
 

 2011/2012 قانون عقاري مذكـرات التخرج مـاسرت
 عنوان املذكرة

 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية 11/04اآلليات القانونية للرتقية العقارية يف ظل القانون 
 التعدي على امللكية العقارية

 يالقرض العقاري كوسيلة لتمويل املشاريع العقارية يف التشريع اجلزائر 
  83/18كسب امللكية العقارية الفالحية عن طريق استصالح األراضي يف ظل قانون 

 اجلرمية البيئية يف التشريع اجلزائري
 القيود الواردة على امللكية العقارية اخلاصة للمصلحة العامة

 القيود الواردة على امللكية اخلاصة للمصلحة العامة يف جمال البناء و التعمري
 جزئةرخصة الت

 اآلليات القانونية لتسوية البناء غري الشرعي يف التشريع اجلزائري
 استثمار األمالك العقارية الوقفية يف التشريع اجلزائري

 السندات املثبتة للملكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري
 امللكية املشرتكة يف التشريع اجلزائري

 رياألمالك الشاغرة يف التشريع اجلزائ
 احلماية اجلزائية للملكية  العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري

 محاية األمالك الوطنية العمومية يف التشريع اجلزائري
 دور اجلباية العقارية يف متويل اجلماعات احمللية

 تسيري و تنمية امللكية الوقفية و املنازعات املثارة بشأهنا
 ضبط امللكية العقاريةاثر الواثئق املسحية يف حتديد و 

 اإلطار القانوين و التنظيمي للوقف العام يف اجلزائر
 النظام القانوين للملكية الشائعة يف التشريع اجلزائري

 حق الرهن الرمسي و حق التخصيص
 التصرفات اخلاضعة للشهر يف التشريع اجلزائري

 التربعات الناقلة للملكية ) الوصية و اهلبة(
 تعلقة بقرارات التعمري الفرديةاملنازعات امل

 احلقوق العينية التبعية الواردة على العقار حق الرهن الرمسي و حق التخصيص



 حق املرور كقيد على امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري
 إلزامية االستغالل كآلية حلماية األراضي الفالحية

 آليات التهيئة العمرانية يف اجلزائر
 الت السكنية التابعة لديوان الرتقية و التسيري العقاريإجيار احمل

 آليات محاية البيئة من أخطار التوسع العمراين يف التشريع اجلزائري
 التأمني لدى صندوق الضمان و الكفالة املتبادلة يف الرتقية العقارية

 الوسائل القانونية و املؤسساتية حلماية البيئة يف اجلزائر
 الستغالل األراضي الفالحية يف التشريع اجلزائرينظام االمتياز 

 النظام القانوين لعقد هبة العقار يف التشريع اجلزائري
 دراسة مدى التأثري على البيئة يف القانون اجلزائري

 هتيئة الثروة الغابية يف إطار التنمية املستدامة
 دور القضاء يف تطبيق آليات محاية البيئة يف التشريع اجلزائري

 األحكام القانونية حلق االرتفاق يف القانون املدين اجلزائري
 النظام القانوين الستغالل العقار الصناعي يف إطار التنمية املستدامة

 احلماية القانونية للحظائر الوطنية يف التشريع اجلزائري
 الوقف يف التشريع اجلزائري

 تشريع اجلزائرياألساس القانوين ملسؤولية احملافظ العقاري يف ال
 أثر التحقيق العقاري يف تطهري امللكية العقارية

 االمتياز كآلية الستغالل العقار الصناعي
 اإلطار القانوين لصيغ استغالل العقار الفالحي يف اجلزائر

 النظام القانوين لرخصة البناء يف املساحات و املواقع احملمية
 وارث الطبيعية يف التشريع اجلزائريإلزامية أتمني احملالت السكنية على الك

 اإلطار القانوين ملهنة املرقي العقاري يف التشريع اجلزائري
 الرهن احليازي على العقاري يف التشريع اجلزائري

 دور احملافظ العقاري يف مراقبة و فحص عقود التعمري و البناء
 

 

 

 2012/2013مذكـرات التخرج مـاسرت قانون عقاري 



 كرةعنوان املذ 

 االلتصاق كسبب من أسباب كسب امللكية العقارية
 النظام القانوين للسكن الرتقوي املدعم

 القواعد اجلماعية للتهيئة و التعمري و دورها يف جمال البيئة
 الطبيعة القانونية لالمتياز يف إطار استغالل العقار الصناعي

 قار الصناعيدراسة مقارنة بني القواعد العامة و قواعد استغالل الع
 الضبط اإلداري و دوره يف تفعيل حق اإلنسان يف بيئة سليمة و نظيفة

 القسمة الرضائية يف العقار
 -دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و القانون املدين اجلزائري -

 النظام القانوين و املؤسسايت للعقار السياحي يف اجلزائر
 يع اجلزائرياالستيالء املؤقت على العقار يف التشر 

 أحكام احلقوق العينية األصلية الواردة على العقار يف التشريع اجلزائري
املعدل و  90/30مكرر من القانون  64استغالل األمالك الوطنية العمومية عن طريق االمتياز طبقا للمادة 

 املتمم
 سكك احلديديةالقيود الواردة على امللكية العقارية اخلاصة للمصلحة العامة املتعلقة ابل

 عقود استغالل العقار الصناعي و املنازعات املتعلقة به يف التشريع اجلزائري
 مضار اجلوار غري املألوفة يف التشريع اجلزائري

 -العقار منوذجا –النظام القانوين إلدارة و استثمار األمالك الوقفية 
 صلحة العامةاالرتفاقات اإلدارية كقيد على امللكية العقارية اخلاصة للم

 تسوية وضعية األمالك العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري
 العقار الفالحي و القيود القانونية الواردة عليه

 احلماية املدنية و اإلدارية حلق امللكية العقارية اخلاصة
 اخلربة القضائية و دورها يف حل املنازعات العقارية

 يف التشريع اجلزائري احلماية القانونية للعقار السياحي
 الشفعة يف القانون اجلزائري

 القيود الواردة على الرتاث الثقايف العقاري من أجل املصلحة العامة
 90/29دور أدوات التعمري الفردية يف محاية البيئة دراسة على ضوء القانون 

 -بلدية املدية منوذجا –مليداين حتقيق مطابقة البناايت و إمتام إجنازها بني التأصيل القانوين و التطبيق ا



 إجراءات نقل امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري
 النظام القانوين و املؤسسايت للعقار املوجه لالستثمار يف اجلزائر

 النظام القانوين لعقد البيع بناًء على التصاميم يف التشريع اجلزائري
 اصة يف التشريع اجلزائريالنظام القانوين لرخصة البناء يف املناطق اخل

 النظام القانوين لناظر الوقف يف التشريع اجلزائري
 النظام القانوين لألمالك املينائية يف التشريع اجلزائري

 إدارة و تسيري امللك العمومي للطرق يف التشريع اجلزائري
 املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائرياإلطار القانوين لبيع األمالك العقارية اخلاصة التابعة للدولة و املنازعات 

 اآلليات القانونية للرقابة على التعمري يف اجلزائر
الوسائل القانونية االستثنائية الكتساب الدولة لألمالك العقارية ) نزع امللكية من اجل املنفعة العمومية ، 

 الشفعة (
 شهادة احليازة يف إطار قانون التوجيه العقاري

 ارات املشهرة يف القانون اجلزائرياحلجز على العق
 حقوق االمتياز العقارية يف التشريع اجلزائري

 حيازة العقار و متلكه ابلتقادم يف التشريع اجلزائري
 اإلسالمية و القانون املدين اجلزائري ةالشفعة يف الشريع

 قاعدة الرمسية و الشهر العقاري يف القانون اجلزائري
 امللكية العقارية اخلاصة القيود الواردة على حق

 التنـزيل ) الوصية الواجبة ( يف التشريع اجلزائري
 دور املؤسسات املالية يف متويل مشاريع الرتقية العقارية
 الوسائل املؤسساتية لتسيري و محاية العقار السياحي

 وسائل محاية امللكية العقارية اخلاصة
 زائريخمالفات البناء و التعمري يف التشريع اجل

 البيع ابإلجيار
 النظام القانوين للممتلكات الثقافية العقارية

 11/06استغالل األراضي الفالحية من قبل املؤسسات العمومية وفقا للمرسوم التنفيذي 
 التصرفات الواردة على ملك الغري يف ظل القانون املدين اجلزائري

 عقد الوكالة ببيع العقار يف التشريع اجلزائري



 نظام القانوين الستغالل احلافظة العقارية يف جمال العقار الصناعيال
 اإلطار القانوين للعقار السهيب يف اجلزائر

 اإلطار القانوين ملهنة التوثيق يف التشريع اجلزائري
 محاية البيئة كقيد على امللكية العقارية اخلاصة

 زائرياملسح العام لألراضي و التحقيق العقاري يف التشريع اجل
 تطهري امللكية العقارية يف إطار قانون التوجيه العقاري

 أحكام البناء يف ملك الغري
 احلماية اجلزائية لألمالك العقارية

 أسباب اكتساب امللكية العقارية عن طريق الوفاة
 إدارة العقار الشائع يف التشريع اجلزائري

 صة غري املمسوحة يف التشريع اجلزائرياآلليات القانونية لتطهري امللكية العقارية اخلا
التنازل عن األمالك العقارية اخلاصة التابعة للدولة و لدواوين الرتقية و التسيري العقاري يف إطار املرسوم 

 03/269التنفيذي رقم 
 إثبات بيع العقار يف التشريع اجلزائري

 ومية يف التشريع اجلزائريالنظام القانوين لنـزع امللكية العقارية من أجل املنفعة العم
 عقد اإلجيار الوارد على العقار يف التشريع اجلزائري

 تقييم األمالك العقارية يف التشريع اجلزائري
 األحكام القانونية لرخصة البناء يف املناطق اخلاصة
 النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريع اجلزائري

 (03 - 10نون املستثمرات الفالحية ) القانون حق االنتفاع بني القانون املدين و قا
 دور الضريبة يف مكافحة التلوث و محاية البيئة و التنمية املستدامة يف التشريع اجلزائري

 صيغ نشاطات الرتقية العقارية يف التشريع اجلزائري
 البيع القضائي للملكية العقارية يف التشريع اجلزائري

 يف التشريع اجلزائرياحلماية القانونية للحيازة 
 عقد البيع العقاري

 

            

 

 

 



 ختصص قانون عقاري 2014/ 2013مذكـرات التخرج مـاسرت 
 عنوان املذكرة

 البيئة و العمران يف التشريع اجلزائري و الشريعة اإلسالمية
 عدم التعسف يف استعمال حق امللكية العقارية اخلاصة 

 اجلزائري اإلدارة البيئية يف التشريع
 الضمان املعماري يف التشريع اجلزائري

 النظام القانوين الستغالل املياه اجلوفية يف التشريع اجلزائري
 النظام القانوين للنشاط املنجمي يف اجلزائر

 املسؤولية اجلزائية للموثق 
 استغالل األمالك العقارية الوقفية عن طريق اإلجيار

 الشريعة اإلسالمية حيازة العقار بني القانون و
 احلماية القضائية ملؤسسة الوقف

 املسؤولية املدنية الناشئة عن هتدم البناء يف التشريع اجلزائري
 القيود الواردة على استغالل املناجم يف التشريع اجلزائري

 وسائل استعمال األمالك الوطنية العمومية يف التشريع اجلزائري
 يف التشريع اجلزائري تسجيل العقارات كإجراء جبائي

 اآلليات البديلة لتطهري امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري
 حجية احملرر العريف يف إثبات التصرفات العقارية

 90/25الشفعة اإلدارية يف ظل قانون التوجيه العقاري 
 االستعمال اخلاص لألمالك الوطنية العمومية مبوجب العقد اإلداري وحيد الطرف 

 ) رخصة الطريق ، رخصة الوقوف(
 النظام القانوين ملهنة الوكيل العقاري يف التشريع اجلزائري

 متويل الرتقية العقارية
 الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتثمني العقار السياحي يف التشريع اجلزائري

 النظام القانوين للمساحات اخلضراء يف اجلزائر
 ن التهيئة و التعمريدور البلدية يف ميدا

 النظام القانوين حلماية الورثة من الوصااي املسترتة الواردة على العقار
 محاية األموال العقارية اخلاصة ابلقصر يف قانون األسرة اجلزائري



 تعديل العقد أثناء تنفيذه يف القانون املدين اجلزائري
 زائريالنظام القانوين الستغالل احملروقات يف التشريع اجل

 15-08املنازعات املتعلقة برخص البناء يف ظل القانون 
 املسؤولية املدنية للمهندس املعماري

 الشكلية يف عقود البيع العقاري
 محاية الساحل يف إطار التنمية املستدامة

 املسؤولية املدنية واجلزائية النامجة عن أضرار التلوث الصناعي يف اجلزائر
 حلماية امللكية العقارية اخلاصة يف إطار نزع امللكية للمنفعة العامة يف القانون اجلزائري الضماانت القانونية

 حقوق والتزامات الشريك يف العقار الشائع
 قاعدة عدم اجلمع بني دعوى امللكية ودعوى احليازة

 تسيري األمالك العقارية اخلاصة التابعة للدولة و استعماهلا يف التشريع اجلزائري
 متياز كآلية الستغالل االستثمار يف األمالك اخلاصة للدولةاال

 النظام القانوين لألمالك الوطنية يف اجلزائر
 قيود املصلحة العامة املتعلقة ابلعقار السياحي

 التعويض عن نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية
 طرق متلك اخلواص للعقارات التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة

 قف و عالقته بنظام األموال يف القانون اجلزائريالو 
 أحكام التصرف القانوين للشريك يف العقار الشائع

 القرض الفالحي يف التشريع اجلزائري
 سلطة القاضي يف تقدير أدلة اإلثبات يف املواد املدنية
 اإلطار القانوين لوكالة السياحة و األسفار يف اجلزائر

 زائرإشكالية العقار يف اجل
 االستثمار األجنيب يف اجلزائر

 التمويل العقاري
 

 

 

 

 ختصص قانون عقاري 2015/ 2014مذكـرات التخرج مـاسرت 



 عنوان املذكرة

 واملنازعات املرتتبة عنه النظام القانوين للبناء على ملك الغري يف القانون املدين اجلزائري

 رتتبة عن استغاللهاألجهزة املسرية للعقار الصناعي واملنازعات امل
 منازعات احليازة يف التشريع اجلزائري

 منازعات االستيالء املؤقت على العقار يف التشريع اجلزائري

 النظام القانوين للسكنات الوظيفية واملنازعات املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري

 الرتخيص املسبق كأداة لتفعيل الضبط البيئي يف التشريع اجلزائري
 ماية اإلدارية لألمالك العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائرياحل

 احلماية القانونية للمساحات واملواقع احملمية
 التعمري الفردي يف التشريع اجلزائري

 ودوره يف تنظيم التهيئة العمرانية يف التشريع اجلزائري اإلداريالضبط 

 احلجز العقاري وإجراءاته يف اجلزائر
 يف التشريع اجلزائريشروط الوقف 

 إعداد السجل العقاري شأناملنازعات املثارة ب
 تكوين األمالك الوطنية العمومية التابعة للدولة يف التشريع اجلزائري

 اإلطار القانوين حلماية املمتلكات الثقافية العقارية يف التشريع اجلزائري

 احلماية القانونية للعقار السياحي

 لواردة على استغالل العقار الفالحي يف التشريع اجلزائريالقيود القانونية ا

 مدى حجية تقرير اخلربة يف إثبات امللكية العقارية

 آليات إدارة امللكية العقارية املشرتكة يف التشريع اجلزائري
 االرتفاقات اإلدارية واملنازعات املرتتبة عنها
 العقاريةمدى فاعلية الوعد ابلبيع العقاري يف نقل امللكية 

 املتعلق ابالمتياز الفالحي 03-10تسوية عقود التنازل عن املستثمرات الفالحية يف ظل سرابن القانون 
 الرتاخيص اإلدارية كقيد على امللكية العقارية اخلاصة

 إجراءات إدراج األمالك الشاغرة ضمن األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة واملنازعات املرتتبة عنها



 قود استثمار األراضي الزراعية الوقفيةع
 عقد حفظ احلق كآلية للرتقية العقارية يف التشريع اجلزائري

 عقد الفندقة يف التشريع اجلزائري

 احلماية القانونية للمال الوقفي
 يدور إدارة أمالك الدولة يف عملية التقييم والتنازل عن أمالكها ذات االستعمال السكين واملهين والتجار 

 ارتفاقات الطريان يف التشريع اجلزائري
 اخلاصة إثبات امللكية العقاريةيف األحكام القضائية 

 التابعة للدولة ةالقضائية املرتتبة عن البيوع الواقعة على األمالك العقارية اخلاص املنازعات
 إجراءات حتقيق مطابقة البناايت وإمتام إجنازها يف التشريع اجلزائري

احملدد للقواعد اليت تنظم  04-11ملرقي العقاري بتأمني املسؤولية املدنية يف ظل أحكام القانون رقم التزام ا
 نشاط الرتقية العقارية.

 مسؤولية املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة يف التشريع اجلزائري

 قسمة العقار الشائع بني التشريع واملمارسة القضائية
 يةاإلثبات يف املادة الوقف

 الوسائل القانونية ملواجهة خماطر القروض العقارية يف اجلزائر
 منازعات رخص التعمري يف التشريع اجلزائري

 اإلجيارات الوقفية
 جرد األمالك الوطنية كآلية حلمايتها يف التشريع اجلزائري

 اجلوانب القانونية لالستبدال يف الوقف
 لكية العقارية اخلاصةحجية شهادة الرتقيم املؤقت يف إثبات امل

 احلكر كأسلوب استثماري لألوقاف عقد
 -على ضوء أخر التعديالت -الرتقية العقارية اخلاصة  

 مسؤولية انظر الوقف
 

 

 عقاري قانون ختصص 2015/2016 ماسرت التخرجمذكرات 



 عنوان املذكرة
 (353-83قانون التحقيق العقاري ) دراسة مقارنة مع أحكام قانون 

 دفرت العقاريال
 آاثر الرهن الرمسي فيما بني املتعاقدين

 املسؤولية املدنية للموثق
 آاثر الرهن الرمسي ابلنسبة للغري

 (99-14أحكام امللكية املشرتكة يف جمال الرتقية العقارية ) دراسة يف ظل املرسوم 
 املسؤولية املدنية لناظر الوقف يف التشريع اجلزائري

 لسكىن يف القانون املدين اجلزائريحق االستعمال وا
 آليات محاية الوقف العام يف القانون والشريعة

 بيع العقار ابملزاد العلين
 املسؤولية العقدية ملقاول البناء

 يف التشريع اجلزائري الكوارث الطبيعية من أخطارإلزامية التأمني 
 رخصة البناء يف األراضي الفالحية

 ريع اجلزائريقسمة املهاأية يف التش
 محاية الغاابت يف التشريع اجلزائري

 آاثر نظام االمتياز على األراضي الفالحية
 توثيق التصرفات الناقلة للملكية العقارية اخلاصة

 الصلح يف املسائل العقارية
 املنازعات املرتتبة عن أليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة

 م العقاري احلضريالوكالة الوالئية للتسيري والتنظي
 حق االنتفاع الوقفي

 خمالفات رخصة البناء على األراضي الفالحية واملنازعات املتعلقة هبا
 عقد التبادل العقاري يف التشريع اجلزائري

 االدارة املعتادة للمال الشائع
 الشخصية املعنوية للوقف يف التشريع اجلزائري

 االدارة غري املعتادة للمال الشائع



 لنظام القانوين لعقد حفظ احلق يف الرتقية العقاريةا
 النظام القانوين للمؤسسات املصنفة بيئيا

 الوقائع املادية كوسائل إلثبات امللكية العقارية اخلاصة
 املنازعات الناجتة عن حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز

 النظام القانوين لوكالة "عدل"
 04-11جمال الرتقية العقارية على ضوء القانون رقم  املسؤولية العقدية يف

 مدى التزام املرقي العقاري بقواعد التهيئة والتعمري
 صندوق الضمان والكفالة املتبادلة ) التزام املرقي ابلضمان(

 احنالل البيوع العقارية يف التشريع اجلزائري
 التعويض عن مضار اجلوار غري املألوفة

 كإحدى مشتمالت األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة يف التشريع اجلزائرياألمالك الشاغرة  
 03-10الشفعة االدارية يف ظل القانون 

 هيئات املراقبة التقنية للبناء
 الصندوق الوطين للسكن

 الزام املرقي العقاري ابلضمان
 أتثر العقار أبحكام قانون األسرة اجلزائري

 الشكلية يف عقد الوقف
 عقد اهلندسة املعمارية

 النظام القانوين ملهنة حمافظ البيع ابملزاد العلين
 املسؤولية اجلزائية لناظر الوقف يف التشريع اجلزائري

 وثيقة االشهاد املكتوب كوسيلة إلثبات األمالك الوقفية
 امتياز ابئع العقار يف التشريع اجلزائري
 أحكام حق املرور يف التشريع اجلزائري
 النظام القانوين ملهنة املرقي العقاري

 

 

ختصص قانون عقاري 2016/2017عناوين مذكرات التخرج ماسرت   



 عنوان املذكرة
 تقييم الرتكة وتصفيتها يف التشريع اجلزائري

 حقوق االمتياز على زايدة القيمة
10-03التنمية املستدامة يف إطار القانون   

 العربون يف التشريع اجلزائري
ر عقد البيع العقاري يف التشريع اجلزائريأاث  

 قيد احلقوق العينية التبعية يف التشريع اجلزائري
 النظام القانوين إلدماج األراضي الفالحية ضمن القطاع العمراين يف اجلزائر

 النظام القانوين للمدن اجلديدة يف اجلزائر
 أحكام اهلبة العقارية يف التشريع اجلزائري

انوين لعقد العاريةالنظام الق  
 اهليئات املتدخلة يف تسليم رخص وشهادات التعمري

 الرجوع يف اهلبة يف التشريع اجلزائري
 إثبات بيع امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري

 اهلبة الواردة على العقار
 القوة القاهرة والظروف الطارئة يف القانون املدين

ماكن املعدة للسكن يف القانون اجلزائريحق البقاء يف إجيار األ  
 طرق اكتساب األمالك الوطنية اخلاصة

 النظام القانوين للمحافظة العقارية
 أاثر الرهن احليازي العقاري

14/70إجيار األراضي الفالحية الوقفية وفقا للمرسوم   
 التعويض عن الضرر يف املسؤولية العقدية

اايت املنزلية يف التشريع اجلزائرياجلوانب القانونية لتسيري النف  
 املنازعات النامجة عن رخصة البناء

 النظام القانوين للمهندس اخلبري العقاري
 النظام القانوين لألمالك الوطنية العمومية 

 الضبط اخلاص هبدم وإزالة املنشآت واملباين يف ظل القانون اجلزائري
 األحكام اجلديدة لعقود التعمري



يط القضائي يف حل املنازعات العقاريةدور الوس  
 القيود البيئية املتعلقة ابمللكية العقارية اخلاصة

 


