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Cote ISBN, ISSN Auteur Titre N° 

A070.4/04 9789777292986 
عبد الجواد صالح, 

 أوريدة
 خصوصية المسئولية التقصيرية للصحفي

1 

A253.4/02 9789773793567 دمحمد علي كرسون, ولي  2 شبهة الربا و أثرها في عقد البيع 

A320.9/08 9789957328214 بونية، قوي 

الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات 

ة السياسية و اإلدارية في الدول المغاربية : دراس

 حالة تونس, الجزائر, المغرب أنموذجا

3 

A321.8/12 9789777530644 ائرالبيروقراطية و التنمية السياسية في الجز طاشمة, بومدين  4 

A321/13 9789777531955 أزروال، يوسف 
الحكم الراشد في الجزائر : األسس النظرية و 

 أدوات التجسيد

5 

A323.6/08 9789957608880 
إبراهيم الجبوري, 

 إبراهيم عباس
 دور الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية

6 

A327.12/02 9789957128579 7 التجسس: بين اإلباحة و التحريم أوشن, حنان 

A327/25 9789778121001 إسراء إسماعيل، أحمد 
العالقات المدنية العسكرية و عملية التحول 

رالديمقراطي : دراسة مقارنة بين مصر و الجزائ  

8 

A340.023/01 9786144018484 غسان, رباح 
أخالقيات أصحاب المهن القانونية الشروط و 

 األحكام: دراسة مقارنة

9 

A340.09/03 9786144016237 
د بكري الكبيسي، محم

 رجب
 تطور مركز القاضي عبر التاريخ

10 

A340/266 9789957914998 ىنشات الطالباني, ضح  
مناهجه و أصوله و مصادره و  القانوني:البحث 

 أساليبه

11 

 

 

A340/267 9789961968345 بوضياف, عمار 
لقانون المدخل إلى العلوم القانونية : النظرية العامة ل

في التشريع الجزائري و تطبيقاتها  

12 

A341.2/18 9789957642600 يسهيل, حسين الفتالو  13 المنظمات التجارية و االقتصادية العالمية 



A341.2/19 9786144364130 14 المنظمات الدولية محمد حسن, دخيل 

A341.2/20 9789777535601 15 الحل القضائي في المنظمات الدولية منال, بورنان 

A341.4/13 9789776253455 هشام, قواسمية 
المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة 

 العسكريين : رسالة مقارنة

16 

A341.44/03 9789957982881 17 الحقوق البحرية للدول السعيد, نور الدين 

A341.7/33 9789777611268 
محمد شاكر, محمود 

 محمد
 المسؤولية عن قطع المفاوضات : دراسة مقارنة

18 

A341.7/34 9789777960267 حسن أحمد, خالد 
ين الفقه الحجية القانونية للمستندات االلكترونية ب

: دراسة مقارنةيو القانون الوضع اإلسالمي  

19 

A341/392 9789961659243 20 األمر بالقبض الدولي و إشكاالته عبد المجيد, جباري 

A341/393 9789957687540 حاكم محمد, أمجد 
وء تفعيل الدول اللتزاماتها الدولية : دراسة في ض

 القانون الدولي اإلنساني

21 

A341/394 9789957642471 22 حقوق اإلنسان بين العالمية و الخصوصية موسى الجبور, حسين 

A341/395 9789777611572 ليةحقوق اإلنسان بين سيادة الدولة و الحماية الدو ياسين سعود, يحي  23 

A341/396 9789777611655 عبد الاله المراغي, أحمد 
راسة حقوق اإلنسان في مرحلة التنفيذ العقابي : د

ميةمقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة اإلسال  

24 

A341/397 9789957913069 25 حماية أسرى الحرب في القانون الدولي سوادي, عبد علي 

A341/398 9789777294881 
أحمد عبد الوهاب بدر, 

 عبد الوهاب

أسلحة الدمار الشامل : في ضوء قواعد القانون 

طالدولي العام : دراسة تطبيقية عن الشرق األوس  

26 

A341/399 9786144233443 الميداني, محمد أمين 
منظمة مجلس أوروبا : أهدافها و هيئاتها و حماية 

 حقوق اإلنسان و تعزيزها

27 

A341/400 9789776504905 محمد، محمد نصر 
رية غير الحماية الدولية و الجنائية من المنافسة التجا

 المشروطة و االحتكار

28 

A341/401 9789774384597 غسان، أمان هللا عزيز 
ية الحماية القانونية للموظف الدولي : دراسة نظر

 تطبيقية

29 

A341/402 9789777296748 عمران، جابر فهمي 
اسة رد األجنبية:الحماية الدبلوماسية لالستثمارات 

 مقارنة

30 

A341/403 9786144233337 أوس، رائد السيد 
الدولي و  الحماية القانونية للعمالة الوافدة في القانون

 الداخلي و جرائم االتجار بالبشر

31 

A341/404 9786144232767 32 القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجذوب، محمد سعيد 

A341/405 9789957883010  نصيرةلوني ،  
ريع الضمانات القضائية لحقوق اإلنسان في التش

 الجنائي الجزائري

33 

A342.06/09 9789957781705 
السالمات، ناصرعبد 

 الحليم
 نفاذ القرار اإلداري

34 

A342/422 9786144019528 دراسة مقارنة التشريعية:استقالل السلطة  الجزائري, مروج هادي  35 

A342/423 9789957914325 الياشيركو شاكر فتاح, د  
ة اإلطار الدستوري للسيطرة المدنية على األجهز

 العسكرية

36 

A342/424 9789779053653 منسى, عبده موسى 
النظم الدستورية المعاصرة و دور و سلطات و 

قارنةدراسة م النظم:مسئولية رئيس الدولة في تلك   

37 

A342/425 9789770485200 سالم، هانم أحمد محمود 
 هورية:الجمالمسئولية السياسية والجنائية لرئيس 

 دراسة مقارنة

38 



A342/426 9789777535434 داريسلطة القاضي في تكوين و تنفيذ العقد اإل الضوي, عبد المنعم  39 

A342/427 9789777535458 تمام ، امال يعيش 

دراسة  الرقابة القضائية على سبب القرار اإلداري :

القضاء اإلداري الجزائري و مدعمة باجتهادات 

 المصري و الفرنسي

40 

A342/428 9789777535519 41 القرارات اإلدارية و تحقيق مبدأ المشروعية الضوى، عبد المنعم 

A342/429 9789777535526 
حمدان، عالء الدين 

 محمد

مسؤولية اإلدارة عن الضرر المعنوي : دراسة 

 مقارنة

42 

A342/430 9789777294720 43 الصلح في القانون اإلداري أحمد، منصور محمد 

A342/431 9789931475668 بوضياف, عمار 
عبية دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

6102لسنة   

44 

A342/432 9789961968338 45 الوجيز في القانون اإلداري بوضياف, عمار 

A342/433 9789777535748 
د أحمد, عب السنتريسي,

 الحسيب

ص الوجيز في الدعاوي اإلدارية : في ضوء النصو

 التشريعية و األحكام القضائية

46 

A342/434 9789777534796 نبيل, ازرايب 
فق سلطات اإلدارة في مجال الصفقات العمومية : و

 التشريع الجزائري

47 

A342/435 9789777535878 
علي جلسم, جاسم 

 الشريفي
سانالقانونية لحقوق اإلنالضمانات الدستورية و   

48 

A342/436 9789777534529 أديبيةعضوية البرلمان بين الحصانة و الجزاءات الت الفيومي, أحمد رضوان  49 

A342/437 9789777611145 50 دور القانون الجنائي في حماية حرية العقيدة عبد الاله المراغي, أحمد 

A342/438 9777531009 
البدوي، إسماعيل 

 إبراهيم

القضاء اإلداري : دراسة مقارنة : أسس تنظيم 

 الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة

51 

A342/439 9786144017142 جليل الجبوري, سارة 
م القضاء الدستوري في الوطن العربي : تقيي

 التجربة : دراسة مقارنة

52 

A342/440 9789957954284 يالوالئي في القانون الجزائرالمجلس الشعبي  بوتشيشة، زين الدين  53 

A342/441 9789777534505 السيد, أبو الحمد رجب 
كم بين نظامي الح المزدوجة:المجالس التشريعية 

 الملكي و الحكم الجمهوري

54 

A342/442 9789777294355 ريحوكمة المجالس المنتخبة في التشريع الجزائ عجابي, صبرينة  55 

A343.04/16 9789777535755 
د أحمد, عب السنتريسي,

 الحسيب

يبية و نوعية الرقابة علي دستورية القوانين الضر

 أثرها في تحقيق العدالة االجتماعية

56 

A343.07/04 9786144011447 تهلكالتضليل اإلعالني التجاري و أثره على المس صراوة عبادي, بتول  57 

A343.071/02 9786144016749 
الحجازي، علي رمزي 

هللابيد   

روني : الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد االلكت

 دراسة مقارنة

58 

A343.096/03 9789777291880 59 أحكام حق االمتياز البحري : دراسة مقارنة جقبوبي, حمزة 

A343/103 9786144233481 زياد أنطوان, أيوب 

لفقه و المؤسسات و المهن السياحية في التشريع و ا

 -التنازع القضائي -النظام القانوني االجتهاد :

 المستندات: دراسة قانونية نظرية و -العقوبات

 علمية

60 

A343/104 9789773793189 ازاد, دزه يي 
 تروني:اإللكالنظام القانوني للمصادقة على التوقيع 

 دراسة مقارنة

61 

A343/105 9789777960199 محمد رزق قايد, أشرف 
تهلك في قوانين حماية المسدراسة : حماية المستهلك

 و القواعد العامة في القانون المدني

62 



A343/106 9789957183790 نعيم، علي عبد العباس 
 لة:المستقالدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية 

 دراسة مقارنة

63 

A344.04/18 9789957164362 بلحاج، العربي 

 الجثة في الفقه اإلسالمي : مشكالت معصومية

ية في المساس بالجثة من الناحية الشرعية و األخالق

قية ضوء الشريعة و القوانين الطبية و البيوأخال

 المعاصرة

64 

A344.04/19 9789957169152 قارنةمسؤولية الطبيب الجزائية و إثباتها : دراسة م خليل, اسعد عبية  65 

A344.04/20 9789773793005 يوسف, بوشي 
ى الحق في سالمة الجسم و أثر التطور الطبي عل

 حمايته جنائيا : دراسة مقارنة

66 

A344.041/09 9789777293693 بكوش، آمال 
راسة المسؤولية الموضوعية عن التبعات الطبية : د

 في القانون الجزائري المقارن

67 

A344.041/10 9789957642785  ,نبيلةسعيد رزاقي دراسة مقارنة: الجريمة الصيدالنية   68 

A344.046/08 9786144233368 69 الوجيز في قانون البيئة شندب, ربيع 

A344.046/09 9789931030805 تصاديةاالقالنظام القانوني لحماية البيئة والتنمية  لكحل، أحمد  70 

A344.07/01 9789777290166 دراسة مقارنة للمعلم:المسئولية القانونية  فهمي عمران, جابر  71 

A345.01/01 9789777291934 
حشايمية )م( عقابي, 

 أمال
 إجراءات المحاكمة : أمام المحاكم الجنائية الدولية

72 

A345.01/02 9789957951153 
الخفاجي, مرتضي 

 فيصل

ة الحكم الجزائي و أثره في الوظيفة العامة : دراس

 مقارنة

73 

A345.05/06 9786144362051 أحمد جابر, صالح 
أة في أثر االضطرابات الفسيولوجية الخاصة بالمر

 مسؤوليتها الجزائية

74 

A345.05/07 9773274861 
حامد مصطفى, عبد 

 الغني

األمر بحفظ األوراق و األمر باألوجه إلقامة 

ام دراسة قانونية تفصيلية وفقا ألحك :الدعوى 

المقارنالقانون و الفقه   

75 

A345.05/08 9789776442214 إبراهيم شيحا, زياد 
ية و نطاق اإلنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائ

 العالقات الخاصة الدولية

76 

A345/272 9789947302330 ولد يوسف، مولود 
ة عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محارب

 اإلفالت من العقاب

77 

A345/774 9789773791183 78 المسئولية الجنائية للشاهد بكري, يوسف 

A345/829 9789773792431 سامان عبد هللا, عزيز 
 الجنائي:أحكام اختطاف األشخاص في القانون 

 دراسة مقارنة

79 

A345/830 9789773794942 حسن أحمد لطفي، خالد 
يات اإلرهاب االلكتروني آفة العصر الحديث و اآلل

 القانونية للمواجهة 

80 

A345/831 9789773287243 
الدسوقي عطية, طارق 

 ابراهيم
 البصمات و أثرها في اإلثبات الجنائي

81 

A345/832 9789957912581 أبو عفيفة, طالل 
جرائم االعتداء على األشخاص وفقا آلخر 

على القانونالتعديالت التي طرأت   

82 

A345/833 9789777532143 كمال الدين, عمراني 
عي جريمة االعتداء على الحياة في التشريع الوض

 الجنائي و التشريع اإلسالمي

83 

A345/834 9789777611190 غسان أحمد, علي 
عة جريمة القتل الخطأ : دراسة مقارنة بين الشري

 اإلسالمية و القانون الوضعي

84 



A345/835 9782017222378 
علي العواري, عبد 

 الفتاح

ين جريمة خطف األطفال و اآلثار المترتبة عليها ب

 الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

85 

A345/836 9789957326340 
, عبد الحليم العبدالالت

 حسن
نةدراسة مقار العقوبات:حالة الضرورة في قانون   

86 

A345/837 97897777534789 نادية, صونية 
ون عيب االنحراف في استعمال السلطة في القان

 الجزائري

87 

A345/838 9789777296724 
أمحمد بن مزي, زيدان 

 محمد

ريعة مبدأ الشرعية الجنائية : دراسة مقارنة بين الش

 اإلسالمية و القانون الوضعي

88 

A345/839 9789957169404 نمور، محمد سعيد 
 لقانون أصولأصول اإلجراءات الجزائية : شرح 

 المحاكمات الجزائية

89 

A345/840 9789774384451 زكي, عالء 
ي االشتراك بالتحريض و االتفاق و المساعدة ف

 قانون العقوبات

90 

A345/841 9789777295192 بوجدادي, صليحة 
انون اإلثبات باإلقرار في المواد الجنائية في الق

دراسة مقارنة الجزائري:  

91 

A345/842 9789776504943 القططي, سعيد علي 
وبات االتجاهات الحديثة في التجريم و العقاب : عق

 إجراءات و تنفيذ القرارات و األحكام الجنائية

92 

A345/843 9789770486603 93 الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الغندور, مهند 

A345/844 9789957951061 الجزائي : دراسة مقارنةبطالن الحكم  هجيج، حسون عبيد  94 

A345/845  سويلم, محمد علي 
 النظرية العامة لألوامر التحفظية في اإلجراءات

 الجنائية : دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة

95 

A345/846 9789773794662 
سعد عاطف، عبد هللا 

 حسنين
قارنةالحماية الجنائية للمصنفات الرقمية : دراسة م  

96 

A345/847 9789777960175 97 الحماية الجنائية للملكية الفكرية جميل أحمد حسن، سلوى 

A345/848 9789957642235 98 الدعوى الجزائية الجمركية الرقاد، محمد حسين 

A345/849 9789776504318 
 الحوامدة، لورنس سعيد

 أحمد

ائية : الدفوع التشكيلية في أصول المحاكمات الجن

 دراسة مقارنة

99 

A345/850 9789773791916 100 المسئولية الجنائية للمحرض على الجريمة محمود, القبالوي 

A345/851 9789773794124 معراج ، أحمد إسماعيل 
ية : الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة اإلرهاب

 دراسة مقارنة

101 

A345/852 9789777295417 بوحليط، يزيد 
ي تبييض األموال فالسياسة الجنائية في مجال 

 الجزائر

102 

A345/853 9789776504646 ةالشروط العامة و الخاصة للتشريعات الجنائي القططي ، سعيد علي  103 

A345/854 9789957165031 104 الصلح الجنائي وأثرة في الدعوى العامة المبيضين، علي محمد 

A345/855 9789770320778 اإلجراءات الجنائية : دراسة مقارنةشرح قانون  أبوعطية, السيد  105 

A345/856 9789777611466 106 طرق الرقابة على سلطة القاضي الجنائي فاتح حسين, رقية 

A345/857 9789776504073 محمد, نصر محمد 
لوماتية المسؤولية الجنائية النتهاك الخصوصية المع

 : دراسة مقارنة

107 

A345/858 9789777533447 
 , أنيس حسيبالحمالوي

 السيد

تهم المسؤولية الجنائية في إسقاط الحوامل ومعامل

الفقه  عقابيا : دراسة مقارنة بين القانون الجنائي و

 اإلسالمي

108 

A345/859 9786144360026  ،دراسة  المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي : ضياء عبد هللااألسدي 109 



 مقارنة *الجابر

A345/860 9789777531832 110 الحماية الجنائية لألعضاء البشرية هامل، فوزية 

A345/861  111 القرصنة البحرية عميرة، سعيد 

A345/862 9789776413184 زكي، عالء 
أصيلية المسئولية الجنائية عن فعل الغير : دراسة ت

 وتحليلية من منظور أمني وقانوني

112 

A345/863 9786144017173 
البرزنجي، كوسرت 

 حسين أمين
 المسؤولية الجنائية لألحداث : دراسة مقارنة

113 

A345/864 9789777290411 
و منى محمد بلالحمداني، 

 حسين
ة مقارنةالصفة في قانون العقوبات : دراسة تحليلي  

114 

A345/865 9786144232644 يالجريمة السياسية في القانون الدولي الجنائ عالء, زكي  115 

A346.015/01 9789777470261 ةدراسة مقارن الزوجية:الحماية الجنائية للعالقة  أحمد طه، محمود  116 

A346.02/100 9789777535571 117 الصورية في التعاقد بوقرة، خولة 

A346.02/101 9789957642419 الجبوري ، فواز يوسف 
ت الصورية في التعاقد في ضوء تطور العالقا

 التعاقدية

118 

A346.02/102 9786141232613 البارت, فرنسواز 

قد تكوين ع -توصيف عقد المقاولة : عقد المقاولة

قدية المسؤولية التعا -آثار عقد المقاولة  -المقاولة 

 للمقاول

119 

A346.02/103 9782745184627 
عبد المجيد بكر, 

 عصمت
 دور التقنيات العلمية في تطور العقد

120 

A346.02/104 9789776410220  ،سعيد السيدقنديل  
كالية المسؤولية العقدية في مجال المعلوماتية : اإلش

ابقةالخاصة بضمان العيب الخفي وضمان عدم المط  

121 

A346.02/105 9786144018118 دالساري، اياد أحمد سعي  

ى النظام القانوني إلبرام العقد اإللكتروني : عل

 و المعامالتضوء قانون التوقيع اإللكتروني 

عربية اإللكترونية: دراسة مقارنة في ظل القوانين ال

 و األجنبية

122 

A346.02/91 9786144016206 123 تحول العقد في نطاق القانون المدني الشباني، علي كاظم 

A346.02/92 9789957590062 
الجبوري، حامد محمد 

 شبيب

عاقدية أهمية االلتزام بالعقود و ضماناتها للحقوق الت

ةوفقا للقوانين المدنية العربية : دراسة مقارن  

124 

A346.02/93 9789950010482 
خويرة, بهاء الدين 

 مسعود سعيد

ية اآلثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤول

 المدنية : دراسة مقارنة

125 

A346.02/94 9789777535441 الشامي, مجدى 
ونية النظرية و المعيار القضائي : في اآلثار القان

 المترتبة علي الطبيعة اإلدارية للعقود

126 

A346.02/95 9786144018354 
الـقـرنـي، عـبـد 

 الـلـطـيـف عـوض

إلسالمي نظرية السببية في المسؤولية بين الفقه ا

 والقانوني : دراسة تأصيلية مقارنة

127 

A346.02/96 9789774385441 128 الشكلية في العقود : دراسة تحليلية مقارنة أكورهش، فاتح حمه 

A346.02/97 9789777961196 129 عقود الفرنشايز : دراسة مقارنة علي ماهر, وليد 

A346.02/98 9789777961240 ة مقارنةالتبصير في عقود نقل التكنولوجيا: دراس علي ماهر, وليد  130 

A346.02/99 9786144364840 جالل، علي عبد الكريم 
القانون الواجب التطبيق على عقد االحتراف 

 الرياضي

131 

A346.03/12 9789957951207 132 الحماية الجنائية للطبيب الخفاجي، موسى صالح 

A346.03/13 9786144018224  ،وليد خالدعطية ود : نحو نظرية عامة لقاعدة توقع األضرار في العق  133 



ة دراسة مقارنة بين القوانين واالنكلوسكسوني

 والمدنية وعقود البيع الدولية

A346.03/14 9789957913199 134 التعويض عن تفويت الفرصة: دراسة مقارنة أعبية, خليل سعيد 

A346.04/41 9789957329488 السندات اإللكترونية في اإلثبات حجية العرايشي, عمر أحمد  135 

A346.04/42 9789777293099 أحمد الدلوع, أيمن 
 - مفهومه، شروطه، أثارهعقد النشر اإللكتروني: 

 دراسة مقارنة 

136 

A346.04/43 9786144233559 137 الملكية العقارية البلدية سعد كرم, أنطوان 

A346.04/44 9789947878323 شيهاني, سمير 
ا الوجيز في عقد االيجار المدني فقها و تشريع

 وقضاء

138 

A346.07/253 9789931548812 شيكاألوراق التجارية : السفتجة و السند األمر و ال هميسي, رضا  139 

A346.07/254 9789777610186 صادق، طارق عفيفي 
 المال : الحماية القانونية لعمليات التداول في أسواق

 وفقا للنظام السعودي

140 

A346.07/255 
 

 محمود العساف, عدنان
ة مقارنة عقد بيع السلم و تطبيقاته المعاصرة : دراس

 في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

141 

A346.07/256 9786144018637 
سلمان الطائي, عبد 

 المجيد

عقود التجارة البحرية و التأمين عليها وفق 

راسة التشريعات العربية و االتفاقيات الدولية : د

 مقارنة

142 

A346.07/652 9789777610711 المراغي، أحمد عبد هللا 
نبية المحاكم االقتصادية كوسيلة االستثمارات األج

 المباشرة

143 

A346.08/17 9789777291910 144 بطاقة االئتمان و االلتزامات الناشئة عنها رفاف, لخضر 

A346.08/18 9786144018248 145 اإلدماج المصرفي : دراسة مقارنة عصام شاهين, هيالنة 

A346.08/19 9789777530972 146 عمليات البنوك كمال طه, مصطفى 

A346.08/20 9789957169473 
كاظم ، بسمة محمد 

 نوري
هيالتكييف القانوني و الفق بطاقات االئتمان :  

147 

A346.08/21 9789773791516 
إيهاب ، مصطفى عبد 

 الغاني
 الحماية الجنائية لألعمال البنكية

148 

A346.08/22 9789957991784 قاسم، عبد هللا 

ر المسؤولية الجزائية المترتبة على إفشاء الس

ذة : المصرفي في ظل التشريعات األردنية الناف

تحليليةدراسة   

149 

A346.08/23 9789773793043 150 النظام القانوني لخطاب الضمان رياض ناظم, حميد 

A346/607 9789777611411 
غانمي، خضير مخيف 

 فارس

د : دراسة النظام القانوني للتحويل االلكتروني للنقو

 مقارنة

151 

A346/608 9789957128517 
سالمة البنيان، أحمد 

 عواد
المنقول بالمزاد العلني بيع المال غير  

152 

A346/609 9789773794791 أسامة شعبان, حسام 

ين االختصاص بمنازعات التجارة االلكترونية ب

راسة القضاء الوطني و التحكيم عبر االنترنت : د

 تحليلية تأصيلية مقارنة

153 

A346/610 9786144363096 154 حق الرجوع عن العقد عادل ناصر, ريان 

A346/611 9789777960182 
طنطاوي، شادي 

 رمضان إبراهيم

قود النظام القانوني للتعاقد والتوقيع في إطار ع

 التجارة اإللكترونية

155 

A346/612 9770312320 جارة رقم عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقا لقانون الت علي حسن, سوزان 156 



0111لسنة  02  

A346/613 9789776253735 وهدان، رضا متولي 

ية عن النظام القانوني للعقد اإللكتروني والمسئول

وانين االعتداءات اإللكترونية : دراسة مقارنة في الق

قه الوطنية و قانون األونسيترال النموذجي و الف

 اإلسالمي

157 

A346/614 9789773793218 
و السيد عويس، حمدي أب

 النور
 مسؤولية الدولة عن تعريض ضحايا الكوارث

158 

A346/615 9789777610117 159 الحماية الجنائية للسر المهني ليوسفي، هشام 

A346/612   الحسن, وسيم 
الحضانة: شروطها أجرة الحاضنة و منزل 

 للمحضون

160 

A346/617 9789777295161 جبيري، ياسين 
ية العدالة االنتقالية في ميثاق المصالحة الوطن

 الجزائري: دراسة مقارنة

161 

A346/618 9789957128524 
سالمة البنيان، أحمد 

 عواد
 التنفيذ العيني على العقار

162 

A347.01/03 9789957596743 163 المساءلة التأديبية للقضاة شامي، ياسين 

A347.05/02 9789773505806 بن زعيمة, محمد 

قاضي: مبدأ رفع الحرج و تطبيقاته في إجراءات الت

القانون  بين الفقه اإلسالمي ودراسة تحليلية مقارنة 

 اإلجراءات المدنية و اإلدارية : الجزائر نموذجا

164 

A347.06/09 9789777531146 165 اإلثبات في المواد المدنية و التجارية أبو الوفا, أحمد 

A347.06/10 9789773793990 
 السيد محمد، حسن عبد

 الفتاح

بصمة الوجه االلكتروني كوسيلة إثبات : من 

 منظور الفقه اإلسالمي

166 

A347/161 9789957166274 الفار, عبد القادر 
مصادر االلتزام: مصادر الحق الشخصي في 

 القانون المدني

167 

A347/267 9789776410947 هاملي، محمد 

يعية في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشر

مقارنة  النظام الدستوري الجزائري: دراسة

 بالنظامين الدستوري المصري و الفرنسي

168 

A347/610 9789777294928 هاملي, محمد 

و  إستقاللية القضاء بين القانونين الجزائري

ة الفرنسي و بعض التشريعات العربية : دراس

 مقارنة

169 

A347/611 9789957407896 
بسام نهار البطون, 

 الجبور

اء االسالمي و القضاإلثبات بالشهادة بين الفقه 

 دراسة مقارنة :العشائري األردني 

170 

A347/612 9789776484589 
أبراهيم محمد عبد 

 الصمد, أبراهيم
ائيمبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الجن  

171 

A347/613 
 

 عوباني، علي
 الدعوى المباشرة في ضمان المسؤولية : دراسة

 مقارنة

172 

A347/614 9789950010406 
صوافطة، ريم إحسان 

 محمود الموسى

مدنية : الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية ال

 دراسة مقارنة

173 

A347/615 9789777292931 محمد , بن أحمد 
واقع و التقاضي على درجتين في الجنايات بين ال

 القانون: دراسة مقارنة

174 

A347/616 9789774386395 زانا، جالل سعيد 
رلمانية : الرقابة القضائية على صحة االنتخابات الب

 دراسة تحليلية مقارنة

175 

A347/602 9789776484665 يسلطة المحكمة في تقدير حالة البطالن اإلجرائ عبد الكريم أحمد, مالك  176 



A347/618 9789777531818 زائرالرقابة القضائية علي رخصة البناء في الج عطوي، وداد  177 

A347/626 9789957128548 مةأحمدالبنيان، عواد سال  021 وسائل إجبار المدين على التنفيذ العين 

A347/623 9789957128548 مةأحمدالبنيان، عواد سال  021 وسائل إجبار المدين على التنفيذ العين 

A347/624 9789957913977 
العساف، نسرين 

 مصطفى محمد
تنديةاالعتمادات المسالمسؤولية المدنية للبنوك عن   

011 

A347/625 9789773792759 ابعرفة، السيد عبد الوه  

فيها :  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل

مرافعات ( أحكامها و  002. إثبات، م 010)م

 شروط أعمالها في ضوء قانون اإلثبات و قانون

 المرافعات و أحكام النقض المدني

181 

A347/626 9789776223752 
محمود، أردالن نور 

 الدين

ريعات المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التش

 الداخلية : دراسة مقارنة

182 

A347/627 9786144364697 درغـام، مـروى طـالل 
لخفية المسؤولية المدنية لمنتج الدواء : عن العيوب ا

 في األدوية و المستحضرات الصيدالنية

183 

A347/628 9786144018583 عداي حسين, رعد 
ة دور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسؤولي

 المدنية : دراسة مقارنة
184 

A352.14/01 9789777295376 حبشي, لزرق 
ة في الجوانب النظرية و التطبيقية لإلدارة المحلي

 الجزائر

185 

A363.2/02 9789957642549 الدولية الحديثة في األمن الشرطي اإلتجاهات المعايطة, تامر سليم  186 

A364.1/01 9789773504801 إبراهيم، بن داود 
وطني و الجرائم االنتخابية بين البعدين الدولي و ال

 مقومات تحقيق النزاهة االنتخابية

187 

A364.1/02 9789931031239 ريالجرائم األخالقية في قانون العقوبات الجزائ سعد, عبد العزيز  188 

A364.1/03 9789777295154 بوحليط، يزيد 

ن الجرائم االلكترونية و الوقاية منها في القانو

فحة الجزائري : في ضوء االتفاقية العربية لمكا

ن قانو-قانون العقوبات-جرائم تقنية المعلومات

 اإلجراءات الجزائية

189 

A364.1/04 9789950010499 
محمد سميح علي 

 اقطيش, علي
االنتخابية: دراسة مقارنة الجرائم   

190 

A364.15/01 9789957165956 أبو حجيلة, علي رشيد 
و  الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي

 الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة

191 

A364.15/02 9789957352943 لالشوابكة, برجس خلي  
الحماية الجزائية للمجني عليها في جريمة 

دراسة علمية تحليلية مقارنةاالغتصاب :   

192 

A364/25 9789957991791 193 علم الجريمة اإلجرام و المجرمون الشمري, محمد جاسم 

A368/17 9789957983000 194 التأمين الجوي بوسالم،مفيدة 

A382/15 9789777295994 قاسمية, جمال 
ية منظمة التجارة الدولية : دراسة قانونية تحليل

هيكلتها و آثارهاألهدافها و   

195 

 


