة

البشیر بن 
مبروك

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

الحرمة الجسدیة وتنفیذ 05499046مرایحيحنان296
العقوبة

البشیر بن 
مبروك

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

15004916مسلمزھرة322

جریمة اإلعتداء على 
األخالق الحمیدة على 

أساس الفصل 226 من 
المجلة الجزائیة

البشیر بن 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھمبروك

صفة الجاني في الجرائم 09843026فنینةندى347
اإلرھابیة

البشیر بن 
مبروك

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

مھام القطب القضائي 06578589بن عمارهمحمد355
اإلقتصادي والمالي

البشیر بن 
مبروك

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق  تناولھ

الحمایة الجزائیة للحق في 11410180الدریديسرور37
الصحة

تضییق الموضوع لصبغتھ أمیرة موسي
الواسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

الجریمة المنظمة 11383089التیزاويأمیمة42
السیبرانیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةأمیرة موسي

الفاعل المعنوي في 09938867الوصیففوزي62
الجریمة اإلرھابیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةأمیرة موسي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھأمیرة موسيجریمة العصیان15011437سلیطيآمنة69

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةأمیرة موسيالحمایة الجزائیة للمنافسة14351678الماجريمریم71

15010611ضیفليألفة77
التجریم المفتوح في 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھأمیرة موسيالقانون الجزائي اإلقتصادي

المعلوماتیة والقانون 14355389الجوینينور82
الجزائي

تضییق الموضوع لصبغتھ أمیرة موسي
الواسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوعأمیرة موسيالحمایة الجزائیة للنسب11114484بوعافیةایناس83

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھأمیرة موسيحق المتھم في الصمت07495362حمراويشادیھ84

07233317البھلولآمنة91
السیاسة الجزائیة في 

تضییق الموضوع لصبغتھ أمیرة موسيمجال التجارة اإللكترونیة
مذكرة بحث العلوم الجنائیةالواسعة



مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةأمیرة موسياإلیھام بجریمة13018013شعبانيسوار92

الحمایة الجزائیة للطفل 07228977العامريمودة93
المھدد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةأمیرة موسي

تضییق الموضوع لصبغتھ أمیرة موسيجرائم الصحافة11403406الیعقوبينورس96
عة الموسّ

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

الموظف العمومي في 11405125الفیتورينورالھدى98
المجلة الجزائیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھأمیرة موسي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةأمیرة موسيالسرقة اإللكترونیة07494890المسعيآیة102

القصد الجنائي في جرائم 09199699كرایديمحمد122
القتل

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

الحمایة الجزائیة للجیش 14268209المحواشيرحاب377
الوطني

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھ

14355318عیساويسمر59
العفو العام في جریمة 

إصدار شیك بدون رصید
رشیدة 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالجالصي

محمد شمس 103
الدین

النشاط النقابي والقانون 07221734اللواتي
الجزائي

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

التدابییر األمنیة في 14355662وسالتيأمیرة172
القانون التونسي

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

العقوبة السجنیة قصیرة 09940306مرزوقآیة174
المدة

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

07233001الجوینيرانیة179
الفرق المختصة بالبحث 
في قضایا العنف ضد 

المرأة والطفل

رشیدة 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالجالصي

رشیدة تأویل النص اإلجرائي13475573الجطالوينورھان292
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

09858088ارقازسمر219
الحمایة الجزائیة للزوجة 

(حقوق الزوجة)
رشیدة 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوعالجالصي

رشیدة بطاقة الجلب09630627الجوینيسرین343
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة



الحمایة الجزائیة من 10013027المحموديسیرین327
الجریمة المعلوماتیة

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

رشیدة اإلبتزاز اإللكتروني09934904دعبوشمروى335
الجالصي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةروضة التلیليخصوصیة الجریمة البیئیة09882922بوسمینھنرجس7

تدقیق الموضوع لصبغتھ روضة التلیليجرائم الصحافة اإللكترونیة09524592دریديأمــل52
الموسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

مبدأ التكامل في القانون 09867430الجازيسامي126
الجزائي الدولي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةروضة التلیلي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھزینة الصیدالمتھم والعقوبات البدیلة09626935الحاج ساسيأمیر396

المسؤولیة الجزائیة في 07229209الجالصيیوسف198
الجرائم الریاضیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمدي

تضییق الموضوع لصبغتھ سعاد حمديخصوصیة الجریمة المالیة12690035شعبانيندى239
عة الموسّ

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھسعاد حمديالحمایة الجزائیة للحیوان10822856الكنزاريإبراھیم247

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمديجرائم التنقیب على األثار07432009طرابلسيسارة266

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمديالجریمة بالوكالة07986398الحناشيلطفي321

الحمایة الجزائیة للملك 14238558زینوبيإیناس340
العمومي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمدي

المشاركة في جریمة 07234836لعوینيأمینة146
العصیان

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھسعاد حمدي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق اختیارهسعاد حمديالتدابیر األمنیة09523972زغدودسوار192

محمد حسن 240
PS160008بالصیاسین

ضمانات المتھم في 
اإلحتفاظ واإلیقاف 

التحفظي: دراسة مقارنة 
بین فلسطین وتونس

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمدي



14354398ساسيأحمد287
التمییز العنصري بین 

اإلتفاقیات الدولیة 
والقانون الجزائي التونسي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمدي

عدم حضور المتھم 09936516العبیديفاطمة316
بالجلسة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمدي

محاكمة المدنیین أمام 09524149الكعبيزیاد319
المحكمة العسكریة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسعاد حمدي

القیود الواردة على حریة 07493734إبن جدوبھاء الدین341
التنقل

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھسعاد حمدي

التقلید في میدان الملكیة 07187733العیفيسوسن397
الفكریة

تدقیق الموضوع لصبغتھ سلمى خالد
الموسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

11951986عربينوارس18

Les atteintes aux 
droits de la 
propriété 

intellectuelle

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسلمى خالد

13258698اللطیفيعزة164
نقل األمراض المعدیة في 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسلمى منیفالقانون الجزائي الدولي

اإلثبات بالقرائن في المادة 12672153القاسميیاسین123
الجزائیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشور

11378247الذواديیاسین111
حمایة المعطیات 

الشخصیة في الفضاء 
اإللكتروني

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشور

الجرائم المرتكبة في زمن 04945766بنحسینفاطمة381
الكوفید

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشور

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشورجرائم الغش الغذائي14267872الماطوسيغفران405

الحمایة الجزائیة للنظام 15002145بن جدوأسماء410
المعلوماتي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشور

اإلتجار غیر الشرعي في 09856982بكارةعبیر411
القضاء السیبرني

مذكرة بحث العلوم الجنائیة تدقیق الموضوعسھام عاشور



939الدالعيسلیمھ13

قراءة نقدیة للسیاسة 
الجزائیة لمكافحة كافة 

أشكال العنف المسلط على 
المرأة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشور

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشوراإلقامة الجبریة07221542الفرشیشيسلمى209

التدابیر البدیلة الخاصة 10820296العروسيأمیمة328
بالطفل الجانح

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھسھام عاشور

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشورالدافع اإلجرامي07471591الولھازيمریم358

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھسھام عاشوراللیل في القانون الجزائي07491645المسیحلينسرین371

جرائم اإلعتداء على أمن 14259413الماجريأمیرة383
الدولة الداخلي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةسھام عاشور

تطور القانون الجنائي في 385القرويحمدي5
الدول العربیة

سھیمة بن 
عاشور

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

09828014ضیف اهللاسالم24
اإلستئناف أمام المحكمة 

الجنائیة الدولیة
عبد المجید 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالعبدلي

عبد المنعم نزع التجریم والعقاب13018483السویبيملكة95
العبیدي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

الوجدان الخالص للقاضي 07232303الماجريمیساء417
الجزائي

عبد المنعم 
العبیدي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

عبد المنعم جرائم الغابات12692172البوعالقيایمان48
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

خصوصیة الجریمة 14232548ضاويشافیھ51
اإلرھابیة

عبد المنعم 
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

التصدي الجزائي للجریمة 07981790عبد الجوادرامي63
عبر الوطنیة

عبد المنعم 
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

إرتكاب الجرائم بإستعمال 14352371الشبایحيشیماء67
الوظیف

عبد المنعم 
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھ

عبد المنعم المراقبة اإلداریة11955070المامنيمریم87
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھ



جریمة تبییض األموال في 11405415الحشانيأحالم100
التشریع التونسي

عبد المنعم 
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

عبد المنعم جرائم العصیان المدني11403582الطرابلسينھى186
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

محمد ضیاء 199
14763759الشریفالدین

الجرائم اإلرھابیة المتعلقة 
باإلعتداء على المكاسب

عبد المنعم 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةعبود

البینة بالشھادة في المادة 07233865بادياحمد200
الجزائیة

عبد المنعم 
عبود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھ

11654061الغربيفراس276
الجرائم اإلرھابیة المتعلقة 
باإلعتداء على األشخاص

عبد المنعم 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةعبود

14269150الماطوسيشیماء64
قیام المتضرر من الجریمة 

أمام القضاء المدني
عز الدین 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالعرفاوي

الطفل المقیم مع المرأة 07228129التلیليعزه145
المعنفة

فدوى 
القھواجي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

فدوى جرائم اإلعتداء على الطفل13259785باليسھیر384
القھواجي

تضییق الموضوع لصبغتھ 
الموسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

الطفل ضحیة اإلعتداء 08710620الطبوبيھاجر21
الجنسي

فدوى 
القھواجي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

األدلة العلمیة في اإلثبات 07217832العبیديعبیر49
الجنائي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةلمیس سعیدان

07682214العبیديمحمد256
العقوبات البدیلة 

وتطبیقاتھا في النظام 
العقابي التونسي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةلیلیا بوستة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةلیلیا بوستةجرائم الفساد اإلداري09867590بنقایدمیساء251

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةلیلیا بوستةخصائص الجرائم البنكیة09524066بنعبدهللانادرة254

07046759بن فرجمراد183
بطالن محاضر البحث 
اإلبتدائي في المادة 

الجزائیة

محمد المنوبي 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي



12824094سائحيغادة8
التعدیل بین المحاكم في 

المادة الجزائیة
محمد المنوبي 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي

محمد المنوبي رضا المجرم بالعقوبة313بن عبد هللامحمد بدیس11
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي

محمد المنوبي العمالت المشفرة14314810خلیفةرحاب28
مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھالفرشیشي

09197443الحباشيسلوى32
اللجنة الوطنیة لإلستئناف 

في النزاعات الریاضیة
محمد المنوبي 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي

11910223عیاديمحمد50
الطعون في الطور 

التحقیقي
محمد المنوبي 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي

محمد المنوبي جرائم الرشوة11656435الجباليشیرین78
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي

09869035نصرسیرین80
التتبع الجزائي في الجرائم 

البحریة
محمد المنوبي 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي

04847982العرفاويیسرى97
حمایة الطفل في القانون 

الجزائي التونسي
محمد المنوبي 

الفرشیشي
تدقیق الموضوع لصبغتھ 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةالموسعة

07493409الخمیريرانیا168
إختصاص النظر في 

الجرائم المتشعبة
محمد المنوبي 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھالفرشیشي

15009382الطالبيناریمان220
الحمایة القانونیة للضحیة 
في ضل القانون  عدد 58 

لسنة 2017

محمد المنوبي 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةالفرشیشي



09877286وردلیتوفادي268
الطعن بالتعقییب في بطاقة 

اإلیداع بالسجن
محمد المنوبي 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوعالفرشیشي

محمد الناصر صیاغة النص الجزائي15008807الجباليفرح326
الواد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

الحمایة الجزائیة للطیران 13010824زروقسندة338
المدني

محمد الناصر 
الواد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

السیاسة الجزائیة لمكافحة 15009877شورابيأمیره257
غسل األموال

محمد الناصر 
الواد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

محمد الناصر الحمایة الجزائیة للمستثمر13251952خلیفھالھام197
الواد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھ

الصلح الجزائي على 09864571فتح هللارائد334
ضوء مرسوم 2022

محمد الناصر 
الواد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

جریمة إجتیاز الحدود 14001787قرةأمیمة424
خلسة

محمد الناصر 
الواد

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

الحمایة الجزائیة لحق 11396241بلخشینمریم248
الملكیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمنى تقیة

المسؤولیة الجزائیة 11401377الناصريألمى113
للصحفي

 تدقیق الموضوع لصبغتھ منى تقیة
الموسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمنى تقیةجرائم العملیة اإلنتخابیة11411640الصالحيیسرى156

07999114الدبابيسارة162
مبدأ التناسب في القانون 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمنى تقیةالجزائي اإلقتصادي

  تضییق الموضوع لصبغتھ منى تقیةاإلثبات في المادة الجزائیة07224652الجلیديفراس178
الموسعة

مذكرة بحث العلوم الجنائیة

الجریمة السیاسیة في 13437769مباركينعیم234
القانون التونسي

مذكرة بحث العلوم الجنائیةتغییر الموضوع لسبق تناولھمنى تقیة

08648396بوقربھمریم173
La criminalité 
féminine en 

Tunisie
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمنى تقیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمنى تقیةتجنید األطفال13016249الحرزيخلود339



11403227السعیدانيشیماء306
الحمایة الجزائیة لبورصة 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمنى تقیةاألوراق المالیة

10017775العمريمنال359
الجرائم المتعلقة بالسجل 

الوطني للمؤسسات
نائلة بن 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمسعود

المجرم المریض في 09932047النوريندى367
القانون الجزائي

نائلة بن 
مسعود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقة

07228151الورفلينورس407
الحمایة الجزائیة للتركة 

والغیر عند التصفیة
نائلة بن 
مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةمسعود

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةنجاة البراھميالحمایة الجزائیة للبنك13458365عطوياسماء348

القانون الجزائي في 09626121الوسالتيأسماء211
اإلجراءات الجماعیة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةنجاة البراھمي

07229336باكیرمحمد وجدي229
الطعن بالتعقیب في 

قرارات اإلفراج المؤقت 
الصادر عن دائرة اإلتھام

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةنجاة البراھمي

10825504بن حمودةأمیرة369
القانون الجزائي والعملة 

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةنجاة البراھميالرقمیة المشفرة

مذكرة بحث العلوم الجنائیةبالموافقةنذیر بن عمومبدأ ال یضار طاعن بطعنھ06973634الجباليھالة356

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

الرقابة على العملیة 14230115غابريسیف الدین374
اإلنتخابیة بتونس

إبراھیم 
الرفاعي

الدیمقراطیة وإدارة تدقیق الموضوع
اإلنتخابات

تقریر تربص

07078562منصريمریم119
تناول الدولة لملف شھداء 

الدیمقراطیة وإدارة إعادة صیاغة الموضوعشكري خمیرةالثورة ومصابیھا
تقریر تربصاإلنتخابات



09942906كمونخلود255
دور المحكمة اإلداریة في 
الرقابة على الدستوریة 
بعد 14 جانفي 2011

الدیمقراطیة وإدارة تدقیق الموضوعشكري خمیرة
تقریر تربصاإلنتخابات

09631620السلطانيأمینة259

Influence des 
réseaux sociaux 
sur les choix des 
électeurs après 

2011

الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةشكري خمیرة
تقریر تربصاإلنتخابات

11414259الغانميھبة282
مشاركة المرأة في الحیاة 
السیاسیة في تونس بعد 

14 جانفي 2011
الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةشكري خمیرة

تقریر تربصاإلنتخابات

07408745كدیسياصیل284

دور جمعیات المجتمع 
المدني في ضمان شفافیة 
اإلنتخابات في تونس: 

 le الجعیات الشریكة مثال
 groupe

colaboratif

الدیمقراطیة وإدارة إعادة صیاغة الموضوعشكري خمیرة
تقریر تربصاإلنتخابات

سبر اآلراء وسلوك 09106092التمتامرضا375
الناخب في تونس

الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةشكري خمیرة
اإلنتخابات

تقریر تربص

14263774سالميندى414

Le pluralisme 
dans les médias 
et les élections 

en Tunisie après 
2011

الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةشكري خمیرة
تقریر تربصاإلنتخابات

التقاضي على درجتین في 13005146تریكيرانیة39
النزاع اإلنتخابي

كمال بن 
مسعود

الدیمقراطیة وإدارة بالموافقة
اإلنتخابات

تقریر تربص



07342834العواديلیلى86
محكمة المحاسبات 

والتحقیق في شفافیة 
التمویل السیاسي

كمال بن 
الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةمسعود

تقریر تربصاإلنتخابات

 09624003Médias etالعیساويسنیة271
élections

كمال بن 
مسعود

الدیمقراطیة وإدارة تدقیق الموضوع
اإلنتخابات

تقریر تربص

07221521عاشوريكلثوم272
المؤسسة الدولیة للنظم 
اإلنتخابیة واإلنتخابات

كمال بن 
الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةمسعود

تقریر تربصاإلنتخابات

04532706النھديآمال298
صعوبات التقاضي في 

نزاعات نتائج اإلنتخابات 
الرئاسیة

كمال بن 
الدیمقراطیة وإدارة بالموافقةمسعود

تقریر تربصاإلنتخابات

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقة إیناس سعیدإستخالص الدیون البنكیة07973814حناشينجوى134

تقریر تربصالقانون البنكي والماليتغییر الموضوع لسبق تناولھ إیناس سعیدالعموالت البنكیة09195467ھذليزینب427

11621227ضاويروضھ180

Société mère et 
filiale dans le 

groupe de 
sociétés

تقریر تربصالقانون البنكي والماليتغییر الموضوع  لسبق اختیاره إیناس سعید

 11953493La qualitéكركودسھیلة295
d'actionnaire

تقریر تربصالقانون البنكي والمالي تغییر الموضوع لسبق تناولھ إیناس سعید



13014984ورتانيیاسین373

La classification 
des sociétés 

anonymes une 
étude 

comparative 
entre le droit 

tunisien et droit 
français

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقة إیناس سعید

جریمة إستغالل المعلومة 08087621 الزواريغاده127
الممتازة

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقة سلمى خالد

 12677425Les titresالخلفيأمیمة423
financiers

البشیر بن 
مبروك

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقة

07198011الدرویشمریم344
الشركة خفیة اإلسم على 
ضوء قانون تحسین مناخ 

اإلستثمار
تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقةألفة عطیة

559بن حمادهاكرام3

La protection 
des actionnaires 
minoritaires dans 

la société 
anonyme

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقةحنان المرداسي

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقةحنان المرداسي14264532Le crédit bancaireالعواديعبیر74

اآلجال في اإلجراءات 07213885كعباششیماء202
الجماعیة

درصاف 
العرفاوي

تقریر تربصالقانون البنكي والماليبالموافقة

نور الدین رفع السر البنكي07213010جغامفاتن290
بالسرور

تقریر تربصالقانون البنكي والماليتغییر الموضوع لسبق تناولھ

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع



تحلیل الفصل 554 من 09883394قربوجنور الھدى36
مجلة اإللتزامات والعقود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةأحمد بن طالب

11605301بلھاديزھور394
Les principes 
généraux de la 

théorie du contrat
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةأحمد بن طالب

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةأحمد بن طالبالفضالة في فقھ القضاء09630847بن دحسناكرام194

13638299بدرأماني129
إستمراریة الشخصیة 
المعنویة للشركات 

التجاریة في طور التصفیة

البشیر بن 
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمبروك

البشیر بن الضرر المعنوي11400402ساریجرحمة406
مبروك

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقة

11660256الطیبرحاب99
تدعیم حمایة األقلیة في 

ألفة عطیةالشركات التجاریة
تغییر الموضوع لسبق إیداع 

مذكرة بحثالقانون الخاصالموضوع

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةألفة عطیةالحرفي والتاجر الیوم ؟11621737ھرابيایناس139

التصرفات المجردة في 07233815الشرباجيمحمد عزیز101
القانون التجاري

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةألفة عطیة

07494558الرمیليعھد53

Le rôle de la 
banque mondiale 

dans la lutte 
contre le 

changement 
climatique

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةآمنة الفخفاخ

13633780ورفليعزة81
Le juge et la 

justice numériqueمذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةآمنة الفخفاخ

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةأمیرة موسيالیمین الحاسمة14356262بالسعیديسناء73

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيإنقضاء الشخصیة القانونیة09880909بن غزالةجیھان294



مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيمبدأ حیاد القاضي07483348الیحیاويفلایر225

04772550بلحاج صالحكمیلیا120
Documents 

électronique et 
droit de la preuve

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيسكوت المتعاقد09882437العیساويتقوى191
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيختم التسویة القضائیة07483902الحزاميایمان210

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيمبدأ ثبات النزاع المدني07490639كنزنادرة242

اآلجال في التسویة 11660393جبريأمل244
القضائیة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيدعوى المعارضة11659806الحرازيعائشة245
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبيالنقض بدون إحالة09861025ابنزیدھنیدة323

القضاء اإلستعجالي في 07992351جامعيفادي324
مادة التحكیم

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحاتم الرواتبي

07488887الطالبيسمیة27
La responsabilité 
civile du banquierمذكرة بحثالقانون الخاصتغییر الموضوع لسبق تناولھحنان المرداسي

تعسف األقلیة في الشركة 14353516سعیديسمر29
خفیة اإلسم

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحنان المرداسي

11660158ملیتيندى231

Le droit bancaire 
tunisien à la 
lumière des 

réformes du droit 
des sociétés

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحنان المرداسي



14767846بنصالحمریم232

Les organismes 
de placement 
collectifs en 

valeurs 
mobiliéres

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةحنان المرداسي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندريحجیة العقد اإللكتروني11110166البھلولآیة393

11660351حسنيسوار157
الحوالة المجردة في مجلة 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندرياإللتزامات والعقود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندريالشرط في اإللتزام11659537حمديعزة159

إحالة الحق في مجلة 09880632بولصباعایناس161
اإللتزامات والعقود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندري

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندريإنتقال اإللتزام14355756المزوغيأمل184

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندريالدعوى البلیانیة11401095مرسانيأمل94

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةرابحة الغندريالقوة القاھرة وعقود المدة07488521ننيمحمد طاھر208

565الشھیدينسرین1
التعلیق على الفصل 56 

من مجلة األحوال 
الشخصیة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةزینة الصید

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةزینة الصیدالغرر في القانون المدني11413629دریھميدھاق56

09881316بننصیبأمیمة285
التعلیق على أحكام الفصل 

1118 من مجلة 
اإللتزامات والعقود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةزینة الصید

الوصیة الواجبة في 12689690منصوريفادي378
القانون التونسي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةزینة الصید



09719737بن صمیدةدالل147
موانع المیراث في ضوء 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسعاد حمديفقھ القضاء التونسي

 12848243La médiationباللشیماء149
familiale

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسعاد یوسف

10825455صغیرفرح14

Les avantages 
fiscaux des 

entreprises en 
difficultés 

économiques

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد13263007La copie illégaleسالمخلود17

11413489بن عویشةبشیر25

La protection de 
l'épargne à 

travers les règles 
régissant la 

société anonyme

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد

11404266العیارينور الھدى45
La brevetabilité 
des vaccins anti 

covid-19
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد

تعسف الشركاء في 07493647عامرآیة47
الشركات التجاریة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد

15011547الكبیرلندة279

La clientèle 
électronique et le 

fond du 
commerce

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد

14263558قریرةمحمد أنیس342
التجارة اإللكترونیة 
وحمایة المعطیات 

الشخصیة
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى خالد



مذكرة بحثالقانون الخاص تغییر الموضوع لسبق تناولھسلمى منیفاألموال الرقمیة830الحمرونيكوثر12

فرز الطعون أمام محكمة 07233522الطیاريعربیة34
التعقیب

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى منیف

13484786الماكنيرانیة90

Atteinte à 
l'environnement 
et responsabilité 

civile

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى منیف

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى منیفالنظام العام اإلجرائي15011292بنحمزهضحى153
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى منیفھبة الرقبة09945533شعبانسیرین193

سلمى منیفثبات النزاع المدني13266072الزیديمریم260
تغییر الموضوع لسبق إیداع 

مذكرة بحثالقانون الخاصالموضوع

14350132فریويعزة152
الغلط الحسي على معنى 
الفصل 484 من مجلة 

اإللتزامات والعقود
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسلمى منیف

التعلیق على الفصل 31 09633438الزیانيغایة المنى144
من مجلة الشغل

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسناء السویسي

القضاء السریع في المادة 09199070بورزقيمحمد187
الشغلیة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةسناء السویسي

سھیمة بن األم في القانون التونسي11414001زیتونيآیة70
عاشور

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقة

09882559بنقمرةغادة66
رقابة محكمة التعقیب على 

تعلیل األحكام القضائیة
عبد هللا 
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةاألحمدي

عبد المنعم جرائم الصحافة12693147اللواتيسوار38
عبود

مذكرة بحثالقانون الخاصتغییر الموضوع لسبق تناولھ

تنفیذ األحكام والمقرارات 508الھماميأمل331
اإلداریة

مذكرة بحثالقانون الخاصتغییر الموضوع عبیر المكي



المسؤولیة في الطب 13011711البجاويغفران182
التجمیلي

عز الدین 
العرفاوي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقة

14267818جواديآیة33
Les risques du 

banquier préteurمذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي نني

07486145عواديإسالم35
عقود المؤسسة الخاضعة 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي ننيللتسویة القضائیة

مذكرة بحثالقانون الخاصتغییر الموضوع لسبق تناولھعلي ننيالشریك القاصر09881974الدریديیاسمین43

تنازع الشركاء في الشركة 13633983الكالعيأیمن72
التجاریة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي نني

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي ننيخصوصیة النزاع التجاري12684512مجوليرفقة151

13010711الدرویشریم221
دور السوق المالیة في 
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي ننيتحویل الشركات التجاریة

06216795التوميام السعد307
التعلیق على الفصل 433 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي ننيمن المجلة التجاریة

09719267میعاديغفران311
النزاعات المتعلقة بمعني 
الكراء في إطار قانون 

1977
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةعلي نني

تحلیل الفصل 124 من 07494294خالديأمل302
مجلة الحقوق العینیة

فدوى 
القھواجي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقة

فدوى الحق في العمل14267395حفصينھال137
القھواجي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقة

09627285بن عمررحاب169
المسؤولیة المجتمعیة 

للمؤسسة في قانون الشغل
فدوى 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةالقھواجي

فدوى تمویل الشركات التجاریة09634440البنزرتيسوار204
القھواجي

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقة



09944234سلطانيشیماء9
المسؤولیة المدنیة عن 
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةلیلیا بوستةفعل الذكاء اإلصطناعي

تعدیل األحكام في المادة 11413420العلويسلسبیل10
المدنیة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةلیلیا بوستة

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةلیلیا بوستةالتبني والكفالة07491792الحسنيآیة195

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةلیلیا بوستةتصرفات الوارث الظاھر10017211الجمنيیسرى360

المبادىء التوجیھیة في 07488481بن مالكصبرین109
النزاع المدني

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةلیلیا بوستة

11659647بلغنجةتیسیر44
بطالن اإلجراءات في 

المادة المدنیة
محمد المنوبي 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةالفرشیشي

10013383سنداسنيإیمان379
محكمة التعقیب وتوحید 
فقھ القضاء في المادة 

المدنیة
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمحمد حمودة

14313777حرشانيأمین15
األحوال الشخصیة 

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاريللتونسیین غیر المسلمین

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاريمبدأ إستقالل الذمم المالیة14257069الماجريمعتز75

نظریة الظاھر في فقھ 09852974بنالحاج حسنكرام76
قضاء محكمة التعقیب

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاري

07492148تروعيمحمد أمین106
التعلیق على الفصل 553 

من مجلة اإللتزامات 
والعقود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاري

14354789فوزاعيأمینة150
التعلیق على الفصل 557 

من مجلة اإللتزامات 
والعقود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاري

  الثورة في قرارات 11413475سحیقنور185
محكمة التعقیب

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاري



09943907المنصوريفاطمة216
التعلیق على أحكام الفصل 
100 من مجلة اإللتزامات 

والعقود
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمنیر العیاري

09944993المنصوريإنصاف297

L'intelligence 
artificielle et la 
responsabilité 

médicale

نائلة من 
مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةمسعود

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةنجاة البراھميالزمن القضائي09943325النموشيرؤى54

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةنجاة البراھميالتحكیم والمحاكمة العادلة11383171خویلديأماني370

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةنجاة البراھميإنتفاء موجب نفقة األبناء05171190منیاويحاتم413

09882757غرس هللاشیماء121

Le contrôle des 
sociétés 

prestataires en 
"crowdfunding"

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةنذیر بن عمو

المنقول في القانون 12691743عبدليامیره280
الدولي الخاص

مذكرة بحثالقانون الخاصبالموافقةنور الدین قارة

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

00884030بن اللطیفریاض160
الشركات العسكریة 

الخاصة والقانون الدولي 
اإلنساني

بالموافقة غیداء الغدیري
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

09198300عطیةرحمة386

جریمة الشرف: حقوق 
المرأة بین المواثیق 
الدولیة والقوانین 
الوضعیة في العالم 

اإلسالمي

تدقیق الموضوع غیداء الغدیري
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث



07495503بن یوسففاطمة148
Les nouvelles 
guerres et le 

droit international
 بالموافقة قمر بن یوسف

القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
مذكرة بحث

11095757بعبعھبة165
دور منظمة األمم المتحدة 

في إرساء نظام دولي 
إنساني

بالموافقة قمر بن یوسف
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

11654316غزوانيمنتصر258

La protection de 
l'environnement 

en période de 
conflit armé 

تدقیق الموضوع قمر بن یوسف
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

05420960صحراويبشیر364
La guerre juste, 

aujourd'huiتغییر الموضوع قمر بن یوسف
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

12839102ذكوانيفضة115

المسؤولیة الدولیة 
الجزائیة  المترتبة عن 

الجرائم اإلسرائلیة 
المرتكبة باألراضي 
الفلسطینیة المحتلة

إبراھیم 
تدقیق الموضوعالرفاعي

القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
مذكرة بحث

07485812بوعزیزیسرى176
المسؤولیة الجنائیة في 

إنتھاك القواعد اآلمرة في 
القانون الدولي

إبراھیم 
إعادة صیاغة الموضوعالرفاعي

القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
مذكرة بحث

07219926بن عمرنور العیون293
المسؤولیة الجزائیة عن 
إنتھاكات الدولة القائمة 

باإلحتالل

إبراھیم 
 تدقیق  الموضوعالرفاعي

القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
مذكرة بحث

13606911جامعيمروان329
المسؤولیة الدولیة 
الجنائیة عن إرتكاب 

الجرائم الدولیة

إبراھیم 
تغییر الموضوع لسبق تناولھالرفاعي

القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
مذكرة بحث



DZ200008شریفاسماء2
Désarmement et 

le droit 
international

 تدقیق  الموضوعبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

04948035بنعبد هللاسارة181
الشركات العابرة للقارات 

بالموافقةبسمة بیاويوحقوق اإلنسان
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

07188285اللواتيصبرین224
La situation de 

l'enfant dans les 
conflits armés

القانون الدولي تغییر الموضوع لسبق تناولھبسمة بیاوي
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
مذكرة بحث

07805999سالميالیاس227

مساءلة مرتكبي 
اإلنتھاكات الجسیمة 
لحقوق اإلنسان عبر 

الدوائر الجنائیة 
المتخصصة في العدالة 

اإلنتقالیة

بالموافقةبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

05986433حرشانيزھرالدین228

حمایة المدنیین زمن 
الحرب بین القانون الدولي 

اإلنساني والشریعة 
اإلسالمیة

بالموافقةبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

05397847الطریشیليأنیسة230
إنتھاكات حقوق اإلنسان 

زمن اإلنقالبات: إستقاللیة 
القضاء نموذجا

بالموافقةبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

07228280تلیليلندا289
Les femmes face 

à la guerreتدقیق الموضوعبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

08714658الجوادينورالدین303
حق الشعوب في تقریر 

المصیر والقانون الدولي 
اإلنساني

تغییر الموضوعبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث



11019376الحفصيرحمھ309

La nécessité 
militaire et le 

principe 
d'humanité en 

droit 
international 
humanitaire

بالموافقةبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

11080956بنصرآیة310

Les droits de 
l'homme à 

l'épreuve des 
crises 

humanitaires

بالموافقةبسمة بیاوي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

130بعزاوي أمیمة
حریة التنقل في ظل 

بالموافقةشاكر الحوكياألزمات
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

00721844العمدونيبشیر104
الوحدات األمنیة وحقوق 

بالموافقةشاكر الحوكياإلنسان
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

06929914الغضابصفاء112

La protection 
européenne des 

droits des 
minorités

بالموافقةعبیر المكي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

13252941بنیحمددروب380
Les accords de 

réadmissionبالموافقةعبیر المكي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث

13625526غالبمریم420

La 
reconnaissance 
de l'écocide au 

niveau 
international

بالموافقةعبیر المكي
القانون الدولي 

اإلنساني وحقوق 
اإلنسان

مذكرة بحث



اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

07220962طلیبةامیمة175
العالقة بین السلطة 

التنفیذیة والتشریعیة في 
ظل دستور تونس 2014

إبراھیم 
مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعالرفاعي

حالة اإلستثناء في 07992977جبینيسلیمة252
الدستور التونسي

إبراھیم 
الرفاعي

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقة

05163782بن حسینفاطمة412
أثر العالقة مع صندوق 

النقد الدولي على السیادة 
التونسیة

إبراھیم 
مذكرة بحثالقانون العامإعادة صیاغة الموضوعالرفاعي

IQ140001النعیميلینا425
مبدأ الفصل بین السلط 
للدستور العراقي 2005

إبراھیم 
مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعالرفاعي

12849992ابن عنایةتسنیم213

السیاسات الوطنیة 
والدولیة الحدیثة لمكافحة 

الجرائم في الوظیفة 
العمومیة

مذكرة بحثالقانون العامإعادة صیاغة الموضوعإكرام نصرة

13264458نائليعفاف155

L'optimisation 
fiscale dans les 

entreprises 
multinationales

الصغیر 
مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةالزكراوي

11412931الخضراويأمیمة264
L'urgence dans 
la passation des 
marchés publics

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمال عویج



11652344العیاريفرح16

Politique 
publique de 
santé en cas 
d'urgence: 

l'exemple du 
Covid

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمال عویج

790عوفایة19

L'opengov: étude 
d'une stratégie 

de modernisation 
de 

l'administration

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمال عویج

15002716الصوليمحمد20

Le rôle du 
premier 

Président du 
Tribunal 

Administratif en 
matière du sursis 

à exécution

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمال عویج

15008049فطوممحمد إیھاب22

Le juge 
administratif face 

à l'urgence 
sanitaire

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمال عویج



11659233الخلیفيیاسمین23

La police 
environnementale 

 relative aux 
déchets 

importés: 
l'affaire des 

déchets italiens 

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمال عویج

رقابة القاضي اإلداري 11412457الغیالنيمحمد أمین117
على الجبایة المحلیة

مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعآمنة الفخفاخ

09877909بننصیبأمیمة140
اإلستخبارات التونسیة 

ودورھا في تحقیق األمن 
القومي

مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعآمنة الفخفاخ

 التھرب الضریبي في PS160023عابدمعتصم89
فلسطین

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمنة الفخفاخ

05946709الشیبانيكلثوم205
La fiscalité des 

médecins de 
libre pratique

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةآمنة الفخفاخ

استخدام القوة في فض PS160040الزعانینمحمد196
النزاعات الدولیة

مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعبسمة بیاوي

مذكرة بحثالقانون العاممراجعة الصیاغةبسمة بیاويالصراع السیبراني07476997شریحھراویة218

اإلنتداب البریطاني على PS150039صالحأحمد265
فلسطین

مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعبسمة بیاوي

محمد عقل 299
PS160009الطلخلیل

حمایة المعتقلین أثناء 
النزاعات المسلحة وفق 
قواعد القانون الدولي 

(دراسة تطبیقیة للمعتقلین 
الفلسطینین في سجون 

اإلحتالل)

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةبسمة بیاوي

 09870914Le big data et leفنیةإسكندر333
droit

مذكرة بحثالقانون العامحصر الموضوعبسمة بیاوي



11413125بن عثمانھیفاء283

Politique 
d'innovation et 
développement 

économique

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةحنان التركي

767العداسيأسماء262
رقابة المحكمة اإلداریة 
مذكرة بحثالقانون العامتدقیق الموضوعزھیر النوريعلى المادة اإلنتخابیة

09877536بن لطیفةغانم46
الفصل 80 من الدستور 

التونسي والتدابیر 
اإلستثنائیة

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةشاكر الحوكي

PS150041الجرجاويمھند105
المنظمات الدولیة الغیر 
حكومیة وحمایة حقوق 

اإلنسان بفلسطین

صبریة 
مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةالصخیري

أنس نواف 223
PS160018بشاراتمصطفى

دور مجلس األمن الدولي 
في فض النزاعات الدولیة

صبریة 
مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعالصخیري

09943882الحذريأحمد217

La crise sanitaire 
mondiale et le 

commerce 
international

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةعبیر المكي

###علیھ الصغیریاسمین361

La circulation 
des travailleurs 

migrants en 
Europe

مذكرة بحثالقانون العامتدقیق الموضوععبیر المكي

09860406بنعموأمیر116
دور القاضي اإلداري في 
مذكرة بحثالقانون العامإعادة صیاغة الموضوععطیات مخلوفضمان المحاكمة العادلة



05485646بن رجبسوار214

 La fonction 
juridictionnelle 
de la cour des 

compte

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةعطیات مخلوف

PS150040القواسمةمحمود241

سیر دعوى اإللغاء: 
دراسة مقارنة بین القانون 

اإلداري التونسي 
والفلسطیني

مذكرة بحثالقانون العامإعادة صیاغة الموضوععطیات مخلوف

09944203الخلیفيغادة301
 القاضي اإلداري و حمایة 

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةعطیات مخلوفالملك العمومي البحري

14311234بوعالقحنان345

المسؤولیة اإلداریة عن 
األضرار الناجمة عن 
التجمھر بالطرقات 
والساحات العمومیة

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةعطیات مخلوف

14268722النفزيأنس346
La neutralité de 
la commande 

publique
مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةعطیات مخلوف

13484657الطرابلسيغفران395

الفصل بین السلط في 
األمر 117 المؤرخ في 
22 سبتمبر المتعلق 

بإتخاذ التدابیر اإلستثنائیة

مذكرة بحثالقانون العام تغییر الموضوععطیات مخلوف

ةاسكندر390 َ یق ِ 09879897زر

Crise 
économique et 
évolution de la 

société 
internationale

مذكرة بحثالقانون العامتدقیق الموضوعغیداء الغدیري

467عبیديحنان57
تأثیر الشركات المتعددة 
الجنسیات على العالقات 

الدولیة
مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةغیداء الغدیري



15008034شوشانيحال398
Droits humains 
et protection de 
la biodiversité

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةغیداء الغدیري

11403026ناصريرحاب189

La protection 
des migrants 

dans le domaine 
de l'emploi

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةفرح بن الشیخ

13262916شویةیاسین212

La responsabilité 
des 

organisations 
internationales

مذكرة بحثالقانون العامتدقیق الموضوعفرح بن الشیخ

كمال بن 09628574L'état d'exceptionبلعزيسوار26
مسعود

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقة

13476653قریدهمبروكھ58
السلطة الترتیبیة للوزراء 

في القانون التونسي
كمال بن 
مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةمسعود

11801086جديأسماء124
الفصل 49 من دستور 

2014 والتدابیر 
اإلستثنائیة

كمال بن 
مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةمسعود

09938334فنونيضحى253

Le secret 
professionnel 

face au droit de 
communication 

de 
l'administration 

fiscale

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةلطفي المشیشي



12664435الشافعيآیة336
La fraude fiscale 
au temps de la 

covid
مذكرة بحثالقانون العامتغییر الموضوعلطفي المشیشي

09633235بن سعیدزینة351
Le formalisme en 

droit fiscal 
Tunisien

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةلطفي المشیشي

14269782الدجبيسارة416

Le recours à 
l'état d'exception 

:une étude 
critique  

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقةماجدة مرابط

مصطفى بن الفساد في عقود اللزمة09866955الجوینيمالك387
لطیف

مذكرة بحثالقانون العامبالموافقة

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

دور القضاء في تصفیة 06386241عبد النبيیامن128
األراضي اإلشتراكیة

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةأحمد بن طالب

التحیین العقاري بین 06981762العجیميألـفـھ389
الموجود والمأمول

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةألفة الفرشیشي

نقل الملكیة في عقد 11384658سطاسلسبیل203
المغارسة

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةرابحة الغندري

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةرابحة الغندريتنفیذ عقد شركة المزراعة07479078خمیريعمر235

الشخصیة القانونیة 11391538المحواشيصفاء318
والشركة الفالحیة

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةرابحة الغندري

11412297غواريرانیة107
التعلیق على أحكام الفصل 
23 من قانون التحیین 

لسنة 2001
تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةزینة الصید

المحكمة العقاریة 13481590الصھالریم118
واألراضي اإلشتراكیة

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةزینة الصید



11389317العیاريحسام415
تطور النظام الخاص 

باألراضي اإلشتراكیة في 
التشریع التونسي

عبد المنعم 
تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةعبود

عوائق اإلستثمار الفالحي 07463742بن الحاج عليزینب261
في تونس

فدوى 
القھواجي

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقة

كریمة إنقضاء الشیوع العقاري07983542سالیميرانیة141
المدوري

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقة

جریمة اإلستالء على 09882130محمودسیرین190
مشترك قبل القسمة

كریمة 
المدوري

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقة

كریمة الشیوع المنظم09877805بن غزالةرانیة236
المدوري

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقة

تقریر تربصالقانون العقاريبالموافقةلیلیا بوستةالشیوع الدائم11392240زروقحنان354

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

04760400الجدذكرى363

تصرفات المریض مرض 
الموت: دراسة مقارنة 
بین الفقھ اإلسالمي 

والقانون المدني

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةأحمد بن طالب

الزواج المختلط في 10826271السعداوياكرام366
القانون المقارن

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةرابحة الغندري

التحول الجنسي - دراسة 09838239المھذبيعبیر61
مقارنة

رشیدة 
الجالصي

مذكرة بحثالقانون المقارنتغییر الموضوع لسبق تناولھ

05420433العامريسنیاء391

واجب اإلنفاق ومبدأ 
المساواة في القانون 
التونسي والقوانین 

المقارنة

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةزینة الصید

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةسعاد حمديالحجب في المیراث11952163جبنونيایمان30



04794034مولھيمحمد308

مسألة اإلبن الطبیعي 
دراسة مقارنة بین القانون 

التونسي والقانون 
المصري

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةسناء السویسي

14758711تیتايأیمن منصور352
األبحاث الجزائیة في 
جریمة غسل األموال: 

دراسة مقارنة
مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةسھام عاشور

07185783الدریديیاسین357
الجریمة السیاسیة في 

القانون التونسي والمقارن
سھیمة بن 

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةعاشور

06960518المحجوبمریم142
الحق في الحیاة في 

القانون التونسي والقانون 
المقارن

عبد المجید 
مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةالعبدلي

05607417المقعديسمیرة88
نظام اإلشھار العقاري - 

دراسة مقارنة مع القانون 
الفرنسي

عبد المنعم 
مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةعبود

05466617الورتتانيمحمد علي158
األنظمة العربیة لإلشھار 
العقاري: دراسة مقارنة

عبد المنعم 
مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةعبود

المسؤولیة الجزائیة 09622011یحیاويایة376
لطبیب التجمیل

عبد المنعم 
عبود

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقة

09199892المستغانميعبد الجلیل317

مراقب الحسابات في 
الشركة خفیة اإلسم: 

دراسة مقارنة بین القانون 
التونسي والقانون الفرنسي

مذكرة بحثالقانون المقارنتغییر الموضوع لسبق تناولھعلي نني

04648875الحاج عمرمنى60
نظریة الظروف الطارئة 

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةمحمد حمودةدراسة في القانون المقارن

الزمن في القضاء 05170844السعداويمراد385
اإلستعجالي

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةمحمد حمودة



09844272عطیةمھدي382
الذمة المالیة في النسق 

القانوني الروماني 
الجرماني

مذكرة بحثالقانون المقارنبالموافقةنجاة البراھمي

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

القانون الریاضي والنوع 09848678بن حاحاسمر315
اإلجتماعي

المنصف بن 
زاید

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

الصورة في القانون 14351676الجمیعيمحمد أمین330
الریاضي

المنصف بن 
زاید

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

09879513الشليعمرو402

Associations 
sportives et 

sociétés 
commerciales

المنصف بن 
تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةزاید

المنصف بن الحیاد الریاضي09882769السویسيمحمد ماھر421
زاید

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

المنصف بن مسؤولیة الالعب المحترف06024907المانسينعیم422
زاید

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

درصاف الجریمة الریاضیة14268288صابيأحالم114
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

درصاف تمویل الجمعیات الریاضیة09801896المجیدأسامة143
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

درصاف القضاء الریاضي14268089سوایحيخولھ207
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةتعدیل الموضوع

طرق فض النزاعات 12675513ھادفيمیساء305
الریاضیة

درصاف 
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

درصاف الدیبلوماسیة الریاضیة07464754الھالليمعتز314
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

درصاف جریمة الرھان الریاضي07487882قنعوبةولید320
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة

درصاف الوكیل الریاضي07224215التوميعبد العزیز325
العرفاوي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقة



09194781الحباشيمنال365

الحوافز الجبائیة في ضل 
مشروع المرسوم المتعلق 
بتنقیح القانون عدد 11 
لسنة 1995 مؤرخ في 

06 فیفري 1995 
المتعلق بالھیاكل الریاضیة

زھرة 
تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةالسماعلي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةزینة الصیدالریاضي القاصر09519920عبیدعدنان362

عقد إنتقال الریاضیین في 08744891الجالصيھبة400
كرة القدم

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةزینة الصید

08562556الخماسيھیثم275

Souveraineté et 
fédérations 
sportives 

internationales

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةعطیات مخلوف

07491079آلوھابيمحمد388

Contribution des 
associations 
sportives aux 
capitales des 

sociétés 
commerciales

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةعطیات مخلوف

09631350مساھلرانیة401

الطعن باإلبطال في 
القرارات التحكیمیة 
الدولیة الصادرة من 

محكمة التحكیم الریاضي

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةعطیات مخلوف

بن الحاج أحمد418
سالمة

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةعطیات مخلوفالوزارة المكلفة بالریاضة12839926



13618413عبایدیةأمل419

Le contrôle de la 
proportionnalité 

exercé par  le 
TAS

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةعطیات مخلوف

04645084البجاوىنجوى404
الحمایة القانونیة للالعبین 

القصر في كرة القدم
محمد المنوبي 

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةالفرشیشي

اإللتزامات التعاقدیة 09852066الجالصياناس269
للجمعیات الریاضیة

تقریر تربصالقانون والریاضةبالموافقةمنیر العیاري

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

13620057سعديسلیم6

الالمركزیة في إعداد أمثلة 
التھیئة العمرانیة على 
ضوء مجلة الجماعات 

المحلیة

المختص  في الجماعات تدقیق الموضوعزھیر النوري
تقریر تربصالمحلیة

المختص  في الجماعات تدقیق الموضوعزھیر النوريسلطة الوالي04651092بلقدريرؤوف108
المحلیة

تقریر تربص

طرق تفویض المرافق 08101149بن ھاللابتھاج135
العمومیة المحلیة

المختص  في الجماعات بالموافقةزھیر النوري
المحلیة

تقریر تربص

02781979منصريعماد136
التنمیة المحلیة في نظام 

المختص  في الجماعات تدقیق الموضوعزھیر النوريالالمركزیة اإلداریة
تقریر تربصالمحلیة

05135641السعدانيعلي243
الملك العام المحلي بین 
واجب الحمایة وضرورة 

التثمین
المختص  في الجماعات تدقیق الموضوعزھیر النوري

تقریر تربصالمحلیة

04849499الحاج عليسناء246
تمویل میزانیة البلدیة 

على ضوء مجلة 
الجماعات المحلیة

المختص  في الجماعات تدقیق الموضوعزھیر النوري
تقریر تربصالمحلیة



د277 ّ المختص  في الجماعات إعادة صیاغة الموضوعزھیر النوريالموارد البشریة في البلدیة06294024الغولمحم
المحلیة

تقریر تربص

المختص  في الجماعات بالموافقةزھیر النوريأمالك الجماعات المحلیة12684837الخلفيمیساء278
المحلیة

تقریر تربص

09878574بالقایدفاطمة353
البعد اإلجتماعي في مجلة 

المختص  في الجماعات تدقیق الموضوعزھیر النوريالجماعات المحلیة
تقریر تربصالمحلیة

الحوكمة الرشیدة 13635107السمعليألدس372
والالمركزیة

المختص  في الجماعات بالموافقةزھیر النوري
المحلیة

تقریر تربص

دور البلدیة في التنمیة 12673636درواشينسرین166
المحلیة

المختص  في الجماعات بالموافقةعطیات مخلوف
المحلیة

تقریر تربص

13011861بن مسعودرانیة332
دور صندوق القروض 

ودعم الجماعات المحلیة 
في تنمیة البلدیات

كمال بن 
المختص  في الجماعات بالموافقةمسعود

تقریر تربصالمحلیة

دور البلدیة في التنمیة 04827718زوحلأمال300
المحلیة

المختص  في الجماعات تغییر الموضوعلمیاء العیادي
المحلیة

تقریر تربص

النظام المالي للجماعات 09178993الحجريسناء426
المحلیة

المختص  في الجماعات تحدید مجال الموضوعلمیاء العیادي
المحلیة

تقریر تربص

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع

البشیر بن الدائن في تجمع الشركات09881360الذیبيعبیر131
مبروك

تقریر تربصقانون األعمالتغییر الموضوع لسبق تناولھ

مھام مراقب الحسابات في 13010386جوینيزینب154
شركة األموال

البشیر بن 
مبروك

تقریر تربصقانون األعمالتغییر الموضوع لسبق تناولھ

09877448بنتركیةمیساء215

 La transparence 
dans la gestion 

des sociétés 
commerciales

البشیر بن 
تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةمبروك



15011440العبیديأمیمة281
الرقابة الخارجیة على 

البنوك والمؤسسات المالیة
البشیر بن 

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةمبروك

15011387فرجغادة409
La garantie à 

première 
demande 

البشیر بن 
تقریر تربصقانون األعمالتغییر الموضوع لسبق تناولھمبروك

الرقابة على المؤسسات 09848562بنجناتغادة337
العمومیة

الصغیر 
الزكراوي

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقة

دور البنك المركزي في 13461936حمودهحمزه349
إنقاذ البنوك

الصغیر 
الزكراوي

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقة

038قربعآیة263
Le devoir du 
conseil du 
banquier

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةألفة عطیة

07231355الفراوةھبة312
تعلیق على الفصل 214 

من مجلة الشركات 
التجاریة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةآمال الصید

15004679حمدونملكة40
الشركة األم والشركات 

األعضاء : بین اإلستقاللیة 
والتبعیة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

تنفیذ عقد التجاریة 10016967عزوزسیالن41
اإللكترونیة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

التفاوض في اإلجراءات 14767344وغالنينعیمة65
الجماعیة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

حمایة المعلومة في 07990617سلوليھندة79
الشركات التجاریة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

05498130صمیدةنوره110
عزل الوكیل في الشركة 
تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطيذات المسؤولیة المحدودة



11404423الصفاقسيحبیبة237

Les atteintes des   
  procédures 

collectives à la 
liberté 

contractuelle

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

 07219181La  distinctivitéالسعیديلینا249
de la marque

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

 07492068La marqueالعتروسسوار250
notoire

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیمان النفطي

11653188الطرابلسيأمیمة188

La banque et la 
protection des 

données 
personnelles

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیناس سعید

09813031الكلبوسيمحمد201
إحالة الدیون إلى شركات 

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیناس سعیدإستخالص الدیون

05497133الــبقــلـوطـيسـیـریــــن286

التعلیق على الفصل 11 
من قانون 48/2016 
المؤرخ في 11 /07 

/2016 المتعلق بالبنوك 
والمؤسسات المالیة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةإیناس سعید

07219293حمزهوئام408

L'impact de la 
législation sur la 

création des 
sociétés 

commerciales

تقریر تربصقانون األعمالتغییر الموضوع لسبق تناولھإیناس سعید

09832087النائلياسالم399
اإلشعار ببوادر الصعوبات 

تقریر تربصقانون األعمالتغییر الموضوع  لسبق اختیاره حاتم الرواتبياإلقتصادیة



مسؤولیة البنك في الشیك 14762100النعیريتسنیم31
بدون رصید

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةحنان المرداسي

07984458طبوعينورس55
La transparence 

dans marché 
financier

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةحنان المرداسي

11658465عماريآمنة226

La responsabilité 
des cliniques 

dans le cadre du 
tourisme médical

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةحنان المرداسي

درصاف إستثمار األجانب في تونس12652540شعبانيالخامسة167
العرفاوي

تقریر تربصقانون األعمالتغییر الموضوع لسبق تناولھ

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةسلمى منیفالمسؤولیة المدنیة للبنك09842472الشویخاسامة267

عبد المنعم ترسیم الرھن العقاري14351852النفاتيلیلیا68
عبود

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقة

630النحیليآمال4
إعداد برنامج اإلنقاذ في 

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةعلي ننيإطار إجراءات اإلنقاذ

تغیر الشكل القانوني 07232146بن مسعودجواھر132
للشركة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةعلي نني

األثار الناشئة عن دمج 14354902الغربيعفاف133
الشركة التجاریة

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةعلي نني

14356269الدریديأمیرة222

Le banquier et 
les difficultés 

économiques de 
l'entreprise

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةعلي نني



11412008داليمریم177

Le financement 
bancaire du 
commerce 

international

كریمة 
تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةالمدوري

محمد المنوبي الشركة القابضة11656360بن عیسىسوار170
تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةالفرشیشي

14354651أالغةمریم171
حاالت إندثار األصل 

التجاري
محمد المنوبي 

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةالفرشیشي

09630431الكنزاريندى233

مصلحة المؤسسة في 
إطار إنقاذ المؤسسات 
التي تمر بصعوبات 

إقتصادیة

محمد المنوبي 
تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةالفرشیشي

09198382الجفاليمالك304

Bankable 
allocation of 

risks in 
Independent 

power projects in 
Tunisia

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةمنیر السنوسي

15010974بوزریبةسلمى206
Arbitrage et 

contrats 
d'investissement

تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةنجاة البراھمي

07214279سوفنسرین291
إنقاذ المؤسسات التي تمر 
بصعوبات إقتصادیة زمن 

الكورونا
تقریر تربصقانون األعمالبالموافقةنجاة البراھمي

اللقباإلسمرقم الملف
رقم 
ب 
ت و

مذكرة بحث / تقریر تربصاإلختصاصمالحظات اللجنةالمؤطرالموضوع



07484305عبد اللطیفسیرین270

La protection 
des données 

personnelles par 
les opérateurs de 
télécommunicatio

n

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةآمنة الفخفاخ

11655553بوعزیزيزینب273
المسؤولیة المدنیة 

ألعضاء مجلس اإلدارة في 
الشركة خفیة اإلسم

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةإیمان النفطي

09199808الساسيیاسمین350
Le statut de 

l'artiste interprèteتقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةإیمان النفطي

12661974عبایديمھى238

Les principes 
directeurs dans 
le processus de 

la médiation

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةسعاد یوسف

07477884بوزرارةمحمد عزیز368
L'accord de 

règlement issu 
de la médiation

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةسعاد یوسف

04685429الطیبأنیس403

Le prix dans la 
convention des 
Nations Unies 

sur les contrats 
de vente 

internationale de 
marchandise

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةسعاد یوسف



09882514باشالیندا274

Online alternative 
dispute 

résolution en 
cross-border e - 

commerce 
disputes

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةسلمى خالد

09836982الزیانمحمد یسري313
Le droit des 

société à l'ère du 
numérique

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةنجاة البراھمي

07486325العمدونيأماني288

La responsabilité 
du banquier pour 

engagement 
indéterminé en 

matière de 
facilité de caisse

تقریر تربصقانون األعمال الدولیةبالموافقةنذیر بن عمو


