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 في القانون الذستوري:
 -1دور رئيس الجميورية في الحاالت االستثنائية وتطبيقيا في الدستور الجزائري.
 -2دور السمطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري.
 -3دور السمطة التنفيذية في العممية التشريعية في ظل دستور 1996
 -4الحصانة البرلمانية في ظل الدستور الجزائري
 -5الضمانات الدستورية الستقاللية القضاء
 -6اآلليات الدستورية لتأثير رئيس الجميورية عمى البرلمان في ظل التعديل
الدستوري لسنة "1996
 -7تعديل الدستور في دول المغرب العربي ( الجزائر ،تونس ،المغرب)
 -8األحزاب السياسية في النظام الدستوري الجزائري بين الحرية و التقييد
 -9دور المجمس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور
 -11السمطة التنظيمية المشتقة لموزير األول في المجال التشريعي
 -11تطبيق النظرية العامة لالنتخاب في ظل دستور  1996المعدل
 -12تكييف النظام السياسي الجزائري في ظل الدساتير الجزائرية المتعاقبة

 -13السمطة التنظيمية العامة في ظل النظام الدستوري الجزائري
 -14الحصانة البرلمانية لبعض دساتير دول المغرب العربي
 -15مجمس األمة في ظل دستوري  1996المعدل
 -16دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية
 -17نشأة الدساتير الجزائرية و نياية
 -18مكانة الغرفة الثانية في النظامين الدستوريين الجزائري و المغاربي (دراسة
مقارنة)
 -19مكانة رئيس الجميورية في ظل دستور  1996المعدل"
 -21استقاللية القضاء بين التشريع و الواقع
 -21البرلمان الجزائري في ظل اإلصالحات الدستورية الجديدة
 -22مكانة البرلمان في ظل دستور  1996المعدل
 -23حل البرلمان في دول المغرب العربي (الجزائر ،تونس ،المغرب و موريتانيا)
 -24الرقابة الدستورية في الجزائر في ظل دستور  1996المعدل والمتمم.
 -25المسؤولية السياسية لمحكومة" دراسة مقارنة بين الدستور الجزائري لسنة 1996
و الدستور المغربي لسنة "2011
 -26آليات الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في ظل دستور  1996المعدل و
المتمم
 -27العالقة الدستورية الثالثية بين رئيس الجميورية و الوزير األول و البرلمان
 -28مكانة الوزير األول في الدستورين الجزائري و المغربي
 -29ازدواجية المسؤولية السياسية لمحكومة في ظل دستوري  1996المعدل
 -31المجال التشريعي لرئيس الجميورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1996

 -31التعديل الدستوري في الجزائر
 -32العالقة بين السمطتين التنفيذية و التشريعية في ظل دستور  1996المعدل
 -33ىيئات الرقابة الدستورية في دول المغرب العربي( الجزائري و المغربي)
 -34قواعد ممارسة المجمس الدستوري لميامو
 -35دور المجان البرلمانية في العممية التشريعية
 -36التعديل الدستوري في دول المغرب العربي ( الجزائر-تونس-المغرب) دراسة
مقارنة
 -37مبد أسمو الدستور-دراسة تطبيقية لمدستور الجزائري-
 -38الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة -د دارسة مقارنة بين الجزائر و تونس-
 -39السمطة التنفيذية في الدساتير الجزائرية
 -41النظام القانوني لألحزاب السياسية في الجزائر
 -41العالقة الرقابية بين السمطة التشريعية والتنفيذية في الدساتير الجزائرية
 -42إجراءات انتخاب رئيس الجميورية في الجزائر
 -43تطور الرقابة الدستورية في الدساتير الجزائرية
 -44السمطة التشريعية في الدساتير الجزائرية
 -45السمطة القضائية في الدساتير الجزائرية
 -46حاالت شغور منصب رئيس الدولة وتطبيقاتو في النظام الجزائري
 -47دور المجمس الدستوري الجزائري في ضبط مبدأ الفصل بين السمطات
 -48المجال التشريعي لرئيس الجميورية في الدساتير الجزائرية
 -49دور المجمس الدستوري في مجال االنتخابات.
 -51تحديد المجال التشريعي لمبرلمان في الدساتير الجزائرية المتعاقبة

 -51الرقابة عمى أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 -52التنظيم الدستوري لمرقابة عمى العممية االنتخابية في الجزائر
 -53النظام القانوني لمجمعيات في ظل القانون رقم 06/12
 -54الدور التشريعي لمبرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 -55العممية التشريعية في دساتير دول المغرب العربي-الجزائر والمغرب -دارسة
مقارنة
 -56الظروف االستثنائية في دول المغرب العربي  -الجزائر-تونس-المغرب -
دارسة مقارنة
 -57العالقة بين رئيس الدولة والبرلمان في المجال التشريعي -دراسة مقارنة-
 -58المشاركة السياسية الجماعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 -59العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة
2016
 -61تولي سمطة رئاسة الدولة في دول المغرب العربي -الجزائر والمغرب
 -61المجمس الدستوري في دستوري الجزائر وفرنسا
 -62دور السمطتين التنفيذية والتشريعية في عممية تعديل الدساتير في الجزائر
 -63مكانة رئيس الجميورية في دستوري الجزائر وفرنسا
 -64االعتراض عمى إصدار نص القانون في دساتير بمدان المغرب العربي
 -65تفعيل وظائف البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 -66الصالحيات اإلدارية لمسمطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 -67ضبط الحريات العامة في ظل دستور 2016
 -68الحصانة البرلمانية وتطبيقاتيا في الجزائر والمغرب

 -69الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة -دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا
 -71فعالية التعديالت الدستورية لسنة  2016عمى السمطتين التشريعية والتنفيذية
 -71مكانة الغرفة األولى في الدستورين الجزائري و الفرنسي
 -72حل الخالف بين غرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 -73العالقة بين البرلمان و المجمس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 2016
 -74مسؤولية رئيس الجميورية في النظام الدستوري الجزائري و التونسي
 -75العيدة الرئاسية في الجزائر وتونس
 -76العالقة الوظيفية بين السمطات و المجمس الدستوري في ظل التعديل الدستوري
لسنة 2016
 -77مظاىر تجسيد ثنائية السمطة التنفيذية من خالل مركز الوزير في دستور
 1996و تعديالتو
 -78المبادرة بالقوانين في دول المغرب العربي –دراسة مقارنة –الجزائر-تونس-
المغرب
 -79العالقة الوظيفية بين المجمس الشعبي الوطني و مجمس األمة في المجال
التشريعي
 -81دور البرلمان في ظل الدساتير الجزائرية الثابت و المتغير انطالقا من دستور
1996
 -81مكانة مجمس األمة في التعديل الدستوري لسنة 2016
 -82اآلثار الدستورية لألسئمة البرلمانية عمى العمل الحكومي في ظل العديل
الدستوري لسنة 2016
 -83النظام القانوني لعضو البرلمان في النظام الدستوري الجزائري

 -84حالتي الطوارئ والحصار وآثارىما عمى الحريات العامة
 -85المعارضة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري
 -86مركز رئيس الجميورية في الدساتير الجزائرية  -الثابت والمتغير
 -87الدفع بعدم دستورية القوانين
 -88النظام القانوني لممجمس الوطني لحقوق اإلنسان
 -89ضمانات حماية العممية االنتخابية
 -91النظام القانوني لممجمس االقتصادي واالجتماعي
 في القانون اإلداري و المالي
 -1الرقابة الجبائية كآلية لمحد من الغش الضريبي
 -2النظام القانوني لصفقة الشغال العمومية
 -3المعيار العضوي في قانون الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم
 236/10المعدل
 -4الحق في االطالع عمى الوثائق اإلدارية
 -5الرقابة القضائية عل الق اررات اإلدارية
 -6الرقابة القضائية عمى سمطة اإلدارة في نزع الممكية لممنفعة العمومية
 -7الرقابة عمى النشاط المالي لإلدارة العامة
 -8المقاربة القانونية و المؤسساتية لمسمطات اإلدارية المستقمة
 -9الرقابة الوصائية عمى الجماعات االقميمية
 -10أنماط التوظيف العمومي في ظل المرسوم التنفيذي رقم 194/12
 -11السعر في الصفقات العمومية
 -12تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي في إطار القانون
الجزائري

 -13النظام القانوني لرئيس المجمس الشعبي البمدي
 -14المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العامة في القانون الجزائري
 -15المركز القانوني لموالي في ظل القانون رقم  07/12المتعمق بالوالية
 -16الضبطية اإلدارية المحمية
 -17عممية التوظيف في ظل األمر رقم 03/06
 -18دور المفتشية العامة لممالية في الرقابة عمى المؤسسة العمومية االقتصادية
 -19سمطة المصمحة المتعاقدة في الرقابة عمى تنفيذ الصفقة العمومية
 -20التعويض عن نزع الممكية من اجل المنفعة العامة
 -21العقوبات و الضمانات المقررة لمموظف في المجال التأديبي
 -22المركز القانوني لممتعامل المتعاقد األجنبي في تنظيم الصفقات العمومية في
ظل المرسوم الرئاسي  236/10المعدل
 -23حق المتعامل المتعاقد في إعادة التوازن المالي لمصفقة
 -24المركز القانوني الموظف العام في ظل األمر  03/06مؤرخ في
2006/07/15
 -25دور المراقب المالي في تنفيذ النفقات العمومية لمجماعات المحمية
 -26التفويض اإلداري في تسميم ميام في اإلدارة المركزية
 -27جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية
 -28المخطط السنوي كآليةلمتسيير التقديري لمموارد البشرية في اإلدارات و
المؤسسات العمومية
 -29صفقات البمدية في ظل المرسوم الرئاسي  236/10المعدل و المتمم

 -30سمطة اإلدارة في توقيع الجزاء في ظل المرسوم الرئاسي  236/10المتضمن
قانون الصفقات العمومية
 -31الرقابة اإلدارية عمى الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 236/10
المعدل و المتمم
 -32منازعات الصفقات العمومية في الجزائر
 -33سمطة اإلدارة في تعديل صفقة األشغال العمومية
 -34إعداد والرقابة عمى تنفيذ الميزانية العامة لمدولة في الجزائر
 -35المسؤولية اإلدارية لمصالح الشرطة
 -36سحب الق اررات اإلدارية
 -37االختصاص القضائي المحدود لمجمس الدولة
 -38النظام القانوني لمتسييالت الجمروكية
 -39السمطات اإلدارية المستقمة -دراسة حالة سمطة ضبط البريد و المواصالت
السمكية و الالسمكية
 -40الرقابة الداخمية والخارجية عمى تسيير األموال العمومية.
 -41عقود االمتياز في القطاع المينائي
 -42ميزانية البمدية و دورىا في التنمية -دراسة ميدانية مقارنة
 -43المركز القانوني لرئيس المجمس الشعبي الوالئي
 -44إيرادات البمدية و مدى كفايتيا
 -45تنظيم عالقة اإلدارة بالمواطن عمى المستوى المحمي
 -46دور اإلدارة االلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
 -47وقف تنفيذ القرار اإلداري

 -48االنتخابات كآلية لتحقيق الديمقراطية في الييئات الالمركزية.
 -49الوصاية عمى المجمس الشعبي الوالئي
 -50دور مجمس المحاسبة في الرقابة عمى األموال العمومية
 -51النظام القانوني لممحكمة التنازع
 -52منازعات الخطأ الطبي
 -53اختصاص مجمس الدولة الجزائري والفرنسي -دراسة مقارنة
 -54الرقابة القضائية عمى السمطة التقديرية لإلدارة
 -55منازعات رخصة البناء
 -56النظام التأديبي في القانون الجزائري -دراسة مقارنة بين قانون الوظيفة العامة
و قانون العمل
 -57المصالح غير الممركزة في التنظيم اإلداري الجزائري
 -58تنفيذ الق اررات واألحكام القضائية ضد اإلدارة
 -59تأثير قواعد العمل عمى الوظيفة العمومية
 -60الرقابة البرلمانية عمى قانون المالية
 -61الضرر الموجب لممسؤولية اإلدارية
 -62الصندوق المشترك لمجماعات المحمية ودوره في التنمية
 -63وسائل تكوين األمالك العمومية
 -64سمطة القاضي اإلداري في الفصل في المنازعات الضريبية
 -65إصالح نظام الرواتب في قانون الوظيفة العمومية
 -66السحب و مبدأ عدم الرجعية في الق اررات اإلدارية
 -67رخصة البناء كأداة لمتييئة والتعمير

 -68تصنيف المؤسسات العمومية في القانون الجزائري
 -69معايير االختصاص القضائي اإلداري في الجزائر
 -70الرقابة الوصائية عمى الجماعات اإلقميمية
 -71النظام القانوني لصفقة األشغال العمومية
 -72االتفاقيات الجبائية كأداة لمعالجة االزدواج الضريبي
 -73االستقرار التشريعي في مجال االستثمار
 -74الضمانات القانونية لحل نزاعات االستثمار في إطار التحكيم
 -75السر الميني في القانون الجزائري -األسالك الطبية نموذجا-
 -76دور اإلدارة في العممية االنتخابية
 - 77تكوين الموظف في المرسوم التنفيذي رقم  - 92-96أسالك التربية نموذجا
 - 78لجان الصفقات العمومية في النظام القانوني الجزائري
 - 79الخدمة العمومية اإللكترونية في قطاع الداخمية والجماعات المحمية
 - 81رخصة البناء في القطاع السياحي
 - 81تنظيم الييئات اإلدارية المكمفة بالشير العقاري
 - 82الدور التأديبي لممجمس األعمى لمقضاء.
 - 83إجراءات استرجاع األموال المنزوعة
 - 84المحاكم اإلدارية في الجزائر
 - 85الرقابة عمى تنفيذ ميزانية البمدية  -مدينة " قورصو" نموذجا
 - 86اإلدارة االستشارية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
 - 87اتخاذ القرار عمى مستوى الجماعات اإلقميمية في الجزائر
 - 88التفويض تسيير المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 247/15

 - 89دور اإلدارة االلكترونية في عصرنة مرفق العدالة في الجزائر
 - 91معايير االختصاص القضائي اإلداري في الجزائر
 - 91المفتشية العامة لموالية
 - 92نظام التعاقد في ظل األمر 03/06
 - 93التوظيف بالمسابقة عمى أساس االختبار في ظل المرسوم التنفيذي 194/12
أسالك التربية الوطنية نموذجا
 - 94الغرامة التيديدية في المادة اإلدارية
 - 95عزل الموظف بسبب إىمال منصب
 - 96مرحمة إقرار قابمية التنازل عن األمالك في إطار نزع الممكية
 - 97الرقابة القضائية عمى إجراءات تأديب الموظف
 - 98عممية اإلبرام لمصفقات العمومية عمى مستوى البمدية في ظل المرسوم
الرئاسي رقم 247/15
 - 99المؤسسة العمومية كأسموب لتسيير المرفق العمومي المحمي
 - 111التعويض عن الضرر في القضاء اإلداري
 - 111مرحمة التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الممكية
 - 112ىيئة مكافحة الفساد في النظام الجزائري
 - 113الرقابة المالية عمى الميزانية البمدية
 - 114الجماعات المحمية ما بين النصوص القانونية وواقع الساكنة المحمية (بمدية
شعبة العامر نموذجا
 - 115مشاركة المواطن في حماية البيئة عمى المستوى المحمي (دراسة حالة )
 - 116دور البمدية في حماية البيئة (دراسة حالة )

 - 117آليات التعويض ضحايا اإلرىاب في الجزائر
 في القانون الجنائي
 -1جريمة االتجار باألعضاء البشرية
 -2اإلثبات في الجريمة المعموماتية
 -3قواعد اإلثبات الجنائيفي جرائم المخدرات
 -4عقوبة اإلعدام في التشريع الجزائري
 -5جرائم األحداث في التشريع الجزائري
 -6جريمة خطف األطفال في قانون العقوبات الجزائري و الشريعة اإلسالمية
 -7التحقيق القضائي االبتدائي في الجنايات
 -8المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة
 -9سمطات قاضي األحداث في التشريع الجزائري
 -11األفعال المبررة وفقا لمتشريع الجزائري
 -11المصالحة في الجرائم الجمروكية.
 -12اختصاصات غرفة االتيام و إجراءات عمميا
 -13الحبس المؤقت في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
 -14جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري
 -15مسؤولية الضبطية القضائية في قانون اإلجراءات الجزائية
 -16التوقيف لمنظر في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
 -17العقوبات البديمة في التشريع الجزائي الجزائري
 -18المؤسسات العقابية في ظل قانون تنظيم السجون واعادة اإلدماج االجتماعي
لممحبوسين
 -19جريمة اإلىمال األسري

 -21التدابير االحت ارزية في التشريع الجنائي الجزائري
 -21الحماية القانونية لألحداث الجانحين في التشريع الجزائري والقانون الدولي
 -22المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن جرائم االتجار بالبشر
 -23حقوق المجني عميو في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري
 -24حجية البصمات كدليل عممي في اإلثبات الجنائي
 -25التحقيق و جمع األدلة في الجرائم االلكترونية
 -26بدائل الحبس المؤقت في التشريع الجزائي الجزائري
 -27المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر االنترنت
 -28جريمة اليجرة غير الشرعية
 -29الجريمة المنظمة
 -31مكافحة جرائم الصفقات العمومية
 -31دور الشرطة العممية في إثبات الجريمة
 -32المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية
 -33الوساطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
 -34أساليب البحث والتحري في مكافحة الجريمة
 -35الحماية الجنائية لمطفل ضحية االستغالل الجنسي في التشريع الجزائري
 -36ضمانات الموقوف أثناء الحبس المؤقت
 -37الظروف المشددة في جرائم الضرب و الجرح العمدي
 -38حماية شيود جرائم الفساد في القانون الجزائري
 -39الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية وسبل مكافحتيا
 -41الحماية الجنائية لمحريات الشخصية أثناء مرحمة البحث والتحري

 -41جريمة التحريض في التشريع الجزائري
 -42الحماية القانونية لمطفل في الخطر في التشريع الجزائري
 -43جريمة اإلجياض في التشريع الجزائري
 -44آليات مكافحة جريمة تيريب المياجرين
 -45جريمة خيانة األمانة في التشريع الجزائري
 -46السياسة الجنائية لمحد من اختطاف األطفال و تطبيقاتيا في التشريع الجزائري
 -47الطب الشرعي و دوره في اإلثبات الجنائي
 -48سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة
 -49حجية محاضر الشرطة القضائية في اإلثبات الجنائي
 -51الحماية الجنائية لمجنين
 -51التسرب كأسموب من أساليب التحري الخاصة ودوروه في الكشف عن الجريمة
 -52التحري كأسموب لمتحقيق في الجرائم االلكترونية
 في القانون الذولي
 -1الحماية الدولية لألطفال العمال
 -2الحماية القانونية لممرأة أثناء النزاعات الدولية المسمحة ( دراسة حالة المرأة
الفمسطينية)
 -3إجراءات التحقيق و المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية
 -4اإلرىاب الدولي و أثره عمى حقوق اإلنسان
 -5الحماية القانونية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة
 -6جرائم الحرب في ضوء أحكام النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
 -7دور األمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان
 -8المسؤولية الجنائية الدولية لمقادة و رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية

- -9تأثير المعاىدات الدولية عمى القانون الجنائي الداخمي
 -10أثر المؤتمرات الدولية لمسكان عمى األسرة المسممة
 -11الحصانات و االمتيازات الدبموماسية
 -12التحكيم الدولي في القانون الجزائري
 -13دور منظمة األمم المتحدة في حفظ السمم واألمن الدوليين
 -14النظام الدولي لحماية الالجئين في القانون الدولي العام
 -15الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في ضوء المتغيرات الدولية
 -16مجمس األمن والعدالة الجنائية الدولية
 -17اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
 -18جريمة التعذيب في االتفاقيات الدولية
 -19منظمة األمم المتحدة لمطفولة
 -20الحماية الدولية لألقميات
 -21الجرائم الدولية و الحصانة الشخصية
 -22المنازعات الدولية وطرق تسويتييا
 -23دور المنظمات اإلقميمية في تعزيز األمن الدولي
 -24تأثير المجوء السياسي عمى المجال االقتصادي لمدولة المضيفة
 -25اتفاقية األمم المتحدة لحماية حقوق الطفل
 -26األمم المتحدة وبناء السالم
 -27مكافحة الجريمة الدولية في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
 -28اآلليات القانونية لحماية حقوق اإلنسان في فمسطين

 -29حق الشعوب في تقرير مصيرىا في إطار منظمة األمم المتحدة  -قضية
الصحراء الغربية نموذجا-
 -30حماية حقوق اإلنسان بين السيادة والتدخل الدولي
 -31الجريمة المنظمة والسبل القانونية لمكافحتيا عمى المستوى الدولي
 -32مبدأ التكامل في نظام روما
 -33دور المحاكم الجنائية الخاصة في تطوير المحاكم الدولية
 -34النظام القانوني لتسميم المجرمين في القانون الدولي و التشريع الجزائري
 -35مسؤولية الحماية -واجب دولي أم شكل جديد لمتدخل اإلنساني-
 -36حماية سيادة الدولة أثناء النزاعات غير الدولية

