العنوان المقترح
دور الضبط اإلداري في حماية البيئة بالجزائر
حدود الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية
الصلح في الصفقات العمومية
التنظيم القانوني للوالي المنتدب في الجزائر
المنافسة في مجال الصفقات العمومية بالجزائر
إصالح الخدمة العمومية في الجزائر
النظام القانوني لرخصة الهدم
التنظيم القانوني للمقاطعات اإلدارية في الجزائر
ضوابط اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر
دور اإلدارة المحلية في حماية البيئة
الوسائل الضريبية لحماية البيئة
االنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري
منازعات أمالك الدولة في التشريع الجزائري
التنازل عن األمالك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري
اآلليات القانونية لتنفيذ القرار اإلداري
الترقية في قانون الوظيفة العامة
تكييف األخطاء الوظيفية والعقوبات المقررة لها
القرارات اإلدارية المنفصلة و تطبيقاتها على الصفقات
أثر القرار اإلداري على المراكز القانونية لألفراد
مظاهر السلطة في العقود اإلدارية
مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط اإلداري في ظل الظروف غير عادية
اثر الخطأ المهني الجسيم على العالقة الوظيفية
حماية الموظف في نطاق التأديب
الحقوق المالية لموظفي المؤسسات واإلدارات العمومية
موانع شغل الوظائف العمومية
شهادة المطابقة كآلية للرقابة على أشغال التهيئة و التعمير في الجزائر
دور الحكومة االلكترونية في صناعة القرار اإلداري
آليات الرقابة على األموال العمومية
مجلس المحاسبة بين المهام اإلدارية والقضائية
دور اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات ومبدأ حياد اإلدارة
أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها
طرق التسوية الودية للنزاع اإلداري
إشكاالت التنفيذ في المواد اإلدارية
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العنوان المقترح
الصفقات العمومية االلكترونية في القانون الجزائري
الحماية اإلدارية لألمالك الغابية في التشريع الجزائري
الوصاية اإلدارية على المؤسسات العمومية
السلطة التقديرية لإلدارة بين التعسف و الغلط
اإلطار القانوني لطاعة الرئيس في الوظيفة العامة
دور البلدية في تحقيق التنمية المستدامة
الطبيعة التنفيذية للقرار اإلداري
طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام
تفويض المرفق العام في القانون الجزائري
اختصاصات الوالي المنتدب في مجال حماية البيئة
اإلدارة االلكترونية في الجزائر
رقابة القاضي اإلداري على ركن السبب في القرار اإلداري
الحوافز الضريبية لحماية البيئة
مبدأ تدرج البطالن في القرارات اإلدارية
االختصاص العقابي للسلطة اإلدارية المستقلة ومبدأ الفصل بين السلطات
الحق في تولي الوظائف الخاصة بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة
منازعات أمالك الدولة في التشريع الجزائري
اإلدارة بالشفافية كآلية لمكافحة الفساد اإلداري
الغلو في الجزاء اإلداري وأثره على صحة القرار اإلداري
فسخ العقد اإلداري في التشريع الجزائري والمقارن
الجزاءات الخاصة في عقد األشغال العامة
التدريب والتكوين الوظيفية كآلية لتحسين الخدمة العمومية
دور المراقب المالي في ترشيد المال العام
دور الرقابة المالية في الحد من الفساد المالي
نظرية أعمال السيادة في أحكام القضاء المقارن
فسخ العقد اإلداري في التشريع الجزائري
عالقة المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية
حدود سلطة اإلدارة التقديرية في المزاد العلني دراسة مقارنة
القرار اإلداري المضاد -دراسة مقارنة
دور األمالك الوقفية في التنمية االقتصادية
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العنوان المقترح
آليات تفعيل دور البلديات في إدارة التنمية المحلية في الجزائر
إلغاء القرار لحياده عن الهدف المخصص إلصداره
التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية
نظرية االنعدام في القرارات اإلدارية
دور مجلس المحاسبة في الرقابة على األموال العمومية
حجية اإلثبات االلكتروني في المادة اإلدارية
دور التوقيع االلكتروني في إثبات المنازعة اإلدارية
حجية اإلثبات االلكتروني في المادة اإلدارية
إلغاء القرار لحياده عن الهدف المخصص إلصداره
آليات تفعيل دور البلديات في إدارة التنمية المحلية في الجزائر
الحماية القانونية للمقاول من الباطن في إطار عقود األشغال العامة
تشجيع االستثمار من خالل قانون الصفقات العمومية
إشكالية الجمع بين دعوى اإللغاء ودعوى التعويض في القضاء اإلداري الجزائري
الرقابة على قرارات المحافظ العقاري
مسؤولية المقاول من الباطن في التشريع الجزائري
دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومي
تأثير الوصاية على المجالس المحلية المنتخبة في ظل التشريع الجزائري
طرق و أساليب التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية
الرقابة القضائية على التسريح التعسفي للموظف العمومي
الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعة اإلدارية في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
.نظام المداوالت في ظل قانوني البلدية والوالية الجديدين
السلطة التحقيقية للقاضي اإلداري
االستعجال في مادة الصفقات العمومية
إشكالية التنفيذ ضد اإلدارة
اإلجراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقات العمومية
دور األجهزة الرقابية في ضبط مخالفات التعمير
تعسف اإلدارة في استعمال سلطتها وأساليب رقابتها في القانون المقارن
اللّجنة المتساوية األعضاء ودورها في المجال التأديبي
معيار الجدارة في االلتحاق بالوظائف العامة في النظام القانوني الجزائري
أثر العقوبة التأديبية على ترقية الموظف العام
شرط المواعيد في دعوى اإللغاء في الجزائر
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العنوان المقترح
دور األجهزة الرقابية في ضبط مخالفات التعمير
عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص
بداية ونهاية القرار اإلداري
.التنظيم في مؤسسات اإلدارة المحلية
.وضعية األطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري
 .تدريب الموظف العام في الجزائر
ضبط القيد الزمني في سحب القرار اإلداري
مجلس الدولة قاضي نقض – دراسة مقارنة
دور الرقابة القضائية على اإلدارة في إعمال مبدأ التناسب والقيود الواقعة عليها
حدود الضرر في المسؤولية اإلدارية
نهاية الخصومة في المادة اإلدارية
مخالفة اإلدارة اللتزاماتها بالتنفيذ
سلطات وأدوات تنفيذ الضبط اإلداري للمياه قي الجزائر
تسوية منازعات التعمير
مباشرة الخصومة في المادة اإلدارية
الجزاءات المالية الكفيلة بحماية البيئة في الجزائر
دور القضاء اإلداري في حماية البيئة
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