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إٌظبَ اٌذاخٌٍٍ ٟغشفخ األ ٌٝٚف ٟاٌجشٌّبْ -دساعخ ِمبسٔخ

أ.لضالْ عٍّ١خ

ضبط العنوان

أ.ؽشف ٟفف١خ

مقبول كاآلتً :وسائل التنفٌذ القضائً
لقرارات اإللغاء

أ.ػ١غ ٝص٘١خ

مقبول

4

أ.لشٔبْ فضٍ١خ

إعادة صٌاغة العنوان لعدم وجود نص
مجرم
مقبول

42
43
44

ثٓ ػّبسح ساض١خ
ثٛصٕ٠خ عّ١خ
وٛاػ أزالَ
ِسّذ ث٠ٛسّذ
ػذالْ رٛصٚد
ثٛزّ١ذ ٞرٛف١ك

45

زبج ِٛع ٝػ١غٝ
أِٓ١
ثٔٛبة ِسّذ
ٔٛسح زّذاٞٚ
زٕبْ ثٛساط
خٍٛي أسِ١ذ
ٔز٠ش ْٕٛ٠
فز١سخ آ٠ذ أزّذ
ِسّذ أِ ٓ١ثٓ
خش٠ضح
سّ٠خ ٔب٠ذ اٌؼشثٟ
سّ٠خ طً٠ٛ

50

ِسّذ زقبد
زغبْ زج١ظ
ِسّذ سصق هللا
عٙبَ طٛطبذ
عؼبد لشؽٛػ

46
47
48

49

51
52

ث ٓ١اٌدضائش ٚفشٔغب
دٚس اٌخضٕ٠خ اٌؼّ١ِٛخ ف ٟرٕف١ز إٌفمبد اٌؼّ١ِٛخ
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رطج١مبد إٌظبَ ؽجٗ اٌشئبع ٟاٌفشٔغ ٟػٍ ٝاٌغٍطخ
اٌزٕف١ز٠خ ف ٟاٌذعزٛس اٌدضائشٞ
اٌطؼٓ ف ٟلشاساد ِدٍظ إٌّبفغخ
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أ.خٍ١ِٔٛ ً١خ

مقبول

اٌ١ٙئخ اٌؼٍ١ب اٌّغزمٍخ ٌّشالجخ االٔزخبثبد -دساعخ ِمبسٔخ
ث ٓ١اٌدضائش ٚرٔٛظ
اٌسّب٠خ اٌدٕبئ١خ ٌالرقبالد االٌىزش١ٔٚخ
سد االػزجبس ف ٟاٌزؾش٠غ اٌدضائشٞ

أ.أٚف١ف
اٌغؼ١ذ
أ.ثٓ ػ١بد خٍٍ١خ
أ.زٍ ّٟ١سث١ؼخ

مقبول

االخزقبؿ اٌمّؼٌّ ٟدٍظ إٌّبفغخ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌدضائشٞ
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مقبول

مقبول
مقبول كاآلتً :سد االػزجبس ف ٟاٌزؾش٠غ
اٌدضائٟ

53

عٍّ١خ ثفشا٠شح
إِٔ١خ ثٛخّالْ
أزّذ ثٍؼ١ذ
٠بع ٓ١ثٓ ع١فٟ
ِسّذ أِ ٓ١ػالٚح
ٌؼدبٌ ٟخ١ش اٌذٓ٠
ساثر ثٛعؼ١ذٞ
دٔ١ب صاد ثٓ ػط١خ
س ُ٠دثخ
فش٠ذح خٛدٞ

58

ساض١خ ربخش
صٕ٠ت ِشعٍٟ
وش ُ٠عٌٟٛ
ٔٛس اٌذ ٓ٠صساس
ثؾ١ش ثٓ ػبؽٛس
خ١شح زٍٞٛ
ٔٛس اٌٙذٌ ٜؼد١غٟ
ٔٛس اٌٙذ ٜػْٕٛ
ػجذ اٌغالَ ثٓ
عؼذٞ
ِسفٛظ عٕٛعبٞٚ
ثٛػالَ فشٟ٘
ِشاد زّ١ؼ
ِشٚأ ٟصٕ٠ت

54
55
56
57

59
60
61
62

63
64

دٚس اٌّشالت اٌّبٌ ٟف ٟاٌٛظ١فخ اٌؼّ١ِٛخ

أ.خّؼخ زّ١ذح

مقبول

اٌزٕظ ُ١اٌمبٌٍٔ ٟٔٛدشّ٠خ االٔزخبث١خ ف ٟاٌدضائش

أ.رش٠ؼخ ٔٛاسح

دٚس اٌجشٌّبْ ف ٟاٌزؼذ ً٠اٌذعزٛس-ٞدساعخ ِمبسٔخ ثٓ١
اٌدضائش-رٔٛظ-اٌّغشة
االردبس ثبٌّخذساد ف ٟظً اٌزؾش٠غ اٌدضائشٞ

أ.زجٛػ ١٘ٚجخ

مقبول كاآلتً :الجرائم االنتخابٌة فً
القانون الجزائري
مقبول

أ.خشثٛػ فٛص٠خ

مقبول

اٌشلبثخ ػٍ ٝاٌقفمبد اٌؼّ١ِٛخ ف ٟظً اٌّشع َٛاٌشئبعٟ
247/15

أ.خٍ١ِٔٛ ً١خ

مرفوض لسبق الدراسة

اٌشلبثخ ػٍ ٝدعزٛس٠خ اٌمٛأ-ٓ١دساعخ ِمبسٔخ (اٌدضائش-
رٔٛظ)
إخشاءاد اٌزسش ٞاٌخبفخ فِ ٟدبي ِىبفسخ اٌدشّ٠خ
اٌّؼٍِٛبر١خ
اٌذٚس اٌزٕظٚ ّٟ١اٌشلبثٌ ٟغٍطبد اٌضجظ االلزقبد ٞفٟ
اٌمبٔ ْٛاٌدضائشٞ
االخزقبؿ اٌمّؼٌٍ ٟغٍطبد اإلداس٠خ اٌّغزمٍخ-اٌٍدٕخ
اٌّقشف١خ ّٔٛرخب-
اٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ ٌٍطج١ت ٚفمب ٌٍزؾش٠غ اٌدضائشٞ

أ.زجٛػ ١٘ٚجخ

مقبول

أ.دساثٍخ عٍُ١

إعادة ضبط العنوان

أ.ثٍد ْٛؽّ١غخ

مقبول بشرط حصر الموضوع فً
سلطة واحدة
مقبول

أ.صٚثخ عّ١شح

مقبول

ػاللخ اٌٛال٠خ ثبٌّقبٌر اٌخبسخ١خ ٌٍٛصاساد
زّب٠خ اٌج١ئخ أطاللب ِٓ أزىبَ لبٔ ْٛاٌجٍذ٠خ 10/11
6

أ.ؽّ ْٛػٍد١خ

أ.ثٓ عش٠خ عؼبد إعادة صٌاغة العنوان بحصر المصالح
الخارجٌة التً لها عالقة بالوالٌة
أ.داٚد إثشاٌ٘ ُ١حصر الموضوع فً دراسة حالة الن
دور البلدٌة فً حماٌة البٌئة موضوع

65

زف١ظخ ػبِش
زٕبْ دساسخخ
ػٍ ٟثٛػجذ هللا
ٌ١ٔٛظ ِٛفك
ثالي ِغزبس
ػجذ اٌمبدس صِٛس

68

ف١شٚص خٍٛطخ
عبسح لقبؿ
خبٌذ ػجذٚط
ِشصاق ثش٠ىخ
ٔغّ١خ خجٍٟ١
دػبط إِٔ١خ
آ٠ذ زّذ فبص٠خ
ػّشا ٞٚفبسح
زذٚػ ٔجٍ١خ
صِٛػ عٍُ١
إعّبػ ً١رٛارٟ
٠ض٠ذ ِشٌٟٛ٠
زبف ٟساع ٛزغبَ
اٌذٓ٠
ِمسٛد إثشاُ٘١
ثٛعٛٙح إعّبػً١
ِسّذ ثٛخؼ
أزّذ ثٛلشٖٚ

66
67

69
70
71
72
73
74

75
76

دٚس اٌّخططبد اٌؼّشأ١خ ف ٟزّب٠خ اٌج١ئخ

أ.رٛارٔ ٟق١شح

مدروس
مقبول

دٚس اٌجشٌّبْ األٚسٚة ٞف ٟإٌّظِٛخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌالرسبد األٚسٚثٟ

أ.ثٛزٍّخ وٛثش

مقبول

رّ ً٠ٛاإلس٘بة ف ٟظً األِش 01/05

أ.فٛساس
خّبي

مقبول كاآلتً :جرٌمة تموٌل اإلرهاب فً
ظل األمر  01/05اٌّزؼٍك ثبٌٛلب٠خ ِٓ رج١ض
األِٛاي ٚرّ ً٠ٛاإلس٘بة ِٚىبفسزّٙب

اٌضّبٔبد اٌذعزٛس٠خ ٌٍسش٠بد اٌفشد٠خ ف ٟظً اٌزؼذً٠
اٌذعزٛسٌ ٞغٕخ 2016
اٌغٛاس االٌىزشٟٔٚ

أٔ.ؾبد ٞػبئؾخ

مقبول

أ.ثٓ ػ١بد خٍٍ١خ

مقبول كاآلتً :المراقبة االلكترونٌة فً
القانون الجزائري والمقارن

اٌسّب٠خ اٌدٕبئ١خ ٌٍس١بح اٌخبفخ

أ.فٛساس خّبي

مقبول

خشائُ اٌؼٕف اٌؼّذ٠خ ف ٟاٌزؾش٠غ اٌدضائشٞ

أ.ثٍّخزبس زغٕ١خ

مقبول

ِسىّخ اٌدٕب٠بد ػٍ ٝضٛء رؼذ ً٠لبٔ ْٛاإلخشاءاد
اٌدضائ١خ ٌغٕخ 2017
اٌزٕظ ُ١اٌذعزٛسٌ ٞالٔزخبثبد اٌزؾش٠ؼ١خ ف ٟاٌدضائش

أٌ.ؼشج عّ١ش

مقبول

أٔٛ٠.غ ٟزف١ظخ

رّ ً٠ٛزٍّخ االٔزخبثبد اٌشئبع١خ دساعخ ِمبسٔخ -اٌٛال٠بد
اٌّزسذح األِش٠ى١خ،فشٔغب ،اٌدضائش-

أ.د٠ذاْ ٌِٛٛد

مقبول كاآلتً :اٌزٕظ ُ١اٌمبٟٔٔٛ
ٌالٔزخبثبد اٌزؾش٠ؼ١خ ف ٟاٌدضائش
مقبول

أزىبَ إثشاَ ارفبل١بد رف٠ٛض اٌّشفك اٌؼبَ ٌٍدّبػبد
اإللٍ١ّ١خ زغت اٌّشع َٛاٌزٕف١ز199/18 ٞ
اٌّّبسعبد إٌّبف١خ ٌٍّٕبفغخ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌدضائشٞ

أِ.الرِ ٟؼّش

مقبول

أ.د٠ذاْ ٌِٛٛد

مقبول كاآلتً :الممارسات المنافٌة
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77
78
79
80
81
82

ع١ذ ػٍ ٟثٛط١ظ
خجبس ٞعؼ١ذ
خٍّ١خ ػّشأٟ
ػشلبة عٍ١ٙخ
٠بع ٓ١إثبسٞ
ث٠ٛطبِ ْٚسّذ
اثزغبَ اٌشٕ٠ٚخ
ثؾ١ش ػ١غبٞٚ
عّ١ش ثٛثٛاػ
عّ١شح ِٙذاٞٚ
سث١ؼخ صػّ١ذ

للمنافسة فً ظل األمر  03/03المعدل
والمتمم
مقبول

رطج١ك اإلداسح االٌىزش١ٔٚخ فِ ٟشفك اٌضّبْ االخزّبػٟ

أ.خّؼخ زّ١ذح

اٌزشع١ر اٌزأد٠جٌٍّٛ ٟظف ف ٟظً األِش  03/06اٌّزؼٍك
ثبٌٛظ١فخ اٌؼّ١ِٛخ
دٌ ً١اإلثجبد اٌدٕبئ ٟف ٟاٌىبئٓ اٌسٟ

أِ.ؼبر ػجذ
اٌغفٛس
أِ.ؼبر ػجذ
اٌغفٛس
أ.فٛساس خّبي
أ.ؽّ ْٛػٍد١خ

مقبول مع ضبط العنوان
مقبول

ِغؤ١ٌٚخ اٌطج١ت اٌّّبسط ف ٟاٌمطبع اٌؼِّٟٛ

أ.أزٍٛػ صٕ٠ت

تحدٌد نوع المسؤولٌة

االخزفبء اٌمغشٞ
ِشازً فشف إٌفمخ اٌؼّ١ِٛخ
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مقبول
تحدٌد الكائن الحً محل دراسة

