
                   فالشل بوعلي بن حسيبة جامعة                    

 السياسية والعلوم الحقوق كلية

 الحقوق  شعبة

 2022/2023ية الجامع للسنة المقبولة الماستر مذكرات قائمة

 دولة ومؤسسات  :التخصص
 

 رأي اللجنة  المشرف  العنوان  الطالب  

 مسعودي سامية  1
 كييتي سارة 

الاستثمار في الجزائر على  أليات 
ضوء التعديلات الجديدة لقانون  

 18-22الاستثمار رقم 

 مقبول  د. بشيخ فاطمة الزهرة 

 بكة عبد ال كريم  2
 حراث عادل 

ية والقضائية  الإجراءات الإدار
ية المنازعات الضريبية في  في تسو

 الجزائر

 مقبول  د. محمد لعشاشي 

يال  3  صناديق فر
 طويبي شيماء

الرقابي لمجلس الأمة على الدور 
 أعمال الحكومة

 مقبول  د. بن عجمية ميلود 

 أحلام مداحي  4
 العرجة أمال 

دور الإدارة الإل كترونية في 
 مكافحة الفساد 

د. تيطراوي عبد  
 الرزاق 

 مقبول 

 آيت مخطار قدس  5
 شايب الذراع نور الهدى

المسؤولية الجزائية للموظف العام  
 الوظيفيةعن إفشاء الأسرار 

 مقبول  محمد حرشد. 

 بن داودي فتيحة  6
 مسعد قوشيش حكيمة

الجزاءات التأديبية للموظف 
 العام وضماناتها 

د. قوادي الصامت 
 الجوهر

 مقبول 

دعوى إلغاء القرار الإداري في  حمد عمام أ 7
 09-08ظل القانون 

 مقبول  د. قرناش جمال 



 بلقبلي حسيبة  8
 زابل نبيلة

ية في القانون المحاكم  الإدار
دراسة  -الجزائري والفرنسي 

 - مقارنة

 مقبول  بلمديوني د. محمد 

يان إكرام 9  إز
 العيدات نسيمة

دور الإدارة الإل كترونية في 
 تحديث الإدارة المحلية في الجزائر

 مقبول  د. جزار مصطفى 

دور القاضي الإداري في  عباس شهرة مصطفى  10
 منازعات الدفتر العقاري 

 مقبول  زناندة عبد الرحماند. 

 طالب عادل  11
 قندوز أيمن

حماية حقوق الموظف العام 
يع الجزائري   وضماناتها في التشر

 مقبول  د. نابد بلقاسم

 حواش سمير 12
 مايسة خليفة 

الإدارة عن  امتناعإشكالات 
 أحكام القضاء الإداري تنفيذ 

 مقبول  د. كامش الطيب 

 عبابو سحنون 13
 دواي وسام

أليات مراقبة تطبيق حقوق 
يات العامة في  الإنسان والحر

 2020الدستور الجزائري لعام

   مقبول  أ.د محمدي بوزينة أمنة

 شاكر سليمان  14
 طرفي الجيلالي 

الاختصاصات المستحدثة 
ية في ظل  للمحكمة الدستور

 التعديل الدستوري 

 مقبول  د. بقالم مراد 

 المداح عائدة 15
 المكرطار هناء

أهمية الديمقراطية التشاركية على 
    مستوى الجماعات الإقليمية في 

 الجزائر.

 براهيمي سفيان أ. 
 

 مقبول 

ية والقضائية  قدور عمارة مليكة 16 الوظيفة الاستشار
 لمجلس الدولة 

 مقبول  أ.د زروق العربي 

 بوخاتم عاشور  17
ياحي عبد القادر   بر

ية والمالية على   الرقابة الإدار
 الصفقات العمومية 

 أ.د زروق العربي 
 

 مقبول 

 برقية احمد  18
طالب معيد وهذا عنوان السنة  

 الماضية

نظام وقف تنفيذ القرارات 
ية في ظل قانون إ.م.إ   الإدار

 09-08الجزائري 

 أ. الواحد رشيد 
 

 مقبول 

 أحمد حميدي 19
 عبد الغني عبيشات 

الأملاك الوطنية العامة تسييرها 
 وحمايتها

 رشيد  أ. الواحد
 

 مقبول 

الترقية في الوظيفة العمومية في   جيلالي طاري  20
 الجزائر

 د. يوسف الجيلالي 
 

 مقبول 



رقابة المراقب المالي للصفقات  فاطمة سي محد  21
 العمومية 

 د. يوسف الجيلالي 
 

 مقبول 

 حاج ميلود ليلى  22
يف محمد  بشير شر

النظام التعاقدي في قانون 
 03-06الوظيفة العمومية 

 د .قايش ميلود 
 

 مقبول 

 عثمان قاب  23
 عابد فرولي 

الوضعيات القانونية الأساسية 
يع الجزائري   للموظف في التشر

 مقبول  د .قايش ميلود 

الرقابة المالية للهيئات العليا على   أويحي كريمة 24
 تنفيذ الأموال العمومية 

 مقبول  دواعر عفاف  .أ

الميزانية العامة للدولة في ظل  قسايسية أحمد 25
 15-18القانون العضوي 

 مقبول  دواعر عفاف  .أ

 محمد خان  26
 محمد أفوناس

أجهزة الرقابة المالية على البلدية  
يع الجزائري   في التشر

 عبد الحميد  د. زقاوي 
 

 مقبول 

الحماية القانونية من الإشهار   عراب عبد ال كريم  27
يع   الجزائري المظلل في التشر

 مقبول  د. زقاوي عبد الحميد 

عقود المشاركات في المصارف  عيراش محمد الأمين  28
الإسلامية كألية لتسيير المرافق 

 العامة 

 مقبول  شعران فاطمة الزهرة د. 

يلف 29 أليات الرقابة في مجال التهيئة  كريمة بو
 والتعمير 

 مقبول  يحي سكورة د. آيت

 يوسف أسامة  30
 سمية بن مونة 

الرقابة على الهيئات التنفيذية 
 للجماعات المحلية في الجزائر 

 مقبول  يحي سكورة د. آيت

آليات التوظيف في ظل قانون  سمير دلال  31
 الوظيفة العمومية

 د .آيت يحي سكورة
 

 مقبول 

 براهمي سعيدة  32
 فاضل صفاء 

تعيين الموظف العمومي والأثار 
-06المترتبة عن ذلك في الأمر  

03 

 أ.د بوقرط ربيعة
 

 مقبول 

 محمدي نسيمة 33
 طاري عبد الرحمان

ية على المجالس  الوصاية الإدار
 المحلية في الجزائر 

 مقبول  أ.د بوقرط ربيعة



 يحياوي يسرة  34
 طيبي مروة

الإدارة الإل كترونية وانعكاساتها 
على المبادئ المتحكمة في سير 

 المرافق العمومية في الجزائر 

 مقبول  بوقرط ربيعةأ.د 

 شايب الذراع جميلة 35
 مروة محمودي 

حماية القانون الإداري للحقوق و 
يات الفردية   والحر

 مقبول  أ.د بوقرط ربيعة

 طرفاوي جمال الدين  36
 فلاق مصطفى 

الترخيص الإداري كآلية لحماية 
 البيئة

 د. فلاق عبد القادر 
 

 مقبول 

 عمور نورين أنيسة 37
 عزون شيماء

دور الجماعات المحلية في حماية 
 المحيط البيئي  

 مقبول  د. فلاق عبد القادر 

 كمال لعمش  38
ياض شعيبي   ر

الإطار المؤسساتي الجديد في 
مجال الاستثمار على ضوء أحكام  

 18-22القانون رقم 

 د. فلاق عبد القادر 
 

 مقبول 

 قضاي أمينة   39
 عبد اللطيف احمد

القانونية الشروط والإجراءات 
للممارسة حق الإضراب في 

 المؤسسات والإدارات لعمومية 

 مقبول  د. فلاق عبد القادر 

 دين عبد الواحد  40
يا عبد الل  ه  شو

النظام القانوني للمنازعات  
يعية في الجزائر  الانتخابية التشر

يان  مقبول  د. هواري ز

 غربي فاطمة 41
يل حليمة  طو

آلية ملتمس الرقابة في النظام 
الدستوري الجزائري والأنظمة  

 المقارنة 

يان  د. هواري ز
 

 مقبول 

 فيصل رحماني  42
 محمد حسام الدين عكوش 

يعي للمجلس  فعالية الأداء التشر
الشعبي الوطني في النظام  

 السياسي الجزائري 

يان  مقبول  د. هواري ز

 أبركان غنية  43
 نعمون كريمة 

النظام القانوني للمجلس الأعلى 
 2020ضوء دستور للقضاء في  

يان  مقبول  د. هواري ز

 بن صالح فاطمة 44
 خلق نادية 

قسم التسيير لميزانية الجماعات 
 المحلية 

 د. خالدي المهدي 
 

 مقبول 

يف سمر 45  ظر
 سعدي سمية

ضمانات الموازنة بين سلطات 
يات   الضبط الإداري والحر

 العامة في الجزائر 

 د. خالدي المهدي 
 

 مقبول 



 الرقابة على الصفقات العمومية ليلى حريشان  46
 خارج سلطة القضاء 

 د. خالدي المهدي 
 

 مقبول 

 صافر خولة  48
 بن طالب شمس الأنوار

يمة تبييض الأموال في   جر
 القانون

 06-01 

 د. خالدي المهدي 
 

 مقبول 

 مزيان مصطفى  49
 علي طالب حليمة 

الآليات القانونية لاستثمار  
 الأراضي الفلاحية الوقفية 

 مقبول  بوطبل خديجة د. 

 بن سونة أسيا  50
 عويدات أسماء

في مبادئ تسيير المرفق العام 
 2022التعديل الدستوري 

 مقبول  كامش الطيب د. 

يان 51 ية القضائية الآليات  صواق ز والإدار
 لمكافحة الفساد الإداري 

 مقبول  عبابسة حمزةد. 

 زمور سامية  52
 زناتي فاطمة 

واجب تحفظ الموظف العمومي 
في القانون الأساسي للوظيفة 

 العمومية 

 مقبول  د. عبابسة حمزة

 جلولي بوجلطية كريمة 53
 فوشان فتيحة 

مبدأ الفصل بين السلطات واقع 
 في النظام السياسي الجزائري 

 مقبول   أ.د زاغو محمد 

يم  54  عطيف مر
 عاقب وهيبة 

 مقبول  محمد أ.د زاغو  جرائم الموظف العمومي

 عياشين ياسين  55
 نادور هاجر 

أثر رقمنة العدالة على تحسين  
 الخدمة العمومية 

 مقبول  أ.د زاغو محمد 

 مير عبد الرزاق 56
 بالأخضر عبد النور 

النظام القانوني لمنازعات  
يعية في الجزائر.  الانتخابات التشر

 أ.د زاغو محمد 
 

 مقبول 

 نقايبي شيماء 57
 نعاس فضيلة 

سلطة الإدارة في التعديل 
 للعقد الإداري الانفرادي 

 مقبول  د. قروق كريم 

 قويدر رحماني عادل  58
 فاضل أيمن 

الإطار القانوني لدعم المؤسسات  
 الجزائرالصغيرة والمتوسطة في 

 مقبول  بزارة عمر د. خروبي

 عبدو أمال عربية  59
 شايب الدور نور الهدي

المسؤولية الجزائية للموظف العام  
 الغير مشروعفي حالة الإثراء 

 مقبول  د. قروق كريم 

 يعقوبي شيماء 60
 قاصد فاطمة الزهرة 

الرقابة على الجمعيات المحلية في 
 الجزائر

   مقبول  صامت أمنة  د.

https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2366
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 داج ميلود  61
 ناظور معمر

يعية في إطار  السلطة التشر
في  2020التعديل الدستوري 

 الجزائر

 مقبول  د. قروق كريم 

 عبد الحميد  عرايبيبوزيد  62
 كروري نور الهدى

الضبط الإداري في مجال البناء  
 والتعمير 

 مقبول  صامت أمنة د. 

يان ليلى  63  بوز
 دريزة شيماء

مبدأ سير المرفق العام بانتظام 
 واطراد

 مقبول  أ.د عايلي رضوان 

براهيم  سع اد 64 لمخابر البحث النظام القانوني  إ
 العلمي داخل الجامعة في الجزائر

 مقبول  خالد سرباحد. 

 أسامة هني 65
 محمد رضا عزوز 

بير  ا الرقابة القضائية على تد
 الضبط الإداري 

 أ.د عايلي رضوان 
 

 مقبول 

 ولد بلقاسم وئام 66
 بوقفطان حنان 

ية  سلطات المحكمة الدستور
وألياتها في إرساء وحماية الحقوق  

يات  والحر

 مقبول  مراد بقالم  د.

 عقروس حسين  67
 برابحة نصر الدين

الصفقات العمومية والجرائم 
المتعلقة بها في ظل قانون مكافحة 

 الفساد 

 مقبول  أ.د عايلي رضوان 

 عاقب زهرة   68
 عقروسة سفيان

ية   النظام القانوني للعقود الإدار
 الإل كترونية 

 أ.د عايلي رضوان 
 

 مقبول 

 طهرات أيمن  69
 شميني عبد الحكيم 

الأملاك الوطنية الخاصة تسييرها 
 وحمايتها

 براهيم قدور شرقي د. 
 

 مقبول 

 بن دومية حياة   70
 بن عودة فاطمة الزهرة

تدابير تشجيع الاستثمار بمقتضى 
 التوجه القانوني الجديد.

 

 مقبول  د. حسان دواجي 

ية  71 للمساءلة التأديبية  النظام القانوني  بطاجي فوز
يع   للموظف العام في التشر

 الجزائري

 د. عادل بوجميل
 

 مقبول 

 ستي فدوى  72
 بن سعيد زهرة 

الضمانات القانونية للموظف 
العام محل المتابعات الجزائية في 

 القانون الجزائري

 د. عادل بوجميل
 

 مقبول 



ية  73  قوادي هباز حور
 لومي أمنة 

لمكافحة جرائم الأليات القانونية 
الصفقات العمومية في قانون 

 01-06الفساد 

 مقبول  د. قرناش جمال 

يل محمد  74  طو
 بن وسار أحمد

الرقابة القضائية على عقود 
يع الجزائري   التعمير في التشر

 د. عادل بوجميل
 

 مقبول 

 قرشي لويزة  75
 قوادي صامت فاطمة الزهراء

أليات الرقابة على مخططات  
 والتهيئة التعمير 

 مقبول  صامت أمنة  د.

 بوخاتم محمد أمين  76
 لواني فؤاد

الجماعات المحلية ودورها في مجال 
 التهيئة والتعمير 

 مقبول  يوسف فلوح . أ

 قوادي صامت رميساء  77
 آيت حيدة منال 

ية للموظف   المسؤولية الإدار
 الفعلي في الجزائر 

 د. عمامرة حسان 
 

 مقبول 

 لعروسي بلال  78
يقي   معمر شر

السلطة العليا للشفافية والوقاية 
ي إطار ف ومكافحتهمن الفساد 

 08-22القانون رقم 

 مقبول  د. بقالم مراد 

تنفيذ أحكام التحكيم في   حوحامدي حنان  79
يع الجزائري   التشر

 د. عمامرة حسان 
 

 مقبول 

النظام القانوني للمحكمة   دريزة الحاج 80
ية في ظل التعديل  الدستور

 2020الدستوري 

 مقبول  د. حفاف سعاد 

ية للموظف   فضيلة دودان 81 المسؤولية الإدار
 الممتنع عن تنفيذ أوامر رئيسه

 د. عمامرة حسان 
 

 مقبول 

 بن ستي خليفة 82
 صبحي أحمد 

تنظيم العمران والبيئة على  
 المستوى المحلي

 د. عمامرة حسان 
 

 مقبول 

الإجرائية لتأديب الضمانات  نوال براضية 83
يع  الموظف العمومي بين التشر
 والاجتهاد القضائي في الجزائر

 د. عمامرة حسان 
 

 مقبول 

 قبلي لطيفة 84
 قاسم علي فاطمة الزهراء 

النظام القانوني للوضعيات  
القانونية للموظف العام في  

يع الجزائري   التشر

 بن تفات نور الديند. 
 

 مقبول 



 رقيبة فضيلة   85
 زعفون حليمة

نظام الشهر العقاري العيني كآلية  
ية في  لحماية المل كية العقار

يع الجزائري   التشر

 مقبول  د. سرباح خالد

 رغيدي عبد الل  ه 86
 برانسي سمير

النظام القانوني للمتربص على 
-ضوء قانون الوظيفة العمومية 

بية لولاية الشلف  ية التر مدير
 -أنموذجا

 مقبول  سرباح خالدد. 

 مالك عبد المالك  87
 بدر الدين بن عودة 

 مقبول  د. سرباح خالد النظام القانوني للشركات الأمنية

 زورقي بن عودة  88
 سعدي علي

ية في إطار  ية المل كية العقار تسو
 المسح العام 

 مقبول  د. سرباح خالد

الرقابة القضائية على الصفقات  بن طيب أيوب 89
 العمومية 

 د. سرباح خالد
 

 مقبول 

 قشطولي عبد الغني 90
 بجاوي عبد الرزاق

للأحزاب التنظيم القانوني 
السياسية ودورها في التجربة 

 الديمقراطية في الجزائر. 

 مقبول  بن تفات نور الدين د.

صلاحيات جهاز شرطة   كراد أسية 91
يع الجزائري    –العمران في التشر

 - ولاية الشلف أنموذجا

 مقبول  شنتير عمر د.

دور الجماعات الإقليمية في حماية   براهيم مزاري شيماء 92
يع الجزائري  بين   -البيئة في التشر

 -الواقع والمأمول

 مقبول  خوتة بختة د.

يناس  93  عبورة إ
 رواص خديجة

 الضبط  سلطات بين التوازن
يات الإداري   في العامة والحر

 في  الاستثنائية الظروف ظل
 الجزائر

 مقبول  بوجلطية العربي  د.

 العربي عبسي شيماء  94
 دواني محمد إسلام

ل المالي للبلدية في  الاستقلا
 ئرالجزا 

 مقبول  قروق كريم د. 

ية على  بوتشيشة سعيد  95    سيادة أثر الرقابة الدستور
 البرلمان في الجزائر

 مقبول  ديد أميرةح .أ



النظام القانوني للمحافظ العقاري  علي عباس فاطمة  96
يع الجزائري   في التشر

 مقبول  د. قوادي معمر 

 الأطرش عبد الرزاق  97
 بوهني ياسين

دور السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات في العملية الانتخابية 

 في الجزائر

 مقبول  جبار عبد الجبار  د.

 إثبات في الإداري  اءضالق منهج براهيم مزاري أكرم نعيم  98
 الطبي  الخطأ

 مقبول  د. نور الدين يمينة 

 عبد محمد 99
يف   عبد المرايم الشر

إجراءات وضمانات المتابعة 
في القانون  التأديبية للمهنيين

 الجزائري. 

 مقبول  مزيان عبد القادر  أ.

خصوصية المنازعات الجمركية في  عمارة عبد الهادي  100
يع الجزائري   التشر

 مقبول  د. بن تفات نور الدين

ية  بن عودة بدر الدين  101 دور الهيئات الإدار
 الناظمة لقطاع الطاقة 

 

 مقبول  العيرج عودة د.

 بسايلية محمد أمين  102
 يحياوي سايح 

المسؤولية الجزائية عن جرائم 
 التلوث الصناعي 

قوادي الصامت  د.
 الجوهر

 مقبول 

 البواعلي وفاء  103
 مزارعة يونس 

إجراءات وكيفيات الإخطار 
والإحالة المتبعة أمام المحكمة 
ية في ظل دستور  الدستور

2020 

يان د.  هواري ز
 

 مقبول 

الجرائم المعلوماتية والتعدي على   بغداوي محفوظ 104
 حرمة الحياة الخاصة 

 مقبول  خالدي المهدي  د.

 شاوش عبد الل  ه  105
 الستار عاش عبد 

  التنظيم القانوني لإدارة السجون
 بالجزائر

 مقبول  قرناش جمال  د.

 شويب كريمة  106
 البوادي عبد الجليل 

دور لجان الصفقات العمومية 
 على المستوى المحلي 

 مقبول  أ.د بوقرط ربيعة

أثر رقمنة مرفق العدالة على   عادل بن ستي  107
 تحسين الخدمة العمومية

 مقبول  عادل بوجميلد. 



 مكاوي أيمن 108
 مسعودي الحاج

أثر الرقمنة في تحسين الخدمة 
البطاقة الذهبية  -العمومية

 -أنموذجا

 مقبول  سمينة نعيمة د.

ية في العملية  سالم عطية محمد عبد الوهاب 109 دور رئيس الجمهور
يعية في الأنظمة المقارنة  التشر

 مقبول  د. نابد بلقاسم

مبادئ العدالة الضريبية في دور  بلغالي فاطمة 110
تحقيق التنمية الاقتصادية  

 المستدامة

 مقبول  د بن ويراد أسماء 

دور القاضي الإداري في حل  صالح زيدور  111
 منازعات الصفقة العمومية 

 مقبول  د. عبابسة حمزة

 

 

                                                                     
                                                


