
 

 

2جامعة محمد ملني دابغني سطيف   

 لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية

/ ختصص منازعات القانون العمويم  2قسم احلقوق / ماسرت  

  2015/2016مذكرة التخرج 
 الرمق الامس  اللقب  الأس تاذ املرشف  عنوان املذكرة قرار اللجنة العلمية 

  1 بوتشيش فيصل عبد الرحمي لباد انرص  غائب )الطالب( 
ت الطابع الإداري املؤسسة العمومية البدلية ذا مقبول    2 ساليم سلمي لباد انرص 
  3 بوقاعة وحيد لباد انرص دور الإدارة الالكرتونية يف حتسني مرفق الرشطة  مقبول

  4 لسمر أأمينة لباد انرص غائب )الطالب( 
  5 فرشة أأمال بن اعراب محمد  مفهوم وأأسس الامن القانوين ودوره يف بناء دوةل القانون  مقبول

  6 خشايش محمد زكرايء بن اعراب محمد  غائب )الطالب( 
  7 هدايج كامل لعقايب مسيحة الطعن الإداري كألية للتسوية الودية ملنازعات الصفقات العمومية  مقبول
  8 خيوي أأكرم لعقايب مسيحة رقابة القضاء الإداري عىل مالمئة القرارات التأأديبية  مقبول

  9 زرماين نوال لشهب جازية غائب )الطالب( 
عادة النظر امام جملس ادلوةل  مقبول   10 سايم أأحالم لشهب جازية الامتس اإ

  11 بوزيد زكرايء بلهول زكية دور البدلية يف حامية البيئة وترقية التمنية املس تدامة  حتفظ )تكرار العنوان(
  12 معزوز سارة بلهول زكية مسامهة املوظف العام يف تبديد الأموال العمومية  مقبول
  13 برحال غزلن قارة السعيد  النظام القانوين للمنازعات الانتخابية يف اجلزائر  مقبول

 //////////////////////////////////   14 قومسي محمد زكرايء قارة السعيد  



حتفظ تكرار العنوان    15 لرشم منال قارة السعيد  املنازعات احلزبية يف اجلزائر  
والرتقية منازعات الوظيفة العمومية يف جمال التوظيف  مقبول   16 عدوي حس ناء قارة السعيد  
والااثرالفساد الإداري: الأس باب  مقبول   17 ذوييب فاطمة كوسة عامر  
  18 دحامن خليصة كوسة عامر  العداةل الانتقالية  مقبول
  19 رشيف يونس كوسة عامر  القوانني العضوية: املفهوم والاجراءات مقبول

  20 لعطوي وداد كوسة عامر  الإدارة الالكرتونية  حتفظ )تكرار العنوان(
 /////////////////////////   21 أأمعوش زهرة صالح ادلين بوجالل 
 //////////////////////////   22 لوايت سعاد بوجالل صالح ادلين 

  23 لعقاب لمية بوجالل صالح ادلين مظاهر السلطة العامة يف العقود الإدارية  مقبول
  24 نوري سارة بوجالل صالح ادلين املسؤولية اجلزائية عن جرامئ التلوث مقبول
  25 زغالوي رهواجة سارة قرماد محمد النظام القانوين للعضو الربملاين  مقبول
  26 دريدي هشام قرماد محمد وسائل الرقابة الربملانية عىل السلطة التنفيذية  مقبول

  27 لوايت س ناء صديقي عبد العزيز  غائب )الطالب( 
  28 يوسفي عامد صديقي عبد العزيز  ضامانت حامية املوظف العام املتابع قضااي  مقبول

 ///////////////////////   29 زوغيب أأمرية سعداوي كامل  
  30 قرارية خفر ادلين سعداوي كامل  املسؤولية القانونية لرئيس اجمللس الشعيب البدلي  مقبول 
  31 منصوري لزهر خبابة امرية امحلاية القانونية للموظف العمويم  مقبول 
  32 بن خلفون حس ين محمد خبابة امرية املنازعات املتعلقة ابملرحةل التحضريية لالنتخاابت يف ضل الترشيع اجلزائري  مقبول 
  33 رويبح حسيبة بن ورزق هشام  الإطار القانوين ملاكحفة الفساد الإداري يف اجلزائر  مقبول 
  34 مساليت مسية بن ورزق هشام  املسؤولية الإدارية عىل أأساس اخلطأأ يف املرافق الصحية يف اجلزائر  مقبول 
  35 ماليك منية بن ورزق هشام  الرقابة يف قانون الصفقات العمومية يف اجلزائر  مقبول 
-دراسة مقارنة -النظام الانتخايب للمجالس احمللية  مقبول    36 فرج هللا حمسن بن ورزق هشام  



  37 بوردمي فطمية الزهرة درابل مدحية  تعامل القايض الوطين مع اتفاقيات حقوق الانسان  مقبول 
(تكرار العنوان)حتفظ  نازعات الأحزاب الس ياس ية م     38 لعزازقة أأمينة درابل مدحية  
  39 حمنان ايسني قامس لمية  ضامانت احرتام السلطة الترشيعية للقواعد ادلس تورية  مقبول 
  40 بوفنار هاةل قامس لمية  احلقوق الاجامتعية امام القايض الوطين  مقبول 
  41 عنان اسالم واسع حورية  املسؤولية التأأديبية للموظف العام يف القانون اجلزائري  مقبول 
  42 عبد الوهاب ضاوية واسع حورية  ماكنة اللواحئ الإدارية التنفيذية وسلطة الرقابة علهيا مقبول 
  43 حامدو خدجية صفو نرجس  طرق حل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع ادلويل  مقبول 
  44 جهريس رمال صفو نرجس  حقوق املرأأة بني املواثيق ادلولية والترشيعات ادلاخلية املس تحدثة  مقبول 
  45 قامسية زينب صفو نرجس  املسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية  مقبول 
  46 مطامطي سهام صفو نرجس  الرضر القابل للتعويض يف املسؤولية الإدارية  مقبول 
  47 خواثرة س يف ادلين كسال عبد الوهاب  دعوى وقف التنفيذ الإداري  مقبول 
  48 داهل صدام كسال عبد الوهاب  ضوابط الزناهة الانتخابية  مقبول 
دارة  مقبول    49 بوصبع صوفيا كسال عبد الوهاب  الاعتداء املادي لالإ
  50 غيو صوفية كسال عبد الوهاب  الغرامة الهتديدية ضد الإدارة  مقبول 
  51 مسش ادلين صونيا خريش الهام  النظام القانوين لسلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية   مقبول 
  52 درادرة عادل خريش الهام  الوسائل القانونية محلاية البيئة يف الترشيع اجلزائري  مقبول 
  53 بوخطوطة فايزة خريش الهام  التعديالت ادلس تورية املتعاقبة يف اجلزائر وااثرها عىل التوازن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية مقبول 
  54 راشدي محمد أأمني خريش الهام  مبدأأ املساواة امام املرافق العمومية  مقبول 
  55 بوخالفة محمد الطاهر خالف وردة  اليات الضبط الاقتصادي يف الترشيع اجلزائري  مقبول 
  56 بزازحة محمد لطفي خالف وردة  تس يري النفاايت يف اجلزائر  مقبول 

  57 شتيوي مروة خالف وردة  دور امجلاعات احمللية يف حامية البيئة  حتفظ )تكرار العنوان(



  58 بن يوسف مرية خالف وردة  الإدارة الالكرتونية  حتفظ )تكرار العنوان(
  59 سعيدي نس مية عفان يونس   النظام القانوين للقرارات القابةل لالنفصال مقبول 
  60 زنداوي هاجر عفان يونس   النظام القانوين للقرار الإداري الضمين مقبول 
  61 رويقم وفاء قنويف وس يةل  الرتقية يف ظل قانون الوظيفة العمومية  مقبول 
ابلصفقات العمومية ةاجلرامئ املرتبط مقبول    62 ابيه ابيه ادلين قنويف وس يةل  
ميان بن سهيل خلرض  اليات ماكحفة جرمية تبيض الأموال يف الترشيع اجلزائري  مقبول    63 لبصرية اإ

  64 معزية اإمسهان همين هيبة   الفساد الإداري وأ ليات ماكحفته يف الترشيع اجلزائر  حتفظ )تكرار العنوان(
-دراسة حتليلية  –عقود تفويض املرفق العام  مقبول    65 مشطوب حبيبة مندييل رحمية  
  66 مرابط محزة مندييل رحمية التحكمي يف عقود البوت  مقبول 
  67 شطيب مسية قرقور نبيل اجلرمية الالكرتونية  مقبول 
  68 بلييل أأسامء قرقور نبيل املسؤولية الإدارية عن اعامل الرشطة  مقبول 
  69 بن ش ناف منال قرقور نبيل احملامك الادارية دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والقانون الفرنيس مقبول 
  70 بلهوشات منال قرقور نبيل املسؤولية الإدارية للمستشفيات  مقبول 
  71 توامر نور الهدى بن كسرية شفيقة  تدرج البطالن يف القرارات الإدارية  مقبول 
  72 حمقون يرسى بن كسرية شفيقة  التنفيذ املبارش للقرارات الإدارية  مقبول 

  73 سامش حسينة صديقي سامية  منازعات الوظيف العمويم ضبط العنوان
  74 بوجالل سعاد بن حسني ليىل احلرايت العامة يف ظل الظروف الاس تثنائية  مقبول 
  75 قطاف مسية حداد صورية  التنظمي القضايئ للتفويض الإداري يف اجلزائر  مقبول 
ياملركز القانوين للوايل يف القانون اجلزائر  مقبول   76 ناكع مسية حداد صورية 
دارة املياه  مقبول    77 معبد سهيةل صونية بزيات اإ
  78 نويري نرسين صونية بزيات املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن جرمية تلوث البيئة مقبول 
  79 صاحلي أأسامء صربينة برارمة الطرق البديةل حلل املنازعات الادرية  مقبول 



  80 عوابد خوةل صربينة برارمة الرقابة القضائية عىل تدابري الضبط الإداري  مقبول 
  81 خميلف صباح كوسة مجيةل  منازعات عقد الامتياز  مقبول 

  82 مرازقة اكظم كوسة مجيةل  الفساد الإداري وأ ليات ماكحفته  حتفظ )تكرار العنوان(
  83 مخس أأمينة عوابد شهرزاد  الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي  مقبول 
يف القانون اجلزائري  منازعااتلتعمري مقبول    84 حساين نوال عوابد شهرزاد  
  85 بلوطي أأمرية بن س ترية الميني  جودة معلية تسجيل الناخبني  مقبول 
  86 جودي حبيبة بن س ترية الميني  مدى كفاةل حق الرتحش يف القانون اجلزائري  مقبول 
  87 لعقايب مرمي بن بلقامس امحد نطام تقيمي الأداء يف الوظيفة العامة يف الترشيع اجلزائري  مقبول 
اذلكية  ةاجلزاءات الاقتصادي مقبول    88 بودوخة هاجر بن بلقامس امحد 

  89 عزوز زهية بن بلقامس امحد دور البدلية يف حامية البيئة والتمنية املس تدامة  حتفظ )تكرار العنوان(
  90 شالل سامية بن بلقامس امحد الرشوط الاس تثنائية يف العقد الإداري  مقبول 
نظام الكوطة()احلصة النسائية يف النظام الانتخايب اجلزائري  مقبول    91 نين سارة شويق مسري  
  92 مرمغ كزنة شويق مسري  غائب )الطالب( مقبول 
  93 لعور ضياء ادلين شويق مسري  ماكنة الوزير الأول يف النظام الس يايس اجلزائري  مقبول 

قلميية  حتفظ )تكرار العنوان(   94 كيحل عيل شويق مسري  حامية البيئة يف قانون امجلاعات الإ
12/01 يالانتخابية يف ضوء قانون الانتخاابت اجلزائر التعبري عن الإرادة  مقبول    95 بومزبر خادل جغايت عبد احللمي  
  96 محمودي ابرزة جغايت عبد احللمي  جرمية الهتجري القرسي احلاةل السورية منوذجا  مقبول 
  97 كحول مسراء داهل وافية  النظام القانوين للهيئة الوطنية ملاكحفة الفساد  مقبول 
لغاء عىل سبب القرار الإداري  مقبول    98 بن هالل العلجة داهل وافية  رقابة قايض الإ
  99 عزوق فهمية اكتية قرماش واقع القضاء الإداري يف اجلزائر  مقبول 
  100 لعرويس لبىن اكتية قرماش عرصنة صندوق التأأمينات الاجامتعية )الواقع والافاق يف اجلزائر( مقبول 



  101 العيدودي ساملة شاكري مسية  ابرام الصفقات العمومية بني حامية للامل العام وتشجيع الاستامثر  مقبول 
  102 لعرويس مرمي شاكري مسية  دور امجلاعات احمللية يف حامية البيئة  حتفظ )تكرار العنوان(

  103 محودة هامش بوسعدية رؤوف  الترصحي ابملمتلاكت كألية ملاكحفة الفساد الإداري  مقبول 
  104 شواطر ايمسينة بوسعدية رؤوف  الية الصلح يف املنازعات الإدارية  مقبول 
  105 لوكية أأسامء بوسعدية رؤوف  الضبط الإداري يف جمال حامية البيئة  مقبول 

  106 بن تريك حبيبة بوسعدية رؤوف  دور البدلية يف حامية البيئة  حتفظ )تكرار العنوان(
يف القرار الإداري  صعيب عدم الاختصا مقبول    107 متتام نصرية شيباين عبد هللا  

  108 عريف راوية شيباين عبد هللا امناط تسري املرفق العمويم  ضبط العنوان
  109 شايب عبد احللمي خاللفة جنود  النظام القانوين لسلطة ضبط احملروقات  مقبول 
  110 بلقيدوم نور ادلين جنود  خاللفة النظام القانوين لسلطة ضبط الكهرابء والغاز   مقبول 
  111 بوهدو عبد الرحمي قجايل محمد ادلعوى الإدارية يف مرحةل التحقيق  مقبول 
  112 عبزية عتيقة قجايل محمد اليات الضبط الإداري يف حامية البيئة يف الترشيع اجلزائري  مقبول 
  113 قش توم وحيدة قجايل محمد الطعن ابلنقض امام جملس ادلوةل   مقبول 
)تكرار العنوان(حتفظ    114 شعالل أأمينة قجايل محمد الرقابة عىل العملية التحضريية لالنتخاابت  
  115 واحض العيد بشري الرشيف مشس ادلين   امحلاية القانونية للموظف العام يف النظام القانوين اجلزائري  مقبول 
  116 بوقاعة رايض بشري الرشيف مشس ادلين   النظام القانوين جمللس احملاس بة يف الترشيع اجلزائري  مقبول 
طار احاكم الامر  مقبول  بني املنع واملنح   06/05املصاحلة امجلركية يف اإ   117 سامعي صبرية غبويل مىن  

  118 اإحسنان العمري غبويل مىن   حتفظ )تكرار العنوان(
  119 ساحي مربوك بن دعاس مسرية  غائب )الطالب( 

  120 بواجلدري محمد أأمني بن دعاس مسرية  امحلاية القانونية للمتنافسني يف الصفقات العمومية  مقبول
  121 دايس نورة بن س يدمه حورية   املرفق العام يف القانون اجلزائري تقييد العنوان

  122 بن غامن محمد انيج بن س يدمه حورية   ضامانت تنفيذ الاحاكم القضائية الصادرة ضد الإدارة  مقبول



  123 بوزيدي هاجر حسام مرمي  اليات التسوية يف املنازعات اجلبائية مقبول 
  124 بوهدة هشام حسام مرمي  حامية البيئة من اجل التمنية املس تدامة  مقبول 
  125 بوقزوةل وليد سقين فاكية املنازعات الإدارية املتعلقة برخصة البناء يف القانون اجلزائري  مقبول 
  126 مصطفاوي عيىس سقين فاكية الية تسوية املنازعة الرضيبية يف الترشيع اجلزائري  مقبول 
  127 مومو رشيفة بن عامثن فوزية  دور الإدارة الالكرتونية يف الارتقاء مبس توى أأداء املرفق العام  مقبول 
  128 سامرة عبد احلق بن عامثن فوزية  شهادة املطابقة ودورها يف حتسني احمليط العمراين يف اجلزائر مقبول 
  129 بوذراع محمد مرشي سلمى  امحلاية اجلزائية للبيئة مقبول 
  130 بولعناق وليد مرشي سلمى  الرشادة البيئية مقبول 
  131 العلواين نذير بوصفصاف خادل  دور تنظمي ابرام الصفقات العمومية يف الوقاية الفساد مقبول 

 

 

 

 الإدارة 


