جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماسب  -الموسم
المقبحة لمذكرات
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ي
تخصص قانون إداري
األستاذ المقترح

العنوان
البلمانية
الحصانة ر
الضوابط الدستورية لحالة شغور رئيس الجمهورية
تطور نظام الرقابة عىل العملية االنتخابية
التقن
القانون لمراكز الردم
النظام
ي
ي
الوزارة يف النظام االداري الجزائري
القيمة القانونية لديباجة الدستور
المجلس االعىل لالمن
واالجتماع
المجلس االقتصادي
ي
القرارات االدارية المنفصلة
القوة النفوذية للقرار االداري
القانون للدائرة
النظام
ي
ر
مظاهر نظام عدم البكب يف االدارة الجزائرية
نظام التفويض االداري يف الجزائر
عالقة االدارة بالمواطن يف ظل المرسوم 131-88
القانون لوسيط الجمهورية
النظام
ي
القانون لالجالنب يف الجزائر
النظام
ي

أ.د /لجلط فواز

الجمع بي الوظائف يف القانون الجزائري
القانون للوظائف العليا يف الجزائر
النظام
ي
االمانة العامة للحكومة
حاالت تعليق عالقة العمل
المهن يف الوظيفة العمومية
الرس
ي
السلطة الرئاسية يف الوظيفة العمومية  -الضوابط والحدود-
أعمال السيادة والرقابة القضائية
المجلس االعىل للقضاء
أثر القوة القاهرة عىل تنفيذ االحكام القضائية
طرق تمويل المبانية العامة للدولة
تنفيذ مبانية الجماعات المحلية
حسابات التخصيص
القانون للمؤسسة العمومية للنقل شبه الحضي
النظام
ي
القانون للمؤسسة العمومية لتسيب المقابر
النظام
ي
المال
القانون للمراقب
النظام
ي
ي
العموم
القانون للمحاسب
النظام
ي
ي
القانون لآلمر بالضف
النظام
ي
تقييم العروض يف الصفقات العمومية
دفاتر ر
الرسوط يف القانون الجزائري
انواع الصفقات العمومية يف الجزائر
االستشارة يف القانون الجزائري
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العنوان
المال الجزائري
رقابة نوعية التسيب يف القانون
ي
السياسات العامة يف القانون الجزائري
تحوالت المالية العمومية يف ظل القانون العضوي /18
االسس الدستورية للمالية العمومية يف الجزائر
جودة الخدمة العمومية اآلليات واآلفاق
الوطن للمرفق العام
المرصد
ي

أ .د /ضريفي نادية

مبدأ حياد االدارة العمومية يف القانون الجزائري
ر
ون يف العقود االدارية
التعاقد االلكب ي
الشفافية يف االدارة العمومية الجزائرية
عالقة االدارة بالمواطن يف القانون الجزائري
السلطة التنظيمية يف الدستور الجزائري
المجلس االعىل للقضاء
مجلس الدولة الجزائري كهيئة مقومة
العلم يف القانون الجزائري
الحريات األكاديمية وحرية البحث
ي
المدن
الوطن للمجتمع
المرصد
ي
ي
المحكمة الدستورية
الحق يف بيئة سليمة يف اطار التنمية المستدامة
حريوة التجارة واالستثمار والمقاولة يف القانون الجزائري
منازعات العقار الفالح ف ر
الترسي ع الجزائري
ي ي
النظام القانون للعقار السياح ف ر
الترسي ع الجزائري
ي ي
ي

د /حميدوش آسيا

د /حجاب عبد هللا

القانون الستغالل العقار الموجه لالستثمار يف الجزائر
النظام
ي
ر
أدوات التهيئة والتعمب يف الترسي ع الجزائري
اض الفالحية عىل ضوء القانون رقم 03-10
استغالل األر ي
ر
دور الحوكمة االلكبونية يف تحقيق فعالية اإلدارة المحلية .
العموم الجديد.
اإلدارة العمومية يف الجزائر وآليات التسيب
ي
ر
العال" جامعة المسيلة نموذجا".
ون يف مؤسسات التعليم
ي
التسيب االلكب ي
الثقافة التسيبية يف المؤسسات العمومية.
ر
ر
البيومبي عىل مستوى وثائق الحالة المدنية.
االلكبونية يف الجزائر :تطبيقات النظام
اإلدارة المحلية
المدن وأثره يف صناعة القرار عىل مستوى اإلدارة المحلية.
المجتمع
ي
االستشفان
المسؤولية اإلدارية للمرفق العام
ي
دور المنازعة الجبائية يف حماية المكلفي بالضيبة
منازعات إلغاء ر
البقيم العقاري أمام القضاء اإلداري
منازعات اإلشهار العقاري
منازعات الحيازة أمام القضاء اإلداري

أ.د /حاج عزام سليمان

االستعجال يف المادة اإلدارية
القضان
نهاية القرارات اإلدارية بغب الطريق
ي
تنفيذ أحكام وقرارات القضاء اإلداري
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العنوان
منازعات الصفقات العمومية
المسؤولية اإلدارية للبلدية
القضان ضد القرارات التأديبية يف نطاق الوظيفة العامة
الطعن
ي
مبدأ الفصل بي السلطات يف الجزائر يف ظل التعديل الدستوري 2020

د /ولهي المختار

د /بوضياف اسمهان

الرقابة الدستورية يف الجزائر يف ظل التعديل الدستوري 2020
الحقوق والحريات االساسية يف الجزائر يف ظل التعديل الدستوري 2020
آليات تكريس دولة القانون يف الجزائر يف ظل التعديل الدستوري 2020
ر
االلكبونيه يف تسهيل الخدمات العمومية للمرافق العامة يف الجزائر
دور اإلدارة
ر
االليات القانونيه لحماية البيئة يف الترسي ع الجزائري
االليات المؤسساتيه لمكافحه الفساد يف الجزائر
الوطن التنمية الفالحيه
المخطط
ي
ر
الرقابة عىل الجمعيات يف الترسي ع الجزائري
اليات حماية البيئة ف ر
الترسي ع الجزائري
ي

د /فاضلي سيد علي

الرقابة القانونية عىل نفقات الحملة االنتخابية
الحماية القانونية للعامل ف ر
الترسي ع الجزائري
ي
ر
الحماية القانونية للموظف يف الترسي ع الجزائري
اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة المعلوماتية يف القانون الجزائري
ر
اإللكبونية يف القانون الجزائري
جريمة تبييض األموال بإستخدام الوسائط
الجزاءات الواقعة عىل مخالفة أحكام رخصة البناء يف ظل القانون الجزائري
شهادة المطابقة يف ضوء المرسوم التنفيذي رقم 15/19

د /مسعودي هشام

التطبيقات الخاصة بالرقابة الداخلية عىل الصفقات العمومية
الموارد المالية للبلدية وأثرها يف تحقيق التنمية المحلية
ر
اإللكبونية يف ضوء قانون الصفقات العمومية الجزائري
البوابة
دور مجلس المحاسبة ف مكافحة الفساد المال ف ر
الترسي ع الجزائري
ي ي
ي
تأثب الرخص اإلدارية يف المحافظة عىل البيئة
مبدأ الفصل بي السلطات يف ظل التحوالت السياسية

أ.د /فريجة محمد هشام

السلطة الوطنية المستقلة لإلنتخابات يف الجزائر
سلطة االدارة يف التعدیل االنفرادي للعقد االداري
العموم عن طریق عقود االمتیاز
تفویض المرفق
ي

د /فراحتية كمال

الرقابة القضائية عىل القرارات االدارية
عقود االمتياز والتنمية االقتصادية

د /بودور مبروك

عقود االمتياز والسيادة الوطنية
الحق يف الوصول إل الطلبات العمومية
الجودة يف خدمات المرفق العام

أ .د /دحية عبد اللطيف

القاض اإلداري يف اإلثبات
دور
ي
ر
منازعات رخص البناء يف الترسي ع الجزائري
الحماية القانونية للوثائق اإلدارية ف ر
الترسي ع الجزائري
ي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماسب  -الموسم
المقبحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
تخصص قانون إداري
األستاذ المقترح
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العنوان
البين يف الجزائر
دور البلدية يف تحقيق األمن
ي
ر
ضوابط تأسيس األحزاب السياسية يف الترسي ع الجزائري
المنازعات االنتخابية ف ر
الترسي ع الجزائري
ي
الية الدفع بعدم الدستورية يف النظام الدستوري الجزائري
المحكمة الدستورية يف الجزائر

د/موساوي فاطمة

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية يف ظل التعددية الحزبية
المكانة الدستورية للمؤسسات االستشارية وفقا للتعديل الدستوري 2020
الديمقراطية التشاركية يف الجزائر
ضوابط وحدود ممارسة االضاب يف الوظيفة العمومية

د /قمرة النذير

الحماية القانونية للصحة المهنية يف مكان العمل
عالقة العمل يف ظل القوة القاهرة.
للبلمان الجزائري
الوظيفة المالية ر
البلمانية
تدعيم مركز المعارضة كآلية لتفعيل الرقابة ر
تطبيقات مبدأ حياد اإلدارة يف القانون الجزائري
الرقان للمحكمة الدستورية
فعالية الدور
ري

د /رابعي إبراهيم

تأثب العقوبات التأديبية عىل ترقية الموظف العام
الرقابة عىل ر
البشح لالنتخاب يف القانون الجزائري
تجسيد مبدأ الحياد يف المجالس التأديبية
قواعد أخالقيات المهنة ودورها يف ضبط المهنة
فعالية آلية االستجواب يف الرقابة عىل عمل الحكومة
أحكام البعثات االستعالمية المؤقتة

