
 

  مذكـرات التخرج مـاسرت 2013/ 2014 ختصص إدارة و مالية
 عنوان املذكرة

 فعالية الرقابة املالية على تنفيذ امليزانية احمللية يف اجلزائر
املتعلق ابلوقاية من الفساد و مكافحته( 06/01جرمية اختالس املال العام ) يف ظل القانون   

رقواعد تنفيذ امليزانية العامة يف اجلزائ  
 اجلرائم املتعلقة ابلصفقات العمومية

 الغرامة التهديدية ضد أشخاص القانون العام
 اختصاص القاضي اإلداري يف جمال منازعات الصفقات العمومية

09-08طرق الطعن اإلدارية وفق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية   
 األطر اجلديدة للتوظيف ) دراسة حالة جامعة املدية(

لقرار اإلداري يف حسن سري املرفق العموميدور ا  
 محاية الصفقات العمومية من الفساد يف التشريع اجلزائري

 دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام
 الرقابة القضائية على الصفقات العمومية

 رقابة القاضي اإلداري على عيوب املشروعية
لتجارة اخلارجيةدور االعتماد املستندي يف متويل ا  

 مبدأ الشرعية كضمانة لتأديب املوظف العام يف التشريع اجلزائري
 دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال

 احلماية القانونية للمتعاقد مع اإلدارة يف العقود اإلدارية
 النظام القانوين للمنازعات الضريبية يف اجلزائر

ارةآليات اختيار املتعامل املتعاقد مع اإلد  
 املسؤولية اجلزائية للموظف عن إفشاء السر املهين

املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته 06/01جرمية رشوة املوظفني العموميني يف ظل القانون   
 مفهوم املنازعات الطبية يف جمال الضمان االجتماعي وآليات تسويتها

 العجز املايل مليزانية البلدية
يري املوارد البشرية يف اإلدارات العمومية اجلزائريةدور املخطط السنوي لتس  

 

 

 



 ختصص إدارة ومالية 2015/ 2014مذكـرات التخرج مـاسرت 

 عنوان املذكرة

 العالقة بني الوزير األول ورئيس اجلمهورية يف النظام السياسي اجلزائري.
 حتهاملتعلق ابلوقاية من الفساد ومكاف 06/01جرمية الرشوة يف ظل القانون 

 التفويض اإلداري كأسلوب لعدم الرتكيز اإلداري
 عامةيف ظل تعدد اإليرادات ال امةمبدأ توازن امليزانية الع

 ضماانت تنفيذ املقررات القضائية االدارية يف ق إ م إ
 اإلدارة االلكرتونية

 املركز القانوين للعامل يف اجلزائر
 فكرة التعويض يف القانون االداري

 والقضائي يف التشريع الوظيفي اجلزائري اإلداريالطعن إجراءات 
 التشريع أبوامر وأتثريه على استقاللية الربملان يف اجلزائر

 اإلطار القانوين للنفقات العامة
 رقابة القاضي اإلداري على القرار التأدييب ابلنسبة للموظف

 اإلصالح اإلداري ومعوقاته يف التشريع اجلزائري.
 ( 04-12انوين لألحزاب السياسية يف اجلزائر ) القانون العضوي رقمالنظام الق

 الضماانت املقررة للمكلفني ابلضريبة يف التشريع اجلبائي
1996النظام السياسي اجلزائري يف ظل تعديل دستور   
 ضماانت استقاللية السلطة القضائية
 جلان مراقبة االنتخاابت يف اجلزائر

م يف التشريع اجلزائريطرق تسيري املرفق العا  
 الرقابة الوصائية على البلدايت يف التشريع اجلزائري

 دور اجلباية يف متويل ميزانية الدولة
 النظام القانوين إلهناء العالقة الوظيفية يف اإلدارات واملؤسسات العمومية

 الرقابة املالية على النفقات العامة يف اجلزائر
على للقضاءالنظام القانوين للمجلس األ  

 املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي
 آليات الرقابة التشريعية يف النظام اجلزائري



 دور اجملالس الشعبية احمللية يف تسيري الشؤون العمومية
 جرمية الصرف يف التشريع اجلزائري

 مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها يف التشريع اجلزائري
ق.ا.م.ا 08/09ة وفق القانون الصلح يف املنازعات اإلداري  

 فعالية صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية يف متويل املوازنة احمللية 
 () دراسة حالة والية املدية
 املوارد املالية للجماعات احمللية 

 سلطات الضبط اإلداري يف ظل الظروف االستثنائية
 املرافق العامة االقتصادية يف اجلزائر

اد اإلدارة يف التشريع اجلزائريمبدأ حي  
 احلصانة الربملانية يف النظام الدستوري اجلزائري
 املسؤولية اإلدارية النامجة عن األشغال العمومية

 ةدارياإل اتأحكام وقف تنفيذ القرار 
 الرقابة املسبقة للنفقات امللتزم هبا

 الرقابة الوصائية على اجلماعات احمللية
للموظف العام املسؤولية املدنية  

 صالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف جمال النظام العام
 احلماية القانونية للموظف العام

 املرحلة القضائية للمنازعة اجلبائية يف التشريع اجلزائري

 مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته يف اجلزائر
 معايري حتديد طبيعة الصفقات العمومية

لدستورية يف محاية احلرايت العامةدور الرقابة ا  
 النظام القانوين للجمعيات يف اجلزائر

 التحفيزات اجلبائية املمنوحة لالستثمار يف اجلزائر
 الدعوى االستعجالية اإلدارية

 إشكاالت التنفيذ يف املواد اإلدارية
 اإلثبات يف املنازعات اإلدارية
جلزائرياملسؤولية اإلدارية للبلدية يف القانون ا  



 

إدارة ومالية ختصص 2015/2016مواضيع مذكرات التخرج ماسرت  

 عنوان املذكرة

 دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري
 النظام التأدييب يف اجلزائر بني الفاعلية و الضمان

247 -15سي رقم إبرام الصفقات العمومية يف ظل املرسوم الرائ  
 تقييم الالمركزية يف ظل قانوين الوالية والبلدية

  واحملضر القضائي النظام التأدييب للموثق
 حمكمة التنازع ومبدأ االزدواجية القضائية

 الوضعيات القانونية اخلاصة للموظف العمومي
 التوظيف الداخلي كآلية الستغالل املوارد البشرية

رية املكلفة مبكافحة الفسادهيئات الرقابة اإلدا  
 البناء القانوين جلرمية استغالل النفوذ

 فعالية العقوابت التأديبية
 التصريح ابملمتلكات كآلية ملكافحة الفساد اإلداري

 الدور الرقايب جمللس احملاسبة
 حق اإلضراب ملستخدمي اإلدارات العمومية

 اللجان املتساوية األعضاء
املواطن و اإلدارة يف القانون اجلزائريتنظيم العالقة بني   

 مدى فعالية القاضي اإلداري يف محاية احلرايت العامة
 اجمللس الدستوري " قاضي االنتخاابت"
 النظام القانوين ملسؤولية املستشفيات

 اإلطار القانوين ملرفق املياه يف التشريع اجلزائري
 اجلرمية اجلمركية يف التشريع اجلزائري

 ستقلة يف اجلزائراإلطار القانوين للسلطات اإلدارية امل
 اإلطار القانوين لتمويل املشاريع عرب البنوك



06/01النظام املؤسسي ملكافحة الفساد يف القانون   
 االختصاص القضائي جمللس الدولة

 دور البلدية يف حتقيق التنمية املستدامة
 جماالت وإجراءات تطبيق احملاسبة العمومية
 البناء القانوين جلرمية إساءة استغالل الوظيفة

 مكانة السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية يف ظل الدستور اجلزائري
 الدور الرقايب للمفتشية العامة للمالية

 النظم التأديبية املقارنة للموظف
 هيئات الرقابة يف قانون الصفقات العمومية 

 املسؤولية اجلزائية للموظف

 النظام القانوين للعطل يف التشريع اجلزائري

م مهنة احملامني يف قانون احملاماة اجلديدتنظي  
01-06و القانون  03-06صفة املوظف بني قانون   

 احلصانة يف النظام الدستوري اجلزائري
 حجية احلكم اجلزائي على املتابعة التأديبية

 دور اإلدارة اإللكرتونية يف ترقية اخلدمة العمومية ابجلزائر
لسياسة العامة للدولةدور اإلدارة العمومية يف تنفيذ ا  

 الوظيفة االستشارية جمللس الدولة
06/03نظام التعاقد يف ظل األمر   

 منازعات العمل اجلماعية و سبل تسويتها يف التشريع اجلزائري
 اللجان القطاعية لرقابة الصفقات العمومية

 النظام الداخلي للمجلس الدستوري
داري اجلزائريالنظام القانوين للدائرة يف التنظيم اإل  

 النظام القانوين للمجلس األعلى للقضاء
 اإلدارة العمومية بني االستقاللية و الوصاية يف التشريع اجلزائري
  القوانني األساسية اخلاصة للموظفني " األسالك املشرتكة منوذجا"



 التعويض عن أضرار األعمال املادية لإلدارة
 آليات الرقابة اجلبائية

طة يف اإلدارة اجلزائريةنظام الوسا  
 اإلجراءات التأديبية للمحامي يف التشريع اجلزائري

  القوانني األساسية اخلاصة للموظفني " احلماية املدنية منوذجا"
-األسالك املشرتكة منوذجا –األنظمة التعويضية للموظفني   

 رد االعتبار ابلنسبة للموظف

للعاملالرقابة القضائية على التسريح التعسفي   
 الدور االستشاري للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي
 العالقة التبعية بني الرئيس واملرؤوس يف اإلدارات العمومية

 منازعات األحزاب السياسية يف التشريع اجلزائري
 الرقابة على أعمال السلطة والسيادة

لعقود ما قبل التشغيل ةالقانونيالطبيعة   
مركية يف التشريع اجلزائريخصوصية اجلرمية اجل  

 النظام القانوين للحالة املدنية يف اجلزائر

 النظام القانوين لرئيس اجمللس الشعيب الوالئي
 العمليات املالية على مستوى اخلزينة العمومية

 الضماانت القانونية لنزاهة االنتخاابت يف اجلزائر
 النظام القانوين لرئيس اجمللس الشعيب البلدي

نظام القانوين لعقود التوريدال  
 تطور التمثيل السياسي النسوي يف النظام اجلزائري

 اإلشراف القضائي على العملية االنتخابية
 النظام القانوين للخزينة العمومية يف اجلزائر

 

 

 



ختصص إدارة ومالية 2016/2017عناوين مذكرات التخرج ماسرت   

 عنوان املذكرة
 نزاعات االدارية اخلربة القضائية يف ال

 إجراءات الدعوى اإلدارية وفق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 أثر السرية املصرفية على تبييض األموال

 ( 2016الرقابة على دستورية القوانني يف الدستور اجلزائري ) تعديل 
 األمن القانوين يف اجلزائر

 تطور القضاء اإلداري يف اجلزائر
 ارية للنزاع اجلمركيالتسوية االد

 أثر الواجبات الوظيفية يف حتديد األخطاء املهنية
 سلطات القاضي اإلداري يف توجيه األوامر لإلدارة 

 اآلمر ابلصرف ودوره يف تنفيذ امليزانية العمومية
 الرقابة كضمان ملبدأ الشرعية

 دور اجلباية احمللية يف متويل املشاريع التنموية احمللية
 لس الدستوري اجلزائري يف يسسيد مبدأ املشروعية ) سيادة القانون (دور اجمل

 الوظيفة الرقابية والتشريعية جمللس األمة يف الدستور اجلزائري
 سلطات الضبط اإلدارية يف اجملال االقتصادي

 دور اجلباية احمللية يف متويل ميزانية اجلماعات احمللية
 مومية والتفويضاملرافق العمومية احمللية بني الع

 مبدأ التناسب بني العقوبة التأديبية واخلطأ املرتكب
 الرقابة على أعمال اهليئات احمللية يف اجلزائر

 ليات تسوية منازعاتهآنظام التقاعد يف اجلزائر و 
 مسؤولية املرؤوس عن تنفيذ أوامر الرئيس غري املشروعة

 قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةالنظام القانوين للحكم القضائي اإلداري يف ظل 
 2016إخطار اجمللس الدستوري يف ظل التعديل الدستوري لسنة 

 تطور النظام القانوين لعضو الربملان يف النظام السياسي اجلزائري
 النظام القانوين لتنفيذ العقد اإلداري

 املوازنة املالية بني التشريع االسالمي والتشريع الوضعي



 ل بني السلطات يف ظل النظام الدستوري اجلزائريمبدأ الفص
 سلطات القاضي اإلداري االستعجايل يف ظل قانون االجراءات املدنية واإلدارية

 الشروط اخلاصة للدعوى اإلدارية
 املسؤولية املدنية الناشئة عن اخلطأ الطيب

 ليات الرقابة الربملانية عدمية األثر يف النظام الدستوري اجلزائريآ
 اختصاصات اجمللس الدستوري
 اإلهناء التعسفي لعالقة العمل

 2016ضوابط التشريع أبوامر يف ظل التعديل الدستوري لسنة 
 ضماانت مبدأ سري املرفق العام

 التفاوض يف االدارة العامة
 التقاضي على درجتني يف القضاء اإلداري

 جملس الدولة اجلزائري كجهة نقض
 لفقه اإلسالمي والقضاء اإلداري اجلزائريدعوى التعويض يف ا

 أليات معاجلة العجز املايل مليزانية الدولة
 الرتخيص اإلداري املسبق

 النظام االنتخايب يف التشريع اجلزائري " االنتخاابت احمللية "
 السلطة التقديرية لإلدارة يف اجملال التأدييب

 الرقابة على تنفيذ امليزانية احمللية
 اخلطأ الطيب أمام القاضي املدينإثبات 

 رقابة القضاء اإلداري على الصفقات العمومية
 الدفع بعدم القبول يف املادة اإلدارية يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 التنظيم القضائي اجلزائري
 حتصني القرارات اإلدارية الفردية
 النظام القانوين للمرفق العمومي

 للتعويض يف املسؤولية اإلدارية الضرر القابل
 دور شرطة العمران يف محاية البيئة

 إجراءات عزل املوظف يف قانون الوظيف العمومي
 سالمة القرارات اإلدارية كحتمية قانونية لسيادة مبدأ الشرعية



 املسؤولية اإلدارية للمستشفى العمومي يف اجملال الطيب
 نيةطرق الطعن العادية يف األحكام املد

 اخلطأ املرفقي كأساس للمسؤولية االدارية
 دور اجلماعات احمللية يف التنمية احمللية

 األمني العام للبلدية
 املسؤولية االدارية عن أعمال الشرطة

 آليات الضبط اإلداري الكفيلة حبماية البيئة
 التشريع أبوامر يف قانون املالية

 احلماية اإلدارية للبيئة
 


