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 قائمة المواضيع المقبولة
 



 الرقم اسم ولقب الطالب االستاذ المشرف العنوان مذكرة الماستر المقترح رأي ميدان التكوين

لجزائر على ضوء تطور نظام الالمركزية في ا مقبول

 القوانين المتعاقبة
  1 بالل عزيزي بن ورزق هشام

الوالية في الجزائر بين النظام الالمركزية ونظام عدم  مقبول

 التركيز اإلداري
  2 كمالمرقة بل بن ورزق هشام

النظام القانوني لمخططات التنمية المحلية على مستوى  مقبول

 البلدية في الجزائر
  3 يةسم قالتي بن ورزق هشام

توزيع االختصاص بين الدولة والجماعات االقليمية  مقبول

 في الجزائر
  4 رضا لواهم بن ورزق هشام

  5 نبيل بن نصر حمود صبرينة دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية مقبول

  6 خضرة جابر داهل وافية 11/10مقومات الالمركزية في ضوء قانون البلدية  مقبول

  7 الشيماء للوش خرشي الهام لدولة على مستوى اإلدارة المحليةتمثيل ا مقبول

تكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية في  مقبول

 11/10ظل القانون 
  8 سمية بوخنفوف خرشي الهام

  9 فطيمة قرايت خرشي الهام الجباية كآلية للتنمية المحلية مقبول

  10 حليمة بن خالد مخلوف عمر المشاركة الديموقراطية البيئية على ضوء مبدأ مقبول

  11 سمراء شليغم مخلوف عمر أجهزة الرقابة المالية على البلدية مقبول

 مقبول
مع ضبط العنوان()  

تمويل الجماعات المحلية في ظل انخفاض 

 األسعار)انخفاض سعر البترول(
  12 عبد الحكيم مزادي مخنفر محمد

 مقبول

 
 

  13 عتيقة معزوزي خاللفة نجود تنظيم إدارة البلدية



األحكام الجبائية للجماعات المحلية في التشريع  مقبول

 الجزائري
  14 إيمان بلقيدوم خاللفة نجود

مكانة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في  مقبول

 النظام االنتخابي الجزائري
  15 سلمى يخلف بن ستيرة اليمين

 مرفوض

 )خارج التخصص(

ري كآلية انتخابية في النظام مكانة المجلس الدستو -

 القانوني الجزائري.

المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضيرية لالنتخابات  -

 في القانون الجزائري

  16 نورالدين لعبابسة بن ستيرة اليمين

اآلليات اإلدارية والرقابية لمكافحة الفساد اإلداري في  مقبول

 مجال الوظيفة العامة
  17 سفيان بونمورة عطوي وداد

الرقابة القضائية على الرخص العمرانية في التشريع  مقبول

 الجزائري
  18 عبد الرزاق بورمل عطوي وداد

محاسبة الجماعات المحلية في النظام القانوني  مقبول

 الجزائري
  19 بسمة غنية ريمة سرور إيمانتوابتي 

  20 جمانة بن ساعد سرورريمة  إيمانتوابتي  النظام القانوني للتأمين على الصفقات العمومية مقبول

األحكام االجرائية للموازنة المحلية في التشريع  مقبول

 الجزائري
  21 رشدي تونسي ريمة سرور إيمانتوابتي 

  22 صوفيا زنديق صديقي عبد العزيز المسؤولية اإلدارية على أعمال مصالح األمن الوطني مقبول

مبادئ النجاعة في إبرام الصفقات العمومية على  مقبول

 15/247أحكام المرسوم الرئاسي  ضوء
  23 عادل مخلوفي صديقي عبد العزيز

  24 وحيد بطاهر سقني فاكية االدارة المحلية بين االستقاللية والرقابة مقبول



الموجهة  -منح االمتيازات األمالك الخاصة للدولة مقبول

 لالستثمار
 سقني فاكية

سمش  بلعتروس

 الدين
25  

 مقبول
مع ضبط العنوان()  

  26 جالل بوركبة سقني فاكية االلكترونية بين متطلبات وموانع التطبيقاإلدارة 

الفساد اإلداري وتأثيره على مسار التنمية المحلية في  مقبول

 الجزائر
  27 حمزة بركة بوصفصاف خالد

  28 فيصل معاش بوصفصاف خالد االستقالل المالي للبلدية في القانون الجزائري مقبول

ية البنايات غير المطابقة في ظل النظام القانوني لتسو مقبول

 08/15القانون 
  29 حورية لحمر بيزات صونية

  30 ربيعة لطرش لعقابي سميحة النظام القانوني للوالي المنتدب في التشريع الجزائري مقبول

دور الضرائب المحلية في تمويل ميزانيات الجماعات  مقبول

 المحلية
  31 رضا جنان لعقابي سميحة

  32 عبد العزيز معيزة نمديلي رحيمة نجاعة التوظيف في الجماعات المحلية مقبول

  33 عبد المالك بوشامة نمديلي رحيمة االستثمار المحلي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة مقبول

ضمانات تأديب الموظف العمومي في التشريع  مقبول

 الجزائري
  34 حنان بقة بشير الشريف شمس الدين

لمحلية في النظام القانوني الجزائري بين الجماعات ا مقبول

 االستقاللية والتبعية
  35 عبد الرحمان بعيو بشير الشريف شمس الدين

لبلدية في ظل القانون لالمركز القانوني لألمين العام  مقبول

11/10 
  36 جودي تواتي برارمةصبرينة

إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين أداء الموارد  مقبول

 دارة المحليةالبشرية في اإل
  37 رميسة بن طالب برارمةصبرينة



  38 دالل لكحل برارمةصبرينة  مقبول

 مرفوض  

 )موضوع مكرر(
  39 ماجل حمودي كوسة جميلة إدارة الجماعات المحلية في الجزائر 

  40 صالح زواوي كوسة جميلة رخصة البناء كوسيلة لحماية البيئة مقبول

  41 إبتسام بن مخلوف حداد صورية ي الجزائرالنظام القانوني للمنتخب المحلي ف مقبول

  42 جميلة مهداوي حداد صورية المركز القانوني للمجلس الشعبي الوالئي مقبول

  43 يونس منصوري مهني وردة دور البلدية في إدارة النفايات المنزلية مقبول

 مقبول
دور البلدية في التسوية القانونية للبنايات غير الشرعية 

 08/15سوم على ضوء أحكام المر
  44 سارة مدني مهني وردة

 مقبول
مع ضبط العنوان()  

الالمركزية اإلدارية ومدى استقاللية الجماعات 

 المحلية
  45 نورالهدى عيساوي مهني وردة

 مقبول
مظاهر الديموقراطية التشاركية في الجزائر )دراسة 

 (11/10وصفية تحليلية في قانون البلدية رقم
  46 سلمى هاشمي مهني هبة

 ضمرفو 

)خارج 

 التخصص(

معايير النزاهة في االنتخابات التشريعية والمحلية في 

  الجزائر

 قرقور نبيل
  47 لزهر جبالي

  48 عبد المؤمن وعاز كسال عبد الوهاب مبدأ المساواة في تسيير المرافق العمومية مقبول

آليات مواجهة الفساد في مجال صفقات الجماعات  مقبول

 والردعية() اآلليات الوقائية  المحلية
  49 حفيظة بوراس كسال عبد الوهاب

  50 رتيبة بحري كسال عبد الوهاب تكوين الموظف العمومي المحلي في الجزائر مقبول
    51  



  52 نوال سعدون قارة السعيد نظام التعاقد في الوظيفة العمومية مقبول

  53 أيمن بوزرارة قارة السعيد  مقبول

  54 حياة آسيا جعفر غربي نجاح صفقات العموميةالمصلحة المتعاقدة في ظل قانون ال مقبول

 مرفوض

 )موضوع مكرر(
  55 الويزة منداس غربي نجاح الوسائل البديلة في حل منازعات الصفقات العمومية

 مقبول
تسيير الجماعات اإلقليمية القاعدية بين سلطة المنتخب 

 وتأثير عدم التركيز
  56 امحند بن ضيف هللا سعداوي كمال

  57 أوسامة موشموش مالسعداوي ك  مقبول

 مرفوض

)خارج 

 التخصص(

الغرامة التهديدية كآلية لتنفيذ القرارات القضائية  -

 االدارية.

 االلغاء الجزئي للقرار االداري -
  58 نجاة رابحي سعداوي كمال

  59 حسان بوشيحة بوقندول سعيدة آليات وفوائد رقابة اإلدارة في مجال التهيئة والتعمير مقبول

  60 شهرزاد معيري ول سعيدةبوقند  مقبول

  61 شروق  بهبيط شاكري سمية 11/10الديموقراطية الجوارية في ظل القانون  مقبول

اإلدارة االلكترونية على مستوى قطاع الضمان  مقبول

 االجتماعي
  62 فضيلة راشدي شاكري سمية

  63 يسمينة بوذراع حمود صبرينة  مقبول

فقات سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الص مقبول

 العمومية
  64 بوزرارة أيمن دهيمي محمد الطيب

                                                                                                                 

 ميدان التكوين        


