المواضيع المستهلكة دولة و مؤسسات
2015/2014 -1
الرقم
01

االسم واللقب
مرزوق كريمة

02

محفوظ أمينة

03

أسعيداني وهيبة

04

فرحات طالب
فاطمة الزهراء

05

رحالي عبد الكريم
+دعلي سليمان

06

بشكير نصيرة

07

عشاش صبرينة

08

عاشور شاهر

09

قارتي مجيد
+سعيدي موسى
ميهوبي أسماء

11

محفوظ جميلة

10

عنوان المذكرة

المشرف

تاريخ االيداع

المسؤولية السياسية
للحكومة في تعديل
2008
مدى فعالية المجلس
الدستوري في ضمان
مبدا سمو الدستور

أوتفات
يوسف

2015/01/15

أوتفات

2015/01/15

مقبول

يوسف
بلحارث
ليندة

حق السؤال في النظام
السياسي الجزائري وفقا
لدستور 1996
خلوفي
التجربة الجزائرية في
خدوجة
الرقابة على دستورية
القوانين
خلوفي
مكانة مجلس االمة في
خدوجة
النظام الدستوري
الجزائري
اوتفات
المحاكم االدارية قاعدة
يوسف
تنظيم القضاء االداري
في الجزائر
مركز مجلس االمة في كمون حسين
النظام الدستوري
الجزائري :بين تكريس
االزدواجية البرلمانية و
تقوية مؤسسات الرئاسة
ضعف مكانة السلطة كمون حسين
التشريعية في النظام
السياسي الجزائري
النظام القانوني لمجلس كمون حسين
الدولة الجزائري
تطور القضاء االداري عوادي فريد
في الجزائر
ضعف وظائف السلطة
التشريعية في عالقتها

ضبط العنوان

رأي
اللجنة
مقبول

2015/01/15

مقبول

2015/01/18

مقبول

2015/01/20

مقبول

2015/01/21

مقبول

2015/01/21

مجلس االمة بين
تجسيد االزدواجية
البرلمانية و تقوية
مؤسسة الرئاسة

مقبول
شرط
ضبط
العنوان

2015/01/21

مقبول

2015/01/22

مقبول

2015/01/22

مقبول

لكحل صالح 2015/01/22

محدودية الدور
التشريعي للبرلمان

مقبول
شرط

بالسلطة التنفيذية في ظل
دستور 1996
عن واقع تفوق المؤسسة كمون حسين  2015/01/25تفوق مؤسسة الرئاسة
في النظام السياسي
الرئاسية في النظام
الجزائري في ضوء
السياسي الجزائري في
دستور 1996
ضوء دستور  1996و
تعديل 2008
خلوفي
مظاهر تفوق السلطة
2015/01/25
خدوجة
التنفيذية على السلطة
التشريعية في دستور
1996
عراقيل الرقابة على
كمون حسين 2015/01/25
دستورية القوانين في
الجزائر في ظل دستور
1996
بلحارث
االختصاص التشريعي
2015/01/25
ليندة
لرئيس الجمهورية في
ظل دستور 1996
 2015/01/25اجراءات المراجعة
بلحارث
المراجعة الدستورية في
الدستورية
ليندة
الجزائر
في دستور 1996

12

عليم زهرة

13

مصطفاوي كمال

14

بلعربي المية
+شيبان لبنة

15

حمادو آسيا

16

عالم حسيبة

17

مخلوف ملخير

18

خليف وهيبة

19

زكنون فضيلة

20

لمين زين العابدين

21

بلقاسمي فوزي
+خلوفي محمد لمين

22

بوخرباب نسيمة

السلطة التنفيذية في ظل بغدادي ليندة
مدى تكريس مبدأ
الفصل بين السلطات في
دستور 1996
عوادي فريد
عالقة التعاون و
التوازن بين السلطة
التشريعية و السلطة
التنفيذية
خلوفي
المعايير المنافسة
خدوجة
للدستور في النظام
القانوني الجزائري
خلوفي
مكانة مبدا المشروعية
خدوجة
في ظل الظروف
االستثنائية
خلوفي
التشريع عن طريق
خدوجة
االوامر في ظل الدستور
الجزائر ي لسنة 1996
النظام القانوني لمحكمة
التنازع في الجزائر

ربيع نصيرة

2015/01/25

ضبط
العنوان
مقبول
شرط
ضبط
العنوان
مقبول

مقبول

مقبول
مقبول
شرط
ضبط
العنوان
مقبول

2015/01/25

مقبول

2015/01/26

مقبول

2015/01/26

مقبول

2015/01/28

مقبول

2015/02/01

مقبول

23

مزيدي كريمة

24

أوجيط صونية
+شياد طاوس
بن عكوش منال

26

شيخ زكية

27

سماعيلي محمد

28

قرواز صليحة

29

أوجيط زليخة

30

مسعودان عبلة

31

سدي مخلوف

32

كرمية عبد الحق

33

مكاوي هجيرة
+صقيع آسيا
بوعودة نسيم

35

أحمد عبد المالك
فاطمة

25

34

بلحارث
ليندة

السلطة التشريعية في
ظل أحادية المجلس في
الجزائر
خلوفي
نظام االزدواجية
خدوجة
البرلمانية في الجزائر
خلوفي
االزمة الدستوري و
خدوجة
المؤسساتية لسنة 1992
و تسيير المرحلة
االنتقالية
خلوفي
مكانة المجلس
خدوجة
الدستوري في النظام
السياسي الجزائري
زعادي
صالحيات السلطة
محمد جلول
التنفيذية في ظل
الدستور الجزائري
1996
خلوفي
االستجواب آلية من
خدوجة
آليات الرقابة البرلمانية
على أعمال الحكومة
خلوفي
لجان التحقيق البرلماني
خدوجة
في ظل دستور 1996
بلحارث
المقارنة بين صالحيات
ليندة
رئيس الحكومة والوزير
االول في النظام
السياسي الجزائري
بأحمد طاهر

دور التعددية الحزبية
في البناء الديمقراطي
في الجزائر
طبيعة النظام السياسي بأحمد طاهر
في ظل دستور 1996
تيسمبال
اسباب االلغاء القضائي
رمضان
للقرارات االدارية
يحياوي فاتح
االجراءات السابقة
للعملية االنتخابية في
الجزائر
لكحل صالح
مدى فاعلية اساليب
االدارة المباشرة للمرفق
العام في الجزائر

2015/02/02

مقبول

2015/02/03

مقبول

2015/02/04

االزمة الدستورية و
المؤسساتية في
الجزائر في ضل
المرحلة االنتقالية

2015/02/05

مقبول
شرط
ضبط
العنوان
مقبول

2015/02/08

مقبول

2015/02/08

مقبول

2015/02/19

مقبول

2015/02/26

صالحيات رئيس
الحكومة و الوزير
االول في النظام
السياسي الجزائري
دراسة مقارنة

مقبول
شرط
ضبط
العنوان

2015/03/02

مقبول

2015/03/08

مقبول

2015/03/11

مقبول

2015/03/19

مقبول

2015/03/19

مدى فعالية اساليب
االدارة المباشرة
للمرفق العام في
الجزائر

مقبول

معلم علي عبد
المالك
36
37

روان سميحة

38

بوزير مصطفي
منير

39

سايب فاطمة
الزهراء و مزين
سهام
عالم تسعديت و
عالم مقدودة

41

بوراي الويزة +
براهيمي وريدة

42

حدلة بسمة +دلس
زهرة

43

لهوازي حنان و
لهوازي شهرزاد

44

مفتي فتيحة

40

 45دهوم حنان

46

توام محمد لمين

الشروط و اإلجراءات
القضائية لدعوى إلغاء
القرار اإلداري غير
المشروع
الصحافة المكتوبة في
الجزائر بين الحرية
وقيود السلطة العامة
آليات الرقابة البرلمانية
االستعالمية في ظل
دستور 1996
واقع التعددية الحزبية
في الجزائر

بلعزوز
رابح

2015/04/08

شروط و اجراءات
قبول دعوى االلغاء

مقبول
شرط
الضبط

نذير
بطاطاش

2015/04/09

مقبول

خلوفي
خدوجة

2015/04/09

مقبول

باحمد
الطاهر

2015/04/12

مقبول

لكحل صالح 2015/04/16

مقبول

2015/04/19

مقبول

2015/04/20

مقبول

2015/04/21

مقبول

2015/04/21

مقبول

دور القاضي اإلداري
في تجسيد المشروعية
اإلدارية
تسمبال
القرارات والعقود
رمضان
االدارية كتصريفات
قانونية لالدارة
لونيسي علي
تطور مفهوم حقوق
االنسان في الدساتير
الجزائرية
سعودي
التنمية المحلية
عمر
:اختصاص اصيل لمهام
الوالية
الرقابة المالية لمجلس لكحل صالح
المحاسبة في القانون
الجزائري
الرقابة القضائية على
بعض السلطات االدارية
المستقلة (مجلس
المنافسة و مجلس النقد و
القرض نموذجا)

والي نادية

2015/04/21

الفساد االداري في مجال
الصفقات العمومية في
ظل المرسوم الرئاسي
 236/10والقانون
10/06

دريدر
مالكي

2015/04/22

الرقابة القضائية على مقبول مع
مع الضبط
السلطات االدارية
المستقلة (مجلس
المنافسة و مجلس
النقد و
القرض)نموذجا
مقبول

47

مباركي خالف

48

دباخ ايندة

49

قدوش حسينة +
جادة سميرة

 50حجوج صالح الدين

51

حديوش علي

52

حمداني وفاء

 53دحماني ناصر الدين

54

حسين سمية

55

شعالل وفاء

56

زبيري امينة
+صديقي ربيحة

57
شراحيل محمد

58
جنادي مريم
59
بازوش صليحة
60
سعيدي مخلوف

نذير
بطاطاش

النظام القانوني لرئيس
المجلس الشعبي البلدي
بين القانون القديم و
القانون الجديد
تسمبال
نفاذ ونهاية القرارات
رمضان
االدارية
باحمد طاهر
عقبات تنفيذ االحكام
القضائية الصادرة ضد
االدارة
بلحارث
الضمانات الدستورية
ليندة
لتجسيد دولة القانون في
الجزائر
حماني
الوالية بين الالمركزية
ساجية
و عدم التركيز في
الجزائر
خلوفي
الرقابة البرلمانية على
خدوجة
اعمال الحكومة – تعديل
2008
حماني
الهيئات االستشارية في
ساجية
النظام القانوني
الجزائري
ربيع نصيرة
المنازعات االدارية
اللوائح التنظيمية في ظل
دستور 1996
النظام القانوني العتماد
االحزاب السياسية
مبدأ استقاللية القضاء
(الجزائر نموذجا)

االجراءات االدارية
لتأديب الموظف
العمومي
اختصاصات المجلس
الدستوري
حرية االعالم المتعلق
بالنشاط السمعي
البصري في ظل
القانونين  05/12و

خلوفي
خدوجة
بن صفى
علي
بلعزوز
رابح

2015/04/24

2015/04/23

نهاية القرار االداري

2015/04/23

مقبول مع
الضبط
مقبول

2015/04/27

مقبول

2015/04/28

مقبول

2015/04/09

مقبول

2015/04/29

مقبول

2015/04/30

تسوية المنازعات
الضريبية في القانون
الجزائري

مقبول مع
الضبط

2015/04/30

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/05

مقبول مع
الضبط

بغدادي ليندة 2015/05/06
تيسمبال
رمضان

مقبول مع
الضبط

2015/05/07

بغدادي ليندة 2015/05/07

مقبول

مقبول مع
الضبط
مقبول

04/14

 61لعريبي حسين

 62دوماني احمد +
قويدري كريم

63

مزهود حسين +
بازوش هالل

64

بن شعبان بالل

دور القاضي االداري
في حماية الحقوق و
الحريات اثناء الظروف
العادية واالستثنائية

بلعزوز
رابح

2015/05/31

بن صوط
صورية

2015/06/02

النظام القانوني للوالي
في ظل قانون الوالية
07-12
دور الدولة في ترقية لكحل صالح 2015/06/09
و تطوير االستثمار في
الجزائر
المسؤولية االدارية
بلعزوز
2015/06/18
للصيدلية التابعة
رابح
للمستشفيات العامة في
الجزائر

مقبول

صالحيات والي
الوالية في ظل
قانون الوالية -12
07

مقبول مع
الضبط

مقبول
مقبول

2016/2015 -2

الرقم

اســم
الطالـــــــب

المــــوضـــــوع

االستاد (ة) المشرف

قرار اللجنة

01

أيت بو عبد هللا
مراد

صالحيات رئيس الجمهورية بين
دستور  1996ودستور – 2008
دراسة مقارنة -

لونيسي علي

03

زيري كهينة

السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية
في الظروف االستثنائية على ضوء
دستور 1996

أ /كمون حسين

مقبول بشرط
ضبط العنوان
كما هو وارد
في المحضر

04

بن قاسم طاوس

محدودية دور القاضي االداري في
الرقابة على أعمال االدارة

أ /كمون حسين

مقبول

05

حبي نصيرة

تكييف النظام السياسي الجزائري في
ظل االحادية البرلمانية

أ /أوتفات يوسف

مقبول بشرط
ضبط العنوان
كما هو وارد
في المحضر

06

قصاري أحمد

التراجع عن ثنائية السلطة التنفيذية في
التعديل الدستور ي 2008

أ /بطاطاش نذير

مقبول

07

عباس المية

المفارقة بين السلطات الضيقة للوزير
االول و المسؤولية المزدوجة في ظل
التعديل الدستوري 2008

أ /كمون حسين

مقبول

08

بن عثماني
صبرينة

09

فرقاني أنيسة

فراح تركية

شباحي كنزة

سعدي عماد
الدين

عوادي رتيبة

11

خدوج العالقة بين السلطة التنفيذية و
السلطة التشريعية في ظل تعديل
دستور 2008

د خلوفي خدوجة

ترقية الموظف العام في
نظام الوظيفة العمومية -دراسة
حالة مديرية الشؤون الدينية و االوقاف
لوالية البويرة-

أ /بغدادي ليندة

مقبول

واقد سميرة

عمارين فهيمة

دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط
االقتصادي

10

مقبول

مقبول

اخطار المجلس الدستوري الجزائري
في ظل دستور 1996

مالحظات

أ /حراش عفاف

مقبول بشرط
ضبط

أ/لكحل صالح

مقبول

مقبول بعد
ضبط
العنوان

رمضاني غانية
لعجال محمد

االختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة
بين دستور  1996و تعديل 2008

بوقرنين كاهنة

اختصاصات المجلس الشعبي الوطني
في النظام السياسي الجزائري

12
13

سيد عثمان نوال

14

باديس هجيرة

اعالن القرارات االدارية

د /خلوفي خدوجة

مقبول

أ /أوتفات يوسف

مقبول بشرط
ضبط العنوان
كما هو وارد
في هذا
المحضر

أ/عثماني حسين

مقبول

عيساوي رشيدة
15

قليل أمينة

تسو ة منازعات عقد االمتياز ونهايته

أ /لوني نصيرة

مقبول

16

بلعزوز فاطمة

دور القاضي االداري االستعجالي في
حماية الحريات االساسية

أ /سعودي عمر

مقبول

17

طيبي فيروز

المسار المهني للموظف

أ /بلعزوز رابح

مقبول

18

رزقي ليلى

محدودية االختصاص التشريعي
للبرلمان في ظل دستور 1996

د /خلوفي خدوجة

مقبول

19

عاللو نور الدين

العالقة العضوية و الوظيفية بين رئيس
الجمهورية و الوزير االول في ظل
تعديل 2008

أ /يحياوي علي

مقبول

20

بلقيسي عبد
الرحمان

أثار الظروف االستثنائية على
المؤسسات الدستورية

د /خلوفي خدوجة

مقبول

بطاطاش حليم
21

لعبيدي اسي
ا

22

زايدي +
سميرة

االطار التنظيمي و المفاهيمي
للصفقا العمومية في الجزائر و
عمليات ابرامها و الرقابة عليها في
ظل قانون الصفقات
الرقابة البرلمانية على بيان السياسة
العامة

د /مخلوف كمال

د/خلوفي خدوجة

مقبول

بشرط ضبط
العنوان

مقبول

لعجال امال
23

بوسبعين +
مسعودة
عبددو عمر

دعوى التعويض االدارية في نظر
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

أ /عثماني حسين

مقبول

ضبط
العنوان في
ظل قانون
اجراءات

المدنية

24

عبد الرحمان
قوفي
عبد القادر نجار

رقابة الصفقات العمومية في التشريع
الجزائري على ضوء المرسوم
الرئاسي 247/15

أ/فاتح يحياوي

مقبول

25

كحال مريم +
ناصف حكيمة

السلطة التنظيمية في التعديل
الدستوري الجزائري 2008

د/خلوفي خدوجة

مقبول

26

ترقو ام الخير

النظام القانوني لتاسيس االحزاب
السياسية في ظل قانون 04-12

أ/حراش عفاف

مقبول

ملوك فضيلة

التمثيل النيابي في النظام السياسي
الجزائري

شايب كهينة

27

 +حمزة منال

28

عيساوي فاطمة

29

مريشة توفيق
تريعة بسمة

أ/دريدر مالكي

مقبول

لدستورية لحماية
الضمانات
الحقوق والحريات العامة

أ /كمون حسين

مقبول

تاثير الحاالت االستثنائية على ممارسة
الحريات العامة

بغدادي ليندة

مقبول

مقبول

ضبط العنوان
القيود
االجرائية

31

حاج رابح آسيا

دور الرقابة الق ائية على الضبط
ال داري في القانون الجزائري

أ/مصاد رفيق

مقبول

أ /حماني
ساجية

32

فنيش موسى

واقع مبدأ الفصل بين السلطات في
الجزائر في ظل تعديل 2008

د /مخلوف كمال

مقبول

33

زنوش خالد

آليات فض منازعات الضمان
االجتماعي

أ/فاتح يحياوي

مقبول

34

مشاني عبلة

الوظيفة القضائية لمجلس الدولة في
ظل القانون العضوي 01-98
والقانون 09-08

أ /بوسعيدة دليلة

مقبول

35

بن يوسف حنان

واقع الحصانة البرلمانية في الجزائر

د/خلوفي خدوجة

مقبول

30

مسلم امال
راضية قالية

صوشي صبرينة

تنفيذ الميزانية في المؤسسة
التربوية

أ/حراش عفاف

36

بلعريبي سامية
م هو علجية

37

اومعمر دنيا زاد
اومعمر يوسف

الضمانات القانونية لتطبيق القواعد
الدستورية
الدور الرقابي للبرلمان على
ميزانية الدولة

د/خلوفي خدوجة

د/خلوفي خدوجة

مقبول

مقبول

38

مقراني احمد

مدى نجاعة التحفيزات الجب ئية في
توجيه السياسة العام للدولة

أ/ربيع زكرياء

مقبول

39

فراجي كريم+
شوسان محمد

اآلليات السلمية لحل النزاعات اإلدارية
في ظل ق.االجراءات المدنية و
ا ادارية

أ /مخلوفي حورية

مقبول

ضبط العنوان
الطرق البديلة
لحل...االدارة

40

دموش ليندة

فاعلية الهيئات الرقابية االدارية مكلفة
بمكافحة الفساد االداري.

أ /بن صر حورية

مقبول

ضبط
العنوان

41

شدري معمر
خليل

اختيار المتعامل المتعاقد في الصفقات
العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم
247/15

د/والي نادية

مقبول

زوقاغ سفيان
42

تاتي فريدة

43

رمطان حميدي

45

حريزي حياة
شمالل نسيمة

التفاوض ودوره في تعزيز العالقات
بين الدول

أْ /محمودي محمد
لمين

مقبول

المصالحة اإلدارية في مجال
الممارسات التجارية 02-04

أ /ربيع زكرياء

مقبول

سلطة المبادرة بالتشر ع في النظام
السياسي الجزائري في ظل دستوري
لسنة 1996

أ/تسمبال رمضان

مقبول

46

بالو منية

حماية مبدأ حرية المنافسة في
الصفقات في ظل المرسوم الرئاسي
245/15

47

زبيش ابراهيم

المسؤولية الجنائية ألعضاء البرلمان

أ/بوسعيدة دليلة

أ/يحياوي فاتح

مقبول

مقبول

حماني محمد
االمين
48

زان احمد
دوان سمير

49

مازوز فؤاد

اللجان البرلمانية في التشريع
الجزائري
فعالية الضمانات الدستورية لممارسة

د /عيساوي محمد

أ /يحياوي فاتح

مقبول

مقبول

50

حاج قدور جمال

السيادة الشعبية في ضل دستور 1996

سهيلة دوكاري

مدى تطابق المادة  4/152من دستور
 1996مع القانون العضوي 03/98
المتعلق بمحكمة التنازع

نبيلة دوكاري
51سعدية +ميهوبي حنان
مجدوب

الحريات العامة بين التعزيز والتقييد
في القانون الجزائري

أ /حماني ساجية

طيببي امقران

52

حمدوش وليد

المؤسسة العمومية ذات الطابع
االقتصادي في التشريع الجزائري

53

قتال ذهبية

انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في
ظل دستور 1996

أ /حراش عفاف

54

بوعلي سهام

التعويض عن االضرار الناجمة عن
االخطاء المرفقية والشخصية في
القضاء االداري

أ/زعادي محمد جلول

نعمان محمد زين
الدين

سلطة االدارة في فسخ العقد االداري
في التشريع الجزائري

حديد حنان
55

مقبول

مقبول

أ/قاسم حكيم

مقبول
مقبول
مقبول

أ/لوني نصيرة

مقبول

قنداز نسيمة
56

بوراين حمزة

تضخم وسائل مشاركة السلطة التنفيذية أ /بطاطاش نذير /
في النشاط التشريع

مقبول

57

طهراوي محمد
علي  +خياط
ابتسام

حق الموظف العام في الكف عن
ممارسة النشاط الوظيفي في المرافق
العمومية

أ/يحياوي فاتح

مقبول

58

مصطفاوي عبد
الكريم

االمالك الوطنية في التشريع
الجزائري -التنظيم و التسير

أ /قاسم حكيم

مقبول

59

مداحي
صبرينة +بودينة
فتيحة

تاثير النظم االنخابية على االحزاب
السياسية في الجزائر

أ /تسمبال رمضان

مقبول

60

مزهود عديلة

الحماية الدستورية للحقوق السياسية
للمراة في الجزائر

أ /منصوري صونيا

مقبول

61

دوان يسين

الحماية القانونيةو القضائية للملكية
العقارية الخاصة في التشريع
الجزائري

د /لعشاش محمد

مقبول

62

زرداني زهير
امين +غربي
باية فاطمة

االضرار الناجمة عن االخطاء
المرفقية و الشخصية و التعويض عنها

د /بشور فتيحة

مقبول

الزهراء

في القانون االداري

63

قاري محمد
االمين

مفهوم ومقومات الدولة في الفقه
الدستوري االسالمي و الحديث

د /خلوفي خدوجة

مقبول

64

ناشي نسيمة

النظام القانوني النتخاب رئيس
الجمهورية في الجزائر في ضوء
دستور 2016

أ /يحياوي فاتح

مقبول

65

خيتر كريمة +
عليان دهية

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية أ /بن صفى علي
و الرقابة عليها في ظل نظام التعددية
الساسية

مقبول

66

ايدار حسيبة +
صوالح كهينة

دور المجلس الدستوري في تسوية
النزاعات االنتخابية

أ /حراش عفاف

مقبول

67

صايب نذير

ملحق الصفقة العمومية في التشريع
الجزائري

أ /لوني نصيرة

مقبول

قرني محمد

حرية الراي و التعبير في ظل
التحوالت السياسية للجزائر الحديثة

أ /يحياوي فاتح

مقبول

النظام الداخلي للبرلمان الجزائري في أ /سحنين أحمد
القانون العضوي 02-99

مقبول

68
69

خيتر سليمان

70

شرفي فهيمة +
طيب اسيا

حاالت انعقاد البرلمان بغرفتيه
المجتمعتين معا  .وفقا للدستور
الجزائري

71

شكير كريمة +
حنين جميل

72

حماني ساجية

مقبول

الرقابة الدستورية على المعاهدات
الدولية في الجزائر

د /بلحارث ليندة

مقبول

احمد راشدي

النظام القانوني للمرفق العام في ظل
المرسومالرئاسي 03/16

أ /عثماني حسين

مقبول

73

ربوح يوسف

الرقابة المالية على النفقات العمومية

أ /لوني نصيرة

مقبول

74

موساوي عمر

الوصاية على المجالس المحلية المنتجة
–دراسة مقلرنة -

أ/لكحل صالح

مقبول

75

دحماني حكيم

دور االخطار في تحقيق فعالية الرقابة
السياسية على دستورية القوانين

أ /حراش عفاف

مقبول

76

سكوم حياة

الضوابط االجرائية لمكافحة جريمة
الفساد في التشريع الجزائري

77

فضالة بشرى

نظام الحكم في االسالم و االنظمة

أ /عثماني حسين
أ /كرغلي مصطفى

مقبول
مقبول

السياسية المعاصرة – دراسة مقارنة

قائمة مشاريع مذكرات ماستر
تخصص دولة و مؤسسات

2017/2016
الرقم
01

02

اسم الطالب
موساوي عزيز
عليان صالح

03

مداني مصطفى

04

خلوفي نادية +
خلوفي يمينة

05

بوحديد صبرينة

06

شياد محمد وليد
 +عقاق وليد
دراج مريم
+رشام كهينة

08

بلغربي أحمد+
مازوزمحمد أمين
بوسالح عماد
الدين

10

قراد مريم

11

مولى رشيدة

07

09

اسم المشرف

الموضوع
عن فعالية الرقابة على دستورية
أ /كمون حسين
القوانين في ظل التعديل الدستوري
الجزائري لسنة 2016
عن تفوق السلطة التنفيذية على
السلطة التشريعية في النظام
السياسي الجزائري على ضوء
أ /كمون حسين
التعديل الدستوري لسنة 2016
الرقابة االستعالمية البرلمانية في
د /خلوفي خدوجة
ظل التعديل الدستوري 2016
هيمنة رئيس الجمهورية على
د /خلوفي خدوجة
السلطة التنفيذية و التشريعية في
ظل تعديل 2016
الرقابة البرلمانية في ظل التعديل
د /خلوفي خدوجة
الدستوري الجزائري 2016
أ /ايت بن عمر
السلطة التنظيمية في ظل التعديل
صونيا
الدستوري 2016
التشريع عن طريق األوامر في ظل أ /خلوفي خدوجة
التعديل الدستوري 2016
مسؤولية االدارة عن االعمال
موظفيها في القانون الجزائري
تعديل الدستور وأثره في تغيير
خصائص الدساتير(الجزائر
نموذجا)
االختصاص التشريعي بين السيادة
البرلمانية و التحكم التنفيذي في ظل
تعديل 2016
استقاللية السلطة القضائية في ظل

قرار اللجنة
مقبول
مقبول

مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

أ /يحياوي فاتح
مقبول
أ /بأحمد طاهر
مقبول
د /خلوفي خدوجة

مقبول

د /خلوفي خدوجة

مقبول

المالحضة

أوديع وسيلة+
جوماد زهوة
حنيش صبرين +
العمري أحمد
تيتان هشام +
غيالل ياسين
بوعمريون يونس

تعديل الدستوري لسنة 2016
النظام القانوني للهيئة ضبط البريد
و المواصالت السلكية و الالسلكية
النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات
البورصة و مراقبتها
استقاللية سلطات الضبط
االقتصادي في التشريع الجزائري
تأثير التسيير االداري المحكم على
ر االقتصاد تطوي

16

بختي سهام +
ركاب جبري
مريم
واعد مراد +
سيني أحمد

رقابة المطابقة على دستورية
القوانين في ظل التعديل الدستوري
لسنة 2016
التحضير للعملية االنتخابية في ظل
القانون العضوي 10/16

18

شاشوة نسيمة

مبدا الكفاءة في التوظيف الية
لتحسين الخدمة العمومية
المجلس الدستوري و رقابة
المطابقة في التعديل الدستور لسنة
2016

12
13
14
15

17

19

بختي سهام +
ركاب جبري
مريم

أ /لكحل صالح

مقبول

أ /لكحل صالح

مقبول

أ /أيت بن عمر
صونيا
أ /آيت بن اعمر
صونية

مقبول
مقبول

مع ضبط
العنوان

د /خلوفي خدوجة

مقبول

تم التنازل عن
الموضوع

د /طيبي امقران

مقبول

أ /بغدادي ليندة

مقبول

د /خلوفي خدوجة

مقبول

2018/2017-3
الرقم

اسم الطالب

01

مشاش حمزة

02

زايدي أعمر

03

بركات حياة +
بلكروش كاهنة
جعدي سارة +
مازوز اسماء
عابد محمد

06

وكيل فاطمة
الزهراء  +بن
طاهر فاطيمة
الزهراء
جياللي نجمة
 +حمامي
فاطيمة
شيخ كلثوم

09

باديس حمو +
بوشراعين
حكيمة

10

عماري فاطمة
الزهراء+
زيوش فاطمة
الزهراء
مقداد عبد السالم
 +بودهان وسام

04
05

07

08

11

عنوان المذكرة

اسم المشرف
د /خلوفي خدوجة

المسؤولية السياسية للحكومة
في ظل تعديل 2016
دور الهيئات االدارية المستقلة
أ /لكحل صالح
في ضبط النشاط االقتصادي و
المالي في الجزائر
اليات االشراف و الرقابة على د /خلوفي خدوجة
العملية االنتخابية
أ /لكحل صالح
اليات الرقابة على المؤسسة
العمومية االقتصادية
أ /لكحل صالح
االساليب الحديثة إلدارة
المرافق العمومية ( عقد بوت
 B.O.Tنموذجا )
أ /كمون حسين
االصالحات المستحدثة في
مجال الرقابة على دستورية
القوانين بين الفعالية و
المحدودية
أ /كمون حسين
االطار القانوني لمجلس االمة
في ظل التعديل الدستوري
2016
االختصاص االستشاري لمجلس د /خلوفي خدوجة
الدولة في ظل التعديل
الدستوري 2016
أ /لكحل صالح
استقاللية القضاء في الجزائر
بين التعزيز و المحدودية

تاريخ االيداع
2018/04/12

راي اللجنة
مقبول

2018/04/23
2018/05/03
2018/05/03
2018/05/06

مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

2018/05/07
مقبول
2018/05/13
مقبول
2018/05/13
مقبول
2018/05/13
مقبول

الوكالة الوطنية للتشغيل و
دورها في تفعيل سياسة التشغيل

أ /دريدر مالكي

2018/05/14

الطبيعة المزدوجة الختصاص
مجلس الدولة الجزائري في
ضوء القانون العضوي 01-98

د /كمون حسين

2018/05/14

مقبول

مقبول

مالحظات

12

حمراوي سامية
 +مقران ليندة

فعالية التظلم االداري كوسيلة
للتسوية الواردة للمنازعات
االدارية في ظل قانون 09-08

14

عزي عبد
الحميد +العمري
ياسين
حمامي فاطيمة
+جياللي نجمة

16

حمدي نوهة +
ايدار سيليا
بوبكر كمال +
سطايحي عيسى

18

مقداد أنور +
موالي ابوبكر
قايلي عبد
الرحمان +
بوعيشة سعاد
ناصف أميرة

المجلس الوطني االقتصادي و
االجتماعي في ظل التعديل
الدستوري  -2016دراسة مقارنة-
اثر التعديل الدستوري لسنة  2016أ /كمون حسين
على فعالية دور البرلمان في
المجال التشريعي و الرقابي في
الجزائر
سلطة القاضي االداري في اصدار أ /حماني ساجية
اوامر لإلدارة
د /والي نادية
االختصاص التنظيمي و القمعي
لهيئات الضبط االقتصادي في
الجزائر
د /خلوفي خدوجة
حالة الظروف االستثنائية و
تطبيقها في الدستور الجزائري
د /زعادي محمد
النظام القانوني للمحاكم االدارية
جلول

15

17

19

20

21

22
23
24

25

أ /كمون حسين

2018/05/16
مقبول

د /خلوفي خدوجة

د /كمون حسين

المسؤولية الجزائية للموظف العام
الممتنع عن تنفيذ االحكام القضائية
االدارية
مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على د /خلوفي خدوجة
قاري االمين
التشريعية في ظل تعديل دستور
2016
أودني رابح  +دور المجلس الدستوري في مراقبة أ /ايت بن عمر
صونيا
االنتخابات في ظل التشريع
حجوج تقي الدين
الجزائري
الرقابة على المنازعات االنتخابية أ /حماني ساجية
اقشيش غانية
المحلية
أ /ايت بن عمر
دور الوكالة الوطنية لتطير
بطراوي يوسف
صونيا
 +أشعبان ناصر االستثمار في التنمية االقتصادية
في الجزائر
زهير
فعالية مجلس االمة في الرقابة على د /روابحي عمر
حبيشي حميد
السلطة التنفيذية في التعديل
احمد محمد أمين
الدستوري الجزائري 2016

2018/05/21

مقبول

2018/05/28
مقبول
2018/05/28

مقبول

2018/05/28
مقبول
2018/05/28
مقبول
2018/05/29
مقبول
2018/05/29
مقبول
2018/05/30
مقبول
2018/05/31
مقبول
2018/05/31

مقبول

208/05/31

مقبول
مقبول

