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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

العنوان
Droit Pénal
Droit pénal comparé
Droit pénal des affaire & des sociétés
commerciales
Droit pénal général : Introduction au
droit criminel théorie générale de a
responsabilité pénale
 Droit pénal général : L'infractionL'auteur-Les peines
La peine : Discours, pratiques,
représentations
La responsabilité pénale : L'interdit
pénal,l'infraction pénale
La Saisine du juge d'instruction
Le nouveau droit pénal
أبحاث تحلٌلٌة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة حول
الجرٌمة المشهورة ،أوامر قاضً التحقٌق ،الدعوى
المدنٌة التبعٌة
أبحاث فً القانون الجنائً
إثبات الجرٌمة على ضوء اإلجتهاد القضائً  :دراسة
مقارنة
أثر الردع الخاص فً الوقاٌة من الجرٌمة فً القانون
األردنً  :دراسة مقارنة مع القانون اإلٌطالً والقانون
المصري
أثر براءة المتهم فً إثبات جرٌمة البالغ الكاذب :
القضاء فً دعوى البالغ الكاذب  -أحوال البراءة من
اإلتهام  -اإلحتجاج باألعمال القضائٌة  -أثر البراءة
على القاضً الجنائً عند فصله فً الدعوى
إجراءات المعاٌنة الفنٌة لمسرح الجرٌمة
إجراءات تأسٌس الحكم الجنائً فً القانون  :دراسة
فقهٌة قانونٌة مقارنة تبحث فً نظام تأسٌس الحكم
الصادر عن محكمة الجناٌات و إشكالٌة الشرعٌة فٌه
أجهزة العدالة الجنائٌة و حقوق ضحاٌا الجرٌمة
إحالة الدعوى الجنائٌة من سلطة التحقٌق إلى قضاء
الحكم
أحكام المسؤولٌة الجزائٌة
أحكام المسؤولٌة عن الجرائم الطبٌة من الناحٌة
الجنائٌة المدنٌة و التأدٌبٌة لألطباء و المستشفٌات و
المهن المعارضة لهم
اركان الجرٌمة وطرق اثباثها فً قانون العقوبات
الجزائري
استجواب الشهود فً المسائل الجنائٌة  :دراسة مقارنة
فً القانون الوضعً والفقه اإلسالمً
أسس التشرٌع الجنائً فً اإلسالم

المؤلؾ
Cartier, Marie-Elisabeth
Pradel, Jean

الشفرة
345/00236/1
345/00257/1

عدد
النسخ
1
1

Belloula, Tayeb

345/00275/1

3

Bernardini, Roger

345/00259/1

1

Kolb, Patrick

345/00235/1

1

Hoareau-Dodinau, Jaqueline

345/00277/1

2

Zaalani, Abdelmadjid
Abed, M'hamed
Vermelle, Georges

345/00276/1
345/00331/1
345/00237/1

3
1
1

سعد ،عبد العزٌز
األسدي ،ضٌاء

345/00072/1
345/00307/1

21
4

جمال ،نجٌمً

345/00288/1

14

الورٌكات ,محمد

345/00005/1

2

جابر ،حسٌن
الجبارة ،عبد الفتاح

345/00203/1
345/00322/1

1
3

زعٌمش ،رٌاض
الفقى ،أحمد

345/00260/1
345/00256/1

2
1

عبد المنعم ،سلٌمان
الحٌدري ،جمال

345/00004/1
345/00319/1

2
5

فرج ،أمٌر

345/00195/1

3

إبراهٌم ،بلعالٌات

345/00187/1

13

العادلً ،محمود
الحلبً ،محمد

345/00214/1
345/00321/1

1
2
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إشكاالت التنفٌد فً المواد الجنائٌة
إشكاالت التنفٌذ فً المواد الجنائٌة فً ضوء الفقه
وقضاء النقض  :العقوبة  :تنفٌذها  :األحكام الواجبة
التنفٌذ
إشكاالت التنفٌذ وطلب إعادة النظر  :فً ضوء الفقه
والقضاء
أصول أعمال النٌابات و التحقٌق العملً
أصول اإلجراءات أمام محكمة الجناٌات
أصول البحث والتحقٌق الجنائً  :موضوعه ،أشخاصه
والقواعد التً تحكمه
أصول التحقٌق الجنائً  :إجراءات التحقٌق بمعرفة
مأمور الضبط القضائً  ،و النٌابة العامة طبقا
للتعلٌمات القضائٌة للنٌابات
أصول المحاكمات الشرعٌة الجزائٌة
أصول علم اإلجرام وعلم العقاب  :دراسة تحلٌلٌة
وصفٌة موجزة
أصول علمً اإلجرام و العقاب
أصول علمً اإلجرام والعقاب فً الفقهٌن الوضعً
واإلسالمً
اإلبداع فً المرافعات العملٌة فً الجنح والجناٌات
اإلثبات فً المواد الجزائٌة فً ضوء الفقه واإلجتهاد
القضائً
اإلثبات فً المواد الجنائٌة
اإلجراءات الجنائٌة  :مرحلة اإلستدالالت  -سٌر
الدعوى الجنائٌة  -والدعوى المدنٌة المرتبطة بها -
والتحقٌق  -والحكم  -والطعن فً الحكم الصادر فً
الدعوى الجنائٌة
اإلجراءات الجنائٌة لألحداث الجانحٌن  :دراسة مقارنة
فً تشرٌعات الدول العربٌة والقانون الفرنسً فً
ضوء اإلتجاهات الحدٌثة فً السٌاسة الجنائٌة
اإلجرام الجنسً
اإلجهاض بٌن اإلباحة و التجرٌم
األحكام الجنائٌة المتعلقة بعملٌات نقل وزراعة
األعضاء البشرٌة بٌن األحٌاء  :دراسة مقارنة
األحكام الموضوعٌة واإلجراءات للجرٌمة المنظمة فً
ضوء السٌاسة الجنائٌة المعاصرة  :دراسة مقارنة بٌن
التشرٌع واالتفاقٌات الدولٌة والفقه والقضاء
األدلة الجنائٌة المادٌة  :مصادرها ،أنواعها ،أصول
التعامل معها
االدلة الفنٌة للبراءة و اإلدانة فً المواد الجنائٌة
اإلرهاب البٌئً فً قانون العقوبات  :دراسة تحلٌلٌة
نقدٌة مقارنة
اإلستجوابات الجنائٌة
االستخدام ؼٌر المشروع لبطاقة اإلئتمان  :المسؤولٌة
الجزائٌة والمدنٌة

طنطاوي ،إبراهٌم

345/00116/1

2

فودة ،عبد الحكم

345/00097/1

2

عبد المطلب ،إٌهاب
مراد ،عبد الفتاح
سعد ,عبد العزٌز

345/00096/1
345/00228/1
345/00269/1

2
1
11

الهٌتى ،محمد

345/00088/1

5

المنشاوي ،عبد الحمٌد
الرباٌعة ،أسامة

345/00229/1
345/00146/1

2
1

نجم ،محمد
القهوجً ،علً

345/00007/1
345/00159/1

2
3

المشهدانً ،محمد
لبن ،علً

345/00006/1
345/00104/1

5
2

عبد القادر ،العربً
هرجة ،مصطفى

345/00079/1
345/00233/1

4
1

أبو عامر ،محمد

345/00071/1

3

موسى ،محمود
نبٌه ،نسرٌن
المحروقً ،مٌادة

345/00113/1
345/00025/1
345/00309/1

3
2
4

عبد هللا ،إدرٌس

345/00110/1

2

سوٌلم ،محمد

345/00125/1

3

الهٌتى ،محمد
عابدٌن ،محمد

345/00086/1
345/00244/1

2
2

رشوان ،رفعت
الروبً ،سراج الدٌن

345/00030/1
345/00032/1

2
2

البؽدادي ،كمٌت

345/00067/1

8
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اإلشكاالت االجرائٌة للشهادة فً المسائل الجزائٌة :
دراسة مقارنة
اإلضراب بٌن اإلباحة والتجرٌم  :دراسة مقارنة
االطار القانونً لمكافحة ؼسٌل األموال
اإلمتناع عن عالج المرٌض بٌن الفقه اإلسالمً
والقانون الوضعً  :دراسة مقارنة
البراءة فً قضاٌا المخدرات  :عرض ألسباب البراءة
الصادرة من محاكم الجناٌات فً ضوء أحكام محكمة
النقض مع تحلٌلً فقهً و قضائً ألهم جرائم
المخدرات الشائعة
البصمات الوراثٌة

الخرابشة ،إحمود
قندٌل ،أشرؾ
علً ،لعشب

345/00138/1
345/00300/1
345/00151/1

6
4
10

القاضً ،هشام

345/00119/1

1

الشواربً ،عبد الحمٌد
روجٌه ،فٌلٌب

345/00217/1
345/00135/1

1
8

البصمة الوراثٌة  :حجٌتها فً اإلثبات الجنائً والنسب األحمد ,حسام
البصمة الوراثٌة ومدى حجٌتها فً اإلثبات  :دراسة
عبد الداٌم ،حسنى
مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً والقانون الوصفى
البطالن فً إجراءات اإلستدالل  :السلطة المختصة
باإلستدالل  :البحث عن الجرائم ...فً ضوء الفقه
عبد المطلب ،إٌهاب
والقضاء
صادر ،جوزؾ
البند الجزائً
التحقٌق اإلبتدائً فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة
الجوخدار ،حسن
 :دراسة مقارنة
موسى ،مصطفى
التحقٌق الجنائً فً الجرائم اإللكترونٌة
التحقٌق الجنائً والتصرؾ فٌه واألدلة الجنائٌة :
أبو الروس ،أحمد
التحقٌق فً الدعوى الجنائٌة
بوسقٌعة ,أحسن
التحقٌق القضائً
بوسقٌعة ،أحسن
التحقٌق القضائً
أعمر ،قادري
التعامل مع األفعال فً القانون الجزائً العام
التعاون الدولً لمكافحة الجرٌمة  :رؤٌة إستراتٌجٌة
شحاتة ،عالء الدٌن
وطنٌة للتعاون الدولً لمكافحة المخدرات
التعلٌق الموضوعً على قانون العقوبات  :الجناٌات و
الشواربً ،عبد الحمٌد
الجنح و المخالفات التً تحدث آلحاد الناس
التفتٌش الجنائً على نظم الحاسوب واالنترنت :
الطوالبة ،علً
دراسة مقارنة
الكواري ،منى
التفتٌش شروطه وحاالت بطالنه
القبالوي ،محمود
التكٌٌؾ فً المواد الجنائٌة  :دراسة مقارنة
التلبس بالجرٌمة فً ضوء القضاء و الفقه  :ماهٌة
الشواربً ،عبد الحمٌد
التلبس بالجرٌمة و شروطه و أحواله
التلبس بالجرٌمة وأثره فً الفقه اإلسالمً والقانون
أبو عطا ،بسٌونً
الوصفً  :دراسة مقارنة
التمٌٌز ضد المرأة فً ضوء أبرز المواثٌق الدولٌة :
عون ،رندة
دراسة مقارنة
الفقى ،أحمد
الجانً و المجنً علٌه و حقوق ضحاٌا الجرٌمة
الجرائم اإلرهابٌة فً القانون الجنائً  :دراسة مقارنة
الجبوري ،سعد
فً األحكام الموضوعٌة
عبد الحمٌد ،نسرٌن
الجرائم اإلقتصادٌة  :التقلٌدٌة  -المستحدثة
الجرائم االنتخابٌة بٌن البعدٌن الدولً والوطنً
إبراهٌم ،بن داود
ومقومات تحقٌق النزاهة االنتخابٌة

345/00152/1

3

345/00081/1

1

345/00107/1
345/00142/1

2
2

345/00123/1
345/00090/1

3
1

345/00089/1
345/00171/1
345/00224/1
345/00285/1

2
45
1
4

345/00329/1

1

345/00219/1

1

345/00312/1
345/00070/1
345/00208/1

4
3

3

345/00196/1
345/00087/1

4

345/00326/1
345/00251/1

5
1

345/00311/1
345/00010/1

3
6
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الجرائم التعبٌرٌة  :جرائم الصحافة والنشر وجرائم
القدؾ والسب
الجرائم السلبٌة فً قانون العقوبات وفقا ألحدث أحكام
محكمة النقض و المحكمة الدستورٌة العلٌا و الصٌػ
القانونٌة
الجرائم المالٌة والتجارٌة  :جرائم التهرٌب الجمركً-
التعامل فً النقد األجنبً..........
الجرائم المستحدثة فً نطاق تكنولوجٌا اإلتصاالت
الحدٌثة  :دراسة متعمقة ومقارنة
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة  :دراسة تحلٌلٌة
مقارنة
الجرائم المعلوماتٌة
الجرائم المعلوماتٌة على شبكة اإلنترنت
الجرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة واألسرة
 :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
الجرائم الواقعة على العقار
الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الجرائم الواقعة على أمن الدولة  :دراسة مقارنة
الجرائم الواقعة على نظام األسرة
الجرائم الواقعة على نظام األسرة
الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال وبعض
الجرائم الخاصة ال سٌما تبٌٌض األموال وجرائم
المخدرات
الجرٌمة  :القسم العام
الجرٌمة التأدٌبٌة وعالقتها بالجرٌمة الجنائٌة
الجرٌمة السٌاحٌة  :خصائصها وأنواعها واستراتٌجٌات
مواجهتها دراسات وبحوث فً أنثروبولوجٌا الجرٌمة
الجرٌمة السٌاسٌة  :دراسة مقارنة من نطاق التجرٌد
القانونً إلى مجال التطبٌق العملً
الجرٌمة الضرٌبٌة
الجرٌمة الضرٌبٌة والتهرٌب
الجرٌمة العسكرٌة  :دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة مقارنة
الجرٌمة المعلوماتٌة وإجرام االنترنت
الجرٌمة المنظمة  :اإلرهاب وؼسٌل األموال
الجرٌمة المنظمة  :التهرٌب والمخدرات وتبٌض
األموال فً التشرٌع الجزائري
الجرٌمة فً عصر العولمة  :دراسة فً الظاهرة
اإلجرامٌة المعلوماتٌة مع التطبٌق على القانون
اإلماراتً
الجزاء اإلجرائً فً قانون اإلجراءات الجنائٌة  :جزاء
اإلنعدام ،البطالن ،عدم جواز النظر....
الجزاء الجنائً  :القسم العام
الجمهور وحقوق ضحاٌا الجرٌمة
الجناٌات و الجنح المضرة بالمصلحة العامة فً ضوء
الفقه و القضاء

الشواربً ,عبد الحمٌد

345/00147/1

2

األلفً ،محمد

345/00240/1

1

الشواربً ،عبد الحمٌد

345/00330/1

1

حجازي ،عبد الفتاح

345/00037/1

3

السعٌد ,كامل
المومنً ،نهال
ٌوسؾ ،أمٌر

345/00015/1
345/00034/1
345/00126/1

1
3
2

السعٌد ,كامل
خمار ،الفاضل
الجبور ،محمد
موسى ،محمود
سعد ،عبد العزٌز
سعد ،عبد العزٌز

345/00149/1
345/00022/1
345/00176/1
345/00177/1
345/00231/1
345/00337/1

3
1
3
4
1
6

بوسقٌعة ,أحسن
سلٌمان ،عبد هللا
بسٌونً ،عبد الرؤوؾ

345/00170/1
345/00178/1
345/00046/1

20
31
1

دعبسٌ ,سري

345/00029/1

5

عبد الوهاب ،أحمد
الشرع ،طالب
صقر ،نبٌل
الشرقاوي ،إبراهٌم
عٌاد ،سامى
خلٌل ،أحمد

345/00205/1
345/00160/1
345/00308/1
345/00009/1
345/00033/1
345/00132/1

1
3
9
2
1
4

صقر ،نبٌل

345/00043/1

2

حجازي ،عبد الفتاح

345/00031/1

1

علً ،حسن
سلٌمان ،عبد هللا
الفقى ،أحمد

345/00075/1
345/00165/1
345/00250/1

2
58
1

الشواربً ،عبد الحمٌد

345/00218/1

1

4

o test PDF Combine only
5

الجنحة المباشرة والجنحة المقابلة لها ،والجنحة العادٌة
وفقا ألحدث التعدٌالت بالقانون  174لسنة 1998
الجوانب القانونٌة والشرعٌة لإلثبات الجنائً بالشفرة
الوراثٌة ال DNA
الحبس اإلحتٌاطً وحماٌة الحرٌة الفردٌة فً ضوء
أخر تعدٌالت قوانٌن اإلجراءات اإلحتٌاطٌة  :دراسة
مقارنة
الحد من الضمانات اإلجرائٌة للمتهمٌن بالجرائم
اإلرهابٌة  :دراسة مقارنة
الحماٌة الجزائٌة لبطاقات الوفاء

اللمساوى ،فاٌز

345/00016/1

2

ؼانم ,محمد

345/00082/1

3

برٌك ،إدرٌس

345/00074/1

2

بن ناصر ،فتٌحة
الحباشنة ،جهاد

345/00318/1
345/00051/1

3
5

345/00212/1
345/00305/1

1
5

345/00131/1
345/00291/1
345/00295/1

2
4
4

الحماٌة الجزائٌة لبطاقات الوفاء  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة خلٌل ،عماد
مسعود ،خثٌر
الحماٌة الجنائٌة لبرامج الكمبٌوتر  :أسالٌب وثؽرات
الحماٌة الجنائٌة لبورصة األوراق المالٌة  :دراسة
عبد الرسول ،محمد
مقارنة
الجابري ،إٌمان
الحماٌة الجنائٌة لحقوق الطفل  :دراسة مقارنة
ٌوسؾ ،أكمل
الحماٌة الجنائٌة لألطفال من اإلستؽالل الجنسً
الحماٌة الجنائٌة لألموال العامة فً جرائم االختالس
واالستٌالء-واالستٌالء-واإلهمال  :موضوعٌا وإجرائٌا
الحماٌة الجنائٌة للبٌئة
الحماٌة الجنائٌة للتعامالت اإللكترونٌة
الحماٌة الجنائٌة للجسم البشري فى ظل االتجاهات
الطبٌة الحدٌثة
الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً ضوء التطورات العلمٌة
الحدٌثة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً ظل التقنٌات المستحدثة
الحماٌة الجنائٌة للحرٌة الشخصٌة
الحماٌة الجنائٌة للحرٌة الشخصٌة فً مرحلة ماقبل
المحاكمة الجنائٌة  :دراسة مقارنة
الحماٌة الجنائٌة للدم من عدوى اإلٌدز واإللتهاب
الكبدى الوبائى
الحماٌة الجنائٌة للسفن داخل الموانئ البحرٌة  :دراسة
مقارنة فً ظل التشرٌعات الوطنٌة والدولٌة
الحماٌة الجنائٌة للعالقة الزوجٌة  :دراسة مقارنة
الحماٌة الجنائٌة للمستهلك فً مجال عدم اإلخالل
باألسعار وحماٌة المنافسة ومنع االحتكار
الحماٌة الجنائٌة للموظؾ العام
الحماٌة الجنائٌة لمعطٌات الحاسب اآللً فً القانون
الجزائري والمقارن
الحماٌة الجنائٌة واألمنٌة للشاهد  :دراسة مقارنة
الحماٌة القانونٌة للمتعامل بالشٌك فً القانون الجزائري
المقارن
الخبرة الجنائٌة فً مسائل الطب الشرعً وأبحاث
التزٌٌؾ والتزوٌر والبحث الفنً عن الجرٌمة
الخطر الجنائً و مواجهته تأثٌما وتجرٌما

حمادة ،محمد
األلفً ،عادل
عطا هللا ،شٌماء

345/00211/1
345/00057/1
345/00062/1

1
2
1

العزة ،مهند

345/00222/1

1

أبو العٌنٌن ،عبد النبً
أمٌر ،أمٌرة
أبو عامر ،محمد

345/00054/1
345/00053/1
345/00313/1

6
2
3

القاضً ،محمد

345/00100/1

2

محمد ،أمٌن

345/00056/1

2

شمسٌة ،أٌمن
طه ،محمود

345/00294/1
345/00055/1

3
7

خلؾ ،أحمد
السلٌمان ،صباح

345/00052/1
345/00059/1

6
5

خلٌفة ،محمد
السولٌة ،أحمد

345/00061/1
345/00058/1

1
2

خلٌفاتً ,عبد الرحمن

345/00273/1

3

الشواربً ،عبد الحمٌد
بوادي ،حسنٌن

345/00280/1
345/00140/1

1
3
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الدعاوي الناشئة عن الجرٌمة  :تحرٌك الدعوى
العمومٌة من طرؾ النٌابة العامة -اإلدعاء المدنً أمام
قاضً التحقٌق -التكلٌؾ المباشر بالحضور................
الدفاع اإلجتماعً الجدٌد La défense sociale :
nouvelle : un mouvement de politique
criminelle humaniste
الدفاع عن المتهم باإلصالة أو بالوكالة وجزاء اإلخالل
به
الدفوع الجوهرٌة وطلبات الدفاع فً المواد الجزائٌة
الدفوع الشكلٌة الجزائٌة فً ضوء االجتهاد
الدفوع فً جرائم الؽش والتدلٌس والجرائم التموٌنٌة
فً ضوء القضاء والفقه
الدلٌل الجنائً والتزوٌر فً جرائم الكمبٌوتر
واإلنترنت  :دراسة متعمقة فً جرائم الحاسب اآللً
واإلنترنت

شمالل ،علً

345/00264/1

12

أنسل ،مارك

345/00122/1

2

ٌوسؾ ،أمٌر
صقر ،نبٌل
صناهر ،اٌلً

345/00098/1
345/00099/1
345/00158/1

4
2
3

الطباخ ،شرٌؾ

345/00124/1

1

حجازي ،عبد الفتاح

345/00039/1

2

345/00254/1

1

345/00161/1

13

345/00128/1

2

345/00345/1
345/00050/1

6
2

345/00324/1
345/00279/1

4
4

345/00286/1
345/00253/1

4
1

345/00103/1
345/00290/1

2
4

345/00289/1

4

345/00102/1

5

345/00106/1
345/00060/1

2
13

345/00085/1

2

345/00084/1

1

الدولة و حقوق ضحاٌا الجرٌمة  :تطبٌق على ضحاٌا
جرائم اإلرهاب و جرائم اإلٌدز بسبب نقل الدم الملوث الفقى ،أحمد
السلطة التقدٌرٌة للنٌابة العامة فً الدعوى العامة :
شمالل ،علً
دراسة مقارنة
السلوك اإلجرامً  :دراسة تحلٌلٌة للسلوكٌات اإلجرامٌة نبٌه ،نسرٌن
السوابق القضائٌة و اثرها على اإلحكام الجزائٌة أمام
بوقندورة ،سلٌمان
القضاء العادي و القضاء العسكري
إبراهٌم ،أكرم
السٌاسة الجنائٌة  :دراسة مقارنة
السٌاسة الجنائٌة فً مجال تبٌٌض األموال فً الجزائر بوحلٌطٌ ،زٌد
خوري ,عمر
السٌاسة العقابٌة  :دراسة مقارنة
السٌاسة العقابٌة فً الجزائر على ضوء المواثٌق
لخمٌسً ،عثامنٌة
الدولٌة لحقوق اإلنسان
الفقى ،أحمد
الشرطة و حقوق ضحاٌا الجرٌمة
الشكوى كقٌد عام على حرٌة النٌابة العامة فً تحرٌك
أبو سعد ،أحمد
الدعوى الجنائٌة
عبد الحلٌم ،عبد الحلٌم
الشكوى والتنازل عنها  :دراسة مقارنة
الصحافة والقضاء  :إشكالٌة الموازنة بٌن الحق فً
السائحً ،مختار
اإلعالم وحسن سٌر القضاء
الصلح وأثره فً انقضاء الدعوى الجنائٌة وأحوال
خلؾ ،أحمد
بطالنه
الصٌػ النموذجٌة فً الدعاوى الجنائٌة  :أهم الصٌػ
اللمساوى ،فاٌز
التً نصت علٌها القوانٌن الجنائٌة
هنونً ،نصر الدٌن
الضبطٌة القضائٌة فً القانون الجزائري
الطب الشرعً وأدلته الفنٌة ودوره الفنى فً البحث
عن الجرٌمة  :التؽٌرات الرمٌة التً تحدث عقب الوفاة
واإلستؽراق ....تعلٌمات الطب الشرعً فً ضوء آراء
المنشاوي ،عبد الحمٌد
الفقهاء وأحكام القضاء
الطب الشرعً ومسرح الجرٌمة والبحث الجنائً :
أبوالروس ،أحمد
الموت والتؽٌرات التً تحدث للجنة عقب الوفاة
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العقوبات الجنائٌة فً ضوء الفقه والقضاء
القانون الجنائً
القانون الجنائً الخاص فً التشرٌع الجزائري
القانون الجنائً الخاص فً التشرٌع الجزائري
القانون الجنائً للمال و األعمال

عبد المطلب ،إٌهاب
العوجً ،مصطفى
دردوس ،مكً
دردوس ،مكً
رحمانً ،منصور

345/00108/1
345/00115/1
345/00164/1
345/00184/1
345/00284/1

2
2
8
7
4

القبض على المتهم  :فً ضوء الفقه والقضاء والتشرٌع
المصري والفرنسً واألنجلوسكسونً -دراسة مقارنة
القتل

عبد الرؤوؾ ،خلؾ هللا
حنا ،بدوي

345/00148/1
345/00282/1

4
1

القتل العمد وأعمال العنؾ فً التشرٌع الجزائري :
دراسة مقارنة بٌن التشرٌع الجزائري والفرنسً
والمصري على ضوء اإلجتهاد القضائً فً هذه الدول
القتل بسبب الزنا بٌن القوانٌن الوضعٌة والشرٌعة
اإلسالمٌة
القرائن الجنائٌة ودورها فً اإلثبات الجنائً  :دراسة
مقارنة
القرصنة اإللكترونٌة
القضاء الجنائً وحقوق ضحاٌا الجرٌمة
القواعد اإلجرائٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة  :دراسة
تطبٌقٌة على قاعدة البٌنة على من إدعى والٌمٌن على
من أنكر
القواعد العامة فً المحاكمات الجزائٌة فً ضوء
اإلجتهاد القضائً
الكتابة الرقمٌة طرٌقا للتعبٌر عن اإلرادة ودلٌال
لإلثبات  :دراسة لقوانٌن المعامالت اإللكترونٌة فً
ضوء القواعد العامة
المبادئ العامة فً جرائم الصحافة والنشر  :دراسة
متعمقة عن جرائم الرأى فً قانون العقوبات وقانون
الصحافة
المحاكمة الجنائٌة
المحاكمة العادلة فً النظام الجنائً اإلسالمً و
المواثٌق الدولٌة  :دراسة مقارنة
المحاكمة الؽٌابٌة فً مواد الجناٌات
المحرض الصوري  :دراسة حول المساهمة الجنائٌة
بالتحرٌض الصوري
المخدرات

نجٌمً ،جمال

345/00334/1

8

المحمدي ،حسٌن

345/00026/1

2

الؽزالى ،عبد الحكٌم
أحمد ،أشرؾ
الفقى ،أحمد

345/00080/1
345/00306/1
345/00003/1

3
7
2

ملوخٌة ،عماد

345/00134/1

2

صعب ,عاصم

345/00109/1

3

العٌش ،الصالحٌن

345/00192/1

1

حجازي ،عبد الفتاح
حجري ،فؤاد

345/00027/1
345/00333/1

3
10

بوضٌاؾ ,عمار
سرور ،طارق

345/00274/1
345/00095/1

8
2

نبٌه ،نسرٌن
حنا ,بدوي

345/00121/1
345/00283/1

3
1

المخدرات و المؤثرات العقلٌة  :دراسة قانونٌة تفسٌرٌة ملوٌا ,لحسٌن
الدروبً ،طه
المدخل إلى علم البصمات
عرفة ،السٌد
المرجع فً الحٌازة المدنٌة وحماٌتها الجنائٌة
المرصفاوى ،حسن
المرصفاوى فً جرائم الشٌك

345/00278/1
345/00197/1
345/00175/1
345/00017/1

3
3
3
2

المسؤولٌة الجزائٌة عن الجرائم اإلقتصادٌة  :دراسة
تحلٌلٌة تأصٌلٌة مقارنة فً التشرٌعات األردنٌة
والسورٌة واللبنانٌة والمصرٌة والفرنسٌة وؼٌرها
المسؤولٌة الجزائٌة عن جرائم الشٌك فً ضوء الفقه
وأحكام القضاء

المساعدة ،أنور

345/00066/1

3

العرٌمً ،أٌمن

345/00065/1

4
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المسؤولٌة الجزائٌة للمجرم المضطرب نفسٌا  :دراسة
مقارنة
المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة للفرد
المسؤولٌة الجنائٌة لالعوان االقتصادٌٌن
المسؤولٌة الجنائٌة للوسطاء المالٌٌن فً عملٌات
البورصة
المسؤولٌة الجنائٌة و الجزاء الجنائً
المسئولٌة الجنائٌة للشخص المعنوي  :دراسة مقارنة
المشكالت العملٌة فً جرائم الشٌك  :أحدث اآلراء
الفقهٌة و أحكام المحاكم المختلفة فً أهم المشاكل
العملٌة التً تثار بصدد جرائم الشٌك مع بحث خاص
عن دعوى التزوٌر الفرعٌة و الصٌػ القانونٌة
المشكالت العملٌة فً جرائم القذؾ و السب  :معلقا
علٌها بأحدث أحكام النقض حتى عام 2001
المصالحة فً المواد الجزائٌة بوجه عام وفً المادة
الجمركٌة بوجه خاص
المنازعات الجمركٌة  :تصنٌؾ الجرائم و معاٌنتها
المتابعة و الجزاء
المنازعات الجمركٌة فً شقها الجزائً  :تعرٌؾ
وتصنٌؾ الجرائم الجمركٌة  -متابعة وقمع الجرائم
الجمركٌة
المنتقى فً القضاء الجزائً
المنتقى فً القضاء العقابً
النزاع الجزائً الناتج عن البناء بدون رخصة  :بٌن
القانون وتطبٌقه عملٌا ومختلؾ مواقؾ المحكمة العلٌا
النظام القانونً للجرائم اإلنتخابٌة  :دراسة مقارنة
النظام القانونً للحبس المؤقت فً قانون اإلجراءات
الجزائٌة الجزائري

سلٌمان ،خالد
موسى ،أحمد
وعمر ،جبالً

345/00063/1
345/00183/1
345/00181/1

2
18
34

بورٌشة ،منٌر
القهوجً ،علً
مقبل ،أحمد

345/00209/1
345/00200/1
345/00248/1

1
1
1

هرجة ،مصطفى

345/00245/1

1

عبد الخالق ،إبراهٌم

345/00204/1

1

بوسقٌعة ،أحسن

345/00168/1

10

بوسقٌعة ،أحسن

345/00206/1

1

بوسقٌعة ,أحسن
أث ملوٌا ,لحسٌن
أث ملوٌا ,لحسٌن

345/00011/1
345/00265/1
345/00266/1

12
3
3

قزاتًٌ ،اسمٌن
براهٌمً ،الوردي

345/00346/1
345/00040/1

4
2

عبد الوهاب ،حمزة

345/00241/1

1

العادلً ،محمود
القهوجً ،علً

345/00213/1
345/00201/1

1
1

345/00068/1

1

345/00287/1

4

345/00194/1
345/00252/1

5
1

345/00202/1
345/00093/1
345/00180/1
345/00163/1
345/00186/1

1
5
40
35
10

النظرٌة العامة فً حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائً :
دراسة مقارنة فً القانون الوضعً و الفقه اإلسالمً
النظرٌة العامة للجرٌمة
النظرٌة العامة للقصد الجنائً  :مقارنا بكل من القصد
صالح ،نبٌه
اإلحتمالً والقصد المتعدي والقصد الخاص

النظرٌة العامة لمسؤولٌة الدولة فً ضوء التقنٌن الجدٌد عمٌمر ،نعٌمة
النظرٌة العامة والنظم اإلجرائٌة لحماٌة األسرة فً
رمضان ،أشرؾ
القانون والفقه
الفقى ،أحمد
النٌابة العامة و حقوق ضحاٌا الجرٌمة
النٌابة العمومٌة وسلطاتها فً إنهاء الدعوى الجنائٌة
عبد الفتاح ،محمود
بدون محاكمة
الحلبً ،محمد
الوجٌز فً أصول المحاكمات الجزائٌة
بوسقٌعة ,أحسن
الوجٌز فً القانون الجزائً العام
رحمانً ,منصور
الوجٌز فً القانون الجنائً العام - : .فقه -قضاٌا .
طاهري ،حسٌن
الوجٌز فً شرح قانون االجراءات الجزائٌة
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الوسٌط فً المسؤولٌة الجنائٌة والمدنٌة للطبٌب
والصٌدلً
الوسٌط فً شرح 50جرٌمة من جرائم األشخاص
آلٌة إثبات المسؤولٌة الجنائٌة
إمتناع المسائلة الجنائٌة فً ضوء الفقه و قضاء النقض
 :التعرٌؾ بالمسؤولٌة الجنائٌة  ،أساس المسؤولٌة
الجنائٌة ،قرٌنة البراءة
أمن الجرٌمة اإللكترونٌة
أمن الحكومة اإللكترونٌة
أمن المستندات اإللكترونٌة
أمن مراسالت البرٌد اإللكترونً
انقضاء العقوبة بالتقادم  :دراسة مقارنة
أوامر التحقٌق اإلبتدائٌة و الرقابة القضائٌة علٌها
أولٌات القانون الجنائً النظرٌة العامة للجرٌمة :
المسؤولٌة و الجزاء
بحوث التزٌٌؾ والتزوٌر بٌن الحقٌقة والقانون
بطاقات اإلئتمان والحماٌة الجنائٌة لها  :تعرٌفها
وأنواعها وتطورها وأهمٌتها فً مجال التجارة
اإللكترونٌة
تبٌض األموال فً التشرٌع الجزائري
تبٌض األموال و القوانٌن و اإلجراءات المتعلقة
بالوقاٌة منها و مكافحتها فً الجزائر
تزوٌر التوقٌع اإللكترونً
تالزم مبدأ اإلثبات الحر باإلقتناع الذاتً للقاضً
الجزائً  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن القانون الجزائري
والقانون المصري وبعض القوانٌن العربٌة
جرائم اإلتجار باألشخاص و األعضاء البشرٌة
وعقوبتها فً الشرٌعة و القوانٌن العربٌة و القانون
الدولً
جرائم األحداث وطرق معالجتها فً الفقه اإلسالمً :
دراسة مقارنة
جرائم اآلداب والفسوق والدعارة فً التشرٌع
الجزائري  :دراسة قانونٌة مقارنة معززة باالجتهاد
القضائً
جرائم اإلصابة الخطأ و القتل الخطأ الناتجة عن
حوادث السٌارات و دعاوى التعوٌض فً حوادث
السٌارات و التأمٌن اإلجباري على السٌارات و
ضوابط تسبٌب األحكام الصادرة فً جرائم القتل و
اإلصابة الخطأ
جرائم األموال العامة  :الرشوة والجرائم الملحقة بها-
إختالس المال العام -اإلستٌالء والؽدر والتربح
والعدوان واإلهمال الجسٌم ،واإلضرار العمدي مقارنا
بالتشرٌعات العربٌة
جرائم التزوٌر فً قانون العقوبات الجزائري  :النقود-
أختام الدولة والطوابع والعالمات-المحررات :دراسة
على ضوء اإلجتهاد القضائً المقارن .الجزائر-فرنسا-
مصر

عرفة ،سٌد
صقر ،نبٌل
سكٌكر ،محمد

345/00048/1
345/00299/1
345/00064/1

1
5
1

فودة ،عبد الحكم
إبراهٌم  ،خالد
إبراهٌم  ،خالد
إبراهٌم  ،خالد
إبراهٌم  ،خالد
جابر ،بومعٌزة
الصؽٌر ،أسامة

345/00232/1
345/00036/1
345/00191/1
345/00189/1
345/00190/1
345/00314/1
345/00239/1

1
1
1
2
1
4
1

الشاذلً ،فتوح
األبٌضٌ ،وسؾ

345/00225/1
345/00130/1

1
2

ٌوسؾ ،أمٌر
صقر ،نبٌل

345/00188/1
345/00042/1

1
7

عبد العزٌز ,عٌاد
الجنبٌهً ،ممدوح

345/00272/1
345/00199/1

3
1

بوزٌد ،أؼلٌس

345/00323/1

5

الشٌخلً ,عبد القادر

345/00139/1

3

المكً ،مجدي

345/00112/1

2

نجٌمً ،جمال

345/00349/1

6

الطباخ ،شرٌؾ

345/00247/1

1

فودة ،عبد الحكم

345/00021/1

3

جمال ،نجٌمً

345/00338/1

8
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جرائم التعدي على الؽٌر وممتلكاته فً اإلجتهاد
القضائً الجزائري  :قرارات المحكمة العلٌا فً
جرائم :اإلهانة ،القذؾ والوشاٌة الكاذبة -إبعاد القاصر
واإلؼراء على الفسق -الضرب والجرح العمدي
والضرار الجسمانٌة الناجمة عن حوادث المرور-
الفعل المخل بالحٌاء والتحرش الجنسً -التهدٌد ،السب
والشتم -القتل الخطأ ومحاولة القتل العمدي...
جرائم التعدي على الؽٌر وممتلكاته فً اإلجتهاد
القضائً الجزائري  :قرارات المحكمة العلٌا فً
جرائم :السرقة ،السرقة الموصوفة والخطؾ باستعمال
العنؾ -اقتحام حرمة منزل -التعدي على ملكٌة الؽٌر
بالستٌالء ،التحطٌم ،التخرٌب ،االتالؾ أو التقلٌد-
ابتزاز أموال الؽٌر بالنصب واالحتٌال ،الرشوة
وانتحال صفة أو وظٌفة كاذبة...
جرائم التعذٌب فً القانون المصري والمقارن
جرائم الحاسوب واإلنترنت
جرائم السرقات و إؼتصاب السندات فً ضوء الفقه و
قضاء النقض
جرائم الشٌك  :دراسة قانونٌة فقهٌة مدعمة بالقرارات
و األحكام القضائٌة
جرائم الشٌك فً ضوء قانون التجارة الجدٌد رقم 17
لسنة  : 1999دراسة تفصٌلٌة شاملة وتطبٌقٌة لكافة
أنواع جرائم الشٌك
جرائم الصحافة  :مدعم باإلجتهاد القضائً وقانون
اإلعالم
جرائم الفساد جرائم المال واألعمال جرائم التزوٌر
جرائم الكمبٌوتر و اإلنترنت  :جرٌمة سرقة البرامج و
المعلومات ،جرٌمة اإلستؽالل ؼٌر المشروع
للكمبٌوتر...
جرائم المخدرات بٌن الشرٌعة والقانون
جرائم المخدرات فً التشرٌع الجزائري

ساٌس ،جمال

345/00347/1

6

ساٌس ،جمال
مرسً ،عالء الدٌن
الحسٌناوي ،علً

345/00348/1
345/00301/1
345/00297/1

3
3

فودة ،عبد الحكم

345/00136/1

1

محده ،محمد

345/00223/1

1

الشرٌؾ ،حامد

345/00018/1

2

كور ،طارق
بوسقٌعة ,أحسن

345/00028/1
345/00169/1

7
39

الرومً ،محمد
المنشاوي ،عبد الحمٌد
صقر ،نبٌل

345/00215/1
345/00024/1
345/00023/1

1
5
2

جرائم المخدرات فً ضوء الفقه اإلسالمً و التشرٌع

العرفً ،فاطمة

345/00339/1

4

جرائم المفلس فً القانون الجزائري والقانون المقارن
جرائم النشر والصحافة فً الدول العربٌة
جرائم النصب المستحدثة  :اإلنترنت  -بطاقات اإلئتمان
 الدعاٌة التجارٌة الكاذبةجرائم أمن الدولة العلٌا  :معلقا علٌها بأحكام محكمة
النقض المصرٌة
جرائم تبدٌد المحجوزات إدارٌا وقضائٌا
جرائم تكنولوجٌا المعلومات
جرائم ؼسل األموال على شبكة اإلنترنت  :دراسة
مقارنة
جرٌمة اإلجهاض بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والتشرٌع
الجنائً الجزائري
جرٌمة االحتٌال  :فً قوانٌن عقوبات الدول العربٌة

دالل ،وردة
نبٌه ،نسرٌن

345/00019/1
345/00332/1

13
6

الشناوي ،محمد

345/00020/1

2

داود ،أحمد
الدبٌسً ,مدحت
توبة ،عبد الحكٌم

345/00153/1
345/00129/1
345/00133/1

3
5
3

عبدهللا ،عبد هللا

345/00045/1

2

ملٌكة ،ثابت
الشٌخلً ,عبد القادر

345/00310/1
345/00144/1

3
6
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السقا ،إٌهاب

345/00038/1

4

جرٌمة التزوٌر فً المحررات اإللكترونٌة
جرٌمة التزوٌر فً المحررات الرسمٌة أو العمومٌة
فً التشرٌع الجزائري
جرٌمة الزنا فً الشرٌعتٌن اإلسالمٌة والمسٌحٌة
والقوانٌن الوضعٌة
جرٌمة المخدرات فً ضوء القوانٌن و اإلتفاقٌات
الدولٌة
جرٌمة تبٌٌض األموال  :دراسة مقارنة
جرٌمة ؼسل األموال بٌن الوسائط اإللكترونٌة
ونصوص التشرٌع
جرٌمة ؼسل االموال عبر شبكة اإلنترنت  :دراسة
متعمقة عن جرٌمة ؼسل األموال عبر الوسائط
اإللكترونٌة فً التشرٌعات المقارنة
جزاء عدم القبول فً قانون اإلجراءات الجنائٌة :
دراسة مقارنة
حق المجنً علٌه فً التعوٌض عن ضرر النفس فً
الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
حقوق المتهم فً نظام اإلجراءات الجزائٌة السعودي
حماٌة الثروة النفطٌة فً القانون الجنائً  :دراسة
مقارنة
خطأ الطبٌب من الناحٌة الجنائٌة والمدنٌة  :معلقا علٌه
بالمستجد والمستحدث من آراء الفقهاء وأحكام محكمة
النقض المدنٌة والجنائٌة
دائرة الجنح المستأنفة  :دراسة علمٌة و عملٌة على
ضوء قضاء محكمة النقض
دراسات معمقة فً القانون الجنائى
دراسة عملٌة فً أسباب اإلباحة و موانع العقاب
دراسة معززة باإلجتهاد القضائً المقارن
دراسة معززة باإلجتهاد القضائً المقارن
درجات القصد الجنائً
دعاوي التحرش و اإلعتداء الجنسً
دعاوي التصنت على الؽٌر  :اإلتصاالت السلكٌة
والالسلكٌة والمكالمات الهاتفٌة :دراسة مقارنة من
خالل الفقه واإلجتهاد والنصوص القانونٌة
دور البنوك فً مكافحة ؼسٌل االموال

مجدوب ،المٌة

345/00304/1

4

خلٌل ،أحمد

345/00221/1

1

مروك ،نصر الدٌن
عادل ،عكروم

345/00262/1
345/00293/1

5
3

حجازي ،عبد الفتاح

345/00041/1

1

حجازي ،عبد الفتاح

345/00044/1

2

فرج ،عمران

345/00292/1

4

زٌدان ،زكً
السلطان ،ناٌؾ

345/00120/1
345/00076/1

3
1

الجنابً ،حسون

345/00281/1

2

فرج ٌوسؾ ،أمٌر

345/00154/1

1

فودة ،عبد الحكم
عباس ،محمد
عزمً ،ممدوح
نجٌمً ،جمال
نجٌمً ،جمال
الشرٌؾ ،عمر
شالال ،نزٌه

345/00234/1
345/00296/1
345/00227/1
345/00343/1
345/00344/1
345/00137/1
345/00069/1

1
3
1
6
6
1
3

شالال ,نزٌه
محمدٌن ،جالل

345/00143/1
345/00210/1

3
1

دور المجنى علٌه فً الدعوى الجزائٌة  :دراسة مقارنة النعٌمً ،أسامة

345/00315/1

3

دور المجنً علٌه فً الظاهرة اإلجرامٌة و حقوقه فً
التشرٌع الجنائً المقارن  :دراسة فً علم المجنً علٌه
سد الدرائع فً جرائم القتل  :دراسة مقارنة
سلطة النٌابة العامة فً حفظ األوراق و األمر بأن ال
وجه إلقامة الدعوى الجنائٌة  :دراسة مقارنة
سلطة تحرٌك الدعوى الجنائٌة وفق القانون اإلجرائً
المصري
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة  :دراسة
تحلٌلٌة تأصٌلٌة مقارنة فً القوانٌن األردنٌة والمصرٌة
والسورٌة وؼٌرها

عبد العزٌز ،دالٌا
الدراوشة ،ماجد

345/00303/1
345/00185/1

3
2

حجازي ،عبد الفتاح

345/00243/1

1

الجداوي ،أحمد

345/00327/1

4

السعٌد ,كامل

345/00091/1

2
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شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة نظرٌتا
األحكام وطرق الطعن فٌها  :دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة
مقارنة فً القوانٌن األردنٌة والمصرٌة والسورٌة
شرح قانون العقوبات  :الجرائم الواقعة على األموال
شرح قانون العقوبات  :القسم الخاص  -الجرائم الواقعة
على األشخاص
شرح قانون العقوبات  :القسم الخاص  -الجرائم الواقعة
على األموال
شرح قانون العقوبات  :القسم العام
شرح قانون العقوبات الجزائري  :جرائم االعتداء على
األشخاص -جرائم االعتداء على األموال
شرح قانون العقوبات الجزائري -القسم الخاص -
شرح قانون العقوبات القسم الخاص  :جرائم العدوان
على المصلحة العمومٌة
شرح قانون منع الجرائم
ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائٌة فً
التشرٌعٌن الوضعً و اإلسالمً
ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌة  :الجزاءات
اإلجرائٌة
ضمانات المشتبه فٌه أثناء التحرٌات األولٌة  :دراسة
مقارنة للضمانات النظرٌة و التطبٌقٌة المقررة للمشتبه
فٌه فً التشرٌع الجزائري و التشرٌعات األجنبٌة و
الشرٌعة اإلسالمٌة
ضمانات عدم المساس بالحرٌة الفردٌة
ضوابط مسؤولٌة وزارة الداخلٌة عن أعمال تابعٌها :
إعماال للقانون العام و قانونً هٌئة الشرطة و األحكام
العسكرٌةو أحكام مجلس الدولة
عقوبة العمل للنفع العام  :شرح القانون  01/09المعدل
لقانون العقوبات الجزائري
عقوبة النفً وآثرها فً ضمان سالمة المجتمع فً الفقه
االسالمً
علم اإلجرام والسٌاسة الجنائٌة  :دراسة حول الظاهرة
اإلجرامٌة من حٌث أسبابها وطرق القضاء علٌها
عملٌات ؼسل االموال وآلٌات مكافحتها
ؼرفة المشورة  :ماهٌتها و إختصاصاتها فً مد الحبس
اإلحتٌاطً أو اإلفراج -التظلم إلٌها من أمر رفض
تسلٌم المضبوطات
فكرة الؽٌر فً قانون اإلجراءات الجنائٌة  :دراسة
تأصٌلٌة مقارنة
قاضً تطبٌق العقوبات أو المؤسسة االجتماعٌة إلعادة
إدماج المحبوسٌن بٌن الواقع والقانون فً ظل التشرٌع
الجزائري  :رؤٌة عملٌة ،تقٌٌمٌة
قانون اإلجراءات الجزائٌة

السعٌد ,كامل
السعٌد ,كامل

345/00092/1
345/00014/1

3
4

نمور ،محمد

345/00012/1

4

نمور ،محمد
الحلبً ،محمد

345/00013/1
345/00117/1

1
2

فرٌجة ،حسٌن
نجم ،محمد

345/00172/1
345/00174/1

44
33

الشاذلً ،فتوح
البصول ،عمر

345/00226/1
345/00047/1

1
4

عمارة ,عبد الحمٌد

345/00267/1

3

المزوري ،وعري

345/00101/1

2

ؼاي ،أحمد
شٌتور ،جلول

345/00249/1
345/00220/1

1
1

الشهاوي ،قدري

345/00156/1

1

محمد صؽٌر ،سعداوي

345/00335/1

10

حمدان ،حماده

345/00317/1

3

الرازقً ،محمد
العرٌان ،محمد

345/00008/1
345/00141/1

1
6

هرجة ،مصطفى

345/00238/1

1

العادلً ،محمود

345/00216/1

سنقوقة ،سائح
مخلوؾ ،بالخضر

345/00336/1
345/00166/1

12
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3

o test PDF Combine only
13

قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري على ضوء
اإلجتهاد القضائً  :مادة بمادة :فً جهات الحكم وطرق
الطعن ؼٌر العادٌة بدءا من المادة  212إلى نهاٌة
القانون
قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري على ضوء
اإلجتهاد القضائً  :من المادة األولى إلى ؼاٌة
المادة 211الضبطٌة القضائٌة و النٌابة و التحقٌق
بدرجتٌه
قانون االجراءات الجزائٌة نصاوتطبٌقا  :النص الكامل
طبقا الحداث تعدٌالت القانون  22-06مع قرارات
المحكمة العلٌا والقانون 04-05
قانون اإلختصاص فً أصول المحاكمات الجزائٌة
قانون العقوبات
قانون العقوبات  :القسم الخاص  :الرشوة  :المكافأة
الالحقة....
قانون العقوبات  :القسم الخاص جرائم االعتداء على
اإلنسان و المال
قانون العقوبات  :القسم الخاص جرائم اإلعتداء على
المصلحة العامة

نجٌمً ،جمال

345/00341/1

1

نجٌمً ،جمال

345/00340/1

1

لعور ،أحمد
السلٌمان ،صباح
دالندةٌ ،وسؾ

345/00182/1
345/00094/1
345/00162/1

8
2
30

أبو عامر ،محمد

345/00114/1

1

القهوجً ،علً

345/00049/1

3

القهوجً ،علً

345/00157/1

3

345/00145/1
345/00193/1
345/00150/1
345/00111/1
345/00002/1

2
1
2
1
1

345/00001/1

1

345/00302/1

3

345/00155/1
345/00105/1
345/00167/1
345/00242/1
345/00073/1

3
1
40
1
40

345/00077/1

2

345/00263/1

3

345/00179/1

15

345/00207/1
345/00342/1
345/00325/1

1
6
5

قانون العقوبات  :القسم الخاص جرائم المصلحة العامة إبراهٌم ،مدحت
محمد ،عوض
قانون العقوبات  :القسم العام.
صقر ،نبٌل
قانون العقوبات  :نصا و تطبٌقا
عوٌن ،زٌنب
قضاء األحداث  :دراسة مقارنة
صقر ،نبٌل
قضاء المحكمة العلٌا فً اإلجراءات الجزائٌة
قضاء المحكمة العلٌا فً اإلجراءات الجزائٌة :
إجراءات جوهرٌة  -آجل  -أحداث  -إختصاص  -ادعاء
صقر ،نبٌل
مدنً  -إستئناؾ  -إكراه بدنً
قواعد االختصاص القضائً بالمسؤولٌة اإللكترونٌة
عبر شبكة االنترنت  :المسؤولٌة الجنائٌة اإللكترونٌة،
عفٌفً ،معتز
التقصٌرٌة اإللكترونٌة...
قوانٌن المخدرات الجزائٌة  :دراسة مقارنة لقوانٌن
المخدرات فً ألمانٌا و البالد العربٌة على ضوء
السالك ،كامل
أبحاث علم اإلجرام و السٌاسة الجنائٌة
الشرٌؾ ،حامد
كنوز المرافعات الشفوٌة أمام القضاء الجنائً
الشلقانً ،أحمد
مبادىء اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع الجزائري
ٌحً ،عادل
مبادىء علم العقاب
الشلقانً ،أحمد
مبادي اإلجراءات الجزائٌة فً التشرٌع
مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر
حجازي ،عبد الفتاح
واإلنترنت
مبادئ قانون العقوبات الجزائري  :القسم العام نظرٌة
عدو ,عبد القادر
الجرٌمة -نظرٌة الجزاء الجنائً
مبدأ الشرعٌة فً القانون العقوبات الجزائري

بارش ,سلٌمان

محاضرات فً قانون العقوبات ( :القسم العام-الجرٌمة) قورة ،عادل
صقر ،نبٌل
محكمة الجناٌات  -اإلجراءات
صقر ،نبٌل
محكمة الجناٌات  :اإلجراءات

13
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محكمة الجناٌات األسئلة
مخلفات الجرٌمة ودورها فً اإلثبات فً مرحلتً
التحقٌق والمحاكمة فً الفقه اإلسالمً والقانون الجنائً
المصري
مدى فعالٌة أحكام القانون الجنائً فً مكافحة الجرٌمة
المعلوماتٌة  :دراسة مقارنة
مذكرات فً القانون الجزائً الخاص  :جرائم ضد
االشخاص -جرائم ضد االموال -اعمال تطبٌقٌة
مسؤولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشر  :دراسة
مقارنة
معاٌنة مسرح الجرٌمة
مفهوم الجرائم ضد اإلنسانٌة  :على ضوء القانون
الدولً الجنائً والقوانٌن الوطنٌة
مفهوم الشرؾ و اإلعتبار فً جرائم القذؾ و السب
مكافحة جرائم الكمبٌوتر واإلنترنت فً القانون العربً
النموذجً  :دراسة قانونٌة متعمقة فً القانون
المعلوماتً
مكافحة جرٌمة ؼسل األموال على المستوٌٌن المصري
والعالمً
ملحق النصوص الخاصة (التشرٌعٌة و التنظٌمٌة) التً
لها صلة بقانون العقوبات
منهج البحث الجنائً
نظام اإلفراج المشروط  :دراسة مقارنة
نظرٌة التوبة فً القانون الجنائً
نظرٌة الجرٌمة المتعدٌة القصد فً القانون المصري و
المقارن  :دراسة تأصٌلٌة تحلٌلٌة مقارنة لفكرة الجرٌمة
المتعدٌة القصد بهدؾ الكشؾ عن صورة مستقلة قائمة
بذاتها فً نظرٌة الخطأ الجنائً ،هً صورة الخطأ
متعدي القصد
وضع العقود المدنٌة و القانون الجنائً
وقاٌة اإلنسان من الوقوع ضحٌة للجرٌمة
وقاٌة النظام البنكً الجزائري من تبٌٌض األموال :
دراسة على ضوء التشرٌعات و األنظمة القانونٌة
سارٌة المفعول

صقر ،نبٌل

345/00328/1

20

خضر ،جمعة

345/00320/1

3

األسدي ،لٌنا محمد

345/00258/1

2

لحسٌن ،بن شٌخ

345/00173/1

10

الجبوري ،سعد
فرج ،هشام

345/00298/1
345/00083/1

3
2

البقٌرات ،عبد القادر
عبد العال ،محمد

345/00246/1
345/00198/1

9
1

حجازي ،عبد الفتاح

345/00035/1

1

سكٌكر ،محمد

345/00127/1

2

ٌعقوبً ,محمد الصالح
أبو الروس ،أحمد
بدر الدٌن ,معافة
الجورانً ،ناصر

345/00271/1
345/00078/1
345/00270/1
345/00118/1

3
3
8
1

ثروت ،جالل
إسكندر ،محمود
الفقى ،أحمد

345/00230/1
345/00261/1
345/00255/1

1
1
1

ملهاق ،فضٌلة

345/00268/1

7
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص

عدد
النسخ

الشفرة

المؤلؾ

2

346/00397/1

Bettini, Sophie

العنوان
Acheter, vendre, louer : les bons réflexes
de l'immobilier

4
2

346/00532/1
346/00542/1

Daurys-Fougeray,
François
Dutilleul, François

B-A-BAT, travaux & constructions : le
guide pratique du projet... à la réalisation
Contrats civils et commerciaux

1

346/00471/1

2
1

346/00515/1
346/00472/1

1

346/00486/1

1
1

346/00487/1
346/00490/1

1

346/00381/1

2

346/00550/1

Cours de droit civil avec travaux dirigés :
Piedelièvre, Stéphane Introduction, personnes, famille
Deschanel, JeanPierre
Droit bancaire : L'institution bancaire
Collinet, Sophie
Droit civil : Introduction générale
Droit civil : Introduction, les personnes,
Cornu, Gérard
les biens
Droit civil : Les contrats spéciaux civils et
Bénabent, Alain
commerciaux
Teyssié, Bernard
Droit civil : Les personnes
Droit civil : les personnes la famille les
Fenouillet, Dominique incapacités
Droit commercial : droit interne et
Mestre, Jacques
aspects de droit international

1

346/00488/1

Merle, Philippe

3

346/00511/1

Trari tani. Mostéfa

Droit commercial : Sociétés commerciales
Droit commercial international :
Conforme aux conventions
internationales ratifiées par l'algérie

1
4

346/00382/1
346/00543/1

Merle, Philippe
Chavanne, Albert

Droit commercial sociétés commercial
Droit de la propriété industrielle

5

346/00540/1

Rachid, Zouaimia

Droit de la responsabilite disciplinaire
des agents economiques : l'exemple du
secteur financier

2
3
5

346/00609/1
346/00396/1
346/00539/1

Auby, Jean-Bernard
Kaissi, Muhieddine
Lacheb, Mahfoud

Droit de l'urbanisme et de la construction
Droit des affaires
Droit des affaires

2
4

346/00547/1
346/00506/1

Droit des affaires
Droit des affaires pour managers

3
3
3

346/00404/1
346/00512/1
346/00544/1

Hess-Fallon, Brigitte
Schonberg, Eve
Saint-Alary-Houin,
Corinne
Belloula, Tayeb
Bonnard, Jérôme

15

Droit des entreprises en difficulté
Droit des société
Droit des sociétés
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2
2

346/00546/1
346/00545/1

Magnier, Véronique
Ancel, Pascal

Droit des sociétés
Droit des sûretés

1

346/00491/1

Schultz, Patrick

1
1
1

346/00145/1
346/00479/1
346/00481/1

De fabregues, J.M
Guiho, Pierre
Guiho, Pierre

Eléments du droit des marchés publics
Guide juridique de l'administrateur d'une
coopérative agricole
Introduction générale
La famille

1

346/00584/1

Guineret, Hervé

9
2

346/00514/1
346/00399/1

20

346/00377/1

4
1
2
1
1
1
1

346/00394/1
346/00478/1
346/00261/1
346/00485/1
346/00483/1
346/00482/1
346/00480/1

4
1

346/00548/1
346/00484/1

2

346/00518/

8

346/00522/1

10

346/00398/1

3
5

346/00144/1
346/00406/1

2

346/00444/1

La propriété: le propre, l'appropriation
La sécurité de l'importateur et le crédit
documentaire : Eléments de droit
Baccar, Jamel
comparé
Amann, Bruno
Le droit, outil de gestion
Le regime et le statut juridique des
cadres dirigeants : Systéme de
gouvernance des entreprises publiques
Amokrane, Abdelaziz économiques
L'enfant objet et sujet d'affectation :
Approche juridique et juristique des
rapports parents- enfant en droit
Mechri, Farouk
tunisien et en droit comparé
Terré, François
Les biens
Jourdain, Patrice
Les biens
Terré, François
Les obligations
Guiho, Pierre
Les obligations : le régime général
Guiho, Pierre
Les obligations : Les sources
Guiho, Pierre
Les personnes
Les personnes : personnalité, incapacité,
Fenouillet, Dominique protection
Hartemann, Luc
Les personnes et les incapacités
Les principes du droit et de
l'administration des eaux : Droit interne
Caponera, Dante
et droit international
Les sécurités de paiement dans le
commerce mondial : l'exemple des
Ammar, Abdelmajid crédits documentaire
Les servitudes administratives : Essai
Ben Achour, Yadh
d'une théorie générale
Les societes anonymes et les
roupements d'interet economique : Dans
le cadre du nouveau code des societes
Thabet, Khaled
commerciales
Manteau, Lionel
Les sociétés en agriculture
Closset-marchal,
Les voies de recours en droit judiciaire
Gilberte
privé

16
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Réflexions sur les Questions Epineuses
du Code algérien de la Famille : La dot,la
tutelle matrimoniale, la polygamie, le
divorce-répudiation et l'adoption
Regard juridique sur la double nature de
l'eau
Réussir l'épreuve de droit des sociétés
DCG : spécial exam
Rien que nos droits : quand les
handicapés se mobilisent

Tchouar, Djilali
Bordonneau, MarieAgnes

346/00513/1

5

346/00519/1

2

Burlaud, Alain

346/00477/1

5

Shapiro, Joseph

346/00521/1

3

Dibos-Lacroux, Sylvie Successions le guide pratique

346/00395/1

2

Surface de plancher et densité de
construction : calcul de la surface de
plancher, détermination et gestion de la
densité d'une construction, fiscalité
أبحاث فً اإلفالس
أبحاث فً القانون المصرفً  :خصوصٌات النشاط
المصرفً بطاقات اإلعتماد فً التعامل القانونً
المعاصر اإلجتهاداللبنانً الحدٌث حول إفالس
المصارؾ
إبرام العقد اإللكترونً  :دراسة مقارنة
إبرام العقد اإللكترونً وإثباته  :الجوانب القانونٌة لعقد
التجارة اإللكترونٌة
اثار الحقوق الشخصٌة
آثار شهر إفالس المدٌن على جماعة الدائنٌن
آثار عقد الزواج فً الفقه والقانون
اجازة العقد فً القانون المدنً والفقه االسالمً

Bourdon, Franck
بالً ،سمٌر

346/00549/1
346/00224/1

4
3

طوبٌا ،بٌار
إبراهٌم ،خالد

346/00458/1
346/00365/1

1
2

سلٌمان ،إٌمان
الجبوريٌ ،اسٌن
بوسراج ،زهرة
جانم ،جمٌل
جعفور ,محمد

346/00180/1
346/00055/1
346/00596/1
346/00008/1
346/00253/1

2
10
16
1
5

أحكام األحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن من المصرٌٌن دٌاب ،صالح
مرقس ،سلٌمان
أحكام اإللتزام
منصور ،محمد
أحكام اإللتزام
الفار ،عبد القادر
أحكام اإللتزام  :آثار الحق فً القانون المدنً
الكسوانً ،عامر
أحكام اإللتزام  :آثار الحق فً القانون المدنً
تناؼو ،سمٌر
أحكام اإللتزام واإلثبات
أحكام البطاقات اإلئتمانٌة فً القانون واآلراء الفقهٌة
عثمان ،عبد الحكٌم
اإلسالمٌة
احكام التركات و قواعد الفرائض والموارٌث فً
عبد العزٌز ،عزة
التشرٌع االسالمً و قانون االسرة الجزائري
أحكام التركات والموارٌث على ضوء قانون األسرة
الجدٌد  :مع التعدٌالت ومدعم بأحداث إجتهادات
بلحاج ،العربً
المحكمة

346/00203/1
346/00229/1
346/00400/1
346/00304/1
346/00573/1
346/00300/1

1
2
2
8
3
2

346/00171/1

4

346/00209/1

20

346/00018/1

2

أحكام التعامل بالكمبٌالة والشٌك فً الفقه اإلسالمً
والقانون الوضعً  :دراسة فقهٌة مقارنة

346/00154/1

النشوي ,ناصر

17

2
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أحكام التموٌل واإلستثمار  :بٌع السلم فً الفقه
اإلسالمً

الصؽٌر ،عبد هللا

أحكام الرجوع فً التصرفات التبرعٌة فً القانون
الجزائري الهبة -الوصٌة -الوقؾ  :دراسة قانونٌة
مدعمة باألحكام الفقهٌة واإلجتهاد القضائً
أحكام الزوجٌة و آثارها فً قانون األسرة الجزائري
أحكام الشٌك مدنٌا وجنائٌا
أحكام الطالق فً الشرٌعة اإلسالمٌة  :دراسة مقارنة
مع قانون األسرة
أحكام الطالق و حقوق األوالد فً الفقه اإلسالمً :
دراسة مقارنة بقانون األسرة الجزائري
أحكام الظفر بالحق بٌن الشرٌعة والقانون
أحكام المٌراث فً الفقه والقانون والقضاء
احكام المٌراث فً قانون االسرة الجزائري
أحكام الوضع الظاهر فً عقود المفاوضات المالٌة فً
الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً.
أحكام عقد اإلستصناع فً الفقه اإلسالمً  :دراسة
مقارنة
أحكام عقد الرهن الرسمً فً القانون المدنً
الجزائري  :دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمً و
القوانٌن الوضعٌة -الفرنسً و المصري
أحكام عقد العالج بٌن الفقه اإلسالمً والقانون المدنً
المصري والفرنسً  :دراسة مقارنة
أحكام عقد الوكالة فً التشرٌع الجزائري
أحكام عقود التجارة اإللكترونٌة
أحكام قانون اإلٌجار
أحكام قسمة المهاٌأة  :فً القانون المدنً والفقه
اإلسالمً ،دراسة مقارنة
أحكام مسؤولٌة األمٌن فً الفقه اإلسالمً و القانون
المدنً  :دراسة مقارنة
أحكام مطالبة المدٌنٌن المتضامنٌن بالدٌن فً القانون
المدنً  :دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً
أحكام ودٌعة الصكوك  :فً الفقه اإلسالمً والقانون
الوضعً
ادارة التفلٌسة وانتهائها بالنسبة للشخص الطبٌعً :
دراسة مقارنة
إدارة محافظ األوراق المالٌة لحساب الؽٌر  :دراسة
قانونٌة مقارنة
أساسٌات القانون التجاري والبحري
أسالٌب الحماٌة القانونٌة لمعامالت التجارة اإللكترونٌة
 :دراسة مقارنة
إشارة الدعوى
أصول األحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن
أصول األحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن  :تنازع
الشرائع الداخلً ،أحكام الزواج المسٌحً

346/00192/1

4

نسٌمة ،شٌخ

346/00536/1

14

بلحاج ،العربً
المصري ،محمد

346/00599/1
346/00186/1

8
3

سلمان ،نصر

346/00448/1

1

بختً ،العربً
الدٌب ،محمود
الشافعً ،جابر
عطاء هللا ،فشار

346/00595/1
346/00354/1
346/00017/1
346/00215/1

11
2
2
17

حلبٌة ،عبد الفتاح

346/00034/1

2

النشوي ،ناصر

346/00322/1

2

بناسً ,شوقً

346/00497/1

3

سالمة ,حسٌبة
رمضان ,بو عبد هللا
برهم ،نضال
منصور ،محمد

346/00042/1
346/00199/1
346/00274/1
346/00197/1

2
10
3
2

سلطح ،حمدي

346/00191/1

4

الشٌخ ،أسامة

346/00324/1

1

شاهٌن ,إسماعٌل

346/00120/1

2

البسطوٌسً ,إبراهٌم

346/00153/1

1

ردمان ،معمر

346/00563/1

4

فضلً ،هشام
الفقً ,محمد

346/00431/1
346/00106/1

1
2

إسماعٌل ،محمد
حنا ،بدوي
سلٌم ،عصام

346/00231/1
346/00529/1
346/00450/1

3
1

سلٌم ،عصام

346/00003/1

5

18
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أصول اإلفالس

بندق ،وائل

أصول القانون التجاري  :األعمال التجارٌة ,التجار,
الشركات التجارٌة ,المحل التجاري ,الملكٌة الصناعٌة
إعادة التأمٌن
اإلتفاقٌات بٌن المساهمٌن فً الشركات المساهمة
اآلثار القانونٌة لعقود نقل التكنولوجٌا
األثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة

346/00126/1

1

طه ،مصطفى
مختار ،نبٌل
عٌسى ,ؼادة
المولى ،نداء
الفٌومً ،لٌنا

346/00108/1
346/00421/1
346/00236/1
346/00456/1
346/00238/1

1
1
3
1
3

السنباطً ،عطا

346/00367/1

2

الؽول ،أحمد
مرقس ,سلٌمان
بن سعٌد ،عمر

346/00333/1
346/00389/1
346/00316/1

2
2
4

لمٌن ,لوعٌل

346/00500/1

24

بن عمار ،مقنً

346/00602/1

9

الجندي ،أحمد
مرقس ،سلٌمان

346/00002/1
346/00223/1

2
2

األدلة المقٌدة و ما ٌجوز اثباته و ما ٌجب اثباته بالكتابة مرقس ،سلٌمان
حبٌب ,مصطفى
اإلستثمار فً الترخٌص اإلمتٌازي  -الفرانشاٌز
االستدانة  :دراسة فً أزمة دٌون األفراد ومعالجتها
فاٌد ،عابد
القانونٌة
حناٌ ،دوي
اإلستمالك

346/00383/1
346/00129/1

2
2

346/00558/1
346/00523/1

4
1

بن طٌبة ،صونٌة

346/00554/1

5

سدٌد ,بلخٌر
عودة ،أحمد
زهران ،همام
الوحش ،عز

346/00501/1
346/00087/1
346/00428/1
346/00045/1

3
2
2
3

اإلثبات فً العقود اإللكترونٌة  :دراسة فقهٌة مقارنة
األثر الرجعً فً الفقه اإلسالمً و القانون المدنً :
دراسة مقارنة
اإلثراء على حساب الؽٌر
اإلجتهاد القضائً وفقا ألحكام قانون األسرة
األحكام اإلجرائٌة و الموضوعٌة لشؤون األسرة وفق
التعدٌالت الجدٌدة و اإلجتهاد القضائً
األحكام القانونٌة المتعلقة بصحة وبطالن المحررات
التوثٌقٌة  :دراسة فً القانون الجزائري
األحوال الشخصٌة فً القانون الكوٌتً ( التعلٌق على
النصوص )
األدلة المطلقة

االستٌالء المؤقت على العقار فً التشرٌع الجزائري
األسرة و حماٌتها فً الفقه اإلسالمً و القانون
الجزائري  :دراسة مقارنة
األصول اإلجرائٌة للشركات التجارٌة
األصول العامة لإللتزام  :نظرٌة العقد
اإلطار القانونً لعقد النشر اإللكترونً
اإلطار القانونً و التنظٌمً ألمالك الوقؾ فً الجزائر
 :دراسة مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة مدعمة
بأحدث النصوص القانونٌة و اإلجتهادات القضائٌة
اإلطار القانونً والتنظٌمً لتسجٌل العقارات فً
التشرٌع الجزائري
اإلعتمادات المستندٌة  :دراسة للقضاء والفقه المقارن
وقواعد سنة  1983الدولٌة
اإلعتمادات المستندٌة من منظور شرعً
اإلفالس والتسوٌة القضائٌة فً القانون الجزائري
اإلفالس والتسوٌة القضائٌة فً القانون الجزائري
اإلقتباس و الحقوق الفكرٌة للمؤلؾ فً النظرٌة و
التطبٌق

خالد ،رمول

346/00451/1

1

دوة ،آسٌا

346/00284/1

15

عوض ،علً
البزاٌخة ،خالد
فضٌل ،نادٌة
شٌعاوي ،وفاء

346/00071/1
346/00152/1
346/00202/1
346/00537/1

2
1
53
11

ؼمق ،ضو

346/00467/1

1
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اإلقتصاد السٌاسً  :لحماٌة قانون الملكٌة الفكرٌة
اإللتزام بالنصٌحة فً نطاق عقود الخدمات  :دراسة
مقارنة
اإللتزام ببذل عناٌة  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
اإللتزامات  :الفعل المستحق للتعوٌض
اإللتزامات  :النظرٌة العامة للعقد
اإللحاق  :إرتفاق  -قٌد إحتٌاطً  -سجل عقاري
األوامر على العرائض فً القانون التجاري

الخالق ،السٌد

346/00184/1

1

محمد ،بودالً
عزمً ،حنان
فٌاللً ,علً
فٌاللً ،علً
حنا ,بدوي
حمزة ،سالم

346/00299/1
346/00309/1
346/00498/1
346/00447/1
346/00530/1
346/00541/1

106
2
3
1
1
4

األوراق التجارٌة  :الكمبٌالة  ,السند ألمر  -الشٌك وفقا
لقانون التجارة رقم  17لسنة  1999فً ضوء الفقه
والقضاء والتشرٌع مع نمادج العقود والدعاوى التجارٌة الشواربً ,عبد الحمٌد
األوراق التجارٌة اإللكترونٌة  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
األوراق التجارٌة فً القانون الجزائري
األوراق التجارٌة و اإلفالس  :وفقا لقانون التجارة
الجدٌد رقم  17لسنة 1999
األوراق التجارٌة والعملٌات المصرفٌة
األوراق التجارٌة وفقا لقانون التجاري الجزائري
األوراق التجارٌة ووسائل الدفع اإللكترونٌة الحدٌثة :
الكمبٌالة ،السند األذنً ،الشٌك ،النقود اإللكترونٌة،
األوراق التجارٌة اإللكترونٌة ،بطاقات الوفاء واإلئتمان
اإلٌجار التموٌلً الحقٌقً للمعدات اإلنتاجٌة  :بالتطبٌق
على سفن الحاوٌات
اإلٌجار المدنً فً القانون الجزائري
اإلٌداع القانونً للمنشورات اإللكترونٌة على شبكة
اإلنترنت  :دراسة فً المفهوم و التطبٌق فً ضوء
جهود الدول المتقدمة
البسٌط فً شرح نظام اإلٌداع القانونً للمصنفات وفقا
ألحكام قانون حماٌة حق المؤلؾ األردنً رقم 22
لسنة  1992وتعدٌالته.
البٌع باإلٌجار
البٌع بالمزاد العلنً فً الفقه اإلسالمً والقانون
الوضعً
التأجٌر التموٌلً
التأصٌل الفقهً للقانون المدنً العراقً
التأمٌن البحري على البضائع بوثٌقة اإلشتراك  :وثٌقة
التأمٌن العائمة
التأمٌن البحري و ذاتٌة نظامه القانونً  :دراسة مقارنة
بٌن :القانون الجزائري و القانون الفرنسً و اإلنجلٌزي
التامٌن والقضاء فً قرارات محكمة التمٌٌز
التأمٌنات الشخصٌة والعٌنٌة
التأمٌنات العٌنٌة  :الرهن الرسمً و حق اإلختصاص
و الرهن الحٌازي و حقوق اإلمتٌاز
التأمٌنات العٌنٌة  :دراسة تحلٌلٌة شاملة الحكام الوهب
و التأمٌن و اإلمتٌاز

346/00132/1

2

الحموري ،ناهد
فضٌل ،نادٌة

346/00166/1
346/00159/1

2
20

طه ،مصطفى
ٌاملكً ،أكرم
عمورة ,عمار

346/00434/1
346/00134/1
346/00235/1

1
6
10

طه ,مصطفى

346/00167/1

7

أبو العال ,طه
خلفونً ،مجٌد

346/00452/1
346/00572/1

4
3

حماد ,هانً

346/00517/1

4

الشعالن ،هانً
زنوش ،طاوس

346/00067/1
346/00614/1

1
10

زكً ،زٌدان
القالب ,بسام
الكربونً ،أحمد

346/00178/1
346/00130/1
346/00577/1

2
1
5

محمدٌن ،جالل

346/00363/1

3

بن ؼانم ،علً
المومنً ,أٌمن
أبو السعود ،رمضان

346/00414/1
346/00296/1
346/00190/1

1
6
2

السعدي ,محمد

346/00496/1

8

حمدان ،حسٌن

346/00276/1

6
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التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة و حماٌتها القانونٌة
التجارة اإللكترونٌة وحماٌتها القانونٌة  :الحماٌة
الجنائٌة لنظام التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة وحماٌتها القانونٌة  :نظام التجارة
اإللكترونٌة وحماٌتها المدنٌة
التجارة اإللكترونٌة ومكافحة الجرٌمة المعلوماتٌة :
قواعد اإلثبات المدنً والتجاري
التحكٌم وحقوق الملكٌة الفكرٌة
التدابٌر الشرعٌة للحد من الطالق التعسفً فً الفقه
والقانون
التراضً فً التعاقد عبر اإلنترنت  :دراسة مقارنة
التركات والموارٌث  :دراسة مدعمة بالقرارات
واألحكام القضائٌة
التزام الودٌع برد الودٌعة فً الفقه اإلسالمً والقانون
الوضعً
التزامات األطراؾ فً المرحلة السابقة للتعاقد
إلتزامات البائع فً التعاقد بوسائل اإلتصال الحدٌثة فً
ظل أحكام القانون المدنً والفقه اإلسالمً
التزامات الجوار فً القانون المدنً الجزائري
التشرٌعات الخاصة بالمحاكم الشرعٌة
التصرؾ الدائر بٌن النفع والضرر فً القانون المدنً
الجزائري
التصرؾ القانونً:العقد واإلرادة المنفردة
التطلٌق والخلع وفق القانون والشرٌعة اإلسالمٌة
التطور الحدٌث لعقود إلتزام المرافق العامة طبقا لنظام
ال  : b. o.tدراسة مقارنة
التعاقد اإللكترونً فً التشرٌعات العربٌة  :دراسة
مقارنة
التعاقد بوسائل اإلتصال الحدٌثة ومدى حجتها فً
اإلثبات
التعاقد عبر األنترنت  :دراسة مقارنة
التعاقد عبر تقنٌات اإلتصال الحدٌثة  :دراسة مقارنة
التعاقد عن طرٌق اإلنترنت  :دراسة مقارنة
التعسؾ فً استعمال الملكٌة العقارٌة  :دراسة مقارنة
بٌن القانون الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة
التعلٌق على القانون التجاري الجدٌد رقم  17لسنة
 1999فً ضوء الفقه و القضاء
التعوٌض التلقائً لألضرار بواسطة التأمٌن و
صنادٌق الضمان  :دراسة مقارنة فً القانون المصري
و القانون الفرنسً
التعوٌض عن الضرر األدبً  :دراسة تطبٌقٌة فً الفقه
اإلسالمً والقانون
التفرقة بٌن عقد العمل وعقد المقاولة  :دراسة تحلٌلٌة
ونقدٌة

ٌوسؾ ،أمٌر
حجازي ،عبد الفتاح

346/00373/1
346/00330/1

1
1

حجازي ،عبد الفتاح

346/00366/1

1

حجازي ،عبد الفتاح

346/00372/1

1

مصطفى ،معوان
معوض ،نادٌة

346/00360/1
346/00361/1

2
1

جانم ,جمٌل

346/00207/1

3

الشرٌفات ،محمود

346/00181/1

5

محده ،محمد

346/00311/1

4

حسٌن ،خالد
فاٌزة ،براهامً

346/00440/1
346/00555/1

1
4

أبو حسٌن ،أشرؾ
عواطؾ ،زرارة
الظاهر ،راتب

346/00183/1
346/00245/1
346/00334/1

2
20
2

جعفور,محمد
العربً ،بلحاج
نورة ،منصوري

346/00248/1
346/00243/1
346/00553/1

15
23
5

حسبو ،عمرو

346/00050/1

1

شلقامً ،شحاتة

346/00370/1

3

رشدي ،محمد
التهامً ،سامح

346/00375/1
346/00369/1

2
2

جمال ،سمٌر
العجلونً ،أحمد

346/00418/1
346/00489/1

1
1

شمٌشم ،رشٌد

346/00552/1

1

المنشاوي ،عبد الحمٌد

346/00474/1

1

فاٌد ،عابد

346/00579/1

4

عبد السمٌع ،أسامة

346/00319/1

4

بجاوي ،المدنً

346/00046/1

2
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التكٌٌؾ الشرعً القانونً  :للمسؤولٌة المدنٌة الناشئة
عن مضار الحوار الؽٌر مألوفة  :دراسة تحلٌلٌة
تأصٌلٌة مقارنة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوصفً
التكٌٌؾ الفقهً والقانون لإلعتمادات المستندٌة  :دراسة
مقارنة فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً
التمثٌل التجاري
التمثٌل التجاري
التمثٌل التجاري  :اجتهادات و نصوص قانونٌة
التنازل عن العقد  :نطاق التنازل عن العقد
التنزٌل  :دراسة قانونٌة ،فقهٌة وقضائٌة مقارنة
التنزٌل فً قانون األسرة الجزائري
التنظٌم القانونً إلعادة هٌكلة الشركات المساهمة
العامة  :دراسة مقارنة
التنظٌم القانونً لإلعالنات التجارٌة عبر شبكة
اإلنترنت
التنظٌم القانونً لإلفالس فً ضوء قانون التجارة
الكوٌتً رقم  68لسنة  1980وفً ضوء القانون 41
لسنة  1993بشأن شراء الدولة بعض المدٌونٌات
وتعدٌالته الالحقة والئحته التنفٌدٌة  :شروط شهر
اإلفالس  -أثاره  -إدارة التفلٌسة  -إنتهاء التفلٌسة -
الصلح الواقً من اإلفالس

محمود ،محمود

علً الشٌخ ،حسٌن
أبوعبٌد ،إلٌاس
أبوعٌد ،إلٌاس
حنا ,بدوي
سعد ،نبٌل
آث ملوٌا ،لحسٌن
أحمد ،دؼٌش

346/00182/1
346/00226/1
346/00227/1
346/00222/1
346/00056/1
346/00538/1
346/00213/1

1
3
3
3
1
4
24

الخرابشة ،سامً

346/00091/1

4

ؼنام ،شرٌؾ

346/00173/1

2

رزق ,طارق

346/00128/1

2

346/00263/1

2

346/00368/1
346/00432/1

1
1

التنظٌم القانونً للتجارة واإلثبات اإللكترونً فً العالم رستم ،محمد
التوقٌع اإللكترونً فً القانون المصري رقم  15لسنة
 2004والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالقرار الوزاري
ٌوسؾ ،أمٌر
رقم  109لسنة 2005
الؽرٌب ،فٌصل
التوقٌع اإللكترونً وحجٌته فً اإلثبات
الجانب اإللكترونً للقانون التجاري  :النقود
اإللكترونٌة ،التجارة اإللكترونً ،العقود اإللكترونٌة،
التوقٌع اإللكترونً ،والبصمة اإللكترونٌة
الحد من آلٌات اإلحتكار  :منع اإلؼراق واإلحتكار من
الوجهة القانونٌة
الحصانة القضائٌة للدولة فً المٌدان التجاري
الحق األدبً لمؤلؾ برامج الحاسب األلً  :دراسة فً
قانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة الجدٌد رقم  82لسنة
2002
الحق المالً ألصحاب الحقوق المجاورة  :دراسة
مقارنة
الحق فً الحبس للضمان  :دراسة مقارنة
الحقوق العٌنٌة األصلٌة  :أحكامها  -مصادرها
الحقوق العٌنٌة األصلٌة  :الملكٌة و الحقوق المتفرعة
عنها-أسباب كسب الملكٌة
الحقوق العٌنٌة التبعٌة حق الرهن الرسمً و حق
اإلختصاص

346/00312/1

2

نبٌه ،نسرٌن

346/00162/1

2

شلبً ,أمل
الشاوي ،سما

346/00119/1
346/00230/1

2
3

شلقانً ،شحاتة

346/00070/1

3

أبو عمرو ,مصطفى
الشروفً ،عدنان
سعد ،نبٌل

346/00242/1
346/00206/1
346/00174/1

3
3
2

منصور ،محمد

346/00403/1

1

مرقس ،سلٌمان

346/00211/1

2
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الحقوق العٌنٌة فً القانون المدنً الجزائري  :فً
ضوء أحدث اإلجتهادات القضائٌة المشهورة للمحكمة
العلٌا -دراسة مقارنة-
الحقوق المتعلقة بالتركة بٌن الفقه والقانون  :التجهٌز
والدٌون والوصاٌا والموارٌث وتقسٌماتها
الحقوق المجاورة لحق المؤلؾ

بلحاج ،العربً

346/00613/1

5

داود ،أحمد
الشٌخ ،رمزي

346/00016/1
346/00066/1

8
2

الحقوق ؼٌر المادٌة بٌن الزوجٌن  :دراسة فقهٌة مقارنة الجمال ،إبراهٌم
النوافلةٌ ،وسؾ
الحماٌة القانونٌة لحق المؤلؾ
الفقً ،عاطؾ
الحماٌة القانونٌة لإلسم التجاري  :دراسة مقارنة

346/00353/1
346/00419/1
346/00115/1

2
1
1

الحماٌة القانونٌة للعالمات التجارٌة فً ظل القانون
األردنً والقانون المصري واإلتفاقٌات الدولٌة

طبٌشات ,بسام

346/00158/1

4

عبد الجلٌلٌ ،سرٌة

346/00062/1

1

طلبة ،أنور
صقر ،نبٌل

346/00446/1
346/00576/1

1
5

الدٌب ،محمود
أبو فروة ،محمود
الذنون ،حسن

346/00332/1
346/00170/1
346/00380/1

3
5
3

الحماٌة المدنٌة والجنائٌة لحق المؤلؾ وفقا لقانون
حماٌة الملكٌة الفكرٌة  :فً ضوء الفقه والقضاء
الحٌازة  :الحٌازة األصلٌة و العارضة ،شروط
الحٌازة،دعاوى الحٌازة ،دعوى الحٌازة و دعوى
الحق ،قرارات النٌابة و التظلم منها ،آثار الحٌازة،
الحٌازة الزراعٌة
الحٌازة فً قرارات المحكمة العلٌا
الحٌل فً القانون المدنً  :دراسة مقارنة بالفقه
اإلسالمً
الخدمات البنكٌة اإللكترونٌة عبر اإلنترنت
الخطأ

الخالصة فً أحكام الزواج والطالق  :فً الفقه
اإلسالمً وقانون األسرة الجزائري حسب آخر تعدٌل
بن حرزهللا ،عبد القادر
له ( قانون رقم  09 05المؤرخ 4ماٌو) 2005
الخلع فً قانون األحوال الشخصٌة أحكامه وآثاره :
المشنً ،منال
دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة والقانون
الخلؾ العام وحماٌته المدنٌة  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
الدفاع اإلجتماعً فً مواجهة الجرٌمة
الدفوع الموضوعٌة فً دعاوى النفقات
الدلٌل القانونً لألسرة
الدمج والتملك المصرفً فً البلدان العربٌة

346/00013/1

12

346/00014/1

1

346/00574/1
346/00493/1
346/00212/1
346/00219/1
346/00149/1

3
3
6
8
8

346/00090/1
346/00526/1

6

سركٌس ,أنطوان

346/00148/1

5

عبد الفضٌل  ،عادل
مازونً ،كوثر
أحمد ،إبراهٌم
الجنبٌهً ،ممدوح

346/00193/1
346/00075/1
346/00442/1
346/00436/1

2
8
1
1

الجبوري ،بٌرك
ؼباري ،محمد
أبو ٌوسؾ ،مأمون
صقر ،نبٌل
سفر ,أحمد

الرقابة الحكومٌة على تأسٌس الشركات  :دراسة مقارنة عبٌدات ،مؤٌد
حنا ,بدوي
السجل العقاري
السرٌة المصرفٌة فً ظل العولمة  :دراسة مقارنة
السمسرة فً الفقه اإلسالمً والتطبٌقات المعاصرة
دراسة مقارنة
الشبكة الرقمٌة و عالقتها بالملكٌة الفكرٌة
الشرط المانع من التصرؾ فقها وقضاء
الشركات اإللكترونٌة
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الشركات التجارٌة  :األحكام العامة فً الشركات-
شركات األشخاص -شركات األموال -أنواع خاصة
من الشركات
الشركات التجارٌة  :األحكام العامة والخاصة -دراسة
مقارنة
الشركات التجارٌة  :دراسة تحلٌلٌة
الشركات المساهمة فً ضوء القانون الوضعً و الفقه
اإلسالمً
الشفعة
الصلح الواقً من اإلفالس  :دراسة مقارنة فً
القوانٌن األردنٌة والمصرٌة واللبنانٌة والتونسٌة
والقانون البرٌطانً
الصٌػ النموذجٌة فً العقود  :عقود الشركات ،عقود
الهبة ،عقود التأمٌن ،عقود القسمة ،عقود الصلح،
عقود المقاٌضة ،عقود القرض ،عقود الودٌعة ،عقود
العارٌة
الضمانة عند الطلب ألٌة دفعها -تعطل األلٌة -مسؤولٌة
المصارؾ  :دراسة مقارنة
الطالق و أثاره من قانون األسرة الجزائري  :دراسة
فقهٌة مقارنة
العقار الفالحً نصا وتطبٌقا  :النصوص التشرٌعٌة
والتنظٌمٌة الخاصة بالعقار الفالحً  ،اجتهاد المحكمة
العلٌا ومجلس الدولة
العقد اإللكترونً
العقد اإللكترونً وسٌلة إثبات حدٌثة فً القانون المدنً
الجزائري
العقد الطبً
العقد و اإلرادة المنفردة فً الفقه و قضاء النقض
المصري و الفرنسً
العقد واإلرادة المنفردة فً التقنٌٌن المدنً معلقا علٌها
باألعمال التحضرٌة للقانون المدنً وبأحكام محكمة
النقض
العقود اإلدارٌة
العقود التجارٌة
العقود الصؽٌرة الحراسة و العمل  :الحراسة اإلتفاقٌة
و القضائٌة
العقود المالٌة المطورة  :كما تجرٌها المصارؾ
االسالمٌة وبٌان حقٌقتها وما ٌلحقها من المحاذٌر
الشرعٌة
العقود المسماة  :اإلٌجار فً القانون المدنً و قوانٌن
إٌجار األماكن
العقود المسماة  :البٌع واإلٌجار وقانون اللكٌة
والمستأجرٌن وفقا آلخر التعدٌالت

طه ،مصطفى

346/00084/1

7

سامً ،فوزي
ؼطاشة ،أحمد

346/00082/1
346/00415/1

1
4

الحمصً ،علً
حنا ,بدوي

346/00468/1
346/00527/1

3
1

األخرس ,نشأت

346/00125/1

1

اللمساوي ،فاٌز

346/00021/1

2

المهتار ،بسام

346/00376/1

3

مبروك ,المصري

346/00503/1

3

صقر ,نبٌل
األودن ،سمٌر

346/00590/1
346/00435/1

10
1

فراح ،منانً
كرٌم ،عوشش

346/00564/1
346/00041/1

5
1

عبد الرحمن ،أحمد

346/00384/1

1

ٌوسؾ ،أمٌر
بعلً ،محمد
طه ،مصطفى

346/00030/1
346/00241/1
346/00160/1

2
29
8

طلبة ،أنور

346/00423/1

1

كعٌبوش ,عبد الجبار

346/00583/1

5

سعد ،نبٌل

346/00437/1

2

العبٌدي ،علً

346/00301/1

3

العقود المسماة  :شرح عقد البٌع فً القانون المدنً
العقود المسماة  :شرح عقدي البٌع والمقاٌضة

الزعبً ،محمد
سلطان ،أنور

346/00023/1
346/00022/1

2
3

346/00026/1

2

العقود المسماة عقد اإلٌجار  :األحكام العامة فً اإلٌجار أبو العود ،رمضان
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القاضً ،محمد

346/00561/1

4

الؽش التجارى
الفائدة موقعها بٌن التشرٌع و الشرٌعة و تأثٌرها فً
الحٌاة اإلقتصادٌة  :دراسة مقارنة
الفحص الطبً قبل الزواج  :دراسة شرعٌة قانونٌة
تطبٌقٌة
الفحص الطبً قبل الزواج واألحكام الفقهٌة المتعلقة به
 :دراسة مقارنة
الفسخ واإلنفساخ والتفاسخ  :فً ضوء القضاء والفقه
القانونً رقم  6لسنة  1997وحكم المحكمة الدستورٌة
العلٌا
القانون التجاري
القانون التجاري
القانون التجاري  -الشركات  :دراسة مقارنة
القانون التجاري  :األعمال التجارٌة  -التاجر  -المحل
التجاري  -العقود التجارٌة
القانون التجاري  :األعمال التجارٌة  -التجار  -األموال
التجارٌة
القانون التجاري  :األعمال التجارٌة  -التجار  -األموال
التجارٌة  -الشركات التجارٌة  -عملٌات البنوك
واألوراق التجارٌة
القانون التجاري  :األوراق التجارٌة ,اإلفالس ,العقود
التجارٌة ,عملٌات البنوك
القانون التجاري  :األوراق التجارٌة،العقود
التجارٌة،عملٌات البنوك،اإلفالس
القانون التجاري  :التنظٌم القانونً للتجارة ,الملكٌة
التجارٌة والصناعٌة ,الشركات التجارٌة
القانون التجاري  :الشركات التجارٌة

مكٌة ،محمود

346/00433/1

1

عضٌبات ،صفوان

346/00005/1

1

أبو كٌلة ،عبد الفتاح

346/00006/1

7

المصري ,محمد
المقدادي ،عادل
حلو ,حلو
ٌاملكً ،أكرم

346/00189/1
346/00305/1
346/00098/1
346/00079/1

2
5
5
3

إسماعٌل ,محمد

346/00099/1

2

الفقً ,محمد

346/00100/1

2

الفقً ,محمد

346/00101/1

1

الفقً ,محمد

346/00102/1

2

طه ،مصطفى

346/00061/1

1

دوٌدار ،هانً
المنزالوي ،عباس

346/00103/1
346/00411/1

2
1

القانون التجاري  :العقود التجارٌة  -عملٌات البنوك
وفقا ألحكام قانون التجارة رقم  17لسنة 1999
القانون التجاري  :العقود و األوراق التجارٌة
القانون التجاري  :النظرٌة العامة للحرفة التجارٌة
القانون التجاري الجزائري
القانون التجاري الجزائري  :األعمال
التجارٌة,التاجر,المحل التجاري
القانون المدنً مذٌل باجتهاد القضاء المدنً
القانون المدنً نصاوتطبٌقا
القانون الواجب التطبٌق على الحساب الجاري
واإلعتماد المستندي  :دالراسة مقارنة

العرٌنً ،محمد
المنزالوي ،عباس
الؽرٌانً ,المعتصم
عبد القادر ،البقٌرات

346/00104/1
346/00410/1
346/00232/1
346/00216/1

3
1
3
30

فضٌل ,نادٌة
الشافعً ,عبٌدي
صقر ،نبٌل

346/00205/1
346/00494/1
346/00251/1

44
8
1

الجواري ,سلطان

346/00237/1

3

القانون الواجب التطبٌق على شكل الزواج  :دراسة
مقارنة فً الدول الثالثة  :لٌبٌا ،الجزائر ،سورٌا،
المؽرب ،العراق ،األردن ،الكوٌت ،اإلمارات ،لبنان،
السودان ،فلسطٌن ،فرنسا ،إنجلترا

خالد ،هشام

القانون الواجب التطبٌق على عقود التجارة اإللكترونٌة المنزالوي ،صالح
القرض المصرفً  :دراسة تارٌخٌة مقارنة بٌن
البنا ،محمد
الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً

25
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3

346/00362/1

6

346/00200/1
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حنا ،بدوي

346/00528/1

1

القسمة العقارٌة
القسمة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المدنً
الجزائري  :على ضوء إجتهاد المحكمة العلٌا ومجلس
الدولة
القسمة و إستعمال و إدارة المال الشائع و دعوى الفرز
و التجنٌب (دعوى القسمة) فً ضوء أحكام النقض
القدٌم و الحدٌث و تطبٌقاتها العملٌة
القضاء التجاري  :دراسة تطبٌقٌة من زاوٌة
التشرٌع_مبادىء اإلجتهاد القضائً
القضاء العقاري فً ضوء أحدث القرارات الصادرة
عن مجلس الدولة والمحكمة العلٌا.
القواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونً
القوة التنفٌذٌة لعقد اإلٌجار الموثق فً إخالء العٌن
المؤجرة  :دراسة تحلٌلٌة فً ظل قانون المرافعات
والقانون رقم  4لسنة  1996المعدل بالقانون رقم137
لسنة 2006

خالدى ،أحمد

346/00318/1

3

عرفة ،السٌد

346/00429/1

1

عمر ،حمدي

346/00287/1

12

عمر ،حمدي
رٌضً ،عٌسى

346/00286/1
346/00269/1

10
6

علً ،بخٌت

346/00347/1

4

القٌود الشرعٌة الواردة على حرٌة التجارة وأثرها فً
التنمٌة اإلقتصادٌة  :دراسة فقهٌة مقارنة
القٌود الواردة على مبدأ سلطان اإلرادة فً العقود
المدنٌة  :دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً
الكامل فً القانون التجاري الجزائري  :األعمال
التجارٌة-التاجر-الحرفً-األنشطة التجارٌة المنظمة-
السجل التجاري
الكامل فً القانون الجزائري لإلستثمار  :األنشطة
العادٌة وقطاع المحروقات
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة  -من
المادة  1حتى المادة 118
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة  -من
المادة  134حتى المادة 248
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة  -من
المادة  372إلى المادة 503
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة  -من
المادة  624إلى المادة 768
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة من
المادة  249حتى المادة 371
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة -من
المادة  950إلى المادة 1106
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة،
الوكالة والشركات من المادة  869إلى المادة 949
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة ،من
المادة  119حتى المادة 133
الكامل فً شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة-من
المادة  504إلى المادة 623

عكاز ،محمد

346/00198/1

2

سلطح ،حمدي

346/00349/1

2

صالح ،فرحة

346/00476/1

5

الجٌاللً ،عجة

346/00131/1

3

نخلة ،مورٌس

346/00337/1

1

نخلة ،مورٌس

346/00339/1

1

نخلة ،مورٌس

346/00341/1

2

نخلة ،مورٌس

346/00343/1

2

نخلة ،مورٌس

346/00340/1

1

نخلة ،مورٌس

346/00345/1

2

نخلة ،مورٌس

346/00344/1

2

نخلة ،مورٌس

346/00338/1

1

نخلة ،مورٌس

346/00469/1

1

الكتابة اإللكترونٌة فً القانون المدنً بٌن التطور
القانونً و األمن التقنً  :دراسة فً الفكرة القانونٌة
للكتابة اإللكترونٌة و وظائفها فً القانون الدولً

فاٌد ،عابد

346/00578/1

26
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الكفالة كتأمٌن شخص للحقوق  :دراسة مقارنة بٌن
الفقه اإلسالمً والقانون المدنً
الماركات التجارٌة الصناعٌة  :دراسة فً القانون
المقارن
المبادئ االولٌة لحقوق المؤلؾ واإلتفاقٌات
والمعاهدات الدولٌة
المبادئ العامة للقانون المدنً الجزائري
المبسوط فً شرح القانون المدنً  :الضرر
المبسوط فً شرح القانون المدنً  :المسؤولٌة عن
األشٌاء
المبسوط فً شرح القانون المدنً  :الواسطة السببٌة
المحل التجاري
المختصر فً التركات والموارٌث على ضوء أحكام
قانون األسرة
المدخل إلى الملكٌة الفكرٌة  :الملكٌة األدبٌة والفنٌة
والصناعٌة
المدخل إلى الملكٌة الفكرٌة  :نشأتها ومفهومها
ونظامها وأهمٌتها وتكٌفها وتنظٌمها وحماٌتها
المدخل للعلوم القانونٌة و شرح الباب التمهٌدي للتقنٌن
المدنً
المرتكز فً دعاوى النفقة  :لدى جمٌع الطوائؾ :
دراسة مقارنة من خالل الفقه واإلجتهاد والنصوص
المركز القانونً للمحافظ العقاري  :دراسة وصفٌة
تحلٌلٌة
المركز القانونً للمرأة فً قانون األسرة الجزائري
المستند اإللكترونً
المسؤولٌة التقصٌرٌة
المسؤولٌة التقصٌرٌة اإللكترونٌة  :المسؤولٌة الناشئة
عن إساءة إستخدام أجزهة الحاسوب واألنترنت-دراسة
مقارنة
المسؤولٌة الجبائٌة لمسٌري الشركات
المسؤولٌة الجزائٌة للشخص المعنوي  :دراسة مقارنة
بٌن التشرٌع الجزائري و الفرنسً
المسؤولٌة العقدٌة
المسؤولٌة العقدٌة
المسؤولٌة المدنٌة المهنٌة
المسؤولٌة المدنٌة الناشئة عن تلوث البٌئة

عبد الداٌم ،حسنى

346/00281/1

3

مؽبؽب ,نعٌم

346/00157/1

3

أبو بكر ،محمد
لعشب ,محفوظ
الذنون ،حسن

346/00064/1
346/00255/1
346/00317/1

2
20
1

الذنون ،حسن

346/00315/1

1

الذنون ،حسن
مبروك ,مقدم

346/00314/1
346/00292/1

1
8

سامً ،بن حملة

346/00565/1

5

فاضلً ،إدرٌس

346/00294/1

15

زٌن الدٌن ,صالح

346/00275/1

3

مرقس ،سلٌمان

346/00385/1

2

شالال ،نزٌه

346/00320/1

5

الطاهر ،برٌك

346/00605/1

6

لمٌن ،لوعٌل
الرومً ،محمد
طلبة ,أنور

346/00461/1
346/00010/1
346/00356/1

1
1
1

الخالبلة ,عاٌد*
بن زارع ،رابح

346/00058/1
346/00607/1

2
10

سلٌم ،صمودي
طلبة ,أنور
طلبة ،أنور
لوتورنو ,فٌلٌب
المنٌاويٌ ،اسر

346/00218/1
346/00355/1
346/00351/1
346/00592/1
346/00057/1

8
2
1
10
1

346/00052/1

2

346/00053/1
346/00244/1

2
25

346/00331/1
346/00308/1

2
1

المسؤولٌة المدنٌة لألطباء فً ضوء القانون الجزائري راٌس ،محمد
المسؤولٌة المدنٌة للطبٌب أخصائً الجراحة فً
عز الدٌن ،حروزي
القانون الجزائري والمقارن  :دراسة مقارنة
ٌوسؾ ،زاهٌة
المسؤولٌة المدنٌة للمنتج
المسؤولٌة المدنٌة للمهندس اإلستشاري فً عقود
الشهوان ،هاشم
اإلنشاءات
ٌوسؾ ،أمٌر
المسؤولٌة المدنٌة والتعوٌض عنها
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المسؤولٌة الناجمة عن الفسخ التعسفً للعقد  :دراسة
مقارنة
المسؤولٌة عن األشٌاء ؼٌر الحٌة فً القانون المدنً
الجزائري
المسؤولٌة عن األشٌاء وتطبٌقها على األشخاص
المعنوٌة بوجه خاص  :دراسة مقارنة
المسؤولٌة عن فعل الؽٌر
المسئولٌة المدنٌة لألطباء والجراحٌن فً ضوء
القضاء والفقه الفرنسً والمصري
المعرفة العملٌة  :دراسة فً المفهوم والعقود وطرق
الحماٌة
المفاهٌم األساسٌة لحق المؤلؾ والحقوق المجاورة
المقاولة من الباطن فً ضوء أحكام القضاء والتشرٌع
 :دراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمً
الملكٌة الصناعٌة  :براءات اإلختراع ،نمادج المنفعة،
التصمٌمات التخطٌطٌة للدوائر المتكاملة ،المعلومات
ؼٌر المفصح عنها ،العالمات والبٌانات التجارٌة
والمؤشرات الجؽرافٌة ،التصمٌمات والنمادج
الصناعٌة ،األصناؾ النباتٌة ،اإلسم التجاري وفقا
ألحكام قانون حقوق الملكٌة الفكرٌة رقم . 82
الملكٌة الصناعٌة فً القانون الجزائري
الملكٌة العقارٌة
الملكٌة العقارٌة الخاصة  :وفقا ألحكام التشرٌع
الجزائري
المنافسة ؼٌر المشروعة للملكٌة الصناعٌة  :دراسة
مقارنة
المناقصات و المزاٌدات  :القانون و الالئحة التنفٌذٌة و
أحكام المحاكم
الموارٌث فً الشرٌعة والقانون
المؤسسة التجارٌة  :اجتهادات ونصوص قانونٌة
الموسوعة التجارٌة الحدٌثة فً اإلفالس والصلح
الواقً فً ضوء قانون التجارة الجدٌد رقم  17لسنة
1999
الموسوعة التجارٌة و المصرفٌة  :الشركات التجارٌة :
دراسة مقارنة
الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة  :األوراق التجارٌة
دراسة  :مقارنة
الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة  :التشرٌعات التجارٌة
واإللكترونٌة :دراسة مقارنة
الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة  :عقود التأمٌن من
الناحٌة القانونٌة  :دراسة مقارنة
الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة  :عملٌات البنوك :
دراسة مقارنة
الموسوعة الذهبٌة فً شرح أحكام التأجٌر المفروش
معلقا علٌه بأحدث أحكام محكمة النقض و الدستورٌة
العلٌا
النظام القانونً لبطاقات االعتماد

بروٌز ,به

346/00262/1

3

ادرٌس ،فاضلً

346/00259/1

20

ملوكً ،إٌاد
الذنون ،حسن

346/00313/1
346/00051/1

4
3

حنا ،منٌر

346/00054/1

1

جلول ,سبٌل
أبوعمرو ،مصطفى

346/00272/1
346/00065/1

3
2

أبوعرابً ،ؼازي

346/00047/1

2

القلٌوبً ،سمٌحة
ادرٌس ،فاضلً
حنا ،بدوي

346/00073/1
346/00591/1
346/00524/1

2
10
1

طلبة ,لٌلى

346/00505/1

3

الصفار ،زٌنة

346/00074/1

2

طنطاوي ،ممدوح
كافً ,منصور
حنا ,بدوي

346/00455/1
346/00217/1
346/00221/1

1
11
6

الفقً ,عمرو

346/00124/1

3

الكٌالنً ،محمود

346/00086/1

7

الكٌالنً ،محمود

346/00136/1

7

الكٌالنً ،محمود

346/00163/1

8

الكٌالنً ،محمود

346/00151/1

7

الكٌالنً ،محمود

346/00141/1

7

ٌوسؾ ،خالد
العلبً ،أنس

346/00462/1
346/00427/1

1
1
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النظام القانونً لتخفٌض رأس مال شركات األموال
الخاصة  :دراسة مقارنة

جوٌحان ،معن

346/00092/1

5

منى ،مقالتً

346/00556/

4

عبدهللا ،آمال

346/00161/1

2

محمد ،بوراس

346/00562/1

4

النظام القانونً لألمالك الوقفٌة  :نصوص تشرٌعٌة و
أخرى تنظٌمٌة مدعمة باإلجتهاد القضائً
النظام القانونً للتحول إلى القطاع الخاص "
الخصخصة "  :دراسة مقارنة
النظام القانونً للتوقٌع اإللكترونً
النظام القانونً للتوقٌع اإللكترونً  :دراسة تأصٌلٌة
مقارنة
النظام القانونً للشركات عبر الوطنٌة المعاصرة و
القانون الدولً العام
النظام القانونً للصبً المأذون له فً التجارة  :دراسة
مقارنة
النظام القانونً للمحل التجاري  :المحل التجاري
والعملٌات الواردة علٌه
النظام القانونً للمصارؾ وللمهن التابعة للمهن
المصرفٌة فً لبنان

بودهان ،موسى

346/00586/1

5

الجبوري ،مهند
الرومً ،محمد

346/00327/1
346/00374/1

5
2

حجازي ،عبد الفتاح

346/00371/1

2

سً علً ,أحمد

346/00509/1

3

الصباغ ،لٌث

346/00179/1

2

فضٌل ،نادٌة

346/00534/1

4

عبال ,مالك

346/00147/1

2

النظام المالً للزوجٌن  :دراسة مقارنة بٌن التشرٌعات
اإلسالمٌة والتشرٌعات العربٌة والتشرٌعات الفرنسٌة

الحمدانً ،رعد

346/00011/1

5

حزام ،هائل
سعد ،نبٌل
سلطان ،أنور
سعد ،نبٌل
أبو السعود ،رمضان

346/00194/1
346/00306/1
346/00401/1
346/00246/1
346/00405/1

1
9
1
6
1

سلٌمان ،علً
منصور ،محمد
فرج ،توفٌق
منصور ،محمد

346/00247/1
346/00307/1
346/00335/1
346/00302/1

11
1
2
3

النظام القانونً لحق االرتفاق فً التشرٌع الجزائري
النظام القانونً لعقود مبادلة األصول المالٌة المنقولة
Swaps
النظام القانونً لإلشهار عن المنتجات والخدمات :
دراسة قانونٌة تأصٌلٌة لإلشهار التجاري

النظرٌة العامة لإلستقالل  :الفن الناتج عن اإلستؽالل :
دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعً والفقه اإلسالمً
النظرٌة العامة لإللتزام  :أحكام االلتزام
النظرٌة العامة لإللتزام  :أحكام اإللتزام
النظرٌة العامة لإللتزام  :مصادر اإللتزام
النظرٌة العامة لإللتزام  :مصادر اإللتزام
النظرٌة العامة لإللتزام  :مصادر اإللتزام فً القانون
المدنً الجزائري
النظرٌة العامة لإللتزام -أحكام اإللتزام
النظرٌة العامة لإللتزام فً مصادر اإللتزام
النظرٌة العامة لإللتزام -مصادر اإللتزام
النظرٌة العامة لإللتزامات مصادر اإللتزام  :دراسة
فً القانون المدنً األردنً والمصري والفرنسً
النظرٌة العامة لإللتزامات :أحكام اإللتزام  :دراسة
مقارنة فً القوانٌن العربٌة

منصور ،أمجد

346/00258/1

8

السعدي ,محمد

346/00495/1

3

النظرٌة العامة لإللتزامات:مصادر اإللتزام،العقد
واإلرادة المنفردة  :دراسة مقارنة فً القوانٌن العربٌة

السعدي ،محمد

29

346/00252/1

7
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النظرٌة العامة لإلئتمان  :صور اإلئتمان وضماناته
والوسائل التقلٌدٌة والحدٌثة لحماٌته ،الكفالة ،الرهن
الرسمً ،حق اإلختصاص ،الرهن الحٌازي ،حقوق
اإلمتٌاز ،التموٌل العقاري
النظرٌة العامة للقصد المدنً  :القصد المدنً قبل
التعرٌؾ -دراسة تحلٌلٌة تركٌبٌة مقارنة
النظرٌة العامة للمسؤولٌة الناشئة عن فعل الؽٌر
الواقعة القانونٌة  :الفعل ؼٌر المشروع ،االثراء بال
سبب والقانون

منصور ،محمد

346/00188/1

1

األحمد ،محمد
النقٌب ،عاطؾ

346/00260/1
346/00325/1

5
2

العربً ،بلحاج

346/00256/1

30

الوجٌز فً أحكام األحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن

فرج ،توفٌق

346/00352/1

1

346/00249/1

21

346/00571/1

5

346/00445/1

1

346/00096/1

2

346/00430/1
346/00420/1

1
2

346/00107/1

3

346/00113/1
346/00508/1

2
3

346/00346/1
346/00267/1

1
78

346/00424/1
346/00208/1

8
30

346/00265/1

25

346/00250/1
346/00133/1

11
1

الوجٌز فً أحكام اإللتزام فً القانون المدنً الجزائري عبد الرزاق ،دربال
الوجٌز فً أحكام الوصٌة واإلرث  :دراسة فقهٌة
ٌاؼً ،أكرم
قانونٌة مقارنة
الوجٌز فً اإلثبات فً مواد األحوال الشخصٌة فقها
أحمد ،إبراهٌم
وقضاء
الوجٌز فً الشركات التجارٌة واإلفالس  :وفقا لقانون
الشركات رقم  22لسنة  1997وتعدٌالته وقانون
التجارة رقم  12لسنة  1966مع اإلشارة إلى بعض
المحٌسن ,أسامة
القوانٌن العربٌة
الوجٌز فً الشفعة كسبب لكسب الملكٌة فً العقار فً
عرفة ،السٌد
ضوء أحكام محكمة النقض
دوٌدار ،هانً
الوجٌز فً العقود التجارٌة و العملٌات المصرفٌة
الوجٌز فً القانون التجاري  :العمال التجارٌة ,التجار,
المحل التجاري ,اإلٌجارات التجارٌة ,البٌع ,الرهن
بوذراع ,بلقاسم
الحٌازي ,وإٌجاز التسٌٌر
الوجٌز فً القانون التجاري الجزائري
الوجٌز فً القانون التجاري و قانون األعمال

بن المهٌدي ,رزق هللا العربً
بن ؼانم ,علً

الوجٌز فً القانون المدنً  :النظرٌة العامة
للقانون_النظرٌة العامة للحق_النظرٌة العامة لإللتزام
الوجٌز فً القانون المصرفً الجزائري
الوجٌز فً الموارٌث  :الفقه مع مسائل محلولة ،قانون
حداد ،عٌسى
األسرة  ،قضاء المحكمة العلٌا
تقٌة ،عبد الفتاح
الوجٌز فً الموارٌث و التركات
الوجٌز فً النظرٌة العامة لإللتزام  :العقد-اإلرادة
إدرٌس ،فاضلً
المنفردة-الفعل المستحق للتعوٌض
حسن ،سوزان
لعشب ,محفوظ

الوجٌز فً النظرٌة العامة لإللتزام  :مصادر اإللتزام
الوجٌز فً شرح األوراق التجارٌة

عبد الرزاق ،دربال
الطاهر ،بلعٌساوي

الوجٌز فً شرح القانون المدنً األردنً ،آثار الحق
الشخصً  -أحكام اإللتزام  :دراسة متقابلة مع الفقه
اإلسالمً والقوانٌن المدنٌة العربٌة المصري
والسوري والٌمنً وقانون المعامالت المدنٌة الدولة
اإلمارات العربٌة وقانون اإللتزامات والعقود المؽربً الحاللشة ،عبد الرحمن

30

346/00328/1

2
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الوجٌز فً شرح القانون المدنً الجزائري  :عقد البٌع قدادة ،خلٌل
الوجٌز فً شرح القانون المدنً -الحقوق العٌنٌة :
الحقوق العٌنٌة األصلٌة ،الحقوق العٌنٌة التبعٌة ،حق
الملكٌة ،الحقوق المتفرؼة عن حق الملكٌة دراسة
العبٌدي ،علً
موازنة
الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزائري  :أحكام
الزواج  :وفق آخر التعدٌالت ومدعم بأحدث إجتهادات
العربً ،بلحاج
المحكمة العلٌا
الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزائري  :مقدمة،
الخطة ،الزواج ،الطالق ،المٌراث ،الوصٌة ،الزواج
بلحاج ،العربً
والطالق
الوجٌز فً شرح مقدمة القانون المدنً  :المدخل إلى
أبو السعود ،رمضان
القانون القاعدة القانونٌة
الفضلً ،جعفر
الوجٌز فً عقد اإلٌجار
الفضلً ،جعفر
الوجٌز فً عقد البٌع
الوجٌز فً عقد البٌع  :دراسة مقارنة ومدعمة
حورٌة ،سً ٌوسؾ
بإجتهادات قضائٌة وفقهٌة
الفضلً ،جعفر
الوجٌز فً عقد المقاولة
الوجٌز فً عقود التجارة اإللكترونٌة  :أركانه ،إثباته،
القانون الواجب التطبٌق ،حماٌته ،التشفٌر ،التوقٌع
المطالقة ,محمد
اإللكترونً ،دراسة مقارنة.
الوجٌز فً قانون الطفل وجرائم األحداث  :تعلٌق على
نصوص قانون الطفل الجدٌد الصادر بالقانون رقم 12
أبو سعد ،محمد
لسنة 1996
الوجٌزفً شرح القانون التجاري الجزائري  :األعمال
عمورة ،عمار
التجارٌة  -التاجر  -الشركات التجارٌة
الوسٌط فً التوثٌق بمكاتب التوثٌق و فروعها التابعة
لمصلحة الشهر العقاري و التوثٌق حسب آخر
التعدٌالت الصادرة من مصلحة الشهر العقاري و
القرارات الوزارٌة و قرارات رئٌس مجلس الوزراء
عرفة ،السٌد
و أحكام محكمة النقض
الوسٌط فً الشركات التجارٌة  :القواعد العامة
للشركات  ،شركات المحاصة ،التضامن  ،التوصٌة
محرز ،أحمد
البسٌطة
الوسٌط فً الشركات التجارٌة  :دراسة فقهٌة قضائٌة
العكٌلً ،عزٌز
مقارنة فً األحكام العامة والخاصة
الوسٌط فً القانون التجاري  :األعمال التجارٌة,
العكٌلً ،عزٌز
التجار ,المتجر ,العقود التجارٌة
الوسٌط فً القانون المدنً  :الحق,إساءة استعمال
طلبة ،أنور
الحق,القانون وتطبٌقه
الوسٌط فً تشرٌعات اإلستثمار  :معلقا علٌها بالشرح
خلٌل ،أحمد
و أحكام النقض و الدستورٌة العلٌا
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346/00438/1

5

346/00326/1

2

346/00603/1

17

346/00004/1

1

346/00279/1
346/00569/1
346/00570/1

3
5
6

346/00033/1
346/00582/1

3
5

346/00165/1

1

346/00402/1

1

346/00416/1

1

346/00457/1

1

346/00220/1

1

346/00083/1

3

346/00112/1

1

346/00359/1

1

346/00465/1

1
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الوسٌط فً شرح التشرٌعات التجارٌة  :التعرٌؾ
بالقانون التجاري وتطوره ومصادره ,األعمال
التجارٌة ,التجار ,المتجر ,العقود التجارٌة ,العملٌات
المصرفٌة ,الشركات التجارٌة ,األوراق التجارٌة ,أثر
الوسائل اإللكترونٌة فً إبرام وإثبات األعمال والعقود
التجارٌة ,التجارة اإللكترونٌة
الوصٌة  :الوصٌة للمسلمٌن وفً القانون الدولً
الخاص
الوصٌة والمٌراث فً قانون االسرة الجزائري دراسة
مقارنة ببعض التشرٌعات العربٌة  :دراسة مقارنة
ببعض التشرٌعات العربٌة
الوعد بالبٌع العقاري على ضوء التشرٌع و القضاء
الجزائري
الوكالة التجارٌة فً ضوء الفقه والقضاء
الوكالة بالخصومة
إنتقال وإنقضاء الحقوق واإللتزامات  :حوالة الحق
والدٌن ,حوالة األوراق التجارٌة ,الوفاء بمقابل ,التجدٌد
واإلنابة ,المقاصة القانونٌة والقضائٌة ,إتخاد الذمة,
اإلبراء ,إستحالة التنفٌد ,التقادم المسقط
إنحالل العقد  :دراسة تطبٌقٌة حول عقد البٌع وعقد
الوكالة
إنحالل العقود  ،الفسخ  :التفاسخ  :اإلنفساخ  ،البطالن
 :عدم النفاد  :إستحالة التنفٌذ  :الظروؾ الطارئة :
الصورٌة المطلقة  :توقً اإلنحالل  :التنفٌد العٌنً
والتنفٌد بطرٌق التعوٌض
إنهاء عقد اإلٌجار للضرورة الملجئة للسكن فً القانون
الجزائري  :دراسة مقارنة
بحوث قانونٌة فً قانون األسرة الجزائري الجدٌد
براءات اإلختراع فً الصناعات الدوائٌة  :التنظٌم
القانونً للتراخٌص اإلتفاقٌة فً ضوء منظمة التجارة
العالمٌة W -T- O
براءات االختراع وأهمٌة استثمارها مصدرا
للمعلومات العلمٌة والتقنٌة
بٌع المزاٌدة  :المزاد العلنً ,أحكامه وتطبٌقاته
المعاصرة ,دراسة فقهٌة معاصرة
تتبع المنقول فً القانون المدنً  :دراسة مقارنة
تحدٌد المسؤولٌة بتكوٌن شركة أو اإلشتراك فٌها :
دراسة تحلٌلٌة مقارنة
تحدٌد و تحرٌر
تحرٌر خدمات المهن الحرة ومبادرة الجمع بٌن الكفاءة
المهنٌة والتموٌل  :دراسة فً النمودج الفرنسً
للشركات التجارٌة المهنٌة
تحلٌل وتقٌٌم دور البنوك فً مكافحة عملٌات ؼسٌل
األموال

العكٌلً ،عزٌز

346/00114/1

3

ناصٌؾ ,إلٌاس

346/00357/1

5

الرشٌد ،بن شوٌخ

346/00019/1

16

بدري ،جمال
قزمان ,منٌر
هندي ،أحمد

346/00589/1
346/00118/1
346/00350/1

3
1

طلبة ,أنور

346/00156/1

1

تونسً ,حسٌن

346/00196/1

10

طلبة ,أنور

346/00031/1

1

بلكعلول ،نور الهدى
العربً ،بلحاج

346/00038/1
346/00598/1

1
4

سماوي ،رٌم

346/00076/1

4

المالكً ،مجبل

346/00520/1

4

قوقازي ,نجاتً
هالدٌر ،أحمد

346/00116/1
346/00280/1

2
3

النعٌمً ،سحر
حنا ,بدوي

346/00089/1
346/00531/1

7
1

الفقً ,محمد

346/00094/1

2

سعٌفان ,محمود

346/00142/1

5
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تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام فً
التعامالت المعاصرة  :تأصٌل وتطبٌق بٌن الشرٌع
والقانون
تحوٌل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق امتٌاز فً ظل
القانون  : 03/10مؤرخ فً  2010/08/15الذي
ٌحدد شروط وكٌفٌات إستؽالل األراضً الفالحٌة
التابعة لألمالك الخاصة للدولة
تداول األوراق المالٌة  :دراسة قانونٌة مقارنة
تصرفات المرٌض مرض الموت
تضامن الموقعون على األوراق التجارٌة  :دراسة
مقارنة
تطبٌقات العرؾ فً المعامالت المالٌة المعاصرة :
دراسة مقارنة
تطور الحماٌة القانونٌة للكٌانات المنطقٌة  :برامج
الحاسب األلً ،وصؾ البرامج ،المستندات الملحقة فً
ظل قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة رقم  82لسنة
 2002والقوانٌن السابقة علٌه ،ووفقا إلتفاقٌتً إلترٌس
وٌرن ،والقانون النموذجً للمنظمة العالمٌة للملكٌة
الفكرٌة.
تطور رأس مال الشركة و مفهوم الربح فً الشركات
التجارٌة
تعوٌض الضرر المعنوي فً قانون األسرة الجزائري
 :دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمً
تقدٌر التعوٌض بٌن الخطأ والضرر
تنظٌم الشركات التجارٌة  :شركات األشخاص-
شركات األموال وفقا لضوابط قانون التجارة الجدٌد
رقم  17لسنة  1999وأحدث تعدٌالت قانون الشركات
رقم  159لسنة  1971القانون رقم  3لسنة .1998
تنفٌذ أحكام المحكمٌن األجنبٌة فً منازعات عقود
اإلستثمار  :دراسة مقارنة
توزٌع أرباح الشركات التجارٌة
جرٌمة الصرؾ على ضوء القانون و الممارسة
القضائٌة
حجٌة التوقٌع اإللكترونً فً التشرٌع المعاصر
حجٌة الطرق الشرعٌة و العلمٌة فً دعاوى النسب
على ضوء قانون األسرة الجزائري  :إقرار ،بنٌة،
تلقٌح اصطناعً ،البصمة الوراثٌة (  ،)ADNنظام
تحلٌل الدم ()ABO

إبراهٌم ،الرفاعً

346/00201/1

5

كٌحل ،حكٌمة
مولود ,عبد الباسط
صقر ،نبٌل

346/00606/1
346/00225/1
346/00551/1

10
3
3

لبنى مقداد ,محمد

346/00137/1

4

الجمال ,محمد

346/00117/1

2

أبوالؽٌط ،رشا

346/00072/1

1

تونسً ,حسٌن

346/00516/1

3

عبد الهادي ,بن زٌطة
دسوقً ،محمد

346/00502/1
346/00321/1

3
2

المصري ,عباس

346/00088/1

2

الثالٌاء ،عبد الكرٌم
أحمد ،الورفلً

346/00580/1
346/00095/1

4
2

بوسقٌعة ،احسن
ؼراٌبٌة ,عبد هللا

346/00597/1
346/00270/1

10
6

ذٌابً ،بادٌس

346/00581/1

10

حدود االرتباط بٌن مسئولٌة المتبوع والمسئولٌة
الشٌئٌة فً الفقه والقضاء المصري والفرنسً  :التأثٌر
عبد الرحمن ،أحمد
المتبادل بٌن حراسة الشًء ورابطة التبعٌة
حرٌة تداول األسهم فً شركة المساهمة فً القانون
محمد ،فتاحً
الجزائري  :دراسة مقارنة
حسن النٌة فً إبرام العقود  :دراسة فً ضوء القوانٌن
سلٌمان ،شرزاد
الداخلٌة واإلتفاقٌات الدولٌة
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4

346/00588/1

4

346/00029/1

1
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حق اإلسترجاع فً اإلٌجارات التجارٌة
حق الشفعة فً التشرٌع الجزائري
حق المرور
حق المساطحة  :دراسة مقارنة
حق المشتري فً فسخ العقد المبرم بوسائل اإلتصال
الحدٌثة دراسة مقارنة.
حق الملكٌة فً داته فً القانون المدنً
حق المؤلؾ  :النماذج المعاصرة لحق المؤلؾ ووسائل
حماٌته
حقوق الطفل
حقوق المساهم فً الشركة المساهمة
حقوق الملكٌة الفكرٌة  :حقوق المؤلؾ والحقوق
المجاورة ,برارءات اإلختراع والرسوم والنماذج
الصناعٌة ,العالمات والبٌانات التجارٌة دراسة فً
ضوء القانون اإلماراتً الجدٌد و المصري و إتفقاٌة
الترٌبس
حقوق الملكٌة الفكرٌة وأثرها اإلقتصادي
حقوق المؤلؾ على ضوء القانون الجزائري الجدٌد
حقوق المؤلؾ فً القانون المقارن  :دراسة متعمقة فً
حقوق الملكٌة الفكرٌة
حقوق المؤلؾ فً ضوء الثورة المعلوماتٌة الحدٌثة :
دراسة مقارنة
حقوق المؤلؾ والحقوق المجاورة
حقوق الورثة فً مٌزان الشرع والعقل
حقوق حاملً براءات اإلختراع ونمادج المنفعة  :وفقا
لقانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة رقم  82لسنة 2002
حقوق فنان األداء  :الحق األدبً والمالً للممثل
والمؤدى والعارؾ المنفرد وؼٌرهم من أصحاب
الحقوق المجاورة -دراسة مقارنة
حقوق وإلتزامات المؤلؾ فً عقد النشر  :من منظور
الفقه اإلسالمً وقانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة الجدٌد
رقم  82لسنة .2002
حماٌة العالمات التجارٌة عبر األنترنت فً عالقتها
بالعنوان اإللكترونً Domain Nome
حماٌة الملكٌة العقارٌة الخاصة
حماٌة برامج الحاسوب فً التشرٌع الجزائري  :وفقا
ألحكام قانون حقوق المؤلؾ الجدٌد األمر رقم 5-3
دراسات قانونٌة مختلفة  :عقد اإلٌجار-مالحظات
تطبٌقٌة حول العقود التوثٌقٌة نظرات حول عدم
إستقرار المحكمة العلٌا بخصوص بعض القضاٌا
دروس فً القانون التجاري الجدٌد  :األعمال
التجارٌة ،التجار ،األموال التجارٌة
دعاوى إبطال الوكاالت  :دراسة مقارنة من خالل
الفقه واإلجتهاد والنصوص القانونٌة
دعاوي تصحٌح السن

حزٌط ،محمد
دؼٌش ،أحمد
حنا ،بدوي
العبٌدي ،زٌنة

346/00460/1
346/00535/1
346/00525/1
346/00459/1

1
4
1
1

الخوٌلدي ،أبو الخٌر
سوار ،حوار الدٌن

346/00036/1
346/00282/1

1
3

كنعان ،نواؾ
سلٌم ،عصام
جاسم ،فاروق

346/00412/1
346/00492/1
346/00378/1

1
1
3

سلطان ,ناصر
عبد الرحمن ،عبد الرحٌم

346/00059/1
346/00060/1

2
2

عكاشة ,محً الدٌن

346/00290/1

8

حجازي ،عبد الفتاح

346/00063/1

2

النجار ،محمد
فاضلً ،إدرٌس
خٌثر ،إبراهٌم

346/00566/1
346/00289/1
346/00587/1

4
20
10

عبد الجلٌلٌ ،سرٌة

346/00078/1

2

أبو عمرو ،مصطفى

346/00069/1

2

بودي ،حسن

346/00068/1

2

ؼنام ،شرٌؾ
عمر ،حمدي

346/00172/1
346/00277/1

1
5

عبد الهادي ,بن زٌطة

346/00499/1

3

عمر ،حمدي

346/00439/1

1

الفقً ،محمد

346/00443/1

1

شالال ,نزٌه
شالال ،نزٌه

346/00266/1
346/00268/1

3
3
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دعوى التعوٌض  :رفع الدعوى و تحرٌكها-
اإلختصاص بنظرها-الطلبات و الدفوع فٌها-اإلثبات
فً الدعوى-الوقؾ التعلٌقً لها-إستحقاق التعوٌض-
التنازل عن الدعوى-تقادمها.
دلٌل الموثق

طلبة ،أنور
طاهري ،حسٌن

346/00453/1
346/00288/1

1
9

رخصة البناء  :األداة القانونٌة لمباشرة عملٌتً تثمٌر
وحفظ الملك الوقفً العقاري العام :الشروط المرتبظة
بالبناء على األمالك الوقفٌة عموما والمسجد كأهم
وقؾ عقاري تدور حوله العمارة اإلسالمٌة
رسالة فً طالق الخلع  :دراسة قانونٌة  ،فقهٌة و
قضائٌة مقارنة

بن مشرنن ،خٌر الدٌن

346/00601/1

10

آث ملوٌا ،لحسٌن

346/00600/1

5

سٌاسة التخاصٌة  :دراسة قانونٌة إقتصادٌة تطبٌقٌة
لخصخصة المشروعات العامة فً األردن ومصر

الزعارٌر ,محمود

شرح أحكام العقود المسماة فً القانون المدنً  :البٌع
واإلٌجار  :دراسة مقارنةمعززة بالتطبٌقات القضائٌة
شرح أحكام قانون الشركات رقم  159لسنة 1981
طبقا ألحدث التعدٌالت والئحته التنفٌذٌة
شرح أحكام قانون الشركات رقم  159لسنة 1981
طبقا ألحدث التعدٌالت والئحته التنفٌذٌة

346/00097/1

1

العبودي ،عباس

346/00025/1

2

سلٌم ،رجب

346/00081/1

2

سلٌم ،رجب

346/00080/1

2

شرح أحكام قانون المالكٌن و المستأجرٌن فً ضوء
قضاء محكمة التمٌز وفقا ألحداث التعدٌالت
شرح العقود المسماة فً عقدي البٌع و المقاٌضة
شرح القانون التجاري  :أحكام اإلفالس والصلح
الواقً-دراسة مقارنة
شرح القانون التجاري  :األعمال التجارٌة  -التجار -
المتجر  -العقود التجارٌة

العبٌدي ،علً
أبو السعود ،رمضان

346/00273/1
346/00425/1

3
2

العكٌلً ،عزٌز

346/00122/1

4

العكٌلً ،عزٌز

346/00109/1

1

شرح القانون التجاري  :األوراق التجارٌة  -السحب -
السفتجة  -السند ألمر  -الكمبٌالة  -الشٌك

سامً ،فوزي

346/00135/1

1

شرح القانون التجاري  :مصادر القانون التجاري,
األعمال التجارٌة ,التاجر ,المتجر ,العقود التجارٌة
شرح القانون التجاري  :مصادر القانون التجاري,
األعمال التجارٌة ,التاجر ,المتجر ,العقود التجارٌة,
التجارة اإللكترونٌة
شرح القانون المدنً  :العقود المسماة  :المقاولة،
الوكالة ،الكفالة
شرح القانون المدنً  :دراسة مقارنة  -من المادة 504
إلى المادة 623

سامً ،فوزي

346/00110/1

1

سامً ،فوزي

346/00111/1

1

السرحان ،عدنان

346/00024/1

6

نخلة ،مورٌس

346/00342/1

1

شرح القانون المدنً األردنً الحقوق العٌنٌة األصلٌة :
أسباب كسب الملكٌة والحقوق المشتقة من حق الملكٌة،
سوار ،محمد
دراسة موازنة بالمدونات العربٌة

35
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شرح القانون المدنً الجزائري  :مصادر اإللتزام -
الواقعة القانونٌة ( العمل ؼٌر المشروع  -شبه العقود -
و القانون )
شرح القانون المدنً مصادر الحقوق الشخصٌة،
اإللتزامات
شرح قانون األحوال الشخصٌة
شرح قانون األسرة الجزائري المعدل  :دراسة مقارنة
لبعض التشرٌعات العربٌة
شرح قانون التموٌل العقاري  :نشاط التموٌل العقاري-
إتفاق التموٌل-الضمان العقاري-حقوق المستثمر-الوكٌل
العقاري-التنفٌذ على العقار-الرقابة
شرح قانون إٌجار األماكن و تنظٌم العالقة بٌن
المؤجر و المستأجر
شرح قانون إٌجار األماكن و تنظٌم العالقة بٌن
المؤجر و المستأجر
شرح قوانٌن البناء و التهدٌم
شرط التحكٌم فً عقد البٌع التجارى الدولى  :دراسة
مقارنة
شرط الجدة (السرٌة) فً براءة اإلختراع  :دراسة
مقارنة بٌن التشرٌعٌن المصري واألردنً واإلتفاقٌات
الدولٌة.
شركات األموال فً القانون التجاري الجزائري
شركات األموال والعقود التجارٌة فً ضوء قانن
الشركات الجدٌد رقم  3لسنة 1998
شركة المحاصة
شركة المحاصة  :تشرٌعا-فقها-قضاء
شهر التصرفات العقارٌة فً الثشرٌع الجزائري
صور وآثار فك الرابطة الزوجٌة فً قانون األسرة
طرق حماٌة المدن فً الفقه اإلسالمً والقانون
التجاري الوضعً  :دراسة مقارنة
عالمٌة التجارة اإللكترونٌة وعقودها  :أسالٌب مكافحة
الؽش التجاري اإللكترونً
عدم التوازن المعرفى فً العقود  :دراسة تحلٌلٌة
مقارنة
عقد إحتراؾ العب كرة القدم  :مفهومه  -طبٌعته
القانونٌة  -نظامه القانونً -دراسة مقارنة بٌن لوائح
اإلحتراؾ فً بعض الدول العربٌة.
عقد ال BOT
عقد اإلعتماد المستندي فً قانون التجارة الجدٌد رقم
 17لسنة  : 1999دراسة قانونٌة مقارنة بالشرٌعة
اإلسالمٌة
عقد اإلعالن فً القانون  :دراسة مقارنة
عقد اإلٌجار
عقد اإلٌجار  :األحكام العامة فً اإلٌجار
عقد البٌع عقد الكفالة
عقد البٌع والمقاٌضة

السعدي ،محمد

346/00408/1

1

السرحان ،عدنان
التكروري ،عثمان

346/00329/1
346/00001/1

1
7

الرشٌد ،بن شوٌخ

346/00239/1

13

طلبة ،أنور

346/00413/1

1

مرقس ،سلٌمان

346/00392/1

2

مرقس ،سلٌمان
عرفة ،السٌد

346/00393/1
346/00463/1

2
1

عبد الواسع ،عبد الباسط

346/00559/1

3

الصباحٌن ،خالد
فضٌل ,نادٌة

346/00077/1
346/00228/1

2
30

فوده ،عبد الحكٌم
بن زارع ،رابح
بن زارع ،رابح
بوشناقة ،جمال

346/00358/1
346/00611/1
346/00610/1
346/00283/1

1
5
3
11

دٌابً ،بادٌس

346/00567/1

5

الشٌخ ,حسٌن

346/00121/1

4

فرج ،أمٌر

346/00233/1

3

داود ،إبراهٌم

346/00575/1

4

الحفنً ،عبد الحمٌد
ناصٌؾ ,إلٌاس

346/00043/1
346/00271/1

1
3

المصري ,عباس
سلٌمان ،شرازاد
مرقس ،سلٌمان
سلٌم ،عصام
مرقس ،سلٌمان
فرج ،توفٌق

346/00138/1
346/00044/1
346/00391/1
346/00037/1
346/00390/1
346/00032/1

1
3
2
1
2
1
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عقد التحوٌل المصرفً اإللكترونً  :دراسة قانونٌة
مقارنة
عقد التدرٌب الرٌاضً و المسؤولٌة الناجمة عنه :
دراسة مقارنة
عقد التورٌد فً مٌزان الفقه اإلسالمً

ذرابة ،محمد

346/00169/1

2

الجاؾ ،فرات
قاسم ،علً

346/00297/1
346/00323/1

3
1

عقد الحساب الجاري  :الضوابط القانونٌة والشبهات
الشرعٌة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
عقد الرحلة  :دراسة فً إلتزامات ومسؤولٌة وكاالت
السٌاحة والسفر

المصري ,عباس

346/00139/1

2

الزقرد ،أحمد

346/00040/1

3

عقد الزواج العرفً  :أركانه وشروطه وأحكامه،
الزواج الصحٌح والزواج الباطل ،زواج الشؽار،
زواج المتعة ،زواج المحلل ،الطالق ،الخلع ،طالق
السنة وطالق الشٌعة ،مسألة هدم الطلقات ،ثبوث
النسب بالفراش ،باإلقرار ،بالبٌئة ،التبنً

خلٌل ،أحمد

346/00007/1

1

عقد الفندقة  :اإللتزامات والحقوق الناشئة عنه  :دراسة
مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً.
عقد الكفالة

المستكاوي ،أٌمن
سً ٌوسؾ ,زاهٌة

346/00039/1
346/00507/1

1
3

عقد الوكالة  :دراسة فقهٌة ،قانونٌة ،وقضائٌة مقارنة

آث ملوٌا ،لحسٌن

346/00593/1

10

عقود البوت  B.O.Tالطرٌق ،لبناء مرافق الدولة
الحدٌثة : .دراسة تحلٌلٌة لتنظٌم القانونً والتعاقدي
لمشروعات البنٌة األساسٌة الممولة عن طرٌق القطاع
الخاص بأسلوب البناء والتشؽٌل ونقل ملكٌة للدولة.
عقود التأمٌنات فً الفقه اإلسالمً والقانونً
عقود التبرعات  :الهبة-الوصٌة-الوقؾ
عقود التجارة اإللكترونٌة  -عقد البٌع عبر األنترنت :
دراسة تحلٌلٌة
عقود التجارة اإللكترونٌة  :العقود اإللكترونٌة،
المنازعات العقدٌة وؼٌر العقدٌة ،القانون الواجب
التطبٌق
عقود التجارة اإللكترونٌة  :دراسة مقارنة
عقود الفٌدٌك لمقاوالت وأعمال الهندسة المدنٌة
ووسائل فض المنازعات الناشئة عنها  :عرض
تفصٌلً لمفهوم عقود الفٌدٌك ،نشأتها ،أنواعها والهٌكل
التنظٌمً لها ،وانعكاساتها على قوانٌن المناقصات
والمزاٌدات فً التشرٌعات العربٌة واألجنبٌة ،ودور
الوسائل البدٌلة فً تسوٌة المنازعات الخاصة بها
وألٌات التحكٌم فً منازعات اإلنشاءات.
عقود الوساطة التجارٌة  :الوكالة التجارٌة -الوكالة
بالعمولة -التمثٌل التجاري
عقود تنظٌم المسابقات الرٌاضٌة و المسؤولٌة الناجمة
عنها
علم الفرائض  :الموارٌث فً الشرٌعة و القانون

البهجً ،عصام
عبد الفتاحٌ ،وسؾ
عمر ,حمدي

346/00048/1
346/00177/1
346/00291/1

1
5
10

زرٌقات ،عمر

346/00176/1

1

أبو الهٌجاء ،محمد
سعداوي ,سلٌم

346/00164/1
346/00298/1

1
10

مطر ،عصام

346/00049/1

2

ردمان ،معمر

346/00568/1

3

األحمد ،محمد
كافً ،منصور

346/00379/1
346/00449/1

1
1
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طه ,مصطفى

عملٌات البنوك
عملٌات البنوك فً ضوء الفقه ،القضاء،التشرٌع و
صٌػ العقود و الدعاوى االلتجارٌة وفقا لقانون التجارة
الشواربً ،عبد الحمٌد
رقم  17لسنة 1999
عملٌة إبرام الصفقات العمومٌة فً القانون الجزائري
عناوٌن مواقع اإلنترنٌت  :تسجٌلها وحماٌتها تنازعها
مع الماركات التجارٌة
فً الفعل الضار و المسؤولٌة المدنٌة
فً الفعل الضار والمسؤولٌة المدنٌة  :المسؤولٌات
المفترضة
قاعدة الضرر وال ضرار  :فً نطاق المعامالت
المالٌة واألعمال الطبٌة المعاصرة فً الفقه اإلسالمً
والقانون الوضعً
قانون األسرة  :وفقا ألحدث التعدٌالت ،ومعلقا علٌه
بمبادئ المحكمة العلٌا المشهورة خالل أربع وأربعٌن
سنة 2010-1966
قانون األسرة على ضوء الفقه و القضاء
قانون األسرة نصا وفقها وتطبٌقا
قانون التجارة اإللكترونٌة و التوقٌع اإللكترونً و
قانون الملكٌة الفكرٌة و األدبٌة
قانون التجارة الجدٌد رقم  17لسنة 1999
قانون الشركات
قانون المعامالت التجارٌة اإلفالس
قانون المؤسسات  :نماذج عقود ،عرائض وأوراق شبه
قضائٌة
قرارات العمران الفردٌة وطرق الطعن فٌها  :دراسة
فً التشرٌع الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس
الدولة
قواعد وإجراءات البروتستو فً القانون التجاري :
نظرٌة التاجر  ،و نظرٌة الوراق التجارٌة بروتستو
عدم القبول
قوانٌن األحوال الشخصٌة لدى الطوائؾ اإلسالمٌة و
المسٌحٌة فقها و قضاء
قوانٌن اإلقتصاد اإلسالمً  :فً المجتمعات العربٌة
واإلسالمٌة
قوانٌن المصارؾ  :دراسة حول المصرؾ المركزي
والمصارؾ التجارٌة والمتخصصة واإلسالمٌة
والمؤسسات المالٌة والصرافة ومكافحة تبٌض األموال
 دراسة مقارنةمبادىء القانون  :المدخل إلى القانون ،اإللتزامات
مبادىء القانون التجاري
مبادئ القانون التجاري والبحري
مبدأ عدم مسؤولٌة المصرؾ موزع اإلعتمادات
واستثنائه  :دراسة فً القانون المقارن
مبدأحرٌة تدوال األسهم فً شركات المساهمة  :دراسة
فقهٌة مقارنة

346/00140/1

2

346/00464/1

1

حمامة ،قدوج

346/00240/1

47

أحمد ،نصٌر الدٌن
مرقس ،سلٌمان

346/00187/1
346/00387/1

1
2

مرقس ،سلٌمان

346/00388/1

2

الشٌخ ،أسامة

346/00185/1

5

العربً ،بلحاج
بن ملحة ،الؽوثً
صقر ،نبٌل

346/00604/1
346/00210/1
346/00214/1

9
20
10

أحمد ،إبراهٌم
بلوله ,الطٌب
برٌري ,محمود

346/00426/1
346/00533/1
346/00510/1
346/00127/1

1
1
3
2

كرسل ،كلٌر

346/00028/1

2

الزٌن ،عزري

346/00470/1

1

العمروسً ،أنور

346/00407/1

1

ٌاؼً ،أكرم

346/00234/1

10

عٌد ،عادل

346/00204/1

1

عبال ,مالك
قاسم ،محمد
كراجة ،عبد الحلٌم
دوٌدار ،هانً

346/00146/1
346/00441/1
346/00422/1
346/00105/1

2
1
9
2

مؽبؽب ,نعٌم

346/00150/1

5

بسٌونً ،عبد األول

346/00093/1

1
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متعة الطالق وعالقتها بالتعوٌض عن الطالق التعسفً
فً الفقه والقانون
مجلس العقد فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
محاضرات فً قانون التأمٌن الجزائري
محطات قانون األسرة الجزائري بٌن الماضً
والحاضر
مدخل لدراسة قانون التأمٌن الجزائري
مراقب الحسابات  :دراسة قانونٌة مقارنة لدور مراقب
الحسابات فً شركة المساهمة
مسؤولٌة المنتج عن منتجاته المعٌبة  :دراسة مقارنة
فً القانونٌن الفرنسً و الجزائري

جانم ،محمد
الشافعً ،جابر
معراج ،حدٌدي

346/00015/1
346/00027/1
346/00295/1

7
5
17

هرنان ،عبد الرحمان
معراج ،جدٌدي

346/00143/1
346/00293/1

1
25

قاسم ،علً

346/00417/1

2

محمد ،بودالً

346/00454/1

1

346/00364/1

1

346/00303/1

2

346/00155/1
346/00409/1

2
1

346/00310/1
346/00473/1

2
4

عبٌداتٌ ،وسؾ
الحٌالً ،قٌس
قادري ،أعمر
المعموري ،ضمٌر

346/00264/1
346/00012/1
346/00612/1
346/00035/1

3
6
6
2

بن عمار ،مقنً

346/00585/1

3

346/00020/1
346/00560/1
346/00195/1

1
4
1

346/00348/1

2

346/00594/1

10

346/00504/1
346/00278/1

8
3

346/00254/1

29

346/00123/1

1

346/00336/1

1

مسؤولٌة المنتج فً القوانٌن المدنٌة واإلتفاقٌات الدولٌة العزاوي ،سالم
مشروعٌة التأمٌن و أنواعه و مسؤولٌته عن الدٌة
حسٌن ،محمد
باعتباره عاقلة
مشكلة التطبٌق العملً ألحكام الشٌك فً ضوء قانون
الدبٌسً ,مدحت
التجارة رقم  17لسنة 99
أبو السعود ،رمضان
مصادر اإللتزام
مصادر اإللتزام  :فً القانون المدنً األردنً دراسة
سلطان ،أنور
مقارنة بالفقه اإلسالمً
ملكاوي ،بشار
مصادر اإللتزام الفعل الضار
مصادر اإللتزام فً القانون المدنً  :دراسة مقارنة
ملكٌة أثاث بٌت الزوجٌة
ممارسة الضبطٌة القضائٌة فً الجزائر
منفعة العقد والعٌب الخفً  :دراسة مقارنة
مهنة التوثٌق فً القانون الجزائري  :تنظٌم ومهام
ومسؤولٌات

مٌراث المرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن المقارنة الحٌالً ،قٌس
حمدون ،رضوان
نحو نظام قانونً للتحكٌم اإللكترونً
طلبة ,أنور
نزع الملكٌة  :للمنفعة العامة
نشر صور ضحاٌا الجرٌمة المسؤولٌة المدنٌة عن
مأساة ةالضحاٌا فً وسائل اإلعالم  :دراسة مقارنة فً
فاٌد ،عابد
القانون المصري و القانون الفرنسً
نظام األسرة فً اإلسالم و الشرائع و النظم القانونٌة
بختً ،العربً
القدٌمة
نظام الحالة المدنٌة فً الجزائر  :ضباط و سجالت
سعد ,عبد العزٌز
الحالة المدنٌة للجزائرٌٌن و األجانب
حمدان ،حسٌن
نظام السجل التجاري
نظرات فً صحة العقد وبطالنه فً القانون المدنً
جعفور ,محمد
والعقد اإلسالمً
نظرٌة التعوٌض عن الضرر المعنوي فً المسؤولٌة
السعٌد ،مقدم
المدنٌة
نظرٌة الظروؾ الطارئة بٌن القانون المدنً و الفقه
سلٌم ،محمد
اإلسالمً  :دراسة مقارنة
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نظرٌة العقد فً القانون المدنً الجزائري  :وفق آخر
التعدٌالت التشرٌعٌة ،ومدعم بأحدث إجتهادات
المحكمة العلٌا :دراسة مقارنة
نظرٌة العقد و اإلرادة المنفردة
نظرٌة عٌوب اإلرادة فً القانون المدنً الجزائري و
الفقه اإلسالمً

بلحاج ،العربً
مرقس ،سلٌمان

346/00615/1
346/00386/1

10
2

جعفور ،محمد

346/00466/1

1

346/00608/1

1

346/00257/1

43

346/00285/1
346/00557/1

5
3

346/00168/1

3

نظرٌة فسخ العقد فً القانون المدنً الجزائري المقارن بلعٌور ،عبد الكرٌم
نظرٌتا القانون والحق وتطبٌقتهما فً القوانٌن
منصور ،أمجد
الجزائرٌة
نقل الملكٌة العقارٌة  :فً ضوء آخر التعدٌالت
عمر ،حمدي
وأحدث األحكام
نورة ،منصوري
هبة العقار فً التشرٌع
وسائل الدفع اإللكترونً Electronic payment :
الشورة ،جالل
instruments
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﻹداري

عدد
النسخ

342/00166/1
342/00195/1

المؤلف
Khadir,
Abdelkader
Maus, Didier

1

342/00201/1

Morand-Deviller,
Jacqueline

1

342/00215/1

Cours de droit administratif : cours, thèmes de
réflexion, commentaires d'arrêt avec corrigés
Développements récents en droit administratif et
Drapeau, Maurice constitutionnel

10
1

342/00174/1
342/00196/1

Ben Achour, Yadh Droit Administratif
Dupuis, Georges Droit administratif

3
3

342/00214/1
342/00225/1

Zouaimia, Rachid
Waline, Jean

2

342/00228/1

2

342/00200/1

12

342/00089/1

15
2
5
1

342/00028/1
342/00202/1
342/00216/1
342/00199/1

1

342/00204/1

Jacqué, Jean-Paul Droit constitutionnel et institutions politiques
Droit constitutionnel et institutions politiques :
annales corrigées épreuves du DEUG de droit, 1ère
Champagne, Gilles année
BenabbouKirane, Fatiha
Droit parlementaire Algerien
Ben abboukirane,Fatiha
Droit parlementaire Algérien
Mallet, Eric
Enfant handicapé et protection juridique
Bastelé, Didier
Initiation aux marchés publics
Ardant, Philippe Institutions politiques & droit constitutionnel
La responsabilité contractuelle des personnes
Terneyre, Philippe publiques en droit administratif

1

342/00171/1

Delvolvé, Pierre

2

342/00265/1

1

342/00027/1

4

342/00229/1

4

342/00233/1

4

342/00226/1

3

342/00163/1

Rouquette, Rémi Petit traité du procès administratif
Bessman, Patricia Pratique du droit de la construction : Marchés
Grelier
publics et privés

2

342/00253/1

Le guyder, patrick Protection des données sur internet

4
1

الشفرة

العنوان
133 questions en garanties disciplinaires : Aspects
fondamentaux et pratiques
Aborder le droit constitutionnel

Droit administratif
Droit administratif

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative
Les sources constitutionnelles du droit administratif
Stirn, Bernard
: introduction au droit public
L'essentiel du droit constitutionnel : Les institutions
Champagne, Gilles de la Ve république
Boussoumah,
Mohamed
L'Etablissement public
Boussoumah,
Mohamed
L'opération Constituante De 1996
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Delmas-Marty,
Punir sans juger? : de la répression administrative
Mireille
au droit administratif pénal
Gonod, Pascale
Traité de droit administratif
الصٌرفً ,محمد
أخالقٌات الموظف العام
أٌوب ،زٌاد
أسباب إعادة المحاكمة فً التنازع اإلداري
اشكالٌة السٌادة والدولة  :نمودج
بٌضون ،أحالم
لبنان(:الكٌان،النظام،التدخالت،اإلعتداءات،المسؤولٌات)
إشكالٌة تنفٌذ اإلدارة للقرارات القضائٌة اإلدارٌة "دراسة مقارنة
أصول التحقٌق االبتدائً أمام النٌابة اإلدارٌة  :دراسة متعمقة فً
التأدٌب
أصول القانون اإلداري  :تنظٌم السلطة اإلدارٌة و اإلدارة المحلٌة
التنظٌم القانونً للوظٌفة العامة نظرٌة العمل اإلداري
اإلتفاق على التحكٌم فً عقود الدولة دات الطبٌعة اإلدارٌة وأثرها
على القانون الواجب التطبٌق
اإلختصاص األصلً للمحكمة الدستورٌة بتفسٌر النصوص
الدستورٌة فً النظام الدستوري الكوٌتً
اإلدارة المحلٌة
اإلستجواب كوسٌلة للرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة  :دراسة
مقارنة
اإلستجواب كوسٌلة من وسائل الرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة
فً النظام الجزائري والنظام المصري  :دراسة مقارنة
األسس العامة للعقود اإلدارٌة  :اإلبرام-التنفٌد-المنازعات فً ضوء
أحداث أحكام مجلس الدولة ووفقا ألحكام قانون المناقصات
والمزاٌدات
األسس العامة للعقود اإلدارٌة  :دراسة مقارنة
األشخاص المعنوٌة العامة
اإلعالم الحر و ألٌة صٌاغة القوانٌن فً المجتمع الدٌمقراطً
اإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري - :الحٌاد عن
المصلحة العامة -مخالفة قاعدة تخصٌص األهداف -إثبات اإلنحراف
بالسلطة-الضمانات الفردٌة تجاه إنحراف اإلدارة وسلطاتها
األنظمة البرلمانٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  :دراسة مقارنة
البسٌط فً النظام الدستوري
إلتجاء الجهات اإلدارٌة للتحكٌم اإلختٌاري فً العقود اإلدارٌة
التجارب الوحدوٌة فً العالم العربً  :الكونفٌدرالٌة ،فٌدرالٌة،
إندماجٌة  2004 - 1922تحلٌل قانونً مقارن
التحكٌم فً منازعات العقود اإلدارٌة الداخلٌة و الدولٌة  :دراسة
تحلٌلٌة فً ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة
التخلً عن الجنسٌة بٌن سلطة الدولة وإرادة الفرد  :دراسة مقارنة
التظلم اإلداري ومسلك اإلدارة اإلٌجابً  :فً ضوء أراء الفقه
وأحكام القضاء
التفوٌض فً إدارة واستثمار المرافق العامة  :دراسة مقارنة
التناسب بٌن الجرٌمة التأدٌبٌة والعقوبة التأدٌبٌة مع التطبٌق على
ضباط الشرطة والموظف العام  :دراسة مقارنة بٌن كل من القانون
المصري والفرنسً

342/00203/1
342/00227/1
342/00049/1
342/00099/1

1
3
1
3

342/00110/1

3

شفٌقة ,بن صاولة

342/00212/1

12

حجازي ،عبد الفتاح

342/00176/1

1

جمال الدٌن ،سامً

342/00185/1

1

الحداد ،حفٌظة

342/00164/1

1

أبو ٌونس ،محمد
شطناوي ،علً

342/00160/1
342/00189/1

5
1

أحمد ،صادق

342/00015/1

1

بن برٌحٌ ،اسٌن

342/00112/1

3

خلٌفة ،عبد العزٌز
الطماوي ،سلٌمان
الصٌرفً ,محمد
مورٌس ،خوري

342/00188/1
342/00081/1
342/00046/1
342/00121/1

2
2
3
6

خلٌفة ,عبد العزٌز
سلٌمان ،عصام
الخطٌب ،نعمان
التحٌوي ،محمود

342/00136/1
342/00165/1
342/00242/1
342/00080/1

3
3
2
5

طربوش ،قائد

342/00010/1

3

خلٌفة ،عبد العزٌز

342/00191/1

1

رواشدة ،إبراهٌم

342/00156/1

2

الوكٌل ،محمد
جابر ،ولٌد

342/00073/1
342/00087/1

1
3

محمد ,محمد

342/00057/1

1
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التنظٌم اإلداري فً الجزائر بٌن النظرٌة و التطبٌق

بوضٌاف ,عمار

التوازن بٌن السلطة والحرٌة فً األنظمة الدستورٌة  :دراسة مقارنة الدراجً ،جعفر
الجامع فً تأدٌب العاملٌن بالشركات والهٌئات والبنوك والنقابات
وخبراء الجدول بوزارة العدل  :فً ضوء أحكام المحكمة اإلدارٌة
محمد ,خالد
العلٌا حتى عام 2008
الشرٌف ،شمس الدٌن
الجدارة فً تقلد الوظٌفة العمومٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق
الجدٌد فً قانون الجنسٌة الجزائرٌة والمركز القانونً لمتعدد
طٌبة ،محمد
الجنسٌات
الكردي ،جمال
الجنسٌة فً القانون المقارن
صادق ،هشام
الجنسٌة ومركز األجانب  :دراسة مقارنة
النداوي ،حقً
الحصانة البرلمانٌة وكٌفٌة زوالها  :دراسة مقارنة
الحق فً سالمة الغذاء من التلوث فً تشرٌعات البٌئة  :دراسة
إمام ،محمد
مقارنة فً القانون اإلداري
ٌحٌاوي ،أعمر
الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً
مطر ،عصام
الحكومة اإللكترونٌة  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
هنونً ،نصر الدٌن
الخبرة القضائٌة فً مادة المنازعات اإلدارٌة
الخصومة اإلدارٌة  :بطالت وانعدام وسحب القرار اإلداري  ،سلطة
اإلدارة فً إصدار القرارات اإلدارٌة و التعسف فً إستخدام السلطة
الخصومة اإلدارٌة ،اإلستعجال اإلداري ،الطرق البدٌلة لحل
النزاعات اإلدارٌة
الدستور الجزائري و إشكالٌة ممارسة السلطة فً ظل المرحلة
اإلنتقالٌة
الدستور والسلطة  :دراسة فً العرف الدستوري بٌن الشرٌعة
والقانون
الدعاوى اإلدارٌة  :دعوى اإللغاء ،دعاوى التسوٌة
الدعاوى وطرق الطعن اإلدارٌة
الدور التنظٌمً لإلدارة فً المجال اإلقتصادي
الدولة فً مٌزان الشرٌعة  :ذاتٌة الدولة ،إختٌار الحكام ،سلكات
الحكم ،تنظٌم الحكومة ،الدٌمقراطٌة ،المعارضة ،الشورى ،فلسفة
الحكومة
الدٌموقراطٌة شبه المباشرة وتطبٌق مظاهرها فً بعض الدساتٌر
المعاصرة
الرقابة اإلدارٌة بٌن علم اإلدارة والقانون اإلداري  :دراسة تطبٌقٌة
مقارنة
الرقابة البرلمانٌة على أعمال اإلدارة فً النظام البرلمانً و الرئاسً
 :دراسة مقارنة
الرقابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة فً النظامٌن المصرى
والكوٌتى
الرقابة الشعبٌة على أداء القطاع الحكومً
الرقابة الشعبٌة على سلطة رئٌس الدولة  :دراسة مقارنة بٌن
النظامٌن الدستوري المعاصر واإلسالمً
الرقابة القضائٌة على التناسب بٌن العقوبة والجرٌمة فً مجال
التأدٌب  :محاولة لرسم مالمح نظرٌة عامة لقضاء الغلو دراسة فً
القانون اإلداري العربً المقارن
الرقابة على دستورٌة القوانٌن  :دراسة مقارنة
الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً األردن  :دراسة مقارنة

342/00207/1

3

342/00244/1

5

342/00056/1
342/00240/1

2
4

342/00122/1
342/00178/1
342/00157/1
342/00248/1

11
1
2
3

342/00197/1
342/00154/1
342/00051/1
342/00120/1

1
5
3
5

فودة ،عبد الحكم

342/00187/1

1

خلوفً ,رشٌد

342/00259/1

10

بلودنٌن ،أحمد

342/00262/1

13

إمام ،محمد
فهمً ,مصطفى
خلوفً ,رشٌد
الشناوي ،ولٌد

342/00005/1
342/00071/1
342/00258/1
342/00159/1

1
1
10
7

الحلو ،ماجد

342/00008/1

5

الظاهري ,لمى

342/00092/1

3

محمد ،حسٌن

342/00077/1

1

األحمد ،وسٌم

342/00114/1

3

أبو ٌونس ،محمد
الصٌرفً ,محمد

342/00255/1
342/00048/1

2
4

السروي ،عبد الكرٌم

342/00013/1

3

الجهمً ,خلٌفة
قندٌل ،أشرف
أبو حجٌلة ،علً

342/00058/1
342/00235/1
342/00025/1

2
3
1
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أوصدٌق ،فوزي

السلطات الثالث
السلطات الثالث فً الدساتٌر العربٌة المعاصرة و فً الفكر السٌاسً
الطماوي ،سلٌمان
اإلسالمً  :دراسة مقارنة
السلطة التنفٌدٌة بٌن التعسف والقٌد  :دراسة
بوقفة ,عبد هللا
مقارنة:تارٌخٌة:قانونٌة:سٌاسٌة
الصفقات العمومٌة فً الجزائر  :دراسة تشرٌعٌة و قضائٌة و فقهٌة
الطبٌعة القانونٌة للقرار اإلداري  :دراسة تأصٌلٌة مقارنة فً ضوء
الفقه
العقد اإلداري اإللكترونً  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
العقوبات الوظٌفٌة  :دراسة مقارنة
العقود اإلدارٌة  :تحدٌد العقد اإلداري ،تكوٌن العقد اإلداري ،تفسٌر
العقد اإلداري ،أنواع العقد اإلداري ،أثار العقد اإلداري ،شرعٌة
العقد اإلداري  :التحكٌم والعقد اإلداري  :التصالح والعقد اإلداري :
العقد اإلداري اإللكترونً  :العقد اإلداري البرٌطانً.
العقود اإلدارٌة وأحكام إبرامها
العالقة الوظٌفٌة بٌن الحكومة والبرلمان بعد التعدٌل الدستوري ل28
نوفمبر 1996
العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌدٌة فً األنظمة الدستورٌة
العربٌة  :دراسة مقارنة
العالقة بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً النظام البرلمانً :
دراسة مقارنة
الفساد اإلداري  :لغة المصالح
الفصل بٌن السلطات فً التجربة الدستورٌة الجزائرٌة
القانون اإلداري
القانون اإلداري
القانون اإلداري
القانون اإلداري  :التنظٌم اإلداري ،النشاط اإلداري
القانون اإلداري  :الوظٌفة العامة ،القرارات اإلدارٌة ،العقود
اإلدارٌة ،األموال العامة
القانون اإلداري  :تنظٌم اإلدارة ،نشاط اإلدارة ،وسائل اإلدارة
القانون اإلداري  :ذاتٌة القانون اإلداري ،المركزي واالمركزٌة،
األموال العامة ،الموظف العام ،المرافق العامة ،الضبط اإلداري،
القرار اإلداري ،العقد اإلداري ،السلطة التقدٌرٌة ،التنفٌد المباشر،
نزع الملكٌة للمنفعة العامة ،التحكٌم اإلداري ،الحجز اإلداري
القانون اإلداري  :طبٌعة القانون اإلداري ،التنظٌم اإلداري,
الموظفون العمومٌون ،أموال اإلدارة العامة
القانون اإلداري  :ماهٌة القانون اإلداري ،التنظٌم اإلداري ،النشاط
اإلداري
القانون اإلداري  :ماهٌة القانون اإلداري ،التنظٌم اإلداري ،النشاط
اإلداري
القانون اإلداري و المؤسسات اإلدارٌة  :التنظٌم اإلداري -النشاظ
اإلداري -دراسة مقارنة
القانون اإلداري وحماٌة الصحة العامة  :دراسة مقارنة
القانون الدستورى  :االستجوابات والتحقٌقات البرلمانٌة فى النظم
المقارنة

342/00101/1

39

342/00184/1

4

342/00125/1

9

بوضٌاف ،عمار

342/00096/1

3

إسماعٌل ،عصام
نمدٌلً ،رحٌمة
إبراهٌم ،عامر

342/00045/1
342/00198/1
342/00053/1

1
2
1

الحلو ،ماجد
عبد الحمٌد ،مفتاح

342/00079/1
342/00078/1

2
1

خرباشً ،عقٌلة

342/00014/1

15

الخطٌب ،سعدى

342/00111/1

3

الطراونة ،مهند
بوادي ،حسنٌن
ذٌبح ,مٌلود
قودٌل ،جورج
قودٌل ،جورج
ٌوٌو ،دومنٌك
بعلً ،محمد

342/00016/1
342/00050/1
342/00123/1
342/00172/1
342/00173/1
342/00035/1
342/00036/1

1
1
10
2
2
2
29

كنعان ،نواف
عبد الباسط ،محمد

342/00031/1
342/00032/1

5
2

الحلو ،ماجد

342/00034/1

2

عبد الوهاب ،محمد

342/00033/1

2

كنعان ،نواف

342/00030/1

8

الطهراوي ،هانً

342/00029/1

1

حسٌن ،طاهري
محمد ،محمد

342/00151/1
342/00037/1

3
2

علً ،سعٌد

342/00247/1

4
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القانون الدستوري  :المبادئ العامة ،التارٌخ الدستوري ،األحزاب
السٌاسٌة ،التمثٌل النٌابً ،النظام اإلنتخابً ،السلطة التنفٌذٌة ،السلطة
التشرٌعٌة ،السلطة القضائٌة ،الحرٌات العامة
القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  :االطار -المصادر
القانون والقرار اإلداري فً الفترة ما بٌن اإلصدار والشهر  :دراسة
مقارنة
القرار اإلداري  :التعرٌف والمقومات ،النفاذ واإلنقضاء
القرار اإلداري  :دراسة تشرٌعٌة قضائٌة فقهٌة

الحلو ،ماجد
سرحال ،أحمد

342/00002/1
342/00116/1

1
3

الجوهري ،عبد العزٌز
عبد الباسط ،محمد
بوضٌاف ،عمار

342/00040/1
342/00042/1
342/00043/1

11
1
2

342/00044/1
342/00148/1
342/00097/1
342/00118/1
342/00149/1
342/00211/1
342/00061/1
342/00153/1
342/00106/1
342/00069/1
342/00062/1

2
3
28
25
3
3
2
18
3
8
3

342/00127/1
342/00254/1
342/00024/1
342/00271/1
342/00193/1
342/00221/1
342/00210/1
342/00094/1

10
3
2
10
1
10
3
27

342/00019/1
342/00070/1
342/00245/1
342/00055/1
342/00113/1
342/00144/1
342/00142/1
342/00206/1
342/00132/1
342/00084/1
342/00209/1
342/00183/1
342/00179/1

2
2
4
1
3
5
5
7
40
7
3
5
1

342/00068/1

1

القرار اإلداري فً كل من فرنسا و اإلمارات ودور المحاكم فً إلغائه الصغٌري ،أحمد
لونغ ،مارسو
القرارات الكبرى فً القضاء اإلداري.
بعلً ،محمد
القرارت اإلدارٌة
عوابدي ,عمار
القضاء اإلداري
العلوي ،سالم
القضاء اإلداري  :دراسة مقارنة
بعلً ,محمد
القضاء اإلداري  :دعوى اإللغاء
شٌخا ،إبراهٌم
القضاء اإلداري  :مبدأ المشروعٌة ،تنظٌم القضاء اإلداري
بعلً ،محمد
القضاء اإلداري  :مجلس الدولة
م ،عربً
القضاء اإلداري  :نصوص قانونٌة و تنظٌمٌة
بوضٌاف ،عمار
القضاء اإلداري فً الجزائر  :دراسة وصفٌة تحلٌلٌة مقارنة
فهمً ,مصطفى
القضاء اإلداري ومجلس الدولة  :قضاء اإللغاء
الالءات الثالث  2005الفرنسٌة والهولندٌة للدستور األروبً
الموسوي ،ضٌاء
واإلٌرانٌة للتٌار اإلصالحً  :الشعوب تعاقب حكامها
األحمد ،وسٌم
اللجان البرلمانٌة العربٌة واألجنبٌة
اللمساوي ،أشرف
المبادئ الدستورٌة المدنٌة فً التشرٌعات العربٌة
بوكرا ,إدرٌس
المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السٌاسٌة
العام ،رشٌدة
المجلس الدستوري الجزائري
بوالشعٌر ،سعٌد
المجلس الدستوري فً الجزائر
بعلً ,محمد
المحاكم اإلدارٌة
بعلً ،محمد
المحاكم اإلدارٌة  :الغرف اإلدارٌة
المحكمة الدستورٌة العلٌا-قاضً التنازع  :تنازع اإلختصاص ،تنازع
عبد الباسط ،محمد
األحكام المتناقضة
غنٌم ,إبراهٌم
المرشد فً الدعوى اإلدارٌة
الشرٌف ،سمٌحة
المساواة فً تقلد الوظٌفة العامة  :المظاهر والضمانات
الشٌتوي ,سعٌد
المسائلة التأدٌبٌة للموظف العام
الهاجري ،مشوط
المسؤولٌة السٌاسٌة للحكومة أمام البرلمان
أث ملوٌا ,لحسٌن
المسؤولٌة بدون خطأ
أث ملوٌا
المسؤولٌة على أساس الخطأ
الطاهر ,زواقري
المفٌد فً القانون الدستوري لطلبة lmd
محٌو ،أحمد
المنازعات اإلدارٌة
سردوك ،هٌبة
المناقصة العامة كطرٌقة للتعاقد اإلداري
أث ملوٌا ,لحسٌن
المنتقى فً القضاء اإلداري
أثملوٌا ،لحسٌن
المنتقى فً قضاء مجلس الدولة
الحداد ،حفٌظة
الموجز فً الجنسٌة ومركز األجانب
الموسوعة الشاملة فً شرح القضاء اإلداري معلقا علٌها بأحدث آراء
الفقه والقضاء اإلداري وأحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا والمحكمة
زٌدان ،علً الدٌن
الدستورٌة العلٌا
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الموسوعة الشاملة فً شرح القضاء اإلداري معلقا علٌها بأحدث أراء
الفقه والقضاء اإلداري وأحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا والمحكمة
زٌدان ،علً الدٌن
الدستورٌة العلٌا  :إجراءات رفع الدعوى اإلدارٌة

342/00065/1

1

الموسوعة الشاملة فً شرح القضاء اإلداري معلقا علٌها بأحدث أراء
الفقه والقضاء اإلداري وأحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا والمحكمة
زٌدان ،علً الدٌن
الدستورٌة العلٌا  :القرارات اإلدارٌة ،أركانها ،الرقابة علٌها
الموسوعة الشاملة فً شرح القضاء اإلداري معلقا علٌها بأحدث أراء
الفقه والقضاء اإلداري وأحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا والمحكمة
زٌدان ،علً الدٌن
الدستورٌة العلٌا  :قانون مجلس الدولة

342/00066/1

1

342/00064/1

1

الموسوعة الشاملة فً شرح القضاء اإلداري معلقا علٌها بأحدث أراء
الفقه والقضاء اإلداري وأحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا والمحكمة
زٌدان ،علً الدٌن
الدستورٌة العلٌا : .نظرٌة العقود اإلدارٌة  :صٌغ الدعاوى

342/00067/1

الموسوعة القضائٌة فً التعوٌض  :دراسة مدعمة بأحكام المحكمة
الدستورٌة العلٌا واإلدارٌة العلٌا وفتاوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً
الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة وأحكام محكمة النقض

هند ,حسن

342/00023/1

الموسوعة القضائٌة فً التعوٌض  :دراسة مدعمة بأحكام المحكمة
الدستورٌة العلٌا واإلدارٌة العلٌا وفتاوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً
الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة وأحكام محكمة النقض

هند ,حسن

الموسوعة القضائٌة فً التعوٌض  :دراسة مدعمة بأحكام المحكمة
الدستورٌة العلٌا واإلدارٌة العلٌا وفتاوى الجمعٌة العمومٌة لقسمً
الفتوى والتشرٌع بمجلس الدولة وأحكام محكمة النقض
الموسوعة القضائٌة فً التعوٌض  :مصر التعوٌض  :المحكمة
الدستورٌة العلٌا  :مجلس الدولة
المٌسر فً شرح قانون البلدٌة الجزتئري
النشاط اإلداري
النشاط التشرٌعً للسلطة التنفٌذٌة
النظام اإلداري
النظام الدستوري الجزائري  :دولة األمٌر عبد القادر :دراسة تحلٌلٌة
مقارنة
النظام الدستوري الجزائري ووسائله التعبٌر المؤسساتً
النظام القضائً اإلداري الجزائري
النظرٌات األساسٌة فً المنازعات اإلدارٌة
النظرٌة العامة لقانون العقوبات اإلداري  :ظاهرة الحد من العقاب
النظرٌة العامة للدساتٌر
النظرٌة العامة للدساتٌر
النظرٌة العامة للدولة
النظرٌة العامة للدولة والدستور
النظرٌة العامة للعقوبات اإلدارٌة  :دراسة فقهٌة قضائٌة مقارنة -
الغرامة اإلدارٌة ,المصادرة اإلدارٌة ودستورٌتها ,سحب وإلغاء
التراخٌص ,الغلق اإلداري

342/00021/1

1

1

1

هند ،حسن

342/00020/1

1

هند ،حسن
ماروك ،عبد الكرٌم
عوابدي ,عمار
رابحً ،أحسن
عوابدي ,عمار

342/00022/1
342/00047/1
342/00139/1
342/00249/1
342/00140/1

1
4
31
4
21

أوصدٌق ،فوزي
أوصدٌق ،فوزي
بعلً ,محمد الصغٌر
دنون ,سمٌر

342/00270/1
342/00129/1
342/00208/1
342/00137/1

6
35
3
3

محمد ،أمٌن
أوصدٌق ،فوزي
أوصدٌق ،فوزي
أوصدٌق ،فوزي
بوالشعٌر ،سعٌد

342/00090/1
342/00100/1
342/00246/1
342/00238/1
342/00130/1

2
41
4
4
40

فودة ،محمد

342/00052/1

1
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النظرٌة العامة للقانون اإلداري  :طبٌعة القانون اإلداري ،التنظٌم
اإلداري ،الموظفون العمومٌون ،أموال اإلدارة العامة.
النظرٌة العامة للقرارات والعقود اإلدارٌة  :دراسة تشرٌعٌة ،فقهٌة
وقضائٌة
النظم السٌاسٌة  :طرق ممارسة السلطة -أسس األنظمة السٌاسٌة
وتطبٌقات عنها
النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري
النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري
النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري  :نظرٌة الدولة وأنظمة الحكم فٌها
فً عصر العولمة السٌاسٌة والقانون الدستوري المصري والشرعٌة
الدستورٌة
الهٌئات اإلستشارٌة فً اإلدارة الجزائرٌة
الهٌئات واإلجراءات
الهٌئات واإلجراءات أمامها
الوجٌز فً اإلجراءات القضائٌة اإلدارٌة
الوجٌز فً القانون اإلداري
الوجٌز فً القانون الدستوري  :الدستور الجزائري :نشأة -فقها-
تشرٌعا :دراسة تحلٌلٌة نظرٌة و تطبٌقٌة
الوجٌز فً القانون الدستوري و المؤسسات السٌاسٌة المقارنة
الوجٌز فً القضاء اإلداري  :تنظٌم عمل و اختصاص
الوجٌز فً القضاء اإلداري  :مبدأ المشروعٌة ،دعوى اإللغاء،
دراسة مقارنة
الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة
الوجٌز فً المنازعات اإلدارٌة (القضاء اإلداري)
الوسٌط فً القانون الدستوري اإلٌرانً  :السلطة التشرٌعٌة
والمؤسسات الدستورٌة
الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة
الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري
الوسٌط فً شرح قانون اإلدارات القانونٌة  :والقرارات المتعلقة به
فً ضوء أحدث أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا وفتاوى الجمعٌة
العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع
الوضع الحقوقً لرئٌس الدولة فً الدول العربٌة  :تحلٌل قانونً
مقارن
الوظٌفة التشرٌعٌة لمجلس األمة فً الجزائر
الوظٌفة العمومٌة بٌن التطور والتحول من منظور تسٌٌر الموارد
البشرٌة وأخالقٌات المهنة

عبد الوهاب ،محمد

342/00105/1

3

بوعمران ،عادل

342/00264/1

5

بوالشعٌر ،سعٌد
عبد هللا ،عبد الغنً
عبد الوهاب ،محمد

342/00131/1
342/00162/1
342/00186/1

45
1
6

جمال الدٌن ،سامً
بوضٌاف ،أحمد
شٌهوب ،مسعود
شٌهوب ،مسعود
بعلً ،محمد الصغٌر
بوضٌاف ،عمار

342/00006/1
342/00192/1
342/00135/1
342/00147/1
342/00220/1
342/00098/1

1
2
40
12
4
3

بوقفة ,عبد هللا
شرٌط ،األمٌن
بوحمٌدة ،عطا هللا

342/00124/1
342/00093/1
342/00268/1

20
32
6

عبد الفتاح ،علً
بعلً ،محمد
بعلً ،محمد

342/00063/1
342/00180/1
342/00181/1

4
2
9

بروٌن ،خٌر
بعلً ،محمد
الخطٌب ,نعمان

342/00026/1
342/00074/1
342/00007/1

2
24
2

عبد الفتاح ،خالد

342/00038/1

1

طربوش ،قائد
عمٌر ,سعاد

342/00158/1
342/00243/1

1
5

مقدم ،سعٌد

342/00222/1

5

ألٌات تنظٌم السلطة فً النظام السٌاسً الجزائري  :دراسة مقارنة
إمتٌازات السلطة العامة فً العقد اإلداري
إنتخاب وتعٌٌن ثم حقوق وواجبات عضو البرلمان

بوقفة ،عبد هللا
الشلمانً ،حمد
محمد ،بركات

342/00170/1
342/00082/1
342/00223/1

4
2
10

أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري فً الفقه و قضاء مجلس الدولة
برلمانات العالم  :العربٌة واألجنبٌة
تأدٌب الموظف العام فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً

خلٌفة ،عبد العزٌز
األحمد ،وسٌم
معوض ,فؤاد

342/00194/1
342/00256/1
342/00054/1

1
3
4

تحرٌر النصوص القانونٌة  :القوانٌن ،المراسٌم ،القرارات اإلدارٌة
تدوٌل الدسا تٌر العربٌة

حسٌن ،مبروك
تورار  ،هٌلٌٌن

342/00263/1
342/00115/1

5
3

47

o test PDF Combine only
48

تطور المؤسسات الدستورٌة فً الجزائر منذ اإلستقالل من خالل
الوثائق و النصوص الرسمٌة
تطور المؤسسات الدستورٌة فً الجزائر منذ اإلستقالل من خالل
الوثائق و النصوص الرسمٌة
تغٌٌر الحكومات بالقوة  :دراسة فً القانون الدستوري والقانون
الدولً العام
تقنٌن الصفقات العمومٌة
تكٌٌف الواقعة فً المواد التأدٌبٌة
تنظٌم واختصاص القضاء اإلداري
تنفٌد العقد اإلداري وتسوٌة منازعاته قضاء وتحكٌما
تنفٌذ المقررات القضائٌة اإلدارٌة

إدرٌس ،بوكرا

342/00232/1

33

بوكرا ,إدرٌس

342/00269/1

6

الخطابً ،عبد العزٌز
معطً هللا ,علً
ٌاقوت ،محمد
خلوفً ,رشٌد
خلٌفة ,عبد العزٌز
نبٌلة ،بن عائشة

342/00236/1
342/00138/1
342/00252/1
342/00257/1
342/00102/1
342/00260/1

3
13
4
10
3
14

342/00109/1

6

342/00237/1
342/00075/1
342/00004/1

3
1
4

342/00001/1
342/00041/1

4
4

342/00145/1
342/00003/1
342/00117/1

9
1
14

342/00231/1

1

342/00017/1
342/00219/1
342/00266/1

5
1
1

342/00128/1

35

342/00009/1

3

342/00161/1

2

342/00217/1

4

توزٌع اإلختصاصات الدستورٌة فً الدولة الفٌدرالٌة  :دراسة مقارنة الكبٌسً ،معمر
حدود سلطات القضاء اإلداري فً دعوى اإللغاء  :دراسة مقارنة
خصوصٌة اإلثبات فً الخصومة اإلدارٌة
دراسات معمقة فً العرف الدستوري

دعوى اإللغاء
الشامً ،عاٌدة
العلوش ،سعد

دراسات معمقة فً القانون العام  :إداري  -دستوري  -حقوق اإلنسان المدانات ،نفٌس
أكلً ،قزو
دروس فً الفقه الدستوري و النظم السٌاسٌة  :دراسة مقارنة
دروس فً المؤسسات اإلدارٌة : .نظرٌة التنظٌم اإلداري ،اإلدارة
بعلً ،محمد
العامة الجزائرٌة.
إسماعٌل ،عصام
دساتٌر الدول العربٌة
بعلً ،محمد
دعوى االلغاء  :ماهٌة دعوى االلغاء
دعوى إلغاء القرار اإلدارى فى قضاء مجلس الدولة  :األسباب
خلٌفة ،عبد العزٌز
والشروط
دفاعا عن الدٌمقراطٌة وأحكام الدستور In defense of :
الحموري ،محمد
democracy the rules of the constitutions
سعد ,جورج
دولة القانون  :مفاهٌم أولٌة
مٌاي ،مٌشال
دولة القانون  :مقدمة فً القانون الدستوري
دولة القانون فً العالم العربً اإلسالمً بٌن األسطورة والواقع :
محاولة نظرٌة تحلٌلٌة لألسس القانونٌة و السٌاسٌة للدولة العربٌة
أحمد ،خروع
اإلسالمٌة
دولة المشروعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  :دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة
بوزٌان ،علٌان
والقانون
رقابة التناسب فً نطاق القانون الدستوري  :دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة
ساري ،جورجً
مقارنة لبعض األنظمة
ركن المنازعات اإلدارٌة  :مسؤولٌة اإلدارة عن القرارات و العقود
خلٌفة ,عبد العزٌز
اإلدارٌة
سلطات رئٌس الجمهورٌة فً الظروف اإلستثنائٌة وفقا ألحكام
الدستور الٌمنً والرقابة القضائٌة علٌها  :دراسة مقارنة
شرح القانون اإلداري  :دراسة مقارنة
شرح قانون الوالٌة الجزائري  :القانون  07-12المؤرخ فً 21
فبراٌر 2012
شروط قبول الطعن بإلغاء القرار اإلداري فً الفقه وقضاء مجلس
الدولة  :المصلحة ،المحل ،التظلم ،المٌعاد
صٌغ الدعاوى اإلدارٌة  :فً ضوء القضاء والفقه

القائفً ،جمٌل
حسٌن ،فرٌجة

342/00012/1
342/00119/1

2
50

بوضٌاف ،عمار

342/00267/1

3

خلٌفة ،عبد العزٌز
الطباخ ،شرٌف

342/00076/1
342/00072/1

1
6
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عدو ,عبد القادر
جابر ،ولٌد حٌدر

342/00212/4
342/00085/1

7
5

ضمانات تنفٌذ األحكام اإلدارٌة ضد اإلدارة العامة
طرق إدارة المرافق العامة  :المؤسسة العامة والخصخصة
طرق خصخصة المرافق العامة  :اإلمتٌاز  -الشركات المختلطة -
 - BOTتفوٌض المرفق العام  -دراسة مقارنة
ظاهرة الفساد اإلداري فً الدول العربٌة و التشرٌع المقارن  :مقارنة
بالشرٌعة اإلسالمٌة
غرامة التأخٌر فً العقد اإلداري وأثرها فً تسٌٌر المرفق العام :
دراسة مقارنة
فكرة التحول فً القرارات اإلدارٌة
قانون اإلدارة المحلٌة الجزائرٌة
قانون المنازعات اإلدارٌة  :تنظٌم واختصاص القضاء اإلداري
قانون المنازعات اإلدارٌة  :شروط قبول الدعوى اإلدارٌة

القطب ،مروان

342/00086/1

2

زٌن الدٌن ,بالل

342/00168/1

6

بشٌر ،نصر الدٌن
محمود ،رأفت
بعلً ،محمد
خلوفً ,رشٌد
خلوفً ,رشٌد

342/00083/1
342/00169/1
342/00039/1
342/00150/1
342/00133/1

1
1
23
34
23

عبد الوهاب ،محمد
عوابدي ،عمار

342/00155/1
342/00182/1

2
1

342/00250/1
342/00190/1

4
1

342/00018/1

2

342/00218/1
342/00167/1
342/00177/1
342/00103/1

4
5
1
5

342/00239/1
342/00104/1

4
20

342/00091/1
342/00261/1
342/00011/1

53
10
1

العجمً ،حمدى

342/00108/1

3

البرنجً ،سرهنك

342/00152/1

3

جمعة ,أحمد
محمد ،بركات
شطناوي ,علً
شطناوي ,علً
سالمة ,غسان
علً ،سعٌد
أثملوٌا ،لحسٌن

342/00088/1
342/00224/1
342/00059/1
342/00060/1
342/00205/1
342/00251/1
342/00143/1

1
4
1
1
3
4
5

نظام الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً الجزائر  :على ضوء دستور
 1996واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري (  )02010-1989سلٌمة ،مسراتً

342/00230/1

قضاء اإللغاء (أو اإلبطال) قضاء التعوٌض و أصول اإلجراءات
قضاء التفسٌر فً القانون اإلداري
ماهٌة القرارات اإلدارٌة فً القانون الفرنسً والمصري وأحكام الفقه
المسلمانً ،محمد
اإلسالمً
فهمً ،مصطفى
مبادىء األنظمة السٌاسٌة
مبدأ اإلشراف القضائً على اإلقتراع العام  :اإلنتخابات الرئاسٌة
الشقانً ،عبدالاله
والتشرٌعٌة والمحلٌة  :دراسة مقارنة

مبدأ التناسب فً الجزاءات التأدبٌة و الرقابة القضائٌة  :دراسة مقارنة غوثً ،قوسم
الحلبً ،محمد
مبدأ المساواة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الوضعً
شٌحا ،إبراهٌم
مبدأ المشروعٌة  :تنظٌم القضاء اإلداري
نبٌه ،نسرٌن
مبدأ المواطنة بٌن الجدل والتطبٌق
مجلس الدولة حامً الحقوق والحرٌات  :دراسة تحلٌلٌة وعملٌة فً
أبوسمهرانه ,عبدالناصر
ضوء أحدث التعدٌالت
محٌو ،أحمد
محاضرات فً المؤسسات اإلدارٌة
مذكرات فً القانون الدولً الخاص الجزائري  :لطلبة الفصلٌن
سلٌمان ،علً
الدراسٌٌن السابع و الثامن
خرباشً ،عقٌلة
مركز مجلس األمة فً النظام الدستوري الجزائري
فوزي ،محمد
مسؤولٌة رئٌس الدولة فً الفقه اإلسالمً  :دراسة مقارنة
مقدمة فً القانون الدستوري  :فً ضوء الدساتٌر العربٌة المعاصرة
مقومات الدستور الدٌمقراطً وألٌات الدفاع عنه the notion of :
the constitution and deocratic process in
constitutions making
منازعات التعوٌض فً مجال القانون العام  :مع أحدث األحكام حتى
2003
مهام وأعمال وعالقات عضو البرلمان
موسوعة القضاء اإلداري
موسوعة القضاء اإلداري
نحو عقد إجتماعً عربً جدٌد  :بحث فً الشرعٌة الدستورٌة
نطاق وأحكام مسئولٌة الدولة  :دراسة مقارنة
نظام التعوٌض فً المسؤولٌة اإلدارٌة

49
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نظام انتخاب رئٌس الجمهورٌة فً الجزائر
نظرٌة اإلختصاص
نظرٌة اإلختصاص
نظرٌة الدعوى اإلدارٌة
نظرٌة الدولة
نظرٌة المسؤولٌة اإلدارٌة  :نظرٌة تأصٌلٌة تحلٌلٌة ومقارنة
نفاذ القرارات اإلدارٌة ذات األثر الرجعً  :دراسة مقارنة بأحكام
الفقه اإلسالمً

إدرٌس ،بوكرا
شٌهوب ،مسعود
شٌهوب ،مسعود
عوابدي ,عمار
أوصدٌق ،فوزي
عمار ،عوابدي

342/00126/1
342/00107/1
342/00134/1
342/00141/1
342/00095/1
342/00146/1

10
31
37
2
34
12

المسلمانً ،محمد

342/00241/1

3

هٌمنة السلطة التنفٌذٌة على السلطة التشرٌعٌة فً النظام الدستوري
الجزائري  :دراسة مقارنة بالنظامٌن الدستوري المصري والفرنسً
والٌة القضاء اإلداري  :دعوى اإللغاء

هاملى ،محمد
شٌحا ،إبراهٌم

342/00234/1
342/00175/1

4
2
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اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ

عدد
النسخ
10

الشفرة
341/00201/1

10

341/00243/1

2

341/00142/1

10
1
5

341/00259/1
341/00225/1
341/00244/1

1

341/00242/1

5
9
1

341/00263/1
341/00229/1
341/00222/1

العنوان
Affaires et documents de droit international
Arbitrage commercial international & ordre public
Chedly, Lotfi
transational
Contrats d'affaires internationaux : guide pratique
pour négocier et rédiger un accord pour prévenir et
Bessonnet, Anne
résoudre les litiges
Contribution à une Problématique Juridique
Boussaid, Leïla
duTransfert Inverse de Technologie
Anzilotti, Dionisio
Cours de droit international
Ben Achour, Yadh
Droit communautaire et mondialisation
Droit international du sous-développement : Nouvel
Benchikh, Madjid
ordre dans la dépendance
Du droit à la geurre au droit de la geurre : le recours à
Mohamed, Bousoltane la force armée en droit international
Ben Achour, Rafâa
Institutions de la société internationale
Bassiouni, Cherif
Introduction au droit pénal international

4

341/00071/1

Sekfali, Zineddine

6

341/00176/1

4

341/00266/1

5
5
8

341/00245/1
341/00265/1
341/00019/1

3
4

341/00197/1
341/00272/1

المؤلف
Laghmani, Slim

Introduction générale au système judiciare algérien
La cooperation entre l'union européenne et l'Algerie :
Bekenniche, Otmane L'accond d'association
Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des
Albaret, M
Nations Unies
L'union européenne au 21e siècle : Institution et
durousset, maurice
économie
Lescot, Christophe
Questions européennes 2013-2014
 جمال،مانع
 دراسة قانونٌة سٌاسٌة: ًإتحاد المغرب العرب
ً بٌن الخٌار االستراتٌجً العرب: اتفاقٌة السالم األردنٌة مع إسرائٌل
 فالح،البدارٌن
ًوالمسار الدستوري األردن
 محمد،سعادي
اثر التكنولوجٌا المستحدثة على القانون الدولً العام

1

341/00124/1

 محمد،الصاوي

2
1
3
3
10

341/00140/1
341/00118/1
341/00174/1
341/00095/1
341/00298/1

 عبد الكرٌم،خلٌفة
ً سام،واصل
 ماهر،أبو ٌونس
 سعدى،الخطٌب
 جمال،قاسمٌة

: أحكام القانون الدولً المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبٌعة الدولٌة
دراسة فً القانون الدولً اإلجتماعً فً مجال مكافحة الجرائم الدولٌة
 أول: للمخدرات وإبادة األجناس وخطف الطائرات وجرائم أخرى
دراسة عربٌة لمنظمة الشرطة الجنائٌة الدولٌة األنتربول
ًأحكام القضاء الدولً ودورها فً إرساء قواعد العرف الدول
والمبادئ العامة للقانون
إرهاب الدولة فً إطار قواعد القانون الدولً العام
إستخدام القوة فً فرض المشروعٌة الدولٌة
ًأسس حقوق اإلنسان فً التشرٌع الدٌنً و الدول
)  (الدولة و المنظمات الدولٌة: ًأشخاص المجتمع الدول

3
3
2

341/00196/1
341/00007/1
341/00008/1

 حسن،نافعة
 محمد،عبد الحمٌد
 مصطفى،فؤاد

ً فً ضوء المسٌرة المتعثرة للتنظٌم الدول: إصالح األمم المتحدة
 الجماعات الدولٌة: أصول القانون الدولً العام
ً النظام القانونً الدول: أصول القانون الدولً العام
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أطروحات فً القانون الدولً والوطنً للعمل  :رؤى تحلٌلٌة بمنظور
مستقبلً
االتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان
اإلتفاقٌة الدولٌة بشأن المسؤولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث بوقود
السفن الزٌتً  :دراسة قانونٌة تحلٌلٌة مقارنة
اإلثبات أمام القضاء الدولً
اإلحتالل و إنتهاك حقوق اإلنسان
األحكام الدولٌة المعاصرة فً العنف و التمٌٌز ضد المرأة.
اإلختصاص الدولً للمحاكم وهٌئات التحكٌم فً منازعات التجارة
اإللكترونٌة
اإلختصاص القضائً بالمنازعات الخاصة الدولٌة واإلعتراف والتنفٌذ
الدولً لألحكام واألوامر األجنبٌة فً سلطنة عمان
األداة فً القانون الدولً العام  :المصادر
اإلرهاب الدولً
اإلرهاب الدولً  :جوانبه القانونٌة  :وسائل مكافحته فً القانون الدولً
العام والفقه اإلسالمً.
اإلرهاب الدولً بٌن الغموض والتأوٌل
اإلرهاب الدولً تجرٌما ومكافحة
اإلرهاب الدولً والعدالة الجنائٌة  :دراسة تحلٌلٌة قانونٌة معلوماتٌة
مقارنة (من خالل الفقه و اإلجتهاد و الدراسات و النصوص القانونٌة
واالتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة)
اإلرهاب فً ضوء أحكام القانون الدولً العام
اإلستثمارات الدولٌة  :التحكٌم التجاري الدولً ضمان اإلستثمارات
األسس و القواعد الدولٌة لمنهجٌة اإلعالم
اإلطار القانونً للرشوة عبر الوطنٌة
اإلطار القانونً لنقل التكنولوجٌا  :فً ظل الجهود الدولٌة وأحكام نقل
التكنولوجٌا فً قانون التجارة الجدٌد
اإلفالس الدولً لمجموعة الشركات متعددة الجنسٌات  :مسؤولٌة
الشركة األم األجنبٌة عن دٌون شركاتها الولٌدة
األقلٌات وحقوق اإلنسان
اآللٌات األممٌة
األمر بالقبض الدولً وإشكاالته
األمم المتحدة  :أجهزة األمم المتحدة
األمم المتحدة  :اإلنجازات و اإلخفاقات
األمم المتحدة  :أهداف األمم المتحدة
األمن السٌاحً واألثرى فً ظل قوانٌٌن السٌاحة
االنتهاكات الجنائٌة الدولٌة لحقوق الطفل
التأصٌل الشرعً والقانونً لمكافحة الجماعات اإلرهابٌة فكرا وتنظٌما
وتروٌجا

إلٌاسٌ ،وسف
الطبال ،لٌنا

341/00111/1
341/00106/1

5
3

إبراهٌم ،نادر
رفعت ،أحمد
الجوري ،محمود
ٌوسف ،أمٌر

341/00220/1
341/00141/1
341/00286/1
341/00032/1

1
2
6
1

محمد ،حسام

341/00096/1

2

المنزالوي ،صالح
قادري ،عبد العزٌز
الشكري ،علً

341/00181/1
341/00193/1
341/00168/1

2
20
3

حمودة ،منتصر
سعادي ،محمد
بوادي ،حسنٌن

341/00121/1
341/00122/1
341/00123/1

5
12
3

شالال ،نزٌه
زٌدان ،مسعد

341/00164/1
341/00120/1

5
3

عبد العزٌز ،قادري
إسماعٌل ،نوال عبد الرحٌم
غانم ,محمد

341/00204/1
341/00304/1
341/00112/1

5
3
2

محمدٌن ،جالل

341/00086/1

2

غنام ،شرٌف
بندق ،وائل
سعد هللا ،عمر
عبد المجٌد ،جباري
الفتالوي ،سهٌل
الفتالوي ،سهٌل
الفتالوي ،سهٌل
عدلً ,عصمت
العبٌدي ،بشرى

341/00082/1
341/00057/1
341/00262/1
341/00295/1
341/00250/1
341/00251/1
341/00249/1
341/00173/1
341/00190/1

2
1
4
10
1
1
1
4
3

أبو الوفا ،أبو الوفا

341/00192/1

2

التجارة اإللكترونٌة وإشكالٌة تسلٌم المنتجات عبر شبكة اإلتصاالت
الشافعً ,محمد
الدولٌة اإلنثرنث  :دراسة مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً والقانون
التجارة عبر الحاسوب  :ماهٌتها ،إثباتها ،وسائل حماٌتها ،القانون
الواجب التطبٌق علٌها فً كل من األردن ومصر وإمارة دبً  :دراسة
الكسوانً ،عامر
مقارنة
إبراهٌم ،خالد
التحكٌم اإللكترونً فً عقود التجارة الدولٌة
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341/00084/1

2

341/00085/1
341/00098/1

9
1
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التحكٌم البحري  :النطاق الشخصً إلتفاق التحكٌم فً عقد النقل
البحري

ترك ،محمد

341/00041/1

1

التحكٌم التجاري الدولً  :دراسة مقارنة ألحكام التحكٌم التجاري
الدولً كما جاءت فً القواعد و االتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة و العربٌة
مع إشارة إلى أحكام التحكٌم فً التشرٌعات العربٌة
التحكٌم التجاري الدولً  :و ملحق القوانٌن واإلتفاقٌات المنظمة للتحكٌم
فً مصر والدول العربٌة
التحكٌم التجاري الدولً فً الجزائر
التحكٌم الدولً

سامً ،فوزي

341/00089/1

6

شهاب ،محمد
كمالن علٌوش
أحمد ،بلقاسم

341/00090/1
341/00040/1
341/00213/1

4
20
1

التحكٌم فً عقود اإلستثمار بٌن الدولة والمستثمر األجنبً  :وفقا
ألحكام المركز الدولً لتسوٌة منازعات اإلستثمار فً واشنطن
التحلل المشروع من اإللتزامات الدولٌة
التدخل اإلنسانً بٌن القانون الدولً اإلنسانً و الممارسة

كوجان ،لما
حسن ،مصطفى
علً ،أحمد

التدخل اإلنسانً فً العراق  :بٌن التبرٌر اإلنسانً والتوظٌف السٌاسً ختال ،هاجر
السنجاوي ,سلوان
التدخل اإلنسانً فً القانون الدولً العام
عبد القادر ،بوراس
التدخل الدولً اإلنسانً وتراجع مبدأ السٌادة الوطنٌة
التطهٌر العرقً  :دراسة فً القانون الدولً العام والقانون الجنائً
محمد ،محمد
المقارن
التطورات العالمٌة فً اإلقتصاد الدولً  :النظرٌة العامة للمناطق
مراد ،محمودي
اإلقتصادٌة الحرة
التطوٌع القضائً للقواعد القانونٌة الواجبة التطبٌق فً مجال عقود
موسى ،محمد
التجارة الدولٌة.
حمدي ،طارق
التقنٌن الدولً لجرٌمة إرهاب الدولة
بوعبد هللا ،سعدة
التمٌٌز العنصري والقانون الدولً
الفتالوي ،سهٌل
التنظٌم الدولً
عبد الحمٌد ،محمد
التنظٌم الدولً
التنظٌم الدولً  :النظرٌة العامة والمنظمات العالمٌة واالقلمٌة
مانع ،جمال
والمتخصصة .
مسعد ،محً
التنظٌم الدولً السٌاحً بٌن الفكر و الواقع
حسن ،سوزان
التنظٌم القانونً لمسؤولٌة متعهد النقل متعدد الوسائط.
التوفٌق التجاري الدولً وتغٌر النظرة السائدة حول سبل تسوٌة
موسى ،محمد
منازعات التجارة الدولٌة
الجدار العازل اإلسرائٌلً  :فتوى محكمة العدل الدولٌة (دراسات
قاسم ،أنٌس فوزي
ونصوص)
مالوي ،إبراهٌم
الجرٌمة الدولٌة والقضاء الجنائً الدولً
أبو عٌطة ،السٌد
الجزاءات الدولٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق
مختار ،شبٌلً
الجهاز العالمً لمكافحة الجرٌمة المنظمة
سعد هللا ،عمر
الحدود الدولٌة  :النظرٌة والتطبٌق
مصطفى ،السٌد
الحرب األخٌرة على غزة فً ضوء القانون الدولً العام
الفتالوي ،سهٌل
الحصانة الدبلوماسٌة
الحق فً محاكمة عادلة  :من خالل التشرٌع الوطنً الجزائري
غسمون ،رمضان
والتشرٌع الدولً
أبو العطا ،رٌاض
الحقوق الجماعٌة فً ضوء القانون الدولً العام
حسٌن ،نبٌل
الحماٌة الجنائٌة لضحاٌا الجرٌمة فً القانون الدولً اإلنسانً
حمودة ،منتصر
الحماٌة الدولٌة للمرأة  :دراسة مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة
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341/00148/1
341/00016/1
341/00198/1

2
2
2

341/00297/1
341/00167/1
341/00067/1

5
3
15

341/00116/1

5

341/00076/1

4

341/00104/1
341/00119/1
341/00047/1
341/00014/1
341/00015/1

2
3
2
2
4

341/00178/1
341/00223/1
341/00027/1

12
1
2

341/00092/1

2

341/00288/1
341/00302/1
341/00139/1
341/00294/1
341/00025/1
341/00070/1
341/00202/1

2
6
2
10
2
2
6

341/00292/1
341/00051/1
341/00068/1
341/00285/1

10
6
5
3
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الحماٌة الدولٌة لموارد المٌاه  :دراسة فً ضوء قواعد القانون الدولً
الحماٌة القانونٌة لحقوق اإلنسان  :فً ضوء أحكام القانون الدولً
والشرٌعة اإلسالمٌة  :دراسة مقارنة
الحماٌة الموضوعٌة واإلجرائٌة لحقوق اإلنسان فً مرحلة ماقبل
المحاكمة  :دراسة مقارنة
الحماٌة من التعذٌب فً اطار االتفاقٌات الدولٌة واالقلٌمٌة
الدبلوماسٌة المعاصرة  :دراسة قانونٌة
الدولة فً القانون الدولً العام
السلطة الشرعٌة السٌادة بٌن اإلحتالل و اإلستقالل
السٌاسة الدولٌة والقانون الدولى  :مكافحة اإلرهاب الجوى
الشرعٌة الدولٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد
الشرعٌة الدولٌة لمكافحة اإلرهاب
الشركة المتعددة الجنسٌة  :آلٌة التكوٌن وأسالٌب النشاط
العدالة الجنائٌة الدولٌة  :معاقبة مرتكبً الجرائم ضد اإلنسانٌة
العرب وأسطورة الشرعٌة الدولٌة بٌن 1991-1919
العقوبات االقتصادٌة الدولٌة فً القانون الدولً  :بٌن الفاعلٌة وحقوق
االنسان
العقوبات االقتصادٌة فً القانون الدولً المعاصر
العقوبات اإلقتصادٌة لألمم المتحدة
العقود الدولٌة  :عقد المفتاح فً الٌد
العقود الدولٌة  :ماهٌة العقد الدولً وأنواعه وتطبٌقاته ،مفاوضات العقد
وإبرامه ،مضمونه وأثاره وإنقضائه ،الصٌاغة والجوانب التقنٌة
واإلئتمانٌة واإللكترونٌة ،اإلختصاص القضائً والقانونً ،التحكٌم
وقانون التجارة الدولٌة
العالمات التجارٌة وطنٌا ودولٌا
العهدان الدولٌان لحقوق اإلنسان بٌن االلتزام والتحفظ

هدى ،عزاز

341/00269/1

5

محمد ،مدهش

341/00059/1

1

الدوسقً ،أحمد
سلٌمان ،عصام
صبارٌنً ،غازي
أبو الخٌر ،السٌد
داي ،بدرٌة
غرٌب ،حكٌم
العادلً ،محمود
العرٌمً ,مشهور
علً ،درٌد
البقٌرات ,عبد القادر
ٌحٌاوي ،عبد القادر

341/00165/1
341/00107/1
341/00170/1
341/00013/1
341/00212/1
341/00274/1
341/00199/1
341/00162/1
341/00080/1
341/00188/1
341/00258/1

4
6
6
2
4
4
1
3
8
35
1

خلٌل ،رودرٌك
بوبكر ،خلف
محً الدٌن ،جمال
ناصٌف ,إلٌاس

341/00191/1
341/00182/1
341/00073/1
341/00031/1

3
10
10
3

منصور ،محمد
زٌن الدٌن ،صالح
عبد القادر ،باٌة

341/00103/1
341/00083/1
341/00291/1

2
1
10

الفعالٌة الدولٌة للتحكم فً منازعات عقود اإلستثمار الدولٌة  :دراسة
فً ضوء أحكام التحكم و اإلتفاقٌات الدولٌة والتشرٌعات الوطنٌة
القانون الدولى الصحى
القانون الدولً اإلنسانً
القانون الدولً االنسانً  :الممتلكات المحمٌة
القانون الدولً اإلنسانً  :فً ضوء المحكمة الجنائٌة الدولٌة
القانون الدولً اإلنسانً  :مصادره ،مبادئه وأهم قواعده

األسعد ،بشار
ٌوسف ،خالد
أبو هانً ,علً
سعد هللا ،عمر
المخزومً ،عمر
مطر ،عصام

341/00161/1
341/00278/1
341/00234/1
341/00184/1
341/00065/1
341/00063/1

3
4
3
8
3
3

القانون الدولً اإلنسانً  :مع اإلشارة ألهم مبادئه فً الفقه اإلسالمً
القانون الدولً اإلنسانً والقانون الدولً لحقوق اإلنسان
القانون الدولً الجنائً  :الجزاءات الدولٌة
القانون الدولً العام
القانون الدولً العام  :التعرٌف-المصادر-األشخاص
القانون الدولً العام  :المصادر القانونٌة
القانون الدولً المعاصر
القانون الدولً المعاصر
القانون الدولً لحقوق اإلنسان
القانون الدولً لحقوق اإلنسان  :المصادر ووسائل الرقابة
القانون الدولً لألعمال
القانون الدولً للبحار

حمودة ،منتصر
زٌا ،نغم
سعد ،الطاهر
روسو ،شارل
الطائً ,عادل
جمال ،محً الدٌن
حمودة ،منتصر
علوان ,عبد الكرٌم
خلٌفة ،عبد الكرٌم
علوان ,محمد
سعد هللا ,عمر
حمود ،محمد

341/00061/1
341/00062/1
341/00125/1
341/00301/1
341/00154/1
341/00010/1
341/00001/1
341/00012/1
341/00052/1
341/00143/1
341/00233/1
341/00030/1

1
2
2
1
3
15
2
6
14
3
9
2
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القانون الدولً للبحار
القانون الدولً للبحار
القانون الدولً للبحار و المشكالت البحرٌة العربٌة
القانون الدولً للمعاهدات  :بعض المالحظات لقانون فٌٌنا لقانون
المعاهدات
القضاء الجنائً الدولً  :مبادئه ،قواعده الموضوعٌة واإلجرائٌة
القضاء الجنائً الدولً فً عالم متغٌر
القضاء الدولً
القضاء الدولً الجنائً

محً الدٌن ،جمال
الفتالوي ،سهٌل
داوود ،عبد المنعم

341/00029/1
341/00257/1
341/00048/1

4
1
1

سعادي ،محمد
مطر ،عصام
الشكري ،علً
المجذوب ،طارق
الفتالوي ،سهٌل

341/00273/1
341/00127/1
341/00036/1
341/00147/1
341/00256/1

4
4
2
6
1

القضاء الدولً الجنائً  :دراسة تحلٌلٌة للمحكمة الدولٌة الجنائٌة
الخاصة بٌوغسالفٌا فً مقارنة مع محاكم نوتمبرغ وطوكٌو و رواندا
القواعد القانونٌة التً ٌطبقها المحكم على موضوعات المنازعات
الدولٌة الخاصة
القٌمة القانونٌة لقرارات مجلس األمن الدولً فً مجال حماٌة حقوق
اإلنسان

السٌد ،مرشد

341/00187/1

3

الحواري ,أسامة

341/00093/1

4

العزاوي ،لمى

341/00109/1

3

اللجوء السٌاسً بٌن النظرٌة والتطبٌق فً ضوء القانون الدولً العام
المبادىء العامة

برو ،تمارا
علوان ,عبد الكرٌم

341/00279/1
341/00011/1

5
9

اللمساوي ،أشرف
مانع ,جمال
لحرش ،عبد الرحمن

341/00137/1
341/00232/1
341/00179/1

3
3
12

341/00066/1

2

341/00131/1

2

341/00130/1

2

المبادئ الجنائٌة الدستورٌة والدولٌة فً التشرٌعات العربٌة والدولٌة
المجال الوطنً للدولة (البري-البحري-الجوي)
المجتمع الدولً التطور واالشخاص
المحكمة األوربٌة الجدٌدة لحقوق اإلنسان  :دراسة فً ضوء أحكام
اإلتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان والبرتوكوالت الملحقة بها والمعدلة
الهواري ،عبد هللا
بها.
المحكمة الجنائٌة الدولٌة  :دراسة قانونٌة فً تحدٌد طبٌعتها ،أساسها
القانونً ،تشكٌالتها ...أحكام العضوٌة فٌها ،مع تحدٌد ضمانات المتهم
العٌسى ،طالل
فٌها
المحكمة الجنائٌة الدولٌة  :نشأتها وتشكٌلها والدول الموقعة علٌها،
واإلجراءات أمامها وإختصاصها والجرائم الدولٌة وأركانها على ضوء
نظام روما األساسً فً ٌ 17ولٌو  1998ومسؤولٌة الفرد عن
هلٌل ،فرج
الجرٌمة الدولٌة
المحكمة الجنائٌة الدولٌة  :والطابع القانونً لها ونشوء عناصر فوق
الوطنٌة فً القضاء الجنائً الدولً طبقا لنظام روما األساسً للمحكمة
الجنائٌة الدولٌة المعتمدة فً روما فً  18تموزٌ/ولٌه 1998
المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة وإختصاصاتها
المحكمة الجنائٌة الدولٌة لرواندا
المحكمة الجنائٌة الدولٌة وتطور القانون الدولً الجنائً
المحكمة الجنائٌة الدولٌة ومشكلة دارفور  :طبقا لنظام روما األساسً
وألحكام مجلس األمن مع بٌان موقف الوالٌات المتحدة وجامعة الدول
العربٌة

ٌوسف ،أمٌر
ٌشوي ،لندة
فضٌل ،كوسة
عٌتانً ,زٌاد

341/00132/1
341/00133/1
341/00136/1
341/00158/1

2
1
1
3

ٌوسف ،أمٌر

341/00135/1

2

341/00241/1
341/00303/1
341/00021/1
341/00038/1

4
6
11
13

المخاطر اإلشعاعٌة بٌن البٌئة و التشرٌعات القانونٌة فً الوطن العربً عطٌة ,ممدوح
فاضلً ،إدرٌس
المدخل إلى حقوق اإلنسان
غضبان ،مبروك
المدخل للعالقات الدولٌة
مانع ،جمال
المدخل والمصادر
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المركز القانونً الدولً للشركات متعددة الجنسٌة
المركز القانونً ألسرى الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً
المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة عن انتهاكات القانون الدولً اإلنسانً
المسؤولٌة الدولٌة الجنائٌة لرئٌس الدولة  :على ضوء جدلٌة القانون
الدولً العام و القانون الدولً الجنائً
المسؤولٌة الدولٌة عن حماٌة البٌئة
المسؤولٌة الدولٌة فً قانون القضاء
المسؤولٌة الدولٌة للدولة فً ضوء التشرٌع والقضاء الدولٌٌن
المسئولٌة الدولٌة عن إنتهاكات قواعد القانون الدولً اإلنسانً
المعاهدات الدولٌة فً القانون الدولً  :دراسة تطبٌقٌة
المفاهٌم القانونٌة لحقوق اإلنسان  :عبر الزمان والمكان
المفاهٌم القانونٌة لحقوق اإلنسان عبر الزمان و المكان
المنظمات الدولٌة
المنظمات الدولٌة
المنظمات الدولٌة  :النظرٌة العامة
المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة فً القانون الدولً بٌن النظرٌة
والتطبٌق
المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والمتخصصة  :دراسة فً عصبة األمم
واألمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة ومنظمة الوحدة اإلفرٌقٌة...
المنظمات القارٌة واإلقلٌمٌة
المنظمات غٌر الحكومٌة فً الجزائر بعد االستقالل  :دراسة قانونٌة
تارٌخٌة
المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة " األنتربول"
الموجر فً القانون الدولً العام
الموظف الدولً فً نطاق جامعة الدول العربٌة

جٌاد ،طلعت
العسٌلً ،محمد
سامٌةٌ ،توجً

341/00081/1
341/00227/1
341/00293/1

2
1
10

حسٌنة ،بلخٌري
العشاوي ,صباح
لٌلى ،بن حمودة
سعادي ،محمد
أحمد ،نجاة
إبراهٌم ،بن داود
الحاج ،ساسً
الحاج ،ساسً
خضٌر ,عبد الكرٌم
الفتالوي ،سهٌل
فؤاد ،مصطفى

341/00039/1
341/00238/1
341/00151/1
341/00271/1
341/00064/1
341/00185/1
341/00058/1
341/00226/1
341/00163/1
341/00022/1
341/00194/1

14
3
16
4
2
4
2
6
3
2
1

سعد هللا ،عمر

341/00020/1

2

الشكري ،علً
حسٌن ،خلٌل

341/00215/1
341/00128/1

1
3

سعد هللا ،عمر
حمودة ،منتصر
الفتالوي ،سهٌل
غلٌم ،رابح

341/00299/1
341/00129/1
341/00005/1
341/00221/1

10
1
2
1

341/00247/1

5

341/00205/1
341/00152/1

1
3

341/00172/1

2

341/00171/1
341/00195/1
341/00037/1
341/00018/1
341/00134/1

3
1
2
4
1

341/00033/1
341/00149/1
341/00003/1
341/00146/1

3
3
2
3

النزعة الدولٌة للقانون الدستوري  :دراسة مقارنة بٌن النظرٌة والتطبٌق بوقفة ،عبد هللا
النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة والقواعد اإلجرائٌة وقواعد
أبو الخٌر ،السٌد
اإلثبات وأركان الجرائم الدولٌة
الحدٌثً ،صالح
النظام القانونً الدولً لحماٌة البٌئة
النظام القانونً لحقوق الطفل  :دراسة ألحكام الطفل والئحة تنفٌذٌة
مدعمة بأحدث أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا ومحكمة النقض
واإلدارٌة العلٌا وفتاوى الجمعٌة العمومٌة لشمل الفتوى والتشرٌع
هند ،حسن
بمجلس الدولة
النظام القانونً لعقود خدمات المعلومات االلكترونٌة فً القانون الدولً
الخاص  :دراسة مقارنة فً إطار قانون االنترنث،القانون التجاري
الدولً ،عقود التجارة االلكترونٌة الوساطة و التحكم اإللكترونً
مقابلة ،نبٌل
القانون الدولً الخاص
الصالحً ،أحمد
النظام القانونً للتحكٌم التجاري الدولً  :دراسة مقارنة
عبد العزٌز ,محمد
النظام القانونً للنقل البحري والحاوٌات
خلٌفة ،إبراهٌم
النظام القانونً لمنظمة التجارة العالمٌة  :دراسة نقدٌة
عبد اللطٌف ،براء
النظام القضائً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة
النظرٌة العامة لحقوق اإلنسان بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون
طه ،جبار
الوضعً  :دراسة مقارنة
محمد ،عبد الفتاح
النظرٌة العامة للتدخل فً القانون الدولً العام
فؤاد ،مصطفى
النظرٌة العامة للتصرفات الدولٌة الصادرة عن اإلرادة المنفردة
حسٌن ،خلٌل
النظرٌة العامة و المنظمات العالمٌة  :البرامج و الوكاالت
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النهر الدولً  :المفهوم والواقع فً بعض أنهار المشرق العربً
الهجرة غٌر الشرعٌة طبقا للواقع و القانون و المواثٌق و
البروتوكوالت الدولٌة
الوافً فً حقوق اإلنسان
الوجٌز فً العقد التجاري الدولً
الوجٌز فً حقوق اإلنسان و حرٌاته األساسٌة
الوجٌز فً مباديء القانون الدولً العام
آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان  :دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة على
ضوء تنفٌذ المعاهدات الدولٌة و اإلقلٌمٌة و الوكاالت المتخصصة
المعنٌة بحقوق اإلنسان
آلٌات تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً على الصعٌد الدولً
آلٌات تنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً
تدخل الغٌر أمام محكمة العدل الدولٌة
تسوٌة المنازعات اإلقلٌمٌة العربٌة بالطرق السلمٌة فً إٌطار مٌثاق
جامعة الدول العربٌة
تسوٌة المنازعات الدولٌة اإلقتصادٌة  :دراسة سٌاسٌة قانونٌة لدور
المركز الدولً لتسوٌة منازعات اإلستثمار.

العادلً ،صبحً

341/00026/1

3

ٌوسف ,أمٌر
عمٌمر ،نعٌمة
رباح ،غسان
صبارٌنً ،غازي
صبارٌنً ،غازي

341/00246/1
341/00280/1
341/00102/1
341/00099/1
341/00200/1

3
4
2
3
2

خلٌل ،نبٌل
حسام ،بخوش
أمنة ،أمحمدي
عبد الهادي ،حٌدر

341/00207/1
341/00277/1
341/00267/1
341/00159/1

1
5
4
3

دغبار ،عبد الحمٌد

341/00138/1

2

قاسم ،طه

341/00046/1

1

341/00261/1

8

341/00072/1
341/00094/1
341/00218/1

2
19
1

الفتالوي ،سهٌل

341/00253/1

1

الفتالوي ،سهٌل

341/00252/1

1

دغبار ,عبد الحمٌد

341/00235/1

3

دغبار ,عبد الحمٌد

341/00300/1

10

خالد ،هشام
الفتالوي ،سهٌل
محً الدٌن ،أسامة
عبابنة ،محمود
جمال ،ونوقً
الفتالوي ،سهٌل
فرجٌس ،جاك
فرجاس ،جاك

341/00203/1
341/00254/1
341/00289/1
341/00115/1
341/00296/1
341/00255/1
341/00169/1
341/00290/1

1
1
3
7
10
1
1
1

فهمً ،خالد
بن الطاهر ,األخضر
الصافً ،صفاء
الجندي ,غسان
علوان ,عبد الكرٌم
الفتالوي ،سهٌل

341/00069/1
341/00239/1
341/00219/1
341/00206/1
341/00053/1
341/00054/1

7
3
1
1
4
2

تطبٌقات حل النزاعات الدولٌة فً القانون الدولً العام  :حالة الفولكالند سً علً ،أحمد
تطور دور مجلس األمن فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن  :مجلس األمن
أبو العال ،أحمد
فً عالم متغٌر
سعد هللا ،عمر
تكوٌن الحدود الدولٌة
شرٌفة ،ولد الشٌخ
تنفٌذ األحكام األجنبٌة
جامعة الدول العربٌة فً مواجهة تحدٌات العولمة  :أجهزة الجامعة
جامعة الدول العربٌة فً مواجهة تحدٌات العولمة  :إنشاء الجامعة و
أهدافها
جامعة الدول العربٌة و القضاٌا العربٌة المعاصرة  :قراءة فً المواقف
و القرارات
جامعة الدول العربٌة ومسار التغٌٌر السلمً واإلصالح الشامل فً
الوطن العربً  :اآلمال المنتظرة..والتداعٌات المحتملة
جدوى اللجوء إلى التحكٌم التجاري الدولً  :دراسةتفصٌلٌة مقارنة فً
األنظمة القانونٌة األنجلوسكسونٌة-الالتٌنٌة-العربٌة-اإلتفاقٌات الدولٌة و
لوائح مؤسسات التحكٌم التجاري الدولً
جرائم اإلبادة الجماعٌة و جرائم ضد اإلنسانٌة
جرائم اإلرهاب على المستوى الدولى والمحلى  :دراسة تحلٌلٌة
جرائم الحاسوب وأبعادها الدولٌة
جرائم الحرب فً القانون الدولً المعاصر
جرائم الحرب وجرائم العدوان
جرائم الدولة  :الكومٌدٌا القضائٌة
جرائم الدولة  :الكومٌدٌا القضائٌة
حرٌة الرأي والتعبٌر  :فً ضوء اإلتفاقٌات الدولٌة والتشرٌعات
الوطنٌة والشرٌعة اإلسالمٌة وجرائم الرأي والتعبٌر
حق اإلعتراض الفٌتو بٌن النظرٌة و التطبٌق
حق اإلنسان فً التنمٌة اإلقتصادٌة و حماٌته دولٌا
حق التدخل اإلنسانً
حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان  :القواعد واآللٌات الدولٌة
حقوق اإلنسان بٌن التشرٌع و التطبٌق
حقوق اإلنسان بٌن التشرٌع والتطبٌق
حقوق اإلنسان بٌن النظم القانونٌة الوضعٌة والشرٌعة اإلسالمٌة
حقوق اإلنسان فً اإلسالم و المواثٌق الدولٌة و الدساتٌر العربٌة
حقوق اإلنسان فً مجال نشأة الحقوق السٌاسٌة وتطورها وضماناتها :
دراسة مقارنة
حقوق الطفل بٌن الفقه اإلسالمى والقانون الوضعً
حقوق الطفل بٌن القوانٌن الداخلٌة واإلتفاقٌات الدولٌة
حماٌة األشخاص و األموال فً القانون الدولً اإلنسانً
حماٌة األشخاص واألموال فً القانون الدولً اإلنسانً
حماٌة األعٌان المدنٌة فً القانون الدولً اإلنسانً
حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فً التشرٌعات الدولٌة و الداخلٌة
حماٌة حقوق الطفل فً ضوء أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة واإلتفاقٌات
الدولٌة
حماٌة حقوق المرأة فً ضوء أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة و اإلتفاقات
الدولٌة
حماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة فً الفقه اإلسالمً الدولً والقانون
الدولً اإلنسانً
دراسات فً التدخل اإلنسانً
دراسات فً القانون الدولً اإلنسانً
دراسات فً القانون الدولً المعاصر
دراسات فً القانون الدولً المعاصر
دراسة فً القانون الدولً العام
دراسة فً مصادر حقوق اإلنسان
دور القاضً فً التحكٌم التجاري الدولً  :دراسة مقارنة
دور القانون الدولً الجنائً فً حماٌة حقوق اإلنسان
دور القانون الدولً العام فً النظام اإلقتصادي العالمً الجدٌد
دور المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة فً حماٌة حقوق اإلنسان
دور المنظمات الدولٌة فً تسوٌة المنازعات
ضمانات اإلستثمار فً الدول العربٌة  :دراسة قانونٌة مقارنة ألهم
التشرٌعات العربٌة والمعاهدات الدولٌة مع اإلشارة إلى منظمة التجارة
العالمٌة ودورها فً هذا المجال
ضمانات اإلستثمارات األجنبٌة فً القانون الدولً
ضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌم  :دراسة مقارنة فً التشرٌعات
الدولٌة وأنظمة مراكز التحكٌم والتشرٌعات الوطنٌة العربٌة
طبٌعة الحدود الدولٌة
عالمٌة القانون الدولً للحدود
عدم مشروعٌة اإلرهاب فً العالقات الدولٌة
عقود البٌوع البحرٌة الدولٌة  :دراسة لسند الشحن وقواعد األنكو لسنة
 ، Incoterms 2000وأهم عقود التجارة الدولٌة سٌف وفوب ،مع
اإلستعانة بالكثٌر من األحكام القضائٌة.
عقود التجارة الدولٌة فً مجال نقل التكنولوجٌا
عقود نقل التكنولوجٌا  :دراسة فً إطار القانون الدولً الخاص و
القانون التجاري الدولً
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الزبٌدي ،علً
الهٌتً ,نعمان
الخطٌب ،سعدى
إبراهٌم ,بهاء الدٌن
فودة ،السٌد
كنعان ،نواف

341/00101/1
341/00056/1
341/00097/1
341/00055/1
341/00214/1
341/00100/1

3
5
3
2
2
3

قمر ،حسنً
النمر ،ولٌد
النبشة ,غالٌة
علً ،أحمد
سً علً ،أحمد
علً ،أحمد

341/00060/1
341/00270/1
341/00144/1
341/00216/1
341/00023/1
341/00210/1

2
3
3
1
1
2

عبد الوارث ،عبده

341/00224/1

1

األحمد ،وسٌم

341/00049/1

4

األحمد ،وسام

341/00150/1

3

عبد العزٌز ،مٌلود
علً ،أحمد
علً ،أحمد
سعد هللا ،عمر
سعد هللا ،عمر
فؤاد ،مصطفى
صدوق ،عمر
البطاٌنة ،عامر
سلطان ،عبد هللا
عبد الستار ،محمد
الحماوي ،محمد
الجبوري ،خلف

341/00145/1
341/00211/1
341/00231/1
341/00186/1
341/00264/1
341/00009/1
341/00043/1
341/00091/1
341/00126/1
341/00075/1
341/00282/1
341/00283/1

14
2
2
34
5
2
10
2
1
1
3
3

عبد هللا ،عبد هللا
هاشم ،عمر

341/00079/1
341/00078/1

6
1

دوٌدار ,طلعت
سعد هللا ،عمر
سعد هللا ،عمر
ٌوسفً ،أمال

341/00157/1
341/00050/1
341/00044/1
341/00117/1

3
19
19
3

ترك ،محمد
الكٌالنً ،محمود

341/00105/1
341/00108/1

2
7

جمال الدٌن ،صالح

341/00217/1

1
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غٌاب الشخص عن موطنه  :دراسة مقارنة فً بعض النظم القانونٌة
المعاصرة
فض النزاعات الدولٌة بالطرق السلمٌة
فعل اإلرهاب و الجرٌمة اإلرهابٌة  :دراسة قضاٌا مقارنة معززة
تطبٌقات قضائٌة
فلسطٌن دولة مراقب غٌر عضو فً األمم المتحدة  :األبعاد القانونٌة
والسٌاسٌة
فً إشكالٌة تقنٌن القانون الدولً الخاص  :دراسة مقارنة

فاٌد ،عابد
أبو هانً ,علً

341/00284/1
341/00237/1

4
3

الموسوي ،سالم

341/00166/1

3

عادل ،إحسان
منصور ،سامً

341/00276/1
341/00155/1

5
3

قانون اآلثار  :اجتهادات قضائٌة-نصوص قانونٌة-معاهدات دولٌة
قانون التجارة الدولٌة
قانون العالقات الخاصة الدولٌة  :دراسة فً ضوء فقه الشرٌعة
اإلسالمٌة
قانون العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة
قانون العملٌات المصرفٌة الدولٌة  :دراسة فً القانون الواجب التطبٌق
على عملٌات البنوك دات الصٌغة الدولٌة
قانون المجتمع الدولً المعاصر
قانون المجتمع الدولً المعاصر
قانون المجتمع العالمً المعاصر
قانون المسؤولٌة الدولٌة
قانون المنظمات الدولٌة
قانون المنظمات الدولٌة  :منظمة األمم المتحدة نموذجا
قضاء التحكٌم فً منازعات التجارة الدولٌة  :القانون الواجب التطبٌق
على اتفاق التحكٌم وعلى الموضوع فً اطار منهج تنازع القوانٌن
وقواعد التجارة الدولٌة
قوات حفظ السالم وأثرها على تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً
قواعد تفسٌر المعاهدات فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً.
قوانٌن األونسٌترال النموذجٌة فً مجال التجارة اإللكترونٌة
مبادئ القانون الدولً العام

بالً ،سمٌر
موسى ،طالب

341/00177/1
341/00077/1

3
3

جمال الدٌن ،صالح الدٌن
خلٌفة ،عبد الكرٌم

341/00228/1
341/00268/1

1
3

عبد العال ،محمد
سعد هللا ،عمر
تونسً ،بن عامر
صدوق ،عمر
ٌحٌاوي ،أعمر
خلٌفة ،عبد الكرٌم
سعادي ،محمد

341/00156/1
341/00175/1
341/00042/1
341/00034/1
341/00189/1
341/00160/1
341/00017/1

1
16
4
20
20
9
15

عبد المجٌد ,منٌر
كواشً ،مراد
رشاد ،محمد
الجنبٌهً  :منٌر
بوسلطان ،محمد

341/00035/1
341/00275/1
341/00024/1
341/00087/1
341/00006/1

1
5
1
1
30

مبدأ عدم التمٌٌز ضد المرأة  :فً القانون الدولً و الشرٌعة اإلسالمٌة
محاضرات فً القانون الدولً العام

منال ،فنجان
تونسً ،بن عامر

341/00183/1
341/00260/1

6
4

محاضرات فً القانون الدولً العام  :المدخل و المعاهدات الدولٌة
محاضرات فً المسؤولٌة الدولٌة
مدخل فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان
مسئولٌة متعهد النقل متعدد الوسائط
مشكالت التنمٌة والبٌئة والعالقات الدولٌة  :دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة
االسالمٌة والقانون الدولً حول مشكالت التنمٌة والبٌئة فً ظل
العالقات الدولٌة الرا هنة
مصادر القانون الدولً  :المعاهدات العرف
مصادر القانون الدولً للحدود
مفهوم السلم فً الفكر اإلسالمً  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن الشرٌعة
والقانون
مفهوم القانون الدولً العام
مكافحة عملٌات غسل األموال  :التعاون الدولً ودور المؤسسات
المصرفٌة والمالٌة فً مجال المكافحة ،اإلتفاقٌات الدولٌة والتشرٌعات
التً تجرم عملٌات غسل األموال

إسكندري ،أحمد
العشاوي ،عبد العزٌز
سعد هللا ،عمر
حسن ،سوزان

341/00209/1
341/00002/1
341/00110/1
341/00028/1

1
2
42
2

مقري ،عبد الرزاق
كمال ،زغوم
سعد هللا ،عمر

341/00180/1
341/00208/1
341/00045/1

10
5
19

البازٌانً ،محمد
سعادي ،محمد

341/00074/1
341/00004/1

3
11

الخطٌب ،سمٌر

341/00113/1

2
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مكافحة غسل األموال فً ضوء التشرٌعات الداخلٌة واإلتفاقٌات الدولٌة األحمد ،وسٌم
الوحٌشً ,الهادي
مكانة الموظف الدولً و دوره فً حل المنازعات الدولٌة
محً الدٌن ,محمد
ملخص محاضرات فً حقوق اإلنسان
بجاوي ،محمد
من أجل نظام إقتصادي دولً جدٌد
الرومً ،نواف
منظمة األوبك وأسعار النفط العربً الخام
فاسمٌة ،جمال
منع التمٌٌز فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان وآثاره

341/00114/1
341/00240/1
341/00236/1
341/00230/1
341/00287/1
341/00281/1

موسوعة التحكم التجاري الدولً  :فً منازعات المشروعات الدولٌة
المشتركة مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء المصري
نظام الجزاء الدولً  :العقوبات الدولٌة ضد الدول و األفراد
نظرٌة المنظمة الدولٌة

341/00088/1
341/00153/1
341/00248/1

القاضً ,خالد
حرب ،علً
الفتالوي ،سهٌل
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4
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1
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1
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 ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ, اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي

عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

العنوان

3

343/00074/1 Zitoune, Tayeb

2

343/00088/1 Deffigier, Clotilde

1

343/00084/1 Couffignal, Daniel

2

343/00102/1 Graindorge, Joël

]Droit fiscal des entreprises
Code général de la propriété des personnes
publiques
Contrôle technique de la construction :
missions et pratiques
De la loi sur l'eau et les milieux aquatiques
au Grenelle de l'environnement

6

343/00060/1 Chikhaoui, Leila

Droit budgétaire

3

343/00075/1 Zouaimia, Rachid

Droit de la régulation économique

2

343/00087/1 Lamulle, Thierry

Droit fiscal 2011/ 2012

2

343/00018/1 Goliard, françois

Droit fiscal des entreprises

2

343/00079/1 Querol, Françis

Finances publiques

2

4

343/00078/1 Gaudemet, Paul Marie Finances publiques : Fiscalité
Guide de l'evaluation en douane : dans le
343/00080/1 Fellous, Diaf
cadre de l'article VII de l'accord du
Guide juridique des énergies : les droits et
obligations, les coûts, les aides, les litiges,
343/00089/1 Meilhaud, Jean
les pièges à éviter

4

343/00081/1 Pavie, Philippe

4

343/00010/1 Merkouche, El-hadi

2

343/00071/1 Battisti, Michèle

4

343/00090/1 Belloir- Caux, Brigitte

10

343/00108/1 Alioune, Dione

4

343/00086/1 Mansour, Ben Amara

2

343/00083/1 Manteau, Lionel

9

343/00061/1 Ayadi, Habib

4

61

Internet : méfiez-vous !
La répartition des compétences entre la loi
et le réglement en matière fiscale : Le cas
des impots directs en algérie
L'accès à l'information éloctronique : Le
contrat en questions
Le droit des biens en qcm
Le droit douanier a l'epreuve des reseaux
informatiques : Le défi du commerce
électronique
Le droit fiscal des affaires en Algérie :
élabore selon les normes IAS/ IFRS
Les contrats en agriculture : analyser,
rédiger, pratiquer
Les droits d'enregistrement et de timbre et
leur contentieux
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Les fondements du budget de l'Union
européenne : comprendre le
fonctionnement des institutions et du droit
: histoire, économie, cadre financier
L'essentiel du droit des transports : le
contrat de transport de marchandises :
fiches de cours et cas pratiques corrigés

343/00092/1 Houser, Matthieu

4

343/00091/1 Aubert, Jérôme

2

L'infraction de change en droit algérien

343/00094/1 Bouskia, Ahcène

4

343/00055/1

8

343/00072/1

40

ادارة المال الشائع والتصرف فٌه
أساسٌات القانون البحري  :دراسة مقارنة :
السفٌنة،أشخاص المالحة البحرٌة ،النقل البحري،
الحوادث البحرٌة ،الضمان (التأمٌن) البحري
أسباب البراءة فً جرائم التجنٌد والمبادئ القانونٌة بشأن
الخدمة العسكرٌة  :قضاء دستوري ،قضاء إداري ،قضاء
جنائً ،قضاء مدنً
اإلختصاص التشرٌعً والقضائً فً عقود النفط  :دراسة
مقارنة
اإلستخبارات العسكرٌة ودورها فً تحقٌق األمن القومً
للدولة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً

خلٌل ،أحمد

343/00034/1

3

طه ،مصطفى

343/00064/1

1

عامر ,فؤاد

343/00004/1

1

قادر ،ظاهر

343/00099/1

5

زٌدان ،زكً

343/00005/1

2

اإلطار القانونً للنظام المحاسبً المالً

بودهان ،موسى

343/00101/1

5

اإلقتصاد الخفً

نبٌه ,نسرٌن

343/00076/1

4

البث التلفزٌونً و اإلذاعً و البث الفضائً

الناشف ,القاضً

343/00057/1

2

التشرٌع الضرٌبً المصري  :ضرائب الدخل المباشرة

شٌحة ،مصطفى

343/00068/1

5

التنظٌم القانونً لحرٌة اإلعالم المرئً والمسموع

الخطٌب ،سعدى

343/00037/1

2

التنظٌم القانونً لإلتصاالت فً مصر والدول العربٌة

الرومً ،محمد

343/00015/1

2

الحماٌة الجزائٌة للمال العام  :دراسة مقارنة
الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة على شبكة
األنترنت  :دراسة فً األطر القانونٌة للحماٌة مع شرح
النظام القانونً للملكٌة الفكرٌة فً التشرٌعات المصرٌة
واألردنٌة واألوربٌة واألمرٌكٌة ومعاهدتً األنترنت
الحماٌة القانونٌة للمستهلك  :دراسة فً القانون المدنً و
المقارن
الحماٌة القانونٌة للمستهلك بٌن القانون المدنً والفقه
اإلسالمً  :دراسة مقارنة

الدلٌمً ،نوفل

343/00062/1

1

عبد هللا ،عبد هللا

343/00041/1

2

القٌسً ،عامر

343/00065/1

1

سعد ،إسالم

343/00098/1

4

فرٌجة ،حسٌن

إجراءات المنازعات الضرٌبٌة فً الجزائر
أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون األسرة
الجزائري الجدٌد  :مع تعدٌالت ا أل مر  02/05المؤرخ
فً  17فبراٌر 2005ومدعم بأحدث إجتهادات المحكمة العربً ،بلحاج
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الحماٌة المدنٌة للمستهلك فً التجارة االلكترونٌة  :دراسة
عبد ،موفق
مقارنة

343/00100/1

5

الحماٌةالجزائٌة للمعلوماتٌة فً التشرٌع الجزائري
الدعوى الضرٌبٌة واثباتها فً ضوء اجتهادات مجلس
الدولة
الرقابة القضائٌة على قرارات مقدري الضرٌبة على
الدخل و فعالٌة عقوبات الجرائم الضرٌبٌة  :دراسة

قارة ،أمال

343/00042/1

4

فضٌل ،كوسة

343/00093/1

4

العقٌلً ،إبراهٌم

343/00028/1

3

الضرٌبة العقارٌة فً القانون الجزائري  :دراسة مقارنة

محفوظ ،برحمانً

343/00011/1

3

الضرٌبة على القٌمة المضافة  :تشرٌعا وتطبٌقا
الضرٌبة على القٌمة المضافة  :ملحق القانون اللبنانً و
المراسٌم التطبٌقٌة للضرٌبة
الفساد اإلقتصادي وأثره على المجتمع  :دراسة فقهٌة
مقارنة بالقانون واإلقتصاد
القانون البحري  :السفٌنة ،أشخاص السفٌنة ،عقد النقل
البحري ،البٌوع البحرٌة ،الطوارئ البحرٌة ،عقد التأمٌن
البحري ،العقود البحرٌة المساعدة
القانون البحري  :السفٌنة ،أشخاص المالحة البحرٌة،
إٌجار السفٌنة ،النقل البحري
القانون البحري  :السفٌنة ،أشخاص المالحة ،النقل
البحري ،البٌوع البحرٌة ،التأمٌن البحري

قطٌش ،عبد الرؤوف

343/00063/1

3

أوغرٌه ،جورج

343/00070/1

2

السٌد ,أسامة

343/00054/1

5

موسى ،طالب

343/00022/1

4

الفقً ,محمد

343/00017/1

2

المقدادي ،عادل

343/00012/1

2

القانون البحري  :السفٌنة ،أشخاصها
القانون البحري الجزائري  :السفٌنة -ربان السفٌنة -ملكٌة
السفٌنة........

األسبر ،وهٌب

343/00024/1

3

شحماط ،محمود

343/00097/1

5

القانون البحري والجوي

البارودي ،علً

343/00059/1

1

القانون الجوي  :النقل الجوي الداخلً والدولً

العرٌنً ،محمد

343/00043/1

2

القانون الجوي  :النقل الجوي-حوادث الطٌران

العرٌنً ،محمد

343/00026/1

3

القانون الجوي  :دراسة مقارنة
القضاء العسكري فً التشرٌع الجزائري و القانون
المقارن

ٌاملكً ،أكرم

343/00023/1

3

جبار ,صالح الدٌن

343/00082/1

3

القضاء العسكري والنصوص المكملة له

كمال ،دمدوم

343/00033/1

14

المحاكمة العسكرٌة وآثارها

جبار ،صالح الدٌن

343/00106/1

10

المختصر فً القانون البحري الجزائري

شحماط ,محمود

343/00073/1

12

المدخل للقوانٌن السٌاحٌة
المركز القانونً للربان وسلطاته  :دراسة علمٌة وفقا
للقانون اإلتحادي رقم  26لسنة  1981بشأن القانون
التجاري البحري وتعدٌالته لدولة اإلمارات العربٌة

مسعد ،محً

343/00069/1

1

العمودي ،عبد الرحٌم

343/00046/1

1
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المركز القانونً للمرسل إلٌه فً عقد النقل البحري  :وفقا
لضوابط قانون التجارة البحرٌة الجدٌد رقم  8لسنة
المصري ,عباس
 ،1990طبقا ألحدث أحكام النقض فً فرنسا ومصر
المركز القانونً للمرسل إلٌه فً عقد النقل البحري
جاسم ،إسبل
للبضائع

343/00045/1

2

343/00027/1

3

المركز القانونً للمكلف الضرٌبً  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة البداري ،قبس
المزاحمة غٌر المشروعة فً وجه حدٌث لها الطفٌلٌة
الحجار ,حلمً
اإلقتصادٌة  :دراسة مقارنة

343/00067/1

1

343/00039/1

2

منصور ،محمد

343/00036/1

3

محمد ،مختار

343/00066/1

1

المسؤولٌة المدنٌة للصحفً  :دراسة مقارنة
المسؤولٌة عن فعل األشٌاء غٌر الحٌة ومسؤولٌة مالك
السفٌنة فً القانون البحري الجزائري
الملكٌة المشتركة فً الشقق والشالٌهات والمحالت
التجارٌة  :دراسة فً القانون المقارن

فهمً ،خالد

343/00052/1

3

زهدور ،محمد

343/00109/1

1

مغبغب ،نعٌم

343/00006/1

2

المنازعات الجبائٌة فً التشرٌع الجزائري

عزٌز ،أمزٌان

343/00032/1

7

المنازعات الضرٌبٌة  :شرح لقانون اإلجراءات الجبائٌة
الموسوعة الجمركٌة  :جرٌمة التهرٌب الجمركً،
الجرائم والمخالفات الجمركٌة ،اإلجراءات الجمركٌة

حسٌن ,طاهري

343/00031/1

10

حافظ ,مجدي

343/00013/1

1

موالي ،أسماء

343/00107/1

10

الفقً ،عاطف

343/00047/1

2

الوافً فً القضاٌا الجمركٌة
الوجٌز فً األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات
المحلٌة

طوبٌا ،بٌار

343/00056/1

2

ٌحٌاوي ،أعمر

343/00029/1

33

الوجٌز فً القانون البحرى

دوٌدار ،هانً

343/00103/1

1

الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة  :دراسة مقارنة
الوقف العام فً التشرٌع الجزائري  :دراسة قانونٌة
مدعمة باألحكام الفقهٌة والقرارات القضائٌة

العطٌر ،عبد القادر

343/00058/1

4

كنازة ،محمد

343/00030/1

9

آلٌات تطهٌر الملكٌة العقارٌة الخاصة
آلٌات تطهٌر الملكٌة العقارٌة الخاصة فً التشرٌع
الجزائري

عمر ،حمدي

343/00105/1

9

محمودي ،عبد العزٌز

343/00008/1

4

بروتوكوالت وقوانٌن األنترنت

الجنبهً ،منٌر

343/00016/1

1

تشرٌعات مالٌة مصرفٌة

الجمل ,جمال

343/00077/1

4

المسؤولٌة اإللكترونٌة
المسؤولٌة المدنٌة عن حوادث نقل األشخاص بالسكك
الحدٌدٌة  :دراسة مقارنة فً ضوء الفقه و القضاء

النظام الجمركً فً ظل قانون التجارة الدولٌة
النقل البحري للبضائع  :فً ظل قانون التجارة البحرٌة
رقم  8لسنة  1990وإتفاقٌة األمم المتحدة لنقل البضائع
بالبحر لعام  : 1978قواعد هامبورج . 1978
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حرٌة اإلعالم والقانون

الحلو ،ماجد

343/00053/1

7

حرٌة اإلعالم والقانون

عامر ،فتحً

343/00104/1

7

حماٌة المستهلك فً القانون الدولً الخاص
حماٌة المستهلك فً مواجهة الشروط التعسفٌة  :دراسة
تحلٌلٌة مقارنة فً ضوء نظرٌتً عقود اإلذغان وعقود
شرح التشرٌعات الصناعٌة والتجارٌة  :براءات
اإلختراع ،العالمات التجارٌة ،الرسوم الصناعٌة،
األسماء التجارٌة ،النماذج الصناعٌة ،العناوٌن التجارٌة

خلٌل ,خالد

343/00038/1

4

داود ،إبراهٌم

343/00096/1

4

زٌن الدٌن ،صالح

343/00014/1

5

شرح قانون العقوبات العسكري
صور وأحكام التملك باإلٌجار  :دراسة مقارنة بٌن الفقه
اإلسالمً والقانون الوضعً ،وٌتضمن أهمٌة عقد التملك
وطبٌعته وتطوره واإللتزام بالضمان وتعرٌف اإلستحقاق
وإلتزامات المؤجر والمستأجر وتعرٌف اإللتزام بالحفظ
وجزاء اإلخالل به
عقد اإلشتراك فً قواعد المعلومات عبر شبكة اإلنترنت :
دراسة تطبٌقٌة لعقود التجارة اإللكترونٌة الدولٌة
عقد النقل البحري  :عقد نقل البضائع بحرا ،عقد نقل
األشخاص بحرا ،دراسة تفصٌلٌة
عقد النقل البحري  :قواعد وأحكام فً ضوء قانون
التجارة البحرٌة والمعاهدات والبروتوكوالت الدولٌة
والمستحدث من أحكام محكمة النقض والدستورٌة العلٌا.
عقد ضمان اإلستثمار  :القانون الواجب التطبٌق علٌه
وتسوٌة المنازعات التً قد تثور بشأنه

المجالً ,سمٌح

343/00003/1

2

جاد الرب ،حسنً

343/00007/1

2

اإلباصٌري ،فاروق

343/00048/1

3

ترك ،محمد

343/00044/1

2

خالد ،عدلً

343/00050/1

2

خالد ،هشام

343/00051/1

1

قانون الطٌران التجاري

دوٌدار ،هانً

343/00049/1

2

قانون النقل
مخاطر المعلوماتٌة و األنترنث  :المخاطر على الحٌاة
الخاصة و حماٌتها

دوٌدار ،هانً

343/00095/1

4

مغبغب ،نعٌم

343/00019/1

2

كومانً ،لطٌف

مسؤولٌة الناقل البحري
مسؤولٌة الناقل الجوي الدولً عن الضرر الواقع على
ربضً ،عٌسى
األشخاص وأمتعتهم  :دراسة مقارنة
مسؤولٌة الناقل الجوي على الصعٌدٌن الدولً والداخلً :
دراسة فً إتفاقٌة مونتلاير  1999وقانون التجارة الجدٌد فضلً ،هشام

343/00020/1

3

343/00025/1

4

343/00021/1

4

الخامري ،روزا

343/00040/1

1

343/00085/1

4

343/00035/1

9

343/00002/1

1

مشكالت الطبٌعة القانونٌة لبرامج الحاسب األلً
منازعات التحصٌل الضرٌبً فً ضوء اجتهادات مجلس
كوسة ،فضٌل
الدولة

ٌحٌاوي ،أعمر

منازعات أمالك الدولة
موسوعة شرح قانون األحكام العسكرٌة  :ضوابط تسبٌب
الدسوقً ,عزت
األحكام العسكرٌة ،أسباب البراءة فً قانون التجنٌد
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موسوعة شرح قانون األحكام العسكرٌة  :قانون العقوبات الدسوقً ,عزت
وعاء ضرٌبة الدخل فً التشرٌع الضرٌبً  :التباٌن فً
الزبٌدي ،عبد الباسط
األنظمة الضرٌبٌة القائمة فً الدول العربٌة ،دراسة

66
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1
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اﻟﻘﺎﻧﻮن

عدد
النسخ
6
6
4
9
2

الشفرة
340/00139/1
340/00140/1
340/00122/1
340/00069/1
340/00106/1

المؤلف
Laggoune, Walid
Laggoune, Walid
Lobry, Claude
Lobry, Claude
Clavel, Sandrine

2

340/00143/1

Fromont, Michel

العنوان
Algerie cinquante ans apres
Algerie cinquante ans apres
Droit : STG première
Droit 1ere stg corrige
Droit international privé
Grands systèmes de droit
étrangers

2

340/00066/1

Farhat, Ghaleb

Introduction à l'étude du droit

4

340/00107/1

Terré, François

2

340/00100/1

Melanges africains

5

340/00121/1

Cottin, stéphane

2
2

340/00087/1
340/00108/1

Bocquet, Claude
Jestaz, Philippe

4
2

340/00004/1
340/00109/1

Benouflla, Ramdane
Cornu, Gérard

Introduction générale au droit
Justice et droit en afrique :
Etudes doctrinales
La gestion de la documentation
juridique
La traduction juridique :
Fondement et méthode
Le droit
Les droits de l'homme au coeur
de l'islam
Linguistique juridique

3

340/00113/1

2

340/00142/1

Geerkens, Eric
Centre de recherche en
Anthropologie Sociale et
Culturelle

4

340/00110/1

Martineau, François

3

340/00112/1

Roubier, Paul

1

340/00077/1

 هشام،خالد

10

340/00130/1

 الطٌب،ًزروت

3

340/00018/1

 محٌى،مسعد

3

340/00016/1

 أحمد،عبد التواب

Méthodologie juridique :
méthodologie de la recherche
documentaire juridique
Mineurs en garde judiciaire :
Quelle prise en charge
institutionnelle?
Petit traité d'argumentation
judiciaire et de plaidoirie
Théorie générale du droit :
histoire des doctrines juridiques
et philosophie des valeurs
sociales
ًإثبات القانون األجنبً فً القانون الدول
الخاص
إجتهاد القضاء الجزائري فً مٌدان القانون
الدولً الخاص معلقا علٌه
ًأسس الثقافة القانونٌة وأهمٌتها لإلنسان ف
عصر العولمة
: أصول البحث العلمً فً علم القانون
مناهجهه ومفترضاته ومصادره

 محمد،ًفهم

، الجنسٌة: أصول القانون الدولً الخاص
 مادة التنازع، مركز األجانب،الموطن

1

340/00032/1
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اإلتجاهات الفقهٌة فً تفسٌر الظاهرة
القانونٌة

علً ،مراح

340/00081/1

4

األصول المنهجٌة العداد البحوث العلمٌة
األصول فً التنازع الدولً للقوانٌن
األفكار الكبرى فً السٌاسة و القانون

سالمة ،أحمد
سالمة ،أحمد
تناغو ،سمٌر

340/00015/1
340/00026/1
340/00062/1

2
2
3

التارٌخ العام للقانون-القوانٌن فً وادي
الرافدٌن القانون الرومانً,الشرٌعة اإلسالمٌة
التحاٌل على القانون  :دراسة مقارنة فً
القانون الخاص حول قاعدة "الغش ٌفسد كل
شًء"
الجامع فً القانون الدولً الخاص :
المضمون الواسع المتعدد الموضوعات
الجرٌمة المنظمة فً القانون المقارن
الجنسٌة و مركز األجانب فً الفقه و
التشرٌع الجزائري
الجهل بالقانون و الغلط فٌه : .دراسة مقارنة
للنظام اإلنجلٌزي و الالتٌنً و الشرٌعة
اإلسالمٌة.
الحدود الشرعٌة واألخالقٌة للتجارب الطبٌة
على اإلنسان فً ضوء القانون الطبً
الجزائري  :دراسة مقارنة
الدلٌل العملً للمحامً  :أنواع المحاكم و
إختصاصاتها -حساب المدد و المواعٌد و
الرسوم القضائٌة -نمتذج لوائح دعاوى
وطعون حقوقٌة
الدلٌل القانونً العملً جدا
العالقات الخاصة الدولٌة  :أحكام الجنسٌة،
المواطن ،مركز األجانب دراسة مقارنة مع
الفقه اإلسالمً
الغش نحو القانون
القاعدة القانونٌة

العبودي ,عباس

340/00052/1

3

طوبٌا ،بٌار

340/00040/1

3

البستانً ،سعٌد
كامل ,شرٌف

340/00031/1
340/00038/1

1
1

عبد الحفٌظ ،بن عبٌدة

340/00085/1

1

خطاب ،طلبة

340/00064/1

1

العربً ،بلحاج

340/00104/1

4

شوشاري ،صالح الدٌن
ماٌا ،عزٌزي

340/00116/1
340/00125/1

4
10

شوقً ،بدر الدٌن
فضٌل ،نادٌة
قاسم ,محمد

340/00080/1
340/00088/1
340/00011/1

1
1
4

القانون  :دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة شحاتة ،محمد
صادق ،هشام
القانون الدولً الخاص
القانون الدولً الخاص ـ تنازع القوانٌن :
اإلختصاص القضائً الدولً  -تنفٌذ األحكام
عبد الكرٌم ،ممدوح
األجنبٌة
القانون الدولً الخاص  :اإلجراءات المدنٌة
والتجارٌة الدولٌة وتنفٌذ األحكام األجنبٌة -
صادق ،هشام
تنازع القوانٌن

340/00009/1
340/00070/1

2
1

340/00028/1

2

340/00030/1

1

القانون الدولً الخاص  :الجنسٌة والموطن
ومعاملة األجانب والتنازع الدولً للقوانٌن
والمرافعات المدنٌة والدولٌة

340/00029/1

سالمة ،أحمد
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القانون الدولً الخاص  :تنازع القوانٌن،
االختصاص القضائً الدولً ،الجنسٌة
القانون الدولً الخاص الجزائري  :تنازع
اإلختصاص القضائً الدولً  -الجنسٌة
القانون الدولً الخاص الجزائري  :تنازع
القوانٌن
القانون المقارن واألنظمة القانونٌة الكبرى
القانون فً حٌاتنا
القانون و المجتمع  :دراسة فً علم
اإلجتماع القانونً
القضاء و البحث العلمً
المبادئ العامة للقانون  :نظرٌة القانون-
نظرٌة الحق
المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعٌة
فً القانون اإلداري
المدخل إلى العلوم القانونٌة  :النظرٌة العامة
للقانون و تطبٌقاتها فً التشرٌع الجزائري
المدخل إلى القانون  :نظرٌة الحق
المدخل إلى القانون  :نظرٌة الحق
المدخل إلى القانون  :نظرٌة القانون -نظرٌة
الحق
المدخل إلى القانون : .نظرٌة الحق
المدخل إلى تارٌخ النظم
المدخل إلى علم القانون  :نظرٌة القانون ـ
نظرٌة الحق
المدخل إلى علم القانون  :نظرٌة القانون -
نظرٌة الحق
المدخل لدراسة العلوم القانونٌة  :مبادئ
القانون  -النظرٌة العامة للحق
المدخل لدراسة القانون  :النظرٌة العامة
للحق
المدخل لدراسة القانون  :النظرٌة العامة
للقانون
المدخل للعلوم القانونٌة  :النظرٌة العامة
للقانون
المدخل للعلوم القانونٌة  :مقارنة بالقوانٌن
العربٌة
المدخل للقانون الدولً الخاص العربً :
نشأته ،مباحثه ،مصادره ،طبٌعته ،دراسة
مقارنة
المرجع فً تحرٌر النصوص القانونٌة و
الوثائق اإلدارٌة
المركز القانونً لألجانب فً المملكة
األردنٌة الهاشمٌة

صادق ،هشام

340/00101/1

1

بلقاسم،اعراب

340/00071/1

1

أعراب ،بلقاسم

340/00133/1

1

نجاح ،عصام
نجم ،محمد

340/00102/1
340/00047/1

4
3

رشوان ،حسٌن
العٌسوي ،عبد الرحمن

340/00089/1
340/00041/1

4
3

سعد ،نبٌل

340/00114/1

4

عبد الوهاب ،محمد

340/00007/1

2

بوضٌاف ،عمار
سعد ،نبٌل
سعد ،نبٌل

340/00082/1
340/00023/1
340/00037/1

6
5
1

إدرٌس ،فاضلً
منصور ،حبٌب
ادرٌس ،فاضلً

340/00128/1
340/00020/1
340/00103/1

20
1
5

الصراف ،عباس

340/00002/1

1

الصراف ،عباس

340/00065/1

2

الفار ،عبد القادر

340/00010/1

2

زعالنً ،عبد المجٌد

340/00124/1

3

زعالنً ،عبد المجٌد

340/00013/1

2

الخلٌلً ،حبٌب

340/00019/1

39

الناصري ،سلٌمان

340/00006/1

2

خالد ،هشام

340/00036/1

1

بوضٌاف ,عمار

340/00096/1

3

بنً ٌونسٌ ،ونس

340/00086/1

1
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المناهج العلمٌة و فلسفة القانون  :مدخل
تمهٌدي لطلبة السنة األولى لٌسانس حقوق
المنهجٌة فً حل النزاعات ووضع
الدراسات القانونٌة

خروع ،أحمد

340/00072/1

5

الحجار ,حلمً

340/00061/1

3

النصوص القانونٌة من اإلعداد إلى التنفٌد :
أنواعها،تدرجها،المبادىء التً تحكمها

عطا هللا ،بوحمٌدة

340/00055/1

10

340/00115/1

4

340/00092/1

3

340/00073/1

2

340/00095/1
340/00111/1
340/00097/1
340/00131/1
340/00053/1
340/00045/1
340/00046/1

3
9
12
13
9
3
3

340/00123/1

11

النظام القانونً لمكافحة الرشوة فً الجزائر بودهان ،موسى
النظرٌة العامة للحق و تطبٌقاتها فً القانون
بوضٌاف ,عمار
الجزائري
النظرٌة العامة للقانون و تطبٌقاتها فً
القوانٌن الجزائرٌة  :دروس بإختبارات
نموذجٌة و حل لقضاٌا التعلٌق على نماذج
أحكام قضائٌة لطلبة السنة األولى شعبة
سً علً ،أحمد
الحقوق
الوافً فً القانون الدولً الخاص  :النظرٌة
العامة فً تنازع القوانٌن فً التشرٌع
عبد الرزاق ,دربال
الجزائري و المقارن
أعمر ،لعروم
الوجٌز المعٌن إلرشاد السجٌن
شروخ ,صالح الدٌن
الوجٌز فً المنهجٌة القانونٌة التطبٌقٌة
فاضلً ،إدرٌس
الوجٌز فً المنهجٌة والبحث العلمً
إدرٌس ،فاضلً
الوجٌز فً فلسفة القانون
ترٌه ،فرانسوا
أمركة القانون
المغربً ،محمود
تارٌخ القوانٌن
تارٌخ النظم القانونٌة  :القدٌمة واالسالمٌة
بختً ،العربً
والجزائرٌة
تارٌخ النظم القانونٌة  :مع دراسة لتارٌخ
النظم القانونٌة فً لبنان منذ أقدم العصور-
النظام التارٌخً للنظام القانونً المصري
الحدٌث-أسس اإللتزامات (الموجبات) فً
القانون الرومانً
تارٌخ النظم القانونٌة و اإلجتماعٌة  :التارٌخ
العام للقانون ،الشرائع السامٌة
تارٌخ النظم القانونٌة واإلسالمٌة
تارٌخ النظم فً الحضارات القدٌمة
وأثرهاعلى التشرٌعات والمواثٌق الدولٌة

المجذوب ،طارق

340/00044/1

3

ابوطالب ،صوفً
فركوس ,صالح

340/00118/1
340/00043/1

1
41

سالطنٌة ،عبد المالك

340/00054/1

3

340/00068/1

11

فرٌجة ،حسٌن
أعراب  ,بلقاسم

340/00056/1
340/00039/1

30
11

تنازع القوانٌن  :المبادىء العامة و الحلول
الوضعٌة فً القانون االردنً :دراسة مقارنة الهداوي ،حسٌن

340/00034/1

تطبٌق القانون األجنبً أمام القضاء الوطنً فضٌل ،نادٌة
تطور مناهج العلوم القانونٌة عبر العصور
تنازع القوانٌن
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تنازع القوانٌن تنازع اإلختصاص القضائً
الدولً،تنفٌد األحكام األجنبٌة  :دراسة تحلٌلٌة الفضلً ،أحمد
فودة ،السٌد
جوهر القانون بٌن المثالٌة و الواقعٌة
حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة
بختً ،العربً
واالتفاقٌات الدولٌة
دراسات فً القانون الدولً الخاص
زروتً ,الطٌب
الجزائري
دراسات فً القانون الدولً الخاص فً
عبد العال ،عكاشة
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
دراسات قانونٌة فً المادة الجزائٌة على
ضوء أهم التعدٌالت الجدٌدة  :الضم والدمج
للعقوبات -أسالٌب التحري الخاصة.............
دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء
دستور  : 1996السلطة التنفٌذٌة
دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء
دستوري  1963و 1976
دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء
دستوري 1989
دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء
دستوري  : 1996السلطة التشرٌعٌة
والمراقبة
دروس فً النظرٌة العامة للحق :
وتطبٌقاتها بإختبارات  251سؤال و أجوبة
نموذجٌة و حل قضاٌا و التعلٌق على
قرارات قضائٌة لطلبة السنة األولى /حقوق
دور اإلستثمار األجنبً فً تطور أحكام
القانون الدولً الخاص
دور الدولة فً الرقابة على مشروعات
اإلستثمار  :دراسة مقارنة
رسالة فً جنح الصحافة  :دراسة فقهٌة
قانونٌة وقضائٌة مقارنة
شرح النظرٌة العامة للقانون فً القانون
الجزائري
عدالة جبهة التحرٌر الوطنً و أثرها على
الدولة الجزائرٌة
علم اإلجتماع القانونً

340/00027/1
340/00083/1

3
1

340/00127/1

10

340/00094/1

8

340/00084/1

1

عبد المجٌد ،جباري

340/00105/1

4

بوالشعٌر ،سعٌد

340/00137/1

6

بوالشعٌر ،سعٌد

340/00135/1

6

بوالشعٌر ،سعٌد

340/00136/1

6

بوالشعٌر ،سعٌد

340/00138/1

16

سً علً ،أحمد

340/00074/1

2

عبد الحفٌظ ،صفوت

340/00035/1

1

الجوهرى ،السٌد

340/00120/1

1

آث ملوٌا ،لحسٌن

340/00033/1

4

قدادة ,خلٌل

340/00042/1

20

بن عبد هللا ،سعٌد
الحسن ,إحسان

340/00067/1
340/00099/1

2
3

علم اإلجتماع القانونً  :األسس و اإلتجاهات أبو زٌد ,محمود

340/00098/1

5

علم اإلجتماع القانونً والضبط اإلجتماعً
فلسفة القانون
فلسفة القانون

الجوهري ,محمد
حسٌن ،فاٌز
هارشر ،غً

340/00057/1
340/00001/1
340/00024/1

3
2
4

فن الصٌاغة القانونٌة بالعربٌة و اإلنجلٌزٌة

المرشدى ،مصطفى محمد

340/00134/1

4
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كٌفٌة كتابة األبحاث العلمٌة والقانونٌة
وإعداد المحاضرات
لجان التوفٌق وفقا ألحكام القانون رقم 7
لسنة  2000فً المنازعات المدنٌة
والتجارٌة واإلدارٌة

مسعد ،محٌى

340/00017/1

1

المتولً ،عبد الرؤوف

340/00119/1

1

340/00008/1

1

340/00078/1

5

340/00022/1

16

340/00003/1

14

340/00141/1
340/00079/1

6
15

340/00091/1

8

مبادئ القانون  :المدخل للقانون واإللتزامات أبو السعود ،رمضان
محاضرات فً القانون المقارن و فً طرق
جدٌدي ،معراج
البحث
مختصر تارٌخ النظم القانونٌة واإلجتماعٌة
القدٌمة ـ اإلسالمٌة ـ الجزائرٌة  :حسب
مقرر السنة األولى لكلٌات الحقوق
أبرباش ،أرزقً
بالجامعات الجزائرٌة
مدخل إلى العلوم القانونٌة  :الوجٌز فً
جعفور ،محمد
نظرٌة القانون
مدخل الى العلوم القانونٌة  :دروس فً
جعفور ،محمد سعٌد
نظرٌة الحق
إدرٌس ،فاضلً
مدخل إلى المنهجٌة و فلسفة القانون
مدخل للعلوم القانونٌة  :النظرٌة العامة للحق
سً علً ,أحمد
و تطبٌقاتها فً القوانٌن الجزائرٌة
مدخل للعلوم القانونٌة  :النظرٌة العامة للحق
وتطبٌقاتها فً التشرٌع الجزائري :لٌسانس-
ماستر-دكتوراه ()LMD
مدخل للعلوم القانونٌة  :النظرٌة والتطبٌق
فً القوانٌن الجزائرٌة
مدخل للعلوم القانونٌة  :محاضرات فً
النظرٌة العامة للقانون وتطبٌقاتها فً
التشرٌع الجزائري :لطلبة السنة أولى حقوق
لٌسانس-ماستر-دكتوراه ()LMD
مقدمة فً القانون
مناهج البحث العلمً فً العلوم القانونٌة
مناهج البحث العلمً وتطبٌقاتها فً مٌدان
العلوم القانونٌة اإلدارٌة
مناهج البحث فً القانون
مناهج العلوم القانونٌة
مناهج تفسٌر النصوص بٌن علماء الشرٌعة
وفقهاء القانون

سً علً ,أحمد

340/00126/1

15

علً ،سً أحمد

340/00049/1

15

سً علً ,أحمد
فٌاللً ,علً
زٌدان ،مسعد

340/00129/1
340/00090/1
340/00014/1

14
3
2

عوابدي ،عمار
الزغبً ،أكرم
شمٌشم ،رشٌد

340/00063/1
340/00058/1
340/00051/1

28
3
9

وزانً ،خالد

340/00025/1

1

منهجٌة األعمال الموجهة فً القانون المدنً زكٌة ،غناي
منهجٌة البحث القانونً  :مع تطبٌق مناهج
و ادوات البحث العلمً فً الدراسات
ناجً ،عبد النور
القانونٌة و السٌاسٌة
شروخ ،صالح الدٌن
منهجٌة البحث القانونً للجامعٌٌن

340/00059/1

18

340/00075/1
340/00076/1

5
5

منهجٌة التفكٌر القانونً  :النظرٌة والتطبٌق مراح ،علً

340/00060/1

35
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نشأة القوانٌن وتطورها  :مدخل إلى دراسة
القوانٌن القدٌمة -القانون الرومانً -الشرٌعة
اإلسالمٌة
نظرٌة الحق
نظرٌة الحق
نظرٌة الحق فً القانون الوضعً الجزائري
 :دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمً و
التشرٌع المصري و اجتهادات القضاء
الفرنسً
نظرٌة القانون  :مفهوم وفلسفة و جوهر
القانون ،طبٌعته وخصائص القاعدة القانونٌة
مصادر القانون وتطبٌقه

جعفر ،علً
قاسم ,محمد
الجٌاللً ,عجة

340/00021/1
340/00012/1
340/00093/1

2
4
4

بناسً ،شوقً

340/00117/1

3

منصور ،محمد

340/00050/1

3

نظرٌة القانون بٌن التقلٌد و الحداثة طبقا
للمعاٌٌر الدولٌة المقررة لنظام l.m.d
نظرٌة القانون بٌن التقلٌد والحداثة
نظرٌة القانون ،نظرٌة الحق

الجٌاللً ،عجة
الجٌاللً ،عجة
بعلً ،محمد

340/00005/1
340/00132/1
340/00048/1
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ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات و اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

العنوان
Voies d'exécution

المإلف

الشفرة

عدد
النسخ

347/00230/1 Brenner, Claude

2

347/00229/1 Douchy-Oudot, Mélina Procédure civile

2

L'essentiel de la procédure civile
Défier le conflit : la médiation par la
compréhension
Droit processuel : Droit commun et
droit comparé du procès

347/00257/1 Fricero, Natalie

2

347/00089/1 Friedman, Gary

4

347/00219/1 Guichard, Serge

1

Closed chambers : The rise,fall,and
future of moderne supreme court

347/00232/1 Lazarus, Edward

4

Transfert de technologie : enjeux
économiques et structures juridiques

347/00231/1 Remiche, Bernard

2

347/00111/1

1

فن المحاماة وروائع المرافعة

إبراهٌم ،هالل

الدعوى القضائٌة-دعاوى الحٌازة-نشاط القاضى-
االختصاص-الخصومة القضائٌة-القضاء الوقتً-
إبراهٌمً ،محمد
األحكام-طرق الطعن-التحكٌم

347/00177/1

الدعوى القضائٌة-دعاوى الحٌازة-نشاط القاضى-
االختصاص-الخصومة القضائٌة-القضاء الوقتً-
إبراهٌمً ،محمد
األحكام-طرق الطعن-التحكٌم
التحكٌم اإللكترونً  :الوسائل اإللكترونٌة لفض
المنازعات الوساطة و التوثٌق -التحكٌم-
أبو الهجاء ،محمد
المفاوضات

35

347/00020/1

29

347/00038/1

7

التحكٌم بالقضاء وبالصلح

أبو الوفا ،أحمد

347/00144/1

1

أصول المحاكمات المدنٌة
عقد التحكٌم وإجراءاته  :عقد التحكٌم وطبٌعته،
الرضا به وشوائب هذا الرضاء ماالٌجوز فٌه
التحكٌم ،آثار العقد ،المحكم وتكٌٌف وظٌفته
ورده وعدم صالحٌته ،الخصومة فً التحكٌم
وإجراءات إثباتها حكم المحكم وطبٌعته
وإصداره وكتابته وتنفٌذه والطعن فٌه والدعوى
ببطالنه

أبو الوفا ،أحمد

347/00200/1

5

أبو الوفا ،أحمد

347/00162/1

2

الحماٌة القضائٌة المستعجلة للحرٌة األساسٌة :
دراسة لدور قاضً األمور المستعجلة اإلدارٌة
فً حماٌة الحرٌة األساسٌة وفقا لقانون
المرافعات اإلدارٌة الفرنسً الجدٌد

أبو ٌونس ،محمد

347/00126/1
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وقف تنفٌذ الحكم اإلدارى من محكمة الطعن فً
أبو ٌونس ،محمد
المرافعات اإلدارٌة

347/00238/1

3

المرافعات المدنٌة والتجارٌة
ضوابط تسبٌب األحكام فً المواد المدنٌة
والتجارٌة فقها وقضاءا
اإلستئناف فً المواد المدنٌة و التجارٌة فقها و
قضاءا

أبوالوفا ،أحمد

347/00004/1

1

أحمد ،إبراهٌم

347/00045/1

2

أحمد ،إبراهٌم

347/00192/1

2

الخبرة القضائٌة

اسكندر ،محمود

347/00122/1

12

األحمد ,حسام

محاكمات هزت العالم
شرح قانون المحاكمات المدنٌة  :دراسة مقارنة،
التنظٌم القضائً واإلختصاص والقضاء
األخرس ,نشؤت
المستعجل

347/00137/1

3

347/00023/1

1

البدارٌن ,محمد

347/00016/1

9

دور القاضً فً تكمٌل العقد  :دراسة تؤصٌلٌة
تحلٌلٌة ألحكام الفقه والقضاء المصري والمقارن .البكباشً ،سحر

347/00120/1

2

البهجً ،عصام

347/00094/1

3

347/00132/1

6

347/00136/1

3

التحٌوي ،محمود

347/00142/1

3

التحٌوي ،محمود

347/00194/1

1

أحكام الوقف الجزائً للخصومة المدنٌة  :دراسة
تحلٌلٌة تطبٌقٌة للوقف الذي تحكم به المحكمة
جزاء على تخلف المدعً عن إٌداع المستندات
او القٌام بؤي إجراء من إجراءات المرافعات فً
المٌعلد الذي حددته له وفقا لنص المادة 99من
التحٌوي ،محمود
قانون المرافعات المصري

347/00195/1

1

طبٌعة شرط التحكٌم وجزاء ااإلخالل به

التحٌوي ،محمود

347/00149/1

2

العنصر الشخصً لمحل التحكٌم  :تعٌٌن هٌئة
التحكٌم المكلفة بالفصل فً النزاع موضوع
اإلتفاق على التحكٌم شرطا كان ،أم مشارطة.

الدعوى بٌن الفقه والقانون

التحكٌم فً عقود البوت B.O.T

التحكٌم التجاري البحري  :دراسة قانونٌة مقارنة البٌاتً ،علً
أنواع التحكٌم ,وتمٌزه عن غٌره  :الصلح-الوكالة-
التحٌوي ,عمر
الخبرة
الطبٌعة القانونٌة لنظام التحكٌم
األوامر على العرائض  :وفقا لقانون المرافعات
المدنٌة و التجارٌة

الدفع بالتحكٌم وأثره على الدعوى القضائٌة
قواعد اإلثبات بغٌر الكتابة فً المواد المدنٌة
والتجارٌة

التحٌوي ،محمود

347/00148/1

5

التالحمة ،خالد

347/00139/1

1

الجراح ,علً

347/00170/1

3
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بطالن حكم المحكم
الدفوع التجارٌة  :الدفوع اإلجرائٌة ،الدفوع
الموضوعٌة

الجغبٌر ،إبراهٌم

347/00063/1

2

الجنبٌهً ،ممدوح

347/00062/1

2

التحكٌم اإللكترونً

الجنبٌهً ،ممدوح

347/00118/1

1

إجراءات التقاضً فً األحوال الشخصٌة

الجندي ،أحمد

347/00026/1

2

حق المتهم فً محاكمة عادلة  :دراسة مقارنة

الحدٌثً ,عمر

347/00042/1

3

منازعات التنفٌذ

الحسٌنً ،مدحت

347/00211/1

1

المستحدث فً أحكام محكمة النقص المدنٌة

الحنفى ،نشؤت

347/00005/1

1

عوارض الدعوى المدنٌة  :دراسة مقارنة

الدلٌمً ،أجٌاد

347/00029/1

2

النظام القانونً للتحكٌم اإللكترونً
اإلثبات بالمعاٌنة والخبرة فً القانون المدنً :
دراسة مقارنة

الرومً ،محمد

347/00190/1

5

الشبكات ،محمود

347/00058/1

1

الصفة فً الدفاع أمام القضاء المدنً

الشرٌعً ،إبراهٌم

347/00047/1

2

حماٌة القاضً وضمانات نزاهته  :دراسة
مقارنة بٌن الفقه اإلسالمً وقانون المرافعات
المدنٌة وفقا ألحداث التعدٌالت بالقانون رقم
الشرٌف ،عادل
 142لسنة  2006وقوانٌن السلطة القضائٌة
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  :طبقا ألحكام
الشٌخة ،هوام
قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة
الحكم القضائً من النظرٌة إلى التطبٌق
الرجوع عن الشهادة وأثره على الحكم القاضً
فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
النظام القانونً إلتفاق التحكٌم  :دراسة تحلٌلٌة
مقارنة

الشٌخلً ،عبد القادر

347/00105/1

1

347/00233/1

5

347/00241/1

5

الصادق ،محمود

347/00049/1

4

الضراسً ،عبد الباسط

347/00146/1

1

إعتراف المتهم وأثره فً اإلثبات  :دراسة مقارنة العبادي ،مراد

347/00053/1

2

المجالس الشرعٌة والمبادىء القضائٌة  :دراسة
عملٌة إلجراءات التقاضً فً الدعاوي الشرعٌة
العبد هللا ،فلٌح
مإٌدة بؤهم وأحدث القرارات اإلستثنائٌة

347/00019/1

المجالس الشرعٌة و المبادىء القضائٌة  :دراسة
عملٌة إلجراءات التقاضً فً الدعاوي الشرعٌة
العبد هللا ،فلٌح
مإٌدة بؤهم واحدة القرارات اإلستثنائٌة

347/00018/1
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شرح أحكام قانون التنفٌذ  :دراسة مقارنة
ومعززة بالتطبٌقات القضائٌة لمحكمة التمٌٌز
شرح أحكام أصول المحاكمات المدنٌة  :دراسة
مقارنة ومعززة بالتطبٌقات القضائٌة لمحكمة
التمٌٌز
شرح أحكام قانون البٌنات  :دراسة مقارنة
معززة بآخر التعدٌالت التشرٌعٌة والمبادئ
القانونٌة

العبودي ,عباس

347/00090/1

4

العبودي ,عباس

347/00024/1

4

العبودي ,عباس

347/00167/1

3

شرح أحكام قانون اإلثبات المدنً

العبودي ,عباس

347/00069/1

3

مشكالت المرحلة السابقة على التقاعد فً ضوء
القانون المدنً الجزائري  :دراسة مقارنة
أصول المرافعات الشرعٌة فً مسائل األحوال
العمروسً ,أنور
الشخصٌة

347/00226/1

10

347/00079/1

2

أصول المرافعات ومذكرات الدفاع فً الدعاوى
والطعون  :مذكرات الدفاع لدى محكمة النقض،
مذكرات الدفاع لدى المحكمة اإلدارٌة العلٌا،
العمروسً ،أنور
مذكرات الدفاع أمام اإلستئناف العالً

347/00076/1

العربً ،بلحاج

أصول المرافعات ومذكرات الدفاع فً الدعاوى
والطعون  :مذكرات الدفاع أمام المحاكم
اإلبتدائٌة ،مذكرات الدفاع أمام المحاكم الجزئٌة
أصول المرافعات الشرعٌة فً مسائل األحوال
الشخصٌة  :أصول المرافعات ومذكرات الدفاع
فً الدعاوى والطعون
أصول المرافعات الشرعٌة فً مسائل األحوال
الشخصٌة
العقود الواردة على الملكٌة فً القانون المدنً :
البٌع -المقاٌضة -الهبة -الشركة -القرض والدخل
الدائم -الصلح
دراسة فً وقف الخصومة المدنٌة فً القانون
الكوٌتً والمقارن  :دراسة مقارنة فً قانون
المرافعات
المحاماة مهنٌا و نفسٌا  :مع دراسة نفسقانونٌة
لقانون تنظٌم الجامعات المصرٌة
مصادر اإللتزام  :مصادر الحق الشخصً فً
القانون المدنً
أصول التنفٌذ وفقا ألحدث التعدٌالت لقانون
التنفٌذ  :دراسة مقارنة
البٌنات فً المواد المدنٌة والتجارٌة  :دراسة
مقارنة
دراسات قضائٌة
القاضً الطبٌعً بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة
والتشرٌعات العربٌة الدولٌة

2

العمروسً ،أنور

347/00077/1

1

العمروسً ،أنور

347/00078/1

2

العمروسً ،أنور

347/00206/1

2

العمروسً ،أنور

347/00247/1

1

العنٌزي ،جمال

347/00041/1

1

العٌسوي ،عبد الرحمن

347/00218/1

4

الفار ،عبد القادر

347/00248/1

1

القضاة ،مفلح

347/00091/1

1

القضاة ،مفلح

347/00054/1

4

اللصاصمة ،حسن

347/00121/1

1

اللمساوي ،أشرف

347/00103/1

2

77

o test PDF Combine only
78

معٌن المحامٌن  :المرافعات واإلثبات ،قضاء
األحوال الشخصٌة ،القضاء الجنائً ،القضاء
المدنً والتجاري

المشاهدي ،إبراهٌم

347/00114/1

7

المنشاوي ،عبد الحمٌد

347/00092/1

3

347/00075/1

1

347/00074/1

5

347/00096/1

2

347/00250/1

5

347/00056/1

1

347/00102/1

2

القاضً والجزاء اإلجرائً

النٌدانً ،األنصاري

347/00104/1

3

العٌوب المبطلة للحكم وطرق التمسك به
التنازل عن الحق فً الدعوى  :دراسة تؤصٌلٌة
وتطبٌقٌة
النظام القانونً للخصومة أمام محكمة اإلحالة
بعد النقض

النٌدانً ،األنصاري

347/00040/1

2

النٌدانً ،األنصاري

347/00048/1

2

النٌدانً ،األنصاري

347/00017/1

6

الصلح القضائً  :دراسة تؤصٌلٌة وتحلٌلٌة لدور
المحكمة فً الصلح والتوفٌق بٌن الخصوم

النٌدانً ،األنصاري

347/00249/1

2

األثر النسبً إلتفاق التحكٌم

النٌدانً ،األنصاري

347/00147/1

2

الصلح القضائً  :دور المحكمة فً الصلح
والوفٌق بٌن الخصوم  -دراسة تؤصٌلٌة وتحلٌلٌة النٌدانً ،األنصاري

347/00134/1

2

الهوارٌن ،أحمد

347/00237/1

5

الٌوسف ،مسلم

347/00109/1

1

أمقران ,بوبشٌر

347/00159/1

14

أمقران ،بوبشٌر

347/00184/1

35

األصول العملٌة فً قضاء التنفٌذ
التعلٌق على قانون المرافعات فً المواد المدنٌة
والتجارٌة واإلدارٌة  :طبقا للتعدٌالت الواردة
فً القوانٌن  6لسنة  23 ،1991لسنة ،1992
 81لسنة  18 ،1996لسنة  1 ،1999لسنة
 2000والصٌغ القانونٌة لدعاوى وأوراق
المنشاوي ،عبد الحمٌد
المرافعات
التعلٌق على قانون المرافعات فً المواد المدنٌة
والتجارٌة واإلدارٌة  :طبقا ألخر تعدٌالته
بالقانون رقم  76لسنة  ،2007فً ضوء أحدث
المنشاوي ،عبد الحمٌد
أحكام النقض حتى عام 2008
التنفٌذ المباشر للسندات التنفٌذٌة  :دراسة
النبدانً ،األنصاري
تؤصٌلٌة وتحلٌلٌة
شرح قانون البٌنات واإلجراء  :دراسة مقارنة
بٌن الفقه اإلسالمً والتشرٌع والفقه والقضاء
النداوي ،آدم
العربً الغربً
حجٌة المحررات اإللكترونٌة فً اإلثبات فً
النوافلةٌ ،وسف
القانون األردنً
األعمال الوالئٌة فً التنفٌذ الجبري بٌن قاضً
النٌدانً ،األنصاري
التنفٌذ وإدارة التنفٌذ

اإلثبات بالشهادة فً جرٌمة القتل
المحاماة فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن
العربٌة  :بحث مقارن
النظام القضائً الجزائري
قانون اإلجراءات المدنٌة  :نظرٌة الدعوى-
نظرٌة الخصومة-اإلجراءات االستثنائٌة
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قضاء اإلستعجال فً المواد اإلدارٌة

أمٌنة ،غنً

347/00251/1

10

طرق التنفٌد

بارش ،سلٌمان

347/00183/1

8

الخصومة القضائٌة أمام المحكمة

بارش ،سلٌمان

347/00180/1

8

اإلثبات التقنً والعلمً  :اجتهادات قضائٌة

بالً ,فرنان

347/00175/1

3

نظرات فً قضاٌا قانونٌة

بالً ،سمٌر

347/00166/1

6

القضاء المستعجل

براهٌمً ,محمد

347/00127/1

2

األثر المالً لعدم تنفٌذ األحكام القضائٌة اإلدارٌة براهٌمً ،فاٌزة
القضاء المستعجل  :اإلختصاص النوعً لقاضً
براهٌمً ،محمد
األمور المستعجلة

347/00259/1

4

347/00128/1

11

الخبرة القضائٌة فً المواد المدنٌة
القواعد اإلجرائٌة أمام المحاكم والمجالس
بلعٌد ،بشٌر
القضائٌة
التنفٌد الجبري واشكاالته  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
بلغٌث ,عمارة
لطرق التنفٌد واجراءاته ومنازعاته
التنفٌذ الجبري و إشكاالته  :دراسة تحلٌلٌة,
بلغٌث ,عمارة
مقارنة لطرق التنفٌذ و إجراءاته و منازعاته

347/00156/1

29

347/00164/1

16

347/00158/1

5

347/00222/1

3

بلغٌث ،عمارة

347/00193/1

9

347/00097/1

3

347/00131/1

6

347/00169/1

6

بنً بكر ,قاسم

347/00014/1

6

بودي ،حسن

347/00043/1

2

بوشٌنة ،حسٌن

347/00116/1

1

بوشٌنة ،حسٌن

347/00235/1

5

بوضٌاف ،عمار

347/00035/1

3

بوضٌاف ،عمار

347/00198/1

1

ترك ،محمد

347/00150/1

5

بغاشً ,كرٌمة

الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة
الحجوز التنفٌذٌة فً النظام القانونً الجزائري :
بلقاسمً ،نورالدٌن
دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة
اإلجتهاد القضائً وفقا ألحكام قانون اإلجراءات
بن سعٌد ،عمر
المدنٌة
إثبات الملكٌة العقارٌة و الحقوق العٌنٌة العقارٌة
بن عبٌدة ،عبد الحفٌظ
فً التشرٌع الجزائري
نظرٌة الدفع الموضوعً فً الفقه اإلسالمً
والقانون  :تطبٌقاتها فً القضاء الشرعً
ضمانات الخصوم أمام القضاء فً الشرٌعة
اإلسالمٌة  :دراسة مقارنة بالقانون المصري
الدلٌل العملً للمحامً فً المواد الجزائٌة
الدلٌل العملً للمحامً فً المواد المدنٌة :
تحرٌر العرائض
دعوى اإللغاء فً قانون اإلجراءات المدنٌة
واإلدارٌة  :دراسة تشرٌعٌة وقضائٌة وفقهٌة
النظام القضائً الجزائري  :المبادىء  -اإلطار
البشري  -طبٌعة النظام القضائً -هٌاكل النظام
القضائً  -اإلختصاصات
شرط التحكٌم با ألحالة  :وأساس إلتزام المرسل
إلٌه بشرط التحكٌم
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اإلعالنات القضائٌة  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة طبقا
لقانون المرافعات الٌمنً رقم  40لسنة ،2002
مع اإلشارة إلى بعض التشرٌعات العربٌة

ثابت ،نجٌب

347/00124/1

2

جانم ,جمٌل

347/00174/1

3

347/00002/1

1

347/00245/1

10

347/00152/1

2

347/00253/1

15

347/00182/1

12

347/00178/1

29

347/00157/1

9

الٌمٌن القضائٌة
نظرٌة تنفٌذ األحكام القضائٌة المدنٌة فً الفقه
جرادات ,أحمد
اإلسالمً
الٌمٌن القانونٌة للموثق  :رسالة مهنٌة بٌن
جلول ،فاتح
محراب القضاء والمكتب العمومً
شروط التحكٌم فً العقود التجارٌة  :دراسة
جمعان ،ناصر
مقارنة
الخبرة القضائٌة فً المواد المدنٌة واإلدارٌة فً
حزٌط ،محمد
القانون الجزائري
طرق التنفٌد فً قانون اإلجراءات المدنٌة
حسنٌن ،محمد
الجزائرٌة
المبادئ األساسٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة
حسٌن ,فرٌجة
واإلدارٌة
شرح وجٌز لإلجراءات المتبعة فً المواد
اإلدارٌة  :مدعما بإجتهاد مجلس الدولة فً
حسٌن ،طاهري
الجزائر وفرنسا
الوسٌط فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة
مدعما بإجتهاد المحكمة العلٌا و بنماذج قضائٌة
حسٌن ،طاهري
متنوعة .
أخالقٌات مهنة القاضً  :دراسة مقارنة بٌن
النظام القضائً اإلسالمً و النظم القضائٌة
حسٌن ،طاهري
الوضعٌة المعاصرة

347/00210/1

347/00220/1

3

الهٌئة القضائٌة  :أعوانها وأعوان أعوانها
القوة التنفٌذٌة لحكم التحكٌم  :تمٌٌزها،
مفترضها ،عناصرها ،وقفها ،إنقضاءها
األوامر على العرائض فً قانون اإلجراءات
المدنٌة واإلدارٌة
محكمة األسرة قواعد وإجراءات فً ضوء
أحكام وقوانٌن األحوال الشخصٌة
الجامع فً أصول اإلثبات فً ضوء المستحدث
من القوانٌن و أحكام النقض والمالحظات
القضائٌة

حشٌش ،أحمد

347/00130/1

4

حشٌش ،أحمد

347/00143/1

2

حمزة ،سالم

347/00252/1

10

خالد ،عدلً

347/00028/1

1

خالد ،عدلً

347/00239/1

3

لوائح الدعاوى ،أصولها الفقهٌة ،فقهها

داود ،أحمد

347/00009/1

6

لوائح الدعاوى ،أصولها القضائٌة ،فقهها

داود ،أحمد

347/00012/1

6

قانون المساعدة القضائٌة
دلٌل المتقاضً فً قضاٌا شإون األسرة :
الزواج والطالق

دالندةٌ ,وسف

347/00224/1

3

دالندةٌ ،وسف

347/00027/1

2
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طرق الطعن العادٌة وغٌر العادٌة فً األحكام
والقرارات الصادرة عن القضاء العادي
والقضاء اإلداري  :وفق أحكام قانون اإلجراءات
دالندةٌ ،وسف
المدنٌة واإلدارٌة

347/00022/1

الوجٌز فً شهادة الشهود  :وفق أحكام الشرٌعة
و القانون و ما إستقر علٌه قضاء المحكمة العلٌا دالندةٌ ،وسف

347/00215/1

1

دالندةٌ ،وسف

347/00260/1

6

347/00036/1

4

347/00123/1

3

الوجٌز فً شرح قانون المساعدة القضائٌة
دعوى استراد المنقوالت المحجوزة  :دراسة
دوٌدار ,طلعت
تحلٌلٌة
االعالن القضائً بٌن قٌمة الوقت فً الدعوى و
مبدا سلطان االرادة فً الخصومة  :دراسة
دوٌدار ،طلعت
مقارنة

13

الطعن فً حكم اإلفالس  :دراسة تؤصٌلٌة
تحلٌلٌة فً اإلعتراض على حكم اإلفالس
وإستئنافه على ضوء اإلتجاهات الحدٌثة فً
قانون التجارة الجدٌد رقم  17لسنة 1999
دعوى العرض  :دراسة فً أساسٌات دعاوى
األدلة
قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجدٌد :
ترجمة للمحاكمة العادلة
التنظٌم القانونً للحبس اإلحتٌاطً المإقت فً
التشرٌع الجزائري والمقارن

دوٌدار ،طلعت

347/00066/1

6

دوٌدار ،طلعت

347/00037/1

2

دٌب ,عبد السالم

347/00221/1

3

رزاقً ،نبٌلة

347/00039/1

8

استقاللٌة القضاء

رعد ،نبٌل

347/00165/1

3

القرائن القضائٌة

زبدة ،مسعود

347/00196/1

4

دروس وتطبٌقات فً الكفاءة المهنٌة للمحاماة

زروال ،عبد الحمٌد

347/00115/1

2

المحاكمات الشهٌرة فً التارٌخ

زروال ،عبد الحمٌد

347/00153/1

3

من المحاكمات الكبرى  :ترتٌب موضوعً

زروال ،عبد الحمٌد

347/00001/1

2

أصول اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌة

زهران ،همام

347/00010/1

6

الوجٌز فً اإلثباث المواد المدنٌة والتجارٌة

زهران ،همام

347/00189/1

2

حدود استقاللٌة السلطة القضائٌة فً الفقه
اإلسالمً والتشرٌع الجزائري  :دراسة مقارنة
أبحاث تحلٌلٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة
الجدٌد حول أساس إنعقاد الخصومه....
اجراءات ممارسة دعاوى شإون األسرة أمام
أقسام المحاكم االبتدائٌة

زٌن العابدٌن ،غٌتري

347/00255/1

10

سعد ،عبد العزٌز

347/00228/1

14

سعد ،عبد العزٌز

347/00254/1

10

أبحاث تحلٌلٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة

سعد ،عبد العزٌز

347/00256/1

5
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اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة فً ضوء
الفقه والقضاء

سعد ،نبٌل

347/00050/1

2

اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة

سعد ،نبٌل

347/00243/1

2

سكٌكر ،محمد

تشرٌعات التحكٌم فً مصر والدول العربٌة
الحبس اإلحتٌاطً  :فً ضوء التعدٌالت الواردة
سكٌكر ،محمد
بالقانون رقم 145لسنة 2006

347/00141/1

1

347/00006/1

1

سلطان ،أنور

347/00051/1

2

شاهٌن ،أسامة

فن الحاماة  :المرافعات فً أشهر القضاٌا
قضاء النقض المدنً فً األحكام  :مجموعة
القواعد القانونٌة التً قررتها محكمة النقض فً
اإلختصاص الوالئً -النوعً-القٌمً-المحلً-
أمر األداء -الجكم و التنفٌذ خالل واحد و سبعٌن
شعلة ،سعٌد
عاما

347/00110/1

1

347/00212/1

1

دعاوي الشهود و إفادتهم  :دراسة مقارنة من
خالل الفقه واإلجتهاد و النصوص القانونٌة

شالال ،نزٌه

347/00171/1

حصانة المحامً  :دراسة مقارنة من خالل الفقه
واإلجتهاد والنصوص القانونٌة والتنظٌمٌة النقابٌة شالال ،نزٌه

347/00155/1

دعاوي تغٌٌر المذهب و الدٌن  :دراسة مقارنة
من خالل الفقه و اإلجتهاد و النصوص القانونٌة .شالال ،نزٌه

347/00154/1

3

شالال ،نزٌه

347/00209/1

1

شالال ،نزٌه

347/00216/1

1

شنٌور ،عبد الناصر

347/00057/1

2

شوشاري ،صالح الدٌن

347/00025/1

1

347/00258/1

1

الدلٌل العملً للمحامً فً المواعٌد القانونٌة
الوسٌط فً القواعد اإلجرائٌة والموضوعٌة
لإلثبات فً المواد المدنٌة  :طبقا لقانون
اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة وأحدث تعدٌالت
القانون المدنً

صقر ،نبٌل

347/00117/1

2

صقر ،نبٌل

347/00052/1

2

المرافعة وتحرٌر العرائض

صقر ،نبٌل

347/00234/1

10

قواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة

دعوى الصورٌة  :دراسة مقارنة
إعادة المحاكمة فً القضاٌا :اإلدارٌة ،المدنٌة،
الجزائٌة  :دراسة مقارنة
اإلثبات بالخبرة بٌن القضاء اإلسالمً والقانون
الدولً وتطبٌقاتها المعاصرة  :دراسة مقارنة
الوافً فً شرح قانون أصول المحاكمات
المدنٌة  :رقم  24لسنة  ،1988المعدل بالقانون
رقم  14لسنة  ،2001المعدل بالقانون رقم 26
لسنة 2002

األنظمة القضائٌة المقارنة والمنازعات اإلدارٌة شٌهوب ،مسعود
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قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة  :قانون
رقم 09-08مإرخ فً  25فبراٌر سنة 2008
الجرٌدة الرسمٌة رقم  21الصادرة بتارٌخ 22
أفرٌل 2008

صقر ،نبٌل

347/00246/1

5

الدلٌل القانونً للمتقاضٌن  :كٌف تحمً حقوقك

طاهري ،حسٌن

347/00106/1

16

الدلٌل القانونً للمتقاضٌن
الصٌغ القضائٌة النمودجٌة المتنوعة  :كٌف
تحرر موضوع

طاهري ،حسٌن

347/00160/1

13

طاهري ،حسٌن

347/00163/1

10

دلٌل المحامً  :الكلمة للدفاع

طاهري ،حسٌن

347/00225/1

3

دلٌل الخبٌر القضائً

طاهري ،حسٌن

347/00242/1

3

دلٌل المحضر القضائً  :مرشد قانونً وعملً
مبسط ٌتناول أعمال ومهام المحضر القضائً

طاهري ،حسٌن

التنظٌم القضائً الجزائري  :منذ اإلستقالل إلى
ٌومنا هذا ،ومن وحدة القضاء إلى ازدواجٌة مع
التعدٌالت األخٌرة المدخلة علٌه
اإلختصاص واإلحالة  :أنواع اإلختصاص،
اللجان القضائٌة ،لجان التحكٌم ،مخالفة
اإلختصاص ،مناط إنتقاء الحجٌة ،اإلحالة
القانونٌة والقضائٌة ،مناط اإلحالة وامتناعها،
نطاق اإللتزام باإلحالة.

347/00107/1

3

طاهري ،حسٌن

347/00129/1

2

طلبة ,أنور

347/00135/1

2

طلبة ,أنور

347/00095/1

2

347/00068/1

1

إشكاالت التنفٌذ ومنازعات الحجز
قانون الغرف التجارٌة والئحته التنفٌذٌة والشعب
طنطاوي ،محمود
التجارٌة
أحكام و طرق الطعن فً :القرارات الرجائٌة-
األوامر على العرائض-التدابٌر المإقتة و
اإلحتٌاطٌة -األحكام المإقتة ( :قضاء التنفٌد-
قضاءاألمور المستعجلة -قضاء األساس)
إعالن األوراق القضائٌة فً ضوء القضاء
والفقه  :بٌانات اإلعالن ،محل اإلعالن ،مٌعاد
اإلعالن ،بطالن اإلعالن ،اإلعالن عن غٌر
طرٌق المحضرٌن مع أحدث أحكام محكمة
النقض.
نظرٌة الدعوى الشرعٌة  :فً التشرٌع والفقه
والقضاء

طوبٌا ،بٌار

347/00060/1

3

عابدٌن ،محمد

347/00125/1

3

عالٌه ،سمٌر

347/00003/1

5

رفع الدعوى بالطرٌق اإلستثنائً بٌن قانونً
المرافعات المدنٌة واإلجراءات الجنائٌة :
الدعوى المباشرة ،التصدي ،جرائم الجلسات،
محاكمة رئٌس الدولة والوزراء ،أوامر األداء،
دعوى الضمان ،الطلب العارض

عباسً ،أحمد

347/00033/1
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النظرٌة العامة للحق اإلجرائً فً قانون
المرافعات المصري والفرنسً  :دراسة تؤصٌلٌة
عبد التواب ،أحمد
مقارنة
اإلساءة فً إجراءات التقاضً والتنفٌذ  :فً
قانون المرافعات المصري والفرنسً دراسة
عبد التواب ،أحمد
تؤصٌلٌة مقارنة

347/00085/1

3

347/00087/1

2

اتفاق التحكٌم والدفوع المتعلقة به

عبد التواب ،أحمد

347/00145/1

2

التنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة والتجارٌة

عبد الرحمن ،فاٌز

347/00100/1

1

طرق التنفٌد
الخالفة فً الدعوى بالوفاة  :دراسة مقارنة فً
قانون المرافعات

عبد القادر ،العوبً

347/00176/1

6

عبد القوي ،حمدي

347/00083/1

1

ضوابط وأحكام ممارسة مهنة المحاماة  :وفقا
ألحكام قانون المحاماة وتعدٌالته والقوانٌن
المتصلة به وآراء الفقه وقضاء المحاكم

عبد المجٌد ،محمود

347/00112/1

1

الطعن بالبطالن فً اإلجراءات أو الحكم

عبد المطلب ،إٌهاب

347/00064/1

2

الجوانب الموضوعٌة واإلجرائٌة لغٌاب المتهم
فً مراحل الدعوى الجنائٌة  :دراسة مقارنة

عبد المعطً ،عبد المعطً

347/00240/1

4

عبٌد ،محمد

347/00093/1

4

347/00084/1

2

347/00138/1

2

تنظم مهنة المحامات وأخالقٌاتها فً الجزائر
المحامون ودولة القانون فً التطبٌقات
الدٌمقراطٌة والنظام اإلسالمً

علً ،سعٌدان

347/00186/1

10

علً ،شرفً

347/00201/1

1

مجمع النصوص التً تحكم جهاز القضاء

عمر ,حمدي

347/00187/1

10

القضاء المدنً
النظام القانونً للحكم القضائً فً قانون
المرافعات المدنٌة والتجارٌة

عمر ،حمدي

347/00185/1

10

عمر ،نبٌل

347/00133/1

1

التجهٌل اإلجرائً  :ماهٌته ،أثاره ،عالجه،
دراسة فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة.

عمر ،نبٌل

إستقالل القضاء  :دراسة مقارنة
الشامل فً المرافعات المدنٌة الدعوى المدنٌة
عرفة ،سٌد
وإجراءاتها
الغرامة التهدٌدٌة أمام القضاء المدنً الجوانب
الموضوعٌة واإلجرائٌة  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة
علً ،بخٌت
فً فكرة الحكم التهدٌدي

347/00086/1
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عدم فعالٌة الجزاءات اإلجرائٌة فً قانون
المرافعات  :فكرة الجزاء اإلجرائً فً
اإلجرائً فً قانون المرافعات وغاٌته أسباب
عدم فعالٌة الجزاء اإلجرائً ووسائل عالج عدم
فعالٌة الجزاءات اإلجرائٌة
األوامر على عرائض ونظامها القانونً فً
قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
سبب الطلب القضائً أمام محكمة اإلستئناف :
نظرٌة سبب الدعوى ،نظرٌة الطلبات الجدٌدة
فً اإلستئناف ،نظرٌة الوسٌلة أمام محكمة
النقض أحكام القضاء المصري والفرنسً
دراسة مقارنة للقانون المصري والقانون
الفرنسً
دراسة فً السٌاسة التشرٌعٌة والقضائٌة ألعمال
الجزاء اإلجرائى فً قانون المرافعات المدنٌة
والتجارٌة

عمر ،نبٌل

347/00080/1

1

عمر ،نبٌل

347/00081/1

2

عمر ،نبٌل

347/00046/1

2

عمر ،نبٌل

347/00021/1

3

الوسٌط فً الطعن باالستئناف فً المواد المدنٌة
والتجارٌة  :نظرٌة الحكم القابل للطعن
باإلستئناف  ،ماال ٌجوز الطعن فٌه باإلستئناف
سلطة القاضً التقدٌرٌة فً المواد المدنٌة و
التجارٌة  :دراسة تحلٌلٌة و تطبٌقٌة
الوسٌط فً الطعن بالتماس إعادة النظر فً
المواد المدنٌة والتجارٌة
الوسٌط فً الطعن بالنقض فً المواد المدنٌة
والتجارٌة

عمر ،نبٌل

347/00191/1

1

عمر ،نبٌل

347/00199/1

4

عمر ،نبٌل

347/00203/1

2

عمر ،نبٌل

347/00204/1

1

امتناع القاضً عن القضاء بعلمه الشخصً

عمر ،نبٌل

347/00207/1

1

إعالن األوراق القضائٌة  :دراسة تحلٌلٌة
وعملٌة فً الفقه والقضاء المصري والفرنسً عمر ،نبٌل
التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة الوطنٌة
والدولٌة  :إتفاق التحكٌم ،خصومة التحكٌم ،حكم
المحكم ،وفقا ألحداث التعدٌالت التشرٌعٌة
عمر ،نبٌل
والقضائٌة
الدعوى المباشرة فً ضمان المسإولٌة  :دراسة
عوٌانً ،علً
مقارنة

347/00208/1

1

347/00140/1

2

347/00031/1

2

347/00032/1

2

347/00030/1

1

فهمً ،خالد

347/00113/1

2

فودة ،عبد الحكم

347/00202/1

1

الدعوى بالمجهول وأحكامها  :دراسة مقارنة بٌن
الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
الدعاوى وإجراءاتها العملٌة وفقا ألحدث
فراج ،مصطفً
التعدٌالت
فاٌد ،شعبان

أتعاب المحامً  :دراسة مقارنة وتحلٌلٌة
وقف الدعوى المدنٌة لحٌن الفصل فً الدعوى
الجنائٌة  :دراسة عملٌة مقارنة  ،على ضوء
الفقه و قضاء النقض

85

o test PDF Combine only
86

قاسم ,محمد

قانون اإلثبات  :فً المواد المدنٌة والتجارٌة
أشهر المحاكمات فً التارٌخ 18 : .محاكمة
قلعجً ،قدري
تفوق الخٌال
دعوى الخبرة  :دراسة فً الخبرة الوقائٌة فً
القانون الفرنسً وإثبات الحالة بواسطة خبٌر فً
قندٌل ،مصطفً
القانون المصري

347/00168/1

3

347/00013/1

3

347/00034/1

1

مروك ,نصر الدٌن

347/00172/1

5

أدلة فً اإلثبات الجنائً  :اإلعتراف والمحررات مروك ,نصر الدٌن
الوجٌز فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة
مسعودي ,عبد هللا
واإلدارٌة
المواعٌد القانونٌة المدنٌة والجزائٌة فً قانون
اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد -قانون
اإلجراءات الجزائٌة -القانون
مسعودي ،عبد هللا
المدنً..............................
التحكٌم فً العقود اإلدارٌة والمدنٌة والتجارٌة
وأسباب بطالن القرار التحكٌمً وآثاره  :دراسة
مشٌمش ،جعفر
مقارنة

347/00173/1

5

347/00179/1

20

347/00227/1

4

347/00151/1

1

التحكٌم اإللكترونً  :ماهٌته ،إجراءاته ،وآلٌاته
فً تسوٌة منازعات التجارة اإللكترونٌة
والعالمات التجارٌة وحقوق الملكٌة الفكرٌة

مطر ،عصام

347/00007/1

2

معوض ,فإاد

347/00119/1

3

مقنً ،بن عمار

347/00059/1

2

منصور ،محمد

347/00214/1

1

نشؤت ،احمد

347/00188/1

1

نشؤت ،أحمد

347/00161/1

2

نوفل ,حسان

التحكٌم فً منازعات عقود اإلستثمار
طرق الطعن العادٌة فً األحكام الجنائٌة و
المدنٌة  :األحكام الجنائٌة:المعارضة-اإلستئناف
الجنائً ،األحكام المدنٌة :أحكام عامة-اإلستئناف
المدنً فً ضوء أحدث اآلراء الفقهٌة و أحكام
هرجة ،مصطفى
النقض

347/00223/1

7

347/00217/1

1

شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة  :الضبطٌة
القضائٌة ،النٌابة العامة ،التحقٌق ،غرفة اإلتهام

347/00236/1

النظرٌة العامة لإلثبات الجنائً

دور القاضً فً تعدٌل العقد  :دراسة تحلٌلٌة
وتؤصٌلٌة فً الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً
إجراءات التقاضً واإلثبات فً منازعات
الجنسٌة وفقا للقانون الجزائري والمقارن
اإلثبات التقلٌدي و اإللكترونً
رسالة اإلثباث  :اإلقرار-الٌمٌن-القرائن بما فً
ذلك قوة الشًء المحكوم به-المعاٌنة
رسالة اإلثباث  :أركان اإلثباث-عبء اإلثباث-
طرق اإلثبات اكتابة -شهادة الشهود

هشام ،فرٌجة

البطالن فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة :
البطالن فً قانون المرافعات والقوانٌن المقارنة هلٌل ،فرج

347/00065/1

86

3

1
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الدفوع فً المواد المدنٌة والتجارٌة  :الدفوع
الشكلٌة ،الدفع بعدم اإلختصاص المحلً
والنوعً ،القٌمً والدولً والدفع باإلحالة،
والدفع بعدم لقبول ،الدفع بالتزوٌر والدفوع
الموضوعٌة ،الدفع بالتقادم
أعمال النٌابة العامة والتعلٌمات الصادرة إلٌها
وقانون السلطة القضائٌة

هلٌل ،فرج

347/00061/1

1

هلٌل ،فرج

347/00205/1

1

المحاماة وفن المرافعة  :دراسة لشروط العمل
بالمحاماة ولسلطات المحامً ومركزه القانونً
وحقوقه وواجباته ومسإولٌته وإنتهاء الوكالة
والخصومة ،وبٌان لموقف الشرٌعة اإلسالمٌة
من العمل بالمحاماة ،ودراسة للمرافعة ،أنواعها
هندي ،أحمد
وأسالٌبها وآدابها وصٌاغة المذكرات

347/00108/1

التنفٌذ الجبري  :على ضوء قانون المرافعات
وتعدٌالته بالقانون  76لسنة 2007

هندي ،أحمد

347/00098/1

2

أصول التنفٌذ الجبري

هندي ،أحمد

347/00101/1

3

شطب الدعوى  :دراسة مقارنة
التعلٌق على قانون المرافعات  :وتعدٌالته
المستحدثة لسنة 2007
التعلٌق على قانون المرافعات  :على ضوء
أحكام النقض وآراء الفقهاء
التعلٌق على قانون المرافعات  :المواد -117
210
التعلٌق على قانون المرافعات  :على ضوء
أحكام النقض وآراء الفقهاء
أحكام محكمة النقض آثارها وقوتها  :دراسة
تحلٌلٌة فً القوانٌن المصري والفرنسً
سلطة الخصوم والمحكمة فً إختصام الغٌر :
المشاكل التً ٌثٌرها اإلختصام
الكتابة الرسمٌة كدلٌل إثبات فً القانون المدنً
الجزائري
تنفٌد أحكام المحكمتٌن  :األمر بتنفٌد أحكام
المحكمتٌن الوطنٌة و األجنبٌة فً ضوء قانون
المرافعات و قانون التحكٌم رقم  27لسنة 1994
و اتفاقٌة نٌوٌورك.

هندي ،أحمد

347/00088/1

2

هندي ،أحمد

347/00073/1

1

هندي ،أحمد

347/00071/1

1

هندي ،أحمد

347/00072/1

1

هندي ،أحمد

347/00070/1

1

هندي ،أحمد

347/00067/1

2

هندي ،أحمد

347/00044/1

4

هندي ،أحمد

347/00055/1

6

هندي ،أحمد

347/00015/1

6

أصول قانون المرافعات المدنٌة و التجارٌة :
دراسة فً التنظٌم القضائً  ،اإلختصاص ،
الدعوى  ،الخصومة  ،الحكم و الطعن فٌه

هندي ،أحمد

347/00197/1

التمسك بالبطالن فً قانون المرافعات  :محاولة
للحد من خالل تقٌٌد التمسك به سواء عن طرٌق
الدفع أو الغٌاب أو الطعن أو المنازعة فً التنفٌذ
هندي ،أحمد
فً ضوء محكمة النقض المصرٌة والفرنسٌة

347/00082/1
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التنفٌذ الجبري فً قانون المرافعات المدنٌة
والتجارٌة
بطالن حكم التحكٌم الستبعاد القانون
الموضوعً المتفق على تطبٌقه
إصالح العدالة  :الحصٌلة واألفاق
الوسٌط فً قانون المحاكم الشرعٌة والمذهبٌة :
دراسة مقارنة

هٌكل ،علً

347/00099/1

1

هٌكل ،علً

347/00244/1

4

وزارة العدل

347/00011/1

2

ٌوسف ٌاسٌن ،محمد

347/00008/1

5

347/00213/1

6

347/00181/1

6

غش الخصوم كسبب للطعن بإلتماس إعادة النظر ٌوسف ،سنٌة
الوجٌز فً اإلجراءات المدنٌة  :مبادىء النظام
القضائً التنظٌم الجزائري
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ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻗﻄﺎر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ و أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ

عدد
النسخ

2

1

الشفرة

المؤلف

العنوان
La note de synthèse : méthode
appliquée et expliquée, sujets et
corrigés des épreuves

349/00002/1

Watine-Drouin, Caroline

349/00001/1

Séville musulmane au début du XIIe
siècle : le traité d'Ibn 'Abdun sur la
Trad. évariste Lévi-Provençal vie urbaine et les corps de métiers
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 اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ

عدد
النسخ

الشفرة

1
1

344/00057/1
344/00060/1

5

344/00022/1

المؤلف
Ray, JeanEmmanuel
Supiot, Alain
Drobenko,
Bernard

العنوان
Aborder le droit du travail
Critique du droit du travail
Droit du l'urbanisme

3

344/00080/1

30

344/00048/1

30

344/00047/1

Lapouble, JeanChristophe
Koriche,
Mohammed
Koriche,
Mohammed

1
1

344/00019/1
344/00061/1

Lobrif, claude
Coeuret, Alain

Droit du sport
Droit du travail : les transformations du droit algerien
du travail entre statut et contrat
Droit du travail : les transformations du droit algerien
du travail entre statut et contrat
Droit du travail et sécurité sociale : Le droit social en
300 questions_réponses
Droit pénal du travail

2

344/00081/1

10

344/00040/1

Hennion, Sylvie
Mourad,
Hannouz

Droit social européen et international
Elements de droit pharmacetique a l'usage : des
professionnels de la pharmcie et du droit

5

344/00072/1

2

344/00070/1

2

344/00071/1

2

344/00083/1

5

344/00059/1

4
1

344/00084/1
344/00055/1

5
3
2

344/00062/1
344/00024/1
344/00008/1

8

344/00033/1

2
9

344/00018/1
344/00017/1

Taquet, François Guide des contrôles urssaf
Margossian,
Guide pratique des risques professionnels :
Nichan
caractéristiques, réglementation, prévention
Le contentieux de la protection sociale : procédures
Sayn, Isabelle
comparées, Allemagne, Angleterre,
De Schutter,
L'institution du droit pénitentiaire : enjeux de la
Olivier
reconnaissance de droits aux détenus
Bouni,
christophe
Préjudices écologiques des marées noires
Santé publique et droits de l'homme : Une double
perspective pour promouvoir le bien-être et la santé
Ely yamin, Alicia des femmes
 محمد،قاسم
ًإثبات الخطأ فً المجال الطب
 عبد،عبد الرحمن
أثر إتفاقٌة الترٌبس على التنوع البٌولوجً و المعارف التقلٌدٌة
الرحٌم
المرتبطة بها
 مصطفى،أبو عمرو
أثر عوارض الطرٌق على الحماٌة القانونٌة للعامل
 بهاء،شكري
إعادة التأمٌن بٌن النظرٌة و التطبٌق
ًاالثار المترتبة على اإلصابة باألمراض المعدٌة فً المنظور الشرع
 ٌوسف،ٌوسف
ًو الطب
 بالمقارنة بنظام اإلحالة إلى: اإلحالة إلى اإلحتٌاط فً الشرطة
 محمد،ٌاقوت
اإلستٌداع ونظام اإلجازة األجبارٌة
 ٌونس،ٌونس
البٌئة والتشرٌعات البٌئٌة
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التأمٌن البحري  :فً القانون المصري ،الفرنسً ،األنجلٌزي ،اللبنانً،
الكوٌتً ،السعودي ،األردنً ،اللٌبً ،القطري ،البحرٌنً ،العمانً
التأمٌن ضد حوادث السٌارات  :دراسة مقارنة  ،األردن و مصر
التأمٌن من المسؤولٌة عن حوادث السٌارات
التأمٌنات اإلجتماعٌة فً مجال الضمان اإلجتماعً  :على ضوء
الطٌب ،سماتً
القانون الجدٌد
ٌاسٌن ،بن صاري
التسرٌح التأدٌبً فً تشرٌع العمل الجزائري
بوحمٌدة ،عطاء هللا
التسرٌح بسبب إقتصادي  :مفهومه،إجراءاته وأثاره

344/00011/1
344/00051/1
344/00009/1

1
1
1

344/00097/1
344/00005/1
344/00036/1

5
6
10

فهمً ،محمد
شفٌق ,محمد
عطٌة ،عبد الحمٌد

344/00073/1
344/00069/1
344/00074/1

7
2
2

داود ،إبراهٌم

344/00091/1

4

سلٌمان ،أحمٌة

344/00099/1

10

سلٌمان ،أحمٌة
العكٌدي ،ثائر
زكً ،عالء الدٌن
هنونً ،نصر الدٌن

344/00002/1
344/00095/1
344/00096/1
344/00102/1

11
6
3
6

جبر ،محمود
غصن ،علً

344/00003/1
344/00094/1

1
5

طه ،مصطفى
أبو الهٌجاء ،لؤي
عبد الرحمن ،فاٌز

التشرٌعات اإلجتماعٌة  :األسرة ،الطفل ،المعاقٌن ،العمل ،األحداث
التشرٌعات اإلجتماعٌة العمالٌة/األسرٌة
التشرٌعات ومجاالت الخدمة االجتماعٌة
التفسٌر القضائى لعقد التأمٌن  :دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن القانونٌن
المصري والفرنسً
التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري  :عالقة العمل
الفردٌة
التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري  :مبادئ قانون
العمل
التنظٌم القانونً لمهنة الصٌدلة  :دراسة مقارنة
الحد األدنى لمعاملة المذنبٌن من منظور القانون الدولً اإلنسانً
الحماٌة الراشدة للساحل فً القانون الجزائري
الحماٌة القانونٌة لألجور وفقا لقانون العمل العمانً وقوانٌن العمل
بدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة ومعاٌٌر العمل الدولٌة
والعربٌة  :دراسة مقارنة
الخطأ الطبً
الخطأ الطبً والخطأ العالجً فً المستشفٌات العامة  :دراسة مقارنة
الجزائر -فرنسا -ملحق بإجتهاد القضاء الجزائري والفرنسً فً مجال
مسؤولٌة األطباء وكذا القوانٌن األساسٌة المنظمة للنشاط الطبً
والعالجً فً إطار المرفق الصحً العام.
الروشتة التذكرة الطبٌة بٌن المفهوم القانونً والمسؤولٌة المدنٌة
للصٌدلً.
الطب النفسً و القانون  :أحكام و تشرٌعات األمراض النفسٌة
القرار اإلداري فً هٌئة الشرطة فً ضوء أحكام قانون الشرطة
وتعدٌالته وقضاء مجلس الدولة
المسؤولٌة المدنٌة الناجمة عن عملٌات نقل الدم  :دراسة مقارنة
المسؤولٌة المدنٌة للطبٌب فً ضوء النظام القانونً األردنً والنظام
القانونً الجزائري
المسؤولٌة عن حوادث السٌارات والتأمٌن اإلجباري منها  :مناط
المسؤولٌة وحجٌة الحكم الجنائً فً تحدٌدها ،حادث المرور وصورة
السٌارة الساكنة والمتحركة والتصادم ،المركبات المؤمن علٌها،
المستفٌد من التأمٌن واألضرار التً ٌغطٌها دعاوي التأمٌن والتعوٌض
المسئولٌة المدنٌة الناشئة عن أضرار الدواء  :مشكالتها وخصوصٌة
أحكامها
المصلحة فً التأمٌن  :دراسة فً نطاق التأمٌن البري الخاص
المفهوم القانونً للبٌئة فً ضوء مبدأ أسلمة القاون المعاصر
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حسٌن ،طاهري

344/00043/1

2

الزقرد ،أحمد
الشربٌنً ,لطفً

344/00044/1
344/00085/1

2
7

محمد ,محمود
األتروشً ،محمد

344/00045/1
344/00042/1

2
2

الجباري ،أحمد

344/00046/1

1

منصور ،محمد

344/00010/1

2

القطب ،محمد
عبد الرحمن ،فاٌز
حشٌش ،أحمد

344/00093/1
344/00012/1
344/00016/1

4
1
2
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الملكٌة كوسٌلة لدعم اإلئتمان
المنازعات العامة فً مجال الضمان االجتماعً على ضوء القانون
الجدٌد
المهنة صحفً محترف  :قوانٌن اإلعالم و أخالقٌات الصحافة فً 22
دولة عربٌة :التجاوزات فً الممارسة المهنٌة

حمزة ،شرابن

344/00076/1

4

الطٌب ،سماتً

344/00087/1

5

رزاقً ،عبد العالً

344/00088/1

5

النظام القانونً لحماٌة البٌئة فً ضوء التشرٌعات العربٌة والمقارنة

الدسوقً ،طارق

344/00092/1

4

الوجٌز فً شرح قانون العمل  :عالقات العمل الفردٌة و الجماعٌة
الوجٌز فً شرح قانون العمل الجزائري  :نشأة عالقة العمل الفردٌة و
األثار المترتبة عنها
الوجٌز فً قانون العمل و الحماٌة اإلجتماعٌة  :النظرٌة العامة للقانون
اإلجتماعً فً الجزائر
الوجٌز فً قانون عالقات العمل فً التشرٌع الجزائري
الوجٌز فً منازعات العمل والضمان االجتماعً  :مدخل عام لقانون
العمل:منازعات العمل الفردٌة:منازعات العمل الجماعٌة وممارسة
االضراب
الوظٌفة العمومٌة على ضوء التشرٌعات الجزائرٌة و بعض التجارب
األجنبٌة
إنقطاع عالقة العمل

هدفً ,بشٌر

344/00064/1

3

بن صابر ,بن عزوز

344/00063/1

3

الجٌاللً ،عجة
سلٌمان ،أحمٌة

344/00026/1
344/00078/1

19
20

خلٌفً ،عبد الرحمن

344/00006/1

38

خرفً ,هاشمً
بلوله ،الطٌب

344/00066/1
344/00004/1

8
2

إنهاء عقد التأمٌن بعد وقوع الكارثة وضرورات حماٌة المؤمن له
إنهاء عالقة العمل فً المشات العمالٌة الصغٌرة  :دراسة مقارنة
تشرٌع العمل فً الجزائر  :المدخل العام ،النصوص القانونٌة

قاسم ,محمد
قندٌل ،سعٌد
بعلً ،محمد

344/00014/1
344/00049/1
344/00027/1

1
1
19

تشرٌعات الرعاٌة اإلجتماعٌة  :تطبٌقاتها فً القانون الكوٌتً

األهوانً ,حسام الدٌن

344/00067/1

2

تطوٌر قانون تنظٌم الجامعات والمعاهد العلٌا
تنازع القوانٌن فً العالقات الرٌاضٌة الدولٌة
جرائم الخطأ الطبً والتعوٌض عنها فً ضوء الفقه والقضاء
حرٌة ممارسة الحق النقابً
حماٌة البٌئة من التلوث بالمواد اإلشعاعٌة والكٌماوٌة فً القانون
الجزائري
حماٌة الحقوق العمالٌة  :دور تفتٌش العمل و أثره فً تحسٌن شروط و
ظروف العمل
حماٌة العامل عند انتهاء عالقة العمل فً القانون الجزائري
حوادث العمل واألمراض المهنٌة فً التشرٌع الجزائري
خصوصٌة المسئولٌة المدنٌة فً مجال الدواء  :دراسة مقارنة
دراسات فً التشرٌعات االجتماعٌة
دروس فً قانون التأمٌن الجزائري
دعاوى طوارىء و حوادث العمل
رضا المرٌض عن األعمال الطبٌة والجراحٌة  :دراسة مقارنة
شرح القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة  :أحكام األمر الرئاسً
 06/03المؤرخ فً 15/07/2006

العٌسوي ،عبد الرحمن
األحمد ،محمد
الطباخ ،شرٌف
زكرٌا ،سمغونً

344/00028/1
344/00041/1
344/00054/1
344/00101/1

1
1
7

سعٌدان ،علً

344/00037/1

10

حسن ،صالح
بن رجدال ،آمال
الطٌب ،سماتً
شلقامً ،شحاتة
مهدلً ،محمد
محمد ،بن وارث
شالال ،نزٌه
عبد الكرٌم ،مأمون

344/00020/1
344/00089/1
344/00090/1
344/00039/1
344/00053/1
344/00077/1
344/00025/1
344/00015/1

3
2
5
1
1
3
3
4

عاشور ،دمان ذبٌح
العٌسوي ،عبد
الرحمن محمد
بدر ،أسامة

344/00021/1

4

344/00075/1
344/00058/1

1
1

شرح قانون البٌئة من المنظور النفسً والتربوي
ضمان مخاطر المنتجات الطبٌة  :دراسة مقارنة
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عقد التأمٌن اإللزامً فً المسؤولٌة المدنٌة لحوادث المركبات  :دراسة
المصاروة ،هٌثم
مقارنة
قوٌدري ,مصطفى
عقد العمل بٌن النظرٌة و الممارسة
عالقات العمل الجماعٌة  :المفاوضات الجماعٌة  -النقابات العمالٌة
عالقات العمل فً ظل اإلصالحات اإلقتصادٌة فً الجزائر
عملٌات نقل و زرع األعضاء البشرٌة بٌن القانون و الشرع
قانون الضمان اإلجتماعً فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة
قانون العمل  :دراسة مقارنة
قانون عالقات العمل الجماعٌة فً التشرٌع الجزائري المقارن  :القانون
اإلتفاقً
قرارات قضائٌة فً المسؤولٌة الطبٌة  :لفائدة السادة :المحامٌن،
األساتدة الجامعٌٌن ،الموظفٌن و طلبة الحقوق
مبادىء قانون التأمٌن اإلجتماعً
مدارس تربٌة وتعلٌم  :إجتهادات ونصوص قانونٌة
مدخل إلى تارٌخ القانون النقابً  :الحقوق النقابٌة بٌن المعارضة و
السٌاسة و الحماٌة القانونٌة
مدخل إلى قانون العمل الجزائري
مدخل فً تشرٌعات الرعاٌة اإلجتماعٌة  :التأمٌن اإلجتماعً-العمل و
العمال-حماٌة الطفل و رعاٌته
مدى مشروعٌة إستخدام األجنة البشرٌة فً إجراءات تجارب البحث
العلمً  :دراسة مقارنة فً الفقه االسالمً و القانون الوضعً
مشروعٌة نقل األعضاء البشرٌة بٌن الشرٌعة والقانون
منازعات الضمان اإلجتماعً فً التشرٌع الجزائري
نحو مسئولٌة موضوعٌة عن التبعات الطبٌة  :دراسة فً القانون
الجزائري والمقارن
نزاعات العمل فً ظل التحوالت السوسٌو اقتصادٌة فً الجزائر
نظام التعوٌض عن األضرار الجسمانٌة و المادٌة الناتجة عن حوادث
المرور
نقل و زراعة األعضاء البشرٌة بٌن الحظر و اإلباحة  :دراسة فقهٌة
مقارنة
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344/00013/1
344/00065/1

2
12

أبو عمرو ،مصطفى
واضح ،رشٌد
دٌات ،سمٌرة
أحمد ،خالد
حمدان ،حسٌن

344/00052/1
344/00050/1
344/00032/1
344/00007/1
344/00023/1

1
7
1
2
3

سلٌمان ،أحمٌة

344/00082/1

14

خضٌر ،عبد القادر
أبوعمرو ،مصطفى
حنا ،بدوي

344/00100/1
344/00031/1
344/00030/1

10
3
10

الثعالبً ،عصام

344/00098/1

10

بن صابر ،بن عزوز

344/00001/1

15

المهدلً ,محمد

344/00068/1

3

الجمل ،اٌمن
أبو الهٌجاء ،رأفت
ٌاسٌن ،بن صاري

344/00034/1
344/00029/1
344/00035/1

5
6

بكوش ،أمال
حامد ،خالد

344/00086/1
344/00079/1

4
14

دالندةٌ ،وسف

344/00056/1

1

عبد السمٌع ،أسامة

344/00038/1

2

