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 المواضيع المقترحة  المشرف األستاذ 
 النظام السياسي الجزائري  يةصو خص بوخريصة ياسين 

 التعديل الدستوري في النظام السياسي الجزائري ضوابط 
 الصفقات العمومية في الجزائرمجال من القانوني في األ نمديلي رحيمة 

 مبدأ احترام الحقوق المكتسبة في القانون االداري 
 االقتصادي الوظيفة العقابية لسلطات الضبط   خاللفة نجود 

 االختصاص التحكيمي لسلطات الضبط المستقلة 
 جرائية للدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري اإل قواعدال بن سهيل لخضر 

 : دراسة مقارنة  بعاد التمثيلية لغرفتي البرلماناأل
 آثار الحكم بعدم الدستورية في الدفع بعدم الدستورية  يونس عفان 

 في التشريع الجزائري  الميزانية العامة  الرقابة السياسية على
   سلطة حلول الوالي محل رئيس البلدية زكية بلهول 

   ارنة دراسة مق  :الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
 مبدأ حياد اإلدارة في الجزائر: المفهوم والتطبيقات  هبة مهني 

 عقد االمتياز في التشريع الجزائري 

 -2سطيف -ة محمد لمين دباغينــــجامع
 ة الحقوق والعلوم السياسيةــليك

 المواضيع المقترحة لإلشراف على طلبة السنة الثانية ماستـــــرعناوين 
 -تخصص القانون العام -2020-2019دفعة 
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 الفقه الدستوري المقارن النزاهة االنتخابية في   كوسة عمار 
 األمن الدستوري في الفقه الدستوري المقارن: المفهوم والمجاالت

 التشريع الجزائري في  الجزاءات المالية في العقد االداري  فريد رمضاني 
 تنفيذ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري 

 ي الجزائر  التشريع حزاب السياسية فيكوين األتحرية  سعاد لحول
 في الجزائر  المجلس الدستوري  أمام اإلخطار لية آ

 التشاركية في الجزائر الديمقراطية  في تكريس المشاركة السياسية للمرأة دور  عوابد شهرزاد 
 اآلليات القانونية لحماية البيئة من مخاطر العمران 

 حدود ممارسة الحق في حرية التعبير في الجزائر  كسال عبد الوهاب 
 حماية حرية الصحافة في الجزائر 

 تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان في الجزائر  أحمد بن بلقاسم 
 الجزائر حماية الحريات االساسية في 

 المركز القانوني للعامل في إطار عقود المناولة  سعداوي كمال
 جانب في ظل االلتزامات القانونية الدولية والوطنية حقوق العمال األ

 حماية التراث الثقافي في التشريع الوطني والدولي  سلطاني اسماعيل 
 حل النزاعات المسلحة غير الدولية 

 المجلس الدستوري في حماية الحق االنتخابي دور  ذوادي عادل

 2016الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل تعديل 
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 247-15التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  قنوفي وسيلة 
 247- 15النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي 

 التشريع الجزائري  ل مساره المهني فيخالحماية القانونية للموظف العام لا بن دعاس سهام 
 النظام القانوني لعقد األشغال العامة في التشريع الجزائري 

 الفساد االداري  من مكافحةالوقاية وال دور االدارة االلكترونية في  خالف وردة
 الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر حماية األشخاص  خرشي الهام 

 13-16المجلس الوطني لحقوق االنسان ودوره في تمكين الحقوق في ضوء القانون 
 رئيس الدولة في األنظمة السياسية المقارنة: الجزائر تونس المغرب دراسة مقارنة ابو بكر نسيم أومعمر 

 دراسة مقارنة -البرلمانية في الجزائر وفرنسا الدور الرقابي للجان 
 حرية اإلستثمار في التجارة الخارجية  سميحة بلمهدي

 معاصرةتطبيق مبدأ الشورى في األنظمة ال
 مجلس المنافسة واشكاالت االختصاص القضائي  كعرار سفيان 

 االتفاقية في مجال االشغال العمومية بين التنظيم والتعاقد
 التنظيم القانوني للجباية المحلية في الجزائر  بوخالفة باديس علي 

 في الجزائر  التنظيم القانوني لميزانية الوالية
 حقوق االنسان في الوطن العربي وفق التقارير الدولية: الواقع والمأمول  بن حسين ليلى 

 2016الفصل بين السلطات في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 
 كم الراشد في مكافحة الفساد في الجزائر آليات الح فاكية سقني 

 الرأي العام كضمانة للحقوق والحريات العامة في الجزائر 
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 في الجزائر  الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص بن كسيرة شفيقة 
 القضاء االداري   جتهاداتمعايير اختصاص القاضي االداري في ا

 الميزانية العامة للدولة في الجزائر على الجباية المحلية  مردوديةأثر  سمير حملة 
 إشكالية تطبيق قوانين النقد والقرض في الجزائر 

 في الجزائر تحسين الخدمة العمومية  لعقابي سميحة 
 في الجزائر المبادئ الحديثة لتسيير المرفق العمومي

 في النظام القانوني الجزائري  يالتعاقدقضاء االستعجال ما قبل  شمس الدين بشير الشريف 
 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية في الجزائر 

 الجزاءات االدارية العامة في الجزائر  أميرة خبابة 
 دارية المنفصلة في العقود االدارية في الجزائر لقرارات اإلا نظرية 

 البلدي في الجزائر الشفافية في عقد االمتياز  شوقي بوتهلولة 
 صالحيات رئيس المجلس البلدي في مسائل التهيئة والتعمير 

 في الجزائر  على حقوق االنسانالفساد السياسي  اتانعكاس مريم حسام 
 من القانوني في ترقية حقوق االنسان دور األ

 دور الحق في الحصول على المعلومة في مكافحة الفساد االداري  شيباني عبد للا 
 حماية حقوق الرعايا الجزائريين في إطار اتفاقيات الهجرة ومواثيق حقوق االنسان 
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 الجزائري التفاقيات الدولية شروط تطبيق القاضي  بوجالل صالح الدين 
 تأثير تنمية الموارد البشرية بالوظيف العمومي على تجويد الخدمة العمومية في الجزائر 

 لخدمات األمنية ومدى اسهاماته في منع الجريمة وسالمة المجتمعا مشري سلمى
 الرقمنة وتأثيراتها على حقوق االنسان 

 الحماية القانونية للموارد المائية في التشريع الدولي والداخلي  مخلوفي خضرة 
 -دراسة مقارنة  –الضمانات العامة لالنتخابات النزيهة  

 ضمان الحق في سالمة عملية تسجيل الناخبين في الجزائر  بن ستيرة اليامين 
 في الجزائرضمان الحق في حرية الترشح 

 
 بوغابة شافية 

 2016توسيع حق اخطار المجلس الدستوري في ظل دستور 
 دور القاضي اإلداري في انشاء القاعدة القانونية 

 
 وهيبة زبيري 

 تفعيل دور البلديات في تحقيق التنمية في الجزائر 
 دور المجلس الدستوري الجزائري في حماية حقوق المواطنة 

 التظاهر في القانون الجزائري ممارسة حرية  بن عثمان فوزية 
 التكريس الدستوري لمبدأ التناصف بين الجنسين في الجزائر 

 النظام القانوني لعقود االمتياز المرتبطة بالملكية الوطنية في الجزائر  برارمة صبرينة 
 أحكام عقد الوكالة المحفزة في الجزائر 

 الجزائر مبدأ التشاركية في المرفق العام في  داهل وافية 
 في المرافق العامة  ونيةالقان  آليات تكريس الثقافة
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 الديمقراطية االلكترونية في مجال الخدمة العمومية في الجزائر  سمية شاكري 
 دور المحاسب العمومي في تنفيذ الصفقات العمومية في الجزائر 

 الجزائر أنظمة حساب النتائج االنتخابية في االنتخابات البرلمانية في  قاسم المية 
 الحماية الدستورية للحقوق االقتصادية في الجزائر 

 الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري  مديحة دربال
 االختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في الجزائر 

 النظام القانوني لممارسة حرية التظاهر في الجزائر واسع حورية 
 للقانون االداري المبادئ العامة كمصدر 

 استعمال االمالك الوطنية العمومية في التشريع الجزائري  ضوابط  ايمان ريمة سرور ثوابتي 
 النظام القانوني لالستثمار في االمالك الوقفية في الجزائر 

 أساليب عصرنة االدارة المحلية في الجزائر  غربي نجاح 
 الجزائردور المراقب المالي في حماية المال العام في 

 الرقابة القضائية لدستورية القوانين: دراسة مقارنة  بن سيدهم حورية 
 ديباجة الدساتير وتكريس مبادئ حقوق االنسان 

 الطعن بالنقض في القضاء االداري الجزائري  صديقي عبد العزيز 
 في الجزائر دارية حكام والقرارات اإل تنفيذ األ

 السلطة المستقلة لتنظيم االنتخابات في الجزائر  الدين معمري نصر 
 : دراسة حالة 2019االنتخابات الرئاسية الجزائرية 



7 
 

 من منظور حقوق االنسان   2016التعديل الدستوري   منصوري رؤوف
 سلطات الوالي في طرد وابعاد األجانب في الجزائر 

 في الجزائر  القطاع العام والقطاع الخاصالنظام القانوني لعقود الشراكة بين  بوسعدية رؤوف 
 في الجزائر  التحكيم في مجال عقود تفويض المرفق العام

 الديمقراطية التشاركية على ضوء قانون الجماعات االقليمية في الجزائر  قرماش كاتية 
 أثر عصرنة مرفق القضاء على الحق في الدفاع في الجزائر 

 القانوني للدائرة في الجزائر النظام   حداد صورية
 النظام القانوني للمقاطعات االدارية في التنظيم االداري الجزائري 

 الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية: دراسة فقهية في المبادئ الحدود  غجاتي عبد الحليم 
 في الجزائر  الرقابة على عمل الحكومة 

 النقابي في الجزائر الحماية القانونية للحق  قرقور نبيل 
 الجزائري  الدولة المنظمات المهنية في قضاء مجلس

 المسؤولية اإلدارية المترتبة عن اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة  بن ورزق هشام 
 أحكام عقد البوت في التشريع الجزائري 

 19-08العضوي ضمانات نزاهة العملية االنتخابية حسب القانون  بوقرن توفيق 
 التنظيم القانوني للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات في الجزائر 

 2016الحق في الحصول على المعلومة وفق للتعديل الدستوري  بن أعراب محمد 
 االليات التشاركية في االدارة العمومية في الجزائر 
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 الجزائر أثر االنتخابات على التحول الديمقراطي في   ضريف قدور
 2016ممارسة السيادة الشعبية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 التسجيل في القوائم االنتخابية: دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر  آيت شعالل نبيل 
 االنتخابات وانعكاساتها على التنمية في الجزائر 

 المسار المهني للموظف في الجزائر دور اللجنة المتساوية األعضاء في  ابراهيم غزو 
 مبادئ الحوكمة المحلية وتطبيقاتها في الجزائر 

 رقابة القضاء اإلداري على قرارات الوالي في التشريع الجزائري  بهلول سمية 
 واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية على مستوى الجماعات االقليمية في الجزائر 

 القانوني للمؤسسة العمومية ذات الطابع االداري في التشريع الجزائري النظام   نايل صونية 
 النظام القانوني للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في التشريع الجزائري 

 


