
  

 قائمة المواضيع المستهلكة لسنة

1- 2018/2019 

 مالحظات 
 

راي اللجنة 
  

 الرقم  اسم الطالب  عنوان المذكرة   اسم المشرف  تاريخ االيداع 

  

 ضبط العنوان
سلطة القاضي 
االداري في 

 مواجهة االدارة 

 
مقبول     

أ/ بلمختار سيد     17/02/2019

 علي  
مجال تدخل القاضي   

االداري في النظام القانوني 
 الجزائري 

قاسمي سهيلة    01 

 ضبط العنوان
تفويض تسيير 
المرافق العامة 

 الشبكية 

 
 مقبول

17/02/2019 د/ عيساوي  
 محمد

أحكام تفويض اتفاقية المرفق 
-18العام في ظل القانون 

199 

بولمدايس فايزة 
 + بسعد حنان 

02 

  
 مقبول

21/02/2019 سلطة االدارة في تعديل و  أ/ حراش عفاف  
توقيع الجزاءات  أثناء تنفيذ 

 العقد االداري 

خلفان أحمد أمين 
 + كمال محمد 

03 

21/02/2019 مقبول  طرق الطعن في المواد  أ/ يحياوي فاتح  
 االدارية 

عماري فايزة   
 نبهي سهام +  

04 

  
 مقبول

21/02/2019 اختصاص القاضي االداري  أ/ غازي خديجة  
 في  المنازعات العقارية  

حمالوي شارف 
فاطيمة +بوعافية 

 منال 

05 

26/02/2019 مقبول ضبط العنوان عقد االمتياز الفالحي و  أ/ بوديسة كريم  
 المنازعات الناشئة عنه

يطو محمد 
لمين+ لعلى 
 محمد المهدي

06 

26/02/2019 مقبول  د/ بن صوط    
 صورية 

مالية الجماعات المحلية بين 
 واقع التمويل و تبعية التسيير

 07 نبهي سهام 

27/02/2019 مقبول  دور دعوى االلغاء في  د/ مخلوف كمال  
 حماية مبدأ المشروعية 

لريك اسية + 
 سعدي ياسمينة 

08 

27/02/2019 مقبول ضبط العنوان التعسف في استعمال السلطة  أ/ يحياوي فاتح  
 في القرارات االدارية 

ناجي عبد هللا + 
 حبيش كمال 

09 

  
 مقبول

27/02/2019 د/ زعادي محمد  
 جلول 

النظام القانوني الستغالل 
العقار الصناعي في التشريع 

 الجزائري 

 10 خالفي أميرة 

 تغيير المشرف 
د/ زعادي  

 محمد جلول

 
 مقبول

28/02/2019 مسؤولية االدارة  عن عدم  أ/ يحياوي فاتح  
تنفيذ القرارات القضائية 

 االدارية 

سعدون نادية + 
 حراش سمية 

11 

03/03/2019 مقبول ضبط العنوان تطور ادارة المرافق العامة  د/ لكحل صالح  
 في الجزائر 

قارون مريامة + 
 بورحلة وردة 

12 

03/03/2019 مقبول ضبط العنوان حسين  د /كمون  الطبيعة الخاصة و المتميزة  
إلجراءات اقامة دعوى 
االلغاء في التشريع و 

رابية منيرة + 
 خدير شهناز 

13 



  

 القضاء الجزائري  

04/03/2019 مقبول  د/ زعادي محمد  
 جلول 

النظام القانوني لالستفادة من 
السكنات الوظيفية في 

 التشريع الجزائري 

رباحي هاجر + 
بوزيد فاطمة 

 زهرة 

14 

    مقبول 
04/03/2019  

المنازعات العامة للضمان  د/ خمري عمر 
 االجتماعي 

فتيحة زاير + 
 عامر سمية 

15 

04/03/2019 مقبول  سلطات القاضي االداري  د/ كمون حسين  
بين التعزيز و المحدودية في 

 ظل القانون الجزائري 

حميشي اسيا + 
اسية  سيفوان  

16 

05/03/2019 مقبول  دور مفتشية الوظيفة  د/ كمون حسين  
العمومية في الرقابة على 
عمليات التوظيف ) طبقا 

-12للمرسوم التنفيذي رقم 

194)  

 17 بابوري توفيق

07/03/2019 مقبول ضبط العنوان المنازعات الطبية و طرق  أ/ بوسعيدة دليلة  
 تسويتها 

زتوني رحيمة + 
زكية  قرجوج  

18 

07/03/2019 مقبول  التحصيل الجبري  أ/ بوسعيدة دليلة  
الشتراكات الضمان 

 االجتماعي

 19 عيمان روزة

 تغيير المشرف 
د/ زعادي 
 محمد جلول 

2019/ 07/03 مقبول دليلة بوسعيدة /أ  الرقابة االدارية و القضائية  
لمجلس المحاسبة في القانون 

 الجزائري 

عباش ليندة + 
عكوش بن 

 صبرينة   

20 

20/03/2019 مقبول  تفعيل الالمركزية  د/ بوترعة سهيلة  
 االلكترونية في الجزائر 

 21 صبان ايمان 

20/03/2019 مقبول  النظام القانوني للحالة المدنية  أ/ بوسعيدة دليلة  
 في الجزائر 

رجدال جالل + 
 مصايد عمر 

22 

08/04/2019 مقبول ضبط العنوان حسين  د/ كمون  المجالس الشعبية البلدية  
و  10-11حسب قانون 

 ظاهرة انسدادها 

 23 حبيش سيد علي 

تعيين د/ بن 
صوط صوريا 

مشرفا   

08/04/2019 مقبول المسؤولية االدارية الناجمة  بدون مشرف  
عن اضرار االشغال 

 العمومية 

طراد امين + 
العربي عبد 

 الحق 

24 

تعيين د/ 
بوترعة سهيلة 

 مشرفا

05/05/2019 مقبول التفويض االداري و تطبيقاته  بدون مشرف  
 في االدارة المحلية 

جمعي عبد 
الحفيظ + قالية 

 فاتح 

25 

14/05/2019 مقبول    النظام القانوني للوظائف  أ/ لوني نصيرة  
العليا بين المسؤولية و 

 االمتياز

 26 عنير حكيم 

19/05/2019 مقبول  تسيير االمالك الوطنية  أ/ غازي خديجة  
العمومية في التشريع 

 الجزائري 

 27 شالبي ساعد 

 
 

 



  

النظام القانوني لألمالك  أ /غازي خديجة 23/05/2019 مقبول  
الوطنية في القانون 

 الجزائري

آيت أركان 
 حسان

+ 

 خليف فاروق

28 

أ/ زعادي محمد  26/05/2019 مقبول  
 جلول

إثارة مسؤولية الموظف 
أمام المحاكم اإلدارية الدولي 

 الدولية

 دغماش سميرة
+ 

 قمادي إيمان
  

29 

  27/05/2019 مقبول  
 أ/ خلوفي خدوجة

 
 

تفويض تسيير المرافق 
 العامة الشبكية

الخدمة الشاملة للبريد 
والمواصالت السلكية 

 والالسلكية نموذجا

 مسعودي الزهرة
+ 

 بوقاسي حجيلة
 

 

30 

 ضبط العنوان
القضاء الكامل 
في المحاكم 
 االدارية 

  02/06/2019 مقبول
 

 أ/ بوترعة سهيلة

دور المحاكم اإلدارية في 
الفصل قضايا دعوى القضاء 
الكامل والقضايا المخولة لها 

 بنصوص خاصة

 غيوم عائشة
 

  

31 
  

  02/06/2019 مقبول  
 أ/ يحياوي فاتح

التعسف في استعمال السلطة 
القرار :وجه من أوجه إلغاء 

اإلداري في التشريع 
 والقضاء الجزائري

 حبيش كمال
+ 

 ناجي عبد هللا
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 قانون اداري  تخصص قائمة مشاريع  مذكرات الماستر

2- 2019/2020 

 مالحظات 
 

اللجنة ي أر يداع تاريخ اإل  رف سم المشإ  سم الطالب إ عنوان المذكرة     الرقم  

  
   

 مقبول
   

لعميري  /أ   07/01/2020
 ياسين

اإلمتياز كآلية لتفويض المرفق 
 العام في التشريع الجزائري   

عوادي حكيم     01 

 مقبول 

 
08/01/2020 د/ زعادي محمد  

 جلول 
الضمانات اإلدارية و القضائية 
لمكافحة جرائم الفساد اإلداري 

 في التشريع الجزائري 

محمدي عقيلة + 
 بن لونيس سمية 

02 

 مقبول 

 
09/01/2020 اآلليات التشريعية لحماية  أ/ لعميري ياسين  

 األقاليم السياحية في الجزائر
تمتام سمير + 
 خميسي أسامة 

03 

 مقبول 

 
13/01/2020 ياسين أ/ لعميري   اآلليات التشريعية لترقية الخدمة  

 العمومية في الجزائر  
قرومي بوبكر + 

 بلحاج أسامة 
04 

 مقبول 

 
13/01/2020 زعادي محمد د/ 

 جلول 
السبب في القرار اإلداري وفقا 

 للتشريع الجزائري 
داود ياسمينة + 

 واقد سعدية 
05 

 مقبول 

 
13/01/2020 د/ رحماني  

 حسيبة 
تسوية النزاع الجبائي على 

مستوى لجان الطعن المختصة 
 في ظل التشريع الجزائري 

 06 معلوم خير الدين 

 مقبول 

 
13/01/2020 د/ رحماني  

 حسيبة 
دور الرقابة الجبائية في مكافحة 

 الجريمة الضريبية 
الرحيم  بدني عغا  07 

 مقبول 

 
13/01/2020  رحماني /د 

 حسيبة
المقاطعة اإلدارة في الجزائر 

 واقع و تحديات 
طير نوال + 
 بوقرومي أمال 

08 

تعيين األستاذة 
 بوترعة سهيلة 

 مقبول

 
14/01/2020 آليات الرقابة القضائية على  بدون مشرف  

الصفقات العمومية في التشريع 
 الجزائري 

 09 خيثر أحمد 

 مقبول 

 
16/01/2020 التسيير الحضري للمدينة في  د/ لوني نصيرة  

إطار القانون التوجيهي للمدينة 
06-06  

 10 بالش دامية 

اختصاصات مجلس  أثر تعدد  د/ كمون حسين 07/06/2020 مقبول  تنازل ا/لوني ن
الدولة الجزائري على توحيد 

 االجتهاد القضائي.

باديس علي + 
 حاج علي حليم 

11 

تنازل أورحمان 
 عن الموضوع

 د/ بوترعة سهيلة  21/01/2020 مقبول 
 

حماية القضاء االداري 
االستعجالي للحريات األساسية 
 لألفراد وفق التشريع الجزائري 

عاللو رقية    12 

ضبط  مع
العنوان و 

 تصويبه

 السلطة الرئاسية و الوصائية  د/ غجاتي فؤاد  23/01/2020 مقبول
-دراسة مقارنة  -  

 13 ابرادشة سامي 

الصالحيات الرقابية للجان  د/ بوترعة سهيلة  27/01/2020 مقبول 
الوالئية و البلدية على الصفقات 

العمومية في ظل المرسوم 

أمال +  أديب
 بحار جميلة 

14 



  

15/247الرئاسي   

الرقابة اإلدارية على عمليات  أ/ قاسم حكيم  29/01/2020 مقبول 
 البناء في التشريع الجزائري 

تزكريت 
 ماسينيسا 

15 

إمتيازات اإلدارة الضريبية في  د/ لكحل صالح  29/01/2020 مقبول 
 التشريع الجزائري 

 
 

بلخضر سعيد + 
 نايلي نور الدين 

16 

تم الضبط   الضريبة كآلية لحماية البيئة في  د/ غنيمي طارق  30/01/2020 مقبول  
 التشريع الجزائري 

سوداني ليليا + 
 خيذر نسرين 

17 

 تم الضبط +
 انضمام بداني 

دور الرقابة اإلدارية في الحد   د/ لعشاش محمد 30/01/2020 مقبول 
من خطر الفوضى العمرانية 

 على البيئة  

عبد  طاجين
الحكيم + بداني 

 يونس

18 

انضمام 
 أورحمان 

حماية البيئة من خطر التلوث  د/ غنيمي طارق  30/01/2020 مقبول
 بالنفايات في التشريع الجزائري 

بناي فاطمة 
الزهراء + 

أورحمان أمينة 
 شابحة 

19 

تم القبول بعد 
 الطعن 

د/ بن صوط  30/01/2020 مقبول 
 صوريا 

اإلطار القانوني للمدينة في 
 الجزائر 

بغدالي حدة + 
 شعالل سارة 

20 

مع ضبط 
 العنوان  

 دراسة مقارنة
  

انتقاء الرقابة القضائية على  د/ كمون حسين  30/01/2020 مقبول 
 أعمال السيادة 

بوزقزة عائشة 
شيماء + رزقي 

 حميدة 

21 

اآلليات اإلدارية لحماية البيئة  أ/ أوتفات يوسف  30/01/2020 مقبول  
في إطار التنمية المستدامة في 

 الجزائر 

محمد شريف 
 محب الدين 

22 

مع تحديد مجال 
 التطبيق 

أ/ بلمختار سيد  30/01/2020 مقبول 
 علي 

مفتشية العمل كجهاز رقابة 
 لتطبيق قانون العمل 

 23 طرافي مراد 

تحديد مجال 
 الدراسة 

فراحي محمد +  عقد التأمين على الحياة  د/ مخلوف كمال  30/01/2020 مقبول 
 فراحي مراد

24 

  
حذف الفصل     

االول من الدراسة 
و التركيز على 

 اآلليات فقط 

  
مقبول    

أ/ دريدر مالكي      13/02/2020 اآلليات القانونية لحماية االمالك  
الوطنية في التشريع الجزائري 

    

حساني ياسين      25 

حماية البيئة كقيد على حرية  د/ غنيمي طارق 17/02/2020 مقبول 
االستثمار في التشريع 

 الجزائري 

نكاع سيد علي + 
نواري نصر 

 الدين 

26 

التعويض عن الضرر البيئي في  أ/ أوتفات يوسف  17/02/2020 مقبول 
 التشريع الجزائري 

بوتريك محمد + 
 حبيش بالل 

27 

مخططات التهيئة و التعمير بين  د/ مخلوف كمال  19/02/2020 مقبول 
 التشريع و التطبيق في الجزائر 

مالك حمزة + 
 لحلب شعبان 

28 

النظام القانوني لألمالك  د/ لعشاش محمد  20/02/2020 مقبول 
 الخاصة للدولة في الجزائر 

 29 بلعسل عادل 



  

تم التنازل عن 
 الموضوع 

 د/ بن صوط 26/02/2020 مقبول
 صوريا 

فكرة النظام العام  الجمالي و 
 تطبيقاتها في التشريع الجزائري 

بغدالي حدة + 
 شعالل سارة  

30 

رقابة القاضي االداري على  د/ كمون حسين  26/02/2020 مقبول 
السلطة التقديرية لإلدارة بين 

 االمتناع و اإلقرار 

محاند عامر لينة 
+ سليماني 

 فاطمة 

31 

د/ بن صوط  26/02/2020 مقبول 
 صوريا 

المصالح الخارجية لإلدارة 
المركزية للتنظيم اإلداري 

 الجزائري 

بناي سعاد + 
 زقاي دنيا زاد 

32 

دور الدولة في تمويل الترقية  د/ لعشاش محمد  26/02/2020 مقبول 
العقارية الموجهة للسكن في 

 الجزائر 

 33 عكاشة نادية 

الجماعات المحلية في الجزائر  د/ لونيسي علي  27/02/2020 مقبول 
بين عراقيل التسيير االداري و 

 ضرورة تحقيق التنمية 

بالل مريم + 
 موسي ياسين 

34 

د/ خلوفي  27/02/2020 مقبول 
 خدوجة 

اآلليات اإلدارية لحماية الما ل 
 العام في الجزائر 

 35 قدير كريمة 

 
 
 
 

07/06/2020 مقبول محمد  د/ زعادي 
 جلول

النظام القانوني للموظف الدولي 
" دراسة في ضوء المنظمات 

 الدولية العالمية و االقليمية"

عماربين 
تينهينان+ طلب 

 حميدة

36 

 
 
 
 

07/06/2020 مقبول التسيير االداري و المالي  د/ مخلوف كمال 
لصناديق الصمان االجتماعي 

 في التشريع الجزائري

بن زيدان سعيد+ 
 عامر عمر

37 

 

 

  

 

 

  

  


