
 

 
 قانون عقاري" خصص" ت -التخرج ماسترالقائمة النهائية لعناوين مذكرات 
 2120/2022دفعة 

 
 الرقم  عنوان المذكرة

 قانون التوجيه العقاري مالتعسف في استعمال الحق طبقا الحكا
 

01 

 02 الشرط المانع من التصرف في التشريع الجزائري

 03 ملكية العقار الفالحي عن طريق الشفعة

 04 رهن حق االمتياز الفالحي  

 05 النظام القانوني للعقار الموجه لالستثمار

 06 االسترداد كسبب من اسباب كسب ملكية العقار في التشريع الجزائري.-

 07 لمترتبة عنها.ااالعتراض والصلح في قائمة شروط بيع العقار و االثار -

 08 حماية الغير في المنازعات العقارية.

 09 البيئية لحماية الصيد القيود

 10 خصوصية المنازعات العقارية امام القضاء االداري

 11 اثر الوثائق المسحية في ضبط وتحديد الملكية العقارية

 12 احكام ايجار المال الشائع في القانون الجزائري

 13 االطار المؤسساتي لحماية المساحات و المواقع المحمية.-

 14 واطئ في التشريع الجزائري امتياز  استغالل الش



 15 االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية لمنح العقار الموجه لنشاط الترقية العقارية

 16 حجز وبيع العقار المرهون في ظل قانون النقد و القرض.-

 17 دور الديوان الوطني لألراضي الفالحية في حماية العقار الفالحي.

 18 دور المقيم العقاري في عملية التقييم. -

 19 نظام استعمال واستغالل المياه في التشريع الجزائري

 20 الحماية القانونية للمعالم و المواقع االثرية في التشريع الجزائري.-

 21 دراسة على ضوء قانون التشريع الجزائري.-الوظيفة االجتماعية للملكية العقارية-

 

 22 لهيكلي الجديد إلدارة امالك الدولة و الحفظ العقاري و مسح االراضي.التنظيم ا-

 23 تنظيم االستغالل الفالحي لألراضي الصحراوية في التشريع الجزائري

 24 ة السكنات المؤجرة والمحافظة عليها النظام القانوني لصيان

 25 دور الموثق في مجال الترقية العقارية 

 26 ارية ضد خطر الحريق في التشريع الجزائري.تامين الممتلكات العق

 27 04-11العقوبات االدارية للمرقي العقاري في القانون رقم 

 28 الحلول القانونية الشكاالت التنفيذ في المادة العقارية.-

 29 التسوية اإلدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح األراضي

 30 زإجراءات بيع العقار المحجو



 31 احكام تصرف الشريك في المال الشائع في التشريع الجزائري

 32 االليات القانونية لالستثمار في العقار السياحي

 33 ازمة التقييم العقاري في التشريع الجزائري

 34 الشكلية في التصرفات القانونية في التشريع الجزائري

 

 

 

 

 

 

 "األعمالقانون خصص" ت -التخرج ماسترمذكرات عناوين قائمة 
 2120/2202دفعة 

 

 الرقم  عنوان المذكرة 

 10 رهن المحل التجاري

 02 النظام الجبائي بين النصوص التشريعية والواقع

 03 تحول الشركات في القانون الجزائري

 04 الجزائري الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية وفقا للقانون

 05 الودائع البنكية في القانون الجزائري ضمانات

 06 التجريم والعقاب في القانون الضريبي



 07 االطار القانوني لمعالجة االفالس البنكي

 08 اليات مراقبة شركات المساهمة الداخلية والخارجية

 09 الحماية القانونية للمستهلك في مجال الدواء

 10 عقود التجارة الدولية تنفيذ

 11 الحماية الجزائية للمستهلك االلكتروني في التشريع الجزائري

 
 الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة

12 

 13 مكافحة االغراق في القانون الجزائري  واالتفاقيات التجارية

 14 مبدأ الثبات التشريعي في عقد االستثمار 

 15 التكنولوجيا عن بيانات المستخدمينمسؤولية شركات 

 16 دور ادارة الجمارك في متابعة الجريمة الجمركية

 17 الدفع االلكتروني في الجزائر بين النص والتطبيق

 18 الحماية القانونية للمستهلك من مخاطر المنتجات الصيدالنية

 19 الجوانب القانونية لمناخ االعمال في الجزائر

 20 لتسوية منازعات االستثمار الطرق الودية

 21 النظم الجمركية االقتصادية في التشريع الجزائري

 22 حركة رؤوس االموال في مجال االستثمار وفقا للقانون الجزائري 

 23 في التشريع الجزائريغير المشروعة اليات محاربة المضاربة 

 24 جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية

 25 على مبدأ حرية الممارسات التجارية 19تأثير جائحة كورونا 



 26 التنظيم القانوني لألجور في التشريع الجزائري

 27 مقدم خدمات التصديق االلكتروني

 28 نظام المقاولة التجارية في القانون الجزائري  

 29 الحماية القانونية للسوق في ظل قواعد المنافسة في التشريع الجزائري

 30 سلطة القاضي الجزائري في مجال االعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه

 31 االنشطة التجارية المقننة وفقا للقانون الجزائري

 32 دور االستثمار في التنمية المستدامة

 33 بطالن عقد الشركة التجارية

 34 التحكيم في منازعات الصفقات العمومية 

 35 االستهالكي في القانون الجزائريعقد القرض 

 36 السالمة المهنية للعامل في التشريع الجزائري

 37 النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 38 عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع وفقا للقانون الجزائري

 39 حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية

 40 النظام القانوني لعقد الترخيص الصناعي والتجاري

 41 حماية المستهلك من مخاطر االشهار التجاري

 42 النظام القانوني لعمليات الصيرفة االسالمية في الجزائر

 43 تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر

 44 الحماية القانونية للتاجر القاصر في القانون الجزائري



 45 حماية أموال المستثمر االجنبي وفقا للقانون الجزائري

 46 النظام القانوني لألرباح في شركة المساهمة

 47 النظام القانوني للتوقيع االلكتروني في التشريع الجزائري

 48 غير المشروعة الحماية القانونية للمستهلك من المضاربة

 

 

 

 

 

 

 تخصص " دولة ومؤسسات " –رات التخرج ماستر مذكعناوين قائمة 
 2021/2022دفعة 

 
 عنوان المذكرة الرقم

01 

 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  21/01رقم  األمرضمانات نزاهة العمليات االنتخابية في ظل 

 االنتخابات

02 

 

 ظل التشريع الجزائري العالقة القانونية للموظف والعامل في

 في تحقيق التنمية المحلية  اليات تفعيل دور المجلس الشعبي البلدي 03

 20/373الوضعيات القانونية األساسية للموظف في ظل المرسوم  04



 النظام القانوني لمجلس الوطني لحقوق االنسان في التشريع الجزائري 05

دور المفتشية العامة للوظيفة العمومية في الرقابة على مسابقات التوظيف في المؤسسات واإلدارات  06

 العمومية 

 الدفع بعدم دستورية كآلية لحماية المتقاضين وتكرس العدالة  07

 المحكة الدستورية وتحوالت الرقابة الدستورية في الجزائر  08

 وسير مرفق الحالة المدنية في الجزائر  تنظيم 09

 2020رئيس الحكومة او الوزير االول حسب الحالة في ظل دستور  10

 الرهن القانوني لفائدة المؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية 11

 تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربوية 12

13 

 

 الصفقات العمومية المتتعلق ب15/247ظل االمر تقيد حرية التعاقد في 

 الفقه والقانونالمؤسسات الدستورية في ظل  14

 الضمانات الدستورية لشفافية العملية االنتخابية في الجزائر  15

 الضمانات القانونية لعدم تحيز االدارة العامة في التشريع الجزائري 16



17 

 

 التراضي في الصفقات العمومية

 النظام القانوني للقرارات اإلدارية الفردية لسير الموظفين العموميين 18

19 

 

 محافظة على نظام العامالمسؤولية اإلدارات المحلية في 

 الية في التشريع الجزائريمالنظام القانوني للتمثيليات الع 20

 (219-21دفتر البنود اإلدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية لألشغال )المرسوم التنفيذي رقم : 21

 21/01الدائرة االنتخابية كألية لضمان النزاهة العملية االنتخابية في ظل االمر رقم  22

 18/199وفقا للمرسوم الرئاسي –ابرام العقود المرفق العام المحلي  23

 2020والدستور 10/10القانوني لمجلس المحاسبة ما بين االمر  النظام 24

 الطبي في المؤسسة االستشفائية وفق التشريع الجزائري  ءالخط 25

–جامعة الدكتور يحيى فارس –طرق التوظيف وأثره على الكفاءات باإلدارة الجزائرية )دراسة مقارنة  26

 المدية (

 على الجماعات االقليمية في ظل قانوني البلدية والواليةاليات ممارسة الرقابة االدارية  27

 كآلية استثنائية للتوظيف اإلدماج 28

 2020الحصانة البرلمانية كألية لتحسين العمل البرلماني في ظل دستور  29



 النظام القانوني لنشاط السمعي البصري في التشريع الجزائري 30

 الممارسات المنافية للمنافسة في الصفقات العمومية  31

 2020في ظل دستور دور رئيس الجمهورية في حماية المؤسسات الدستورية  32

 الحق في بيئة سليمة وضماناتها  في التشريع الجزائري 33

 ل التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبيةواص 34

 الطبيعة  القانونية لمجلس المنافسة 35

 2020في ظل دستور  المحكمة الدستورية 36

 الضمانات الدستورية للعمل البرلماني في النظام السياسي الجزائري 37

 قرارات الحجر الصحي واثره على الحريات العامة  38

 مبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة  39

 حالة األوبئة )وباء كورونا(االلية القانونية لحفظ الصحة العامة في التشريع الجزائري في  40

 مبدا المنافسة في تفويضات المرفق العام 41

 النظام القانوني للوكالة الوطنية للتشغيل  42



 المسؤولية اإلدارية على أساس المخاطر : المسؤولية اإلدارية للموظف بإفشاء السر المهني  43

 -دراسة مقارنة-مهام القاضي الدستوري واحكامه  44
 

  التطور التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة في التشريع الجزائري 45

  2020مبدا الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري  46

 الوضعيات القانونية األساسية للموظف اثناء القيام بالخدمة واالنقطاع عنها 47

 الجزائريتسيير القطاع الخاص للمرفق العام عن طريق التفويض في القانون  48

 2020التشريع بأوامر وفقا لدستور  49

 اثر االمر الرئاسي على المسؤولية التأديبية للموظف العمومي 50

 الحقوق األساسية في ظل المنازعات الدستورية  51

 الحماية المؤسساتية للتراث الثقافي في الجزائر  52

  الدستوري ومقتضيات المرفق العاممبدا استمرارية الخدمة العمومية ما بين التأسيس  53

 النظام الذي يحكم مسابقات االلتحاق بالوظيفة العمومية   54

 انشاء والغاء المرفق العام في ظل القانون الجزائري 55

المتضمن القانون 10/03/2021المؤرخ في  21/01المنازعات االنتخابية في الجزائر في ظل االمر رقم  56

 العضوي المتعلق



 الترقية في الرتبة على اساس االمتحان المهني وفق احكام القانون االساسي العام 57

 06/03معايير الترقية االختيارية في ظل االمر  58

 الطعن الوالئي في المادة الجبائية 59

 حل الخالف بين غرفتي البرلمان 60

 ظل جائحة كوروناالقيود الواردة على الحريات العامة في مجال الضبط االداري في  61

 المتعلق بنظام االنتخابات 01-21دور القضاء في العملية االنتخابية على ضوء القانون  62

 نموذجا -الوالية-النظام القانوني لتسيير ميزانية الهيئات المحلية 63

 الوضعيات القانونية األساسية للموظف بين األمر  64

 373-20والمرسوم التنفيذي  06-03

 والمنازعات التي تثيرها في الجزائر النظام القانوني للسكنات الوظيفية 65

 النظام القانوني لمفتشية العمل في الجزائر 66

سلطات الضبط المحلية في مجال الصحة العمومية ما بين قانون الصحة العمومية وقانون الجماعات  67

 المحلية

 06/03ظل احكام االمر العالقة التنظيمية بين الموظف واالدارة في  68

 النظام التأديبي بين قانون العمل والقانون األساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر 69

 النظام القانوني لتنفيذ القرارات القضائية االدارية في مواجهة االدارة 70



 .2020والتعديل الدستوري1996الجزائر بين دستورالمؤسسات الدستورية في  71

 طبيعة عالقة سلطة التعيين بهيئات لجان المشاركة 72

 دور االجتهاد القضائي كمصدر للقانون االداري في الجزائر 73

 المقابل المالي في الصفقات العمومية 74

 النظام الهيكلي الجديد لقطاع الضرائب وأثره على التحصيل الضريبي وتسهيالته  للمكلف بالضريبة 75

 ودور اإلدارة في مراقبتهاإلنفاق الجبائي  76

 21/01ظل االمر رقماالمتياز كآلية قانونية لتفويض المرفق العام في  77

 في ظل القانون البرلماني الحكامة البرلمانية في الجزائر 78

 السلطة العقابية للهيئات اإلدارية المستقلة في الجزائر 79

 - 2020التعديل الدستوري  -السلطة القضائية دور المجلس األعلى للقضاء في ضمان استقاللية  80

 -الموثق نموذجا-المسؤولية القانونية للضابط العمومي 81

 21/01القانوني لالنتخابات المحلية في ظل القانون العضوي رقم النظام  82

 االستشارة في الصفقات العمومية 83

 التمثيل النسبي على اعمال البرلمان في الجزائر 84



 2020المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي والبيئي في ظل التعديل الدستوري  85

 النظام القانوني للصفقات العمومية االلكترونية 86

 المحكمة الدستورية واالمن القانوني في التشريع الجزائري 87

 الدفع بعدم دستورية القوانين بين نص المشرع وتطبيق القاضي " دراسة تحليلية" 88

 النظام القانوني لألمين العام للبلدية في الجزائر 89

 لجة الطعن كضمانة للموظف في مواجهة االدارة  90

91 
 

 االليات القانونية للهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري في تحفيز االستثمار 

 الطعن بالنقض في القضاء االداري الجزائري 92

 للحقوق بين المواطن واالدارةالتشريعية المستجدات  93

 نظام الرقابة الفنية في صفقة االشغال العمومية  94

 التنظيم القانوني لترقية الموظف العمومي  95

 الترقية في الرتبة على اساس االمتحان المهني وفق احكام القانون االساسي العام للوظيفة العمومية. 96

 13/07تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر  97

 

 

 

 



 

 "دوليقانون خصص" ت -التخرج ماسترمذكرات عناوين قائمة 
 2120/2202دفعة 

 
 

 
 الرقم

 عنوان المذكرة
 

 دور قوات حفظ السالم في الحفاظ على األمن الدولي 01
 

 النظام القانوني للمضائق البحرية من سيادة الدول و حرية المالحة 02

 اإلستثماردور التحكيم التجاري الدولي في منازعات  03

 نهج مسؤولية الحماية لفرض انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني 04

 تجاوزات مهام المبعوث الدبلوماسي 05
 

 خصخصة الحرب )مقاربة قانونية الستعمال الشركات العسكرية 06
 و األمنية في الحروب(

 النظام االستغاللي للمنطقة االقتصادية الخالصة 07
 

 2001الدولية للبيئة على ضوء اتفاقية غالسكو لعام الحماية  08

 جريمة االختفاء القسري في القانون الدولي 09
 

 حماية المدنيين في القانون الدولي اإلنساني و الشريعة اإلسالمية 10

 دور التحكيم في تطوير و تشجيع االستثمار األجنبي 11

 ظاهرة الهجرة و أثرها على األمن اإلنساني 12

 الحماية المقررة لألطقم الطبية 13

 دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية 14

 الحقوق الثقافية الواردة  في العهد الدولي الخاص 16
 بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية



 دور األمم المتحدة في حماية النازحين )المهاجرين غير الشرعيين 17

 القانوني للمقاتل في ظل أحكام القانون الدوليالمركز  18

 الالجئ البيئي في القانون الدولي 19

 حق تقرير المصير و استعمال القوة المسلحة 20

 دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق اإلنسان 21

 أحكام حماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية 22
 في القانون الدولي اإلنساني

 19دور منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء كوفيد  23

 النقل القسري للسكان في ظل القانون الدولي المعاصر 24
 "الحي الفلسطيني الشيخ جراح نموذجا"

 دور مجلس األمن الدولي في مكافحة اإلرهاب 25

 حق الفيتو و أثره على الشرعية الدولية 26

 القانون الدولي اإلنسانيالوضع القانوني للمقاتلين في  27

 إمكانية محاكمة فرنسا عن جرائمها االستعمارية في الجزائر 28
 وفق أحكام القانون الدولي الجنائي

 دور األمم المتحدة في مكافحة الفساد 29

 مشكلة المرتزقة في النزاعات المسلحة 30

 العضوية في المنظمات الدولية 31

 تسوية نزاعات الحدود دور محكمة العدل الدولية في 32

 الحق في التعليم في المواثيق الدولية 33

 مكافحة العنف ضد المرأة في القانون الدولي 34

 الرقابة على شرعية قرارات مجلس األمن 35

 الرقابة على شرعية قرارات مجلس األمن 36

 التزامات البائع بالتسليم في عقود البيع الدولية 37

 اإلقتصادي على حقوق اإلنسانأثر الحصار  38
 

 

 



 
 

 "وعلوم جنائية جنائيقانون خصص" ت-التخرج ماسترقائمة مذكرات 
 2021/2022دفعة 

 
 

 الرقم  عنوان المذكرة

 01 الجرائم السيبرانية في القانون الجزائري

 02 تكييف الواقعة اإلجرامية 

بالوقاية من الفساد ومكافحته) الرشوة و اختالس الممتلكات العمومية  المتعلقة 06/01الجرائم المستحدثة في القانون 
 في القطاع الخاص(

 

03 
 

 04 الحماية القانونية لقرينة البراءة في المجال اإلعالمي

 05 األقطاب الجزائية المتخصصة في التشريع الجزائري

 06 الحماية الجنائية لألطفال من االستغالل الجنسي

 07 عليه في القانون الجنائي الجزائريحقوق المجني 

 08 تقدير الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الجزائري

 09 نظام المثول الفوري في التشريع الجزائري وآثاره على المحاكمة العادلة



 10 المساهمة الجنائية في التشريع الجزائي الجزائري

 المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العقابية
 

11 

 حماية الطفل المحضون في التشريع الجزائري
 

12 

 13 خصوصية المتابعة الجزائية لجرائم التجارة اإللكترونية في التشريع الجزائري 
 في التشريع الجزائري اآلجال في اإلجراءات الجزائية

 
14 

 15 أجهزة التحري و التحقيق في الجرائم المعلوماتية

 16 15/12الحماية الجزائية للطفل الضحية و الطفل المجرم في ظل القانون 

 17 الحماية الجنائية للعملة الوطنية

 18 جريمة قتل األم البنها حديث عهد بالوالدة

 دور هيئة المحلفين في محكمة الجنايات
 

19 

 المسؤولية الجزائية للموثق
 

20 

 21 الخبرة القضائية أمام محكمة الجنايات

 22 جريمة اإلعتداء على بطاقات الدفع اإللكتروني في التشريع الجزائري

 23 خصوصية الجريمة العسكرية

 24 06/01األحكام الموضوعية و اإلجرائية لجريمة استغالل النفوذ في ضل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

 25 خصوصية الجرائم األسرية

 اإلثبات الجنائيحجية الدليل اإللكتروني في 
 

26 

 27 الجرائم الماسة بالشرف و االعتبار عبر شبكات التواصل اإلجتماعي في التشريع الجزائري



 28 الحماية الجزائية للملكية الفكرية في التشريع الجزائري

 29 حماية الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائري

 الجريمة السلبية في التشريع الجنائي
 

30 

 31 إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركية

 إجراءات انعقاد دورات محكمة الجنايات
 

32 

 33 اإلستئناف أمام محكمة الجنايات

 العقوبات التكميلية في التشريع الجزائري
 

34 

 جنحة عدم التبليغ عن الجرائم في قانون مكافحة الفساد
 

35 

 36 نظام الفترة األمنية في التشريع الجزائري

 37 جريمة ممارسة الطب بدون رخصة

 38 الحماية الجزائية للثروة الحيوانية في التشريع الجزائري

 الوساطة كآلية بديلة للدعوى العمومية
 

39 

 40 التحري في جرائم اإلرهاب اإللكتروني وفق التشريع الجزائري

 41 الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر

 التشريع الجزائريجريمة التحرش في 
 

42 

 43 مبدأ التفريد العقابي في التشريع الجنائي الجزائري

 44 المكافحة اإلجرائية لجرائم الكراهية و العنصرية

 45 الجزائري دراسة مقارنة في ضل التعديالت المستحدثة عأحكام التوقيف للنظر في التشري

 46 تأثير علم الضحية في السياسة الجنائية

 47 البيئية بين إشكالية إقرار المسؤولية وتحديد الضحايا الجريمة



 48 حجية بصمة المخ في اإلثبات الجنائي

 الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري
 

49 

 50 أحكام اإلشتراك في الجرائم اإللكترونية دراسة مقارنة مع أحكام القانون العام(

 المسؤولية الجنائية عن عمليات التوليد
 

51 

 52 األحداث والجرائم اإللكترونية )األنترنت دراسة  تأثير االنترنت على انحراف الحدث(

 53 الدفاع الشرعي بين القانون الدولي الجنائي و القانون الوطني

 54 محكمة الجنايات بين نظام المحلفين و القضاة المحترفين دراسة مقارنة

 55 لعمومية و التنفيذأحكام معاملة الحدث خالل مراحل الدعوى ا

 56 الدفوع األولية المثارة أمام القاضي الجزائي

 
 المسؤولية القانونية للمحامي

57 

 58 جريمة منح امتيازات غير مبررة في إطار قانون الصفقات العمومية

 59 الحماية الجنائية للجنين بين الشريعة و القانون

 60 القتل العمد مع سبق اإلصرار و الترصد

 61 جريمة السرقة الموصوفة في القانون الجزائري

 62 أثر مبدأ الشرعية على السلطة التقديرية القاضي الجزائي

 63 البحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية حسب القانون الجزائري

 64 القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

 65 دور خلية اإلستعالم المالي في مكافحة تبييض األموال

 66 إجراءات محاكمة األحداث في التشريع الجزائري

 67 التحقيق في مسرح الجريمة 



 68 حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

 69 الحماية الجنائية للطفل من مخاطر االنترنت

 الجزائية الدفوع و الطلبات في مادة اإلجراءات
 

70 

 71 جريمة الدخول إلى نظام المعالجة األلية للمعطيات و البقاء فيه

 72 الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر ) اإلغتصاب و التحرش الجنسي

 73 اإلجراءات المستحدثة للتحقيق في الجرائم اإلقتصادية و المالية

 74 األليات اإلجرائية لمكافحة جرائم المخدرات

 75 الخيانة و التجسس في قانون القضاء العسكري

 
 


