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تخصص:قانون اداري
للسنة الجامعية 2020/2021
الرقم
1

اسم و لقب الطالب

الموضوع
دور االدارة االلكترونية الحديثة في تحسين خدمات االدارة المحلية

2

اإلدارة االلكترونية بين المفهوم ومتطلبات التجسيد

3

االدارة االلكترونية ودورها في التنظيم االداري

4

متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية في االدارة العامة الجزائرية

5

دور االدارة االلكترونية في تطوير الخدمات العمومية
في الجزائر
المركز القانوني للمديريات التنفيذية

7

مقومات واستراتيجيات التحول الناجح نحو الحكومة االلكترونية

8

إجراءات الضبط اإلداري وتداعيات أزمة كورونا.

9

تسخير القوة العمومية في مجال الضبط اإلداري.

10

تأثيرات التعديالت على قانون الصفقات العمومية.

11

الصفقات العمومية وترشيد المال العام

12

قانون الوظيفة العمومية وضرورة إعادة النظر في أساليب التقييم.

6

المشرف

إمضاء الطالبين

13

ضمانات الموظف العمومي في مجال التأديب.

في الجزائر
14

أهمية األمن القانوني في التعديالت الدستورية لسنة 2020

15

آليات مكافحة الفساد اإلداري

16

مراجعة قانون االنتخابات بين الواقع والمأمول

17

تحديات الوعي الجماهيري وممارسة المواطنة الحقيقية.

18

المسؤولية الجزائية عن الموظف الممتنع عن تنفيذ األحكام القضائية

19

الطرق البديلة لحل المنازعات االدارية

20

النظام القانوني لضريبة على المهن الحرة

21

التعديالت الدستورية في الجزائر -دستور  01نوفمبر2020
في مجال الحقوق والحريات
احكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها

23

انقضاء الرابطة الوظيفية بغير حاالت التأديبية

24

الممارسة النقابية في الوظيفة العمومية
))الضمانات والقيود ((

25

حماية الموظف العام من التعسف اإلداري في

22

تطبيق التدابير الخاصة بجائحة كورونا
26

اإلجراءات اإلدارية لتسوية الوضعيات غير القانونية

27

جراء تدابير جائحة كورونا
للموظف العام ّ
مهام مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري

28

منازعات عقود االمتياز

29

الضبط اإلداري الصحي ودوره في الوقاية من األمراض الوبائية

30

الفساد على مستوى الجماعات االقليمية.

31

ترشيد المال في الجماعات االقليمية في الجزائر

32

الحق في االستقالة في قانون الوظيفة العمومية في الجزائر

33

الموارد المالية الجماعات اقليمية في الجزائر

34

الرقابة على المال العام في الجماعات االقليمية.

35

الرقابة القضائية على اعمال الضبط االداري

36

تأثير الحالة االستثنائية على الحريات العامة في التشريع الجزائري

37

اساليب وانماط التسيير اإلداري في الجزائر

38

دور االدارة المحلية في المحافظة على النظام العام

39

إصالح الوظيفة العمومية في الجزائر

40

دور االدارة االلكترونية في عصرنة المرافق العمومية

41

الحكومة المحلية االلكترونية

42

مركز الدائرة والتنظيم االداري في الجزائر

43

دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية

44

دور التمويل المحلي في التنمية المحلية

45

تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري

46

عالقة الوالي بالجماعات االقليمية وبالمصالح غير الممركزة للدولة

47

النظام القانوني للمجالس التاديبية في الجامعات

48

مهام التنظيمات الطالبية بين النصوص القانونية والواقع

49

تمثيل الدولة على المستوى االدراة المحلية

50

االقتراع النسبي والمحاصصة بين النظري والتطبيق

51

السلطة الوصية المستقلة لالنتخابات ودورها في شفافية ونزاهة االنتخابات

52

االستغالل االادري والمالي للمؤسسات العمومية للبلدية ودورها في التنمية

53

التصرف في االمالك العمومية والخاصة للبلديات

54

دور الوالة المنتدبون في تسيير المقاطعات االدارية في مجال
تسيير المرافق والمؤسسات العمومية

55

حدود سلطة الضبط في الظروف االستثنائية في القانون الجزائري

