
 

 

 

 قائمة المقتنیات الجدیدة
 مكتبة الحقوق و العلوم السیاسیة2021 

  العنوان المؤلف الشفرة
N 

A001.42/13 01 الشامل في منھجیة البحث العلمي لبشري، حوریة 

A001.42/14 منھجیة البحث العلمي القانوني لخذاري, عبد المجید 
02 

A020/08 أرشیف اإلدارة التعلیمیة  تنظیم و تسییر بوشتة, رحمونة  03 

A027.7/01 الحوسبة و الشبكات في المكتبات الجامعیة : اإلجراءات مع  بن أوملغار, حكیم
 األمثلة في مختلف البلدان

04 

A330/09 05 المدخل للعلوم االقتصادیة أحمد صالح, علي 

A340.03/92 عربي-المصطلحات القانونیة: قاموس قانوني عربي  طاھري, حسین  
06 

A340.03/99 عربي-فرنسي :قاموس قانوني  طاھري, حسین  07 

A340.9/18 08 القانون الدولي الخاص الجزائري شریقي، نسرین 

A340/44 09 نصوص نظام ل. م. د دیدان, مولود 

A340/58 و النصوص التطبیقیة 07-13المحامي : القانون رقم  دیدان, مولود  10 



A340/71  الزھرةجدو، فاطمة  11 المدخل للعلوم القانونیة : نظریة القانون 

A340/87 12 المدخل للعلوم القانونیة : نظریة الحق جدو، فاطمة الزھرة 

A340/199 13 النظام التأدیبي للمحامي الجزائري خضیر،عبد القادر 

A341/418 14 قانون المجتمع الدولي المعاصر عمارة، مریم 

A341.2/21 15 عالقة مجلس األمن بالمحاكم الجنائیة الدولیة أسامة, علیلي 

A341.48/22 16 الوجیز في حقوق اإلنسان جدو، فاطمة الزھرة 

A341.5/17 17 بسط المعاني في القانون الدولي اإلنساني روابحي, عمر 

A341.5/18 النزاعات المسلحة غیر المتكافئة من منظور القانون الدولي  روابحي, عمر
 اإلنساني

18 

A341/416 19 القانون الجزائري لألجانب دیدان, مولود 

A341/417 مدونة الجنسیة، الحالة المدنیة، الوظیفة القنصلیة، وثائق  دیدان, مولود
 السفر، دخول األجانب بالجزائر وإقامتھم و تنقلھم فیھا

20 

A341/419 الحمایة في إطار االتفاقیات  الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان : طاھیر, رابح
 الدولیة العامة و الخاصة, الحمایة في إطار االتفاقیات اإلقلیمیة

21 

A342.02/01 2020-1963الدساتیر الجزائریة و تعدیالتھا  فشار, عطاء هللا  22 

A342.083/01  23 قانون الجنسیة 

A342/282 2008مركز رئیس الجمھوریة في تعدیل  بن سریة, سعاد  
24 

A342/460  أث ملویا، لحسین بن
 25 المرشد في قانون الجنسیة الجزائریة شیخ

A342/461 26 اإلدارة المحلیة و تطبیقاتھا: الجزائر، بریطانیا، فرنسا جعالب، كمال 

A342/462 27 نظام الموظفین في القانون الجزائري بوطبة، مراد 

A342/463 في الجزائر المجالس الشعبیة المنتخبة موالي، ھاشمي  28 

A342/464  بن عیاش، عفیف
 الدین

السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
2016 

29 

A342/465 التنظیم الدستوري والقانوني للحقوق والحریات األساسیة في  حافظي، سعاد
 الجزائر والیات كفالتھا

30 

A342/466 مبرراتھ و  اإلدارة:تدخل القاضي اإلداري في تنفیذ قراراتھ ضد  بن عاشور، صفاء
 قیوده دراسة تحلیلیة نقدیة

31 

A342/467 32 المرجع في المنازعات اإلداریة في ظل القانون الجزائري میمونة، سعاد 

A342/468 33 حق الدفع بعدم دستوریة القوانین جباري، عبد المجید 



A342/469 في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد الجدید  طیبة، محمد
 الجنسیات

34 

A342/470  35 قانوني البلدیة و الوالیة 

A342/471   1963النصوص الدستوریة الجزائریة: منذ دستور  
36 

A342/472  حسب : دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2020التعدیل األخیر نوفمبر   

37 

A342/473 38 المنازعات اإلداریة في ظل القانون الجزائري بوعلي، سعید 

A342/474 39 مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بین السلطة و الحریة بلودنین، أحمد 

A342/475  40 مدونة الجماعات اإلقلیمیة 

A342/476 رؤیة تحلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر: األحزاب  مفتي, فاطیمة
 السیاسیة، الجمعیات و اإلعالم

41 

A342/478 التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق  جلیل, مونیة
 العام

42 

A342/479 43 الوجیز في الجماعات المحلیة و اإلقلیمیة كمال, محمد األمین 

A342/480 التنظیم اإلداري اإلداریة:القانون اإلداري و المؤسسات  طاھري, حسین- 
 النشاط اإلداري (دراسة مقارنة)

44 

A342/481 45 محاضرات في الحریات العامة سانة, رابح 

A342/482 46 منازعات التأدیب في مجال الوظیفة العامة خلف, فاروق 

A342/483   العقود اإلداریة الوجیز في نظریتي القرارات و  47 

A342/484  أث ملوي، لحسین بن
 حولیات القضاء اإلداري  شیخ

48 

A343.04/18 49 قانون اإلجراءات الجبائیة شبلي, ف 

A343.071/03 50 قانون حمایة المستھلك و قمع الغش دیدان, مولود 

A343.094/04  51 قانون تنظیم حركة المرور عبر الطرق و سالمتھا و أمنھا 

A343/22 القانون المصرفي الجزائري في ضوء االجتھاد القضائي  بوكعبان, عكاشة
 للمحكمة العلیا و مجلس الدولة

52 

A344.01/25  53 مدونة العمل 

A344.01/26 54 دروس في مادة قانون العمل والضمان االجتماعي سعید طربیت 

A344.02/07 الجزائريمدخل لدراسة قانون التأمین  عمارة، مریم  55 

A344.02/08 منازعات الضمان االجتماعي في التشریع الجزائري یاسین ,بن صاري 
56 



A344.04/22 دراسة  :الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفیات العامة  طاھري، حسین
فرنسا-مقارنة الجزائر  

57 

A344.04/23 الجزائري تفعیل النمط التعاقدي في النظام الصحة العلواني، عدیلة  58 

A344.046/12 الحمایة القانونیة للبیئة في قطاع المحروقات وفقا للقانون  معمري, محمد
 الجزائري

59 

A344.046/13 60 قانون البیئة دیدان, مولود 

A344.046/14 دراسة : دور القضاء الجزائي الجزائري في حمایة البیئة عباد، قادة
 مقارنة: الجانب الموضوعي

61 

A344.046/15 الجانب  البیئة:دور القضاء الجزائي الجزائري في حمایة  عباد، قادة
 اإلجرائي

62 

A344/61 ةالحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ظل التنمیة المستدام میلود, موسى  63 

A344/62 64 األشخاص المعوقون بین القانون و الواقع في الجزائر سعیود, زھرة 

A345/453  65 قانون اإلجراءات الجزائیة 

A345/775  66 قانون العقوبات 

A345/776 الضوابط القانونیة لحمایة اإلجراءات الجزائیة خالل الخصومة  بوشلیق, كمال
 الجزائریة

67 

A345/777 القانون العام الجزائري:شرح قانون العقوبات  بوعلي، سعید  
68 

A345/872 أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري و  مجحوده، أحمد
 القانون المقارن

69 

A345/873 أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري و  مجحوده، أحمد
 القانون المقارن

70 

A345/875 النص الكامل الجزائري:قانون العقوبات  نجیمي، جمال  71 

A345/876 شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري أوھایبیة، عبد هللا 
72 

A345/777 73 شرح قانون العقوبات الجزائري : القانون العام بوعلي، سعید 

A345/778 74 القانون الجنائي العام : دراسة مقارنة خلفي, عبد الرحمان 

A345/779 75 القانون الجزائي للعمل بخدة, مھدي 

A345/780 76 السیاسة الجنائیة المعاصرة و الشریعة اإلسالمیة بوساق, محمد المدني 

A345/881 77 المسؤولیة الجنائیة لمقدمي خدمات االنترنت بوخلفة، حدة 

A345/882 78 العقوبات السالبة للحریة وبدائلھا في التشریع الجزائري بن مكي, نجاة 

A346.01/90 بن لحسین, ملویا اث 
األسرة شؤون منازعات تطبیقات شیخ  79 



A346.01/91  80 قانون األسرة 

A346.01/92 81 قانون األسرة على ضوء قرارات المحكمة العلیا شبایكي, نزھة 

A346.01/93 ،نسرین شریقي  
كمال بوفرورة، الجزائري األسرة قانون   82 

A346.01/94 تنازع القوانین في األحوال الشخصیة وفق القانون والقضاء  محروق كریمة
 الجزائري

83 

A346.01/95 84 الحق في الحیاة الخاصة في إطار القانون الجزائري بن حیدة محمد 

A346.01/96 النظام المالي للزوجین في الجزائر : بین القصور التشریعي و  محروق ، كریمة
 خصوصیة المجتمع

85 

A346.016/03 عقود الزواج: بین المستجدات الفقھیة ونصوص القانون محروق ، كریمة 
86 

A346.0166/0
 87 الطالق في المجتمع الجزائري عاللي، ناجي بلقاسم 1

A346.017/01  88 قانون حمایة الطفل 

A346.02/112  89 تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

A346.02/113  سي یوسف، زاھیة
 حوریة

: الوافي في عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري
دراسة مقارنة بأحكام القانون الفرنسي والمصري مدعمة 

 باجتھادات قضائیة وفقھیة

90 

A346.02/114 91 عقد البیع االلكتروني في القانون الجزائري حوحو, یمینة 

A346.02/115 قد البیع في القانون الجزائريع حوحو, یمینة  
92 

A346.02/116  بلعالم, محمد بن محمد
 عبد هللا

اجتماع العقود مع عقد البیع في صفقة واحدة : عند المالكیة و 
 تطبیقاتھا المعاصرة : دراسة تأصیلیة و فقھیة مقارنة

93 

A346.04/38 94 دروس في قانون التھیئة و التعمیر كمال, محمد األمین 

A346.04/47  95 قانون الملكیة الفكریة و الصناعیة 

A346.04/48 الملكیة الفكریةحقوق  شریقي، نسرین  96 

A346.04/49 الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر بین التحدید و التقیید و رد  لعشاش, محمد
 االعتبار

97 

A346.04/50 مدعم بالقرارات القضائیة-قیود الجوار-قیود الملكیة العقاریة:  لعشاش, محمد  
98 

A346.04/51 الفكریة في القانون الجزائري: بحث في حمایة حقوق الملكیة  بلھواري, نسرین
 اإلطار المؤسساتي لمكافحة التقلید

99 

A346.04/52 100 استغالل العقارات الوقفیة في التشریع الجزائري یاسین، لعمیري 

A346.04/53 101 التنظیم القانوني للبناء في الجزائر قندوز، فاطمة الزھراء 



A346.04/54 القانون الجزائريالعقار في  مخلوفي, مجید  
102 

A346.048/12 103 نطاق الحقوق المعنویة للمؤلف في البیئة الرقمیة مازوني ، كوثر 

A346.05/45 104 أحكام المواریث وفق التشریع و العمل القضائي الجزائري بشیر, محمد 

A346.05/46 105 دراسة فقھیة قانونیة :التوضیح في علم الفرائض  إقروفة، زبیدة 

A346.07/171 106 الشركات التجاریة شریقي، نسرین 

A346.07/180 107 اإلفالس و التسویة القضائیة شریقي،نسرین 

A346.07/262 108 قانون ترقیة االستثمار دیدان, مولود 

A346.07/263 السندات التجاریة ووسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري  دغیش, أحمد
 الجزائري

109 

A346.07/264 110 األعمال التجاریة : التاجر ـ المحل التجاري شریقي, نسرین 

A346.07/265 111 السندات التجاریة في القانون الجزائري شریقي، نسرین 

A346.07/266 قبایلي، طیب 
التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون اإلجراءات المدنیة و 

التحكیم التجاري مدعما بنماذج امتحانات مقیاس : اإلداریة
 الدولي

112 

A346.07/267 113 الوجیز في االقتصاد السیاسي بلفراق, فریدة 

A346.07/268 114 القانون التجاري دالندة، یوسف 

A346.07/269 115 القواعد األساسیة في الشركات التجاریة  زایدي, خالد 

A346.07/270 باالجتھادمدعم : المستندیة لالعتماداتالنظام القانوني  خالدي, أمین 
 القضائي الجزائري

116 

A346.07/271 الواردة علیھ: إیجاره وبیعھ  والتصرفات المحل التجاري  زایدي, خالد
 ورھنھ

117 

A346.07/272 السندات التجاریة و وسائل الدفع الحدیثة في القانون التجاري  دغیش, أحمد
السفتجة-السندات التجاریة  :الجزائري   

118 

A346.07/273 الخوصصة و الحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسة  عبدلي, نعیمة
 المتنازل عنھا 

119 

A346.07/274 التاجر -شرح القانون التجاري الجزائري : األعمال التجاریة عمورة, عمار- 
 الشركات التجاریة

120 

A346.07/30  121 القانون التجاري 

A346.08/25 , بن عبد  أیمن
 122 تطور النظام المصرفي في الجزائر الرحمان

A346.08/26 القانون البنكي الجزائري : محاضرات مطبوعة لطلبة الماستر بوزیدي، الیاس 
LMD 

123 



A346/245 حسب آخر تعدیل لعام  الجزائري:شرح قانون الحالة المدنیة  ضویفي , محمد
أحدثھامدعما بقرارات المحكمة العلیا و  2017  

124 

A346/254 التقادم و أثاره في القانون المدني الجزائري على ضوء اجتھاد  خالدي، أحمد
 المحكمة العلیا و مجلس الدولة

125 

A346/629  سي یوسف، زاھیة
 حوریة

الوجیز في عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري: دراسة 
 مقارنة

126 

A346/630 في عقد البیع : دراسة مقارنة بین  لالوكالة ومسؤولیة الوكی غیتري، زین العابدین
 الفقھ اإلسالمي و القانون المدني

127 

A346/631 مصادر االلتزام : المسؤولیة التقصیریة : الفعل المستحق  قتال، حمزة
 للتعویض

128 

A346/632 129 واقع حقوق الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیة مازني، كوثر 

A346/633  130 القانون المدني 

A346/634 131 اإلطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائر شایب باشا , كریمة 

A346/635 بناسي, شوقي 
الشرط في قانون العقود : قراءة جدیدة في ضوء القانون 

المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي (المعدل) و الفقھ 
 اإلسالمي

132 

A346/636 ،العربي بلحاج  أحدث ضوء في الجزائري المدني القانون في العینیة لحقوق 
مقارنة العلیا: دراسة للمحكمة المشھورة القضائیة االجتھادات  

133 

A346/637 ،محمد حزیط الجزائري القانون في التجاریة و المدنیة المواد في اإلثبات   134 

A346/638 القانون الجزائري والمقارنضمان عیوب المنتوج في  ولد عمر, طیب  135 

A346/639 136 عقد الكفالة و عقد الرھن في القانون الجزائري حوحو, یمینة 

A346/640 بلحاج, العربي 
النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدیة في ضوء القانون 

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة  المدني الجزائري والمقارن :
 مدعمة بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا

137 

A347/417 138 المحضر القضائي دیدان, مولود 

A347/463 139 المساعدون الفضائیون دیدان, مولود 

A347/619 طرق اإلثبات الموضوعیة و الشكلیة في القانون و القضاء  بن سعید, عمر
 المدني الجزائري

140 

A347/620 141 محاضرات في قانون اإلجراءات المدنیة : الخصومة القضائیة بن سعید, عمر 

A347/621 142 محاضرات في طرق التنفیذ بن سعید, عمر 

A347/631 143 قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة  دیدان, مولود 

A347/632  بن عبد العزیز، محي
 الدین

الجزائري : دراسة تحلیلیة التبلیغ الرسمي في التشریع 
 وتطبیقیة مقارنة

144 

A347/633 145 الموثق دیدان, مولود 



A347/634 التحكیم-الوساطة  -الطرق البدیلة لحل المنازعات الصلح  أحمد صالح, علي  146 

A347/635  147 قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

A347/636 معزوزي ,عالوة 
التصدي لدى جھات االستئناف و عالقتھ بمبدأ التقاضي على 

درجتین و قاعدة استنفاذ الوالیة : نحو تكریس مفاھیم إجرائیة 
 لتحقیق عدالة نوعیة

148 

A347/637 النظام القضائي  اإلداریة:شرح قانون اإلجراءات المدنیة و  قبایلي، طیب
 الجزائري

149 

A347/638 یعقوبي, عبد الرزاق 
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