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المواضيع المتبقية والمضافة

تخصص:قانون اداري
للسنة الجامعٌة 2018/2019
الرقم

الموضوع

اسم و لقب الطالب

1

أعمال الحكومة.

2

الحكومة االلكترونٌة فً الجزائر

3

تحول القرار اإلداري

4

الرقابة على النشاط الحزبً فً الجزائر

5

الدٌموقراطٌة التشاركٌة على مستوى اإلدارة المحلٌة

6

اإلصالح اإلداري فً الجزائر بٌن النظرٌة والتطبٌق

7

سٌاسة تكوٌن الموظف فً التشرٌع الجزائري
بٌن مراكز التكوٌن االداري والجامعً
النظام القانونً للحوافز فً مجال الوظٌفة العامة

9

المقاطعة اإلدارٌة فً الجزائر

8

10

,,,,,,/,,,,,,

11

المسؤولٌة الجزائٌة للموظف عن االمتناع عن تنفٌذ
االحكام القضائٌة
القرارات االدارٌة القابلة لألنفصال

13

دور االدارة فً العملٌة االنتخابٌة

12

االستاذ

لجنة المناقشة

14

التسوٌة الودٌة للمنازعات الضرٌبٌة

15

االختصاص الالئحً لإلدارة

16

األثر الرجعً فً القرارات اإلدارٌة.

17

دور الهٌئات االستشارٌة فً الجزائر

18

التسوٌة االدارٌة و القضائٌة لمنازعات الصفقات العمومٌة

19

تعوٌض المرفق العام وفق التشرٌع الجزائري

20

نظام الحكومة االلكترونٌة فً المرافق العامة للدولة

21

الضبط االداري و آثره على الحرٌات العامة

22

سلطة ضبط الصفقات العمومٌة فً التشرٌع الجزائري

23

عقد ’البوت’ بٌن أحكام القانون االداري و القانون الخاص

24

الرقابة الوصائٌة على أعمال المجلس الشعبً البلدي فً الجزائر

25

آلٌة اإلخطار على ضوء التعدٌل الدستوري الجزائري

26

تفوٌضات المرفق العام فً التشرٌع الجزائري والمقارن

27

العقد االداري االلكترونً –دراسة مقارنة-

28

الصلح القضائً فً المنازعات االدارٌة

29

االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار االداري

30

الحماٌة االدارٌة للبٌئة

31

المواعٌد فً الدعوى االدارٌة

32

طرق الطعن أمام مجلس الدولة الجزائري

33

الرقابة القضائٌة على القرارات االدارٌة فً مجال مطابقة البناٌات

34

تفوٌض المرافق العامة كآلٌة لتموٌل الجماعات المحلٌة فً الجزائر

35

حماٌة الصحة العامة من أحكام القانون االداري

36

النظام القانونً لسلطة ضبط الصفقات العمومٌة

37

الوصاٌة االدارٌة على المجالس المحلٌة فً ظل القوانٌن االصالحٌة

38

دور التكنولوجٌا فً تطوٌر أسالٌب التسٌٌر االداري فً الجزائر

39

عالقة نظام المعلومات فً نجاعة التسٌٌر االدارٌٌن فً الجزائر

40

الخدمة العمومٌة بٌن الواقع و القانون فً الجزائر

41

التسٌٌر التشاركً للجماعات المحلٌة فً الجزائر

42

النظام القانونً للوالٌات المنتدبة فً الجزائر

43

األهداف الحدٌثة للضبط االداري

44

دور الجماعات المحلٌة فً تنمٌة المناطق األثرٌة

45

المسإولٌة االدارٌة عن سوء تنظٌم و سٌر المرفق العام الطبً

46

تطبٌقات الخطؤ المفترض فً القضاء االداري الجزائري

47

المسإولٌة االدارٌة عن أضرار نقل الدم

48

سلطات الضبط فً المجال االقتصادي

49

موانع الترقٌة و الرقابة علٌها على ضوء القانون األساسً للوظٌفة العمومٌة

50

تقلد المرأة لمناصب المسإولٌة فً المإسسات و االدارات العمومٌة

51

النظام القانونً لألعوان المتعاقدٌن

52

فعالٌة الهٌئات الرقابٌة فً مجال الصفقات العمومٌة

53

تؤثٌر االدارة االلكترونٌة فً تطور الخدمة العمومٌة

54

قانون البلدٌة فً ظل االصالحات الجدٌدة

55

السلطة التنظٌمٌة فً النظام القانونً الجزائري

56

دو االدارة فً الرقابة على االنتخابات المحلٌة

57

