عناوين المذكرات المناقشة في السنوات الجامعية السابقة
( 1025إلى )1027
 -2في القانون الدستوري
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة -دراسة مقارنة بين الجزائر و تونس-
السلطة التنفيذية في الدساتير الجزائرية
النظام القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر
العالقة الرقابية بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الدساتير الجزائرية
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر
تطور الرقابة الدستورية في الدساتير الجزائرية
صالحيات السلطة التشريعية في الدساتير الجزائرية
استقاللية السلطة القضائية في الدساتير الجزائرية
حاالت شغور منصب رئيس الجمهورية في النظام الجزائري
تشريع الضرورة في دساتير دول المغرب العربي
ضمانات استقاللية السلطة التشريعية في الدساتير الجزائرية
الرقابة البرلمانية على قانون المالية
دور المجلس الدستوري الجزائري في ضبط مبدأ الفصل بين السلطات
المجال التشريعي لرئيس الجمهورية في الدساتير .الجزائرية
دور رئيس الجمهورية في الحاالت االستثنائية و تطبيقها في الدستور الجزائري
اآلليات الدستورية لتأثير رئيس الجمهورية على البرلمان في ظل التعديل الدستوري
لسنة "6991
تكييف النظام السياسي الجزائري في ظل الدساتير الجزائرية المتعاقبة
السلطة التنظيمية في النظام السياسي الجزائري
مجلس األمة في ظل دستوري  6991المعدل
دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية
نشأة الدساتير الجزائرية و نهاية
مكانة البرلمان في ظل دستور  6991المعدل
مكانة الغرفة الثانية في النظامين الدستوريين الجزائري و المغاربي (دراسة مقارنة)
البرلمان الجزائري في ظل اإلصالحات الدستورية الجديدة
مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور  6991المعدل"
استقاللية القضاء بين التشريع و الواقع
حل البرلمان في دول المغرب العربي (الجزائر ،تونس ،المغرب و موريتانيا)
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الرقابة الدستورية في الجزائر في ظل دستور  6991المعدل و المتمم
المسؤولية السياسية للحكومة" دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري لسنة 6991
والدستور المغربي لسنة "1166
آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  6991المعدل و المتمم
العالقة الدستورية الثالثية بين رئيس الجمهورية و الوزير األول و البرلمان
مكانة الوزير األول في الدستورين الجزائري و المغربي
ازدواجية المسؤولية السياسية للحكومة في ظل دستوري  6991المعدل
دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية
قواعد ممارسة المجلس الدستوري لمهامه
هيئات الرقابة الدستورية في دول المغرب العربي( الجزائري و المغربي)
العالقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في ظل دستور  6991المعدل
التعديل الدستوري في الجزائر
المجال التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 6991
المراحل االنتقالية والمؤسسات البديلة عنها ( )6991/6991
التعديل الدستوري في دول المغرب العربي ( الجزائر-تونس-المغرب) دراسة مقارنة
مبدأ سمو الدستور -دراسة تطبيقية للدستور الجزائري-
دور المجلس الدستوري الجزائري في ضبط مبدأ الفصل بين السلطات في ظل
الدساتير الجزائرية
المجال التشريعي لرئيس الجمهورية في الدساتير الجزائرية
مكانة الوزير األول في النظام الدستوري الجزائري
دور المجلس الدستوري في مجال االنتخابات
مراحل العملية التشريعية في التعديل دستور لسنة 6991
الرقابة على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 1161
التنظيم الدستوري للرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر
الدور التشريعي للبرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 1161
العملية التشريعية في دساتير دول المغرب العربي (الجزائر والمغرب) دراسة مقارنة
الظروف االستثنائية في دول المغرب العربي ( الجزائر-تونس-المغرب)-دراسة
مقارنة
العالقة بين رئيس الدولة بالبرلمان في المجال التشريعي ،دراسة مقارنة،
( الجزائر والمغرب)
المشاركة السياسية الجماعية في إطار التعديل الدستوري لسنة 1161
العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1161
تولي سلطة رئاسة الدولة في دول المغرب العربي ( الجزائر والمغرب) دراسة مقارنة
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المجلس الدستوري في دستوري الجزائر وفرنسا
دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملية تعديل الدساتير في الجزائر
مكانة رئيس الجمهورية في دستوري الجزائر وفرنسا
االعتراض على إصدار نص القانون في دساتير بلدان المغرب العربي
تفعيل وظائف البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 1161
اإلدارة االستشارية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1161
ضبط الحريات العامة في ظل دستور 1161
الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في الجزائر والمغرب
السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1161
 -1في القانون اإلداري
إيرادات البلدية و مدى كفايتها
االمتياز في القطاع المينائي
ميزانية البلدية و دورها في التنمية( دراسة ميدانية مقارنة)
المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الوالئي
تنظيم عالقة اإلدارة بالمواطن على المستوى المحلي
دور اإلدارة االلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
وقف تنفيذ القرار اإلداري
االنتخاب كآلية للديمقراطية في المجالس الشعبية البلدية على ضوء القانون العضوي
االنتخابات رقم 16/61
الوصاية اإلدارية على المجلس الشعبي الوالئي
دور مجلس المحاسبة في الرقابة على األموال العمومية
النظام القانوني لمحكمة التنازع
منازعات الخطأ الطبي
مجلس الدولة الجزائري
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لإلدارة
منازعات رخصة البناء
النظام التأديبي في القانون الجزائري( دراسة مقارنة بين قانون الوظيفة العامة و قانون
العمل)
المصالح غير الممركزة في التنظيم اإلداري الجزائري
تنفيذ القرارات واألحكام القضائية ضد اإلدارة
تأثير قواعد العمل على الوظيفة العمومية
الضرر الموجب للمسؤولية اإلدارية
صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ودوره في التنمية
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وسائل تكوين األمالك العمومية
التحكيم في العقد اإلداري
سلطة القاضي اإلداري في الفصل في المنازعات الضريبية
إصالح نظام الرواتب في قانون الوظيفة العمومية
السحب و مبدأ عدم الرجعية في القرارات اإلدارية
رخصة البناء كأداة للتهيئة والتعمير
تصنيف المؤسسات العمومية في القانون الجزائري
الرقابة الوصائية على الجماعات اإلقليمية
المركز القانوني للدائرة كصورة لعدم التركيز
معايير االختصاص القضائي اإلداري في الجزائر(معيد)
الرقابة الجبائية كآلية للحد من الغش الضريبي
المعيار العضوي في قانون الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم
 131/61المعدل
حق االطالع على الوثائق اإلدارية
الرقابة على سلطة اإلدارة في تقدير المنفعة العامة في نزع الملكية
أنماط التوظيف العمومي في ظل المرسوم التنفيذي رقم 691/61
السعر في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 131/61
تسوية منازعات الضمان االجتماعي
النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي
المسؤولية اإلدارية للمستشفيات العامة في القانون الجزائري
المركز القانوني للوالي في ظل القانون رقم  11/61المتعلق بالوالية
عملية التوظيف في ظل األمر رقم 13/11
دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على المؤسسة العمومية االقتصادية
سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفيذ الصفقة العمومية
التعويض عن نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
العقوبات و الضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي
المركز القانوني للمتعامل المتعاقد األجنبي في تنظيم الصفقات العمومية في ظل
المرسوم الرئاسي  131/61المعدل
حق المتعامل المتعاقد في إعادة التوازن المالي للصفقة
المركز القانوني الموظف العام في ظل األمر  13/11مؤرخ في 1111/11/61
دور المراقب المالي في تنفيذ النفقات العمومية للجماعات المحلية
التفويض اإلداري في تسليم مهام في اإلدارة المركزية
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تخطيط تسيير للموارد البشرية في ظل النظام الجزائري
صفقات البلدية في ظل المرسوم الرئاسي  131/61المعدل و المتمم
سلطة اإلدارة في توقيع الجزاء في ظل المرسوم الرئاسي  131/61المتضمن قانون
الصفقات العمومية
الرقابة اإلدارية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  131/61المعدل و
المتمم
منازعات الصفقات العمومية في الجزائر
سلطة اإلدارة في تعديل صفقة األشغال العمومية
المسؤولية اإلدارية المترتبة عن أعمال الشرطة
سحب القرارات اإلدارية
االختصاص القضائي المحدود لمجلس الدولة
النظام السلطات اإلدارية المستقلة -دراسة حالة سلطة ضبط البريد و المواصالت
السلكية و الالسلكية القانوني للتسهيالت الجمركية
الرقابة الداخلية و الخارجية على تسيير األموال العمومية
المصالحة في الجرائم الجمركية
االتفاقيات الجبائية كأداة لمعالجة االزدواج الضريبي
السر المهني في القانون الجزائري -األسالك الطبية نموذجا-
دور اإلدارة في العملية االنتخابية على ضوء القانون العضوي لالنتخابات رقم 61/61
تكوين الموظف في المرسوم التنفيذي رقم ( 91-91أسالك التربية نموذجا)
النظام القانوني للجمعيات في ظل القانون رقم 11/61
لجان الصفقات العمومية في النظام القانوني الجزائري
الخدمة العمومية اإللكترونية في قطاع الداخلة والجماعات المحلية
ميزانية الوالية و دورها في التنمية
رخصة البناء في العقار السياحي
تنظيم الهيئات اإلدارية المكلفة بالشهر العقاري
المحاكم اإلدارية في الجزائر
فعالية الرقابة الممارسة على تنفيذ ميزانية البلدية
اتخاذ القرار على مستوى الجماعات اإلقليمية في الجزائر
التفويض لتسيير المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 111/61
المجلس األعلى للقضاء في النظام القانوني الجزائري
إجراءات استرجاع األموال المنزوعة
دور اإلدارة االلكترونية في عصرنة مرفق العدالة في الجزائر
معايير االختصاص القضائي اإلداري في الجزائر
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النظام القانوني لصفقة األشغال العمومية

 -3في القانون الجنائي
المسؤولية الجنائية عن األخطاء الطبية في التشريع الجزائري
حجية البصمات كدليل علمي في اإلثبات الجنائي
حقوق المجني عليه في الخصومة الجزائية في التشريع الجزائري
العقوبات البديلة في التشريع الجزائي الجزائري
المؤسسات العقابية في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي
للمحبوسين
عقوبة العمل للنفع العام
جريمة اإلهمال األسري
تدابير األمن في التشريع الجنائي الجزائري
الحماية القانونية لألحداث الجانحين في التشريع الجزائري و القانون الدولي
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم االتجار بالبشر
الحبس المؤقت في التشريع الجزائي الجزائري
رد االعتبار في التشريع الجزائري
الحماية القضائية للطفل في ظل قانون حماية الطفل رقم 61/61
التحقيق و جمع األدلة في الجرائم االلكترونية
المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر االنترنت
جريمة الهجرة غير الشرعية
اإلثبات الجنائي في الجريمة المعلوماتية
جريمة االتجار باألعضاء البشرية
عقوبة اإلعدام في التشريع الجزائري
قواعد اإلثبات الجنائي في جرائم المخدرات
جرائم األحداث في التشريع الجزائري
جريمة خطف األطفال في قانون العقوبات الجزائري و الشريعة اإلسالمية
التحقيق القضائي االبتدائي في الجنايات
المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة
األفعال المبررة وفقا للتشريع الجزائري
اختصاصات غرفة االتهام و إجراءات عملها
الحبس المؤقت في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري
مسؤولية الضبطية القضائية في قانون اإلجراءات الجزائية
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التوقيف للنظر في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
التوقيف للنظر في التشريع الجزائري
المتابعة الجزائية للطفل الجانح في التشريع الجزائري
أساليب البحث والتحري الخاصة في مكافحة الجرائم الخطيرة
ضمانات المتهم أثناء التحقيق االبتدائي
الحماية الجنائية للطفل ضحية االستغالل الجنسي في التشريع الجزائري
المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية
الوساطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
الظروف المشددة في جرائم الضرب والجرح العمدي
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وآليات مكافحتها
جريمة التحريض في التشريع الجزائري
ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية
مكافحة جرائم الصفقات العمومية
حجية الشهادة في اإلثبات الجنائي
دور الشرطة العلمية والتقنية في إثبات الجريمة
الحماية الجنائية للحريات الشخصية أثناء مرحلة البحث والتحري
حماية شهود جرائم الفساد في القانون الجزائري
جريمة اإلجهاض-دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الجزائري

 -4في القانون الدولي العام
تأثير المعاهدات الدولية على القانون الجنائي الداخلي
أثر المؤتمرات الدولية للسكان على األسرة المسلمة
دور المجتمع المدني في حماية حقوق اإلنسان
حماية حقوق اإلنسان في ظل منظمة التجارة العالمية
حصانات و امتيازات المبعوثين الدبلوماسيين
التحكيم الدولي في نزاعات الحدود الدولية ،دراسة تطبيقية للنزاع الحدودي لمنطقة آبي
جنوب السودان
دور منظمة األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدوليين
النظام الدولي لحماية الالجئين في القانون الدولي العام
مجلس حقوق اإلنسان ودوره في ترقية وحماية حقوق اإلنسان
مجلس األمن والعدالة الجنائية الدولية
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
جريمة التعذيب في االتفاقيات الدولية
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منظمة األمم المتحدة للطفولة
الحماية الدولية لألقليات
حصانات الرؤساء و القادة والجريمة الدولية دراسة تطبيقية على قضيتي البشير
وبينوشيه
الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية في ميثاق األمم المتحدة
آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
تأثير اللجوء على المجال االقتصادي للدولة المضيفة
اتفاقية األمم المتحدة حقوق الطفل
المتحدة و بناء السالم
نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني
اآلليات القانونية لحماية حقوق اإلنسان في فلسطين
دور األمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان
الحماية القانونية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة
اإلرهاب الدولي و أثره على حقوق اإلنسان
الحماية الدولية لألطفال العمال
الحماية القانونية للمرأة أثناء النزاعات الدولية المسلحة ( دراسة حالة المرأة
الفلسطينية)
إجراءات التحقيق و المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية
جرائم الحرب في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المسؤولية الجنائية الدولية للقادة و رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية
االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بين النصوص القانونية والواقع
التحكيم كضمانة لتسوية منازعات االستثمار
حماية حقوق اإلنسان بين السيادة والتدخل الدولي
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في إطار منظمة األمم المتحدة  -قضية الصحراء
الغربية نموذجا-
الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها على المستوى الدولي
حماية الممتلكات الثقافية خالل النزاعات المسلحة الدولية
إتحاد المغرب العربي :أسباب الفشل وسبل التفعيل
مبدأ التكامل في نظام روما
موانع المسؤولية الدولية
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