
2المواضيع المتبقية لمذكرات التخرج ماستر 

قانون جنائي و علم االجرام:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

إمضاء الطلبةالمشرف موضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

التجربة التشريعية الجزائرية لمكافحة الفساد المالي في الجزائر1

جريمة الترحيل القسري في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي2

حماية االماكن الدينية المقدسة زمن النزاعات المسلحة 4

الجرائم في زمن كوفيد5

جرائم االعتياد في التشريع الجزائري6

احكام التقادم في الجريمة المستمرة7

الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة في التشريع الجزائري8

الحماية الجزائية لالثار في التشريع الجزائري9

المحرض في التشريع الجزائري10

جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في التشريع الجزائري11

األوامر الجزائية في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري12



الحماية الجزائية للعالمة التجارية في التشريع الجزائري13

09/08دور النيابة العامة في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 14

جريمة اخفاء عائدات الفساد في التشريع الحزائري15

جريمة االخفاء التمويل الخفي لألحزاب السياسية16

جريمة اإلهمال الواضح في التشريع الجزائري17

جريمة تلقي الهدايا في التشريع الجزائري18

اليات مكافحة وقمع الجرائم المتعلقة بالمنافسة واالسعار في القانون الجزائري19

االليات الدولية لمكافحة الفساد المالي في القانون الجزائري20

 السببية الجنائية بين الفقه والقضاء ،دراسة مقارنة،21

الدفوع امام القضاء الجنائي22

مسوولية الممتنع الجنائية23

القوة القاهرة في القانون الجزاءي24

تعدد الجريمة واثره في العقوبة دراسة مقارنة 25

قاعدة األصل براءة الذمة دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة 26

واجبات المحامي في النظام القانوني الجزائري27



.أثر رضاء المجني عليه على المسؤولية الجنائية28

.طبيعة المسؤولية الجنائية للحدث وتطورها في التشريع الجزائري29

واجبات المحضر القضائي ومسؤوليته القانونية في القانون الجزائري 30

دور القطب السيبراني في محاربة الجريمة االلكترونية31

.الحماية الجزائية للبطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا32

.دور النيابة العامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية وحماية ناقص االهلية33

المحاكم ذات االختصاص الموسع34

الحماية الجزائية لألراضي الفالحية والرعوية35

.جرائم الممارسات التجارية36

اجراءات متابعة األحداث في التشريع الجزائري37

جريمة الترحيل القسري للمدنيين في القانون الدولي االنساني38

الجهود الدولية في مكافحة المنشطات الرياضية39

مشروعية تناول المنشطات الرياضية في المحافل الدولية والوطنية40

المركز القانوني لضحايا  جرائم االتجار بالبشر41



الحقوق المقررة لذوي االحتياجات الخاصة في اتفاقية حقوق المعاق42

الحماية الجزائية لنظام المعالجة اآللية للمعطيات 43

الجريمة المتعدية القصد44

الحماية الجنائية للصفقات العمومية 45

المسؤولية الجزائية عن حوادث المرور في القانون الجزائري46

 المسؤولية عن الخطأ القضائي في التشريع الجزائري 47

الحماية الجزائية للمعامالت االلكترونية48

جريمة القذف على وسائل التواصل االجتماعي 49

تسجيل الصوت و الصورة بين التجريم و االباحة 50

51
(La visioconférence) المحاكمة الجنائية عن طريق المحادثة المرئية 

الدليل اإللكتروني أمام القضاء الجزائي52

الجريمة الشكلية في التشريع الجزائري53

 التطبيقات العملية للجريمة المستمرة في التشريع الجزائري54

المسؤولية الجزائية عن مخالفة تدابير الوقاية من فيروس كورونا في التشريع الجزائري55

 نظام االختيار القضائي في التشريع الجزائري 56



جريمة تقليد االختام والدمغات في التشريع الجزائري 57

جريمة شهادة الزور في التشريع الجزائري 58

جريمة اختالس الممتلكات في القطاع الخاص59

 جريمة الغش في التشريع الجزائري60

 جريمة تمويل االرهاب في التشريع الجزائري 61

مقبولية االثبات الجنائي62

الحماية القانونية للغابات في التشريع الجزائري63

دور التشريع الجنائي في ضبط االخالق االجتماعية 64

جرائم الغش والتدليس في الموادالغذائية والطبية 65

المساءلة عن الجرائم الدولية 66

المسؤولية الجنائية للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي 67

التعاون القضائي الدولي و المساعدة القضائية 68





2المواضيع المتبقية  لمذكرات التخرج ماستر 

قانون اعمال:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

امضاء الطلية المشرف موضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

النظام القانوني للتفاوض في عقود التجارة اإللكترونية1

القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار الدولية 2

النظام القانوني للمالحة البحرية في التشريع الجزائري3

القواعد القانونية لحماية المستهلك من اإلعالن التجاري الكاذب4

المخاطر التي تهدد خصوصية البيانات الشخصية المتداولة عبر األنترنت5

صالحيات أعوان الضبط االقتصادي في مجال حماية المستهلك وقمع الغش6

برنامج المطابقة لقواعد المنافسة كأداة لضبط السوق في الجزائر7

النظام القانوني لاللتزام باإلعالم قبل التعاقد اإللكتروني8

الضمانات القانونية ضد المخاطر المصرفية في التشريع الجزائري9

الطرق الودية لتسوية منازعات التجارة الدولية 10

النظام القانوني لالستثمار في المجال المصرفي11

الرقابة المالية على البنوك والمؤسسات المالية 12



االلتزام بسرية  الحسابات المصرفية 13

شركات رأس المال االستثماري 14

المسؤولية الجزائية للمصرفي15

اندماج الشركات في القانون الجزائري16

الرقابة الداخلية والخارجية على المصارف اإلسالمية17

إجراءات سير الدعوى التحكيمية في التشريع الجزائري18

تنفيذ الحكم التحكيمي التجاري الدولي في التشريع الجزائري19

إجراءات الطعن في احكام التحكيم في التشريع الجزائري20

عالقة التحكيم بالقضاء في التشريع الجزائري21

دور التحكيم في جلب االستثمار في التشريع الجزائري22

أحكام ومعايير اتفاقيات بازل في المنظومة البنكية الجزائرية23

المعامالت التجارية بين التوقيع و المصادقة االلكترونين حالة الجزائر24

جرائم مخالفة ممارسة األنشطة التجارية25

 الرقمنة في القطاع المالي في الجزائر 26



.حماية المستهلك من المنتجات الصيدالنية27

.مبدا الحيطة في قانون حماية المستهلك28

رأس مال الشركات التجارية29

الحصص العينية في الشركات التجارية30

االلتزام بالمطابقة في عقود االستهالك31

النظام القانوني للعالمة المشهورة32

النظام القانوني للتجميعات االقتصادية

33

حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية34

النظام القانوني للعقد التجاري الدولي35

المفاوضات في عقود التجارة الدولية36

دور حماية الملكية الصناعية في تشجيع االستثمار االجنبي37

القضاء االستعجالي ودوره في مادة المنازعة الضريبية38

09/08الطرق البديلة الصلح والوساطة في ضوء قانون االجراءات المدنية واالدراية39

الشيك و الكمبيالة- التنفيذ الجبري للسندات التجارية40



  المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية 09-08التحكيم وفقا للقانون41

تنفيذ  قرارات التحكيم الداخلية والدولية42

النظام القانوني لرسالة الضمان المصرفية في الجزائر43

2020نظام الضريبة الجزافية والتدابير الجبائية لقانون المالية 44

الضريبة على الدخل وأثرها على اجرة العامل 45

دور البنوك في التمويل التقليدي واثره على االقتصاد الوطني 46

مبدأ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية في التشريع الجزائري 47

جرائم االفالس في القانون التجاري الجزائري 48

أحكام االيجار من الباطن في القانون الجزائري 49

صالحيات مجلس النقد والقرض في التشريع الجزائري 50

العمليات المصرفية في التشريع الجزائري 51

النظام القانوني للتامين البحري على السفينة52

تنازع االختصاص بين القضاء وادارة الجمارك53

دور ادارة الجمارك في حماية الملكية الصناعية54

أليات تسوية منازعات الضريبية في التشريع الجزائري55



مسؤولية الناقل البحري لألشخاص56

مسؤولية الناقل البحري للبضائع57

حماية المساهم في شركة المساهمة58

النظام القانوني لالعتماد االيجاري في التشريع الجزائري59

التحكيم كالية لفض منازعات النقل البحري60

المسؤوبية القانونية للصيدلي عن األخطاء المهنية لمساعديه61

األمن القانوني لالستثمارت األجنيبة في الجزائر62

-بطاقات االئتمان نموذجا-الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني في الجزائر63

دور مجلس المنافسة في مراقبة التجميعات االقتصادية64

مجلس المنافسة كآلية لضبط النشاط االقتصادي64

البراءة الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة65

شرط اعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية66

شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار67

التحكيم في العقود التجارية االلكترونية68

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري69



قانون االرادة في عقود التجارة الدولية70





2المواضيع المتبقية  لمذكرات التخرج ماستر 

قانون اداري:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

امضاء الطلبة المشرف الموضوع اسم و لقب الطالبالرقم

التحكيم لحل منازعات العقود االدارية الدوليه1

.الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية 2

2020في ظل التعديل الدستوري 

إختصاص مجلس الدولة باالجتهاد القضائي 3

.أثر التعديالت الدستورية على النظام الدستوري الجزائري4

.2020حرية الرأي في التعديل الدستوري لسنة 5

.آليات تفعيل دور البلدية في ادارة التنمية المحلية6

نزاهة العملية االنتخابية من خالل ضمانات قانون االنتخابات7

العلم اليقيني بالقرارات االدارية8

 قواعد االثبات في المنازعات االدارية9

الرقابة القانونية على األنشطة الحزبية في الجزائر 10

.االحكام القانونية لالثر الرجعي للقرارات االدارية 11

الحماية القضائية لحقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الجزائري 12



.الطابع التحقيقي لإلثبات في المنازعات اإلدارية13

.دور مجلس الدولة الجزائري في حماية الحقوق والحريات14

. واجبات القيادة اإلدارية15

.أثر وظيفة التخطيط في النشاط اإلداري16

صالحيات المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي في الجزائر17

دور القضاء اإلداري المستعجل في حماية الحريات الدستورية18

الرقابة القانونية على اعمال الحكومة 19

.دور المجتمع المدني في ترسيخ النظام الديمقراطي20

األجهزة اإلدارية المساعدة للوزارة في الجزائر21

دور البرلمان في مكافحة الفساد22

 01-21المجالس الشعبية المحلية في ظل األمر 23

المحكمة الدستورية و دورها في ترقية القضاء الدستوري24

تجميد عمل البرلمان و التشريع بمراسيم هل تكرس النظام الرأساوي 25

في تونس أم اإلنتقال إلى النظام الرئاسي؟

دور األغلبية الرئاسية و األغلبية البرلمانية في تسمية الوزير األول26

2020 من خالل التعديل الدستوري 

.انعكاسات التهرب الضريبي على الخزينة العمومية27



الطعن في قرارت المحافظ العقاري في التشريع الجزائري28

النظام القانوني لعقود التعمير في التشريع الجزائري29

جهود الدولة في إصالح الخدمة العمومية30

سلطات االدارة في مجال قانون الصفقات العمومية الساري المفعول31

أثر االجراءات االدارية على مناخ االستثمار في الجزائر32

عالقة المصالح المحلية بأعمال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري 33

مبدأ استمرارية سير المرفق العام في ظل جائحة كورونا34

مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين من جائحة كورونا35

النظام القانوني لمجلس المحاسبة 36

الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لالدارة 37

-الكورونا نموذجا-سلطات الضبط اإلداري في ظل الظروف الطارئة38

199-20اللجان االدارية المتساوية األعضاء في ظل المرسوم التنفيذي 39

المسؤولية االدارية لمستشفيات الصحة العمومية40

رقابة القضاء االداري على التصريح بالمنفعة العمومية في التشريع41

الجزائري 

الرقابة القضائية على قرارات السلطات المستقلة 42



منازعات الترشح لالنتخابات البلدية 43

النظام القانوني للعقود االدارية في التشريع الجزائري 44

نظام التمثيل النسبي واثره على اداء المجلس الشعبي البلدي45

دور القضاء االداري في ضمان نزاهة العملية االنتخابية 46

المركز القانوني لالجانب في التشريع الجزائري 47

منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائري 48

ضمانات استقاللية السلطة القضائية 49

الرقابة على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية50

آثار الفساد اإلداري على التنمية في الجزائر51

المسؤولية اإلدارية وعالقتها بقيم وأخالقيات الموظف العام52

الواليات المنتدبة في التشريع الجزائري 53

سلطة الضبط السمعي البصري في التشريع الجزائري 54

دعوى القضاء الكامل في التشريع الجزائري 55

حدود التفويض في االختصاصات االدارية في ظل االدارة االلكرونية56

دور االدارة المحلية في العملية االنتخابية 57



دور الجماعات المحلية في تخطيط االنشطة في مجال حماية البيئة 58

الحماية االدارية للبيئة المائية في التشريع الجزائري 59

الرقابة االدارية على البناء الفوضوي في التشريع الجزائري 60

النظام القانوني للحركات الجمعوية في الجزائر 

61

حق الموظف في ممارسة معتقداته الدينية في التشريع الجزائري 

الشرطة العمرانية ودورها في حماية البيئة 62

التنظيم االداري للمدارس القرآنية في الجزائر 63

التنظيم االداري للمكتبات الوطنية العامة في الجزائر 64



2المواضيع المتبقية  لمذكرات التخرج ماستر 

حماية البيئة:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

امضاء الطلبةالمشرفموضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

الجباية البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 1

دور منظمة األمم المتحدة في التصدي لظاهرة اللجوء البيئي2

النفايات الطبية واثرها علي البيئة في التشريع الجزائري 3

مدى كفاية و فعالية القانون الجزائري في حماية البيئة4

حماية التراث واالمالك الوقفية في التشريع الجزائري5

دور التنمية المستدامة في تكريس الحق في البيئة السليمة6

حالة الطواريء الصحية في زمن الوباء 7

األساس القانوني للحق في البيئة السليمة في المواثيق الدولية واإلقليمية8

اإلطار التشريعي لمكافحة التصحر في الجزائر 9

السياحة البيئية بين مقتضيات التنمية ومتطلبات الحق في بيئة صحية10

االساس الدستوري لحماية البيئة11

المحميات الطبيعية في القانون الجزائري وحمايتها القانونية12



التسوية السلمية للنزاعات البيئية13

دور أجهزة الرقابة الدولية لحقوق اإلنسان في حماية الحق في البيئة الصحية14

 المسئولية الجنائية الناشئة عن النفايات اإللكترونية 15

  OCDEدور منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 16

في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

مسؤولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة في المجال البيئي17

اإلخطار المسبق ودوره في حماية البيئة18

حماية البيئة من استعماالت الغاز الصخري19

. المسؤولية الجزائية عن الضرر االيكولوجي الخالص20
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2المواضيع المتبقية  لمذكرات التخرج ماستر -

قانون عقاري:تخصص
2021/2022للسنة الجامعية 

امضاء الطلبة المشرفموضوع المذكرةاسم و لقب الطالبالرقم

دور استقرار الملكية العقارية في دعم االستثمار1

الوكالة الخاصة في ابرام عقود البيع العقاري في التشريع الجزائري2

أحكام تصرف الولي والوصي والقيم في األمالك العقارية لناقصي األهلية3

المسح الغابي في التشريع الجزائري 4

المسؤولية االدارية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري 5

أثر ازدواجية أحكام الشهر العقاري على تقدم تطبيق نظام الشهر العيني6

خصوصية البناء في األراضي الصحراوية7

شهر االيجارات العقارية في القانون الشهر العقاري الجزائري8

شهر حكم رسو المزاد العلني في التشريع الجزائري 9

خصوصية العقارات كحصة عينية في عقد الشركة التجارية 10

استثمار العقار العمراني الوقفي11



الطبيعة القانونية للعقارات الموجهة لالستثمار12

08/04طبقا لألمر 

دور القضاء في تقرير حق التخصيص لعقارات المدين وقيده 13

بالمحافظة العقارية 

الحيازة في عقد الرهن االعقاري واثارها في التشريع الجزائري 14

امتياز متقاسم العقاري في القسمة بمعدل  في التشريع الجزائري 15
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ي الجزائر آفاق 
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قية العقارية30 ي للسكن مؤسسة  داعمة لنشاط التر
الصندوق الوطن 

ي 31
 
ي لمعادلة الخدمات االجتماعية ف

دور الصندوق الوطن 

دعم نشاط الترقية العقارية
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