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تخصص:قانون اداري
للسنة الجامعٌة 2018/2019
الرقم

اسم و لقب الطالب

1

لخوادة سهام

2

بن نعجة عتٌقة
برقوق فتٌحة
سعادنة خرفٌة

4

بن مدور شهرزاد
بعزي حسٌبة
سباع ٌمٌنة
غالم ملٌكة
ربٌعً مونٌة

7

بحة مسعودة
مبطح نشرٌن
لكحل سهٌر
بن لحسن عبد الحلٌم
زهاق محمد
لعور سعٌد
قطافً السعٌد

3

5
6

8
9
10
11
12
13

سماري هند
بوطرفة كرٌمة
قراٌسً فرٌد
غسكٌل وسام
دراجً فضٌلة

الموضوع
الضبط االداري بٌن فعالٌة وحماٌة الحقوق والحرٌات

االستاذ

معدل االستحقاق

د /مٌلود عبد العزٌز

14.12

صالحٌات رئٌس الجمهورٌة فً الظروف االستثنائٌة وفقا للدستور

أ /لطرش أحسن

14.36

الرقابة على عضو البرلمان فً الجزائر

د /بٌوش صلٌحة

التفوٌض كآلٌة لتسٌٌر المرافق العمومٌة

د /مفتاح حنان

دور اإلدارة المحلٌة فً التنمٌة المستدامة

د /وفاء درٌدي

مسإولٌة االدارة عن اعمال الضبط االداري فً القانون
الجزائري
الالمركزٌة اإلدارٌة ودورها فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة

د /درٌدي وفاء

دور الجماعات المحلٌة فً تنمٌة وتطوٌر السٌاحة فً ظل التوجه االقتصادي الجدٌد

د /بلفراق فرٌدة

المبادئ التً تحكم سٌر المرافق العامة فً التشرٌع الجزائري
اآللٌات القانونٌة لترقٌة الموظف العمومً فً التشرٌع الجزائري
القرارات اإلدارٌة كمصدر من مصادر المشروعٌة

12.93

د /دراجً عبد القادر

11.64

د /مخلوفً عبد الوهاب

13.08

د /بٌطام احمد

12.34

د /بن عشً حفصٌة

12.51

الرقابة السٌاسٌة :دراسة مقارنة بٌن النظامٌة الجزائري والفرنسً

أ /زواغً موسى

عالقة اإلدارة بالمواطن فً الجزائر

د /مزٌانً فرٌدة

14
15
16
17
18
19
20
21
22

مرداسً صباح
شاطر عبد الرحمان
دلندة ٌعقوب
قٌدوم حسٌبة
نوراري امٌنة
شوٌخ مونٌة
بادق أسماء
بوبشٌش أحالم
عبدونً خولة
فراح شهرة
نوٌري عبلة
برحركات حكٌم ى
بوشوارب عبد الحمٌد
غنام زٌنب
بن جاب هللا هند
بوزغاٌة لمٌاء
بوستة حسٌبة
بوزٌد اكرام

23

شباح حنان
بن اسعٌد سعاد
عبد العزٌز عز الدٌن

25

أمزٌان بوبكر
لعلى بوشكٌوة
جغروري سهام

27

بودران محمد إبراهٌم
بعزٌز عماد الدٌن
مانع ٌونس
بن منصور عماد

24

26

28

الرقابة على أعمال اإلدارة العامة فً التشرٌع الجزائري
إصالح الوظٌفة العامة فً الجزائر

د /لعوٌجً عبد هللا
د /هوام عالوة

آثار الفساد اإلداري على التنمٌة فً الجزائر

أ /بوعكاز نسرٌن

محاربة الفساد والوقاٌة منه فً مجال الصفقات العمومٌة

د /لعوٌجً عبد هللا

الوظٌفة العمومٌة وآفاقها غً الجزائر فً ظل العولمة

د/صدراتً صدراتً

المسإولٌة اإلدارٌة فً إطار قٌم وأخالقٌات الموظف العام
آلٌات تنفٌذ االحكام االدارٌة
النظام القانونً للوالً المنتدب
سحب القرارات اإلدارٌة فً القانون الجزائري
نطاق التحكٌم فً منازعات الصفقات العمومٌة طبقا لقانون 09-08
سلطة الضبط السمعً البصري فً التشرٌع الجزائري
الرقابة اإلدارٌة على مسابقات التوظٌف العمومً.
التسوٌة الودٌة للمنازعات الصفقات العمومٌة
حماٌة مبدأ المنافسة فً الصفقات العمومٌة
المإسسة العامة االدارٌة

12.38

11.64

أ /زمورة عائشة
د /رزٌق امٌرة
درٌدي وفاء

11.4

د /دراجً عبد القادر
د/خلفة نادٌة
د/بن عشً حسٌن

تكلٌف من مكتب الشعبة

د /عبد الوهاب مخلوفً
أ /بوعكاز نسرٌن
د /احمد بٌطام
د /شافعة عباس

13.99

29

بالولً عبد السالم

30

سكٌو رٌحانة

31

دالندة عبد الغانً
دلندة دالل
بلعابد حٌاة
بلفرحً دالل
بونوارة جمال
عبدو عماد
بوشتٌلة سلٌمان
شعبان عالٌة
قمٌري نور الدٌن
مدور عز الدٌن
عالء الدين جبالي

37

جعفر محمد
خميس حكيمة

32
33
34
35
36

طرق حل االمجالس المحلٌة فً الجزائر
دعوى القضاء الكامل.
صالحٌات المجلس الشعبً البلدي والوالً فً منح شهادة
المطابقة
االتجاهات المعاصرة فً نظم اإلدارة المحلٌة

د /بن عمران محمد

12.68

د /رزٌق امٌرة

12

د /لعوٌجً عبد هللا
د/بن عمران

11.83

الضمانات التؤدٌبٌة للموظف العام فً الجزائر

أ /قوفً ٌوسف

12.11

التفوٌض فً االختصاصات اإلدارٌة فً ظل االدارة المعاصرة

د /رزٌق أمٌرة

دور القضاء اإلداري فً حماٌة حقوق المكلفٌن بالضرٌبة

د /عربً باي ٌزٌد

التنظٌم القانونً لعقود تفوٌض المرفق العام فً المرسوم 247-15

د/صدراتً صدراتً

أثر الحكم الجزائً على الدعوى اإلدارٌة-دراسة مقارنة

د /بن عمران

14.29

