المدرسة الوطنية لإلدارة موالي أحمد مدغري
مركز التوثيق ،البحث والخبرة
مصلحة المكتبة

مذكرات الماجستير
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مكتب االقتناءات
والمعالجة البيبليوغرافية

الجزائر6102،

الرقم

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

المؤلف
زٌدانً ،زٌن
الدٌن

سٌاري ،أسٌا

سكاكنً ،باٌة

14.

العدالة الجنائٌة الدولٌة و دورها فً حماٌة حقوق اإلنسان

4172/3
?199

دفع المسؤولٌة العقدٌة بالقوة القاهرة  :دراسة مقارنة بٌن القانون
زروقً ،الطٌب
الجزائري و المصري و الفرنسً

1978

4181/3

فاضلً ،إدرٌس المسؤولٌة عن األشٌاء غٌر الحٌة فً القانون المدنً الجزائري

1979

4174/3

نظام الترقٌة فً الوظٌفة العمومٌة

1979

4192/3

القٌادة اإلدارٌة و دورها فً تطوٌر اإلدارة الجزائرٌة

1982

4881/3

1984

4170/3

طبٌعة النظام القضائً الجزائري و مدى فعالٌته فً مراقبة أعمال
اإلدارة

1985

7518/3

فرٌحة ،حسٌن

منازعات الضرائب المباشرة فً الجزائر

1985

4173/3

جعفور ،محمد
سعٌد

إجازة العقد القابل لإلبطال فً القانون المدنً الجزائري

1985

4186/3

1985

4151/3

1985

4183/3

4176/3

9.

13.

تقنٌات التفاوض فً المعاهدات الدولٌة المتعددة األطراف

8054/3

7032/3

لقرٌعات،
بوجمعة

12.

7641/3

بن ٌوسف ،بن العالقة بٌن نظامً المسؤولٌة المدنٌة و مدى جواز الخٌرة بٌنهما
فً القانون المدنً الجزائري
رقٌة

8.

11.

تجسٌد النظام اإلجتماعً فً القانون األساسً العام للعامل

4184/3

خنوف ،حضرٌة تطور فكرة الخطأ فً المسؤولٌة التقصٌرٌة و العقدٌة

خلٌفة ،عصمت
عبد المجٌد

10.

العنوان

السنة

الترتيب

بوشاشًٌ ،وسف حوالة الحق فً القانون المدنً الجزائري  :دراسة مقارنة
ماحً هنً،
موسى

ٌوسفً ،السبتً األنظمة المختلفة فً تأدٌب أعوان الدولة

15.

بلخٌضر ،عبد
الحفٌظ

16.

بن عائشة ،عبد التفرقة بٌن اإللتزام ببذل عناٌة و اإللتزام بتحقٌق غاٌة فً القانون
المدنً الجزائري
الرحمان

1985

مجٌطنة ،مسعود الدٌن و المدٌونٌة فً الرأسمالٌة و إنعكاساتها على البلدان النامٌة

1991

8069/3

إنشاء الرهن الرسمً و إنقضاؤه فً القانون المدنً الجزائري
لحمٌم ،زولٌخة
مقارنا

1996

7064/3

17.
18.

اإلنهاء التعسفً لعقد العمل  :دراسة مقارنة

الرقم

19.

المؤلف
زٌوش ،رحمة

العنوان
الرقابة المالٌة على أعمال مؤسسات مراكز التكوٌن المهنً و
التمهٌن

20.

لونٌسً ,راضٌة -إتفاق األمم المتحدة ل  5999/40/48حول حفظ و إدارة أرصدة
أمال
األسماك الموزعة و أرصدة األسماك الراحلة الكبرى

21.

إجراءات توظٌف الموارد البشرٌة :دراسة حالة مستشفى أحمٌدة
بن عجٌلة باألغواط

علوط ،الطٌب

السنة

الترتيب

7080/3(2) 1999

8317/3 2001

7465/3(2) 2006

22.

إبعاد األجانب على ضوء اجتهاد أجهزة االتفاقٌة األوربٌة لحماٌة
قٌة ,عبد اللطٌف
حقوق اإلنسان و الحرٌات األساسٌة

8315/3 2007

23.

زنٌبع ،علً

تكٌٌف اإلضراب فً إطار قانون  94-46المتعلق بالوقاٌة من
النازعات الجماعٌة فً العمل و تسوٌتها و ممارسة حق اإلضراب

7602/3 2008

بسناس ،توفٌق

اإلطار القانونً لممارسة الحقوق و الحرٌات السٌاسٌة فً الجزائر

8033/3 2012

دحال ،بوبكر

تأمٌن السلسلة اللوجستٌة الدولٌة فً الجزائر

8482/3 2016

قاٌدٌ ،اسٌن

قانون المنافسة و األشخاص العمومٌة فً الجزائر

6959/3 2000

بن زاغو ,نزٌهة

رئٌس الحكومة فً ظل النظام السٌاسً الجزائري

6310/3 2001

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

قرار محكمة العدل الدولٌة لعام  5997الفاصل فً النزاع بٌن
بوروبة ،سامٌة
الدنمارك و النروٌج حول الجرف القاري لجان ماٌن

6951/3 2001

بن علٌة ،حمٌد

مفهوم و محتوى العقد اإلداري فً القضاء اإلداري

6950/3 2001

شنوفً ,فاتح

مكانة مجلس األمة فً النظام الدستوري الجزائري

8318/3 2002

بودر ,هجٌرة

وحدة النظام القانون الدولً فً مواجهة التطور القضائً الدولً

8316/3 2003

المتعامل المتعاقد فً ظل النظام القانونً للصفقات العمومٌة

7530/3 2005

بن دعاس ،سهام

بن أمزال ،لحسن النظام القانونً للوالً المنتدب فً القانون اإلداري الجزائري
حدري ،سمٌر

السلطات اإلدارٌة المستقلة الفاصلة فً المواد االقتصادٌة و المالٌة

جبار ،عبد الجبار السٌاسات السٌاحٌة فً الجزائر  :دراسة تحلٌلٌة 2000-2025
حدادي ،رٌم
شهاب

الوسائل القانونٌة الجدٌدة لتموٌل المؤسسات فً القانون الجزائري

7587/3 2005
7593/3 2006
7979/3 2008
8060/3 2011

الرقم
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

المؤلف

العنوان

ضٌف ،محمود المساس بحق المؤلف فً القانون الدولً الخاص
أوالج ,ملٌكة

نظام اللجان اإلدارٌة و تطبٌقاته على اللجان المتساوٌة األعضاء فً
الوظٌف العمومً

السنة

الترتٌب

8084/3(5) 2012
8319/3 2012

بوضٌاف ،قدور عقد اإلمتٌاز فً تسٌٌر الموارد المائٌة

8058/3(4) 2013

دور اإلعالم السمعً البصري فً توجٌه العملٌة السٌاسٌة  :دراسة
زحاف ،عبد هللا
حالة قناة الجزٌرة

8378/3 2014

شعال ،قوٌدر

المغرب العربً فً ظل التحوالت اإلقلٌمٌة

8481/3 2015

بلغالم ،علً

المجلس الشعبً الوالئً فً ظل القانون رقم 56/40

8334/3 2016

بن دحمان ،سٌلٌة أثر الدوافع فً تحقٌق الرضا الوظٌفً

8374/3 2016

