
 

 قائمة المقتنیات الجدیدة

 مكتبة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 2021

 

  العنوان المؤلف الشفرة

021.2/02 Maury, Yolande 
Bibliothèques en mouvement : innover, 
fonder, pratiquer de nouveaux espaces de 
savoir 

01 

025.431/01 Béthery, Annie  Guide de la classification décimale de 
Dewey : tables abrégées 

02 

344.04/30 Demunck, Claire Covid-19, sécurité publique et droit pénal 03 

344.04/31 Dechristé, Caroline Covid-19 et droit du travail 04 

346.02/41 Simon, Dorithée Bien passer ses marchés publics 05 

808.066/39 Kadyss, Roselyne 

Rédiger avec succès lettres, e-mails, 
documents administratifs et professionnels : 
Des outils, méthodes et modèles pour une 
rédaction administrative et professionnelle 
efficace 

06 

808.066/40 Gandouin, Jacques Rédaction administrative Afrique : Maghreb, 
Afrique subsaharienne 

07 

A025.04/01 08 حوسبة (أتمتة) المكتبات قندیلجي، عامر إبراھیم 



A025.32/01 09 أسس الفھرسة و التصنیف قندیلجي، عامر ابراھیم 

A025.431/01  الشوابكة, یونس أحمد
 إسماعیل

الجداول  النسبي:تصنیف دیوي العشري و الكشاف 
 الرئیسیة و المساعدة

10 

A025.431/02  الشوابكة, یونس أحمد
 11 تصنیف دیوي العشري و الكشاف النسبي : الكشاف النسبي إسماعیل

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

12 

A277.542/01  ،محمد أحمد عطاعمارة  13 النقود و أثارھا في تقییم الحقوق و الواجبات: دراسة مقارنة 

A302.2/20 14 اإلعالم و التنمیة السیاحیة كافي، مصطفى یوسف 

A302.23/03 النظام القانوني الستغالل نشاط السمعي البصري : في  بریك ، نور دین
 التشریع الجزائري

15 

A320.4/01 حدود السلطة التنفیذیة : في ظل تطور النظام السیاسي  بارة، كریمة رزاق
 الجزائري

16 

A321.8/14 إشكالیة التنمیة و الدیمقراطیة في الوطن العربي: دراسة  دحمان، عبدالحق
 حالة الجزائر

17 

A327.2/01 18 الحمایة الجنائیة والدولیة للبعثات الدبلوماسیة مازن، إبراھیم احمد 

A328.3/18 ،محمد ساجد یزن خلوق السلطة التشریعیة و صنع السیاسة العامة في النظام  
 البرلماني: دراسة مقارنة

19 

A338.9/11 20 الحقوق االقتصادیة في إطار تحقیق التنمیة المستدامة أیت تفاتي، حفیظة 

A340.01/02 21 مھارات البحث والكتابة القانونیة محاسنة، نسرین سالمة 

A340.1/05  ،الفي محمددرادكة  22 مدخل العلوم القانونیة : نظریة القانون, نظریة الحق 

A340.5/07 23 الوجیز في تاریخ النظم القانونیة بوخالفة، فیصل 

A341.2/22 24 الویبو و دورھا في حمایة الملكیة الصناعیة حمادي، زوبیر 

A341.4/14  مدبولي، باسم محمد
 فاضل

الرقمیة : دراسة تحلیلیة حمایة الخصوصیة عبر البیئة 
مقارنة في ضوء القانون المصري و الفرنسي و الشریعة 

 اإلسالمیة

25 

A341.42/01 المعارف التقلیدیة و حمایتھا في إطار الملكیة الفكریة :  خلفان، كریم
 دراسات علمیة أكادیمیة محكمة

26 

A341.48/23 27 حقوق األخر فشار، عطاء هللا 

A341.48/24   كاوه یاسینسلیم، دور القضاء اإلداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة:  
 دراسة مقارنة

28 

A341.48/25 دور المنظمات غیر الحكومیة في ضمان حقوق اإلنسان:  ده شتي، صدیق محمد
 دراسة تطبیقیة

29 

A341.48/26 30 مبادئ حقوق اإلنسان الشراري، ذیاب بن مقبل 

A341.48/27 الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بحقوق اإلنسان و حقوق  خضراوي، عقبة
 الالجئین

31 



A341.48/28 32 المواثیق األساسیة لحقوق اإلنسان فشار ، عطاء هللا 

A341.48/29 العنف الجنسي ضد المرأة علي ضوء القانون الدولي صدیقي، سامیة 
33 

A341.5/20 العربیة قوانین التحكیم عبد الرحمن، حسام الدین  34 

A341.5/21 35 مبدأ سلطان اإلرادة في التحكیم التجاري الدولي المؤسساتي دوادي، خالد 

A341/157 االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالزواج والصحة والتنظیم النقابي  حسم الدین، وسیم
 وسیاسات العمل والتعلیم

36 

A341/420 التدخل الدولي في المنازعات المسلحة : بین الضرورة و  شعت، عبد هللا نوار
 مبدأ عدم التدخل

37 

A341/421 االعتمادات المستندیة في القانون الدولي الخاص : دراسة  وائلي، عمر محمد شبیب
 مقارنة

38 

A341/422 التنظیم القانوني التفاقیات و عقود الدولة داخلیا و خارجیا محمود، وھب أحمد 
39 

A341/423 40 القانون الدولي العام: المبادئ العامة, المصادر, األشخاص جاسم، فائز ذنون 

A341/424  راھي الفتالوي، ازھر
 عبد األمیر

المسؤولیة المترتبة علي مطوري األسلحة : ذاتیة التحكیم 
 في القانون الدولي العام

41 

A341/425 و منطقة الفراغ التشریعي : دراسة في  الھجمات السیبرانة محسن ، محمد عباس
 میثاق األمم المتحدة و القانون الدولي

42 

A342.02/01 2020-1963الدساتیر الجزائریة و تعدیالتھا  فشار, عطاء هللا  43 

A342.083/02 قانون الجنسیة الجزائریة : وفق التعدیالت الجدیدة بموجب  مجموعة من الباحثین
01-05األمر   

44 

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

45 

A342/485  ،طھ حسین الحسیني
 46 الوسیط في القضاء الدستوري محمد

A342/486  ،طھ حسین الحسیني
 47 الوسیط في القضاء الدستوري محمد

A342/487 ،طھ حسین الحسیني 
 48 الوسیط في القضاء الدستوري محمد

A342/488  طھ شیخ، محمود
 49 أصول القانون الدستوري البرزنجي

A342/489 50 دراسات في القضاء الدستوري شورش، حسن عمر 

A342/490  المدحتى، سامر محمد
 حسین

مسؤولیة اإلدارة عن األعمال المادیة الناتجة عن الخطأ : 
 دراسة مقارنة

51 

A342/491 52 الحریات العامة: في ضوء الدستور و التشریعات الجزائریة األخضري، نصر الدین 

A342/492  الجعشمي، كمال خیري
 53 أفاق و تحدیات الالمركزیة اإلداریة : دراسة مقارنة كصیر



A342/493 الدلیل  التدریب اإلداري: رؤى نظریة و حاالت واقعیة, خضیر، أحمد محروس
 الشامل للتدریب

54 

A342/494 النظام الدستوري و المؤسسات الدستوریة في المملكة  قوینس، نعیمة
 العربیة السعودیة

55 

A342/495 56 القرارات اإلداریة: الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة صوالحیة، عماد 

A343.096/15 النظام القانوني لمسؤولیة مالك السفینة : كمجھز, كناقل  سطاس، نفن بدر الدین
 للبضائع. دراسة قانونیة مقارنة

57 

A344.01/27 الحمایة الجزائیة للحقوق العمالیة في التشریع الجزائري و  محمد، بن أحمد
 المصري: دراسة موضوعیة قانونیة

58 

A344.01/28 التي تعد في إطار عقد عمل النظام القانوني للمصنفات : بن عمارة ، محمد  59 

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

60 

A344.041/13 المسئولیة المدنیة الناشئة عن استخدام األدوات الطبیة : في  قدرةلطیف، زینة
 القانون العراقي و القانون المقارن

61 

A344.046/16 حمایة البیئة من التلوث : في القانون اإلداري و الفقھ  أحمد، عبد هللا
 اإلسالمي

62 

A344.046/17 الضبط اإلداري و حمایة البیئة : دراسة تحلیلیة على ضوء  معیفي، كمال
 التشریع الجزائري

63 

A344/61 التنمیة المستدامةالحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ظل  موسعي, میلود  64 

A345.025/01 الجرائم ضد األشخاص واألموال : قانون العقوبات  حیدرة، سعدي
 الجزائري, القسم الخاص بین النص و الواقع

65 

A345.05/11 نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیة المقارنة : سلسلة أبحاث جنائیة  خلفي، عبد الرحمان
 معمقة

66 

A345.05/12  الفتاح عبد الجبارة، عبد
 67 القبض علي المتھم : توقیفھ, استجوابھ, محاكمتھ اللطیف حسین

A345.06/01  العواري، عبد الفتاح
 بھیج عبد الدایم

دور البصمة الوراثیة في إثبات الجرائم الجنائیة : دراسة 
 فقھیة مقارنة

68 

A345/787 الدولي  االتجاھات الحدیثة للضحایا من منظور القانون الحو، عمرو عزت
 الجنائي

69 

A345/877 التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاھرة الفساد في التشریع  نجار، الویزة
 الجزائري : دراسة مقارنة

70 

A345/883  عبد هللا الدلیمي، زیاد
 71 الحمایة الجنائیة لمواد الطاقة النوویة: دراسة مقارنة طارق

A345/884 للثوابت الوطنیةالحمایة الجنائیة  رحماني، منصور  72 

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

73 

A346.01/97 أحكام النظام المالي للزوجین : على ضوء التشریع, دراسة  محروق، كریمة
 مقارنة

74 



A346.04/55  للعقارات: دراسة مقارنةتملك األجانب  غازي، حمود محمد  75 

A346.04/56 الوجیز في شرح العقود المسماة البیع باإلیجار : وشرح  الفتالوي ، صاحب عبید
 قانون المالكین و المستأجرین

76 

A346.04/57 الممتلكات الثقافیة العقاریة : بین متطلبات الحمایة القانونیة  خوادجیة ، سمیحة حنان
 وواقع التثمین

77 

A346.048/13 78 الجزائر والحمایة الدولیة االتفاقیة لحقوق الملكیة الصناعیة حمادي، زوبیر 

A346.048/14 الحمایة القانونیة للمستھلك في المعامالت االلكترونیة:  بورزق، احمد
 دراسة مقارنة

79 

A346.066/01  ،عبد الغاني الصغیر
 80 النظام القانوني الندماج الشركات حسام الدین

A346.066/02  المعمري، عبد الوھاب
 عبد هللا

الوجیز في الشركات التجاریة و اإلعسار : شرح قانون 
 الشركات التجاریة, شرح قانون اإلعسار

81 

A346.066/03  الككلي، بشیر علي عبد
 الرحیم

النظام القانوني للشركات المساھمة العامة : وفقا ألخر 
لسنة  23اري رقم التعدیالت في قانون النشاط التج

م, دراسة مقارنة في القانون اللیبي و المصري2010  

82 

A346.07/275  عبودي، أزھر محمد
 83 تنازع القوانین في األوراق التجاریة: دراسة مقارنة حسین

A346.072/01  إبراھیم، مصطفى عبد
 اللطیف

 التحكیم في المنازعات الناشئة عن العقود اإلداریة الدولیة :
 عقود بیع الغاز

84 

A346.08/27 85 قانون الدفع االلكتروني خنفوسي، عبد العزیز 

A346.086/01  ال محمود، تركي عبد
 86 المصلحة في عقد التأمین هللا

A347.03/01 87 الطعن باإلنكار و الجھالة فقھا قضاء: دراسة مقارنة أحمد، إبراھیم سید 

A347.06/12  ,محمد علي الجابري
 88 الحجیة الجنائیة لتقریر الخبیر: دراسة مقارنة ایمان

A347.09/02 89 االتفاق على الصلح و التوفیق بین المتنازعین ھیكل، جمال أحمد 

A347/576 حدود سلطة ھیئات التحكیم تجاه وسائل اإلثبات المختلفة:  عالم، محمد یوسف
 دراسة مقارنة

90 

A352.14/02 أداء اإلدارة المحلیة: في ضوء التطورات سیاسات تحسین  طاشمة، بومدین
 المعاصرة

91 

A364.019/01  الجابري، إیمان محمد
االضطراب النفسي على المسؤولیة الجنائیة أثر علي  92 

A364.14/01  عبد العزیز لطفي، جاد
 هللا

بین سیاسة السوق االلكترونیة و  أمن المجتمع اإللكتروني :
 التعاون الدولي في اطار مواجھة الجرائم االلكترونیة

93 

A364.14/02  صدام، حسین یاسین
 94 جرائم تلویث البیئة: من منظور شرعي و قانوني و علمي العبیدي

A364.14/03 95 الجریمة البیئیة و سبل مكافحتھا في التشریع الجزائري بوخالفة، فیصل 



A364.15/03 96 جریمة السطو المسلح: دراسة مقارنة المراغي، أحمد عبد الاله 

A364.15/04 تطور مفھوم جرائم اإلبادة الجماعیة في نطاق المحكمة  عبد الحافظ, معمر رتیب
 الجنائیة الدولیة

97 

A364.15/05  العبیدي، عمر عباس
 98 اإلرھاب اإللكتروني في نطاق القانون الدولي خضیر

A364.6/02 99 علم العقاب شریك، مصطفى 

A364/27 جریمة استغالل النفوذ في مجال الصفقات العمومیة: دراسة  عمراني، مصطفى
 مقارنة

100 

A365.7/01 101 البدائل العقابیة للحبس و إعادة إصالح المحكوم علیھم علي، محفوظ علي 

A365/05 العقابیة التأھیل االجتماعي في المؤسسات العوجي، مصطفى  102 

A651.75/03 103 تقنیات التحریر اإلداري و معالجة البرید اإلداري األخضر, دعلوس 

 


