العنوان المقترح
إصالح مجلس األمن الدولي
المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان
دور مجلس حقوق اإلنسان الدولي في حماية حقوق اإلنسان
اآلليات الدولية التعاهدية لحماية حقوق اإلنسان
القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة
مبدأ الشرعية في إطار القانون الدولي الجنائي
دور لجنة القانون الدولي في تطوير قواعد المسؤولية الدولية
حماية حقوق اإلنسان في النزاعات الدولية
مبدأ حق تقرير مصير الشعوب في القانون الدولي العام
الالجئين في القانون الدولي العام
حماية البيئة البحرية في القانون الدولي
آليات حماية الملكية الفكرية في القانون الدولي
األساليب الدولية لمكافحة اإلرهاب
الحماية الدولية لضحايا النزاعات الدولية
الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية
النظام القانوني لحل النزاعات الحدودية
العقود الدولية
التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام
الحصار الدولي دراسة سياسية قانونية
التحفظ في ضوء أحكام القانون الدولي العام
الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية و القنصلية في القانون الدولي
تنازع االختصاص القضائي في الجرائم الدولية
تطبيق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني
الحماية الدولية لحقوق الطفل
حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي
مسؤولية رئيس الدولة الجنائية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولة
حدود سلطات النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية
الحماية القانونية للبيئة البحرية ضد التلوث على ضوء أحكام القانون الدولي
الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي
جرائم المخدرات و مكافحتها
شروط صحة المعاهدات الدولية
االستخدام الدولي للفضاء الخارجي في ظل أحكام القانوني الدولي العام
دور الجامعة العربية في حل النزاعات الدولية

بوشمال جهاد

مبروك جمالي

تبرمسين فيصل
عوماري محمد
بن جاب هللا اسامة
عبد الحليم سالم
حسن سعدي
سميرة نوي
مولود نعيم

بوجمعة نصر الدين
صفية هنودة

العنوان المقترح
تفسير المعاهدات الدولية

كزة ناصر

آليات تنفيذ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب
منازعات الحدود الدولية في منطقة المغرب العربي
مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات الدولية
مبدأ حق تقرير المصير
النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية لسيراليون
جهود االنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة

موسى براهيمي

رغيس وهيبة

الحصانة الدبلوماسية
المبادئ األساسية التي تحكم القضاء الدولي الجنائي

نرجس بوجنيبة

تطوير قواعد نورمبارغ في نظام روما األساسي
دور المجلس االقتصادي و االجتماعي لألمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان
أثر حق االعتراض –الفيتو -على فعالية مجلس اآلمن
المتاجرة بالرقيق األبيض في ضوء القانون الدولي الجنائي
مبدأ االختصاص الجنائي العالمي في الصكوك الدولية
جامعة الدول العربية و االتحاد األوروبي –دراسة مقارنة-
دور مجلس األمن في القضية الفلسطينية
دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان
جرائم التعذيب و آليات الحماية منها في القانون الدولي
الحماية الدولية لحقوق المرآة

طويل يوسف
سليماني صفاء

تفسير العقد التجاري الدولي
القانون الواجب التطبيق في عقود التجارة الدولية
التحكيم آلية لتسوية منازعات التجارة الدولية
مبدأ الثبات التشريعي في تنفيذ االلتزامات العقدية
آلية التفاوض و دورها في إثبات االلتزام
النظام القانوني لعقد التفاوض
التعاون الدولي في مجال حماية البيئة
آليات تطبيق و تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
اآلليات الدولية لمكافحة تبييض األموال

زرناجي فهيمة

العنوان المقترح
الحماية الدولية لحماية اآلثار التاريخية
حماية الفرق الطبية خالل النزاعات المسلحة
اآلليات الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة
المحكمة الجنائية الدولية كآلية لحماية حقوق و حريات اإلنسان
حقوق المسجونين بين المواثيق الدولية و القوانين الداخلية
موانع المسؤولية الدولية
تطور مفهوم جرائم الحرب
حصانة الموظفين الدوليين
دور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاع المالي
النظام القانوني للمنظمات غير الحكومية
ضمانات الفرد قبل و أثناء المحاكمة في القانون الدولي
دور مجلس األمن اتجاه القضية الفلسطينية
دور االتحاد اإلفريقي في حل النزاعات الدولية
دور التحكيم و القضاء الدوليين في تسوية المنازعات الحدودية
دور المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد الدولي
عقوبة اإلعدام بين االتفاقيات الدولية و التشريع الوطني
النظام القانوني للتفاوض في عقود التجارة الدولية
دور المنظمات الدولية و اإلقليمية المتخصصة في إرساء مبدأ تفتيش العمل
حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية و الشريعة اإلسالمية –دراسة مقارنة-
حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
نظرية السلطات الضمنية في القانون الدولي
دور محكمة العدل الدولية في تفسير و تطبيق ميثاق األمم المتحدة
الوظيفة اإلفتائية لمحكمة العدل الدولية
سلطات مجلس األمن في مجال حفظ السلم و األمن الدوليين وفقا للفصل السابع من الميثاق
الحماية الدولية لألطفال الالجئين
حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي
حماية البعثات الدبلوماسية أثناء النزاعات المسلحة
دور مجلس األمن في حماية سيادة الدول
دور الدول األوربية في حل قضية الهجرة غير الشرعية
الحق في الحياة في المواثيق الدولية
إخفاقات مجلس األمن في حماية حقوق اإلنسان –األسباب و النتائج -
حق اإلنسان في حرية المعتقد –دراسة مقارنة من أحكام الشريعة اإلسالمية و المواثيق الدولية-
حماية المهاجرين في القانون الدولي اإلنساني
حماية األقليات –دراسة مقارنة بين مبادئ الشريعة اإلسالمية و أحكام المواثيق الدولية -
الجزاءات الدولية و أثار تطبيقها على حقوق اإلنسان
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