
فهرس مذكرات الماستر حقوق مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية

رمز الطلبالطالبالعنــــــــوان

2-1/م سبن عبٌد، هدىالمنافسة وألٌات حماٌتها من الممارسات المقٌدة لها فً ظل القانون الجزائري

4-3/م سشرٌك، السعٌدالكفالة البنكٌة فً الشرٌعة والقانون

6-5/م سفٌاللً، فطٌمةالجزاءات اإلدارٌة فً مجال العقود اإلدارٌة

8-7/م سكتفً، سارةاإلعتماد المستندي

10-9/م سنزار، خالصةتبٌض األموال فً التشرٌع الجزائري

12-11/م سبلباشة، نور الٌقٌنالتأجٌر التموٌلً فً الشرٌعة والقانون

14-13/م سعطاء هللا، ربٌحةألٌات مكافحة الفساد المالً فً الجزائر

16-15/م سكعبش، سارةعملٌات البورصة والمنازعات المتعلقة بها

18-17/م سساحة، خدٌجةتنفٌذ أحكام التحكٌم الدولٌة طبقا للقانون الجزائري

20-19/م سبوبركة، كاهنةالقانون الواجب التطبٌق على منازعات العمل الدولٌة

22-21/م سزخروف، إٌمانتقٌٌم األنماط الكالسٌكٌة لتسٌٌر المرفق العمومً

24-23/م سبلعاٌب، إٌمانالوقاٌة من الفساد اإلداري ومكافحته فً التشرٌع الجزائري

26-25/م سهالل، فاطمة الزهراءمكافحة ظاهرة التقلٌد فً اإلبتكارات الجدٌدة

28-27/م سقرٌمس، مرٌمالقانون الواجب التطبٌق على العقد الدولً

30-29/م سعرعار، طارقجرٌمة إصدار شك بدون رصٌد

32-31/م سسحنون، كنزةالوقاٌة من إفالس الشركات التجارٌة بٌن الشرٌعة والقانون

34-33/م سخراط، أسٌاطرق الطعن العادٌة فً أحكام القضاء اإلداري

36-35/م سضٌف، خولةالمسؤولٌة التقصٌرٌة الناشئة عن التصادم البحري

38-37/م سبلجودي، عائشةالنظام القانونً الموضوعً للتحكٌم اإللكترونً

40-39/م سبوساحة، وسٌلةسلطات القاضً اإلداري فً مجال نزع الملكٌة للمنفعة العامة

42-41/م سبقاق، فاٌزةالعملٌات المصرفٌة اإلسالمٌة

44-43/م سزمام، هارونتنفٌذ القرارات القضائٌة اإلدارٌة

46-45/م سالعباس، امالالتسوٌة القضائٌة: المنازعات الجبائٌة فً التشرٌع الجزائري 

48-47/م سبن زرارة، لوناسالتظلم اإلداري فً مادة الضرائب

50-49/م سحموش، إسمهانجرائم الصرف فً التشرٌع الجزائري

52-51/م سمصطفاوي، هاجرعلى مستوى التشرٌع الجزائري و األنظمة السارٌة المفعول: السر المصرفً 

54-53/م سمخناش، الشرٌفالمنازعات المتعلقة بتنفٌذ الصفقات العمومٌة

56-55/م سزاٌدي، حبٌبالمسؤولٌة المدنٌة لشركات االموال

58-57/م سبوقطوشة، وردةمسؤولٌة المنتج عن منتوجاته

60-59/م سهدار، نرٌمانالحماٌة الجزائٌة للمستهلك فً التشرٌع الجزائري

62-61/م سلعفرٌت، هاجرتأسٌس وإدارة البنوك والمؤسسات المالٌة بإعتبارها شركات مساهمة

64-63/م سغجاتً، بشرىدور اإلرادة فً شرط التحكٌم التجاري الدولً

66-65/م سبركات، سارةوقف تنفٌذ القرار اإلداري من طرف القاضً اإلداري

68-67/م سبودٌناح، ولٌدحماٌة المحل التجاري بدعوى المنافسة غٌر المشروعة

70-69/م سبلخضر، عبد الحفٌظالرقابة الوصائٌة على الجماعات المحلٌة فً الجزائر

72-71/م سبوروٌس، سارةالمنازعات اإلنتخابٌة أمام القضاء اإلداري فً الجزائر

74-73/م سختال، حبٌبةالمسؤولٌة عن اإلستخدام غٌر المشروع لبطاقات الدفع اإللكترونٌة

76-75/م سعمرٌو، علجٌةالرقابة الداخلٌة للبنوك و المؤسسات المالٌة فً ظل قانون النقد و القرض

78-77/م سلنوار، فٌروزالسلطة التقدٌرٌة فً إتخاذ القرارات اإلدارٌة و مجال رقابة القاضً بشأنها

80-79/م سلٌامٌنً، حسام الدٌنالتنظٌم القانونً إلنشاء و إنهاء عالقة العمل

82-81/م سصوشة، إنصاف خولةضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء اإلداري فً الجزائر

84-83/م سمقرانً، خلودخطابات الضمان

86-85/م سبوحنك، هندالبٌع الدولً للبضائع

88-87/م سجٌارة، أسماءالضوابط اإلجرائٌة و الموضوعٌة لتعدٌل الدستور

90-89/م سشاقور، لٌلىأحكام بطالن شركة المساهمة فً التشرٌع الجزائري

92-91/م سمهنً، نوالحوادث العمل بٌن نظرٌة األخطار اإلجتماعٌة و قواعد المسؤولٌة

94-93/م سمعماش، جمال الدٌنالودٌعة النقدٌة المصرفٌة
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96-95/م سبوشوك، سناءصٌغ تموٌل المشروعات فً الشرٌعة و القانون

98-97/م سبركات، أمٌمةالصفقات العمومٌة فً مجال األشغال

100-99/م سعاللً، حٌزٌةاإلدارة اإللكترونٌة على المستوى البلدي فً الجزائر

102-101/م سسماعن، عبد الوحٌدالهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفساد

104-103/م سلواتً، سناءمسؤولٌة المرفق الطبً العمومً أساسها وقواعد إثباتها

106-105/م سقطاف، محمد المعدل والمتمم06-01جرائم الفساد فً مجال الصفقات العمومٌة فً ظل القانون 

خلوصً مسعودي، محمد انواعها وسبل مكافحتها فً التشرٌع الجزائري: الجرائم المصرفٌة 

األمٌن

108-107/م س

110-109/م سقرٌدي، منٌرةدور الغرامة التهدٌدٌة فً تنفٌذ أحكام القضاء اإلداري

112-111/م سعنقاق، أكرمدور مجلس المحاسبة فً الرقابة على االموال العمومٌة

114-113/م سرفوفً، محمد فوزيضمانات وحوافز اإلستثمار فً الجزائر

116-115/م سرجم، أسماءجرائم اإلفالس فً التشرٌع الجزائري

118-117/م سسعٌدي، سارةالرقابة البنكٌة

120-119/م سمشاشو، فٌروزضمانات القروض المصرفٌة

122-121/م سمنصار، رانٌةاإلستثمار االجنبً فً الجزائر

124-123/م سلوصٌف، أمٌردور القاضً اإلداري فً حماٌة الموظف العمومً من تعسف اإلدارة

126-125/م سدعاس، عمارالسلطات اإلدارٌة المستقلة فً مجال اإلعالم و اإلتصال

128-127/م سغار معروف، كنزةمسؤولٌة اإلدارة عن أعمال الضبط اإلداري

130-129/م سقرنانً، حٌاةالجوانب القانونٌة للشجرة و التشجٌر فً الجزائر

132-131/م سجٌدل، صونٌةالمؤسسة العمومٌة البلدٌة

134-133/م سإسحنان، سهامالرقابة المالٌة على الصفقات العمومٌة فً الجزائر

136-135/م سبوكثٌر، حٌاةجرائم اإلعتداء على نظام المعالجة االلٌة للبٌانات

138-137/م سعبٌزة، منٌرةإنقضاء الشركة التجارٌة بحكم قضائً

140-139/م سعواشرٌة، تقٌةمظاهر اإلعتماد المستندي

142-141/م سقٌش، زهرةأسالٌب حل المنازعات الضرٌبٌة فً التشرٌع الجزائري

144-143/م سهالل، نسرٌنالرقابة على عملٌات البنوك فً الشرٌعو والقانون

146-145/م سذهبً، حنانالطبٌعة القانونٌة لقرارات مجلس الدستوري الجزائري

148-147/م سبوشمال، الٌاسخوصصة المرفق العمومً المحلً

150-149/م سمولف، عبد الغنًالحماٌة الجزائٌة للمتعامل بالشٌك

152-151/م سنسار، رانٌةاإلدارة اإللكترونٌة ودورها فً تجوٌد الخدمة العمومٌة

الضمانات المقررة للموظف العمومً فً حالة تطبٌق الجزاء اإلداري على ضوء 

03/06االمر 

154-153/م سلسبط، باسم

156-155/م سشوادرة، صبٌرةالنظام اإلنتخابً و المنازعة اإلنتخابٌة فً الجزائر

158-157/م سخرفً، كنزةالمركز القانونً لرئٌس المجلس الشعبً البلدي

160-159/م سبعٌو، نورٌةإساءة إستعمال السلطة و اإلنحراف بها كوجه من اوجه إلغاء القرارات اإلدارٌة

162-161/م سبوعامة، رٌمةالمتاجرة فً العمالت فً الشرٌعة والقانون

164-163/م سحباش، زهوةالحقوق والحرٌات وحماٌتها فً الدساتٌر العربٌة

166-165/م سبن ٌحً، فاٌزةطرق إدارة وتسٌٌر األمالك الوطنٌة العامة والخاصة

168-167/م سبصٌرة، نورةمدى التكاملٌة بٌن الالمركزٌة و الدٌمقراطٌة فً الجزائر

170-169/م سلعواشرٌة، تقً الدٌنتطور الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر

المواعٌد و أثارها على الحقوق الموضوعٌة فً المنازعات اإلدارٌة فً التشرٌع 

الجزائري

172-171/م سحمامٌد، الحاج

174-173/م سبن عرٌس، مرٌمالمفاضلة بٌن الرقابة القضائٌة والرقابة السٌاسٌة على دستورٌة القوانٌن

176-175/م سعراب، أسماءاتخاذ القرارات اإلدارٌة بٌن علم اإلدارة و القانون اإلداري

178-177/م سمنور، ابتسامفعالٌة الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً الجزائر

180-179/م سقرنٌش، نور الهدىجرٌمة إصدار الشٌك دون رصٌد فً التشرٌع الجزائري

182-181/م سبن جودي، محمد االمٌنفعالٌة قانون تنظٌم الصفقات العمومٌة فً مكافحة الفساد

184-183/م سبن زاوي، سلماناإلدارة اإللكترونٌة و دورها فً عصرنة اإلدارة العامة

186-185/م سمعمش، ملٌكة-دراسة مقارنة - المجلس الدستوري الفرنسً و المجلس الدستوري الجزائري 

188-187/م سكتفً، نبٌلةمؤسسة الشخص الوحٌد ذات المسؤولٌة المحدودة
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190-189/م سبلهامل، نصر الدٌنمراقبة الحكم التحكٌمً التجاري الدولً من السلطة القضائٌة للدولة

192-191/م سبقاق، هناءألٌات مكافحة الفساد اإلداري فً التشرٌع الجزائري

194-193/م سٌوسفً، سوسنبٌع المحل التجاري

196-195/م سقرمً، ابراهٌمالموظف العمومً ومبدأ حٌاد اإلدارة

198-197/م سبن لكحل، حسناءالضوابط القانونٌة لحرٌة الرأي و التعبٌر فً الجزائر

200-199/م سلرقط، أمالالمسؤولٌة الجنائٌة لمسٌري شركة المساهمة

202-201/م سغبابشة، أمٌرة-فً القطاع الخاص - إشكالٌة الفساد المالً فً الجزائر 

204-203/م سذوٌب، سهامحدود مبدأ المشروعٌة فً الظروف اإلستثنائٌة

206-205/م سإزباطن، سعادالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

208-207/م سزوغبً، أمٌرةالتحكٌم فً العقود اإلدارٌة فً النظام القانونً الجزائري المقارن

210-209/م سشنٌتً، لونٌسممارسة حق اإلضراب فً التشرٌع الجزائري

212-211/م سعنقاك، كنزةالحساب الجاري

214-213/م سبوعود، مرٌمصنادٌق اإلستثمار بٌن الشرٌعة والقانون

216-215/م سجعفر، حططاشمسٌر الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة ومسؤولٌته الجزائٌة

218-217/م سسعد هللا، وفاءالمنازعات التادٌبٌة للموظف العام فً الجزائر

220-219/م سسبعات، محمدالتفاوض فً العقد الدولً

222-221/م سسعدي، سارة-دراسة تحلٌلٌة - الحماٌة الجنائٌة للمال العام فً التشرٌع الجزائري 

224-223/م سبوزازة، كهٌنةجرٌمة التهرب الضرٌبً

226-225/م سمزاح، فطٌمة الزهرةتحوٌل البنوك التقلٌدٌة إلى بنوك إسالمٌة فً الشرٌعة والقانون

228-227/م سعبد الرحمان، صوفٌةالنظام القانونً لبطاقة اإلئتمان

230-229/م سحمدوش، نصٌرةزٌادة رأسمال شركة المساهمة فً التشرٌع الجزائري

232-231/م سكباب، مروةالمسؤولٌة الجزائٌة لألطباء

234-233/م سقطاف، مرادحق المستهلك فً اإلعالم فً التشرٌع الجزائري

236-235/م سبلعٌفة، مرٌمالضبط اإلداري البلدي فً الجزائر

238-237/م سبوشالغم، خدٌجة(أسبابها وسبل مكافحتها)عدم تنفٌذ األحكام القضائٌة اإلدارٌة من طرف األدارة 

240-239/م سسلطانً، فرٌدةإستقاللٌة السلطة القضائٌة فً الدول العربٌة

242-241/م سقجالً، ذهبٌةسلطة المستخدم فً تعدٌل عقد العمل

244-243/م سجٌارة، محمدالتعدٌالت الدستورٌة فً الجزائر

246-245/م سناصر، خولةإدارة البنوك اإلسالمٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون

248-247/م سهالل، رومٌصاءالشركة ذات المسؤولٌة المحدودة

250-249/م سبن حمزة، راضٌةوقف تنفٌذ القرارات اإلدارٌة

252-251/م سدقٌش، نسمةاللجنة المصرفٌة فً قانون النقد والقرض الجزائري

254-253/م سلصلج، سارةدور القاضً اإلداري فً منازعات نزع الملكٌة للمنفعة العامة

256-255/م سحمود، بدر الدٌنشروط تولً القضاء وتقلده بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والتشرٌع الجزائري

258-257/م سحداد، رٌمةعقد اإلمتٌاز الفالحً والمنازعات المتعلق به

260-259/م سعبدلً، عبٌرحكم التحكٌم فً ظل التشرٌع الجزائري

262-261/م سلجنف، نادٌةدور القاضً اإلداري فً حماٌة البٌئة من التلوث

264-263/م سالعلمً، الطاهررقابة البنك المركزي على البنوك التجارٌة

266-265/م سرحمانً، عادلالٌات تسوٌة منازعات الضرائب المباشرة حسب النظام الضرٌبً الجزائري

288-267/م سلواتً، سعادسلطة القضاء اإلداري فً توجٌه األوامر لإلدارة

270-269/م سزواوي، سعادالمسؤولٌة المدنٌة للناقل البحري

272-271/م سذهابة، وسٌلةالضبط اإلداري البلدي فً مجال الصحة العمومٌة

274-273/م سنجاعً، العطرةحقوق صاحب براءة اإلختراع فً التشرٌع الجزائري
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