
Liste des nouvelles acquisitions (Droit 2018) 

 

 

Cote Auteur Titre N° 

A321.8/11 01 الديمقراطية و دولة القانون ليلى, بن حمودة 

A331.1/04 02 : الوظائف و المهن الحقوق و الواجبات عبد الفضيل عيد, عادل 

A332.7/03 03 القانونالبطاقات البنكية بين الفقه و  أبوعيد, عارف خليل 

A338.47/01 04 يالقطاع السياحي و النمو االقتصاد النصراوي, سلطان 

A340.1/01 05 فلسفة القانون الشاوي, منذر 

A340.7/01 بن عبد العزيز, محيي الدين 
عرض الوفاء و اإلبداع في القانون الجزائري و القانون 

 المقارن و الفقه اإلسالمي
06 

A341.6/01  حساني ، خالد 

جرائم االحتالل الفرنسي للجزائر من وجهة نظر القانون 

دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي  :الدولي 

 اإلنساني و حقوق اإلنسان

07 



A341.7/32 08 اإلنترنت و الجوانب القانونية لنظم المعلومات رشدي, محمد السعيد 

A341/388 سعد هللا، عمر 
اإلنساني : اإلطار القاعدي و قراءة حديثة للقانون الدولي 

 التطور, المصادر األساسية , قابلية التطبيق , اإلطار الجزائي
09 

A341/389 10 اللجوء السياسي في القانون الدولي العام العيدي، جمال فورار 

A342/150 11 التوازن المالي في العقود اإلدارية حليم غازي, هيثم 

A342/375 12 الوسيط في القانون اإلداري الخاليلة, محمد علي 

A342/407 13 الضبط اإلداري : سلطات و ضوابط هندون, سليمان 

A342/408 14 سلطة اإلدارة في سحب القرار اإلداري علي عبد هللا, صالح حسين 

A342/409 15 المرجع في اختصاصات لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة عباس عطية, محمود حمدي 

A342/410 16 تطبيقات المنازعات اإلدارية بن شيخ أث ملويا, لحسين 

A342/411 17 تطبيقات المنازعات اإلدارية  بن شيخ أث ملويا, لحسين 

A342/412 
عاشور الحديدي, أحمد 

 يوسف
 18 أثر التكنولوجيا الحديثة على الوسائل القانونية لجهة اإلدارة

A342/413 الدين األحمد, وسيم حسام 
الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني و 

 الرئاسي : دراسة مقارنة
19 

A342/414  20 الوجيز في القانون اإلداري الذنيبات, محمد جمال 

A342/415 21 القانون اإلداري الكتاب األول ممدوح الصرايرة, مصلح 

A342/416 22 دراسة مقارنة النظام البرلماني : زهاوي, سيروان 

A343.02/01 23 النظام القانوني للملكية المشتركة تومي, مريم 

A343.04/15 24 الطعن بقرار ضريبة الدخل : دراسة مقارنة عبد الكريم العطية, وليد 

A343.07/03  25 الحماية القانونية للعالمات التجارية حمادي, زوبير 

A343.071/01 26 5990فيفري  52المؤرخ في  90-90دراسة قانون رقم  سي يوسف , زاهية حورية 



 المتعلق بحماية المستهلك الجزائري

A343.094/03 27 أحكام عقد النقل عبابنة, محمود محمد 

A343.096/14 28 القانون البحري حسن موسى, طالب 

A343/100 29 المالية العامة و التشريع الضريبي حمود القيسي, أعاد 

A343/101 30 المالية العامة في التشريع الجزائري برحماني, محفوظ 

A344.01/22 31 اإلطار القانوني الخاص لدعم التشغيل في الجزائر عبد هللا, قادية 

A344.04/13 فطناسي, عبد الرحمان 
المسئولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها 

 الطبي في الجزائر
32 

A344.04/15  33 قرارات قضائية في المسؤولية الطبية القادرخضير, عبد 

A344.04/16 الطيب, سماتي 
المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان االجتماعي على 

 ضوء القانون الجديد
34 

A344/49 بخدة, مهدي 
التنظيم القانوني ألوقات العمل في التشريع الجزائري : 

 دراسة مقارنة
35 

A345.04/01  36 المدخل إلى علم البصمات الدروبي, طهكاسب 

A345.05/05 37 الدليل الرقمي و معايير جودته في اإلثبات الجنائي خالد الحمد, مسره 

A345/807 طباش, عز الدين 
شرح القسم الخاص من قانون العقوبات : جرائم ضّد 

 األشخاص و األموال
38 

A345/808 زوليخة, زوزو 
و آليات مكافحتها في التشريع جرائم الصفقات العمومية 

 الجزائري
39 

A345/809 علي ابراهيم الجبوري, أسامة 
دور البنك في مكافحة غسل األموال في ضوء التزامه 

 بالسرية : دراسة مقارنة
40 

A345/810  أغليس, بوزيد 

تالزم مبدأ اإلثبات الحر باالقتناع الذاتي للقاضي الجزائي : 

القانون الجزائري و القانون  دراسة تحليلية مقارنة بين

 المصري و بعض القوانين العربية

41 



A345/811 عواد الحديثي, محمد 
أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام: 

 دراسة مقارنة
42 

A345/812 43 جرائم تزوير المحررات محمود خليل, أحمد 

A345/813  خلفي, عبد الرحمان 
أبحاث معاصرة القانون الجنائي المقارن : نظرة حديثة 

 للسياسة الجنائية
44 

A345/814 عكروم, عادل 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة كآلية 

 لمكافحة الجريمة المنظمة : دراسة مقارنة
45 

A345/815 46 قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الشافعي, عبيدي 

A345/816 عالية, سمير 
القانون الجزائي لألعمال : ماهيته , نظرية جريمة األعمال 

 الجرائم المالية و التجارية
47 

A345/817 الدراجي خلفي, عبد الرحمان 
الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية : دراسة 

 تأصيلية تحليلية مقارنة
48 

A345/818 عبد الكريم عطية, وليد 
القرينة القضائية و دورها في اإلثبات الجزائي : دراسة 

 مقارنة
49 

A345/819 جزول, صالح 
آليات مكافحة جرائم تبييض األموال في التشريع الجزائري و 

 االتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية
50 

A345/820 51 الجزائريالعقوبات السالبة للحرية في التشريع  معاش , سارة 

A345/821 
المتولي الصعيدي, محمد 

 محمد
 52 المحاكم االقتصادية الجنائية : دراسة مقارنة

A345/822 بن شيخ أث ملويا, لحسين 
المنتقي في القضاء الجزائي : الجرائم ضد األسرة و اآلداب 

 العامة , الجرائم ضد األموال
53 

A345/823 الشافعي، أحمد 
للشخص المعنوي في القانون الجزائري و  المسؤولية الجزائية

 القانون المقارن
54 

A345/824 الشافعي، أحمد 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري و 

 القانون المقارن
55 

A345/825 56 الدور الوقائي للبنك في مكافحة تبييض األموال نبيلة, قيشاح 



A345/826 محمد الخضري, وائل كمال 

أثر القضاء الجنائي الدولي على العدالة الجنائية : الجزء 

الثاني المؤسسات القضائية الدولية و أزمة العدالة الجنائية في 

 ضوء القضايا الدولية

57 

A345/827 محمد الخضري, وائل كمال 

أثر القضاء الجنائي الدولي على العدالة الجنائية : الجزء 

أثره على مبادئ القانون  األول القضاء الجنائي الدولي و

 الجنائي الداخلي و الدولي

58 

A346.01/83 بن شيخ أث ملويا, لحسين 
رسالة في طالق الخلع : دراسة قانونية, فقهية و قضائية 

 مقارنة
59 

A346.01/84 60 أحكام الزوجية و آثارها في قانون األسرة الجزائري العربي, بلحاج 

A346.01/85 جمال, نجيمي 
قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل و تأصيل مادة بمادة : 

 5952يوليو  52المؤرخ في  55-52القانون رقم 
61 

A346.01/86 62 قانون األسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي نجيمي، جمال 

A346.02/88 سرايش , زكريا 
 الوجيز في العقود الخاصة: اإليجار, المقاولة, الوكالة,

 الشركة المدنية
63 

A346.02/89 محمد, بودالي 
الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري : دراسة 

 مقارنة مع قوانين فرنسا و ألمانيا و مصر
64 

A346.02/90 65 العقود اإلدارية الجبوري, محمود خلف 

A346.04/38 66 دروس في قانون التهيئة و التعمير كمال, محمد األمين 

A346.04/39 حكيمة, كحيل 
استغالل األراضي الفالحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا 

 للتشريع الجزائري
67 

A346.04/40 خلفوني, مجيد 
شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري مدعم 

 بقرارات قضائية
68 

A346.048/11  69 المجاورة الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق خلفي, عبد الرحمان 

A346.05/41 عبد العزيز, عزة 
أحكام التركات و قواعد الفرائض و المواريث في التشريع 

 اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري
70 

A346.07/245 حمادة , عبد الرازق حمادة [P.P.P]  71 عقود الشراكة 



A346.07/246 72 دراسة مقارنة الحق في االسم التجاري : سيد أمام, خالد محمد 

A346.07/247 محمد عبد السالم, زينب 
الشركات المتعددة الجنسيات و معايير السيادة للدول وفق 

 القانون الدولي
73 

A346.07/248 جعفر شريف, أميرة 
التنظيم القانوني للخصخصة و دورها في جذب االستثمارات 

 األجنبية
74 

A346.07/249 
بن هاشل الزحمي, سلوى 

 سالم
 75 النظام القانوني للسرية المصرفية : دراسة مقارنة

A346.07/250 76 اإلسناد التجارية في القانون الجزائري نادية, فضيل 

A346.07/251 77 الطبيعة القانونية للوكيل الذكي على شبكة االنترنيت كمال أحمد, أحمد 

A346.07/252 78 للمنتجات الوطنيةالحماية القانونية  هادي إسماعيل, شيروان 

A346.08/13 سالم, زينب 
المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية بين التشريع المصري 

 و التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
79 

A346.08/14 80 الخدمات البنكية اإللكترونية عبر اإلنترنت أبو فروة, محمود محمد 

A346.08/15 بن محمد الحضرمي, خليفة 

عقد إيجار -العمليات البنكية و مسؤولية البنك المدنية : الوديعة

الوفاء بالبطاقات -عقد الخصم-التحويل البنكي-الخزائن

 االئتمانية

81 

A346/582 سرايش , زكريا 
الوجيز في الحقوق العينية األصلية : كتاب مدعم بالفقه 

 اإلسالمي
82 

A346/598 علي المتولى, أماني 
الهندسة الوراثية و التلقيح الصناعي في الفقه ضوابط استخدام 

 و القانون
83 

A346/599 مازوني, كوثر 
قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة 

 التجربة الجزائرية
84 

A346/600 عبد الرزاق, دربال 
التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري في 

 الجديد 247-15ظل المرسوم الرئاسي 
85 

A346/601 عبد هللا الفيضي, أوان 
األحكام الشرعية و القانونية للبصمة الوراثية في اإلثبات 

 دراسة مقارنة  :القضائي المدني
86 



A346/602 87 النظام القانوني لتصفية الشركات : دراسة مقارنة محمد أسعد، هلمت 

A346/603 88 : أثر ظاهرة التقليد على المستهلك حقوق الملكية الصناعية حفيظة, دزيري 

A347.01/02 نايف الدليمي , اجياد ثامر 
أحكام قطع السير في الدعوى المدنية و آثاره القانونية: دراسة 

 تحليلية مقارنة
89 

A347.06/06 
يوسف الصادق, محمود 

 األمير

عن الشهادة و أثره على حكم القاضي في الفقه  الرجوع

 اإلسالمي و القانون الوضعي
90 

A347.06/07 شمالل, علي 
الجديد في شرح قانون اإلجراءات الجزائية : الكتاب األول 

 االستدالل و االتهام
91 

A347.06/08 شمالل, علي 
الكتاب الثاني  :الجديد في شرح قانون اإلجراءات الجزائية 

 التحقيق و المحاكمة
92 

A347.07/06 93 أحكام و قواعد التنفيذ نصر محمد, محمد 

A347/556 94 اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن خلفي, عبد الرحمن 

A347/600  95 التحقيق في دعاوي القضاء اإلداري : دراسة تحليلية نقدية أغليس, بوزيد 

A347/602 96 نطاق و أحكام المسؤولية المدنية لألطباء و إثباتها محمد, رايس 

A347/603 بوشينة, حسين 
الدليل العملي للمحامي في المواد المدنية تحرير العرائض : 

 مبادئ عامة في تحرير العرائض
97 

A347/604 98 المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري محمد, رايس 

A347/605  99 األبعاد القانونية المتداد شرط التحكيم دويدار، طارق سميرطلبة 

A347/606 
محمد شوشاري, صالح 

 الدين
 100 الدليل العملي للمحامي

A347/607 101 طرق التنفيذ في المواد المدنية و اإلدارية شحط عبد القادر, العربي 

A347/608 صبحي, سمير 
وفقا للقانون أحكام الوقف في ضوء الشريعة اإلسالمية 

 السعودي
102 

A347/609 103 الدليل العملي للمحامي في المواعيد القانونية صقر, نبيل 



A350/10 104 القيادة و الرقابة و االتصال اإلداري عياصرة, معن محمود 

A351/05 105 المالية العامة و التشريع الضريبي القيسي، أعاد حمود 

A352.3/02  ,106 إدارة المنظمات : منظور كلي ماجدعبد المهدي مساعدة 

A360/02 
حمودي مصطفى, جمال 

 الدين
 107 أثر الفساد اإلداري و المالي على البناء التنموي

A363.73/01 108 إدارة الجودة الشاملة للبيئة و المسؤولية االجتماعية أحمد الطويل, أكرم 

A368.08/01 109 في نظام التأمين غطاء الحماية و التعويض بهيج شكري, بهاء 

A368/16 110 مبادئ التأمين عقل, سعيد جمعة 

A372.6/01 111 مهارات االتصال و فن التعامل مع اآلخرين أبو السعيد, أحمد العبد 

A382/13 112 النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونية بن سعيد, لزهر 

A382/14 الشعيبي, فؤاد 
الجوانب القانونية للتجارة االلكترونية : دراسة تطبيقية على 

 عقد االشتراك في بنوك المعلومات االلكترونية
113 

A651.75/01 114 و كتابة المراسالت اإلدارية يفن التحرير اإلدار الدعامسة, لينا 

A657.45/02 عبد الغني محمود , سمير 
المعلومات  معلى نظ التشغيل اإللكتروني للبيانات و انعكاساته

 بمنظمات األعمال
115 

A658.022/01 116 مشروعك الصغير خطوة بخطوة عوض, أشرف 

A658.3/04 117 أخالقيات العمل السكارنة, بالل خلف 

A658.403/01 الالمي, غسان 
نظم المعلومات و دورها في تطوير منظمات األعمال و 

 تنميتها : الجزء األول
118 

A658.403/02 الخفاجي, نعمة 
نظم المعلومات و دورها في تطوير منظمات األعمال و 

 تنميتها
119 

A658/18 120 إدارة المشاريع دودين, أحمد يوسف 

A658/19 121 األداء الشامل في منظمات األعمال كواشي, مراد 



A658/20 شريف, علي مصيلحي 

اإلدارة  اإلدارة في منظمات األعمال و أسس الرقابة عليها :

المالية, إدارة التسويق , إدارة اإلنتاج , التفويض و 

 الالمركزية

122 

A659/04 123 أخالقيات ممارسة العالقات العامة خلف هللا دياب, وليد 

020/17 
Marcerou-Ramel, 

Nathalie 
Les métiers des bibliothèques 124 

343.44/34 Koubi, Geneviève Droit du service public 125 

346.44/30 Duville, Tiphaine Le droit de l'édition numérique 126 

 


