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 " العناوين المقترحة لمذكرات الماستر" 

 0202/0200السنة الجامعية 
 

 تخصص قانون إداري: مذكرات الماسترل المقترحة عناوين/ ال2

 

 الغش الجبائيدور الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة  -1
 مكرر من قانون اإلجراءات الجبائية الجزائري. 39دراسة في المادة -التخفيض المشروط -2
 دور لجنة التوفيق في حل المنازعة الجبائية.-9
 رخصة البناء كأداة رقابة في مجال التهيئة و التعمير. -4
 منازعات التعمير في القانون الجزائري. -5
 للبلدية و أثارها في تحقيق التنمية المحلية .الموارد المالية  -6
 المنظومة القانونية الحاكمة لإلنفاق المالي لالنتخابات في القانون الجزائري. -7
 الطعن اإلداري المسبق في المنازعة الجبائية .-8
 لجان الطعن اإلدارية و دورها في تسوية النزاع الضريبي في التشريع الجزائري.-3

 غير الحائز كأداة لتحصيل الديون الجبائية .اإلشعار لل -01
 دعاوى القضاء الكامل .-00
 التحقيق العقاري كأداة لتطهير الملكية العقارية .-02
 سلطة اإلدارة في تنفيذ العقد اإلداري .-09
 منازعات الضمان االجتماعي -04
 مخططات التهيئة و التعمير كأداة لتسير المجال العمراني. -05



 المحاسبة ودوره في حماية المال العام .مجلس -06
 المتضمن القانون العضوي لالنتخاب.10-20منازعات الترشيح وفقا لألمر رقم -07
 .05-18رخصة البناء على سبيل التسوية وفقا للقانون رقم -08

 

 :مذكرات الماستر تخصص قانون األسرةل المقترحة عناوين/ال0

 

 القانون و الفقه اإلسالمي.وقف الحقوق الفكرية و المعنوية في  -1

 أثر الفقه المالكي على التشريعات المغاربية في األحوال الشخصية. -2

 العقد الموقوف و فاعليته في القضايا المدنية و األسرية. -3

 أحكام األبوة في قانون األسرة الجزائري. -4

 حماية حقوق المرأة في قانون األسرة الجزائري على ضوء االتفاقيات الدولية. -5

 حماية الحق في الحياة الخاصة األسرية في القانون الجزائري. -6

 المسؤولية التقصيرية كأساس قانوني للتعويض في قانون األسرة الجزائري. -7

 اإلكراه و التدليس في قانون األسرة الجزائري. -8

 المنازعات الوقفية. -9

 دور القضاء في حماية الروابط األسرية. -11

 ي في مسائل األحوال الشخصية.االجتهاد الفقهي و القضائ -11

 السلطة التقديرية للقاضي في أحكام األسرة بين الشريعة و القانون. -12

 .استثمارهاحق القاصر في المحافظة على أمواله و  -13

 التفريق القضائي في الفقه اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري. -14

 الحقوق الزوجية بين الشريعة و القانون. -15

 بنوة و النسب في ضوء المستجدات البيولوجية.ال -16

 لمذكرات الماستر تخصص قانون األعمال: المقترحة عناوين/ال

 بالشيء المبيع . االنتفاعحق المشتري في  – 0
 .) دراسة مقارنة ( التسوية القضائيةو  عقد الصلح ضمن أحكام اإلفالس – 2

 .) دراسة مقارنة ( بالسالمة في عقد النقل البحري  االلتزامأحكام  -9



 إجراءات التنفيذ عن طريق الحجز في  القانون الجزائري . -4

 الحق في نطاق المسؤولية المدنية . استعمالالتعسف في  -5

 الحق في الحبس في عقد البيع ) دراسة مقارنة ( . -6

 المسؤولية المدنية عن إجراء التجارب الطبية . -7

 الشركة .الحماية الجزائية ألموال  -8

 الرقابة القضائية على إجراءات اإلفالس و التسوية القضائية . -3

 نفاذ الرهن الرسمي في حق الغير . -01

 المسؤولية المدنية لمالك السفينة ) دراسة مقارنة (. -00

 مسؤولية المحامي عن إفشاء السر المهني ) دراسة مقارنة ( . -02

 ية الشركاء في الشركة التجارية .الشخصي و أثره على مسؤول االعتبار -09

 بضمان سالمة المستهلك في القانون الجزائري . االلتزام -04

 بتسليم العين المؤجرة ) دراسة مقارنة ( . بااللتزامالمسؤولية المدنية عن اإلخالل  -05

 

 


