
ال األول انيال ال ال لال ل الق عالمع ض فال ال

ٔسامء ت  فعة مو ٔول يف ا ام17.18ا ضيات الفعالية و املرشوعيةقانون  ن الوظيفة العقابية لسلطات الضبط املستق بني مق شري الرشيف مشس ا

امة17.13ليىل بلعباسوهاب لبىن ة ٕادارة  اس سهامحق املوظف العام يف الرتق ن د

ار سوداين امة16.89فاطمة الزهراء قطفةم لمرافق الصحية. ٕادارة  اس سهامنظام املسؤولية إالدارية  ن د

ب راضيةقايض عبد الرزاق ات احمللية16.70ن ذ سري امجلا رٕادارة و  ق التمنية احمللية املستدامة يف اجلزا قلميية وحتق ات  اب عامر امجلا ج

ن محزة هبة بلفضيل امة16.47ٔسامء  سري العمويم احلديث ٕادارة  ة يف ظل ال ن ورزق هشام حتوالت الوظيفة العموم

داد فارس ات احمللية16.39امر الربيعبل سري امجلا ري ٕادارة و  رشيع اجلزا تقاللية وسلطة الوصاية يف ال س ات احمللية بني  مح مسريمالية امجلا

ار  فعة صديق  خر ٔول يف ا ة16.39ا ر قانون الب ت من احلرائق يف اجلزا اليات حامية الغا بوصفصاف 

ة16.24عوريب فارسشامر مسراء ةقانون الب يئ يف تفعيل احلومكة البي رجسدور الوعي الب صفو 

ة16.22لهوازي امالتويس سناء ةقانون الب ة يف حامية الب دةدور الرتبية البي جعفري مف

ر ة16.04مشس الهدى بوراسسني خود ويلقانون الب ىل ضوء احاكم القانون ا شعاعي  ة من التلوث  اب عامر حامية الب ج

ي يلبىن  ام15.96سهام  ةقانون  لعالقة الوظيف ٔدييب  ين وردةنقضاء الت

اح فوزية ام15.87حويش فوزيةن مف ر الواقع واملعوقاتقانون  يبةاحلومكة احمللية يف اجلزا زراري ح

ام15.72بوزيت هدىبودينة مسية  داريقانون  لوقاية من الفساد  ليات الوطنية  قردوح رضاا

ش ر امرالعيد  ام15.66اسامعيل  ر قانون  باحلكومة إاللكرتونية ومعوقات تطبيقها يف اجلزا جودي زي

رية معزية ميينة  ات احمللية15.66خمناش  سري امجلا ية والوالية ٕادارة و  ىل  ضوء  قانون الب ر  ابية يف اجلزا نت قرماش اكتيةعوارض العهدة 

د اح فطميةشعباين سا ات احمللية15.60ر سري امجلا ريٕادارة و  رشيع اجلزا ورو يف ال شار فريوس  د من ان ل سعيدة لعموري ليات الضبط إالداري 

صوري سميةوردة م ري  ام15.51بل توري 2020قانون  س لتعديل ا تورية وفقا  س صاصات احملمكة ا ن اعراب محمداخ

ري دة عظمييمسرية  ة15.47مف رقانون الب ت يف اجلزا ن موىسسيري النفا ل  ن

مية مسعي  وسي بوعظم ة15.42س ري قانون الب رشيع اجلزا ة يف ال ن سهيل خلرض اجلرامئ البي

راكمهطرابليس رشوق ام15.33بوحلية  ريقانون  ابية يف القانون اجلزا نت ات  صديقي عبد العززاملناز

دادي امة15.22رشيد خضريمصطفى  ر- دراسة حتليلية فقهيةٕادارة  ستورية يف اجلزا فع بعدم ا لالنظام القانوين ل قرقور ن

انمعيوف يوسف  ش سف ة15.14رو ريقانون الب رشيع اجلزا ت املزنلية يف ال سال عبد الوهابسيري النفا

ليفت ات احمللية15.1مصطفى قاسةشعبان  سري امجلا ريٕادارة و  ي يف ظل القانون 10-11اجلزا لس الشعيب الب س ا سعيدة لعمورياملركز القانوين لرئ

ام15.09دالل درافةفضي بوقطوشة ات العملقانون  از سوية م ية العمل يف  ش غريب جناحدور مف

لحسام دلفوف ات احمللية15.04ٔغيالس جر سري امجلا ات احمللية يف التمنية احملليةٕادارة و  فريد رمضايندور امجلا

دجية ام15.02هادية مقدممقاليت  يبة املرفق العمويم احمليلقانون  زراري ح

ارعبداجلليل ام14.98فهمية منريم توى احمليل قانون  ىل املس ة  لية محلاية الب داري  يبةالضبط  زراري ح

م جيار امة14.97سارة بوشولامسهان ر الفةمالية الواليةٕادارة  ىل بو س  د
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رشة سط  الب اش م ام14.97ف ري قانون  رشيع اجلزا دارية املسامة يف ال يل صونيا العقود 

ن سعدون ن سعدونرضا  ات احمللية14.97رضا  سري امجلا ات احملليةٕادارة و  سلطاين اسامعيلمالية امجلا

ات احمللية14.93بليج جناةبوعود مليكة سري امجلا ستوريني لسنة 2016 2020ٕادارة و  ىل ضوء التعديلني ا ستورية  فع بعدم ا لعموري سعيدةا

ظة معريش راهمي ساملحف امة14.89مدحية ا ريٕادارة  رشيع الوظيفي اجلزا ينانتداب املوظف العام يف ال هيبة 

ل  س هنوز ن ٔن ش  ات احمللية14.86ر سري امجلا الس املنتخبة يف التمنية احمللية ٕادارة و  حلول سعاد دور ا

امة14.85رقام ايةن عودة فطمية اميان ة ٕادارة  ىل سرياملرافق العموم د19  وف احئة  ٔثري  ري مسية ت  شا

الوةقارون طارق  ر  ام14.80قو اءات املقررة عنهقانون  ٔمالك الوطنية و إالست دم جواز الترصف يف ا  ٔ د توابيت ٕاميان رمية رسور م

ان ات احمللية14.79 ماريةبوحققوح ح سري امجلا ريٕادارة و  رشيع اجلزا سال عبد الوهابالتخطيط العمراين يف ال

ان امة14.71حللو رميةرويم ح سرتاتيجيٕادارة  عفان يوسإالدارة والتخطيط 

ٔشواقمعط هللا نور الهدى  امة14.71راكنة  يةٕادارة  ية يف قانون الب شار ميوقراطية ال ن فوزيةتطبيقات ا ن ع

ء امة14.64شڤعار نور اليقنيشعبان ش داري ٕادارة  دارية وماكحفة الفساد  ة  ازية الشفاف لشهب صاش 

ليصة  مي  ية لي مي ساس ام14.53لي ر قانون  صادي يف اجلزا ق ويف وسي سلطات الضبط  ق

ء امة14.50عيفي مونية رساي ش ريٕادارة  رشيع اجلزا يل صونية عقد تفويض املرفق العام احمليل يف ال

يل ٔمحدمعنرص  يل  امة14.50ن  اطرٕادارة  ٔساس ا ىل  ازي وهيبةاملسؤولية إالدارية  بو

امة14.5بقة فاحتدرا رضوان  دارية ٕادارة  ذ القرارات  ن حسني ليىل تنف

امة14.49شايب رضا يوس وشاش ىل سري املرفق العام ٕادارة  رها  ٔ اب إالدارة إاللكرتونية و عامر ج

ن واحض الفنورا ري  ات احمللية14.44م سري امجلا ريٕادارة و  رشيع اجلزا ات احمللية يف ال ىل امجلا رارمة صربينةنظام الرقابة املالية 

ن معراوي ات احمللية14.42مانع عزوز ابوكر  سري امجلا رٕادارة و  ات احمللية يف اجلزا ىل مزيانية امجلا ويف وسيالرقابة  ق

ا رم عباش  ٔ امة14.38عباش  ري لسنة 2020ٕادارة  ستوري اجلزا ق تنظمي احلكومة يف ظل التعديل ا بوقرن توف

ٔسامءاكع مسراء ام14.33صامي  ريقانون  رشيع الوظيفي اجلزا ين هبةعزل املوظف العام يف ظل ال

سمشالل وزنة ش مل امة14.30ش رشيعٕادارة  رية بني رضورات العرصنة وضوابط ال لعرصنة إالدارة العامة اجلزا قرقور ن

رسنسط مجي يش  ام14.21حش توري 2020قانون  س تورية وفق التعديل ا س صاصات احملمكة ا غريب جناحٕاخ

ر نور إالسالم  ادز ات احمللية14.18زيتوين  سري امجلا تدامة ٕادارة و  ة املس ة التمنية السياح رق ات احمللية يف  ملعب مرمي دور امجلا

راكتبومو شهرية امة14.11امين  لموظف العمويم بني النص والواقعٕادارة  ة  قرماش اكتيةاملسؤولية التادي

شمي ٕاميان عياط ٕاميان  ام14.09ب توري والقانوين قانون  س ر التنظمي ا ات احمللية يف اجلزا وسة عامرامجلا

امة14.07رص ايناس عكة وفاء  ر ٕادارة  ة يف اجلزا دارية امللكفة حبامية الب يل الهيئات  صالب سيد 

سنيلبوخ السعيد ة14.06ٕاتوشن  رقانون الب ة يف اجلزا لية حملية محلاية الب يئ  زرقان وليدالضبط إالداري الب

ة جعفريمرمي زليلف ة14.06مسي يئقانون الب يلدور الهيئات احمللية يف جمال الضبط إالداري الب صالب سيد 

رية امة14.03اليت مرميلعامرة ه ةٕادارة  ةدمقرطة الوظيفة العموم لعقايب مسي

ٔمري ام14.00بوشامة محمدبقزز  داريقانون  ىل تدابري الظبط  ٔمريةالرقابة القضائية  ابة  خ

ريي مولود ة13.87بوروشة معربل رقانون الب لوقاية من الكوارث الطبيعية يف اجلزا ليات القانونية   الف وردة ا  

يا ٓس دحوم سلميةحربة  ام13.87ن  ٔدييبقانون  ٔ التناسب يف القرار الت د وسة مجيم

يل دجية لبيض ام13.86سهام  اطرقانون  ٔساس ا ىل  راهمي عزو املسؤولية إالدارية  ا

ٔمين  ر سواملية محمد  ذ ام13.83معمري  ٔمر 21-01 املعدل واملمتمقانون  ر وفق ا ت يف اجلزا ا وسة عامرإالنت

انمحداش مقران ات احمللية13.75دايل ح سري امجلا رٕادارة و  دارية يف اجلزا امك  لم صاص النوعي  خ شويق مسريضوابط 

ازية  ادلشعالل  ات احمللية13.75مغرة  سري امجلا ةٕادارة و  ات الصفقات العموم سوية الودية ملناز بوسعدية رؤوفال



ال ء عبدالالويصورية لع امة13.75ش ا)ٕادارة  لوقاية من الفساد منوذ لوقاية من الفساد وماكحفته ( الهيئة الوطنية  ليات القانونية و إالدارية  ٕالهام خريشا

راكن ام13.73عبد الرحمي حلوش ٕالهام  ةقانون  يد املرفق العموم رش سري و شارية يف  سلمى مرشيدور املواطنة ال

ات احمللية13.73عريب شهريةدهميي فريوز سري امجلا ريٕادارة و  ية اجلزا ةمالمح النظام الالمركزي يف قانون الب داهل واف

ل يش اكتياعبد القادر طو امة13.72مح ا ٕادارة  د 19 منوذ وف ٔوبئة _فريوس  اس سهام دور الضبط إالداري يف ماكحفة ا ن د

ات احمللية13.66بلقامس كاملخملوف رضا سري امجلا ي ٕادارة و  لس الشعيب الب س ا انالعالقة بني الوايل ورئ عرار سف

سمية ش رصىاكمل  ات احمللية13.60مش سري امجلا ية يف التمنية احملليةٕادارة و  واسع حوريةدور الب

نوساوي زهريةكفوس مرمي ات احمللية13.53س سري امجلا ق التمنيةٕادارة و  خملوف معردور عقود الرشاكة بني إالدارة العامة والقطاع اخلاص يف حتق

ام13.52وايل امين نعامن بوهزي ات احملليةقانون  ىل استقاللية امجلا ثريها  واسع حورية الرقابة الوصائية و

امة13.50ٔسامة قرصيالل طواهر سرتاتيجي يف إالدارةٕادارة  اين عبد هللالتخطيط  ش

ن  امة13.50نوارصي رانيةابد ر وروٕادارة  احئة  شفائية يف اجلزائل يف ظل  س توى املؤسسات  ىل مس لكرتونية  دارة  ن ورزق هشام تطبيقات 

ة ر ن بو ام13.49ن خملوف نور إالسالم مشس ا رقانون  ستورية يف اجلزا لمحمكة ا مينيالنظام القانوين  ن سترية ا

امة13.46محيدة موىسلكي عبد الرمحن ية يف التمنية احملليةٕادارة  شار ميقراطية ال ةدور ا ابة شاف بو

ة13.41 رقاد وهيبة  بوذراع عبد احللمي ةقانون الب   بزيات صونيا قانون الصيد الربي 07/04  بني تنظمي الهوايةوحامية الب

ال ن ر ري ا ساوئمري  ام13.36عبد العايل  رقانون  ات إالقلميية يف اجلزا ىل مزيانية امجلا توابيت اميان رمية رسورالرقابة املالية 

ان امين ضفر امة13.34راحبي ر توري 2020ٕادارة  س لسلطة التنفذية يف ظل التعديل ا رشيعية  قدور ظريفالقة السلطة ال

ش فريوزازم صباح ات احمللية13.27ر سري امجلا ةٕادارة و  ت يف حامية الب ادور الب بوصفصاف 

ام13.25ليليا العارفرسن زيدان يايس قانون  من الس ق  متع املدين اكلية حملاربة الفساد و حتق مرشي سلمىا

ات احمللية13.24ن غريب طارقسني دريعي سري امجلا ةٕادارة و  خرضة خملويفالفساد يف الصفقات العموم

ن  ءبولقعامر جنم ا زة زر ام13.23بود فريد رمضايناحلكومة إاللكرتونيةقانون 

ش سميةرصى مش ات احمللية13.21اكمل  سري امجلا ق التمنية احمللية ٕادارة و  ين هيبةإالدارة احمللية و دورها يف حتق

ة13.18محمد عنانٔحسن بوفرمل يئقانون الب رشيع الب ل رؤوف بوسعديةالطابع الوقايئ 

ارص رمي ة13.16سلكويل ليندةم ري قانون الب ة يف القانون إالداري اجلزا ة  حامية الب داهل واف

ان ويف ح امة13.13اوديع ماق ر ٕادارة  لكرتونية يف اجلزا ة  لصفقات العموم كرتونية  مندييل رحمية البوابة 

ٔمني  امة13.11ن عريف امين بوصفصاف  يةٕادارة  ىل الب داد صوريةالرقابة املالية 

ء قرش امة13.05مروة جرموينش شفى العمويم ٕادارة  لمس دارية  الاملسؤولية  ن شناف م

سة رحاموي  امة13.00جناة مجياترم رية ٕادارة  ستورية اجلزا سنياحملمكة ا بوخريص 

ن ين راحب خملصمزوار تقي ا ام13.00ع صاديةقانون  ق لواش فريددور الضبطية القضائية يف ماكحفة اجلرمية 

ظ رة عبد احلف ام12.99سعد عبد الغينن سد ري قانون  رشيع اجلزا لموظف العمويم يف ال ادل النظام التادييب  ذوادي 

يل امرية ال دخ امة12.95رحمي م ة ٕادارة  دارة العموم لقة  ري مسية ٔ شا

ال رمعزية م و ات احمللية12.94ش  سري امجلا سباب واحللول-ٕادارة و  ر- طفال يف اجلزا طاف  لجرمية اخ قرقور ن

ر بلعباس دلي  و ات احمللية12.85مقرس  سري امجلا ازية يطار املؤسيس و ماكحفة الفساد ٕادارة و  لشهب صاش 

ة  ء خمناش الم ون ش امة12.84ش ري ٕادارة  رشيع اجلزا ابية يف ال ة إالنت سال عبد الوهاب املناز

ٔرشف يس  امة12.79ن الصيد جنيبقو رٕادارة  لنقض إالداري يف اجلزا صديقي عبد العززالطعن 

ن حلسن عبد املؤمن  ات احمللية12.79صاحلي سيف ا سري امجلا ق التمنية الشام ٕادارة و  ن سيدمه دور إالدارة العامة يف حتق حورية 

ر سخرماش صا امة12.77بلوز ا ةٕادارة  ة العموم قردوح رضا  املسؤولية إالدارية ملرافق الص

راويش ساويمصطفى  ات احمللية12.58عبد العزز  سري امجلا ق التمنية ٕادارة و  ة احمللية يف حتق ين وردةدور املرافق العموم



سمة ام12.55ليات دينا حامدي  دارة و القضاءقانون  ٔديب بني  ابة امريةسلطة الت خ

والعيايش ديلمي ام12.53عامد حس رقانون  داري يف اجلزا لكرتونية يف ماكحفة الفساد  دارة  ملعب مرميدور 

ء  زيي زر ات احمللية12.53لعقون موىس خ سري امجلا رشيةٕادارة و  سري املوارد ال طط  ن ورزق هشامالتنظمي القانوين 

ات احمللية12.52عزازقة نور إالسالمكريي حسني سري امجلا ات احملليةٕادارة و  سيري امجلا شارية يف  ميقراطية ال بوسعدية رؤوفجتسيد ا

دالن  ٔمينعبد السالم  ام12.46بوشامة  رشيع الوطين و املقارن قانون  لموظف يف ضوء ال ٔدييب  يطر محمد بوزيديالنظام الت ش

الم ٔ المبلمولود  ٔ ات احمللية12.43حشمي  سري امجلا رشيع ج ٕادارة و  رارمة صربينة نظام متويل الصفقات يف ال

ىس ري احلاج  ءد امة12.42شعالن زر ا ٕادارة  دارة منوذ ري.عرصنة  رشيع اجلزا ادل اخلدمات الرمقية يف ال داوذي 

امة12.41بلول محودي تويس سناء ريٕادارة  ستوري اجلزا رشيعية يف النظام ا الفةالسلطة ال يل بو س  د

رسن ٔسامةن مومة  ة12.4لسلوس  ر قانون الب ت يف اجلزا ات احلقوق واحلر ن بلقامس امحدتطبيق اتفاق

ان ثوابتمراد عرامة ات احمللية12.39سف سري امجلا اطرٕادارة و  ىل اساس ا دارية  راهمياملسؤولية  غزو ا

ة لوش ٕامسهانرامشة صاف ام12.37ز رقانون  لموظف العمويم يف النظام القانوين يف اجلزا ن حقوق املواطنة  شري الرشيف مشس ا

ام12.32حفاف حسنيررات ما ريقانون  ستور اجلزا ن حسني ليىلتعديالت ا

يل ة  امة12.32امين بوجري ذواي رٕادارة  لمدن اجلديدة يف اجلزا شهرزاد عوابد املركز القانوين 

مني بوطاليب فاروق بوضباب  امة12.31محمد  ٔ رشعية الرضيبة ٕادارة  د ن عراب م محمد 

ء  ات احمللية12.29اودية رحميةزيدان ش سري امجلا ة ٕادارة و  الفة دور  امجلعات  احمللية يف حامية الب س بو د

امة12.28عبد الرؤوف زرايق عزوز ماموين داريةٕادارة  ت  خريش سهامالعقو

يل ين  سالم م ات احمللية12.25غرزويل محمد نور  سري امجلا ر ٕادارة و  مندييل رحميةاخلدمة الشام واملرفق العام يف اجلزا

س يوسف ام12.24معمري رمزين را ر قانون  ن سهيل خلرضافاق إالدارة إاللكرتونية يف اجلزا

رميان ات احمللية12.22شويل امريةخريش  سري امجلا ا) ٕادارة و  ت منوذ ا نت ت( السلطة الوطنية املستق  ا نت لكرتونية يف تنظمي  ن جتربة إالدارة  معمري نرص ا

ام12.2ن بليل عبد الرؤوف راحب شويق  ر قانون  الس احمللية يف اجلزا ىل اعامل ا نمظاهر الرقابة  لعالونة سل

ام12.20ريغي رمية رقام اسامء ات العمل  امجلاعية قانون  از ل م غريب جناح دور الوساطة و التحكمي يف 

ن نيةرمية سعود  ات احمللية12.18ٕايناس فطمية الزهراء  سري امجلا ر ٕادارة و  شارية يف اجلزا ميقراطية ال مندييل رحمية ليات تفعيل ا

ات احمللية12.15عطوط عبد الرحامنخبوش محمد سري امجلا شية العامة املالية يف ماكحفة الفسادٕادارة و  قردوح رضادور املف

ن سالية رشىحسا ام12.15قرة  داريةقانون  ةاملشاركة  لعقايب مسي

يل راين  ة12.15بوهزي لكثومسا ٔمن الغذايئ قانون الب ة و ا ن حسني ليىلالب

ات احمللية12.15خبوش محمدعبد الرحامن عطوط سري امجلا ريٕادارة و  رشيع اجلزا ن املوظف العام يف ال معيفي عبد القادرالنظام القانوين لتكو

ام12.12ارش مصطفىزواغي مسري لوايلقانون  وسة مجياملركز القانوين 

ة12.09بوعون وداداوصيف هاجر  ة قانون الب دارية و دورها يف حامية الب ططات  خمنفر محمد ا

ر ات احمللية12.05بوطاوي فاطمة الزهرةاممية سا سري امجلا ريٕادارة و  رشيع اجلزا ق التمنية احمللية يف ال ي يف حتق طط الب ح العيد دور ا ن بولر

ء خلبزييموىس لعقون ات احمللية12.02زر سري امجلا اين عبد هللاعقود الرشاكة يف إالدارة احملليةٕادارة و  ش

ء ون ش ة ش امة12.00خمناش الم تورية يف ارساء دو القانونٕادارة  س خمنفر محمددور احملمكة ا

ن شنوف ابفطمية الزهرة  ات احمللية12.00رانية عبري ر سري امجلا ن شنافاختاذ القرارات إالدارية بني الشمروعية القانونية والفعالية إالداريةٕادارة و  ال  م

نفال ٔ يل  امة11.97هبوش خو ن  ر ٕادارة  طلبات جناح إالدارة إاللكرتونية يف اجلزا زبريي وهيبة م

اشور ة  شمي حسناءبث ة11.97ب ر قانون الب ت اخلطرة يف اجلزا ة من النفا ين وردةحامية الب

امة11.95عزز صاحللعىل عبدالنور  رٕادارة  ستورية يف اجلزا ن معمريالتعديالت ا نرص ا

ة  ام11.94ذوادي رشوق عطية بث دارية قانون  صاص يف القرارات  خ ازي وهيبة رن  بو



دي ن الوا ام11.93رشدي قارشجامل ا ٔمام القضاء الوطينقانون  ولية  ٔحاكم الصادرة عن احملمكة اجلنائية ا جغايت عبد احللمي جحية ا

ام11.92محدي دفافا شعباين ةقانون  ر فانون الب ة يف تطو رد الواد مصطفى دور املبادئ البي

ش  ن سامرة لبىن  ام11.91صالح ا ابيةقانون  نت ري يف العملية  سنيدور القضاء اجلزا  بوخريصة 

ان  ات احمللية11.91شلغوم عبد العايل مواز ح سري امجلا ر ٕادارة و  ات احمللية يف اجلزا سيري امجلا سمي اومعمر خطط  ابوكر 

صوري فهمية  امة11.89معاش رحيانة م ان املرفق العمويم إاللكرتوين _دراسة مقارنة_ ٕادارة  عرار سف

مسنيدزري غزالن اد  ات احمللية11.88ز سري امجلا تٕادارة و  د ة واخلاصة الواقع والت ال الرشاكة العموم ن شناف م

ة11.88جعال مروة ذيب هيبة  رقانون الب لموارد املائية يف اجلزا ية امحلاية القانونية  سقين فا

نطرشون هاين ة11.87ربوح نورا ريقانون الب لواش فريدحرمة احلياة اخلاصة يف القانون اجلزا

ليلحمدادي محزة ام11.85قرشوش محمد  ةقانون  جرائية البي ملعب مرمياحلقوق 

صور رة مسعود م ن سد ة11.85هارون رشيد  ات احمللية قانون الب ىل مستوى امجلا ة  زرقان وليدحامية الب

ة شايل مسي امة11.85بليل شهيناز م ىل يف القضاءٕادارة  لس   لم ن اعراب امحد التنظمي. القانوين. 

ء ات ش ء ن فر د زر امة11.82ز ريةٕادارة  ستورية اجلزا ليات معل احملمكة ا صوري رؤوفٔ م

امة11.81ذهيب رمزي حناوة حيي ر ٕادارة  ت التمنية املستدامة يف اجلزا ب حتد جودي زي

الفة مروان ات احمللية11.81بوستة امينبو سري امجلا دارية ٕادارة و  ات  ازي وهيبةخصوصية االثبات يف املناز بو

داوي  رص عبد الكرمي رانية  امة11.80م توري 2020 ٕادارة  س ة يف ظل التعديل ا ن معمريماكنت الب نرص ا

سام زروق ات احمللية11.78هاجر صيفيٕاب سري امجلا ابية ٕادارة و  ضامنة لزناهة العملية إالنت ابية  نت سجيل يف القوامئ  قال بوقرن توف

ش رىرسى خ ات احمللية11.76الق ذ سري امجلا لس الشعيب الواليئ يف قانون 07.120ٕادارة و  ىل مداوالت ا داري  لرقط مسريةرقابة القايض 

امة11.75قارة رانيا يل مسية ر ٕادارة  اطر الكربى يف اجلزا رد الواد مصطفى النظام القانوين ٕالدارة الكوارث و ا

ٔرشف رمي الب  امة11.72طوقاي  ويل ٕادارة  لموظف ا ري مسيةاملركز القانوين  شا

نوش ة مراد خ اف ام11.71محمد عبد الصمد بو ريقانون  رشيع اجلزا ة يف ال لب ن امحلاية القانونية  لعالونة سل

امة11.69محودي بصري حلسن شايب ياسة إالصالح و التمنية الوطنية ٕادارة  ق س ٔومعمردور إالدارة العامة يف حتق سمي  كر  ٔبو 

امة11.67ذيبة شهبة زاهية ن خرضة ليندة هبلول مسية النظام القانوين لتفويض املرفق العام احمليلٕادارة 

شمي اشورحسناء ب ة  ة11.67بث ة التغري املنا يف العامل قانون الب دة يف موا مم املت ضمة  ب دور م جودي زي

ام11.65حزام طارقن خيلف فوزي ة والتمنية املستدامةقانون  اين عبد هللا احلومكة البي ش

ا امة11.64انورفودية عبد املا  لمرفق العام ٕادارة  لكرتونية  دارة  رشيد  اديء  ية سقين م فا

ساوي  اييل لكثوم هاجر طارق  ات احمللية11.62ق سري امجلا خريش ٕالهام حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص ٕادارة و 

دة امة11.61معروف فارسهڤة وح سوية الزناع امجلريك ٕادارة  ن فوزيةالنظام القانوين ل ن ع

رسن ة11.58ا ومسةزغوال  رقانون الب وارث الطبيعية يف اجلزا ٔمني  محود صربينةت

ديةمايت لياس ات احمللية11.58منر  سري امجلا ة يف ظل املرسوم الرئايس 15/247ٕادارة و  ت حفظ املال العام يف الصفقات العموم ويف وسيضام ق

دىبناين جناح ام11.57ن شودار  ىل ضوء املبادئ العامة )قانون  ان نظرية املوظف الفعيل (دراسة  عرار سف

ة ميينة نةبوطا ٔم امة11.57رزاق  ري لسنة 2020ٕادارة  ستور اجلزا تورية يف ظل ا س سنيالرقابة ا بوخريصة 

س شني عبد النارصعزي زوينة بلق امة11.55ب داري ٕادارة  فريد رمضايناجلزاءات املالية يف العقد 

ي مرمي رسنيس  ام11.53زييت  لموظف العامقانون  ة  ٔدي ت املساء  الت ٔمريةضام ابة  خ

اج عزام  ات احمللية11.49بلقامس لوذان امحد  سري امجلا ري ٕادارة و  رشيع اجلزا تعامل املوارد املائية يف ال يل صونيةضبط اس

سون بلوطئسامة عوج ام11.48م يئقانون  ٔرضار التلوث الب ولية عن  واسع حوريةمسؤولية ا

ة هديلبوودينة رانية ام11.46نو ري قانون  داري اجلزا ذ يف القضاء  اوي وقف التنف صديقي عبد العزز د



دجية ار  ةج ة11.46ابد الم رقانون الب لمياه العذبة يف اجلزا دارية  الف وردةحامية 

ن النوي ٕاميان امة11.45ٔمال بلعوط  ٔوبئة ٕادارة  داري يف زمن ا غبويل مىندود سلطات الضبط 

سنيامل مرمي ة11.42جغايت  ةقانون الب ٔقلمي يف حامية الب ادور هتيئة ا بوصفصاف 

هتال عباوي ن الشيخٕا ام11.35فهمية  يئقانون  ٔمن الب ق ا بوهتلو شويقدور الضبط إالداري يف حتق

دي شهينازسيك هاجر ام11.33ن  توري 2020قانون  س ري بعد التعديل ا لطبيعة النظام السيايس اجلزا ٓيت شعالل ن

دي ن  ام11.33هاجر سيكشهيناز  ريقانون  ري املصحوبني  يف القانون اجلزا ٔطفال املهاجرن  صوري رؤوفحامية ا م

ذر رواحب امة11.31لوصيف رائد م داري ٕادارة  شاط  داري لتنظمي ال س  ات الرئ  خرضة خملويفصالح

سعد لصهيب  ي ن امة11.29ا رٕادارة  لهتيئة العمرانية يف اجلزا ليات القانونية  عوابد شهرزادا

ءجحاج رزيقة ام11.28زغود ش كرس احلمك الراشدقانون  لية يف  يطر محمد بوزيديدور الالمركزية  ش

ٔمال راشدي صربينة امة11.27دي  ر ٕادارة  مندييل رحميةاخلدمة الشام و املرفق العام يف اجلزا

صور عبد امحليد رسنم ت  ات احمللية11.26ده سري امجلا الس الشعبية احمللية ٕادارة و  يار رؤساء ا معيفي عبد القدر التظام القانوين الخ

ادل ض  ات احمللية11.25سني قاليتوهاب ر سري امجلا سكوٕادارة و  ات اليون سلطاين سامعيلحامية الرتاث الثقايف الالمادي وفق اتفاق

لوي امة11.25ٔمين خملوشسلمي  ةٕادارة  ن فوزيةحقوق الطفل يف قانون الص ن ع

رم روي ة11.23مسعود عامرئ ريقانون الب ستوري اجلزا ت العامة يف النظام ا ٔومعمراحلر سمي  كر  ٔبو 

يان عقون هناد  ٓس ام11.23وسة  ستوري سنة 2020قانون  ٔوامر يف ظل التعديل ا رشيع ب س امجلهورية يف ال ادل سلطة رئ ذوادي 

ن حلجر ان  امة11.22اسالم مغرةسف ريٕادارة  رشيع اجلزا ات إالقلميية يف ال لجام صادي  ور إالق معيفي عبد القادرا

رسن ين صوريةداييل  ة11.11الف ة قانون الب لحق يف الب ستورية  ازيةامحلاية ا لشهب صاش 

رم رمضاين وائل  ٔ ين  ام11.08سل ة قانون  زرقان وليد دور امجلعيات يف حامية الب

دور احلاج امحدساحي سندس ات احمللية11.07ق سري امجلا يئ ٕادارة و  ال الب شارية يف ا ميقراطية ال ن ا شري الرشيف مشس ا

ء شطييب ام11.07دجية بوحفص ش ري قانون  رشيع اجلزا ىل النظام العام امجلايل يف ال ات احمللية يف احلفاظ  خملوف معر دور امجلا

ى ٕاميان امة11.07ايب مرميقامسي سه ائيةٕادارة  الل الظروف إالست س امجلهورية  ات رئ ىل صالح تورية  الواردة  س قالضوابط ا بوقرن توف

ن  ات احمللية11.04ٔسامة خصريعبد احلق شو سري امجلا ٔمر رمق 21-01ٕادارة و  ت  ا ا ت يف ظل القانون العضوي لٕالنت ا نت زاهة  ت  رضيف قدورضام

دل فريد زراري اسامة  ام11.02ج توري 2020قانون  س ذية يف ظل التعديل ا ية تنظمي السلطة التنف سقين فا

ن رشيق لودجنم ا ة11.02باب  شعاعي والمكيايئ قانون الب رجسليات امحلاية القانونية من التلوث  صفو 

لفهوم ام11.01الصاحل زيتوينسهام  ريقانون  ىل املنافسة يف النظام القانونية اجلزا ة لعقايبدور جملس املنافسة يف احلفاظ  مسي

ار محمدروش لقامن ات احمللية11.00بوزرارة ز سري امجلا رٕادارة و  قلميية يف اجلزا ات  ىل مستوى امجلا كرتونية  دارة  طلبات تطبيق  مينيم ن سترية ا

ن لڤرع  ات احمللية11.00حورية بوشامة زن العابد سري امجلا ق احلمك الراشد ٕادارة و  صادي يف حتق ق دية دور اليات الضبط  راحب 

ن العمري ام11.00بوكر بوصبعخمتار  ابيةقانون  نت تورية يف العملية  س رارمة صربينة دور احملمكة ا

اب اريك شهرزاد دمغوم ر ات احمللية11م سري امجلا از املهاجرنٕادارة و  صوري رؤوف مراكز اح م

ةشهيناز بليل شايل مسي امة11.00م ٔدييب ٕادارة  ٔ البني يف القرار الت وسة مجياخلط

ة10.99محمد عبد العظمي سامرةسمي رمضاين ة قانون الب يل حق املشاركة يف ٕاختاذ القرارات البي صالب سيد 

ٔمغار  ظة  ام10.98صربينة سباع حف ويل قانون  ويل يف ضوء القانون اجلنايئ ا ة اجلرمية ا محمد بوزيدي سيطرة موا

حي هارون عبد الصمد امة10.93عاكل هشامس تورية القوانني ٕادارة  ىل دس هبول زية الرقابة القضائية 

الم اع ا امة10.93بديون جناةم يري املرفق العمويم ٕادارة  س رمضاين مسيكة حومكة ال

ايل  ن ج ام10.93محمد دوارةجنم ا توري 2020قانون  س ذية يف ظل التعديل ا لسلطة التنف ائية  ست ات  لصالح ستورية  ل مدحية احلدود ا در

تارعبد اجلليل قروال  ٔوالد ا امة10.9عبد الرحمي  ري ٕادارة  رشيع اجلزا دارة القانون يف ال دا خضوع  مح مسري جتسيد م



ن بلهاين مقر  اج هباء ا ام10.88لع ويل قانون  ري والقانون ا بزيات صونيا التصدي املؤسسايت جلرامئ الفساد بني القانون اجلزا

ب اليف يوسف  ات احمللية10.84موصيل زي سري امجلا ري ٕادارة و  قةالتعدي إالداري يف القانون اجلزا سرية شف ن 

ادل ات احمللية10.72مڤاليت حسامتوايت  سري امجلا ات اجلديدةٕادارة و  ات احمللية يف ظل ٕاصال رجسواقع امجلا صفوة 

ان  ن شعبان وفاء ج ات احمللية10.71فا سري امجلا ري ٕادارة و  رشيع اجلزا قلميية يف ال ات  ر وعرصنة امجلا مسية هبلول النظام القانوين لتطو

ن بوسنات  ن نورا امة10.69ٔمين صايف ا توري 2020ٕادارة  س لمجمتع املدين يف ظل التعديل ا ة املرصد الوطين  قامس الم

ام10.61حجنني بوكرعوملي بلقامس تورية دراسة ومقارنةقانون  س صاصات احملمكة ا ات و اخ لصالح ٔيت شعالل ن

س امة10.60معر محزةعقاب مل يري املايل احمليل ٕادارة  س عفان يوس حاكمة ال

ام10.56مدوري سعادلرويب دنيا ري قانون  رشيع اجلزا ة يف ال ٔمالك الوطنية العموم دارية ل ثوابيت اميان رمية رسورامحلاية 

ن يش مشس ا ام10.48هدنة عامرحشا رقانون  ات احمللية يف اجلزا لجام توري  س ن سهيل خلرضالبعد ا

ة10.47عزوق مىنخريش فطمية مسرية  ة قانون الب ددة اكلية التغريات املناخ الف وردةالطاقات املت

رام راع ا دجيةبو ين  ة10.42شن رقانون الب صناف النباتية يف اجلزا نويوة محمدحامية 

ات احمللية10.33رضا عناين  الزهرة بوحفص  سري امجلا اليةٕادارة و  ستع صاص احملامك إالدارية يف القضا  شويق مسري اخ

سني ان  ام10.28زديوي سندسش ر قانون  ات إالدارية يف اجلزا ق إالصال يايس ودوره يف حتق حسام مرمي من الس

ة10.23العيد عبد الباسطب محمد السعيد ةقانون الب ات احمللية يف حامية البي داد صوريةدور امجلا

ة10.05خصري عبد النورسفاري مراد رقانون الب يئ يف اجلزا ٔمن الب ق ا ة املستدامةلتحق هبلول مسيةاحلكومة البي

دي دي قارة ات احمللية10.05قارة  سري امجلا ميقراطيةٕادارة و  ة املواطنة و ا رق متع املدين يف  سعداوي كامل دور املرصد الوطين ا

ن نورواحبي بومد ام10.00ورواحبي بومد ر  قانون  رشيعي ملاكحفة التصحر يف اجلزا ن شارف امحد طار ال

ام10.00رمزي تيوريرمزي تيوري دارية املستق و السلطة القضائية قانون  قلو ليليا العالقة القامئة بنب السلطات 

ام10.00بلجبيل جاملهاجر فودية ق التمنيةقانون  و يف حتق مالك اخلاصة ل ةسيري  ابة شاف بو


