تخصص ادارة و مـــــــالية
االسم و اللقب
الرقم
 AF01سعيد دمحم علي/ربيح لخضر
 AF02دماني خالد
 AF03بالرقي فيصل/عبد الالوي حليمة
 AF04يحياوي البخاري
 AF05بوشمال سعد/زياني دمحم
 AF06خالدي فريد عبد الكريم
 AF07دمحم صغير طيباوي/المسعود طيباوي
 AF08الياقوت سليماني/زينب عبد الالوي
 AF09بن عيسى خيرة
 AF10بن خيرة مصطفى
 AF11بن عطاهلل صابر
 AF12بونعمة فرحة/سعدي موفق
 AF13بن شريف اسيا خوبة/بن عمر سفيان
 AF14ضيف دمحم
 AF15اربيح حنان
 AF16ردوزي مفتاح
 AF17بن عيسى ليندة
 AF18طاجين نجاة
 AF19غويني يحي
 AF20عطاهلل سايح
 AF21رابحي عامر/بوشمال نبيل
 AF22عليوات الميلود
 AF23عمر خذير
 AF24احمد البشير رقدي
 AF25شنيني دمحم
 AF26قصير ام الخير
 AF27يحياوي جمال
 AF28زبار كنزة
 AF29كحول دمحم/فصيح خليفة
 AF30جقبوب دمحم رضا
 AF31حمايدي بولرباح
 AF32بن عطاهلل عمر/بن مايدي طه
 AF33حاشي عبد الرحمن
 AF34قن حاتم
 AF35زبير دمحم نور الدين
 AF36بونوة لخضر/بافة ياسين
 AF37طوير طارق
 AF38دراح حنان
 AF39حدة راقع
 AF40العيداني دمحم/عرارم علي
 AF41بن سالم البشير
 AF42نوري طاهر/سعيد بوزيدي
 AF43بن ملوكة خيراني
 AF44عمران عبد الغفار مصطفى
 AF45العربي مزوز
 AF46بدرية مصطفى
 AF47زعتر صالح الدين
 AF48احمد عماد
 AF49بحشيش احمد
 AF50عمري نور الدين
 AF51بن صغير دمحم/بونعمة المسعود
 AF52بلعاس امة هلل
 AF53رحمون دمحم/بوقران يوسف
 AF54هشام عرابي سالم
 AF55دباب احمد
 AF56بن حثية عبد القادر
 AF57خلفاوي اسماعيل/بن حثية بن عطية
 AF58رتيبة مزهودي
 AF59زوبير الطيب
 AF60عيسى حميداني/علي مرزاق
 AF61صكصك ابراهيم خليل
 AF62شداد سعاد
 AF63حميدي دمحم رياض
 AF64بن عطاهلل كاميليا هبة
 AF65مقار احمد
 AF66بلخثير دمحم عدنان
 AF67جعيد نور الدين
 AF68شمارة عيدة/محجوب رحمة
 AF69عزوز نور الدين
 AF70زهمي لخضر
 AF71بلكحل لزرق
 AF72اميرة وصال عثماني
 AF73صخري جميلة

عنــــوان المذكــــــــــــرة
تنفيذ الرار االداري امام الجهات االدارية
االليات الدولية لمكافحة الجرائم االقتصادية و المالية
اثار تنفيذ القرار االداري
رقابة دستورية القوانين و تطبيقاتها في التشريع الجزائري و المصري
مسابقات الوظيفة العمومية في الجزائر في ظل المرسوم التنفيذي12/194
االتجاهات الحديثة لتطوير االدارة المحلية في الجزائر
الرقابة المالية على الجماعات المحلية في الجزائر
التنظيم القانوني النشاء و انهاء عالقة العمل في ظل قانون90/11
الضمانات القضائية في الرقابة على القرارات االدارية
سلطة مفتشية العمل في حماية حقوق العمل
الرقابة على النفقات العمومية في الجزائر -بلدية الجلفة-
طرق االثبات في مادة المنازعة الضريبية -دور البلدية في تجسيد الديمقراطيةالمحلية في الجزائر-
التشريع المالي في الجزائر بين السلطتين التنفيذية و التشريعية
القضاء االداري الجزئري-دراسة تحليلية-
دور القاضي االداري في حماية حقوق الموظف
اداة االدارة وفق وظيفتي التخطيط و التنسيق
التنظيم االداري الالمركزي في النظامين الجزائري و الفرنسي
السبطة التنفيذية في ظل التعددية الحزبية الجزائرية
انماط مسابقات االلتحاق بالوظائف العموية في القانون الجزائري
المزايا الجبائية في مجال تطبيق االمر01/03المتعلق باالستثمار
جريمة  ,,,,,,,في القانون الجزائري
المنازعات الجبائية في ظل االصالح الهيكلي لالدارة الجبائية
وظائف االدارة الحديثة و دورها في تحسين االداء االداري
حدود و سلطة القاضي االداري في وقف تنفيذ القرار االداري
وظيفتا التخطيط و التنظيم في االدارة العامة
ادارة االزمات في ظل التخطيط االستراتيجي
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة االقتصادية
الديموقراطية التشاركية كالية لتنمية االدارة المحلية
دراسة المنظومة التشريعية الخاصة باالستثمار االجنبي المباشر في الجزائر
المتعامل المتعاقد بين االلتزامات و الحقوق
طرق ابرام الصفقات العمومية
مجلس المحاسبة و دوره الرقابي على المال العام
اليات مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري
تسوية نزاعات العل الفردية في القانون الجزائري
االليات القانونية لنظام التعويض عن الحوادث الجسمانية
افاق اصالح الرقابة االدارية على االموال العمومية
القابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/249
التنفيذ ,,,,,ضذ االدارة في الجزائر
تسيب القرارات االدارية كضمانة للحقوق و رقابة قضائية فاعلة
تطبيقات العقد االداري االلكتروني في التريع الجزائري
تكوين المجالس المنتخبة في ظل التشريع الجزائري
التنظيم القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفقا الحاكم المرسوم الرئاسي الجديد15/247
سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية
الغرامة
حدود الوصاية على المجالس الشعبية المحلية في التنظيم االداري الجزائري
القابة القضائية على التناسب في القرار االداري
النظام القانوني للملحق في
تنفيذ االحكام القضائية في مواجهة االدارة
تنفيذ االحكام القضائية االدارية و االشكاالت التي يثيرها
الرقابة االدارية على الصفقات العمومية
االساليب الحديثة الدارة االزمات في الفقه االداري المقارن
مجلس االمة في ظل التعديالت الجديدة2016
وظائف االدارة العامة
عقلنة و ترشيد النفقات العمومية في الجزائر في ظل قانون المالية2016
صندوق ضمان الصفقات العمومية و دوره في تنفيذ الصفقات
الدائرة بين االختصاص المحلي و االختصاص المركزي في الجزائر
الحق النقابي في المعاهدات و االتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري
الرقابة القضائية على القرارات التاديبية
دور الرقابة االدارية في مكافحة الفساد
الصلح في المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري
االستقالل المالي لميزانية البلدية
السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري2016
النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر
االصالح االداري في ظل دستور 96
الرقابة المالية على االجهزة االدارية
الحقوق و االلتزامات الناشئة عن العقد االداري
تطور االدارة الجبائية في ظل التغيرات االقتصادية
اختصاص قضاء االلغاء في العقود االدارية
سلطات االدارة المتعاقدة و حقوق المتعاقد معها اثناء تنفيذ العقد االداري في الجزائر
االطار القانوني للقرار االداري
مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية و اليات مكافحتها وفق قانون15/247
ظوابط سلطة االدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها
الشروط االستثنائية في العقد االداري

 AF74رقيق بن مشيش
 AF75قاسم خليل/الباهي مأمون
 AF76حسيني حنان
 AF77رقيق دمحم/عبد العالي ايمان
 AF78سي بشير لخضر
 AF79حميداني علي
 AF80بريكي بشير
 AF81بن يحي طارق
 AF82زايدي امال
 AF83عبد الكريم عائشة
 AF84رحماني بوبكر
 AF85بوعبدلي زوينة
 AF86حانطي احمد
 AF87ربحي رابح
 AF88شريط زكريا
 AF89امجكوح لطيفة
 AF90مزاري شمس النهار
 AF91الحدي خديجة كريمة

تنظيم مهمة الرقابة المالية من اجل ترشيد االنفاق العام
طرق مكافحة الجرائم االقتصادية في التشريع الجزائري
االليات القانونية كضمان لتحصيل قروض الوكالة الوطنية لدعم التشغيل
اشكالية تعريف العقد االداري في الجزائر
دور عقد االمتياز في تطوير العالقة بين االدارة و القطاع
تحسين الخدمة العمومية و تقريب االدارة من المواطن -االدارة الرقمية في الجماعات االقليمية
القانون 90/21المتعلق بالمحاسبة العمومية كنظام تسيير و اعالم و مراقبة
مكانة قانون المالية التكميلي في النظام الجزائري
دور المال العام في حسن سير االدارة العامة
تنظيم االدارة المالية من اجل ترشيد االنفاق العام
القاضي االداري و دوره في حماية حقوق االفراد من تعسف االدارة العامة
التنظيم القانوني للهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر
االليات القانونية و االقتصادية لتشجيع االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر
االدارة العامة و مبدا التشاركية
تفعيل النظام العام في الجزائر و اليات حمايته بالضبط االداري
الوفاء بالمقابل المالي في قانون الصفقات العمومية
الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائري
الضمانات الدستورية للحريات العامة بالجزائر

