قائمة المواضيع المستهلكة ادارة و مالية لسنة
2015/2014 -1
الرقم

االسم واللقب

01

مصطفاوي آسيا

02

متيجي فتيحة

03

حيموم مجيد

04

بقاسمي شريفة

05

بالو احالم

06

ليعالوي دليلة

07

رخوان امين +
تواتي محمد
أنيس
ديهم الويزة

09

تواتي عبد النور

10

روطان هناء

11

عمور سمية

12

دلهوم سهام

13

دمدوم سعيد +
مداحي وليد

08

عنوان المذكرة

المشرف

تاريخ االيداع

عيساوي
محمد
سعودي
عمر

2015/02/01

عقد االمتياز في التشريع
الجزائري
سلطة القاضي االداري في
مواجهة القرارات االدارية
المشوبة بعيب في هدفها
قاسم حكيم
تنفيذ العقد االداري في
التشريع الجزائري
زعادي
امتناع االدارة عن تنفيذ
القرارات القضائية االدارية محمد جلول
قاسم حكيم
حماية المال العام في
التشريع الجزائري
لعشاش
مراحل و اجراءات نزع
محمد
الملكية في القانون
الجزائري
رحماني
دور هيئات الضبط االداري
حسيبة
في المحافظة على النظام
العام
زعادي
إدارة الموارد البشرية في
محمد جلول
المؤسسات المصرفية (
تسيير طلبات القرض
المصغر) BEA
تنفيذ احكام القضاء االداري قاسم حكيم
عن طريق الغرامة التهديدية
بطاطاش
التسيير االداري للموارد
نذير
البشرية و طرق التوظيف
في المؤسسة العمومية
زعادي
تكريس مبدأ حياد االدارة
محمد
في التشريع الجزائري
نظام االثبات في المنازعات
االدارية
مكافحة التهريب الضريبي
في القانون الجزائري

لعشاش
محمد
أ /عوادي
فريد

ضبط العنوان

رأي اللجنة
مقبول
مقبول

2015/02/03
2015/02/05

مقبول

2015/02/09

مقبول

2015/02/10

مقبول

2015/03/02

مقبول
شرط ضبط
العنوان
مقبول

2015/03/17

مقبول

2015/03/16

مقبول
2015/04/06
2015/04/06

مقبول

2015/04/09

مبدأ حياد االدارة في
التشريع الجزائري

2015/04/09

عين المشرف +
ضبط العنوان
التقيد بقانون
الضرائب

2015/04/12

مقبول شرط
ضبط
العنوان
مقبول شرط
الضبط
مقبول مع
الضبط

رحمي حسينة

قطاع التأمين في الجزائر

15

بالطيب نعيمة

الرقابة القضائية على
مشروعية القرارات المتخذة
في حالة الضبط اإلداري

16

نجاري تيزيري
و سعدات حليمة

17

عباس شفيقة و
لعراشي حورية

14

18

باش ريمة

19

عموش محمد
عادل و عموش
مالك
زيدات سمية

21

بلقاسم تسعديت

22

هالل احمد

23

حماني وليد

24

ميهوبي سهام

25

فرهي حسين

26

دهوة ليندة و
رزقي كريمة

20

المسؤولية اإلدارية
للمستشفى العمومي بين
الخطأ الشخصي و الخطأ
المرفقي

2015/04/13

مقبول مع
الضبط
مقبول مع
الضبط

بركات
كريمة
خليفي سمير 2015/04/13
عيساوي
محمد

2015/04/16

مقبول

عيساوي
محمد

2015/04/16

األخطاء الطبية في
المستشفيات العامة في ظل
القضاء اإلداري
التامين من المسؤولية ضد سحنين احمد 2015/04/16
حوادث المرور
أحكام التقاعدي التشريع
الجزائري

عيساوي
محمد

التصريح بالمنفعة العمومية عوادي فريد
لنزع الملكية و المنازعات
المتعلقة به في ضوء
التشريع الجزائري
بن صفى
النظام القانوني للترقية في
علي
الوظيفة العمومية
بوترعة
نزع الملكية بين سلطة
سهيلة
االدارة و الضوابط القانونية
في التشريع الجزائري
بوترعة
الضوابط الواردة على
سهيلة
عملية ابرام العقود االدارية
عوادي فريد
قرار قابلية التنازل عن
االمالك في التشريع
الجزائري
بلحارث
تسوية منازعات الصفقات
ليندة
العمومية في ضوء المرسوم
الرئاسي رقم 236-10
المعدل و المتمم
هيئات الوالية في التنظيم ربيع نصيرة
االداري الجزائري

مقبول شرط
الضبط
تعيين المشرف

مقبول شرط
الضبط

2015/04/19

مقبول

2015/04/19

مقبول شرط
اعادة ضبط
العنوان

2015/04/19

مقبول

2015/04/20

مقبول

2015/04/21

مقبول شرط
الضبط
مقبول شرط
الضبط

2015/04/21

مقبول

2015/04/21

2015/04/22

تقيد العنوان

مقبول

27

سعيدي سمرة +
عكوش سميرة

28

سعدوني فاطمة

29

الوناس مصطفى

30

أوشن منير

31

عقال سميحة
+حميشي سوسن

32

لكحل مصطفى

33

سعيداني رابح +
بوعلي محمد

34

شاشوة وحيد

35

موهوب امينة +
شيخي صليحة

36

عطوي مسعودة

37

بطاهر حنان

38

سماعيلي عمر

39

هطال رفيق +قاسم
مراد

الرقابة االدارية على
المنتخبين للبلدية

نذير بطاطاش 2015/04/22
يحياوي فاتح

رقابة القضاء لمدى شرعية
العقوبات االدارية العامة
يحياوي فاتح
تنفيذ االحكام و القرارات
القضائية االدارية و
الصادرة ضد االدارة
بلهوط
احكام رخصة البناء في
ابراهيم
المناطق الخاصة وفقا
للتشريع الجزائري
كمون حسين
الضمانات القانونية لجبر
االدارة على تنفيذ االحكام
القضائية الصادرة ضدها
بوترعة
القضاء أالستعجالي في
سهيلة
المادة االدارية
ربيع نصيرة
السر المهني للموظف
العمومي واجب بآثار قانونية
النظام القانوني للبلدية في
الجزائر في ظل القانون
الجديد 10-11
حدود الضبط االداري و
اثره على ممارسة الحريات
العامة
دور الحكم الراشد في البلدية

2015/04/22
2015/04/23

الرقابة االدارية
على المنتخبين
المحليين
تعين مشرف

مقبول شرط
ضبط
العنوان
مقبول

عين مشرف

مقبول

2015/04/23

مقبول

2015/04/06

مقبول

2015/04/06

مقبول

السر المهني
2015/04/06
للموظف العمومي

بطاطاش نذير 2015/04/26

مقبول شرط
ضبط
العنوان
مقبول

عوادي فريد

2015/04/26

مقبول

تسمبال
رمضان
خليفي سمير

2015/04/27

مقبول

الدعوى االستعجالية في
المواد االدارية في ظل
القانون 10/08
حمالجي
وقف تنفيذ القرارات االدارية
جمال
في ظل التشريع الجزائري
رقابة المتفشية العامة للمالية لوني نصيرة
على النفقات العمومية

2015/04/27

في ضل القانون
10-08

مقبول

2015/04/27

مقبول

2015/04/27

مقبول

40

خيمود خالد

مجلس المحاسبة  :نظامه و
دوره في حماية المال العام

رحماني
حسيبة

2015/04/27

مقبول

41

طيبي سارة
+مجري وردة

الرقابة على التصريح
بالمنفعة العامة في التشريع
الجزائري

ربيع نصيرة

2015/04/27

مقبول

42

43

دراجي سهام +
قاضي اسمهان

بغدادي ليندة
فرقاني زكرياء

44

محمد الطاهر

45

عبيدات ريمة و
بوعزير حنان
قالل ذهبية

47

داودي نورة

48

يحياوي محمد

49

نبيل قاري

51

بدر الدين رقية

51

بوطالب نبيلة

52

شرشور رفيقة +
مادي خديجة

53

سعيداني سلوى

46

ابرام الصفقات العمومية عن بوسعيدة دليلة
طريق التراضي

الحركة الدورية للموظف في
التشريع الجزائري
فعالية العنصر البشري في لوني نصيرة
تطوير االدارة الجزائرية
بن غرابي
اساليب التنمية االدارية في
سمية
الجزائر
ربيع نصيرة
فعالية التامين في تحقيق
التنمية االقتصادية
تيسمبال
ضمانات الصفقة العمومية
رمضان
بين االبرام و التنفيذ
بن صوط
الرقابة على التهيئة و
حورية
التعمير في التشريع
الجزائري
اوتفات
االليات االدارية و القضائية
يوسف
لتسوية المنازعات الضريبية
في النظام القانوني
الجزائري
الوسائل المتكررة إلدارة و لعشاش محمد
تسير المرفق العام دراسة
نموذجية لعقود اسناد و
التنقل و نقل الملكية)
بوترعة
التسيير التقديري للموارد
سهيلة
البشرية في االدارات
العمومية الجزائرية
تسمبال
في الطرق البديلة لحل
رمضان
النزاعات (الصلح والوساطة
)
ضمانات الموظف العام امام بوديسة كريم
العقوبة التأديبية

/04/27
2015

مقبول

2015/05/27

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

ضبط
العنوان
(طويل )

2015/04/28

مقبول

2015/04/28

تحذف في

مقبول مع
حذف (في)
مقبول

2015/04/28

 54درار أمال +ازمور االستقاللية المالية للجماعات مخلوف كمال
المحلية
سليمة
2015/04/28

مقبول

55

قبيلي سامعة

56

فودي سعيدة

 57فايد صدام حسين+
بولوزة عبد المجيد

58

مزواري سفيان +
سيلي عميروش

59

طالل عادل

60

دحاك ليندة

61

بورحلة فايزة

62

سالمي حيزية +
طاهر نسيمة

63

حماز هيبة

64

سالم محمد

65

ايت مجبر يمينة

66

فودي كاهنة

67

رميني محمد

68

بركي محمد

 69سعدودي خير الدين

دور الجماعات المحلية في
حماية البيئة في التشريع
الجزائري
فعالية التامين في تغطية
المخاطر

باحمد طاهر

2015/04/29

مقبول

سحنين أحمد

2015/04/29

مقبول

والي نادية

2015/04/29

النظام القانوني للصفقات
العمومية و المخالفات
المتعلقة بها في ظل قانون
مكافحة الفساد 01/06
ركروك
الرقابة االدارية و تاثيرها
راضية
على المجالس البلدية في ظل
القانون الجديد
بوترعة
التسيير البشري في
سهيلة
الجماعات المحلية في
الجزائر
تاثير المركز القانوني للوالي ريبع نصيرة
على استقاللية الجماعات
المحلية
زعادي محمد
دور القضاء التأديبي في
جلول
محاكمة الموظف العمومي
وفق التشريع الوظيفي
الجزائري
بن صفى
الرقابة القضائية على
علي
السلطة التقديرية لإلدارة في
الجزائر
البلدية قي القانون الجزائري ربيع نصيرة
تكريس مبدأ حرية النافسة
في الصفقات العمومية
حقوق الموظف في اطار
القانون االساسي العام
للوظيفة العمومية 03-06
االطار القانوني لعملية نزع بوسعيدة دليلة
الملكية المنفعة العامة
رحماني
االختصاص النوعي للمحاكم
حسينة
االدارية
سحب القرارات االدارية من قاسم حكيم
طرف االدارة العامة
يحياوي
الرقابة الوصاية على
الجماعات المحلية في
الجزائر

تعيين المشرف

مقبول

2015/04/29

مقبول

2015/04/29

مقبول

2015/04/29

مقبول

2015/04/29

مقبول

2015/04/29

مقبول

2015/04/29

تعين المشرف

مقبول

محمد
عيساوي
لعشاش محمد 2015/04/30

مقبول

2015/04/30

مقبول

2015/04/30

مقبول

2015/04/30

مقبول

2015/04/30

مقبول

2015/04/29

مقبول

70
71
72

حماز ايمان +
اوكيل نوال
عاشور عقيلة +
غماري سامية

73

العمري نوها

74

مرزوق شيمان

75

مرزوق سيرينا

76

بوبراس نادية

77

شكرون وردية
+زيرق سومية
بوزير كريمة

78
79

80

توهامي علي
معيز كريمة+
اعراب نوال

القضاء الكامل في الجزائر

قاسم حكيم

2015/04/30

مقبول

بن صفى
علي
سرور محمد

2015/05/03

مقبول

2015/05/03

مقبول

النظام القانوني للقرار
االداري
التامين على االخطار
المهنية للعامل لحوادث
العمل ،االمراض المهنية
دور االدارة االلكترونية في ربيع نصيرة
سير المرفق العام
عيساوي
الرقابة القضائية على القرار
محمد
التأديبي كضمانة اساسية
كحماية الموظف العام
رقابة القاضي االداري على لونيسي علي
قرار تسريح الموظف العام
لكحل صالح
دور االجهزة االدارية و
المالية في تفعيل ضمانات
االستثمار في الجزائر
عوادي فريد
التكامل االستراتيجي بين
العمران و حماية البيئة
ربيع نصيرة
التوقيع االلكتروني في
القرارات االدارية
اختصاص مجلس الدولة في حماني ساجية
فض النزاعات االدارية وفق
التشريع الجزائري
الوصفيات القانونية االساسية لونيسي علي
للموظف العمومي

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/05

مقبول

2015/05/05

مقبول

2015/05/05

مقبول

2015/05/05

مقبول
مقبول
مقبول

81

االساليب الحديثة للتنمية
سليمي مسعودة
االدارية بين الواقع و حتمية
التغيير
بنوار سيف الدين سلطات القاضي االداري في كمون حسين
دعوى االلغاء
علي
التسوية القضائية للمنازعات ربع نصيرة
ساري كهينة
الجبائية في التشريع
الجزائري
تأثير تدابير الضبط االداري سعودي عمر
بركي احمد +
على الحريات العامة
سعيدي محمد امين

85

لوني نصيرة

2015/05/05

عساوي محمد

/05//06

82
83

84

86

خليفي سمير

2015/05/03

مقبول

طاع هللا فوزي +
كريش مليكة
حديوش فاطمة

رخصة البناء و المنازعات
المتعلقة بها
طرق اإلثبات في المجال

زهرة
87

درين سليمان

88

شرابي احمد

89

رزوق مخلوف

90

فضالة المية

91

مسيلي امينة

92

سباح امال

93

قاسيمي سعيدة

94

قاسيمي حسان

95

مرسلي يوسف

96

موالي عوادي
محمد

97

خالد محمد ياسين

98

معاش علي +
معاش علي
درويش كمال +
عليوان لزهر

100

سجال
فتيحة+زروقي
حياة
رقية بدر الدين

102

مصباح فروجة

99

101

الضريبي

2015
لعشاش محمد

حقوق المالك اتجاه االدارة
نازعة الملكية
مساهمة الضرائب و الرسوم نذير بطاطاش 2015/05/06
في نفقات الجماعات المحلية
دور الجماعات االقليمية في بوديسة كريم 2015/05/07
التنمية المحلية (دراسة حالة
الوالية )
الخبرة القضائية في المادة
االدارية
حق االفراد في استعمال
المال العام
االجراءات االدارية
للتحصيل الضريبي
المبادئ االساسية لإلثبات
في المواد االدارية
حق االضراب و مبدا
استمرارية المرفق العام
بانتظام و اطراد
الدور التنموي للجمعات
المحلية – دراسة حالة
البلدية -
االليات االدارية و الرقابية
لمكافحة الفساد االداري في
الجزائر
تسوية المنازعات الطبية في
مجال الضمان االجتماعي

دور القضاء االداري في
حماية البيئة
الحكم الراشد كآلية لتفعيل
التنمية المستدامة في
الجزائر
االطار القانوني للمصالحة
الجمركية
عقود البوت كوسيلة مبتكرة
الدارة المرفق العام
فعالية الصندوق الوطني

مقبول

2015/05/06

مقبول
مقبول

زعادي محمد 2015/05/07
جلول
قاسم حكيم
2015/05/07

مقبول

عوادي فريد

2015/05/07

مقبول

لعشاش محمد

2015/05/07

مقبول

بوسعيدة دليلة

2015/05/07

حماني سجية

2015/05/07

/بطاطاش
نذير

2015/05/07

زعادي محمد 2015/05/07
جلول

بطاطاش
نذير
لوني نصيرة 2015/05/21
2015/05/21

مقبول

ضبط العنوان

مقبول
مقبول

تعيين المشرف

مقبول
مقبول

مقبول
مقبول مع
ضبط العنوان

محمودي

2015/05/21

مقبول مع
ضبط العنوان

يحياوي

2015/05/24

سحنين

2015/05/24

مقبول مع
ضبط العنوان
مقبول مع

103

ربيع سعدية
+رباح سامي (
حالة خاصة)
دحماني يوسف
 +لبانجي بشير

105

عساس عبد
الحليم

106

عويج امينة

107

سيلي عميروش

108

بن عمار عبلة

109

صديقي المية
+لخمي اسيا
دريدي باسم

111

غربي سميحة

104

110

للتأمينات االجتماعية
 CNASو دوره في حماية
هذه الفئة
منازعات الضمان
االجتماعي و دوره القاضي
فيها
مبدا تدرج القواعد القانونية
و اثاره على الوظيفة
القضائية

ضبط العنوان
زعادي
جلول

2015/05/24

مخلوف
كمال

2015/05/24

سعودي
عمر

2015/05/24

مقبول

2015/05/24

مقبول مع
ضبط العنوان

2015/05/31

مقبول

الرقابة المصرفية على
البنوك التجارية في القانون
الجزائري
بوترعة
سياسات تسيير الموارد
سهيلة
البشرية في المؤسسات و
ادارات العمومية الجزائرية
بن نويوة
دور الضبط االداري في
عبد المجيد
مجال حماية البيئة
دريدر
النظام القانوني للمجلس
مالكي
االعلى للقضاء في الجزائر
لعشاش
االثبات في الدعوى االدارية
محمد
سعودي
التعويض عن الخطأ
عمر
الشخصي و المرفقي في
القانون االداري
انواع التأمينات بحرية ،
برية و جوية

دور القاضي في
منازعات الضمان
االجتماعي
اثار مبدأ تدرج
القواعد القانونية و
أثرها على الوظيفة
القضائية

مقبول
مقبول

2015/06/07

مقبول

2015/06/09

مقبول

2015/06/10

مقبول

سحنين احمد 2015/06/14

مقبول

2016/2015 -2
الرقم

اســم الطالـــــــب

01

عيدات وريدة
حبيطوش سعدية

المــــوضـــــوع
االسباب القانونية النتهاء عالقة
عمل الموظف العمومي في
الجزائر

02

عويج امينة

ادارة الموارد البشرية ودورها في
عصرنة الوظيفة العمومية
الجزائرية

االستاد (ة)
المشرف

قرار اللجنة مالحظات

أ /بغدادي ليندة

مقبول

أ/بوترعة سهيلة مقبول بشرط
موافقة المشرف
على التعديل

03

زكنون الياس

مفتشية العمل ودورها في حل
نزاعات العمل

د/مخلوف كمال

مقبول

05

أجراد لونيس

درجات التقاضي في القضاء
اإلداري

أ /خيوك عمر

مقبول

06

طالب سليمان
ربوح نور الدين

المحاسبة العمومية أداة للرقابة على رحماني
حسيبة.
المال العام

مقبول

07

زموش سفيان

ضوابط سلطة االدارة في تعديل
شروط الصفقة العمومية

د/مخلوف كمال

مقبول

08

بلمادي سليمان

المسؤولية االدارية على اعمال
الشرطة

عوادي فريد

مقبول

09

العموري سعيد

تحليل فكرة الضبط االداري من
حيث الطبيعة القانونية و االهداف

أ /رحماني
حسيبة

مقبول

10

يدو حكيم

االليات االدارية لحماية المال العام أ /رحماني
في اطار قانون الصفقات العمومية حسيبة

مقبول

11

رزيق مريم

د/حمودي
ناصر

مقبول

الجرائم الجمروكية بين المتابعة
القضائية و مسطرة الصلح في
التشريع الجزائري

شايب نبيلة

االختصاصات االستشارية و
القضائية لمجلس الدولة

بلقرين غنية

رهانات التكوين في المؤسسة
الجزائرية :دراسة حالة :مديرية
التربية لوالية البويرة

12
13

سحالي فضيلة

أ/عيساوي
فاطيمة

د/مخلوف كمال

مقبول

مقبول

14

قليل امينة

تسوية منازعات عقد االمتياز و
نهايته

أ/يتوجي سامية

مقبول

15

عيساوي فايزة

السلطات االدارية المستقلة في
القطاع المصرفي بالجزائر

د/عيساوي
محمد

مقبول

16

بهياني مراد

رقابة القاضي االداري على
القرارات االدارية

د/مخلوف كمال

مقبول

17

كريمية هاجر

تسوية منازعات الوظيفة العمومية
في التشريع الجزائري

د عيساوي
محمد

مقبول

18

ساسي مريم

االدارة االلكترونية -دراسة مقارنة -أ /ربيع نصيرة

مقبول

19

حموش دليلة

المسؤولية االدارية للموظف العام
عن افشاء السر المهني في الجزائر

أ /باحمد
الطاهر

مقبول

17

ياسمين رميلي

طرق ابرام الصفقات العمومية في
ظل المرسوم الرئاسي رقم
 247/15المتضمن تنظيم الصفقات
العمومية وتفويضات المرفق العام

أْ /زعادي
محمد جلول

مقبول

18

طالحي فتيحة

التحكيم في العقود االدارية

19

بوقرو سهيلة

االلتحاق بالوظيفة العمومية في
التشريع الجزائري

عبد هللا دوان

اوسديدان سهيلة
20

حوتي مختار

د /محمد
عيساوي

مقبول

أ /بغدادي ليندة

مقبول

سلطة القاضي االداري في الموازنة أ /ايت بن عمر
صونيا
بين الظبط االداري والحريات
العامة في الضروف العادية

مقبول

بشرط ضبط
العنوان كما هو
وارد في
المحضر

21

غازي مسعود +بن
طوطاح فاروق

22

منصوري سمير
حمادي عفاف
جوهر

23

بوشلقيع عبد
الوهاب

اختصاص القضائي في المادة
االدارية

االمين العام للبلدية و عالقته برئيس
المجلس الشعبي البلدي

الجماعات المحلية والتنمية
المستدامة

أ /ايت بن عمر
صونيا

مقبول

مقبول

ضبط العنوان
عالقة االمين
العام للبلدية
برئيس المجلس
الشعبي البلدي

مقبول

دور الجماعات
المحلية في
التنمية المستدامة

أ /مصاد رفيق

أ/سعودي عمر

عيساوي علي
اولماس صبرينة

النظام القانوني للمسؤولية االدارية
على اساس المخاطر

بن كيحول ربيحة

امتيازات السلطة العامة بين السلطة رحماني
أ/حسيبة
التقديرية والتقييد

24
25

صواف سوسن
26

عوادي رزيقة

27

العلمي لمين

28

فودي محمد االمين

29

مقراني جميلة

30

بوجاوي مسعودة

كمون حسين
أ/

مقبول

مقبول

العقوبة التأديبية للموظف العمومي
في قانون الوظيف العمومي
الجزائري

د/لونيسي علي

مقبول

التفويض في التنظيم االداري
الجزائري

زعادي محمد
جلول

مقبول

مبدا حياد االدارة وعالقته
بالموظف العمومي

بدون مشرف

مقبول

أْ /رحماني
حسيبة

مقبول

ضبط العنوان
حماية المال العام
في الشريع
الجزائري

التظلم االداري المسبق كوسيلة لحل أْ /بوسعيدة
دليلة
النزاع االداري

مقبول

ضبط العنوان
التظلم االداري
المسبق كآلية
لحل النزاع
االداري

ماهية المال العام وحمايته في
التشريع الجزائري

مع ضبط العنوان

31

بركات خديجة

سلطة اإلدارة في تنفيذ الصفقات
العمومية

فضيلة بوقرة

الوسائل الوقائية والقمعية لمجابهة أ  /زعادي
ظاهرة الفساد في مجال الصفقات محمد جلول
العمومية

لحمي سميرة
32

أ/حماني سجية

مقبول

مقبول

مع الضبط
(مكافحة ظاهرة
الفساد في مجال
الصفقات
العمومية في ظل
المرسوم
الرئاسي
245/15

33

حامة وسام

الفساد االداري في الوظيفة العامة

بغدادي ليندة

مقبول

كرفاح نبيهة

34

بلقاسم نادية
مسعودي فاطمة

35

بوراس صبرينة

الحقوق المالية للموظف في التشريع
الجزائري

بغدادي ليندة

مقبول

حماية حقوق الموظف العمومي
وضمانها في التشريع الوظيفي
الجزائري

أ/بغدادي
ليندة

36

لفاني وحيد

قانون الترقية في مختلف األسالك
التابعة للحماية المدنية

أ /ربيع
زكرياء

37

بيبي فريد

الجماعات المحلية في ظل التحول
الديمقراطي

أ/بوديسة
كريم

38

ربيع امينة

النظام القانوني للمرافق العامة في
الجزائر

أ/رحماني
حسيبة

مقبول

39

طالل امين

طرق واجراءات ابرام وتنفيذ
الصفقات العمومية دراسة مقارنة بين
المرسوم الرئاسي 236/10
و247/15

أ/قاسم حكيم

مقبول

بوشملة ياسمينة

حميدي محمد

الشيخ محمد

40

راعي عبد الكريم

41

غمام سهام
دحماني نورة

الوالية القضائية للمحاكم اإلدارية بين أ/بوترعة
العمومية والتقييد في النظام القضائي سهيلة
الجزائري
االدارة االلك

أ/ربيع
نصيرة

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

.

42

زوقاغ سمير
عزيزي حميد

43

ادريسي فروجة

44

ادريسي مايسة

45

اوتو محمد
قصوري خليد

15

عبد الالوي يزيد

المسار المهني للموظف (دراسة
قانونية وفق قانون )03-06

ترسيخ أخالقيات الموظف العمومي د /مخلوف
في عملية التوظيف والحد من ظاهرة كمال
الفساد اإلداري

مقبول

د /مخلوف
كمال

مقبول

ضمانات المكلف بالضريبة في
منازعات الوعاء الضريبي

أ /ربيع
زكرياء

مقبول

التفويض في المرفق العام

أ/حماني
سجية

دور آليات الرقابة في حماية المال
العام في الجزائر ومقارنتها باآلليات
الحديثة

ايقيني صليحة

46

02

وزاني رشيد

فطيمة شيخي
اونيسة بوستة

أ/بوديسة
كريم

مقبول

التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد رحماني
أ/حسيبة

حرية الموظف العمومي في
التوقف عن ممارسة النشاط
الوظيفي

د/مخلوف كمال

مقبول

مقبول

مقبول

03

لعريبي توفيق

التوظيف وأثره على أداء
المؤسسات واإلدارات العمومية

أ /بن صفى علي

مقبول

04

واعد مولود

دور المجتمع المدني في حماية
البيئة في إطار التنمية المستدامة

أ /رداف

مقبول

حاجين نور الدين
05

حدو سعاد

الضمانات المتاحة للموظف خالل

أ /سحنين احمد

مقبول

ضبط

تسوية منازعات الضمان الجتماعي
06

حمر العين عبد
الناصر بوشناق
محمد

07

أوصيف امين

المسؤولية الجزائية للبنك عن
جريمة تبيض االموال في التشريع
الجزائري

بلحواسين توفيق

جرائم االعتداء على االموال العامة
وفقا لقانون 01-06

ربيعي عبد
الحليم
08

لقمان حياة

اثر الرقابة على ميزانية البلدية في أ /ربيع زكرياء
حماية المال العام

مقبول

أ/بوديسة كريم

مقبول

10

لعزيزي عبد
المالك

الوظيفة االستشارية في اإلدارة
الجزائرية

11

معزوز باهية

الفساد المالي و اإلداري و أثرهما
على التنمية الوطنية

صحراوي امينة

أ/مامش نادية

مقبول

د /عيساوي محمد

أ/ايت بن عمر صونيا

مقبول

ركن االختصاص في القرار
االداري

أ/حماني ساجية

مقبول

الضمان االجتماعي وآلية عمله

أ/سحنين احمد

مقبول

أ/حمالجي جمال

مقبول

أ/لوني نصيرة

مقبول

13

14

روشو دليلة

15

مصباح فروجة

16

ضيف توفيق

اآلثار المالية لعدم تنفيذ األحكام
القضائية اإلدارية في ظل قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية -08
09

17

بوصبع سماعيل

النظام القانوني لألمالك الوطنية
في الجزائر

قصاري ليندة

نظام تمويل الجماعات المحلية

18

قاسم حكيم

مقبول

مقبول مع ضبط
العنوان

صبرينة
شمالل +حوتي
مختار

اسعيداني سمير

العنوان

أثار العقد اإلداري بين األطراف
المتعاقدة

أ/سعودي عمر

مقبول

اقتراح اثار
الفساد على
التنمية
الوطنية

اقتراح
اليات سير
الضمان
االجتماعي

أجهزة الرقابة على تسيير المال
العام

19

دقي شفيقة

20

ثابتي رمضان

اختصاصات المحاكم اإلدارية في
ظل قانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية الجديد

د /مخلوف كمال

مقبول

أ/عوادي فريد

مقبول

25

سطحوم عبد
الرحيم

المعيار العضوي كأساس النعقاد
اختصاص القضاء االداري

د/مخلوف كمال

مقبول

26

بايود نبيلة +
عثماني شمس
النهار

دور مجلس المحاسبة في الرقابة
على المؤسسات االدارية

أ /ربي زكريا ء

مقبول

27

زيان حنان

مجال نشاط الوالي في التشريع
الجزائري

مزيان صونيا

أ/بلعزوز رابح

مقبول

28

تواتي حسان

تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية
طات الطابع االداري الخاضعة
لالحكام القانونية االساسية
المشتركة و الرقابة عليها في
الجزائر

أ /ربيع زكرياء

مقبول

29

مزياني دليلة

النزاع االداري و معايير تحديده
في القانون الجزائري

د /لعشاش محمد

مقبول

30

هربان ناصر

مكافحة الفساد في النظام الجمركي رحماني
الجزائري
حسيبة

مقبول

31

عزي نوال +
دقابة سامية

سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه
المتعامل المتعاقد في مجال
الصفقات العموةمية في ضل قانون
الصفقات العمومية الجديد

أ /رحماني حسيبة

مقبول

33

بن عيسى فايزة

دور فعالية مكافحة الفساد في
تاسيس الحكم الراشد

أ/رحماني حسينة

مقبول

34

مراكشي حمزة
 +شكار زوليخة

دور القاضي االداري في الموازنة
بين الضبط االداري و الحريات
العامة في الظروف العادية

بوديسة كريم

مقبول

35

مسعودي حياة
+شرقي سارة

سلطة الجهات القضائية العادية في
تطبيق قانون المنافسة في
الممارسات المقيدة للمنافسة

أ /زعادي محمد
جلول

مقبول

36

مبارك محمد
لمين

تاثير الظروف االستثنائية على
مؤسسات و سلطات الدولة
الدستورية

أ /سحنين أحمد

مقبول

37

عيواج صدام
حسين

دور قواعد التهيئة و التعمير في
حماية البيئة

د /والي نادية

مقبول

38

بن الشيخ خيرة

المسؤولية على عمليات تنفيذ
الميزانية

أ /دريدر مالكي

مقبول

39

غول سليمان

التسير المالي للبلديات في الجزائر

أ /بوديسة كريم

مقبول

40

عباد لمين

اشكاالت تنفيذ االدارة لالحكام
االدارية

أ/عثماني حسين

مقبول

41

شعبان شاوش
مصطفى
+حدادي سفيان

القواعد العامة إلعداد الميزانية في
الجزائر

أ /بوديسة كريم

مقبول

42

عالل نور الدين

دور التنمية المستدامة في حماية
البيئة

أ /أوتفات يوسف

مقبول

43

معاش علي

اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة
بحماية البئية لسنة 1992

أ /بطاطاش نذير

مقبول

44

عتسو سميرة +
بسعودي كهينة

اثر االضراب في استمرارية
المرفق العام في اداء مهامه

د /مخلوف كمال

مقبول

45

لويفي وليد +
عشيط فاتح

النظام القانوني للترقية في الوظيفة
العمومية " دراسة حالة نموذجية
لنظام الترقية لالستاذ الباحث في
ضوء المرسوم التنفيذي 130/08

أ /بوديسة كريم

مقبول

46

مزهود عميروش
 +خوني توفيق

التنظيم القانوني لعملية البناء في
التشريع الجزائري

أ/رداف احمد

مقبول

48

قوميري ايمان

خصوصية الجرائم الجمركية
ووسائل اثباتها في ظل التشريع
الجزائري

أ /لوني نصيرة

مقبول

49

جعدي موح العيد

المركز القانوني لمجلس المحاسبة
في التشريع الجزائري

أ /حمالجي جمال

مقبول

50

والي سمير

االستقاللية االدارية و المالية
للجماعات المحلية

أ /تيسمبال رمضان

مقبول

51

سليماني فريد

التأمينات االجتماعية و تسوية

أ /رحماني حسيبة

مقبول

+ركوش عبد
الوهاب

المنازعات الطبية في مجال
الضمان االجتماعي

52

اوعمران رابح

الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية
العمومية

أ /لوني نصيرة

مقبول

53

قاسي بوبكر

ادارة التنمية كبديل لالدارة العامة
التقليدية " االدارة العامة في
الجزائر كنموذج"

أ /بلعزوز رابح

مقبول

ضبط
العنوان

54

دراج كنزة

اصالح الخدمة العمومية في ظل
االدارة االكترونية في الجزائر –
افاق و تحديات –( دراسة حالة :
امالك الدولة لوالية البرج)

أ /بوترعة سهيلة

مقبول

ضبط
العنوان

نجاري فريد

دور الرقابة المالية في ترشيد و
حماية النفقات العامة للدولة

أ /لوني فريدة

مقبول

56

وهاب احمد

البلدية في التهيئة العمرانية

أ /بن صفى

مقبول

59

سليماني محمد
امين

التمويل المالي الداخلي للبلدية في
الجزائر

د /مخلوف كمال

مقبول

62

مزيود نعيمة +
روطان جميلة

الطعن في عدم مشروعية قرار
تاديب الموظف العام

أ /لكحل صالح

مقبول

63

سعيدي يسرى

النظام التأديبي في الوظيفة
العمومية بالجزائر

أ /بوترعة سهيلة

مقبول

64

دحماني حدة
+كريمياي زهوة

ضمانات التاديب في الوظيفة
العمومية بين االدارة و القضاء
االداري

أ/بوترعة سهيلة

مقبول

65

صبايحي فايزة +
فرحات سليمة

جريمة الغش الضريبي

أ /عوادي فريد

مقبول

66

فرحات علي

التحريات الجمركية في مجال
التهريب

أ /محمودي محمد
االمين

مقبول

67

بوجريس حورية
 . . +احمد

ضمانات نزع الملكية للمنفعة
العامة في التشريع الجزائري

أ /عوادي فريد

مقبول

68

خباش نجاة

البنك المركزي و دوره في
االشراف و الرقابة على اعمال

زعادي محمد جلول

مقبول

55

صبط
العنوان دور
البلدية
.......

البنوك
69

بوستة صباح

دور القاضي االداري في حماية
البيئة من التلوث

أوتفات يوسف

مقبول

70

داب فاطيمة
الزهراء

الوصاية االدارية على المجالس
الشعبية البلدية في الجزائر

أ/بتسمبال رمضان

مقبول

2017/2016 -3
الرقم

اسم الطالب

الموضوع

اسم المشرف

قرار اللجنة
مقبول

مالحضة

01

ليمام نجيم

تسوية النزاعات االدارية عن
طريق التظلم و الصلح

أ /رحماني حسيبة

02

سريج اسماء  +سعيد
الرحماني سلمى

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
و مكافحته

أ /زعادي محمد
جلول

03

فرجاوي حفيظة +
جمعة سمية

04

خليلي نادين

الضبط االداري و الرقابة
القضائية عليه في ظل التشريع
الجزائري
الوسائل الضبطية لتنظيم النشاط
العمراني في الجزائر

أ /زعادي محمد
جلول
د /عيساوي محمد

05

بطيب فاطمة الزهراء
 +دموش زهرة

06

تومي ايمان  +عمارة
نصيرة

07

سايح ابتسام

08

بوجريس هشام +
خلفان حياة

09

10

مقبول
مقبول

مع ضبط
العنوان

مقبول
مقبول

ضوابط حركية النشاط العمراني
في الجزائر و الجزاءات المترتبة
على مخالفتها

أ /ربيع زكرياء

مقبول
النظام القانوني للمسؤولية
االدارية على أساس الخطأ في
الجزائر
عالقة االدارة االلكترونية بالحكم
الراشد

أ /زعادي محمد
جلول
مقبول
أ /دريدر مالكي
مقبول

التناسب بين الخطأ التأديبي و
العقوبة التأديبية في الوظيفة
العمومية

أ /بغدادي ليندة

شدري معمر فاطمة
 +مسوسي روزة

دعوى االلغاء في التشريع
الجزائري

د /عيساوي محمد

جاللي ايمان

التحقيق التأديبي كضمانة لحماية
الموظف العام – دراسة مقارنة -

مقبول

مقبول
أ /بغدادي ليندة

11

عميري اسيا

الضبط االداري كاليه للتنظيم
االداري في الجزائر

أ /رحماني حسيبة

مقبول

12

العمري مزيان  +بن
كبوية ريم

تنازع االختصاص في ظل
االزدواجية القضائية

أ /يحياوي فاتح

مقبول

13

سايب زكية

العالقة بين االدارة و المواطن
في القانون الجزائري

د /رداف احمد

مقبول

مع ضبط
العنوان

14

براهيمي زهير

تسيير الموارد البشرية في ظل
االدارة الحديثة

أ /زعادي محمد
جلول

مقبول

15

خلفان محمد

الواقع المالي للبلدية في الجزائر
و اثره في تحقيق مهامها

أ /لكحل صالح

مقبول

16

غول ديهية  +دوسن
خديجة

اجراءات رفع الدعوى االدارية

أ /حماني ساجية

مقبول

17

حداد مراد

ضوابط انجاز مخطط تسير
الموارد البشرية بين التشريع
و الواقع العملي بالجزائر

أ /بوترعة سهيلة

مقبول

18

حمري نجاة أمال

محكمة تنازع االختصاص في
التشريع الجزائري

أ /ربيع زكريا

مقبول

19

لونيس مايسة +
برغل حكيمة

سلطات الرئيس على االعمال
المرؤوس في ظل قانون الوظيفة
العمومية 03-06

أ /ربيع زكريا

مقبول

20

مزين حسناء

آليات تنفيذ األحكام القضائية
الصادرة ضد االدارة في التشريع
الجزائري

أ /زعادي محمد
جلول

مقبول

21

سعاد ة محمد أمين
ماماش أمين

الرقابة القضائية على اعمال
االدارة

أ /رحماني حسيبة

مقبول

23

24
25
26
27

مع ضبط
العنوان

تم ضبط
العنوان

مقبول
زرداني ليلى +
رضبان قمرة
عبيدات عالل
بوعقلين شافع +
العميري لوناس
بوناب وسام +شطابي
سعدية
ربيع حكيم +شرفاوي
محمد آمين

اجراءات التحقيق في الدعوى
االدارية
التقاضي على درجتين في
الدعوى االدارية
االطار القانوني لتسير النفايات
المنزلية في الجزائر
الحماية االدارية للبيئة
دور التكوين في تنمية الموارد
البشرية

د /عيساوي محمد
مقبول

أ /زعادي محمد
جلول
أ /أوتفات يوسف

مقبول

أ /ربيع زكريا ء

مقبول

أ /بوترعة سهيلة

مقبول

مع ضبط
العنوان

28

مرزوقي فوزي+
شعبان بلعريبي
عشيط فاتح

معوقات تطبيق القانون في
االدارة المحلية في الجزائر
تبيض االموال تحت غطاء
االستيراد و التصدير

30

بوراي سليمة

اليات الرقابة القضائية على
اعمال االدارة و مدى فعاليتها في
حماية الحقوق و الحريات

أ /ربيع نصيرة

31

سليمي حسين
 +لعريبي توفيق

المسؤولية االدارية على اعمال
الضبط االداري

أ /بن قوية مختار

مقبول

32

جمعة سمية +
فرجاوي حفيظة

دور عقود التعمير في حماية
البيئة

أ /زعادي محمد
جلول

مقبول

33

سعيدي وزنة
العلواني ياسمينة

اختصاص القاضي االداري في
منازعات التعمير والبناء

أ/ربيع زكرياء

مقبول

34

دقي سفيان

االثار القانونية لعقد الصفقات
العمومية في الجزائر

أ/ربيع زكرياء

مقبول

35

متيجي ليدية

الموارد المالية للبلدية دراسة
حالة-بلدية البويرة-

أ/تيسمبال رمضان

مقبول

36

السعدي احمد  +عيفة
سعيد

المسؤولية المدنية عن الضرر
البيئي

أ /غضبان نبيلة

مقبول

37

عشيط عالء الدين

الوظائف العليا في التشريع
الجزائري

أ /زعادي محمد
جلول

مقبول

38

عثماني صالح

39

سماعيل يوغرطة +
نوري جميلة

الهيئات المحلية في الجزائر بين
االستقاللية و الرقابة
اليات القانونية لزوال القرار
االداري

أ /دريدر مالكي

مقبول

أ /يحياوي فاتح

مقبول

29

د /لعشاش محمد

مقبول

أ /عثماني حسين

مقبول

مقبول

مع ضبط
العنوان

انضمام
لعريبي
توفيق

طلب
انضمام من
( عيفة
سعيد)

40
01

عساس عبد الحليم +
جمعة زهير
قصوري خليد +
عزيري حميد

 02سليماني محمد أمين

الرقابة المصرفية على البنوك
التجارية في الجزائري
اساليب فض منازعات الوعاء
الضريبي وفق التشريع
الجزائري
النظام القانوني للتهيئة و التعمير
في الجزائر

حمالجي جمال

مقبول

أ /ربيع زكرياء

مقبول

د /مخلوف كمال

مقبول

2019/2018 -4
الرق
م
01

اسم الطالب
جدي منير +

عنوان المذكرة
تنفيذ االدارة للقرارات

اسم المشرف
أ /بوديسة كريم

تاريخ االيداع
2018/04/23

راي اللجنة

مالحظات
تم ضبط

02

03
04

05
06

07

08
09
10

القضائية بين االلتزام و
هبول عماد الدين
االمتناع
سالم حمزة تعدد االختصاصات القضائية أ /رحماني حسيبة
لمجلس الدولة الجزائري –
بين تكريس االزدواجية و
اعدام الوظيفة االجتهادية
أ /يحياوي فاتح
الطعن بالنقض أمام مجلس
مصيد مريم +
ناصف راضية الدولة في التشريع الجزائري
د /زعادي محمد
النظام القانوني للموظف
جليد سلمى +
جلول
الدولي في اطار منظمة االمم
تومي مروة
المتحدة
أ /أيت بن عمر
رقابة المحاسب العمومي في
إقجطال نعيمة
صونيا
مجال الصفقات العمومية
االختصاص االستشاري أ /بوسعيدة دليلة
فضالة خالد +
لمجلس الدولة الجزائري بين
بوسعيدة عادل
الضيق و االتساع
أ /أيت بن عمر
االثار الناجمة عن االخالل
محمدي موسى
صونيا
بااللتزامات التعاقدية في ظل
الصفقات العمومية
باش وسام  +بن تفويض المرفق العام للخواص أ /لوني نصيرة
يحى فريدة
أ /بوديسة كريم
التعويض في مجال نزع
دريزي سليمة
الملكية
قصور الدور الموضوعي
جمعي ذهبية +
للقاضي االداري في مجال
لعالم سلوى
أ /كمون حسين
رقابة المشروعية االدارية

11

بوسبحة حكيم

12

رماني نسيمة +
جريدان اسماء
جعدي وليد

14

شريقي حنان +
أوقاسي هنية
بوشوكة سعدية
+بلحجار نور
الدين

13

15

دور االدارة االلكترونية في
ترشيد الخدمة العمومية
دور سلطة الضبط االداري
في حماية المستهلك
المركز القانوني لسلطات
الضبط المستقلة في المجال
االقتصادي ( مجلس
المنافسة نموذجا )
امتياز االدارة في التنفيذ
الفوري للقرار االداري
مبدا السلطة التقديرية
لإلدارة في اصدار القرارات
االدارية

مقبول
2018/04/29

2018/04/29

مقبول

العنوان
تم ضبط
العنوان

مقبول

2018/05/03
مقبول
2018/05/06

مقبول

2018/05/13
مقبول
2018/05/13
مقبول
2018/05/13

مقبول

2018/05/13

مقبول

20018/05/16

مقبول

د /خلوفي خدوجة

2018/05/20

مقبول

أ /حماني ساجية

2018/05/21

مقبول

أ /سعودي عمر

2018/05/21

د /كمون حسين

2018/05/24

أ/بن صوط
صوريا

2018/05/24

اعادة صياغة
العنوان

مقبول
مقبول
مقبول

بلحجارنور دين
تنازل عن
الموضوع
بتاريخ

2018/10/03
16

مفتي ايمان

17

بركات خديجة

18

بودينة سيد أحمد
 +بوشندوقة
حسين
قنداز نسيمة

20

سليماني مها +
رباحي حميدة
كرمية صبيرة

22

بوخرصية احمد

النظام المالي للجماعات
المحلية بين تحصيل
االيرادات و دفع النفقات
تسيير الموارد البشرية على
مستوى ادارة الجمارك
تحسين الخدمة العمومية
للمرفق العام في الجزائر
الحكومة االلكترونية في
الجزائر تحديات و انجازات
االستقاللية المالية للبلدية في
ظل القانون  10-11المتعلق
بالبلدية

23

طالبي عائشة

24

بلحجر توفيق +
جردان ابراهيم

25

عقيل كايسة

26

جقبوب اسامة

27

بوطريق صفية +
بودراع سامية

الرقابة على النفقات
العمومية
االصالحات الجبائية
وتأثيرها على االقتصاد
الوطني (الجزائري )
تكريس الحكم الراشد في
ظل النظام الالمركزية
االدارية
دور االدارة االلكترونية في
مكافحة الفساد االداري
الترخيص االداري المسبق

28

حمالوي نجاة

29

مصباح اسماعيل

30

بوشافع عبد
الصمد  +قاوة

19

21

النظام القانوني للبنوك
االلكترونية كمؤسسة مالية
في التشريع الجزائري
اجراءات الرقابة القضائية
على قرارات نزع الملكية

تأديب الموظف العام بين
فعلية الحماية القانونية و
تعسف االدارة
منازعات الصفقات العمومية
في التشريع الجزائري
مناجمنت االدارة المصرفية

مقبول

د /زعادي محمد
جلول

2018/05/27

أ /حماني ساجية

2018/05/27

د /زعادي محمد
جلول

2018/05/29

مقبول

د /زعادي محمد
جلول
أ /ايت بن عمر
صونيا
أ /بوديسة كريم

2018/05/29

مقبول

2018/05/30

مقبول

2018/05/31

مقبول

بدون مشرف

2018/05/31

مقبول

د /زعادي محمد
جلول
أ /رحماني حسيبة

2018/05/14

مقبول

مقبول

مع تعيين
االستاذة حماني
ساجية
كمشرفة

2018/06/11
مقبول

د /زعادي محمد
جلول

2018/06/11
2018/06/11

مقبول
مقبول

أ/روابحي عمر
د /زعادي محمد
جلول

2018/06/11

مقبول

د /لونيسي علي

2018/06/12

مقبول

أ /نبهي محمد

2018/05/12

مقبول

أ /أيت بن عمر
صونيا

2018/06/12

مقبول

تم ضبط
العنوان "في
التشريع
الجزائري"

مهدي

