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 4423 موانع الشھادة في الفقھ اإلسالمي
 4723 مواجھة جریمة الرشوةفي التشریع الجزائري
مواطن یقترح إنشاء مصرف حكومي یتولى إراض الموظفین 

محافظ ھیئة اإلستثمار في مجلس  -لشراء أرض ومسكن 
اإلساءة للمرأة السعودیة خطأ : یواخیم الشورىالنائب األلماني

 وعاقبنا المتسبب

4841 

في الفقھ وقضاء مجلس الدولة: أوجھ الطعن بإلغاء القرار اإلداري   6305 
: إلتجاء الجھات اإلداریة للتحكیم اإلختیاري في العقود اإلداریة  9564 



األسس العامة، والخصائص الجوھریةةالتي تقوم علیھا نظریة العقد 
 ..... اإلداري
 7760 إمتیاز إستغالل الشواطىء في التشریع الجزائري
 6413 إمتیاز التقاضي في التشریع الجزائري
 10003 إمتیاز بائع العقار في التشریع الجزائري

دراسة : إمتیازات اإلدارة في القانون المناقصات والمزایدات 
 9784 مقارنة بأحكام العقود الحكومیة في القانون األمریكي

إمتیازات المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقة العمومیة في ظل 
247- 15المرسوم الرئاسي   8611 

نصوص وقوانین -اجتھادات : موجبات وعقود   5854 
دوریة أكادیمیة محكمة: منتدى األستاذ   = Forum de 

l'enseignant 2806 

 634 موجز أحكام اإللتزام
النظریة العامة للقانون و النظریة العامة : موجز المدخل للقانون 

 2262 للحق

النظریة العامة للقانون و النظریة العامة : موجز المدخل للقانون 
 5803 للحق وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري

حق الملكیة في ذاتھ ( حق الملكیة : موجز الحقوق العینیة األصلیة 
أسباب كسب الملكیة - ) 6846 

في ضوء حكم محكمة النقض . : تأمین البحريموضوع عقد ال
دراسة مقارنة - 2005مارس  22المصریة الصادر في  . 157 

 -تحلیلیة  -تأصیلیة ( دراسة : موسوعة منظومة حقوق اإلنسان 
الجزء األول) : مقارنة   9501 

 -تحلیلیة  -تأصیلیة ( دراسة : موسوعة منظومة حقوق اإلنسان 
يالجزء الثان) : مقارنة   9502 

التعلیق على قانون : موسوعة ھرجة في اإلثبات المدني و الجنائي 
اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة و المعدل بالقانون ضوء الفقھ 
 و القضاء

1738 

اإلثبات الجنائي: موسوعة ھرجة في اإلثبات المدني و الجنائي   1740 
التعلیق على قانون : موسوعة ھرجة في اإلثبات المدني و الجنائي 

لسنة  76اإلثبات في المواد المدنیةو التجاریة و المعدل بالقانون 
في ضو الفقھ و القضاء 2007  

1739 

موسوعة أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى 
مذكرات الدفاع  -مذكرات الدفاع لدى محكمة النقض : والطعون 

دفاع أمام اإلستئناف العالي مذكرات ال -لدى المحكمة اإلداریة العلیا 
الجزء األول:   

4140 

موسوعة أصول المرافعات ومذكرات الدفاع في الدعاوى و 
مذكرات الدفاع  -مذكرات الدفاع أمام المحاكم اإلبتدائیة : الطعون 

الجزء الثاني: أمام المحاكم الجزئیة   
4147 

إفتاء - تشریعات قضاء : موسوعة األوقاف   6934 
اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : الملكیة الفكریة موسوعة 

المغرب  - سوریا  -مصر(حمایة الملكیة الفكریة في : المجلد الثاني: 
لیبیا - اإلمارات  -الیمن  -  ) 

5317 

اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : موسوعة الملكیة الفكریة 
 5319 -السعودیة  -تونس (الفكریة في حمایة الملكیة: المجلد الرابع : 



لبنان -عمان  -السودان  -العراق  -البحرین  ) 
اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : موسوعة الملكیة الفكریة 

االمجلد الثالث :  - الكویت  - األردن (حمایة الملكیة الفكریة في  :
فلسطین -الجزائر  - قطر   ) 

5318 

اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : فكریةموسوعة الملكیة ال
حمایة الملكیة الفكریة في اإلتفاقیات الدولیة: المجلد األول :  . 5304 

موسوعة المذكرات أمام محاكم األسرة للمسلمین و المسیحیین و 
األجانب مع التعلیق علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض حتى 

2005عام  
10368 

مع التعلیق علیھا بأحدث : ت أمام القضاء المدني موسوعة المذكرا
1999أحكام محكمة النقض والدستوریة العلیا حتى عام   10367 

مع التعلیق علیھا بأحدث : موسوعة المذكرات أمام القضاء المدني 
2001أحكام محكمة النقض والدستوریة العلیا حتى عام  3788 

حجیة : التجاریة و الشرعیة موسوعة اإلثبات في المواد المدنیة و 
 - اإلستجواب  -اإلقرار  - قوة األمر المقضي  - األمر المقضي 

: الصیغ النموذجیة  -نصوص تشریعیة  -الخبرة  -المعاینة  -الیمین 
 الجزء الثالث

10454 

موسوعة اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة في ضوء 
القرائن  - شھادة الشھود :  1995الفقھ وقضاء النقض حتى سنة 
القرائن غیر  -القرائن القضائیة  - القانونیة القاطعة وغیرالقاطعة 

الجزء الثاني: أحكام محكمة النقض  -القضائیة   

10453 

موسوعة اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة في ضوء 
األدلة  -األحكام العامة :  1995الفقھ وقضاءالنقض حتى سنة 

الجزء األول: ابیة الكت  
10452 

المؤسسة : الجزء األول : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
 427 التجاریة

العقود : الجزء الثامن : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
 444 التجاریة

الشركات : الجزء الثالث : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
2التجاریة   432 

الشركات : الجزء الثاني : قانون التجارة موسوعة الوسیط في 
1التجاریة   431 

عملیات : الجزء الخامس : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
2المصارف   430 

عملیات : الجزء الرابع : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
1المصارف   429 

الصلح الواقي : الجزء السابع : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
2واإلفالس   433 

الصلح : الجزء السادس : موسوعة الوسیط في قانون التجارة 
1الواقي واإلفالس  428 

 8317 موسوعة اإلتفاقیات القضائیة الدولیة
شرح لتشریعات األحوال الشخصیة : موسوعة األحوال الشخصیة 

1992لسنة  23و1985لسنة  100المعدلة بالقانونین   9798 

شرح لتشریعات األحوال الشخصیة : الشخصیة موسوعة األحوال 
الوالیة على  - 1992لسنة 23و1985لسنة  100المعدلة بالقانونین 

الجزء الثاني....... : النفس والمال  
2288 



شرح التشریعات األحوال الشخصیة : موسوعة األحوال الشخصیة 
الوالیة على  - 1992لسنة  33و 1985لسنة 100المعدلة بالقانونین 

الجزء األول......... : نفس والمالال  
2289 

النصوص ، و الفقھ ، : موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 
ومبادئ النقض أقسام رئیسیة شاملة ووافیة ، یتكون كل منھا من 

دراسة مقارنة مع أھم التعدیالت التشریعیة وأحكام  -عدة كتب 
الجزء الثاني... : النقض الحدیثة ومذاھب الفقھ طبقا للقانونین   

4142 

النصوص ، و الفقھ ، : موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 
أقسام رئیسیة شاملة ووافیة ، یتكون كل منھا من : ومبادئ النقض 

دراسة مقارنة مع أھم التعدیالت التشریعیة وأحكام  -عدة كتب 
:  2000لسنة  91و1النقض الحدیثة ومذاھب الفقھ طبقا للقانونین 
أنور العمروس/ ول الجزء األ  

4151 

النصوص ، و الفقھ ، : موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 
قضاء األحوال الشخصیة للمسلمین ، شرح : ومبادئ القضاء 

واللوائح  2000لسنة 1والقانون رقم  1985لسنة 100القانون 
الجزء : التنفیذیة، وشرح الئحة المأذونین والموثقین المنتدبین 

 الرابع

4152 

النصوص ، و الفقھ ، : موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 
قضاء األحوال الشخصیة للمسلمین ، شرح : ومبادئ القضاء 

واللوائح  2000لسنة  1و القانون رقم  1985لسنة100القانون 
 الجزء الثالث : ..........التنفیذیة 

4143 

لمیة رؤیة ع: موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات الجنائي 
: وعملیة مستحدثة ألدلة اإلثبات والنفى في جمیع المواد الجنائیة 

 ...الجزء األول
2052 

رؤیة علمیة : موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات الجنائي 
: وعملیة مستحدثة ألدلة اإلثبات والنفى في جمیع المواد الجنائیة 

 ...الجزء الثالث
2053 

: حسین سعد نصار ; ثبات الجنائيموسوعة المحامي الشاملة في اإل
رؤیة علمیة وعملیة مستحدثة ألدلة اإلثبات والنفى في جمیع المواد 
 الجنائیة

7738 

 2008لسنة  120القانون رقم : موسوعة المحاكم اإلقتصادیة 
المجلد : بإصدار قانون المحاكم اإلقتصادیة وقراراتھ التنفیذیة 

 ...اإلول
2044 

 2008لسنة  120القانون رقم : صادیة موسوعة المحاكم اإلقت
المجلد : بإصدار قانون المحاكم اإلقتصادیة وقراراتھ التنفیذیة 

 ...الثالث
2045 

القانون رقم : محمود إبراھیم سالمة ; موسوعة المحاكم اإلقتصادیة
بإصدار قانون المحاكم اإلقتصادیة وقراراتھ  2008لسنة  120

 التنفیذیة
7739 

دراسة : الشرعیة في الزواج والطالق والخلع  موسوعة األحكام
: تأصیلیة مقارنة في ضوء المذاھب األربعة و القوانین الوضعیة 

المرجع الوافي في قضاء األحوال الشخصة : الجزء الثالث 
 للمسلمین

4149 

دراسة : موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج والطالق والخلع 
: ربعة و القوانین الوضعیة تأصیلیة مقارنة في ضوء المذاھب األ

 الجزء الثاني
4150 

دراسة : موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج والطالق والخلع  4148 



: تأصیلیة مقارنة في ضوء المذاھب األربعة و القوانین الوضعیة 
النصوص المعدلة في األحوال الشخصیة للمسلمین: الجزء الرابع  

دراسة : والطالق والخلع  موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج
: تأصیلیة مقارنة في ضوء المذاھب األربعة و القوانین الوضعیة

 الجزء األول
4141 

: وفقا ألحدث التعدیالت : موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 
الحكم في  -قبول اإللتماس وآثاره  - أوجھ إلتماس إعادة النظر 

أوجھ الطعن بالنقض -اإللتماس   ...... 
7655 

: وفقا ألحدث التعدیالت : موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 
التسبیب وعیوبھ  -تصحیح األحكام وتفسیرھا  -األحكام وإصدارھا 
الجزء الثالث....... : بطالن األحكام وإنعدامھا  -  

7653 

: وفقا ألحدث التعدیالت : موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 
الدفوع  -إجراءات الجلسات ونظامھا  - النیابة العامة تدخل  -الغیاب 

الجزء الثاني................ : الطلباي العارضة  -اإلدخال  -  
7658 

: وفقا ألحدث التعدیالت : موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 
إعالن  - سقوط الحق في الطعن  -بدء میعاد الطعن  - جواز الطعن 

الجزء الرابع......... :  شكل اإلستئناف -الطعن   
7654 

: وفقا ألحدث التعدیالت : موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 
 -أعمال المحضرین  - المصلحة  - سریان قوانین المرافعات 

الجزء األول....... : البطالن  -المواعید  - اإلعالن   
7657 

: یالت وفقا ألحدث التعد: موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 
الحجز القضائي  -التنفیذ الجبري ومنازعاتھ  - قاضي التنفیذ 

الجزء السادس: مخاصمة القضاة  - العرض واإلیداع  - واإلداري   
7656 

 4392 موسوعة المصطلحات القانونیة
تامین الحریق  -مباديء التامین  -مفھوم الخطر : موسوعة التأمین 

تامین الجریمة -إرشادات عامة  -  - ............... 1656 

اإلتفاقات الدولیة و قوانین الدول العربیة: موسوعة التحكیم   5308 
 - االردن  - الشرع اإلسالمي : موسوعة التحكیم في البالد العربیة 

البحرین - اإلمارات  ........... 2785 

البطالن في : موسوعة البطالن في القانون المدني وقانون العقوبات 
والقوانین الخاصة القانون المدني .... 10480 

 10313 .موسوعة التشریعات العسكریة في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع
 2885 موسوعة الجرائم الضریبیة

: المجلد األول : موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 
السودان - اإلمارات  -سوریا  - مصر   5305 

: المجلد الثالث : العربیة  موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة
الیمن - قطر  -فلسطین  -الكویت  -العراق   5310 

: المجلد الثاني : موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 
المغرب -الجزائر  -تونس  - األردن   5306 

لبنان :المجلد الرابع : موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 
-موریتانیا  -الصومال  - جیبوتي  -البحرین  - السعودیة -لیبیا  -

 عمان
5307 

موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء 
نظریة الحكم المدني: الفقھ و قضاء النقض   10476 

موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء 
ي و تطبیقاتھا القضائیةنظریة الحكم الجنائ: الفقھ و قضاء النقض   10477 



موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء 
التطبیقات القضائیة للحكم المدني: الفقھ و قضاء النقض   10478 

موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة والجنائیة على ضوء 
اإلستئناف( نظریة الحكم المدني : الفقھ و قضاء النقض  ) 10483 

دعوى بطالن العقود بسبب إخالل : موسوعة الدعاوى العملیة 
مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى  - بركن من أركان العقد 

 ... الطعن
2603 

األحكام العامة للشركة: موسوعة الشركات التجاریة   420 
األحكام العامة في الشركات : موسوعة الشركات التجاریة 

شركة  -شركات األشخاص  -المدني المنظمة لھا ونصوص القانون 
شركة التوصیة البسیطة - التضامن  ...... 

690 

و ) ھولدنغ(الشركات القابضة : موسوعة الشركات التجاریة 
أوفشور(الشركات المحصور نشاطھا خارج لبنان  ) 422 

الجزء : الشركة المحدودة المسؤولیة : موسوعة الشركات التجاریة 
 423 السادس

مجلس اإلدارة -الشركة المغفلة : موسوعة الشركات التجاریة   438 
الجزء : األسھم  -الشركة المغفلة : موسوعة الشركات التجاریة 

 437 الثامن

رئیس  -) المساھمة ( الشركة المغفلة : موسوعة الشركات التجاریة 
المدیر العام ومفوضو المراقبة - مجلس اإلدارة   439 

الجزء التاسع: الشركة المغفلة : التجاریة  موسوعة الشركات  441 
الجزء : تأسیس الشركة المغفلة : موسوعة الشركات التجاریة 

 436 السابع

شركات األشخاص واألموال : موسوعة الشركات التجاریة 
 3592 واإلستثمار

شركة التوصیة والبسیطة و شركة : موسوعة الشركات التجاریة 
 434 المحاصة

الجزء الثاني: شركة التضامن : الشركات التجاریة موسوعة   421 
الجزء : شركة الشخص الواحد : موسوعة الشركات التجاریة 

 435 الخامس

:  1998لسنة  109-3موسوعة الشركات التجاریة وفقا للقانون رقم 
شركات األموال - شركات األشخاص  ... 9817 

1998لسنة  3موسوعة الشركات التجاریة وفقاً للقانون رقم   9797 
موسوعة الطعون في األحكام اإلداریة في ضوء أحكام المحكمة 

الجزء األول:  2008اإلداریة العلیا حتى عام   1454 

موسوعة الطعون في االحكام اإلداریة في ضوء أحكام المحكمة 
الجزء الثاني:  2008اإلداریة العلیا حتى عام   1453 

صة بأحدث التعدیالت الصادرة حتى موسوعة القوانین الجنائیة الخا
معلقا علیھا بأحدث األحكام الصادرة من محكمتي :  2000عام 

 النقض والدستوریة العلیا والقیود واألوصاف
3921 

 5309 موسوعة القانون اإللكتروني و تكنولوجیا اإلتصاالت و المعلومات
التجارة : النظري و العملي المفصل: موسوعة القانون التجاري 

 963 والتجار

شرح مقارن للقانون البحري المصري . : موسوعة القانون البحري
والقوانین المكملة لھ بالمقارنة بأحكام  1990لسنة  8الجدید رقم  1917 



 ... الشریعة اإلسالمیة
قواعد  -جرائم الحرب و اإلبادة : موسوعة القانون الدولي للحرب 

المحكمة الجنائیة الدولیة-الحرب   5313 

مع نصوص القانون اإلسالمي = موسوعة القانون الدولي اإلنساني 
 28 في ھذا المجال

موسوعة القیود و األوصاف في الجنایات و الجنح و المخالفات في 
قانون العقوبات و القوانین الجنائیة الخاصة و الملحقة بھما و 

الجزء األول: المكملة   
1480 

الجنایات و الجنح و المخالفات في موسوعة القیود و األوصاف في 
قانون العقوبات و القوانین الجنائیة الخاصة و الملحقة بھما و 

الجزء الثاني: المكملة   
1481 

الجزء األول: "موسوعة القضاء اإلداري  " 8499 
الجزء الثاني: "موسوعة القضاء اإلداري  " 8501 

نظام  - البریطاني تنظیم القضاء : موسوعة القضاء البریطاني 
قتل  - جرائم إغتصاب األطفال  -اإلجراءات القضائیة  - المحلفین 

جرائم زنا اآلباء ببناتھم -الزوجة زوجھا وبالعكس  ... 
8548 

مرور الزمن الجزائي: موسوعة القضایا الجزائیة   5863 
اإلثبات: موسوعة القضایا الجزائیة   5859 

جزائيتمییز : موسوعة القضایا الجزائیة   5862 
السجل العقاري: موسوعة القضایا العقاریة   5861 

موسوعة العولمة والقانون الدولي الحدیث بین الواقعیة السیاسیة 
 -المحكمة الجنائیة الدولیة  -حقوق اإلنسان : والحاكمیة العالمیة 

اإلتحاد األروبي - منظمة التجارة العالمیة  - القانون البیئي العالمي   
1522 

 1978لسنة  47قانون رقم . : موسوعة العاملین المدنیین بالدولة
 8161 .حسب أحدث التعدیالت

العقود اإلداریة في التطبیق : موسوعة العقود اإلداریة و الدولیة 
 10355 العملي

الجزء : موسوعة الفھرسة الوصفیة للمكتبات ومراكز المعلومات 
 6288 األول

الجزء : كتبات ومراكز المعلومات موسوعة الفھرسة الوصفیة للم
 6289 الثاني

إخالل الطبیب  -الحق في الخصوصیة : موسوعة الفكر القانوني 
عقود الزواج العرفیة بین  -بحق المریض في الرضا وجزاءه 

إستقاللیة القضاء الواقع  -قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع 
العدد الثاني.............. : والمأمول   

8562 

: تصرفات المریض مرض الموت : موسوعة الفكر القانوني 
موسوعة ...(اإلبراء -الكفالة  -الوقف  -الھبة  -البیع  -الوصیة 

 (الفكر القانوني
8579 

نظام اإلنجاب : موسوعة الفكر القانوني , موسوعة الفكر القانوني
قانون األسرة  -أحكام بیع العقاروموقف القضاء  -اإلصطناعي 

بعض أنواع األعمال الطبیة  -لجزائري بین النظریة والتطبیق ا
مشكلة النشوز بین -والجراحة المستحدثة   ............. 

8558 

: الملف : موسوعة الفكر القانوني , موسوعة الفكر القانوني
 - المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء األسرار : المسئولیة الطبیة 

مفھوم التعویض  - یب في نظر القانون اإللتزامات المھنیة للطب
المسؤولیة الطبیة عن  -الناشيء عن المسؤولیة الطبیة 

8557 



الجزء األول...... :اإلجھاض  
تسویة : موسوعة الفكر القانوني , موسوعة الفكر القانوني

تسلیم المجرمین في التشریع  - المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة 
إشكالیة تطبیق بعض  -ة الدلیل الجنائي مبدأ مشروعی -الجزائري 

التصدي للمماطلة والتعطیل في التحكیم  -أحكام قانون األسرة 
  .......التجاري الدولي

8561 

الجزء الثالث: موسوعة الفقھ و القضاء في الطب الشرعي   3708 
الجزء األول: موسوعة الفقھ والقضاء في الطب الشرعي   3706 

الجزء الثاني: والقضاء في الطب الشرعي موسوعة الفقھ   3707 
و غیر  -للمسلمین : موسوعة تشریعات األحوال الشخصیة 

 3532 ............. المسلمین في التشریع المصري والمقارن

 -قانون قمع الغش و التدلیس : موسوعة تشریعات الغش و التدلیس 
الفقھ و  الغش الصناعي في ضوء -الغش التجاري  -غش األغذیة 

 أحكام النقض و اإلداریة العلیا و الدستوریة العلیا
1650 

موسوعة حمایة الملكیة الفكریة من الناحیة األدبیة والفنیة 
 6102 ....والصناعیة طبقا لكافة اإلتفاقیات

موسوعة حمایة البیئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي 
الجزء األول: سة مقارنة درا: الجنائي و الفقھ اإلسالمي   4172 

شرح تفصیلي مقارن لتعریف حقوق : موسوعة حقوق اإلنسان 
اإلنسان والحریات العامة ونشأتھا ومصادرھا وأنواعھا وضماناتھا 
 ................. واآلثار المترتبة علیھا

1869 

حقو الطفل حتى البلوغ: موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم   ... 2669 
نظام العاملین المدنیین بالدولة: موسوعة شرح أحكام   6447 
حسین عبد الرزاق الجزائري ; موسوعة شرح المصطلحات النفسیة

عربي -إنجلیزي :   3830 

: موسوعة شرح قوانین الشھر العقاري و التوثیق و السجل العیني 
و  1964لسنة 142في قانون السجل العیني رقم : المجلد الثالث 

ت السجل العیني في األراضي الزراعیة و بیان المدن و إجراءا
 2008القرى التي یسري علیھا نظام السجل العیني الصادرة حتىعام

 مع نماذج الطلبات و إستما

8773 

: موسوعة شرح قوانین الشھر العقاري و التوثیق و السجل العیني 
ن و قانو 1947لسنة 68في القانون التوثیق رقم : المجلد الثاني 

 73المعدل بالقانون رقم 1944لسنة 90رسوم التوثیق و الشھر رقم
مع صیغ طلبات التوثیق طبقا آلخر التعدیالت 2007لسنة   

8772 

: موسوعة شرح قوانین الشھر العقاري والتوثیق والسجل العیني 
مع  1947لسنة  114في قانون الشھر العقاري رقم : المجلد األول

طبقا آلخر التعدیالتصیغ طلبات الشھر العقاري   
8774 

: موسوعة شرح قوانین الضرائب و المحاسبة و المراجعة القانونیة 
 1881 الجزء األول

: موسوعة شرح قوانین الضرائب و المحاسبة و المراجعة القانونیة 
 1883 الجزء الثالث

: موسوعة شرح قوانین الضرائب و المحاسبة و المراجعة القانونیة 
 1882 الجزء الثاني

شرح األعمال والسجل والدفاتر التجاریة: موسوعة قانون التجارة   
.............. 1906 

موسوعة قانون الطفل و اإلتفاقیات والمعاھدات والقوانین الصادرة  4432 



: یتضمن المؤلف)......... : قانون األحداث(بشأنھ في الدول العربیة 
 1996لسنة  12شرح مفصل لمواد قانون الطفل المصري رقم 

 ...معلقا علیھا بالقانون السوري واللیبي واللبناني
موسوعة قانون حقوق اإلنسان الدولي طبقا ألحدث اإلتفاقیات و 
 10596 ..... المواثیق و العھود و اإلعالنات و البروتوكوالت الدولیة

شرح تأصیلي وتحلیلي لقوانین : موسوعة قطاع األعمال العام 
األعمال العامالقطاع  ........ 1907 

موسوعة علم الجریمة والبحث اإلحصائي الجنائي في القضاء 
 2851 والشرطة والسجون

: موسوعة علواني في التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیة 
وأحكام محكمة النقض  1998لسنة  174المعدل بالقانون 

 والدستوریا العلیا
9254 

على قانون اإلجراءات الجنائیة المعدل  موسوعة علواني في التعلیق
وأحكام محكمة النقض والدستوریا العلیا  1998لسنة  174بالقانون 

الجزء الثاني:   
9255 

 7017 .إلتزام الودیع برد الودیعة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي
 3741 إلتزام المرقي العقاري بالضمان

لیة المدنیة في ظل القانون إلتزام المرقي العقاري بتامین المسؤو
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11-04  6217 

 3241 إلتزام البائع بتسلیم العقار المبیع في التشریع الجزائري
إلتزامات المھندس والمقاول ورب العمل في عقود اإلنشاءات 

الفیدیك( الدولیة   FIDIC) :  لماھیة دراسة تحلیلیة وشرح تفصیلي
وحقیقة الشروط والعقود الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمھندسین 
 ... اإلستشاریین

2991 

 4944 إلتزامات الموظف من وجھة نظر أخالقیات الوظیفة العمومیة
 7908 إلتزامات المرقي العقاري
 4197 إلتزامات الدولة المحتلة إتجاه البلد المحتل

بین أحكام الشریعة اإلسالمیة  دراسة مقارنة: إلتزامات الجوار 
 6157 والقانون المدني الجزائري

دراسة مقارنة بین القانون : إلتزامات الطبیب تجاه المریض 
 10068 الوضعي و الفقھ اإلسالمي

: أوضاع العقوبة الجزائیة األصلیة والحاالت التي تطرأ علیھا 
 -والمعفیة األعذار المخففة  -الظروف المشددة والمخففة : أھمھا

 ...تنفیذ العقوبة ووقف تنفیذھا
8699 

حوالة  -.حوالة الحق والدین: إنتقال و إنقضاء الحقوق و اإللتزامات 
المقاصة  - التجدید و العنابة  -الوفاء بمقابل  -االوراق التجاریة 

 ...... القانونیة و القضائیة
7694 

مقارنةدراسة . : إنتقال أثار العقود الى الخلف الخاص . 748 
: موقع المال كضابط لإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة 

األنجلوسكسونیة  -دراسة فقھیة قضایة مقارنة في الدول األوروبیة "
 -الیمن  -لبنان  -السودان -الكویت  -مصر ( وفي الدول العربیة 

 (..لیبیا

6422 

دراسة : عالمیة موقع النظام اإلقلیمي العربي ودوره في السیاسة ال
 the position of the arab regional = تحلیلیة ومستقبلیة
system et its role in world politics 

1701 



 7787 موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون
موقع رئیس الجمھوریة و دوره في النظام السیاسي البناني قبل و 

دراسة مقارنة: بعد اتفاق الطائف   8663 

موقف الشریعة اإلسالمیة من الممارسات الطبیة المتعلقة بغشاء 
دراسة فقھیة مقارنة: البكارة   3175 

موقف الشریعة اإلسالمیة من الحكم القضائي في العودة إلى الدین 
 6393 الثابت قبل اإلسالم

: موقف الشریعة اإلسالمیة من القروض والودائع لدى البنوك 
 9972 دراسة فقھیة مقارنة

 8186 موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف ضد النساء
دراسة مقارنة: موقف الشریعة اإلسالمیة من تأجیر األرحام   873 

 4291 موقف القانون الدولي من اإلرھاب و المقارنة المسلحة
 273 موقف القانون من البناء غیر القانوني

 -مقارنة  دراسة. : موقف القانون من التطبیقات الطبیة الحدیثة
تقنیات التلقیح الصناعي -زرع األعضاء البشریة  . 2823 

 985 موقف الفقھ اإلسالمي من التظاھر وآثاره
أزمة : موقف جامعة الدول العربیة من المنازعات العربیة الدولیة 

حالة دراسیة 1999- 1988لوكربي   4209 

موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة في تسبیب القرارات 
دراسة مقارنة بین النظام القانوني الفرنسیي و المصري : داریة اإل

 مع أحدث األحكام القضائیة و االراء الفقھیة الفرنسیة و المصریة
512 

 6552 نھج مسؤولیة الحمایة لفرض إنطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني
صالحیة أمین السجل العقاري بتدوین : أمین السجل العقاري 

دوره بتصحیح األخطاء المادیة وغیر  - القید اإلحتیاطي وترقیة 
 ...المادیة

10295 

 10559 إنحالل البیوع العقاریة في التشریع الجزائري
إنحالل الرابطة الزوجیة بناء على طلب الزوجة في الفقھ اإلسالمي 

دراسة مقارنة: والقانون األسرة الجزائري   9544 

إستحالة  -البطالن  -خ اإلنفساخ التفاس - الفسخ : إنحالل العقود 
التنفیذ العیني و التنفیذ بطریق  -الظروف الطارئة  -التنفیذ 

 التعویض
7689 

دراسة تطبیقیة حول عقد البیع و عقد المقاولة: إنحالل العقد   4966 
 6185 .إنحالل عقد البیع العقاري في التشریع الجزائري
 178 إندماج البنوك ومواجھة آثارھا العولمة

دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و : إندماج الشركات و إنقسامھا 
 2883 القانون المصري

دلراسة مقارنة: إندماج الشركات كظاھرة مستحدثة   9122 
 6732 لمحات من مبدأ التدخل في القانون و العالقات الدولیة

رنة دراسة مقا: آلیات مواجھة الشروط التعسفیة في العقود اإلذعان 
 10070 بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي

 7333 آلیات مجلس األمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
 4894 . آلیات إدارة الملكیة المشتركة في التشریع الجزائري
 6603 .آلیات إختیار المتعامل المتعاقد مع اإلدارة في التشریع الجزائري

القضائیة في ظل التعدیالت الدستوریة في آلیات إستقالل السلطة  4543 



 الجزائر
آلیات مكافحة الھجرة غیر الشرعیة على ضوء القانون الجنائي 
 9278 الدولي

 5033 آلیات مكافحة المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري
 4724 آلیات مكافحة التھرب الضریبي في التشریع الجزائري

: والرشوة في األجھزة الحكومیة العربیة آلیات مكافحة الفساد 
حمایة المال العام والحد من " ورشة عمل  -بحوث وأوراق عمل 

الجمھوریة اللبنانیة ،  -، بیروت " ممارسات الرشوة واإلختالس
2009مایو   

2642 

 7871 آلیات مكافحة جریمة إختطاف األطفال في التشریع الجزائري
ي القانون الدوليآلیات مكافحة جریمة التعدیب ف  8254 

 7917 آلیات معالجة العجز المالي لمیزانیة الدولة
دراسة : ألیات المالحقة الجنائیة في نطاق القانون الدولي اإلنساني 

 2206 مقارنة

آلیات المتابعة الجنائیة لإلنتھاكات الجسیمة في القانون الدولي 
 1125 الإلنساني

األموال في النظام البنكي الجزائريآلیات الوقایة من جرائم تبییض   179 
 8622 آلیات المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الحرب
 5508 ألیات التوظیف في الجزائر في ظل القوانین الجدیدة
 10598 آلیات التھیئة العمرانیة في التشریع الجزائري
آلیات التحري والمتابعة أمام الضبطیة القضائیة في جرائم 
 6269 المخدرات

 8196 آلیات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة
 MECHANISM OF = آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN 
RIGHTS 

844 

دراسة في : آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 
واإلقلیمیة وإجراءاتھاأجھزة الحمایة العالمیة   10611 

 4916 .آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان
 4703 آلیات الحد من فوضى العمران في التشریع الجزائري

 -تكامل أم تنافر ؟ : اإلسالم و السیاسة  - آلیات الرقابة البرلمانیة 
 5328 ......... خماسیات عابر ألسطمبول

على أعمال الحكومة في التشریع الجزائريآلیات الرقابة البرلمانیة   5920 
 385 آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر
 2074 آلیات الرقابة البرلمانیة عدیمة األثر في النظام الدستوري الجزائري

إختصاصات السلطة :دراسة مقارنة: آلیات الرقابة التشریعیة 
بواسطة المجلس الدستوريالتشریعیة و الرقابة علیھا   ...... 6749 

 9283 . آلیات الرقابة التشریعیة في النظام الجزائري
 6183 آلیات الرقابة الجبائیة
آلیات الرقابة على حقوق اإلنسان بین التنظیم الدولي والتنظیم 
 8085 اإلقلیمي

 7535 آلیات الرقابة على شركة المساھمة الداخلیة والخارجیة
الضبط اإلداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائريآلیات   6063 



 729 آلیات تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة
 22 آلیات تنفیذ القانون الدولي اإلنساني
 7834 آلیات تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري
 8602 .آلیات تحصیل الضرائب في ظل اإلصالحات الجبائیة الجدیدة

سید الطابع العمراني المحلي في التشریع الجزائريآلیات تج  7684 
آلیات تحقیق التوازن العقدي بین المحترف والمستھلك في التشریع 
 8468 الجزائري

 8770 ألیات تحقیق دولة القانون في الجزائر
آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان اإلجتماعي في القانون 
 1524 .الجزائري

النزاعات القانونیة في منظمة التجارة العالمیةآلیات تسویة   9472 
 8283 آلیات تسویة العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح األراضي
 6229 آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة

الجزء الثاني: آلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني   8654 
ضوء األنظمة القانونیة دراسة في : آلیات تعویض األضرار البیئیة 

 9102 و اإلتفاقیات الدولیة

 5600 آلیات تفعیل دور المجلس الشعبي البلدي في تحقیق التنمیة المحلیة
 10205 آلیات حمایة األمالك الوقفیة في التشریع الجزائري
 7065 آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة

شریعة اإلسالمیة والقانونآلیات حمایة الوقف العام في ال  7488 
 7966 آلیات حمایة المستھلك في التشریع الجزائري
 9260 آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر
 10282 آلیات حمایة حقوق اإلنسان في منظومة القانونیة الجزائریة

الجزائريآلیات رقابة أعمال البناء و التوسع العمراني في التشریع   1646 
 8532 آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة
آلیة إستغالل األراضي الفالحیة المتوفرة التابعة لألمالك الخاصة 
 9016 .للدولة

 333 آلیة مكافحة اإلرھاب في القانون الدولي
 3453 آلیة اإلنتربول في التعاون الدولي الشرطي

2016الدستوري آلیة الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل   10193 
 252 مؤدي خدمات التصدیق اإللكتروني

دراسة فقھیة في ضوء علم اإلجرام والعقاب : إنحراف األحداث 
 5813 والشریعة اإلسالمیة

 10575 أمركة القانون
: مجلس الشورى إلتحاد المغرب العربي , منشورات مجلس األمة

عملھ -تنظیمھ  - تأسیسھ   4952 

الموارد المائیة رھان القرن الحادي , ألمةمنشورات مجلس ا
 Les ressources en eau défi = والعشرین وتحدي اإلنسانیة
de l'humanité au 21 siécle 

1578 

الحضارة بین الصدام والحوار, منشورات مجلس األمة  324 
 4224 إنشاء وإلغاء المرفق العام في ظل القانون الجزائري

كآلیة لحمایة األراضي الفالحیةإلزامیة اإلستغالل   9470 



إلزامیة التأمین على السیارات و نظام تعویض األضرار الناجمة 
 1644 عنھا

دراسة مقارنة: إلزامیة العقد   7095 
إلزامیة تأمین المحالت السكنیة ضد الكوارث الطبیعیة في التشریع 
 5069 الجزائري

األضرار الناشئة عن إلزامیة تأمین السیارات ونظام تعویض 
 4850 .حوادث المرور في التشریع الجزائري

مؤشرات التحول الدیمقراطي في البحرین من اإلمارة إلى الملكیة 
ریاح العنصریة تعصف ببلدان الجنوب -الدستوریة   ...... 1978 

دراسة تطبیقیة: مؤسسات الزكاة وتقییم دورھا اإلقتصادي   1417 
في ظل العولمة وثورة المعلومات أنشطة وخدمات المكتبات  8458 

إمكانیة محاكمة فرنسا عن جرائمھا اإلستعماریة في الجزائر وفق 
 8397 أحكام القانون الدولي الجنائي

 3297 ملكیة أثاث بیت الزوجیة
 5350 ملكیة األراضي الفالحیة عن طریق الشفعة

دراسة مقارنة: ملكیة األسرة   4194 
إجتھادات ونصوص قانونیة: والشقق ملكیة الطوابق   5865 

في : إنقضاء الخصومة اإلداریة باإلرادة المنفردة للخصوم 
 594 المرافعات اإلداریة

 1702 إنقضاء الدعوى التأدیبیة للموظف
دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي : إنقضاء الدعوى الجنائیة 

 6999 والقانون الوضعي

دراسة مقارنة: لتقادم إنقضاء الدعوى الجزائیة با  2116 
 7967 إنقضاء الشركات التجاریة

دراسة مقارنة : إنقضاء العقد باإللغاء والرجوع في القانون المدني 
 8003 بالفقھ اإلسالمي

 -إنقطاع تعسفي  - إنتھاء مطابق لإلجراءات . : إنقطاع عالقة العمل
 1123 ...طرق الطعن

 8994 أنظمة األرشفة
األغذیة و الزراعة و دورھا في حمایة حقوق اإلنسانمنظمة   9551 

نظامھا القانوني ودورھا في إتفاقات : (منظمة التجارة العالمیة 
 9560 ( التجارة العالمیة

شرح تفصیلي مقارن : منظمة التجارة العالمیة و العولمة و األقلمة 
ومنظمة  للتنظیم الدولي المعاصر والعالقة بین منظمة األمم المتحدة

 the world trade = ...التجارة العالمیة والعولمة واألقلمة
organization and globalization and regionalization. 

1874 

اإلطار : منظمة التجارة العالمیة النظام الدولي للتجارة الدولیة 
اإلطار .ومالحقھا1994آلیة إدارة إتفاقیة مراكش لعام : التنظیمي

اقیات التجارة العالمیةإتف: القاعدي .... 
7592 

نظام  -نظام المخازن . : أنظمة التفریغ في المیناء عملیا وقانونیا
نظام السحب المباشر  - ) حالة تسلیم صاحبھ ، الحاویات ( الساحات 

من تحت الشبكة(  ).... 
9336 

 9549 منظمة الجمارك العالمیة ودورھا في مكافحة الجریمة المنظمة
الیونیسكو ودورھا في صون الممتلكات الثقافیةمنظمة   10172 



 International Labour : منظمة العمل الدولیة
Organization 9550 

 5085 أنظمة استغالل االراضي الفالحیة في الجزائر
أنظمة تكییف العقوبة و دورھا في إعادة اإلدماج اإلجتماعي 
 8939 للمحبوسین

دراسة تحلیلیة تطبیقیة : القابلة لإلنفصال إلغاء القرارات اإلداریة 
 1301 مقارنة في القانونین الفرنسي والمصري

 3466 إنعكاسات التعدیل الدستوري على المؤسسة التنفیذیة
إنعكاسات الرقابة المالیة السابقةعلى القرارات المتعلقة بالمسار 

414-92المھني للموظف وفقا للمرسوم التنفیذي رقم   6245 

اسات العولمة على عقود التجارة الدولیةإنعك  159 
دراسة فقھیة مقارنة: إنعقاد البیع بوسائل اإلتصال الحدیثة   7497 

L'Abus de la personnalité morale en droit privé 8841 
2004-1804مائتي عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي   9565 

فقھیة قضائیة مقارنة في دراسة : ماھیة الحكم القضائي األجنبي 
األنجلوسكسونیة-الالتینیة : النظم القانونیة  -........... 6421 

ماھیة الشغور وإجراءات إدراج األمالك الشاغرة ضمن األمالك 
 4709 الوطنیة الخاصة التابعة للدولة

 996 ماھیة القرائن القضائیة في اإلثبات الجنائي
 5243 ماھیة القرار اإلداري وعیوبھ

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة فى األنظمة : ماھیة العقد الدولى 
العربیة و اإلتفاقیات الدولیة- الالتینیة -القانونیة األنجلوسكسونیة   6436 

من شروط النھضة إلى المیالد " مالك بن نبي واستشراف المستقبل
الجزء األول" : الجدید  2688 

النھضة إلى المیالد  من شروط" مالك بن نبي واستشراف المستقبل
الجزء الثاني" : الجدید  = Malek Bennabi et sa 

proapective du future" Des conditions de la 
renaissance au renouveau nouveau": Tome deux 

2689 

Les accidents du travail 5721 
Achat ou vente d'un bien immobilier : 2009- 2010 4527 
L'acte administratif entre processus et procédures 7309 
Actes du premier colloque Algérien sur le droit 
international humanitaire 4561 

Action du programme des nations unies pour le 
developpment dans les pays du Maghreb 7254 

l'action normative de l'union européenne 5736 
Actualités en matiére de pratiques du marché et 
protection du consommateur 9177 

دراسة تحلیلیة تطبیقیة في التشریع المصري و : إذن التفتیش 
التشریعات العربیة و التشریع المقارن في ضوء الفقھ و أحكام 
 القضاء في مائة عام

1708 

اءاإذن التفتیش فقھا وقض  8954 
L'adaptation du droit des sociétés aux nouveaux 
besoins de l'entreprise 4532 



Adictionary Of International Relations And 
Conference Terminology =  قاموس مصطلحات العالقات

عربي مع فھارس ومالحق  - إنجلیزي : والمؤتموات الدولیة 
 باإلنجلیزیة والعربیة

5761 

Adjoint administratif territorial : le tout en un du 
concours 4596 

L'Administration en question : Reflexion sur les 
relations 7298 

نظریة الحق: مذكرات موجزة حول علم القانون   2843 
الجزء الثاني: نظریة الحق : مذكرات موجزة حول علم القانون   2844 

فاع في القضایا المدنیةمذكرات الد  3146 
 3144 مذكرات الدفاع في القضایا الجنائیة
 2654 مذكرات في مادة تاریخ النظم القانونیة
 7812 مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري

 - جرائم ضد األشخاص : مذكرات في القانون الجزائي الخاص 
أعمال تطبیقیة - جرائم ضد األموال   1795 

القسم الخاص: في القانون الجزائي الجزائري  مذكرات  4672 
 8703 مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة
مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آحر 

دیسمبر  20الؤرخ في  22- 06تعدیل بموجب القانون رقم 
2006.... 

7045 

اإلسالمي والقانون دراسة مقارنة في الفقھ . : والیة قضاء التنفیذ
 9990 .الوضعي

 9301 متابعة رئیس الدولة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة
المبادئ العامة في : مبادئ محكمة النقض في اإلثبات الجنائي 

 -إجراءات التحقیق والمحاكمة  -وسائل اإلثبات  -اإلثبات الجنائي 
 األحكام الجنائیة

8286 

ة و مركز األجانبمبادئ محكمة النقض في الجنسی  8295 
مبادئ نظام الحكم في اإلسالم مع المقارنة بالمبادئ الدستوریة 

اإلسالم وھل ھو  -النھوض بالفقھ الدستوري اإلسالمي : الحدیثة 
 .......دین ودولة

678 

 126 مبادئ األمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاتھ
اإلقلیمیةمبادئ المنظمات الدولیة العالمیة و   = Principles of 

global international organizations and regional 
organizations 

4350 

 - النظام الرئاسي  -النظام البرلماني : مبادئ األنظمة السیاسیة 
 619 النظام اإلسالمي

القواعد األساسیة لإلثبات: مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلداریة  ... 465 
جتھاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنیةمبادئ اإل  6227 

التھریب والمخدرات والغش الضریبي: مبادئ اإلجتھاد القضائي  8586 
 6639 مبادئ اإلجراءات الجنائیة في جرائم الكومبیوتر واإلنترنت
 4380 مبادئ القانون وحقوق اإلنسان

الحق مفھوم القانون، مصادره وتطبیقھ، مفھوم : مبادئ القانون 
وتقسیماتھ، الشخصیة القانونیة، مفھوم اإللتزام، مصادره  6971 



 ...وأحكامھ،
المدخل للقانون و اإللتزامات: مبادئ القانون   1011 

دراسة نظریة و تطبیقات عملیة في القانون : مبادئ القانون المدني 
الموجب و المسؤولیة - الحق -  5004 

 7661 مبادئ القانون اإلداري
 - التنظیم اإلداري  -ماھیة القانون اإلداري : لقانون اإلداري مبادئ ا

 9542 المرافق العامة

أسس التنظیم اإلداري: مبادئ القانون اإلداري   224 
الجزء الثاني: مبادئ القانون اإلداري   7660 
دراسة مقارنة: مبادئ القانون اإلداري   9281 

 7996 مبادئ القانون اإلداري الجزائري
 220 مبادئ القانون التجاري
 3613 مبادئ القانون التجاري
 4024 مبادئ القانون التجاري

المحل  -نظریة التاجر  -األعمال التجاریة : مبادئ القانون التجاري 
الشركات التجاریة - التجاري   3069 

األعمال التجاریة  -النظریة العامة : مبادئ القانون التجاري 
السجل التجاري - التجاریة الدفاتر  - والتجار  ... 3818 

 -المؤسسة التجاریة  - التجارة و التاجر: مبادئ القانون التجاري 
 5005 النظریة العامة للشركات

 1399 مبادئ القانون الدولي اإلنساني
دراسة مقارنة في القانون الدولي : مبادئ القانون الدولي اإلسالمي 

 : The principles of islamic international law = العام
A comparative study in public international law 

4347 

 4058 مبادئ القانون الدولي العام
الجزء األول: مبادئ القانون الدولي العام   5127 

مبادئ القانون الدولي العام طبقا ألحدث التطورات التشریعیة 
المحاكم الدولیة وقرارات المنظمات الدولیةوالفقھیة وأحكام   8446 

العولمة( مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة   ) 1676 
 3404 مبادئ القانون الدستوري
 3891 مبادئ القانون الدستوري
مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني وفقا 

2011للتعدیالت الدستوریة لعام  . 8983 

الجزء األول) : ت -أ( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3206 
الجزء الثاني) : ح-ت ( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3207 
الجزء األول)) : ت- أ(( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3204 

الجزء الثاني)) : ح-ت (( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3203 
الجزء الرابع)) : ن- م((مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3200 

الجزء الثالث)) : ض - ح ((مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3202 
الجزء الرابع)) : م - ط ((مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3201 
الجزء الخامس) : ن -م (مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3210 

الجزء الثالث) : ض -ح (القضاء في األحوال الشخصیة مبادئ   3208 
الجزء الرابع) : م -ط (مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3209 



ن -م : مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3195 
الجزء السادس: و - ن : مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3196 

ت-أ : مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3191 
التعلیق على نصوص قانون : مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

تنظیم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل األحوال 
2000لسنة  1الشخصیة الصادر بالقانون رقم   

3197 

ح-ت: مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3192 
ض -ح : مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3193 

م -ط : مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة   3194 
 5255 مبادئ العالقات الدولیة

دراسة مقارنة في القانون . : مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم
 The principles of human rights in = .الدولي العام
islam - a comparative study in public international 
law 

4348 

القسم العام: العقوبات الجزائري مبادئ قانون   10134 
 9363 مبادئ قانونیة للمؤسسات التعلیمیة
 1513 مبادئ علم اإلجرام

موضوع  - المدخل إلى دراسة علم اإلجرام : مبادئ علم اإلجرام 
النظریة العلمیة في تفسیر  -علم اإلجرام وأسالیب البحث فیھ 

 ......... الظاھرة اإلجرائیة
2671 

علم اإلجرام و علم العقابمبادئ   9975 
 1381 مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجال األمن والقانون
 6724 مبادئ علم العقاب

أولیات علم العقاب، تطور الفكر العقابي في : مبادئ علم العقاب 
 2674 ...العصر الحدیث

دراسة مقارنة. : مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري . 4781 
 10055 مبادئ في التأمین

األصول والمفاھیم المعاصرة: مبادئ في العلوم اإلداریة   7028 
 3894 مباحث معمقة في فقھ اإلجراءات الجزائیة

الجزء األول. : واحة الوعظ واإلعتبار من كالم العزیز الغفار  2740 
الجزء الثاني. : واحة الوعظ واإلعتبار من كالم العزیز الغفار  2741 

 104 واجب العنایة والحذر ونظام المسؤولیة الدولیة
 3893 مباحث في الدساتیر العربیة

الجزء األول: مباحث في القانون الدولي للبحار   8063 
 6696 مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة
 6673 مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة
 10084 .مبادى التأمین
 9751 مبادىء و أحكام القانون اإلداري
: مبادىء محكمة النقض في القرارات والعقود والمنازعات اإلداریة 

 8318 .....المستحدث من أحكام محكمة النقض في القرارات و العقود

 617 مبادىء األنظمة السیاسیة
الجزء األول: مبادىء اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري   3625 

الجزء الثالث: بادىء اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري م  3627 



الجزء الثاني: مبادىء اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري   3626 
 9735 مباديء التصنیف

نظریة اإللتزامات -المدخل إلى القانون : مبادىء القانون   4460 
اإللتزامات: المدخل إلى القانون : مبادىء القانون   1019 

 9747 مبادىء القانون اإلداري
 4076 مبادىء القانون اإلداري العام
 363 .مبادىء القانون التجاري والبحري
 365 .مبادىء القانون التجاري والبحري
مبادىء القانون التجاري وفق المنھاج الجدید لجامعة البلقاء 

الشركات  -التجاریة  األعمال -مباديء القانون التجاري : التطبیقیة 
األوراق التجاریة واألعمال المصرفیة -التجاریة   

7990 

 7422 .مبادىء القانون التجاري
دراسة في األدوات القانونیة. : مبادىء القانون التجاري . 5877 

دراسة في قانون المشروع الرأسمالي. : مبادىء القانون التجاري . 6039 
ونظامھا القانوني  -ملكیتھا :فینةالس. : مبادىء القانون البحري

البیوع  -النقل البحري : أشخاصھا ، الرحلة البحریة  -الخاص 
 .البحریة

366 

تنازع  - الجنسیة ومركز األجانب : مبادىء القانون الدولي الخاص 
تنازع اإلختصاص القضائي -القوانین   9424 

النظریة  - النظریة العامة للجریمة: مبادىء القانون الجزائي العام 
العقوبات وتدابیر األمن  -العامة للجریمة  القانون  -أعمال تطبیقیة  -

منطقة أقبو(العرفي الجزائي لقریة تااسلنت  ). 
4794 

دراسة موجزة عن القانزن الدستوري : مباديء القانون الدستوري 
 7792 والنظم السیاسیة

 3888 مبادىء القانون الدستوري و النظم السیاسیة
 3912 مبادىء القانون الدستوري والنظم السیاسیة
 3027 مبادىء قانون أصول المحاكمات الجزائیة
 367 .مبادىء قانون المشروع اإلقتصادي
 10289 آثار إنعدام حراسة الطوارىء

م1969 -ه 1389آثار وسیرة الشیخ الطیب المھاجي الجزائري ت   61 
للتجارة على سیادة الدولآثار إتفاقات المنظمة العالمیة   7573 

دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة: آثار إكتساب الجنسیة   6759 
 5539 آثار نظام اإلمتیاز على األراضي الفالحیة
 8078 أثار اإلستخالف الدولي في ضوء الوحدة المصریة اللیبیة
 9607 آثار التھریب الضریبي على المیزانیة العمومیة

الرسمي بالنسبة للغیرآثار الرھن   934 
 6194 آثار الرھن الرسمي فیما بین المتعاقدین
 4690 آثار الطبیعة القانونیة لعالقة اإلدارة العمومیة بأعوانھا
 107 آثار العولمة على سیادة دول العالم الثالث

دراسة مقارنة: آثار حكم إلغاء القرار اإلدراي   2943 
یةآثار قطع العالقات الدبلوماس  = The consequences of the 

diplomatic relations severance 1989 

 6046 آثار عقد إمتیاز استغالل العقار الصناعي



 8434 أثار عقد البیع العقاري في التشریع الجزائري
 940 .آثار عقد البیع العقاري
 2367 آثار عقد الرھن الحیازي العقاري

القانونأثار عقد الزواج في الفقھ و   1303 
متاع -حصانة  -عدة  -نفقة  - تعویض : آثار فك الرابطة الزوجیة   6615 

مباشرة الدعوى المدنیة في ضوء التعدیل المستحدث في قانون 
ویشتمل على ... : 1999 - 17المرافعات واإلثبات بقانون رقم 

اإلثبات. أحكام قانون المرافعات المدنیة و التجاریة   .... 
10146 

واقع تطبیقات البرامج و التقنیات الحدیثة و عالقتھا بالتمكین و 
 4714 اإلغتراب الوظیفي

 327 ھبة العقار في التشریع
 - نصوص قوانین التحكیم في البلدان العربیة : وثائق تحكیمیة 

اإلتفاقیات  - نصوص بعض قوانین التحكیم في البلدان األوربیة 
، العربیةالریاض، غمان، اإلكسید: العربیة  ..... = Arbitration 

Documents : Provisions of Arbitration Law in the 
Arab Countries Provisions of Arb 

2788 

 5939 إثبات الملكیة العقاریة
 2042 . إثباث الملكیة العقاریة
إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع 
 4852 .الجزائري

 5970 .إثبات الملكیة العقاریة الخاصة من منظور القضاء
 6661 إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري
 5098 إثبات الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة
 10113 إثبات المحرر اإللكتروني
 1068 إثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة

ین األسرة الجزائري و الفقھ اإلسالميإثبات النسب في تقن  8769 
 5407 إثبات التعاقد اإللكتروني
 6844 إثبات الخطأ في المجال الطبي
 5601 إثبات الحقوق العینیة العقاریة
 5027 إثبات الطالق في التشریع الجزائري
 6428 إثبات القانون األجنبي في القانون الدولي الخاص

العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريإثبات بیع الملكیة   6267 
 6396 إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في التشریع الجزائري
 9713 إثبات جرائم الحدود في الشریعة و القانون

دراسة علمیة : مبدأ وحدة الخصومة ونطاقھ في قانون المرافعات 
 2783 وعملیة لظاھرة تعدد أطراف الخصومة

في القانون اإلداري: إحترام الحقوق المكتسبة مبدأ   3766 
 86 مبدأ مسؤولیة الحمایة وتطبیقاتھ في ظل القانون الدولي العام

دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون . : مبدأ إستقالل القضاء
 Le principe de l'indépendance de = .الوضعي
l'autorité judiciaire 

9991 

إقلیمیة قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي مبدأ 
 7455 الداخلي والدولي



 596 مبدأ الملوث یدفع
 3136 مبدأ المنافسة في تفویضات المرفق العام

بین الجدل والتطبیق: مبدأ المواطنة   9855 
دراسة تحلیلیة مقارنة: مبدأ المواطنة واإلصالح الدستوري  9729 

دراسة : قانونیة المناسبة والمبادئ العامة للقانون مبدأ الوسائل ال
 1360 مقارنة

دراسة في إطار القانون : مبدأ اإلحتیاط لوقوع األضرار البیئیة 
 6123 الدولي للبیئة

 10007 مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي
الوضعيمبدأ المساواة أمام القضاء بین الشریعة اإلسالمیة والقانون   9918 

مبدأ المساواة و حمایة حقوق اإلنسان في أحكام القرآن و مواد 
دراسة تحلیلیة تأصیلیة لمبدأالمساواة و حقوق اإلنسان في : اإلعالن 

 .الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي
2078 

مبدأ المساواة بین الدول في السیادة بین النص والواقع وفقا لمیثاق 
 80 األمم المتحدة

بحث من الناحیة الدستوریة مع المقارنة : مبدأ المساواة في اإلسالم 
 1470 بالدیمقراطیات الحدیثة

في دائرة الحقوق و الواجبات : مبدأ المساواة في الدساتیر العربیة 
 8258 العامة و تطبیقاتھ القضائیة

 10161 مبدأ المساواة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي
دراسة تحلیلیة : المشروعیة و الرقابة عل أعمال اإلدارة مبدأ 

 601 تطبیقیة في ضوء أحدث أحكام المحاكم و فتاوي مجلس الدولة

دراسة مقارنة: مبدأ المشروعیة و الرقابة علي أعمال اإلدارة   3540 
دراسة : مبدأ المشروعیة وأثره في النظام التأدیبي للوظیفة العامة 

 1361 مقارنة

التناسب بین الخطأ المھني والعقوبة التأدیبیة في ظل أحكام  مبدأ
03/06األمر   4847 

دراسة : مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیھ 
 6486 مقارنة

 5192 مبدأ الثبات التشریعي في عقد اإلستثمار
 184 مبدأ التدخل والسیادة لماذا ؟و كیف ؟

المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة مبدأ التكامل بین 
 6719 .الوطنیة

 4904 مبدأ التفرید العقابي في التشریع الجزائري
دراسة تطبیقیة على أحكام القضاء . : مبدأ الدفع بعدم التنفیذ في العقد

 9367 .اإلداري في مصر

دراسة مقارنة بالدیمقراطیة : مبدأ الشورى قواعده وضماناتھ 
 9445 النیابیة المعاصرة

 9854 مبدأ الشرعیة و الجوانب اإلجرائیة
دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقھ : مبدأ الشرعیة الجنائیة 

 9840 الجنائي اإلسالمي

 1938 مبدأ الشرعیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي
 8614 مبدأ الشرعیة كضمانة لتأدیب الموظف في التشریع الجزائري
 5401 مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري



 6065 مبدأ الفصل بین السلطات في التشریع الجزائري
 1929 مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري
 6064 مبدأ الفصل بین السلطات في التشریع الجزائري

2020مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري   4222 
 7356 . مبدأ توازن المیزانیة العامة في ظل تعدد اإلیرادات العامة
 4813 .مبدأ تدرج القواعد القانونیة وآثاره على الوظیفة القضائیة
 7506 مبدأ تقید الدعوى بحدود الدعوى الجنائیة

: فرید جبور ; مبدأ حیاد القاضي المدني بین النظریة والتطبیق
 3244 دراسة مقارنة

 7831 مبدأ حریة إستغالل أعالي البحار بین النص والممارسة الدولیة
 1243 مبدأ حسن النیة في تنفیذ اإللتزامات الدولیة
 9184 .مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبیقاتھ في الجزائر
 5122 مبدأ سریة التحقیقات الجنائیة

والشریعة اإلسالمیةمبدأ عدم التمییز ضد المرأة في القانون الدولي   9569 
 9378 مبدأ عدم التدخل و استثناآتھ في القانون الدولي المعاصر
 3159 مبدأ عدم التدخل وإتفاقیات تحریر التجارة العالمیة
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وفقا لمیثاق منظمة 
 7092 األمم المتحدة

المعاصرمبدأ عدم التدخل في القانون الدولي   5200 
دراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعیة القرارات اإلداریة   2571 

 1294 .وجھا الجریمة الجمركیة اإلداري والقضائي
دراسة في إطار القانون "مبدأاإلحتیاط لوقوع األضرار البیئیة 

 8102 الدولي للبیئة

اإلنتخابات الرئاسیة : مبدأاإلشراف القضائي على اإلقتراع العام 
دراسة مقارنة: تشریعیة والمحلیة وال  3898 

 369 مبدأالتناسب بین العقوبة التأدیبیة والخطأ المرتكب
مبدأالسلم اإلجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض 
 1065 كأساس لتكریس المبدأ و اإلضراب كوسیلة ضغط

 7554 مبدأقرینة البراءة في المادة الجزائیة
في علم النفس الجنائي إتجاھات جدیدة  4234 

الجزء األول: أبحاث و مذكرات في القانون و الفقھ اإلسالمي   5282 
الجزء الثاني: أبحاث و مذكرات في القانون و الفقھ اإلسالمي   5283 

حول الیمین كوسیلة : أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة 
اإلدخال والتدخل في الخصام -إثبات الخبرة   ....... 8689 

حول أساس : أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة الجدید 
شروط قبول الدعوى  -مراحل وأجراءات التبلیغ  -إنعقاد الخصومة 

دراسة الطلبات والمدفوع - عوارض المحاكمة - ... 
8698 

 5368 أبحاث في اإلفالس
 6607 أبحاث في التأمینات العینیة

والتحریر والسجل العقاريأبحاث في التحدید   . 8265 
دراسات متنوعة في السیاسة و : أبحاث في السیاسة و القانون 

 7052 القانون العام و الخاص

 8762 أبحاث في القانون اإلداري



 -خصوصیات النشاط المصرفي : أبحاث في القانون المصرفي 
اللبناني اإلجتھاد  -بطاقات اإلعتماد في التعامل القانوني المعاصر 

 الحدیث حول إفالس المصارف
7722 

 3234 أبحاث في القانون الجنائي
الجزء األول: أبحاث في القانون الدولي الجنائي   4288 

المنظمات : الجزء الثاني : أبحاث في القانون الدولي الجنائي 
القواعد اآلمرة  -الدولیة   4289 الجریمة المنظمة -

أركان ، (النظریة العامة للدولة : أبحاث في القانون الدستوري 
المفھوم ، ( النظریة العامة للدساتیر  - ) خصائص واألشكال

التقسیمات ، النشأة ، التعدیل وطرق اإلنھاء ، مبدأ الفصل بین 
 ...(السلطات

8971 

 3235 أبحاث في القانون العام
دراسة قانونیة سیاسیة: إتحاد المغرب العربي   381 

دراسة قانونیة سیاسیة: العربي إتحادالمغرب   376 
 4238 مبحث الجریمة

دراسة نقدیة تحلیلیة: وجیز القانون البرلماني في مصر   10657 
دراسة : على ممارسة السلطة وحقوق الفرد : أثر نتائج اإلنتخابات 

 10286 تحلیلیة مقارنة

 9934 .أثر إتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة
الرئاسي على المسؤولیة التأدیبیة للموظف العموميأثر األمر   8088 

 8171 أثر الواجبات الوظیفیة في تحدید األخطاء المھنیة
 9213 أثر الوثائق المسحیة في تحدید وضبط الملكیة العقاریة
 4857 أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة

الحدیثة على ضمانات المتھم أثر اإلثبات الجزائي بالوسائل التقنیة  7622 
في المھن  (GATS ) أثر اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات

نحو توحید النظام القانوني للخدمات الرأسمالیة و غیر : الحرة 
 الرأسمالیة

6034 

 4877 أثر المجني علیھ على القاعدة الجنائیة في التشریع الجزائري
دراسة : المركز القانوني للموظف العام أثر المحاكمة الجزائیة على 

 3339 مقارنة

دراسة : أثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتھم 
 2744 مقارنة

أثر األحكام الجنائیة على ممارسة الحقوق السیاسیة و العضویة 
دراسة مقارنة: البرلمانیة   3508 

دراسة مقارنة بین :  أثر اإلكراه على اإلرادة في المواد الجنائیة
 10080 القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي : أثر اإلكراه على التصرفات 
 9896 والقانون المدني

دراسة فى القانونین المصرى : أثر التأمین على اإللتزام بالتعویض 
 9937 و الفرنسى و الشریعة اإلسالمیة

العقاري في تطھیر الملكیة العقاریةأثر التحقیق  . 5498 
 10223 أثر التعدیالت الدستوریة على الحقوق والحریات العامة في الجزائر
 1990 أثر الجدار العازل على حق تقریر مصیر الشعب الفلسطیني

. : أثر الجرائم اإلنتخابیة على مشروعیة اإلنتخابات التشریعیة 6838 



 .دراسة مقارنة
الباردة على اإلتجاھات الكبرى و النظام الدولي أثر الحرب  6205 

أثر الحرب على نفاذ المعاھدات الدولیة وما یجري علیھ العمل في 
دراسة مقارنة: الدول العربیة   6505 

 2079 أثر الخطورة اإلجرامیة في التشریع الجزائي
 8765 أثر الحصار اإلقتصادي على حقوق اإلنسان

: على الحكم اإلداري و التأدیبي و على اإلرادة أثر الحكم الجزائي 
دراسة مقارنة(   ) 4077 

من قانون  24أثر الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة 
 1317 مباشرة الحقوق السیاسیة

 6921 أثر الحكم بعدم دستوریة قانون الجمعیات األھلیة
ساد اإلداريأثر الحكومة اإللكترونیة في الحد من ظاھرة الف  7125 

 1157 أثر الحق األدبي للمؤلف على القواعد العامة للعقود
 5563 أثر الرھن الرسمس في التشریع الجزائري

في األنظمة : أثر الروابط األسریة على تطبیق القانون الجنائي 
 1171 القانونیة المقارنة

:  أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون األردني
 2673 دراسة مقارنة مع القانون اإلیطالي والقانون المصري

 5983 أثر الزنى في مسائل األحوال الشخصیة
في إثبات الحقوق : أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم 

 6096 والجرائم

 9579 أثر السجن في سلوك النزیل
دراسة مقارنة: أثر السریة المصرفیة على تبییض األموال   9633 

أثر الشركات متعددة الجنسیات على حقوق اإلنسان وتأثیرھا على 
 5227 الدول النامیة

دراسة مقارنة بین القانون : أثر الطرق العلمیة الحدیثة في النسب 
 6445 والشریعة

القانون الجنائي : أثر القانون الدولي على التشریعات الداخلیة 
دراسة تطبیقیة: (وقانون العمل  ). 8122 

 6408 أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقھ اإلسالمي
 10020 أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة
 8450 . أثر العولمة على الھویة الثقافیة لدول العالم الثالث

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي : أثر العیب في المعامالت المالیة 
 6097 والقانون المدني

 10647 أثر الظروف المخففة في التریع الجزائري
 5290 أثر الظروف الطارئة على التصرفات العقاریة
 10229 .أثر العقوبات اإلقتصادیة الدولیة على حقوق اإلنسان
 888 أثر العقوبة التأدیبیة على المسار المھني للموظف
 952 أثر العقد اإلادري بالنسبة إلى الغیر

الفساد الحكومي في إنتشار الجریمةأثر   3697 
أثر اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة على التشریع 

الجزائر واألردن أنموذجا( الجنائي الوطني   ) 7546 

القضاء في : أثر براءة المتھم في إثبات جریمة البالغ الكاذب  6476 



اإلحتجاج  -أحوال البراءة من اإلتھام  -دعوى البالغ الكاذب 
أثر البراءة على القاضي الجنائي عند فصلھ  - باألعمال القضائیة 

 .في الدعوى
 108 أثر تطور تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال على القانون الجنائي
 9273 أثر تغیر الظروف فى عقود التجارة الدولیة
 5099 أثر حظر إستخدام القوة في العالقات الدولیة

الطریق على الحمایة القانونیة للعاملأثر عوارض  . 708 
 625 أثر عقوبة اإلعدام على حقوق اإلنسان
أثرنظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في الجرائم التي 
 1748 تدخل ضمن إختصاصھا

 819 إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیھا
247 - 15المرسوم الرئاسي رقم إبرام الصفقات العمومیة في ظل   10433 

دراسة مقارنة: إبرام العقد اإللكتروني   869 
إبرام العقد اإلكتروني وإثباتھ الجوانب القانونیة لعقد التجارة 
 1335 اإللكترونیة

 1464 إبرام العقد عبر األنترنت
 453 إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام

العام المحلي وفق المرسوم التنفیذي رقم إبرام عقود تفویض المرفق 
18-199  8268 

 386 أبرز القضایا السیاسیة الدولیة المعاصرة من خالل المفاھیم والبنى
متطلبات اإلدارة اإللكترونیة في تحسین الخدمة العمومیة في 
 9602 الجزائر

 3392 وسائل إنقاذ القانون الدولي اإلنساني
العقاریة في التشریع الجزائريوسائل إثبات الملكیة   899 

 60 وسائل إستعمال المال العام
 6212 وسائل اإلثبات في الفقھ اإلسالمي

التوقیع وعناصره : وسائل اإلتصال الحدیثة و حجیتھا في اإلثبات 
التوقیع الرقمي  - ودوره في اإلثبات  ............ 4429 

راسة مقارنة بین د. : وسائل اإلخصاب الطبي المساعد وضوابطھ 
 1336 .الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

: وسائل اإلستثمار وتوزیع األرباح والخسائر في البنوك اإلسالمیة 
 9044 دراسة فقھیة مقارنة

 2062 وسائل اإلعالم وقضایا حقوق اإلنسان
 6725 وسائل التعاون الدولي في تنفیذ األحكام الجنائیة األجنبیة

اإللكترونيوسائل الدفع   3612 
: وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام البرلماني 

النظام في عھد  -إنشاء المجلس الشورى  - نشأة الرقابة البرلمانیة 
 ................... الخدیوي توفیق

6094 

وسائل الضغط الخاص الدفاعیة و أثرھا في تحقیق التوازن العقدي 
یة إنتقادیة مقارنة بفقھدراسة تحلیل:   ...... 1312 

 9151 وسائل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة
 5425 وسائل حسم المنازعات الدولیة في الشریعة اإلسالمیة
 9946 وسیلة إرتكاب الجریمة بوصفھا مناطا للتجریم والعقاب



 5532 وضع الحروب اإلستباقیة في القانون الدولي العام
الوزارة في األنظمة  -رئیس الدولة : التنفیذیة وضع السلطة 

دراسة تحلیلیة بین النصوص والواقع: السیاسیة المعاصرة   8321 

 2172 وضع العقود المدنیة و القانون الجنائي
 136 وضعیة اإلنتداب في قانون الوظیفة العمومیة
 16 وضعیة المحبوس في الصحة والشغل في ظل التشریع الجزائري

المتضمن القانون  03- 06القیام بالخدمة في ظل األمر وضعیة 
 2366 األساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائر

 2339 وكیل التفلیسة والقاضي المشرف
 4443 وقایة اإلنسان من الوقوع ضحیة للجریمة

دراسة مقارنة: وقف اإلجراءات الجنائیة في القانون العسكري   4383 
القانون الجنائيوقف التنفیذ في   9644 

دراسة : وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة 
 10471 ........عملیة مقارنة،على ضوء الفقھ و قضاء النقض

 590 وقف تنفیذ الحكم اإلداري من محكمة الطعن في المرافعات اإلداریة
 9710 وقف تنفیذ القرار اإلداري

الطابع اإلستثنائي لنظام الوقف ، محل : وقف تنفیذ القرار اإلداري 
 9832 الوقف وشروطھ ، حكم الوقف

دراسة : وقف تنفیذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري 
 5582 ..... مقارنة

دراسة مقارنة و تحلیلیة: ( أتعاب المحامي   ) 10415 
في الفقھ : متعة الطالق وعالقتھا بالتعویض عن الطالق التعسفي

قانونوال  1153 

 8510 وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري
وظیفة فكرة اإلستعجال في فن التوفیق بین المصالح المتعارضة في 
 7925 التنفیذ القضائي

دراسة في أحكام قانون التمویل العقاري و : إتفاق التمویل العقاري 
 9880 التشریعات المقارنة

العملیة والقانونیة في العالقات الخاصة إتفاق التحكیم والمشكالت 
دراسة فقھیة قضائیة مقارنة: الدولیة   10016 

دراسة على الدول : إتفاق التحكیم وعقود اإلستثمار البترولیة 
 8990 العربیة مقارنة بالتشریعات الوضعیة في العالم

المفاھیم المختلفة للقضیة : إتفاقات أوسلو و أحكام القانون الدولي 
إتفاقات أوسلو و األحكام الشكلیة في القانون - لسطینیة و أسانیدھھاالف

التكیف القانوني إلتفاقیات أسلو( الدولي  ...... 
8430 

نفاذ و تطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد في : إتفاقیة مكافحة الفساد 
 1015 القانون الداخلي و أثرھا في محاكمة الفاسدین و استرداد األموال

الحصانات و اإلمتیازات الدبلوماسیة لالمم المتحدةإتفاقیة   4932 
إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من المنظور 
 624 اإلسالمي

دراسة في : و إنتفاضة األقصى  1949إتفاقیة جنیف الرابعة لعام
 3161 القانون الدولي العام

بیع (العقار محل اإللتزام في عقود المعاوضات الواردة على 
 5381 (نموذج



ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري 
دراسة مقارنة بالنظامین الدستوري المصري : الجزائري 

 والفرنسي
362 

وفق : مجموعة اللمساوي القانونیة التعلیمات القضائیة للنیابة العامة 
 2631 ...أحدث تعدیالتھا بالقرار

المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة النقض منذ إنشائھا  مجموعة
حتى  2003المستحدث من : الجزء السابع عشر :  1931سنة 

2012 ......... 
7714 

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة النقض منذ إنشائھا 
حتى  2003المستحدث من : الجزء السادس العاشر:  1931سنة 

2012 
7713 

عة النصوص التنظیمیة المتعلقة باإلنتخاباتمجمو  = Recueil 
des textes legislatifs se rapportant aux elections 905 

 3651 مجموعة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالحالة المدنیة
 Recueil = مجموعة النصوص التشریعیة المتعلقة باإلنتخابات
des textes legislatifs se rapportant aux elections 904 

مجموعة التشریعات واإلجتھادات القضائیة المتعلقة في الملكیة 
 3447 الفكریة والصناعیة

التزامات وسلطات المحكم في اإلثبات , مجموعة الرسائل الجامعیة
دراسة مقارنة: في خصومة التحكیم التجاري الدولي   = 

Obligations and authorities of arbitratorsln the 
disputes of international commercial arbitration in 
establishing proofs - comparative study 

6081 

في خمسة و : مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض 
دیسمبر  31حتى  1931عشرین عاما من أول إنشائھا في سنة 

1955 
10057 

مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في خمسة و 
دیسمبر  31حتى  1931عشرین عاما من أول إنشائھا في سنة 

الدائرة الجنائیة:  1955  
10058 

مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف المدنیة في 
الجزء الثالث: عدرة  الغرفة الرابعة برئاسة القاضي سعید -الشمال  2287 

مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف المدنیة في 
الجزء الثاني: الغرفة الرابعة برئاسة القاضي سعید عدرة  -الشمال  2286 

مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف المدنیة في 
علي دمحم ; الغرفة الرابعة برئاسة القاضي سعید عدرة -الشمال

الجزء األول. : عویضة  
2285 

 6181 .إحالل الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة
إدماج األراضي الفالحیة في القطاع العمراني وفقا للتشریع 
 893 الجزائري

إدماج قرارا ت مجلس األمن الصادرة طبقا للفصل السابع من 
األعضاءالمیثاق وتنفیذھا في النظم القانونیة الداخلیة لدول   597 

: إجھاض جنین اإلغتصاب في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 
 1085 دراسة مقارنة

 4958 أخالقیات المھن واألعمال في اإلدارة والمال
وسائر العاملین بامانات الضبط : أخالقیات المھنة ألمناء الضبط 

والموظفین بالمحاكم والمجالس القضائیة و مجلس الدولة منقحة  8033 



ب التعدیالت األخیرةحس  
 9156 أخالقیات المھنة في مجال الصفقات العمومیة

دراسة مقارنة في اإلطار الفلسفي : أخالقیات الوظیفة العامة 
 10130 ألخالقیات الوظیفة العامة وسلوكیاتھا

 6663 لجنة إنھاء اإلستعمار اللجنة الرابعة للجمعیة العامة
أكادیمیة متخصصة محكمةدوریة  :مجلة منتدى األستاذ  = Forum 
de l'enseignant 2807 

دوریة أكادیمیة متخصصة محكمة: مجلة منتدى األستاذ  = Forum 
de l'enseignant 2805 

المنازعات الضریبیة: عدد خاص : مجلة مجلس الدولة   = 
Numéro spécial : Le contentieux fixal 1603 

 Revue du conseil d'etat 1613 = مجلة مجلس الدولة
 Revue du conseil d'Etat 1660 = مجلة مجلس الدولة
 Revue du conseil d'etat 7749 = .مجلة مجلس الدولة
نحو إستراتیجیة للزكاة و الضرائب لمواجھة التحدیات اإلقتصادیة 
 2199 .و اإلجتماعیة للعولمة

 6198 نحو نظام قانوني للتحكیم اإللكتروني
دراسة مقارنة : عامة لقاعدة توقع األضرار في العقود نحو نظریة 

 6412 بین القوانین واألنكلوسكسونیة والمدنیة وعقود البیع الدولیة

 -المعاینة : أدلة اإلثبات وأوجھ بطالنھا في ضوء الفقھ والقضاء 
 9776 ... الشھادة

 10579 أدلة اإلثبات الحدیثة في القانون
: الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي أدلة اإلثبات القضائي في 

 1293 دراسة مقارنة

 1503 أدلة اإلثبات في المواد المدنیة
 9153 أدلة اإلثبات في التحقیق الجنائي
 10577 أدلة اإلثبات في الفقھ اإلسالمي
 767 مجلة المجلس الدستوري
 769 مجلة المجلس الدستوري
 771 مجلة المجلس الدستوري

الدستوريمجلة المجلس   5128 
مكانة البرلمان في إجتھاد المجلس : مجلة المجلس الدستوري 

المجلس الدستوري  -الرقابة الدستوریة للمعاھدات  -الدستوري 
المجلس الدستوري - وضمان مبدأسمو الدستور  ..... = Revue du 

conseil constitutionnel 

2722 

دورھا في بناء المحكمة الدستوریة و : مجلة المجلس الدستوري 
 768 الجزائر الجدیدة

المحاور : الدستور في خدمة المواطن : مجلة المجلس الدستوري 
2020الكبرى للتعدیل الدستوري   770 

العالقة بین قواعد القانون الدولي وأحكام : مجلة المجلس الدستوري 
شروط  - الرقابة على دستوریة المعاھدات  - القانون الدستوري 

إصالح األحكام  -ي الجزائري للمعاھدات الدولیة تطبیق القاض
 REVUE = ........الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي
DU CONSTITUTIONNEL : la 

2723 



عدد خاص أشغال الندوة اإلفریقیة : مجلة المجلس الدستوري 
تطور القانون الدستوري في إفریقیا" بالجزائر حول موضوع   " = 

REVUE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 
numéro spécial les actes de la conférence africaine 
d'alger sur le thém......... 

2724 

في مدى ثنائیة سلطة المبادرة بالقوانین : مجلة المجلس الدستوري 
الحدود الدستوریة لرقابة  - 1996في الدستور الجزائري لسنة 

ودوره في إرساء الدیمقراطیةالرأي العام   = Revue du conseil 
constitutionnel 

1617 

 Revue du conseil = مجلة المجلس الدستوري
constitutionnel 2721 

 456 مجلة اإلجتھاد للدراسات القانونیة و اإلقتصادیة
مجلة علمیة محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم : مجلة المفكر 

 10338 السیاسیة

مجلة دولیة محكمة :  10العدد : مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة 
 = نصف سنویة متخصصة في العلوم القانونیة و السیاسیة
Albahith for studies 

1026 

العدد األول: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة   = EL 
BAHITH For Academic Studies 8975 

العدد الثالث: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة   = EL 
BAHITH For Academic Studies 8977 

العدد الثاني: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة   = EL 
BAHITH For Academic Studies 8976 

العدد الرابع: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة   = EL 
BAHITH For Academic Studies 8978 

 2025 مجلة البحوث و الدراسات العلمیة
 4972 مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

رقابة الھیئات اإلداریة المستقلة : مجلة البحوث والدراسات العلمیة 
اإلطار المفھومي لصنادیق  -على عقود اإلمتیاز في الجزائر 

دور  -رؤیة إقتصادیة معاصرة : اإلستثمار في الفكر اإلسالمي 
صاالت في تأھیل المؤسسات الصغیرة تكنولوجیا المعلومات واإلت

  = ......... والمتوسطة

6464 

أثر القرآن الكریم في إستدالل , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
المتكلمین داللة الشاھد على الغائب في إثبات بعض الصفات إالھیة 

اإلصالحات المصرفیة ودورھا في إعادة ھیكلة الجھاز  -نموذجا 
 - " دراسة لمسار اإلصالح المصرفي في الجزائر " المصرفي 

 .القانون الدولي اإلنساني

6463 

اآلثار اإلقتصادیة واإلجتماعیة , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
أھداف العولمة وأثرھا على حقوق  - ) د.م.ل(لنظام التعلیم العالي 

الدور اإلقتصادي للسیاحة مع اإلشارة  -اإلنسان والسالم العالمي 
إلزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث  -لحالة الجزائر 

یعیة الطب  

6462 

األثر المطھر للقید األول وموقف , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
دراسة مدى التأثیر على البیئة  -التشریع والقضاء الجزائري منھ 

 - كأداة لحمایتھا من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري 
حاالت إستبعاد تطبیق القانون األجنبي المختص أمام القضاء 

ئريالجزا ... = Re 

6458 



النظام القانوني لتسویة , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
إرتباط  -المنازعات في إطار إتفاقات منظمة التجارة العالمیة 

 -المصلحة العامة بالملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 
حسن قالتي (دور أبناء المدیة في الحركة الوطنیة التونسیة 

 Revue d = ........(أنموذجا

6459 

التنظیم العقلي عند الراشدین , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
أجھزة اإلعالم التنموي ودورھا في  -المدمنین على المخدرات 

 -دور اللعب في حیاة الطفل  - حمایة البیئة ودعم التنمیة المستدامة 
 = دور المؤسسات ص م في التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة
Revue de recherches et  

6456 

الضبط اإلجتماعي وعالقتھ , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
مقاربة : العنف اللفظي  -بعنف الطالبات المقیمات بالحي الجامعي 

تمكین العاملین وأثره في تحسین جودة الخدمات -سوسیولسانیة   
...... = Revue de recherches et etudes scientifiques 

6465 

العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة, مجلة البحوث والدراسات العلمیة  = 
Revue de recherches et etudes scientifiques 6457 

تراجع مبدأسیادة الدولة في ظل , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
أثر تبني المؤسسات الجزائریة للحوكمة على  - النظام الدولي الجدید 

حقیقة العولمة وتأثیرھا على  -المالیة دراسة میدانیة جودة المراجعة 
التنمیة السیاحیة وأثرھا على التنمیة اإلقتصادیة ا -الثقافات المحلیة   

6461 

فلسفة وأھداف نظام التعلیم العالي , مجلة البحوث والدراسات العلمیة
أبعاد  -أساسیات حول التعلیم اإللكتروني  -في المنظور ) د.م.ل(

أثر نمط تنظیم الوقت  - المحلیة وتحدیاتھا في الجزائر  التنمیة
السنة ( المدرسي على السلوك عند تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة 

 ...... (السادسة

6460 

 1086 مجلة الدراسات القانونیة
اإلرھاب والمقاومة بین الشریعة والقانون , مجلة الدراسات القانونیة

ام اإلثبات في المسائل الجنائیة في المبادئ األساسیة التي تحكم نظ -
الحجز التحفظي على السفینة  - قانون اإلجراءات الجنائیة الجزائري 

التجربة اللبنانیة في عقود ال - B.O.T 

8974 

الدین وتنازع القوانین في مادة اإلرث , مجلة الدراسات القانونیة
ة، واألحوال الشخصیة، تنازع القوانین في عقود الوكاالت التجاری

 Revue des etudes juridiques = ..... قرار رقم
3758 

الوكالة غیر القابلة  -العدالة الضریبیة اقتصادیا : مجلة الحقوق 
المبادئ التي تحكم  - للعزل في القانون الكویتي والقانون الفرنسي
 The economic = ... تنغیذ أحكام اإللغاء في قضاء محكمة العلیا
fairness of taxation - le mandat irrevocable en droit 
koweitien et fra 

8988 

مجلة : العدد السابع و العشرون : مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانیة 
 4325 دولیة محكمة فصلیة تصدرھا جامعة الجلفة

مجلة دولیة دوریة محكمة: مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة   5197 
مجلة دولیة محكمة فصلیة :  مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة

المجلد الثاني: تصدرھا جامعة   = Revue de droit et des 
sciences humaines 

8540 

العولمة وآثارھا اإلیجابیة والسلبیة على المجتمعات , مجلة الحقیقة
 - واقع التشریع والدعوى اإلسالمیة في ظل العولمة  - اإلنسانیة 

التنمیة  -ة الدولیة اإلفریقیة أسس التعاون بین الجزائر والمنظم
6454 



 EL-HAKIKA: Revue Académique = ...العامة وأبعادھا
Spécialisée Etudée Par  
 5174 لجنة الطعن كضمانة للموظف في مواجھة اإلدارة
 9573 نحو تطورات في المسائل التجاریة والمصریة

الخاصة نحو تعزیز حمایة البیئة األثریة المصریة في العالقات 
 551 الدولیة

 10335 نحو تفعیل مقاصد الشریعة
 2749 . نحو تفعیل المرحلة اإلداریة لتسویة المنازعات الضریبیة

العدد األول: مجلة صوت القانون   = Revue La Voix de la 
Loi 1664 

العدد الثاني: مجلة صوت القانون   = Revue La Voix de la 
Loi 1663 

: عامة في علم الجریمة و المجرم المعلوماتي نحو صیاغة نظریة 
دراسة متعمقة في التعریف بجرائم التقنیة الحدیثة و المجرم 
 ........المعلوماتي

6630 

دراسة في التشریع : تقنین الشركات: نحو قانون واحد للشركات 
 284 / الراھن للشركات في القانونین المصري و الفرنسي

دراسة . : یواجھ تحدیات العصرنحو قانون عقوبات ضریبي 
 3218 ......... قانونیة مقارنة في الضریبة العامة

. مجلة علمیة سنویة محكمة عن جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة
العدد السابع: مجلة البحوث و الدراسات العلمیة, السابع  6254 

لجزء األول: مدونة الفقھ والقضاء في المرفعات  502 
دحول األجانب-وثائق السفر  -الحالة المدنیة  -یة الجنس: مدونة   6686 

 7597 مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص
 5320 مدونة اإلثبات التقلیدي واإللكتروني في البالد العربیة

 - حسب آخر التعدیالت . : مدونة الوظیفة العمومیة والوظائف العلیا
الشبكة اإلستداللیة  - القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة 

 ....لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم
6684 

: مدونة النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بقطاع السیاحة 
الفندقة -التكوین  - المؤسسات تحت الوصایة  -اإلدارة السیاحیة   

......... 
6690 

 -قاعد المسبق الت -النظام العام للتقاعد . : مدونة المعاشات و التقاعد
معاشات أعضاء القیادة السیاسیة لجبھة التحریر الوطني، الحكومة 
 Code des pensions et des = ... و اإلطارات السامیة للدولة
retraites 

6694 

التنظیم : مدونة التنظیم القضائي و اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 
 -كم اإلداریة المحا -مجلس الدولة  -المحكمة العلیا  -القضائي 

اإلجراءات المدنیة و اإلداریة -محكمة التنازع   
6688 

إنتداب و عالوات - قانون البلدیة : مدونة الجماعات اإلقلیمیة 
 6702 ...المنتخبین المحلیین

حسب آخر تحیین المرسوم الرئاسي . : مدونة الصفقات العمومیة
2008-10- 26مؤرخ في 338- 08رقم  ... = Code des 

marchés publics... 
6691 

ممارسة  -الوقایة من النزاعات في العمل وتسویتھا . : مدونة العمل
عالقات العمل - مفتشیة العمل  -حق اإلضراب  ..... = Code Des 6685 



Collectivitée Territoriales 
العلم  - یشتمل على األدوات الموضوعیة . : أدوات المحامي الناجح

الثقافة العامة -دراسة القضیة  -القانوني   ...... 3670 

 1519 ھیئات التداول على المستوى المحلي
 9222 أدوات التعمیر الفردي في الجزائر
 3172 ھیئات الرقابة اإلداریة المكلفة بمكافحة الفساد
 7380 ھیئات الرقابة التقنیة للبناء
 8231 ھیئات الرقابة على الصفقات العمومیة

دراسة في وقائع :  2003على العراق مجلس األمن و الحرب 
 7751 النزاع و مدى مشروعیة الحرب

الواقع واآلفاق: مجلس األمن ومھمة حفظ السالم   4875 
 9741 مجلس األمن والمحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر

دراسة : مجلس األمن وحق التدخل لفرض إحترام حقوق اإلنسان 
 3970 قانونیة

عو الى وقف العدوان على العراق ویحمل األمم مجلس األمة ید
البرلمان یجتمع بغرفتیھ  -المتحدة ومجلس األمن المسؤولیة 

رئیس المجلس  -ویستقبل جاك شیراك رئیس الجمھوریة الفرنسیة 
 ...یؤكد على انتظام جلسات

1606 

تحت  2007قانون المالیة لسنة  - مجلس األمة في عامھ التاسع 
مسؤولیة البرلمانات  - اإلستفتاء  - األمة مجھر أعضاء مجلس 

 ..... الوطنیة في إقامة نظام عدالة منصفة وفعالة
1550 

 -ماي الموعد المتجدد مع الممارسة الدیمقراطیة  17, مجلس األمة
 -في محاضرة بمقر مجلس األمة : رئیس مجلس الشیوخ اإلیطالي

 المسألة األمنیة من أولویات السیاسات األوروبیة
1566 

مجلس األمة یحیي موقف الجزائر الثابت وھبة , مجلس األمة
مخطط عمل الحكومة لتنفیذ برنامج رئیس  -التضامن الشعبي 

.. الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة مع الثقة في المستقبل 
 ..... الحصیلة مقنعة

1565 

أعضاء المجلس یناقشون برنامج الحكومة خمسة , مجلس األمة
أسئلة التنمیة البشریة في برنامج  - ات في ثالث أولویات مرتكز
دورة الخریف تفتتح بدایة سبتمبر ویمیزھا مناقشة قانون  - الحكومة 

2008المالیة لسنة   

1563 

دور الھیآت البرلمانیة : : األمن عن طریق الحوار , مجلس األمة
ن األمیر عبد القادر وحقوق اإلنسا" - في تعمیق الحوار المتوسطي 

بدعوة من مجلس األمة  -موضوع ملتقى دولي بمجلس األمة " 
 رئیس مجلس الشیوخ الموریتاني في الجزائر

1562 

خطوة إلرساء : 2012ماي  10اإلنتخابات التشریعیة , مجلس األمة
 - ... تقوى بالسلوك المواطني...والمشاركة المرتقبة ...الحكامة 

تجدید ھیاكل  -... البرلمان القادم ھل سیعكس حضورا الئقا للمرأة
مسؤولون حافظوا عن مواقعھم: المجلس ... 

1611 

على ... بیان السیاسة العامة: الوزیر األول یعرض, مجلس األمة
قانون  - 2014 -  2010ع في البرمانج الخماسي أعتاب الشرو

 - تحسین اإلطار المعیشي في طلیعة األولویات : 2011المالیة 
ضمان التوازن الثالثي -المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة   

1583 

 - اللجنة التنفیذیة لإلتحاد البرلماني اإلفریقي بالجزائر , مجلس األمة
الدكتور كلوفیس مقصود  -التحدیات  وثقل... إرادة الصعود: إفریقیا  1582 



والدور العربي ... صناعة القرار األمریكي " ضیف مجلس األمة 
 " الممكن

المجلس یتعزز بكفاءات وشخصیات على إثر التجدید , مجلس األمة
قانون  -وباإلجماع عبد القادر بن صالح رئیسا للمجلس  -... النصفي

الجبھات  :مخطط عمل الحكومة -  2013المالیة 
والتحدیات القائمة...المفتوحة  

1599 

 29 -معبرإلى السلم والتنمیة .. المصالحة , مجلس األمة
بیان السیاسة العامة: الملف  -اإلرادة الشعبیة .... سبتمبرالموعد مع  1584 

إعتزاز وطني : الذكرى الخمسون لإلستقالل الوطني , مجلس األمة
اإلنتخابات : رئیس المجلس  -بناء و إرادة ال.. یتعمق باإلصالحات 

والبرلمان ركن من .... التشریعیة لم تكن مجرد موعد إنتخابي 
 أركان دولة الحق والقانون

1581 

أبرز  - 2008التدابیر الجدیدة في قانون المالیة , مجلس األمة
.. السكن  -.. النقل  -.. المیاه  - 2007نشاطات المجلس خالل سنة 

األسئلة الشفویةوالتربیة أولیات   
1560 

إلى ...التجدید النصفي الخامس من الغرفة الواحدة, مجلس األمة
واألفاق في ضوء اإلصالحات...المسار والتجربة  -الثنائیة   1600 

التكوین والتشغیل في الجزائر, مجلس األمة  = La Formation 
et l'Emploi en Algérie 1598 

أعضاء : رحاب البرلمان  التعدیل الدستوري في, مجلس األمة
أعضاء الغرفتین یلتقون في دورة برلمانیة  - الشعب عبر ممثلیھ 

أعضاء إنضموا إلى 7: بعد تعیینھم ضمن الثلث الرئاسي  -خاصة 
 .... أسرة المجلس

1564 

ما ینتظر المواطن من (الیوم العالمي للدیمقراطیة , مجلس األمة
 1591 (برلمانھ

أمسیة شعریة: لى لتأسیس مجلس األمةذكرى األو, مجلس األمة  1589 
الجزء الثاني: كلمات ومواقف : تحت قبة البرلمان, مجلس األمة  1601 

2011 - 2010حصیلة نشاطات المجلس , مجلس األمة  1595 
2012حصیلة نشاطات المجلس خالل سنة , مجلس األمة  1585 

 - 2007 رئیس الجمھوریة یوقع قانون المالیة لسنة, مجلس األمة
المؤتمر  - إلى تأكید الیقین بتجاوز الصعوبات ... من زرع االمل

البرلمانیون األفالرقة یشیدون : لإلتحاد البرلماني اإلفریقي  29ال
مجلس األمة یختتم السنة - بإنجازات عھدة رئیس مجلس األمة  ... 

1567 

قبل ...رئیس الجمھوریة یعلن عن تعدیل الدستور, مجلس األمة
شھرا للجنة التنفیذیة  18في أقل من 48الدورة ال -السنة نھایة 

 لإلتحاد البرلماني اإلفریقیبالجزائر
1569 

قراءة في المؤشرات قبل موعد : قانون المالیة, مجلس األمة
بدعوى من نظیریھ رئیس المجلس في زیارة رسمیة إلى  -المناقشة 

رق زیارات إستطالعیة إاى والیات من ش -وسویسرا ...روسیا
 البالد

1568 

الیوم  - 2001مجلس النواب ینظر في مشروع میزانیة الدولة لسنة 
 3298 البرلماني السنوي لألطفال

الجزء األول: كلمات ومواقف : تحت قبة البرلمان, مجلس االمة  1602 
بعد التجدید : كرونولوجیا اإلنتخابات الرئاسیة , مجلس االمة

الجزائر تستضیف المؤتمر  -النصفي مجلس األمة ینصب ھیاكلھ 
تأكید لمسعى ... 2004أفریل  8 - لإلتحاد البرلماني اإلفریقي  27

1604 



 المصالحة واإلستقرار
دراسة مقارنة = القاضي العام للمنازعات اإلداریة : مجلس الدولة 

 10029 بین النظم الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة

دراسة تحلیلیة و عملیة : حامي الحقوق و الحریات: مجلس الدولة 
 602 في ضوء أحدث التعدیالت

دراسة قانونیة مقارنة عن مجالس الدولة والھیئات : مجلس الدولة 
التي تتولى القضاء اإلداري وتقدیم اإلستشارات والفتاوى القانونیة 
 ..........وإعداد التشریعات

5609 

ستوریةمجلس الدولة و دوره في صیاغة التشریعات و الرقابة الد  3768 
 4795 مجلس الدولة الجزائري كجھة نقض

دراسة مقارنة في : مجلس العقد وأثره في عقود التجارة اإللكترونیة 
 3779 الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

دراسة مقارنة في : مجلس العقد وأثره في عقود التجارة اإللكترونیة 
 3787 الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

العقد اإللكترونيمجلس   5235 
 7930 .مجلس العقد في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي
 8442 مجلس عقد البیع بین النظریة و التطبیق
 7858 أجھزة التحري و التحقیق في الجرائم المعلوماتیة
 7607 أجھزة تسویة النزاعات التجاریة في المنظمة العالمیة للتجارة

جھاز القضاء مجمع النصوص التي تحكم  5413 
 6228 مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار

المؤتمر العربي األول حول الجامعات , مجمع النصوص العلمیة
-21والمؤسسات البحثیة ودورھا في أنشطة البحث والتطویر من 

بالجزائر 2000ماي  23  
2680 

 5066 مجمع الشركات بین الواقع والتطبیق
مخلفات الجریمة ودورھا في اإلثبات في مرحلتي التحقیق 

دراسة : والمحاكمة في الفقھ اإلسالمي والقانون الجنائي المصري 
 مقارنة

6899 

 10523 . لجان مراقبة اإلنتخابات في الجزائر
 795 مجال التشریع ومجال التنظیم في النظام الجزائري

التجاريمجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم   5270 
 9193 مجال قضاء اإللغاء في العقود اإلداریة
 1144 مجاالت وإجراءات تطبیق المحاسبة العمومیة

دراسة مقارنة في نطاق القانون : إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبیة 
 6438 الدولي الخاص

 9725 إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم
لجنائیة إلى القضاء في النظم اإلجرائیة المقارنةإحالة الدعوى ا  2136 

دراسة مقارنة: إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنیة   
= Lawsuit commitment in civil procedure law : A 
comparative study 

4333 

 6500 مجاني الطالب
 7434 إدالرة الملكیة المشتركة

التعمیر في التشریع الجزائريمخالفات البناء و   6484 



مخالفات رخصة البناء على االراضي الفالحیة والمنازعات 
 69 المتعلقة بھا

 3140 مداخالت في علم الدبلوماتیك العربي
مداخلة في مناقشة  - 2011مداخلة في مناقشة قانون المالیة لسنة 

بالسینمامشروع قانون یتعلق  - 2011بیان السیاسة العامة أكتوبر   
... 

5140 

. : تجدید المرفق العمومي -مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة  -إدارة 
 IDARA - La Revue de l'Ecole = .المجلد الثاني
Nationale d'Administration - Renouveau du service 
public 

6766 

المجلد الثاني. : مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة -إدارة  . = 
IDARA - La Revue de l'Ecole Nationale 
d'Administration 

8267 

تقییم أداء المرفق العمومي : مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة : إدارة 
الحكم الراشد في  - الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار نموذجا : 

 Idara = الجزائر من خالل الصحافة المستقلة
8449 

المجلد األول. : دارةمجلة المدرسة الوطنیة لإل: إدارة  . = 
IDARA - La Revue de l'Ecole Nationale 
d'Administration 

6765 

 9171 إدارة أمالك الدولة ودورھا في تسییر األمالك الوطنیة الخاصة
: إدارة أموال الوقف وسبل استثمارھا في الفقھ اإلسالمي والقانون 

 5164 دراسة مقارنة

العمومي للطرق في التشریع الجزائريإدارة وتسییر الملك  . 4501 
 3694 إدارة مخاطر اإلحتیال في قطاع اإلتصاالت

دراسة قانونیة مقارنة: إدارة محافظ األوراق المالیة لحساب الغیر   10636 
 5123 إدارة األمالك الوقفیة و المنازعات المتعلقة بھا
 6272 إدارة األمالك الخاصة للدولة

المشتركة إدارة الملكیة  4792 
مأمور إتحاد ..ملكیة الطبقات: إدارة المال الشائع و التصرف فیھ 

 6169 ..المالك

 7621 إدارة المال الشائع في القانون المدني الجزائري
شرح تفصیلي مقارن : إدارة المحاكم في مصر و الدول العربیة 

 إلجراءات إدارة العمل بالمحاكم ومجلس الدولة في مصر والدول
 ....... العربیة طبقا ألحدث التعدیالت

1902 

دراسة : (إدارة اإلختیار في العقود الدولیة التجاریة و المالیة 
 4396 (مقارنة

 10259 إدارة المرور
إدارة النزاعات الدولیة في التصورات السیكولوجیة المتضاربة 
 5248 للحكام

الصحي و التشریع : إدارة المستشفیات و المؤسسات الصحیة 
 5002 المسؤولیة الطبیة

 6503 .إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریة
 9143 .إدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة

دراسة مقارنة: إدارة التفلیسة وإنتھائھا بالنسبة للشخص الطبیعي   6231 



فى عالم مدخل صناعة الصفقات العالمیة : إدارة التفاوض الدولي 
 9947 یموج بالتنافسیة

= ِالمجلد الثاني : إدارة الدعوى المدنیة والتطبیقات القضائیة  Civil 
lawsuit management and judicial applications 4014 

دراسة مقارنة: إدارة الدعوى المدنیة في النظام القضائي   3448 
القانون الدوليإدارة العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة في ضوء   5237 

 7968 .إدارة العقار الشائع في التشریع الجزائري
 2338 مخاصمة القضاة

دراسة مقارنة: الجزء األول : : مخاصمة القضاة   8627 
مجموعة : دراسة مقارنة: الجزء الثاني : : مخاصمة القضاة 

 1983األحكام الصادرة من الھیئة العامة لمحكمة التمییز منذ عام 
2003ى نھایة حت  

8626 

دراسة مقارنة بین القانون المدني : إجازة العقد القابل لإلبطال 
 1409 والفقھ اإلسالمي

 7113 إجازة العقد في القانون المدني و الفقھ اإلسالمي
مخاطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائیایة على األمن القومى العربى 

األمن في ظل النظام دراسة في ضوء إنھیار مصداقیة مجلس : 
 .الدولي الجدید المزعوم

5428 

المخاطر على الحیاة الخاصة : مخاطر المعلوماتیة واألنترنت 
 2326 وحمایتھا

 3452 .محاضر الشرطة و تقاریرھا
الكتاب الثاني: محاضرات في المنھج والبحث العلمي   7629 

 6761 محاضرات في المنھجیة و فلسفة القانون
المواریث والتركات والوصایا محاضرات في . 960 

 1685 محاضرات في المؤسسات اإلداریة
النظریة العامة : الجزء األول: محاضرات في اإلثبات الجنائي 

 1821 لإلثبات الجنائي

أدلة اإلثبات الجنائي : الجزء الثاني: محاضرات في اإلثبات الجنائي 
اإلعتراف والمحررات: الكتاب األول:  . 2112 

 607 محاضرات في الوقف
: الجزء األول: محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات 

تعریفھا وأركانھا العامة واالخاصة واألعذار : ویشمل الجریمة
 القانونیة واألسباب القانونیة والظروف القضائیة المخففة

1517 

: الجزء الثاني: محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات 
شمل أسباب التبریر واإلشتراك الجرمي والعقوبة وتطبیقاتھا وی

 وأھدافھا وخصائصھا واألسباب التي تؤثر فیھا
1465 

 9891 محاضرات في اإلقتصاد الدولي
 -الشیك ). : األسناد التجاریة(محاضرات في القانون التجاري 

عقد تحویل  -سند النقل  -سند المؤمن  -السند ألمر  -السفتجة 
 ..الفاتورة

8181 

 4118 .محاضرات في القانون البحري الجزائري
 - األحكام العامة : االقسم العام: محاضرات في القانون الجنائي 

المسؤولیة الجنائیة -الجریمة   3459 

 6377 محاضرات في القانون الجنائي العام



 1687 محاضرات في القانون الدولي الخاص
العام محاضرات في القانون الدولي  4964 

 6234 محاضرات في القانون الدولي العام
المجال الوطني للدولة لطلبة : محاضرات في القانون الدولي العام 

 4548 .السنة الثانیة حقوق

المدخل و المعاھدات الدولیة: محاضرات في القانون الدولي العام   2173 
 - المسؤولیة الدولیة: محاضرات في القانون الدولي العام 

الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان - المنازعات الدولیة   8239 

 8747 محاضرات في تنظیم مھنة المحاماة وأخالقیات المھنة
 8266 محاضرات في حقوق اإلنسان و الحریات العامة
 6381 محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة

انعقاد الزواج: محاضرات في قانون األسرة   10629 
في قانون األسرة محاضرات . 961 

 6730 محاضرات في قانون التأمین الجزائري
القسم العام: محاضرات في قانون العقوبات   7979 

 608 محاضرات في عقد الزواج وآثاره
 509 محاضرات في فلسفة القانون
 2712 محاكمات ھزت العالم
 2021 محاكمة الوزراء بین القضاء العدلي و القضاء السیاسي
محاكمة األحداث الجانحین مابین القانون الوطني واإلتفاقیات 
 4798 الدولیة

محاكمة األحداث الجانحین وفقا ألحكام قانون األحداث اإلتحادي في 
دراسة مقارنة بقوانین األحداث في : دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 بعض قوانین األحداث في الدول العربیة -تشریعات الدول العربیة 
اإلتفاقیات الدولیة الخاصة بشؤون األحداث - ... 

8723 

 2766 محاظرات في القانون الدولي العام
دراسة فقھیة معاصرة: أدب اإلختالف ودوره في مواجھة التطرف   10051 

ندب الخبراء في المجالین الجنائي و المدني في ضوء أحدث اآلراء 
 1733 ........الفقھیة و أحكام محكمة النقض

اإلحتالل : إحتالل العراق وانتھاكات البیئة والممتلكات الثقافیة 
عناصر  -األجنبي للعراق واإلخالل بالحمایة القانونیة للبیئة 

مبررات اإلحتالل -اإلحتالل وآثاره   ... 
5597 

 5843 إجتھادات أساسیة في القضاء اإلداري
2008 - 2003إجتھادات قضایا اإلفالس   3264 

تراجع : رة للجنة التنفیذیة لإلتحاد البرلماني العربي إجتماع الدو
الموقف األمریكي تجاه اإلستطان شجع إسرائیل على مزید من 
 التعنت والتحدي إلرادة المجتمع الدولي

2719 

 9469 مجتمع المعلومات والواقع العربي
 9736 مجتمع المعلومات بین النظریة والتطبیق

اإلنسان الدولیة و ببلوغرافیا للبحث في مختارات من أدوات حقوق 
 6752 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

مختارات من أحكام األحوال الشخصیة في التشریعات اللبنانیة و 
المجلد األول: السوریة   7885 



مختارات من أحكام األحوال الشخصیة في التشریعات اللبنانیة و 
المجلد الثالث: السوریة   7887 

من أحكام األحوال الشخصیة في التشریعات اللبنانیة و مختارات 
المجلد الثاني: السوریة   7886 

 4931 میثاق االمم المتحدة و منظمة العدل الدولیة
 6248 إحترام وكفالة إحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني
إختصاص مجلس األمن في إحالة الجرائم الدولیة على المحكمة 
 6009 .الجنائیة الدولیة

 4039 إختصاص محاكم أمن الدولة
اإلختصاص القضائي: إختصاص المحاكم التأدیبیة   ........... 10100 

إختصاص المحاكم الدولي و الوالئي وفقا لنصوص قانون 
 275 المرافعات معلقا علیھ بآراء الفقھ وأحكام القضاء

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم ضد 
 9393 اإلنسانیة

دعوى  -الدعوى الدستوریة : إختصاص المحكمة الدستوریة العلیا 
دعوى تنفیذ حكمین متعارضین -تنازع اإلختصاص الوظیفي   

............ 
8992 

 9827 إختصاص القاضي اإلداري بتفسیر المعاھدات الدولیة
 4739 إختصاص القاضي اإلداري في منازعات الملكیة العقاریة
 5041 .إختصاص القاضي اإلداري في مجال منازعات الصفقات العمومیة

التصرف في األشیاء : إختصاص غرف المشورة فقھا وقضاءا 
إنقضاء الحبس اإلحتیاطي -المضبوطة   ................ 8316 

 5213 .إختصاصات مجلس الدولة الجزائري
 5380 إختصاصات المجلس الدستوري

العامة في الدعوى العمومیةإختصاصات النیابة   5291 
 1926 إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة
إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة وإمكانیة توسیع مھامھا في 
 6008 غسیل األموال

شرح للقانون رقم . : مختصر الوجیز في شرح قانون العمل
91و قانون قطاع األعمال العام رقم  1981لسنة 137 . 1368 

ختصر التشریعات الصناعیة المصریةم . 9652 
 -اإلسالمیة  - القدیمة : مختصر تاریخ النظم القانونیة واإلجتماعیة 

الجزائریة حسب مقرر السنة األولى لكلیات الحقوق بالجامعات 
 .الجزائریة

890 

 9923 مدى إلتزام الدولة بغیر إرادتھا في القانون الدولي العام
دراسة إلشكاالت التعھد عن الغیر. : لم یلتزم مدى إلزام الغیر بما   . 3324 

مدى إختصاص القضاء الوطني بإتخاذ اإلجراءات الوقتیة 
والتحفظیة في المنازعات الخاصة الدولیة المتفق بشأنھا على 
 التحكیم

3301 

 8782 .مدى مراعاة الجزاءات الدولیة األممیة لحقوق اإلنسان في العراق
دراسة مقارنة بالفقھ : ل في عقد الوكالة مدى مسئولیة الوكی

 8001 اإلسالمي

في شأن الرقابة على دستوریة : مدى إستقالل القضاء الدستوري 
التركیز على النظامین المصري و الكویتي:التشریعات  10261 



 8307 مدى مشروعیة واقع عالقة مجلس األمن بالقضاء الدولي الجنائي
البشریة في إجراءات تجارب مدى مشروعیة إستخدام األجنة 

دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي و القانون . : البحث العلمي
 .الوضعي

3074 

دراسة مقارنة: مدى مشروعیة اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج   3959 
مدى مشروعیة الحصار اإلسرائیلي على قطاع غزة من منظور 
 5561 .القانون الدولي

للحقوق المدنیة والسیاسیة في القوانین  مدى نفاذ العھد الدولي
 8552 الجزائریة

مدى المسئولیة المدنیة عن اإلخالل باإللتزام بالسر المھني أو 
مع عرض ألھم الحاالت التي یرتفع فیھا اإللتزام . : الوظیفي

دراسة مقارنة - بالسریة  . 
1311 

 564 مدى المسئولیة الجنائیة عن أعمال البنوك
بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیةمدى التوازن   1746 

مدى التزام الدول بالمبادئ والحقوق األساسیة في العمل في اطار 
 9608 منظمة العمل الدولیة

دراسة : مدى الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین اإلنتخابیة 
 2896 مقارنة تشریعیة فقھیة قضائیة

ى مستوى األنظمة الداخلیةمدى تطبیق إتفاقیات حقوق اإلنسان عل . 8243 
 7093 مدى تفعیل ھیئة األمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة

مدى حجیة المحرر اإللكتروني في اإلثبات في المسائل المدنیة و 
في ضوء قواعد اإلثبات النافذة: التجاریة   2827 

 7838 مدى حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات المدني
حجیة شھادة الترقیم المؤقت في إثبات الملكیة العقاریة الخاصةمدى   

. 786 

التعریف : دراسة تحلیلیة : مدى دستوریة جریمة االتفاق الجنائي 
ال جریمة و ال عقوبة إال بنص(بمبدأ الشرعیة  ) ........... 7536 

دراسة : "مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوى 
ة في قانون المرافعاتتأصیلیة مقارن " 2738 

دراسة قانونیة مقارنة. : مدى شرعیة تشریح جثة اإلنسان . 102 
 801 . مدى فاعلیة القاضي اإلداري في حمایة الحریات العامة
 10167 مدخل لمنھجیة البحث اإلجتماعي

 - 1435مدخل إلى منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة 
2014 6195 

إلى مناھج البحث في التربیة وعلم النفسمدخل   9654 
 9285 مدخل إلى اآل لیات األممیة لترقیة وحمایة حقوق االنسان
 1765 مدخل إلى المنھجیة وفلسفة القانون
 9165 مدخل إلى المسؤولیة
 3922 مدخل إلى البحث العلمي

التعبیر : الجزء الثاني : مدخل إلى الحریات و حقوق اإلنسان 
 4733 الدستوري للحریات و الحقوق

 7061 مدخل إلى الحریات العامة و حقوق اإلنسان
الوجیز في نظریة القانون: مدخل إلى العلوم القانونیة   7111 

دروس في نظریة الحق: الجزء الثاني : مدخل إلى العلوم القانونیة   7117 



 L M D 6939 :مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق
: النظریة العامة للقانون: الكتاب األول: مدخل إلى دراسة القانون 

تعریف القانون، ممیزات القاعدة القانونیة، التقسیمات األساسیة 
 ....للقانون

471 

 2319 مدخل إلي سوسیولوجیة العنف
 3874 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات
 3914 مدخل إلى علم القانون
 4968 مدخل للقانون

نظریة القانون بین التقلید والحداثة: مدخل للعلوم القانونیة   3291 
: النظریة والتطبیق في القوانین الجزائریة : مدخل للعلوم القانونیة 

الفصل األول(لطلبة السنة أولى حقوق  ) 8206 

النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في التشریع : مدخل للعلوم القانونیة 
دكتوراه -ماستر  - لیسانس: الجزائري   L MD 8210 

النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في القوانین : مدخل للعلوم القانونیة 
 8207 الجزائریة

 9973 مدخل لدراسة المراجع
 9372 .مدخل لدراسة البیئة
 6731 .مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري

حامین إمتحانات القید في جدول الم: مدخل المحامي المتدرج 
 8108 المتدرجین

 5043 مدخل الى تسییر التقنیات الحضریة
 10319 مدخل القانون اإلداري

المبادئ : التنظیم اإلداري : الجزء األول : مدخل القانون اإلداري 
 10320 .العامة للقانون اإلداري

وسائل  - النشاط الإلداري: الجزء الثاني : مدخل القانون اإلداري 
أعمال اإلدارة -اإلدارة  10317 

محاضرات في النظریة العامة للقانون : مدخل العلوم القانونیة 
 8209 وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري

 1210 مدخل الفقھ اإلسالمي وأصولھ
 1679 مدخل في القانون اإلداري
 8712 مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

اإلنسانمدخل في القانون الدولي لحقوق   = introduction au 
droit international des droit de lèhomme 8645 

 5457 مدخل في القانون الجمركي
للجامعیین: مدخل في علم اإلجتماع   8406 

 9200 أحداث مثیرة و جرائم مخیفة من العالم
إیجار وبیع المحل التجاري و التنازل عن المحال التجاریة 
 1444 .... والصناعیة والمھنیة

 2291 إیجار األمالك الوقفیة في التشریع الجزائري
 8718 إیجار المحالت السكنیة التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة
 إیجار المحالت السكنیة التابعة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري
OPGI 6619 

 127 إیجار المحالت السكنیة التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري



 5552 إیجار المحالت السكنیة التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري
 4812 إیجار المحالت السكنیة التابعة لدیوان الترقیة و التسیر العقاري

-14: إیجار األراضي الوقفیة الفالحیة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
70 6485 

من الدولةإیجار األراضي الوقفیة الفالحیة المسترجعة   5555 
دراسة مقارنة) : ودیعة الصكوك( إیداع األوراق المالیة في البنوك   3061 

 1655 أحدث مبادئ النقض المدني في خمس سنوات
مبدأحریة : إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة

القیود الواردة علیھا -المتابعة الجنحیة  ..... ............. 8688 

راءات إنشاء الشركات التجاریة وفق التشریع الجزائريإج  5987 
 5793 إجراءات إنعقاد دورات محكمة الجنایات
: إجراءات و منازعات الحجز اإلداري في الفقھ و القضاء 

اإلشكاالت -إجراءات الحجز العقاري-إجلراءات الحجز اإلداري
 الوقتیة في الحجوز اإلداریة و منازعاتھا الموضوعیة

6325 

إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانین الداخلیة و القانون 
 6220 الدولي

 6788 إجراءات محاكمة األحداث في التشریع الجزائري
إجراءات إدراج األمالك الشاغرة ضمن األمالك الوطنیة الخاصة 
 10526 . التابعة للدولة والمنازعات المترتبة عنھا

لتشریع الجزائريإجراءات مسح األراضي في ا  8048 
 6622 إجراءات نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري
: إجراءات إقامة الدعوى اإلداریة في دعوتي اإللغاء والتفویض 

 9451 دراسة تحلیلیة مقارنة

 6945 إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة
الدولیةإجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة   5475 

قانون : القانون و فقھ القضاء : إجراءات النزاع اإلداري 
 4711 ......المحكمة

 5070 إجراءات المسح وتسلیم الدفتر العقاري
 5108 إجراءات المعاینة والتفتیش والحجز داخل المنظومة المعلوماتیة
 8389 إجراءات التنفیذ على العقار في التشریع الجزائري

دراسة للقواعد العامة : التنفیذفي المواد المدنیة و التجاریة إجراءات 
الحجوز المختلفة -أوامر األداء  -قاضي التنفیذ  - ....... 498 

إجراءات التبلیغ والتنفیذ ، والبیع بالمزاد العلني والممھور 
 4766 بالمحاضر

إجراءات التبلیغ والتنفیذ للسندات واألحكام القضائیة الوطنیة 
 - السندات التنفیذیة  -مراحل واجراءات التبلیغ : نبیة حول واألج

 ....حجز أموال المدین
8701 

إجراءات البحث والتحري الخاصة في قانون اإلجراءات الجزائیة 
 1755 الجزائري

 6733 إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الوسط الرقمي
 5343 إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
إجراءات التحقیق والمتابعة في جرائم القذف والسب عبر مواقع 
 59 التواصل اإلجتماعي

: إجراءات التحقیق والقبض والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  2411 



 دراسة مقارنة مع التشریعات الداخلیة الجزائر واألردن أنموذجا
الجزائريإجراءات التسجیل والشھر العقاري في التشریع  . 5037 

 8467 إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 5001 .إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
إجراءات التقاضى و اإلثبات فى منازعات الجنسیة و فقا للقانون 
 4822 الجزائرى و المقارن

 6308 إجراءات التقاضي و اإلثبات في الدعاوى اإلداریة
 1479 ..إجراءات الدعوى مدنیا و جنائیا
 886 إجراءات الدعوى اإلداریة وفق قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

یتضمن . : إجراءات الشھر العقاري و المحررات الواجبة الشھر
 2616 ........التعدیالت الجدیدة لقانون الشھر العقاري

إثبات  - توثیق : األخیرة إجراءات الشھر العقاري وفقا للتعدیالت 
شھر مؤقت -تاشیر ھامشي  -تسجیل  -وكالة  -تصدیق  -تاریخ  ... 1236 

الشھر : في ضوء القضاء والفقھ . : إجراءات الشھر العقاري
تعلیمات الشھر العقاري - الرسوم  -التوثیق  -العقاري   ........ 3610 

قارنةدراسة م: إجراءات الضبط و التحقیق لجرائم األحداث   1235 
إجراءات الطعن اإلداري والقضائي في التشریع الوظیفي 
 7343 .الجزائري

14/18إجراءات الطعن المقررة في قانون القضاء العسكري   9189 
 293 إجراءات القبض واإلتھام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
: إجراءات القبض والتحقیق والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

الطبیعة  - التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة  -دراسة تحلیلیة مقارنة 
 ...القانونیة للطلب المقدم للمحكمة ألجل تقید المتھم

1391 

 7439 إجراءات العفو الخاص وطریقة تنفیذه في القانون الجنائي
دراسة : إجراءات تنفیذ األحكام الجزائیة في التشریع الجزائري 

 6576 مقارنة

دراسة فقھیة قانونیة : إجراءات تاسیس الحكم الجنائي في القانون 
مقارنة تبحث في نظام تأسیس الحكم الصادر عن محكمة الجنایات 
 و إشكالیة الشرعیة فیھ

8710 

إجراءات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا في التشریع 
 7136 . الجزائري

 9178 إجراءات بیع العقار المحجوز
دراسة مقارنة بنظام المرافعات : ءات دعوى التزویر الفرعیة إجرا

 5385 الشرعیة السعودي

 8359 إجراءات رفع الدعوى اإلداریة
القضاء العادي: إجراءات رفع الدعوى القضائیة   5523 

طبقا لقانون : إجراءات رفع الدعوى القضائیة األصل واإلستثناء 
 3750 ........... المرافعات المدنیة والتجاریة

 7562 إجراءات عزل الموظف في قانون الوظیف العمومي
 798 .میراث األموال فقھا وقانونا

في الشریعة اإلسالمیة: میراث المرأة   3295 
 8778 إخراج كتب األطفال

شھادة الحیازة -عقد الشھرة . : محررات شھر الحیازة . 9520 



سییر المساعدات المالیة آلیة ت( میزانیة الجماعات المحلیة 
 1111 .(العمومیة

 1792 میزانیة الدولة كوسیلة لتوجیھ السیاسة العامة للدولة
2016إخطار المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة   9462 

مخططات التعمیر كوسیلة قانونیة لتنظیم حركة البناء والتوسع 
 7344 العمراني في الجزائر

دراسة مقارنة : القضائیة وآثارھا في القانون المدني أحكلم القسمة 
 7428 بین القانون الوضعي والفقھ اإلسالمي

قواعد وإجراءات في ضوء أحكام وقوانین : محكمة األسرة 
 281 ..... األحوال الشخصیة

 6516 محكمة التنازع ومبدأ اإلزدواجیة القضایئة
الدفاع أمامھا على ضوء دراسة لنشاطھا ودور : محكمة الجنایات 

غرفة  - محكمة أمن الدولة العلیا  - إنعقاد المحكمة : قضاء النقض
نظر محكمة الجنایات للدعویین  - إشكاالت التنفیذ  -المشورة 

 ...الجنائیة والمدنیة والتبعیة

10439 

دراسة : محكمة الجنایات بین نظام المحلفین والقضاة المحترفین 
 10574 مقارنة

07/17جنایات في ظل القانون محكمة ال  8094 
منعقدة بغرفة المشورة و بالجلسة العالنیة : محكمة الجنح المستأنفة 

 3272 ...... نظر غرفة المشورة ألوامر التحقیق باعتبارھا

في ضوء أحكام . : أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري في ضوء
النقض قانون التجارة البحریة الجدید و المستحدث من أحكام  ... 10142 

. : أحكام عقد الودیعة في التشریع المصري والمقارن مدنیا وجنائیا
آثار عقد الودیعة-اركان عقد الوكالة  .... 3528 

دراسة : أحكام أوامر األداء في ضوء التشریع والفقھ والقضاء 
 5968 ................... تأصیلیة حول

للموظف العامأحكام و طرق تقادیر الكفایة السنویة  . 3737 
شرح مقارن لقانون األحوال الشخصیة. : أحكام وآثار الزوجیة . 7626 

في . : أحكام وإجراء التقاضي في إشھاد الوراثة وتوزیع التركات
2000لسنة  1ضوء قانون األحوال الشخصیة الجدید رقم  ....... 10138 

من  أحكام وإجراءات شھر الملكیة العقاریة في ضوء المستحدث
قانون الشھر العقاري الشخصي والسجل العیني وأحكام النقض 

 -تحدید الحقوق واإللتزامات والملكیات محل الشھر : والدستوریة 
 ... أحكام وإجراءات وشھر الملكیة العقاریة بوضع الید

282 

 3060 أحكام ودیعة الصكوك في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي
قانون األسرة الجزائري والفقھ المالكي  أحكام وضوابط الخطبة في

دراسة مقارنة:   5042 

: إسرائیل أنموذجا: أحكام وضوابط شرعیة في دار الحرب 
التلقیح  -التبرع باالعضاء البشریة  -الصرف والتعامل مع البنوك 

 الصناعي وعالج العقم
294 

 1491 أحكام وقواعد التنفیذ
الفقھ اإلسالمي وقانون اإلثبات في : أحكام وقواعد عبء اإلثبات 

 10546 طبقا ألحدث أحكام محمكة النقص

 10133 أحكام وقف الملكیة الفكریة في القانون الجزائري
 8767 . أحكام وقف تنفیذ القرارات اإلداریة



 5565 أحكام أیلولة األمالك الشاغرة للدولة في التشریع الجزائري
بمبادئ القضاء وأراء الفقھاءمذیلة : أحكام محكمة الجنایات   3684 

أحكام مساءلة المتبوع عن خطأ التابع بین القانون المدني و الفقھ 
دراسة مقارنة: اإلسالمي   851 

: أحكام مطالبات المدنینین المتضامنین بالدین في القانون المدني 
 7998 دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي

دراسة مقارنة : القانون المدني أحكام إستثمار المال المرھون في 
 3328 بالفقھ اإلسالمي

أحكام نقل وزرع األعضاء البشریة واآلثار المترتبة على مخالفتھا 
 4731 في القانون الجزائري

 8396 أحكام معاملة الحدث خالل مراحل الدعوى العمومیة و تنفیذالحكم
تشمل جمیع مسألة میراثیة 1400: دراسة تطبیقیة: أحكام المواریث 

 552 حاالت المیراث

 3676 أحكام المواریث والوصایا والوقف في الشریعة اإلسالمیة
 3258 أحكام المواریث والوصایا في الشریعة اإلسالمیة
أحكام المواریث في التشریع اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري 
 5279 ............. : الجدید

ون والقضاءأحكام المواریث في الفقھ و القان  7931 
 542 أحكام اإللتزام
 7346 أحكام اإللتزام

آثار الحق في القانون المدني: أحكام اإللتزام   4026 
آثار الحق في القانون المدني: أحكام اإللتزام   4335 
في ضوء الشریعة اإلسالمیة: أحكام اإللتزام   4260 

 8695 أحكام اإللتزام و اإلثبات
وفق آخر التعدیالت ، : القانون المدني الجزائري  أحكام اإللتزام في

دراسة مقارنة: ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا  4264 

 3103 .أحكام اإللتزام
 8664 .أحكام اإللتزام

النظریة العامة لإللتزام: القسم الثاني . : أحكام اإللتزام . 867 
دراسة في ظل : العقاریة أحكام الملكیة المشتركة في مجال الترقیة 

99 - 14المرسوم التنفیذي رقم   8235 

 74 أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي
 8635 أحكام الواقف في التشریع الجزائري
 7802 أحكام الھبة والوقف والوصیة والمیراث
 9192 أحكام الھبة الواقعة على العقار في التشریع الجزائري

واألوقاف في الشریعة اإلسالمیةأحكام الوصایا   10578 
 6860 أحكام الوصیة بین الشریعة و القانون

دراسة قانونیة فقھیة مقارنة بین الشریعة والقانون: أحكام الوقف   4090 
دراسة مقارنة معززة بتطبیقات قضائیة: أحكام الوقف و التولیة   2591 

حلیلیة تطبیقیة دراسة ت: أحكام الوقف الجزائي للخصومة المدنیة 
 9491 .............. للوقف الذي تحكم بھ المحكمة

الزواج: أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة   8486 
 1018 أحكام المحاجر في الفقھ اإلسالمي



أحكام المیراث و الوصیة و حق اإلنتقال في الفقھ اإلسالمي المقارن 
 3509 و القانون

قانون األسرة الجزائريأحكام المیراث في   10293 
أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الحریات والحراسة والملكیة 

1997منذ إنشاء المحكمة حتى مارس   6896 

دراسة مقارنة بین القانون : أحكام اإلرث في الزواج المختلط 
 5999 والشریعة

 2175 أحكام المریض في فقھ األسرة
 2751 أحكام المسؤولیة
 1113 .أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة
: أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام 

دراسة مدعمة باألمثلة و السوابق القضائیة و أعمال لجنة القانون 
 الدولي

1800 

 3343 أحكام المسؤولیة الجزائیة
یة والمدنیة أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة من الناحیة الجنائ

 10587 والتأدیبیة لألطباء والمستشفیات والمھن المعاونة لھم

دراسة مقارنة: أحكام المسئولیة اإلداریة على أساس الخطأ   4701 
دراسة مقارنة: أحكام المصادرة في القانون الجنائي   3915 
دراسة مقارنة: أحكام اإلستنساخ في الفقھ اإلسالمي   1414 

في الجریمة اإللكترونیة دراسة مقارنة مع أحكام أحكام اإلشتراك 
 9190 القانون العام

الزواج و الطالق بین الحنفیة و الشافعیة: أحكام األسرة   9383 
أحكام األسرة اإلسالمیة فقھا و قضاءا طبقا آلخر التعدیالت 

2000لسنة  1الصادرة بالقانون رقم   6937 

مصریینأحكام األسرة المطبقة على المسیحین ال  6956 
أحكام األسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق األوالد في الفقھ 

: جابر عبد الھادي سالم الشافعي ; اإلسالمي و القانون و القضاء
 دراسة لقوانین األحوال الشخصیة في مصر و لبنان

3761 

أحكام األسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق األوالد في الفقھ 
دراسة ألحوال الشخصیة: والقانون والقضاء  اإلسالمي  44 

نفقة  -حقوق األوالد  -الخلع  -الطالق : أحكام األسرة في اإلسالم 
 6871 األقارب وفقا ألحدث التشریعات القانونیة

 8422 أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة
الطالق و آثاره: أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة   8275 

األسرة في الفقھ اإلسالمي و قانون األسرة الجزائريأحكام   5446 
ملحقا : أحكام األسري في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

 5996 باتفاقیة جنیف

 6211 أحكام اللقیط في الفقھ اإلسالمي
 2015 أحكام اللقطة و اللقیط في الفقھ اإلسالمي
 9927 أحكام المعامالت المالیة في الفقھ اإلسالمي
 3432 أحكام المعامالت الشرعیة
 6224 أحكام المعسر في الفقھ اإلسالمي

النظام : أحكام اإلفالس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة 
 3046 التقلیدي و الحلول الحدیثة للمشروعات التجاریة المتعثرة



دراسة مقارنة: أحكام المفقود   9679 
دراسة : عند المسلمین و أھل الكتاب أحكام الذبائح عند المسلمین 

 3220 مقارنة في الشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة: أحكام الثمن في عقد البیع وفق أحكام التشریع   681 
التامین  - عقد التأمین -مبادئ و أركان التأمین : أحكام التأمین 

 6962 الغجباري من المسؤلیة عن الحوادث

القانون و القضاء المقارنیندراسة في . : أحكام التأمین . 8481 
 2230 .أحكام البناء في ملك الغیر
أحكام التنازل وإبطال عریضة الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة طبقا 

دراسة تحلیلیة مقارنة : لما ھو وارد في المرافعات والفقھ والقضاء 
معززة بالتطبیقات القضائیة مع نماذج لكافة القرارات التي تتخذھا 
 المحاكم وطلبات الخصوم وعرائض الطعن في موضوع اإلبطال

401 

 2878 أحكام التنازع الدولي للقوانین
 5170 أحكام التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى الدول في القانون الدولي العام
أحكام البورصة والتوریق والتورق من منظور الفقھ اإلسالمي 

مقارنةدراسة فقھیة . : واإلقتصاد المعاصر . 826 

أحكام التوقیف للنظر في ظل التشریع الجزائري دراسة مقارنة في 
 7375 ظل التعدیالت المستحدثة

 4821 أحكام التنزیل بین الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري
 1415 أحكام التجمیل في الفقھ اإلسالمي

والقوانین أحكام التجارب الطبیة على اإلنسان في ضوء الشریعة 
دراسة مقارنة: الطبیة المعاصرة   = Provisions of medical 

experiments on humans 
4261 

دراسة : أحكام التجریم و العقاب في قانون تنظیم اإلتصاالت 
2003لسنة  10تأصیلیة و تحلیلیة لنصوص القانون رقم  . 7905 

... : المستھلك  أحكام البیع التقلیدیة واإللكترونیة و الدولیة وحمایة
 6955 ...تمییز البیع عن غیره 

 87 أحكام التراضي في قانون الصفقات العمومیة
 606 أحكام التركات و المواریث
 2562 أحكام التركات و المواریث

مع : ( أحكام التركات و المواریث على ضوء قانون األسرة الجدید 
العلیاالتعدیالت و مدعم بأحدث اجتھادات المحكمة   ) = 

Provisions of inheritance in the light of the latest 
interpretative judgments of the supreme court 

4255 

 7625 أحكام التركات و المواریث في األموال و األراضي
 7008 .أحكام التركات و المواریث في الفقھ و القانون

دراسة : رة الجزائري أحكام التركات والمواریث في قانون األس
تطبیقیة - نظریة   2548 

 5054 أحكام التركة وتقییمھا في التشریع الجزائري
 6334 أحكام البطالن أمام القضاء الجزائي
 1376 أحكام البطاقات اإلئتمانیة في القانون و األراء الفقھیة اإلسالمیة
 أحكام التصرف القانوني للشریك في العقار الشائع في التشریع
 6060 الجزائري

 5207 أحكام التصرف في األمالك الوقفیة



 5546 أحكام انتقال الملكیة العقاریة المثقلة بتأمین عیني
إساءة إستعمال حق التقا ضي في ضوء : أحكام التقاضي الكیدي 

أثر تعدد البالغات  -تعمد إطالة أمد التقاضي : الفقھ والقضاء 
 الكاذبة

1736 

بالكمبیالة و الشیك في الفقھ اإلسالمي و القانون أحكام التعامل 
دراسة فقھیة مقارنة: الوضعي   2841 

دراسة مقارنة: أحكام التعیین في المعامالت في الفقھ اإلسالمي   1190 
 83 .أحكام الحبس المؤقت في ظل قانون اإلجراءات الجزائیة

اإلجراءات أحكام الحبس اإلحتیاطي والصلح الجنائي في قانون 
لسنة  74والقانون  2006لسنة  145الجنائیة المعدل بالقانون 

2007 
10331 

: أحكام الجرائم الماسة بأمن الدولة في القانون و الشریعة اإلسالمیة 
قانون العقوبات العسكري و  -قانون مكافة اإلرھاب و امن الدولة 

 ................. أمن الدولة
1031 

الحقوق التي تنظمھا الحضانة . : الفقھ والقضاء أحكام الحضانة بین
فترة الحضانة -  ........ 10277 

 3468 أحكام الخطبة في الفقھ اإلسالمي
أحكام الحقوق العینیة األصلیة الواردة على العقار في التشریع 
 5421 الجزائري

تعریف اإلستجواب : أحكام الدفوع في اإلستجواب و اإلعتراف 
 1716 ................ ومیعاده

دراسة في القانون المدني . : أحكام الرجوع القضائي في الھبة
المصري في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء مع اإلشارة إلى 
 .موقف الفقھ اإلسالمي وبعض التشریعات العربیة

9842 

 142 أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة الواردة على العقار
دراسة تحلیلیة مقارنة:  أحكام الرجعة . 9670 

دراسة مقارنة : أحكام الطالق وحقوق األوالد في الفقھ اإلسالمي 
 5448 بقانون األسرة الجزائري

دراسة مقارنة مع قانون : أحكام الطالق في الشریعة اإلسالمیة 
 7540 األسرة

دراسة مقارنة : أحكام الزواج والطالق في الفقھ اإلسالمي المقارن 
 3510 بالقانون

وفق آخر التعدیالت : أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجدید 
 4259 ومدعم بأحدث إجتھادات المحكمة العلیا الجزء األول

: أحكام الصلح في شؤون األسرة وفقا للتشریع والقضاء الجزائري 
الصلح في الدعاوى فك الرابطة الزوجیة -دراسة تحلیلیة وعلمیة   

... 
4675 

 9167 أحكام الشیوع اإلجباري في ظل القانون المدني الجزائري
 5234 أحكام الشیك في القانون التجاري الجزائري

نظرة عامة في أحكام الشیك في  -مدنیاً وجنائیاً . : أحكام الشیك
أحكام الشیك في القانون التجاري وعملیات  -مصر والبالد العربیة 

لنسبة للشیكالبنوك من الوجھة القانونیة با .... 
2881 

شركات . : أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري
 10493 .األشخاص

المحدد كیفیة استغالل األراضي  03 - 10أحكام الشفعة في القانون  5435 



 الفالحیة التابعة ألمالك الخاصة بالدولة
لسنة  174أحكام الكمبیالة و الشیك طبقا لقانون التجارة الجدید رقم 

1999 528 

 9845 أحكام الكسب غیر المشروع والتربح في ضوء الفقھ و القضاء
القسم العام: أحكام القانون اإلداري   586 

األحكام : أحكام القانون التجاري في دول المغرب العربي 
قواعد  - األحكام العامة للتجارة  -والتصرفات الواردة على التجارة 

 .... القانون التجاري
8057 

 1114 أحكام القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان بین الشریعة والنظام
أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة 

دراسة في القانون الدولي اإلجتماعي في مجال مكافحة الجرائم : 
الدولیة للمخدرات و إبادة األجناس وخطف الطائرات و جرائم 
 أخرى

3635 

 6135 أحكام القرعة في میزان الفقھ اإلسالمي و القانون
- ماھیة القسمة . : أحكام القسمة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني

 3605 ............ أنواع القسمة و أركانھا

أحكام القضاء الدولى و دورھا فى إرساء قواعد العرف الدولى و 
 6294 المبادئ العامة للقانون

في ضوء تقدم وسائل . : أحكام العلم بالمبیع و تطبیقاتھ 
المصري و الفرنسي "التكنزولوجیا المعاصرة وفقا للقانون المدني 

و الفقھ اإلسالمي و أحكام القضاء"  . 
813 

 7955 أحكام العود في القانون الجنائي الجزائري
كالھا یتناول حقیقة العدة واش: أحكام العدة في الشریعة اإلسالمیة 

 3603 ....وانواع العدة من فرقة الطالق

 2864 .أحكام العربون بین الشریعة والقانون
 8724 .أحكام الغصب في الفقھ اإلسالمي

البیع واإلیجار ( العقود المدنیة . : أحكام العقود المعلقة على شرط
 8141 .(.........والھبة والوكالة

05-18القانون أحكام العقد اإللكتروني على ضوء   7398 
دراسة مقارنة: أحكام العقد في الشریعة اإلسالمیة   2933 
فوائد التأخیر. : أحكام الفوائد في القانون المدني سعر الفائدة في  -

تخفیض الفائدة اإلتفاقیة -المواد المدنیة و التجاریة   .... 4127 

 3437 .أحكام الفساد المالي واإلداري في الفقھ الجنائي اإلسالمي
 9561 07/02أحكام تأجیر األماكن في ضوء تعدیل القانون المدني 
 6545 أحكام تنظیم مركز األجانب
 6544 أحكام تنظیم الجنسیة
 1691 أحكام بیع ملك الغیر

دراسة : أحكام بیع ملك الغیر في الفقھ اإلسالمي و القانون المدني 
 7997 مقارنة

معلقا علیھا بأحدث أحكام . : وقضاءأحكام بیع ملك الغیر فقھاً 
 5906 ....... محكمة النقض

أحكام تصرف الشریك في المال الشائع في القانون المدني 
 5948 الجزائري

 1369 أحكام تصكیك الدیون في الفقھ اإلسالمي



 1532 أحكام تقادم العقوبة في التشریع الجزائي الجزائري
المسلحة الداخلیة في القانون الدوليأحكام حمایة ضحایا النزاعات   4835 

 6511 أحكام دور العبادة لغیر المسلمین
في ضوء قانون . : أحكام دعوى مسئولیة الناقل الجوي في ضوء

الطیران المدني الجدید و أحكام قانون التجارة الجدید و المعاھدات 
 ....والبروتوكوالت الدولیة والمستحدث من أحكام محكمة النقض

283 

تحلیل عملي على ضوء الفقھ و : أحكام دعاوى حمایة الحیازة 
 10445 قضاء النقض

دراسة مقارنة بین الفقھ : أحكام رأس المال في الشركات المساھمة 
 2013 والقانون التجاري

دراسة : أحكام رابطة السببیة في الجرائم العمدیة وغیر العمدیة 
رابطة السبیة  -عریف ت: عملیة على ضوء الفقھ وقضاء النقض

معیار رابطة السببیة - والركن المادي للجریمة  ... 
10457 

 10547 أحكام شھادة النساء
دراسة : "أحكام شروط البیع بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

 850 " مقارنة

دراسة مقارنة: أحكام سریة المعلومات الخاصة   9298 
شركة التوصیة  - التضامن شركة : أحكام شركات األشخاص 

شركة المحاصة -البسیطة  ... 8058 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة في ضوء التعدیالت الجدیدة 
: و یشتمل على األتي  : ..... 174/1997المضافة بالقانون 
 .... المستحدث في إجراءات االستدالل و تحقیقات النیابة

10144 

اإلسالمیة و القانون المدني أحكام قسمة المھایأة في الشریعة 
دراسة مقارنة: الجزائري   1830 

 9173 .أحكام قسمة الملكیة الشائعة في نظام القانون الجزائري
أحكام قطع السیر في الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة طبقا لما ھو 

: دراسة تحلیلیة مقارنة : وارد في المرافعات والفقھ والقضاء 
القضائیة مع نماذج لكافة القرارات التي تتخذھا معززة بالتطبیقات 

 المحاكم وطلبات الخصوم وعرائض الطعن في موضوع اإلنقطاع

402 

دراسة تحلیلیة : أحكام عبء اإلثبات في نطاق المسئولیة المدنیة 
للقواعد العامة في اإلثبات و دور المشرع في نقل و تخفیف عبء 
 اإلثبات بین طرفي الخصومة

2983 

 5483 أحكام عقود التجارة اإللكترونیة
الوكالة . : أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري والمقارن

سعتھا -خصائصھا  - أركانھا  -ماھیتھا   ........ 3529 

 7351 أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري
أحكام عقد اإلیجار وفقا للقواعد العامة للقانون المدني و وفقا ألحكام 

لقوانین اإلستثنائیة وإیجار األراضي الزراعیة و التأجیر التمویليا  3580 

 837 أحكام عقد اإلستصناع في الفقھ اإلسالمي
 -النقل الجوي  -النقل البري  -النقل البحري : أحكام عقد النقل 

دراسة مقارنة على ضوء التشریعات الوطنیة والعربیة واإلتفاقیات 
ضائیةالدولیة واإلجتھادات الق  = Carriage contracts rules - 

carriage by sea - land carriage - air carriage - in the 
view of national ara 

1377 

دراسة مقارنة: أحكام عقد الترخیص باستغالل براءة اإلختراع   3449 



 6355 أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید
دراسة : الرسمي في القانون المدني الجزائري أحكام عقد الرھن 

الفرنسي  -مقارنة بأحكام الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة 
 -والمصري

4908 

حقوق وواجبات  -مكونات العقد : أحكام عقد الزواج في اإلسالم 
 3815 الزوجین

التضامم في التشریع المصري  -التضامن . : أحكام عقد الكفالة
 3527 .والمقارن

بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي: أحكام عقد العالج   6215 
دراسة مقارنة: أحكام فترة الریبة في اإلفالس في قانون التجارة   = 

The Rules of bankruptcy suspicious period in.... 9408 

إیقاف سیر الدعوى الجنائیة و إنھاؤھا بدون حكم في الفقھ اإلسالمي 
دراسة مقارنة: الوضعي و القانون   9987 

میعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا و 
 9595 محكمة القضاء اإلداري

09-16محفزات اإلستثمار األجنبي في ظل القانون   4522 
AL- KAMEL AL- WASIT Plus : Dictionnaire 
francais-arabe = عربي - قاموس فرنسي: الكامل الوسیط زائد  7251 

Al Mouasser the up - to - date : dictionary :enclish 
- english - arabic = إنجلیزي  - إنجلیزي  :القاموس المعاصر- 
 عربي

8902 

Algérie mouvement ouvrier et quetion nationale 
1919-1954 7480 

L'Algérie, un état auxinstitutions démocratiques : 
1962-2012 : 50 ans de parlement 7174 

Al-Hayat Al - niyabiya,  لبنان - الحیاة النیابیة . 5515 
Un an de jurisprudence en droit des assurances : 
(juin 2012- juin 2013) 356 

الخطر القادم: إرھاب األنترنت   4993 
 9921 إرھاب الدولة في إطار القانون الدولي العام

ھاب ركاب الطائراتإر  5891 
 8240 آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا األزمة
 2390 مراحل وإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري
 10102 مراحل إعداد النص التشریعي في الجزائر

دراسة مقارنة: مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة   6847 
في التشریع الجزائري أراضي العرش  4684 

دراسة تشخیصیة للوضعیة : أراضي العرش في القانون الجزائري 
مدعمة بأھم القرارات ) أراضي السابقة( القانونیة ألراضي العرش

 .....القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا
6497 

دراسة تأصیلیة : مراقبة األحادیث الخاصة في اإلجراءات الجنائیة 
و مقارنة للتنصت على المحادثات التیلیفونیة والتي تجري تحلیلة 

 عبر اإلنترنت واألحادیث الشخصیة نظریا وعملیا
10518 

 6798 مراقبة استغالل العقار الفالحي في التشریع الجزائري
ماھیتھا ، إدارتھا ، خدماتھا: مرافق المعلومات   7945 



قوانین وأحكام  تعلیقات على: مرافعات قضائیة في دعاوى إداریة 
 556 قضائیة

في ضوء أحكام : إرتباط الدعاوي والطلبات في قانون المرافعات 
 265 .....القضاء وآراء الفقھ في كل من مصر وفرنسا وإیطالیا

 1196 إرتفاقات الطیران في التشریع الجزائري
Annales corrigées commentées et actualisées 2000 
DECF épreuve N.2 : Relations juridiques de crédit 
, de travail et de contentieux 

7322 

Annales droit constitutionnel 2011 : Méthodologie 
& sujets corrigés 10660 

Annales Droit des affaires et droit commercial 
2011 : Méthodologie & sujets corrigés 10659 

Les annales du droit 2014 - droit constitutionnel : 
Méthodologie - sujets corrigés 10387 

Annual Report 2011 =  2011التقریر السنوي  7355 
دراسة معمقة و مقارنة بالفقھ : مرض الموت و أثره على عقد البیع 

 9897 اإلسالمي

 9495 أركان اإلتفاق على التحكیم و شروط صحتھ
: إثباتھا في قانون العقوبات الجزائري أركان الجریمة و طرق 

 5344 أركان الجریمة

 6443 أركان القرارات اإلداریة و أنواعھا في التشریع الجزائري
 9637 مركز الوزیر األول في لنظام الدستوري الجزائري
 9458 مركز اإلدارة في تمثیل العقود اإلداریة
 10109 مركز الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي

دراسة : مركز القواعد عبر الدولیة أمام التحكیم اإلقتصادي الدولي 
حول ماھیة وتطبیق األعراف التجاریة الدولیة وسوابق التحكیم في 
إطار واقع التحكیم اإلقتصادي الدولي وأھم األنظمة القانونیة 
 المتصلة بھ

862 

 396 مسألة التھیئة والتعمیر ودورالبلدیة في تسییرھا
دراسة فقھیة قضائیة مقارنة : مضمون إلتزام الوكیل بتنفیذ الوكالة 

 6854 في ضوء تطور عقد الوكالة

مسؤولة الدولة عن إنتھاكات الشركات الدولیة الخاصة، العسكریة 
 10582 واألمنیة في ضوء القانون الدولي اإلنساني

 6071 . مسؤولیة ناظر الوقف
بة شركة المساھمةمسؤولیة محافظ الحسابات في مراق  2270 

 2247 مسؤولیة مصدر الشیك بدون رصید
 7438 .مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و االتفاقیات الدولیة
مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا و القضاء المختص 

دراسة تحلیلیة: بمنازعاتھا   5979 

 The = مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا غیر المشروعة
responsibility of international organizations for its 
wrongful acts 

827 

 3116 مسؤولیة المنظمة الدولیة
مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع  10550 



 . الجزائري
 8958 .مسؤولیة الناقل البحري

ع على األشخاص عن الضرر الواق. : مسؤولیة الناقل الجوي الدولي
دراسة مقارنة -وأمتعتھم  . 7399 

مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني اللبناني و 
دراسة مقارنة: " األردني   " 10168 

مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل في النقل الداخلي والدولي والمتعدد 
الفروق  - إلتزاماتھ  -تعریف الوكیل بالعمولة للنقل . : الوسائط

 -القانونیة بین مسئولیةتھ وبین مسئولیة كال من الناقل والوكیل 
الصعوبات المتعلقة بمسئولیة الوكیل بالعمولة للنقل بصفة متعھد 
 ...الوسائط

6877 

 6045 مسؤولیة اإلدارة المحلیة في المحافظة على النظام العام
 8498 مسؤولیة اإلدارة العامة عن أعمالھا الضارة
 6246 مسؤولیة اإلدارة في مجال الرقابة العمرانیة
 4902 مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري
مسؤولیة المحافظ العقاري في ضمان الحمایة القانونیة للحقوق 
 8761 العقاریة

 8125 مسؤولیة المرؤوس عن تنفیذ أوامر الرئیس غیر المشروعة
المستشفیات المدنیة و الجنائیة و مسؤولیة األطباء و الصیادلة و 

 3609 التأدیبیة

دراسة مقارنة: ( مسؤولیة المستشفیات الحكومیة  ) 10201 
ظاھرة : مسؤولیة المصرف الجنائیة عن األموال الغیر النظیفة 

 9718 غسیل األموال

 5025 مسؤولیة المقاول والمھندس المعماري
دراسة . : اإللكتروني مسؤولیة البنك المدنیة عن عملیات التحویل

 726 .مقارنة

 10119 مسؤولیة الدولة الفرنسیة عن جرائم الحرب أثناء الثورة التحریریة
 9581 . مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا في التشریع الجزائري

دراسة تحلیلیة مقارنة: مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة   1249 
انتھاكات القانون الدولي اإلنسانيمسؤولیة الدولة عن  . 1133 

مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي في المواد الجزائیة في التشریع 
 4736 الجزائري

 10656 مسؤولیة الطبیب الجنائیة عن جریمة اإلجھاض
و  -مدنیا : مسؤولیة الطبیب الجراح و طبیب التخدیر و مساعدیھم 

و إداریا -جنائیا   2582 

الطبیب الجزائیة في التشریع الجزائري مسؤولیة  8375 
دراسة مقارنة: مسؤولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر   3256 

 4800 مسؤولیة الشركات التكنولوجیة عن بیانات المستخدمین
مسؤولیة الشركات العسكریة األمنیة الدولیة الخاصة عن إنتھاكات 
 5268 .القانون الدولي اإلنساني

الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة مسؤولیة  3946 
 7417 . مسؤولیة الفرد في القضاء الدولي
 1756 مسؤولیة تلویث البیئة في القانون الدولي



دراسة مقارنة: مسؤولیة طبیب التخدیر المدنیة   = Civil 
liability of anesthesiologist : A comparative study 66 

عن إنتھاكات حقوق اإلنسانمسؤوایة دولة اإلختالل   4468 
مسؤلیة األطباء على العملیلت التعویضیة والتجمیلیة والرتق 
 3735 العذري في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي

إسھامات الجنة المعنیة بحقوق اإلنسان في مجال تنفیذ العھد الدولي 
 2191 للحقوق المدنیة و السیاسیة و بروتوكولیھ اإلضافیین

زمات السودان الداخلیة و القانون الدولي المعاصرأ  522 
أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة : أزمات حقوق الملكیة الفكریة 

 Crisises of intellectuel = وصول إلى المعرفة
property:crisis of right or crisis of law or crisis of 
access to knowledge A2K 

10178 

03-06العمومیة من منظور األمر إصالح الوظیفة   272 
أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون 

الجزء األول: المقارن   = La crise de clarte dans la 
culpabilité pénale en droit Algérien et en droit 
comparé 

1693 

والقانون أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري 
الجزء الثاني: المقارن   = La crise de clarte dans la 

culpabilité pénale en droit Algérien et en droit 
comparé 

1694 

دور البرلمانات في حمایة النزاھة و  -إلى أین؟ ... أزمة اإلسكان
مطالبة الخدمة المدنیة برفع مستوى األداء  - مكافحة الفساد 

عالوة السنویةواستمرار منح ال ... 
4840 

 2929 أزمة المعارضة في النظم السیاسیة المعاصرة
 6941 أزمة التقییم العقاري في التشریع الجزائري
أزمة الدیمقراطیة المعاصرة للدولة المؤسساتیة من منظور الشریعة 
 218 .اإلسالمیة

دراسة مقارنة في القانون : أزمة الشرعیة الجنائیة ووسائل عالجھا 
 9841 .الوضعي و الفقھ الجنائي اإلسالمي

القوانین القدیمة، : مدخل إلى دراسة: نشأة القوانین و تطورھا 
 7132 القانون الروماني، الشریعة اإلسالمیة

 5143 أزمة العدالة الجنائیة
أزمة العقار الفالحي و مقترحات تسویتھا من تأمیم الملك الخاص 
 10176 إلى خوصصة الملك العام

 3009 نزھة الفتیان في تراجم بعض الشجعان
 4780 .نشأة عالقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري والمقارن

نطاق  - معالمھ : (القسم العام: قانون العقوبات ) شرح ( أصول 
دراسة مقارنة) الجزاء -المسؤولیة  -الجریمة  -تطبیقھ   9584 

 -اإلداریة  -القضائیة أوراق المحامي : أصول مھنة المحاماة 
الملفات -األجندات  - المكتبیة   7750 

 9397 أصول أحكام اإللتزام واإلثبات
شرح وافي ألعمال النیابات المختلفة: أصول أعمال النیابات   ..... 1891 

أصول اإلثبات و إجراءاتھ في المواد المدنیة في القانون المصري 
األدلة المقیدة و ما یجوز إثباتھ  :مقارنا بتقنیات سائر الدول العربیة  1982 



الجزء الثاني: بھا ومایجب إثباتھ بالكتابة   .......... 
الدور اإلجرائي : أصول اإلثبات و إجراءاتھ في الخصومة الغداریة 

إجراءات اإلثبات و  -و الموضوعي للقاضي اإلداري في اإلثبات 
وسائل اإلثبات اإلداري -العوامل المؤثرة فیھ   

6324 

 1007 أصول اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة
 4458 أصول اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة
 6850 أصول اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة
 7784 .أصول األحوال الشخصیة لغیر المسلمین
 9758 أصول اإلدارة العامة

تعریفھا و طبیعتھا و  -العامة ماھیة اإلدارة : أصول اإلدارة العامة 
التخطیط -أھم مشكالتھا العملیة اإلداریة  القیادة و سلطة  - التنظیم  - 

الرقابة -اإلتصال  - التنسیق  - إصدار األوامر  
8320 

تنظیم وإدارة القوى البشریة والمادیة لتحقیق : أصول اإلدارة العامة 
 3515 األھداف العامة

المجلد األول: المدنیة  أصول المحاكمات والمرافعات  = 
Principles of trials and civil procedure 4013 

 6163 أصول المحاكمات المدنیة
 6322 أصول المحاكمات المدنیة

 -اإلختصاص  - التنظیم القضائي : أصول المحاكمات المدنیة 
األحكام و طرق الطعن -التقاضي  ........ 3913 

 -اإلختصاص  - تنظیم القضائي ال: أصول المحاكمات المدنیة 
الجزء الثاني: دراسة مقارنة : : األحكام وطرق الطعن  -التقاضي   3916 

التنظیم القضائي: أصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي   9313 
 5097 أصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي الجزائري

في األردنأصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي   = Civil 
procedures 9312 

الجزء  : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ
539إلى  482المواد : دراسة مقارنة : السابع   = En marge du 

code Procédure civile : Et aux alentours du Palais 
et de la Doctrine Etude comparative 

660 

المواد : المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ أصول المحاكمات 
234إلى 131  715 

إلى 1المواد : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 
130 716 

المواد : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 
298إلى 235  713 

الجزء : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 
دراسة مقارنة: الخامس 414إلى  363المواد  :  656 

الجزء : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 
362إلى 299المواد : الرابع   714 

دراسة : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 
481إلى  415المواد : الجزء السادس : مقارنة   657 

كمات الجزائیةأصول المحا  695 
328القانون رقم : أصول المحاكمات الجزائیة   ... 7882 



 -الدعوى الجنائیة  -القاعدة اإلجرائیة : أصول المحاكمات الجزائیة 
 9724 ... الدعوى المدنیة التابعة لھا

الجزء : أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 
2001تاریخ  368القانون رقم دراسة مقارنة : األول   654 

الجزء : أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 
2001تاریخ  368القانون رقم ( دراسة مقارنة : الثالث   655 

الجزء : أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 
دراسة مقارنة: الثاني   651 

مة الجنایاتأصول اإلجراءات أمام محك  8685 
 7823 أصول اإلجراءات الجنائیة
 9727 أصول اإلجراءات الجنائیة

شرح لقانون أصول المحاكمات : أصول اإلجراءات الجزائیة 
 8721 الجزائیة

على ضوء آخر : أصول اإلجراءات الجزائیة في القانون الجزائري 
 7042 التعدیالت لقانون اإلجراءات الجزائیة واإلجتھاد القضائي

مفاھیم و مدارس و : الفقھ اإلسالمي : أصول األحكام الشرعیة 
 8943 نصوص

: أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى و الطعون 
الجزء : أصول المرافعات الشرعیة في مسائل األحوال الشخصیة 

 الثالث
4120 

: أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى و الطعون 
الجزء : لمرافعات الشرعیة في مسائل األحوال الشخصیةأصول ا

 الرابع
4136 

 4133 أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى والطعون
دراسة مقارنة بتشریعات : أصول المرافعات المدنیة والتجاریة 

األردن -دولة اإلمارات  - الكویت  - قطر  .... 7137 

الفقھ : األحوال الشخصیة أصول المرافعات الشرعیة في مسائل 
 4134 .............. على جمیع المذاھب و التعدیالت و قانون

 10513 أصول النظم القانونیة
 8946 أصول اإلفالس
 692 .أصول التأمین

دراسة مقارنة للتشریع والفقھ : عقد الضمان. : أصول التأمین
 3105 . والقضاء في ضوء األسس الفنیة للتأمین

دراسة : نظیم اإلداري و تطبیقاتھ في القانون اللیبي أصول الت
 4061 موازنة في القوانین الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة

 5587 أصول التنظیم اإلداري فى النظم الوضعیة و اإلسالمیة
أصول التنفیذ و الحجز التنفیذي على المنقول و العقار وفقا لقانون 

09/08  5148 

دراسة مقارنة: ألحدث التعدیالت لقانون التنفیذ أصول التنفیذ و فقا   9315 
 268 أصول التنفیذ الجبري
أصول التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنیة و 
 1169 التجاریة

أصول التنفیذ الجبري في قانون اإلجراءات المدنیة و التجاریة 
كام القضائیة العماني وفقا ألحدث التعدیالت التشریعیة واألح 1170 



 واألراء الفقھیة
أصول التبلیغ على ضوء قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني 

مع القانون القدیم و القوانین البنانیة المختلفة : دراسة مقارنة: الجدید 
 ..... المتضمنة قواعد ألصول

2814 

الموسوعة الجنائیة في البحث و ( أصول البحث والتحقیق الجنائي 
موضوعھ أشخاصھ و القواعد التي تحكمھ) : التحقیق الجنائي  296 

 3360 أصول البحث العلمي
 7452 أصول البحث العلمي
 9785 أصول البحث العلمي الحدیث

مناھجھ ومفترضاتھ : أصول البحث العلمي في علم القانون 
 9792 ومصادره

 5104 أصول التحقیق اإلداري في المخالفات التأدیبیة
دراسة مقارنة: أصول التحقیق اإلداري في المخالفات التأدیبیة   6536 

إجراءات التحقیق بمعرفة مأمور الضبط : أصول التحقیق الجنائي 
 - القضائي، والنیابة العامة طبقا للتعلیمات القضائیة للنیابات 

العناصر الواجب إستظھارھا في نحقیق جرائم الرشوة واإلختالس 
مال العام والتزویر ومقاومة السلطات والتجمھر واإلستالء على ال

 والقتل العمد والحریق

2619 

دراسة متعمقة: أصول التحقیق الجنائي و التأدیبي   6638 
 2918 أصول التشریع الدستوري في اإلسالم

دعوى -دعوى صحة التعاقد : أصول التقاضي في بعض الدعاوى 
دعوى التزویر - صحة التوقیع   ..... ... 1541 

دراسة مقارنة: أصول الحمایة القانونیة لحقوق اإلنسان   3999 
 1498 أصول الدفوع والمحاكمات

تحریك : على دستوریة القوانین و اللوائح : أصول الرقابة القضائیة 
الررقابة الموضوعیة على القوانین -الدعوة الدستوریة  .......... 9769 

 9739 أصول الصیاغة القانونیة
قواعد إعداد ) : تصمیم العقد(الصیاغة القانونیة للعقودأصول 

 8482 ...الوثائق القانونیة

أصول القواعد العامة في التجریم والعقاب على ضوء المستحدث 
مدى سریان قانون : من القوانین وأحكام النقض والدستوریة 

تحدید الجریمة والشروع في  - العقوبات في الزمان والمكان 
 ....الجریمة

6406 

 3732 أصول القانون
 1373 أصول القانون اإلداري
 4062 أصول القانون اإلداري

تنظیم السلطة اإلداریة و : الجزء األول: أصول القانون اإلداري 
نظریة العمل  -التنظیم القانوني للوظیفة العامة  -اإلدارة المحلیة 

 اإلداري
5894 

-اإلداریة و اإلدارة المحلیة تنظیم السلطة : أصول القانون اإلداري 
نظریة العمل اإلداري - التظیم القانوني للوظیفة العامة  الجزء  :

 الثاني
5895 

 - التاجر  -نظریة األعمال التجاریة : أصول القانون التجاري 
 1951 المحل التجاري



الشركات  - التجار  -األعمال التجاریة: أصول القانون التجاري 
الملكیة الصناعیة -جاري المحل الت -التجاریة   8947 

األوراق التجاریة واإلفالس. : أصول القانون التجاري . 7518 
مركز  -المواطن  -الجنسیة : أصول القانون الدولي الخاص 

مادة التنازع - األجانب   10409 

النظام القانوني الدولي: أصول القانون الدولي العام   1412 
الجماعة الدولیة: الجزء األول : أصول القانون الدولي العام   9872 

المجلد : الحیاة الدولیة : الجزء الثالث: أصول القانون الدولي العام 
القانون الدبلوماسي والقانون القنصلي والقانون الدولي : األول

 .للبحر
9871 

القاعدة الدولیة: أصول القانون الدولي العام   9887 
 9873 أصول القانون الدبلوماسي والقنصلي

مفھوم : الجزء األول : أصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة 
ظاھرة الدولة و الدستور - القانون الدستوري   2103 

رؤیة ) : أساس تمیزه(أصول القضاء اإلداري في النظام اإلسالمي 
 3006 شرعیة لفكرة مجلس الدولة ووالیاتھ

 1109 أصول الفقھ
شرح تحلیلي و : اإلعالن و التنفیذ أصول اعمال المحضرین في 

 1896 ........ تأصیلي للنصوص القانونیة

 6870 أصول تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة
 6819 أصول تحریر صحف الدعاوى والطعون

قیدھا و أعالنھا: أصول رفع الدعوى   ............................... 10062 
التحقیقأصول كتابة البحث وقواعد   10633 

 2833 أصول كتابة البحث العلمي وتحقیق المخطوطات
دراسة في التنظیم : أصول قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

 259 القضائي ، اإلختصاص، الدعوى، الخصومة، الحكم و الطعن فیھ

2003لسنة  12رقم . : أصول قانون العمل الجدید . 7782 
تطبیقات و دراسات على المملكة : أصول علم اإلدارة العامة 

 8100 العربیة السعودیة

دراسة ألصول و مبادئ علم اإلدارة : أصول علم اإلدارة العامة 
 5571 .. العامة في اإلسالم

 10086 أصول علم اإلدارة العامة في ضوء الشریعة اإلسالمیة
 957 أصول علم اإلجرام و العقاب
 7397 أصول علم اإلجرام و العقاب

 -إشكالیات تأصیل علم اإلجرام : (أصول علم اإلجرام والجزاء 
التحلیل التفسیري لعوامل  -التحلیل الوصفي لظاھرة الجریمة 

فلسفة الجزاء الجنائي -نظریة الجزاء الجنائي  - اإلجرام  ) 
9716 

دراسة تحلیلیة وصفیة موجزة: أصول علم اإلجرام وعلم العقاب   958 
 -إشكالیات تأصیل علم اإلجرام : لقانوني أصول علم اإلجرام ا

التحلیل التفسیري لعوامل  -التحلیل الوصفي لظاھرة الجریمة 
 .اإلجرام

7806 

فلسفة الجزاء  -نظریة الجزاء الجنائي : أصول علم الجزاء الجنائي 
أصول المعاملة العقابیة -الجنائي   7805 

 2672 -علم اإلجرام  المدخل إلى دراسة: أصول علمي اإلجرام و العقاب 



 ...... موضوع علم اإلجرام و أسالیب البحث فیھ
 2848 أصول علمي اإلجرام و العقاب في الفقھین الوضعي و اإلسالمي
 4042 أصول علمي اإلجرام والعقاب
 3216 أسئلة من محاكم األسرة واإلجابة علیھا
 2282 مسئولیة متعھد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع

فقھا وقضاءا. : مسئولیة المھندس والمقاول عن عیوب البناء . 1431 
دراسة مقارنة في القانونین : مسئولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة 

 5052 الفرنسي و الجزائري

مسئولیة اآلباء المدنیة عن األبناء القصر في الفقھ اإلسالمي 
دراسة مقارنة: والقانون الوضعي   984 

یل في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعيمسئولیة الوك  8002 
 8292 مسئولیة المحامي فقھا و قضاء

القرارات و العقود : مسئولیة اإلدارة عن تصرفاتھا القانونیة 
 6303 اإلداریة في الفقھ و قضاء مجلس الدولة

 1017 مسئولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة
مشروعیة العمل الطبي، : المدنیة مسئولیة األطباء و الجراحین 

الطبیعة القانونیة للمسئولیة الطبیة، أركان المسئولیة الطبیة، 
 .التشریعات الطبیة

5904 

فقھا وقضاء: مسئولیة البنوك عن العملیات المصرفیة   1437 
دراسة تحلیلیة مقارنة في : مسئولیة الدولة عن أخطاء القضاء 

 2609 ...النظام القضائي

دراسة مقارنة: یة الدولة عن التعویض عن أخطاء القضاء مسئول  2610 
 5427 .أضواء على نقل وزراعة األعضاء
 1159 نصوص المواثیق و اإلعالنات و اإلتفاقیات لحقوق اإلنسان

أسبابھ و عالجھ في الفقھ اإلسالمي. : نشوز الزوجة . 9435 
 6697 نصوص القانون الدستوري الجزائري

إستعمال الحق في التقاضي بین النظام اإلسالمي و األنظمة إساءة 
 9655 القانونیة

دراسة مقارنة: إساءة استعمال السلطة في القرارات اإلداریة   4328 
دراسة مقارنة: مسائل اإلثبات في المنازعات الخاصة الدولیة   9661 

مسائل األحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث و الوصیة و الوقف في 
 7009 الفقھ و القانون و القضاء

مسائل األحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث والوصیة والوقف في 
 8942 الفقھ والقانون والقضاء

الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق . : مسائل األحوال الشخصیة
 6474 .األوالد في الفقھ والقانون والقضاء

دراسة : الجزائري أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي 
 5218 مقارنة

 1040 أسالیب و تقنیات إبرام العقود الدولیة
 2971 أسالیب ومناھج البحث في التربیة وعلم النفس
 1052 أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور

دراسة : مكافحتھا...ماھیتھا : أسالیب إجرامیة بالتقنیة الرقمیة 
 163 مقارنة



البحوث العلمیةأسالیب إعداد وتوثیق   2649 
أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في القانون الجنائي والفقھ 

دراسة مقارنة: اإلسالمي   3747 

المركزیة و الالمركزیة اإلداریة: أسالیب التنظیم اإلداري   7411 
دراسة موضوعیة: أسالیب التنظیمات اإلرھابیة عبر األنترنت   7776 

منظور تطبیقي: أسالیب البحث العلمي   = Scientific 
Research Methods : Applied Perspective 2756 

طرقھ اإلحصائیة -أدواتھ  -مفاھیمھ : أسالیب البحث العلمي   10266 
األسس النظریة و تطبیقاتھا في اإلدارة: أسالیب البحث العلمي   4105 

 Reseach Methods 3322 = أسالیب البحث العلمي
العلمي الجنائي و التقنیة المتقدمةأسالیب البحث   3526 

 6017 أسالیب البحث العلمي في میدان العلوم اإلداریة
 2940 أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة
 10217 أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة

العملياألسس النظریة والتطبیق : أسالیب البحث العلمي  9465 
دراسة . : أسالیب الحمایة القانونیة لمعامالت التجارة اإللكترونیة

 1179 .مقارنة

 7619 .إصابات العمل والتعویض عنھا
دراسة مقارنة. : مصادر وأحكام اإللتزام . 7345 

دراسة مقارنة: مصادر الإللتزام   8676 
نيمصادر الحق الشخصي في القانون المد: مصادر اإللتزام   4336 

الفعل المستحق للتعویض: المسؤولیة التقصیریة: مصادر اإللتزام   9158 
نظریة العقد واإلدارة ( المصادر اإلداریة لإللتزام : مصادر اإللتزام 

 9843 (المنفردة

العقد: مصادر اإللتزام   9159 
 -العمل غیر المشروع  - اإلدارة المنفردة  -العقد : مصادر اإللتزام 

القانون مصدران جدیدان لإللتزام الحكم -اإلثراء بال سبب   .... 4915 

العقد و اإلدارة المنفردة: مصادر اإللتزام   6960 
الفعل الضار: مصادر اإللتزام   339 
دراسة مقارنة: مصادر اإللتزام في القانون المدني   1404 

مقارنة بالفقھ دراسة : مصادر اإللتزام في القانون المدني األردني 
 7892 اإلسالمي

مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري وفق اخر التعدیالت و 
المصادر : الجزء األول  :مدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا
 اإلرادیة العقد و اإلرادة المنفردة

5273 

مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري وفق اخر التعدیالت و 
المصادر : الجزء الثاني : بأحدث اجتھادات االمحكمة العلیا مدعم 

 اإلرادیة العقد و اإلرادة المنفردة
5274 

 540 .مصادر اإللتزام
 3102 .مصادر اإللتزام

 - 1دراسة مقارنة بالفقھ الغربي : مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي 
3 3505 

 3506 - 4: بالفقھ الغربيدراسة مقارنة : مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي 



نظریة السبب ونظریة البطالن:  6  
العرف- المعاھدات : مصادر القانون الدولي   8598 

 7024 مصادر القانون الدولي العام
 274 مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري

المیدان،المعیار و اإلجتھادات . : مضار الجوار غیر المألوفة
دراسة مقارنة(ة ، الجزائیة ، واإلداریة الحدیثة المدنی ). = 

Trouble anormeaux de voisinage 
6088 

 4939 أساس إصدار األحكام
 4965 أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر
 6867 أساس المسئولیة العقدیة في القانون الروماني

والتجاریة والوكالة أساس التفرقة بین التحكیم في المواد المدنیة 
دراسة تأصیلیة مقارنة: اإلتفاقیة   9487 

شركات  -أساسیات متطورة و أحكام عامة في شركات األشخاص 
شركات األموال: التأمین   6757 

إحصاء : مصطفى عبد المجید كاره ; أساسیات اإلحصاء الجنائي
 4048 الجرائم

المعامالت المنبثقة عن دراسة لمظاھر : أساسیات اإلقتصاد الدولي 
العالقات اإلقتصادیة الدولیة في ضوء المتغیرات الطارئة على بیئة 
 .....اإلقتصاد العلمي

7053 

 2653 أساسیات البحث المنھجي في الدراسات اإلعالمیة
 7779 أساسیات البحث القانوني
 3630 أساسیات البحث العلمي

القوانین و اإلتفاقیات المنظمة و " أساسیات التحكیم التجاري الدولي 
 7611 للتحكیم عربیا و عالمیا

اللغة القانونیة: أساسیات الترجمة القانونیة   = Principles of 
legal translation - legalese 6122 

 4272 أساسیات القانون التجاري
دراسة مقارنة: أساسیات القانون التجاري   7519 

والبحريأساسیات القانون التجاري  . 2928 
 7532 أساسیات القانون التجاري والقانون البحري

أشخاص  - السفینة ) دراسة مقارنة: (أساسیات القانون البحري 
( الضمان  - الحوادث البحریة  -النقل البحري  -المالحة البحریة 

البحري) التأمین  
7533 

أشخاص  -دراسة مقارنة ، السفینة . : أساسیات القانون البحري
الضمان - الحوادث البحریة  -النقل البحري  -المالحة البحریة  .... 7509 

 2811 أساسیات القانون الدولي العام
 1258 .أساسیات القانون

تفسیر  - أولیات علم اإلجرام العام : أساسیات علم اإلجرام والعقاب 
 3662 ...السلوك اإلجرامي

تحلیلیة إجتماعیة في علم دراسة : أساسیات علم اإلجرام والعقاب 
 Fundamentals of criminology and = اإلجرام
penology 

2069 

 2743 نطاق اإلدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي
دراسة : نطاق السلطة التقدیریة لإلدارة في مجال تسلیم المجرمین  6839 



 مقارنة
 8146 نطاق السلطة التقدیریة لمجلس األمن الدولي
: نطاق الطعن باإلستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي 

 4512 دراسة تحلیلیة

دراسة مقارنة( العمل و طوارئ العمل . : نطاق تطبیق قانوني  ). 9022 
 6785 نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیھا
 6415 .نزاعات العمل في ظل التحوالت السوسیوإقتصادیة في الجزائر

إنقضاء الخصومة أسباب  1276 
 7396 .أسباب إكتساب الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة
: أسباب نقض الحكم الجنائي من واقع قضاء محكمة النقض 

الفساد في اإلستدالل -القصور في التسبیب   ............. 1321 

 1100 أسباب إعادة المحاكمة في التنازع اإلداري
الدولي الجنائيأسباب اإلباحة في القانون   6499 

والتعلیق على نصوصھ : أسباب اإلخالء في قانون إیجار األماكن 
 9557 .......... وفق أحكام المحكمة الدستوریة العلیا

 4287 .أسباب انتقال الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة
دراسة مقارنة في القوانین : أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق 

ة، الفرنسیة على ضوء أحكام محكمة النقض في المصریة، الكویتی
 مصر وفرنسا وأحكام محكمة التمییز الكویتیة

258 

: الجزء األول : مخالفة القانون : أسباب الطعن بطریق النقض 
 3315 دراسة مقارنة

عدم اإلختصاص و تجاوز حد : أسباب الطعن بطریق النقض 
الجزء الثاني.... :  الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب - السلطة   3316 

 9232 أسباب جنوح األحداث
دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقص: أسباب صحیفة اإلستئناف   

............... 10460 

إستثمار أموال الوقف و تطبیاتھ المعاصرة في ضوء أحكام الشریعة 
دراسة مقارنة: اإلسالمیة   1167 

 337 إستثمار األمالك الوقفیة
 8508 إستثمار الوقف العقاري في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة في القانون : إستجواب الشھود في المسائل الجنائیة 
 4177 الوضعي و الفقھ اإلسالمي

 7433 مستخلصات رسائل الماجستیر
إستخدام المؤثرات البدنیة والعقلیة أثناء التحقیق الجنائي في الفقھ 

مقارنةدراسة . : اإلسالمي . 2409 

 593 إستخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة
 10169 إستخدام تكنولوجیا المعلومات في مكافحة اإلرھاب
 2093 إستخدام سالح الیورانیوم المنضب والقانون الدولي
 5322 إستراتجیة تمویل السكن في الجزائر
 7947 إستراتیجیة مكافحة جرائم اإلتجار في البشر
 519 إستراتیجیة فرض العولمة األلیات ووسائل الحمایة
 2094 إسترجاع األراضي الفالحیة المؤممة
 6904 إستصالح األراضي كسبب لكسب الملكیة العقاریة



 5933 إستشارات قانونیة في قضایا شؤون األسرة
دراسة مقارنة: إستقالل القضاء بین الشریعة والقانون   5399 

التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري إستقاللیة السلطة  5969 
 4667 إستقاللیة السلطة القضائیة في دول المغرب العربي

2020إستقاللیة السلطة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة   5271 
 7492 إستقاللیة القضاء
 4979 إستقااللیة القضاء

غیاب علم أزمة أم  -مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي 
كیف ینظر المثقف العربي إلى اإلستشراق -اإلجتماع   ....... 1977 

دراسة مقارنة: مستقبل القانون اإلداري   7427 
 Primauté du = أسبقیة القانون الدولي على القانون الوطني
droit international sur le droit national 8092 

طریق اإلمتیاز طبقا للمادة إستغالل األمالك الوطنیة العمومیة عن 
المعدل والمتمم 30-90مكرر من القانون  64  5792 

إستغالل األمالك الوقفیة العقاریة العامة عن طریق اإلیجار في 
 8374 .التشریع الجزائري والفقھ المالكي

 8312 .إستغالل األمالك الوقفیة الفالحیة
ارإستغالل األمالك العقاریة الوقفیة عن طریق اإلیج  7135 

إستغالل األراضي الفالحیة من قبل المؤسسات العمزمیة وفقا 
06/11للمرسوم التنفیذي  . 7568 

إستغالل األراضي الفالحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع 
 9018 الجزائري

03-10إستغالل األراضي الفالحیة في ظل القانون   7357 
مكافحتھ من منظور إسالمي إستغالل النفوذ الوظیفي وسبل 

 3765 وقانوني

 - حالة العالقات البریطانیة : إستعمال القوة في العالقات الدولیة 
 8205 األرجنتینیة

 4223 إستغالل العقار الموجھ لإلستثمار في الجزائر
-18إستغالل العقارات الوقفیة الموجھة لإلستثمارفي ظل المرسوم 

213 9566 

الوقفیة الموجھة لالستثمارإستغالل العقارات   6084 
 8463 إستغالل براءة اإلختراع في التشریع الجزائري
 5175 .مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري
 7014 إزدواجیة المعاملة فى القانون الدولى العام
 9597 إزدواجیة تطبیق أنظمة الشھر العقاري

القطر في قانون أشخاص المالحة البحریة و المرشد و مجھز 
 - مالك ومجھز السفینة . : 1990لسنة  8التجارة البحریة رقم 

الوكالء البحریون -البحارة وعقد العمل البحري  -الربان  ... 
6238 

المسئولیة المدنیة عن عرض مأساة : نشر صور ضحایا الجریمة 
دراسة مقارنة في القانون المصري : الضحایا في وسائل اإلعالم 

الفر نسيوالقانون  . 
10076 

رؤى تحلیلیة : أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل 
 247 بمنظور مستقبلي

 7086 - مشروع قیام الدولة الفلسطینیة بین المفاوضات الفلسطینیة 



 اإلسرائلیة وأحكام القانون الدولي
دراسة مقارنة: مشروعیة اإلضراب و أثره في العالقات التعاقدیة   3823 

مشروعیة التفتیش و اإلستیقاف لألشخاص و السیارات وراكبي 
 7809 السیارات و أمتعتھم في الكمائن و الطرق العامة

دراسة مقارنة: مشروعیة الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي   3370 
 928 نشرة القضاة
 1946 أسرى الحرب في الفقھ اإلسالمي و اإلتفاقیات الدولیة

ضوء القانون الدولي اإلنسانيأسرى الحرب في   8119 
في ضوء القواعد اإلجرائیة واألسالیب الفنیة: مسرح الجریمة   3383 

 193 أسس منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلقتصادیة وإدارة األعمال
التنظیم  -التعریف بالقانون اإلداري : أسس وقواعد القانون اإلداري 

الضبط اإلداري -العامة المرافق  -اإلداري وتطبیقھ   9450 

دراسة : أسس اإلثبات المدني طبقا للقانون المصري والقطري 
 3332 مقارنة للفقھ اإلسالمي

: النشاط اإلدارى -) اإلدارة( التنظیم اإلدارى : أسس اإلدارة العامة 
دراسة مقارنة في التشریع والفقھ وأحكام القضاء في مصر ولیبیا 

واألجنبیةوبعض الدول العربیة  .. 
2888 

 9144 أسس التنظیم اإلداري واإلدارة المحلیة بالجزائر
سؤاال و جوابا 130: أسس البحث وتقنیاتھ في العلوم اإلجتماعیة   6187 

 3143 أسس البحث اإلجتماعي
الكتاب األول: أسس البحث العلمي   7628 

 7786 أسس الثقافة القانونیة
وأھمیتھا لإلنسان في عصر العولمةأسس الثقافة القانونیة   2198 

دراسة في ضوء نظریة : أسس القانون الدولي المعاصر 
 7347 اإلختصاص

بین النظریة والتطبیق: أسس العالقات العامة   3647 
 1146 أسس تنمیة المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات
 3412 أسس حقوق اإلنسان في التشریع الدیني والدولي
 6491 أسس كتابة الرسائل العلمیة و البحوث

مشكالت المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني 
 4257 الجزائري

دراسة مقارنة بین : مشكالت التنمیة والبیئة والعالقات الدولیة 
الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي حول مشكالت التنمیة والبیئة 

الراھنة في ظل العالقات الدولیة  
2255 

 1234 .مشكالت البیئة
مشكالت التطبیق العملي ألحكام الشیك في ضوء قانون التجارة رقم 

حسم الخالف فیما یتعلق بقاعدة القانون االصلح :  99لسنة  17
للمتھم في ضوء ما انتھت الیھ الھیئة العامة لمحكمة النقض 

بالدوائر الجنائیة والمحكمة الدستوریة العلیا وما جرى علیھ العمل 
 ...بالنقض

3274 

دراسة . : مشكالت الحبس اإلحتیاطي بین قیوده والتعویض عنھ
 1106 .مقارنة

 3233 مشكالت الطبیعة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي
دراسة في ضوء إتفاقیة األمم . : مشكالت الصید في أعالي البحار 1194 



1982المتحدة لقانون البحار لعام  ... 
عناصر : المشكالت الموضوعیة: كالت القتل واإلیذاء الخطأ مش

،الخطأ الشخصي وصوره، أنواع )طبیعتھ ومعیاره(الخطأ 
أثر الدعوى الجنائیة في تقادم دعوى :المشكالت اإلجرائیة -...الخطأ

 ...التعویض،

1095 

مشكالت تعویض حوادث السیر بین استھداف التغطیة الشاملة و 
دراسة مقارنة: المباشر المحدود  عدم كفایة التعویض  9097 

 2259 مشكلة إنعدام الجنسیة و آثارھا في حقوق اإلنسان
أنواعھا وطرق تعطیھا  -المخدرات : مشكلة المخدرات واإلدمان 

إستخدام كالب الشرطة  - ومناطق إنتاجھا وأسباب إنتشارھا 
ووسائل اإلستشعار من البعد واإلختیارات اللونیة والوسائل 

لكروماتوجرافیة في التعرف على المخدرات وتطبیقات عملیة ا
 ...للتعرف على كل أنواع المخدرات

527 

 740 مشكلة المرتزقة في النزاعات المسلحة
مشكلة األسلحة التقلیدیة بین جھود المجتمع الدولي و القانون الدولي 
 2267 العام

في إطار  دراسة: مشكلة عدم الظھور أمام محكمة العدل الدولیة 
 1439 قانون اإلجراءات الدولیة

دراسة وتخطیط إلنشاء شكل : أشكال الفھرسة المقروءة آلیا 
 1323 إتصالي عربي

199-18أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي   5030 
دراسة مقارنة: إشكاالت إتفاق التحكیم   7911 

 - األثر الواقف  -اإلشكال رفع : إشكاالت التنفیذ ومنازعات الحجز 
العقبات  - ما یعترض سیر اإلشكال السند التنفیذي والملتزم فیھ 

 ..المادیة المنازعات الموضوعیة والمستعجلة
7712 

المحكمة المختصة بنظر : إشكاالت التنفیذ وطلب إعادة النظر 
اإلشكال تنفیذ األحكام المقیدة للحریة -اإلشكال   -....... 9777 

التنفیذ الوقتیة المتعلقة بتنفیذ أحكام محاكم مجلس الدولة إشكاالت  1025 
دراسة عملیة طبقا : أشكاالت التنفیذ الجبري الوقتیة والموضوعیة 

 4517 ألحكام الفقھ و القضاء

 2633 إشكاالت التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة و اإلداریة
 7906 إشكاالت التنفیذ في المواد الجنائیة
 1835 . إشكاالت التنفیذ في المادة اإلداریة

دراسة مقارنة في القانون : إشكاالت التنفیذ في األحكام الجنائیة 
 10350 المصري و الجزائري و الفرنسي

 9180 إشكاالت التنفیذ في ااألحكام الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء
 5580 إشكاالت التنفیذفى أحكام القضاء االداري

دراسة مقارنة: إشكالیات التنمیة اإلقتصادیة المتوازنة   6669 
إشكالیات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتیة وسبل 
 847 التغلب علیھا

 3052 إشكالیة وآفاق تطور قانون الجنسیة في لبنان والدول العربیة
العنف المشرع و العنف المدان: إشكالیة العنف   2228 

تنفیذ أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة إشكالیة  146 
دراسة مقارنة: إشكالیة تنفیذ اإلدارة للقرارات القضائیة اإلداریة   4777 



مشكاة المصباح في شرح العدة والسالح في أحكام النكاح للشیخ دمحم 
 4830 ...بن أحمد بافضل الحضرمي

القانون المدنيفي الفقھ اإلسالمي و : مسقطات الشفعة   2899 
 9275 نزع ملكیة األجانب

أعمال المنفعة  -منازعات الملكیة : نزع الملكیة للمنفعة العامة 
تقدیر المنفعة العامة -العامة   ......... 7696 

 5208 نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون
التكوین اإلقتصادي لنظام الوقف  -نزع الملكیة العقاریة للجزائریین 

 Contribution du M.A.L.G. a la lutte de : الجزائري
libération nationale -Frantz fanon ........... 

2944 

 6111 نزع الجنسیة بین الواقع والقانون
 - 06أیام : العولمة وحقوق اإلنسان, أشغال الملتقى الوطني األول

2008ماي  08 - 07  1750 

مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي , أشغال الملتقى الوطني الثالث
ماي  13 - 12یومي : الجدید 2010 1631 

حمایة المال العام ومكافحة الفساد , أشغال الملتقى الوطني الثاني
2009-06 -  05یومي   1630 

الحمایة القانونیة للمستھلك یومي , أشغال الملتقى الوطني الخامس
2012 ماي 17 - 16  1632 

الحفظ العقاري وشھر الحقوق العینیة , أشغال الملتقى الوطني الرابع
2011أفریل  28 - 27العقاریة في الجزائریومي   1633 

أطفال األنابیب و التلقیح الصناعي طبقا للحقائق العلمیة و األحكام 
األطفال  - األجنة المجمدة  -تأجیر األرحام : الشرعیة و القانونیة 

نسخونالمست .......... 
6069 

أطفال األنابیب طبقا للحقائق العلمیة و األحكام الشرعیة و القانونیة 
األطفال  - التلقیح الصناعي و تأجیر األرحام و األجنة المجمدة : 

 .......المستنسخین و المعدلین و المھندسین وراثیا
6066 

L'applicabilité des traités internationaux relatifs 
aux droits de l'homme en droit interne 8914 

Application de la taxe unique globale à la 
production : essai théorique et pratique 2458 

l'application du droit national, international et 
européen : Approche contextualisée des cas de 
pluralisme juridique mondial 

2459 

L'Arbitrage en droit public 9072 
L'Arbitre 4504 
l'Arnaque : la finance au - dessus des lois et des 
régles 7259 

 6251 مكانة المؤسسات اإلستشاریة في التعدیل الدستوري
 6264 مكانة اإلرادة في ظل تطور العقد

دراسة مقارنة :مكانة الركن المعنوي في الجرائم اإلقتصادیة   8590 
مكانة السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة في ظل الدستور 
 10650 الجزائري

 4867 مكانة القانون العضوي في ھرم التشریع الجزائري



 10511 مكافحة المؤسسات المصرفیة لجریمة تبییض األموال
 6498 مكافحة الھجرة غیر الشرعیة بین القانون و التشریع الجزائري
مكافحة الھجرة غیر الشرعیة على ضوء المسئولیة الدولیة وأحكام 
 2543 القانون الدولي للبحار

 2217 مكافحة اإلرھاب
إشكالیة تعریف اإلرھاب في الفقھ و قوانین : مكافحة اإلرھاب 

 Terrorisme 10585 = مكافحة اإلرھاب

الدولمكافحة اإلرھاب الدولي بین القانون الدولي وممارسات   1023 
التدابیر القانونیة في القوانین : مكافحة اإلغراق التجاري 

 3391 واإلتفاقیات الدولیة

 5357 مكافحة اإلغراق في القانون الجزائري واإلتفاقیات التجاریة
تعزیز التعاون بین األجھزة الحكومیة : مكافحة الجرائم اإلحتیالیة 

 1962 والجمعیات األھلیة

مناھج األمم المتحدة و التشریع الجزائي: الجریمة مكافحة   7128 
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري : مكافحة الجریمة المعلوماتیة 

 9611 والتشریع الفلسطیني

دراسة مقارنة: مكافحة الشروط التعسفیة في العقود   5051 
 5011 مكافحة العنف ضد المرأة في القانون الدولي
 65 مكافحة الفساد
 4208 الدلیل إلى إتفاقیة األمم المتحدة : مكافحة الفساد

في ضوء القانون واإلتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة: مكافحة الفساد   3386 
دراسة تحلیلة ألحكام : مكافحة الفساد وفق قواعد القانون الدولي 

2003إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد   9940 

الجزء األول. : مكافحة الفساد . 1058 
الجزء الثاني. : مكافحة الفساد . 1059 

 1705 مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر في الدول العربیة
مكافحة جرائم الكومبیوتر و األنترنت في القانون العربي النموذجي 

دراسة قانونیة متعمقة في القانون المعلوماتي:   6655 

المصريمكافحة جرائم غسل األموال في التشریع   8306 
 8521 مكافحة جریمة إختطاف الطفل وفق التعدیل الجدید
. مكافحة جریمة غسل األموال على المستویین المصري و العالمي

 2002لسنة  80شرح وتعلیق على القانون رقم : یشتمل على: 
بشأن مكافحة جریمة غسل  2003لسنة  78المعدل بالقانون رقم 

 ....األموال وأعمالھ التحضیریة

8525 

مكافحة جریمة غسیل األموال و حوكمة المؤسسات المالیة و 
 6830 المجتمعیة

التعاون الدولي و دور المؤسسات : مكافحة عملیات غسل األموال 
اإلتفاقیات الدولیة  -المصرفیة و المالیة في مجال المكافحة 

 .والتشریعات التي تجرم عملیات غسل األموال
3405 

 -أھمیة مكافحة غسل األموال دولیا و محلیا : األموال مكافحة غسل 
مكافحة البنوك لعملیات  - جرائم غسل األموال في القانون المصري 

 غسل األموال مع إشارة الى قوانین السعودیة وقطر والكویت
7824 

 Anti-Money = مكافحة غسل األموال في البلدان العربیة
laundering in the Arab countries 8781 



 2705 مكافحة غسل االموال في ضوء التشریعات الداخلیة و اإلتفاقیات
 2002لسنة  35مكافحة غسیل األموال طبقا للقانون الكویتي رقم 

 946 مقارنا بكل من القانون المصري و اللبناني و اإلماراتي

ماھیة غسیل األموال : مكافحة غسیل األموال في الدول العربیة 
غسیل األموال في مصر والدول العربیة،  وعقوبتھ وطبیعة

اإللتزامات الملقاة على البنوك زالمؤسسات المالیة في مصر والدول 
العربیة، الجزاءات في قانون غسیل األموال المصري والدول 
 ...العربیة

4425 

دراسة نظریة وتطبیقیة: مكتبات المدارس الثانویة   9447 
میدانیة لواقعھا وتحلیل إلتجاھات دراسة : مكتبات المراكز الثقافیة 

 3783 المستفدین منھا

 6609 مكتبات األطفال في عصر المعلومات
 2857 مكتبات السجون
Assemblées Générales 2014-2015 4486 

دراسة مقارنة في : إكتساب الجنسیة األصلیة بالمیالد ألب وطني 
 6424 قانون الجنسیة العربي

Associations et société civile en algérie 9070 
L'Assurance incendie 10381 
Les Assurances de responsabilité de l'entreprise : 
Questions choisies 10382 

دراسة : نقل و زراعة األعضاء البشریة بین الحظر و اإلباحة 
 9971 فقھیة مقارنة

 5430 .نقل و زرع األعضاء البشریة
األعضاء البشریة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین نقل وبیع 

 9850 الوضعیة

 6206 نقل الموظف في ظل قانون الوظیفة العمومیة الجزائري
 4551 نقل الملكیة العقاریة
 9522 .نقل الملكیة العقاریة في ضوءآخر التعدیالت وأحدث األحكام

دراسة مقارنة. : نقل األعضاء البشریة بین األحیاء . 8411 
 3034 مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنھ
 1307 مقومات عقد الزواج في الفقھ والقانون
 3187 .إقامة الدعوى في مواد األحوال الشخصیة
 123 إقامة الدعاوى أمام المحكمة العلیا
مقارنة نظام الشھر الشخصي بنظام الشھر العیني في التشریع 
 6750 .الجزائري

دراسة مقاصدیة : مقاصد الشریعة اإلسالمیة في نظام المیراث 
 7935 فقھیة قانونیة

مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءات اإلختراع في تشریعات 
 1272 الدول العربیة

 1505 نقد مفھوم القانون في الخطاب التاریخي
الخطبة في الفقھ والقانون: مقدمات عقد الزواج   1305 

ظم المكتبة المبنیة على الحاسوبمقدمة إلى ن  5449 
 7496 مقدمة لدراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان



مدخل منھجي: مقدمة لدراسة الفقھ اإلسالمي   43 
. : مقدمة النظریة العامة لمفھوم الحق الشخصي و تقسیمات العقود

 6052 .تمھید مصادر اإللتزام

نظریة الحق: ( مقدمة الثقافة القانونیة  ) 7788 
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي : مقدمة قانون المرافعات المدنیة 

 403 والقانون الوضعي

 5965 مقدمة في مناھج البحث العلمي
 10564 مقدمة في القانون
 4211 مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة

والشریعةمقدمة في القضاء الدولي بین القوانین   1392 
مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستھلك في عقود 

حمایة المستھلك من : العالمات التجاریة : التجارة اإللیكترونیة 
حق المؤلف - الغش التجاري والتقلید  . 

6649 

مقدمة في شرح مبادئ حقوق اإلنسان وفقا لإلتفاقیات و السیاسات 
 7854 الدولیة

علم المكتبات والمعلومات الدولي والمقارنمقدمة في   1449 
 6699 مقرر وحدتي المدخل ونظریة الحق
لقطة العجالن في شرف الشیخ عبد القادر بن زیان وأنھ من بني 
 788 زیان ملوك تلمسان

أسس : نظم إدارة قواعد البیانات ألخصائیي المكتبات والمعلومات 
 8095 نظریة وتطبیقات عملیة

دلیلك إلى الرواتب و : األجور و الرواتب و التعویضات نظم 
 373 الحوافز و مزایا و خدمات العاملین

14000أیزو . : نظم اإلدارة البیئیة و المواصفات القیاسیة العالمیة  
= environemental management specification with 
guidance for use 

9651 

 859 نظم المعلومات والمجتمع
لمعلومات التوثیقیة بالجزائرنظم ا  = Systémes 

d'information documentaire en algérie 10220 

 4212 نظم الدفع اإللكترونیة وإنعكاساتھا على سلطات البنك المركزي
المراحل السابقة على : (نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة 

 8309 (المحاكمة

دراسة تحلیلیة: نظم تصنیف المعرفة عند المسلمین   7939 
حقوق الملكیة الفكریة: أعمال ندوة   1961 

: الفساد اإلداري والمالي في الوطن العربي, أعمال المؤتمرات
بحوث وأوراق عمل الملتقیات والندوات التي عقدتھا المنظمة خالل 

حول سبل مكافحة الفساد اإلداري والمالي في الوطن  2007عام 
 العربي

2638 

دراسة تحلیلیة و عملیة في الفقھ و : وراق القضائیة إعالن األ
 4508 القضاء المصري و الفرنسي

 La Justice = أعمال الملتقى الوطني حول القضاء إبان الثورة
pendat la guerre de liberation 902 

 5253 أعمال النیابات العسكریة بالقوات المسلحة و الشرطة
التعلیمات الصادرة إلیھا و قانون السلطة أعمال النیابة العامة و  9250 



تشكیل النیابة العامة و تعیین: القضائیة  ...... 
 2298 أعمال اإلدارة و حاالت تعدیل االفراد على الملكیة العقاریة

 -تأخیر الخزائن  - ودیعة الصكوك  - ودیعة النقود : أعمال البنوك 
 1217 ............ رھن األوراق المالیة

دراسة : مال التنفیذ الجبري بین قاضي التنفیذ وإدارة التنفیذ أع
بتعدیل  2007لسنة  76تحلیلیة تأصیلیة في ضوء القانون رقم 

 بعض أحكام قانون المرافعات واإلثبات
9277 

العقد اإلداري -القرار اإلداري : أعمال السلطة اإلداریة   9831 
 9365 إعالن دستوري إسالمي
 6247 أعوان الجمارك
 6809 معوقات تنفیذ العقوبات البدنیة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي
 5201 نظام إنتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر
 971 نظام مسؤولیة المرافق الصحیة العمومیة عن األخطاء الطبیة
 5028 نظام إستعمال وإستغالل المیاه في التشریع الجزائري

وفقا لقانون : ض و القضاء الوقتي نظام األوامر على عرائ
 9494 المرافعات المدنیة و التجاریة

 897 نظام اإلمتیاز إلستغالل األراضي الفالحیة في التشریع الجزائري
 1769 نظام الملكیة ومدى وظیفتھا اإلجتماعیة في القانون الجزائري
 3101 .نظام الملكیة

أثره على المحاكمة نظام المثول الفوري في التشریع الجزائري و 
 7097 العادلة

 4741 نظام الوساطة كآلیة لحل المنازعات التجاریة
 7566 نظام الوساطة في اإلدارة الجزائریة
 629 نظام الوقف في اإلسالم وأثره في الدعوة إلى هللا تعالى
 384 نظام المراقبة بالسوار اإللكتروني في التشریع الجزائري

دراسة فقھیة مقارنة بین الشریعة والقانون المدني : نظام المرافعات 
 9395 األردني

 7007 .نظام اإلرث في التشریع اإلسالمي
المسؤولیة على أساس : نظام المسؤولیة في القانون اإلداري 

اإلحتیاط و الوقایة - حاالت المسؤولیة  - المخاطر   4793 

 3991 نظام اإلشتراك المالي بین الزوجین و تكییفھ الشرعي
دراسة مقارنة: نظام اإلزدواج البرلماني وتطبیقاتھ   5619 
دراسة مقارنة . : نظام اإلشراف والرقابة على اإلنتخابات الرئاسیة

 3341 .بین النظامین الدستوریین في مصر وفرنسا

 866 نظام اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن
 5801 نظام اإلفالس وخصائصھ
 1496 نظام اإلفالس في القانون التجاري الجزائري
 6399 نظام اإلفراج المشروط في التشریع الجزائري
 6678 نظام التأمینات

التأمین على السیارات و نظام  -قانون التأمینات : نظام التأمینات 
تأمین قرض عند التصدیر -التعویض عن األضرار   

..................... 
6693 

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة في ظل القانون نظام  9612 



 الجزائري
 9665 نظام التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 4189 نظام التحفیظ العقاري و إشھار الحقوق العینیة بالمملكة المغربیة

في بطالن : نظام البرید و أحكام إرتداد مسجالت علم الوصول 
إفتتاح الدعاوى و فتح مواعید الطعن على األحكام في صحف 

 المواد المدنیة و الضریبیة
1935 

عن األضرار الجسمانیة و المادیة الناتجة عن . : نظام التعویض
 5922 .حوادث المرور

 8147 نظام التعاقد في الجزائر وآلیات تسویة منازعاتھ
03/06نظام التعاقد في ظل األمر رقم   753 

الجنسیة الجزئریةنظام   10126 
ضباط وسجالت : الجزء األول : نظام الحالة المدنیة في الجزائر 

 8690 الحالة المدنیة للجزائریین واألجانب

التشریعات التي : الجزء الثالث: نظام الحالة المدنیة في الجزائر 
1982 - 1882تحكم نظام الحالة المدنیة الصادرة ما بین   8691 

وثائق الحالة المدنیة : الجزء الثاني: المدنیة في الجزائر نظام الحالة 
شھادة المیالد، شھادة الزواج، شھادة : والحاالت التي تطرأ علیھا 

 الوفاة
8692 

شرح مبسط لقانون الحالة المدنیة: نظام الحالة المدنیة في الجزائر   
... 8684 

-41( مقارنة دراسة . : نظام الحجابة في الدول العربیة اإلسالمیة 
م 1055-661/ ه  447  ). 1118 

العقوبات الدولیة ضد الدول واألفراد: نظام الجزاء الدولي   6774 
 6131 نظام الحكم بین القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة : السیاسة الشرعیة : نظام الحكم في اإلسالم 
 2560 باألنظمة المعاصرة

ت العمومیة اإلقتصادیة في التشریع الجزائرينظام الرقابة للمؤسسا  4946 
 10484 نظام الرقابة الفنیة في صفقة األشغال العمومیة
نظام الرقابة على الصرف في ظل اإلصالحات اإلقتصادیة في 
 5288 الجزائر

نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور 
2010 -  1989(الجزائري  واجتھادات المجلس الدستوري 1996 ) 2129 

 -مصر  - الجزائر (نظام الشھر العیني في التشریعات المقارنة 
 9461 (األردن

 6372 .نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري
 1816 .نظام الشارة في القانون الدولي اإلنساني
 6208 نظام السجل العقاري

/  74في ظل األمر  نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري
07/  02القانون 75  7755 

 4249 نظام القضاء في اإلسالم
الندب  - النقل  - قیاس كفایة اآلداء . : نظام العاملین المدنیین بالدولة

اإلعارة في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا وأحكام وفتاوى  -
 .مجلس الدولة

6448 

رينظام الفترة األمنیة في التشریع الجزائ  8603 



 6376 نظام براءات اإلختراع في القانون الجزائري
 2311 نظام غرفة اإلتھام في التشریع الجزائري
 reperes pour la gestion des = معالم لتسییر شؤون البلدیة
affaires de la commune 4694 

دراسة مقارنة بالنظم . : معالم المنھج الفقھي المالي و اإلقتصادي
 1341 .الوضعیة

 4705 معالم القانون الدولي الجنائي
 6586 معالم في تاریخ القانون
 2205 معامالت البورصة بین الوضعیة واألحاكم الشرعیة

في ضوء التكافل اإلجتماعي : معاملة المجرمین وأسالیب رعایتھم 
دراسة مقارنة: في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي  7000 

اإلنسان تعلو القانونمعاھدات دولیة لحقوق   7098 
معاھدة بروكسل وتعدیالتھا لتوحید بعض القواعد المتعلقة ببوالص 

دعوى المسؤولیة -مسؤولیة الناقل  - عقود النقل : الشحن   2572 

 5316 معاھدة جنیف بشأن أسرى الحرب
معاینة مسرح الجریمة ألعضاء القضاء و النیابة و المحاماة و 

الشرعيالشرطة و الطب   10590 

 2179 .معاینة جرائم البیئة ومتابعتھا
دراسة : الجزائیة  -المدنیة  -اإلداریة : إعادة المحاكمة في القضایا 

 2335 مقارنة

 8542 إعادة التأمین بین النظریة و التطبیق
دراسة : إعادة التوازن العقدي في ظل األزمة المالیة العالمیة 

والقانون الوضعي مقارنة بین الفقھ اإلسالمي  10040 

 1657 إعادة التـأمین
تطبیقات ریاضیة  -مبادئ عامة : معاییر نقد الرسائل العلمیة 

اإلنتاج العلمي -الدكتورة  - الماجستیر ( ) 3680 

 3059 معاییر األمم المتحدة في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة
03/06معاییر الترقیة اإلختیاریة في ظل االمر   799 

معاییر توزیع اإلختصاص بین القضاء العدلي و القضاء اإلداري و 
 9908 إشكالیاتھا العملیة

 90 .معاییر تمییز العقود اإلداریة ونھایتھا
 9483 معاییر تحدید إختصاص القضاء اإلداري في الجزائر
 10542 . معاییر تحدید طبیعة الصفقة العمومیة

من وجھة نظر القانون العاممعاییر تعریف العمل القضائي   882 
مجلة علمیة محكمة: 10العدد : معارف   2832 

دراسة  - أثر إكراه المرأة الراشدة على الزواج : 17العدد : معارف 
حق المدخن السلبي في مقاضاة المدخن اإلجابي للمطالبة  - مقارنة 

 ...بالتعویض عن األضرار الناجمة عن تعریضھ لدخان السجائر
8226 

مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة اكلي :  18العدد : معارف 
 8408 محند أولحاج

: مجلة علمیة محكمة قسم العلوم القانونیة : 16العدد: معارف 
دور مجلس المنافسة في  -إجراءات التقاضي أمام القسم اإلجتماعي 

نمویل االحزاب  -حمایة الحقوق والحریات في المجال اإلقتصادي 
في الجزائر السیاسیة ... = Maaref 

5439 



مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة أكلي :  20العدد: معارف 
 1063 محند أولحاج

 -عربي :قاموس ثالثي قانوني و إقتصادي موسع : لغة المحاكم 
فرنسي- انكلیزي   2117 

 9626 إغتیال الدستور
دراسة مقارنة: إعتراف المتھم و أثره في اإلثبات   10420 

 - تعریف المتھم و اإلعتراف : تراف المتھم فقھا و قضاءا إع
اإلعتراف في تحقیق إداري أو تحقیقات الشرطة أو النیابة او 

 -إعتراف المتھم في تسجیل صوتي أو محادثة تلیفونیة  - بالجلسة 
 ...شروط صحة اإلعتراف

10152 

 9026 معجم مصطلحات الشریعة والقانون
األساسیة للغة اإلنجلیزیةكلمة  2000معجم ال   1921 

 7879 معجم األلفاظ و المصطلحات التاریخیة
فرنسي  - عربي :ثنائي مزدوج : معجم المصطلحات القانونیة 

عربي-فرنسي /  2118 

إنجلیزي - فرنسي  -عربي : معجم المصطلحات القانونیة   6786 
ش -معجم المصطلحات القانونیة أ  8968 

ي -ونیة ص معجم المصطلحات القان  8969 
 - الدستور : معجم المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري 

قانون اإلجراءات  -قانون اإلجراءات المدنیة  -القانون المدني 
القانون البحري -القانون التجاري  - الجزائیة  ... 

7107 

 2091 معجم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة
القانون الخاصمعجم تعریف مصطلحات   341 

 Lexique En Droit = معجم في القانون الدولي المعاصر
International 8640 

 372 إعداد وكتابة التقاریر
 1325 إعداد وكتابة الرسائل العلمیة

یتعلق  15-18إعداد المیزانیة العامة في ظل القانون العضوي 
 6000 بقوانین المالیة

األدوات  - طرق البحث  -خطة البحث إعداد : إعداد البحث العلمي 
تقریر البحث -العمل المیداني  -  4019 

 10334 إعداد رسائل الماجستیر و الدكتوراه
دراسة فقھیة مقارنة: معیار الكفاءة في النكاح   3098 

دراسة مقارنة في األنظمة القانونیة : معیار دولیة التحكیم التجارى 
اإلتفاقیات الدولیة -بیة الالتینیة واألنجلوسكسونیة والعر . 6434 

 2380 نظرات قانونیة مختلفة
جریمة  - جریمة اإلغتصاب  -جریمة الزنى: نظرات في القانون 

 8104 ...الخطف 

 2834 نظرات في القانون الدولي
 7733 نظرات في العالقات الدولیة
نظرات في صحة العقد و بطالنھ في القانون المدني و الفقھ 
 7112 .اإلسالمي

 2675 نظریات علم الجریمة
بغاء -كحول  -إدمان : نظریات في جناح األحداث   5503 



القضاء المدني و اإلداري ، و القضاء : نظریة وظیفة القضاء 
 7050 ...الجنائي ، و القضاء الدستوري

مصطلحات قانونیة: ( و العقود ) اإللتزامات (نظریة الموجبات   ) 8979 
أحكام اإلاتزام: الجزء الثاني : نظریة اإللتزام   8480 

: نظریة اإللتزامات في ضوء القانون المدني األردني المقارن 
 2869 المسؤولیة المدنیة التقصیریة

الجزء األول: نظریة المنظمة الدولیة   = Organization theory 4344 
 6529 نظریة اإلنعدام في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة

ة المال العامنظری . 6714 
الجزء : نظریة اإلثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة 

 658 األول

بین : نظریة اإلثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة 
دراسة مقارنة:الجزء الثاني : النص و اإلجتھاد والفقھ  659 

بین النص نظریة اإلثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة 
الجزء الثالث:دراسة مقارنة : و اإلجتھاد والفقھ   653 

دراسة تأصیلیة : نظریة الوضع الظاھر في قانون المرافعات 
 8755 تطبیقیة مقارنة

 652 نظریة اإلختصاص في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة
: نظریة اإلختصاص في الفقھ اإلسالمي والقانون اإلجرائي المدني 

سة مقارنةدرا  8473 

: نظریة المحرض على الجریمة في القانونین اللبناني والمقارن 
 10609 دراسة مقارنة

التعریف بھا ، و تحدید : نظریة األحكام في قانون المرافعات 
 495 ....... أركانھا ، و تكییفھا

 8126 نظریة المسؤولیة اإلداریة
تحلیلیة و مقارنةدراسة تأصیلیة : نظریة المسؤولیة اإلداریة   = La 

théoerie de la responsabilité administrathve 9304 

دراسة مقارنة. : نظریة المصلحة في الطعن الجنائي . 6986 
دراسة مقارنة. : نظریة اإلكراه المدني بین الشریعة و القانون . 235 

 5347 نظریة النظم
 17التجارة رقم وفقا لقانون . : نظریة األعمال التجاریة والتاجر
التشریع - القضاء  -الفقھ  1999لسنة  . 3565 

المشكالت العملیة و الحلول اإلسالمیة: نظریة التأمین   2202 
 6627 نظریة التوازن المالي للعقد اإلداري
 3164 نظریة التوبة في القانون الجنائي

بین التشریع و التطبیق في ضوء الواقع و : نظریة البیترول 
ل المأمولالمستقب  554 

نظریة البطالن وأثرھا على الحقوق الشرعیة في القوانین اإلجرائیة 
 1487 والجنائیة السودانیة

 8452 نظریة البطالن في العقد اإلداري
 8740 نظریة التعویض عن الضرر المعنوي

دراسة مقارنة: نظریة التعسف في إدارة الشركات التجاریة   3715 
إستعمال الحق وتطبیقاتھا على حق الملكیة نظریة التعسف في 

دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة: العقاریة   7468 



. 
دراسة مقارنة: نظریة الخالفة الخاصة في التصرفات القانونیة   10183 

دراسة تألصیلیة : دراسة مقارنة: نظریة الجریمة المتعدیة القصد 
لجریمة المتعدیة القصد بھدف الكشف عن تحلیلیة مقارنة لفكرة ا

 ...صورة مستقلة قائمة بذاتھا في نظریة الخطأ الجنائي
5486 

 9722 نظریة الجزاء الجنائي
نظام العقوبات : الجزء االول: نظریة الجزاء الدولي المعاصر 

 6776 الدولیة ضد الدول واألفراد

 4352 نظریة الحق
 10287 نظریة الحق

ماھیة الحق ، أنواع الحقوق ،األشیاء محل الحق ،  :نظریة الحق 
الشخص : میالد الحق وحمایتھ وإثباتھ ، الشخصیة القانونیة

 الطبیعي،الشخص المعنوي
6970 

 3138 نظریة الحق بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي
نظریة الحق في الحبس و دعوى اإلعسار المدني كوسیلة من 

ماھیة ... : في التشریع المصري والمقارنوسائل الضمان للدائنین 
شروط نشأة الحق في الحبس - ماھیة اإلعسار  -الدفع بعدم التنفیذ  ... 

3533 

سمیر عالیة ; نظریة الدعوى الشرعیة في التشریع و الفقھ و القضاء
دراسة مقارنة : (  ) 6541 

 6521 نظریة الدعوى بین الشریعة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة
شاملة موضوع سلطة المحكمة : نظریة الدفوع أمام القضاء الجنائي 

الجنائیة عند نظر الدفع و موضوع طلبات الدفاع وأیضا كافة 
الدفوع التي تثار في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائیة في 
 .ضوء رقابة محكمة النقض

3861 

املة و تطبیقیة دراسة تفصیلیة ش: نظریة الدفوع في المخدرات 
 3864 ....... لكافة أنواع الدفوع التي تثار في جرائم

الجزاء في قانون المرافعات و : نظریة الدفوع في قانون المرافعات 
 496 .... الشروط األساسیة ألعمالھ

نظریة الدفع الموضوعي في الفقھ اإلسالمي و القانون و تطبیقاتھا 
 5260 في القضاء الشرعي

دراسة مقارنة: السبب في القانون المدني نظریة   10091 
في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة : نظریة الضبط اإلداري 

 5585 اإلسالمیة

 6585 .نظریة الشخصیة المعنویة كأساس للتنظیم اإلداري
 4158 نظریة الكسب عند األشاعرة
 4351 نظریة القانون

ھر القانون، طبیعة مفھوم و فلسفة و جو: نظریة القانون 
 6972 .وخصائص القاعدة القانونیة، مصادر القانون وتطبیقھ

نظریة القرارات اإلداریة القابلة لإلنفصال في مجال العقود اإلداریة 
دراسة مقارنة:   6156 

 9310 نظریة القرارت اإلداریة بین علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري
موضوع العمل  -التعریف بالعمل اإلداري: نظریة العمل اإلداري 

أسالیب العمل اإلداري -اإلداري   = l'action de 
l'administration 

5898 



 9326 نظریة العلم بالتجریم
حقیقة  - أبعاد فكرة الغلط : نظریة الغلط في قانون العقوبات المقارن 

اإلشارة في نطاق القرآن الكریم  - الغلط وأساس رفع التكلیف فیھ 
 ....والسنة النبویة الشریفة للغلط

3729 

دراسة مقارنة في القانون المدني : نظریة الظروف الطارئة 
دراسة تحلیلیة مدعمة : والشریعة اإلسالمیة والقانون اإلداري 

 باألحكام القضائیة
3478 

 3170 نظریة الظروف الطارئة وأثرھا في التوازن المالي للعقد اإلداري
: الطارئة بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي نظریة الظروف 

 1174 دراسة مقارنة

دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني: نظریة الغش في العقد   1423 
دراسة مقارنة فى الفقھ اإلسالمى و القانون: نظریة العقود اإلداریة   3740 

الجزء األول: نظریة العقد   3502 
لثانيالجزء ا: نظریة العقد   1248 

 1233 نظریة العقد و الخیارات في الفقھ اإلسالمي المقارن
 8421 .نظریة العقد والتعسف في إستعمال الحق من وجھة الفقھ اإلسالمي
 9239 .نظریة العقد مقارنة بین القوانین العربیة و الشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة بین األنظمة السیاسیة : نظریة العقد السیاسي 
 3524 المعاصرة والفقھ اإلسالمي

وفق آخر التعدیالت : نظریة العقد في القانون المدني الجزائري 
 4262 التشریعیة ومدعم بأحدث إجتھادات المحكمة العلیا دراسة مقارنة

القانون المصري واللبناني . : نظریة العقد في قوانین البالد العربیة
لسودانيوالسوري والعراقي واللیبي والكویتي وا . 3731 

دراسة : نظریة تنفیذ األحكام القضائیة المدنیة في الفقھ اإلسالمي 
 6089 مقارنة

تقدیم دمحم الزحیلي; نظریة فسخ العقود في الفقھ اإلسالمي  2009 
 307 نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة

القوانین الطبیة على ضوء . : معصومیة الجثة في الفقھ اإلسالمي
 4256 .المعاصرة

 1607 .أعضاء مجلس األمة یناقشون قانون إستعادة الوئام المدني
 9889 .أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوني
Les autorisations d' urbanisme : permis de 
construire et déclaration de travaux. 8931 

L'Avocat dans le droit européen 5655 
 9954 مفھوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقھ اإلسالمي والتشریع

دراسة فلسفیة تحلیلیة : مفھوم اإلرادة ودورھا في القانون الخاص 
 The concept of على ضوء تحوالت العولمة وتطورات القانون
management and its role in the private law 

5261 

دراسة مقارنة: القانون مفھوم اإلفراج المشروط في   5165 
 6054 مفھوم الجرائم ضد اإلنسانیة في القانون الدولي
 6452 .مفھوم الشرطة المجتمعیة
 8620 مفھوم القانون الدولي العام

دراسة في فلسفة األخالق التطبیقیة: مفھوم القتل وإشكالیاتھ الطبیة   3469 



دراسة تأصیلیة  :مفھوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر 
 8550 تحلیلیة ناقدة في فلسفة القانون الدولي

: مفھوم حق اإلیجار والتصرف فیھ في عقود االیجار التجاریة 
دراسة فقھیة وقانونیة في ظل القانون معززة بالتطبیقات القضائیة 
 ....والعلیقات

6944 

دراسة مقارنة: إفالس الشركات في الفقھ اإلسالمي والقانون   4605 
الوكالة و  -أنواع البیوع  -إبرام البیع . : نفاذ و إنحالل البیع

 7636 ....... السمسرة

 10329 نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي
 4160 نفاذ المعاھدات في ظل اإلحتالل العسكري
 3512 نفاذ القرار اإلداري

دراسة مقارنة: نفاذ القرارات اإلداریة ذات األثر الرجعي   835 
 9375 .إفشاء السر الطبي وأثره في الفقھ اإلسالمي

اإلھتمام : من قضایا الصحة والبیئة, أفكار حرة في الثقافة البرلمانیة
حمایة البیئة تستدعي حلوال جریئة  - بالمحیط یعني العنایة باإلنسان 

ال تنمیة مستدامة بدون  - التوازن البیئي ضرورة حتمیة  - وعاجلة 
 Santé et Environnement = بیئة صحیة

1612 

بحث مقارن بین : نفقة األقارب والزوجة بین الشریعة والقانون 
 8114 المذاھب الفقھیة وقانون األسرة الجزائریة

دراسة مقارنة: نفقة الزوجة في الشریعة اإلسالمیة   9125 
 9409 .أفعال المكلفین بین الخطابین الشرعي والوضعي
Les banques entre droit et économie 2424 
les biens protégés,  الممتلكات : القانون الدولي اإلنساني
 8638 المحمیة

Blanchiment de capitaux et fraude fiscale 5673 
La Bonne foi dans les contrats : étude comparative 
des droit Français, Allemand et Japonais 7143 

Brevet , marques, droit d'auteur.. : M ode d'emploi 9057 
Le bruit ce fleau 2503 
 6450 األمن النووي

دراسة تحلیلیة : األمن اإلنساني بین الصراع الدولي و القیم الخلقیة 
 Human security = نقدیة لنماذج ممثلة للوجود اإلنساني و القیم
between contemporary international conflit and 
ethical values (Acritical analytical study of 
representative models of human existe 

7797 

أھداف األمم المتحدة ومبادئھا: الجزء األول: األمم المتحدة   4376 
ات واإلخفاقاتاإلنجاز: الجزء الثالث: األمم المتحدة   4374 

أجھزة األمم المتحدة: الجزء الثاني: األمم المتحدة   4375 
دراسة قانونیة تحلیلیة للجانب العضوي والوظیفي و : األمم المتحدة 

 7499 التطبیقي للمنظمة العالمیة

 10423 األمم المتحدة و المنظمات غیر الحكومیة
: اإلتحاد األوربي و العراق األمم المتحدة و الوالیات المتحدة و 

 5 تحدیات متعددة للقانون الدولي

 9583 األمم المتحدة والنزاعات اإلقلیمیة



تصور شامل: األمن الوطني   3899 
 3158 .األمن الوطني
األمن اإلجتماعي في اإلسالم ومقارنتھ بما ورد في الیھودیة 

دراسة مقارنة. : والمسیحیة . 9965 

النظام القانوني لحمایة المعلوماتي: األمن المعلوماتي   3380 
 7100 األمن المعلوماتي وإدارة العالقات الدولیة

دراسة مقارنة بین : األمن االجتماعي و دوره في استقرار الدولة 
 3774 التشریعات السماویة

 2666 األمن البیئي و إدارة النفایات البیئیة
البیئة النظام القانوني لحمایة. : األمن البیئي . = Le Systéme 

Légal Pour La Protection De L 'Environnement 3382 

 595 األمن البشرى و سیادة الدول
 2606 .األمن السیاحي والتشریعات السیاسیة

الحمایة القانونیة ألمن الدولة من جھة الخارج . : األمن السیاسي
 La sécurité politique 2541 = .والداخل

القانوني ومقوماتھ في القانون اإلدارياألمن   1651 
 9475 األمن القانوني في الجزائر
 1055 األمن الفكري
 7414 اإلنھاء التعسفي لعالقة العمل

دراسة : اإلنھاء التعسفي لعقد المقاولة في مجال البناء والتشیید 
 1228 مقارنة

وقوانین  اإلنھاء التعسفي لعقد العمل وفقا لقانون العمل العماني
العمل بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومعاییر العمل 

دراسة مقارنة. : الدولیة والعربیة . 
6577 

 8052 اإلھمال العائلي في التشریع الجزائري
 2005 األمالك الوطنیة العمومیة ووسائل إستعمالھا في التشریع الجزائري

لوطنیة الخاصة التابعة األمالك الشاغرة كإحدى مشتمالت األمالك ا
 5039 للدولة في التشریع الجزائري

 6473 .األمالك الشاغرة في التشریع الجزائري
 4976 األمالك الشاغرة في القانون الجزائري

تثمین عقاري -تقییم عقاري  -إدارة األمالك : األمالك العقاریة   979 
 8322 .األموال العامة

دورة تدریبیة كاملة : العلمي المنھج المیسر في أصول البحث 
لكافة إجراءات البحث .بأسلوب علمي مبسط مع تطبیق عملي شیق 

 العلمي
8189 

 9322 المنھج المقارن مع دراسات تطبیقیة
 889 المنھج العلمي و تطبیقاتھ في العلوم اإلجتماعیة

انقطاعھا -موانعھا  -عوارضھا : األھلیة   7500 
دراسة مقارنة: لحظة الوفاة األھمیة الجنائیة لتحدید   4218 

دراسة مقارنة. : المنھجیة التشریعیة في حمایة البیئة . = 
Legislative methodology in protection the 
environment 

4386 

 322 المنھجیة القانونیة



 10034 المنھجیة القانونیة
 6023 .المنھجیة القانونیة

ارد الطبیعیة المتجددةالمنھجیة العلمیة لتخطیط بحوث المو  9101 
تطبیق : المنھجیة في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونیة 

المنھجیة في تنظیم الحكم - القیاس المنطقي على الصعید القانوني
المنھجیة  - المنھجیة في تنظیم اللوائح من قبل المحامین  -القضائي 

 .في وضع المرافعات

3317 

 7863 المنھجیة في دراسة القانون
. : اإلمام دمحم بن عبد الكریم المغیلي فقھ السیاسة والحوار الدیني

ه  1433ربیع األول  13-12: أعمال ملتقى دولي بتلمسان یومي 
م 2012فیفري  06-05: الموافق ل  . 

4702 

دراسة تاریخیة، : عصره وحیاتھ : الجزء األول: اإلمام المغیلي 
 5396 تحلیلیة وتوثیقیة

اعر المادح سیدي الحاج دمحم بن یلس الرسائل والمواقف اإلمام الش
 4681 .الصوفیة

تقویمھا و تطویرھا - تنظیمھا  - أسسھا  - مفھومھا : المناھج   6528 
مدخل تمھیدي لطلبة السنة : المناھج العلمیة و فلسفة القانون 

لیسانس حقوق: األولى  6762 

 2900 المؤامرة القانونیة على سوریا
دراسة مقارنة: القضائیة في المسائل المدنیة و التجاریة اإلنابة   10634 

 573 اإلنابة القضائیة في قانون اإلجراءات الجزائري
قاموس لغوي: المنار   84 

 2553 الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة
 85 الممارسات المقیدة للمنافسة

التشریع الجزائريالممارسات التجاریة غیر الشرعیة في   8429 
 7825 الممارسة النقابیة في تشریع العمل الجزائري
 1684 المنازعات اإلداریة

 01/21المنازعات اإلنتخابیة في الجزائر في ظل األمر رقم 
 6599 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات

 7055 المنازعات الناجمة عن رخصة البناء
اشئة عن تجزئة العقارات في التشریع الجزائريالمنازعات الن  10631 

المنازعات الناشئة على عقد اإلمتیاز الفالحي في التشریع 
 9146 الجزائري

 6249 . المنازعات المثارة بشأن إعداد السجل العقاري
 10500 المنازعات المترتبة عن آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة

اإلستیالء المؤقت على العقار المنازعات المترتبة عن  5520 
 9428 المنازعات المترتبة عن عقد ھبة العقار في القانون الجزائري

في إطار القانون الموضوعي: المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي   9116 
المنازعات المتعلقة بالبیوع الواردة على األمالك العقاریة الخاصة 
 35 . بالدولة

15 - 08المتعلقة برخصة البناء في إطار القانون المنازعات   7563 
 9460 .المنازعات المتعلقة بقرارات التعمیر الفردیة

إجتھاد -تشریع : نظام مجلس شورى الدولة: المنازعات اإلداریة   3606 



المنازعات اإلداریة الناجمة عن تسویة الذمة العقاریة المحازة من 
لطابع الصناعي والتجاريقبل المؤسسات العمومیة ذات ا  10519 

دراسة وفق قواعد و أحكام : المنازعات الدولیة و طرق تسویتھا 
 6779 الفقھ و القانون الدولي العام

المتابعة : تصنیف الجرائم و معاینتھا: المنازعات الجمركیة 
 5179 والجزاء

 10343 .المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري
والتقنیة في مجال الضمان اإلجتماعي على ضوء  المنازعات الطبیة

المتعلق  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08القانون الجدید رقم 
مفھوم المنازعات الطبیة في .... : في مجال الضمان اإلجتماعي

مفھوم المنازعات التقنیة في مجال  -مجال الضمان اإلجتماعي 
مجال تط - الضمان اإلجتماعي   

7614 

الطبیة في مجال الضمان اإلجتماعي وآلیات تسویتھاالمنازعات  . 8050 
 3718 .المنازعات الضریبیة في التشریع و القضاء الجزائي الجزائري

القانون  -شرح لقانون اإلجراءات الجبائیة . : المنازعات الضریبیة
1422شوال عام  7المؤرخ في  21-01: رقم  ..... 8031 

مان اإلجتماعي وآلیات تسویتھاالمنازعات العامة في مجال الض  7599 
 8418 المنازعات العقاریة

المتعلق 19 - 87المنازعات العقاریة اإلداریة في إطار القانون 
 8377 بالمستثمرات الفالحیة

المنازعات في الجرائم الجنائیة معلقاً علیھا بأحدث أحكام محكمة 
التلبس  - جرائم الشكوى : النقض والمحكمة الدستوریة العلیا 

إنقضاء الدعوى الجنائیة  - الدعوى المدنیة  - اإلعتراف  -والتفتیش 
الحبس اإلحتیاطي - ... 

8067 

دراسة تطبیقیة : األماكن الدینیة المقدسة في منظور القانون الدولي 
 10422 لإلنتھاكات اإلسرائیلیة باألماكن المقدسة في فلسطین

 1375 المناقصات و أحكامھا في الفقھ اإلسالمي
القانون و الالئحة التنفیذیة و أحكام : المناقصات و المزایدات 

 7904 المحاكم

:  1998لسنة  89المناقصات والمزایدات في ضوء أحكام القانون 
والالئحة التنفیذیة للقانون ومبادئ المحكمة اإلداریة العلیا وفتاوى 
 .مجلس الدولة

10002 

اإلداريالمناقصة العامة كطریقة للتعاقد   8441 
دراسة مقارنة. : المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة . 9905 

 8783 المنافسة غیر المشروعة في مجال الملكیة الصناعیة
 10312 المنافسة غیر المشروعة في مجال اإلعالنات التجاریة
 6523 اإلنتھاكات اإلسرائلیة للحقوق الوطنیة الفلسطینیة

یة الدولیة لحقوق الطفلاإلنتھاكات الجنائ  6989 
الحجز التحفظي -اآلمر على عریضة : األوامر على العرائض  .... 1715 

: األوامر على العرائض في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 
 Les ordonnances sur requetes dans le = الجزء الثاني
code de procedure civile et administrative 

7565 

في قانون المرافعات : األوامر على عرائض و نظامھا القانوني 
 9513 المدنیة و التجاریة



األوامر على : األوامر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 
 1933 ................... العرائض

دراسة نقدیة تحلیلة تطبیقیة : المواجھة الجنائیة للجرائم غیر العمدیة 
لقضاء المقارن مع القانون الفرنسيلموقف الفقھ وا  3925 

دراسة مقارنة بین التشریع : المواجھة الجنائیة لجرائم الشائعات 
 10321 الوضعي وفقھ الشریعة اإلسالمیة

األحكام : المواجھة الجنائیة لجریمة إفساد الحیاة السیاسیة 
 3924 الموضوعیة والجوانب اإلجرائیة

المحلیةالموارد المالیة للجماعات  . 6938 
التركة - المیراث وتعریفھ  -المواریث . : المواریث والھبة والوصیة

 6241 .و الحقوق المتعلقة بھا

قانون األسرة المعدل : ملحق: المواریث في الشریعة والقانون 
 9006 والمتمم

 3663 المواریث في الشریعة اإلسالمیة في ضوء الكتاب و السنة
القانونالمواریث في الشرع و   3198 

أسس و مبادئ: المواطنة و حقوق اإلنسان   3318 
المواطنة والخطاب التشریعي ألحكام األسرة في اإلسالم والتجارب 

رؤیة للتعایش المشترك بشأن مسائل األحوال : المعاصرة 
 الشخصیة

7934 

دراسة مقارنة: الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفیذھا   6509 
الموازنة العامة بین التشریع اإلسالمي والتشریع الوضعي 
 8016 الجزائري

 5045 .الموازنة بین حمایة البیئة والتنمیة المستدامة
 2979 .المواطنة في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
 6007 المواقع اإللكترونیة وحقوق الملكیة الفكریة

و القوانین المكملة لھ القانون المدني: المواعید القانونیة  ... 525 
قانون اإلجراءات المدنیة 1: المواعید القانونیة المدنیة والجزائیة في

 2192 .............واإلداریة الجدید

زرع ونقل األعضاء والدم والعالج بالخالیا . : الموت اإلكلینیكي
 6104 ....الجذعیة

 285 اإلئتمان المصرفي في التشریع الجزائري
دراسة : ئتمان العقاري بین الشریعة اإلسالمیة و القانون المدني اإل

 9898 مقارنة

 - دلیل المتقاضین  - عقد اإلیجار  -مجلس الدولة : الموثق , الموثق
 62 إستشارات توثیقیة

الموثقون أمام  -حكم معارضة الموثقین عبر الجرائد , الموثق
لشركة الشخص التطور الكرونولوجي  -ثغرات قانون األسرة 

منازعات حول إثبات ونقل الملكیة العقاریة -الوحید   
63 

دراة تحلیلیة:  2017اإلنتخابات المحلیة في الجزائر لسنة   6582 
ما لھا وما علیھا 2012-2011اإلنتخابات البرلمانیة المصریة   831 

 9443 اإلنتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطة
كوسیلتین لإلستثمار في األمالك الوطنیة الخاصةاإلمتیاز واإلیجار   5974 

اإلمتیاز القابل للتحویل الى تنازل كآلیة لمنح العقار الموجھ لنشاط 
 6781 الترقیة العقاریة



اإلمتیاز كآلیة لإلستغالل اإلستثمار في األمالك العقاریة الخاصة 
 785 . لدولة

في ظل المرسوم  اإلمتیاز كآلیة قانونیة لتفویض المرفق العام
247/15  5269 

دراسة مقارنة: (الموجب الطبیعي   ) 10094 
الموجز العملي في الدفع بعدم القبول مدنیاً و تجاریاً و إدارایاً 

أحكام النقض و :  1996لسنة  81ودستوریاً في ضوء القانون رقم 
 .......آراء الفقھاء معروضة عرضا منطقیا

8135 

أحكام عقد الإلیجار في القانون المدني . : رالموجز في أحكام اإلیجا
و تشریعات إیجار األماكن في ضوء تطبیقات القضاء وشروح 
 .الفقھ

3107 

 - الحقوق العینیة األصلیة . : الموجز في أحكام القانون المدني
 9023 .أحكامھا ومصادرھا

 3771 الموجز في أحكام قانون التأمینات اإلجتماعیة
لقانون ) القضایا( النظریة والتطبیقات العملیة  الموجز في المبادئ

مع ملحق: اإلجراءات الجنائیة   ... 1246 

مصادر اإللتزام. : الموجز في النظریة العامة لإللتزام . 7893 
 3308 الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي
 3757 الموجز في الجنسیة و مركز األجانب

ن البحري الجزائريالموجز في القانو  8230 
المبادىء العامة : الكتاب األول: الموجز في القانون الدولي الخاص 

 3306 في تنازع القوانین

 4368 الموجز في القانون الدولي العام
 3667 الموجز في تقنیات الجمركة في التشریع والتنظیم الجزائریین

المسلمینالموجز في شرح أحكام األحوال الشخصیة لغیر   537 
 3402 .الموجز في شرح أحكام الشفعة على ضوء أحكام محكمة النقض
 169 الموجز في قانون التجارة الدولیة
 6782 الموجز في علم اإلجرام
 308 الموجز في علم اإلجرام والعقاب
 2227 الموجز في علم العقاب
 1070 الموجز في علمي اإلجرام و العقاب

األحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة : الجنائي  اإلنترنت والقانون
 3961 باإلنترنت

الشیك - السند ألمر  -الكمبیالة : األوراق التجاریة   3562 
 7513 .األوراق التجاریة و اإلفالس

 17وفقا لقانون التجارة الجدید رقم . : األوراق التجاریة و اإلفالس
1999لسنة  . 1419 

العملیات المصرفیةاألوراق التجاریة و   6388 
 - الكمبیالة : األوراق التجاریة ووسائل الدفع اإللكترونیة الحدیثة 

األوراق التجاریة  -النقود اإللكترونیة  -.الشیك -السند اإلذنى 
 اإللكترونیة

7520 

 6030 األوراق التجاریة واإلفالس
لسنة  17األوراق التجاریة واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة رقم

1999. 7521 



 9265 األوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري
دراسة تحلیلیة مقارنة: األوراق التجاریة اإللكترونیة   3094 

طبیعتھا القانونیة و تكییفھا الفقھي: األوراق التجاریة المعاصرة   2973 
التجاري األوراق التجاریة اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون 

 7372 .الجزائري

 10491 .األوراق التجاریة في القانون التجاري
 392 األوراق التجاریة في القانون الجزائري

الكمبیالة:  1999لسنة  17األوراق التجاریة في قانون التجارة رقم   9885 
 8271 األوراق التجاریة في ظل القانون التجاري الجزائري

لسنة  17ا ألحكام قانون التجارة الجدید رقم وفق. : األوراق التجاریة
الكمبیالة والسند ألمر: الجزء األول  -1999 . 4439 

دراسة  -الشیك  -الكمبیالة  -السند األذني . : األوراق التجاریة
 9355 .للقضاء

الدفوع المدنیة والتجاریة: الموسوعة النموذجیة في الدفوع   9800 
الدفوع اإلداریة:  الموسوعة النموذجیة في الدفوع  9799 

الدفوع الجنائیة: الموسوعة النموذجیة في الدفوع   9802 
الدفوع الشرعیة: الموسوعة النموذجیة في الدفوع   9801 

: الجزء األول : الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 
أحكام  -الخطأ  - دعاوى براءة الذمة النسبیة والغیریة  -أحكام الریع 

 الصلح في المواد المدنیة
10473 

: الجزء الثامن : الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 
 10451 الفھرس

: الجزء الثالث : الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 
األوراق التجاریة - شركات األموال  - شركات األشخاص  10475 

: الجزء الثاني : المدنیة والجنائیة الموسوعة الماسیة في المواد 
أسباب صحیفة  -حجیة الدلیل الفني في المواد المدنیة  -المعارضة 

أحكام دعاوى حمایة الحیازة -اإلستئناف   
10479 

: الجزء الخامس : الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 
ویر جرائم التز -جرائم السرقات وإغتصاب السندات  -المعارضة 

النظام القانوني ألمر الحفظ -في المحررات   
10449 

: الجزء الرابع : الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 
 -أحكام الصلح في المواد الجنائیة  - بطالن القبض على المتھم 

أحكام رابطة السببیة -حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة   
10474 

: الجزء السابع : ي المواد المدنیة والجنائیة الموسوعة الماسیة ف
 10450 التعلیق على قانون العقوبات

: الجزء السادس : الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 
 10463 التعلیق على قانون العقوبات

القضاء اإلداري: الموسوعة اإلداریة   4191 
دراسة عملیة : اإلداریةالمرافعات : الموسوعة اإلداریة الحدیثة 

الجزء الثاني: إلجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة   2600 

التعلیق على نصوص قانون مجلس : الموسوعة اإلداریة الحدیثة 
الدولة في ضوء آراء الفقھ و أحكام و فتاوى القضاء اإلداري 

الجزء األول: التاریخي  
2601 

تعجل و التنفیذ أمام محاكم القضاء المس: الموسوعة اإلداریة الحدیثة  2599 



الجزء الثالث: مجلس الدولة   
التنظیم : دعوى التعویض اإلداري: الموسوعة اإلداریة الحدیثة 

القانوني و العملي لدعوى التعویض اإلداري أمام محاكم مجلس 
الجزء الرابع: الدولة   

2598 

یب الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأد
أسباب و شروط قبول دعوى إلغاء : الجزء األول : الموظف العام 

 القرار اإلداري
6278 

الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب 
ضمانات تأدیب الموظف العام: الجزء الثالث : الموظف العام   10054 

تأدیب الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و 
ضوابط مشروعیة إجراءات التأدیب : الجزءالثاني : الموظف العام 

 اإلداري و القضائي في الوظیفة العامة
6277 

الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب 
أسباب دعوى : الموظف العام في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة 

لدولةإلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس ا  
6311 

الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب 
ضمانات : الموظف العام في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة 

 تأدیب الموظف العام
6309 

الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب 
بول شروط ق: الموظف العام في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة 

 دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة
6310 

المعارضة : الموسوعة الذھبیة في الطعن في األحكام الجنائیة 
 8000 واإلستئناف

الجنایات والجنح : الموسوعة الذھبیة في القیود واألوصاف 
 1482 ........والمخالفات في قانون العقوبات والقوانین الجنائیة الخاصة

عقود التجارة : المجلد األول: الموسوعة التجاریة و المصرفیة 
 4005 الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا

التشریعات : المجلد الثاني: الموسوعة التجاریة و المصرفیة 
األعمال التجاریة والتجار ": دراسة مقارنة" التجاریة و اإللكترونیة

شركات التجاریةال - األوراق التجاریة  -والعقود التجاریة  .. 
4010 

األوراق التجاریة. : الموسوعة التجاریة و المصرفیة . 4006 
الشركات : المجلد الخامس . : الموسوعة التجاریة و المصرفیة

شركة  -الشركة المساھمة العامة " : دراسة مقارنة : " التجاریة 
 ..........التوصیة البسیطة 

4008 

: عملیات البنوك : المجلد الرابع . : الموسوعة التجاریة و المصرفیة
 - خطاب الضمان  -الحسابات المصرفیة " : دراسة مقارنة " 

 ....... الجاري مدین
4007 

عقود التأمین : المجلد السادس . : الموسوعة التجاریة و المصرفیة
التأمین على الحیاة  -التأمین البحري : من الناحیة القانونیة  ......... 4009 

 -إنعقاد الصلح الواقي : الموسوعة التجاریة الحدیثة في اإلفالس 
آثار حكم اإلفالس بالنسبة  - شھر اإلفالس  -إنعقاده  -آثاره 

 .......للمدین
4430 

الموسوعة التجاریة الحدیثة في األعمال والعقود واألوراق التجاریة 
الكتاب الثاني: وعملیات البنوك واإلفالس   529 

لتجاریة الحدیثة في التجار و الشركات و المحال الموسوعة ا
الكتاب األول.... : التجاریة   531 



الموسوعة التجاریة الشاملة في التعلیق على قانون التجارة الجدید 
بالمذكرة اإلیضاحیة و األعمال التحضیریة و  1999لسنة  17رقم 

لالجزء األو:  1999و حتى  1931آراء الفقھ و أحكام القضاء من   
9803 

الموسوعة التجاریة الشاملة في التعلیق على قانون التجارة الجدید 
بالمذكرة اإلیضاحیة و األعمال التحضیریة و  1999لسنة  17رقم 

الجزء الثالث:  1999و حتى  1931آراء الفقھ و أحكام القضاء من   
9805 

الموسوعة التجاریة الشاملة في التعلیق على قانون التجارة الجدید 
بالمذكرة اإلیضاحیة و األعمال التحضیریة و  1999لسنة  17رقم 

الجزء الثاني:  1999وحتى  1931آراء الفقھ و أحكام القضاء من   
9804 

إشتراك - إتجار : الجزء األول : الموسوعة الجنائیة   9704 
ربا فاحش - جرائم : الجزء الثالث : الموسوعة الجنائیة   9703 

تھدید - إضراب : الجزء الثاني : الموسوعة الجنائیة   9705 
قتل وجرح وضرب - عقوبة : الجزء الخامس: الموسوعة الجنائیة   9706 

ظروف الجریمة -رشوة : الجزء الرابع : الموسوعة الجنائیة   9707 
قانون اإلجراءات الجنائیة حسب آخر : الموسوعة الجنائیة الشاملة 

1998لسنة  174التعدیالت و حتى القانون   9806 

الجرائم و  - جریمة التھریب الجمركي . : الموسوعة الجمركیة
اإلجراءات الجمركیة وفقا ألحدث التعدیالت  - المخالفات الجمركیة 

 .......في قانون الجمارك و الالئحة التنفیذیة لقانون الجمارك
6546 

:  1998الموسوعة الجامعة ألحكام المحكمة الدستوریة العلیا 
و الجزء الثانيالجزء األول   174 

دعاوى , الكتاب األول :الموسوعة الجزائیة الحقوقیة المختارة 
اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة والمكالمات : التنصت على الغیر 

دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص : الھاتفیة
 La ligimité de écoutes téléphonique et = القانونیة
enregistrements,du poin de vue 

7577 

اإلٌصدار الثاني... : الموسوعة الشاملة   3839 
اإلصدار الثاني... : الموسوعة الشاملة   3840 

 3835 ... : الموسوعة الشاملة
 3836 ... : الموسوعة الشاملة
 3837 ... : الموسوعة الشاملة

اإلصدار الثاني... : الموسوعة الشاملة ألحكام   3841 
الفھرس الشامل... : الموسوعة الشاملة ألحكام   3844 
اإلصدار الثاني... : الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض   3846 

اإلصدار الثاني: الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض   3832 
اإلصدار الثاني: الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض   3843 

اإلصدارالثاني: محكمة النقض الموسوعة الشاملة ألحكام   3834 
جمیع الدوائر المدنیة : الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

 3833 والتجاریة والعمال واألحوال الشخصیة واإلیجارات

جمیع الدوائر المدنیة : الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 
 3845 والتجاریة والعمال واألحوال الشخصیة واإلیجارات

جمیع الدوائر المدنیة : الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 
اإلصدار : والتجاریة والعمال واألحوال الشخصیة واإلیجارات 

: من أبریل حتى دیسمبر السنة الحادیة واألربعون: 1990: الثاني 
3853 



 الجزء الثاني عشر
 جمیع الدوائر المدنیة: الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

اإلصدار : والتجاریة والعمال واألحوال الشخصیة واإلیجارات 
: من نوفمبر حتى دیسمبر السنة السادسة والثالثون :  1985الثاني 

 الجزء الثاني

3852 

جمیع الدوائر المدنیة : الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 
اإلصدار : والتجاریة والعمال واألحوال الشخصیة واإلیجارات

الجزء : من مایو حتى دیسمبر السنة األربعون :  1989ي الثان
 العاشر

3854 

الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع 
الجزء األول: الدوائر الجنائیة   3850 

الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع 
الجزء الثاني: الدوائر الجنائیة   3847 

الشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع الموسوعة 
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القانونیة لتسییر النفایات الصناعیة اآللیات  10581 
 4771 اآللیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة
 7551 اآللیات القانونیة لحمایة المستھلك من المنتوج المستورد
 212 اآللیات القانونیة لحمایة البنایات من خطر االنھیار في الجزائر

لضمان تحصیل دیون البنوك والمؤسسات المالیةاآللیات القانونیة   10192 
 7852 اآللیات القانونیة لقیام مجمع الشركات في التشریع الجزائري
 485 اآللیات القانونیة الدولیة لمواجھة العنف ضد المرأة
 6493 اآللیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

لحفظ الصحة العامة في التشریع الجزائري في حالة اآللیة القانونیة 
وباء كورونا: األوبئة   6374 

 6600 اآللیة القانونیة في العقار السیاحي وكیفیة حمایتھ
فرنسي -عربي : المنجد العربي الفرنسي للطالب   = Mounged 

classique : arab - français 6625 

 5809 المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
 4248 المھجرون و القانون الدولي اإلنساني

: دراسة تطبیقیة : اإلنحراف التشریعي و الرقابة على دستوریتھ 
نظریة التعسف  - التطور التاریخي لفكرة اإلنجراف : الكتاب االول 

الرقابة القضائیة على ركن ا لسبب في القرار  -في إستعمال الحق 
 اإلداري

562 

: دراسة تطبیقیة : رقابة على دستوریتھ اإلنحراف التشریعي و ال
تطورات الرقابة على السلطة التقدیریة للمشرع و : الكتاب الثاني 

 ..... اإلنحراف التشریعي
563 

دراسة فقھیة : اإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري 
 6313 مدعمة بأحدث أحكام مجلس الدولة

دراسة مقارنة: األمر الجنائي   3237 
دراسة مقارنة: األمر بأن ال وجھ إلقامة الدعوى الجنائیة   1269 

 8055 اآلمر بالصرف ودوره في تنفیذ المیزانیة العمومیة
دراسة : األمر بحفظ األوراق و األمر باألوجھ إلقامة الدعوى 

قانونیة تفصیلیة وفقا ألحكام القانون البحرینى والمصري و الفقھ  2165 



 المقارن
أبحاث مؤتمرات العالئق : مستقبل الحضارة العربیة اإلنسان و 

 7941 الدولیة لكبار علماء العالم و مفكریھ

دراسة فقھیة مقارنة: اإللزام في مسائل األحوال الشخصیة   3465 
 6407 اإللزام في التصرفات المالیة في الفقھ اإلسالمي

البلدیة  - الوالیة : المؤسسات المركزیة و المحلیة في الجزائر 
1516 - 1962 8605 

العضویة في  -المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ اإلستقالل 
العولمة وإشكالیة الخطاب  -سیادة الدول في ظل العولمة  - البرلمان 

القافلة والسراب في العولمة والثقافة  -العولمة واألمن  -السیاسي 
 ..... الشعبیة

2727 

ودورھا  2020التعدیل الدستوري المؤسسات الدستوریة في ظل 
 2369 في تجسید دولة القانون

المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من اإلستقالل 
 5284 إلي الیوم

األنظمة السیاسیة الكبرى: المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري   6140 
 9858 المؤسسات العقابیة وإجرام األحداث

دورھا  - سیرھا  - تنظیمھا : للترقیة العقاریة  المؤسسة الوطنیة
 6587 اإلقتصادي

التمثیل : إدارة حرة - رھن  -بیع  -أحكام عامة : المؤسسة التجاریة 
الجزء األول: التجاري   661 

التمثیل : إدارة حرة - رھن  -بیع  -أحكام عامة : المؤسسة التجاریة 
الجزء الثاني: التجاري   662 

دراسة مقارنة. : لضمان اإلستثمار المؤسسة العربیة . 6417 
 7957 المؤسسة العقابیة في الجزائر من العقاب إلى إعادة التأھیل

مسؤولیة  - األشغال العامة -اإلستمالك: الملك العام والملك الخاص 
 9009 المھندس

ملك البلدیة، وقف، : العقار: الملكیة و النظام العقاري في الجزائر 
مخطط المجزأ، دفتر مسحي، دفتر عقاريملك عمومي،  .... 9264 

-القسمة  -الشیوع : الملكیة وأسباب كسبھا في القانون المدني 
تصفیة التركة -المیراث  -اإلستیالء  - حقوق الجوار  - المطالت   

...... 
4146 

 1485 الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة
إلسالمیةالملكیة ونظریة العقد في الشریعة ا  7010 

 8496 الملكیة المشتركة في التشریع الجزائري
: الملكیة المشتركة في الشقق و الشالیھات و المحالت التجاریة 

 2323 دراسة في القانون المقارن

دراسة مقارنة: الملكیة التجاریة والصناعیة   3222 
براءات اإلختراع : الملكیة الصناعیة  التصمیمات  -نماذج المنفعة  -

المعلومات غیر المنصح عنھا -التخطیطیة للدوائر المتكاملة  . 4050 

الرسوم الصناعیة  -براءات اإلختراع : الملكیة الصناعیة والتجاریة 
البیانات التجاریة -العالمات التجاریة  -النماذج الصناعیة  -  8217 

 9259 الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري
اعیة في القانون المقارنالملكیة الصن  6657 



 10539 الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري
 industriel = الملكیة الصناعیة في الفقھ والقانون المعاصر
property 1214 

إدارة المال الشائع -أسباب الشیوع : الملكیة الشائعة  ... 7686 
مقارنة في ظل أحكام دراسة : الملكیة الشائعة و أحكام إزالة الشیوع 

القانون المدني العراقي و المصري و اللیبي و الجزائري و 
 المغربي و األردني و اللبناني

8371 

 8461 الملكیة الشائعة في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة: الملكیة الشائعة في الفقھ اإلسالمي والقانون   9839 

الجزء الثاني: الملكیة العقاریة   5858 
كیة العقاریة الخاصة و القیود الواردة علیھا للمصلحة العامةالمل  8343 

 8717 الملكیة العقاریة كوسیلة لدعم اإلئتمان
حق الملكیة األدبیة و الفنیة: الملكیة الفكریة   2163 

دراسات كمبردج في حقوق . : الملكیة الفكریة و مفھومھا المعاصر
 1093 .الملكیة األدبیة

دراسة لحقوق المؤلف : الفكریة في القوانین العربیة الملكیة 
 7914 والحقوق المجاورة والخصوصیة حمایة برامج الحاسب اآللي

التنوع البیولوجي و التنمیة المستدامة ، حل . : الملكیة الفكریة
 120 .المسائل الصعبة

اإلحتفاظ بالملكیة على سبیل الضمان . : الملكیة كوسیلة للضمان
الملكیة على سبیل الضمانونقل  . 4450 

 8291 .المنع من التصرف في األموال فقھا و قضاءا
فقھا و قضاء: المنع من السفر و التحفظ على األموال   8294 

 -التنظیم الدولي : المنظمات و المنازعات في القانون الدولي 
المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة -مصادر الشرعیة الدولیة   

...... 
6073 

 5589 المنظمات اإلقلیمیة و نظام األمن الجماعي
 5107 المنظمات اإلقلیمیة ونظام األمن الجماعي
 3890 المنظمات الدولیة

األحكام العامة وأھم المنظمات العالمیة : المنظمات الدولیة 
 9640 واإلقلیمیة والمتخصصة

 7490 المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة
جامعة الدول العربیة  -األمم المتحدة : الدولیة و اإلقلیمیة المنظمات 

االتحاد األروبي - االتحاد اإلفریقي  -  2039 

 9527 المنظمات الدولیة و التطورات اإلقتصادیة الحدیثة
 10253 المنظمات الدولیة واإلقلیمیة
 9525 المنظمات الدولیة والتطورات اإلقتصادیة الحدیثة

ة اإلنسانیة و اإلعالم الدوليالمنظمات الدولی  3896 
و التنظیم الدولي..المنظمات الدولیة اإلسالمیة  = Islamic 

international organications and international 
organization :A coparatves study 

1103 

 9620 المنظمات الدولیة اإلقلیمیة و المتخصصة
 7415 المنظمات الدولیة المعاصرة



 9882 المنظمات الدولیة بین النظریة و التطبیق
 194 المنظمات غیر الحكومیة ودورھا في حمایة البیئة
 6112 المنظمات غیر الحكومیة بین القانون الدولي والوطني
 3035 األنظمة اإلنتخابیة و المعاییر القانونیة الدولیة لنزاھة اإلنتخابات

دراسة مقارنة: والتطبیق األنظمة البرلمانیة بین النظریة   7817 
األسالك المشتركة نموذجا: األنظمة التعویضیة للموظفین   6441 

اإلنتربول: المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة   5822 
المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة 

دراسة مقارنة: الجریمة المنظمة   9603 

للشرطة الجنائیة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمةالمنظمة الدولیة   4859 
دراسة مقارنة في القانون الدولي العام: المنظمة الدولیة اإلسالمیة   

= Islamic International Organization 4377 

 9752 األنظمة السیاسیة
دراسة مقارنة: األنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة   8759 

: القانوني عامة و القانون اإلداري في الریاضة المنظور 
 General legal = التشریعات في التربیة البدنیة و الریاضة
perspective and administrative law in spost 

3679 

 2080 .المنظورات اإلستراتیجیة في بناء األمن
 2037 األنفاق الجبائي ودور اإلدارة الجبائیة في مراقبتھ

الملكیة في الشریعة اإلسالمیةالمال و  2936 
 7618 المالیة العامة
 8705 المالیة العامة
 4569 .المالیة العامة و التشریع المالي
 3270 المالیة العامة والتشریع المالي
 4080 .المالیة العامة والتشریع الضریبي
 7408 الالجىء البیئي في القانون الدولي

الصناعیة دراسة في القانون المقارنالماركات التجاریة و   2371 
القبض علیھ  - تلبسھ بالجریمة  - إعترافھ  -إستجوابھ : المتھم 

حبسھ - وتفتیشھ وتفتیش مسكنھ   - 526 

الوالیات المتحدة األمریكیة و مواجھة األزمات الدولیة في ضوء 
 299 القانون الدولي

 604 الوالیة في النكاح في الشریعة اإلسالمیة
ملحق قانون الوالیة رقم : الوالیة في القانون اإلداري الجزائري 

12 - 07  5634 

دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي: الوالیة في عقد النكاح   9997 
المباني اآلیلة للسقوط والمسئولیة الناشئة عنھا في ضوء أحكام الفقھ 
 631 اإلسالمي والقانون المدني

الغیر في التشریع الجزائريالمباني المقامة على أرض   2263 
 331 المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري
 578 المبادئ األولیة لحقوق المؤلف و اإلتفاقیات و المعاھدات الدولیة
 9481 .المبادئ األساسیة لإلثبات في المواد اإلداریة
 9482 .المبادئ األساسیة لإلثبات في المواد اإلداریة



دراسة مقارنة: المبادئ األساسیة للقانون اإلداري   9319 
 4706 المبادئ األساسیة للقانون الدستوري و األنظمة السیاسیة
 345 المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ العامة
 344 المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ العامة
 694 المبادئ األساسیة في القانون

 - نظریة الحق  - نظریة القانون : األساسیة في القانون  المبادئ
 4461 نظریة اإللتزام

دراسة مقارنة: (المبادئ األساسیة في القانون الدستوري   ) 4928 
 10621 المبادئ األساسیة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

ماھیة الدساتیر و موقفھا من قضیتي : المبادئ الدستوریة العامة 
 8329 السلطة و الحریة

 3231 المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري
 10087 المبادئ الدستوریة العامة في ضوء الشریعة اإلسالمیة

الجزء األول الھیئات : المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة 
 8225 واإلجراءات

 نظریة: الجزء الثالث : المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة 
 8224 اإلختصاص

الجزء الثاني نظریة : المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة 
 8218 اإلختصاص

 - عقد التأمین  - المصطلحات األساسیة : المبادئ العامة للتأمین 
أنواع ھیئات التامین - وثیقة التأمین  - .مذكرة التغطیة المؤقتة  6512 

نظریة الحق - نظریة القانون : المبادئ العامة للقانون   8637 
 2195 المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري
 7451 المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني والعدالة الدولیة
 1759 المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة
 3482 .المبادئ العامة للقرار اإلداري

مقارنة بقانون العقوبات  :المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري 
المحكمة العلیا ( الفرنسي، وعلى ضوء اإلجتھاد القضائي 

 ....( الجزائریة ومحكمة النقض الدولیة
1696 

 5872 المبادئ العامة في النظام القانوني للتأمینات اإلجتماعیة
دراسة مقارنة: المبادئ العامة في الضبط اإلداري   10089 

اء اإلداريالمبادئ العامة في القض  7059 
دراسة متعمقة عن : المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر 

 6636 جرائم الرأي في قانون العقوبات و قانون الصحافة

 9353 المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة
 7895 المبادىء القانونیة العامة
 1034 المباديء القضائیة مصدر ذاتي للمشروعیة

الھیئات واإلجراءات أمامھا: المبادىء العامة للمنازعات اإلداریة   8222 
األنظمة : الجزء األول : المبادىء العامة للمنازعات اإلداریة 

 8221 القضائیة المقارنة والمنازعات اإلداریة

نظریة : الجزء الثالث : المبادىء العامة للمنازعات اإلداریة 
 8223 اإلختصاص

2016لقوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة المبادرة با  8121 



دراسة : األثار المالیة لإلفالس على الشخص الطبیعي المدین 
 8081 مقارنة

و  1999اآلثار الناجمة عن إبرام عقد المقاولة اإلنشائیة فیدیك 
دراسة مقارنة بین القانونین : طرق تسویة المنازعات الناشئة عنھا 

 االردني و المصري
9944 

اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة لثورة اإلتصاالت وتكنولوجیا 
األنترنیت والمحمول نموذجا: المعلومات على الدول العربیة   2803 

 9904 األثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجھتھا
دراسة مقارنة: اآلثار الشرعیة و القانونیة للضرر المعنوي   6086 
القانونیة للوقفاآلثار   7395 
دراسة تحلیلیة : اآلثار القانونیة لإلرتباط بین األفعال اإلجرامیة 

تأصیلیة مقارنة في ضوء أحدث اإلتجاھات الفقھیة و اإلجتھادات 
 القضائیة

5607 

اآلثار القانونیة الندماج الشركات التجاریة على حقوق الشركاء 
 7850 والدائنین

المترتبة عن نظام الشھر العیني في التشریع اآلثار القانونیة 
 5114 .الجزائري

األثار القانونیة المترتبة على إنضمام دولة فلسطین للمنظمات 
 10103 الدولیة

اإلثبات في المواد المدنیة : الواضح في شرح القانون المدني 
 8187 والتجاریة طبقا ألحدث التعدیالت ومزیدة بأحكام القضاء

النظري العامة لإللتزامات : رح القانون المدني الواضح في ش : 
الفعل المستحق للتعویض : المسؤولیة التقصیریة : مصادر اإللتزام 

دراسة مقارنة في القوانین العربیة:   
3929 

النظریة العامة : الجزء األول: الواضح في شرح القانون المدني 
العقد و اإلرادة المنفردة: لإللتزامات   3937 

عقد البیع والمقایضة: الواضح في شرح القانون المدني   3936 
: الواضح في شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة و العینیة 

 3933 عقد الكفالة

دراسة مقارنة ومدعمة بإجتھادات قضائیة : الواضح في عقد البیع 
 8007 وفقھیة

انيالواضحات في القناعات و المواقف للشھید دمحم بو سلیم  6056 
في الفقھ : دراسة مقارنة: المباشرة و التسبب في الفعل الضار 

 1343 اإلسالمي و القانون المدني

 9463 الوافي في حقوق اإلنسان
عقود النشر  -عقود البیع . : الوافي في صیغ العقود القانونیة الحدیثة

عقود التركات -  ......... 8308 

: نظریة الدولة: الجزائري  الوافي في شرح القانون الدستوري
 185 الجزء األول

النظریة العامة : الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري 
الجزء الثاني: للدساتیر  186 

: الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري الجزء الثالث 
 191 السلطات الثالث

في عقد البیع: الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة   9712 
 1488 الوافي في عقود التجارة الدولیة



: الوافي في عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري 
دراسة مقارنة بأحكام القانوني الفرنسي والمصري مدعمة 
 باجتھادات قضائیة فقھیة

6061 

 5496 الھبة الواردة على العقار
 8749 الھبة في التشریع الجزائري

: الجزء األول: اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة الوثائق الدولیة و 
 international and regional = .الوثائق الدولیة واإلقلیمیة
instruments on criminal justice: part 1: 
international and regional instruments 

5575 

: الثانيالجزء : الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة 
 International and = .الجرائم الدولیة والتعاون الدولي
regional instruments oncriminal justice : part 2 

5576 

: الجزء األول : الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة
 International and regional = الوثائق الدولیة واإلقلیمیة
instruments on criminal justice: Part 1 international 
and regionl instruments. 

5583 

: الجزء الثاني : الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة
 5584 الجرائم الدولیة والتعاون الدولي

 7063 .الوثائق الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بحقوق اإلنسان وحقوق الالجئین
دراسة أرشیفیة وثائقیة لسجالت محكمة الباب : العثمانیة  الوثائق

 1082 العالي

اإلثبات  -بواسطة الفاكس، البرقیات، الشریط المغناطیسي: اإلثبات 
اإلثبات اإللكتروني - على أقراص مدمجة   2348 

اإلثبات المباشر : اإلثبات أمام القضاء اإلدارى  اإلثبات غیر  -
اإلثباتدور القاضى فى  -المباشر   6302 

 253 اإلثبات أمام القضاء الدولي
 3426 اإلثبات وخطة البحث في جرائم السرقة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة: اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة و المصرفیة   2579 
إجتھادات قضائیة: اإلثبات التقني و العلمي   5364 

مبادئ اإلثبات ، مفھوم و مالمح : اإللكتروني اإلثبات التقلیدي و 
 6968 ............... اإلثبات اإللكتروني ، الكتابة و المحررات و الصورة

 391 اإلثبات الجنائي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 Criminal evidence = اإلثبات الجنائي بین الشریعة والقانون
between islamic and positive law 1490 

 9106 اإلثبات الجنائي في الجریمة اإللكترونیة
 6653 اإلثبات الجنائي في جرائم الكمبیوترو اإلنترنت

: النظریة و التطبیق: اإلثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ 
اقناعیة الدلیل ومناقشتھ وتقدیره  -عبء اإلثبات : القاعدة
حجیة األإوراق  - اإلعتراف واإلقرار : ، التطبیق...ومشروعیتھ

حجیة األحكام -الشھادة  -القرائن  - والمحاضر  ... 

3557 

 415 .اإلثبات العلمي أمام القاضي الجزائي
دراسة مقارنة: اإلثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني   3616 

اإلثبات بالخبرة بین القضاء اإلسالمي و القانون الدولي و تطبیقاتھا 
ة مقارنةدراس: المعاصرة   7835 

 Crime scene - do not 2576 = اإلثبات بالشھادة في جریمة القتل



enter 
 10285 اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري و الشریعة اإلسالمیة
 4905 اإلثبات في المنازعات اإلداریة
 7837 .اإلثبات في المنازعات اإلداریة
 635 اإلثبات في المولد المدنیة والتجاریة

في ضوء الفقھ و القضاء: اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة   4457 
: المجلد األول: اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة 

إثبات 59حتى  1المواد من (عبء اإلثبات و اإلثبات بالكتابة  ) 8136 

الجزء الثاني: اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة   8137 
 2661 اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة في القانون الجزائري
 7043 اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة في القانون الجزائري

محاولة فقھیة وعلمیة إلرساء نظریة : اإلثبات في المواد الجنائیة 
 645 عامة

قواعد اإلثبات مصادر : القواعد العامة : اإلثبات في المواد الجنائیة 
جریمة اإلثبات وتساند األدلة ،  - موضوع اإلثبات  -عبء اإلثبات  -

الكتابة وتشمل األوراق  -الخبرة  - المعاینة : طرق اإلثبات 
 ...والمحاضر ودعوى التزویر الفرعیة

1932 

نبیل ; اإلثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ واإلجتھاد القضائي
 8367 صقر

المادة الوقفیة اإلثبات في  . 394 
: اإلثبات في المعامالت اإللكترونیة في التشریعات الدولیة 

 2268 التوقیعات و البصمات اإللكترونیة

 5621 اإلثبات في القضایا المدنیة و التجاریة
نظریة القانون. : المبتدأ في العلوم القانونیة . 5194 

حیث استقاللیتھ من : اإلتجاھات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم 
 3299 ......... وآثاره و النظام القانوني الذي یحكمھ

حق الطفل المولود ألم مصریة : اإلتجاھات المعاصرة في الجنسیة 
 3303 في إكتساب الجنسیة المصریة األصیلة المستمدة من األم

 2087 اإلتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة
بالتطبیق على : ھة أزمة الدیون الخارجیة اإلتجاھات الدولیة لمواج

 7612 بعض البلدان العربیة

بین القدیم و الجدید: ( اإلتجاھات الحدیثة للمحاكمات الجزائیة   ) 8110 
 8383 اإلتجاھات الحدیثة للقضاء الدولي الجزائي
 7130 اإلتجاھات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي

اإلدارةاإلتجاھات الحدیثة في علم   5032 
دراسة  : B.O.T اإلتجاھات الحدیثة في عقود البناء والتشغیل
 2656 مقارنة

 2216 اإلتجاھات القانونیة المعاصرة للجماعات المحلیة في الجزائر
 9913 اإلتجاھات الفنیة و األمنیة لمواجھة الجرائم المعلوماتیة

دراسة تحلیلیة : اإلتجاھات الفكریة وأثرھا في صیاغة الدساتیر 
 1116 مقارنة

 9616 اإلتجاھات الفكریة لحقوق اإلنسان وحریاتھ العامة
یتضمن مقرر علم : اإلتجاھات الفقھیة في تفسیر الظاھرة القانونیة  1837 



 ومقرر فلسفة القانون LMD اإلجتماع القانوني
الدولة األوربیة الكونفیدرالیة: اإلتحاد األوربي   3221 

ریقي في ظل النظام الدولياإلتحاد اإلف  3722 
و المؤتمر العام  45اللجنة التنفیذیة ال: اإلتحاد البرلماني اإلفریقي 

27ال  2663 

دراسة وفقا للشریعة اإلسالمیة و بعض القواعد : اإلتجار بالبشر 
 Human trafficking :A stydy = القانونیة الدولیة و الوطنیة
according to islamic law and some of national..... 

3725 

دراسة في ضوء الجھود : اإلتجار غیر المشروع باألسلحة الناریة 
 Firearms the illicit = و التشریعات الدولیة و الوطنیة
trafficking: astudy according to the international 
and national effortes ...... 

3727 

اإلتجار غیر المشروع باألسلحة الصغیرة والخفیفة بین المواثیق 
 7547 الدولیة والتشریعات الوطنیة

 7729 اإلتجار غیر المشروع في المخدرات من منظور القانون الولي
 6570 الوحدة و اإلزدواجیة و حمایة المتقاضي في القانون المقارن

میة في قانون العقوباتالنتیجة الجر  2771 
الوجیز المعین إلرشاد السجین على ضوء التشریع الدولي 
 2296 والجزائري والشریعة اإلسالمیة

في األحكام العامة للطرق : الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي 
 - ) والوساطة القضائیة -الصلح القضائي ( البدیلة في حل النزاعات 

09-08المدنیة واإلداریة رقم قانون اإلجراءات   ... 
9082 

 6540 الوجیز في القواعد القانونیة لحقوق اإلنسان
 1178 الوجیز في منازعات التنفیذ

مدخل عام . : الوجیز في منازعات العمل و الضمان اإلجتماعي
منازعات العمل الجماعیة - منازعات العمل الفردیة  -لقانون العمل 

عات الضمان اإلجتماعيمناز - و ممارسة اإلضراب . 
6332 

النظریة  -النظریة العامة للقانون : الوجیز في مبادىء القانون 
أساسیات القانون التجاري - النظریة العامة لإللتزام  -العامة للحق   6879 

 8172 الوجیز في مبادىء القانون الدولي العام
دراسة مقارنة: الوجیز في إجراءات التنفیذ   10264 

في أحكام اإللتزام في القانون المدني الجزائري الوجیز . 9955 
 3762 الوجیز في أحكام الوصیة والوقف

دراسة فقھیة قانونیة مقارنة : الوجیز في أحكام الوصیة واإلرث 
وقانون ) درزي  -جعفري  -حنفي (على ضوء الشریعة اإلسالمیة

1959حزیران  23اإلرث لغیر المحمدیین   
6542 

 - سئولیة الطبیب و الصیدلى و طبیب التخدیر الوجیز في م
ومحترفي  -والممرضة  -والمستشفى الخاص  -والمستشفى العام 

وإجراء  -الدجل والشعوذة، وممارسو مھنة الطب بدون ترخیص 
ومزاولة مھنة التحالیل الطبیة  -الممرضة لعملیة ختان األنثى 

 ...وإجھاض الطبیب للحامل

10236 

العقد واإلرادة المنفردة مع اإلشارة : إللتزام الوجیز في مصادر ا
 8423 إلى موقف الفقھ اإلسالمي من بعض المسائل

الوجیز في مشروعیة التأمین و أنواعھ و مسئولیتھ عن الدیة 
 8257 باعتباره عاقلة



الوجیز في مكافحة جریمة غسل األموال و طرق مكافحتھا في 
مصر( ) 10250 

األعضاءالوجیز في نقل وزراعة   . 10006 
 6927 الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام

القانون الوضعي الجزائري: الوجیز في نظریة القانون   6926 
 6713 الوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة
 7420 الوجیز في المنھجیة للعلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة

العلميالوجیز في المنھجیة و البحث   1766 
الرقابة على  -مبدأ المشروعیة : الوجیز في المنازعات اإلداریة 

 3954 ........ اإلدارة

 5624 الوجیز في المواریث والتركات
 - إثباتھا  - إكتسابھا : الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة

على ضوء القانون الجزائري وما : قسمتھا  - إدارتھا  -حمایتھا 
ر علیھ قضاء المحكمة العلیاإستق  

5937 

 6298 الوجیز في اإلثبات وإجراءات التقاضي في المنازعات اإلداریة
 1008 الوجیز في اإلثبات المواد المدنیة و التجاریة

. : الوجیز في اإلثبات في مواد األحوال الشخصیة فقھا وقضاءا
 1428 ....شرح فقھي ألحكام وقواعد اإلثبات

نظریة  - مبادئ النظام القضائي : اإلجراءات المدنیة الوجیز في 
التنظیم القضائي الجزائري - الدعوى   ....... 5346 

دعاوي الحیازة  -الدعوى القضائیة : الوجیز في اإلجراءات المدنیة 
اإلختصاص -نشاط القاضي  -  ....... 4470 

ازة دعاوي الحی -الدعوى القضائیة : الوجیز في اإلجراءات المدنیة 
اإلختصاص -نشاط القاضي  -  .......... 4469 

 2384 الوجیز في اإلجراءات الجزائیة
 -) ضمان العقد ( المسؤولیة العقدیة : الوجیز في المسئولیة المدنیة 
المسؤولیة عن خطأ  -) الفعل الضار ( المسؤولیة التقصیریة 

 ....الغیر
674 

 6296 الوجیز في األسس العامة للعقود اإلداریة
 The concise in political = الوجیز في النظم السیاسیة
systemes 1237 

 Brief in constitutional law 4300 = الوجیز في النظام الدستوري
 -اآلثار  -اإلثبات -المصادر: الوجیز في النظریة العامة لإللتزام 

اإلنقضاء - اإلنتقال -األوصاف   3492 

الفعل  - اإلدارة المنفردة  -العقد : العامة لإللتزام الوجیز في النظریة 
 1768 ...المستحق للتعویض

مصادر اإللتزام. : الوجیز في النظریة العامة لإللتزام . 6777 
أحكام اإللتزام : الجزء الثاني . : الوجیز في النظریة العامة لإللتزام

دراسة مقارنة:   . 1355 

الدستوريالوجیز في التنظیم السیاسي و   10265 
منظمة التجارة . : الوجیز في الحقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة

 -العالمات التجاریة  - براءات اإلختراع  - اتفاقیة تربس  - العالمیة 
 ...حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة األخرى

3418 

مصادر وأحكام الحقوق العینیة : الوجیز في الحقوق العینیة األصلیة  547 



صلیة في القانون المصري واللبنانياأل  
أحكامھا ومصادرھا. : الوجیز في الحقوق العینیة األصلیة . 541 

 -الحیازى  - الرھن الرسمي : الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة 
الكفالة -اإلمتیاز   9961 

الوجیز في الحقوق العینیة في ضوء الفقھ اإلسالمي و األنظمة 
 Summary in real rights in the light of the = السعودیة
islamic jurisprudence and saudi systems 

5286 

 2060 .الوجیز في الطب الشرعي
دراسة تحلیلیة تأصیلیة نقدیة : الوجیز في الضبطیة القضائیة 

 4318 مقارنة في القوانین العربیة و األجنبیة

یة واجھت تطبیقیھ بمصر الوجیز في السجل العیني ومشكالت عمل
 10251 ........ مع التعلیق على إلغاء المحكمة الدستوریة

الوجیز في الشركات التجاریة و اإلفالس وفقا لقانون الشركات رقم 
1966لسنة  12و تعدیالتھ و قانون التجارة رقم  1997لسنة  22  2796 

ام الوجیز في الشفعة كسبب لكسب الملكیة في العقار في ضوء أحك
 10249 محكمة النقض

 5149 الوجیز في القانون اإلداري
 8500 الوجیز في القانون اإلداري

التنظیم  - ماھیة القانون اإلداري : الوجیز في القانون اإلداري 
النشاط اإلداري -اإلداري  .... 2951 

التنظیم  - ذاتیة القانون اإلداري : الوجیز في القانون اإلداري 
النشاط اإلداري -اإلداري  ............... 4081 

دراسة مقارنة: الوجیز في القانون اإلداري   7796 
 2392 الوجیز في القانون المصرفي الجزائري

الشركات  -مبادئ القانون التجاري : الوجیز في القانون التجاري 
األوراق التجاریة و العملیات المصرفیة -التجاریة   2969 

التجار -األعمال التجاریة : التجاري الوجیز في القانون  ... 5006 
 4831 الوجیز في القانون التجاري و قانون األعمال
 4687 .الوجیز في القانون التجاري الجزائري

الجرائم ضد : الجزء األول: الوجیز في القانون الجنائي الخاص 
 4922 األشخاص و الجرائم ضد األموال

الجزء الثاني: خاص الوجیز في القانون الجنائي ال  5184 
قضایا - فقھ : الوجیز في القانون الجنائي العام   7409 

الوجیز في القانون الدولي اإلنساني مابین اإلعتبارات القانونیة 
دراسة بعض من النماذج : جوانب نظریة وتطبیقیة  -والسیاسیة 

 الدولیة المعاصرة
9382 

 4162 الوجیز في القانون الدولي العام
الجرائم اإلقتصادیة وبعض : الوجیز في القانون الجزائي الخاص 

الجزء الثاني: الجرائم الخاصة   5191 

الجرائم ضد األشخاص و : الوجیز في القانون الجزائي الخاص 
 5185 الجرائم ضد األموال و بعض الجرائم الخاصة

 5186 الوجیز في القانون الجزائي العام
دولة  -تعریف القانون الدستوري : الدستوري الوجیز في القانون 

وضع الدساتیر - القانون   ......... 5065 



 1760 الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة
 8451 الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة

دراسة مقارنة: الوجیز في القانون الروماني والشریعة اإلسالمیة   7389 
دعوى اإللغاء -مبدأالمشروعیة : الوجیز في القضاء اإلداري   1463 

عقد البیع: الوجیز في العقود المدنیة المسماة   9692 
دراسة في : المقاولة  - اإلیجار  - الوجیز في العقود المدنیة البیع 

 Brief in = ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائیة
civil contrats sale - lease - contracting :Astydy in 
the light of legal development supported by 
judicial decisions 

4403 

 6029 الوجیز في العقود التجاریة و العملیات المصرفیة
اإلیجار، المقاولة، : الجزء األول: الوجیز في العقود الخاصة 

 8424 الوكالة، الشركة المدنیة

نموذج العقد النفطي: العقد التجاري الدولي الوجیز في   10297 
دراسة مقارنة في : الوجیز في العفو عن األعمال الجرمیة 

 7387 التشریعات العربیة

( الوجیز في استعمال وإدارة المال الشائع ودعوى الفرز والتجنیب 
في ضوء أحكام النقض القدیم والحدیث وتطبیقاتھا ) دعوى القسمة 

 العملیة
9744 

دراسة نظریة و . : الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیة
تطبیقیة میسرة تتناول االعمال واإلجراءات التي یباشرھا أعضاء 
 .الشرطة القضائیةللبحث عن الجرائم والتحقیق فیھا

9600 

 8639 الوجیز في حل النزاعات الدولیة
ومفصل عن یتضمن شرح وافي : الوجیز في جرائم القتل العمدي 

سبق  - القتل وماھیتھ واحكامھ المشتركة  -جرائم القتل العمدي 
القتل المقترن والمرتبط القتل  - القتل بالسم  - اإلصرار والترصد 

 ...العمدي في صورتھ المخففة

4426 

 8174 . الوجیز في حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة
 2797 الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة

وفق أحكام الشریعة و القانون وما إستقر : شھادة الشھود الوجیز في 
 5928 علیھ قضاء المحكمة العلیا

 5348 الوجیز في شرح األوراق التجاریة
الوجیز في شرح األحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة وفق 

الدعوى القضائیة: قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الجدید   5931 

الحقوق العینیة :الحقوق العینیة : ح القانون المدني الوجیز في شر
الحقوق المتفرعة  -حق الملكیة  -الحقوق العینیة التبعیة  - األصلیة 

دراسة مقارنة: عن حق الملكیة   
4202 

: آثار الحق الشخصي: الوجیز في شرح القانون المدني األردني 
والقوانین المدنیة دراسة متقابلة مع الفقھ اإلسالمي : أحكام اإللتزام

المصري والسوري والیمني: العربیة ... 
6357 

مصادر الحقوق : الوجیز في شرح القانون المدني األردني 
الجزء األول: الشخصیة  3254 

آثار : الجزء الثاني: الوجیز في شرح القانون المدني األردني 
دراسة مقارنة: أحكام اإللتزامات: الحقوق الشخصیة   3260 

دراسة متقابلة : في شرح القانون المدني األردني عقد البیع  الوجیز 6356 



 مع الفقھ اإلسالمي والقوانین المدنیة العربیة
: مصادر اإللتزام : الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري 

 6858 الجزء األول

أحكام : الجزء الثاني . : الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري
 6857 .اإللتزام

عقد : الجزء الرابع . : الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري
 6856 .البیع

 9266 الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري
دراسة مقارنة للتشریعات : الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص 

 2882 العربیة و القانون الفرنسي

العامة و رقابة المبادئ : الوجیز فى شرح القانون الدستوري 
 10088 دستوریة القوانین

المحاكم : الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة 
األحكام وطرق  -الدعوى والخصومة القضائیة  -واإلختصاص 

 الطعن فیھا
3063 

 2186 الوجیز في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
 -األنظمة الجبائیة : الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیة 
المنازعات الجبائیة -الرقابة الجبائیة   8010 

الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجزائیة مع التعدیالت المدخلة 
 8025 علیھ

 5935 الوجیز في شرح قانون المساعدة القضائیة
الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعدیالت 

الجزء األول أحكام : المحكمة العلیا ومدعم بأحدث إجتھادات 
 الزواج

4263 

الزواج : الجزء األول . : الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري
مقدمة : والطالق   -المیرا ث  - الطالق  -الزواج  -الخطبة  -

 ...الوصیة
5277 

المیراث : الجزء الثاني. : الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري
 5280 .والوصیة

مدخل  - الكتاب األول . : الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري
 4779 .إلى قانون العمل الجزائري

عالقات العمل الفردیة والجماعیة. : الوجیز في شرح قانون العمل . 1806 
 962 الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة

دراسة مقارنة: الوجیز في قانون اإلجراءات المدنیة   10263 
تعلیق على نصوص : الوجیز في قانون الطفل و جرائم األحداث 

بمبادئ  1996لسنة  12قانون الطفل الجدید الصادر بالقانون رقم 
محكمةالنقض وآراء ثقاة الفقھاء، من الناحیتین الموضوعیة 
واإلجرائیة مع تحلیل دقیق للنصوص وعرض ألھم القیود 

قواألوصاف مشفوعة بالعقوبة التي یلزم تو  

8140 

النظریة العامة . : الوجیز في قانون العمل و الحمایة اإلجتماعیة
 3289 .للقانون اإلجتماعي في الجزائر

 1528 الوجیز في قانون عالقات العمل في التشریع الجزائري
مع دراسة . : الوجیز في قضایا المخدرات و المؤثرات العقلیة 

المشروعمقارنة حول اإلدمان و اإلتجار غیر  . 7385 

الوجیز في قضایا حمایة الملكیة الفكریة والفنیة مع دراسة مقارنة  7388 



 حول جرائم المعلوماتیة
 3242 الوجیز في علم اإلجرام

أسالیب الكشف عن مصدر اإلجرام لدى : الوجیز في علم اإلجرام 
الخبرة في المسائل الجنائیة تشخیصا  - أنماط المجرمین  - المجرم 

أرصدة بین ظاھرة اإلجرام  -) علم طبائع المجرمین(  وعالجا
علم اإلجتماع الجنائي، وعلم (والظواھر اإلجتماعیة األخرى 

 .(المجني علیھ

4885 

دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة: الوجیز في عقوبة اإلعدام   7386 
( حمایتھا  -إثباتھا  -أركانھا : الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیة 

التوقیع اإللكتروني -) التشفیر   ..... 1200 

 5992 الوجیز في عقد اإلیجار
األحكام العامة في اإلیجار : الوجیز في عقد اإلیجار   7791 الجزء ااألول :

دراسة مقارنة ومدعمة باجتھادات قضائیة : الوجیز في عقد البیع 
 8006 وفقھیة

 10537 الوجیز في فلسفة القانون
 -تشریعات البنوك و اإلئتمان . : التشریعات اإلقتصادیةالوجیزفي 

تشریعات اإلستثمار -تشریعات سوق رأس المال  .... 9698 

 6024 .الوجیزفي القانون البحري
نشأة الصحافة ومدى إمكانیة : الوجیزفي جرائم الصحافة والنشر 

حقوق وواجبات  -التشریعات المنظمة للصحافة  -إعتبارھا سلطة 
الركن المادي والمعنوي في  - العالنیة  - قیود الصحافة  -ین الصحفی

 جرائم الكلمة

7774 

 1948 األثر المنشىء للشھر العقاري
 5505 األثر المالي لعدم تنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة
 3171 األثر المانع إلتفاق التحكیم ومدى تأثیره على اإلختصاص القضائي

دراسة قانونیة مقارنة: اإلثبات الجنائي األثر المادي و دوره في   9388 
 6822 األثر النسبي إلتفاق التحكیم

دراسة مقارنة: األثر الرجعي في الفقھ اإلسالمي و القانون المدني   4103 
دراسة . : اإلثراء على حساب الغیر بال سبب في الشریعة اإلسالمیة

 9609 .مقارنة بالقانون

مصادر الحقوق : الجزء األول: المدني المبسوط في القانون 
: إنعقاد العقد: القسم األول: نظریة العقد: المجلد األول: الشخصیة

دراسة موازنة في القانون المدني األردني والفقھ اإلسالمي مع 
 اإلشارة إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي

3261 

مصادر الحقوق : الجزء األول: المبسوط في القانون المدني 
آثار إنعقاد : القسم الثالث: نظریة العقد: المجلد األول: الشخصیة

دراسة موازنة في القانون المدني األردني والفقھ : وإنحاللھ
اإلسالمي مع اإلشارة إلى القانون المدني العراقي والمصري 
 والفرنسي

3263 

مصادر الحقوق : الجزء األول: المبسوط في القانون المدني 
مراتب إنعقاد : القسم الثاني: نظریة العقد: المجلد األول: لشخصیةا

دراسة موازنة في القانون المدني األردني والفقھ اإلسالمي : العقد
 مع اإلشارة إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي

3262 

أحكام (آتار الحقوق الشخصیة : المبسوط في شرح القانون المدني 
وسائل تنفیذ الحقوق : المجلد األول : الجزء الثاني:)اإللتزامات  3255 



 .....الشخصیة
 2808 اإلتصاالت والمعلومات والتطبیقات التكنولوجیة

دراسة تطبیقیة : الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق و الحریات 
 1242 على الواقع المعاصر

دراسة : غسان رباح ; الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة
 772 مقارنة

الوسائل البدیلة لحل النزاعات في المسائل الجزائیة في التشریع 
الصلح والوساطة: الجزائري   9325 

الوسائل القانونیة لمجلس األمن في تدویل النزاعات الداخلیة و 
دراسة تحلیلیة تطبیقیة: تسویتھا   7769 

تقائیة لتفادي اإلن: الوسائل القانونیة إلصالح مجلس األمن 
 4290 وإزدواجیة المعاییر في تعاملھ مع القضایا الدولیة

 23 .الوسائل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر
 8739 الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة البیئة في الجزائر
 2225 الوسائل القانونیة لتحقیق اإلئتمان العقاري

نزع (اإلستثنائیة إلكتساب الدولة لألمالك العقاریة الوسائل القانونیة 
 8124 (الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ،الشفعة

 2677 الوسائل القانونیة المستقطبة لإلستثمار األجنبي في الجزائر
 - بصمات األصابع : الوسائل العلمیة الحدیثة في اإلثبات الجنائي 

بصمة المخ -بصمة الصوت  ... 4999 

اطة الجزائیة كالیة بدیلة للدعوى العمومیةالوس  5226 
دراسة مقارنة بین التشریعات : الوساطة في إبرام عقد العمل 

 9416 العربیة والمستویات الدولیة

الوساطة في المادة الجزائیة على ضوء قانون اإلجراءات الجزائیة 
 8249 الجزائري والقانون الخاص بحمایة الطفل

البورصة وفق التشریع الجزائري الوساطة في عملیات  5210 
دراسة مقارنة : الوصیة والمیراث في قانون األسرة الجزائري 

 4755 ببعض التشریعات العربیة

: الوصیة الواجبة وأثر تطبیقھا على الورثة في المحاكم الشرعیة 
 10357 دراسة مقارنة

 4892 الوصیة بین الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري
موقعھ، دوره، صالحیاتھ، و مسؤولیتھ : الوزیر في النظام السیاسي 

 4308 .............السیاسیة

 7003 الوسیط في القانون اإلداري
 8323 الوسیط في مبادىء وأحكام القانون اإلداري

الرقابة على  -مبدأالمشروعیة : الوسیط في المنازعات اإلداریة 
القضاء المزدوج -القضاء الموحد  -قضاء المظالم  -اإلدارة  ....... 5633 

 3892 الوسیط في األنظمة السیاسیة المقارنة
تقدیم طلبات . : الوسیط في المحالت والمؤسسات المصنفة

دراسة طلب الترخیص -المستندات المطلوبة  - الترخیص  ..... 1088 

 3403 الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري
: دراسة مقارنة : النظم السیاسیة و القانون الدستوري  الوسیط في

النظریة العامة للدولة: القسم األول   187 

: دراسة مقارنة : الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري  188 



النظریة العامة للدساتیر: القسم الثاني   
 Mediator constitutional = الوسیط في النظام الدستوري
system 3286 

المصادر : الكتاب األول . : الوسیط في النظریة العامة لإللتزامات
العقد واإلرادة المنفردة -اإلرادیة لإللتزام  . 9931 

مع تطبیقات لتشریعات عربیة: الوسیط في النظریة العامة للقانون   5159 
بمكاتب التوثیق وفروعھا التابعة لمصلحة . : الوسیط في التوثیق

العقاري والتوثیقالشھر  ... 10235 

 4516 الوسیط في التنفیذ الجبري
- عقدیة (الوسیط في التعویض المدني عن المسئولیة المدنیة 

و أحكام النقص الصادرة فیھا) تقصیریة  ........ 10241 

دراسة تحلیلیة مقارنة بالقوانین : الوسیط في الجنسیة الجزائریة 
 8403 العربیة و القانون الفرنسي

أحكام الحجز اإلداري و منازعاتھ في : الوسیط في الحجز اإلداري 
 2626 ...ضوء الفقھ و القضاء

 2119 الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
 668 الوسیط في الصیغ النموذجیة للعقود

حق الملكیة مع شرح : الوسیط في الشرح القانون المدني الجدید 
الجزء الثامن:مفصل لألشیاء و األموال   3500 

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في : الوسیط في الشركات التجاریة 
 4320 األحكام العامة و الخاصة

نظریة : الوسیط في الطعن باإلستئناف في المواد المدنیة والتجاریة 
 4510 ........ الحكم القابل للطعن باالستئناف

والتجاریةالوسیط في الطعن بالنقض في المواد المدنیة   4509 
 4511 الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنیة والتجاریة

الوسیط في القواعد اإلجرائیة والموضوعیة لإلثبات في المواد 
 8572 المدنیة

اإلستعمال و  - اإلنتفاع  -الحیازة : الوسیط في القانون المدني 
الحكر -السكنى  ...... 7707 

األساس الفني لبناء : الجزء األول: قانون اإلداري الوسیط في ال
 615 القانون اإلداري

تنظیم اإلدارة العامة: الجزء األول: الوسیط في القانون اإلداري   614 
األساس الفني لبناء : الجزء الثاني : الوسیط في القانون اإلداري 

 616 القانون اإلداري

الكتاب الرابع: المنظمات الدولیة : الوسیط في القانون الدولي العام   
= public international law: book four. 7039 

المبادىء العامة: الكتاب األول: الوسیط في القانون الدولي العام   = 
public international law :bookone 7041 

حقوق اإلنسان:الكتاب الثالث : الوسیط في القانون الدولي العام   = 
puplic international law: book three 7038 

القانون الدولي :الكتاب الثاني: الوسیط في القانون الدولي العام 
 public international law :book2 7040 = المعاصر

القانون الدستوري و : الجزء األول : الوسیط في القانون الدستوري 
الدول الكبرىالنظریة العامة و (المؤسسات السیاسیة  ) 8535 



الدساتیر و الدولة و : الكتاب األول : الوسیط في القانون الدستوري 
 599 نظم الحكم

 -تنظیم رقابة القضاء اإلداري : الوسیط في القضاء اإلداري 
 2966 الدعاوي اإلداري

الوسیط في تأدیب أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات و ضباط 
في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة :  .الشرطة و العاملین بالمحاكم

 .العلیا
1452 

قانون ضمانات و حوافز : الوسیط في تشریعات اإلستثمار 
 6168 اإلستثمار

الوسیط في تقادم الدعوى الجنائیة مع التعلیق علیھا بأحدث أحكام 
1996محكمة النقض حتى عام   10366 

والتوثیق الوسیط في تعامالت األجانب مع مصلحة الشھر العقاري 
عرض مبسط : زواج األجانب وتملكھم العقارات في مصر : 

ومیسر لكافة القواعد القانونیة التي تخص األجانب في تعاملھم مع 
 ........مصلحة الشھر العقري

1403 

الوسیط في حمایة حقوق الملكیة الفكریة وجوائز الدولة في العلوم و 
 10248 ............. العلوم التكنولوجیة المتقدمة

 10243 الوسیط في حمایة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف
الوسیط في حدود المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في التشریعات 
 al-wasait 1492 = المقارنة

الوسیط في جرائم النشر و الصحف و إفشاء األسرار المتعلقة 
ر و التحریض و باألفراد و سالمة الدولة و الذم و القدح و التحقی

التعرض لآلداب العامة في قانون العقوبات العام و العقوبات و 
 أصول المحاكمات العسكریة

3137 

 -المنازعةاإلداریة : الوسیط في دعوى إلغاء القرارات اإلداریة 
 5896 .....اإلختصاص بنظر الدعوى و شروط قبولھا

القانون المدخل إلى : الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني  - 
 546 القاعدة القانونیة

التعریف بالقانون التجاري : الوسیط في شرح التشریعات التجاریة 
التجار -األعمال التجاریة  - و تطوره و مصادره   المتجر - 

............ 
4324 

مصادر اإللتزامات وأحكامھا: الوسیط في شرح القانون المدني   4402 
 -المجرى و المسیل  - الملكیة : المدني الوسیط في شرح القانون 

المطالت  - الحائط المشترك  -وضع الحدود  - حق المرور 
 ...والمناور

7706 

 -المسئولیة الناشئة من األشیاء : الوسیط في شرح القانون المدني 
دفع غیر المستحق  -اإلثراء بال سبب  .... 7703 

 -الھبة  -یضة المقا - البیع : الوسیط في شرح القانون المدني 
اإلیجار - الصلح  - القرض  - الشركة   7704 

 -إساءة إستعمال الحق  -الحق : الوسیط في شرح القانون المدني 
األشخاص واألموال -القانون و تطبیقھ   ..... 7702 

العاریة : الوسیط في شرح القانون المدني  إلتزام  -المقاولة  -
 -المقامرة والرھان  - الحراسة  -الودیعة  -الوكالة  - المرافق العامة 

الكفالة -التأمین  -المرتب مدى الحیاة   
7705 

الجزء : البیع والمقایضة : : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
 3497 الرابع



م بوجھ عام نظریة اإللتزا: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
الجزء الثاني: آثار اإلالتزام  -اإلثبات :   9951 

: نظریة اإللتزام بوجھ عام: الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید 
المجلد األول: الجزء األول : مصادر اإللتزام   3493 

: نظریة اإللتزام بوجھ عام: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
المجلد الثاني: ء األول الجز: مصادر اإللتزام   3494 

: نظریة اإللتزام بوجھ عام: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
الجزء الثالث: اإلنقضاء  -الحوالة  -األوصاف   3491 

العقود الواردة على : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
المجلد : الجزء السادس : اإلیجار و العاریة : اإلنتفاع بالشيء 

 األول
3495 

العقود الواردة على : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
المجلد : الجزء السادس : اإلیجار و العاریة : اإلنتفاع بالشيء 

 األول
3499 

العقود التي تقع على : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
الجزء الخامس: الملكیة   3498 

عقود الواردة على العمل: المدني الجدید  الوسیط في شرح القانون  3504 
عقود : عقود الغرر : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

الجزء : المقامرة و الرھان و المرتب مدى الحیاة و عقد التأمین 
 السابع المجلد الثاني

3501 

في التأمینات الشخصیة و : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 
الجزء العاشر: العینیة   3503 

ا  -التجار  - الوسیط في شرح القانون التجاري األعمال التجاریة 
الجزء األول: العقود التجاریة  - لمتجر  4319 

األعمال : الجزء األول . : الوسیط في شرح القانون التجاري
العقود التجاریة -المحل التجاري  - التجار  -التجاریة   . 4311 

: الجزء الثاني : دراسة مقارنة . : في شرح القانون التجاريالوسیط 
 4310 .األوراق التجاریة

أسباب كسب الملكیة مع الحقوق : الوسیط في شرح القانون الجدید 
) : حق اإلنتفاع و اإلرتفاق(العینیة األصلیة المتفرعة عن الملكیة 

المجلد األول: الجزء التاسع   
3496 

أسباب كسب الملكیة مع الحقوق : ن الجدید الوسیط في شرح القانو
) : حق اإلنتفاع و اإلرتفاق(العینیة األصلیة المتفرعة عن الملكیة 

المجلد الثاني: الجزء التاسع   
9952 

 1998لسنة  6الوسیط في شرح جرائم البلطجة طبقا للقانون رقم 
 4173 في ضوء آراء الفقھاء وأحكام القضاء

شرح ألحكام : قتل واإلصابة الخطأ الوسیط في شرح جرائم ال
الجریمتین وأركانھما وأحكامھما العامة وما یثیر انھ من مشكالت 

مسؤولیة  - وأحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة  - في التطبیق العملي 
 ...السائقین

9795 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة: الوسیط في شرح قانون محكمة أمن الدولة   2554 
: الجزء األول: قانون أصول المحاكمات الجزائیة الوسیط في شرح 

دعوى الحق العام، ودعوى الحق الشخصي ومرحلة التحري 
 واإلستدالل

10163 

: الجزء الثالث: الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
 10165 المحاكمات وطرق الطعن في األحكام



االجزء  :الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
التحقیق اإلبتدائي ، قواعد اإلختصاص، قواعد اإلثبات، : الثاني

 البطالن
10164 

 - التحقیق  -عبء اإلثبات : الوسیط في شرح قانون اإلثبات 
إلزام خصم بتقدیم ورقة تحت یده - اإلستجواب   ............ 7700 

الزواج و : الوسیط في شرح قانون األحوال الشخصیة الجدید 
قالطال  6767 

اإلجراءات : الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 
 8578 اإلداریة

قانون رقم : الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 
2008مؤرخ في فبرایر سنة  09 - 08  8576 

الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة مدعما باجتھاد المحكمة 
قضائیة متنوعةالعلیا وبنماذج   8023 

 9892 .الوسیط في شرح قانون األحكام العسكریة
السفینة : دراسة مقارنة . : الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة 

 -مسؤولیة الناقل البحري  -إستغالل السفینة  - أشخاص السفینة  -
التأمین البحري -الحوادث البحریة  . 

4313 

دراسة مقارنة. : لبحریةالوسیط في شرح قانون التجارة ا . = The 
mediator in marine trade law explanation 5406 

دراسة . : الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي
 7353 .مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض

و  2002الوسیط في شرح قانون العمل وفقا آلخر التعدیالت لسنة 
دراسة مقارنة مع . : 2001لسنة  19قانون الضمان اإلجتماعي رقم 

 .التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز و النقض
7352 

الوسیط في طرق الطعن على األحكام المدنیة والتجاریة والشرعیة 
دراسة شاملة لكیفیة الطعن على األحكام المذكورة بالطرق العادیة : 

 ...... و غیر العادیة
1476 

 10284 الوسیط في قانون إیجار األماكن
 -اإلختصاص : الوسیط في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

األحكام وطرق الطعن فیھا طبقا ألحكام الفقھ  -الخصوم  -الدعاوى 
2005والقضاء حتى عام   

9506 

قانون المرافعات المدنیة و : الوسیط في قانون القضاء المدني 
أھم التشریعات المكملة لھو ( التجاریة  ) 759 

الوسیط في قانون القضاء العسكري واألحكام العسكریة وفق 
قانون األحكام العسكریة وطبیعتھ : المواثیق الدولیة الحامیة للفرد 

 -التطور التاریخي التشریعي لقانون األحكام العسكریة  -القانونیة 
 ....تشكل المحاكم العسكریة

9962 

دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة : قضاء اإللغاء الوسیط في 
مصر -تونس  -فرنسا  - حدیثة في كل من الجزائر   5158 

الوسیط في قضایا التعویضات و مسؤولیة شركات التأمین في 
 1426 .حوادث السیارات علما و عمال

دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ الغربي : الوسیط في عقد البیع 
 10182 واإلسالمي

في ضوء التوجھات القضائیة والتشریعیة : الوسیط في عقد البیع 
 6855 الحدیثة وتشریعات حمایة المستھلك

 5455 الوسیط في فقھ المواریث



 665 الوشیك في الشیك على ضوء النظام السعودي لألوراق التجاریة
 4969 المبسط في طرق النفیذ

تطبیقیة لواقع اإلحتالل دراسة : الوضع القانوني لمدینة القدس 
 6929 اإلسرائیلي في ضوء أحكام القانون الدولي

الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسیات على ضوء قواعد 
 3745 القانون الدولي

 3373 الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي العام
الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف أثناء القیام بالخدمة 
 7867 واإلنقطاع عنھا

 03- 06الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف بین األمر رقم 
373-20والمرسوم التنفیذي رقم   5947 

الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف في ظل المرسوم التنفیذي 
373/20  4936 

 7633 الوضعیات القانونیة الخاصة للموظف
معمقة في إطار التنظیم دراسة : الوكاالت الدولیة المتخصصة 

 842 الدولي العالمي المعاصر

الوكاالت الدولیة المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي و دورھا في 
 9546 حمایة حقوق اإلنسان

الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري كمرق عقاري 
 4773 ودورھا استثمارا وتسییرا

العقاریین الحضریین الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم  1124 
الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة كآلیة لتثمین العقار السیاحي في 
 5289 التشریع الجزائري

 7026 الوكالة المدنیة الغیر قابلة للعزل
الوكالة  - األحكام العامة . : الوكالة التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء

وكالة العقود - بالعمولة  . 9205 

بالخصومةالوكالة   270 
دراسة ألحكام اإلاتفاقیات الدولیة : الوكالة فى مجال الملكیة الفكریة 

 9105 و التشریعات الوطنیة

دراسات -نصوص  - اجتھادات : الجزء األول . : الوكالة  . 5850 
معجم مصور فرنسي عربي: المتقن   9161 

 7087 الوقائع المادیة كوسائل إلثبات الملكیة العقاریة الخاصة
 8287 الوقایة التشریعیة و القضائیة من الغش في المعامالت المدنیة

ھل إنتھت قیادة أمریكا للمنظومة الرأسمالیة : المتقبل العربي 
عن  - تطور مؤشرات نوعیة الحیاة في الوطن العربي  - العالمیة 

 -مؤتمرات  -كتب ... : إطالق الرأسمالیة على الوطن العربي
رافیاببلیوغ -یومیات  . 

10083 

 1189 الوقف وعالقتھ بنظام األموال في القانون الجزائري
إقتصاد وإدارة وبناء حضارة: الوقف اإلسالمي   1639 

 4962 الوقف في التشریع الجزائري
حكمھ وحكمتھ وأبعاده الدینیة : الوقف في الشریعة اإلسالمیة 

 756 واإلجتماعیة

القانوني للصفقات العمومیةالمتعامل المتعاقد في ظل النظام  . 4735 
 2779 المتعامل اإلقتصادي المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري



التخطیط و التنظیم: الوظائف اإلداریة العامة   4799 
 8280 الوظائف اإلداریة العامة اإلتصال و الرقابة
 3044 .الوظائف اإلداریة العامة التنسیق والتوجیھ

رد للمھاجرین غیر الشرعیین في ظل إحترام قواعد اإلبعاد والط
 6252 حقوق اإلنسان

 2658 المتغیرات اإلقتصادیة و أثرھا على السلوك الجرمي و األنحراف
: المتغیرات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة في العالم العربي 

ثورات الربیع العربي( ) 1191 

دراسة على ضوء القانون : الوظیفة اإلجتماعیة للملكیة العقاریة 
 8303 الجزائري

 368 الوظیفة اإلجتماعیة للملكیة العقاریة الخاصة
 2000 الوظیفة اإلستشاریة لمجلس الدولة
الوظیفة اإلفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تطویر سلطات 
 3480 واختصاصات األجھزة السیاسیة لالمم المتحدة

الجدیدة في التشریع الجزائريالوظیفة التنمویة للمدن   7756 
 9477 الوظیفة التشریعیة لمجلس األمة في الجزائر

الوظیفة التشریعیة لمجلس األمة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 
2016 9978 

 7360 الوظیفة الرقابیة والتشریعیة لمجلس األمة في الدتور الجزائري
یاالوفاء باألوراق التجاریة المعالجة الكترون . 6027 

اإلتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة اإلداریة و أثرھا 
 3300 على القانون الواجب التطبیق

 6092 اإلتفاقیات والمعاھدات في ضوء القانون الدولي
اإلتفاقیات األمنیة والعسكریة العربیة واألمریكیة وأثرھا على األمن 
 1654 القومي العربي

الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري والمقارناإلتفاقیات  . 4782 
 1988 اإلتفاقیات الدولیة
 3696 اإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان
اإلتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني و القانون 
 7062 الدولي لالجئین

 1407 اإلتفاقیات بین المساھمین في الشركات المساھمة
اإلتفاقیة الدولیة بشأن المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود 

دراسة قانونیة تحلیلیة و مقارنة: السفن الزیتي   861 

دراسة : المد و الجزر بین السریة المصرفیة و تبییض األموال 
 3364 مقارنة للقوانین التي تحكم

 2250 المحل التجاري
دراسة مقارنة بین الشریعة : اإلسالمي المحل التجاري في الفقھ 

 6802 والقانون

المحل في التصرف الوقفي الوارد على عقار في التشریع 
 5376 .الجزائري

دراسة مقارنة: المحل في عقداإلمتیاز التجاري   1420 
الجزء . : المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین

المسؤولیة الطبیة - األول  . 2563 



الجزء . : المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین
 - المسؤولیة المھنیة اإلعالمیة و المصرفیة و المحاسبیة : الثالث 

سوسیولوجیا المھن: الجزء الرابع  . 
2565 

الجزء . : المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین
و المھندسین المسؤولیة المھنیة للمحامین -الثاني  . 2564 

 6262 اإلخالل بحق المتھم في الدفاع
 9455 اإلدماج كآلیة إستثنائیة للتوظیف في الوظیفة العمومیة

دراسة قانونیة إجتماعیة: اإلجھاض   9701 
 1197 اإلجھاض بین اإلباحة والتجریم
 6804 اإلجھاض بین الحظر و اإلباحة في الفقھ اإلسالمي

لحقوق اإلنسان ودورھا في تفسیر حمایة الحقوق اللجنة األوروبیة 
 1483 والحریات األساسیة لألفراد والجماعات

: األدلة المادیة في اإلثبات من واقع الخبرة الفنیة للطب الشرعي 
 7423 ......األسالیب العلمیة و الفنیة المستخدمة في فحص و تحقیق األدلة

: مال حجیتھا القانونیة األدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إك
الدفاتر التجاریة  -األدلة الناقصة في اإلثبات : دراسة تحلیلیة مقارنة

التأشیر على السندات - الدفاتر واألوراق الخاصة  - ... 
7620 

. : األدلة المتحصلة من الحاسوب وحجیتھا في اإلثبات الجنائي
 10658 .دراسة مقارنة

39العدد:المجلة المصریة للقانون الدولي   3223 
40العدد:المجلة المصریة للقانون الدولي   3225 
24العدد: المجلة المصریة للقانون الدولي  3224 

 10187 .اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي
 Revue Académique de = المجلة األكادیمیة للبحث القانوني
la recherche juridique 5075 

والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون   = Revue critique de 
droit et sciences politiques 7118 

 Revue critique de = المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
droit et sciences politiques 7119 

 Revue critique de = المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
droit et sciences politiques 7120 

إجراءات جمع األدلة التأدیبیة، وجمع اإلستدالالت : األدلة التأدیبیة 
 7903 ، خصائص اإلثبات التأدیبي

األدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي لرجال القضاء واإلدعاء العام 
 2924 والمحامین وأفراد الضابطة العدلیة

اء العام األدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي لرجال القضاء واإلدع
 2925 والمحامین وأفراد الضابطة العدلیة

الموسوعة الجنائیة في البحث و التحقیق (األدلة الجنائیة المادیة 
أصول التعامل معھا -أنواعھا  -مصادرھا ) : الجنائي  1288 

كشفھا وفحصھا: (األدلة الجنائیة المادیة  ) 7424 
 1959 األدلة الجنائیة في الطب الشرعي المعاصر
 8520 األدلة الجنائیة في الطب الشرعي المعاصر
 Code Pénal 932 : المجلة الجزائیة
 9199 المجلة القضائیة



 -التسجیل الصوتي : األدلة الفنیة للبراءة واإلدانة في المواد الجنائیة 
مراقبة  -التسجیل الصوتي  -مراقبة المحادثات السلكیة و الالسلكیة 

الكلب  - تسجیل حدیث األخرس  -والالسلكیة المحادثات السلكیة 
 ...البولیسي

1473 

التجاري -الخاص - العام( اللجوء إلى التحكیم الدولي ) 4099 
اللجوء السیاسي بین النظریة والتطبیق في ضوء القانون الدولي 
 5485 .العام

التأمینات اإلجتماعیة . : المدونة اإلجتماعیة حوادث العمل و  -
إلتزامات المكلفین في مجال الضمان  -المھنیة األمراض 

 ....Code sosial = .........اإلجتماعي
6701 

مع النصوص التطبیقیة و اإلجتھاد : المدونة البنكیة الجزائریة 
 816 القضائي و النصوص المتممة

 815 المدونة الجزائریة للملكیة الفكریة
 605 األحوال الشخصیة

الفقھ و القضاء و القانونفي : األحوال الشخصیة   4000 
شرح قانون  -فقھ األحوال الشخصیة المقارن : األحوال الشخصیة 

لوائح دعاوى األحوال الشخصیة في  - األحوال الشخصیة 
الجزء األول و الثاني..... : مواضیعھا المتنوعة   

9402 

شرح قانون  -فقھ األحوال الشخصیة المقارن: األحوال الشخصیة 
لوائح دعاوى األحوال الشخصیة في  - الشخصیة األحوال 

الجزء الثالث و الرابع.............. : مواضیعھا المتنوعة   
9405 

فقھ الطالق والفسخ والتفریق والخلع: األحوال الشخصیة   2561 
 1في ظل أحكام القانون رقم . : األحوال الشخصیة لغیر المسلمین

بإصدار قانون 2000لسنة   .......... 3106 

األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة مع اإلشارة إلى مقابلھا 
 9865 في الشرائع األخرى

 704 .األحوال الشخصیة
 395 الھیئات المتدخلة في تسلیم رخص وشھادات التعمیر
 9976 الھیئات الوطنیة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

المسار المھني للموظفالھیئات اإلستشاریة و دورھا في تسییر   7550 
 5867 الھیئة اإلتھامیة

دراسة مقارنة: الھیئة اإلتھامیة وسلطتھا على التحقیق   9021 
وأعوانھا ، و أعوان أعوانھا( الھیئة القضائیة   ) 7051 

في المذاھب اإلسالمیة و القوانین : فقھ المواریث , المجلد األول
 10514 العربیة

في المذاھب اإلسالمیة و القوانین : المواریث فقھ , المجلد الثالث
 4063 العربیة

: التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي , المجلد الثاني
 the islamic criminal legislation in = المجلد الثاني
comparison with the positive law : volume 2 

10004 

في المذاھب اإلسالمیة و القوانین : فقھ المواریث , المجلد الثاني
 4065 العربیة

في المذاھب اإلسالمیة و القوانین : فقھ المواریث , المجلد الرابع
 4064 العربیة



 4981 المجلس الدستوري في الجزائر
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان كآلیة دستوریة لترقیة الحقوق 
 5225 والحریات

ماعي والبیئي في ظل التعدیل المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجت
2020الدستوري   7416 

: مجلة نصف سنویة متخصصة العدد الخامس : المجلس الدستوري 
مجلس األمة بین قید اإلختصاص الدستوري و متطلبات تطویر 
 ... العمل البرلماني

5129 

 le conseil constitutionnel 7340 = المجلس الدستوري
الدولة و دورھما في تدعیم دولة المجلس الدستوري و مجلس 

 9248 القانون

 -تحالیل ) : 1997 - 1996( المجلس الدستوري والطعون النیابیة 
قوانین -قررات   5604 

 4161 المجلس الدستوري الجزائري
 10227 المجلس الدستوري الجزائري

المنظومة  -المجلس الدستوري الجزائري تشكیلتھ ووظائفھ 
كیفیة اقرار قانوني اإلنتخابات والدوائر  - الجزائریة االنتخابیة 

 ..اإلنتخابیة
105 

إنشاء : المجلس الدستوري بین النص و اإلجتھاد و الفقھ المقارن 
الجزء ....... : األصول اإلجرائیة لدیھ - تألفیھ  - المجلس الدستوري 

 األول
664 

الرقابة : المجلس الدستوري بین النص و اإلجتھاد و الفقھ المقارن 
الجزء ........: الرقابة على النصوص التي  -على دستوریة القوانین 

 الثاني
663 

دراسة تحلیلة ( المجلس الدستوري في النظام الدستوري الجزائري 
 1092 ( مقارنة

 4987 المجلس الدستوري في الجزائر
 2317 المجلس القومي لحقوق اإلنسان في میزان الشریعة اإلسالمیة

-األجھزة السیاحیة في مصر : جھزة و المنظمات السیاحیة األ
المنظمات السیاحیة التابعة لألمم (المنظمات السیاحیة الحكومیة 

 ..... المتحدة و المنظمات المتخصصة المرتبطة باألمم المتحدة
6880 

األجھزة المسیرة للعقار الصناعي والمنازعات المترتبة عن 
 6059 . إستغاللھ

الدراسیة البرلمانیة األولى حول الدفاع الوطني من أجل نقاش األیام 
المناقشات: الجزء الثاني . : مواطنة حول الدفاع الوطني  . = 

Péres journérs d'étude parlementaires sur la 
défense nationale pour un débat citoyen sur la 
défense nationale 

2736 

فقات العمومیةاللجان القطاعیة لرقابة الص  230 
 8497 .المحامون و دولة القانون

دراسة لشروط العمل بالمحاماة و لسلطات : المحاماة و فن المرافعة 
 266 ........... المحامي

 3293 المحاماة وحقوق اإلنسان في اإلسالم
 39 المحاماة علم وفن

دراسة مقارنة: المحاماة في النظم العدلیة العربیة والدولیة   10296 



نظریة التوكیل في الدعوى بین . : المحاماة في الشریعة اإلسالمیة
 4305 .المتخاصمین في الشریعة اإلسالمیة

مھنیا ونفسیا. : المحاماة . 4232 
اإلحالة إلي اإلحتیاط في الشرطة بالمقارنة بنظام اإلحالة إلى 
 6538 .اإلستیداع و نظام اإلجازة اإلجباریة

في تزویر المحررات اإلدانة والبراءة  6109 
 10489 اإلحالة في القانون العالقات الدولیة
 6703 المحامي
 7884 المحامي بین القضاء و النقابة و الموكل
 5578 المجالس النیابیة
 10362 المخالفات المتعلقة بقانون تنظیم المرور في التشریع الجزائري

دراسة : والقانون الجزائري النیابة الشرعیة بین الفقھ اإلسالمي 
 1283 مقارنة ببعض القوانین العربیة

 8115 النیابة الشرعیة في ضوء المذاھب الفقھیة و القوانین العربیة
 5866 النیابة العامة
: النیابة العامة ودورھا في المرحلة على السابقة على المحاكمة 

 9876 دراسة تحلیلیة مقارنة

دراسة مقارنة: القضاء الشرعي النیابة العامة لدى   1285 
دراسة في التشریعات والفقھ : النیابة في التصرفات القانونیة 

 3213 . اإلسالمي من منظور موازن

 10301 اإلدارة و التعلیم اإلداري
 e-management 3632 = اإلدارة اإللكترونیة

وخدمة اإلدارة اإللكترونیة ما بین تحسین األداء الوظیفي للموظف 
 9572 المواطن

دراسة : اإلدارة اإللكترونیة ودورھا في مكافحة الفساد اإلداري 
 3763 مقارنة بالفقھ اإلسالمي

دراسة مقارنة مع : اإلدارة الالمركزیة اإلقلیمیة في القانون العراقي 
 1250 القانون اإلمارتي

 7103 اإلدارة الوقفیة في الجزائر
 7667 اإلدارة المحلیة
اإلدارة المحلیة و تطبیقاتھا في كل من األردن و بریطانیا و فرنسا 

دراسة تحلیلیة مقارنة: و مصر   = Local administration 
and it's applications in jordan,britain, france and 
egypt 

3117 

الجزائر، بریطانیا، فرنسا: اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا   7096 
في الجزائراإلدارة المركزیة   2758 

 3804 اإلدارة المكتبیة
 2002 اإلدارة المعتادة للمال الشائع
 5078 اإلدارة المعتادة للمال الشائع
 Management des = اإلدارة الحدیثة للمكتبات
bibiliotheques 10221 

مقارنة سوسیولوجیة: اإلدارة الجزائریة   9198 
الفساد اإلدارياإلدارة الرقمیة ودورھا في مكافحة   5535 



 1299 اإلدارة العمومیة بین اإلستقاللیة والوصایة في التشریع الجزائري
 4467 اإلدارة غیر المعتادة للمال الشائع
 4113 اإلدارة في اإلسالم

المخاطر اإلشعاعیة بین البیئة و التشریعات القانونیة في الوطن 
 10330 العربي

إلداریةالغرف ا: ( المحاكم اإلداریة   ) .......... 3952 
كإحدى الضمانات المقررة للموظف : المحاكم اإلداریة الدولیة 

 1400 الدولى

تطورھا و دورھا في قمع الجرائم الدولیة: المحاكم الجنائیة الدولیة   6660 
 10488 المحاكم الجزائیة الدولیة الخاصة بین السیادة والعدالة

األجنبیةالمحاكم الدستوریة العربیة و   2715 
محاكمات : المحاكمات الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول و الحكومات 

محاكمات مجرمي الحرب العالمیة األولى و  -نورمبرج و طوكیو 
 ....... الثانیة

722 

المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب والتطھیر العرقي 
جرائم  -اإلنسانیة الجرائم ضد  -اإلبادة الجماعیة : وجرائم اإلبادة 

عدم تقادم الجرائم الدولیة -الحرب  ... 
6130 

 6748 المحاكمة الجنائیة
 7412 المحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 209 .المحافظة العقاریة وعالقتھا بمصلحة مسح األراضي
 6416 .المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري
 4037 الندب للتحقیق
 2863 .النیة و أثرھا في البناء في ملك الغیر
النیة المشتركة للمتعاقدین وفق المذھبین الشخصي والموضوعي في 
 9846 القانون المدني

 2265 اإلحتالل و انتھاك حقوق اإلنسان
21الخدیعة الكبرى في القرن : اإلحتالل األمریكي للعراق   1518 

اإلسرائیلي لفلسطین ومدى تطبیق إتفاقیة جنیف الرابعة اإلحتالل 
1949لعام  . 4788 

من التصور األصولي إلى التنزیل العملي: اإلجتھاد المقاصدي   9333 
قرارات : الجزء األول . : اإلجتھاد الجزائري في القضاء العقاري

مسرد ألفبائي للكلمات  - قرارات مجلس الدولة  -المحكمة العلیا 
 .الدالة

8060 

قرارات : الجزء الثاني . : اإلجتھاد الجزائري في القضاء العقاري
مسرد ألفبائي للكلمات  - قرارات مجلس الدولة  -المحكمة العلیا 

 .الدالة
8061 

غرفة األحوال الشخصیة الطالق : اإلجتھاد القضائي للمحكمة العلیا
 8585 وتوابع فك العصمة

قانون األسرةاإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام   4807 
 4806 .اإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام القانون المدني
 4808 اإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنیة

الجزء الثالث: اإلجتھاد القضائي في المواد الجزائیة   5640 
قضایا المواطنة وحقوق اإلنسان: المجتمع المدني العربي   1091 



مقدمة إلى العالم : علوماتي و الحكومة اإللكترونیة المجتمع الم
 2769 اإلفتراضي

أعمال الیوم الدراسي : المجتمع الدولي وحقوق الشخصیة اإلنسانیة 
في ذكرى وفاة المرحوم إدریس السالوي 2000فبرایر  7في یوم   

= La communauté internationale et les droits de la 
personne humaine: travaux dédiés a la mémoire de 
Driss Slaoui 

4887 

 3738 المجتمع العربي و القضیة الفلسطینیة
 1089 المختار في اإلجتھاد اإلداري

دراسة حول دور المیثاق في : المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 
حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربیة تعزیز  9271 

الوجھ القبیح للتكنولوجیا: اإلحتیال اإللكتروني   7011 
 3637 اإلحتجاج في القانون الدولي

اإلختیار على أساس الصالحیة للوظیفة العامة في النظام اإلداري 
دراسة مقارنة: اإلسالمي   592 

في كشف الجریمة و المخبر الخاص ومدى شرعیة اإلستعانة بھ 
 6773 ضمانات تطبیقھ في الفقھ اإلسالمي و القانون اإلجرائي

 -اللجان القضائیة  -أنواع اإلختصاص : اإلختصاص و اإلحالة 
اإلحالة  -مناط إنتفاء الحجیة  - مخالفة اإلختصاص  -لجان التتحكیم 

 ... القانونیة والقضائیة
7708 

حقوق االنساناإلختصاص الموسع للقضاء العسكري و   8069 
 8955 اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولیة
 8413 اإلختصاص الجنائي العالمي
 291 . اإلختصاص الجنائي العالمي في مجال الجرائم الدولیة

دراسة مقارنة : اإلختصاص الدولي للقضاء الجزائري  بقوانین  :
 8400 دول المغرب العربي

من رئیس الجمھوریة و رئیس اإلختصاص الدستوري لكل 
 5642 الحكومة

اإلختصاص القضائي للمحاكم العادیة في قانون المرافعات 
اإلختصاص القضائي : المصري بین النظریة ، و التطبیق 

 .......الوالئي
9492 

 2169 اإلختصاص القضائي لمجلس الدولة
 9154 اإلختصاص القضائي الجنائي العالمي في المحاكم الوطنیة
 10018 اإلختصاص القضائي الدولي
 7772 .اإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة

دراسة فقھیة : اإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة 
األنجلوسكسونیةو إتفاقیة  - األوربیة  - قضائیة في القوانین العربیة 

موقع المال -ضابط جنسیة الخصوم : 1968بروكسل لعام   ...... 
6429 

دراسة . : اإلختصاص القضائي الدولي وتنفیذ األحكام األجنبیة
 10551 .مقارنة

اإلختصاص القضائى بالمنازعات الخاصة الدولیة واإلعتراف و 
 2615 التنفیذ الدولى لألحكام األجنبیة

اإلختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع 
 4750 الجزائري



دراسة تحلیلیة : جریمة اإلبادة الجماعیة اإلختصاص القضائي في 
 6520 في ضوء أحكام المحاكم الجنائیة الوطنیة والدولیة

اإلختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في األحوال 
دراسة تحلیلیة تأصیلیة " : الضابطة العدلیة"العادیة واإلستثنائیة

والفرنسیة وغیرھانقدیة مقارنة في القوانین األردنیة والمصریة   
4317 

 4244 المختصرفي المنھجیة القانونیة
اإلحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة و 
 3541 اإلتفاقیات الدولیة

: اإلحتكار والمحتكرون في المیزان الشرعي والقانون الوضعي 
 2842 دراسة فقھیة تأصیلیة مقارنة

المي والقوانین الوضعیةاإلحتكار في الفقھ اإلس . 6414 
الملكیة األدبیة و الفنیة و الصناعیة: المدخل إلى الملكیة الفكریة   1764 

 9142 المدخل إلى مناھج البحث العلمي
نشأتھا و مفھومھا و نطاقھا و أھمیتھا . : المدخل إلى الملكیة الفكریة

 8215 ..وتكیفھا و تنظیمھا و حمایتھا

إمتحانات اإلنتقال إلى الجدول العام في : اإلستئناف المدخل إلى 
 8109 نقابة المحامین

نظریة الحق: المدخل إلى القانون   8672 
نظریة الحق: المدخل إلى القانون   8696 

الجزء الثاني: نظریة الحق : المدخل إلى القانون   4459 
نظریة القانون: المدخل إلى القانون   1020 

نظریة القانون نظریة الحق: القانون المدخل إلى   10538 
النظریة العامة للقانون: المدخل إلى القانون   1009 

النظریة العامة للقاعدة القانونیة: المدخل إلى القانون   544 
القاعدة القانونیة ،الكتاب الثاني : الكتاب األول : المدخل إلى القانون 

نظریة الحق:  . 548 

القاعدة القانونیة: الكتاب األول: ن المدخل إلى القانو  6969 
القانون بوجھ عام، النظریة العامة للقاعدة : المدخل إلى القانون 

 9020 القانونیة، النظریة العامة للحق

نظریة الحق - القاعدة القانونیة : المدخل إلى القانون   8671 
الجزء األول: المدخل إلى القانون اإلداري الخاص   2942 

 1767 المدخل إلى تاریخ النظم
 2937 المدخل إلى تاریخ الشرائع
 10419 المدخل إلى علم البصمات
 4057 المدخل إلي علم القانون
 3226 المدخل إلى علم القانون
 9351 المدخل إلى علم القانون

نظریة الحق - نظریة القانون : المدخل إلى علم القانون   3827 
العالقات الدولیةالمدخل إلى علم   2088 

 9329 المدخل إلى علوم المكتبات
األصول العامة للقاعدة القانونیة و الحق: المدخل للقانون   1010 

 -مصادره  - مباحثھ  - المدخل للقانون الدولي الخاص العربي نشأتھ 
الالكویتي  - المصري : دراسة مقارنة في القوانین العربیة: طبیعتھ  6430 



القطري -العراقي  - اللیبي  - السوري  -راتي اإلما - السعودي  -  ... 
نظریة الحق: المدخل للعلوم القانونیة   1537 

نظریة القانون: المدخل للعلوم القانونیة   10619 
نظریة الحق - نظریة القانون : المدخل للعلوم القانونیة   2083 

نظریة القانون، نظریة الحق: المدخل للعلوم القانونیة   3953 
النظریة العامة للقانون: المدخل للعلوم القانونیة   3184 

النظریة العامة للقانون وتطبیقاتھا في : المدخل للعلوم القانونیة 
 5147 التشریع الجزائري

 2652 المدخل للعلوم القانونیة مقارنة بالقوانین العربیة
عن  نماذج: النظریة العامة للقانون : المدخل لدراسة القانون 

 8597 األعمال الموجھة، نماذج عن أسئلة اإلختبارات

نظریة الحق -القاعدة القانونیة : المدخل لدراسة القانون   6852 
 Introduction = المدخل لدراسة القانون و المصطلحات القانونیة
to the study of law and legal terminology// 
introduction a l'etude du deroit et terminologie 
juridique 

2778 

 5598 المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني
 introduction to the = المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني
international humanitarian law 6013 

النظریة العامة  -مبادئ القانون : المدخل لدراسة العلوم القانونیة 
 4337 للحق

دراسة مقارنة: جرائم األعمال المالیة والتجاریة المدخل لدراسة   9586 
 7367 المدخل لدراسة حقوق اإلنسان
 1084 .المدخل لدراسة علم الجمارك

 -نظریة القانون  - نظریة الدولة : المدخل لدراسة علم القانون 
 3311 نظریة الحق

دراسة مقارنة في نظریتي القانون : المدخل لدراسة علم القانون 
لحقوا  4364 

 8229 المدخل لعلم اإلدارة العامة
النظریة العامة للقانون و تطبیقاتھا في : المدخل الى العلوم القانونیة 

التشریع الجزائري طبعة منقحة وفقا ألحدث النصوص القانونیة 
2007حتى أوت   

5152 

دراسة متعمقة عن أثر اإلنترنت في إنحراف : األحداث و اإلنترنت 
 6634 األحداث

دراسة مقارنة: اإلیجاب و القبول في العقد اإلداري   113 
دراسة متعمقة عن أثر األنترنت في إنحراف : األحداث واألنترنت 

 6635 األحداث

 6371 اإلیجار المدني في القانون الجزائري
 8305 اإلیجار كطریقة الستغالل األمالك العقاریة الوقفیة العامة
 8005 . اإلیجارات الوقفیة

المواد المستخدمة  -المؤثرات العقلیة  -المواد المخدرة : المخدرات 
دراسة علمیة میدانیة في اطار أحكام القانون الدولي : في صنعھا

 والقانونین المصري والكویتي
7860 

 2203 اإلیدز و آثاره الشرعیة و القانونیة



المجلد األول: المحیط في شرح مسائل األحوال الشخصیة   311 
المجلد الثالث: المحیط في شرح مسائل األحوال الشخصیة   310 
المجلد الثاني: المحیط في شرح مسائل األحوال الشخصیة   312 

 The abnormal criminal 4235 = المجرم الشاذ
دراسة مقارنة: اإلجرام اإللكتروني   4385 

دراسة لجریمة السرقة باإلكراه: اإلجرام المنظم   1268 
 8178 اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ
 9853 اإلجرام الجنسي

اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلداریة ومجلس الدولة في ظل 
شروط رفع  - اإلختصاص : قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

 الدعوى
6488 

جنبیةاإلجراءات المدنیة و التجاریة الدولیة و تنفیذ األحكام األ  1395 
دراسة : " اإلجراءات اإلداریة للطعن في األحكام القضائیة اإلداریة 

 845 "مقارنة

 4945 اإلجراءات المیدانیة في عملیة المسح العام لألراضي
247/15اإلجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي   779 

مع مبدأ المشروعیة في تأدیب الموظف العام : اإلجراءات التأدیبیة 
 6275 دراسة ألحكام قضاء مجلس الدولة

 36 اإلجراءات التأدیبیة للمحامي في التشریع الجزائري
سیر الدعوى  -مرحلة جمع اإلستدالالت : اإلجراءات الجنائیة 

الدعوى المدنیة المرتبطة بھا -الجنائیة   ........ 643 

دراسة مقارنة: اإلجراءات الجنائیة لألحداث الجانحین   1024 
اإلجراءات الجنائیة لتقیید حریة المتھم في الفقھ اإلسالمي والقانون 
 9318 الجنائي

 4200 اإلجراءات الجنائیة المعلوماتیة
اإلجراءات الجنائیة بشأن األحداث في التشریعیین اللیبى و 
المصري في ضوء اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال 
 األحداث

10332 

ئیة في النظم القانونیة العربیة و حمایة حقوق اإلجراءات الجنا
 5574 اإلنسان

دراسة لقانون : اإلجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد اإلدارة 
 5384 التنفیذ الجبري الیمني

اإلجراءات القانونیة المتبعة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة و 
 5591 تسلیم سندات الملكیة

القضائي الدولياإلجراءات في النظام   4314 
دراسة مقارنة: اإلجراءات في الدعوى اإلداریة   2798 
دراسة مقارنة: المیراث و الھبة   9538 

 6370 المیراث والوصیة في الشریعة اإلسالمیة
 8261 المیراث األنثوي
 4428 .المیراث

واقع وتشریع: الھجرة غیر الشرعیة   4051 
مستقبلیةرؤیا : الھجرة غیر الشرعیة  . 3523 

 3538 الھجرة غیر الشرعیة والمشكالت اإلجتماعیة



الھجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع والقانون والمواثیق 
 6120 والبروتوكوالت الدولیة

 2799 الھجرة غیر الشرعیة في القانون الجزائري
 5214 المحرض والفاعل المعنوي في قانون العقوبات

قضایاهالمخطوط العربي وشيء من   2905 
 8995 اإلحصاء للمكتبیین
 7104 األخطاء الموجبة للعقوبات التأدیبیة للموظف العام
 1367 األخطاء المشتركة وأثرھا على المسؤولیة
 10592 .األخطاء الطبیة
المیزانیة المحلیة بین التمویل الذاتي واإلعانات المقدمة من طرف 
 7669 الدولة

النظام السیاسي والقانون الوضعي اإلسالمي األحزاب السیاسیة في 
دراسة مقارنة:   2155 

دراسة تحلیلیة : اإلیطار القانوني للتقاضي المدني عبر االنترنت 
 7821 مقارنة

 742 المیسر في شرح قانون األسرة الجزائري
 10/11وفق األمر رقم : المیسر في شرح قانون البلدیة الجزائري 

 2011جوان  22الموافق ل  1432رجب عام 202المؤرخ في 
 ......... المتعلق بالبلدیة

405 

2014-2010المخطط الخماسي للتنمیة   5139 
دراسة مقارنة: المحكم التجاري الدولي   1995 

دراسة في ضوءأحكام : المحكمة األوروبیة الجدیدة لحقوق اإلنسان 
بھا و  اإلتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان و البروتوكوالت الملحة

 المعدلة لھا
1193 

 4098 المحكمة الجنائیة الدولیة
 5315 المحكمة الجنائیة الدولیة

نشأتھا ونظامھا األساسي مع دراسة : المحكمة الجنائیة الدولیة 
 5572 لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة

وتشكیلھا، والدول الموقعة علیھا نشأتھا، : المحكمة الجنائیة الدولیة 
الجرائم الدولیة وأركانھا على .واإلجراءات أمامھا، واختصاصھا

1998یولیو  17ضوء نظام روما األساسى في   
9257 

الشخصیات القانونیة  -مقدمات انشائھا : المحكمة الجنائیة الدولیة 
عالقاتھا مع منظمة األمم المتحدة و الدول -الدولیة لھا   ......... 10075 

النظام األساسي للمحكمة و المحاكمات : المحكمة الجنائیة الدولیة 
 2156 السابقة و الجرائم التي تختص المحكمة بنظرھا

أحكام  -النظریة العامة للجریمة الدولیة : المحكمة الجنائیة الدولیة 
دراسة تحلیلیة: القانون الدولي الجنائي . 5820 

دراسة متخصصة في القانون الجنائي : الدولیة المحكمة الجنائیة 
نظریة  -النظریة العامة للجریمة الجنائیة الدولیة  - الدولي 

 .اإلختصاص القضائي للمحكمة
6637 

دراسة قانونیة في تحدید طبیعتھا : المحكمة الجنائیة الدولیة 
مع تحدید .. أحكامھا العویة فیھا ..تشكیالتھا ..أساسھا القانوني ..

نات المتھم فیھاضما  
4241 

دراسة في النص و التطبیق و موقف : المحكمة الجنائیة الدولیة  3820 



 األردن من نظامھا األساسي
المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس األمن الدولي بین التبعیة و 
 5913 االستقالل

 10179 المحكمة الجنائیة الدولیة و تطورالقانون الدولي الجنائي
طبقا لنظام روما : الجنائیة الدولیة ومشكلة دارفور المحكمة 

األساسي وألحكام مجلس األمن مع بیان موقف الوالیات المتحدة 
 ...وجامعة الدول العربیة

6103 

 671 المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة
المحكمة الجنائیة الدولیة والطابع القانوني لھا و نشوء عناصر فوق 

القضاء الجنائي الدولي طبقا الوطنیة في  .......... = 
international criminal court 

6101 

 6147 المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة
: المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتھا و طبیعتھا و نظامھا األساسي 

 8064 دراسة في القانون الجنائي الدولي

الدائمة و إختصاصاتھاالمحكمة الجنائیة الدولیة   6907 
 4876 المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا
 7431 المحكمة الجنائیة الدولیة بین القانون والواقع
 734 . المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون
 9135 المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
 249 المحكمة الدولیة لقانون البحار
 10576 المحكمة الدستوریة واألمن القانوني في التشریع الجزائري

2020المحكمة الدستوریة في ظل دستور   6201 
األحكام و الدعاوى العملیة في الجنحة المباشرة في ضوء أحدث 

 :ویشتمل الكتاب على:  1998لسنة  174التعدیالت القانون رقم 
أحكام اإلدعاء المباشر وشروطھ وأھم الصیغ القانونیة معلقا علیھا 
بأحدث األراء الفقھیة وأحكام القضاء وأھمھا القذف والسب وتبدید 
 منقوالت الزوجیة وخ

1712 

 9815 األحكام واألوامر الجنائیة
األحكام الموضوعیة و اإلجرائیة لجریمة إستغالل النفوذ في ظل 

01-06الفساد و مكافحتھ قانون الوقایة من   4918 

دراسة : األحكام الموضوعیة والقواعد اإلجرائیة لمكافحة اإلرھاب 
 3923 مقارنة في القوانین العربیة والقانون الفرنسي

 7936 األحكام المتصلة بالحمل في الفقھ اإلسالمي
بین الفقھ اإلسالمي والقانون : األحكام المتعلقة بالمعاق ذھنیا 

 3053 الوضعي

األحكام اإلجرائیة والموضوعیة لشؤون األسرة وفق التعدیالت 
 201 الجدیدة و اإلجتھاد القضائي

األحكام المستحدثة في قانون اإلجراءات الجنائیة والمشكالت 
شرح تحلیلي نقدي لنصوص القانون رقم: العلمیة التي تثیرھا   

IUE  الجنائیة بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات  1998لسنة
 وقانون العقوبات

1110 

 3479 .األحكام الثابتة والمتغیرة في قانون األسرة الجزائري
دراسة مقارنة في الفقھ : األحكام التطبیقیة للمقاطعة اإلقتصادیة 

 710 اإلسالمي



07/17األحكام الجنائیة في التشریع الجزائري على ضوء القانون   5962 
المسؤولیة المحدودة في القانون األحكام الخاصة للشركة ذات 

 1758 الجزائري

 112 األحكام الجدیدة لعقود التعمیر
 7482 األحكام الجزائیة العامة

دراسة فقھیة مقارنة: األحكام الشرعیة للزواج والطالق وآثارھما   3323 
 295 األحكام الشرعیة و القانونیة للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر

الشرعیة في األحوال الشخصیة على مذھب أبي حنیفة األحكام 
بسام عبد الوھاب الجالي; النعمان  5416 

األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة على مذھب اإلمام أبي 
 5411 حنیفة النعمان

دراسة شرعیة قانونیة : األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة
 6401 مقارنة

شرح للنظام : اإلداریة العلیا المصریة األحكام الكبرى للمحكمة 
 les grands arréts de la = .......... القانوني للمحكمة
gurisprudence de la cour administrative egyptienne 

1878 

شرح : األحكام الكبرى الجنائیة و المدنیة لمحكمة النقض المصریة 
یة المختلفة تفصیلي مقارن لنظام نقض األحكام في النظم القانون

والنظام القانوني للھیئات العامة بمحكمة النقض المصریة بالمقارنة 
 Great criminal and civil = ...بمحكمة النقض الفرنسیة
judgments at the egy 

1888 

 336 األحكام القانونیة لحق اإلرتفاق في القانون المدني
 2812 األحكام القانونیة لرخصة البناء في المناطق الخاصة
 746 األحكام القضائیة وطرق الطعن فیھا
 98 . األحكام القضائیة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

في قواعد الفقھ اإلسالمي: األحكام العامة للشفعة   4446 
دراسة مقارنة: األحكام العامة لجرائم اإلتجار بالبشر   = General 

provisions of crimes of human trafficking a 
comparative study 

4507 

اإلنقضاء  -اآلثار  -الخصائص . : األحكام العامة لعقد العمل الفردي
 6304 .في ضوء قانون العمل الموحد و قضاء النقض العمالي

لقانونیةالصیغ ا -القضاء  -الفقھ : األحكام العامة في التنفیذ الجبري   3574 
قضاء األمور المستعجلة في : األحكام العامة في الدفوع اإلداریة 

 6276 الدعاوى التأدیبیة

دراسة في كل من الفكر العربي و : األحكام العامة في قانون األمم 
 4117 اإلشتراكي و اإلسالمي

 - في مرحلة اإلستدالل : (اإلدعاء المدني في الدعوى الجنائیة 
في ضوء أحدث التعدیالت بالقانون )المحاكمة الجنائیة -التحقیق 

شامال أحقیة المضرور من الجریمة في اإلدعاء  1998لسنة  174
أحقیة المتھم في مواجھة اإلدعاء المدني -بحقوقھ المدنیة  ... 

2630 

الجذور،المظاھر و سبل المكافحة: اإلرھاب   = Terrorism 449 
التشریع الجنائي اإلسالميدراسة فقھیة في : اإلرھاب   5814 

 179دراسة مقارنة في ضوء المادة : اإلرھاب و مواجھتھ جنائیا 
 490 من الدستور



 648 اإلرھاب و أحكام القانون الدولي
 10180 اإلرھاب و المخدرات
 5942 اإلرھاب و المقاومة في ضوء القانون الدولي العام

دراسة مقارنة :اإلرھاب و البنیان القانوني للجریمة   10283 
 8376 . اإلرھاب و التعاون الدولي في مكافحتھ

التجریم و سبل المواجھة: اإلرھاب و الجریمة المنظمة   2153 
 4164 اإلرھاب و العولمة
 3644 اإلرھاب والعالقات العربیة الغربیة

لغة الدمار: اإلرھاب النووي   4996 
 3000 اإلرھاب النووي ومجابھتھ
 1507 اإلرھاب األمریكي في العراق
 8509 اإلرھاب المعاصر
 7454 اإلرھاب البیئي في قانون العقوبات
 3887 اإلرھاب الدولي

جوانبھ القانونیة ووسائل مكافحتھ في القانون : اإلرھاب الدولي 
 5815 الدولي العام والفقھ اإلسالمي

ون العقوبات اإلرھاب الدولي و زیف أمریكا وإسرائیل في ظل قان
 7888 و القانون الدولي العام

 international = اإلرھاب الدولي و شرعیة المقاومة
terrorism and the right of resistance. 4361 

اإلرھاب الدولي وإختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي 
دراسة نظریة تطبیقیة على األحداث الدولیة الجاریة : المعاصر  ( 

أ. م . اإلعتداء على الو  - لوكیربي   ) 
676 

دراسة تحلیلیة قانونیة معلوماتیة : اإلرھاب الدولي والعدالة الجنائیة 
مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والدراسات والنصوص القانونیة 
 Le Terrorisme = واإلتفاقیة والمعاھدات الدولیة
International Et La Justice Pénale 

2350 

لدولي المتفجراتاإلرھاب ا  9700 
 4994 اإلرھاب الدولي بین التجریم و المكافحة
 2816 اإلرھاب الدولي بین الغموض والتأویل
 4997 اإلرھاب الدولى تجریما و مكافحة
 70 .اإلرھاب الدولي كجریمة دولیة

دمحم المجذوب; اإلرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة  7752 
النظام العالمي الجدید اإلرھاب الدولي في ظل  3885 

 1257 اإلرھاب السیاسي وأحكام الشریعة
مواجھتھ... أسبابھ : اإلرھاب الفكري   4992 

 8479 اإلرھاب في القانون الدولي وأثره على حقوق اإلنسان
 8334 اإلرھاب في ضوء القانون الدولي

الحمایة المرأة العاملة في تشریع العمل الجزائري بین المساواة و 
دراسة مقارنة. : القانونیة . 5391 

التمكین الجنساني: المرأة العربیة في البرلمان   119 
بین حقوقھا السیاسیة وإتفاقیة عدم التمییزفي القانون : المرأة

 321 الوضعي والشریعة اإلسالمیة



 10651 المراحل القانونیة لتطور الجبایة العقاریة في الجزائر
مجموعة نصوص قانونیة وتشریعیة: ة األراضي الفالحی  2403 

دراسة مقارنة بین : المراقبة اإللكترونیة عبر شبكة األنترنت 
نظم  - مفاھیمھا  -ماھیتھا : المراقبة األمنیة التقلیدیة و اإللكترونیة

تحلیلھا - معلوماتھا  ... 
165 

 8753 . المرافق اإلقتصادیة العامة في الجزائر
المحلیة بین العمومیة والتفویضالمرافق العمومیة   2822 

المادة اإلختیاریة لطالب السنتین الثالثة و الرابعة: المرافق العامة   3969 
 2140 المرافق العامة الكبرى

بمقتضى قانون المرافعات الجدید : المرافعات المدنیة و التجاریة 
1968لسنة 15و قانون اإلثبات رقم  1968لسنة 13رقم   686 

إجراءات رفع الدعوى اإلداریة و تحضیرھا: المرافعات اإلداریة   5581 
دراسة عملیة إلجراءات التقاضي أمام مجلس : المرافعات اإلداریة 

االختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة: الدولة  .......... 2605 

 - اإلختصاص : المرافعات اإلداریة في قضاء مجلس الدولة 
األحكام -الدفوع  -الخصومة   6301 

دراسة مقارنة: اإلرث بالتقدیر واإلحتیاط   10005 
 7505 اإلرتباط وأثره الموضوعي واإلجرائي

آثاره اإلجرائیة و : األرتباط اإلجرائي في قانون المرافعات 
 9511 الموضوعیة

 2342 المرتكز في الدعاوى األوقاف
 2354 المرتكز في حقوق اإلنسان

دراسة مقارنة من خالل الفقھ و : المصارف المرتكز في دعاوى 
 7590 اإلجتھاد و النصوص القانونیة

دراسة مقارنة من : المرتكز في دعاوى النفقة لدى جمیع الطوائف 
 7591 خالل الفقھ و اإلجتھاد و النصوص

 7589 المرتكز في دعاوى الحجز العقاري
لكترونیةاإلرتفاقات اإلداریة المتعلقة بالبرید واإلتصاالت اإل  5393 

 6192 اإلرتفاقات اإلداریة كقید على الملكیة العقاریة للمصلحة العامة
 7089 . اإلرتفقات اإلداریة و المنازعات المترتبة عنھا
 4878 .المرحلة القضائیة للمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري

قوانین في ظل . : المرجع العملي في اإلمتداد القانوني لعقد اإلیجار
اإلیجار والقانون المدني وتشریعات االحوال الشخصیة وقانون 
 .التجارة والقوانین المنظمة لفئات المھنیین والحرفیین فقھا وقضاء

6361 

 10314 المرجع العلمي في االجراءات أمام المحاكم والنیابات
 9920 المرجع في التشریع المدرسي الجزائري

أوصاف اإللتزام : القانون المدني  المرجع في التعلیق على نصوص
إنقضاؤه -إنتقالھ  - .... 9816 

اإلیجار: المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني   - 
 -الوكالة  -العمل  - إلتزام المرافق العامة  -المقاولة  -العاریة 

الجزء الثالث: عقود الغرر  -الحراسة  -الودیعة   
9819 

: الجزء الرابع : نصوص القانون المدني المرجع في التعلیق على 
 - الحائط المشترك  - حق المرور  -حق الملكیة  -الكفالة  -التأمین 

 -اإللتصاق  -الوصیة  - المیراث  -اإلستیالء  -الشیوع  - المطالت 
9790 



اإلختصاص  -الرھن  - اإلرتفاق  -الحكر  -الحیازة  -الشفعة 
 واإلمتیاز

الحق و إستعمالھ : ص القانون المدني المرجع في التعلیق على نصو
اإللتزام  -األشیاء واألموال  -األشخاص  -القانون و تطبیقاتھ  -

الجزء األول) : مصادره وآثاره(بوجھ عام   
9818 

 10247 المرجع في الحیازة المدنیة و حمایتھا الجنائیة
یشتمل على المشكالت العملیة التي . : المرجع في السجل العیني

تطبیقھ بمصر في ضوء أحكام محكمة النقض مع التعلیق  واجھت
 ...على حكم المحكمة الدستوریة

10242 

بیانات الحكم وما : المرجع في ضوابط التسبیب لألحكام الجنائیة 
یتضمنھ من أقسام ضروریة من دیباجة الحكم و بیاناتھ وبیان 

لھامة في للواقعة الجنائیة وظروفھا وتطبیقاتھا من الجنح والجنایات ا
 ...العمل

4427 

 4424 المرجع في ضوابط تسبیب األحكام الجنائیة
أطروحة د: المرجع في كتابة البحوث القانونیة   2825 

كیف تحمي حقوقك. : المرشد القانوني للمتقاضین . 8020 
كیف تحمي حقوقك. : المرشد القانوني للمتقاضین . 8021 

بإجتھاد المجلس األعلى مدعما : المرشد في قانون األسرة 
2014إلى سنة  -1982من سنة ( والمحكمة العلیا  ) 478 

 479 المرشد في قانون الجنسیة الجزائریة
األرشیف والوثائق والمخطوطات في مكتبات ومراكز لبنان والعالم 

دلیل الباحث إلى وثائق البحث العلمي: العربي والعالم   5966 

قانون العقوبات تشریعا و قضاء : المرصفاوي في القانون الجنائ 
الجزء الثاني: في مائة عام   6843 

قانون اإلجراءات الجنائیة تشریعا : المرصفاوي في القانون الجنائي 
الجزء الثالث: و قضاء في مائة عام  2830 

قانون اإلجراءات الجنائیة تشریعا : المرصفاوي في القانون الجنائي 
الرابعالجزء : و قضاء في مائة عام . 2831 

قانون العقوبات تشریعا و قضاء : المرصفاوي في القانون الجنائي 
الجزء األول: في مائة عام  2829 

 1510 المركز القانوني للموظف الدولي
 6987 المركز القانوني للموظف الدولي

في مجال . : المركز القانوني للمتدخلین في تنفیذ عقود المقاوالت
في ضوء الفقھ وأحكام القضاء والتشریع المنشآت المعماریة 

 .المقارن
632 

المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في اطار المرسوم الرئاسي 
247/15  9150 

المركز القانوني للمتعامل اإلقتصادي في إطار قانون الصفقات 
 10599 العمومیة

دراسة تحلیلیة تأصیلیة في ضوء قواعد : المركز القانوني لألجانب 
لقانون الوضعيا  ......... 9398 

دراسة : المركز القانوني لألجانب و للعرب في الدول العربیة 
 3048 مقارنة

 200 المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري
وفقا لضوابط : المركز القانوني للمرسل إلیھ في عقد النقل البحري  2893 



طبقا ألحدث أحكام  1990لسنة  8قانون التجارة البحریة الجدید رقم 
 .النقض في فرنسا ومصر
 1460 المركز القانوني للمقاتل غیر الشرعي في القانون الدولي اإلنساني
 9476 المركز القانوني للمقاتل في ظل القانون الدولي
المركز القانوني لإلعالمیین بین القانون الدولي والتشریعات 
 150 الوطنیة

مع إشارة خاصة لحق المصري : تعدد الجنسیة المركز القانوني لم
متعدد الجنسیة في الترشیح لعضویة مجلس الشعب في ضوء 
 األحكام الصادرة من المحكمة اإلداریة العلیا

6423 

 754 .المركز القانوني لمجلس الدولة في التنظیم القضائي الجزائري
دراسة : المركز القانوني للضبطیة القضائیة في الدعوى الجنائیة 

 9674 مقارنة

 4307 المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني
 811 . المركز القانوني للعامل في الجزائر

دراسة مقارنة : (المركز القانوني لحائز العقار في الرھن التأمیني 
 3179 (في القانونین األردني والعراقي

: النظام الدستوري الجزائري المركز القانوني لرئیس الجمھویة في 
 4665 دراسة مقارنة بین الجزائر والوالیات المتحدة األمریكیة

 3624 المركز القانوني لرئیس الدولة الفیدرالیة العراق أنموذجا
 3342 المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسیة

حالة : المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و ھدف المردودیة 
 7758 عقود اإلمتیاز

 5106 المرفق العام في الجزائر
 3030 .النص الضریبي بین التفسیر اإلداري و التفسیر التشریعي

دراسة قانونیة مقارنة: اإلسم التجاري   9671 
ضمانات المتھم في اإلستجواب : األصل في اإلنسان البراءة 

ائي و أوامر واإلعتراف والمحاكمة الجنائیة طرق اإلثبات الجن
 اإلعتقال

7808 

 2235 المسألة البیئیة بین التقنین الدولي ورھانات المصالح اإلقتصادیة
 1964 المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي
 10065 المضمون األخالقي لقانون العالقات الدولیة
 4239 المضمون النفسي لقانون المخدرات

: المتحدة عن أعمال أجھزتھا المسؤولیة الدولیة لمنظمة األمم 
 8252 دراسة على مجلس األمن الدولي

دراسة مقارنة: المسؤولیة الجزائیة لعضو المجلس النیابي   3236 
في القانون الجنائي اإلقتصادي: المسؤولیة   7105 

 4406 المسؤولیة و التعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات
اإلستشاري في عقود اإلنشاءاتالمسؤولیة المدنیة للمھندس   3507 

 1506 المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري
 1080 المسؤولیة المدنیة للموثق

دراسة مقارنة: المسؤولیة المدنیة للمنتج   7849 
 1692 . المسؤولیة المدنیة للموظف العام

دراسة مقارنة: المسؤولیة المدنیة للمحامي   5466 



لناظر الوقف في التشریع الجزائريالمسؤولیة المدنیة   5408 
 3641 المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا
 4331 المسؤولیة المدنیة لمساح األراضي

في ضوء النظام القانوني األردني : المسؤولیة المدنیة للطبیب 
 3320 والنظام القانوني الجزائري

في ضوء النظام  :المسؤولیة المدنیة للطبیب في القطاع الخاص 
 3321 القانوني األردني و النظام القانوني الجزائري

دراسة مقارنة. : المسؤولیة المدنیة للطبیب . 7881 
دراسة مقارنة: المسؤولیة المدنیة للصحفي   9529 

 4466 المسؤولیة المدنیة للصحفي فقھا و قضاء
المسؤولیة المدنیة و الجنائیة ألعضاء مجلس إدارة الشركة 
 8607 المساھمة عن أعمال الشركة

 9479 المسؤولیة المدنیة واإلداریة للمستشفى
المسؤولیة المدنیة والجزائیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي 
 101 في الجزائر

 5265 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تلوث البیئة
تطبیقیةدراسة تحلیلیة . : المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تلوث البیئة . 3333 

دراسة مقارنة: المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم   6812 
 -مشكالتھا : المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء 

 4093 وخصوصیة أحكامھا

 7876 المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ الطبي
 6190 المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تھدم البناء
 4416 .المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت
المسؤولیة المدنیة عن اإلستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع 
 3097 االلكتروني

 7444 المسؤولیة المدنیة عن األضرار بالبیئة
المسؤولیة المدنیة عن اإلعتداء على الحق في الصورة بواسطة 

عسافحسین شاكر ; الھاتف المحمول  2939 

المسؤولیة المدنیة عن بقایا األسلحة الحربیة في ظل اإلحتالل 
دراسة في القوانین المدنیة والدولیة. : " العسكري  ". 7971 

: المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل األشخاص بالسكك الحدیدیة 
 1441 دراسة مقارنة في ضوء الفقھ و القضاء

المیكانیكیة و التأمین اإللزامي  المسؤولیة المدنیة على فعل اآلالت
دراسة مقارنة: علیھا   5796 

 2569 .المسؤولیة المدنیة في عقود نقل التكنولوجیا
 2835 المسؤولیة اإلداریة للموظف عن إفشاء السر المھني
 1996 المسؤولیة اإلداریة للمستشفى العمومي في المجال الطبي

الجزائري المسؤولیة اإلداریة للبلدیة في التشریع  . 2143 
 6345 .المسؤولیة اإلداریة الناجمة عن األشغال العمومیة
 9013 المسؤولیة اإلداریة عن أضرار التجمعات والتجھیزات في الجزائر
 4898 المسؤولیة اإلداریة عن أعمال الشرطة

تقدیم ھاني دویدار; المسؤولیة المصرفیة في اإلعتماد المالي  2174 
اإلعالمیة في اإلسالمالمسؤولیة   1117 



دراسة مقارنة: المسؤولیة التأدیبیة للمحامي   3066 
بین النظریة التقلیدیة : (المسؤولیة التقصیریة لعدیمي التمییز 

دراسة مقارنة): والنظریة الحدیثة  10244 

المسؤولیة الناشئة عن إساءة : المسؤولیة التقصیریة اإللكترونیة 
 3118 استخدام

لیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني المسؤو
 5013 الجزائري

 -نظریة الجریمة : المسؤولیة الجنائیة لمھندسي البناء و المقاول 
 4643 ....... المسؤوایة الجنائیة

 5100 المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة
اإلقتصادیینالمسؤولیة الجنائیة لألعوان   6553 

 2836 المسؤولیة الجنائیة للصیدلي في التشریع الجزائري
 6090 المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم الدولیة
 7978 .المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة

دراسة مقارنة: المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن عقود التشیید   2107 
الدولیة للفردالمسؤولیة الجنائیة   161 

 1203 المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة عن الجرائم ضد اإلنسانیة
 6550 المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن إنتھاكات القانون الدولي اإلنساني
 10572 المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة االبادة الجماعیة

دراسة مقارنة: المسؤولیة الجنائیة الجرائم اإلنتخابیة   9537 
 1045 المسؤولیة الجنائیة عن عملیات التولید
 8523 المسؤولیة الدولیة لإلحتالل اإلسرائیلي لمدینة القدس
المسؤولیة الدولیة لإلحتالل اإلسرائیلي عن بناء المستوطنات في 
 3287 فلسطین

المسؤولیة الدولیة الناجمة عن انتھاكات الممتلكات الثقافیة أثناء 
 10630 النزاعات المسلحة

رسالة : المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء و القادة العسكریین 
المسؤولیة الدولیة الجنائیة - المسؤولیة الدولیة الجنائیة : مقارنة 

 ....... للرؤساء و القادة في الفقھ اإلسالمي و المسیحي
9088 

جدلیة القانون  المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء
 5297 الدولي العام والقانون الدولي الجنائي

المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن اإلنتھاكات المغربیة لحقوق اإلنسان 
 783 .في الصحراء الغربیة

 4816 المسؤولیة الدولیة كأساس للتدخل الدولي اإلنساني
اإلعالم المسؤولیة الدولیة عن إنتھاك حمایة الصحفیین ووسائل 

 3628 أثناء النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي

المسؤولیة الدولیة عن إنتھاك قواعد حمایة األعیان أثناء النزاعات 
 1940 المسلحة

المسؤولیة الدولیة عن إنتھاكات الشركات متعددة الجنسیة لحقوق 
 The International Responsibility For = اإلنسان
Multinational orporatios Violation Of Human 
Rights 

7474 

 5131 المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطیرة عبر الحدود
المسؤولیة الدولیة عن انتھاك حقوق الطفل في ظل اإلحتالل  6197 



 الحربي
 6710 المسؤولیة الدولیة عن الجرائم المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسیة

الدولیة عن جرائم الحربالمسؤولیة   5586 
 10610 المسؤولیة الدولیة في إطار عملیات حفظ السالم في إفریقیا
 1447 المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء
 5868 المسؤولیة الجزائیة
 10525 المسؤولیة الجزائیة للموثق
 9035 المسؤولیة الجزائیة للموظف

السر المھنيالمسؤولیة الجزائیة للموظف عن إفشاء  . 5537 
 7609 .المسؤولیة الجزائیة لألطباء
 9043 المسؤولیة الجزائیة لألطفال في الفقھ اإلسالمي
 10530 المسؤولیة الجزائیة لناظر الوقف في التشریع الجزائري
المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض األموال في التشریع 
 225 الجزائري

للطبیب في التشریع الجزائريالمسؤولیة الجزائیة   8432 
 9147 المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العقابیة
 2414 المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

دراسة مقارنة بین التشریع : المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 
 7553 الجزائري و الفرنسي

اإلقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم   2208 
 5358 المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري 

الجزء األول: والقانون المقارن   3691 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري 
الجزء الثاني: والقانون المقارن   3690 

 796 .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
 8708 المسؤولیة الجزائیة للصحفي
المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري 

 -نطاق المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة : والقانون المقارن 
 La = ...شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة
résponsabilité pénale des sociétés commerciales en 
droit algérien et droit comparé 

2837 

دراسة مقارنة: المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي   454 
: المسؤولیة الجزائیة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان اإللكترونیة 

 4384 دراسة مقارنة

دراسة : التھدید عبر الوسائل اإللكترونیة  المسؤولیة الجزائیة عن
 4861 مقارنة

دراسة تحلیلیة : المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم اإلقتصادیة 
تأصیلیة مقارنة في التشریعات األردنیة و السوریة و اللبنانیة و 
 المصریة و الفرنسیة و غیرھا

8378 

دراسة مقارنة. : المسؤولیة الجزائیة عن جرائم اإلعالم . 7481 
 4266 المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الشیك في ضوء الفقھ وأحكام القضاء

دراسة مقارنة: المسؤولیة الطبیة   4401 



 6631 .المسؤولیة الطبیة بین الفقھ و القضاء
 2697 . المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة

رنةدراسة مقا: المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة لرئیس الدولة   9441 
دراسة : المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلماني 

 3114 مقارنة

 5342 المسؤولیة القانونیة للمحامي
الموثق نموذجا: المسؤولیة القانونیة للضابط العمومي   7342 

: المسؤولیة القانونیة عن اإلستخدام غیر المشروع لبطاقة اإلئتمان 
و المدنیةالمسؤولیة الجزائیة   3071 

دراسة مقارنة بین القانون . : المسؤولیة القانونیة في العمل الطبي 
 6803 .والشریعة

المسؤولیة العشریة للمقاول والمھندس المعماري في التشریع 
 5429 الجزائري

 1499 المسؤولیة العقدیة لمقاول البناء
 11القانون المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء 

- 04  2056 

المسؤولیة عن اإلخالل بمبدأ المساواة وتطبیقاتھا في القانون 
دراسة مقارنة: اإلداري   8220 

 8219 المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتھا في القانون اإلداري
وتطبیقاتھا على األشخاص المعنویة بوجھ : المسؤولیة عن األشیاء 

دراسة مقارنة: خاص   30 

لیة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائريالمسؤو  1762 
دراسة : المسؤولیة عن األضرار بأموال الغیر في الشرائع القدیمة 

في تاریخ المسئولیة التقصیریة في القوانین العراقیة القدیمة 
 والقانون الروماني والفقھ اإلسالمي

9617 

قانون مدني جزائري 2/140المسؤولیة عن تھدم البناء طبقا للمادة   8784 
مناط : المسؤولیة عن حوادث السیارات و التامین اإلجباري منھا 

 6965 ........ المسؤولیة و حجیة الحكم الجنائي في تحدیدیھا

 5080 المسؤولیةالجزائیة للشخص المعنوي
دراسة : المسؤوایة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة 

طبیعة  -التعریف بالمسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة : مقارنة 
 ..... مسؤولیة رئیس الدولة و أساسھا و نطاقھا

1032 

 9883 األسلوب العلمي في إعداد وكتابة البحث
 9012 األسلوب العلمي في كتابة البحث الجامعي
 3601 المسؤلیة المدنیة عن الخطر التكنولوجي والتأمین علیھا

المشترك اإلنساني للثقافات والحضارات : وحقوق اإلنسان اإلسالم 
 Islam and human rights 8632 = المختلفة

 679 األزمات الزوجیة وحمایة الزواج
دراسة مقارنة بین األنظمة الوضعیة و النظریة : اإلصالح اإلداري 

رؤیة مستقبلیة إلصالح اإلدارة العامة: اإلسالمیة   10612 

ري ومعوقاتھ في التشریع الجزائرياإلصالح اإلدا . 1928 
 7601 األسناد التجاریة و اإلفالس

مدعما : األسناد التجاریة في القانون التجاري الجزائري 
 824 باإلجتھادات القضائیة وآخر التعدیالت



 10640 األسناد التجاریة في القانون الجزائري
السیاسیة بین اإلصالح التشریعي للجرائم الواقعة على الحقوق 

 3926 الواقع والمأمول

 4745 اإلصالح الجبائي و دوره في تمویل الخزینة العمومیة في الجزائر
اإلصالح الدیمقراطي والبناء المؤسسي للسلطة في المجتمعات 

تحلیل سوسیولوجي مقارن: العربیة   8730 

دراسة تأصیلیة تحلیلیة و تطبیقیة : اإلسناد في المواد الجنائیة 
قارنةم  7744 

 4666 اإلصالحات الجبائیة في الجزائر و تأثیرھا على اإلقتصاد الوطني
2007 -1991: اإلصالحات الدستوریة في الدول العربیة   6233 

 4756 اإلشھار التضلیلي
 7446 .األصناف القانونیة لألمالك الوطنیة

الجزائرياألصناف القانونیة للمكیة العقاریة الخاصة في التشریع   . 7832 
 2237 األزمة المالیة و تأثیرھا على اإلقتصاد الجزائري
 4889 األزمة السیاسیة في الجزائر و تضخم اللجان الوطنیة لإلصالح
 7584 األصول المنھجیة إلعداد البحوث العلمیة
 3786 األصول اإلسالمیة للقانون اإلداري المعاصر

الفاحشاألصول التاریخیة لنظریة الغبن   6868 
العقود الدولیة  -عقد البیع الدولي : األصول القانونیة للتجارة الدولیة 

التحكیم  - عقود التجارة اإللكترونیة  -عقد نقل التكنولوجیا  -البحریة 
 Legal principles of international = التجاري الدولي
trade... 

9296 

 -الدفوع  - دعوى ال: األصول القضائیة في المرافعات الشرعیة 
الشھادة - اإلقرار  ................ 1621 

رسائل الدكتوراه : "األصول العملیة لكتابة البحث القانوني 
وماجستیر، بحث نقابة المحامین ، بحث المعھد القضائي والبحوث 
 الطالبیة، والمؤتمرات والندوات

340 

الصیغ األصول العملیة في قضاء التنفیذ و المآخذ القضائیة و 
 2627 ................ القانونیة المتعلقة بھا

نظریة العقد: األصول العامة لإللتزام   1004 
إجراءات : المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 

 10237 ...التسجیل أمام الشھر العقاري

أسباب : المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 
 10238 ... كسب الملكیة و العقود

اإلثبات : المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة  - 
الدعاوى المدنیة -التنفیذ  - المرافعات   ... 10239 

رسوم : المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 
تصالح عنھاالشھر العقاري وما یتعلق بھا في من مطالبات ولجان ال  10240 

 7586 األصول في التنازع الدولي للقوانین
تكوین العقد: المطول في القانون المدني   10316 

قانون التأمینات : منصور القاضي ; المطول في القانون المدني
 1666 العینیة العام

المصارف و  -األسناد التجاریة : المطول في القانون التجاري 
الجزء الثاني: األصول الجماعیة  -التجاریة العقود  - البورصات   = 5782 



Traité de droit commercial 
الملكیة  - محاكم التجارة  -التجار : المطول في القانون التجاري 

المجلد األول: الجزء األول : المنافسة - الصناعیة   5781 

: الجزء األول : الشركات التجاریة: المطول في القانون التجاري 
 - Traité droit commercial : tome 1 = المجلد الثاني
volume 2 : les sociétés commerciales 

5783 

مصادر القانون الدولي للحدود : المطول في القانون الدولي للحدود 
الجزءالثاني:  : 8656 

الجزء األول: المطول في القانون الدولي للحدود   8651 
الجزء الثالث: للحدود المطول في القانون الدولي   8652 

تكوین القانون : الجزءالرابع : المطول في القانون الدولي للحدود 
عمر سعد هللا/ الدولي للحدود   8657 

تنازع القوانین : الجزء األول : المطول في القانون الدولي الخاص 
المبادئ العامة في تنازع القوانین: المجلد األول  -  9421 

القانون الموحد: بیع السلع الدولي: قود المطول في الع  10510 
دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ : (المطول في شرح القانون المدني 

آثار العقد:الجزء الثاني) الغربي واإلسالمي  10184 

الجزء األول: المطول في شرح القانون المدني   7640 
الجزء الثامن: المطول في شرح القانون المدني   7650 
الجزء الثالث: المطول في شرح القانون المدني   7637 

الجزء الثالث عشر: المطول في شرح القانون المدني   7648 
الجزء الثاني: المطول في شرح القانون المدني   7647 

الجزء الثاني عشر: المطول في شرح القانون المدني   7644 
الجزء التاسع: المطول في شرح القانون المدني   7642 

الجزء الخامس: المطول في شرح القانون المدني   7638 
الجزء الحادي عشر: المطول في شرح القانون المدني   7645 

الجزء الرابع: المطول في شرح القانون المدني   7651 
الجزء الرابع عشر: المطول في شرح القانون المدني   7649 

الجزء السابع: المطول في شرح القانون المدني   7641 
الجزء السادس: المطول في شرح القانون المدني   7646 

الجزء العاشر: المطول في شرح القانون المدني   7643 
دراسة معمقة : (المطول في شرح القانون المدني في عقد البیع 

إلتزامات : الجزء الثالث) ومقارنة بالفقھ الغربي واإلسالمي
 المشتري مع صور خاصة من عقد البیع

10185 

 8623 المسوؤلیة الدولیة للدولة في ضوء التشریع والقضاء الدولیین
في : المسوؤلیة الدولیة عن عملیات البث المباشر العابر للحدود 

دراسة مقارنة: ضوء أحكام القانون الدولي . 9630 

: المدنیة  - الجنائیة  -المسئولیات الثالث للموظف العام التأدیبیة 
النظام الالتیني والنظام األنجلوسكسوني دراسة مقارنة بین  5249 

المعامالت اإللكترونیة ، صور وتطبیقات : المسئولیة اإللكترونیة 
المسؤوایة اإللكترونیة  -الخطأ اإللكتروني العقدي والتقصیري 

بصدد إستخدام األنترنیت وتقدیم خدماتھ، الجرائم اإللكترونیة، 
 ...المواقع والدومین والفیروسات

6953 

المسئولیة التقصیریة: المسئولیة المدنیة   7692 



المسئولیة العقدیة: المسئولیة المدنیة   7691 
المسئولیة العقدیة: المسئولیة المدنیة   7709 

التعویض في المسئولیتین التقصیریة و العقدیة: المسئولیة المدنیة   1430 
الجزءاألول: المسئولیة المدنیة   7711 

دراسة تحلیلیة : المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر المسئولیة 
وتطبیقیة في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حمایة المستھلك 

2009وقمع الغش لعام   
2839 

فى ضوء القضاء والفقھ . : المسئولیة المدنیة لألطباء والجراحین
 5849 ....الفرنسى والمصرى ویتضمن عملیات نقل الدم

مسؤولیة المشرف  -مسؤولیة األم و األب : المدنیة للمعلم المسئولیة 
مسؤولیة القاصر -في الحرفة   1284 

دراسة مقارنة بین القانون : المسئولیة المدنیة للخبیر القضائي 
الفرنسي و المصري و الكویتي في ضوء آراء الفقھ و أحدث أحكام 
 القضاء

6629 

: وزراعة األعضاء  المسئولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل
بشأن تنظیم  2010لسنة  5دراسة مقارنة في ضوء القانون رقم 

 زرع األعضاء البشریة
9925 

 10411 المسئولیة المدنیة للصحفي عن أعمالھ الصحفیة
المسئولیة المدنیة و التعویض عنھا طبقا ألحكام القانون المدني وما 

انون المدني و جاء بالمذكرة اإلیضاحیة للمشروع التمھیدى للق
2005المبادئ المستقرة لدى محكمة النقض حتى عام   

6098 

 9103 المسئولیة المدنیة لشركات التامین في ضوءعقدى التأمین و الوكالة
 2597 .المسئولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة

. : المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار
 1290 .دراسة مقارنة

 10571 المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفایات
 7447 المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة
 8260 المسئولیة المدنیة عن قتلى حوادث السیارات في الشریعة و القانون

دراسة مقارنة: المسئولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم   571 
الجزء األول: القضاء المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ و   3129 

الجزء الثاني: المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء   3128 
 10254 .المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء

دراسة :في مجال العقود والقرارات اإلداریة : المسئولیة اإلداریة 
 6315 تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة

یة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي المسئولیة اإلدار
 10635 في الجزائر

 5955 المسئولیة اإلداریة و القضاء الكامل
 5251 .المسئولیة اإلشرافیة للقیادة الشرطیة

، تعیب .أنواع المسئولیة ، جرائم البناء: المسئولیة المعماریة 
 6964 ............. المباني ، التصدع و اإلنھیار

في القانون : دراسة مقارنة : أساسھا و تطورھا : المسئولیة الجنائیة 
 42 الوضعي والشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة: المسئولیة الجنائیة إلنتھاك الخصوصیة المعلوماتیة   1494 
دراسة مقارنة: المسئولیة الجنائیة لألحداث   217 



مقارنة دراسة: المسئولیة الجنائیة لإلشتراك بالمساعدة   10038 
تعریف : دراسة مقارنة : المسئولیة الجنائیة لألطفال المنحرفین 

الطفل ومفھوم اإلنحراف في التشریعات الجنائیة والعلوم 
مظاھر إنحراف الطفل  - اإلجتماعیة والنفسیة والشریعة اإلسالمیة 

األطفال المنحرفون واألطفال المعرضون  -وأسبابھ ووسائل عالجھ 
 ...لإلنحراف

9627 

 La Responsabilité Pénale du : المسئولیة الجنائیة للشاھد
Témoin 5615 

 4071 المسئولیة الجنائیة للطبیب
دراسة مقارنة: المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي   9121 

المسئولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة و الشریعة 
 10333 اإلسالمیة

الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفیة التقاضي الدولي المسئولیة 
النظام  -المسؤولیة الجنائیة ومصادر القانون الجنائي الدولي : 

المعاھدات والمواثیق الدولیة -األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ... 
6833 

دراسة مقارنة بین التشریع : المسئولیة الجنائیة عن األعمال البنكیة 
ي والتشریع الجزائريالمصر  7943 

 2643 المسئولیة الجنائیة عن الجرائم األخالقیة عبر اإلنترنت
دراسة مقارنة: المسئولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة   10021 

- المالك : المسئولیة الجنائیة في البناء و الھدم للقائمین بالتدشین 
لسنة 101المھندس المعماري طبقا لنصوص القانون -اللمقاول 

 - البناء بدون ترخیص : أھم الجرائم المتعلقة باإلنشاءات : 1996
إستئناف  -البناء المخالف للمواصفات  -البناء خارج خط التنظیم 

 أعمال البناء الس

2581 

المسئولیة الجنائیة في جرائم التعذیب في ضوء الحمایة الجنائیة 
 1954 لحقوق اإلنسان

دراسة مقارنة بین : السیاسة الجنائیة  المسئولیة الجنائیة في ضوء
 7745 التشریع و الفقھ و القضاء

: المسئولیة الجنائیة في قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائیة 
 3127 الجزء األول

: المسئولیة الجنائیة في قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائیة 
 3126 الجزء الثاني

والمدنیة عن جرائم اإلرھاب الدوليالمسئولیة الدولیة الجنائیة   6237 
 3638 المسئولیة الدولیة عن األضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة

المسئولیة الطبیة عن الخطأ في تشخیص تشوھات الجنین و 
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي. : أمراضھ الوراثیة ....... 9820 

 -الصیدلي  -طبیب األسنان  - الجراح  -الطبیب . : المسئولیة الطبیة
االجھزة الطبیة -العیادة و المستشفى  - التمریض  . 6952 

المسئولیة القانونیة عن إنتاج و تداول األدویة و المستحضرات 
 9770 .الصیدلیة

األشكالیة الخاصة . : ( المسئولیة العقدیة في مجال المعلوماتیة
 9096 .( بضمان العیب الخفي وضمان عدم المطابقة

 7442 المسئولیة في مجال المعلوماتیة و الشبكات
المسئولیتان الجنائیة و المدنیة في القتل و اإلصابة الخطأ في ضوء 

1996الفقھ والقضاء متضمنا أحكام النقض حتى سنة   3125 



منذ إنشاء المحكمة : النصوص التشریعیة المحكوم بعدم دستوریتھا 
1995الدستوریة العلیا و حتى یونیو  .......... 6882 

النصوص التشریعیة الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
جمادى األولى عام  19المؤرخ في  05- 03أمر رقم : في الجزائر 

یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003یولیو  19الموافق  1424
 Textes regissant les droits d'auteur et les = المجاورة
droits voisins en algerie 

3292 

)النصوص الخاصة  التي لھا صلة بقانون ) التشریعیة والتنظیمیة 
 7109 العقوبات

أنواعھا، تدرجھا، : ( النصوص القانونیة من اإلعداد إلى التنفیذ 
 5035 (.......المبادئ التي تحكمھا،شكلھا

االمر . : النصوص القانونیة و التنظیمیة مع االجتھادات القضائیة
المتعلق بإلزامیة  31 -88المعدل والمتمم بالقانون  15- 74رقم 

 ...التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن حوادث المرور
5301 

 8351 األسلحة الناریة في الطب الشرعي
القواعد واآللیات: األسلحة المحرمة دولیا   2773 

تصنیف لألجتھادات : المصنف السنوي في القضایا المدنیة 
2012الصادرة خالل عام   7878 

 10365 المصنف في قضایا التنفیذ
 4708 المساھمون في الجریمة في قانون العقوبات الجزائري

دراسة مقارنة: المساھمات العینیة في الشركات التجاریة   727 
 3720 .المساءلة التأدیبیة للموظف العام

تأصیلیة تحلیلیة دراسة : المساھمة التبعیة في قانون العقوبات 
 3036 مقارنة

المساھمة الجنائیة في التشریع الجنائي المصري واإلسالمي وأحكام 
دراسة مقارنة بالتشریع الجنائي : محكمة النقض المصریة 

 اإلسالمي
5824 

 9614 المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائي الجزائري
لمرافعات اإلساءة في إجراءات التقاضي و التنفیذ في قانون ا

دراسة تأصیلیة مقارنة: المصري و الفرنسي   9791 

 1378 المطالبات و محكمة التحكیم و قوانین التحكیم العربیة
المظاھر والضمانات: المساواة في تقلد الوظیفة العامة   2407 

األسالیب اإلجرائیة الخاصة بالتحري والتحقیق في الجریمة 
 2096 المنظمة

وفي المادة الجمركیة : الجزائیة بوجھ عام  المصالحة في المواد
 5190 بوجھ خاص

 10225 المساجد و الزوایا في مدینة قسنطینة األثریة
واإلتاحة  - والتنظیم  -اإلختیار : المصادر اإللكترونیة للمعلومات 

 6232 في المكتبات

 1147 المصادر المرجعیة المتخصصة في المكتبات ومراكز المعلومات
المؤسساتي للعقار السیاحي في التشریع الجزائرياإلطار   6905 

 7949 اإلطار المؤسساتي لحمایة المساحات والمواقع المحمیة
 8507 اإلطار المؤسساتي لحمایة الساحل في التشریع الجزائري
 4562 اإلطار المؤسسي والوظیفي لمنظمة العمل الدولیة



قانون مكافحة الفساد  اإلطار المستحدث لجریمة الرشوة وفقا ألحكام
01- 06دراسة مقارنة بین القواعد العامة وقانون مكافحة الفساد :   2171 

اإلطار التشریعي والتنظیمي لرخصة التجزئة في المرسوم التنفیذي 
19/15رقم   10432 

دراسة . : اإلطار الدستوري لمساھمة الشعب في تعدیل الدستور
 9504 .تعدیل الدستور

القانوني لمھنة المرقي العقاري الخاص في التشریع اإلطار 
 7952 الجزائري

 9123 .اإلطار القانوني لمھنة التوثیق في التشریع الجزائري
دراسة تأصیلیة لمستندات الملف . : اإلطار القانوني للملف الضریبي

 6117 .الضریبي وإجراءاتھ

 5236 اإلطار القانوني آللیات تمویل السكن
قانوني لللرقابة على النشاط البنكي في الجزائراإلطار ال  9179 

 2196 .اإلطار القانوني للنشاط السیاحي و الفندقي
 Loi portant = اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي
système comptable fina,cier et ses annexes 5020 

 6739 . اإلطار القانوني للنفقات العامة
للتدابیر اإلحترازیةاإلطار القانوني   7665 

 116 اإلطار القانوني لوكالة السیاحة واألسفار في الجزائر
 5650 اإلطار القانوني للحق النقابي في الجزائر
 9576 اإلطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة
 6928 .اإلطار القانوني للسلطات اإلداریة المستقلة في الجزائر

الوكیل العقاري الخاص في التشریع اإلطار القانوني لنشاط 
 10528 الجزائري

 6259 اإلطار القانوني للسكن الترقوي العمومي في التشریع الجزائري
 2393 اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال

اإلطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجھود الدولیة و أحكام 
 950 . نقل التكنولوجیا في قانون التجارة الجدید

 8677 .اإلطار القانوني للعالقة بین الممول و اإلدارة الضریبیة
 4903 اإلطار القانوني لمعالجة اإلفالس البنكي
 5510 اإلطار القانوني للعقار السھبي في الجزائر
اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة اإلنترنت وفقا لقانون 

النظریة العامة للعقد في المعامالت اإللكترونیة و بالتأصیل مع 
دمحم یحیى المحاسنة; القانون المدني  

6021 

دراسة : اإلطار القانوني و التنظیمي ألمالك الوقف في الجزائر 
مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة مدعمة بأحدث النصوص القانونیة 
 و اإلجتھادات القضائیة

7328 

 4803 .اإلطار القانوني لتمویل المشاریع عبر البنوك
اإلطار القانوني والمؤسساتي لألمالك الوطنیة في القانون في 
 972 .الجزائر

 5400 اإلطار القانوني والتنظیمي للوقف العام في الجزائر
 5513 اإلطار القانوني والتنظیمي للمدینة في التشریع الجزائري
 6002 اإلطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري



اإلطار القانوني لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة في التشریع 
 231 . الجزائري

 486 اإلطار القانوني لصیغ إستغالل العقار االفالحي في الجزائر
األوراق المالیة : اإلطار القانوني لعملیات التداول في البورصة 

األوراق المالیة الشركات العاملة في مجال  -المتداولة في البورصة 
الجھات الرقابیة على تداول األوراق المالیة - . 

8384 

 7582 اإلطار القانوني لعملیات التركیز اإلقتصادي
 10212 اإلطار القانوني لعملیة التخطیط في تسییر الموارد البشریة
اإلطار القانوني لعقود مشاریع البنیة التحتیة الممولة من القطاع 

مقارنةدراسة : الخاص   6832 

دراسة قانونیة مقارنة: اإلطار القانوني لعقود بنك المعلومات   3748 
 408 اإلطار القانوني لعقد النشر اإللكتروني
 6792 المشاركة السیاسیة بین النظریة والتطبیق

المرفق العام ، الضبط اإلداري ، القرارات : النشاط اإلداري 
 7851 اإلداریة ، العقود اإلداریة

القرارات اإلداریة - الضبط اإلداري- المرفق العام: النشاط اإلداري 
العقود اإلداریة-  2104 

 1786 النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة
دراسة تحلیلیة في : األساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث 

 3004 إطار المفھوم القانوني للبیئة و التلوث

المحافظ العقاري في التشریع الجزائرياألساس القانوني لمسؤولیة   1044 
دراسة مقارنة: األساس القانوني لحمایة األسرار التجاریة   3599 

البناء والسكن والتعمیر: النشاط العقاري   8583 
المشاكل التي تثیرھا سلطة المنظمات الدولیة في الرقابة على حقوق 
 9048 اإلنسان

موقع المجلس الدستوري : القضاء المشاكل التي تعترض إستقالل 
 1805 ....... في مؤسسة الرقابة على دستوریة القوانین

في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة: المشاكل القانونیة   10501 
دراسة تحلیلیة : المشاكل القانونیة للمیاه الدولیة و تسویة منازعاتھا 

 6146 و مقارنة

الرابعالجزء : النزاع اإلداري   114 
 5941 النزاع المسلح و القانون الدولي العام

 - تنازع اإلختصاص : نصوصھا القانونیة: النزاعات اإلداریة 
قضاء التعویض -قضاء اإللغاء   8365 

 198 النزاعات المسلحة غیر الدولیة واستیفاء حقوق الضحایا
دراسة و تحلیل: النزاعات الدولیة   9126 

للمیاه للمیاه المشتركة في بالد ما بین النھرینالنزاعات الدولیة   9380 
نصوصھا القانونیة. : النزاعات الجبائیة والمالیة .... 8362 

موجھ لرجال : (النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ األحكام الجزائیة 
 5125 (القضاء

 5603 المساعد في كتابة البحوث
 l'assistance judiciare 4990 = المساعدة القضائیة
 3186 .النسب في اإلسالم واألرحام البدیلة



الجزء األول: اإلستمالك   5857 
 5504 اإلستئناف أمام محكمة الجنایات

فقھا وقضاء: اإلستئناف في المواد المدنیة والتجاریة   1436 
دراسة طبیة فقھیة قانونیة: اإلستنساخ البشري   4866 
: العلمیة و الحقائق الشرعیة اإلستنساخ البشري بین الطموحات 

 300 دراسة مقارنة

 8742 األسباب المستبعدة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة
شرح : األسباب الشائعة ألحكام البراءة في قضایا المخدرات 

 6758 للمشكالت العملیة في قانون المخدرات و اإلجراءات الجنائیة

ألھم مالمحھ و اتجاھاتھ دراسة تحلیلیة : اإلستثمار األجنبي المباشر 
 6409 في اإلقتصاد العالمي

 5087 اإلستثمار األجنبي في الجزائر
 6481 اإلستثمار األجنبي في الجزائر

التوریق: اإلستثمار الجماعي في الحقوق اآلجلة   10637 
 382 اإلستثمار عبر القیم المنقولة في القانون الجزائري
 8053 اإلستثمار في العقار الفالحي

الفرانشایز( اإلستثمار في الترخیص اإلمتیازي  ) = Investment 
in the Franchised Licence -Franchise 6561 

تسویة  -اإلستثمارات األجنبیة في منظمة التجارة العالمیة حمایتھا 
دراسة مقارنة مع اإلستثمارات في  - : F.E.I.W.T.O منازعاتھا
 .ضوء الفقھ اإلسالمي

9552 

ضمان : التحكیم التجاري الدولي : ستثمارات الدولیة اإل
 9128 .اإلستثمارات

03-10المستثمرات الفالحیة في ظل القانون الجدید   9155 
دراسة وثائقیة: اإلستبدال وإغتصاب األوقاف   3139 

 8555 اإلستیالء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري
التشریع الجزائرياإلستیالء المؤقت على العقار في   8752 

اإلستخالف في الحقوق وأثره على المنافع واألعیان في الفقھ 
دراسة مقارنة. : اإلسالمي  . 10009 

 8299 اإلستجواب و اإلعتراف فقھا و قضاء
دراسة : اإلستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة 

 9407 مقارنة

الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة اإلستجواب كأداة من أدوات 
دراسة مقارنة: التنفیذیة   1254 

دور المباحث الجنائیة و : اإلستجوابات الجنائیة في مفھومھا الجدید 
اإلنتربول في إثبات البراءة لألبریاء داخل السجون أو المتھمین في 
 .الجرائم

3454 

دراسة مقارنة : القانونیة أزمة دیون األفراد و معالجتھا : األستدانة 
 10078 في القانون المصري و الفرنسي

اإلستخبارات العسكریة و دورھا في تحقیق األمن القومي للدولة في 
 8336 الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

 1448 اإلستخدام السلمي للفضاء الخارجي
 5038 المستجدات التشریعة للحقوق بین اإلدارة والمواطن

في . : دث من المبادئ القضائیة في المنازعات الضریبیةالمستح 8300 



قضاء المحكمة الدستوریة العلیا والدوائر المدنیة و التجاریة 
 .والجنائیة بمحكمة النقض

حتى  1998من عام : المستحدث في أحكام محكمة النقض المدنیة 
2000عام   2035 

الجنائیة بمحكمة النقض المستحدث في المبادئ التي قررتھا الدائرة 
ویحتوي على أھم المبادىء القانونیة وقواعدھا والتي أصدرتھا : 

 ........محكمة النقض
995 

یشتمل على حلول : المستحدث في التحكیم التجاري الدولي 
للمشكالت العملیة الھامة التي یثیرھا التحكیم الدولي وآراء الفقھ 

1996حتى  1931وأحكام القضاء من سنة  .... 
9808 

الكتاب : المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 
الضبطیة القضائیة وإجراءات اإلستدالل : اإلستدالل واإلتھام: األول

الحفظ والوساطة - .... 
7544 

الكتاب : المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 
التحقیق : 2017نسخة معدلة ومنقحة : التحقیق والمحاكمة: الثاني

 ....اإلبتدائي والسلطة المختصة بھ وعالقتھا بسلطة اإلتھام
7543 

وأثر العمل بھ على مسائل األحوال الشخصیة: اإلستحسان   8190 
 414 اإلستحقاق في الوقف الخاص
 7666 اإلستراتیجیة األممیة إلنھاء العنف ضد المرأة

 -السیاسیة الخارجیة اإلستراتیجیة السیاسیة واألدبیات العربیة 
 -مفاھیم العلم في العقلیة العربیة  - أمریكا والقضیة الفلسطینیة 

القوى البشریة  -) ملف ( المشاكل والطموحات : الباحثون الشباب 
اإلتجاه القومي في الروایة المصریة -العربیة  ... 

3397 

اإلشتراك بالتحریض ووضعھ من النظریة العامة للمساھمة الجنائیة 
دراسة مقارنة :  3811 

 Partipation in) = اإلشتراك في الجریمة في الفقھ اإلسالمي
crime at the Islamic jurisprudence) 4395 

اإلسترداد كسبب من أسباب إكتساب الملكیة العقاریة في التشریع 
 9650 الجزائري

 6549 اإلستشارة في الصفقات العمومیة
المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة و اإلستقالل المالي للجماعات 

 8311 التطورات الضروریة

 7030 المستقبل العربي
 7031 المستقبل العربي
 7032 المستقبل العربي
 7033 المستقبل العربي
 7034 المستقبل العربي
 7035 المستقبل العربي

إعادة ھیكلة سیاسة األمم " : العقوبات الذكیة : "المستقبل العربي 
البیان الختامي للمؤتمر القومي العربي الحادي  -المتحدة في العراق 

الخلیج ... : دولة الرفاه العربیة - التعاون اإلقتصادي العربي  -عشر 
ملف(رؤى للمستقبل : العربي ) 

1969 

مجلة فكریة تعتني بقضایا الوحدة العربیة : المستقبل العربي 
الدراسات الفلسطینیة:  270العدد : ومشكالت المجتمع العربي   7036 

مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي: المستقبل العربي   8191 



 -واإلشتراكیة والرأسمالیة " بیریسترویكا"ال: المستقبل العربي 
 - حول الحركة العربیة الواحدة  - " الدیني - الحوار القومي " ندوة

 ... في قضایا وھموم راھنة تواجھ الحركة الثوریة العربیة
5338 

العرب والتحدي  -  2000اإلنتخابات المصریة : المستقبل العربي 
 - حقوق اإلنسان والبنك الدولي  - العرب في إسرائیل  -الثقافي 

كتب وقراءات -تأھیل مصافي النفط اللبنانیة   ... 
10353 

 -اإلمكانات الشعبیة العربیة لمناصرة اإلنتفاضة : المستقبل العربي 
ندوة(مناقشة لكتاب ھیكل :  سنوات الغلیان ) ............ 1976 

األخالق  - الوطن العربي والبحث عن إیدیولوجیا : المستقبل العربي 
/ العالقات العربیة  -والسیاسة في الفكر العربي المعاصر 

آفاق العالقات  - العالقات السیاسیة  - ) ملف(السوفیاتیة 
 .....اإلقتصادیة

1965 

العدد :المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي : المستقبل العربي 
19 9399 

المشاریع الوحدویة في النظام العربي المعاصر : المستقبل العربي 
سمیر أمین ونظریة  - قراءة سوسیولوجیة لمنھجیة ابن خلدون  -

السیاسة السوفیاتیة في عھد غورباتشیف تجاه  - التطور الالمتكافئ 
 الخلیج

1966 

تنمیة الموارد  - التجدید الثقافي و الغزو الثقافي : بي المستقبل العر
الطبقة و الدولة في المجتمعات العربیة -البشریة العربیة العربیة   

....... 
1974 

نساء دیمقراطیات بدون  -الى أین؟ ..الجزائر: المستقبل العربي 
تقریر التنمیة البشریة لعام  - العرب والتحدي التقاني  -دیمقراطیة؟ 

2001... 
1968 

جدلیات الشورى و  -العروبة الجدیدة و النھضة : المستقبل العربي 
لجنة  - النفط مقابل الغذاء و مسألة التعویضات  - الدیمقراطیة 

 ---------- التعویضات و تعویض الكویت
1979 

إسرائیل في  -العرب و اإلنتخابات األمریكیة : المستقبل العربي 
الدیمقراطیة في الوطن العربيالمواطنة و  - 2000العام   ....... 1980 

دور العمالة المواطنة في  -) ندوة(العرب والعالم : المستقبل العربي 
التقانة الحدیثة وتحدیات المستقبل -األقطار الخلیجیة   1967 

البشر  -حدود السلطة الخاصة بالنخب الحاكمة : المستقبل العربي 
إشكالیة  -) ملف(تفاضة الفلسطینیةاإلن -والتنمیة في الوطن العربي 

ببلیوغرافیا - یومیات  - مؤتمرات  -كتب ).... : ندوة( اإلشتراكیة . 
4205 

التكالیف  - حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب : المستقبل العربي 
السالح النووي  -نظام الوقف والمجتمع والدولة  -اإلجتماعیة للفساد 

تنمیة البشریة في الوطن ال: الملف اإلحصائي  - والبیئة العربیة 
 ...العربي

9578 

 -الصناعة العسكریة  -آلیات التوحید العربي , المستقبل العربي
 1970 اإلقتصاد األردني و أعباء الدیون الخارجیة

إسالمي - من أجل متحد عربي : المستقبل العربي , المستقبل العربي
ق عربیاتجربة التكامل و الوحدة األوربیة و قابلیتھا للتطبی -  1971 

إلى ... المرأة الخلیجیة : المستقبل العربي , المستقبل العربي
الثقافة و  -اإلستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي  -) ندوة (أین؟

الوحدة العربیة و مفاھیم اللمركزیة -السیاسة و األمن القومي   
........ 

1972 



السیاسي و اإلقتصاد : المستقبل العربي , المستقبل العربي
اإلطار  - العقل العربي و الثقافة  - اإلجتماعي للتنمیة العربیة
 .......... المرجعب للمثقف و السلطة

1963 

الغرب و  - الحقیقة و التاریخ : المستقبل العربي , المستقبل العربي
صعود اإلسالم :الجھاد  -المسالة الدینیة في الشرق األوسط 

المصالح اإلسرائیة أمریكا و -السیاسي و إنحداره  
1973 

 2097 اإلستعمال التعسفي ألموال الشركة
 9148 اإلستغالل الجنسي للطفل بین القانون الدولي والتشریع الجزائري
اإلستعمال الخاص لألمالك الوطنیة العمومیة بموجب العقد اإلداري 

رخصة الوقوف -رخصة الطریق : (وحید الطرف ) 10434 

 2005فیفري  23مناھضة قانون : والتاریخ اإلستعمار والقانون 
 6583 الممجد لإلستعمار

تعلیق : اإلستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة 
والصادرین تحت  2001لسنة  2و1على حكمى التحكیم رقمي 

10/9/2001رعایة مركز اإلسكندریة البحري الدولي في   ....... 
4463 

القانون الجمركيالمستفید من الغش في   5355 
 332 المسح العام لألراضي و التحقیق العقاري في التشریع الجزائري
 5971 .المسح العام لألراضي وتأسیس السجل العقاري
 6496 المسح العام لتأسیس السجل العقاري في الجزائر
 9087 المسح العقاري في الجزائر بین التشریع والتطبیق

الجزائريالمسح في القانون  . 10649 
الحمل  - الشخص الطبیعي : األشخاص واألموال في القانون المدني 

كیفیة حساب درجة  -أحكام المفقود و الغائب  -المستكن و حقوقھ 
 ....... القرابة

1725 

 2860 النشر اإللكتروني
الطباعة والصحافة اإللكترونیة والوسائط : النشر اإللكتروني 

 10504 المتعددة

شر اإللكتروني وحمایة المعلوماتالن  2748 
 6286 النشر الحدیث ومؤسساتھ

دراسة مقارنة بین : األطر القانونیة الستخدام الخالیا الجزعیة 
 10072 القانون المدني و الفقھ اإلسالمي

 -الرشوة : األطر القانونیة والثقافة التنظیمیة لمكافحة الفساد 
غسیل األموال -اإلختالس   2640 

دراسة حالة بجامعة الدكتور : األطر القانونیة الجدیدة للتوظیف 
 5799 .یحي فارس بالمدیة

من المسؤولیة المدنیة . : المضرور المستفید من التأمین اإلجباري
األشخاص الذین یشملھم التأمین: الناشئة من حوادث السیارات   

.......... 
6954 

مقارنةدراسة : اإلضراب المھني للعمال وآثاره   7953 
دراسة مقارنة: اإلضراب الوظیفي   9442 

دراسة مقارنة: والتجریم ... اإلضراب بین المشروعیة   5371 
 6513 األضرار المعنویة الناتجة عن اإلصابة الجسدیة
 6998 األضرار البیئیة وأثرھا على اإلنسان و كیف عالجھا اإلسالم؟

: القانونیة وآلیة الحمایة المفھوم والطبیعة : األسرار التجاریة  1405 



 دراسة مقارنة
 5067 األسرار التجاریة في للمكیة الفكریة
 5244 اإلشراف القضائي على العملیة اإلنتخابیة
اإلشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع 
 5055 الجزائري

أحكام الزواج في اإلجتھاد الفقھي و قانون , األسرة و التشریع
05-02األسرو الجزائري المعدل باألمر   4809 

النشرة الرسمیة , النشرة الرسمیة للتعلیم العالي و البحث العلمي
 Bulletin Officielle de = للتعلیم العالي و البحث العلمي
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

2790 

ث العلميالنشرة الرسمیة للتعلیم العالي والبح  = Bulletin 
officiel de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 

2792 

 Bulletin = النشرة الرسمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي
officiel l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique 

2793 

حث العلميالنشرة الرسمیة للتعلیم العالي والب  = Bulletin 
officiel l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique 

2794 

 Bulletin = النشرة الرسمیة للتعلیم العالي والبحث العلمي
officiel l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique 

2795 

العلمي النشرة الرسمیة للتعلیم العالي والبحث  = Bulletin 
Officielle de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

2791 

 Bulletin : النشرة الرسمیة لتعلم العالي و البحث العلمي
Officielle de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

1629 

 775 األسرة بین الجمود والحداثة
أحكامھم - واجباتھم  - حقوقھم : األسرى   9327 

 2897 النشریة الرسمیة للتعلیم العالي ىو البحث العلمي
 5800 األسس النفسیة للتحقیق الجنائي

ما ھیة : األسس الدولیة لحق اللجوء السیاسي و اإلنساني بین الدول 
 2978 اللجوء اإلنساني و مفھوم الالجئ و الدولة المضیفة

عقد اإلیجار األصلي و التعاقد من : األسس القانونیة لعقود اإلیجار 
 1459 الباطن

 6613 األسس العلمیة لكتابة الرسائل الجامعیة
 3417 األسس العلمیة لكتابة رسائل الماجستیر والدكتوراه
األسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي في القانون الخاص في 

مضوء الفقھ و قضاء التحكی  9767 

 6300 األسس العامة للقرارات اإلداریة في الفقھ والقضاء
المنازعات في  -التنفیذ  -اإلبرام : األسس العامة للعقود اإلداریة 

ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا ألحكام قانون المناقصات و 
 المزایدات

6316 



دراسة مقارنة: األسس العامة للعقود اإلداریة   3534 
مصر -لبنان  -في سوریا : العامة للعقود اإلداریة األسس  ... 7889 

مصر -لبنان  -في سوریا : األسس العامة للعقود اإلداریة  ... 7890 
 7450 األسس العامة في التحكیم التجاري الدولي

نظریة اإللتزام -المدخل إلى القانون : األسس العامة في القانون   9556 
الوسائل : المصرفیة اإللكترونیة المِسؤولیة في العملیات 

المسؤولیة  -العقد اإللكتروني  -العملیات اإللكترونیة  -اإللكترونیة 
الضرر و عالقة السببیة -  .... 

3539 

شرح ومقارنة: (المصطلحات المتقاربة في القانون المدني  ) 2573 
قاموس باللغتین : المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري 

والفرنسیة العربیة  4087 

أفریقیا وإقتسام المیاه بین دول . : المشكالت اإلقتصادیة والسیاسیة 
اإلتفاقیات والمفاوضات والمعاھدات - حوض النیل  . 1132 

 2934 .المشكالت التي یواجھھا تنفیذ العقود اإلداریة و آثارھا القانونیة
شمل دراسة ی: المشكالت العملیة و الدعاوى و الدفوع في عقد البیع 

 3130 تفصیلیة عن عقد البیع

شرح تفصیلي : المشكالت العملیة والدفوع في قانون التجارة 
 1880 ............ مقارن للمشكالت العملیة

المشكالت العملیة التي یثیرھا عقد البیع العرفي معلقا علیھا بأحدث 
 5907 أحكام محكمة النقض

ویشتمل الكتاب على : المباشرة المشكالت العملیة في أحكام الجنحة 
أحكام اإلدعاء المباشر وشروطھ وأھم الصیغ القانونیة معلقا بأحدث 
األراء الفقھیة وأحكام القضاء وأھمھا القذف والسب وتبدید منقوالت 
 ...الزوجیة وخیانة األمانة والشیك

1931 

المشكالت العملیة في نظام المرافعات الشرعیة ونظام التحكیم 
يالسعود  269 

المشكالت العملیة في الجرائم الجنائیة حسب أحدث التعدیالت 
جرائم : قانون اإلجراءات - قانون العقوبات : والصیغ القانونیة 

 - الدعوى المدنیة  - اإلعتراف  - التلبیس والتفتیش  - الشكوى 
 ...إنقضاء الدعوى الجنائیة

8066 

 -الھروب  -الغیاب : المشكالت العملیة في الجرائم العسكریة 
 -اإلجراءات العملیة للمحاكمة : تخلف اإلستدعاء - تخلف التجنید 

المحاكم العسكریة - أسباب البراءة  ... 
7742 

في : المشكالت العملیة في القبض و التفتیش والدفوع والبطالن 
محاكم الجنایات والتعلیمات العامة  -أحكام النقض  -ضوء الفقھ 

 للنیابات
1709 

أحدث اآلراء الفقھیة و أحكام : عملیة في جرائم الشیك المشكالت ال
المحاكم المختلفة في أھم المشاكل العملیة التي تثار بصدد جرائم 
الشیك مع بحث خاص عن دعوى التزویر الفرعیة والصیغ 
 القانونیة

1711 

المشكالت العملیة في جرائم القذف والسب معلقا علیھا بأحدث 
2001أحكام النقض حتى عام   9890 

المشكالت العملیة في جرائم القتل و الجرح و الضرب و تنظیم 
وملحق بأحدث : إجراءات الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي 

أحكام محكمة النقض ونماذج من أحكام محاكم الجنایات في المھم 
 من القضایا

1730 



المشكالت العملیة في دعاوى الطالق والفسخ والخلع للمصریین 
مین وغیر المسلمینالمسل  2967 

دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد : المشكلة التنفیذیة 
 difficulté d'exécution 2336 = والنصوص القانونیة

 7373 المشكلة في تعریف اإلرھاب
بمشاركة منظمة الیونسكو : األشكال المعاصرة للعنف وثقافة السلم 

 FORMES = ومساھمة المنمة العالمیة للصحة
CONTEMPORAINES DE ET CULTURE DE 
LAPAIX 

2826 

دراسة مقارنة: اإلشكاالت اإلجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة   3358 
 7572 اإلشكاالت التي یثیرھا نظام الشھر العیني في التشریع الجزائري
اإلشكاالت القانونیة المتعلقة بنظام الشھر العیني الجزائري وطرق 
 10191 تسویتھا

 Revue = األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة
Academique Des Etudes Sociales Et Humaines 6469 

 10348 المكافحة الدولیة لجرائم الفساد
 5459 المكتبات ومراكز المعلومات النوعیة

أسس علمیة حدیثة ومدخل منھجي : المكتبات والمعلومات والتوثیق 
 2906 عربي

األسس النظریة والتطبیقات العملیة: المكتبات الرقمیة   1462 
 - مقومات  -رساالت : المكتبات العصریة ومراكز المعلومات 

 8195 تطبیقات

دراسة قانونیة وعملیة. : اإلكتتاب في رأس مال الشركة المساھمة . 10503 
قضایا ومشكالت تربویة : المكتبة المدرسیة والوسائط اإللكترونیة 

تكنولوجیةو  2166 

 47 المكتبة المدرسیة ودورھا في بناء وتنمیة ثقافة الطالب
دراسة نظریة : المكتبة المدرسیة في مواجھة ثورة المعلومات 

 9331 وتطبیقیة

 6114 المكتبة التاریخیة ومناھج البحث
دراسة مقارنة: اإلكراه وأثره في المسئولیة الجنائیة   1781 

دراسة مقارنة بین المذاھب الفقھیة األربعة : النكاح اإلكراه في عقد 
 The coercion in marriage وقانون األحوال الشخصیة
contract 

2178 

 6136 النقل و الشحن و التامین البحري في ضوء القانون الدولي
الحي : النقل القسري للسكان في ظل القانون الدولي المعاصر 

 78 الفلسطیني الشیخ جراح نموذجا

 10158 النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادیة
 5312 األقلیات و حقوق اإلنسان
 4422 .اإلقالة في عقد البیع

دراسة : المقاولة من الباطن في ضوء أحكام القضاء والتشریع 
 670 مقارنة مع الفقھ اإلسالمي

 516 المقاومة العربیة اإلسالمیة في القانون الدولي المعاصر
نزع الملكیة العقاریة  -المقاومة في الشعر الجزائري الحدیث 

السیاسة اإلداریة الفرنسیة -للجزائریین  -------- = 5224 



Contribution du M.A.L.G. a la lutte de libération 
nationale -Frantz fanon ........... 
 4660 المقابل المالي في الصفقات العمومیة

لنزاعات المسلحة بین الوضع القانوني وضمانات المقاتلون أثناء ا
 15 الحمایة

دراسة مقارنة بین القانون : المقاصة في المعامالت المصرفیة 
 3928 ........... والشریعةاإلسالمیة

دراسة تحلیلیة ألھم : المقاصد الشرعیةفي األحوال الشخصیة 
 1259 المقاصد الشرعیة في قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي

 1370 اإلقتباس و الحقوق الفكریة للمؤلف في النظریة و التطبیق
 6040 اإلقتصاد الدولي
 10157 اإلقتصاد الدولي
 10370 اإلقتصاد الدولي

نظرة عامة على بعض القضایا: اإلقتصاد الدولي   9338 
النظام الجدید  -نظریة التجار الدولیة : اإلقتصاد الدولي المعاصر 

أھم مشكالت اإلقتصاد الدولي المعاصر -العالمیة للتجارة   7608 

 1401 .اإلقتطاف من المصنفات
 7815 المقدمات األساسیة في القانون الدولي الجنائي
 1119 المقرر في منھجیة البحث العلمي

دراسة تحلیلیة تطبیقیة لقانون الطعن بالنقض في : النقض الجنائي 
محكمة النقض وآراء الفقھ المواد الجنائیة مع أحدث أحكام  3866 

 5082 األقطاب الجزائیة المتخصصة في التشریع الجزائري
مبادرات ومقترحات ...الواقع: النظم والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة 

 3808 .التطویر والتفعیل

بحوث وأوراق عمل : النظم والقواعد القانونیة للتجارة اإللكترونیة 
عقدتھا المنظمة حول موضوعات التجارة  الملتقیات والندوات التي

 اإللكترونیة والمعامالت الرقمیة وعقود اإلستثمار الدولیة
2641 

دراسة حول العالقة بین النظام السیاسي والنظام : النظم اإلنتخابیة 
 8693 اإلنتخابي

 2977 النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعلومات
فالنظم التأدیبیة المقارنة للموظ  7037 

 2985 النظم الدولیة بین الشریعة والقانون الدولي الخاص
 8539 النظم الجمركیة اإلقتصادیة في التشریع الجزائري
 1056 النظم الحدیثة في إدارة المؤسسات العقابیة واإلصالحیة

دراسة : السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید : النظم الدستوریة 
الدول والحكومات :مقارنة نظریة وتطبیقیة   5219 

في الدول العربیة: النظم الدستوریة والسیاسیة   2701 
 3089 النظم السیاسیة
 5900 النظم السیاسیة
 7498 النظم السیاسیة

الحقوق و -الحكومات- النظریة العامة للدولة: النظم السیاسیة 
 5570 الحریات العامة

الدول و الحكومات: النظم السیاسیة   8325 



الحكومة صورھا و أسالیبھا  -الدولة  - السلطة : النظم السیاسیة 
الحقوق و الحریات العامة -أنواعھا و تنظیماتھا  -اإلنتخابات   10549 

الكتاب : النظم السیاسیة   -الحكومات  -الدول : التنظیم السیاسي  :
 3279 الحقوق والحریات العامة

المؤسسة : ة التشریعیة السلط: الكتاب الثالث : النظم السیاسیة 
 3280 الدستوریة األولى

الخصائص العامة: الكتاب الثاني : النظم السیاسیة   3278 
المؤسسة : السلطة القضائیة : الكتاب الخامس : النظم السیاسیة 

 3284 الدستوریة الثالثة

المؤسسة : السلطة التنفیذیة : الكتاب الرابع : النظم السیاسیة 
الثانیةالدستوریة   3282 

الحقوق والحریات العامة : الكتاب السادس: النظم السیاسیة 
 3283 وضمانات حمایتھا

دراسة للنماذج الرئیسیة الحدیثة و نظم الحكم في : النظم السیاسیة 
 5388 البلدان العربیة و للنظام السیاسي اإلسالمي

 618 النظم السیاسیة و القانون الدستوري
و القانون الدستوريالنظم السیاسیة   3619 

 9749 النظم السیاسیة و القانون الدستوري
 -إختیار الحكام  -ذاتیة الدولة : النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

 3088 ......... سلطات الحكم

تحلیل النظام الدستوري : النظم السیاسیة و القانون الدستوري 
 8327 المصري

دراسة مقارنة في النظام : الدستوري النظم السیاسیة و القانون 
 9024 الدستوري في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

دراسة تحلیلیة للنظام : النظم السیاسیة و القانون الدستوري 
 8324 الدستوري اللبناني

 Political systems and = النظم السیاسیة و القانون الدستوري
consitutional law 9246 

السیاسیة والقانون الدستوريالنظم   1371 
 9247 النظم السیاسیة والقانون الدستوري
 9750 النظم السیاسیة والقانون الدستوري
 9756 النظم السیاسیة والقانون الدستوري

الحقوق  -الحكومة  -الدولة : النظم السیاسیة والقانون الدستوري 
توريالمبادىء العامة للقانون الدس-والحریات العامة  ... 9686 

 3246 النظم السیاسیة الدیمقراطیة كأساس للحوار بین الحضارات
 639 النظم السیاسیة في ظل العولمة
النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في األغراض 
 2280 السلمیة

دراسة تحلیلیة في النشأة والتطور: النظم العقابیة   2824 
البحث العلميالمعلوماتیة و   1230 

 8185 اإلعالم والقانون في حمایة الطفل العربي
قضایا فكریة ودراسة تحلیلیة ومیدانیة: اإلعالم وحقوق اإلنسان   9772 

 2781 األعمال الوالئیة في التنفیذ الجبري بین قاضي التنفیذ و إدارة التنفیذ
 6026 األعمال التجاریة بالقیاس



اإلداریةاألعمال القانونیة   7359 
اإلعالن القضائي بین قیمة الوقت في الدعوى ومبدأ سلطان اإلرادة 
 7924 في الخصومة

اإلعالن القضائي عن طریق البرید اإللكتروني في النظریة و 
 6176 التطبیق

دراسة تأصیلیة و تحلیلیة في القانونین الدولي : اإلعالن عن الدولة 
 9950 العام و الدستوري

دراسة . : ات والعالمات التجاریة بین القانون واإلجتھاداإلعالن
الدراسات - اإلجتھادات  - القوانین  -تحلیلیة شاملة   100 

 1195 اإلعالنات الصحفیة والمسئولیة الجنائیة
دراسة تحلیلیة نقدیة طبقا لقانون المرافعات : اإلعالنات القضائیة 

بعض التشریعات  م مع اإلشارة إلى 2002لسنة ) 40(الیمني رقم 
 العربیة

5386 

 2780 النظام األوروبي لحمایة حقوق اإلنسان
 06النظام المؤسساتي للوقایة من الفساد ومكافحتھ في إطار القانون 
- 01  10534 

دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة و : النظام المالي للزوجین 
 991 التشریعات العربیة و التشریعات الفرنسیة

دراسة مقارنة: م الالمركزي و تطبیقاتھ النظا  9003 
النصوص الكاملة: النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   4929 

النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و القواعد اإلجرائیة و 
 1158 قواعد اإلثبات و أركان الجرائم الدولیة

العمومیةالنظام الذي یحكم مسابقات اإللتحاق بالوظیفة   4689 
ضوابط الجزاءات التأدیبیة: النظام التأدیبي   5417 

 1941 النظام التأدیبي للموثق والمحضر القضائي
النظام التأدیبي بین قانون العمل والقانون األساسي العام للوظیفة 
 4764 .العمومیة في الجزائر

 891 النظام التأدیبي في الجزائر بین الفاعلیة والضمان
اإلحتباس  - الغالف الجوي  - تلوث الھواء . : (النظام البیئي

 3997 .(الحراري

دراسة مقارنة: النظام البرلماني   7604 
 3769 النظام البرلماني و المسؤولیة السیاسیة

مسالة نھایة التاریخ و : و المتغیر ...النظام الدولي الجدید الثابت 
المستقبل الرؤیة األمریكیة لحروب- صراع الحضارات   .... 2747 

 610 النظام الدولي الجدید بین الواقع الحالي والتصور اإلسالمي
 6353 النظام الداخلي للمجلس الدستوري

جبایة األشخاص الطبعیین و . : النظام الجبائي الجزائري الحدیث
 5964 .المعنویین

 4826 النظام الجبائي الجزائري بین النصوص التشریعیة والواقع
 115 النظام الدستوري الجزائري

دراسة : دولة األمیر عبد القادر : النظام الدستوري الجزائري 
 189 تحلیلیة مقارنة

 190 النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي
الفاعلیة - المقومات  -الماھیة : النظام الحزبي   2887 



النظم الوضعیة دراسة مقارنة بین : النظام الحزبي في مصر 
 6824 والشریعة اإلسالمیة

مقارنة: النظام الرئاسي األمریكي و الخالفة اإلسالمیة   3713 
دراسة دستوریة : النظام السیاسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونیة 

 3018 شرعیة وقانونیة مقارنة

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في : النظام السیاسي الجزائري 
الجزء الثالث: السلطة التنفیذیة  - 1996دستور ضوء   4986 

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في : النظام السیاسي الجزائري 
الجزء األول:  1976و  1963ضوء دستور ي   4984 

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في : النظام السیاسي الجزائري 
الجزء الثاني:  1989ضوء دستور ي   4985 

 -السلطة :  1978إلى  1962النظام السیاسي الجزائري من 
اإلیدیولوجیا -اإلقتصاد والسیاسة  - المؤسسات   5287 

1996النظام السیاسي الجزائري في ظل تعدیل دستور   . 10527 
النظام القانون لتدخل المرقي العقاري في األنسجة العمرانیة القدیمة 

55-16وفق المرسوم التنفیذي رقم   2222 

مثل: النظام القانوني لألمن الغذائي العالمي بین النظریة و التطبیق   
= Legal system of world food security between 
theory and application 

393 

النظام القانوني لألنھار الدولیة نظرة تطبیقیة على بعض األنھار 
 1345 العربیة

مومیةالنظام القانوني لألمالك الوطنیة الع  896 
 8494 النظام القانوني لألمالك الوطنیة العمومیة
 457 النظام القانوني لألمالك الوطنیة في الجزائر

نصوص تشریعیة وأخرى : النظام القانوني لألمالك الوقفیة 
 Le systeme juridique = تنظیمیة مدعمة باإلجتھاد القضائي
relative au biens wakfs 

5021 

القانوني لألمالك المینائیة في التشریع الجزائريالنظام   10275 
النظام القانوني إلنھاء العالقة الوظیفیة في اإلدارات والمؤسسات 
 290 . العمومیة

 297 النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري
 7964 .النظام القانوني للمنازعات الضریبیة في الجزائر

دراسة مقارنة: القانوني للمناقصات العامة النظام   3253 
 9821 النظام القانوني لمھنة محافظ البیع بالمزاد العلني
 806 النظام القانوني لمھنة المھندس الخبیر العقاري
 9894 النظام القانوني لمھنة الموثق
 9985 النظام القانوني لمھنة المرقي العقاري

الدولة الخاصةالنظام القانوني ألموال  . = Legal regulation to 
the special properties of the country 9866 

 195 النظام القانوني لإلنتخابات المحلیة في التشریع الجزائري
النظام القانوني لإلنتخابات المحلیة في ظل القانون العضوي 

المتعلق بنظام اإلنتخابات 01/21  5029 

لإلنتخابات في الجزائر على ضوء تعدیالت سنة النظام القانوني 
2016 2368 



 1536 النظام القانوني لإلمتیاز غیر القابل للتحویل الى تنازل
 6250 النظام القانوني لألمین العام للبلدیة
 5418 النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومیة
 2294 النظام القانوني للمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
 10202 النظام القانوني للمؤسسات اإلقتصادیة اإلشتراكیة في الجزائر
 8596 النظام القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 10344 النظام القانوني للملكیة المشتركة
 4935 النظام القانوني للملكیة المشتركة في الجزائر

الجزائريالنظام القانوني للملكیة الشائعة في التشریع  . 5240 
النظام القانوني للملكیة العقاریة من خالل النصوص الصادرة من 

اإلیجار  -العقد العقاري  - الملكیة العقاریة :  1999إلى  1962سنة 
الرھن - . 

5596 

 2358 .النظام القانوني للمنع من السفر
 8440 النظام القانوني لممارسة األنشطة المنجمیة في الجزائر

القانوني للوالیة في الجزائرالنظام  . 2232 
 1136 .النظام القانوني للمتلكات الثقافیة العقاریة
 10627 النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون اإلداري الجزائري
 9295 .النظام القانوني للوحدات اإلقتصادیة في الجزائر

03 - 06النظام القانوني للمتربص وفق األمر   5382 
النظام القانوني للوزیر األول في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري 
2016 9977 

النظام القانوني للوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاریین 
 8706 الحضریین

 9218 النظام القانوني للوكالة الوطنیة للتشغیل
 9145 النظام القانوني للوظائف العلیا في الجزائر

الجزء األول والثاني: ني للمحل التجاري النظام القانو  10646 
 10294 النظام القانوني للمدن الجدیدة في الجزائر
 6932 النظام القانوني إلندماج الشركات
 7829 النظام القانوني إلندماج الشركات في القانون الجزائري
 6328 النظام القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ
 9027 النظام القانوني لألجور في التشریع الجزائري
النظام القانوني للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في التشریع 
 4923 الجزائري

 1076 النظام القانوني للمجلس األعلى للقضاء
 5212 .النظام القانوني للمجلس األعلى للقضاء
 6333 النظام القانوني للمجلس الدستوري في الجزائر
 329 .النظام القانوني للمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة

القانون العضوي (النظام القانوني لألحزاب السیاسیة في الجزائر 
04 -  12رقم   1077 

 7377 النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة
 9115 النظام القانوني لألرباح في شركة المساھمة

بقة على التعاقدالنظام القانوني للمرحلة السا  3665 



 1832 النظام القانوني للمرفق العمومي
 3376 النظام القانوني للمسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ
 2297 .النظام القانوني للمسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ
 1131 .النظام القانوني للمسؤولیة في المستشفیات

دراسة تأصیلیة . : والخدماتالنظام القانوني لإلشھار عن المنتجات 
 5094 .لإلشھار التجاري

دراسة مقارنة: النظام القانوني إلنشاء الوحدات اإلتحادیة وتنظیمھا   1316 
 4934 النظام القانوني للمضائق البحریة بین سیادة الدول وحریة المالحة
 9321 النظام القانوني للمساحات الخضراء في الجزائر

دراسة مقارنة: للمصادقة على التوقیع اإللكتروني النظام القانوني   6581 
الصورة -الشیك : النظام القانوني للمصارف اإللكترونیة   7818 

النظام القانوني لإلستثمار األجنبي في العقارات التابعة لألمالك 
 1757 الوطنیة الخاصة

 777 النظام القانوني لإلستثمار في الجزائر
لإلستثمارات األجنبیة النفطیةالنظام القانوني  . 6985 

بین : النظام القانوني لإلشراف على إجراءات التنفیذ الجبري 
 9100 قاضي التنفیذ وإدارة التنفیذ

 6957 .النظام القانوني لألسرة في الشرائع غیر اإلسالمیة
دراسة مقارنة: النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساھمة   6515 

ي لملكیة األراضي الفالحیة الخاصةالنظام القانون . 821 
وفق إتفاقیة مونتریال لعام . : النظام القانوني للنقل الجوي الدولي

تحدیث نظام وارسو"  1999  " 3992 

 8729 النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة
دراسة نقدیة: النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة   6279 

لمالیة البلدیة في التشریع الجزائري النظام القانوني  5374 
 4957 .النظام القانوني لناظر الوقف في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة في القانون المدني: النظام القانوني للتمویل العقاري   271 
النظام القانوني للتأمین العقاري ضد الكوارث الطبیعیة في التشریع 
 125 الجزائري

وني للبناء في أرض الغیر في التشریع الجزائريالنظام القان  . 8462 
 4811 . النظام القانوني لمتولي الوقف
 6800 النظام القانوني للتمثیلیات العمالیة في التشریع الجزائري
 3444 النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني
النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء التشریعات العربیة و 

2004لسنة  15اإلتفاقیات الدولیة و القانون   10412 

دراسة نقدیة في القانون الفرنسي: النظام القانوني للتأجیر التمویلي   
= Le asing - crrdit - bail 8945 

 - LEASING CRéDIT = .النظام القانوني للتأجیر التمویلي
BAIL 6037 

دراسة : الخصخصة: النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص 
 10502 مقارنة

: النظام القانوني للتدابیر الوقتیة و التحفظیة في مجال التحكیم 
 550 دراسة عملیة ألھم الصیغ التحكیمیة



 3446 النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني
 8144 النظام القانوني للتحقیق الدولي في جرائم الكمبیوتر

ات الدولیةالنظام القانوني إلبرام المعاھد  5325 
النظام القانوني إلبرام العقد اإللكتروني على ضوء قانون التوقیع 

دراسة مقارنة في ظل : اإللكتروني والمعامالت اإللكترونیة 
 القوانین العربیة واألجنبیة

3668 

 5257 النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر
تحلیلیة دراسة: النظام القانوني للترقیة العقاریة  5138 

 6404 النظام القانوني للتسویق في الجزائر
 234 النظام القانوني لوكالة عدل

15-16النظام القانوني للتقاعد على ضوء القانون   7958 
 6795 النظام القانوني للتقییمات العقاریة في التشریع الجزائري

منقحة نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة : النظام القانوني للتقییس 
 Systeme juridique de la = ألحدث تعدیالتھا
normalisation 

5023 

النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشریعات الدول 
دراسة تحلیلیة. : العربیة . 3467 

النظام القانوني للتفاوض على عقود األعمال في ضوء التشریع 
 7673 الجزائري

دراسة تحلیلیة مقارنة: التحكیم النظام القانوني إلتفاق   3826 
النظام القانوني إلدماج األراضي الفالحیة ضمن القطاع العمراني 
 4980 في الجزائر

أسطورة : النظام القانوني للجماعات المحلیة اإلداریة في إنجلترا 
 2028 الحكم المحلي

 المركزیة الفرعونیة: النظام القانوني للجماعات المحلیة المصریة 
 2027 بین واقع مؤلم و قانون ھزیل

 213 النظام القانوني لمجلس المنافسة
ودستور  01/10النظام القانوني لمجلس المحاسبة مابین األمر 

2020 8056 

دراسة مقارنة: النظام القانوني للجنسیة في الدولة اإلسالمیة   5886 
دراسة مقارنة: النظام القانوني لمجمع الشركات   122 

 752 . النظام القانوني للجمعیات في الجزائر
 6611 النظام القانوني للجان اإلداریة المتساویة األعضاء
 9185 النظام القانوني للجان البرلمانیة في الدستور الجزائري
 6182 النظام القانوني للحالة المدنیة في الجزائر
 6740 النظام القانوني للدائرة في التنظیم اإلداري الجزائري
النظام القانوني إلدارة وإستثمار األمالك الوقفیة في التشریع 

العقار أنموذجا -الجزائري  - 6352 

 2575 النظام القانوني إلدارة السجون الجزائریة وإصالحھ
 8754 النظام القانوني إلدارة شركات المساھمة

النظام القانوني للدبلوماسیة متعددة األطراف في ضوء القانون 
 1120 الدبلوماسي المعاصر والممارسة الدولیة

النظام القانوني للدبلوماسیة متعددة األطراف في ضوء القانون  2252 



 الدبلوماسي المعاصر والممارسة الدولیة
 5324 النظام القانوني للجبایة العقاریة في التشریع الجزائري

الجزائیة في قانون اإلجراءات : النظام القانوني للحبس المؤقت 
 9757 الجزائري

دراسة مقارنة: النظام القانوني للجرائم اإلنتخابیة   5502 
 6814 النظام القانوني للخصومة أمام محكمة اإلحالة بعد النقض
 2102 النظام القانوني للخزینة العمومیة في الجزائر

تحول شركات القطاع العام إلى . : النظام القانوني للخصخصة
الخاص شركات القطاع .... 1772 

 9507 النظام القانوني للحكم القضائي في المرافعات المدنیة و التجاریة
 1776 .النظام القانوني لمحكمة التنازع
 416 النظام القانوني لمحكمة الجنایات في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: النظام القانوني للحقوق الدستوریة للخصم   2634 
للحقیبة الدبلوماسیةالنظام القانوني   9536 

 6547 النظام القانوني للدفاع اإلقتصادي في الجزائر
 1777 النظام القانوني ألراضي العرش في التشریع الجزائري
 9568 النظام القانوني للرسم والنموذج في الجزائر
 7101 النظام القانوني للرقابة على البناء

المدنیة في مجال الوقایة ومجابھة النظام القانوني لمرفق الحمایة 
 8960 األخطار الكبرى

النظام القانوني للسالمة و الصحة في مجال النقل و خاصة النقل 
 Regulations relative to safety and ealth in = .البحري
the field of transports special focus onmaritime 
transports 

6025 

الطبیة في النزاعات المسلحةالنظام القانوني للطواقم   8478 
النظام القانوني إلستغالل الموارد المائیة الجوفیة في التشریع 
 8 . الجزائري

 5009 النظام القانوني إلستغالل المنطقة اإلقتصادیة الخالصة
 2406 .النظام القانوني إلستغالل األراضي الفالحیة في الجزائر

الحافظة العقاریة في مجال العقار النظام القانوني إلستغالل 
 2919 الصناعي

النظام القانوني إلستغالل العقار الموجھ للنشاط الصناعي 
 10531 والمنازعات الناجمة عنھ

النظام القانوني إلستغالل العقار الصناعي في إطار التنمیة 
 733 المستدامة

اإلستثمارالنظام القانوني إلستغالل العقار الصناعي في عملیة   4804 
 10307 النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة: النظام القانوني للشیك   9034 
 207 النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیات
 9598 النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسیات

دراسة مقارنة: مھنیة النظام القانوني للشركات المدنیة ال  = The 
legal regime for civil professional companies a 
comparative study 

9957 



الوطنیة المعاصرة والقانون الدولي  -النظام القانوني للشركات عبر
 8208 العام

 988 .النظام القانوني للشركة القابضة
 4802 النظام القانوني للسكن الترقوي المدعم
 8551 . النظام القانوني للسكنات الوظیفیة والمنازعات المترتبة عنھا
النظام القانوني للسكنات الوظیفیة والمنازعات المتعلقة بھا في 
 4219 الجزائر

 1793 النظام القانوني للسكنات الوظیفیة والمنازعات التي تثیرھا
 4879 النظام القانوني لنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة
النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة من ألجل المنفعة العمومیة في 
 6617 التشریع الجزائري

 5353 النظام القانوني للصفقات العمومیة اإللكترونیة
النظام القانوني لمكافحة اإلغراق والدعم السلعى الصناعي في إطار 
 1201 منظمة التجارة العالمیة

لمكافحة الرشوة في الجزائرالنظام القانوني   5019 
 6601 النظام القانوني للقرار اإلداري
 5373 النظام القانوني للقرارات اإلداریة الفردیة لتسییر الموظفین
 10198 النظام القانوني للقضاء العسكري في الجزائري

اإلعتماد المستندي : "النظام القانوني للعملیات البنكیة الدولیة 
البنكیةوالكفالة  " 6556 

دراسة فقھیة و : النظام القانوني للعادة المھنیة في عالقات العمل 
 2659 قضائیة

 8233 النظام القانوني للعطل في التشریع الجزائري
 8503 النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر

النظام القانوني للعقد اإللكتروني و المسؤولیة عن اإلعتداءات 
دراسة مقارنة في الفوانین الوطنیة و قانون : ة اإللكترونی

 األونسیترال النموذجي و الفقھ اإلسالمي
750 

 8227 النظام القانوني لمفتشیة العمل في الجزائر
 7362 النظام القانوني اللتزام البنك بالمحافظة على سریة الحسابات
 2920 النظام القانوني و المؤسساتي للمحكمة العلیا

القانوني و المؤسساتي للعقار السیاحي في الجزائرالنظام   6263 
شرح تفصیلي : النظام القانوني و القضائي في اسرائیل و فلسطین 

مصادر : للنظام القانوني و القضائي في إسرائیل وفلسطین، أوال 
 ... القانون اإلسرائیلي والقوانین

1873 

لضمان اإلجتماعي النظام القانوني لتأمین إصابات العمل في قانون ا
دراسة مقارنة بین القانون المصري و الفرنسي: األردني   3917 

دراسة متعمقة في القانون : النظام القانوني لتنفیذ األحكام األجنبیة 
 6648 الدولي الخاص

النظام القانوني لتنفیذ القرارات القضائیة اإلداریة في مواجھة 
 7484 اإلدارة

العقد اإلداريالنظام القانوني لتنفیذ   7542 
 9 النظام القانوني والمؤسساتي للنشاط المنجمي في الجزائر
 2061 النظام القانوني والمؤسساتي للعقار الموجھ لإلستثمار في الجزائر



یتضمن : النظام القانوني والمحاسبي لشركات التوصیة البسیطة 
 2886 ...تأسیس شركة التوصیة البسیطة

: فیض رأس مال شركات األموال الخاصة النظام القانوني لتخ
 10049 دراسة مقارنة

 5954 .النظام القانوني لبراءات اإلختراع و الرسوم و النماذج الصناعیة
النظام القانوني لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع 
 9152 الجزائري

 1083 النظام القانوني لبطاقة الدفع اإللكتروني
الوالیة نموذجا: القانوني لتسییر میزانیة الھیئات المحلیة النظام   4900 

 4956 النظام القانوني لتسییر العقار الصناعي في الجزائر
 1791 النظام القانوني لتسییر العقار الفالحي في الجزائر

دراسة في إستقالل الحجوز مع : ( النظام القانوني لتعدد الحجوز 
 6161 ( توحید اإلجراءات

النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة الواردة على 
 10522 العقار

مرض . : النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة
اإلحتفاظ بالحیازة والمنفعة - الموت  . 10470 

 5562 النظام القانوني لحمایة األجور في القانون الجزائري
المستھلك في إطار المعامالت اإللكترونیةالنظام القانوني لحمایة   10602 

النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة و 
 3384 المقارنة

: الكتاب الثاني : النظام القانوني لحمایة التجارة اإللیكترونیة 
 6656 الحمایة الجنائیة لنظام التجارة اإللكترونیة

نظام : الكتاب األول . : التجارة اإللكترونیةالنظام القانوني لحمایة 
 6643 .التجارة اإللكترونیة وحمایتھا مدنیا

النظام : الكتاب األول: النظام القانوني لحمایة الحكومة اإللیكترونیة 
 6642 القانوني للحكومة اإللیكترونیة

الحمایة : الكتاب الثاني: النظام القانوني لحمایة الحكومة اإللكترونیة 
 6641 الجنائیة و المعلوماتیة لنظام الحكومة اإللكترونیة

دراسة : النظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا اإلتجار بالبشر 
مقارنة بین الفقھ اإلسالمي واألنظمة الوضعیة في ضوء النظام 
 األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة واإلتفاقیات والقوانین ذات الصلة

2148 

لحوكمة الشركاتالنظام القانوني   6563 
الصحافة و النشر. : "النظام القانوني لحریة التعبیر  " 6808 

 5791 النظام القانوني لحكومة الشركات
 208 النظام القانوني لحق اإلرتفاق في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: النظام القانوني لحقوق اإلمتیاز   2245 
الشعبي الوالئيالنظام القانوني لرئیس المجلس   7134 

 7457 النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي
النظام القانوني لرخصة البناء على األراضي الفالحیة في التشریع 
 1647 الجزائري

النظام القانوني لرخصة البناء في المناطق الخاصة في التشریع 
 5115 الجزائري

االراضي الفالحیةالنظام القانوني لرخصة البناء في   6330 



 8538 النظام القانوني لشھادة الحیازة في التشریع الجزائري
دراسة على ضوء : النظام القانوني لسلطات الضبط اإلقتصادي 

 8373 التشریع الجزائري

 6137 النظام القانوني لصیانة السكنات المؤجرة والمحافظة علیھا
ماھیة رأس : المساھمة  النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة

التعریف برأس المال الشركة المساھمة - المال الشركة المساھمة   
......... 

7329 

 6138 النظام القانوني لسكن الترقوي المدعم
 6193 النظام القانوني لقاضي تطبیق العقوبات

النظام القانوني لعملیات التنازل عن السكنات اإلجتماعیة لصالح 
 8082 شاغلیھا

 2921 النظام القانوني لعملیات الصیرفة اإلسالمیة في الجزائر
دراسة مقارنة: النظام القانوني لغرامة التأخیر في العقود اإلداریة   6095 

دراسة مقارنة ) : السلطة التشریعیة(النظام القانوني لعضو البرلمان 
الجزء : لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض األنظمة األخرى 

إنتخاب وتعیین ثم حقوق وواجبات عضو الرلمان :األول   
5540 

 8091 النظام القانوني لعضو البرلمان في النظام السیاسي الجزائري
دراسة مقارنة لكل من الجزائر : النظام القانوني لعضو البرلمان

مھام وأعمال : ومصر وفرنسا بعض األنظمة األخرى الجزء الثاني 
 وعالقات عضو البرلمان

5543 

03-20النظام القانوني لعصابة األحیاء وفق األمر   6403 
بالجزائر" المفتاح في الید"النظام القانوني لعقود   2316 

 swaps 9678 : النظام القانوني لعقود مبادلة األصول المالیة المنقولة
 BOT 1267 النظام القانوني لعقود

في القانون  النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونیة
القانون  - دراسة مقارنة في إطار قانون اإلنترنیت : الدولي الخاص 

الوساطة والتحكیم  - عقود التجارة اإللكترونیة  -التجاري الدولي 
القانون الدولي الخاص - اإللكتروني  . 

7798 

 2922 النظام القانوني لعقد ھبة العقارفي التشریع الجزائري
اإلمتیاز التجاري في الفكر اإلقتصادي و النظام القانوني لعقد 

 1232 القانوني

دراسة : النظام القانوني لعقد اإلستثمار في تصفیة النفط الخام 
 6369 مقارنة

دراسة مقارنة. : النظام القانوني لعقد اإلستشارة الھندسیة  . 10326 
من المسؤولیة المدنیة : النظام القانوني لعقد التأمین اإللزامي 

جمة عن أستعمال المركباتالنا  10310 

دراسة مقارنة: النظام القانوني لعقد التورید اإلداري   2026 
دراسة في ظل القانون : النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام 

بشأن تنظیم مشاركة القطاع الخاص في  2010لسنة  67رقم 
یذیةمشروعات البنیة األساسیة والمرافق العامة والئحتھ التنف  

9919 

 6271 النظام القانوني لعقد البیع بناء على التصامیم في التشریع الجزائري
 9279 النظام القانوني لعقد الترخیص التجاري والصناعي

10-03النظام القانوني لعقد الشراكة في ظل أحكام القانون رقم   5141 
دراسة مقارنة: النظام القانوني لعقد القرض الدولي   10271 



 8438 النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة
 9117 النظام القانوني لعقد العاریة
النظام القانوني لعقد بیع عقار في طور البناء في إطار الترقیة 
 9294 العقاریة

 10618 النظام القانوني لعقد حفظ الحق في الترقیة العقاریة
اإلداریة الدولیة أمام النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود 

 6348 المحكم الدولي

 3335 النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة
 9743 النظام القانوني الدولي في ظل ھیمنة القطب الواحد
النظام القانوني الجزائري لإلستثمار ومدى فعالیتھ في استقطاب 
 760 اإلستثمارات األجنبیة

دراسة وصفیة و . : العقاري النظام القانوني الجزائري للتوجیھ
 7960 .تحلیلیة

 9783 النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة
نصوص قانونیة : ملحق : النظام القضائي اإلداري الجزائري 

 3958 خاصة بالمحاكم اإلداریة و مجلس الدولة

 10424 النظام القضائي الدولي
 346 النظام القضائي الجزائري

الجزائري النظام القضائي  347 
 6768 النظام القضائي في اإلسالم
النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في 

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة: العالقات ذات العنصر األجنبي   10017 

مدخل : ماذا تغیر فیھ ؟و أین نحن من تحوالتھ؟ : النظام العالمي 
للعالم من الحرب الباردة الى األحادیة لدراسة الھیكلة الجدیدة 

 القطبیة
735 

حدود السیادة، حقوق اإلنسان، تقریر مصیر : النظام العالمي الجدید 
 132 الشعوب

رؤیة نقدیة في ضوء مقاصد الشریعة : النظام العالمي الجدید 
 5845 والقانون

نظریة الحق في قانون . : المعامالت الرقمیة وقانون األنترنیت
المنازعات عبر النترنیت - العقود الرقمیة  -نترنیت األ ... 1061 

دراسة مقارنة: المعاملة الجنائیة لألطفال   9974 
دراسة متعمقة في قانون : المعاملة الجنائیة واإلجتماعیة لألطفال 

 6633 الطفل المصري مقارنة بقانون األحداث اإلماراتي

: اإلسالمي و القانون الوضعي المعاملة العقابیة للمرأة في الفقھ 
 1785 دراسة مقارنة

دراسة مقارنة في النظام العقابي : المعاملة العقابیة للمسجون 
 2821 الوضعي والنظام العقابي اإلسالمي

الجزء الثالث عشر: المعاھدات و االتفاقیات الدولیة   9263 
 2923 المعاھدات األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان

إلزامیة تنفیذھا في الفقھ اإلسالمي والقانون : الدولیة المعاھدات 
 4018 الدولي

 4041 المعاھدات الدولیة أمام القاضي الجنائي
 8098 المعاھدات الدولیة أمام القضاء الجنائي



دراسة مقارنة في : المعاھدات الدولیة أمام القضاء الدستوري 
الفرنسيو المجلس الدستوري  - القضاء الدستوري المصري   9339 

 3422 .المعاھدات الدولیة والسیادة الوطنیة
دراسة تطبیقیة. : المعاھدات الدولیة في القانون الدولي  . 822 

المعاھدات الدولیة في ضوء أحكام إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 
1969لسنة  6514 

 7354 المعاھدات غیر المتكافئة في القانون الدولي
دراسة مقارنة: الدولیة لمحاكمة الحدث المعاییر   7025 

تعلیق فقھي وقضائي: المعارضة في األحكام الجنائیة   8133 
تطورأحكام  -فكرة المعارضة : المعارضة في األحكام الجنائیة 

ما تجوز فیھ وماال تجوز فیھ  -المعارضة في التشریع المصري 
غیابي  - حضوري اعتباري  -وصف الحكم حضوري  -المعارضة 

إجراءات المعارضة والحكم فیھا - ممن تجوز المعارضة  - ... 

2996 

 -مفھومھا : المعارضة في الفكر السیاسي واإلسالمي و الوضعي 
 9124 واقعھا -أھمیتھا 

األعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقھ اإلسالمي و القانون 
دراسة مقارنة: الوضعي   1787 

القانون الدولي والعالقات الدولیة و المنظمات اللغة العربیة في 
 517 الدولیة و اإلقلیمیة

 6598 اإلعتماد المستندي
اإلعتماد المستندي و التجارة اإللكترونیة في ظل القواعد و 
 10541 األعراف الدولیة و التشریع الداخلي

دراسة للقضاء و الفقھ المقارن و قواعد . : اإلعتمادات المستندیة
الدولیة 1983سنة  . 4110 

 9356 اإلعتمادات المصرفیة و ضماناتھا
عربي -قاموس عربي : المعتمد   2927 

دراسة مقارنة: اإلعتبار الشخصي في العقد اإلداري   987 
اإلعتبار الشخصي في شركات األموال و قانون تملك األجانب 

دراسة مقارنة: للعقارات   877 

الحقوق المجاورة في قانون حمایة اإلعتداء على حقوق المؤلف و 
 3796 الملكیة األدبیة و الفنیة

دراسة : اإلعتیاض عن الحقوق المجردة في الشریعة اإلسالمیة 
 10583 مقارنة بالقانون الوضعي ونماذج من تطبیقاتھ المعاصرة

دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة: اإلعتراض على الحكم الغیابي   398 
اإلثبات الجنائي اإلعتراف وأثره في  4327 

 1222 اإلعترافات بقرارات التحكیم األجنبیة و إنقاذھا
 2374 اإلعتصام

 - اإلفراج  - التعذیب  -اإلعتقال : اإلعتقال السیاسي و الجنائي 
اإلفراج عن المعتقل  -أمر اإلعتقال السیاسي والجنائي  -التعویض 

مسؤولیة  -التعویض  -اإلثبات  -تعذیب المعتقل  -إعادة إعتقالھ  -
مع أحدث وأھم أحكام محاكم أمن ...وزیر الداخلیة عن أمر اإلعتقال

 الدولة العل

7735 

 5975 المعجم الدستوري
إنكلیزي -عربي : المعجم القانوني   = Faruqis Law 4338 



Dictionary : Arabic - English 
األولالجزء : المعجم القانوني من حرف األلف إلى حرف السین   2916 
الجزء الثاني: المعجم القانوني من حرف الشین إلى حرف الیاء   2917 

إنجلیزي -عربي : المعجم القانوني واإلداري للعقار   196 
عربي - إیطالي  - إنجلیزي  -فرنسي : المعجم القانوني رباعي اللغة   

......... 1918 

المالیة المصطلحات القانونیة و التجاریة و: المعجم العملي   7594 
 2713 المعین في اإلمتحان والتمرین
 8259 اإلعدام في میزان الشریعة و القانون و أحكام القضاء
 9877 المعیار الممیز للعقد اإلداري
 5797 النظریات األساسیة في المنازعات اإلداریة

 -الحق  -الملك  -نظریة العقد : النظریات العامة في الفقھ اإلسالمي 
الحسبة -بة العقو  3814 

نحو علم إجتماع أمني. : النظریة العامة لألمن . 2693 
: النظریة العامة للمنازعات اإلداریة في النظام القضائي الجزائري 

القضاء اإلداري:الجزء األول   = La theorie generale de 
contentieux administratif dans le systeme 
juridictonnel algerien 

9307 

: النظریة العامة للمنازعات اإلداریة في النظام القضائي الجزائري 
نظریة الدعوي اإلداریة: الجزء الثاني   9308 

دراسة : النظریة العامة لألوامر التحفظیة في اإلجراءات الجنائیة 
 7747 مقارنة على الجریمة المنظمة

ئل صور اإلئتمان وضماناتھ والوسا. : النظریة العامة لإلئتمان
 6958 ....التقلیدیة والحدیثة لحمایتھ ،الكفالة

أحكام اإللتزام: النظریة العامة لإللتزام   6959 
أحكام اإللتزام و اإلثبات في الفقھ و قضاء : النظریة العامة لإللتزام 

 1386 النقض

مصادر اإللتزام: النظریة العامة لإللتزام   6974 
اإللتزاممصادر : النظریة العامة لإللتزام   8667 

العقد و اإلرادة المنفردة في الفقھ و قضاء : النظریة العامة لإللتزام 
 1388 النقض المصري و الفرنسي

الجزء . : النظریة العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري
العقد واإلدارة المنفردة( التصرف القانوني : األول   ) . 4254 

الجزء . : ي القانون المدني الجزائريالنظریة العامة لإللتزام ف
اإلثراء بال سبب  - الفعل الغیر المشروع ( الواقعة القانونیة : الثاني 

والقانون -  ). 
5281 

أحكام اإللتزام. : النظریة العامة لإللتزام . 4453 
أحكام اإللتزام. : النظریة العامة لإللتزام . 7894 

مع (احكام اإللتزام  - اإللتزام مصادر . : النظریة العامة لإللتزام
 5911 .( مقارنة بین القوانین العربیة

مصادر اإللتزام في القانون المدني . : النظریة العامة لإللتزام
 7811 .الجزائري

مصادر اإللتزام. : النظریة العامة لإللتزام . 534 
مصادر اإللتزام: النظریة العامة لإللتزامات   304 



دراسة في القانون : مصادر اإللتزام: لتزامات النظریة العامة لإل
 305 .........المدني األردني و المصري و الفرنسي

شرح ( مصادر اإللتزام : الجزء األول : النظریة العامة لإللتزامات 
أحكام القانون المدني العراقي مقارنا بالفقھ اإلسالمي والقوانین 

الموحدالمدنیة ومشروع القانون المدني العربي  ...) 
5611 

شرح (أحكام اإللتزام : الجزء الثاني: النظریة العامة لإللتزامات 
أحكام القانون المدني العراقي مقارنا بالفقھ اإلسالمي والقوانین 
المدنیة ومشروع القانون المدني العربي الموحد في ضوء أحكام 
 (القضاء

5610 

ادر اإللتزام في مص: القسم األول : النظریة العامة لإللتزامات 
 -المسؤولیة التقصیریة : الكتاب الثاني : القانون المدني الجزائري 

القانون - العمل النافع   
8188 

الجزء : النظریة العامة لإللتزامات في القانون المدني الجزائري 
المصادر اإلرادیة : األول   5272 (العقد واإلرادة المنفردة)

مصادر اإللتزام في : القسم األول . : النظریة العامة لإللتزامات
 - المصادر اإلداریة : الكتاب األول : القانون المدني الجزائري 

 .العقد و اإلرادة المنفردة
3935 

أحكام اإللتزام في : القسم الثاني . : النظریة العامة لإللتزامات
 3932 . القانون المدني الجزائري

دراسة : الفقھ و اإلجتھاد النظریة العامة للمؤسسات العامة في 
 9220 مقارنة

 7789 النظریة العامة لإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة
 7790 النظریة العامة لإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة

. : النظریة العامة إللتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة
 1188 .دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة

لعامة لإلجراءات الجزائیة و ومعالم القانون الجدید لعام النظریة ا
2001 4068 

النظریة العامة لألحكام في المواد المدنیة و التجاریة و األحوال 
 1429 الشخصیة فقھا و قضاء

النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطأ المسؤولیة الدولیة 
 6913 الموضوعیة

الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال ال النظریة العامة للمسؤولیة 
 2416 یحظرھا القانون الدولي مع إشارة خاصة لتطبیقھا في مجال البیئة

 1247 النظریة العامة للمسئولیة الجنائیة الدولیة
. النظریة العامة لإلستقالة بین القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة

دراسة مقانة:  . 7441 

أمین من المسئولیة المدنیة مع إستعراض النظریة العامة للت
لنصوص تشریعات التأمین اإلجباري من المسئولیة الناجمة عن 
إستعمال المركبات في كل من التشریع األردني و المصري و 

دراسة مقارنة: اإلنجلیزي   

2930 

النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة 
نةدراسة مقار: والتجاریة   6041 

داسة مقارنة: النظریة العامة للتدابیر اإلحترازیة   9676 
 1469 النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام

دراسة مقارنة: النظریة العامة إلثراء بال سبب في القانون اإلداري   626 



 1264 النظریة العامة للتشریع في القانون الدولي العام
للتصرفات الدولیة الصادرة عن اإلرادة المنفردةالنظریة العامة   10426 

دراسة مقارنة: النظریة العامة للتفویض اإلداري والتشریعي   9316 
دراسة تحلیلیة مقارنة: النظریة العامة للحمایة المدنیة   6383 

سلسلة الرسائل القانونیة : (النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام 
455) 3423 

 7458 النظریة العامة للحراسة في القانون المدني
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة: النظریة العامة للجریمة العسكریة   9945 

 545 النظریة العامة للحق
 9694 النظریة العامة للحق
 5157 النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في القانون الجزائري

الدولیة في ضوء التقنین الجدیدالنظریة العامة لمسؤولیة الدولة   2363 
دراسة مقارنة: النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة   6983 

 1039 النظریة العامة للقانون
نحن نبحث عن التفرقة بین العدل في ذاتھ، : النظریة العامة للقانون 

 4914 والعدل داخل المجتمع

عدة القانونیة القا: النظریة العامة للقانون   3110 الحقوق -
الحق - القاعدة القانونیة : النظریة العامة للقانون   3104 

التنظیم  -طبیعة القانون اإلداري : النظریة العامة للقانون اإلداري 
وظائف اإلدارة العامة -اإلداري  ... 9755 

 7524 النظریة العامة للقانون التجاري والبحري
للقانون الجنائيالنظریة العامة   4884 

في القانون الدولي و في : النظریة العامة للقانون الدولي اإلنساني 
 500 الشریعة اإلسالمیة

 8756 النظریة العامة للقانون ببعدھا الغربي والشرعي
دراسة قھیة تشریعیة و : النظریة العامة للقرارات و العقود اإلداریة 

 5231 قضائیة

دراسة مقارنة: رارات اإلداریة النظریة العامة للق  3518 
القصد المدني قبل التعریف: النظریة العامة للقصد المدني   2709 

النظریة العامة للقصد الجنائي مقارنا بكل من القصد اإلحتمالي و 
 7981 القصد المتعدي و القصد الخاص

دراسة مقارنة: النظریة العامة لتعاقد الشخص مع نفسھ   2876 
العامة لجریمة اإلفتراء في الفقھ والقانون والقضاء المقارن  النظریة
تعریف جریمة اإلفتراء ، وتطورھا التاریخي، وتمییزھا عن : 

إختالق الجرائم، وإزعاج السلطات، والذم وشھادة الزور والیمین 
 ...الكاذبة

3910 

بین الشریعة اإلسالمیة والقانون : النظریة العامة لحقوق اإلنسان 
يالوضع  7525 

 -ماھیة قانون العقوبات وفلسفتھ : النظریة العامة لقانون العقوبات 
مظاھر التعاون  - النطاق المكاني والزماني للنصوص الجنائیة 
ماھیة الجریمة  - الدولي في مالحقة الجرائم عبر الوطنیة 

 ... وتقسیماتھا

9717 

دراسة مقارنة: النظریة العامة لقانون العقوبات   9720 



ظاھرة الحد من العقاب: نظریة العامة لقانون العقوبات اإلداري ال  1422 
النظریة العامة لقرارات المنتظمات الدولیة ودورھا في إرساء 
 3486 قواعد القانون الدولي

 6479 النظریة العامة في إجراءا ت المناقصات و العقود
 4913 النظریة العامة في اإلثبات

دراسة مقارنة: قیف اإلحتیاطي النظریة العامة في التو  3872 
دراسة مقارنة ألسس ومبادىء : النظریة العامة في القانون اإلداري 

 10010 القانون اإلداري وتطبیقھا في مصر

 -ذاتیة القانون الدستوري : النظریة العامة في القانون الدستوري 
مصادر القانون الدستوري - طبیعة قواعد الدستور  -الدستوریة  .... 1271 

اإلختصاص : النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي 
 3307 القضائي الدولي و تنفیذ األحكام األجنبیة و أحكام التحكیم

: الكتاب الثاني: النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي 
اإلختصاص القضائي الدولي و تنفیذ األحكام األجنبیة و أحكام 

كیمالتح  
3309 

النظریة العامة في تفسیر الدستور وإتجاھات المحكمة اإلتحادیة 
تأصیل ، وتحلیل، ومقاربات مع دساتیر: العلیا  ... 10324 

دراسة : النظریة العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي 
 4171 مقارنة في القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي

المفھوم والعقود وطرق الحمایةدراسة في : المعرفة العلمیة   5798 
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة: المفھوم القانوني لإلرھاب   7106 

 7047 .المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأأسلمة القانون المعاصر
 2908 المفھوم القانوني لجرائم اإلرھاب الداخلي والدولي

إنعكاساتھ في توزیع عبء المفھوم القانوني لرابطة السببیة و 
دراسة مقارنة بأحكام الفقھ اإلسالمي: المسئولیة المدنیة   1310 

معلقا علیھ بأحدث أحكام محكمة النقض: اإلفالس   2596 
 10643 اإلفالس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري
 8379 اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري

لسنة  17الواقي منھ طبقا لقانون التجارة رقم اإلفالس والصلح 
1999. 10498 

الشھرة ، : اإلفالس التجاري . : اإلفالس التجاري واإلعسار المدني
 6167 .....أثاره ، البطالن الوجوبي والجوازى ، إدارة التفلیسة

مسئولیة : اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات 
عن دیون شركاتھا الولیدة الشركة األم األجنبیة  9272 

دراسة مقارنة: اإلفالس الدولي وحمایة حقوق الدائنین   = 
International Bankruptey and the protection of 
cerditors's rights 

9001 

 4111 اإلفالس في القانون الدولي الخاص
1999لسنة  17اإلفالس في ضوء القانون رقم   3564 
األول الجزء. : اإلفالس . 711 

- إجراءات اإلفالس -شروط الحكم بإشھار اإلفالس . : اإلفالس
طرق الطعن في حكم -طبیعة الحكم بإشھار اإلفالس و مضمونھ 

 ........اإلفالس
3563 

دراسة مقارنة: المفاوضة الجماعیة   1358 



 633 المفاھیم األساسیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة
وق اإلنسان عبر الزمان و المكانالمفاھیم القانونیة لحق  8093 

المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیرالتحاكمیة لتسویة المنازعات 
 9216 الدولیة

 10437 اإلفتراض القانوني بین النظریة و التطبیق
 9606 اإلفراج المشروط في التشریع الجزائري
 3215 النفقات والحضانة والوالیة على المال في الفقھ المالكي
 2032 األفعال المشكلة للجرائم ضد اإلنسانیة
 2260 .االمن غیر التقلیدي

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و : االتجار باألعضاء البشریة 
 6525 القانون الجزائري

االتجار غیر المشروع بالمخدرات و الجھود الدولیة للوقایة منھا 
التعریف : ووطنیة بالتطبیق على تجارب عالمیة و إقلیمیة 

أنواع  - التطور التاریخي للمخدرات و تعاطیھا -بالمخدرات
حجم المواد المخدرة و اإلتجاه غیر المشروع - المخدرات  ...... 

3347 

االتفاقیات المصادق علیھا من طرف : االتفاقات الدولیة للشغل 
 4843 الجمھوریة التونسیة

القانون الدولي و الشریعة االتفاقیات و المعاھدات الدولیة بین 
مراحل عقد المعاھدة أو  - االتفاقیات الدولیة و أنواعھا : اإلسالمیة 

 .... اإلتفاقیة
1205 

أحكامھا و نصوصھا: االتفاقیات القضائیة الدولیة   8364 
 7379 االجال في اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري

مع دراسة : الواجبات الحقوق و: االحتالل في القانون الدولى 
 4088 .تطبیقیة لحالة العراق

 Extraerritorial = االختصاص الممتد إقلیمیا و القانون الدولى
jurisdiction and international law 1022 

االختصاص األصلى للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص 
 583 الدستوریة فى النظام الدستورى الكویتى

الدولى للمحاكم المصریة و تنفیذ األحكام االختصاص القضائى 
 2608 األجنبیة في مصر

االرشادات العملیة في الدعاوي المدنیة في ضوء مالحظات التفتیش 
القضائي والمستحدث من القوانین وأحكام النقض والمحكمة 

و یشتمل على دعاوي عقود البیع و صحة عقد البیع و : الدستوریة 
 ...........التوقیع

10145 

دراسة مقارنة: االستجارة بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي   9928 
 9360 االستخبارات و األمن القومي
 6451 االستخدام الشرعي و القانوني للوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي

حالة المستوطنات اإلسؤائلیة : االستیطان في ضوء القانون الدولي 
 180 في فلسطین نموذجا

في الفقھ اإلسالمي : أحمد الكبیسي . تقدیم; الذمة المالیة للزوجین
 251 والقانون الوضعي

Cadre juridique de la prévention et de la réparation 
des risques professionnels 7263 

دراسة في علم النفس الجنائي: الذكاء والجریمة   4236 



 1577 الذكرى األولى لتأسیس مجلس األمة
 -المفھوم القانوني للتھمة : التھمة و تطبیقاتھا في القضاء الجنائي 

 - فوائد التھمة  -عناصر التھمة  -تعریف التھمة  - ماھیة التھمة 
سلطة المحكمة في  - الشروط الموضوعیة  - شروط صحة التھمة 

عالقة المحكمة بقرار اإلحالة -توجیھ التھمة  ... 

2852 

المعامالت و آثرھا على التصرف في الفقھ التھمة في مجال 
 3963 اإلسالمي و القانون الوضعي

قضایا البیئة من منظور إسالمي: التلوث و حمایة البیئة   6612 
 8606 .التلوث البحري ومدى مسؤولیة صاحب السفینة عنھ
 4204 التلوث الغذائي واألضرار الناتجة عنھ

ون اإلدارة طرفا فیھاالبنود التحكیمیة في العقود التي تك  3797 
دراسة في القانون المدني: التمویل العقاري   793 

دراسة فقھیة قانونیة إقتصادیة مقارنة: التمویل العقاري   4060 
دراسات جدوى : التمویل العقاري والتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

 3809 للمشروعات العقاریة

 49 التمویل العقاري في التشریع الجزائري
مع إشارة خاصة لنظام التأجیر : البنوك اإلسالمیة الدولیة وعقودھا 

 6425 التمویلي

 8545 التأمین من المسؤولیة قي النظریة والتطبیق
دراسة . : التأمین من المسئولیة المفترضة لمستخدمي االنترنیت

 10322 .مقارنة

 9943 التأمین من المسئولیة عن الحوادث السیارات
دراسة مقالرنة: التأمین من الحریق   9605 

دراسة مقارنة: عدنان ضناوي ; التأمین من الخطر  9289 
النظریة والتطبیق: التأمین وإدارة الخطر   10234 

التأھیل والتدریب المھني للعاملین بمرافق المعلومات في العصر 
 Vocational training for people working = اإللكتروني
in information infrastructure in digital age 

1753 

دراسة : التأمین والضمان اإلجتماعي و اإلستثمار والبیئة المستدامة 
 10203 في دور الزكاة في تنمیة المجتمع

 2187 التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة
التصور للتأمین التعاوني و دراسة شرعیة تبین : التأمین اإلسالمي 

 Islamic = ممارساتھ العلمیة في شركات التأمین اإلسالمیة
insurance :A legitimacy study shows the 
perception of the cooperative 

211 

 2962 التأمین اإلسالمي و التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة
ة و التطبیقالتأمین التجاري والتأمین اإلسالمي بین النظری  1658 

 10554 التأمین البحري
دراسة مقارنة بین القانون . : التأمین البحري و ذاتیة نظامھ القانوني

 4832 .الجزائري والقانون الفرنسي و اإلنجلیزي

وثیقة التأمین . : التأمین البحري على البضائع بوثیقة اإلشتراك
 941 العائمة

مع دراسة عن وثائق : المستندي التأمین البحري في إطار اإلعتماد 
 6358 ضمان اإلعتمادات المستندیة غیر المعززة



 - اإلنجلیزي  - الفرنسي  - في القانون المصري . : التأمین البحري
الكویتي  -اللبناني  ... 758 

القواعد العامة و : دراسة مقارنة . : التأمین البري في التشریع
المسؤولیة ضد حوادث األحكام الخاصة بعقود التأمین من 

 ...السیارات
4312 

 3108 .التأمین الخاص وفقا ألحكام القانون المدني المصري
 8356 التأمین العقاري
 9680 التأمین العقاري مقارنة مع حقوق الرھن واإلمتیاز
 7445 التأمین ضد أخطار التلوث

دراسة مقارنة: التأمین ضد حوادث السیارات   4610 
دراسة مقارنة: كآلیة للتعویض عن الضرر البیئي التأمین   5469 

مصطلحاتھ وخصائصھ و عالقتھ : التأمین على المركبات 
 2963 بالحوادث

 6363 التأمین على الحیاة
 7443 التأمین في مجال المعلوماتیة و الشبكات
 9938 التأمین في اإلسالم
 8543 التأمین في التطبیق والقانون والقضاء

األحكام العامة طبقا : الجزء األول : التأمین في القانون الجزائري 
1980أوت سنة  9الصادر بتاریخ (لقانون التأمین الجدید  ) 820 

األحكام العامة طبقا : الجزء األول . : التأمین في القانون الجزائري
1970أوت سنة  9لقانون التأمین الجدید الصادر بتاریخ  . 508 

 10429 .التأمین
التعلیق على القانون المتعلق بتأمین : الكتاب األول . : التأمین

 3967 ....المسؤولیة المدنیة الناتجة عن إستعمال العربات البریة

والمبادىء العامة لعقد التأمین -أسسھ الفنیة  -قواعده . : التأمین . 9689 
ن التأمینات و الرھونات و اإلمتیازات العقاریة في ضوء التشریعی

دراسة قانونیة مقارنة: اللبناني و السوري   8264 

التأمینات : الجزء األول : التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري 
 4730 البریة

 535 التأمینات الشخصیة و العینیة
حق  - الرھن الرسمي  -الكفالة : التأمینات الشخصیة و العینیة 

حقوق اإلمتیاز - الرھن الحیازي  - اإلختصاص   4911 

 37 .التأمینات الشخصیة والعینیة
االنابة  - الكفالة  - التبعیة وغیر التبعیة . : التأمینات الشخصیة

الضمان بمجرد الطلب -الناقصة  . 4454 

الرھن الرسمي: التأمینات العینیة  الرھن  - حق اإلختصاص  - 
حقوق اإلمتیاز - الحیازي   8666 

شاملة ألحكام الرھن والتأمین و دراسة تحلیلیة : التأمینات العینیة 
 6210 اإلمتیاز

 -حق اإلختصاص  -الرھن الرسمي : التأمینات العینیة و الشخصیة 
الكفالة -حقوق اإلمتیاز  -الرھن الحیازي   8669 

 2964 التأمینات العینیة والشخصیة
التأمینات العینیة. : التأمینات العینیة والشخصیة . 1003 

حق  -الرھن الرسمي  - الكفالة . : والشخصیةالتأمینات العینیة  1005 



حقوق اإلمتیاز - الرھن الحیازي  - اإلختصاص  . 
الرھن  - حق اإلختصاص  - الرھن الرسمي . : التأمینات العینیة

حقوق اإلمتیاز - الحیازي  ... 4910 

الكتاب األول: التنمیة اإلجتماعیة وحقوق اإلنسان   830 
إستغالل الموارد الطبیعیة و الطاقة المتجددة: التنمیة المستدامة   2667 

10-03التنمیة المستدامة في إطار القانون   4810 
 7785 .التملك بالتقادم على خالف الثابت بالسجل العیني
 5178 البناء القانوني للقاعدة الضریبیة في التشریع الجزائري
 7548 البناء القانوني لجریمة إساءة إستغالل الوظیفة
 124 البناء القانوني لجریمة إستغالل النفوذ
 10360 البناء الفوضوي من وجھة نظر قانونیة
 1515 البناء غیر الشرعي في الجزائر

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون : البناء في ملك الغیر 
 9766 المدني

القانون التمالؤ و أثره في إرتكاب جریمة القتل في الفقھ اإلسالمي و 
 10044 الوضعي

التنازل عن األمالك العقاریة التابعة للدولة ذات اإلستعمال السكني 
 2244 والمھني والحرفي والتجاري

التنازل عن االمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ولدواوین 
269/03الترقیة والتسییر العقاري في إطار المرسوم التنفیذي رقم  . 778 

الحق العینيالتنازل عن   1535 
دراسة تأصیلیة وتطبیقیة: التنازل عن الحق في الدعوى   6818 

أحكام التنازل عن  -نطاق التنازل عن العقد . : التنازل عن العقد
 4451 .العقد

 6426 التنازع اإلنتقالي في تنازع القوانین
: التنازع الكوني للقوانین في القانون الدولي الخاص ما بعد الحداثة 

 8634 نحو نھایة منھج التنازع السافیني

یتضمن الكتاب شرحا وافیا ألركان : البالغ الكاذب والتعویض عنھ 
جریمة البالغ الكاذب وعقوبتھا وأھم المسائل اإلجرائیة التي تثیرھا 

إثبات ھذه الدعوى،  -دعوى البالغ الكاذب وعلى وجھ الخصوص 
ھا على دعوى البالغ وأثر دعوى الواقعة المبلغ عنھا والحكم فی

 ...الكاذب

10149 

 7371 التنافس الفرنسي األمریكي في القارة اإلفریقیة بعد الحرب الباردة
 523 البولیس اإلداري
التوازن بین السلطة والحریة ووجوب تقیید سلطة النیابة العامة في 

دراسة نقدیة للقانون المصري مقارنا بالقانونین األلماني : التحقیق 
 والفرنسي

2135 

دراسة مقارنة: التوازن بین السلطة والحریة في النظمة الدستوریة   5298 
 EL Tawassol = التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون
Economie Administration et Droit 6466 

 EL Tawassol = التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون
Economie Administration et Droit 6467 

 EL Tawassol = التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون
Economie Administration et Droit 6468 



دراسة : التوثیق اإللكتروني و مسؤولیة الجھات المختصة بھ 
 6093 مقارنة

دلیل النشر العلمي: التوثیق العلمي   3021 
 4707 التمثیل النسبي على أعمال البرلمان في الجزائر

إجتھادات ونصوص قانونیة: التمثیل التجاري   5864 
 7508 .التوحید الدولى للقانون البحرى
: التلبس بالجریمة وأثره في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

 565 دراسة مقارنة

التلبس بالجریمة وأثره على الحریة الشخصیة في القانون الجزائري 
 6574 والمقارن

مسألة محلولة  500أكثر من : (علم الفرائض التوضیح في 
2ج): ومشروحة  2253 

. : التوكیل في الخصومة في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي
 8197 .دراسة فقھیة مقارنة

 825 التوقیع اإللكتروني
 9335 التوقیع اإللكتروني

مدى  - كیفیة مواجھتھا  -مخاطره  - ماھیتھ : التوقیع اإللكتروني 
في اإلثبات حجیتھ  5489 

حجیتھ في اإلثبات بین - صوره - ماھیتھ : التوقیع اإللكتروني 
 9104 التدویل و اإلقتباس

 1219 التوقیع اإللكتروني و حجیتھ في اإلثبات
 4286 التوقیع اإللكتروني و حجیتھ في اإلثبات
: التوقیع اإللكتروني عبر األنترنیت ومدى حجیتھ في اإلثبات 

بالفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة  3020 

دراسة تفصیلیة : التوقیع االلكترونى فى النظم القانونیة المقارنة 
 6644 للتشریعات التالیة

 3798 التوقیف وإخالء السبیل أمام القضاء الجزائي
بین النص القانوني والتطبیق: التوقیف اإلحتیاطي   965 

 1949 التوظیف الداخلي كآلیة إلستغالل الموارد البشریة
التوفیق التجاري الدولي و تغیر النظرة السائدة حول سبل تسویة 
 158 منازعات التجارة الدولیة

 2072 التھیئة العمرانیة و حمایة البیئة في التشریع الجزائري
" ملتقى : البلدیات والمحلیات في ظل األدوار الجدیدة للحكومة 

دة للحكومةالحكم المحلي والبلدیات في ظل األدوار الجدی  " 2639 

التأدیب وفاعلیتھ في تقویم إنحراف الموظف العام في النظامین 
 1394 اإلداري الوضعي واإلسالمي

دراسة مقارنة: التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة   1638 
 -مالیة البلدیة  -أجھزة البلدیة : البلدیة في التشریع الجزائري 

الرقابة على البلدیة - صالحیات البلدیة -الوظیف البلدي   5229 

مستقبل صناعة التمویل: التأجیر التمویلي   = Financial 
leasing :the future of financing industry 3547 

دراسة مقارنة: التأجیر التمویلي   1994 
 2149 التمییز بین الواقع والقانون في الطعن بطریق النقض

انون الدولي اإلنسانيالتمییز بین المدني والمقاتل في الق  5352 



التمییز ضد المرأة في قانون العقوبات اللبناني و بعض النصوص 
دراسة مقارنة: األخرى في ضوء أبرز المواثیق الدولیة   9299 

 9910 .التھرب الضریبي واإلقتصادي األسود
 7759 التھرب الضریبي في التشریع الجزائري

الجماعات اإلرھابیة فكرا و التأصیل الشرعي و القانون لمكافحة 
 493 تنظیما و ترویجا

دراسة مقارنة. : التأصیل الفقھي للقانون المدني . 6504 
 1458 التنزیل في قانون األسرة الجزائري

في التشریع الجزائري) الوصیة الواجبة ( التنزیل  5531 
محاولة للحد من البطالن : التمسك بالبطالن في قانون المرافعات 

خالل تقیید التمسك بھ سواء عن طریق الدفع أو الغیاب أو من 
 .....................الطعن

254 

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون : التلقیح اإلصطناعي 
 2254 الوضعي

 2204 .التلقیح الصناعي بین أقوال األطبا ء وآراء الفقھاء
الشریعة اإلسالمیة و التلقیح الصناعي في القانون الجزائري و 

 2694 القانون المقارن

و .......... دراسة مقارنة للتنظیم اإلداري الرسمي: التنظیم اإلداري 
 9688 .......التنظیم غیر الرسمي

 5263 التنظیم اإلداري للوالیة
 2293 التنظیم اإلداري للبلدیة
 8541 التنظیم اإلداري و تطبیقاتھ في الدولة اإلسالمیة
 5162 التنظیم اإلداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق

2011-2010التنظیم اإلداري في الجزائر في ظل قانون   2364 
 4941 التنظیم الھیكلي لمجمع الشركات
 6754 التنظیم الھیكلي الجدید إلدارة الحفظ العقاري ومسح األراضي
 1338 التنظیم الدولي
 4362 التنظیم الدولي
 6320 التنظیم الدولى

النظریة و المنظمات العالمیة و اإلقلیمیة و : التنظیم الدولي 
 2762 المتخصصة

النظریة العامة و المنظمات العالمیة و اإلقلیمیة و : التنظیم الدولي 
 378 المتخصصة

األمم المتحدة -الجماعة الدولیة : التنظیم الدولي   9868 
الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیات المنظمة التنظیم الدولي لحمایة 

 303 (W.I.P.O) العالمیة للملكیة الفكریة

 5311 التنظیم الدولي لحقوق اإلنسان
 1489 التنظیم الدولي لحقوق المدنیین تحت اإلحتالل
 5323 التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة
 7717 التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة علما وعمال

- المھام و التمثیل - االصول و التانظیم : التنظیم الدبلوماسي 
فن التفاوض و المؤتمرات - البروتوكول  -الحصانات و اإلمتیازات 

الدبلوماسیة اإلسالمیة -  
6950 



دراسة مقارنة. : التنظیم الدستوري للوظیفة العامة . 298 
 452 التنظیم الرسمي وغیر الرسمي في المؤسسات الجزائریة
 4097 التنظیم السیاسي والنظام الدستوري

حریة الحصول على الوثائق اإلداریة: التنظیم القانوني   588 
دراسة مقارنة في نطاق األعمال . : التنظیم القانوني للمھني

 6981 .التجاریة

دراسة مقارنة: التنظیم القانوني للمنافسة و منع اإلحتكار   7732 
ت والتحوالت الدیمقراطیة في الوطن التنظیم القانوني لإلنتخابا

 4390 العربي

 At-tanzim = التنظیم القانوني لأللغام البریة في القانون الدولي
al-qanuni lil algam al-bariyya fi al-qanun ad-duwli 2853 

 3442 التنظیم القانوني لإلتصاالت في مصر والدول العربیة
دراسة : التشریع الجزائري التنظیم القانوني ألوقات العمل في 

 5456 مقارنة

دراسة قانونیة. : التنظیم القانوني للنقل بطریق الحاویات .... 10060 
دراسة مقارنة: التنظیم القانوني لإلعالنات التجاریة عبر األنترنت   9574 

 3096 التنظیم القانوني للتوثیق اإللكتروني
ألوراق المالیةالتنظیم القانوني للتداول اإللكتروني   6196 

 5903 التنظیم القانوني للتجارة و اإلثبات اإللكتروني في العالم
دراسة مقارنة. : التنظیم القانوني للتجارة اإللكترونیة . = The 

legal regulation of electronic commerce - A 
comparative study 

5982 

نظریة التاجر  - التجاریة نظریة األعمال . : التنظیم القانوني للتجارة
الشركات  -المؤسسة التجاریة  - موجبات التجار القانونیة  -

 .التجاریة
6036 

السجل  - التجار  -األعمال التجاریة . : التنظیم القانوني للتجارة
المحل التجاري - الدفاتر التجاریة  - التجاري  . 6028 

شریع في الت) المؤقت( التنظیم القانوني للحبس اإلحتیاطي 
 7465 الجزائري و المقارن

 1957 التنظیم القانوني للضبط اإلداري
دراسة : التنظیم القانوني إلعادة ھیكلة الشركات المساھمة العامة 

 3359 مقارنة

التنظیم القانوني و اإلجتماعي لألسرة في ظل أحكام الشریعھ 
 10079 ..اإلسالمیة والقانون الوضعي

اإلعالم المرئي والمسموعالتنظیم القانوني لحریة   3409 
التنظیم القانوني لعناصر الملكیة التجاریة و الصناعیة في ضوء 

2002لسنة  82احكام اتفاقیى التربس و قانون الملكیة الفكریة رقم   833 

عالقة : التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري 
 1523 العمل الفردیة

مبادىء . : قات العمل في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني لعال
الجزء األول: قانون العمل  . 1526 

عالقة . : التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري
الجزء الثاني: العمل الفردیة  . 1525 

التنظیم القانوني الدولي إلستغالل الموارد الحیوانیة الحیة في أعالي  1642 



 البحار
 23القانوني الجدید لمنازعات الحیازة في ضوء القانون التنظیم 

1992لسنة   1734 

 -مقدمة في القوانین البیئیة . : التنظیم القانوني في البیئة في العالم
الدراسات الخاصة - الجرائم والحوادث البیئیة  ... = the legal 

system of environment in the world 
7467 

منذ اإلستقالل إلى یومنا ھذا ، ومن : ري التنظیم القضائي الجزائ
 8030 وحدة القضاء إلى إزداجیتھ مع التعدیالت األخیرة المدخلة علیھ

 - محكمة علیا  -مجالس  -محاكم : التنظیم القضائي الجزائري 
 5927 ....... محاكم إداریة

التنظیم القضائي العادي الجزائري في ظل قانون اإلجراءات المدنیة 
09/08ریة و اإلدا  5545 

 8487 التنظیم القضائي في اإلسالم
 9293 التنظیم القضائي في الجزائر
/ التنفیذ وإجراءاتھ في المواد المدنیة والتجاریة طبقا لقانون التنفیذ 

 2870 حسین أحمد المشاقي

دراسة ( في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة : التنفیذ المباشر 
مقارنةمقارنة تطبیقیة   ) 5453 

دراسة تأصیلیة وتحلیلیة: التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة   .......... 6815 
تطبیقاتھ و الرقابة القضائیة علیھ: التنفیذ المباشر اإلداري   6980 

 72 التنفیذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني
الطبیعة  - محل التنفیذ : التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقھ 

إرجاء  -وقف التنفیذ  -كیفیة التنفیذ  -أنواع التنفیذ  -القانونیة للتنفیذ 
إنقضاء التنفیذ -نظام جب العقوبة  -التنفیذ  ... 

3554 

 9515 التنفیذ الجبري
قواعده و إجراءاتھ: التنفیذ الجبري   9505 

في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة: التنفیذ الجبري   7764 
دراسة تحلیلیة ، مقارنة، لطرق التنفیذ : التنفیذ الجبري و إشكاالتھ 

 5345 و إجراءاتھ و منازعاتھ

 76التنفیذ الجبري على ضوء قانون المرافعات و تعدیالتھ بالقانون 
2007لسنة   267 

شرح عملي و تطبیقي ألصول التنفیذ الجبري في : التنفیذ العملي 
 1904 .... المواد المدنیة و التجاریة

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة: التنفیذ العیني لإللتزامات العقدیة   1313 
تحذیر العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار , الثاني

الجزء الثاني. : ببراءة األبرار  3008 

 8544 .التامین البحري في التشریع و التطبیق
في ضوء القوانین المنظمة التاجر و األعمال التجاریة و الشركات 

 807 لھا وفق أحدث التعدیالت

دراسة مقارنة: التبني الدولي و مبدأ احترام مصلحة الطفل   3488 
دراسة في أوائل المطبوعات العربیة: الببلیوجرافیا التحلیلیة   3782 

 860 الببلیوجرافیا علم وفن
والھبةالوصیة (دراسة مقارنة : التبرعات الناقلة للملكیة  ) 7874 

العقود : الجزء الرابع : التبسیط في شرح القانون المدني األردني  5902 



الجزء الرابع: اإلیجار  -البیع : المسماة   
 7015 التحلل المشرع من اإللتزامات الدولیة

دراسة مقارنة: البینات في المواد المدنیة و التجاریة   9314 
دراسة تطبیقیة على القانون :  البینة القضائیة في الفقھ اإلسالمي

اإلقرار، الیمین، البینات الخطیة: المدني   2815 

 7857 التحوالت الجدیدة إلدارة المرفق العام في الجزائر
 10028 البیئة من منظور القانون الدولي الجنائي
 1122 .البیئة و األمن
 121 البیئة و اإلنسان و المتغیرات العصر

الواقع و آلیات : ( المستدامة في التشریع الجزائري البیئة و التنمیة 
 8728 ( التطور

 5167 البیئة و تھیئة اإلقلیم في الجزائر
 3614 البیئة ومحاور تدھورھا وآثارھا على صحة اإلنسان
 1289 .البیئة والتشریعات البیئیة
 52 البیئة والعمران في التشریع الجزائري والشریعة اإلسالمیة

وتلوث األنھار الدولیةالبیئة   134 
 1182 .البیئة في اإلسالم

02/04البیوع الممنوعة في ظل أحكام قانون الممارسات التجاریة   10230 
األحكام العامة، البیع بالتقسیط، البیع بطریقة : البیوع التجاریة 

 9917 ...التصفیة أو المزایدة العلنیة، عقد التورید

لسنة  17الفقھ والقضاء طبقا للقانون رقم البیوع التجاریة في ضوء 
البیع بطریق التصفیة  - البیوع بالتقسیط  - األحكام العامة :  1999.

 ........أو المزایدة
9204 

البیع  - األحكام العامة . : البیوع التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء
 9203 .... بالتقسیط

قانونین الكویتي و البیوع القضائیة و فكرة ضمان اإلستحقاق وفقا لل
 9759 المصري

عالجھ -أثاره  -ئماھیتھ : التجھیل اإلجرائي   9517 
 2089 التحلیل اإلقلیمي للعالقات الدولیة
 4210 . التحلیل العلمي للجریمة واإلنحراف
 4737 التجمع ذي الغایة اإلقتصادیة
البیانات الخطیة إلثبات عدم مشروعیة القرار اإلداري في دعوى 

دراسة مقارنة: اإللغاء   6270 

) : الزنا: (التدابیر الوقائیة من الوقوع في جریمة العرض الفعلیة 
دراسة موازنة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي والطب 
 المعاصر

1162 

التدابیر الدولیة لمكافحة االتجار بالنساء في القانون الدولي العام و 
دراسة مقارنة: الفقھ اإلسالمي   6837 

 1304 التدابیر الشرعیة للحد من الطالق التعسفي في الفقھ والقانون
 1302 التدابیر الشرعیة للحد من العدول عن الخطبة في الفقھ و القانون

دراسة مقارنة في القانون الخاص حول : التحایل على القانون 
 7724 قاعدة الغش یفسد كل شيء

أیة حمایة: التجارة اإللكترونیة   ? 5967 



التجارة اإللكترونیة و إشكالیة تسلیم المنتجات عبر شبكة 
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و : األنترنت : اإلتصاالت الدولیة 

 القانون الوضعي
10613 

التجارة اإللكترونیة و األعمال اإللكترونیة من منظور تقني 
 3807 وتجاري وإداري

لكترونيالتجارة اإللكترونیة و التسویق اإل  133 
نظام التجارة اإللكترونیة و : التجارة اإللكترونیة و حمایتھا القانونیة 

 6645 حمایتھا المدنیة

الموقف القانوني. : التجارة اإللكترونیة عبر اإلنترنت . 3800 
 2109 التجارة اإللكترونیة في التشریعات العربیة واألجنبیة

النص والتطبیقالتجارة اإللكترونیة في الجزائر بین   4880 
 E.COMMERCE 6070 = .التجارة اإللكترونیة

كونفیدرالیة فیدرالیة : التجارب الوحدویة في العالم العربي 
 8437 ..........إندماجیة

دراسة ألھم التغیرات التي لحقت : التجارة الدولیة و سیادة الدولة 
 2819 سیادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولیة

دراسة : التجارب الطبیة و العلمیة في ضوء حرمة الكیان الجسدي 
 6801 مقارنة

وسائل حمایتھا  -إثباتھا -ماھیتھا : التجارة عبر الحاسوب  القانون  -
 4025 الواجب التطبیق علیھا

البحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة حسب 
 5550 القانون الجزائري

األولي أو اإلستدالل في قانون أصول المحاكمات الجزائیةالبحث   3156 
 action Research 1443 = البحث اإلجرائي

 - 1968(دلیل بیبلیوغرافي : البحث اللغوي في المغرب العربي 
1986 ) 6720 

المناھج والطرق واألدوات) : 1(البحث العلمي   700 
التجریبيالتصمیم و التنفیذ ) : 2(البحث العلمي   603 

مناھجھ وتقنیاتھ: البحث العلمي   1339 
أسسھ ومناھجھ: البحث العلمي   1286 

مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ: البحث العلمي   10115 
المفاھیم اإلحصائیة -مناھجھ  -خطواتھ  - تعریفھ : البحث العلمي   2710 

 9054 البحث العلمي ومناھجھ في العلوم اإلجتماعیة و السلوكیة
 1690 البحث العلمي ومصادره في الدراسات العربیة و اإلسالمیة
: البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة 

أدواتھ - مفاھیمھ  - أسالیبھ  - أسسھ   9109 

 9108 البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة و اإللكترونیة
في مجال الدراسات اإلجتماعیةالبحث العلمي مع تطبیقات   8776 

 10232 البحث العلمي اإلجتماعي بین النظریة واإلمبریقیة
إشكالیات وآلیات للمواجھة: البحث العلمي في الوطن العربي   9966 

 2957 البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة
السلطة و القانون و الحریة: البحث عن العدل   10605 

انتھاك : التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة من الجدل الى التوافق  10118 



 -السیادة  -حق أو واجب التدخل  -األمن اإلنساني  -حقوق اإلنسان 
حظر استعمال القوة او - عدم التدخل  ... 

 9282 .التدخل اإلنساني لحمایة حقوق اإلنسان وأثره على مبدأ السیادة
یادة الدولة و اإللتزام باحترام حقوق اإلنسانالتدخل اإلنساني بین س  10117 

 7473 التدخل اإلنساني في القانون الدولي العام
 = التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام
Humanitarian Intervention under international law 2714 

 446 التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام
 8624 التدخل اإلنساني في ظل النظام الدولي الجدید

دراسة مقارنة: التدخل الھدام والقانون الدولي العام   7459 
دعوة : رؤیة فقھیة و تطبیقیة و مستقبلیة . : البدیل اإلسالمي للتأمین

 7932 .للعمل بنظام التأمین طبقا لمشروع قانون المعامالت المدنیة

مفھوم في طور التبدل :التدخل الدولي   3473 
 8017 التدخل الدولي ألغراض إنسانیة وتأثیره على األمن القومي
 5096 التدخل الدولي اإلنساني و تراجع مبدأ السیادة الوطنیة
: التدخل الدولي اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العملي 

 2240 دراسة مقارنة

والقانون التدخل الدولي بین اإلنسانیة  6446 
 9999 التدخل الدولي بین المنظور اإلنساني و البیئي
التدخل الدولي بین المشروعیة وعدم المشروعیة وإنعكاساتھ على 
 3744 .الساحة الدولیة

 9528 التدخل في شئون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان
: التحدیات المستقبلیة للتكتل اإلقتصادي العربي 

والتكتالت اإلقلیمیة البدیلة...العولمة  2241 

 1992 البحر في القانون الدولي
-1989- 1976-1963الدستور : التجربة الدستوریة في الجزائر 

1996 2391 

 7627 التحري في جریمة اإلرھاب اإللكترونیة وفق التشریع الجزائري
النصوص قراءة معاصرة في : التجریم العقاب في النظام التأدیبي 

 3399 الجنائیة والتأدیبیة

 1831 التجریم و العقاب في القانون الضریبي
دراسة نظریة و تطبیقیة: التخطیط اإلقلیمي   1406 

 5083 التخطیط العمراني لمدینة الجزائر تحدیات وبدائل
: التجسس الدولي والحمایةالجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة 

التشریعات العربیة والقانونین الفرنسي دراسة مقارنة في 
 .واإلیطالي

155 

المباديء القانونیة في النقض و اإلستئناف و المحكمة : التحكیم 
 4438 اإلداریة العلیا

دراسة إجرائیة في ضوء قانون التحكیم المصري وقوانین : التحكیم 
الحكم  -رد المحكم  - خصومة التحكیم  -الدول العربیة واألجنبیة 

لتحكیميا ..... 
248 

دراسة مقارنة: التحكیم و النظام العام   5521 
 5882 التحكیم و تنازع القوانین في عقود التنمیة التكنولوجیة



 3570 التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء
 2283 التحكیم وحقوق الملكیة الفكریة
 1221 التحكیم اإللكتروني
 4752 التحكیم اإللكتروني

 -الوسائل اإللكترونیة لفض المنازعات : التحكیم اإللكتروني 
المفاوضات المباشرة - التحكیم  -الوساطة و التوفیق   514 

 Electronic = التحكیم اإللكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیلھ
arbitration 4611 

 883 التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة الدولیة
عقد التحكیم وطبیعتھ وآثاره المحكم : واإلجباري التحكیم اإلختیاري 

 684 ورده

: التحكیم اإلختیاري واإلجباري في المنازعات المدنیة و التجاریة 
 9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة 27نظام التحكیم في القانون رقم 

2000لسنة  8والقانون رقم  1997لسنة  .... 
6903 

قانونیة مقارنةدراسة : التحكیم التجاري البحري   3019 
 9186 التحكیم التجاري الدولي

دراسة مقارنة: التحكیم التجاري الدولي   723 
دراسة مقارنة: التحكیم التجاري الدولي   2884 

دراسة مقارنة ألحكام التحكیم التجاري : التحكیم التجاري الدولي 
الدولي كما جاءت في القواعد واإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة 

الجزء الخامس: والعربیة  
7991 

دراسة في قانون التجارة الدولیة: التحكیم التجاري الدولي   8777 
دراسة مقارنة: التحكیم التجاري الدولي مابین الشریعة والقانون   5806 

التحكیم التجارى الدولي و ملحق القوانین و اإلتفاقیات المنظمة 
 7610 للتحكیم في مصر و الدول العربیة

لتحكیم التجاري الدولي وفقا لإلتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام ا
بحث في قانون التجارة الدولیة:  1987  1229 

التحكیم التجاري الدولي المقارن في ضوء تحول سیاسات التنمیة 
 9543 .اإلقتصادیة في الدول النامیة

 6559 التحكیم التجاري الدولي في مجال اإلستثمار
التجاري الدولي في الجزائرالتحكیم   9457 

النطاق الشخصي ألتفاق التحكیم في عقد النقل : التحكیم البحري 
قانون  -عقد النقل البحري  -عقود مشارطات السفن : البحري 

 ...التجارة البحریة
5528 

 5330 التحكیم الدولي
العقد التحكیمي، المحكم، إجراءات المحاكمة : التحكیم الدولي 

میة، الحكم التحكیمي، تنفیذ الحكم وطرق المراجعة، إتفاقیة التحكی
 International Arabitration : Arbitration = .....نیویورك
Agreementm, Arbitrator, Arbitral Proceedings, 
Arbitral Award 

9888 

التحكیم الدولي و الداخلي في المواد المدنیة و التجاریة و اإلداریة 
لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27رقم  طبقا للقانون

إتفاق التحكیم، ومنازعاتة وشروط إنعقاده وتنفیذه : یتضمن:  2000
 ...وإنتھاؤه وفسخھ وأثاره وھیئة التحكیم

2629 



 6132 التحكیم الدولي بین القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
 -وبالصلح عقد التحكیم بالقضاء : التحكیم بالقضاء وبالصلح 

ما ال یجوز فیھ التحكیم -الرضاء بھ وشوائب ھذا الرضاء  ... 506 

أمام : التحكیم بین المستثمر األجنبي والدولة المضیفة لإلستثمار 
اإلجراءات  -القواعد : المركز الدولي لتسویة منازعات اإلستثمار - 

 .اإلتجاھات الحدیثة
948 

شرح تفصیلي : مقارنة  دراسة: التحكیم بین الشریعة و القانون 
1994لسنة  27مقارن لنصوص قانون التحكیم المصري رقم  ... 1897 

 1192 التحكیم بین القضاء و القانون
: التحكیم في منازعات األوراق المالیة طبقا لقواعد األونسیترال 

حصص -السندات -األسھم -األوراق المالیة المتداولة في البورصة
تداول األوراق المالیة  - صكوك التمویل -عشھادات اإلیدا - التأسیس

إلخ..........في البورصة . 

9452 

 9473 التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة
التحكیم فى منازعات العقود اإلداریة الدولیة فى ضوء القوانین 

دراسة : الوضعیة و المعاھدات الدولیة و أحكام محاكم التحكیم 
 مقارنة

487 

دراسة : منازعات العقود اإلداریة الداخلیة و الدولیة التحكیم في 
 6312 تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة

 204 التحكیم في منازعات العقود اإلداریة في القانون المقارن
التحكیم في منازعات العقود اإلداریة في ضوء النظام القانوني 

مقارنةدراسة : المصري و الفرنسي و الكویتي   8314 

 203 التحكیم في منازعات عقود اإلستثمار
دراسة تخلیلیة لتعریف : التحكیم في منازعات عقود اإلستثمار 

 2990 .....التحكیم و تمیزه عن وسائل فض المنازعات األخرى

 6175 التحكیم في المنازعات الملكیة الفكریة
دراسة مقارنة: التحكیم في المنازعات اإلداریة   1139 
دراسة مقارنة: التحكیم في المنازعات اإلداریة وأثاره القانونیة   6155 

دراسة : التحكیم في المنازعات اإلداریة ذات الطبیعة التعاقدیة 
: مقارنة فرنسا و مصر و دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي

ماھیة التحكیم، مدى جوازه ، التنظیم اإلجرائي و الموضوعي لھ 
حدث التعدیالت التشریعیة و أحكام القضاء و ھیئات التحكیموفقا أل  

9657 

 9563 التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة
إتفاق . : التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة الوطنیة و الدولیة

حكم المحكم وفقا إلحدث التعدیالت  - خصومة التحكیم  - التحكیم 
 .التشریعیة والقضائیة

4521 

اإلمارات  -األردن  -التشریع اإلسالمي : تحكیم في البالد العربیة ال
البحرین - ........... 2786 

التشریع اإلسالمي، األردن، اإلمارات، : التحكیم في البلدان العربیة 
البحرین، تونس، الجزائر، السعودیة، السودان، سوریة، العراق، 

ملحق..... + عمان،   = Arbitration in the arab countries 
Islamic legislation, jordan, united arab emirates, 
bahrain 

2787 

 -الجزائر اإلمارات العربیة المتحدة : التحكیم في البلدان العربیة 
ملحق الكتاب األول: السودان   = Arbitration in the arab 3031 



countries : Algeria - United Arab Emirates - Sudan 
 3878 التحكیم في الشریعة اإلسالمیة

یتضمن ):خاصة في القانون الكویتي : (التحكیم في القوانین العربیة 
نصوص التحكیم في القوانین العربیة والتعلیق علیھا و نماذج لعقد 
 التحكیم ولشرط التحكیم

683 

الجزء األول: التحكیم في القوانین العربیة   6620 
دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي و : لتحكیم في القوانین العربیة ا

 5383 األنظمة الوضعیة

اإلحتالل اإلستیطاني وقضایا الالجئین : التحكیم في القانون الدولي 
إسرائیل ومشكلة الالجئین الفلسطینیین:   840 

قانون التحكیم : التحكیم في العالقات الخاصة الدولیة والداخلیة 
في ضوء القانون المقارن  1994لسنة  27التجاري المصري رقم 

 ....وقانون التجارة الدولیة، مع اإلشارة إلى قوانین
10033 

دراسة مقارنة: التحكیم في العقود اإلداریة والمدنیة والتجاریة   2101 
 7407 التحكیم في ظل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

ارالتحكیم في عقود اإلستثم  8965 
 BOT 2768 التحكیم في عقود التشیید و اإلستغالل و التسلیم

دراسة مقارنة: التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي   2568 
دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة: التحقیق   5641 

دراسة : " التحقیق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
 3157 "مقارنة 

اإلداري في نطاق الوظیفة العامةالتحقیق  . 3719 
إجراءاتھ و ضماناتھ و حجیتھ: التحقیق اإلداري في الوظیفة العامة   360 

محاضر جمع : التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و األدلة الجنائیة 
والتلبس وحاالتھ  -سلطة مأمور الضبط القضائي  - اإلستدالل 

شبطالن القبض والتفتی -القبض والتفتیش  ... 
9253 

التحقیق في : التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و األدلة الجنائیة 
 532 .......... خصائص التحقیق اإلبتدائي -الدعوى الجنائیة 

 2770 التحقیق الجنائي واألدلة الجرمیة
 3056 التحقیق الجنائي المتكامل
 166 التحقیق الجنائي في الجرائم اإللكترونیة

الجنائي في الجریمة المعلوماتیةالتحقیق   8631 
سلطة  -محاضر جمع اإلستدالل : التحقیق الجبائي والتصرف فیھ 

 -القبض والتفتیش  - اللبس وحاالتھ  -مأمور الضبط القضائي 
المعاینة وضبط األشیاء والتصرف فیھا - بطالن القبض والتفتیش  ... 

9251 

ماھیتھ و ضماناتھ(التحقیق الجزائي األولي  ) 10341 
 5187 التحقیق القضائي

2006دیسمبر  20التحقیق القضائي في ضوء قانون   5189 
دراسة مقارنة مع عقد الشھرة: التحقیق العقاري   2098 

 10166 التحقیق العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة
 5068 التحقیق العقاري في التشریع الجزائري

الجریمةالتحقیق في مسرح   5232 
دراسة مقارنة: التحقیق في المخالفات التأدیبیة   6535 



 2007 التحقیق في القضاءالعسكري الجزائري
 1770 التحقیق في جرائم الحاسب اآللي
 3805 .البیع والشراء عبر األنترنیت

مرحلة  -التمھید لبیع العقار : البیع الجبري للعقار و الحجز اإلداري 
 3023 .............. بیع العقار

 51 البیع القضائي للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري
 2185 البیع العقاري
 4954 البیع باإلیجار
 8282 البیع باإلیجار
 Location vente 7556 = البیع باإلیجار
 6996 البیع بالمزاد العلني في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

دراسة فقھیة مقارنة: البیع بالتقسیط   3099 
ماھیتھ : كصورة من صور البیوع التجاریة الخاصة: البیع بالتقسیط 

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي: ضماناتھ  -  6827 

دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقیع : البیع عبر شبكة األنترنت 
2004لسنة  15اإللكتروني رقم   7495 

الجزء األول: ضوء اإلجتھاد البیع في   8014 
الجزء الثاني: البیع في ضوء اإلجتھاد   8015 

 7477 . التحفیزات الجبائیة الممنوحة لإلستثمار في الجزائر
الحمایة : دراسة تحلیلیة تاصیلیة مقارنة : التحفظ على أموال المتھم 
المیةحمایة المال العام وفقا للشریعة اإلس -الجنائیة للمال العام   ..... 1398 

التحفظ على المعاھدات الدولیة في الشریعة اإلسالمیة والقانون 
دراسة تطبیقیة لتحفظات المملكة العربیة السعودیة: الدولي   4836 

: التجربة البرلمانیة الجزائریة: "البرلمان والدیمقراطیة في الجزائر 
البرلمان " -  2012جوان  20األربعاء ":الواقع واآلفاق

2012أكتوبر  4الخمیس ":المواطنةو  
1597 

رد السید رئیس الحكومة على إنشغاالت  - البرلمان وقوانین المالیة 
 -وتساؤالت أعضاء مجلس األمة حول برنامج الحكومة الجدیدة 

المؤسسة البرلمانیة في تنظیم :المجلس الوطني للثورة الجزائریة
القویةالمشروع الوطني إلقامة نظام الدولة  -الثورة   ... 

1558 

أوراق عمل المؤتمر العربي الثاني للمجالس : البرلمان اإللكتروني 
 E-Parliament 1046 = التشریعیة العربیة

اإلنتفاضة الباسلة لألھل في األراضي العربیة : البرلمان العربي 
أعمال ونتائج المؤتمر الثامن والسبعین لإلتحاد البرلماني  - المحتلة 

یان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة العربیة غیر الب -الدولي 
 .العادیة في عمان

5092 

: الذكرى الخامسة عشرة و المؤتمر الخامس : البرلمان العربي 
 2547 .........محطتان ھامتان في تاریخ االتحاد البرلماني العربي

تقریر عن أعمال  -...... الحوار البرلماني : البرلمان العربي 
الثامن و الستین لإلتحاد البرلماني الدوليالمؤتمر   ----- 2546 

العمل العربي المشترك سالح فعال في مواجھة : البرلمان العربي 
وثیقة إعالن استقالل الدولة الفلسطینیة : النص الكامل ل -التحدیات 

الدین الخارجي للبلدان السائرة  -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 في طریق النمو

5091 



عدد خاص عن المؤتمر البرلماني العربي الثاني : البرلمان العربي 
1981) مارس ( آذار  11-9الجزائر   5090 

إجتماع دمشق للبرلمانیین : البرلمان العربي , البرلمان العربي
تقریر عن مؤتمرین لإلتحاد البرلماني الدولي -العرب   ... 3401 

ملف  - الغزو الصھیوني : البرلمان العربي , البرلمان العربي
 5089 ......... العدوان الصھیوني علي لبنان و الثورة الفلسطینیة

البراءة واإلدانة في جرائم النصب وخیانة األمانة والشیك بدون 
 8298 رصید

البراءة في جرائم تزویر المحررات و المستندات الرسمیة و 
 -ھد التزویر شوا -التزویر المفضوح  -إحتراف التزویر : العرفیة 

 - إختالق التزویر  -ضبط جریمة التزویر  - التزویر بالكمبیوتر 
التزویر باألنترنیت -وسائل التزویر  - التزویر المتقن  ... 

7734 

عرض ألسباب البراءة الصادرة من : البراءة في قضایا المخدرات 
محاكم الجنایات في ضوء أحكام محكمة النقض مع تحلیل فقھي و 

جرائم المخدرات الشائعة قضائي ألھم  
3594 

 6796 التراث المشترك لإلنسانیة في قانون الفضاء
 5602 . التراخیص اإلداریة كقید على الملكیة العقاریة الخاصة
 1636 التراضي في الصفقات العمومیة
 4619 التراضي في العقود اإللكترونیة

دراسة  :التراضي في العقود اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنیت 
 54 تحلیلیة مقارنة

دراسة مقارنة: التراضي في تكوین العقد عبر اإلنترنت   3875 
دراسة مقارنة: التراضي في عقود التجارة اإللكترونیة   3113 

 8457 التربیة المكتبیة بمراحل التعلیم
الترجمة اإلنجلیزیة للقانون المدني و النصوص العربیة المقابلة 
 The english trqnslqtion of civil code qnd the = ....لھا
eauivqlent qrqbic texts thereto 

1867 

الترجمة اإلنجلیزیة لقوانین الشركات و لوائحھا التنفیذیة و عقودھا 
 C ompanies laws ,the = ...و النصوص العربیة المقابلة لھا
executive regulations , contractes, arabic and 
english texts 

10082 

الترجمة اإلنجلیزیة لقانون األحوال الشخصیة و صیغھ و النصوص 
 1913 .............. العربیة

الترجمة اإلنجلیزیة لقانون اإلستثمار و الئحتھ التنفیذیة و صیغھ و 
 1911 ................. النصوص العربیة المقابلة لھا

والئحتھ التنفیذیة وعقوده الترجمة اإلنجلیزیة لقانون اإلستثمار 
 1910 والنصوص العربیة المقابلة لھا

الترجمة اإلنجلیزیة لقانون العمل الجدید و صیغھ و النصوص 
الترجمة اإلنجلیزیة الكاملة لنصوص مواد قانون العمل : العربیة 

و 2003لسنة  12المصري الجدید رقم   ............... 
1912 

والمصطلحات والنماذج والصیاغة القانونیةالترجمة القانونیة   6020 
الترخیص المسبق كأداة لتفعیل الضبط البیئي في التشریع 
 228 .الجزائري

دراسة مدعمة بالقرارات و االحكام القضائیة: التركات و المواریث   1680 
ملخص الدروس. : التركة والحقوق المتعلقة بھا   3431 



ة مجتع السلمأزمة حرك: التركة المسمومة   5637 
 6015 الترقیم العقاري والمنازعات المترتبة علیھ في القانون الجزائري
 9939 الترقیة العقاریة الخاصة على ضوء التعدیالت الجدیدة

والمرسوم التنفیذي  03/06الترقیة على أساس الشھادة بین األمر 
280/16  6341 

 8554 الترقیة في الرتبة في قطاع الوظیف العمومي
اإلجرائي و الموضوعي: البطالن المدني   3589 

بطالن  -بطالن التحقیق  -نظریة البطالن : البطالن الجنائي 
بطالن الحكم -المحاكمة   3572 

 8556 البطالن في المواد الجزائیة
 10461 البطالن في القانون المدني والقوانین الخاصة

دراسة مقارنة: البطالن في قانون اإلجراءات الجزائیة   3674 
دراسة مقارنة: البطالن في قانون اإلجراءات الجزائیة   3675 

البطالن في قانون المرافعات و : البطالن في قانون المرافعات 
 9249 .......... القوانین

األعمال اإلجرائیة : البطالن في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 
البطالن واإلنعدام -  .................... 10462 

 -أنواعھا و أشكالھا  - أھمیتھا  -ممیزاتھا  - ماھیتھا : البصمات 
أغرب القضایا -المضاھاة الفنیة  -تزویرھا  - إضھارھا ورفعھا  . 10606 

 3385 البصمات وأثرھا في اإلثبات الجنائي
حجیتھا في اإلثبات الجنائي والنسب: البصمة الوراثیة   2711 

دراسة فقھیة مقارنة: البصمة الوراثیة و أثرھا على األحكام الفقھیة   4031 
دراسة مقارنة بین : البصمة الوراثیة ومدئ حجیتھا في اإلثبات 

 1014 الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

: البصمة الوراثیة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 
 3490 دراسة فقھیة مقارنة

ویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم التس
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  15/247

 العام
745 

 1533 التسویة اإلداریة للنزاع الجمركي
التسویة اإلداریة للعقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح 
 5132 األراضي

الغیر شرعیةالتسویة القانونیة للبناءات   8251 
 5071 التسویة القانونیة للبناءات غیر المشروعة في التشریع الجزائري
التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود بین دول شبھ الجزیرة 
 8982 العربیة

األسس العلمیة لمقارنة الخطوط الیدویة: التزویر   2068 
 3695 التزویر و اإلحتیال بالبطاقات اإلئتمانیة
التزویر المادي و المعنوي و الطعن بالتزویر في المواد المدنیة و 
 8285 الجنائیة فقھا و قضاء

دراسة تحلیلیة تأصیلیة : التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة 
 4028 مزودة ومدعمة باإلجتھادات القضائیة

حجیة الصورة الفوتوغرافیة كدلیل : التصویر في البحوث الجنائیة 
 7425 مادي أمین



 3777 التسویق الدولي
الواجبة التطبیق في مجال : التطویع القضائي للقواعد القانونیة 

 829 عقود التجارة الدولیة

 8537 .التطور التاریخي لنظریة الدبلوماسیة
 938 .التطور التشریعي والمؤسساتي لحمایة البیئة في الجزائر

النظریة العامة للمناطق : الدولي التطورات العالمیة في اإلقتصاد 
 1042 اإلقتصادیة الحرة

بمناسبة مرور مائتي : التطورفي ظل الثبات في مصادراإللتزام 
 8665 سنة على التقنین المدني الفرنسي

 6872 التسلح و نزع السالح و األمن الدولي
دراسة قانونیة: التضلیل اإلعالني التجاري وأثره على المستھلك   9649 
دراسة مقارنة: التسلیم في جرائم األموال في التشریع العراقي   1942 

دراسة في القانون العام و القانون الجنائي : (التطھیر العرقي 
 1356 (المقارن

 328 التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة اإلسالمیة
دلیل عملي ودراسات نظریة: التصنیف   8484 

دراسة نقدیة تحلیلیة: التصنیف نظریا وعملیا   8456 
دراسة نظریة تطبیقیة : التصنیف العشري ألوعیة المعلومات 

 5639 موجزة لخطة تصنیف دیوي العشري

دراسة تحلیلیة : التصنیف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات 
 6273 مقارنة وخطة قیاسیة

دراسة تحلیلیة : التصنیف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات 
ارنة وخطة قیاسیةمق  6291 

دراسة نظریة تطبیقیة: التصنیف العشري العالمي   7940 
دراسة في النظریة العامة و : التصنیف في القانون الدولي الخاص 

مصر، لبنان،سوریة،العراق، ( - تطبیقھا في القانون المقارن 
 (الكویت و األردن

3275 

 852 التسلط اإلقتصادي و أثره على التوازن العقدي
 6906 التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشھر ومدى مسؤولیتھ
 9030 التزام المخترع باإلفصاح عن سر اإلختراع

فكرةاإللتزام التضاممي . : التضامم و مبدأ عدم إقتراض التضامن - 
 4455 .نطاق تطبیق اإللتزام التضاممي

 4124 .التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني
 4214 التزامات وحقوق المحامي
 B.O.T التزامات المتعاقد في عقود التشیید و التشغیل و نقل الملكیة
ماھیة عقود التشغیل و التشغیل و نقل : دراسة مقارنة :
مزایا  - وبیان أنواعھا  -B.O.Tتعریف عقود - B.O.Tالملكیة
 ......B.O.Tعقود

954 

حفظ الحقالتزامات المرقي العقاري في عقد   5111 
التزامات البائع في التعاقد بوسائل اإلتصال الحدیثة في ظل أحكام 
 2147 القانون المدني و الفقھ اإلسالمي

 9320 التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري
األسباب والمخاطر المترتبة علیھا وكیف عالجھا اإلسالم: البطالة   7001 

ضمن برامج التعدیل الھیكلي لإلقتصاد  البطالة وإشكالیة التشغیل 9941 



 .من خالل حالة الجزائر
ماھیة التصادم : التصادم البحري ودور العنصر البشري في وقوعھ 

البحري و أحكامھ في قانون التجارة البحریة وأحكامھ في قانون 
قواعد اإلختصاص -التجارة البحریة والتشریع الدولي ...... 

5529 

للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق  التطبیق الموازي
 6580 اإلنسان

 4897 التطبیق الجنائي للقانون الدولي اإلنساني
دراسة مقارنة: التصحیح الدستوري   3029 

 10533 التصدیق اإللكتروني
 Al basseet in the = البسیط في النظام الدستوري
constitutional system 3415 

شرح نظام اإلیداع القانوني للمصنفات وفقا ألحكام قانون البسیط في 
و تعدیالتھ 1992لسنة  22حمایة حق المؤلف األردني رقم  . 3903 

 8342 التسرب في القانون الجزائري
مفھومھ ، إجراءاتھ و آثاره: التسریح لسبب إقتصادي   5034 

 5145 التصریح المفصل لدى الجمارك
یع العمل الجزائريالتسریح التأدیبي في تشر . 4784 

 4949 التسریح التأدیبي في قانون العمل الجزائري
 8193 التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد اإلداري
 4858 .التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة

الجزء األول. : التشریع و التنظیم العسكري . = Legislation et 
réglementation de L'ARMEE 5351 

الجزء الثاني. : التشریع و التنظیم العسكري . = Legislation et 
réglementation de L'ARMEE 765 

الجزء األول: : التشریع والتنظیم المتعلقان بحمایة المستھلك   = la 
protection du consommateur : tome 1 3025 

الجزء االثاني: التشریع والتنظیم المتعلقان بحمایة المستھلك   = La 
protection du consommateur : tome 2 3016 

2020التشریع والتنظیم ظل دستور   5195 
 4135 التشریع والقضاء في اإلسالم
 149 التشریع المالي و دوره في تفعیل النظام الجبائي
 At = التشریع اإلسالمي و الغزو القانوني الغربي للبالد اإلسالمیة
tasri al islami wal gazw al quanuni al garbi lil bilad 
al islamiyah 

6143 

المجلد األول: التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي   
= The Islamic criminal legislation in comparison 
with the positive law: volume1 

9332 

ةالتشریع الدولي لحمایة البیئ  4389 
مدعم باإلجتھاد القضائي. : التشریع الجمركي . 5182 

 6571 التشریع الجبائي و تفعیل اإلستثمار
 -األسرة  -وثائق السفر  -الحالة المدنیة : التشریع الجزائري 

 5622 الجنسیة

 5871 . التشریع بأوامر وتأثیره على إستقاللیة البرلمان في الجزائر
2020للتعدیل الدستوري لسنة التشریع بأوامر وفقا   2181 



األسریة -العمالیة . : التشریعات و التأمینات اإلجتماعیة  8775 
 3265 .التشریعات و القوانین السیاحیة و الفندقیة
 3012 .التشریعات اإلجتماعیة
 5426 .التشریعات اإلجتماعیة

منھاج عمل األخصائي اإلجتماعي في . : التشریعات اإلجتماعیة
 7942 .میادین الممارسة المھنیة

 6018 التشریعات اإلعالمیة بین الرقابة وحریة التعبیر
 879 التشریعات التجاریة

التشریعات التجاریة وتشریعات األعمال لطلبة العلوم اإلداریة 
 Commercial & Business law 3546 = والمالیة

 4168 التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة
 -) النواحي القانونیة واألمنیة . : ( التشریعات السیاحیة و الفندقیة

اإلطار القانوني للنشاط  -الھیكل اإلداري للنشاط السیاحي والفندقي 
 ....السیاحي والفندقي واإلرشاد السیاحي

6876 

النظریة  - النظریة العامة للقانون . : التشریعات السیاحیة والفندقیة
نظمات السیاحیة المحلیةالم -العامة للحق   ... 6874 

 6035 .التشریعات السیاحیة
بحث مقارن: التصرف اإلنفرادي و اإلرادة المنفردة   3430 

 7116 التصرف الدائر بین النفع و الضرر في القانون المدني الجزائري
 4398 .التصرف القانوني في األعضاء البشریة
 5241 التصرف في المال الشائع

في المال العام حدود السلطة في حق األمةالتصرف   2650 
التصرف في الدیون و تطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ اإلسالمي و 
 6979 القانون الوضعي

 5060 التصرف في الحقوق العقاریة للقصر
التصرفات الواردة على ملك الغیر في ظل القانون المدني 
 9031 .الجزائري

األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولةالتصرفات الواردة على   8183 
 5938 التصرفات الخاضعة للشھر في التشریع الجزائري

 -الرھن  -البیع . : التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري
 5953 .التأجیر

دراسة في تكنولوجیا : التكنولوجیا الحدیثة و القانون الجنائي 
الجنائیة لبرامج الحاسب اآللي في ضوء الحمایة  - المعلومات 

 - دراسة في تكنولوجیا الطب الحدیث  -نصوص جریمة السرقة 
عملیات نقل وزراعة (األساس القانوني وضوابط الرضا في نطاق 

 (األعضاء

1826 

دراسة : التكامل الوظیفي لألعمال اإلجرائیة واإلجراءات الموازیة 
یةفي قانون المرافعات المدنیة والتجار  4515 

 4827 التكامل القضائي في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
مورد للممارسین: التكتیكات الجدیدة في مجال حقوق اإلنسان   9530 

 7800 .التكییف الشرعي لألوراق النقدیة وما ینبني علیھ من أحكام فقھیة
مقارنة دراسة: التكییف الفقھي للھدایا المحفزة على الشراء   10019 

دراسة مقارنة في : التكییف الفقھي المعاصر للحواالت المصرفیة 
 9733 الفقھ اإلسالمي



دراسة مقارنة: التكییف في المواد الجنائیة   4072 
دراسات في التحلیل الموضوعي: التكشیف واإلستخالص   5458 

 6236 التقنین الدولي لجریمة إرھاب الدولة
العقار الفالحي: الجزء األول . : العقاریةالتقنینات  . 8417 

 8228 التقنیات المالیة و تعدیل نظام القروض السكنیة في الجزائر
 10160 التقنیات الحدیثة بالمكتبات
 1057 التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات
 8099 التقنیات الحدیثة في التحقیق الجنائي ودورھا في ضبط الجریمة

لتقنیة العقدیةا  7844 
 10209 انتقال الملكیة العقاریة عن طریق المبادلة في القانون الجزائري

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي : التقادم وإسقاطھ للحقوق 
 9900 والقانون المدني المصري

 -المرافعات -المسقط في القانون المدني . : التقادم المكسب 
 -األحوال الشخصیة  - الجوي  -الجنائي  -اإلداري  - التجاري 

 .العمل و التأمینات اإلجتماعیة
1471 

دراسة مقارنة: التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني   2595 
دراسة مقارنة بین : التقادم الجنائي وأثره على الدعوى والعقوبة 

 1278 الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

ي في ضوء أحكام النقضالتقادم الجنائي والمدن  6174 
 4176 التقاریر الطبیة و المسؤولیة الجنائیة عنھا
 5542 التقاضي مدنیا ضد الدولة

الدعوى اإللكترونیة وإجراءاتھا أمام المحاكم: التقاضي اإللكتروني   237 
التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونیة كنظام قضائي معلوماتي 

فروع القانون بین النظریة والتطبیق عالي التقنیة وكفرع من  3881 

 5095 التقاضي عن بعد في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري
 2003 التقاضي على درجتین في القانون اإلداري

مجاالتھا -مصادرھا  - مفھومھا : الثقافة اإلسالمیة   7091 
مجال  التقریر المرحلي الثاني حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في

نقطة اإلرتكاز / اآللیة اإلفریقیة للتقییم من قبل النظراء  -الحكامة 
 الوطنیة

7335 

حالة حقوق اإلنسان في الجزائر:  2011التقریر السنوي   3070 
في ضوء الفقھ والقضاء: التظلم اإلداري   1366 

فى ضوء آراء الفقھ و : التظلم اإلداري و مسلك اإلدارة اإلیجابي 
قضاءأحكام ال  2682 

09/08التظلم اإلداري المسبق في التعدیل   9224 
دراسة مقارنة بین الفقھ : الشرط الجزائي: التعویض اإلتفاقي 

 5256 اإلسالمي والقانون المقارن

دراسة : التعویض اإلتفاقي عن عدم تنفیذ اإللتزام أو التأخر فیھ 
 6483 مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوصفي

في ) المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة: (التعویض المدني 
 10446 ...............ضوء الفقھ وأحكام محكمة النقض

التعویض اإلداري في ضوء الفقھ و القضاء و أحكام المحكمة 
 3709 اإلداریة



. : التعویض النقدي لرصید اإلجازات اإلعتیادیة بعد انتھاء الخدمة
نیین بالدولة و العاملین بالھیئات العامة و شركات للعاملین المد

 .قطاع األعمال و القطاع الخاص و الكادرات الخاصة
177 

 1432 التعویض االتفاقي فقھا وقضاءا
: التعویض التلقائي لألضرار بواسطة التأمین وصنادیق الضمان 

 10077 دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي

القضائي و الشرط الجزائي و الفوائد القانونیةالتعویض   8134 
دراسة مقارنة: التعویض العیني لجبر ضرر المضرور   3325 

 1478 التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث
 2580 .التعویض عن إصابة العمل في مصر و الدول العربیة
 7462 التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة

أضرار األعمال المادیة لإلدارة التعویض عن  4899 
 637 التعویض عن أضرار التجارب النوویة دراسة مقارنة
 4824 التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

التعویض عن أعمال السلطة : التعویض عن أعمال السلطات العامة 
 التشریعیة والسلطة القضائیة وتطور قضاء مجلس الدولة حتى عام

الكتاب الثاني: 2013  
561 

التعویض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة 
التعویض عن أعمال السلطة التنفیذیة والسلطة . : في مصر 

التشریعیة والسلطة القضائیة وفقا لقضاء محاكم النقض والدستوریة 
دراسة تحلیلیة وفقھیة -واإلداریة العلیا  ..... 

557 

التطبیق العملي للمسئولیة المدنیة في : عن اإلخالل بالعقد  التعویض
 3705 ضوء القضاء و الفقھ

التعویض عن المسئولیة التقصیریة و المسئولیة العقدیة في ضوء 
 3704 القضاء و الفقھ

 4978 .التعویض عن األضرار الناجمة عن األخطاء الشخصیة والمرفقیة
: المتعلقة بحیاة و سالمة اإلنسان التعویض عن األضرار األدبیة 

 3759 دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون المقارن

 3734 التعویض عن األضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العام
دراسة : التعویض عن األضرار البدنیة الناشئة عن حوادث المرور 

ین اإلجباريفقھیة مقارنة في ضوء أحكام قانوني الدیة و التأم  8272 

دراسة : التعویض عن األضرار الجسدیة واألضرار المجاورة لھا 
 4096 مقارنة بین الشریعة والقانون

في ضوء الفقھ وقضاء النقض . : التعویض عن األضرار الجسدیة
 7526 .الحدیث

في ضوء القضاء . : التعویض عن النقل البري و البحري و الجوي
لدولیةو الفقھ و المعاھدات ا . 3710 

 5541 التعویض عن الحبس المؤقت في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة. : التعویض عن الضرر ومدى إنتقالھ للورثة . 219 

دراسة تطبیقیة في الفقھ اإلسالمي و : التعویض عن الضرر األدبي 
 9969 القانون

 8237 التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري
عن الضرر البیئي في القانون الدوليالتعویض   8764 

 1626 .التعویض عن الضرر الجنسي



 939 التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة
دراسة مقارنة. : التعویض عن الفصل التعسفي في قانون العمل . 4330 

 3041 التعویض عن حوادث السیر
القضاء و التعویض عن جرائم السب و القذف و جرائم النشر في 

 3702 الفقھ

أسسھ و مدى مشروعیتھ في الفقھ . : التعویض عن فسخ الخطبة
 2752 .اإلسالمي و القانون

 9187 التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة
دارسة مقارنة: التعویض في حوادث السیارات المجھولة   9659 

والفقھالتعویض في حوادث السیارات في ضوء القضاء  . 3698 
 4112 التعلیم عن بعد

التعلیق على التعلیمات العامة للنیابات : التعلیمات اإلداریة للنیابات 
الكتابیة والمالیة و اإلداریة الجدیدة الصادرة في 

27/05/1995 ............ 
1892 

التعلیق على النصوص الكاملة : التعلیمات القضائیة للنیابات 
للنیابات الصادرةللتعلیمات القضائیة   .... 1901 

التعلیق على النصوص الكاملة : التعلیمات القضائیة للنیابات 
1980للتعلیمات القضائیة للنیابات الصادرة عام  ............. 1893 

التعلیمات العامة للنیابات في المسائل الجنائیة المعدلة بقرار النائب 
قرارات وزیر  -النصوص الكاملة :  1999لسنة  837العام رقم

قرارات النائب العام المعدلة  -العدل المعدلة والمنفذة والمكملة 
 .للتعلیمات

175 

 7907 التعلیمات العامة للنیابات في المسائل الجنائیة حسب آخر التعدیالت
 9014 التظھیر الناقل للملكیة

19/15التعمیر الفردي في ظل أحكام المرسوم التنفیذي رقم   . 2132 
أحكام عقد اإلیجار وفقا : التعلیق الموضوعي على القانون المدني 

للقواعد العامة للقانون المدني ووفقا ألحكام القوانین اإلسثنائیة و 
 إیجار األراضي الزراعیة والتأجیر التمویلي

3579 

القانون و : الكتاب األول : التعلیق الموضوعي على القانون المدني 
التعسف في إستعمال الحق - ن مصادر القانو: تطبیقھ  .......... 3591 

أحكام : الكتاب الثالث : التعلیق الموضوعي على القانون المدني 
صیغ العقود و الدعاوي -القضاء  - الفقھ : اإللتزام   . 3578 

مصادر : الكتاب الثاني : التعلیق الموضوعي على القانون المدني 
قود و الدعاويصیغ الع -القضاء  - الفقھ : اإللتزام   . 3576 

أحكام : الكتاب الرابع : التعلیق الموضوعي على القانون المدني 
عقد المقایضة - عقد البیع : عقد البیع و العقود التي تقع على الملكیة   

..... 
3577 

الصیغ  - القضاء  -الفقھ : التعلیق الموضوعي على قانون اإلثبات 
 3595 القانونیة

الكتا ب األول : على قانون اإلجراءات الجنائیة التعلیق الموضوعي 
الدعوى الجنائیة:   ................. 3590 

الكتاب الثالث : التعلیق الموضوعي على قانون اإلجراءات الجنائیة 
الكتاب الثالث: التنفیذ الجنائي  -الطعن الجنائي : الكتاب الرابع  -  3569 

الكتاب الثاني : ت الجنائیة التعلیق الموضوعي على قانون اإلجراءا
محاكم المخالفات و الجنح و الجنایات و نظریة الحكم الجنائي:   3575 



: إجراءات الخصومة: التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
 3582 الجزء الثالث

الجزء : نظریة األحكام: التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
 3585 السابع

: األوامر الوالئیة: على قانون المرافعات  التعلیق الموضوعي
 3586 الجزء السادس

: اإلختصاص القضائي: التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
 3581 الجزء الثاني

األحكام العامة في : التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
-قبول الدعوى  -نطاق سریان قانون المرافعات : قانون المرافعات

الجزء األول............ : النات اإلع  
3587 

الدفوع في قانون : التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
الجزء الرابع: المرافعات  3583 

طرق الطعن في : التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
الجزء الثامن: األحكام المدنیة  3588 

: الخصومة عوارض: التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 
 3584 الجزء الخامس

األحكام : الكتاب األول: التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات 
سریان القانون : العامة لقانون العقوبات في ضوء الفقھ و القضاء

 -العقوبات األصلیة والتبعیة  -الجنائي من حیث المكان والزمان 
المساھمة الجنائیة - تعدد العقوبات  ... 

3596 

: الكتاب الثالث والرابع: لیق الموضوعي على قانون العقوبات التع
القتل : الجنایات و الجنح و المخالفات التي تحدث آلحاد الناس 

القبض على  - ھتك العرض  -الحریق العمد  - والجرح والضرب 
 ...الناس بدون وجھ حق

3598 

ات الجنای: الكتاب الثاني : التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات 
: و الجنح المضرة بالمصلحة العامة في ضوء الفقھ و القضاء

الجنایات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج ومن جھة 
تجاوز الموظفین حدود  - جرائم األموال العامة  -الرشوة  -الداخل 

 وظائفھم وتقصیرھم في

3597 

م التعلیق على مواد القانون رق: التعلیق على لجان التوفیق 
بإنشاء لجان التوفیق في بعض المنازعات التي تكون  2000لسنة7

 ..........الوزارات واألشخاص اإلعتباریة العامة طرفا فیھا 
1914 

التعلیق على نصوص اتفاقیة ھامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا 
مع اإلشارة إلى النصوص المقابلة : قواعد ھامبورج  1978لسنة 

المعدل لھا،  1968وبروتوكول  1924لسنة في معاھدة بروكسل 
 .وفي القانون البحري الجدید

6918 

عبء اإلثبات ، المحررات : التعلیق على نصوص قانون اإلثبات 
 497 ..... الرسمیة و العرفیة ، اإلقرار و الیمین

دراسة عملیة تفصیلیة لكل : التعلیق على نصوص قانون المرافعات 
بیان المذكرة التفسیریةنص و لكل جزئیاتھ ، مع   .... 685 

التعلیق على نصوص قانون التجارة الجدید الصادر بالقانون رقم 
معلقا علیھا بأراء ثقاة الفقھاء وأھم مبادىء :  1999لسنة  17

 النقض الصالحة التطبیق في ظل القانون الجدید
628 

التعلیق على نصوص قانون التجارة الجدید الصادر بالقانون رقم 
معلقا علیھا بأراء ثقاة الفقھاء وأھم مبادىء :  1999لسنة  17 707 



 النقض الصالحة التطبیق في ظل القانون الجدید
التعلیق على نصوص قانون تنظیم بعض أوضاع و إجراءات 

الجزء السابع....... : التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة   3199 

إجراءات  التعلیق على نصوص قانون تنظیم بعض أوضاع و
التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة الصادر بالقانون رقم 

الجزء السابع:  2000لسنة1  
3211 

بتعدیل بعض أحكام قانون :  1999لسنة  18التعلیق على القانون 
قانون اإلثبات في المواد المدنیة  -المرافعات المدنیة والتجاریة 

قانون الرسوم القضائیة و -والتجاریة  .......... 
6873 

بشأن لجان التوفیق في فض  2000لسنة  7التعلیق على القانون 
 4431 منازعات الدولة

في ضوء  1999لسنة  17التعلیق على القانون التجاري الجدید رقم 
 2624 ...الفقھ و القضاء

التعلیق على مواد قانون مكافحة : التعلیق على تشریعات المخدرات 
طبقا ألحدث  1960لسنة  172رقم  المخدرات و تنظیم إستعمالھا

التعدیالت والقرارات الوزاریة المكملة لھ والمبادئ القانونیة 
 Commentary on the drugs = ...لمحكمة النقض
legislations 

1886 

التعلیق على النصوص الكاملة . : التعلیق على قوانین اإلیجارات
ئب العقاریة لتشریعات اإلیجار بوجھ عام وإیجار األماكن والضرا

 ...والمصاعد ومذكراتھا اإلیضاحیة ولوائحھا التنفیذیة
1853 

. : التعلیق على قوانین الضرائب على الدخل والضریبة الموحدة
 157التعلیق الوافي على أحدث النصوص الرسمیة للقانون رقم 

بشأن الضرائب 1981لسنة  ..... 
1842 

لیق على قانون تنظیم التع. : التعلیق على قوانین تنظیم الجامعات
والئحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس  1972لسنة  49الجامعات 

 ...... الجمھوریة
1884 

لسنة  106التعلیق على قانون رقم : التعلیق على قانون المباني 
بشأن توجیھ 1976 ... 10081 

لسنة  18التعلیق على قانون اإلثبات متضمنا تعدیالت القانون رقم 
1999 3133 

لسنة  18التعلیق على قانون اإلثبات متضمنا تعدیالت القانون رقم 
وأحدث أحكام النقض والمحكمة الدستوریة العلیا 1999  3134 

شرح وافي : التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیة المعدل 
للنصوص الكاملة لقانون اإلجراءات الجنائیة المصري المعدلة 

 1999/1/5المعمول بھ اعتبارا من  1998لسنة  174بالقانون رقم 
ومذكرتھ اإلیضاحیة ومشروعھ واالعمال التحضیریة وتعلیمات 
 ...النائب العام

1889 

الجزء األول: التعلیق على قانون المرافعات   3131 
الجزء الثاني: التعلیق على قانون المرافعات   3132 
:  2007لسنة  التعلیق على قانون المرافعات و تعدیالتھ المستحدثة

 262 على ضوء أحكام النقض و آراء الفقھاء

التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ 
 -الغیاب : المجلد الثاني :  1999لسنة  18والقضاء والقانون رقم 
 - الدفوع  -نظام الجلسة  - إجرات الجلسة  - تدخل النیابة العامة 

 -الطلبات العارضة والتدخل  -ضامن إختصاص الغیر وإدخال 

1729 



 وقف الخصومة
التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ 

الحجوز : المجلد الخامس :  1999لسنة  18والقضاء والقانون رقم 
حجز األسھم  -التنفیذ بحجز المنقول لدى المدین وبیعھ  -التنفیذیة 

التنفیذ على العقار - بیعھا  -صص والسندات واإلیرادات والح .... 

1726 

التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ 
قاضي : المجلد الرابع:  1999لسنة  18والقضاء والقانون رقم 

تنفیذ األحكام  -النفاذ المعجل  -السند التنفیذي وما یتصل بھ  -التنفیذ 
نبیة محل التنفیذواألوامر والسندات الرسمیة األج  

1727 

التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ 
المجلد األول........... : 1999لسنة  18والقضاء والقانون رقم   1719 

التعلیق على قانون المرافعات المدنیة التعلیق على قانون المرافعات 
 18نون رقم المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء والقا

أوامر األداء  - األوامر على العرائض : المجلد الثالث:  1999لسنة
 -التماس إعادة النظر  -اإلستئناف  -طرق الطعن في األحكام  -

 النقض

1728 

التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض و آراء 
الجزء األول: الفقھاء   260 

ضوء أحكام النقض و آراء التعلیق على قانون المرافعات على 
الجزء الثالث: الفقھاء   264 

التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض و آراء 
الجزء الثاني: الفقھاء   261 

التعلیق على قانون المرافعات في المواد المدنیة و التجاریة و 
 23،  1991لسنة 6اإلداریة طبقا للتعدیالت الواردة في القوانین 

2000ة لسن .... 
2625 

التعلیق على قانون المرافعات في المواد المدنیة و التجاریة و 
في ضوء  2000لسنة 1اإلداریة طبقا آلحر تعدیالتھ بالقانون رقم 

 ....أحدث أحكام النقض
2628 

التعلیق على نصوص مواد . : التعلیق على قانون التأمین اإلجتماعي
1975ة لسن 79قانون التأمین اإلجتماعي رقم ... 1845 

وتعدیالتھ  1955لسنة  308التعلیق على قانون الحجز اإلداري رقم 
مواد القانون معلقا علیھا بأحدث اآلراء و أحكام النقض:   ..... 1722 

ِرِ◌ؤیة شرعیة في ضو : التعامل باألسھم في سوق األوراق المالیة 
 10548 الفقھ اإلسالمي

دراسة مقارنة: الشریعة والقانون التعامل بالشرط الجزائي بین   838 
 6019 التعاون األمني الدولي في مجال مكافحة المخدرات
 1783 التعاون األمني العربي و التحدیات األمنیة
-التعاون اإلقتصادي ألغراض اإلنماءفي ضوء الحوار العربي 

دراسة في القانون الدولي لإلنماء: األوربي   9619 

الصراعات  -مستقبل العالقات العربیة  -العربي  -التعاون اإلفریقي 
 1975 ----------- العربیة

التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائیة ومنع 
 1049 الجریمة

 8170 التعاون الدولي لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة
 9138 التعاون الدولي لمكافخة االتجار بالنساء و األطفال



دراسة لإلستراتیجیةالوطنیة : الدولي لمكافحة الجریمة التعاون 
 8263 للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات

 7670 التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة
 2312 التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات
 5061 التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة

حقوق الملكیة الفكریةالتعاون الدولي في مجال حمایة   3154 
دراسة مقارنة : التعاون الدولي في تنفیذ األحكام الجنائیة األجنبیة 

 10520 بین القوانین الوضعیة و القانون الدولي الجنائي

 5405 التعاون القضائي الدولي في تسلیم المجرمین
دراسة فقھیة قانونیة مقارنة: التعارض والترجیح في طرق اإلثبات   1993 

وسائل  -مفترضات التعارض : التعارض بین األحكام القضائیة 
العالج -الوقایة ..... 6162 

دراسة مقارنة: التعاقد اإللكتروني في التشریعات العربیة   7913 
 3440 التعاقد االلكتروني عبر اإلنترنت

و مدى حجیتھا في اإلثبات: التعاقد بوسائل اإلتصال الحدیثة   3931 
بالوسائل المستحدثة في الفقھ اإلسالميالتعاقد   1239 

دراسة مقارنة: التعاقد بالبیع بواسطة اإلنترنت   513 
قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة : التعاقد عن بعد 

 6851 لقواعد القانون األوربي

 9789 .التعاقد عن طریق التلفزیون
 1627 التعاقد عبر اإلنترنت

دراسة فقھیة مقارنة: األنترنت التعاقد عبر   1281 
دراسة مقارنة: (التعاقد عبر تقنیات اإلتصال الحدیثة   ) 10042 

دراسة فقھیة قضائیة تطبیقیة معاصرة : التعذیب واإلختفاء القسري 
 3927 في ضوء قواعد ومبادئ القانون واإلتفاقیات الدولیة

 2006 التعذیب بین الجریمة ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب
الوضع القانوني للدولة : البعد القانوني لألجانب داخل الدولة 

حقوق وواجبات  -تنفیذ األحكام األجنبیة  - المضیفة لالجئ اإلنساني 
 ...وتحدیات

2989 

 8425 التعدي على أمالك الدولة
الجزائر : التعدیل الدستوري وأثره على تنظیم السلطات في الدولة 

 8041 نموذجا

 6543 التعریف بالقانون الدولي الخاص
دراسة مقارنة بین القانون : التعسف في إستعمال الملكیة العقاریة 

 7866 الوضعي والشریعة اإلسالمیة

طبیعتھ ومعیاره في الفقھ والتشریع : التعسف في إستعمال الحق 
 3785 والقضاء

 2558 التعسف في إستعمال الحق وتطبیقاتھ القانونیة والقضائیة
 73 التعسف في إستعمال الحق طبقا ألحكام قانون التوجیھ العقاري

فقھا وقضاءا. : التعسف في إستعمال الحق . 1435 
دراسة مقارنة بین (التعسف في إستعمال حق الملكیة العقاریة 

 3072 القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة

 9453 التعسف في إستعمال حق النقض في مجلس األمن الدولي



دراسة تأصیلیة و تطبیقیة في قانون : التعسف في استعمال الحق 
 10069 المدني و الفقھ اإلسالمي

دراسة : التعسف في استعمال الحق اإلجرائي في الدعوى المدنیة 
 3366 مقارنة

 8097 التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصیة
يالتفویض اإلداري كأسلوب لعدم التركیز اإلدار . 4893 

دراسة مقارنة: التفویض في إدارة و إستثمار المرافق العامة   6475 
دراسة مقارنة: التفویض في اإلختصاصات اإلداریة   9195 

 2370 التفاوض في اإلدارة العامة
فقھا وقضاءا -الدلیل والتدلیل : اإلجراء -اإلذن : التفتیش   1438 

شروطھ و حاالت بطالنھ: التفتیش   3990 
 10591 التفجیرات اإلرھابیة

دراسة فقھیة مقارنة: التفریط وأثره في العقود في الفقھ اإلسالمي   9909 
دراسة مقارنة: التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط   9436 

دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونیة : التفسیر القضائي لعقد التأمین 
 10052 المصري والفرنسي

والبحث العلميالتفكیر   202 
أدرس الحكم: التفكیر الناقد   10 

Les cahiers de l'enp : La pratique de la saisie-
contrefacon 9066 

Les cahiers des traavaux publics 5757 
 -مفاوضات : دلیل تطبیقي : الحلول البدیلة للنزاعات القضائیة 

تحكیم - وساطة   2557 

مقارنة دراسة: الحلول الشخصي   1211 
 5007 الحلول القانونیة إلشكاالت التنفیذ في المادة العقاریة
الحلول العملیة في مشاكل الحیازة و مسكن الزوجیة في ضوء 

مكررا من قانون المرافعات و الكتب الدوریة و تعلیمات  44المادة 
 النیابة العامةو وأعمال المحضرین

1735 

في الشریعة اإلسالمیة الخلوة و اآلثار المترتبة علیھا  836 
 2840 الجھود الدولیة و اإلقلیمیة و الوطنیة لمكافحة اإلرھاب

دراسة : الجھود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض األموال 
 3092 مقارنة

الجزء األول: الجھود الدولیة في مكافحة االتجار بالبشر   2126 
الجزء الثاني: بالبشر الجھود الدولیة في مكافحة االتجار   2125 

 9000 الجھود العربیة لمكافحة جریمة اإلرھاب
 8469 انحالل الزواج عن طریق الفسخ في القانون الجزائري

دراسات فقھیة مقارنة: الجنایات و موجبھا في الفقھ اإلسالمي   9374 
دراسة مقارنة: الجنایات في الفقھ اإلسالمي   9209 

في إطار االتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة: الحمایة من التعذیب   . 2696 
الحمایة الموضوعیة و اإلجرائیة لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل 

دراسة مقارنة: المحاكمة   3387 

 4844 الحمایة المؤسساتیة للتراث الثقافي في الجزائر
بین النظریة و التطبیق العملي. : الحمایة الوقتیة للحیازة . 982 



ایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة و المضللةالحم  3902 
دراسة مقارنة: الحمایة المدنیة لألموال في الشریعة اإلسالمیة   874 
دراسة مقارنة: الحمایة المدنیة للمستھلك   3329 

 9860 الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي و اإللكتروني
دراسة : في التشریع األردني الحمایة المدنیة للحق األدبي للمؤلف 

 404 مقارنة

الحمایة المدنیة للشریك في الشیوع وفق أحكام القانون المدني 
 5560 الجزائري

 7753 الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة
 4925 الحمایة المدنیة للعالمة التجاریة
 2184 .الحمایة المدنیة واإلداریة لحق الملكیة العقاریة الخاصة
 8192 . الحمایة اإلداریة للملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري
 370 الحمایة اإلداریة للبیئة

دراسة تطبیقیة على : الحمایة اإلجرائیة أمام المحاكم الدولیة 
 1495 المحكمة الجنائة الدولیة

دراسة مقارنة. : الحمایة اإلجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة . 804 
المشكالت المتعلقة بالضبطیة القضائیة . : الحمایة اإلجرائیة للبیئة

 1421 .واإلثبات في نطاق التشریعات البیئیة

 2379 الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان
 9134 .الحمایة اإلقلیمیة لحقوق الطفل في القانون الدولي
 4770 الحمایة المقررة لألطقم الطبیة

التشریعیة و القضائیة لحق الھجرةالحمایة   3767 
: الحمایة التشریعیة المدنیة و الجنائیة لبطاقات الدفع اإللیكتروني 

 8284 بطاقات اإلئتمان

الحمایة التشریعیة الجنائیة و المدنیة لحقوق اإلنسان و الحریات 
 1427 العامة فقھا و قضاء

العقلیة في التشریع الحمایة الجنائیة من المخدرات والمؤثرات 
 4738 الجزائري

دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة من الفساد   1493 
دراسة موضوعیة إجرائیة : الحمایة الجنائیة ألمن الدولة الداخلي 

 10303 مقارنة

 6825 الحمایة الجنائیة لألمن اإللكتروني
 -تربح ال -اإلستیالء  -اإلختالس : الحمایة الجنائیة لألموال العامة 

موضوعیا وإجرائیا -اإلھمال  -اإلضرار   5952 

 993 .الحمایة الجنائیة للموظف العام
 6338 الحمایة الجنائیة للمال العام
: الحمایة الجنائیة إللتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلیھ 

حاالت إباحة إفشاء  -جریمة إفشاء أسرار المھنة : دراسة مقارنة
الحمایة الجنائیة لسر المھنة -األسرار  . 

4170 

 5285 الحمایة الجنائیة للوظیفة اإلداریة في القانون المتعلق بمكافحة الفساد
 8725 الحمایة الجنائیة لألجنة في التشریع الجزائري
 10309 الحمایة الجنائیة لألحداث
 994 الحمایة الجنائیة للمصنفات اإللكترونیة



للنزاھة ومكافحة الفساد وعالقتھا بجریمة غسل الحمایة الجنائیة 
 1184 األموال

دراسة مقارنة و تطبیقاتھا في المملكة : الحمایة الجنائیة للمستھلك 
 2081 العربیة السعودیة

الحمایة الجنائیة للمستھلك في مجال عدم اإلخالل باألسعار و حمایة 
 998 المنافسة و منع اإلحتكار

دراسة مقارنة: للمستھلك في القوانین الخاصة الحمایة الجنائیة   999 
الحمایة الجنائیة لألسرة من أعمال العنف العمد في قانون العقوبات 
 350 الجزائري

 130 الحمایة الجنائیة للمسكن
 2133 الحمایة الجنائیة لألطفال من مخاطر األنترنت
 810 الحمایة الجنائیة لألطفال من اإلستغالل الجنسي
 3930 الحمایة الجنائیة لألطفال من اإلستغالل الجنسي

دراسة على : الحمایة الجنائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري 
 5334 ضوء نصوص الملكیة الفكریة والنصوص المستحدثة

 8636 الحمایة الجنائیة للمعامالت اإللكترونیة
 358 الحمایة الجنائیة لألعضاء البشریة

ائیة للتوقیع اإللكترونيالحمایة الجن  8536 
 2137 الحمایة الجنائیة للبیئة
 7390 الحمایة الجنائیة للبیئة

دراسة مقارنة. : الحمایة الجنائیة للبیئة  . 2115 
دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة   338 

 2647 .الحمایة الجنائیة للبیئة
دراسة مقارنة: اإللیكترونیة الحمایة الجنائیة للتجارة   7350 

 La = الحمایة الجنائیة للتجارة اإللكترونیة عبر األنترنت
Protéction pénle du commerce électronique à 
travers l'internet 

6410 

 1410 الحمایة الجنائیة للتعامالت اإللكترونیة
: الوضعي الحمایة الجنائیة للجنین في الفقھ اإلسالمي و القانون 

 1176 دراسو مقارنة

 10197 الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة
 7555 الحمایة الجنائیة للدین اإلسالمي في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة للحریات الفردیة   4564 
 647 الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة

دراسة : الشخصیة من الوجھة الموضوعیة  الحمایة الجنائیة للحریة
 7880 مقارنة

 1416 الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل اإلتجاھات الطبیة الحدیثة
 9615 الحمایة الجنائیة للخصوصیة و التجارة اإللكترونیة
 3121 الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة

الجزائري  الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم في القانون
دراسة مقارنة: والمقارن والشریعة اإلسالمیة   1820 

 6364 الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسد وفقا للتشریع الجزائري
دراسة مقارنة بین التشریعین : الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة  9112 



 الفرنسي و المصري
 5478 الحمایة الجنائیة للشیك

دراسة مقارنة: للصحفي الحمایة الجنائیة   2110 
 6991 الحمایة الجنائیة للسریة في القانون الضریبي

-15الحمایة الجنائیة للطفل الضحیة و الطفل المجرم في ظل قانون 
12 6082 

 9052 الحمایة الجنائیة للعملة الوطنیة
البنكیة) األعمال(الحمایة الجنائیة للعملیات   10015 

دراسة مقارنة: للعالقة الزوجیة الحمایة الجنائیة   7507 
دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة للعالقة الزوجیة   7531 

الحمایة الجنائیة للعرض في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي 
دراسة مقارنة:   1779 

الحمایة الجنائیة للعقود اإلداریة و المدنیة طبقا ألحكام الفقھ و 
 8301 القضاء

دراسة مقارنة: الجنائیة لذوى اإلحتیاجات الخاصة  الحمایة  8997 
دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة لبورصة األوراق المالیة   9948 
دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة واألمنیة للشاھد   3545 

 4034 الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب
 6947 الحمایة الجنائیة لبطاقة اإلئتمان المصرفیة

دراسة مقارنة: " الحمایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع   " 843 
 4839 الحمایة الجنائیة لحرمة الموتى والمدافن في التشریع الجزائري
 3517 الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة
 3536 الحمایة الجنائیة لحق اإلنسان في التصرف في أعضائھ

في ضوء أحكام : دراسة مقارنة: اإلنسان الحمایة الجنائیة لحقوق 
ھدف : الشریعة اإلسالمیة و المبادىء الدستوریة والمواثیق الدولیة

مسؤولیة الدولة تجاه حقوق  -اإلنسان وحقوقھ  -الحمایة ومحلھا 
 ...اإلنسان المحمیة جنائیا

3998 

 4685 .الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان في ظل العولمة
یة لحقوق الملكیة الصناعیة في ضوء اإلتفاقیات الحمایة الجنائ

 1107 .الدولیة والقوانین الوطنیة

دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة لحقوق الطفل   1226 
 6859 الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي اإلنساني

دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة لضحایا العنف األسري   = 
Criminal protection to the victims of family 
violence 

10128 

دراسة مقارنة: الحمایة الجنائیة لسریة المعلومات اإللكترونیة   992 
الحمایة الجنائیة الموضوعیة لألسرة من جرائم العنف المعنوي في 
 3122 قانون العقوبات الجزائري

مقارنةدراسة : الحمایة الجنائیة الموضوعیة للمعلوماتیة   5010 
 2257 الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل في التشریع الجزائري
 5474 الحمایة الجنائیة الموضوعیة ألطفال المستخدمین
: الحمایة الجنائیة الدولیة للمحتجزین من اإلمتھان والتعذیب 

مقبولیة المبدأ  -أصل المبدأ في المواثیق الدولیة  -افتراض البراءة  978 



لحمایة والتدعیموضروریات ا ... 
 9539 الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح

مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة : الحمایة الدولیة للمال األجنبي 
 8077 لحمایة األموال العربیة في الدول العربیة

 5826 الحمایة الدولیة للنازحین داخلیا
للنازحیینالحمایة الدولیة   757 

 10516 الحمایة الدولیة للنازحیین داخلیا
دراسة : الحمایة الدولیة للمتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة 

 1699 في ضوء أحكام اإلتفاقیات الدولیة

الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثناء النزاعات 
 7124 المسلحة

للمدنیین خالل النزاعات المسلحةالحمایة الدولیة   9949 
دراسة مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة: الحمایة الدولیة للمرأة   5823 

 7088 الحمایة الدولیة لالجئین الفلسطنیین نموذجا
في ضوء االتفاقیات الدولیة و : الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث 

 9963 أحكام القانون الدولي

لیة للبیئة من ظاھرة اإلحتباس الحراري في بروتوك الحمایة الدو
في اتفاقیة تغیر المناخ لسنة: ( كیوتو   ) 9989 

 6592 الحمایة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسي بین النظریة و التطبیق
 3162 الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني وقواعد القانون الدولي العام

والقنصلیات أثناء النزاعات المسلحة غیر الحمایة الدولیة للسفارات 
 2057 الدولیة

 8707 الحمایة الدولیة لحق اإلنسان في الرعایة اإلجتماعیة
مقارنة بھا في : الحمایة الدولیة لحق اإلنسان في السالمة الجسدیة 

 The = ظل أحكام الشریعة اإلسالمیة ومدى ھذه الحمایة في مصر
international protection to human right of body 
integrity 

7775 

 La protection = الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان
internationale des droits de l'homme 5434 

الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة 
 687 والوكاالت الدولیة المتخصصة

 10288 .الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان
دراسة مقارنة بأحكام الشریعة : الحمایة الدولیة لحقوق المرأة 

 5825 اإلسالمیة

 3389 الحمایة الدولیة لحقوق المرأة على ضوء إتفاقیة منع التمییز الجنسي
 3346 الحمایة الدولیة لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي

في القانون  الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة
 5507 الدولي اإلنساني

 9270 الحمایة الدولیة لضحایا الجریمة
دراسة : الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 

 8111 في المصادر واآللیات النظریة والممارسة العملیة

دراسة مقارنة بین الفقھ : الحمایة الدبلوماسیة للمواطنین في الخارج 
 983 اإلسالمي و القانون الدولي العام

 97 الحمایة الدبلوماسیة للفرد في القانون الدولي العام



 5112 الحمایة الجزائیة لألمالك العقاریة الخاصة
 6378 .الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة
 2099 الحمایة الجزائیة للملكیة الفكریة في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: زائیة للمال العام الحمایة الج  3968 
 4947 الحمایة الجزائیة للمتعاملین بالشیك
 3123 الحمایة الجزائیة لألصول في التشریع الجزائري
 10258 الحمایة الجزائیة للمستھلك اإللكتروني في التشریع الجزائري
 9132 الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري

الجزائیة لالمالك العقاریة الحمایة . 6260 
 4870 الحمایة الجزائیة للبیئة المائیة في التشریع الجزائري
 4829 الحمایة الجزائیة للثروة الحیوانیة في التشریع الجزائري
الحمایة الجزائیة للحقوق العمالیة في التشریع الجزائري والمصري 

دراسة مقارنة:   1500 

للرابطة األسریة في قانون العقوبات الجزائريالحمایة الجزائیة   6005 
 7668 الحمایة الجزائیة للشھود وضحایا الجرائم في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبات   3149 
 3511 .الحمایة الجزائیة للعالمات التجاریة

دراسة مقارنة: ة الحمایة الجزائیة لتداول األوراق المالی  2592 
 3268 الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء
 5420 الحمایة الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة
 6331 الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

دراسة مقارنة. : الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة  . 3513 
دراسة : الملكیة الخاصة الحمایة الدستوریة والقانونیة في حق 

 3600 مقارنة

الحمایة الدستوریة لحرمة الذات اإلنسانیة و مقف الشریعة 
دراسة مقارنة: اإلسالمیة منھا   6840 

 2224 الحمایة الجسدیة للطفل في التشریع الجزائي الجزائري
 26 الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري

الدبلوماسین أثناء النزاعات المسلحةالحمایة القانوني للمبعوثین   9182 
دراسة مقارنة: الحمایة القانوني لإلسم التجاري   4441 

 1790 الحمایة القانونیة لألمالك الوطنیة التابعة للدولة في الجزائر
 8304 . الحمایة القانونیة لألمالك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري

غیر الشرعیین من اإلستغالل الحمایة القانونیة للمھاجرین  117 
 2031 الحمایة القانونیة للمنتجات الوطنیة
 8464 .الحمایة القانونیة للموظف العمومي

الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا إلتفاقیة الجوانب المتصلة 
تریبس(بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة  ). 947 

ریة الخاصة في الجزائرالحمایة القانونیة للملكیة العقا  2388 
الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في مجال الحاسب اآللي و 
 3326 األنترنت

 56 الحمایة القانونیة للمال العام
 6108 الحمایة القانونیة للمتھم في مرحلة التحقیق



 2167 الحمایة القانونیة للمتھم في القانون المقارن المقارن
القانونیة للمتعاقد مع اإلدارة في العقود اإلداریةالحمایة   9464 

 4907 الحمایة القانونیة للمحل التجاري
دراسة لحالة . : الحمایة القانونیة للمدنیین في األقالیم المحتلة

 20 .العراق

 10600 الحمایة القانونیة للمدنیین في القانون الدولي اإلنساني
 2746 .الحمایة القانونیة لألجر

دراسة مقارنة: الحمایة القانونیة للمرأة العاملة في قانون العمل   9660 
 3693 الحمایة القانونیة للمرأة في ضوء أحكام االتفاقیات الدولیة
 229 . الحمایة القانونیة للمساحات والمواقع المحمیة
 7674 الحمایة القانونیة للمستھلك من مخاطر المنتجات الصیدالنیة
 5989 الحمایة القانونیة للمستھلك من المضاربة غیر المشروعة
: الحمایة القانونیة للمستھلك بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

 9786 دراسة مقارنة

دراسة في القانون المدني و . : الحمایة القانونیة للمستھلك
 1270 ........المقارن

العربیةالحمایة القانونیة لإلستثمارات  . 6418 
 4989 الحمایة القانونیة للمشتري في عقد بیع العقار بناء على التصامیم
الحمایة القانونیة للمعالم التاریخیة والمواقع األثریة في التشریع 
 91 الجزائري

 3330 الحمایة القانونیة للمعتقلین
مییز الحمایة القانونیة للمعتقدات و ممارسة الشعائر الدینیة و عدم الت

في إطار التفاقیات الدولیة و القانون الوضعي و الشریعة : 
دراسة مقارنة: اإلسالمیة   

2157 

 5433 الحمایة القانونیة للتاجر القاصر في القانون الجزائري
دراسة للقوانین الوضعیة . : الحمایة القانونیة للبیئة المصریة

 980 .واإلتفاقیات الدولیة النافذة

القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیتالحمایة  . 943 
 145 الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري

دراسة ": اإلستنساخ و تداعیاتھ : " الحمایة القانونیة للجین البشري 
البصمة الوراثیة  - المسئولیة القانونیة عن العالج الجیني : مقارنة

حمایة الجینوم  -بات الجنائي ودورھا في إثبات النسب وفي اإلث
حمایة المعلومات الجینیة الوراثیة - البشري ببراءة اإلختراع  ... 

9771 

دراسة : الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة 
 1098 مقارنة

 -ماھیة الحیازة  -النظریة العامة للحیازة : الحمایة القانونیة للحیازة 
ركنا الحیازة المادي  -نطاق الحیازة  شروط  -وضع الید العرضي  -

 .......-صحھ الحیازة
5910 

 1501 الحمایة القانونیة للحیازة في التشریع الجزائري
 1450 الحمایة القانونیة للحریات العامة بین النص و التطبیق
 887 الحمایة القانونیة للحق في الصورة

والحظائر الثقافیة في التشریع الحمایة القانونیة للحظائر الوطنیة 
 8270 الجزائري

الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة في التشریع  206 



 الجزائري
 7478 الحمایة القانونیة للشیك
 1637 الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري
 4717 الحمایة القانونیة للطفل في ظل النزاعات المسلحة

وصف  -برامج الحاسب اآللي : القانونیة للكیانات المنطقیة الحمایة 
المستندات الملحقة وفقا لقوانین حمایة المؤلف والقانون  - البرامج 

أومبي -ویبو ( النموذجي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  ). 
7461 

 8276 الحمایة القانونیة للقاصر من جرائم اإلختطاف
ة التجاریةالحمایة القانونیة للعالم  2131 

 895 الحمایة القانونیة للغابات في التشریع الجزائري
 2292 .الحمایة القانونیة للعقار السیاحي في التشریع الجزائري
 9174 الحمایة القانونیة للعقار الصناعي بالجزائر
 1129 . الحمایة القانونیة للعقار السیاحي
 4716 الحمایة القانونیة للعقار الفالحي

دراسة مقارنة: الحمایة القانونیة للفرانشیزي   6207 
 4817 الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر

دراسة جنائیة مقارنة: الحمایة القانونیة لذوي اإلحتیاجات الخاصة   10122 
في ظل قانون حمایة الملكیة : الحمایة القانونیة لبراءة اإلختراع 

 2361 الفكریة

: القانونیة لبراءة اإلختراع وفقا ألحكام إتفاقیة التریبس الحمایة 
 8964 دراسة مقارنة

 = الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي و مشكلة قرصنة البرامج
Legal Protection of Computer programs and 
Software piracy problem. 

7595 

انون حمایة الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي في ضوء ق
دراسة مقارنة:  2002لسنة  82الملكیة الفكریة المصریة   10414 

 8380 الحمایة القانونیة لتسمیة المنشأ
الحمایة القانونیة لحیاة العامل الخاصة في مواجھة بعض مظاھر 
 9137 التكنولوجیا الحدیثة

 2577 الحمایة القانونیة لحق المؤلف
و الحقوق المجاورة في ظل قانون الحمایة القانونیة لحق المؤلف 

2002لسنة  82حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم   9960 

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري : الحمایة القانونیة لحق الورثة 
 4669 والفقھ اإلسالمي

في ضوء أحكام القانون الدولي و : الحمایة القانونیة لحقوق اإلنسان 
مقارنةدراسة - الشریعة اإلسالمیة   9663 

: الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة اإلنترنت 
دراسة في األطر القانونیة للحمایة مع شرح النظام القانوني للملكیة 
الفكریة في التشریعات المصریةو األردنیة و األوربیة و االمریكیة 
 و معاھدتي األنترنت

9683 

ذوي اإلحتیاجات الخاصة الحمایة القانونیة لحقوق المعاقین  2703 
 -تونس  -الجزائر : دراسة مقارنة : الحمایة القانونیة لحقوق الطفل 

 762 المغرب

 4722 الحمایة القانونیة لصاحب حفظ الحق في التشریع الجزائري



الحمایة القانونیة لقواعد البیانات في القانون المصري والتشریعات 
 1244 المقارنة

القانونیة لقرینة البراءة في المجال اإلعالميالحمایة   7464 
الحمایة القانونیة لعملیات التداول في أسواق المال وفقا للنظام 

ھیئة  - السوق المالیة السعودیة واألوراق المتداولة فیھا : السعودي 
طبیعة السوق المالیة وأھمیتھا -السوق المالیة  ... 

8089 

ذوي اإلحتیاجات الخاصةالحمایة القانونیة الدولیة ل  774 
 4801 الحمایة القضائیة للموظف
 2016 .الحمایة القضائیة للموظف الدولي في ضوء أحكام القضاء الدولي
 10536 الحمایة القضائیة لمؤسسة الوقف

دراسة لدور قاضي : الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة األساسیة 
الحریة الساسیةاألمور المستعجلة اإلداریة في حمایة  ... 591 

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون. : الحمایة العقدیة للمستھلك . 9838 
دراسة فقھیة مقارنة: الجنایة على الجنین وعقوبتھا   9210 

 2879 الجنایة على العقل في ضوء الشریعة اإلسالمیة
 النصوص التشریعیة والتنظیمیة. : الجمارك والتھریب نصا وتطبیقا

التھریب  -إجتھاد المحكمة العلیا  -الخاصة بالجمارك والتھریب 
 .والجریمة الجمركیة

8575 

 162 الجھاز اإللكتروني لمكافحة الجریمة
 8179 الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة
الخالصة في أحكام الزواج و الطالق في الفقھ اإلسالمي و قانون 

لاألسرة الجزائري حسب آخر تعدی  4732 

الجزء األول: الوالیة : الجماعات المحلیة التشریع والتنظیم   = 
Collectivités locales législation et réglementation 906 

الجزء الثاني: الوالیة : الجماعات المحلیة التشریع والتنظیم   907 
 1037 الجماعات اإلقلیمیة في الجزائر بین اإلستقاللیة والرقابة

دراسة للمجتمع الدولي: الجماعة الدولیة   9870 
تطبیق على ضحایا جرائم : الدولة و حقوق ضحایا الجریمة 

 4419 اإلرھاب و جرائم اإلیدز بسبب نقل الدم الملوث

الدولة اإلسالمیة والسلطة الرئاسیة : الدولة والسلطة في اإلسالم 
متى  -لدولة الشروط الواجب توافرھا فیمن یتولى رئاسة ا -فیھا 

 ... یجوز الخروج على رئیس الدولة
8704 

جدلیة مساءلة الدولة جنائیا على الصعید : الدولة وراء القضبان 
 2784 الدولي

 6124 الدولة وسیادتھا وفق معایر القانون الدولي المعاصر
 1145 الدولة اإلسالمیة و المبادئ الدستوریة الحدیثة

الفكرة : الفلسفة السیاسیة والقانونیة الدولة الدیموقراطیة في 
 3633 الدیموقراطیة

-173الدولة السلیمانیة واإلمارات العلویة في المغرب األوسط 
م954-789/ه342  7820 

 3414 الدولة القانونیة وحقوق اإلنسان
 4890 الدولة القانونیة وسلطات القاضي اإلداري في تكریسھا في الجزائر

ریعةالدولة في میزان الش  3081 
 521 الدولة في القانون الدولي العام



: الجوانب اإلجرائیة لجرائم األنترنت في مرحلة جمع اإلستدالالت 
 1818 دراسة مقارنة

دراسة : الجوانب اإلشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین 
 9723 مقارنة

حالة : المقارنةالجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة 
دراسات ووثائق= الجزائر   1588 

دراسة : الجوانب القانونیة للمتاجرة بالھامش في األسواق المالیة 
 880 تحلیلیة مقارنة

 7956 الجوانب القانونیة للودیعة النقدیة البنكیة في الجزائر
 7006 الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد

للتأمین الجماعيالجوانب القانونیة  . 9448 
دراسة : الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي 

 5810 مقارنة

 9485 . الجوانب القانونیة إلستبدال الوقف في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة: الجوانب القانونیة للسریة المصرفیة   3816 

الجزائرالجوانب القانونیة لمفھوم مناخ األعمال في   6755 
الجوانب القانونیة و الشرعیة لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة 
 DNA. 9575ال

 10096 الجوانب القانونیة لتسییر النفایات المنزلیة في التشریع الجزائري
الدوائر اإلنتخابیة كآلیة لضمان نزاھة العلمیة اإلنتخابیة في ظل 

01/21األمر   9081 

الخسارات  -االنقاذ البحري  -التصادم البحري : الحوادث البحریة 
 3173 .... . البحریة المشتركة

الدور التكمیلي لقواعد المسئولیة المدنیة عند الرجوع على صاحب 
دراسة تحلیلیة قضائیة في القانونین الفرنسي والمصري. : العمل . 5464 

 9484 الدور الرقابي للمفتشیة العامة للمالیة
لمجلس المحاسبة الدور الرقابي  6518 

وترقیة ......مساھمة في تعزیز المنظومة القانونیة : الدورة األولى
تنتظرنا : " السید بشیر بومعزة . : صورة الجزائر في الخارج

 ." مشاریع قوانین تحتاج إلى إبداع
4977 

 -الجزائر : الدورة السابعة لمجلس الشورى التحاد المغرب العربي 
2010جوان  10- 9نادي الصنوبر  -قصر األمم   802 

مناقشة واقع وأفاق المؤسسات : الدورة العادیة الثالثة للمجلس 
محاربة السكن ...الوالي في خرجاتھ المیدانیة -الصغیرة والمتوسطة 

 ...الھش وتحسین اإلطار المعیشي للمدن والقرى
2726 

تاحةاإل - التجھیز والنشر  - الخصائص : الدوریات اإللكترونیة   3776 
 303مكرر ،  303الجنح الماسة بالحیاة الخاصة وفقا للمادتین 

من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر   1920 

دراسة مقارنة: الدلیل اإللكتروني و حجیتھ أمام القضاء   = 
Electronic evidence and its agrument in court 1112 

النصوص القانونیة المدنیة  ترجمة: الدلیل المعتمد للترجمة القانونیة 
 و التجاریة و الحكومیة و الشرعیة من و إلى العربیة و اإلنجلیزیة
= The Reliable Guide To Legal Translation 

8587 

دلیل للقضاة و المحامین : الدلیل المعتمد في امتحانات الحقوقیین  7766 



كلیات األساتذة و المتدربین و الدارسین في المعھد القضائي وطلبة 
 .الحقوق في الجامعات

دراسة : الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر واإلنترنت 
 6651 متعمقة في جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت

رد الیمین  - التعریف بالیمین الحاسمة : الیمین الحاسمة فقھا وقضاء 
لف النكول عن ح -التعسف في توجیھ الیمین الحاسمة  - الحاسمة 

 الیمین الحاسمة
1434 

الدلیل الشامل في البحث العلمي مع تطبیقات عملیة لإلستشھادات 
 المرجعیة الورقیة واإللكترونیة وفقا للمعاییر الدولیة
ISO.ALA.MLA.CM 

1752 

 8352 الدلیل الطبي الشرعي و مسرح الجریمة
كیف تحمي حقوقك: ( الدلیل القانوني للمتقاضین   ) 8026 

كیف تحمي حقوقك: ( القانوني للمتقاضین  الدلیل  ) 8027 
قانون األسرة الجزائري معلق علیھ بأھم : الدلیل القانوني لألسرة 

قانون  -قانون الحالة المدنیة  -مبادئ المحكمة العلیا 
 ...الجنسیةالجزائریة

2277 

 10345 الدلیل القانوني العملي جدا
یة بین محراب القضاء والمكتب رسالة مھن: الیمین القانونیة للموثق 

 5794 العمومي

 1306 الیمین القضائیة
لمعاھدة براءات اإلختراع األوروبیة: الدلیل العملي   673 

حساب  - أنواع المحاكم و إختصاصاتھا : الدلیل العملي للمحامي 
 7763 ... المدد و المواعید و الرسوم القضائیة

الجزائیةالدلیل العملي للمحامي في المواد   8581 
المرافعة وتحریر : الدلیل العلمي للمحامي في المواد الجزائیة

 8584 العرائض

 8567 الدلیل العملي للمحامي في المواعید القانونیة
الدلیل العلمي في اإلثبات الجنائي وأثره في اإلقتناع الشخصي 
 5566 للقاضي الجزائي

اإلجراءات المدنیة المكملة : الدلیل العملي في اإلجراءات المدنیة 
 2272 في القانون المدني و القوانین الخاصة

قانون : الجزء األول : الدلیل العملي في اإلجراءات الجزائیة 
 2271 اإلجراءات الجزائیة مدعما باإلجتھاد القضائي

اإلجراءات : الجزء الثاني : الدلیل العملي في اإلجراءات الجزائیة 
في قانون العقوبات و القوانین الخاصةالجزائیة المكملة   2273 

صرف  -الجزء األول. : الدلیل العملي في قضایا الصرف التعسفي
مع مقدمة عن التحایل على أحكام قانون ( العمال والمستخدمین 

 ...(العمل
7726 

صرف  - الجزء الثاني . : الدلیل العملي في قضایا الصرف التعسفي
 7727 ....معلمي المدارس الخاصة

 4159 الدلیل في اللوائح و الطلبات و العقود القانونیة
الدلیل في األحوال الشخصیة للمسلمین وغیرالمسلمین وفقا للمبادئ 
 1620 .التي أرستھا أحكام محكمة النقض

الشریعة : (الدلیل في الحقوق والحریات والواجبات العامة 
یةالدساتیر العرب -المواثیق الدولیة  -اإلسالمیة  ) 2706 



دراسة تأصیلیة لنظام اإلدعاء المباشر : الجنحة المباشرة و صیغھا 
وفقا ألحكام قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائیة والقوانین 

لسنة  3والقانون رقم  1992لسنة  97و 95و 92لسنة  23أرقام 
 99لسنة  18والقانون رقم  1997لسنة  80والقانون رقم  1996

مرا 42المادة بتعدیل   

6883 

دراسة مقارنة: الجنسیة و مركز األجانب   10032 
 3450 الجنسیة و مركز األجانب فى القانون المقارن
 4853 الجنسیة و مركز األجانب في الفقھ و التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: الجنسیة و القومیة في تشریعات الدول العربیة   3049 
األجانبالجنسیة والموطن ومركز   4027 

 2877 الجنسیة والعالقات الدولیة
الخلع و مشكالتھ العملیة و المنازعات المتعلقة بھ و إجراءاتھ 
 2750 .العملیة و أحكامھ

دراسة : الجمع بین تعویض المسؤولیة المدنیة وتعویض التأمین 
قانونیة مقارنة لمدى جواز جمع المضرور المؤمن لھ بین 

من التأمین واألخرى المستمدة من المسؤولیة التعویضات المستمدة 
 .....المدنیة بسبب

5377 

 6589 الخلع في میزان الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري
أحكامھ: الخلع في قانون األحوال الشخصیة   2845 

 4851 الحالة المدنیة و إجراءاتھا في التشریع الجزائري
ضحایا الجریمةالجاني و المجني علیھ و حقوق   4418 

الجامع في أصول اإلثبات في ضوء المستحدث من القوانین وأحكام 
اإلثبات في -1: ویشتمل على : النقض والمالحظات القضائیة 

اإلثبات  -3اإلثبات في القانون الجنائي  - 2القانون المدني والتجاري 
 ...في الفقھ اإلسالمي

6439 

إلجراءات الدعاوى الجنائیة في الجامع في اإلرشادات العملیة 
و یشتمل ............. : ضوء التعدیالت الحدیثة المضافة بالقانون 

مرحلة اإلستدالل و  - مباشرة إجراءات الدعوى الجنائیة : على
 ....... التحقیق

10148 

الجامع في اإلرشادات العملیة في إجراءات المرافعات و اإلثبات في 
 10140 ......... كافة الدعاوى المدنیة

: الجامع في اإلرشادات العملیة في الدعاوي المدنیة في ضوء 
مالحظات التفتیش القضائي والمستحدث من القوانین في كافة 
 الدعاوي وأحكام النقض و المحكمة الدستوریة العلیا

10147 

الجزء األول: الجامع في التشریع المدرسي الجزائري   2301 
الجزء الثاني: درسي الجزائري الجامع في التشریع الم  2300 

 10662 الجامع في التشریعات المتعلقة بالتأمین وفقا ألحدث التعدیالت
الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد 

الجنسیة والقومیة، الموضوع : الموضوع األول: الموضوعات 
: الثالثالمركز القانوني لألجانب وللعرب، الموضوع : الثاني

 .النظریة العامة لتنازع القوانین

3047 

الجامع في صیغ دعاوى األحوال الشخصیة للمسلمین وغیر 
 172 .المسلمین واألجانب

نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات : الدبلوماسیة 
 3645 واإلمتیازات الدبلوماسیة



المعاصردراسة مقارنة بالقانون الدولي : الدبلوماسیة اإلسالمیة   4356 
نحو نظام : الصین  -الدبلوماسیة المصریة و تحدیات عالم جدید 

ماري روبنسن - دولي متعدد األقطاب   ...... = Egyptian 
Diplomacy and the challenges of a new world - 
China moves Towards a multipolar world 
system...... 

4294 

قانونیةدراسة : الدبلوماسیة المعاصرة   8173 
 9240 الدبلوماسیة الرقمیة
 4365 الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق
 9368 الجبایة المحلیة
 9267 الجبایة العقاریة و دورھا في تدعیم المیزانیة العامة للدولة
 5047 الجبایة العقاریة كأداة لتعزیز اإلیرادات العمومیة
 1667 الجبایة العقاریة في الجزائر

جنائي و تنامي الجرائم األخالقیة المعاصرة - الخبیر النفس   2229 
 3457 الخبرة وأثرھا في الدعوى الجنائیة

دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء : الخبرة الطبیة في الدعوى المدنیة 
آراء الفقھ و أحكام القضاء معززة بالتطبیقات القضائیة للمحاكم 
 العربیة و العالمیة

4397 

لطبیة في قانون األسرة الجزائريالخبرة ا  2180 
 5250 الخبرة القضائیة
 4921 الخبرة القضائیة أمام محكمة الجنایات
 9258 .الخبرة القضائیة ودورھا في حل المنازعات العقاریة
 25 الخبرة القضائیة في مادة المنازاعات اإلداریة
 5635 الخبرة القضائیة في المواد المدنیة

القضائیة في المادة الجزائیةالخبرة  . 8043 
 10573 الخبرة القضائیة في المادة العقاریة

في : الخبرة القضائیة في األحوال المدنیة والتجاریة واإلداریة 
 4991 التشریع الجزائري والمقارن

 10524 .الخبرة القضائیة في المجال العقاري
: الخطیة فنا و قانونا الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات 

دراسة ألسالیب كشف التزویر وفق أحدث األسالیب والوسائل 
العلمیة وشرح تفصیلي قانوني مقارن بین القانون األردني ، 
التشریعات العربیة والفرنسیة واألنجلوأمریكیة لكافة جوانب إثبات 
 التزویر بالخبرة الف

2952 

شتمل على طوائف الخبراء ی: الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة 
 9348 .....وتعیینھم وعزلھم وإجراءات التأدیب و

 8751 الحبس المؤقت في ظل متطلبات حمایة الحریات الفردیة
دراسة مقارنة: الحبس اإلحتیاطي   1198 

الحبس اإلحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و 
 2810 المقارن

الحریة الفردیة في ضوء أخر تعدیالت الحبس اإلحتیاطي وحمایة 
دراسة مقارنة: ( قوانین اإلجراءات الجنائیة   ) 10098 

 145الحبس اإلحتیاطي في ضوء التعدیالت الواردة بالقانون رقم 
2006لسنة   8530 



منع اإلغراق و اإلحتكار من الوجھة . : الحد من آلیات اإلحتكار
 8127 .القانونیة

عمالة األطفال في نطاق منظمة العمل الدولیةالحد من أسوأ أشكال   6591 
 2974 الدین و الحضارة اإلنسانیة

دراسة نظریة تطبیقیة: الحیل وأثرھا في األحوال الشخصیة   7795 
 8004 الدخل الدائم بین الحظر و اإلباحة في الشریعة و القانون

الحیل : دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي . : الحیل في القانون المدني
الحیل التدلیسیة - اإلفتراضیة   . 3327 

دراسة : الجینات الوراثیة والحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة 
 2138 مقارنة

 1156 الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة للمستفیدین
 Electronic : الخدمات البنكیة اإللكترونیة عبر اإلنترنت
banking services :via internet 672 

 8604 الدیوان المركزي لقمع الفساد
النظریة و التطبیق: الحدود الدولیة   8649 

الحدود الشرعیة واألخالقیة للتجارب الطبیة على اإلنسان في ضوء 
دراسة مقارنة. : القانون الطبي الجزائري . 4258 

دراسة : الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة 
 4465 مقارنة

 3183 الحدود في الفقھ الجنائي اإلسالمي المقارن
 3604 الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي

وتطبیق مظاھرھا في بعض الدساتیر : الدیمقراطیة شبھ المباشرة 
 10584 المعاصرة

 5193 الخیانة و التجسس في قانون القضاء العسكري الجزائري
لبنان -الحیاة النیابیة  . = AL-HAYAT AL-NYABIYA - 

Revue parlementaire 5516 

لبنان: الحیاة النیابیة   = AL -hayat al -nyabiya 5514 
سیادة الرئیس زین الدین العابدین بن علي یجدد , الحیاة النیابیة

جلسات الحوار مع الحكومة - اھتمامھ بنشاط مجلس النواب   = LA 
Vie parementaire 

2679 

فتوى . : تحریر أنیس مصطفى القاسم ; العازل اإلسرائیليالجدار 
دراسات ونصوص(محكمة العدل الدولیة  ) 9141 

الخیارات العقدیة في الفقھ اإلسالمي كمصدر للقانون المدني 
 7115 .الجزائري

 3858 .الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة والتطبیق
دعاوى  - شروط الحیازة  - معارضة الحیازة األصلیة و ال: الحیازة 

 7690 ...الحیازة

 1531 .الحیازة و التقادم المكسب
الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة في التشریع 
 6397 الجزائري

 8582 الحیازة في قرارات المحكمة العلیا
1992/ 22منازعات الحیازة الوقتیة طبقا للقانون. : الحیازة . 2602 

دراسة مقارنة في القانون : اإلعالنى اثره فى معیار التدلیس  الخداع
 749 المدني و قانون حمایة المستھلك و الفقھ اإلسالمي



: الخداع السیاسي وأثره على مھمة البرلمان التشریعیة والرقابیة 
 1397 دراسة مقارنة بین الوضعیة والشریعة اإلسالمیة

 -المعاینة  - التحقیق  -المحقق  -الباحث الجنائي : الحدث اإلجرامي 
 - فقھا  -تشریعا  -الخبرة  - اإلستعراف  -اإلستجواب  - الشھادة 

عمال -تحلیال  - قیودا  - قضاءا  . 
3525 

 9386 الحجیة الجنائیة لتقریر الخبیر
تتضمن : الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات المدني 

 -التلكس  -المیكروفیلم  -كاسیت شریط ال -ھذه الدراسة فحص الدم 
اإلنترنیت -الكمبیوتر  -الفاكسمیلي  . 

4181 

التوقیع اإللكتروني والحجیة القانونیة للتوقیع : الجدید في 
تعریفھ و : ویتضمن: اإللكتروني في كافة المعمالت اإللكترونیة 

التوقیع الرقمي  -إثباتھ  -ممیزاتھ  -كیفیة تفعیلھ  -أحكامھ  - شروطھ 
البصمة الوراثیة -توقیعك الیدوي  - التوقیع الیدوي الرقمي  - ... = 

Electronic 

6119 

التعلیق :  2002 - 2001الجدید في أحكام محكمة النقض المصریة 
على أحدث المباديء القانونیة التي قررتھا محكمة النقض المصریة 

1999في الفترة من   
1919 

2002-2001الجدید في أحكام محكمة النقض المصریة  ............. 1915 
التعلیق على أحدث :  2003-1996الجدید في النقض الجنائي 

 1900 ...المبادئ القانونیة المستحدثة

 ) الجدید في الترخیص الصناعي و البیئي و المواصفات القیاسیة
Libnor ) : 2320 .دراسة في القانون المقارن 

500لإلعتمادات المستندیة  الجدید في القواعد و األعراف الموحدة  3966 
التعلیق على النصوص . : الجدید في شرح تشریعات الغش

الكاملةلقوانین قمع الغش والتدلیس ومراقبة االغذیة والعالمات 
والبیانات التجاریة ولوائحھا التنفیذیة والقراراتىالوزاریة المتعلقة 
 ...بغش أغذیة اإلنسان

1854 

الجزائریة و المركز القانوني لمتعدد  الجدید في قانون الجنسیة
 8274 الجنسیات

الجدید في قضاء التنفیذ وقضاء األمور المستعجلة واإلعالنات 
 - السندات التنفیذیة : عبد الرحیم إسماعیل زیتون ; القضائیة

منازعات التنفیذ الوقتیة  -إختصاصات قاضي التنفیذ 
 ............والموضوعیة

5892 

 9668 الحجز اإلداري
شرح علمي و عملي لنصوص مواد : الحجز اإلداري علما وعمال 

1955لسنة  308قانون الحجز اإلداري رقم   ............. 1868 

دراسة مقارنة بین الفقھ واإلجتھاد والنصوص : الحجز اإلحتیاطي 
 saisie-arrêt 2337 = القانونیة

واإلجتھاد الفقھ  -من خالل  -دراسة مقارنة : الحجز التنفیذي 
 2351 والنصوص القانونیة

أو الحقوق العینیة العقاریة /الحجز التنفیذي عل العقارات و 
 10557 المشھرة

الحجز التنفیذي على العقارات والحقوق العینیة العقاریة الغیر 
 5016 مشھرة

 6256 الحجز التنفیذي على العقارات في التشریع الجزائري
المستمدة من الفقھ اإلسالميالحجز القضائي وأحكامھ   8522 



 3064 الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقھ والقضاء
 7845 . الحجز العقاري وإجراءاتھ في الجزائر
 4975 .الحجز العقاري

القواعد  - الحجز التحفظي على السفینة . : الحجز على السفینة
شرو الواجبة التطبیق على الحجز التحفظي على السفینة وال

 ...الموضوعیة
5525 

 6722 الحجز على العقار و تھیئة العقار للبیع بالمزاد العلني
 4721 الحجز على العقارات المشھرة في القانون الجزائري
 1000 الحر ب المشروعة في الفقھ اإلسالمي مقارنا بالقانون الدولي العام

واإلجتھاددراسة مقارنة في القانون والفقھ : الجرم المدني   9025 
 977 الحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وفق القانون الدولي
 4662 الحروب اإلستباقیة في القانون الدولي

المسؤولیة الجنائیة : الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي 
 7016 للرؤساء واألفراد

 6043 الجرائم والجنایات من المنظور النفسي
والعقوبات التأدیبیة في القانون المدني والعسكريالجرائم   9740 

الجرائم المنافیة لآلداب العامة في القوانین الخاصة و قانون 
الدعارة - التشریع  - القضاء  -الفقھ : العقوبات   ... 3560 

دراسة مقارنة: الجرائم اإلنتخابیة   10041 
یة إلنتخابات دراسة تطبیق: الجرائم اإلنتخابیة ألعضاء البرلمان 

وماشابھھا من إنتھاكات 2010مجلس الشعب   9384 

الجرائم اإلنتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجھة الغش 
دراسة في القانون الفرنسي والمصري: اإلنتخابي   216 

الجرائم اإلنتخابیة بین البعدین الدولي و الوطني و مقومات تحقیق 
 823 النزاھة االنتخابیة

 6729 الجرائم اإلنتخابیة في التشریع الجزائري
 9286 الجرائم اإلنتخابیة في التشریع الجزائري وفق آخر تعدیل

01-21الجرائم اإلنتخابیة في ظل األمر   5335 
جرائم مقارنة بین : جرائم الھاتف المحمول : الجرائم اإللكترونیة 

 8062 القانون المصري و اإلمارتي و النظام السعودي

دراسة قانونیة قضائیة مقارنة مع أحدث : الجرائم اإللكترونیة 
التشریعات العربیة في مجال مكافحة جرائم المعلوماتیة 
 ....واإلنترنت

3344 

. : الجرائم اإللكترونیة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة 
 3355 .بحث فقھي مقارن

: لشبكة اإلنترنت  الجرائم الناشئة عن اإلستخدام غیر المشروع
 4030 دراسة مقارنة

 5484 الجرائم الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري
الجرائم الماسة باآلداب العامة والعرض في ضوء الفقھ و قضاء 

 - إذن التفتیش  -تحریات مكتب اآلداب : القسم اإلجرائي: النقض 
جرائم الدعارة : الموضوعي، القسم ...نیابة اآلداب -محضر الضبط 

المساعدة على ممارسة  -التحریض على الفجور أو الدعارة (
 (...الدعارة

10440 

المتعلق  03/09الجرائم الماسة بالمستھلك في ظل القانون رقم  4566 



 بحمایة المستھلك وقمع الغش
 4179 الجرائم الماسة بالبیانات الشخصیة في التشریع الجزائري

سة بالتجارة اإللكترونیة في التشریع الجزائريالجرائم الما  3356 
الجرائم الماسة بالشرف و اإلعتبار عبر شبكات التواصل 
 4729 اإلجتماعي في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: الجرائم الماسة بالشعور الدیني   3920 
 10560 الجرائم الماسة بذوي اإلحتیاجات الخاصة في التشریع الجزائري
 99 الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر
 3250 الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرھاب
: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي في التشریع األردني 

 9862 دراسة مقارنة بالتشریع السوري والمصري والكویتي

 8681 الجرائم الواقعة على نظام األسرة
الواقعة على الملكیة العقاریةالجرائم   7391 

 5915 الجرائم الواقعة على اآلثار في التشریع الجزائري
 5245 الجرائم الواقعة على المستھلك
 5003 الجرائم الواقعة على البیئة في قانون العقوبات الجزائري
 763 الجرائم الواقعة على العالمة التجاریة
 5961 الجرائم الواقعة على العقار
 5081 الجرائم المتعلقة بالصحة العمومیة

01 -  06الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في القانون رقم   6392 
 9300 .الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة
 8700 الجرائم األخالقیة في قانون العقوبات الجزائري

 -النقود تزویر : الجرائم المخلة بالثقة العامة في التشریع الجزائري 
 1624 تزویر المحررات

دراسة مقارنة في األحكام : الجرائم اإلرھابیة في القانون الجنائي 
 3257 الموضوعیة

 5805 .الجرائم المرتكبة ضد المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة
قراءة في المشھد القانوني : الجرائم المستحدثة و طرق مواجھتھا 

بالشریعة اإلسالمیةواألمني وعالقتھ   = Modern crimes 9214 

 3470 .الجرائم المستحدثة وإستراتیجیة مواجھتھا
دراسة : الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا اإلتصاالت الحدیثة 

شبكات اإلنترنت و  - متعمقة و مقارنة في جرائم الھاتف المحمول 
مقدماكسر شفرات القنوات الفضائیة المدفوعة  - اإلتصاالت   ..... 

6652 

المتعلقة بالوقایة من الفساد و  01-06الجرائم المستحدثة في القانون 
الرشوة و اإلختالس في القطاع الخاص( مكافحتھ  ) 246 

 5616 الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
رشوة : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري 

عرض الرشوة  -وعات الخاصة الرشوة في المشر -الموظف العام 
 -اإلخالل بواجبات الوظیفة نتیجة الرجاء أو التوصیة أو الوساطة  -

استغالل النفوذ -المكافأة الالحقة   ... 

3660 

المستحدثة- التقلیدیة : الجرائم اإلقتصادیة   9874 
 1051 الجرائم اإلقتصادیة وأسالیب مواجھتھا
 238 الجرائم المعلوماتیة



المعلوماتیةالجرائم   2559 
إنعكاسات ثورة المعلومات على قانون : الجرائم المعلوماتیة 

ظاھرة المعلوماتیة في مجال الجریمة  -  2000العقوبات مشكلة عام 
 -جرائم المعلوماتیة  - المجرم المعلوماتي  - نظم الحاسب اآللي  -

 ...فیروسات الحاسب اإللي

4282 

الدولیة المبذولة في مكافحة الجرائم الجھود : الجرائم المعلوماتیة 
 4284 ....المعلوماتیة

دراسة مقارنة: الجرائم المعلوماتیة   2613 
 6105 الجرائم المعلوماتیة على شبكة األنترنت

النیابة اإلداریة ( الوالیة واإلختصاص : الجرائم التأدبییة  الجھات  -
الواجبات والمحظورات): المحاكم التأدیبیة - الرئا سیة والرقابیة   7899 

الجھات  -النیابة اإلداریة (الوالیة واإلختصاص : الجرائم التأدیبیة 
الواجبات والمحظورات): المحاكم التأدیبیة -الرئاسیة والرقابیة   7900 

الجرائم التي تقع على االموال في قانون العقوبات األردني وفق 
 1466 آحر التعدیالت التي طرات علیھ

جرائم الصحافة و النشر و جرائم القذف و السب : ائم التعبیریة الجر
قانون حمایة حق  -شھادة الزور  -إفشاء األسرار  -البالغ الكاذب  -

الرقابة على المصنفات الفنیة في ضوء القضاء والفقھ -المؤلف   
3556 

دراسة في القانون الدولي الجنائي: الجرائم الدولیة   10012 
الدولیة و اإلنتربولالجرائم   9849 

الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي و الشریعة 
 -الجرائم ضد اإلنسانیة : جریمةاإلبادة الجماعیة - : اإلسالمیة 

جرائم  -.. أشكال العنف األخرى  - اإلختفاء القسري  -اإلضطھاد 
الإلرھاب الدولي -الحرب  .. 

9629 

 3150 الجرائم الجنسیة
اإلعتیاد  -ھتك العرض  - مواقعة اإلناث  - الزنا : لجرائم الجنسیة ا

التحریض و المساعدة والتسھیل  -على الفجور أو الدعارة 
واإلستخدام واإلستدراج واإلغواء بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة 

إستباق شخص باإلكراه في محل للفجور أو الدعارة - ... 

1096 

اإلجھاض من الوجھة الطبیة الشرعیة الجرائم الجنسیة و الحمل و  4155 
أصول علم األدلة الجنائیة في : الجرائم الجنسیة وإثباتھا مع مبادىء 

 10281 مجال إثباتھا

الجرائم الخطیرة بین القانون والشریعة على ضوء بنود اإلتفاقیات 
 9130 والتشریعات الخاصة ذات الطابع الجزائي

الداخل و الخارج في ضوء المستحدث الجرائم الضارة بالوطن من 
 6440 من قوانین و أحكام النقض و الدستوریة

 4891 الجرائم الضریبیة
 9164 الجرائم ضد اإلنسانیة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة
الجرائم ضد اإلنسانیة في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة 
 5321 الجنائیة الدولیة

المسئولیة المدنیة : المسئولیة المدنیة الدراسات البحثیة في 
 1387 الشخصیة في الفقھ و القضاء المصري و الفرنسي

اإلداریة - القانونیة  - القضائیة  - اإلتفاقیة : الحراسة   8319 
العالج بین الشریعة  -الوقایة  -األسباب : انحراف الطفل والمراھق 

 3065 والقانون



الترجمة الكاملة مع : اإلسرائیلیة الخرافات المؤسسة للسیاسة 
 9610 رسائل األب بییر واألب لولونغ والبروفسور زیغلر

 1161 الحرب األخیرة على غزة في ضوء القانون الدولي العام
بحوث في علم اإلجتماع الجنائي: الجریمة و المجتمع   3669 

 5447 الجریمة والجزاء في الفقھ وعلم النفس
نحرافيالجریمة والسلوك اإل . 10136 

معلقا على نصوصھ بأحكام : الجریمة والعقاب في قانون المخدرات 
 3654 القضاء في خمسین عاما وآراء الفقھاء

 10156 .الجریمة وقضایا السلوك اإلنحرافي بین الفھم والتحلیل
 9377 الجریمة اإللكترونیة

والمحلیة لمكافحة الجریمة اإللكترونیة والمعلوماتیة والجھود الدولیة 
 6068 .جرائم الكمبیوتر واألنترنت

اإلرھاب و غسیل األموال: الجریمة المنظمة   1027 
التھریب والمخدرات وتبیض األموال في : الجریمة المنظمة 

 8571 التشریع الجزائري

التعریف واألنماط واإلتجاھات: الجریمة المنظمة   3812 
دراسة مقارنة: الجریمة المنظمة   2353 
دراسة تحلیلیة: الجریمة المنظمة   3033 

 Organized crimes = الجریمة المنظمة و أسالیب مكافحتھا
and its means of combating :This seminar was 
organized...... 

2218 

 7983 الجریمة المنظمة وأثرھا على حقوق اإلنسان
میا، عربیادولیا، إقلی: الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتھا   4924 

الجریمة المنظمة وعالقتھا باإلتجار بالبشر وتھریب المھاجرین 
 6067 غیر الشرعیین و الجھود الدولیة و المحلیة لمكافحتھا

دراسة مقارنة: الجریمة المنظمة العابرة للحدود   7581 
 9859 الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ووسائل مكافحتھا دولیا و ماھیتھا : الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
 5573 عربیا

 5981 الجریمة المنظمة في ظل اإلتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة
 9967 الجریمة اإلرھابیة
 9968 الجریمة اإلرھابیة
 10125 الجریمة اإلرھابیة وفقا ألحكام التشریع الجزائري
 9852 الجریمة المستحیلة

مقارنةدراسة : الجریمة المستحیلة   2567 
دراسة مقارنة: الجریمة المستحیلة   7855 

 8281 الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري و الدولي
 8388 .الجریمة المعلوماتیة

في نطاق الوظیفة العامة: الجریمة التأدیبیة   9834 
 5160 الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر

عالقتھا بالجریمة الجنائیةالجریمة التأدیبیة و   1287 
 8200 الجریمة البیئیة بین إشكالیة إقرار المسؤولیة و تحدید الضحایا



 4967 الجریمة البیئیة في القانون الجزائري
دراسة مقارنة: الجریمة الدولیة   4174 

و تشمل :دراسة مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة: الجریمة الدولیة 
لعامة للجریمة الدولیة في القاوانینالنظریة ا: مایلي ....... 8727 

 6835 الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي
الجریمة الجمركیة بین القواعد العامة والتوجیھات الحدیثة في 
 8248 السیاسیة الجنائیة

 7085 . الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري
 1295 .الجریمة الجمركیة

السلبیة في التشریع الجنائيالجریمة   7337 
من نطاق التجرید القانوني إلى مجال التطبیق : الجریمة السیاسیة 

دراسة مقارنة: العملي  . 9745 

دراسة مقارنة بین القوانین الجنائیة الوضعیة و : الجریمة السیاسیة 
 192 التشریع الجنائي اإلسالمي

الجنائيالجریمة السیاسیة في القانون الدولي   8519 
 3880 .الجریمة الضریبیة
 335 الجریمة العسكریة في القضاء العسكري الجزائري
 2993 الجریمة في القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة

دراسة في الظاھرة اإلجرامیة : الجریمة في عصر العولمة 
 6640 المعلوماتیة مع التطبیق على القانون اإلماراتي

 3365 الحریات العامة
اإلجتماعات  -الجمعیات . : السلطة والحریة -الحریات العامة 

المظاھرات العمومیة -العمومیة  . 1778 

دراسة تاریخیة و فلسفیة و : الحریات العامة و حقوق اإلنسان 
النظام القانوني للحریات العامة في : سیاسیة و قانونیة مقارنة

الجزء الثاني: القانون المقارن ....... 
8757 

دراسة تاریخیة وفلسفیة : ( الحریات العامة وحقوق اإلنسان 
مفھوم الحریات العامة: الجزء األول): وسیاسیة وقانونیة مقارنة  

........ 
8760 

 6668 الحریات العامة في ظل الظروف اإلستثنائیة
قراءة في فلسفة أرسطو : الحریة والدیموقراطیة والمواطنة 

 2854 السیاسیة

لمكنونة في نوازل مازونة إلمام أبي زكریا یحیى بن موسى الدرر ا
الجزء األول) : م1478/ه883ت (المازوني التلمساني   9093 

الدرر المكنونة في نوازل مازونة إلمام أبي زكریا یحیى بن موسى 
الجزء الثاني) : م1478/ه883ت (المازوني التلمساني   390 

التشریعیة و الفكریةالحركة التعاونیة من الوجھتین   3038 
مجلة علمیة محكمة دولیا:  1حولیات جامعة الجزائر , 1.الجزء   = 

Les annales de l'université d'alger 1 6624 

دراسة . : الخطأ المھني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة 
 5958 .قانونیة مقارنة

طة التقدیریةالخطأ المھني بین النص القانوني وأعمال السل  1534 
القاعدة القانونیة. : مدخل لدراسة العلوم القانونیة , الجزء األول  6218 
: قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة , الجزء األول 5360 



 أبحاث و آراء
نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن : الجزء األول

الكتاب األول: مقارنةدراسة : والشریعة اإلسالمیة   2113 

نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن : الجزء األول
القوانین : الكتاب الثالث: دراسة مقارنة: والشریعة اإلسالمیة 

والقرارات والفتاوى والبیانات الصادرة في العالم العربي ومنظمة 
البشریةالصحة العالمیة وفرنسا والمتعلقة بزراعة األعضاء   . 

1823 

نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن : الجزء األول
التطبیقات : الكتاب الثاني: دراسة مقارنة: والشریعة اإلسالمیة 

 .العملیة لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة
1822 

الخطأ اإلجرائي وإمكانیة تصحیحھ في التبلیغ الرسمي والتنفیذ 
 4846 الجبري

أ المرفقي كأساس للمسؤولیة اإلداریةالخط  4819 
 8139 الخطأ المشترك
 1827 الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة

اإللتزامات و العقود التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم , الجزء الثاني
التشریع مع صیغ العقود و  -القضاء  -الفقھ :  1999لسنة  17

التجاریة عقد الوكالة: الدعاوى التجاریة   
9847 

 - جرائم الفساد : الوجیز في القانون الجزائي الخاص , الجزء الثاني
منقحة ومتممة في ضوء : جرائم التزویر  -جرائم المال و األعمال 

الجزء الثاني: المتعلق بالفساد 2006فبرایر  20قانون   
1782 

دولیةاإلتفاقیات والمعاھدات والقواعد ال. : التحكیم , .الجزء الثاني . 9582 
: قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة , الجزء الرابع

اإلجتھاد القضائي في جمھوریة مصر العربیة و المملكة األردنیة 
 الھاشمیة

5370 

دراسة . : الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفیات العامة
فرنسا - الجزائر  - مقارنة  . 8022 

المؤسسة اإلستشفائیة العمومیة وفق التشریع الخطأ الطبي في 
 9163 الجزائري

: الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في القانونین المدني و اإلداري 
 5795 دراسة مقارنة

دراسة " : سوء السلوك الفاحش و المقصود" الخطأ غیر المغتفر 
الفرنسي والمصري والكویتي: في القوانین   ..... 7476 

دراسة تحلیلیة عملیة على : ق المسئولیة التقصیریة الخطأ في نطا
الركن  -ماھیة الخطأ التقصیري : ضوء الفقھ و قضاء النقض

 -صور الخطأ التقصیري  -الركن المعنوي للخطأ  - المادي للخطأ 
 ...الخطأ العمدي

10468 

دراسة مقارنة: الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة   3181 
: أحكام دعوى اإللغاء والصیغ النموذجیة لھا : الخصومة اإلداریة 

 10455 ..........ماھیة دعوى اإللغاء

 935 الخصومة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
 205 الخصوصیة التشریعیة في القوانین المالیة في النظام الجزائري

 - جزاء اإلنعدام : الجزاء اإلجرائي في قانون اإلجراءات الجنائیة 
عدم جواز النظر -البطالن  ... 9418 

 1322 الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات



 1028 الجزاء الجنائي
 4860 الجزاء في القانون الدولي الجنائي
 666 الجزاءات الدولیة بین النظریة و التطبیق

دراسة لحالتي الحظر : الجزاءات الدولیة كأسلوب إلدارة األزمات 
2003 - 1990( ولیبیا على كل من العراق   ) 75 

 -حصانة رئیس الدولة  - حصانة الدولة : الحصانات القانونیة 
 2707 ...الحصانة الوزاریة

بین الشریعة والقانون: الحضانة  . 447 
الحصانة البرلمانیة كآلیة لتحسین أداء العمل البرلماني في ظل 

2020دستور   8549 

ائريالحصانة البرلمانیة في الدستور الجز  . 8615 
2020الحصانة البرلمانیة في ظل الدستور   5844 

 5365 الحصانة الدبلوماسیة
 8744 الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي

دراسة قانونیة مقارنة: الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي   4353 
 1408 الحصانة الدبلوماسیة و ضرورات حمایة األمن القومي
 2926 الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق
 5293 الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي
الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي وطرق مساءلتھ في ظل 
 1944 القانون الدولي

ریاض القیسي; الحصانة القضائیة للدولة في المیدان التجاري  4083 
التنفیذیة المعترف بھا لألشخاص الحصانة القضائیة والحصانة 

 9497 ... اإلعتباریة الدولیة الدول والمنظمات والھیئات

 289 الحصانة في النظام الدستوري الجزائري
 - میھوبي یؤكد على مواكبة الحداثة التقنیة : الجزائریة للبث 

مؤسسة البث في ضیافة  - تنصیب اللجنة اإلستراتیجیة للرقمنة 
 Algeria Broadcast = مجلس األمة

6011 

دراسة قانونیة مقارنة: الحساب المصرفي   3542 
الجذور العالمیة، المالمح العربیة، النموذج : الخطابة القضائیة 

 6614 اللبناني دراسة شاملة من الینابیع إلى التطبیقات العملیة

شرح تفصیلى مقارن : الدساتیر العربیة و المستویات الدولیة 
العربیة بالمقارنة بالمستویات والمعاییر  لنصوص الدساتیر

الدستوریة الدولیة وذلك بشأن دساتیر الدول العربیة وتشریعات 
 Arab Constitutions and International = ...المحاكم
Standards 

1870 

دراسة تفصیلیة  -) العواریة العامة: (الخسارة البحریة المشتركة 
1994أنتوریب - لقواعد یورك  ... 8387 

 933 الدستور
1996نوفمبر  28إستفتاء : الدستور   = Constitution : 

Referendum du 28 Novembre 1996 930 

مع  1996نوفمبر  28دستور : حسب أخر التعدیالت: الدستور 
2002تعدیل   10625 

دراسة في العرف الدستوري بین الشریعة و : الدستور و السلطة 
 41 القانون



والقوانین المكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالتالدستور   1875 
نشأة: الدستور الجزائري  فقھا- تشریعا  -   5221 

الدستور الجزائري وإشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة 
 4888 اإلنتقالیة

عوامل الثبات و أسس التغییر: الدستور في الوطن العربي   6087 
بطالنھ في ضوء الفقھ و  شروط صحتھ و أسباب: الحكم الجنائي 

 9773 القضاء

 10325 الحكم الجنائي و أثره في الحد من حریة القاضي المدني
دراسة لبعض الجوانب الفنیة للحكم القضائي: " الحكم القضائي  " 4518 

أركانھ و قواعد إصداره: الحكم القضائي   9942 
القادرالشیخلي، عبد : الحكم القضائي من النظریة إلى التطبیق   3794 

دراسة في عوامل : الحكم القضائي و أثره في رفع الخالف الفقھي 
 9994 استقرار الحكم القضائي في الفقھ اإلسالمي

 6057 الحكم القضائي اإلداري في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
دراسة تحلیلیة ) : حجیتھ و ضمانات تنفیذه ( الحكم القضائى الدولى 

حكیم و محكمة العدل الدولیة و المحكمة الجنائیة الدولیةألحكام الت  6992 

 3014 الحكم القضائي في الدعوى اإلداریة
 6826 الحكم بالبراءة و أثره في مبدأالتعویض
 5608 الحكم في الدعوى اإلداریة وتنفیذه
 Alhikma 4942 = الحكمة

للمرفق العام وأثرھا على النظام القانوني : الحكومة اإللكترونیة 
 3005 وأعمال موظفیھ

 2121 الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق
 Electronic = الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق
government between theory and application 2555 

الحكومة العالمیة وحكومة الدولة المعاصرة في ظل المتغیرات 
دراسة مقارنة في األنظمة السیاسیة المعاصرة . : الجدیدةالعالمیة 

مقارنة -تحلیلیة  -تاریخیة  . 
1185 

دراسة مقارنة: الحق المالي ألصحاب الحقوق المجاورة   636 
 2755 الحق األدبي للمؤلف في الفقھ اإلسالمي و القانون المقارن

حمایة  دراسة في قانون: الحق األدبي لمؤلف برامج الحاسب اآللي 
دراسة مقارنة: 2002لسنة  82الملكیة الفكریة الجدید رقم   7915 

 5101 الحق النقابي بین قانون العمل في الجزائر واإلتفاقیات الدولیة للعمل
دراسة  - الحق في الخصوصیة : الحق في إحترام الحیاة الخاصة 

تعریف الحیاة الخاصة ومضمون الحق في الخصوصیة  - مقارنة 
 ...وخصائصھ

6931 

دراسة في التشریعات واإلجتھادات : الحق في المحاكمة العادلة 
القضائیة األردنیة مقارنة مع المواثیق واإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة 
 The right to a = المعنیة بحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة
fair trail - A comparative study of the jordanian 
jurisprudence and juris 

3817 

 9029 الحق في المحاكمة العادلة في ضوء القانون الدولي اإلنساني
دراسة مقارنة في ضوء أحكام : الحق في المساعدة اإلنسانیة 

 7616 القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان



 9956 الحق في التنمیة في ظل أحكام القانون الدولي
دراسة مقارنة في الدساتیر العربیة: الحق في التنقل   1274 

 10339 الحق في التقاضي على درجتین في مادة الجنح
الحق في التعویض بین تأمین حوادث السیارات و التأمین 
 2586 اإلجتماعي و المسئولیة المدنیة

دراسة في ضوء التشریع : الجنسیة والتجرید منھا الحق في 
 809 العراقي والتشریعات المقارنة والمواثیق الدولیة

 388 الحق في الحبس للضمان
دراسة مقارنة: الحق في الحبس للضمان   5991 

 10336 الحق في الخصوصیة في البیئة الرقمیة
 4838 الحق في الشرف

في ظل التشریع الجزائريالحق في بیئة سلیمة وضماناتھا   4778 
الحق في تكوین الجمعیات و المؤسسات األھلیة في ضوء أحكام 
 2318 القضاء الدستوري و الشریعة اإلسالمیة

الحق في حرمة الحیاة الخاصة بین المواثیق الدولیة والتشریع 
 10639 الجزائري

 دراسة. : الحق في سالمة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئة
 40 .مقارنة في القانون اإلداري

المشكالت العملیة في : الحقوق و اإللتزامات القانونیة في عقد البیع 
 5876 نقل الملكیة

الحقوق و الحریات العامة و حقوق اإلنسان في قضاء و إفتاء 
مجلس الدولة و قضاء النقض و الدستوریة العلیا مع اإلشارة 

: الكتاب الثاني : نظرة أولیة  :لألساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
حریة الرأي و التعبیر: حق التنقل و حق األجنبي في اإلقامة   

560 

الحقوق و الحریات العامة و حقوق اإلنسان في قضاء و إفتاء 
مجلس الدولة و قضاء النقض و الدستوریة العلیا مع اإلشارة 

: ولالكتاب األ: نظرة اولیة : لألساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
 ..................... مراحل تطور دور مجلس الدولة في حمایة

559 

المبادئ الكبرى و : الحقوق والواجبات الدولیة في عالم متغیر 
 878 النظام الدولي الجدید

حالة : بین أھواء السیاسة وموجبات الدستور: الحقوق والحریات 
دراسات مقارنة في الواقع و الینبغیات:األردن   = Rights and 

freedoms between political whims & constitutional 
Requisites :Th ecase of jordan :comparative studies 
in existing practices..... 

3095 

 9095 الحقوق والحریات العامة بین الرقابة الدستوریة والرقابة القضائیة
دراسة مقارنة بین  -لسفرحق التنقل وا. : الحقوق والحریات العامة

 7004 .الشریعة والقانون

 3379 .الحقوق المالیة للموظف العام
دراسة مقارنة بین الشریعة : الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة 

 9553 .والقانون

 5471 الحقوق المتعلقة بالتركة
التجھیز و الدیون و : الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ و القانون 

 9400 الوصایا و المواریث و تقسیماتھا

 9926 الحقوق المجاورة لحق المؤلف



دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي : الحقوق المجاورة لحق المؤلف 
 3032 و القانون الوضعي

الحقوق اإلجتماعیة واإلقتصادیة للمرأة بین اآللیات الدولیة 
 8709 .والخصوصیة اإلسالمیة

الفنیة لألشخاص المعنویةالحقوق األدبیة و   7559 
 5130 الحقوق األساسیة في ظل المنازعات الدستوریة

دراسة مقارنة بین الشریعة . : الحقوق اللصیقة بشخصیة الطفل
 9385 .اإلسالمیة وقوانین األحوال الشخصیة

 10162 .الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة في الشریعة اإلسالمیة
الثقافیة الواردة في العھد الدولي الخاص بالحقوق الحقوق 

 5211 اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة

 566 الحقوق الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام
الحقوق الدستوریة لإلنسان في الشریعة اإلسالمیة و القوانین 

آلیات حقوق اإلنسان -األحكام األساسیة لحقوق اإلنسان : الوضعیة   4334 

النظام القانوني : (الحقوق الدستوریة و السیاسات الدستوریة 
 6492 (للوالیات المتحدة

 9046 الحقوق الزوجیة في الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري
 6715 الحقوق الساسیة للمرأة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي

تأصیلیة تطبیقیة مقارنة دراسة . : الحقوق السیاسیة للمرأة المسلمة
 9992 .في الفقھ اإلسالمي

التوظف - الترشح  - اإلنتخاب : الحقوق السیاسیة للمرأة في اإلسالم   6321 
 4567 .الحقوق السیاسیة للمرأة في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 7538 الحقوق العینیة
 8675 الحقوق العینیة األصلیة
 10597 الحقوق العینیة األصلیة

أسباب - الملكیة و الحقوق المتفرعة عنھا: الحقوق العینیة األصلیة 
 6961 كسب الملكیة

حق الملكیة: الحقوق العینیة األصلیة   1006 
حق الملكیة و الحقوق العینیة المتفرعة : الحقوق العینیة األصلیة 

 1390 عنھا

 10116 الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة
دراسة . : األصلیة في القانون المصري و اللبنانيالحقوق العینیة 

 4452 .مقارنة

حق الرھن الرسمي  -الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار 
 1829 وحق التخصیص

مصادرھا - أحكامھا : الحقوق العینیةاألصلیة   8668 
دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العینیة : الحقوق على العقارات 

التشریع المغربي علي ضوء  4933 

دراسة فقھیة مقارنة. : الحقوق غیر المادیة بین الزوجین . 3100 
 4842 .الحقیقة والمجاز في الرحلة الى الحجاز
 8993 الدعوى و إجراءاتھا في القضاء العادي و اإلداري

رفع :  1999لسنة 18الدعوى وإجراءاتھا في ضوء القانون رقم 
المسائل  - إجراءات الجلسات ونظامھا  -  الدعوى وقیدھا وإعالنھا

 .... التیتعترض سر الخصومة
5908 



دراسة مقارنة: الدعوى المباشرة في القانون المدني   = The 
direct lawsuitin the civil law : A comparative study 4089 

 1425 الدعوى المباشرة في العالقات القانونیة غیر المباشرة
دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد : ة الدعوى البولیانی

 Action paulienne 7578 = والنصوص القانونیة

عقوباتھا و أصداء  - موانع تحریكھا  - ضماناتھا : الدعوى التأدیبیة 
الجریمة الجنائیة علیھا ونظریة الخطأ المرفقي ومسؤولیة أمناء 
 ... ..... المخازن

7902 

الوظیفي لضباط و أفراد الشرطة و  الدعوى التأدیبیة في النظام
ثالثة أنظمة خاصة للوظیفة العامة وفقا ألحدث التشریعات وآراء 
 ..... الفقھ و

6537 

 9362 الدعوى الجنائیة و الدعوى المدنیة المرتبطة بھا
صور الرقابة القضائیة: الدعوى الدستوریة  ... 3124 

مجلس الدولةالدعوى الضریبیة وإثباتھا في ضوء إجتھادات  . 8973 
 4872 الدعوى العقاریة في ظل قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة
 3022 الدعوى بین الفقھ و القانون

لوائح و : الدعاوى و إجراءاتھا العملیة و فقا ألحدث التعدیالت 
 10580 ...إجراءات الدعاوى

القضاءالدعاوى المسماة في القانون المدني في ضوء الفقھ و أحكام   4137 
مدعم بأحدث : الدعاوى اإلستعجالیة في النظام القضائي العادي 

 5206 اإلجتھادات القضائیة واآلراء الفقھیة

دراسة قانونیة: الحظر الدولي في القانون الدولي العام   1262 
الجزء األول: الدفوع أمام القضاء الجنائي   222 
الثانيالجزء : الدفوع أمام القضاء الجنائي   223 

الدفوع و الدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة في ضوء الفقھ 
الدفع الشكلي  - نظریة الدفوع في قانون المرافعات : وقضاء النقض 

.................. 
10447 

 5246 الدفوع و الطلبات في االجراءات الجزائیة
 5135 الدفوع األولیة المثارة أمام القاضي الجزائي

وقف الخصومة وإنقطاعھا : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة 
 8142 وسقوطھا وإنقضاؤھا بمضي المدة وتركھا

عدم : الدفوع اإلجرائیة : الدفوع المدنیة اإلجرائیة والموضوعیة 
سقوط الخصومة - الحجیة  - االختصاص  ........ 3568 

التأدیبیة و في دعوى اإللغاء و الدعاوي : الدفوع اإلداریة 
 6319 المستعجلة

الدفع بتوافر الدفاع الشرعي : الدفوع الجوھریة في المواد الجنائیة 
األعذار القانونیة المخففة للعقوبة- ........ 10153 

 1442 الدفوع الجوھریة في المواد الجزائیة
دراسة مقارنة: الدفوع الشكلیة أمام القضاء اإلداري   9641 

الجزائیة في ضوء اإلجتھادالدفوع الشكلیة   8012 
دراسة : الدفوع الشكلیةفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

 4339 مقارنة

دراسة : الدفوع الشكلیةفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
 4340 مقارنة



الدفع بعدم  -الدفوع الشكلیة : الدفوع في المواد المدنیة والتجاریة 
والقیني والدولي واإلختصاص المحلي والنوعي  .... 9256 

طبقا ألخدث التعدیالت بقرار الصحة و : الدفوع في المخدرات 
بتعدیل بعض الجداول  1997لسنة  46السكان رقم 

 ............الملحقة
3867 

أمام القضاء الجنائي: الدفوع في النصب   3868 
لسنة  174الدفوع في الجنحة المباشرة في ضوء القانون الجدید رقم 

دراسة فقھیة : بتعدیل قانوني اإلجراءات الجنائیة والعقوبات  1998
قضائیة موسعة تشمل دفوع الدعوى الجنائیة التي تثار بصدد 
اإلدعاء المباشر وتعدیالت القانون الجدید بصدد جواز الحضور 
 ... أمام المحكمة

3862 

 جرائم -شروط صحة الشیك  -تعریف الشیك . : الدفوع في الشیك
الخ......الشیك   3703 

الدفع بعدم صالحیة المحكمة للفصل : الدفوع في جرائم المخدرات 
 1477 ........ في موضوع الدعوى

الدفوع في : الدفوع في جرائم الغش و التدلیس و الجرائم التموینیة 
الدفوع في غش  -الدفوع في غش الشاي والبن  -غش األلبان 

الدفوع  - علقة بالمیاه الغازیة والمثلجات الدفوع المت -الدخان والتبغ 
في ضوء القضاء والفقھ...فیما یتعلق بغش الصابون  

3701 

 1934 الدفوع في قواعد اإلثبات في المجالین الجنائي و المدني
الدفوع في النصب  -الدفوع في الشیك : الدفوع في قانون العقوبات 

 -فوع في السرقة الد - الدفوع في الرشوة  - الدفوع في التبدید  -
الدفوع في استعمال محرر مزور - الفوع في التزویر  ... 

7613 

الوضع القانوني الدولي الجدید: الدفاع المدني وحقوق اإلنسان   10505 
 8466 الدفاع الشرعي بین القانون الدولي الجنائي و القانون الوطني

الجزائريالدفاع الشرعي كسبب من أسباب اإلباحة في التشریع   5341 
 6100 الدفاع عن المتھم باإلصالة أو بالوكالة وجزاء اإلخالل بھ
 288 الدفتر العقاري
 2141 الدفع اإللكتروني في الجزائر بین النص والتطبیق

دراسة تحلیلیة و : الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات 
 1797 تطبیقیة لفكرة اإلحالة القضائیة للدعوى

بالتحكیم و أثره على الدعوى القضائیةالدفع   2970 
التقادم  -التقادم المسقط : الدفع بالتقادم و السقوط و اإلنقضاء 

الدفع بالتقادم -المكسب   .......... 9345 

التقادم المسقط : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنیة والجنائیة 
 9346 .......... للدعاوى و الحقوق

عذر القھري في قانون اإلجراءات الجنائیة وفقا لقضاء الدفع بال
 2644 محكمة النقض

 79 الدفع بحق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 8138 الدفع بعدم اإلختصاص في المواد المدنیة و التجاریة
 10216 الدفع بعدم الخصومة القضائیة في الشریعة اإلسالمیة و القانون

فقھا و قضاءا: بعدم الدستوریة و إشكاالتھ العملیة الدفع   8293 
الدفع بعدم الدستوریة كآلیة لحمایة حقوق المتقاضیین وتكریس 
 7681 العدالة



في قانون المرافعات المدنیة و : الدفع بعدم القبول و نظامھ القانوني 
 4520 التجاریة

اإلجراءات الدفع بعدم القبول في المادة اإلداریة في ظل قانون 
 7918 المدنیة واإلداریة

: الدفع بعدم دستوریة القوانین بین نص المشرع وتطبیق القاضي 
 4862 دراسة تحلیلیة

The cambridge history of the english language : 
volume 2 :1066-1476 2486 

 6482 الرھن الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائري
الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائريالرھن   8741 

 4774 الرھن الحیازي في الصفقة العمومیة
 6565 الرھن الرسمي و القرض العقاري
 5499 الرھن الرسمي في التشریع الجزائري
الرھن القانوني لفائدة المؤسسات المالیة وصندوق ضمان الصفقات 
 7606 العمومیة

واألزمة المالیة العالمیةالرھون العقاریة   10616 
 986 الرأي العام و الدعایة الدولیة

دراسة مقارنة: الرابطة الزوجیة في منظور القانون الجنائي   1225 
 5554 الربح على حساب الشعوب اللیبرالیة الجدیدة والنظام الكوكبي

وأثره على حكم القاضي في الفقھ اإلسالمي : الرجوع عن الشھادة 
نون الوضعيوالقا  6083 

 7951 الرجوع في الھبة في التشریع الجزائري
 9780 الرسول األعظم صلى هللا علیھ و سلم و قواعد العالقات الدولیة

طبقا ألحدث التعدیالت معلقا : الرسوم القضائیة في المواد المدنیة 
علیھا بالشرح وأحكام النقض الحدیثة والتعلیمات و الكتب الدوریة 

من وزارة العدل إلى المحاكمالصادرة   
7803 

الرشوة في الدول النامیة من وجھة نظر القضاة و النیابة و الشرطة 
 9425 و الرقابة اإلداریة

 781 الرسمیة وشھر التصرفات القانونیة في التشریع الجزائري
: الرضا بالتحكیم ال یفترض و إنما البد من وجود الدلیل علیھ 

بصفة عامة مفھوم الرضا في العقود  .............. 9488 

دراسة مقارنة. : الرضا عن الغیر في مجال األعمال الطبیة . 1686 
 1231 الركن المادي للجریمة
 5119 الركن المادي لجرائم اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة

دراسة تحلیلیة: الركن المفترض في جنایات المخدرات   1653 
والفنیة في عملیات البحث الجنائيالركائز العلمیة   1363 

 10347 الرقمنة وتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر
من القرن السادس عشر حتى (الرقابة و حریة التعبیر في بریطانیا 

 9359 (نھایة القرن العشرین

 8431 الرقابة المالیة على میزانیة البلدیة
الجزائرالرقابة المالیة على النفقات العمومیة في   3485 

 1166 .الرقابة المالیة على النفقات العامة في الجزائر
 1484 الرقابة الالحقة على دستوریة القوانین في فرنسا



 1135 الرقابة الوصائیة على البلدیة في التشریع الجزائري
 1035 . الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة

ةالمفھوم و الممارس: الرقابة اإلداریة   3819 
دراسة تطبیقیة : الرقابة اإلداریة بین علم اإلدارة والقانون اإلداري 

 1456 مقارنة

 1643 الرقابة اإلداریة على أساس السلطة
 4848 .الرقابة اإلداریة على التھیئة والتعمیر على مستوى والیة المدیة
 6728 . الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بھا
 9762 الرقابة المصرفیة
الرقابة البرلمانیة على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي 

دراسة مقارنة:   2704 

الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین المصري و 
 587 الكویتي

: الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي 
 5840 دراسة مقارنة

البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الرقابة 
 9290 الجزائري

 7534 الرقابة التقنیة على المباني في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة: الرقابة الدولیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي   3345 

 6281 الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي اإلنساني
ولغة الجسدالرقابة الجمركیة   = Customs control and body 

language 1186 

 6340 الرقابة الداخلیة على شركة المساھة وفقا للقانون الجزائري
 4153 الرقابة الدستوري على القوانین العضویة في الجزائر

دراسة مقارنة: الرقابة الحكومیة على تأسیس الشركات   1671 
دراسة مقارنة بین : "الدولة الرقابة الشعبیة على سلطة رئیس 

 1260 "النظامین الدستوري المعاصر و اإلسالمي

على التناسب في القرار اإلداري: الرقابة القضائیة   2067 
: الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین اإلزدواجیة و الوحدة 

دراسة تحلیلیة و إنتقادیة بمناسبة قضیة الشركة األمریكیة 
ھوریة مصر العربیةكرومالوى ضد جم  

3302 

 5538 الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة
الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف 

دراسة مقارنة: اإلستثنائیة   5470 

 9181 الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة في مجال اإللغاء
دراسة تأصیلیة : الرقابة القضائیة على أعمال السلطة التنفیذیة 

 1183 مقارنة

 232 الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي للعامل
 2064 .الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي للعامل
 5239 .الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي للعامل

دراسة مقارنة: الرقابة القضائیة على التعدیالت الدستوریة   3535 
على الصفقات العمومیة الرقابة القضائیة  71 

 3349 الرقابة القضائیة على القوانین



الرقابة القضائیة على القرارات اإلداریة في إطار نزع الملكیة 
 2389 للمنفعة العامة في القانون الجزائري

دراسة مقارنة: الرقابة القضائیة على العقود التي یبرمھا البرلمان   9524 
العقد اإلداري في مرحلة التنفیذالرقابة القضائیة على   7929 

 6920 الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء
الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ظل القانون العضوي 

16/18  147 

الرقابة القضائیة على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلداریة 
 9532 بطریق المناقصات

القضائیة على سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات على  الرقابة
دراسة مقارنة: المتعاقد معھا   7123 

الغرامة، : الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات اإلداریة العامة 
 585 .............الحل، الوقف،اإلزالة

 8009 الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة
قرارات مقدري الضریبة على الدخل وفعالیة الرقابة القضائیة على 

دراسة قانونیة مقارنة. : عقوبات الجرائم الضریبیة . 4329 

منظمة المحامین : الرقابة القضائیة على قرارات المنظمة المھنیة 
 8961 ومنظمة الموثقین نموذجا

 6584 الرقابة القضائیة على قررات الضبط اإلداري
اإلذعان الرقابة القضائیة على عقود  9446 

 109 الرقابة كضمان لمبدأ الشرعیة
 808 الرقابة على إبرام تفویضات المرافق العمومیة اإلقلیمیة
 154 الرقابة على أداء العاملین في المكتبات الجامعیة بالقاھرة الكبرى
 976 الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

المحلیة في الجزائرالرقابة على أعمال الھیئات   1342 
 2383 الرقابة على أعمال اإلدارة
 8123 الرقابة على أعمال السلطة والسیادة
 1619 . الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة
 4604 الرقابة على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة
 2772 الرقابة على الحكومة

الفالحي التابع لألمالك الوطنیة الرقابة على استغالل العقار 
 5024 الخاصة

 5137 الرقابة على تنفیذ المیزانیة المحلیة في الجزائر
 2365 الرقابة على تسییر الموظفین في اإلدارات العمومیة
 5053 الرقابة على تفویضات المرفق العام في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: الرقابة على دستوریة القوانین   8733 
مفھوم القانون : دراسة مقارنة: الرقابة على دستوریة القوانین 

مصادر القانون الدستوري - أنواع الدساتیر  -الدستوري  ... 2988 

الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء التعدیل 
2020الدستوري لعام   5440 

تعدیل (الرقابة على دستوریة القوانین في الدستور الجزائري 
2016) 413 

 4772 الرقابة على شرعیة قرارات مجلس األمن



 6590 الرقابة على عملیات التركیز اإلقتصادي
قاموس المصطلحات في قانوني العقوبات وأصول : السھل 

فرنسي -عربي : المحاكمات الجزائیة   7027 

مفھومھ، مؤیداتھ، شروطھ، : السلم في الفقھ السیاسي اإلسالمي 
 743 مرتكزاتھ، مظاھره، ودراسة تطبیقیة إلتفاقیة أوسلو

مدخل لدراسة علم القانون: السھل في شرح القانون المدني   4371 
دراسة تحلیلیة للسلوكیات اإلجرامیة: السلوك اإلجرامي   9851 

 789 . السلوك اإلجرامي للمجرم المعنوي
 790 . السلوك اإلجرامي المعقد

لجنسيالسلوك اإلجرامي ا  9857 
أحكامھ و تطبیقاتھ: الضمان اإلجتماعي   6209 

الضمان اإلجتماعي والتأمینات اإلجتماعیة في لبنان والشرق 
 67 .األوسط

 2011 الضمان اإلجتماعي في الفقھ اإلسالمي
النصوص التشریعیة والتنظیمیة وأحكام . : الضمان اإلجتماعي

وإجراء القطاع مطبقة على المؤسسات واإلدارات العمومیة 
 sécurité sociale : législation et = .الخاص
reglementation dispositions applicables aux 
travailleurs 

8128 

 1346 الضمان المعماري
 6385 الضمان المعماري في التشریع الجزائري
السؤال البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على أعمال 

دراسة مقارنة بین التشریع البحریني و : التنفیذیة السلطة 
 .......... التشریعات المقارنة

2880 

ضمان التعرض : الضمان في اعقود البیع الكالسیكیة واإللكترونیة 
دراسة مقارنة: واإلستحقاق والعیوب الخفیة   2386 

 10213 الضمانات الممنوحة للمستثمر وفق التشریع الجزائري
اإلجرائیة الدستوریة للمتھم في مرحلة التحقیق اإلبتدائي الضمانات 

دراسة مقارنة:   1199 

دراسة مقارنة: الضمانات اإلجرائیة في التأدیب   111 
الضمانات المقررة للمكلفین بالضریبة في التشریع الجبائي 
 95 .الجزائري

الضمانات التأدیبیة للموظف العام في النظام اإلداري اإلسالمي 
دراسة فقھیة قضائیة. : قارنوالم . 27 

ضمانات الجزاء في : الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة 
 6314 ... مرحلتي التحقیق و المحاكمة التأدیبیة

دراسة مقارنة: الضمانات التشریعیة لحمایة اإلستثمار األجنبي   7794 
 6726 الضمانات الدذستوریة لحمایة حقوق اإلنسان

الضمانات : الدستوریة للمواطنین بین الشریعة والقانون الضمانات 
مبدأ الفصل  -مبدأ سیادة القانون  - الضمانات القضائیة  -الدستوریة 

 .....بین السلطات
4678 

 4953 الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة
دراسة : الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة 

بین الشریعة اإلسالمیة و القوانین الوضعیة مقارنة  3028 



 2071 الضمانات الدستوریة لإلجراءات الجنائیة في الظروف اإلستثنائیة
دراسة مقارنة: الضمانات الدستوریة لنزاھة اإلنتخابات النیابیة   7973 

2020الضمانات الدستوریة لنزاھة العملیة اإلنتخابیة وفقا لدستور   5874 
 6588 الضمانات الدستوریة للعمل البرلماني في النظام السیاسي الجزائري
 1616 الضمانات الدستوریة لحمایة مبدأ الشرعیة

دراسة مقارنة: الضمانات الدستوریة لحقوق اإلنسان   349 
دراسة بعض : الضمانات الدستوریة لحقوق اإلنسان في الجزائر 

قافیةالحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والث  6405 

 5472 الضمانات القانونیة للرقابة على نفاذ القواعد الدستوریة في الجزائر
 6074 الضمانات القانونیة لنزاھة اإلنتخابات في الجزائر
الضمانات القانونیة لنزاھة العملیة اإلنتخابیة على ضوء األمر 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات 01/21  5203 

الضمانات القانونیة لتنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة ضد اإلدارة 
 5522 العامة

 1625 الضمانات القانونیة لتطبیق القاعدة الدستوریة في الجزائر
 6258 الضمانات القانونیة لعقد اإلیجار في التشریع الجزائري
الضمانات القانونیة الممنوحة للمكلف بالضریبة في منازعات 
 9471 الوعاء

 The legal guarantees = الضمانات القانونیة المقررة لألحداث
assessments of teenagers 4301 

12/15الضمانات القضائیة لحمایة الطفل في ظل القانون   323 
الرھن ومدى مشروعیة إستثماراھا في : الضمانات العینیة 

 5592 المصارف اإلسالمیة

في نطاق قانون : نون الخاص الضمانات غیر المسماة في القا
دراسة مقارنة: اإللتزام ، في نطاق قانون األموال  8673 

 4661 السالمة المھنیة للعامل في ظل التشریع الجزائري
 5295 الشھادة ودورھا في اإلثبات الجنائي

دراسة مقارنة بالقانون الوضعي: الشھادة في الشریعة اإلسالمیة   3039 
المعنویة و المالیة في الفقھ اإلسالميالطالق و آثاره   6349 

 3188 .الطالق و التطلیق و آثارھما
 9276 الطالق التعسفي وآثاره في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة في الفقھ : الطالق السني والبدعي حقیقة وحكمھا 
 9995 اإلسالمي

الطالق باإلرادة المنفردة للزوج في الفقھ اإلسالمي والتشریع 
 5963 الجزائري

دراسة فقھیة مقارنة . : الطالق بین تعسف المطلق وتفریق القاضي
بقوانین األحوال الشخصیة في بعض البلدان العربیة والمجاكم 
 .الفلسطینیة

2976 

 9284 الطالق في المجتمع الجزائري
بحث مقارن: الطالق في الشریعة اإلسالمیة و القانون   4115 

دراسة مقارنة: الشرعیة والعقوبات الوضعیة الصلة بین التعازیر   10327 
ال یجوز النقض : ( الصلة بین جواز اإلستئناف وجواز النقض 

 10105 (حیث ال یجوز اإلستئناف



الطلبات العارضة و الدعاوى الفرعیة في قانون اإلجراءات المدنیة 
 6623 الجزائري

واإلداریةالطلبات العارضة في قانون اإلجراءات المدنیة   5196 
دراسة مقارنة: الضوابط الدستوریة للوظیفة الالئحیة التنفیذیة   589 

 6836 .الضوابط الشرعیة و القانونیة إلختالف المؤجر والمستأجر
دراسة مقارنة بین : الضوابط الشرعیة و القانونیة للعمل الطبي 

 10067 القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي

صكوك المضاربة إصدارا وتأویالالضوابط الشرعیة ل  8980 
 8398 الضوابط القانونیة لإلثبات الجنائي بواسطة الشرطة العلمیة

دراسة مقارنة: الضوابط القانونیة لإلستنساخ   3775 
 5432 الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر

الزواج و الطالق تجاه اإلكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة و 
 3288 .البیولوجیة

 488 الزواج والطالق وحقوق األوالد والصغار
قانون  - مدخل فقھي عام. : الزواج والطالق في الشریعة والقانون

قضاء المحمة العلیا - األسرة  . 6502 

 -الزواج والطالق الكالسیكي : الزواج والطالق في زمن العولمة 
زواج المتعة -ار الزواج المسی -زواج التحلیل  - الزواج العرفي  ... 667 

 9558 .الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي
 4677 الزواج العرفي في میزان اإلسالم

إثبات الزواج العرفي  -آثاره  -شروطھ  -أركانھ . : الزواج العرفي
إثبات النسب -  ........ 10276 

 2901 السودان و المحكمة الجنائیة الدولیة
إلى أین.. أزمة اإلسكان : الشورى  .... 4309 

بناء الدولة العصریة في عمان التي تتطلعنا إلیھا ...جاللتھ: الشورى 
آفاق  - عالقات متنامیة ...السلطنة والصین -قد تحقق بغون المولى 

مجلس الشورى ودور اإلنعقاد الرابع - الخطة الخمسیة الثامنة  ... 
4680 

 Ash shura 2759 = الشورى
دراسة تحلیلیة و تأصیلیة لجوھر : الشورى والدیمقراطیة النیابیة 

مقارنة بالشریعة اإلسالمیة) البرلمان(النظام النیابي   3003 

 - ماھیة الصوریة . : الصوریة و ورقة الضد في القانون المدني
 4129 ...الصوریة المطلقة والنسبیة والتدلسیة

في المادة اإلداریة: الصلح   4776 
 5171 السند ألمر في التشریع الجزائري

تطبیقات، إشكاالت، إفرازات : الصلح والتصالح وثمن الجریمة 
 The peace and reconciliation 9449 .عجیبة

 489 الصلح وتطبیقاتھ في األحوال الشخصیة
دراسة مقارنة في القوانین األردنیة و : الصلح الواقي من اإلفالس 

و التونسیة و القانون البریطاني المصریة و اللبنانیة  2801 

دراسة تأصیلیة مقارنة بأحكام : السند التنفیذي في قانون المرافعات 
 2838 الفقھ اإلسالمي

 2665 الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة
: دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم: الصلح القضائي 

 6823 دراسة تأصیلیة وتحلیلیة



دراسة تأصیلیة وتحلیلیة لدور المحكمة في : لح القضائي الص
 6813 الصلح والتوفیق بین الخصوم

الصلح في المنازعات اإلداریة وفق قانون اإلجراءات المدنیة 
09/08واإلداریة   . 9036 

 10364 الصلح في المادة اإلداریة
 3621 الصلح في المسائل العقاریة

دراسة مقارنة - الصلح في الشریعة والقانون   - 8117 
 4250 السندلت اإللكترونیة وحجیتھا في اإلثبات
 5870 الصندوق الوطني للسكن
الصندوق المشترك للجماعات المحلیة و دوره في تمویل الموازنة 
 6569 المحلیة

 8310 السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري
الملكیة العقاریة لألراضي غیر الممسوحة السندات المعتمدة إلثبات 

 371 في ظل التشریع الجزائري

 6335 السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین
 6621 السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري

السفتجة و السند . : السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري
 5790 .ألمر الشیك

دراسة مقارنة: السندات الرسمیة اإللكترونیة   3353 
 4938 السندات الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة
 812 الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة
السلطات الثالث في الدساتیر العربیة المعاصرة و في الفكر 

دراسة مقارنة: السیاسي اإلسالمي   3519 

دراسة في علم اإلجتماع السیاسي: وا لبیروقراطیة السلطة   1326 
07/19السلطة الوطنیة المستقلة لإلنتخابات وفق القانون العضوي   9912 

 7393 السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة اإلنتخابات
 7976 .السلطة المختصة بتحریك الدعوى الجنائیة

ى الموظف العام السلطة المختصة في فرض العقوبة اإلنضباطیة عل
دراسة مقارنة. :  . 2151 

 8439 السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون عالقات العمل
 4203 .السلطة التأدیبیة لصاحب العمل
 805 السلطة التأسیسیة في الجزائر

 - دراسة مقارنة تاریخیة : السلطة التنفیذیة بین التعسف و القید 
سیاسیة -قانونیة   5220 

تحلیل : التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري السلطة 
 8436 قانوني مقارن

دراسة مقارنة: السلطة التنفیذیة في الدولة الفدرالیة و إشكالیاتھا   1707 
 6329 السلطة التنفیذیة في الجزائر

2020السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة   4959 
2016ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة السلطة التنفیذیة في   4856 

في النظم الدیمقراطیة : السلطة التشریعیة و ضمانات استقاللھا 
 3266 النیابیة

: السلطة التشریعیة في نظام الحكم اإلسالمي والنظم المعاصرة  9570 



 دراسة مقارنة
2020السلطة التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري   5973 

دراسة مقارنة: التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة السلطة   7539 
 9638 السلطة التقدیریة لإلدارة في المجال التأدیبي

السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تطبیق العقوبة و تشدیدھا و 
 4016 تحقیق ووقف تنفیذھا

 9396 السلطة القضائیة في اإلسالم
ت اإلداریة المستقلة في الجزائرالسلطة العقابیة للھیئا  5517 

السمسرة والرھن واإلیداع بالمستودعات العامة طبقا لقانون التجارة 
سمیر األمین; الجدید  6743 

التوزیع العمومي للكھرباء و الغاز: الطاقة و المناجم   ........ 6942 
 7370 الطاعة و حدودھا في الوظیفة العامة

أحكام وتشریعات األمراض النفسیة . :الطب النفسي والقانون . 3829 
 6664 الطب الشرعي

الموت و : الطب الشرعي و مسرح الجریمة والبحث الجنائي 
الكسور  -الموت الفجائي  - التغیرات التي تحدث للجثة عقب الوفاة 

العاھات  -اآلالت الناریة  - اإلسفكسیا  -الحروق  -الجروح  -
اإلجھاض -رض اإلغتصاب وھتك الع - المستدیمة   

3419 

التغیرات : الطب الشرعي و دوره الفني في البحث عن الجریمة 
، )تحقیق الشخصیة(الرمیة التي تحدث عقب الوفاة واإلستعراف 

حوادث الحریق وأسبابھا وطرق  -الجروح وأنواعھا وأسبابھا 
اإلسفكسیا بأنواعھا المختلفة -كشفھا  .... 

2618 

العلمیة والبولیسیة المستخدمة في الكشف الطب الشرعي والوسائل 
ویتضمن العملیات الفنیة المتعلقة . : عن الجرائم وتعقب الجناة

األسباب المباشرة للوفاة - الموت الفجائي  -باإلستعراف  .... 
5848 

 -اإلستعراف  - تعریف الطب الشرعي . : الطب الشرعي والسموم
حوادث المرور - الجروح  - الموت  ... = Forensic medicine 

and toxicology 
3239 

 738 الطب الشرعي ودوره في اإلثبات الجنائي
 3238 الطب الشرعي القضائي
 3185 الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة
 3348 الطب العدلي والتحري الجنائي

دراسة في إلتزام الطبیب . : الطب بین الممارسة وحقوق اإلنسان 
حق المریض في اإلعالم في ضوء التشریعات  بإعالم المریض أو

 .... الحدیثة وبخاصة
9136 

 9094 الشباك الوحید كآلیة لتحضیر عقود التعمیر
. : الطبیعة القانونیة لإلمتیاز في إطار إستغالل العقار الصناعي

 5018 .دراسة مقارنة بین القواعد العامة وقواعد إستغالل العقار الصناعي

القانونیة لوضع المساجین في البیئة المفتوحةالطبیعة   10529 
 9621 الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء : الطبیعة القانونیة للقرار اإلداري 
 2023 الفقھ و اإلجتھاد

 - النظریة التعاقدیة لنظام التحكیم : الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم 
نظریة الطبیعیة المختلفة -ئیة النظریة القضا  ..... 9493 



التعریف بنظام التحكیم ،وبیان : الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم 
التحكیم اإلختیاري بإع تباره الصورة العامة لنظام  -عناصره 

 ...... التحكیم
9496 

 1220 الطبیعة القانونیة للعقد اإللیكتروني
الضریبة وتطبیقاتھا في التشریعات  الطبیعة القانونیة والمالیة لدین

 9379 .الضریبیة المقارنة

 1072 الطبیعة القانونیة لعقود ماقبل التشغیل
 B.O.T. 2980 الطبیعة القانونیة لعقود
 8369 الضبط اإلداري و حمایة البیئة
الضبط اإلداري و دوره في تفعیل حق اإلنسان في بیئة سلیمة و 
 4753 نظیفة

دراسة تحلیلیة على ضوء التشریع : وحمایة البیئة  الضبط اإلداري
 2372 الجزائري

الضبط اإلداري ودوره في تنظیم التھیئة العمرانیة في التشریع 
 215 . الجزائري

 4700 الضبط اإلداري في فكر القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة
الضبط الخاص بھدم وإزالة المنشآت والمباني في ظل القانون 

زائريالج  77 

 24 الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري
 755 الشبكات المحلیة واإلنترنیت
 8512 السجل التجاري اإللكتروني

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع : السجل العیني 
 6671 المغربي

دراسة قانونیة مقارنة: السجل العقاري   2907 
 1252 الشیوع اإلجباري
 705 . السیاحة واإلرھاب في ضوء الفقھ اإلسالمي
 135 السیاسات اإلقتصادیة في ظل العولمة
 4216 السیاسة األمریكیة بین الدستور و القوى السیاسیة
 7730 .السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة

السیاسة التشریعیة لقطاع التأمین في الجزائر في ظل مستجدات 
 9548 المخاطر و محدودیة الحمایة

دراسة مقارنة: السیاسة الجنائیة   876 
 5036 السیاسة الجنائیة في مجال تبییض األموال في الجزائر

دراسة مقارنة في ضوء : السیاسة الجنائیة في جرائم المخدرات 
 5980 أحدث التعدیالت لقانون المخدرات اللیبي

دراسة مقارنة: ة األحداث السیاسة الجنائیة في قانون رعای  9979 
تداعیات وفاة االسد  -مستقبل الحكم في السودان : السیاسة الدولیة 

 4293 ....على الصراع العربي و اإلسرائیلي

عودة إلى الحرب أم بحث عن : اإلنتفاضة الثانیة : السیاسة الدولیة 
2000السالم ؟ انتخابات الرئاسة األمریكیة عام   ...... = The 

second intifada : a return to war or a search for 
peace ....... 

4295 

مكافحة اإلرھاب الجوي: السیاسة الدولیة و القانون الدولي   10231 
النفط  -صنع السیاسة الخارجیة في عھد مبارك . : السیاسة الدولیة 7748 



اآلفاقالواقع و: اإلتحاد األروبي  -والعولمة اإلقتصادیة  ... 
 1320 السیاسة الجزائیة في ظل نظام العولمة

العدد األول: السیاسة العالمیة  1665 
دراسة مقارنة. : السیاسة العقابیة  6053 

محاماة -قضاءا  - فقھا  - تشریعا : الصیاغة القانونیة   = Legal 
expression : legislation: jurisprudence; 
judiciary;legal profession 

3795 

إشكالیة الموازنة بین الحق في اإلعالم وحسن : الصحافة والقضاء 
 3643 سیر القضاء

 Santé et environnement 1610 = .الصحة والبیئة
-02ان أیا أعمال ملتقى وطني بتلمس. : الشیخ عبد القادر المجاوي

م 2011نوفمبر  28 - 27ه الموافق ل  1433محرم  02 . 912 

السید عبد القادر بوعزغي یغادر والیة باتنة ویسلم مھامھا الى السید 
 2014-2010حوصلة عن البرنامج الخماسي : حسین معزوز 

 بوالیة باتنة
2134 

: الشخص الطبیعي و الشخص اإلعتباري في القانون المدني 
المفقود-المحجور علیھ-القاصر ... 4130 

 6670 الشخصیة المعنویة للوقف
 233 الشخصیة المعنویة للوقف في التشریع الجزائري
 2221 الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة
 8169 الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد في القانون الدولي

مقارنة في القانون دراسة : الشخصیة القانونیة الدولیة في اإلسالم 
 : International legal personality in islam = الدولي العام
A comparative study in public international law 

4349 

لسنة  17الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة في القانون رقم 
99. 3561 

الشیك الحصین لكل مجال وحین في ضوء قانون التجارة 
دراسة مقارنة: الفقھ وأحكام القضاء  وشروحات  5259 

من الناحیة التجاریة والجنائیة طبقا لقانون التجارة الجدید . : الشیك
1999لسنة  17رقم  . 10499 

یشتمل على: الصیغ لإلنذارات على ید محضر   6893 
الصیغ النموذجیة للمنازعات المستعجلة في ضوء الفقھ و أحكام 

القواعد العامة إلختصاص قاضي  -لمستعجلة المنازعات ا: القضاء 
 ........ األمور المستعجلة

10448 

صیغ طعون : الصیغ النموذجیة للدعاوى واألوراق القضائیة 
 6889 .... النقض المدني و الجنائي

صیغ طعون : الصیغ النموذجیة للدعاوى واألوراق القضائیة 
 6890 ....... النقض المدني و الجنائي

مع : الجزء األول . : النموذجیة للعقود و التصرفات القانونیةالصیغ 
أھم مبادىء محكمة النقض في كافة أنواع العقود حتى نھایة عام 
2001. 

6884 

مع : الجزء الثاني . : الصیغ النموذجیة للعقود و التصرفات القانونیة
أھم مبادىء محكمة النقض في كافة أنواع العقود حتى نھایة عام 
2001 . 

9440 

الدعاوى واألوراق : الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة  6886 



 ........القضائیة
الدعاوى واألوراق : الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة 

 6885 ..........القضائیة

العقود والتصرفات : الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة 
 6888 القانونیة

العقود والتصرفات : الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة 
 6887 ........ القانونیة

صیغ : الصیغ النموذجیة لدعاوى وطعون القضاء اإلداري 
صیغ الدعاوي  -الدعاوي التي ترفع طعنا على القرارات الجامعیة

 .......التي ترفع
10456 

العقود  -الدعاوي الجزائیة  -الصیغ النموذجیةفي الدعاوي الحقوقیة 
اإلقرارات و الوكاالت -اإلنذارات و اإلخطارات  - و اإلتفاقیات   7765 

یشتمل على في القانون : الصیغ القانونیة لإلنذارات على ید محضر 
 6894 ............ المدني و قانون المرافعات

في : الصیغ القانونیة للدعاوى المستعجلة یشتمل على الصیغ 
نون المدني وقانون المرافعات وقانون العملالقا  ........ 9343 

 -األعمال التجاریة  - التاجر : الصیغ القانونیة للدعاوى التجاریة 
السمسرة و البنوك - الشركات التجاریة   ..... 6895 

ومواعید اإلعالن والتقادم : الصیغ القانونیة للعقود والدعاوى 
 8068 .........والطعن في األحكام

الصیغ : الصیغ القانونیة لدعاوى األحوال الشخصیة یتضمن 
 2968 ...القانونیة لدعاوى األحوال الشخصیة للوالیة على النفس

یشتمل على: الصیغ القانونیة لدعاوى اإلیجارات   6891 
- بطالن عقد الشركة . : الصیغ القانونیة لدعاوى الشركات التجاریة

فرض الحراسة- البروستو  شطب-براءة الذمة  - فصل الشریك .... 240 

عقود تأسیس شركات . : الصیغ القانونیة لعقود تأسیس الشركات
 242 .......التضامن و التوصیة البسیطة و المحاصة

معلقا علیھا بمواد القانون : الصیغ القانونیة في المواد الجنائیة 
 10154 ...وآراء الفقھاء

كیف تحرر عریضة قضائیة:  الصیغ القضائیة النموذجیة المتنوعة  8032 
 -عقودالبیع : الصیغ القضائیة في العقود المدنیة و التجاریة 

عقودالقسمة - عقود الوصیة  - عقودالربا  -عقوداإلیجار  ........... 9708 

الضرورات التي تفرضھا سیاسة الخصخصة في مجال عالقات 
 4165 .العمل

دراسة مقارنة:  الضرورة وأثرھا على المسئولیة المدنیة  9901 
 1038 . الشروط األولیة للشھر

دراسة مقارنة: الشروط اإلرادیة المنظمة للتقاضي   9098 
دراسة في نطاق التأمین . : الشروط التعسفیة في وثائق التأمین

 9935 .البري الخاص

دراسة مقارنة : الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري 
امع قوانین فرنس  ........... 5050 

 2001 الشروط الخاصة بالدعوى اإلداریة
: الشروط العامة و الخاصة لقبول الدعوى بین النظري و التطبیق 

 5176 ........... وفقا للفقھ و ما ھو ثابت



األفعال السابقة : الشروع في الجریمة في ضوء القضاء والفقھ 
التنفیذ التي تخضع  لتنفیذ الجریمة التي ال تخضع للعقاب، أعمال

وقف التنفیذ  -القصد الجنائي  -البدء في التنفیذ (للعقاب 
تحدید نطاق الشروع) اإلضطراري ... 

3607 

الضرائب في المغرب اإلسالمي منذ عھد الوالة حتى سقوط 
م 1269 - 715/ ه  668 -96الموحدین   3822 

 The Path 3825 = الصراط
لدولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة ا  7376 

دراسة مفصلة بین الفقھ : الشرح الوافي ألحكام التركات والمواریث 
 2846 والقانون

دراسة مقارنة - في القانون الجزائري . : الضریبة العقاریة . 5518 
الضریبة على الدخول غیر المشروعة في الشریعة اإلسالمیة 
 6811 مقارنة باإلقتصاد الوضعي

شرح تحلیلي وتأصیلي ألحكام . : المبنیةالضریبة على العقارات 
قانون الضریبة على العقارات المبنیة وقانون مقابل تحسین 
 Impots sur les immeubles = .....العقارات

1843 

 8182 الشریعة والسلطة في العالم اإلسالمي
دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي و القانون: الضرر األدبي   2754 

دراسة مقارنة: تعویضھ في المسؤولیة التقصیریة الضرر المرتد و   6579 
 1433 الضرر المعنوي فقھا و قضاء
 3876 الضرر البیئي وتعویضھ في المسؤولیة المدنیة
 5830 الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة اإلداریة
 9906 الضرر العابر للحدودعن أنشطة الیحظرھا القانون الدولي

األوصاف المعدلة ألثر اإللتزام : القانون المدني الشرط واألجل في 
 4145 معلقا على نصوصھما بالفقھ و قضاء النقض

الشرط المانع من التصرف في إطار السكنات المستفیدة من إعانات 
 6487 . الدولة

 8296 الشرط المانع من التصرف فقھا وقضاء
 6721 الشرط الجزائي في العقود التجاریة

الجریمة الشرطة و منع  8697 
دراسة تطبیقیة في القانون الدولي : الشرطة و الحرب األھلیة 

 4247 اإلنساني

 4420 .الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة
 7404 الشرطة العلمیة ودورھا في إثبات الجریمة

 -إقتصادیة  -الشركات متعددة الجنسیة وسیادة الدولة قانونیة 
 10299 سیاسیة

الجنسیات ومعاییر السیادة للدول وفق القانون الشركات متعددة 
تأثیر الشركات  -مفھوم الشركات متعددة الجنسیات : الدولي 

 ...المتعددة الجنسیات على اإلقتصاد العالمي
1402 

 1218 الشركات اإللكترونیة
 6253 الشركات المتعددة الجنسیات وأثرھا على سیادة الدول

دراسة مقارنة: لبناني الشركات المدنیة في القانون ال  10257 
 1981لسنة  159قانون رقم : الشركات المساھمة والتجاریة 

 8155 ... والالئحة التنفیذیة



األحكام العامة و الخاصة: الشركات التجاریة   7987 
 10268 الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة بین القانونین : الشركات التجاریة فقھا وقضاء 
شركة  -أحكام وأنواع الشركات التجاریة : المصري والكویتي 

شركة التوصیة البسیطة - التضامن  ... 
8302 

 2281 .الشركات التجاریة
شركات  - األحكام العامة في الشركات . : الشركات التجاریة

شركات األموال - األشخاص  . 7512 

ام العامة في الشركات ـ شركات األحك. : الشركات التجاریة
 7523 .األشخاص ـ شركات األموال ـ أنواع خاصة من الشركات

المشروع التجاري الجماعي بین وحدة اإلطار . : الشركات التجاریة
 4274 .القانوني و تعدد األشكال

 -شركة التضامن  -النظریة العامة للشركة . : الشركات التجاریة
-شركة المساھمة - شركة المحاصة  -شركة التوصیة البسیطة 
 ... شركة المساھمة المبسطة

4269 

دراسة تحلیلیة. : الشركات التجاریة . 10308 
دراسة قانونیة : الشركات العسكریة و األمنیة الدولیة الخاصة 

التجربة العراقیة - سیاسیة   520 التجربة اإلفریقیة-

دراسة مقارنة: الشركة المنشأة بصورة فعلیة   7728 
آلیة التكوین وأسالیب النشاط: الشركة المتعددة الجنسیة   6787 

 5636 الشركة القابضة وعالقتھا بشركاتھا التابعة
دراسة مقارنة: الشركة الفعلیة   1227 

دراسة . : الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد
 9311 .مقارنة

: الجزائیة في التشریع الجزائري الطرق الموجزة إلنھاء الخصومة 
قانون اإلجراءات الجزائیة( ) 4676 

 4868 الطرق الودیة لتسویة منازعات اإلستثمار
 76 الطرق السلمیة لحل النزاعات الدولیة في القانون الدولي
الطرق القانونیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة بسوریا في 
 524 القانون الدولي

ة لمحاكمة إسرائیل قادة وأفراد في القانون الدولي الطرق القانونی
 518 بالوثائق

یشتمل على شرح لجریمة : السرقة وإغتصاب السندات والتھدید 
السرقة وجنایاتھا والجرائم الملحقة بھا وإغتصاب السندات والتھدید 

والتعلیمات  2006- 1931معلقا علیھا بالشرح وأحكام النقض من 
 .العامة للنیابات

9796 

دراسةفقھیة: السرقة اإللكترونیة   9632 
 8416 الشرعیة و اإلجراءات الجنائیة
: الشرعیة اإلجرائیة في التأدیب الرئاسي والقضائي للموضف العام 

 6317 دراسة تحلیلیة فقھیة مدعمة بأحدث أحكام قضاء مجلس الدولة

: مي الشرعیة الدولیة للدولة بین القانون الدولي والفقھ اإلسال
المعیار الشكلي والموضوعي للقانون  - القانون الدستوري 

اسلطة السیاسیة والسیادة - نشأة مبدأ السیادة  -الدستوري  .... 
6834 

 4278 الشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب



 10298 الشرعیة الدولیة والشفافیة في النظام الدولي الراھن
الشرعیة الدولیة : الدولیة الشرعیة الدولیة في المواثیق و القوانین 

إتفاقیة القضاء على  -حقوق المرأة  - المعاھدات  -لحقوق اإلنسان 
 ...جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

2986 

 & Arabicism = الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید
Islam and the new gobel system 4178 

القضائیةالشرعیة الدستوریة ألعمال الضبطیة   5359 
 8410 الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة
: الشرعیة الدستوریة في األنظمة السیاسیة اإلسالمیة المعاصرة 

دراسة مقارنة بین المملكة العربیة السعودیة والجمھوریة اإلسالمیة 
 اإلیرانیة

3996 

 2150 الشرعیة في اإلجراءات الجزائیة
إجتھادات : التعسفي لألجراء ومعلمي المدارس الخاصة الصرف 

 8996 ونصوص قانونیة

 7094 السكن الترقوي المدعم
 894 السكن الریفي في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: الشكل في القرارات اإلداریة   1359 
 9411 السكوت و أثره على األحكام في الفقھ اإلسالمي

تنظیمھا وتوثیقھا : حاكم الشرعیة الصكوك والتوثیقات في الم
 9403 وفقھھا المقارن ونصوصھا القانونیة وتطبیقات قضائیة

دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي : الشكلیة في إبرام التصرفات 
 9895 وموازنة بالقانون الوضعي وفقھھ

 6395 الشكلیة في التصرفات القانونیة وفق التشریع الجزائري
العقار في القانون الجزائريالشكلیة في بیع   5046 

 2010 الشكلیة في عقود التجارة اإللكترونیة
 8460 الشكلیة في عقد الوقف
 3802 السكان و البیئة
الزكاة وأثرھا اإلقتصادي واإلجتماعي في معالجة التضخم النقدي 

دراسة تأصیلیة من منظور اإلقتصاد : وإعادة توزیع الدخل 
 اإلسالمي

1163 

دراسة مقارنة: التمییزي في األحكام القضائیة المدنیة  الطعن  9500 
رفع اإلستئناف و نظره : الطعن باإلستئناف و إلتماس إعادة النظر 

اإلستئناف المقابل والفرعي -جواز اإلستئناف وقبولھ  -  .......... 7701 

 1105 الطعن باإلستئناف ضد األحكام اإلداریة في الجزائر
ناف في قانون المرافعات المدنیة وتطبیقاتھ القضائیةالطعن باإلستئ  359 

 8202 الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بین النص القانوني والممارسة
جواز الطعن و قبولھ : الطعن بالنقض في المواد المدنیة و التجاریة 

میعاد الطعن -أوجھ الطعن  -و بطالنھ   .......... 7699 

محل  -طبیعة خصوصة النقض : المواد الجنائیة الطعن بالنقض في 
نظریة العقوبة  -سقوطھ  - مفترضاتھ  -أحوالھ  -إجراءاتھ  -الطعن 

 ...المبررة
1472 

 5327 الطعن بالنقض في المسائل الجزائیة
 8236 الطعن بالنقض في القضاء اإلداري الجزائري

ات الطعن بالبطالن على أحكام التحكیم الصادرة في المنازع 3305 



دراسة تحلیلیة وإنتقادیة ألحكام القانون المصري : الخاصة الدولیة 
بشأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة 1994لسنة  27رقم   ... 

: الطعن بطریق التماس إعادة النظر في احكام القضاء اإلداري 
 8045 دراسة مقارنة

طبقا ألحدث  دراسة عملیة تطبیقیة: الطعن في إجراءات التفتیش 
 5881 األحكام

دراسة عملیة تطبیقیة : الطعن في التحریات و إجراءات الضبط 
 5880 طبقا ألحدث األحكام

 10106 الطعن في الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن
دراسة تأصیلیة تحلیلیة في اإلعتراض : الطعن في حكم اإلفالس 

 7919 ...على حكم اإلفالس

مجلس المنافسةالطعن في قرارات   4815 
 2261 الشعائر الدینیة حریة ممارستھا حق یكفلھ الدین والقانون

دراسة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: الصفة في التنفیذ   256 
 7421 .الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بھا في ظل قانون الفساد

دراسة مقارنة(: الصفقات العمومیة تشریعا وفقھا وإجتھادا  ) 9219 
 5151 الصفقات العمومیة في الجزائر
 8277 الشفعة

بین الشریعة اإلسالمیة و القانون المدني الجزائري على : الشفعة 
 6442 ضوء إجتھاد المحكمة العلیا و مجلس الدولة

التزاحم و المفاضلة  -أسباب الشفعة : الشفعة و التحیل إلسقاطھا 
إجراءات الشفعة - عند توالي البیوع  الشفعة - بین الشفعاء  ....... 7710 

03 -  10الشفعة اإلداریة في ظل القانون رقم   286 
25/90الشفعة اإلداریة في ظل قانون التوجیھ العقاري   . 6742 

 2236 .الشفعة في الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني الجزائري
 5264 .الشفعة في القانون الجزائري

ضوء أحدث اآلراء وأحكام النقض والصیغ القانونیة الشفعة في . 1713 
شرح : الكمبیوتر و اإلنترنت للقضاة و الباحثین و المھن الحرة 

تفصیلي ألھمیة الكمبیوتر و اإلنترنت ود ورھما في البحث 
 ..العلمي

1899 

. 1999لسنة  17الكمبیالة في ضوء الفقھ والقضاء طبقا للقانون رقم 
الضمان اإلحتیاطي  - القبول  -مقابل الوفاء  - لتظھیر ا - اإلصدار : 

الرجوع -الوفاء  -اإلستحقاق  - ... 
9206 

La Cassation en matiére civile 2498 
الحقوق الفكریة: الكامل في القانون التجاري الجزائري   8419 

المحل التجاري والحقوق . : الكامل في القانون التجاري الجزائري
المحل التجاري عناصره طبیعتھ القانونیة والعملیات : الفكریة 

 .الواردة علیھ
7992 

التاجر  -األعمال التجاریة . : الكامل في القانون التجاري الجزائري
السجل التجاري - األنشطة التجاریة المنظمة  -الحرفي  - . 7994 

المحل : القسم الثاني. : الكامل في القانون التجاري الجزائري
حقوق الملكیة  -الحقوق الفكریة : والحقوق الفكریة  التجاري

حقوق الملكیة األدبیة والفنیة - الصناعیة والتجاریة  ... 
7993 

األنشطة العادیة و قطاع : الكامل في القانون الجزائري لإلستثمار  3290 



 المحروقات
المؤرخ في  09-08الكامل في العرائض القضائیة طبقا للقانون 

العرائض القضائیة في شؤون : لجزء األولا:  25/02/2008
 األسرة

8405 

حتى  1من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
الموجبات المدنیة  -وتتناول أنواع الموجبات :  118المادة 

الجزء األول....: والطبیعیة  
964 

 119من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
األعمال غیر  - وتتناول مصادر الموجبات :  133حتى المادة 

المباحة التبعة عن العمل الشخصي و التبعة الناجمة عن فعل الغیر 
: التبعة الناشئة عن فعل الحیوانات والتبعة الناشئة عن الجوامد  -

 الجزء الثاني

966 

 134من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
التبعة الجرمیة  -وتتناول مبلغ التعویض وماھیتھ :  248حتى المادة 

الجزء الثالث....: وشبھ الجرمیة  
1090 

 249من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
وسائل الدائن  -وتتناول مفاعیل الموجب وتنفیذه :  371حتى المادة 

الجزء الرابع ...:إنتقال الموجبات  -للتنفیذ   
967 

 372من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
 - بیع الوفاء  - شروط البیع  -ویتناول البیع :  503حتى المادة 

الجزء الخامس...: المقایضة  
968 

 504من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
موجبات المؤجر  -عقد اإلیجار  -ھبة ویتناول ال:  623حتى المادة 

الجزء السادس....: موجبات المستأجر -  
3993 

 624من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
إجارة  -ویتناول إجارة الخدمة أو عقد اإلستخدام :  768حتى المادة 

الودیعة  -الصناعة أو عقد المقاوالت   الجزء السابع :
3994 

 769من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
مفاعیل الوكالة بین الموكل  -ویتناول الوكالة :  949حتى المادة 

الجزء الثامن.... : التصفیة  -إشركات العقد  -والوكیل   
969 

 950من المادة : دراسة مقارنة : الكامل في شرح القانون المدني 
موجبات  -الضمان - ویتناول عقودالغرر  : 1106حتى المادة 

الجزء التاسع....: ضمان الحریق  -الضامن والمضمون   
3995 

الجزء األول: المؤسسة التجاریة : الكامل في قانون التجارة   426 
الجزء الرابع: اإلفالس : الكامل في قانون التجارة   425 

الثالثالجزء : عملیات المصارف : الكامل في قانون التجارة   424 
 1745 الكتابة الرسمیة كدلیل إ ثبات في القانون المدني الجزائري

 - المسؤولیة الجنائیة  - الجریمة : الكیان القانوني لغسل األموال 
المكافحة مع بیان للجھود التي بذلتھا األمم المتحدة لمكافحة غسل 
األموال بما في ذلك مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لمنع 
 الجریمة والعدالة الجنائیة

696 

وتطبیقاتھا المعاصرة في الفقھ اإلسالمي: الكفالة   9903 
دراسة مقارنة و : الكفالة بالمال و أثرھا في الفقھ اإلسالمي 

 2012 تطبیقات معاصرة

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي : الكفالة كتأمین شخصي للحقوق 
 9902 والقانون المدني



غسان رباح; ي ضوء الفقھ واإلجتھادالكفالة ف  2404 
دراسة : القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء علیھا 

 4193 تحلیلیة مقارنة

ملف . : تضامن وتنمیة مستدامة  -القمة الثالثة ألوبیك بالریاض 
فرنسا نیكوال  -الجزائر  -النقل عبر القنوات تحدیات وطموحات 

الجزائر أولویة بالنسبة إلینا: " ساركوزي   ". 
6943 

األسالك المشتركة نموذجا" القوانین األساسیة الخاصة بالموظفین   
" 2144 

 9695 القوانین األساسیة الخاصة بالموظفین قطاع الحمایة المدنیة نموذجا
النظریة العامة: القوانین الجنائیة الخاصة   10036 
دراسة مقارنة: القواسم المشتركة لعیوب الرضى   6659 

دراسة : القواعد الموضوعیة و اإلجرائیة لجریمة غسل األموال 
 3733 مقارنة

القواعد الموضوعیة واإلجرائیة للرھن الرسمي اإلجباري فقھا 
مقاربة نظریة وعملیة لرفع الغموض القانوني عن : وقضاء 

 مؤسسة الرھن الرسمي اإلجباري
2717 

وأسالیب القتال أثناء النزاعات المسلحة القواعد المتعلقة بوسائل 
 10305 غیر الدولیة

 1799 القواعد اإلجرائیة لإلثبات أمام المحكمین
دراسة تطبیقیة على : القواعد اإلجرائیة في الشریعة اإلسالمیة 

 10485 قاعدة البیئة على من إدعى والیمین على من أنكر

الدولي في سبل القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة والتعاون 
 875 مكافحتھا

 5077 .القواعد الجماعیة للتھیئة و التعمیر
 5079 .القواعد الجماعیة للتھیئة والتعمیر ودورھا في مجال البیئة

و  1972القواعد الدولیة لتفادى المصادمات فى البحار لسنة 
29/11/2001تعدیالتھا حتى   = international regulations 

for preventing collisions at sea and amendments 
29/11/2001. 

1181 

دراسة في إمكانیة تقلیص الدور الذي تلعبھ : القواعد الدولیة األمرة 
في تسویة منازعات عقود التجارة الدولیة أمام ھیئات التحكیم و 
 les régles internationalement = القضاء الوطني
impératives 

1440 

 7400 القواعد الخاصة بالتوقیع اإللكتروني
القواعد القانونیة التي یطبقھا المحكم على موضوعات المنازعات 
 3152 الدولیة الخاصة

 2189 القواعد العامة في إعداد المیزانیة العامة في الجزائر
اد القضائيالقواعد العامة في المحاكمات الجزائیة في ضوء اإلجتھ  8630 

 9864 القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي
القواعد الفقھیة ودورھا في التفسیر القضائي للعقد عند التنازع في 
 9993 عباراتھ المرتبة للحقوق واإللتزامات في الفقھ اإلسالمي

القواعد الفقھیة المختصة بمقومات الحكم القضائي و تطبیقاتھا في 
دراسة مقارنة: القضاء الشرعي   10509 

القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة بین الفقھ اإلسالمي والقانون 
 8472 الوضعي



دراسة مقارنة في قانون المرافعات لمراحل : القوة التنفیذیة لألحكام 
 2945 ....تكوین

تمییزھا ، مفترضھا،عناصرھا ، : القوة التنفیذیة لحكم التحكیم 
إنقضاءھا وقفھا،  7049 

: القوة التنفیذیة لعقد اإلیجار الموثق في إخالء العین المؤجرة 
 5452 ......... دراسة تحلیلیة في ظل قانون المرافعات
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المؤرخ  10-05حسب أخر تعدیل لھ قانون رقم : القانون المدني 
2005یونیو سنة  20في   6681 

 3683 القانون المدني مذیل باجتھاد القضاء المدني
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األولالجزء   2692 

الجزء األول: القانون المدني اللبناني لألموال   2691 
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 The first book:Administrative =القانون اإلداري 
activity - Administrative organisation - The 
concept of administrative law 

3120 
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المتضمن القانون األساسي الخاص  2008/  10/  11المؤرخ في 
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-محكمة یبزجدراسة في : القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر 

طوكیو-نورمبرج -... 3884 

الجزء األول: القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري   6783 
الجزء الثاني: القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري   6784 

الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات : القانون الجنائي الدستوري 
راءات الجنائیةالشرعیة الدستوریة في قانون اإلج -  8409 

 10371 القانون الدولي
إستخدام اإلرھاب اإللكتروني في الصراع الدولي: القانون الدولي   8080 

الدبلوماسي و القنصلي: القانون الدولي   6282 
تحالیل ووثائق: القانون الدولي للملكیة الفكریة   = Droit 

International de la propriété intellectuelle analyses 
et documents 

8404 

القواعد الموحدة وقواعد تنازع : القانون الدولي لإلسناد التجاریة 
دراسة مثارنة لقوانین التجارة العربیة بقانون جنیف : القوانین 

 الموحد
3051 

صیغ عقود  - ل النظریة األسس والمداخ: القانون الدولي لألعمال 
اآللیات الوطنیة والدولیة -األعمال المتداولة   8653 

بعض المالحظات حول معاھدات فیینا : القانون الدولي للمعاھدات 
 8616 .لقانون المعاھدات

دراسة في النظریة و التطبیق: القانون الدولي للتنمیة   8655 
لألمام لحمایة البیئة خطوة : القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث 

 1384 الدولیة من التلوث

 2415 .القانون الدولي للبیئة
 1669 القانون الدولي للبحار
 5807 القانون الدولي للبحار

دراسة ألھم أحكام إتفاقیة األمم المتحدة : القانون الدولي للبحار 
1982لقانون البحار لعام   9593 

ضوء أحكام إتفاقیة األمم المتحدة دراسة في : القانون الدولي للبحار 
 9342 لقانون البحار

 1308 القانون الدولي للبحار و المشكالت البحریة العربیة
القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة 

1982و سلوك الدول و إتفاقیة   499 

 4363 .القانون الدولي للبحار
اإلرھابالقانون الدولي لمكافحة   2903 

دراسة في منظمة العمل الدولیة: القانون الدولي للعمل   9415 
 501 القانون الدولي و العالقات الدولیة

دور المنظمة الدولیة في فرض : القانون الدولي و حقوق اإلنسان 
 9714 العقوبات على انتھاك حقوق اإلنسان

 9361 القانون الدولي ومنازعات الحدود
الدولي وعالقتھ بالشریعة اإلسالمیةالقانون   2987 

 1645 القانون الدولي لحقوق اإلنسان



 3421 القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 6293 القانون الدولى لحقوق اإلنسان

الجزء : المصادر و وسائل الرقابة : القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
 2594 األول

الجزء الثاني: ق المحمیة الحقو: القانون الدولي لحقوق اإلنسان   1296 
دراسة مقارنة: القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمة   884 

 9324 القانون الدولي النووي والطاقة الذریة
 494 القانون الدولي اإلنساني
 2761 القانون الدولي اإلنساني
 3537 القانون الدولي اإلنساني
 4358 القانون الدولي اإلنساني
 5577 القانون الدولى اإلنساني

وثائق وآراء: القانون الدولي اإلنساني   8650 
مصادره، مبادئھ و أھم قواعده: القانون الدولى اإلنسانى   2122 

آفاق و تحدیات: القانون الدولي اإلنساني   6606 
النص و آلیات التطبیق على الصعید : القانون الدولي اإلنساني 

 3821 الوطني األردني

التدخل الدولي: القانون الدولي اإلنساني   6734 
آفاق و تحدیات: الجزء الثالث: القانون الدولي اإلنساني   7549 
آفاق و تحدیات: الجزء الثاني: القانون الدولي اإلنساني  . 2160 

 8647 القانون الدولي اإلنساني و ااإلحتالل الفرنسي للجزائر
حمایة المدنیین و األعیان المدنیة في القانون الدولي اإلنساني و 

دمحم المجذوب; زمن النزاعات المسلحة  5568 

القانون الدولي اإلنساني و دوره في حمایة ضحایا النزاعات 
 1314 المسلحة

 8659 القانون الدولي اإلنساني واإلحتالل الفرنسي للججزائر
 8247 القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
 5811 القانون الدولي اإلنساني مع اإلشارة ألھم مبادئھ في الفقھ اإلسالمي

دراسة مقارنة في القانون : القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي 
 4373 الدولي العام

القواعد: المجلد األول: القانون الدولي اإلنساني العرفي   5972 
الواقعالقانون الدولي اإلنساني بین النص و   5379 

 780 القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم
 2809 القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة
القانون الدولي اإلسالمي في ضوء كتابات و إجتھادات اإلمام 
 International islamic law 1618 = األوزاعي و اإلمام الشیباني

 5819 القانون الدولي المعاصر
 9341 القانون الدولي االقتصادي

التحدیات والمواجھة دراسة  - تغییر المناخ : القانون الدولي البیئي
مقارنة ألحكام اتفاقیة األمم المتحدة األطاریة : تحلیلیة تأصیلیة 

 وبروتوكول كیوتو
10351 

 4116 .القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة



النظریة : أولیات القانون الدولي الجنائي: القانون الدولي الجنائي 
 3661 العامة للجریمة الدولیة

مجموعة دراسات: القانون الدولي الجنائي   7365 
دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة: القانون الدولي الجنائي   10013 

دراسة في بنیة القاعدة الدولیة : القانون الدولي الجنائي الموضوعي 
 8112 الجنائیة الموضوعیة

 181 القانون الدولي الخاص
 4354 القانون الدولي الخاص
 8079 القانون الدولي الخاص

اإلجراءات المدنیة و التجاریة الدولیة و : القانون الدولى الخاص 
تنازع القوانین -تنفیذ األحكام األجنبیة   8070 

الجنسیة: القانون الدولي الخاص   3227 
 -تنازع اإلختصاص القضائي  -الجنسیة : القانون الدولي الخاص 

 8075 تنازع القوانین

اإلختصاص القضائي  -الجنسیة المصریة : القانون الدولي الخاص 
تنفیذ األحكام األجنبیة - الدولي   10024 

الجنسیة ومركز األجانب: الكتاب األول: القانون الدولي الخاص   3312 
تنازع القوانین: الخاص القانون الدولي   2739 

تنازع القوانین: القانون الدولي الخاص   3228 
اإلختصاص القضائي  -تنازع القوانین : القانون الدولي الخاص 

الجنسیة - الدولي  . 10030 

اإلختصاص القضائي  -تنازع القوانین : القانون الدولي الخاص 
تنفیذ األحكام األجنبیة - الدولي  9998 

القواعد العامة: تنازع القوانین : الدولي الخاص  القانون  9160 
تطور و تعدد طرق حل النزعات الخاصة : القانون الدولي الخاص 

التحكیم التجاري الدولي -المعاھدات  -تنازع القوانین (الدولیة  ) 3050 

البیئي -السیاحي  - اإللكتروني : القانون الدولي الخاص النوعي   7585 
ولي الخاص اإللكترونيالقانون الد  6480 

تنازع القوانین: الجزء األول : القانون الدولي الخاص الجزائري   5332 
تنازع القوانین: الجزء األول: القانون الدولي الخاص الجزائري   9456 

تنازع : الجزء الثاني: القانون الدولي الخاص الجزائري 
الجنسیة -اإلختصاص القضائي الدولي   2381 

تنازع : القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانین العربیة 
الجزء األول: القوانین  8402 

 569 القانون الدولي العام
 2763 القانون الدولي العام
 4056 القانون الدولي العام
 4355 القانون الدولي العام
 5477 القانون الدولي العام
 6004 القانون الدولي العام
 7013 القانون الدولي العام
 7339 القانون الدولي العام
 9867 القانون الدولي العام



مبادئ القانون الدولي العام: القانون الدولي العام   4359 
-القانون الدبلوماسي  -نظریة المصادر: القانون الدولي العام 

القانون الدولي اإلقتصادي - القانون الدولي للبحر   9869 

الجزء االول: المدخل و المصادر: الدولي العام  القانون  377 
المصادر القانونیة: القانون الدولي العام   1674 
المقدمة و المصادر: القانون الدولي العام   9243 

النظریات و المبادئ العامة : القانون الدولي العام  أشخاص  -
تنظیم الدولي ال -العالقات الدولیة  -النطاق الدولي  -القانون الدولي 

الحرب والحیاد - المنازعات الدولیة  -  
680 

المفھوم و المصادر: القانون الدولي العام   5331 
األشخاص -المصادر  - التعریف : القانون الدولي العام   3640 

القانون الدولي  -المبادئ العامة : الجزء األول: القانون الدولي العام 
 9244 المعاصر

البري ( المجال الوطني للدولة : الجزء الثاني: العام القانون الدولي 
الجوي - البحري  - ) 379 

األحكام المنظمة للعالقات : الجزء الثاني: القانون الدولي العام 
 3168 الدولیة وقت السلم والحرب

 -حقوق الدول و واجباتھا : الجزء الثاني: القانون الدولي العام 
الدبلوماسیة - المنازعات الدولیة  - اإلقلیم   4360 

القاعدة الدولیة: القانون الدولي العام   10421 
جداول و تعاریف: القانون الدولي العام   32 

دراسة تأصیلیة حول مفھوم القانون الدولي : القانون الدولي العام 
 8617 العام

المنظمات الدولیة -حقوق اإلنسان: القانون الدولي العام   9245 
العام القانون الدولي  = The general International Law 2956 

 8546 القانون الدولى العام للعقود
 4366 القانون الدولي العام في السلم
 3784 القانون الدولي العام في ثوبھ الجدید

الجزء الخاص. : دمحم حسین القضاة. ترجمة; القانون الدولي العام  197 
العدالةالقانون الدولي بین اإلستقرار و   10306 

النقل الجوي الدولي و الداخلي: القانون الجوي   10614 
 170 القانون الجوي الدولي

شروط تحقق مسؤولیة الناقل الجوي في : القانون الجوي الدولي 
أحكام دعوى -نقل البضائع  ........ 1206 

حوادث الطیران - النقل الجوي . : القانون الجوي . 4267 
النقل الجوي الداخلي والدولي: . القانون الجوي . 4268 
النقل الجوي الداخلي والدولي. : القانون الجوي . 4279 
النقل الجوي الداخلي والدولي. : القانون الجوي . 4280 

دراسة مقارنة. : القانون الجوي . 6386 
 4367 القانون الدبلوماسي
 8726 القانون الدبلوماسي
 407 القانون الجزائي

النظریة العامة للعقوبة والتدبیر اإلحترازي: الجزائي  القانون  4059 



 -نظریة جریمة األعمال  -ماھیة : (القانون الجزائي لألعمال 
دراسة مقارنة) الجرائم المالیة والتجاریة  = Droit pénal des 

affaires 
9587 

 éducation physique et sports 6672 = القانون الجزائري للریاضة
ون الدستوريالقان  1372 

 1950 القانون الدستوري
 3281 القانون الدستوري
 6055 القانون الدستوري
 8328 القانون الدستوري

آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي : القانون الدستوري 
دراسة مقارنة: الجزائري   5217 

 -الدساتیر المصریة  -المبادئ الدستوریة : القانون الدستوري 
السلطات  -النظام اإلنتخابي  -التمثیل النیابي  - األحزاب السیاسیة 

 العامة
3086 

النظام الدستوري : المبادئ الدستوریة العامة : القانون الدستوري 
 9754 النصري والتعدیالت الدستوریة

األحزاب  -لتاریخ الدستوري  - المبادىء العامة : القانون الدستوري 
النیابيالتمثیل  - السیاسیة  .......... 3084 

المقومات األساسیة تطبیقا على الدستور : القانون الدستوري 
 1958 المعاصر

دراسة : الدیمقراطیة الرئیسیة : النظم السیاسیة : القانون الدستوري 
 3232 مقارنة

النظم القانونیة واإلداریة للمجالس النیابیة: القانون الدستوري   3026 
الدستور -الحكومة  -الدولة :  القانون الدستوري  2850 

 8199 القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة
 3167 القانون الدستوري و النظم السیاسیة

و أھم النظم : ( القانون الدستوري و النظام السیاسي في لبنان 
 2764 ( الدستوریة و السیاسیة في العالم

النظم :الجء الثاني : المقارنة القانون الدستوري والنظم السیاسیة 
طرق ممارسة السلطة - السیاسیة   .... 4983 

النظریة :الجزء األول : القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة 
طرق ممارسة السلطة - العامة للدولة والدستور   4982 

 Constitutional law = .القانون الدستوري والنظم السیاسیة
and political regimes 3276 

دراسة في التأثیرات المتبادلة ما بین : القانون الدستوري الدولي 
دراسة تحلیلیة : قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي 

 مقارنة
10085 

تاریخ ودساتیر الجمھوریة : القانون الدستوري الجزائري 
رنسيف- عربي : قانونیة -سیاسیة -تاریخیة : مراجعات : الجزائریة   

= ......Le droit constitutionnel : Histoire et 
constitutions De la république Algeriénne : la 
mémoire 

5222 

المبادئ العامة و النظم السیاسیة: القانون الدستوري العام   7493 
 3013 .القانون الزراعي وحمایة البیئة الزراعیة



على حریة تملك األراضي القیود الواردة . : القانون الزراعي
اإلیجار الزراعي-الزراعیة و الصحراویة  . 29 

طبقا للتعدیالت المعاصرة. : القانون الزراعي . 7781 
في ضوء التحوالت التشریعیة المعاصرة و . : القانون الزراعي

 1315 .أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستوریة العلیا

ألحكام قانون أصول المحاكمات طبقا : القانون القضائي الخاص 
المحاكمة: الجزء الثاني ...: المدنیة   ...... 3314 

طبقا ألحكام قانون أصول المحاكمات : القانون القضائي الخاص 
90المدنیة الجدید المرسوم اإلشتراعي رقم  3313 

دراسة مقارنة في القانون : القانون القضائي الخاص الدولي 
إشارة خاصة للتحكیم التجاري الدولي وتنفیذ المصري والعربي مع 

 أحكام المحكمین األجنبیة في مصر والدول العربیة
6427 

 4664 القانون القضائي الجزائري
دراسة : القانون العام اإلقتصادي والعقد اإلداري الدولي الجدید 

 9765 ...تأملیة تحلیلیة ألثر العولمة الثقافیة

الكتاب األول في القانون الجزائي: القانون العرفي األمازیغي   = 
Droit contunier Amazigh 466 

 2648 القانون في حیاتنا
عربي-عربي: القاموس الموسوعي اإلداري   5397 

عربي - إنجلیزي  -إنجلیزي : القاموس المعاصر   7767 
معجم عربي مدرسي ألفبائي: القاموس الجدید للطالب   4668 

التحلیليالقاموس الجزائي   = Dictionnaire Pénale 
Analytique 2347 

عربي -إنجلیزي : القاموس القانوني   2655 
 7663 القاموس العملي للقانون اإلنساني

علمي -قاموس عام لغوي : فرنسي -القاموس عربي   = Le 
Dictionnaire Arabe-Français : Dictinnaire général 
et scientique de la langue et termes 

2223 

 6817 القاضي و الوسائل اإللكترونیة الحدیثة
دراسة تحلیلیة و : القاضي و الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات 

تطبیقیة لدور القاضي في توقیع الجزاءات اإلجرائیة و اإلعفاء منھا 
 و الحد من أثارھا

6816 

 6820 القاضي والجزاء اإلجرائي
الشریعة اإلسالمیة والتشریعات العربیة القاضي الطبیعي بین 

 2632 الدولیة

 10173 القاصر في القانون
دراسة مقارنة: القذف في نطاق النقد الصحفي  . 9503 

دراسة مقارنة في القانون : القتل الرحیم بین اإلباحة والتجریم 
 9274 الوضعي والشریعة اإلسالمیة

 5173 القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد
 64 القتل بدافع الشفقة
القبض و التفتیش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائیة و أحكام محكمة 
 6121 النقض

 3331 - اإلستیقاف : القبض و التفتیش في قانون اإلجراءات الجنائیة 



 250رجال السلطة العامة أكثر  -مأمور الضبط القضائي  -التلبس 
 مبدأ من أحدث مبادئ النقض الجنائي

قیم المنقولة التي تصدرھا شركة المساھمةال  736 
: القیم األخالقیة في دبلوماسیة النبي دمحم صلى هللا علیھ و سلم 

 The morality in = دراسة مقارنة في القانون الدولي العام
prophet mohammad diplomacy a :A comparative 
study in public inteernational law 

4346 

القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حمایة القیمة 
 The legal value of the international = حقوق اإلنسان
security council resolutions of human rights 
protection 

9837 

 7836 القیمة القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة
سة في التشریع درا: القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة 

 1508 الجزائري

دراسة : القیود الواردة على مبدأسلطان اإلرادة في العقود المدینة 
 2014 مقارنة بالفقھ اإلسالمي

 6191 القیود الواردة على إستغالل المناجم في التشریع الجزائري
القیود الواردة على الملكیة الخاصة للمصلحة العامة في مجالب 
 5627 البناء والتعمیر

القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة من اجل المصلحة 
 2248 الخاصة

 6489 القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة العامة
القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة العامة 
 5216 المتعلقة بالسكك الحدیدیة

الثقافي العقاري من اجل المصلحة القیود الواردة على التراث 
 5267 .العامة

القیود الواردة على الحریات العامة في مجال الضبط اإلداري في 
 5058 جائحة كورونا

 5959 القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة
القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة للمصلحة العامة في 

الجزائريالتشریع  . 5161 

القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في 
 741 التشریع الجزائري

 7557 .القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة
 5626 القیود الواردة على حق الملكیة في التشریع الجزائري

النقض القیود الواردة على حق الملكیة في ضوء أحكام محكمة  8256 
 7948 القیود البیئیة لحمایة الصید في التشریع الجزائري
 7603 القیود البیئیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة
القیود القانونیة الواردة على إستغالل العقار الفالحي في التشریع 
 2092 . الجزائري

 6737 القیود القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة
القیود القانونیة على حریة الصحافة منذ العھد العثماني و حتى العھد 

دراسة مقارنة: الحالي   3406 

القیود على الحریات العامة في ظل الظروف اإلستثنائیة و الرقابة  6510 



 القضائیة علیھا
 1623 القیادة اإلداریة و دورھا في العملیة اإلداریة

للمركز القانوني للمدینة  دراسة: القدس و القانون الدولي 
 3160 .واإلنتھاكات اإلسرائیلیة لحقوق اإلنسان فیھا

المكتبة المدرسیة..القراءة   2685 
دراسىة مقارنة: القرائن الجنائیة و دورھا في اإلثبات الجنائي   4298 

القرائن القانونیة و القضائیة في ضوء مختلف اآلراء الفقھیة وأحكام 
القرینة القانونیة أساس: محكمة النقض  ... 10472 

 8180 القرائن القضائیة
 4246 القرائن القضائیة في الفقھ الجنائي اإلسالمي

دراسة مقارنة بین الفقھ : القرابة و أثرھا على الجریمة و العقوبة 
 3169 الجنائي و اإلسالمي و القانون الوضعي

 3259 القرار اإلداري
النفاذ و اإلنقضاء - المقومات التعریف و : القرار اإلداري   9830 

دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة: القرار اإلداري   5150 
 3803 القرار اإلداري و نظم دعمھ
 7683 القرار اإلداري كإمتیاز لإلدارة بین النفاذ والتنفیذ
 8972 القرار اإلداري في ضوء قضاء مجلس الدولة

اري وأنواع القرار خصائص القرار اإلد: القرارات اإلداریة 
 3950 .......... اإلداري

 3799 القرارات اإلداریة لرئیس دائرة التنفیذ
دراسة : القرارات اإلداریة القابلة لإلنفصال عن العقد اإلداري 

 5950 مقارنة

 9709 القرارات اإلداریة في الفقھ و قضاء مجلس الدولة
 94 القرارات الكبرى في القضاء اإلداري

النظام  -التعریف : القرارات القابلة لإلنفصال في القانون اإلداري 
دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون الفرنسي و : القانوني لھا 

 Les Actes Détachables En Droit = المصري
Administratif 

8086 

بصمات : دراسة فقھیة مقارنة: القرینة و أثرھا في إثبات الجریمة 
جھاز  -التنصت على المكالمات الھاتفیة  - ل الدم تحلی -األصابع 

اإلستعراض بكالب األثر -كشف الكذب   
3617 

دراسة تاریخیة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة : القرض المصرفي 
 1204 و القانون الوضعي

: القرض المصرفي كصورة من صور اإلئتمان وأداة للتمویل 
والفقھ اإلسالميدراسة مقارنة بین التعامل المصرفي   6828 

القرض العقاري كوسیلة لتمویل المشاریع العقاریة في التشریع 
 6339 .الجزائري

 8750 القرض العقاري في التشریع الجزائري
 1991 .القرصنة البحریة ومخاطرھا على البحر األحمر
 8768 القرصنة البحریة واإلستراتیجیة الدولیة لمكافحتھا

قانون العقوباتالقسم العام من   641 
 128 . القسمة النھائیة للعقار الشائع في التشریع والقضاء



 8428 القسمة الرضائیة في العقار
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي . : القسمة الرضائیة في العقار 

 9334 .والقانون المدني الجزائري

على القسمة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني الجزائري 
 6444 ضوء اجتھاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة

القضاء و التحكیم أیة صیغة بدیلة للنھوض بالوظیفة القضائیة 
دراسة مقارنة" " 3269 

ھل یتحقق اإلصالح اإلقتصادي في غیاب : القضاء من أجل التنمیة 
 9958 ... ..استقالل و نزاھة و كفاءة الجھاز القضائي؟

العلميالقضاء والبحث   4237 
 - 1235ه،962 - 633: (القضاء والقضاة في عھد الدولة الزیانیة 

م 1552 ) 9980 

الجزء االول: القضاء والعدالة   1053 
الجزء الثاني: القضاء والعدالة   1054 

 6225 القضاء المدني
دراسة مقارنة: القضاء المدني السعودي بین النظریة والتطبیق   725 

 1332 القضاء اإلداري
 5156 القضاء اإلداري
 5994 القضاء اإلداري
 8987 القضاء اإلداري

و قضاء المظالم: القضاء اإلداري   4082 
دعوى اإللغاء -والیة القضاء اإلداري : القضاء اإلداري   8326 

لجان التوفیق في المنازعات -مبدأ المشروعیة : القضاء اإلداري   
........ 3087 

 - التنظیم القضائي اإلداري  -مبدأ المشروعیة :  القضاء اإلداري
 3083 ...........إختصاص القضاء اإلداري

تنظیم القضاء اإلداري -مبدأ المشروعیة : القضاء اإلداري  . 8330 
دراسة مقارنة: مبدأ المشروعیة : القضاء اإلداري   9540 

اسة در: مبدأ المشروعیة و تنظیم مجلس الدولة : القضاء اإلداري 
 10090 مقارنة

مبدأ المشروعیة تنظیم و اختصصات مجلس : القضاء اإلداري 
 9836 الدولة

تنظیم و إختصاص القضاء  -مبدأ الشرعیة : القضاء اإلداري 
 7429 اإلداري

الرقابة على أعمال اإلدارة  -مبدأالمشروعیة : القضاء اإلداري 
 9687 ...وتنظیم القضاء اإلداري

الجزء األول:  القضاء اإلداري  6566 
القضاء اإلداري في األنظمة : الجزء األول : القضاء اإلداري 

 4192 المقارنة

 -مبدأ المشروعیة  -الرقابة على أعمال اإلدارة: القضاء اإلداري 
دراسة مقارنة: تنظیم القضاء اإلداري   5893 

قضاء اإللغاء: الكتاب األول : القضاء اإلداري   3520 
مبدأ المشروعیة ، تنظیم مجلس : الكتاب األول: داري القضاء اإل

 9748 - قضاء اإللغاء :الكتاب الثاني .......الدولة، اإلختصاص القضائي



 ...قضاء التعویض
دراسة مقارنة: قضاء التأدیب :الكتاب الثالث : القضاء اإلداري   3522 
قضاء التعویض و طرق الطعن :الكتاب الثاني : القضاء اإلداري 

 3521 في األحكام

دراسة مقارنة: القضاء اإلداري   3602 
دراسة مقارنة: القضاء اإلداري   4180 

دیوان المظالم -مبدأالمشروعیة : دراسة مقارنة : القضاء اإلداري   4094 
ماھیة دعوى اإللغاء: دعوى اإللغاء : القضاء اإلداري  ....... 3948 

قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري   9541 
قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري و مجلس الدولة   612 
قضاء اإللغاء: القضاء اإلداري و مجلس الدولة   706 

دراسة : (القضاء اإلداري وتنازع إختصاصاتھ مع القضاء العادي 
 8346 (تحلیلیة مقارنة

دراسة مقارنة: القضاء اإلداري ورقابتھ ألعمال اإلدارة   3277 
النظریة والتطبیق القضاء اإلداري بین  555 

 1962: القضاء اإلداري في الجزائر بین نظام الوحدة اإلزدواجیة 
- 2000  5154 

دراسة تحلیلیة و عملیة في : القضاء اإلداري في قضاء اإللغاء 
ضوء أحدث أحكام المحاكم العلیا و فتاوي مجلس الدولة حتى عام 
2013 

9662 

والتأمینات اإلجتماعیةمنازعات العمل : القضاء اإلجتماعي  9534 
شروط قبول دعوى اإللغاء و اآلثار المترتبة على : القضاء اإلدري 

 4190 الفصل فیھا

القواعد و المیزات : : یشتمل على جزئین: القضاء المستعجل 
اإلختصاص النوعي لقاضي األمور  - األساسیة للقضاء المستعجل

الجزء الثاني: المستعجلة   
5501 

القواعد و المیزات : : یشتمل على جزئین: لمستعجل القضاء ا
اإلختصاص النوعي لقاضي األمور  - األساسیة للقضاء المستعجل 

الجزء األول: المستعجلة   
5500 

في ضوء الفقھ و القضاء: القضاء المستعجل و قضاء التنفیذ   3135 
 8049 القضاء اإلستعجالي في المواد اإلداریة

09/08:في ظل القانون رقمالقضاء اإلستعجالي   7413 
مباديء  - دراسة تطبیقیة من زاویة التشریع : القضاء التجاري 

التعلیق على قرارات المحكمة العلیا - اإلجتھاد القضائي   6226 

 4417 القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة
مبادئھ ، قواعده الموضوعیة واإلجرائیة: القضاء الجنائي الدولي   2120 

قضاء الجنائي الدولي ودوره في حمایة حقوق اإلنسانال  5073 
 3886 القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر

دراسة معمقة في قوانین : القضاء الجنائي في التنظیمات الفیدرالیة 
 7331 الوالیات المتحدة

 2765 القضاء الدولي
 5329 القضاء الدولي

تحلیلیة مقارنةدراسة : القضاء الدولي اإلقلیمي   3153 



 10622 القضاء الدولي الجنائي
المحاكم الجنائیة الدولیة: القضاء الدولي الجنائي   6775 

دراسة تحلیلیة للمحكمة الدولیة الجنائیة : القضاء الدولي الجنائي 
 2817 الخاصة بیوغسالفیا مقارنة مع محاكم نونمبرغ و طوكیو و رواندا

 international criminal judiciary 4341 = القضاء الدولي الجنائي
القضاء الدولي الجنائي واإلنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي 
 483 اإلنساني

دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة: القضاء الدستوري   9907 
شرعا ووضعا: القضاء الدستوري   621 

لسنة  174انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح وفقا ألحكام القانون رقم 
بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة وقانون 1998

دراسة مقارنة: العقوبات   
2170 

 8949 .القضاء العسكري و النصوص المكملة لھ
 1986 .القضاء العسكري في النظریة و التطبیق
القضاء العسكري في ضوء أحكام محكمة النقض أمام المحكمة 

التعدیالتالعسكریة العلیا وفقا ألحدث   8518 

دراسة مقارنة: انقضاء العقوبة بالتقادم   4973 
دراسة تحلیلیة : القضاء العقاري اإلستعجالي في التشریع الجزائري 

 9268 وعملیة للقضاء اإلستعجالي العادي دون اإلداري

القضاء العقاري في ضوء أحدث القررات الصادرة عن مجلي 
 9519 .الدولة و المحكمة العلیا

تاریخھ ونماذج منھ: القضاء في صدر اإلسالم   4404 
مجلس الدولة: القضاءاإلداري   = Conseil d'etat 3949 

القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في 
 4242 جریمة اإلبادة الجماعیة

دراسة في مناھج العلوم: العلم والبحث العلمي   1327 
دراسة في مناھج العلوم: العلمي العلم والبحث   1328 

دراسة تطبیقیة على عمل : العمل اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة 
 5242 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 8780 العمل المصرفي اإللكتروني في البلدان العربیة
 12 العمل الدولي غیر المشروع كأساس للمسؤولیة

دراسة مقارنة: العمل  العمل الفكري في أحكام قانون  5467 
 -القواعد العامة . : ( العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لإللتزام

دراسة مفارقة بین القانون المدني السوري و ) : القواعد الخاصة
 ..القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي

1180 

علم  -الجنائي  علم اإلجتماع: العلوم المؤثرة في الجریمة والمجرم 
علم النفس القضائي -النفس الجنائي   8531 

 9223 العملیات المالیة على مستوى الخزینة العمومیة
 761 العملیات المصرفیة البنكیة في الجزائر

البیانات  -العالمات التجاریة . : العالمات و األسماء التجاریة
اإلسم التجاري -التجاریة  .... 241 

التجاریة وطنیا ودولیاالعالمات   8214 
 7793 العالمة التجاریة المشھورة



دراسة لمظاھر و مشكالت اإلقتصاد : العالقات اإلقتصادیة الدولیة 
الدولي المعاصر وفقا للتطورات الطارئة على النظام اإلقتصادي 
 ...... العالمي الجدید

7054 

 9291 العالقات االقتصادیة الدولیة
قانونیة- دراسة سیاسیة: الثقافیة الدولیة العالقات   4100 
دراسة مقارنة في القانون الدولي العام: العالقات الدولیة اإلسالمیة   4372 

 638 العالقات الدولیة المعاصرة
 3393 العالقات الدولیة بین منھج اإلسالم ومنھج الحضارة المعاصر
 18 العالقات الدولیة بین العولمة واألمركة
 7862 العالقات الدولیة في اإلسالم

مركز  -الموطن  - الجنسیة : العالقات الخاصة الدولیة أحكام 
 7768 .االجانب دراسة مقارنة مع الفقھ اإلسالمي

الجزء الحادي عشر: العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة   9262 
قوانینھا وأصولھا - تاریخھا : العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة   3476 

تیزي  -بجایة . : العالقات العلمیة والحضاریة بین زواوة وتلمسان
2011 - وزو  . 911 

 4102 العالقات العامة الدولیة
 4874 العالقة المتبادلة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة

بعد التعدیل الدستوري : العالقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان 
1996نوفمبر 28ل  6780 

العالقة التنظیمیة بین الموظف واإلدارة في ظل أحكام األمر 
03/06  731 

 1134 العالقة التبعیة بین الرئیس والمرؤوس في اإلدارة العمومیة
 10512 العالقة القانونیة للموظف والعامل في ظل التشریع الجزائري
العالقة بین الوزیر األول ورئیس الجمھوریة في النظام السیاسي 
 4751 الجزائري

العالقة بین البرلمان ةالحكومة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 
2016 737 

 1175 العالقة بین السلطات في الدساتیر العربیة
العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفذیة في األنظمة الدستوریة 

دراسة مقارنة: العربیة   3408 

وآثارھا في الوطن العربي: العولمة   4369 
وتأثیراتھا في المجتمع العربي: العولمة   6336 

العولمة و أثرھا على األمن القومى الوطنى فى دولة اإلمارات 
العولمة و األمن القومي العربي وأثرھا على دولة : العربیة المتحدة 

 - العولمة اإلقتصادیة  -العولمة في المنظور السیاسي  - اإلمارات 
 .. العولمة اإلعالمیة

4720 

 9592 العولمة و أثرھا على الحق في التنمیة
مدخل إلى الجیواقتصاد: العولمة اإلقتصادیة واألمن الدولي   10435 

 9656 العولمة فى إدارة المنظمات العالمیة
: العولمة، السیادة، حقوق اإلنسان بین التمدد، التقاص والحمایة 

 818 دراسة تحلیلیة قانونیة وسیاسیة

اإلجرامیة المستحدثة وسبل مواجھتھاالظواھر   1048 



 5394 العھدان الدولیان لحقوق اإلنسان بین اإللتزام و التحفظ
 2683 الغلط في القانون في ضوء أحكام القانون الجنائي

تعیین ھیئة التحكیم المكلفة : العنصر الشخصي لمحل التحكیم 
 3753 بالفصل في النزاع موضوع

دراسات في المشكالت اإلجتماعیة: ظمة العنف و الجریمة المن  6551 
عالمات الصدمة والحداد : العنف اإلرھابي ضد الطفولة والمراھقة 

 8201 في اإلختبارات اإلسقاطیة

دراسة فقھیة مقارنة: العنف األسري وأثره على الفرد والمجتمع   5846 
إطاللة موجزة عن : العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي 

 1309 مكافحتھ طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة

العنف داخل األسرة بین الوقایة والتجریم والعقاب في الفقھ 
 682 .اإلسالمي و القانون الجنائي

 623 العنف ضد المرأة و كیفیة مواجھتھ
دراسة تطبیقیة : العنف ضد المرأة بین التجریم و آلیات المواجھة 

الجنسيعلى اإلغتصاب و التحرش   6362 

 5000 العالم بین اإلرھاب والدیموقراطیة
دراسة فقھیة : العاھة العقلیة وأثرھا في نطاق التجریم والعقاب 

 5847 مقارنة

دراسة مقارنة في : دمحم سلیمان األحمد ; الظاھر ودوره في اإلثبات
 7020 القانون الخاص

 8471 الظاھرة الحزبیة في الجزائر
دراسة مقارنة: المدني  الغبن في القانون  3477 

 6085 الغبن في بیع العقار في التشریع الجزائري
 2894 الـتأمین على الحیاة و الضمان اإلجتماعي
 1833 العدول عن تنفیذ العقد اإللكتروني
 6219 العدوان في ضوء القانون الدولي العام

دراسة : العیوب الموجبة لفسخ عقد النكاح واألثار المترتبة علیھ 
 9964 فقھیة مقارنة

 6821 العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بھا
: القانون المدني نموذجا . : العدالة وأثرھا في القاعدة القانونیة 

 374 .دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة

 330 العدالة التصالحیة في التشریع الجزائري
ھا دراسة مقارنةالحمایة القانونیة لضحایا: العدالة الجنائیة   = 

Criminal justice and the legal protectionfor its 
victims comparative study 

10352 

دراسة مقارنة: العدالة الجنائیة لألحداث   . 4207 
دراسة مقارنة: العدالة الجنائیة ومنع الجریمة   3058 
مقارنةدراسة : العدالة الجنائیة التصالحیة في الجرائم اإلرھابیة   6984 

معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانیة: العدالة الجنائیة الدولیة   3068 
 8514 العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق اإلنسان

دراسة مقارنة: العدالة الضریبیة   6508 
 9636 .العجز المالي لمیزانیة البلدیة

الجنائي اإلسالميالظروف المخففة و المشددة في الفقھ   4245 



الظروف المشددة واألعذار المخففة لجریمة القتل العمد حسب 
 9454 القانون الجزائري

في إجتھاد المحاكم اللبنانیة: الظروف الطارئة   7719 
كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء اإلداري : الغرامة التھدیدیة 

 1424 الصادرة ضد اإلدارة

الجوانب الموضوعیة و : م القضاء المدني الغرامة التھدیدیة أما
 5454 اإلجرائیة

 4221 .الغرامة التھدیدیة ضد أشخاص القانون العام
الغرامة التھدیدیة كوسیلة إلجبار اإلدارة على تنفیذ األحكام اإلداریة 

مع دراسة لإلصالح القضائي الجدید ....... : كوسیلة إلجبار اإلدارة
 ....... باالعتراف

584 

 4727 الغرامة التھدیدیة في الموارد اإلداریة
)  2005 -  1990( العراق وتطبیقات األمم المتحدة للقانون الدولي 

دراسة توثیقیة وتحلیلیة:   5481 

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون المدني: العربون   2782 
 1947 العربون في القانون المدني الجزائري

العقودالعربون في   2020 
مامباي بوابة الھند الحالمة: العربي   8515 

دار األثار اإلسالمیة إستعادة الزمن المفقود: العربي   4316 
م 1895 -ت-حیاتھ و آثاره : العربي عبد القادر بن على المشرفي  . 8488 

دراسة مقارنة: العرض الفعلي واإلیداع   8628 
دراسة : والقانون الوضعي العرف وأثره في الشریعة اإلسالمیة 

 2684 مقارنة

اإلطار العقدي و اإلطار : ( الغش و الخداع في القانون الخاص 
 7723 (التقصیري

الغش في التقاضي والتنفیذ: الغش اإلجرائي   1168 
 4069 الغش التجاري

غش الدخان البن -الغش التجاري ویشتمل على غش اللبن و الشاي   
.......... 8156 

التجاري اإللكتروني في التشریع الجزائري الغش  8381 
 8382 الغش التجاري اإللكتروني في التشریع الجزائري
 8599 الغش الجبائي وآثاره المالیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة
 5088 العضویة في المنظمات الدولیة

شرح تفصیلي : الغصب في القوانین العربیة و الشریعة اإلسالمیة 
الغضب في الشریعة اإلسالمیة و القوانین العربیةألحكام   ........ 1894 

 7378 العقوبات التكمیلیة في التشریع الجزائري
04- 11العقوبات اإلداریة للمرقي العقاري في القانون رقم   6548 

في القانون الدولي المعاصر: العقوبات اإلقتصادیة   5014 
 1673 العقوبات اإلقتصادیة لألمم المتحدة
العقوبات اإلقتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس األمن وإنعكاسات 
 1670 تطبیقھا على حقوق اإلنسان

العقوبات اإلقتصادیة الدولیة بین الشرعیة ومبدأ إحترام حقوق 
 245 اإلنسان



العقوبات اإلقتصادیة الدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة و حقوق 
 787 اإلنسان

المقررة لألحداثالعقوبات   10226 
 5945 العقوبات االقتصادیة الدولیة بین الفعالیة و حقوق اإلنسان

 -المصادرة : العقوبات التبعیة والتكمیلیة في التشریعات الجنائیة 
العزل -مراقبة الشرطة  ... 3273 

دراسة فقھیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة: العقوبات البدیلة   6380 
في ضوء الفقھ والقضاء:  العقوبات الجنائیة  9774 

 9715 العقوبات الدولیة و أثرھا على حقوق اإلنسان
 1380 العقوبات الدولیة على حقوق اإلنسان

العقوبات غیر العسكریة في الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة 
 8253 .وتطبیقھا على العراق

 2278 العقوبات في القوانین الخاصة
لتنفیذالعقوبة موقوفة ا  2249 

أوراق ندوة عقود : العقود و اإلتفاقات في التجارة اإللكترونیة 
 1060 التجارة اإللكتروني و منازعتھا

وفقا ألحكام قانون التجارة رقم . : العقود وعملیات البنوك التجاریة
1999لسنة  17 . 2997 

 9391 العقود اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت بین الشریعة و القانون
العقود المالیة المطورة كما تجریھا المصارف اإلسالمیة وبیان 
 9055 حقیقتھا وما یلحقھا من المحاذیر الشرعیة

إلتزام  -المقاولة : العقود الواردة على العمل في القانون المدني 
عقد العمل - المرافق العامة  ........... 4144 

تحدید ماھیتھا  :العقود المبرمة بین الدول واألشخاص األجنبیة 
 3304 والنظام القانوني لھا

 3252 العقود اإلداریة
 7368 العقود اإلداریة

 -أنواع العقود اإلداریة  - معیار العقد اإلداري : العقود اإلداریة 
التراضي -المناقصة   ....... 3955 

 -تكوین العقد اإلداري  - تحدید العقد اإلداري : العقود اإلداریة 
آثار العقد اإلداري -أنواع العقد اإلداري  -اإلداري  تفسیر العقد  

....... 
3091 

التشریع - القضاء  -في ضوء الفقھ : العقود اإلداریة   3593 
 9879 العقود اإلداریة و أحكام إبرامھا
 3077 العقود اإلداریة و التحكیم
العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء وإفتاء 

دراسة تحلیلیة:  2004مجلس الدولة حتى عام   ......... 1152 

العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء وإفتاء 
دراسة تحلیلیة:  2004مجلس الدولة حتى عام   1150 

العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء وإفتاء 
راسة تحلیلیةد:  2004مجلس الدولة حتى عام   1151 

العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء مجلس 
إبرام العقد اإلداري: الكتاب األول :  2004الدولة وإفتاء حتى عام   558 

 B-O-T 4326 العقود اإلداریة و عقد البوت



 Administrative contrats = العقود اإلداریة عبر اإلنترنت
via the internet 2651 

 7364 العقود اإلداریة في القانون اللیبي والمقارن
 2965 .العقود اإلداریة

دراسة . : العقود اإلحتكاریة بین الفقھ اإلسالمي و القانون المدني
 9899 .مقارنة

الكراء -البیع  -الوكالة : العقود المسماة   3354 
الكفالة -الوكالة  -اإلجارة  -البیع : العقود المسماة   9010 

دراسة : الوكالة -اإلیجار  -المقایضة  -البیع : العقود المسماة 
 9051 مقارنة في القانون اللبناني و الفرنسي و المصري

البیع و اإلیجار: العقود المسماة   4201 
شرح عقدى البیع و المقایضة: العقود المسماة   7891 

عقد البیع: العقود المسماة   8694 
المسماة اإلیجار في القانون المدني وقوانین إیجار األماكنالعقود  . 8670 

األحكام العامة في اإلیجار: العقود المسماة عقد اإلیجار   536 
األحكام العامة في اإلیجار. : العقود المسماة عقد اإلیجار . 693 

األحكام العامة: العقود المسماة عقداإلیجار   543 
البیع: األول  الجزء. : العقود المسماة . 4456 

شرح عقد البیع في القانون المدني. : العقود المسماة . 3907 
عقد  - عقد الحساب الجاري : المجلد األول : العقود المصرفیة 

 442 ...ودیعة الصكوك واألوراق المالیة في المصارف

الحساب  -التحویل المصرفي : المجلد الثاني . : العقود المصرفیة
لكفالة المصرفیةا - المشترك  . 419 

 8420 العقود التبرعیة المكسبة لحق اإلنتفاع في التشریع الجزائري
 4414 العقود التجاریة
 7515 العقود التجاریة

 - وفقا ألحكام قانون التجارة الجدید . : اإلفالس -العقود التجاریة 
الرھن عقد  -عقد التورید  -عقد البیع التجاري - عقد نقل التكنولوجیا 

 ....التجاري
1773 

الرھن التجاري  - البیع التجاري : العقود التجاریة و عملیات البنوك 
السمسرة -الوكالة بالعمولة  -  .......... 8948 

دراسة في قانون التجارة رقم : العقود التجاریة و عملیات البنوك 
1999لسنة  17  2159 

ن التجارة الجدید رقم العقود التجاریة و عملیات البنوك وفقا لقانو
1999لسنة  17 . 7522 

 6610 دراسة مقارنة : C.I .F العقود التجاریة و عقد البیع سیف
 6990 .العقود التجاریة الجزائریة

ماھیة العقد الدولى وأنواعھ و تطبیقاتھ : العقود الدولیة  مفاوضات  -
 الصیاغة والجوانب -مضمونھ وأثاره وأنقضائھ  -العقد وإبرامھ 

 .... التقنیة واألئتمانیة
6973 

تنفیذھا -إبرامھا  -مفاوضاتھا : العقود الدولیة   5995 
بحوث و أوراق: القواعد و اإلعداد و الصیاغة : العقود الدولیة   

...... 2637 



العقود اإلئتمانیة في القانون المقارن: العقود الدولیة   440 
قانون المقارنالعقد اإللكتروني في ال: العقود الدولیة   445 

عقد المفتاح في الید: العقود الدولیة   418 
 International contracts and = العقود الدولیة والتحكیم
arbitration 5890 

 6431 العقود الدولیة وخضوعھا للقواعد الموضوعیة
الھبة و الوصیة: العقود الصغیرة   7685 

الحراسة و العمل: العقود الصغیرة   7697 
عقد التأمین: العقود الصغیرة   7687 

تحدید ماھیتھا . : العقودالمبرمة بین الدول واألشخاص األجانب 
 3756 .والنظام القانوني الحاكم لھا

األمالك العمومیة و أمالك الدولة: العقار   6745 
 5076 العقار الصناعي
 5116 العقار الصناعي

الواردة علیھالعقار الفالحي والقیود القانونیة   2030 
 8047 العقد اإللكتروني

تحدید مفھومھ وطبیعتھ وتكویناتھ والقانون : العقد اإللكتروني 
 4240 واجب التطبیق

یحوي ھذا الكتاب على قانون التوقیع اإللكتروني: العقد اإللكتروني   2585 
اآلثار - اإلجراءات  - المقومات : العقد اإلداري   1413 

دراسة : الجوانب القانونیة و اإلداریة و األدبیة : العقد اإلداري 
 The administrative contract = تحلیلیة و حلول مقترحة
:the legal ,administrative and moral aspects .......... 

9742 

دراسة تحلیلیة مقارنة: العقد اإلداري اإلكتروني   3090 
مع التركیز على : رنت العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر األنت

 international E)contract = عقد البیع الدولي للبضائع
concluded via internet : with concentration on 
goods sale international contract 

1155 

دراسة قانونیة مقارنة: العقد السیاحي   9648 
ة مقارنةدراسة فقھی: في الفقھ اإلسالمي ضوابطھ ومجاالتھ : العفو  6014 

دراسة في التحلیل الموضوعي: الفھرسة الموضوعیة في المكتبات   9328 
 8483 الفھرسة الوصفیة
 2855 الفھرسة الوصفیة للمطبوعات

المواد السمعیة والبصریة : الفھرسة الوصفیة للمكتبات 
 6290 والمصغرات الفیلمیة وسائر المواد غیر التقلیدیة

المطبوعات والمخطوطات: للمكتبات الفھرسة الوصفیة   6292 
 Advanced and = الفھرسة المتقدمة والمحوسبة
computrerized cataloging 9467 

مدعمة بأحكام : دراسة مقارنة : الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة 
 1141 المحكمة الدستوریة العلیا

 5-4 -جیجل ملتقى . : الفتوى والوطنیة في فكر الشیخ أحمد حماني 
2011جویلیة  . 5168 

الفیدرالیة الدولیة للصحافیین ووضعیة الصحافة الخاصة و  9007 



1999- 1996الصحافیین في الجزائر   
دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة: الفحص الطبي قبل الزواج   10337 

دراسة في القانون المقارن: الفرنشایز   2325 
الحدث و : أمریكا و اإلرھاب  - ت الفرنكوفونیة و الحوار بین الثقافا

من أكبر مستعمرة إلى أكبر: الھند  -التداعیات   ......... = The 
francophone and dialogue between cultures - The 
attack on the united states----- 

4296 

 4585 الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة
اآلثار وسبل المعالجة . :الفساد أبرز الجرائم  5476 

ماھیتھ، إسبابھ، مظاھره، الوثائق العالمیة : الفساد اإلداري 
 2124 ...والوطنیة المعنیة بمكافحتھ

 7567 الفساد اإلداري والمالي كظاھرة وأسالیب عالجھا
دراسة مقارنة : الفساد اإلداري وعالجھ في الشریعة اإلسالمیة 

 The administrative corruption and = بالقانون اإلداري
its treatment in the islamic legislastion........ 

2314 

 7060 الفساد اإلداري في الوظیفة العامة
تعدیل الدستور: الفكر البرلماني   4405 

دور نظام اإلنتخابات الحرة في ترسیخ مصداقیة : الفكر البرلماني 
 1555 البناء المؤسساتي في الجزائر

جویلیة  5...1954أول نوفمبر : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
منطلقات وطنیة عظمى من أجل  2005سبتمبر  29...1962

 الحریة والتشیید والسلم
1551 

الرئاسیة 2009إنتخابات أفریل : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني : 1570 
س األمة في عھدتھ إنطالقة مجل: الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

 1572 الثالثة

مبادرة المجتمع ورموز ثورة : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
والجمھوریة 1954أول نوفمبر   1590 

مبادرة تعدیل الدستور: الفكر البرلماني , الفكر البرلماني  1547 
مبادرة تعزیز سیاسة : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

یة الشاملة وتعمیق المسار الدیمقراطياإلصالحات الوطن  1592 

مجلس األمة: الفكر البرلماني , الفكر البرلماني  1571 
مجلس األمة: الفكر البرلماني , الفكر البرلماني  1586 

مسؤولیة النظام الرقابي الوطني : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1546 في حمایة المصلحة العامة من مخاطر الفساد

نشأة وتطور نظام الغرفتین : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
اللجنة المتساویة األعضاء في النظام الدستوري  -البرلماني 

 الجزائري
1561 

مسیرة اإلنتخاب التعددیة في : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1545 الجزائر

محلیةاإلنتخابات ال: الفكر البرلماني , الفكر البرلماني  1593 
اإلنتخابات الرئاسیة في الجزائر : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

المركز الدستوري لمنصب رئیس الجمھوریة -  1556 

الھیئات المحلیة في الجزائر: الفكر البرلماني , الفكر البرلماني  1573 
البناء المؤسساتي في : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني 1557 



إلى تعزیز المصداقیة...من تثبیت األركان...الجزائر . 
البرلمان وإستراتیجیة اٍألمن : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

 1579 اإلقتصادي

البرلمان وسیاسة اإلصالحات : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
تقدیم بیان السیاسة العامة إلى مجلس األمة -الوطنیة الشاملة   1554 

الضمانات البرلمانیة لتطبیق : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1552 إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة

والعملیات  54ثورة أول نوفمبر : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1542 الدستوریة الوطنیة

وحقوق  1954نوفمبرثورة أول : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1544 الشعوب واإلنسان

برنامج الحكومة أمام مجلس : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1580 األمة

تقدیم برنامج الحكومة أمام : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1587 البرلمان

دور المجالس البرلمانیة العلیا في : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
الجزائر ونظام اإلقتصاد الجدید والعولمة -رقیة الدیمقراطیة ت  1559 

دور اإلصالحات السیاسیة في : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1594 عملیة ترقیة حقوق اإلنسان في الجزائر

رسالة الرئیس عبد العزیز : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1549 .بوتفلیقة إلى البرلمانیین العرب

قراءة سیاسیة قانونیة في خطاب : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1543 - رئیس الجمھوریة بمناسبة اإلحتفال بعید اإلستقالل والشباب

عملیة تنفیذ المیثاق من أجل السلم : الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
 1548 والمصالحة ومنطق الدولة القویة والعادلة

تشریعي اإلسالمي بین النص التاریخي والقرآن الكریمالفكر ال . 3243 
فلسفة اإلصالحات السیاسیة : الفكر الرلماني , الفكر الرلماني

 1574 والدستوریة الجاریة في الجزائر

 - نظریة الحق : قواعد الفقھ ونظریاتھ العامة: الفقھ اإلسالمي 
نظریة العقد - الملكیة   50 

بالقانون الفقھ الجنائي المقارن  7975 
لقبول التحكیم في منازعات التجارة الدولیة: الفعالیة الدولیة   2100 

: الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود اإلستثمار الدولیة 
دراسة في ضوء أحكام التحكیم و اإلتفاقیات الدولیة و التشریعات 
 الوطنیة

2904 

األوروبي لإلنماء دراسة في القانون الدولي: اتفاقیات لومي   9618 
 2295 اتفاقیة دراسة مشاریع البناء ومتابعة إنجازھا في التشریع الجزائري
Chomage tous vos droits : les allocations, le 
reclassement... 4621 

 7937 اختالل التوازن المالي في العقد اإلداري
 4818 اختصاص المجلس الدستوري في أحكام الدعوى الدستوریة
 10228 اختصاص القضاء العادي في النزاعات اإلداریة
Cinquante commentaires d'arrêts en droit des 
obligations : Des classiques aux modernes 8788 



دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة اإلسالمیة: احكام عقد الصلح   7057 
Les citoyens et l'administration 7166 
Code administratif 1801 
Code administratif : Jurisprudence et doctrine sur 
CD-Rom 1803 

Code Algérien des assurances : textes 
d'application, jurisprudence et textes 
complémentaires 

5774 

code civil 5766 
Code civil : texte a jour au 23 mars 2006 7236 
Code constitutionnel 8855 
Code de commerce 8884 
Code de commerce algérien : Textes d'application , 
jurisprudence et textes complémentaires 5773 

Code de droit international public : Texte au 1 er 
janvier 2008 4577 

Code de la banque et code des assurances : Texes 
légslatifs,réglementaires et d 
'application,annotations, jurisprence 

2514 

Code de la consommation 7228 
Code de la construction et de l'habitation : 
commenté 2528 

Code de la copropriété : commenté 8894 
Code de la propriété intellectuelle 7255 
Code de la santé publique : Jurisprudence 
intégralement refondue 7277 

Code de l'urbanisme 2007 7196 
Code de l'urbanisme 2011 7231 
Code de l'urbanisme 2012 : les codes 7230 
Code de procédure civile 4598 
code de procédure fiscale 7194 
Code de procédures fiscales = 4523 قانون اإلجراءات الجبائیة 
Code des investissement : textes fondamentaux sur 
l'investissement, emplois des jeunes & chomeurs 
promoteurs... 

2468 

Code des marchés publics et autres contrats 1802 
Code des marchés publiques 7237 
Code des procédures civiles d'exécution 5681 
Code des procédures civiles d'exécution : 
Commenté 7215 

Code des sociétés 10374 
Code des transports terrestres : textes legistlatifs et 
reglementaires en vigueur 9226 



Code des transports urbains et de la ciculation 
routiere : texes legislatifs et reglementaires en 
vigueur 

8842 

Code du domaine de l'état : parties législative et 
réglementaire édition au 29 Janvier 2011 7167 

Code du droit d'auteur,des droits voisins et des 
dessins et modeles : Code annoté 7272 

Code du tourisme : Commenté 4571 
Code du travail 8844 
Code électoral : Texte du code , textes 
complémentaires, jurisprudence , annotations 7262 

Code électoral 2015 : les codes 4169 
Code général des impots : livre premier : assiette et 
liquidation de l'impot 10664 

Code maritime et portuaire : texes législatifs et 
réglementaire en vigurur 8843 

Code rural : code forestier, commenté 4558 
Code rural : Textes à jour au 16 octobre 2006 4530 
Les Codes Belges : Tome : 2 : Droit des personnes 2501 
Codes des impots : code des impots directs et taxes 
assimiolées 7311 

Codes du foncier et de l'urbanisme 2469 
Codes fiscaux 4608 
 4955 استثمار األمالك العقاریة الوقفیة في التشریع الجزائري
 8176 استثمار العقار الصناعي عن طریق اإلمتیاز

المتھم من طرف قاضي التحقیق في قانون االجراءات استجواب 
 1659 الجزائیة الجزائري

 -تعریف المتھم واإلستجواب : استجواب المتھم فقھا و قضاءا 
اإلستجواب  - اإلستجواب واإلستضاح  - اإلستجواب والمواجھة 

طبیعة اإلستجواب وأنواعھ -والسؤال  ... 
6173 

القانون الدولياستخدام األسلحة النوویة في   = use of nuclear 
weapons in international law 6658 

 2593 استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر
: استرداد األموال و األصول المنھوبة المتحصلة عن جرائم الفساد 

في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد و القانون الوضعي و 
 الفقھ اإلسالمي

4449 

 8731 استصحاب القواعد الفقھیة طبقا لقانون األحكام القضائیة اإلسالمي
بحث تطبیقي ألحكام : استصحاب قاعدة درء الحدود بالشبھات 

 8732 القانون الجنائي اإلسالمي

دراسة مقارنة: استقالل القضاء   10111 
 7560 استقاللیة القضاء اإلداري كوسیلة لحمایة الحقوق والحریات
 6626 استغالل األراضي الفالحیة عن طریق االمتیاز

03-10اشتغالل األراضي الفالحیة في إطار القانون رقم   389 
 9042 استعمال العقار الصناعي عن طریق عقد اإلمتیاز في الجزائر



Les collectivités territoriales 5712 
Le Comité d'entreprise pour les nuls : Comipredre 
le fonctionnement et les attributions du CE - 
Intégrert les nouvelles régles de transparence 
financiére - gérer sereinement et animer la CE 

7275 

Le Comité international de la croix - rouge et la 
protection des victimes de la guerre 2535 

Comment devenir Avocat : les voies d'accés, les 
examens et les filiéres paralléles 5743 

Comment gérer une association : guide a l'usage 
des dirigeants bénévoles d'associations 4592 

Comment me constituer un patrimoine immobilier 
grace a mon entreprise 5664 

Commentaire : La convention de Genève 8813 
Commerce et urbanisme entre liberté et régulation 7320 
Commerce mondial et protection des droits de 
l'homme : les droits de l'homme à l'épreuve de la 
globalisation des échanges économiques 

4537 

La Communauté européenne et le règlement des 
différents au seins de l' OMC 2467 

a comprhensive maritime dictionarym: English - 
French- Arabic =  إنجلیزي : معجم المصطلحات البحریة- 

عربي -فرنسي   
2209 

Les Concessions d'aménagement : nouvelles régles 
de concurrence, nouvelles procédures de 
passation... 

7307 

Concurrence consommation 2509 
La concurrence déloyale dans le commerce 
électronique 2436 

La Concurrence et le droit 7430 
La condition des personnes dans l'union 
européenne 3979 

LE Conflit de lois en matiére de contrat de travail : 
étude en droit international privé français 4554 

Le Conflit entre droit interne et obligations 
internationales de l'état 8848 

Les Conflits de conventions internationales en 
droit privè; patrick courde 2526 

Confraternité et concurrence à la recherche d'une 
déontologie inspirée 5704 

Le Conseil constitutionnel .Tome 1 : organisation 
et attributions 7245 

Le Conseil constitutionnel .Tome 2 : jurisprudence 
, première partie , l'individu 7246 

Conseil constitutionnel et lois financières - langue 2310 



francaire - Réglement de l'assemblée national - 
droit à la santé - mise à disposition et 
modernisation administrative.Droit public.. 
Le Conseil de la Nation : deux années aprés sa 
mise en place 4540 

Conseil de la Nation, La coopération et le 
partenariat Euro-Méditerranéen 4539 

Constitution et économie 4652 
Constitution et risques 7253 
La construction de l'état de droit : dans les archives 
judiciaires de la cour de france au XIII siécle 5676 

Consultant d'entreprise : Statut juridique - 
Pratiques professionnelles 2013 - 2014 7248 

Contencieux administratif 9237 
Contentieux administratif 5744 
Contentieux administratif 9238 
Le contentieux administratif : 1- le juge 
administratif ef les recours contentieux 1924 

Le contentieux administratif : 2- la procédure 3350 
Contentieux administratif : Code pratique 2011 8889 
Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux 7286 

Contentieux internationl des droits de l'homme et 
choix du forum : les instances internationales de 
controle face au forum shopping 

7306 

Contentieux successoral : Les écueils juridiques du 
conflit successoral 4594 

Le Contrat : Droit des obligations 2302 
Le contrat administratif éléctronique : L'exemple 
des marchés publics .Tome 1 5670 

Le contrat administratif éléctronique : L'exemple 
des marchés publics .Tome 2 5671 

Le contrat de travail : aspects théoriques et 
pratiques 10377 

Contrat de travail : conclure - exécuter - rompre 7304 
Contrat de travail : Du recrutement à la rupture 1813 
Le contrat électronique international : Encadrement 
juridique 5696 

Le contrat international 4489 
Contrat spéciaux 8818 
Contrat type des marchés publics 7294 
Contrats civils et commerciaux 4654 
Les contrats de distribution : droit français, droit 
algérien, droit communautaire 8900 



Les contrats de la distribution 2434 
Les contrats de la propriété intellectuelle. : La 
propriété intellectuelle autrement. 7305 

les contrats de travail à durée determinée 2512 
Les Contrats d'état à l'épreuve du droit 
international 7199 

Controle fiscal : droits , granties et procédures 3988 
Corruptions 7211 
Cour de systémes politiques comparés : les 
Systémes libéraux 5707 

La cour européenne des droits de l'homme 7273 
Cours de droit administratif : Tome 1 5479 
Cours de droit administratif : Tome 2 5480 
Cours de droit civil . Tome 1, introduction , 
personnes , famille : Avec travaux dirigés et sujets 
d'examen 

7168 

Cours De droit commercial et des affaires : 
Licence 2 et 3 2465 

Cours de droit international public avec références 
à la pratique Algerienne : Introduction et Sources 2437 

Cours de droit spécial des sociétés : Licence 3/ 
Master 7247 

Cours De Théorie Générale De L'Etats 5705 
La cours internationales de justice et les droits de 
l'hmmes 5725 

The courts ' language detailed trillingiul juridical 
economic dictionary : English -Franch - Arabic = 

 - إنجلیزي : قاموس ثالثي قانوني و إقتصادي موسع : لغة المحاكم 
عربي -فرنسي   

7249 

Créer ou reprendre un commerce 9176 
Crimes internationaux . : Entre internationalisation 
du droit pénal et pénalisation du droit international 
. 

5668 

La Criminalité D'Argent : Quelle Répression? 5653 
اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة بالتقادم في ضوء نظام الشھر 
 334 العیني

 6062 اكتساب الملكیة العقاریة بالوصیة
العقاریة بالحیازة في الفقھ اإلسالمياكتساب الملكیة   10139 

DCG 2 : Droit des sociétés et autres groupements 
d'affaires 2537 

Le Débat en droit processeul : Contribution à une 
théorie générale du débat 7233 

DECF epreuve N2 : Relations juridiques de crédit , 
de travail et de contentieux , nouvelles annales 2492 



2001 , énoncés et courigés commentés 
Les déchets : Définitions juridiques et 
conséquences 8838 

La déontologie administrative : des valeurs du 
service public à un management de la prévention 
des risques 

5692 

Deontologie de l'avocat 7282 
Devenir syndical de copropriété : faire baisser les 
charges - controler l'action du syndic - vérifier les 
comptes ... 

8907 

Devoir de punir: le systéme pénal face a la 
protection internationale du droit a la vie 5713 

Diagnostic juridique de l'acte médical 5749 
Dictinnaire Des Livres Sur La Revolution 
Algerienne De 1954 à Nos Jour 4494 

A dictionary of diplomatic terminology and 
international relations =  قاموس المفردات الدبلوماسیة
 والعالقات الدولیة

3436 

Dictionnaire cambrige klett compact : Français - 
anglais / english -french 3435 

Dictionnaire de droit 5665 
Dictionnaire De Droit Administratif 4500 
Dictionnaire de droit administratif : Notions 
essentielles - Institutions - Jurisprudence - Doctrine 4607 

Dictionnaire de droit affaire = raphaelle Besnard 
goudet 8847 

Dictionnaire de droit de la propriété intellectuale 4503 
Dictionnaire de droit patrimonial de la famille 7327 
Dictionnaire de droit pénal g&néral et procédure 
pénéle 2476 

Dictionnaire de la justice internationale de la pais 
et du développement durable : Principaux termes et 
expressions 

2442 

Dictionnaire des grandes oeuvres juridique 5752 
Dictionnaire des termes économiques et 
commerciaux : Français - Anglais - Arabe =  فرنسي - 

لمصطلحات اإلقتصادیة والتجاریةمعجم ا: عربي - إنجلیزي   
5764 

Dictionnaire des termes juridique et commerciaux : 
Français - Arade =  قاموس المصطلحات الحقوقیة و التجاریة

عربي -فرنسي :   
5751 

Dictionnaire Des Termes Juridiques : Français - 
Arabe : Dictionnaire Détaillé en Droit , Législation 
et économie 

8807 

Dictionnaire Des Termes Juridiques :Français - 
Anglais - Arabe : Droit civil - Statut personnel - 4 



Procédure civile..... =  فرنسي :معجم المصطلحات القانونیة- 
 - قانون األحوال الشخصیة  - القانون المدني : عربي  - إنجلیزي 

المرافعاتقانون  ........ 
Dictionnaire Des Termes Juridiques Et 
Commerciaux =  قاموس المصطلحات الحقوقیة والتجاریة :

عربي -فرنسي   
7268 

Dictionnaire d'histoire du droit et des institutions 
publiques (476-1875) 2419 

Dictionnaire du droit constitutionnel : Notions 
essentielles - Institutions - Jurisprudence - Doctrine 4618 

Dictionnaire du droit de l'union européenne 4563 
Dictionnaire du vocabulaire juridique 2014 2948 
Dictionnaire économique et jurique Navarre; préf 
,Christian Laroche : Français - Angiais / English - 
French 

2423 

Dictionnaire Français Arabe = 5482 قاموس فرنسي عربي 
Dictionnaire Hachete : 125000 définitions,3 000 
illustrations 9063 

Dictionnaire Ibn sina : Français - Arabe =  قاموس إبن
عربي -فرنسي : سینا   4023 

Dictionnaire Juridique :  عربي -فرنسي : القانوني القاموس  10653 
Dictionnaire mourad des terme 
juridique,économiques et commerciaux : volume 
3:(p- z) :Français - Arabe - Sharia 

353 

Dictionnaire Mourad des termes juridiques, 
économques, et commerciaux : Volume 2 :(E- O) : 
Français - Arabe - Sharia 

355 

Dictionnaire Mourad des termes juridiques, 
économques, et commerciaux : volume 1:(A-D) 
:Français- Arabe -Sharia 

352 

Dictionnaire Pratique : Français - Arabe / Arabe - 
Française : Droit - Commerce - Finances =  المعجم

عربي  -فرنسي : ة والتجاریة والمالیة العملي للمصطلحات القانونی
فرنسي -عربي /   

10654 

Dictionnaire RF : Paye 5680 
Dictionnaire sciences criminelles 7241 
The Dictionqry English - Arabic with 
prononciation transcription... =  إنجلیزي : القاموس - 

اإلنجلیزیة حسب النطق الصوتي عربي مع الرسم الالتیني للكلمات 
یتضمن المصطلحات العلمیة : علمي  - لغوي : قاموس عام : 

 .والفیزیائیة والكیمیائیة والمعلوماتیة والھندسیة وغیرھا

8857 

La Diplomatie des droits de l'homme : entre 
étiquee et volonté de puissance 2421 

Dire le droit et étre compris : Comment rendre le 
language judiciare plus accessible :tome 2 pénal 7293 

Le Divorce et la Séparatio de corps en droit 1814 



Congolais 
Divorce séparations de corps et de fait : Conditions 
- procédure - conséquences - contentieux de l'après 
- divorce 

4575 

Driot public : Immigration - sang contaminé - 
réserves d'interprétation 8870 

Le droit 7158 
Droit administratif : Deug droit 2 ème année 4631 
Droit civil : Les personnes : Cour et parcours 7291 
Droit : guide pédagogique 5666 
Droit : Revue Française de théorie , philosophie et 
de culture juridiques 32 reponser le droit 
constitutionnel 

8860 

Le droit a la culture, une réalité juridique : le 
régime juridique du droit de participer a la vie 
culturelle en droit intrnational 

10383 

Le droit administratif 7148 
Droit administratif 7156 
Droit administratif 7239 
Droit administratif 8861 
Droit administratif 8866 
Droit administratif : 1 les sources et le juge 8916 
Droit administratif : 2 l'action administrative 8917 
Droit administratif : cours - thémes de réflexion - 
commentaires d'arrets avec corrigés... 7318 

Droit administratif : les sources du droit 
administratif, l'organisation administratif... 8887 

Droit administratif : Licence de droit 2 ème année 8890 
Droit administratif : Sources et principes généraux 
, L'organisation administrative , l'activité 
administrative , le contrôle de l'administration 

8888 

Droit administratif : sources, moyens, controles 7217 
Droit administratif des biens : Domains des 
personnes publiques 2210 

Le droit administratif en QCM 2502 
Droit administratif général 5629 
Droit administratif général . Tome 2 4481 
Droit administratif général : exercices corrigés 7238 
Droit administratif général : un cours facilement 
accessible - toute la jurisprudence mise à jour... 4502 

Droit admistratif général 4622 
Le Droit algérien de la famille 2457 
Le droit algérien des contrats : données 
fondamentales 2451 



Droit anglais des affaires 7321 
Droit anglais et droit américain : Cours et exercices 
corrigés 5760 

Droit bancaire 2497 
Droit bancaire 4586 
Droit bancaire 7198 
Droit bancaire 7280 
Droit bancaire : Institutions , comptes , opération , 
services 5698 

Droit bancaire : les cadre juridiques de l'activité 
bancaire, les mécanismes juridiques des opérations 
bancaires 

4589 

Droit budgétaire : Budget de l'état budgets locaux , 
budget de la sécurité sociale , budget europien 7284 

Droit ciril .Tome 1 , introduction à l'étude du droit 
privé 7210 

Droit civil 7325 
Droit civil .Tome 2 , la famille , l'enfant, le couple 3975 
Droit civil .Tome3 , les biens 3976 
Droit civil . Tome 3 , Les obligations le contrat 7209 
Droit civil .Tome 4 , les obligations 3977 
Droit civil : introduction au droit 4546 
Droit civil : Introduction, Biens, Personnes, 
Famille 2534 

Droit civil : La famille 4545 
Droit civil : Les biens 7287 
Droit civil : les bligations 7155 
Droit civil : Les contrats spéciaux 2508 
Droit civil : les Contrats spéciaux 10384 
Droit civil : les obligations 2533 
Droit civil : les obligations 8826 
Droit civil : Les obligations . T2 , Le fait juridique 5663 
Droit civil : Les obligations.T1. L'acte juridique 5662 
Droit civil : les obligations.Tome 3 , le rapport 
d'obligation 5661 

Droit civil : les personnes, la famille, les 
incapacités 9077 

Droit civil : Les Successions ; les libéralités 5723 
Droit civil 1re année : introduction - personnes - 
famille 4626 

Droit civil général 2479 
Droit civil1 : les personnes 3978 
Droit commercial 3982 



Le Droit commercial 4609 
Droit commercial 7147 
Droit commercial 8793 
Droit commercial : Actes de commerce - 
commerçants fonds de commerce - baux 
commerciaux concurrence - consommation - 
contrats 

4583 

Droit commercial : activités commerciales, 
commerçants, fonds de commerce, concurrence, 
consommation 

4588 

Droit commercial : cours - thémes de travaux 
dirigés 4632 

Droit commercial : Introduction générale , droit 
des sociétés 7172 

Droit commercial : notions générales 5688 
Droit commercial 2014 : Fonds de commerce - 
contrats - biens de l'entreprise -crédit - garanties - 
recouvrement - entreprises en difficulteé 

7219 

Droit commercial et des affaires 7222 
Droit commercial. : sociétés commerciales 7300 
Droit communautaire matériel 4653 
Droit comparé 7189 
Droit constitutionnel 8787 
Droit constitutionnel 8827 
Droit constitutionnel : 50 fiches pour réviser , plus 
de 400 QCM pour vous tester 2428 

Droit constitutionnel contemporain : 1. Théorie 
générale - les régimes étrangers 4475 

Le droit constitutionnel en QCM. 7145 
Droit constitutionnel et institutions politiques 4579 
Droit constitutionnel et institutions politiques 5709 
Droit constitutionnel et institutions politiques 7157 
Droit constitutionnel et institutions politiques 10388 
Droit constitutionnel et institutions politiques : les 
bases du droit constitutionnel, les régimes... 7139 

Droit constitutionnel et science politique : Tome1: 
théorie générale et régimes politiques étrangers 10389 

Droit constitutionnel et science politique : 
Tome2:régimes politiques français depuis 1789 10390 

Droit constitutionnel institutions politiques : 
Licence de droit1 ère année 2522 

Droit criminel : Volume 2 : L'infraction et la 
responsabilité 2462 

Un droit dans la guerre? : Cas , documents et 4633 



supports d'enseignement relatifs à la pratique 
contemporaine du droit international humaine 
Droit d'auteur : histoire - évolution - nature - 
relation avec les autres droits privatifs... 2471 

Droit d'auteur et droit commun des biens 8926 
Le Droit d'auteur et les droit voisins 2470 
Droit de l' union européenne et politiques 
communes 7312 

Droit de la comptabilité publique 2483 
Droit de la concurrence de l'UE 2013 7440 
Droit de la concurrence interne et européen 7260 
droit de la concurrence libertés de circulation : 
Droit de l'union - droit interne 4634 

Droit de la consommation 3434 
Droit de la construction : responsabilités et 
assurances 7170 

Droit de la construction et de l'immobilier 2013 4647 
Droit de la distribution 5657 
Droit de la famille 4552 
Droit de la famille 5769 
Droit de la famille : mariage, divorce, 
concubinage... 7289 

Droit de la fonction publique 5606 
Droit de la fonction publique 7297 
Droit de la mer 8789 
Droit de la mer . Tome 2 , cours et travaux 4536 
Droit de la promotion immobiliére 7265 
Droit de la propriété indestrielle 2417 
Droit de la propriété industrielle 2536 
Droit de la propriété industrielle. 8823 
Droit de la publicité 2211 
Droit de la publicité et de la promotion des ventes : 
pratiques déloyales , trompeuses ou agressives 
publicité comparative.... 

4597 

Droit de la responsabilité : responsabilités civile et 
pénal , responsabilités civiles , délectuelles et quasi 
délectuelles , défaillances contractuelles et 
professione"lles , régimes spéciaux 
d'indemnisations 

9228 

Droit de la responsabilite disciplinaire des agents 
economiques : L'exemple du secteur financier 10671 

Droit de la responsabilité et des contrats : régimes 
d'indemnition 9230 

Droit de la sécurité internationale 4555 



Droit de la sécurité sociale 4490 
Droit de la sécurité sociale 4648 
Droit de la sécurité sociale 2014 8835 
Le droit de la société de l'alimentation : vers un 
nouveau modèle de maitrise des risques 
alimentaires et technologiques ... 

7258 

Le droit de la vie scolaire : écoles - colléges - 
lycées 2538 

Droit de l'aménagement de l'urbanisme de l'abitat : 
texte jurisprudence doctrine et pratiques 5726 

Droit de l'assurance construction . : Les 
responsabilités des constructeurs - l'assurance 
dommages ouvrage - l'assurance du 
risque"décennal" - les assurances facultatives. 

8824 

Droit de l'emploi : étude juridique des politiques 
d'emploi 8801 

Le Droit de l'enfant à lécole : pour une éducation à 
la citoynneté 5687 

Droit de l'entreprise en difficulté 4480 
Droit de l'environnement 8833 
Droit de l'environnement et protection de la santé 2480 
Droit de l'éxécution 3980 
Droit de l'éxécution : Voies d'éxécution et 
procédure de distribution 7216 

Le droit de l'existance : Institution , 
psychopathologie , devenir 5747 

Droit de l'homme , j'écris vos noms 2527 
Droit de l'homme et liberté de la personne 4487 
Droit de l'homme et libertés de la personne 7141 
Droit de l'homme et libertés fondamentales 7927 
Droit de l'immigration et de la nationalité : 
fondamentaux et actualités 4531 

Droit de l'internet 7208 
Le droit de l'OMC & perspectives d'harmonisation 
du systéme algérien de défense commerciale 7295 

Droit de l'urbanisme 4556 
Droit de l'urbanisme 4576 
Droit de l'urbanisme 7142 
Droit de l'urbanisme 7317 
Droit de l'urbanisme 8792 
Le droit de l'urbanisme , de la construction de 
l'environnement et de l'eau au liban 7266 

Droit de l'urbanisme : Dictionnaire pratique 7154 
Droit de l'urbanisme : les conditions de 4630 



l'occupation du sol et de l'espace, l'aménagement, 
le contrôle, le financement, le contentieux 
Droit de l'urbanisme et de la construction 2304 
Droit de l'urbanisme et de la construction 2306 
Droit de l'urbanisme et protection du patrimoine : 
Enjeux et pratiques 8817 

Droit de travail 8794 
Droit de travail : l'essentiel du cours, un QCM de 
200 questions pour évaluer vos connaissances 8932 

Droit des affaires 7169 
Droit des affaires 7185 
droit des affaires : commercants, concurrence, 
distribution 2485 

Le droit des affaires d'aujourd'hui à demain : 
Regards francais et étrangers en Hommage 4471 

Le Droit des affaires en evolution : recherche et 
développement de produit 8808 

Droit des affaires internationales 4488 
droit des affaires pour managers 8912 
Droit des affaires Tome 2 , entreprises en 
difficultés redressement judiciare, faillite 5745 

Droit des affaires. 8806 
Droit des assurances 7195 
Droit des assurances 7279 
Droit des biens 4640 
Droit des biens 8851 
Droit des biens 8924 
Droit des brevets d'invention et du savoir- faire 8852 
Droit des collectivités locales 2305 
Droit des contrats administratifs 8862 
Droit des entreprises en difficulté : Mesures en 
amont du tratememt judiciaire des duficultés... 4547 

Le Droit des Etats - Unies 10669 
Le Droit des étrangers 10378 
Droit des fonctions publiques : Volume 
01:Organisation et gestion 5755 

Droit des fonctions publiques : Volume 
02:carrières, droits et obligations 5756 

Droit des instutitions de l'Union européenne 8799 
Droit des Marchés publics 7192 
Le Droit des marchés publics 7234 
Droit des marchés publics : en annexe le code 
Algérien des marchés publics 7191 



Droit des marques. : protéger - exploiter - défendre 
sa marque. 8822 

Le droit des médias 4595 
Droit des mineurs 4557 
Droit des obligations 7200 
Droit des obligations 7315 
Droit des obligations : Licence de droit 2 éme 
année 4641 

Droit des obligations : Résponsabilité civile, Délit 
et quasi - délit 4591 

Droit des obligations Tome deuxiéme : sources des 
obligations ( deuxiéme partie) 8395 

Droit des obligations Tome premier : introduction 
sources des obligations ( premiere partie) 8394 

Droit des obligations Tome troisiéme : régime 
général de l'obligation théorie des preuves 8393 

Droit des organisations internationnales 7188 
Droit des personnes 7270 
Droit des personnes et de la famille 2532 
Droit des personnes et de la famille 7308 
Droit des services publics 2518 
Droit des societés 7257 
Droit des sociétés 2495 
Droit des sociétès 2441 
Droit des societés : L'essentiel en fiches rappels de 
cours - applications - corrigés 8927 

droit des sociétés 2014/2015 : Tout le cours en 
fiches - les QCM corrigé ........... 8859 

Droit des successions. 8854 
Le droit d'informer; : le rôle des médias dans le 
développement économique 5734 

Le droit douanier, la commerce électronique et la 
dématérialisation 4614 

Droit du commerce international 5724 
Droit du Contentieux internationl 8906 
Le Droit du contrat d'assurance terrestre 8879 
Droit du crédit 5776 
Droit du marché de l'art : Ventes publiques 
volontaires - ventes publiques judiciaires - ventes 
de gré a gré............ 

4651 

Droit du marketing 5658 
Droit du patrimoine : Codes annotés 2010 juridique 
fiscal financier 2373 



Droit du service public 5733 
Droit du sport 2539 
Droit du travail 4650 
droit du travail 5695 
Droit du travail : les transformations du droit 
Algerien du travail entre statut et contrat 7180 

Droit du travail : les transformations du droit 
Algerien du travail entre statut et contrat 7181 

droit du travail : relations individuelles 7487 
Droit du travail : théorie et pratique l'intégralité du 
cours des conseils méthodologiques 5677 

Droit du travail : volume 2 10379 
Droit du travail : volume1: Rapports collectifs 10380 
Droit du travail 2001 8897 
Droit du travail 2012 : Contrats de travail, 
Licenciment démission... 5770 

Le droit du travail en QCM 8919 
Droit du travail et droit de l'environnement : 
regards croisés sur le développent durable 2490 

Le droit en action sociale 7201 
Le Droit en prison 4506 
Droit et administration de l'environnement 8882 
Droit et attractivité économique : le cas de l'ohada . 
: Tome 48 : travaux de l'association pour 
l'efficacité du droit et de la justice ( AEDJ ) dans 
l'espace OHADA. 

2954 

Droit et bioéthique 8915 
Droit et économie des contrats 7274 
Droit et économie des médias et des univers 
numériques 8913 

Droit et entreprise : Tome 2 2511 
Droit et marché 4625 
Droit et pratique de la procédure civil : Concilation 
et médiation , intérêt à agir , compétence , actes de 
procédure , aide juridique , procés équitable , référé 
, mise en état , incidents de procédure , jugement 
...... 

5739 

Droit et pratique de la procédure civile : intérët à 
agir , competence , actes de procédure 5737 

Droit et pratique de l'union européenne; préf . Ami 
Barav 5656 

Droit et psycologie : Recueil de textes normatifs à 
l'attention des étudiants en sciences 
psychologiques et de l'éducation 

5762 



Le Droit européen des affaires 10397 
Droit européen des droits de l'homme 8856 
Droit européen des partis politiques 8820 
Droit européen du travail 9078 
Droit européen et international des droits de 
l'homme 5679 

Droit fiscal 7271 
droit fiscal : corrigés du manuel 2014-2015 4617 
Droit hospitalier 4649 
Droit humanitaire 2474 
Droit immobilier : 64 fiches pour réviser, plus de 
400 QCM pour vous tester 5717 

Droit institutionnel de l'Union Européenne 2507 
Droit institutionnel de l'union européenne 8812 
Droit international 3985 
Droit international de la coopération industrielle; 
préf.J.Touscoz 2504 

Droit international de l'économie 5758 
Droit international des affaires 2011-2012 : 
Recueil de textes annotés 7494 

Droit international du sous développement : 
nouvelle ordre dans la dépendance 2449 

Droit international économique 3986 
Droit international et droit interne 9233 
Droit international et européen de l'environnemet 8883 
Le Droit international et la question du sahara 
occidental 8796 

Droit international humanitaire : Thérie générale et 
réalités africaines 10406 

Droit international humanitaire : un régime spécial 
de droit international? 4635 

Le droit international humanitaire au plan national 
: Impact et role des commissions nationales 4636 

Droit international privé 2949 
Droit international privé 4553 
Droit international privé 7177 
Droit international privé 7292 
Droit international privé 7313 
Droit international privé 7426 
Droit international privé : Droit des conflits de 
juridictions , droit des conflits de lois , droit de la 
nationalité , condition des étrangers en france 

7296 

Droit international public 2438 



Droit international public 4623 
droit international public 5720 
Droit international public 8898 
Droit international public 8929 
Le droit international. 9227 
Droit internnational de l' environnement 7213 
Droit judiciaire privé 2955 
Droit maritime 8880 
Droit maritimes : Droit international de la mer , 
droit communautaire maritime , statut et armement 
du navire , affrétement et transports maritimes ... 

2475 

Le droit musulman 2488 
Le Droit musulman 4485 
Droit naturel et droits de l'homme : société 
d'histoire du droit journées internationales 2009 ( 
Grenoble- Vizille) 

7288 

Droit parlementaire Algerien : Tome 1 2444 
Droit parlementaire Algerien : Tome 2 2445 
Droit pénal 2430 
Droit pénal : 29 exercices corrigés = Les grands 
principes - l'infraction - l'auteur - les peines 8933 

Droit pénal : 55 fiches pour réviser , plus de 460 
QCM pour vous tester 2500 

Droit pénal : procédure pénal 2499 
Droit pénal : procédure pénale 5690 
Droit pénal 2013 8837 
Droit pénal des affaires 7153 
Droit pénal des affaires 7203 
Droit pénal des affaires 10386 
Droit Pénal du travail 4524 
Droit pénal du travail 5652 
Droit pénal du travail 8920 
Droit pénal économique et des affaires 9073 
Le Droit pénal et la procédure pénale à l'examen 
d'entrée du CRFPA et à L'ENM : Cas praique - 
commentaire d'arrèt - Dissertation 

2454 

Droit pénal et procédure pénale 5716 
Droit pénal et procédure pénale 8936 
Droit pénal général 3474 
Droit pénal général 7204 
Droit pénal général 9059 
Droit pénal général 9060 



Droit pénal général : cours exercices corrigés 4447 
droit pénal générale et procédure pénale : 
Préparation aux concours et examens 8935 

Droit pénal international 5779 
Droit pénal spécial 5693 
Droit pénal spécial 10385 
Droit pénal spécial , infractions des et contre les 
particuliers 8849 

Droit pénal spécial : les atteintes aux personnes 7138 
Droit pénal spécial tome 1 : Personnes et biens 5691 
Le droit peut- il ignorer la révolution numérique?; 
Lucien Rapp. Pré. 8885 

Droit positif et droits de l'homme; Trad. Denis 
Pohé Tokpa. 8392 

Droit pour non- juristes la communication : 
Photographie, publicité - Promotion des ventes - E- 
mailing, iternet 

8811 

Droit processuel : Droits fondamentaux du procés 5742 
Droit public 4646 
Droit public : Droit constitutionnel - droit 
administratif et institutions administratives - 
fonction publique - droit administratif des biens - 
finances publiques 

4526 

Droit public : élections sénatoriales - Apport de 
francois Mitterrand au droit constitutionnel 8872 

Droit public : Gouvernement juppé 2 - 
jurisprudence constitutionnelle - Message 
subliminaux - Fonction publique - décentralisation 

2308 

Droit public : Le conseil constitutionnel et 
l'élection présidentielle de 1995. - les validations 
législatives. - la réforme constitutionnelle du 4 aout 
1995. 

2307 

Droit public : Numéro spécial "élections 
législatives de 1997" - L"interview exclusive de 
neuf constitutionnalistes 

8873 

Droit public de la concurrence 4590 
Droit public des affaires 5390 
Droit public économique 4534 
Droit public économique 4535 
Droit public économique 7235 
Droit public et de la science politique en france et a 
l'etranger : Forces nucléaires - Répression du 
terrorisme - église catholique ........ 

8876 

Droit public et de la science politique en France et 
a l'etranger : Numéro spécial "cumul des mandat" 8874 



dix constitutionnalistes répondent 
Droit public général 5631 
Le droit romain 8868 
Droit romain : Les obligations 2521 
Le droit romain : Tome 2 : obligations - contrats - 
responsabilité contractuelle 8867 

Le droit romain : tome I 8869 
Droit social des associations et autres organismes 
sans but lucratif 2506 

Droit spécial des sûrétés réelles 7302 
Les droits de la defense 7281 
Droits de la personnalité 2530 
Les droits de l'enfant 4587 
Droits de l'enfant d'ici et d'ailleurs 9225 
Droits de l'homme en droit international : Textes 
de base 4529 

Droits fondamentaux et libertés publiques 8825 
Droits fondamentaux et règles principales du 
procés civil 2435 

The Dynamics of judicial proof : Computation, 
Logic, and Common Sense 7256 

مع دراسة : تأمالت في العقود الدولیة و أثرھا على العقود الدولة 
 2019 ... نقدیة تحلیلیة إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

دراسة فقھیة طبیة معاصرة: تلوث المیاه وأثره في الفقھ اإلسالمي   6841 
المشكلة والحل -أھم القضایا العصر . : تلوث البیئة  . 10200 

البحار النفطي المالحي في القانون الدوليتلوث   3230 
 7777 تلوث بیئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام
 1930 تمویل الترقیة العقاریة
 8008 تمویل الترقیة العقاریة العمومیة في الجزائر
 6213 تمویل تنمیة أراضي الوقف العام

الدستوریة العلیا و محكمة وفقا لقضاء المحكمة : بنوك القطاع العام 
 6618 النقض و المحكمة اإلداریة العلیا

في میزان الفقھ : بنوك حلیب اآلدمیات بین الحظر و اإلباحة 
 302 اإلسالمي

 6344 تأمین الممتلكات العقاریة ضد خطر الحریق في التشریع الجزائري
نوادي ودور . : تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري
دراسة مقارنة - الحمایة والتعویض  . 7833 

دراسة مقارنة:  2010لسنة  135تأمین البطالة في القانون رقم   9413 
 9466 تنمیة وتقییم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات

دراسة تتناول نظام الوقف اإلسالمي وطرق تنمیتھ، : تنمیة الوقف 
ادیةمن النواحي القانونیة واإلقتص  3716 

المنھج والتطبیق: بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة   10408 
في الشریعة االسإلمیة و ) :الشكل-األركان -المفھوم : ( بناء الدولة  3002 



 النظم الوضعیة
دراسة في التجربة البومدینیة : بناء الدولة والمجتمع في الجزائر 

1965-1978  4698 

دراسة مقارنة: القوانین تنازع مناھج تنازع   10272 
 8073 تنازع اإلختصاص القضائي الدولي
تنازع اإلختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجاریة 

الضوابط التقلیدیة لالختصاص : دراسة مقارنة : اإللكترونیة 
الضوابط الحدیثة لالختصاص -القضائي الدولي  ......... 

1516 

ء العادي و القضاء اإلداري في تنازع االختصاص بین القضا
 10174 .المنازعات العقاریة

 4029 تنازع القوانین
دراسة مقارنة: تنازع القوانین   10023 
دراسة مقارنة: تنازع القوانین   10026 
دراسة مقارنة: تنازع القوانین   10031 

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون: تنازع القوانین   5887 
القوانین وتنازع اإلختصاص القضائي الدوليتنازع   8071 

 6866 تنازع القوانین عن الشرائع القدیمة
دراسة مقارنة: تنازع القوانین في مسائل األھلیة   10274 

تنازع القوانین في مسائل المسئولیة التقصیریة المترتبة على 
 8074 التصادم البحري والحوادث الواقعة على ظھر السفن

دراسة مقارنة بالشریعة : القوانین في مشكالت إبرام الزواج تنازع 
 5888 اإلسالمیة

دراسة مقارنة. : تنازع القوانین في الملكیة الفكریة . = Conflict 
ofl laws in the intellectual property a comparative 
study 

581 

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي : تنازع القوانین في الوصیة 
 9439 والقانون الدولي الخاص

ماھیة اإلختصاص : تنازع القوانین في القانون الدولي الخاص 
أثر اإلختصاص القضائي الدولي في عملیة تنازع  - التشریعي 

موانع تطبیق القانون األجنبي -القوانین  ... 
1209 

عالقة العمل الدولیة، : تنازع القوانین في عالقات العمل الفردیة 
المختص یحكم العالقة، تطبیق نصوص القانون العام القانون 

 ...وقوانین البولیس األجنبیة المرتبطة بالعالقة
9768 

دراسة فقھیة: تولي المرأة القضاء   1164 
 2000- 1954تواصل مع روح المجد وعزیمة التأسیس والتحدیث 

 -... ونظام الحكم الوطني الراشد 1954قیم ثورة أول نوفمبر  -
لبنان ...من االزمة إلى الوئام واإلصالح...الوطنیة المصالحة

المواطنة  - الئحة مجلس األمة حول برنامج الحكومة  -نموذجا 
البرلمان وعملیات -الصالحة  ... 

1553 

دراسة مقارنة: توازن السلطات و رقابتھا   620 
دراسة مقارنة: توبة القاتل وآثاره في الفقھ اإلسالمي   9430 

ت الناقلة للملكیة العقاریة الخاصةتوثیق التصرفا  1939 
تأثیر الملوثات اإلشعاعیة على حق اإلنسان في األمن البیئي من 
 4783 تشرنوبیل إلى فوكوشیما



تأثیر اإلتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان في التشریعات 
 2767 الوطنیة

 4825 تأثیر الھجرة غیر الشرعیة على الحق في طلب اللجوء السیاسي
تأثیر األحكام القضائیة على عدة الطالق في قانون األسرة 
 6214 الجزائري

19تأثیر الكورونا  -covid 4713 على مبدأ حریة الممارسات التجاریة 
 6255 تأثیر القرابة على المسؤولیة الجزائیة
 5086 تأثیر العالقة الزوجیة على التشریع الجزائي

القانونيتأثیر العولمة على األمن   5557 
 1074 تأثیر تفشي جائحة كورونا على إحترام حقوق اإلنسان
 8245 تأثیر سلطات الضبط اإلداري على الحریات العامة
 8465 تأثیر علم الضحیة في السیاسة الجنائیة
 8194 تأثر العقار بأحكام قانون األسرة الجزائري
 2676 توزیع أرباح الشركات التجاریة

اإلختصاص القضائي في المنازعات المستثمرات الفالحیةتوزیع   8743 
دراسة : توزیع اإلختصاصات الدستوریة في الدولة الفیدرالیة 

 7974 مقارنة

التوقیع بحسب : توقیع المحامي على صحف الدعاوى والطعون 
توقیع أعضاءھیئة -درجات القید   ......... 1475 

 48 توظیف المعلومات في التنمیة
ھیئة الثروة الغابیة الوطنیة في إطارالتنمیة المستدامةت  7374 

محاولة لضبط قواعد التأجیل بین قیمة الوقت في : تأجیل الدعوى 
 6042 الدعوى و الحق في الدفاع

 7406 .تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري
 2284 تأدیب الموظف العام في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

دراسة مقارنة: تأجیر المحل التجاري   9175 
دراسة تحلیلیة مقارنة: تمییز القرار اإلداري من العمل التشریعي   1357 

دراسة في القانون المقارن: تھریب و تبییض األموال   2324 
 History of law 4400 = تأریخ القانون

تنزیل : تأصیل مبادئ القانون الدولى اإلنسانى من منظور إسالمى 
ثم تبییض -فتطبیق  -  3678 

: تأصیل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من منظور إسالمي 
 7933 دراسة تأصیلیة مقاصدیة

 5873 .تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر
 6365 تأسیس الشركات التجاریة بین الواقع والقانون
 8746 تنظیم مھنة المحاماة وأخالقیاتھا في الجزائر

07/13قانون : تنظیم مھنة المحاماة في الجزائر   5869 
 6133 تنظیم مھنة المحاماة في القانون الجدید
 1530 تنظیم وسیر مرفق الحالة المدنیة في الجزائر
 8502 .تنظیم اإلنتفاع بالمال الشائع
تنظیم اإلستغالل الفالحي لألراضي الصحراویة في التشریع 
 8184 الجزائري



 9589 تنظیم التحقیق اإلبتدائي في الجرائم
شركات األموال -شركات األشخاص . : تنظیم الشركات التجاریة . 2892 

 792 تنظیم الصفقات العمومیة
تفعیل الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة : تنظیم القضاء اإلداري 

دراسة مقارنة: العامة   8361 

المركزیة وسلطات األقالیم في النظام تنظیم العالقة بین السلطة 
 1497 الفدرالي

 1819 تنظیم عملیة شھر العقود التوثیقیة و مدى سلطة القاضي في إبطالھا
 3247 تنظیم عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون الجزائري

األمر بتنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة : تنفیذ أحكام المحكمین 
لمرافعات و قانون التحكیمواألجنبیة في ضوء قانون ا  .... 257 

تنفیذ أحكام التحكیم التجاري األجنبیة في القانون اللیبي و األردني و 
دراسة مقارنة لإلتفاقیات الدولیة ذات العالقة: اإلمارتي   2290 

 4961 تنفیذ المیزانیة في المؤسسات التربویة
 732 تنفیذ األحكام األجنبیة

و إشكاالتھ الوقتیة تنفیذ األحكام اإلداریة  6318 
 6199 تنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة في القانون الجزائري
 4833 تنفیذ المقررات القضائیة اإلداریة
 implementation of the = تنفیذ القانون الدولي اإلنساني
international humanitarien law. 6012 

ت المسلحة في إفریقیاتنفیذ القانون الدولي اإلنساني على النزاعا  10568 
 9045 .تنفیذ القرارات اإلداریة في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: تنفیذ العقوبات السالبة للحریة   7018 
تنفیذ العقوبة السالبة للحریة بالوضع تحت المراقبة اإللكترونیة في 
 4725 القانون المقارن

حقوق و التزامات  -المتعاقدةسلطات اإلدارة : تنفیذ العقود اإلداریة 
 361 المتعاقد مع اإلدارة

وفقا لقانون التحكیم في شأن التحكیم في : تنفیذ حكم المحكمین 
 3749 المواد المدنیة والتجاریة

 10208 تنفیذ عقود التجارة الدولیة
 2410 تامین العقاري ضد الحریق في التشریع الجزائري
 10567 تاریخ الملكیة

النظم اإلجتماعیة و القانونیةتاریخ   3428 
 7022 تاریخ النظم القانونیة
 6807 تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة
 6861 تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة
 6898 تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة
 10022 تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة

نظم القسم الخاص: اإلجتماعیة تاریخ النظم القانونیة و   6864 
الجزء األول: تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة   6862 

نظم القانون : الجزء األول: تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 
 6865 العام

الشرائع : الجزء الثاني: تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة  7771 



ن البابلي والشریعة الیھودیةالقانون الفرعوني والقانو: السامیة  
تكوین الشرائع القانونیة و : تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

الجزء األول: تطورھا   7770 

 10628 تاریخ النظم القانونیة و اإلسالمیة
تكوین " التاریخ العام للقانون : تاریخ النظم القانونیة واإلجتماعیة 

 -القانون البابلي  -القانون الفرعوني (السامیة الشرائع " : الشرائع 
 (الشریعة الیھودیة

609 

 5445 تاریخ النظم القانونیة القدیمة و اإلسالمیة و الجزائیة
تاریخ النظم في الحضارات القدیمة و أثرھا على التشریعات و 
 7630 المواثیق الدولیة

 5605 تاریخ التشریع اإلسالمي
والمكتبات وأوعیة المعلوماتتاریخ الكتابة   858 

 6949 تاریخ الكتب والمكتبات عبرالحضارات اإلنسانیة
 2858 تاریخ الكتب والمكتبات في مصر القدیمة
 2935 تاریخ القوانین

التشریع  - القوانین القدیمة : مدخل إلى دراسة : تاریخ القوانین 
الشریعة اإلسالمیة -الروماني   7131 

مع دراسات في نظریة الحق والقانون في القانون : تاریخ القانون 
 3427 الروماني

مع دراسات في نظریة العقد في القانون الروماني: تاریخ القانون   3429 
إبان القرن الثالث عشر : تاریخ القضاء في الحرمین الشریفین 

التاسع عشر المیالدي -الھجري   10497 

البربري إلى حرب التحریر تاریخ القضاء في الجزائر من العھد 
 3666 الوطني

 2377 ثبات النصوص القانونیة في القانون الدستوري الجزائري
دراسة مقارنة: دمحم سلیمان األحمد ; تتبع المنقول في القانون المدني  2708 

دراسة مقارنة: جریمة بال حدود: تبییض األموال   7804 
تعلقة بالوقایة منھا و تبییض األموال والقوانین و اإلجراءات الم

 10170 مكافحتھا في الجزائر

 5917 تثقیف الطفل بین المكتبة والمتحف
دراسة مقارنة : تبعیة التأمینات لإللتزام األصلي في القانون المدني 

 6141 بالفقھ اإلسالمي

Egalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : Guide et repères pour la négociation 7202 

 4017 تحول اإلجراءات الجنائیة
 214 تحول الشركات في القانون الجزائري
 9002 تحول العقد في نطاق القانون المدني

دراسة مقارنة. : تحول العقد . 4370 
 3433 بحوث و مقاالت في التشریع اإلسالمي

: من حصاد الزمن: بحوث و دراسات عملیة في القانون الجنائي 
 - بحوث في اإلجراءات الجنائیة  - بحوث في الجریمة وأركانھا 

 ....بحوث في التحقیق الجنائي
387 

 2668 بحوث التزییف و التزویر بین الحقیقة و القانون



 697 بحوث جامعیة في اإلعالم
 5275 بحوث قانونیة في قانون األسرة الجزائري الجدید
 2895 بحوث في المواریث
 703 .بحوث في الربا

أصول القانون مقارنة : بحوث في الشریعة اإلسالمیة و القانون 
تقسیمات  -أساس القوة للقانون ولألحكام الشرعیة : بأصول الفقھ

األحكام القرآنیة  - القانون وما یقابلھا في المعامالت اإلسالمیة 
 ...الجامدة ال تقبل التطور بطبیعتھا

1383 

و أسبابھ أحكام الطالق: بحوث في القانون   .. 467 
 4930 بحوث في القانون الدولي الجنائي
 1115 تدویل اإلستخدامات السلمیة للطاقة النوویة
 L'internationalisation des = تدویل الدساتیر الوطنیة
constitutions nationales 5093 

دراسة تحلیلیة على ضوء اإلتفاقیة الخاصة بالقانون : تدویل العقد 
 19التطبیق على اإللتزامات التعاقدیة الموقعة في روما الواجب 

1980یونیو   
9414 

تحویل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز في ظل القانون 
الذي یحدد شروط وكیفیات  2010/08/15مؤرخ في 03/10

 .إستغالل األراضي الفالحیة التابعة األمالك الخاصة للدولة
9015 

في مكافحة عملیات غسیل األموالتحلیل و تقییم دور البنوك   8758 
 Analyzing = تحلیل محتوى المنھج في العلوم اإلنسانیة
Content of curriculum humanities 1486 

دراسة حالة المملكة : تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث 
 9588 العربیة السعودیة

دراسة : ثمار تجنس العربي وفقا لقانون الجنسیة وعن طریق اإلست
 2670 مقارنة

دراسة مقارنة: الحمایة الجزائیة: تداول األوراق المالیة   2868 
دراسة قانونیة مقارنة : تداول األوراق المالیة و القید في الحساب 

 10638 في نظام اإلیداع والقید المركزى لألوراق المالیة

قانون مشكالت وحلول في ضوء . : تداول المصنفات عبر اإلنترنت
2002لسنة  82حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم . 5461 

 4693 بدائل الحبس المؤقت اإلحتیاطي
 5296 بدائل الحبس المؤقت في التشریع الجزائري

بدائل العقوبات السالبة للحریة وأثرھا في الحد من الخطورة 
دراسة مقارنة: اإلجرامیة   7460 

رة المدة في ضوء التشریع بدائل العقوبات السالبة للحریة قصی
دراسة تحلیلیة و عملیة: المغربي و المقارن   2760 

 10431 بدائل العقوبات في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون: تجاوز حق الدفاع الشرعي   6142 

 6778 تجاوزات مھام المبعوث الدبلوماسي
الدوليتحالفات العولمة العسكریة والقانون   1160 

 10175 تداخل آثار عقود التبرع و المواریث
الجزء األول: إجتھادات ونصوص : تجارة   5853 

 6134 تجارة األسلحة وأثرھا في إنتھاكات حقوق اإلنسان



تحذیر العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة 
الجزء األول. : األبرار  3007 

حدیثة في األدب الجاھليدراسات : بیبلیوغرافیا   221 
 9545 تدخل مجلس األمن في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
 8333 تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي
 8331 تدخل الھیئات القضائیة واإلداریة في الزواج
 9737 .تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة

الحالة المدنیة في عقود الزواج وانحاللھتدخل ضابط   6797 
تحدیات اإلثبات بالسندات اإللكترونیة ومتطلبات النظام القانوني 

دراسة مقارنة معززة بآخر التعدیالت التشریعیة و : لتجاوزھا 
 التطبیقات القضائیة

4186 

دراسة : تحدیات شبكة األنترنت على صعید القانون الدولي الخاص 
 4943 مقارنة

 10124 تحدیات عصرنة اإلدارة الجزائریة
 6346 .تحدیث المیزانیة العامة في الجزائر
 10359 تحدید مفھوم األقلیات في القانون الدولي و الوسائل الدولیة لحمایتھا

آثاره -تأصیلھ  - نطاقھ : تجدید اإللتزام   747 
تحلیلیة دراسة : تحدید المسؤولیة بتكوین شركة أو اإلشتراك فیھا 

 2932 مقارنة

تحدید المعنى الموضوعى لمحل التحكیم و دوره في تحدید طبیعة 
مفھوم المحل في اإلتفاق على : العمل الذي یصدر من ھیئة التحكیم 

 .........التحكیم
9490 

نحو توظیف أصول الفقھ اإلسالمي : تجدید النظریة العامة للقانون 
:في بناء أصول القانون  القواعد  - تعریف القانون :  الجزء األول

الجزء االول: تطبیقات قضائیة -مصادر القانون  -القانونیة   
3109 

دراسة مقارنة: تحدید الجنس وتغییره بین الحظر والمشروعیة   9996 
قراءات في  -الشورى نموذجا . : تجدید فقھ السیاسة الشرعیة 

9(الخطاب الشرعي  ). 2875 

دراسة تطبیقیة في : التحول الدیمقراطي تجربة التعددیة الحزبیة و
 9699 الجزائر

 5901 تدرج القواعد القانونیة ومبادئ الشریعة اإلسالمیة
تجریم التطھیر العرقي عن طریق النقل أو الترحیل القسري للسكان 
 106 المدنیین

 5118 تجریم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي
: الحق بوصفھ سببا من أسباب اإلباحة تجریم التعسف في إستعمال 

 Incrimination of the abouse in using = دراسة مقارنة
the right as a cause of sufferancec : a comparative 
study 

3336 

 9562 تجریم الرق في إطار القانون الدولي
كوسیلة لحمایة المجنى علیھ في مجال : تجریم فكرة التعسف 

ق، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي اإلسالمياستعمال الح  55 

 )تحریر التجارة الدولیة وفقا إلتفاقیة الجات فى مجال الخدمات
GATS) 9292 

 8401 تحریر العرائض واألوراق شبھ القضائیة



تحریر العقود المھنیة و اإلداریة في ظل تشریع العمل و القانون 
 2214 اإلداري

مبادرة الجمع بین الكفاءة المھنیة و  تحریر خدمات المھن الحرة و
دراسة في النموذج الفرنسي للشركات التجاریة المھنیة: التمویل   4410 

 8459 تدریس حصة المكتبة في ظل التقویم الشامل
أنشطة عملیة للمدارس اإلبتدائیة و الثانویة: تدریس حقوق اإلنسان   2540 

 10543 تحسین الخدمة على مستوى البلدیة
 5509 تحصین القرارات اإلداریة الفردیة
 5044 تخطیط المدن ونظریات العمران

دراسة مقارنة: تخصص القاضي الجنائي   3178 
تحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا بین التأصیل القانوني و 

بلدیة المدیة نموذجا: التطبیق المیداني   5209 

ء التشریع و الفقھ و تحقیق الدعوى الجنائیة و إثباتھا في ضو
یشتمل على: القضاء   8527 

دراسة مقارنة: بیع ملك الغیر   3112 
 9212 بیع وإیجار المحل التجاري في القانون الجزائري
 5134 بیع األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة
 1794 .بیع األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة

دراسة مقارنة. : التشریع المقارنبیع المحل التجاري في  . 3648 
 4225 بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري

دراسة ( أحكامھ وأثاره، وإشكالیة عقود النفط اللیبیة : بیع المجھول 
 724 ( فقھیة مقارنة بالقانون المدني اللیبي

 4421 بیع النجش في الشریعة اإلسالمیة
اإلسالمي والقانون الوضعيبیع المزایدة في الفقھ  . 9433 

 1771 بیع العقار و طرق إثباتھ في التشریع الجزائري
 397 بیع العقار بالمزاد العلني

في القانوناللبناني (دراسة مقارنة : بیع العقارات تحت اإلنشاء 
 6151 (والقانون المصري والقانون الفرنسي

في ضوء : اإلستدالالت تدعیم قرینة البراءة في مرحلة جمع 
 7349 تعدیالت قانون اإلجراءات الجنائیة الفرنسیي

Eléments du droit Algerien de la famille .Tome 1 , 
le mariage et sa dissolution 2455 

L'emploi de la force en mer. 7401 
Employeurs : vos droits et vos obligations 2439 

العربیة واألجنبیة( :برلمانات العالم   ) 2700 
الجزء . : برنامج حكومة السید أحمد أویحي أمام نواب المجلس 

توجھات وآراء: الثاني  . 2734 

الجزء : برنامج حكومة السید أحمد أویحي أمام نواب المجلس 
توجھات و أراء: الثالث   2733 

الجزء : برنامج حكومة السید أحمد اویحي أمام نواب المجلس 
توجھات وأراء: ول األ  2731 

توجھات : برنامج حكومة السید أحمد بن بیتور أمام نواب المجلس 
الجزء االثالث: وأراء   2729 



الجزء : برنامج حكومة السید إسماعیل حمداني أمام نواب المجلس 
توجھات و أراء: الثاني   2730 

: برنامج حكومة السید إسماعیل حمداني أمام نواب المجلس 
الجزء األول: توجھات وأراء   2728 

 244 .بروتوكوالت و قوانین اإلنترنت
 160 براءات اإلختراع في مجال األدویة

التنظیم القانوني : براءات اإلختراع في الصناعات الدوائیة 
 W.T.O 7600للتراخیص اإلتفاقیة في ضوء منظمة التجارة العالمیة

القانونیة بین القانون الجزائري إكتسابھا وحمایتھا : براءة اإلختراع 
 6936 والقانون المقارن

 10517 براءة اإلختراع في مجال األدویة
براءة اإلختراع في مجال الصناعة الصیدالنیة وفقا للتشریع 
 8148 الجزائري

الجزء األول: براءة األشعریین من عقائد المخالفین   3010 
الجزء الثاني: براءة األشعریین من عقائد المخالفین   3011 

دراسة : عصره وحیاتھ: الجزء الثاني: تراث اإلمام المغیلي 
 5395 تاریخیة، تحلیلیة وتوثیقیة

. : ( أساسا لمسئولیة المرفق الطبي العام" الخطأ "تراجع فكرة 
 9825 .( اإلتجاھات الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي

Enfant handicapé et protection juridique 7267 
L'enfant sujet de droits : filiation patrimoine 
protection 2422 

English conversation for all 383 
 2828 ترجمة العقود التجاریة
L'Enquéte ,les poursuites et les sanctions 1923 
ENQUETE EMPLOI AUPRES DES MENAGES - 
2011 - 2464 

دراسة مقارنة. : ترقیة الموظف العام . = General employee 
promotion - A comparative study 4066 

 8244 ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في الدساتیر الجزائریة
L'entreprise et la sécurité juridique 4601 
Environnement : les installations classées 1810 
L'Environnement et le droit 4599 

دراسة مقارنة: طالن إ جراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري ب  3828 
 4252 بطالن محاضر الضبطیة القضائیة

دراسة في أحكام محكمة النقض الجنائي: بطالن إجراءات القبض   5879 
محاولة تأصیل أسباب البطالن في ظل : بطالن اإلجراء الجنائي 

 9726 قضاء النقض في مصر و لبنان و فرنسا

دراسة مقارنة: بطالن الحكم الجزائي   1747 
دراسة مقارنة: بطالن الحكم الجزائي نظریا و عملیا   8629 

 7449 بطالن حكم المحكم
 1796 بطالن حكم التحكیم إلستبعاد القانون الموضوعي المتفق عل تطبیقھ

دراسة : تسویة منازعات المنطقة اإلقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة  881 



و نقدیةتحلیلیة   
 949 تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار إتفاقیات الجات
 143 .تسویة وضعیة األمالك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري

المؤرخ  15/08تسویة وضعیة االوعیة العقاریة في ظل القانون رقم
2008جویلیة  20في   8051 

دواوین الترقیة العقاریة تسویة وضعیة السكنات اإلجتماعیة التابعة ل
2018المعدل سنة  310-16في ظل المرسوم  . 5956 

 5300 تسویة نزاعات تفویضات المرفق العام
تسویة المنازعات اإلداریة في القانون الجزائري عن طریق آلیتي 
 9646 الصلح والتحكیم

في إطار : تسویة المنازعات اإلقلیمیة العربیة بالطرق السلمیة 
جامعة الدول العربیةمیثاق   7099 

دراسة سیاسیة قانونیة لدور : تسویة المنازعات الدولیة اإلقتصادیة 
 9431 المركز الدولى لتسویة منازعات اإلستثمار

دراسة في ضوء أحكام : تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة 
 6274 القضاء الدولي

 4710 تسویة المنازعات الجبائیة
نازعات في إطار منظمة التجارة العالمیةتسویة الم - OMC- 1825 

 3054 تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمیة
عوامل ..تصنیفھا..النزاعات الدولیة: تسویة النزاعات الدولیة سلمیا 

دور المنظمات الدولیة  - التسویات السیاسیة والدبلوماسیة  -تطورھا 
تسویة النزاعاتواإلقلیمیة في  ... 

3672 

15/08تسویة البناء غیر المشروع في ظل القانون   13 
تسویة عقود التنازل عن المستثمرات الفالحیة في ظل سریان قانون 

المتعلق باإلمتیاز الفالحي 03/10  . 58 

أسسھ النظریة وتطبیقاتھ العلمیة: تزویدالمكتبات بالمطبوعات   6287 
لجنائیة في مواجھة اإلرھابتطویر أنظمة العدالة ا  2219 

دراسة تطبیقیة: تطویر مكتبات الطفل في ضوء عصر المعلوماتیة   9922 
 1223 تزویر التوقیع اإللكتروني
 10623 تطور مناھج العلوم القانونیة عبر العصور

دراسة . : تطور وظائف األمم المتحدة وأثرھا في سیادة الدول 
 6506 .قانونیة

المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ اإلستقالل من خالل تطور 
الجزء الثاني: الوثائق و النصوص الرسمیة   5202 

تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ اإلستقالل من خالل 
الجزء األول: الوثائق و النصوص الرسمیة   1761 

 8735 تطور الملكیة العقاریة و أثره في تونس
اإلداریة المتساویة األعضاء في ظل المرسوم تطور اللجان 

199-20التنفیذي  287 

تطور اإلختصاص اإلستشاري لمجلس الدولة وفق القانون 
02/18العضوي   7671 

نظام البلدیة: تطور النظام القانوني للجماعات اإلقلیمیة في الجزائر   5340 
 7848 تطور التمثیل السیاسي النسوي في النظام الجزائري

 2146 - برامج الحاسب اآللي (ور الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة تط



في ظل قانون حمایة حقوق ) : المستندات الملحقة  -وصف البرامج 
والقوانین السابقة علیھ،  2002لسنة ) 82(الملكیة الفكریة رقم 

ووفقا إلتفاقیتي التربس، وبرن، والقانون النموذجي للمنظمة 
 العالمیة للملكیة ا
 2077 .تطور القضاء اإلداري في الجزائر

تطور القضاء الدولى الجنائى من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة 
 6242 الدولیة الجنائیة الدائمة

 553 تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن و السلم الدولیین
نشاط الیونسكو : تطور سیاسات التراث الثقافي في العالم 

حالة الجزائر" والمنظمات الدولیة " = Evolition des 
politiques du patrimoine culturel dans le monde 

1596 

 4408 .تطور قواعد قانون النقل البحري تحت تأثیر إستحدام الحاویات
تطور عالقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل 

2016الدستوري لسنة   8600 

التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیمتصمیم وإنتاج الوسائل   7596 
 773 تسلیم المجرمین بین الواقع و القانون
 5558 تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي

دراسة قانونیة مالیة مقارنة: تسنید الموجودات   = Asset 
Securitization : A legal financial comparative study 10436 

الملكیة العقاریة في إطار قانون التوجیھ العقاريتطھیر  . 9297 
الجداول" : الطبعة الثانیة عشرة الموجزة " تصنیف دیوي العشري   10418 
الكشاف " : الطبعة الثانیة عشرة الموجزة " تصنیف دیوي العشري 

 10417 النسبي

 8448 تسلسل النظام القانوني اإلسالمي
دراسة مقارنة: األوراق التجاریة تضامن الموقعون على   5258 

تضامن الشركاء في المسئولیة التقصیریة في الفقھ و القضاء 
التضامن في أنواع المسئولیة التقصیریة: المصري و الفرنسي  ... 1389 

النظام القانوني وألیات الحمایة الجنائیة واألمنیة: بطاقات اإلئتمان   7672 
القانونیة للعالقات الناشئة عن بطاقات اإلئتمان و األسس 

 8608 .إستخدامھا

تعریفھا و أنواعھا و : بطاقات اإلئتمان و الحمایة الجنائیة لھا 
 6099 تطورھا و أھمیتھا في مجال التجارة اإللكترونیة

دراسة تحلیلیة . : بطاقة اإلعتماد والعالقات التعاقدیة المنبثقة عنھا
قض الصادرة عن محكمة مقارنة على ضوء أحداث قرارات الن

 - La Carte de credit (Master card = .التمییز الفرنسیة
Link - Visa 

7720 

 6351 بطاقة الدفع اإللكتروني
بیانلت : تسبیب األحكام المدنیة الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء 

إصدار الحكم و النطق بھ -المداولة  -الحكم   ...... 3573 

الجزائیةتسبیب األحكام   3369 
 -الجزائر (تسبیب األحكام القضائیة مدعما بإجتھاد القضاء المقارن

الحكم الجزائي في القانون  -الحكم المدني ) : (األردن - الكویت 
 (الجزائري وبعض قوانین الدول العربیة

8034 

 4514 تسبیب األحكام القضائیة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة



دراسة تطبیقیة: م القضائي تسبیب الحك  9498 
تسبیب القرار التأدیبي كضمانة للمسائلة التأدیبیة في التشریع 
 6594 الجزائري

دراسة مقارنة بین : " تسبیب القرارات اإلداریة أمام قاضي اإللغاء 
 511 .... التشریع الفرنسي ونصوص القانون المصري مع

القانون العام و أثره  تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات
على ذاتیة القانون اإلداري و استقاللھ مع أحدث األحكام حتى عام 

القانون المدني: الجزء األول:  2003  
6359 

 140 تطبیق المعاھدات الدولیة
 10644 تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني
 La maxime locus) = تطبیق قانون المحل على شكل التصرف
regit actum ) 10645 

 4213 تطبیقات البرامج اإللكترونیة وعالقتھا بجودة الخدمة
 5984 تطبیقات السیاسة الشرعیة في باب القضاء

دراسة مقارنة. : تطبیقات العرف في المعامالت المالیة المعاصرة . 1212 
في التحقیق والطب  D.N.A تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة
 3214 الشرعي

حالة : تطبیقات حل النزاعات الدولیة في القانون الدولي العام 
 8211 الفولكالند

 6244 تطبیقات فنیات الضرائب بالنظام الجبائي
 6575 تسجیل األصوات والتقاط الصور بین اإلباحة والتجریم
 1511 تسجیل العقارات كإجراء جبائي

بین النظام دراسة مقارنة : تصحیح القرارات اإلداریة المعیبة 
 834 الفرنسي والمصري وأحكام الفقھ اإلسالمي

 9040 تسییر وتنمیة الملكیة الوقفیة والمنازعات المثارة بشأنھا
تسییر األمالك الوطنیة العقاریة الخاصة التابعة للدولة وإستعمالھا 
 1075 في التشریع الجزائري

یثتسییر المرفق العام بین ضرورة التحدیث وإشكاالت التحد  8011 
تسییر القطاع الخاص للمرفق العام عن طریق التفویض في القانون 
 1266 الجزائري

 8366 تسریح العمال ألسباب إقتصادیة في ظل التشریع الجزائري
دراسة دستوریة مقارنة: تشریع القوانین   2775 

النصوص القانونیة -المدخل العام . : تشریع العمل في الجزائر . 3951 
 1047 تشریعات مكافحة اإلرھاب في الوطن العربي

دراسة قانونیة تحلیلیة : تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربي 
 3151 مقارنة

تشریعات المحاماة في الدول العربیة ومستویات الدفاع والعدالة 
شرح تفصیلي مقارن لنصوص قوانین . : الجنائیة الدولیة

 STATUTES OF LEGAL = ....المحاماة
PROFESSION IN THE ARAB STATES AND 
STANDARDS OF DEFENCE AND 
INTENATIONAL CRIMINAL JUSTIC 

1848 

یشتمل على شرح : تشریعات التحكیم في مصر و الدول العربیة 
 8526 ........ وافي لكافة نصوص قانون التحكیم



 1344 تشریعات الطفولة
النصوص التشریعیة والتنظیمیة . : تشریعات العمل نصا وتطبیقا

 8574 .الخاصة بالعمل

دراسة مقارنة: تصرف المستأجر بحقوقھ الناشئة عن عقد اإلیجار   10553 
. : تصرف الشریك في المال الشائع و أثره على حقوق الشركاء

 2861 .دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون المدني

القانون المدني الجزائري و الفقھ  تصرفات ناقص األھلیة المالیة في
 7114 اإلسالمي

دراسة مقارنة: تصرفات المریض مرض الموت   10195 
ما یترتب علیھا من أحكام في الفقھ . : تصرفات العدل في المرھون

 9432 .اإلسالمي و القانون الوضعي

 5436 تصفیة شركة المساھمة في القانون التجاري الجزائري
Les Epreuves écrites de droit civil : méthodes et 
modèles 5722 

L'erreur judiciaire : Apprendre à douter pour lutter 
contre les erreurs judiciaires 8816 

 3248 تكنولوجیا المعلومات
 9261 تكنولوجیا في علم المكتبات
تكوین األمالك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة في التشریع 
 6532 . الجزائري

 4754 تكوین الموظف في اإلدارات العمومیة
تكوین الموظفین واألعوان العمومیین في ظل المرسوم التنفیذي 

194/20  8766 

المجلد : تكوین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجارة الدولیة 
دراسة القانون الدولي الخاص المادي في ضوء اإلتفاقیات : األول

وائح مؤسسات التحكیم التجاري الدوليالدولیة ول . 
6432 

المجلد : تكوین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجارة الدولیة 
دراسة في القانون الدولي الخاص المادي في ضوء : الثاني

السوید-النمسا( األنجلوسكسونیة والعربیة  - التشریعات الالتینیة  ...) 
2046 

Essai sur le traitement des irrégularités dans les 
contrats de l'administration 7187 

دراسة مقارنة: تكمیل العقد   3340 
األبعاد والمقاربات: تكامل المغرب العربي   2090 

L'essentiel de l'introduction générale au droit 4638 
L'essentiel du Contentieux administratif . 4499 
L'essentiel du droit administratif des biens 2481 
L'essentiel du droit constitutionnel 4479 
l'essentiel du droit constitutionnel et des 
institutions polotiques 8845 

L'Essentiel du droit de la fonction publique 2303 
L'essentiel du droit de l'urbanisme 8908 
L'essentiel du droit des contrats spéciaux 8892 
Les essentiel du droit des obligations 2014. : 
Incluant le projet de loi relatif à la modernisation et 2519 



à la simplification du droit et des procédures dans 
les domaines de la justice et des affaires 
intérieures. 
L'essentiel du droit financier. 4624 
L'Essentiel du droit pénal général : les grands 
principes 7179 

L'essentiel du patrimoine professionnel 2014 5730 
L'essentiel sur le contentieux des contractuels de la 
fonction publique 4549 

ومایثیره من مشكالت في نطاق التقسیم الثالثي  :تكییف الواقعة 
 10107 للجرائم

 7827 تكییف الواقعة اإلجرامیة
L'etablissement public 2516 
L'état et l'arbitrage : Etude comparée 
principalement du droit des états arabes 10661 

les états de la démocratie : comprendre la 
démocratie au-delà de son utopie 7224 

مجموعة نصوص معدة: حسینة شریخ ; تقنین الصفقات العمومیة  2402 
 6204 تقنیات ومناھج البحث في العلوم السیاسیة واإلجتماعیة
 2588 تقنیة المعلومات ومكتبة المستقبل
 8175 تقلید العالمات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن
 2315 تقلید براءات اإلختراع في التشریع الجزائري
 3789 ثقافتك القانونیة
 5017 تقییم أمالك العقاریة في التشریع الجزائري
تقییم الموظف في اإلدارات العمومیة في ظل القانون األساسي 
 6139 للوظیفة العمومیة

 1509 تقییم الالمركزیة في ظل قانوني الوالیة والبلدیة
المعاییر واإلجراءات: تقییم الوثائق األرشیفیة   3859 

 5354 تقییم األراضي الفالحیة في التشریع الجزائري
تقییم المردود البیئي كآلیة قانونیة لحمایة البیئة من أخطار التوسع 
 7029 العمراني في التشریع الجزائري

النماذج -اإلجراءات . : تقییم التأثیرات البیئیة للمشروعات . 8046 
 4854 تقییم العقارات المبنیة في التشریع الجزائري
تقیید حریة التعاقد في مجال إبرام الصفقات العمومیة في ظل 

247-15: المرسوم الرئاسي رقم   885 

 6910 تقدیر التعویض بین الخطأو الضرر
تقریر عن مھمة الوفد البرلماني الجزائري الذي شارك في أشغال 

الطارئة لمجلس اإلتحاد البرلماني العربي المنعقد في  39الدورة 
2001جویلیة  12الى  11صنعاء من  . 

2732 

 8354 تقسیمات األموال
Etre Algérien : Hier, Aujourd hui et demain 2513 
Etude comparative des sanctions de l'inexécution 
du contrat 7190 



étude du droit objectif et des droits subjectifs : à la 
lumière de la législation algérienne 8595 

تعویض األضرار الناتجة عن تطبیقات الھندسة الوراثیة في ضوء 
 2982 قواعد المسئولیة المدنیة

اإلتجاھات الحدیثة : تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرھاب 
ا بالقانون المصريفي القانون المقارن و مدى اإلستفادة منھ  3901 

: تعویض األضرار الواقعة على حیاة اإلنسان وسالمة جسده 
 The compensation the damages = دراسة مقارنة
befalling the human life and the integrity of his 
body: a comparative study 

7972 

دراسة مقارنة في : تعویض الدولة للمضرور من الجریمة 
شریعات المعاصرة و النظام الجنائي اإلسالميالت  10363 

مدى المسؤولیة عن التداعیات . : ( تعویض الحوادث الطبیة
 5488 .( الضارة للعمل الطبي

دراسة مقارنة: تعویض الضرر األدبي في المسئولیة المدنیة   9387 
دراسة : تعویض الضرر المعنوي في قانون األسرة الجزائري 

بالفقھ اإلسالميمقارنة   4797 

تعویض ضحایا مرض اإلیدز و إلتھاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم 
 3900 .ملوث

 1648 تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون
الفلسفة و الواقع: تعلیم حقوق اإلنسان   7552 

تعلیمات بالرسوم والضرائب . : تعلیمات الشھر العقاري و التوثیق
التوثیق و الشھر العقاريعلى أعمال  . 8149 

تعلیق على حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة عجز 
بتعدیل بعض أحكام  2000لسنة  82المادة الرابعة من القانون رقم 

1972لسنة  49قانون تنظیم الجامعات رقم   
9826 

تعاون الدول والقضاء الجنائي الدولي بنظر الجرائم الناجمة عن 
ات المسلحة الداخلیةالنزاع  9567 

 6578 تعذیب المتھم في المنظورین القانوني والشرعي
رئیس مجلس  -بعد التجدید النصفي انتخاب الرئیس باإلجماع 

 1609 ....الشیوخ الشیلي في زیارة رسمیة إلى الجزائر

دراسة : تعیب المعقود علیھ و أثره في عقود المعاوضات المالیة 
 3721 مقارنة

الزوجات بین اإلسالم وخصومھ تعدد  8348 
دراسة مقارنة بین الفقھ : تعدد العقوبات و أثرھا في تحقیق الردع 

 10063 اإلسالمي و القانون الجنائي

دراسة مقارنة: تعدیل الدستور   2915 
 8083 تعدیل العقد أثناء تنفیذه في القانون المدني الجزائري

الزیادة والنقصان(تعدیل رأس مال شركة المساھمة  ) 5233 
بالقانون  2000لسنة  1تعدیل قانون األحوال الشخصیة الجدید رقم 

بخصوص دعوى الحبس 2000لسنة  91رقم  .... 8991 

دراسة في القانون الدستوري والقانون . : تغییر الحكومات بالقوة 
 9389 .الدولي العام

على الحقوق و تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة و أثرھا 
 6993 اإللتزامات في الفقھ اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي



تعریف اإلرھاب الدولي بین اإلعتبارات السیاسیة و اإلعتبارات 
 3372 الموضوعیة

 3671 تعریف الجریمة و أركانھا من وجھة نظر مستحدثة
دراسة مقارنة في الشریعة : تعریف الحق ومعیار تصنیف الحقوق 

 2753 والقانون

دراسة مقارنة: تعطیل الدستور   3362 
تعزیز أحكام القانون الدولي اإلنساني في ظل النزاعات المسلحة 
 7432 غیر الدولیة

تعزیز الدور التشریعي و الرقابي للبرلمان وفقا للتعدیل الدستوري 
2016 7962 

L'Europe du droit 5729 
Exécution des marché publics : Mise enoeuvre 
administrative et financiére 8923 

L'Exercice discrètionnaire de la compétence 
juridictionnelle et droit international privé; préface 
Horatia muir watt : Tome 1 

4476 

L'exercice du pouvoir discretionnaire de l'etat 
cotier en droit de la mer 8909 

L'Exigence et le droit = 2443 الصرامة و القانون 
Expertise immobiliére : Guide pratique 8821 
L'Expertise judiciare en matiére immobiliére 9065 
 4820 تفویض المرفق العام وفقا للتشریع الجزائري
: تفتیش األشخاص و حاالت بطالنھ من الناحیتین العلمیة و العملیة 

 9628 ...... ماھیة التفتیش ووضعھ القانوني في

 5012 تفسیر المعاھدات الدولیة
دراسة في قانون المعاھدات الدولیة: تفسیر المعاھدات الدولیة   = 

The interpretation of the international treaties 1251 

دراسة : تفسیر العقد و مضمون اإللتزام العقدي وفقا لقواعد اإلثبات 
قھیة و قضائیةف  1385 

 10444 .تفسیر العقد في القانون المدني المصري و المقارن
 6605 تفسیر قواعد القانون الدولي اإلنساني
 148 تفعیل دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري
Facturation : régles économiques et fiscales 4505 
La faculté d'empecher du chef de l'état en droit 
comparé : Droit du chef de l'état de s' opposer aux 
lois 

9068 

Faruqi's Law Dictionary : English - Arabic =  المعجم
عربي - إنكلیزي : القانوني   5759 

Femmes bourreaux : Femmes victimes 5775 
La fin du contrat de travail : Het einde van de 
arbeidsovereenkomst 10375 

Finances publiques 8899 
Finances publiques 2011 : cadre juridique du 
budget - conception vote... 4498 



Fiscalité immobiliére : acquisition - gestion - vente 
- imposition 7243 

La Formation des normes en droit international du 
développement 9069 

La formation du contrat 4568 
General International Dictionary : Englisg - Arabic 
/ French - Arabic =  عربي  -إنكلیزي : القاموس الدولي العام

عربي -فرنسي /   
5748 

Gestion de l'entreprise d'assurance. 5648 
LA Gestion fiscale des holdings 7182 
Le Grand Dictionnaire encyclopédique de la 
langue française du 21eme siécle : noms communs 
- noms propres - atlas du monde - conjugaisons - 
dictionnaire des synonymes 

2408 

Les grands arrets de droit international pénal 4002 
les grands arréts de la jurisprudence civile : Tome 
2 : obligations contrat spéciaux suretes 3972 

Les grands arrêts du droit criminel .Tome 2 , le 
procés , la sanction 8830 

Les grands arrets du contentieux administratif 2494 
Guide de la rupture du contrat de travail 2014 4495 
Guide de rédaction des marchés privés de 
construction : 24 étapes pour réussir un marché 
priveé de travaux 

8791 

Guide des contentieux de l'urbanisme 2014 2461 
Le Guide des infractions : crimes / délits / 
contraventions... 4560 

Gurres justices et injustes 10401 
La hadhana dans ses rapports avec la puissance 
paternelle en droit algérien 5767 

Le Harcélement : Droit européen,belge,français et 
luxembourgeois 10670 

Harcélement et discrimination au travail : 
Comment les définir? ... 2429 

Harrap's 2000 Word :English Dictionary =  ھرابس
األساسیة في اللغة اإلنجلیزیة: كلمة 2000معجم ال   8785 

Histoire des institutions publiques (1789- 1870) 2418 
Histoire des institutions publiques de la france de 
1789 a nos jours 10391 

Histoire du droit : 58 fiches pour réviser, plus de 
400 QCM pour vous tester 7319 

Histoire du droit : Introduction historique au droit 
et histoire des institutions publiques 5772 

الجزء الرابع: المنتقى في قضاء مجلس الدولة , 4: ج  462 



یة العلیا إجتھادات المحكمة اإلدار: مبادئ القضاء اإلداري , 1:ج
 2551 ............ في أربعین عاما

الجزء األول: المنتقى في قضاء مجلس الدولة , 1:ج  459 
دراسة تحلیلیة : الكتاب األول : الوجیز في القانون الدستوري , 1:ج

 2556 في النظریة العامة لفلسفة القانون الدستوري

دراسة عملیة : المجالس الشرعیة و المبادئ القضائیة , 1:ج
إلجراءات التقاضي في الدعاوى الشرعیة مؤیدة بأھم و أحدث 
 القرارات اإلستئنافیة

4198 

وسائل  - نشاط اإلدارة  -تنظیم اإلدارة : القانون اإلداري , 1:ج
 9835 اإلدارة

 -ئح الدعاوى لوا: القضایا و األحكام في المحاكم الشرعیة , 1:ج
الجزء األول..... : إجراءاتھا -فقھا  -أصولھا القضائیة   9401 

نظریة المرافق العامة: الكتاب األول : تطور وظیفة الدولة , 1:ج  8506 
اجتھادات المحكمة اإلداریة العلیا : مبادىء القضاء اإلداري , 2:ج

م2000 - م 1959في أربعین عاما  . 2550 

الجزء الثاني: اء مجلس الدولة المنتقى في قض, 2:ج  460 
دراسة عملیة : المجالس الشرعیة و المبادئ القضائیة , 2:ج

إلجراءات التقاضي في الدعاوى الشرعیة مؤیدة بأھم و أحدث 
 القرارات اإلستئنافیة

4199 

مسؤولیة السلطة  -القضاء اإلداري : القانون اإلداري العام , 2:ج
 3166 العامة

: دراسة مقارنة : قانون أصول المحاكمات الجزائیة شرح , 2:ج
التحقیق  - التحقیق اإلبتدائي  -التحقیق األولي  - سیر الدعوى العامة 

 النھائي
4046 

تفسیر :  2003لسنة  12شرح قانون العمل الجدید رقم , 2:ج
الجزء الثاني...: أحكام القضاء  -آراء الشراح  -نصوص القانون   6914 

 - لوائح الدعاوى : و األحكام في المحاكم الشرعیة قضایا , 2:ج
الجزء الثاني...: إجراءاتھا  -فقھا  -أصولھا القضائیة   9404 

اجتھادات المحكمة اإلداریة العلیا : مبادىء القضاء اإلداري , 3:ج
م2000 - م 1959في أربعین عاما   2552 

حق حل مشكلة التداخل بین حق المشتري في فسخ البیع الدولي و
دراسة في ظل تحدید : البائع في إصالح الخلل في تنفیذ اإللتزام 

دراسة مقارنة -مفھوم المخالفة الجوھریة في عقد البیع الدولیة   
6411 

 8648 حل النزاعات الدولیة
 9369 حل النزاعات الدولیة بالطرق السلیمة

:  حل البرلمان وأثاره القانونیة على مبدأ إستمراریة أعمال الدولة
 8736 دراسة تحلیلیة مقارنة

 9763 حل البرلمان في األنظمة الدستوریة المقارنة
 6908 .حمالت التوعیة المروریة العربیة

طبیعة األنا األعلى لدى الحدث البغي: جنوح األحداث   6075 
دراسة : جنوح األحداث و التغیر اإلجتماعي في الجزائر المعاصرة 

 380 في علم اإلجرام المقارن

 1393 جنوح األحداث في التشریع الجزائري
األسباب والعوامل : جنوح األحداث في ضوء الشریعة وعلم النفس 

الجزاء والعالج -  4253 



جنایات األمر العسكري : یتضمن تفصیال شرح : جنایات المباني 
، جنایات البناء بدون ترخیص في القانون رقم 1994لسنة  4رقم 

، جنایات 1983لسنة  30عدل بالقانون رقم الم 1976لسنة  106
1966لسنة  56البناء على األرض الزراعیة القانون رقم  ... 

3860 

دراسة مقارنة: حمایة أمن المستھلك في ظل إقتصاد السوق   9037 
 3212 حمایة أنظمة المعلومات
 973 .حمایة وترقیة الحق النقابي في إطار منظمة العمل الدولیة

المنافسة في الصفقات العمومیةحمایة مبدأ   4787 
 210 حمایة األمن القومي للدولة في ظل القواعد الدولیة لحقوق اإلنسان
 5536 حمایة األمالك الوطنیة العمومیة
 8493 .حمایة األمالك الوطنیة العمومیة في التشریع الجزائري
 9028 حمایة األمالك الوطنیة العامة

أثناء النزاعات المسلحة الدولیة حمایة األموال والممتلكات  4734 
. : حمایة األموال العامة في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجنائي

 9861 .دراسة مقارنة

 2095 حمایة األموال العقاریة للقاصر في التشریع الجزائري
 4692 حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة

أثناء النزاعات المسلحةحمایة الممتلكات الثقافیة  . 3439 
 4079 حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي اإلنساني
 3378 حمایة الموظف العام جنائیا
 6350 حمایة المنشآت الطبیة خالل النزاع المسلح
حمایة الملكیة الخاصة في ضوء اإلتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان 

دراسة تحلیلیة مقارنة: العراقیة و انعكاسھا في التشریعات   5398 

 5223 .حمایة الملكیة العقاریة المشتركة
 9521 .حمایة الملكیة العقاریة الخاصة
 2114 حمایة الملكیة الفكریة
حمایة الملكیة الفكریة وأحكام الرقابة على المصنفات طبقا 

لسنة  29 - 1992لسنة  38للتعدیالت الواردة بالقوانین رقمي 
ویتضمن المصنفات التي یحمیھا القانون وحقوق المؤلف . : 1994

 ....والحمایة القانونیة المقررة لھا

2623 

 1149 حمایة المال العام في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي
 5166 حمایة الالجئین في القانون الدولي اإلنساني

الدولي حمایة المبعوثین الدبلوماسیین على ضوء أحكام القانون 
 9208 اإلنساني

 2378 حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة
دراسة مقارنة بین القانون : حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة 

 7676 الدولي اإلنساني والشریعة اإلسالمیة

حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة بین أحكام القانون الدولي 
عة اإلسالمیةاإلنساني وأحكام الشری  . 9049 

 4789 حمایة المدنیین أثناء النزاعات الدولیة المسلحة
 5949 حمایة المدنیین في القانون الدولي اإلنساني والشریعة اإلسالمیة

آلیات -الجریمة : حمایة المدنیین فى زمن النزاعات المسلحة 
 2972 الحمایة



الجزائريحمایة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائیة   8313 
حمایة المرأة أثناء النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون 

دراسة مقارنة: الدولي العام   5628 

 4927 .حمایة المرأة إبان النزاعات المسلحة
تطویر : راسة مقارنة : حمایة المرأة العاملة على المستوى الدولي 

تاریخ إشتغال المرأة في الصناعة -عمل المراة   8662 

 6180 حمایة المرأة في ظل أحكام القانون الجنائي الدولي
 5146 حمایة المصلحة العامة في حق الملكیة العقاریة الخاصة
حمایة النساء أثناء الحروب بین مبادئ الشریعة اإلسالمیة و أحكام 

دراسة مقارنة: القانون الدولي   9131 

 9280 حمایة المساھم في شركة المساھمة
دراسة مقارنة. : المستھلك حمایة  . 9728 

بین مقاصد الشریعة والفكر اإلقتصادي الوضعي: حمایة المستھلك   2800 
 6058 حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

دراسة مقترنة مع دراسة : حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد 
المستھلكتحلیلیة و تطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة   3772 

حمایة المستھلك وتأثیر المنافسة على ضمان سالمة المنتج وفقا 
 10544 لقانوني حمایة المستھلك والمنافسة الجزائریین الجدیدین

 3377 حمایة المستھلك وحمایة المنافسة رفع الممارسات اإلحتكاریة
 7361 حمایة المستھلك اإللكتروني من الشروط التعسفیة

تھلك اإللكتروني قبل التعاقدحمایة المس  5169 
دراسة تحلیلیة : حمایة المستھلك غي مواجھة الشروط التعسفیة 

 6394 مقارنة في ضوء نظریتي عقود اإلذعان و عقود اإلستھالك

 8489 حمایة المستھلك في مجال القرض البنكي وفقا للقانون الجزائري
دراسة مقارنة: حمایة المستھلك في المعامالت اإللیكترونیة   870 
دراسة مقارنة: حمایة المستھلك في التعاقد اإللكتروني   1029 
دراسة مقارنة: حمایة المستھلك في التعاقد اإللكتروني   5462 

دراسة مقارنة مع القانون : حمایة المستھلك في القانون المقارن 
 5049 الفرنسي

 1297 حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص
 6558 حمایة المستھلك في العقود اإللكترونیة
 872 حمایة المستھلك في العقد اإللكتروني
 7483 حمایة المستھلك في العقد التجاري اإللكتروني

دراسة مقارنة: حمایة المستھلك في الفقھ اإلسالمي   3760 
: حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج 

 9886 دراسة مقارنة

 6327 حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة
 1138 حمایة المشتري في عقد بیع عقار تحت اإلنشاء
 5944 حمایة األسرى في القانون الدولي اإلنساني
 7634 حمایة األطفال في القانون الدولي اإلنساني
 7682 .حمایة األقلیات وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني

األقلیات في القانون الدوليحمایة   10171 



حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة في ضوء 
 know - how 4645 التطورات التشریعیة و القضائیة

حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا والتحدیات التي تواجھ 
دراسة إلتفاقیة الجوانب . : الصناعات الدوائیة في الدول النامیة

) إتفاقیة التریبس ( بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة  المتصلة
 .تشمل موقف القانون المصري

3964 

دراسة مقارنة في القوانین العربیة. : حمایة البیئة  . 5547 
 9844 .حمایة البیئة من منظور إسالمي ودور الحسبة في حمایتھا
 568 حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام

البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة والكیماویة في القانون حمایة 
 8745 .الجزائري

 5590 حمایة البیئة و التراث الثقافي في القانون الدولي
آفاق وتحدیات بین التشریعات : حمایة البیئة والتنمیة المستدامة 

 10199 العربیة والدولیة

 9370 حمایة البیئة المائیة من مخاطر التلوث
 9760 .حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة الداخلیة
 6202 حمایة البیئة البحریة من التلوث في الجزائر

في ضوء التشریعات الوطنیة و . : حمایة البیئة البحریة من التلوث
 3075 .اإلتفاقات اإلقلیمیة والمعاھدات الدولیة

ات المسلحة في البحارحمایة البیئة البحریة أثناء النزاع  5438 
حمایة البیئة كقید على إستغالل العقار الصناعي في التشریع 
 7916 الجزائري

 10558 حمایة البیئة كقید على الملكیة العقاریة الخاصة
 1078 .حمایة البیئة كقید على حق الملكیة العقاریة
 9642 حمایة البیئة في القانون الدولي اإلنساني

اإلھتمام : البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني حمایة 
حمایة البیئة في إطار  - التعریف بالبیئة  -الدولي بحمایة البیئة 
حمایة البیئة في إلطار المنظمات الدولیة -اإلتفاقیات الدولیة  ...... 

5594 

 10632 .حمایة البیئة في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني
البیئة في ظل التشریع الجزائريحمایة   . 5548 

دراسة مقارنة: حمایة الثروة النفطیة في القانون الجنائي   1744 
دراسة مقارنة: حمایة الجنین في الشریعة والقانون   832 

 8242 حمایة الحیازة بین النیابة العامة و القضاء المستعجل
المستعجلحمایة الحیازة بین النیابة العامة والقضاء  . 6118 

دراسة تحلیلیة مقارنة: حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي   7479 
حمایة الجسم البشري من التلوث البیئي في القانون واإلتفاقیات 
 8962 الدولیة

 - مضمون الحق المالي للمؤلف : حمایة الحق المالي للمؤلف 
ة في ظل التقنیات وسائل الحمایة التشریعی - إستغالل الحق المالي 

 الحدیثة والمتغیرات اإلقتصادیة
751 

حمایة الحق النقابي في إطار منظمة العمل الدولیة والتشریع 
 7 الجزائري

حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق اإلنسان و 
دراسة مقارنة: المسئولیة المدنیة   2984 



في إطار المنظمات حمایة الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة 
 1628 الدولیة اإلقلیمیة

دور تفتیش العمل و أثره في تحسین : حمایة الحقوق العمالیة 
 9417 شروط و ظروف العمل

دراسة تحلیلیة : حمایة الشھود في القانون الجنائي الوطني والدولي 
 6519 مقارنة

 7856 حمایة الساحل في إطار التنمیة المستدامة
المدني من األنشطة العسكري للدول في ضوء حمایة الطیران 

 9924 قواعد القانون الدولي العام

 892 حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة
 4304 حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة
 4686 .حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة

دراسة :  حمایة الصحفیین ووسائل اإلعالم أثناء النزاعات المسلحة
 6003 تحلیلیة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني

 5072 حمایة الصحفیین في النزاعات المسلحة
حمایة الشعور الشخصي للمحكوم علیھ في مرحلة تنفیذ العقوبة في 
 1333 الفقھ اإلسالمي و القانون الجنائي الوضعي

العامحمایة الطفل من اإلستغالل الجنسي في القانون الدولي   7471 
 7718 حمایة الطفل المحضون في التشریع الجزائري
 6179 حمایة الطفل الجندي في ظل أحكام القانون الدولي
 9008 .حمایة الصفقات العمومیة من الفساد في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة بین الفقھ : حمایة القاضي و ضمانات نزاھتھ 
یة و قانون السلطة القضائیة اإلسالمي و قانون المرافعات المدن

 .... السلطة
1261 

 5031 حمایة القضاء الجنائي لحقوق اإلنسان في الجزائر
حمایة العالمات التجاریة عبر األنترنت في عالقتھا بالعنوان 
 9577 اإللكتروني

 4895 حمایة الغابات في التشریع الجزائري
دراسة في القانون : األسالیب و الثغرات: حمایة برامج الكمبیوتر 

 2321 المقارن

حمایة تصامیم الدوائر المتكاملة بین قانون حقوق المؤلف وقانون 
 7083 الملكیة الصناعیة

 9914 حمایة بطاقات الدفع اإللكتروني
في ضوء إستخدام البث الفضائي للبرامج : حمایة حق المؤلف 

 5883 باألقمار الصناعیة

ظل اإلستثمار األجنبي المباشر حمایة حق اإلنسان في العمل في  6524 
بین  - دراسة مقارنة  - : حمایة حق الملكیة في نظام المواریث 

 1102 . الشریعة والقانون

 6189 حمایة حق اللجوء السیاسي في القانون الدولي
 3801 حمایة حق الشعوب في تقریر المصیر
 5632 حمایة حقوق المؤلف في البیئة الرقمیة

اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولیة بین الشریعة و  حمایة حقوق
 9673 القانون

 8490 حمایة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة



دراسة : حمایة حقوق اإلنسان في مرحلة تنفیذ األحكام الجنائیة 
 1780 مقارنة

 6712 حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي و القانون الداخلي
 3037 حمایة حقوق اإلنسان في ظل التنظیم الدولي اإلقلیمي

المصنفات  -حمایة حق المؤلف : حمایة حقوق الملكیة الفكریة 
 - نماذج المنفعة  - براءات اإلختراع  -العلمیة و األدبیة و الفنیة 

المعلومات غیر المفصح عنھا -الدوائر المتكاملة  ..... 
7715 

ي القانون الدولي لحقوق اإلنسانحمایة حقوق المرأة ف  10340 
حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة واإلتفاقیات 
 2698 الدولیة

 6148 حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي العام
حمایة حقوق الضحیة خالل الدعوى الجزائیة في ظل التشریع 
 8372 الجزائري

النزاعات المسلحة الدولیةحمایة حقوق الطفل أثناء   8345 
 800 حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي
 5816 حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام و اإلسالمي
حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة واإلتفاقیات 
 2699 الدولیة

العامة للعقد حمایة رضا المتعاقد في مرحلة إبرام العقد بین القواعد 
 5506 وقواعد حمایة المستھلك

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة بین الشریعة اإلسالمیة وقواعد 
 5533 .القانون الدولي اإلنساني

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقھ اإلسالمي الدولي 
 10056 والقانون الدولي اإلنساني

: ریة و الدولیة جماعات الضغط و تأثیرھا على القررات اإلدا
أھمیتھا -مشروعیتھا  - عوامل تكوینھا  - أنواعھا  -ماھیتھا   5412 

-إبطال القانون-الطعن-القانون: حول تعطیل المجلس الدستوري 
 2022 التعلیق على قرار اإلبطال

یوما برلمانیا تحت شعار نحو إستراتیجیة وطنیة لتحقیق األمن 
 1087 .الغذائي

 3642 دولة القانون
مقدمة في نقد القانون الدستوري: دولة القانون   1634 
اإلسالمي بین األسطورة والواقع -دولة القانون في العالم العربي   6760 

الجزء األول:  1حولیات جامعة الجزائر   4762 
مجلة علمیة محكمة : الجزء األول :  1حولیات جامعة الجزائر 

 Les annales de l'université d'alger 1 4759 = دولیا

الجزء الثاني:  1حولیات جامعة الجزائر   4763 
مجلة علمیة محكمة : الجزء الثاني :  1حولیات جامعة الجزائر 

 4761 دولیا

مجلة علمیة محكمة : الجزء الثاني :  1حولیات جامعة الجزائر 
 Les annales de l'université d'alger 1 4760 = دولیا

دراسة متعمقة في فلسفة القانون لطلبة معھد : ( جوھر القانون 
 4909 ( البحوث والدراسات العربیة بجامعة الدول العربیة

 10438 جوھر القانون بین المثالیة والواقعیة



معلقا على . : حوالة الحق و حوالة الدین في القانون المدني
 4123 . النصوص بالفقھ وقضاء النقض

التشریع الخاص بإلزامیة . : وتطبیقاحوادث المرور نصا وفقھا 
 - التأمین على السیارات وقانون المرور والنصوص التنظیمیة 

 .قرارات المحكمة العلیا حول حوادث المرور
8580 

الحق في  - المبادرة بالقوانین  - حوار الثقافات والحضارات 
حوار الحضارات في غیاب  - الفصل بین السلطات  -الخصومة 

 -حوار الحضارات  - محاولة للفھم : الحضارات صدام -التكافؤ 
 ...حوار الداخل نموذج التجاذب التراثي

5986 

 Motivation of crimes 4233 = دوافع الجریمة
كتابة ) : اإلشراف - المنھجیة  -األخالقیات (جودة البحث العلمي

 9444 الرسائل والبحوث العلمیة

المعاھدات و القررات دور الدساتیر و السیادة الوطنیة في ظل 
 7847 الدولیة

 1927 دور آلیات الضبط اإلداري في حمایة البیئة
 6047 دور منظمة األمم المتحدة في مكافحة الفساد
 8477 دور منظمة األنتربول في مكافحة الجریمة المنظمة

19دور منظمة الصحة العالمیة في مكافحة وباء كوفید   9091 
الدولیة في حمایة حقوق العمالدور منظمة العمل   10601 

 1021 دور منظمة العمیل الدولیة في خلق و تطبیق قانون دولي للعمل
 Role and = دور وآفاق منظمة األمن والتعاون في أوروبا
prospects of the OSCE 5493 

دراسة على ضوء : دور أدوات التعمیر الفردیة في حمایة البیئة 
29/90القانون  . 4196 

 7537 دور ھیئات الرقابة المالیة في الرقابة على الصفقات العمومیة
 5392 دور ھیئة المحلفین في محكمة الجنایات
 6048 دور مجلس األمن الدولي في مكافحة اإلرھاب
دور مجلس األمن في اإلحالة وإحالة التحقیق أمام المحكمة الجنائیة 
 10565 الدولیة

الجنائي الدولي دور مجلس األمن في النظام  10037 
 6375 دور مجلس األمن في التدخل من أجل تكریس الدیمقراطیة
 1925 دور مجلس األمن في تنفیذ األحكام القضائیة الدولیة
 6946 دور مجلس األمن في تحقیق نظام األمن الجماعي
 3111 دور مجلس األمن في تسویة المنازعات

واألمن الدولییندور مجلس األمن في حفظ السلم   2066 
 10302 دور مجلس المنافسة في حمایة المستھلك
 7623 دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط اإلقتصادي في الجزائر
 2182 دور مجلس حقوق اإلنسان في حمایة األقلیات
: دور أجھزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمة 

لوضعیة والشریعة اإلسالمیةدراسة مقارنة مابین القوانین ا  3471 

دور إدارة أمالك الدولة في عملتي التقییم والتنازل عن أمالكھا 
 10074 . العقاریة ذات اإلستعمال السكني ، المھني ، الحرفي والتجاري

 7632 دور إدارة الجمارك في متابعة الجریمة الجمركیة



 7872 دور محكمة العدل الدولیة في تسویة نزاعات الحدود
 6769 دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة
 2085 دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر النظام القانوني لألمم المتحدة
 9191 دور محكمة العدل الدولیة في حمایة حقوق اإلنسان

دور محكمة یوغسالفیا سابقا في تطویر قواعد القانون الدولي 
 10532 الجنائي

دراسة : دور أحكام التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین 
 5899 في أحكام المركز الدولي لتسویة منازعات اإلستثمار بواشنطن

دراسة . : دور مسؤولیة اإلدارة في تعزیز إحترام حقوق اإلنسان
 7466 .مقارنة

 8279 دور مسرح الجریمة في توجیھ التحقیق الجنائي
داري في تعزیز ثقة المواطن باإلدارةدور لقاضي اإل  8167 

 10064 دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمیة اإلقتصادیة المعاصرة
 6149 دور األمم المتحدة في مكافحة النزاعات المسلحة غیر الدولیة
دور األمم المتحدة في تنمیة الشعوب اإلفریقیة في ظل التطورات 

للقاعدة الدولیة .الطبیعة القانونیة دراسة في : الدولیة المعاصرة 
 .للتنمیة

6283 

دور الموارد البشریة في تمویل التنمیة بین النظام المالي اإلسالمي 
دراسة مقارنة: و النظام المالي الوضعي   3076 

 5524 دور المواطنة في مكافحة الجریمة في التشریع الجزائري
 10346 دور الموثق في مجال الترقیة العقاریة
 9986 .دور األمین العام تجاه الصراعات الداخلیة
 3115 دور األمین العام في حفظ السلم و األمن الدولیین
 8360 .دور اآللیة األوروبیة في حمایة حقوق اإلنسان
 1033 دور المؤسسات المالیة في تمویل مشاریع الترقیة العقاریة

الدولیة عن دور المنظمات اإلقلیمیة في حل منازعات الحدود 
 2040 طریق التحكیم الدولي في إفریقیا

 1213 .دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق اإلنسان
 8738 دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة من التلوث بالنفایاة الخطرة
 5333 دور المنظمات غیر الحكومیة في مجال حقوق اإلنسان

الحكومیة في حمایة البیئةدور المنظمات غیر   2239 
 5008 دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق اإلنسان
 8347 دور المنظمات غیر الحكومیة في ضمان حقوق اإلنسان
 10430 دور المنظمة العالمیة للتجارة في بعث مفھوم جدید لفكرة السیادة
 4758 دور المال العام في حسن سیر اإلدارة العامة
 6184 دور اإلتحاد اإلفریقي في حمایة حقوق اإلنسان
 5409 دور الوسیط القضائي في حل المنازعات العقاریة
 2073 دور الوقف في التنمیة
دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة المرأة أثناء النزاعات 
 8660 المسلحة

أثناء النزاعات دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة الطفل 
 9086 .المسلحة

دور اللجنة الدولیة للصلیب االحمر في حمایة ضحایا النزاعات  3650 



 . المسلحة
دور اللجنة الدولیة للطاقة الذریة في الحد من إنتشار األسلحة 
 7598 النوویة

دور المجلس األعلى للقضاء في ضمان إستقاللیة السلطة القضائیة 
2020لسنة حسب التعدیل الدستوري   5495 

 9114 دور المجلس الدستوري الجزائري في رقابة اإلنتخابات
سیادة القانون: دور المجلس الدستوري في تجسید مبدأ المشروعیة   5943 

 9863 دور المحامي في الدعوى المدنیة
 10521 . دور المجالس الشعبیة المحلیة في تسییر الشؤون العمومیة

قضایا األسرة دور النیابة العامة في  4940 
 2385 دور النیابة العامة في قضایا شؤون األسرة
 1749 دور اإلدارة اإللكترونیة في ترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر
 1137 دور اإلدارة العمومیة في تنفیذ السیاسة العامة للدولة
 1081 دور المحافظ العقاري في مراقبة وفحص عقود التعمیر والبناء

دراسة تحلیلیة مقارنة: المدة في عقد اإلیجار دور   5993 
 5375 دور اإلجتھاد القضائي كمصدر للقانون اإلداري في الجزائر

دور المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة في اإلدارات 
 4855 .العمومیة الجزائریة

دراسة مقارنة : دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص 
كیم التجاري الدولي في غالبیة التشریعات العربیة ألحكام التح

 .واألجنبیة واإلتفاقیات والمراكز الدولیة
3631 

دراسة مقارنة: دور اإلدعاء العام في الدعوى المدنیة   10487 
دراسة مقارنة: دور اإلدعاء العام في تحقیق الشرعیة الجزائیة   = 

The role of public prosecution in achieving the 
penal legality : A comparative study 

6080 

في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص: دور اإلستثمار األجنبي   9915 
 4881 دور اإلستثمار في التنمیة المستدامة
 6049 دور المسح في تطھیر العقار الفالحي

دراسة حول شروط : تسویة المنازعات العقدیة دور األطراف في 
 9107 تسویة المنازعات المدنیة المحتملة

دراسة مقارنة بین : دور اإلقتصاد اإلسالمي في الحد من الجریمة 
 9376 الفقھ اإلسالمي والتشریع المالي الوضعي

 5063 دور المقیم العقاري في عملیة التقییم
البیئة دور اإلعالم والمشاركة في حمایة  4849 

 5172 دور المفتشیة العامة للمالیة في المحافظة على المال العام
دور المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة في الرقابة على مسابقات 
 5419 التوظیف في المؤسسات واإلدارات العمومیة

 1538 دور البنوك التجاریة في عقد الرھن التجاري
األموالدور البنوك في مكافحة غسیل   944 

 8059 .دور البنوك في مكافحة غسیل األموال
 7561 دور البنوك في تمویل المشاریع اإلستثماریة العقاریة

دراسة حالة: دور البنوك في تمویل المشاریع العقاریة   = cnep 
banque 5831 



 9696 دور البلدیة في تحقیق التنمیة المستدامة
البیئة من التعمیر العشوائي في ظل دور التخطیط البیئي في وقایة 

 5556 التشریع الجزائري

 6050 دور التحكیم في تطویر وتشجیع اإلستثمار األجنبي
دراسة : دور التحكیم في تشجیع وحمایة اإلستثمارات األجنبیة 

 9730 مقارنة

ضعف األداء : دور البرلمان في األنظمة البرلمانیة المعاصرة 
دراسة : للبرلمان وھیمنة السلطة التنفیذیةالتشریعي والرقابي 

 تحلیلیة معاصرة
9983 

: دور البصمات و اآلثار المادیة األخرى في اإلثبات الجنائي 
دراسة معمقة في كل أنواعآثار مسح الجریمة و مدى قطعیتھا في 
 The role of fingerprints and other = اإلثبات الجنائي
physical traces in the criminal evidence:Adeep 
study in all kinds of crime scence traces 

4712 

دراسة وفق القانون : ( دور البصمة الوراثیة في اإلثبات الجزائي 
المتعلق بإستعمال البصمة الوراثیة في اإلجراءات القضائیة  03/16

 ( والتعرف على األشخاص
9183 

ي الفقھ اإلسالميدور البصمة الجینیة في اإلثبات الجنائي ف  2168 
: دراسة مقارنة: دور التشریع في مكافحة الجریمة من منظور أمني 

فاعلیة الدیة واألرش في مكافحة الجریمة على ضوء : الجزء األول
 أحكام القانون والفقھ اإلسالمي

6723 

دور التظلم اإلداري في حل النزاعات اإلداریة في القانون 
 4749 الجزائري

التفتیش في الكشف عن الجریمةدور   1529 
 4963 دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة
 2231 دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة

دراسة مقارنة: دور الدولة في الرقابة على مشروعات االستثمار   1215 
دور الحوكمة في الحد من ممارسات غسل ااألموال في شركات 
 2865 التامین

 2065 .دور الجمعیة العامة في تحقیق نظام األمن الجماعي
 8715 دور الجبایة المحلیة في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة
 4748 دور الجبایة المحلیة في تمویل المشاریع التنمویة المحلیة
 144 .دور الجبایة المحلیة في تنمیة میزانیة الدولة

تمویل میزانیة الدولةدور الجبایة العامة في   . 1073 
 5918 دور الجبایة العادیة في تمویل الخزینة العمومیة
 7545 دور الجبایة العقاریة في تمویل الجماعات المحلیة
دور الدین في معالجة الجریمة والحفاظ على المجتمع ومقومات 
 8262 وجوده

الفالحيدور الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة في حمایة العقار   141 
دراسة موازنة بین التشریعات : دور الحیازة في الرھن الحیازي 

 7436 الوضعیة والشریعة اإلسالمیة

إقلیمیا و دولیا(دور الجزائر في مكافحة اإلرھاب الدولي   ) 357 
 4757 .دور الخزینة العمومیة في تنفیذ النفقات العمومیة

الوطنیة في تشجیع اإلستثماردور الحق العیني الوارد على األمالك   1682 



 10648 . دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحرایات العامة
دراسة مقارنة: دور الشھادة في إثبات الرجعة في الفقھ اإلسالمي   9438 
دراسة مقارنة: دور الشھادة في إثبات الطالق في الفقھ اإلسالمي   9437 

المحلیة في حمایة البیئةدور الضبط اإلداري للجماعات   5110 
دور الضبط اإلداري في حمایة الحقوق والحریات في ظل وباء 

19كورونا كوفید   481 

دور الضبطیة اإلداریة و القضائیة في مكافحة جرائم بطاقات 
 848 اإلئتمان اإللكترونیة و التعاون األمني الدولي حیالھا

ة الصوفیة وممارسة دور الشیخ عدة بن غالم هللا في نشر الحكم
 5238 القضاء

 7363 دور الشروط اإلستثنائیة في تمییز العقد اإلداري
 137 دور الضرائب في اإلنعاش اإلقتصادي الجزائري
دور الضریبة في مكافحة التلوث وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة 
 8959 في

 8386 دور الشرطة في المحافظة على مبدأ المشروعیة
دراسة مقارنة: ( الشكل في العقود دور   ) 10093 

 8989 دور القانون الدولي العام في النظام اإلقتصادي العالمي الجدید
 9639 دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق اإلنسان
 567 دور القانون الدولي العام في مجال حمایة البیئة
 2201 دور القانون في تكوین ثقافة اإلنسان

إعمال الشرط الصریح : دور القاضي إزاء الشرط الصریح الفاسخ 
دور القاضي في التحقق من وجود الشرط الصریح الفاسخ - الفاسخ   

................. 
6966 

 8513 دور القاضي اإلداري بین المتقاضي و اإلدارة
 9050 دور القاضي اإلداري في إثراء التشریع الجزائري

في الموازنة بین الضبط اإلداري والحریات  دور القاضي اإلداري
 9047 العامة

دراسة مقارنة : دور القاضي اإلداري في خلق القاعدة القانونیة 
 6900 بدور القاضي المدني و الجنائي

 5551 دور القاضي الجزائي في حمایة المال العام
دراسة مقارنة: دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي   3043 

دراسة مقارنة: القاضي في استكمال العقد في القانون المدني دور   600 
دور القاضي في تطبیق القانون األجنبي في القانون الجزائري و 
 9157 المقارن

دراسة تحلیلیة و تأصیلیة في الفقھ : دور القاضي في تعدیل العقد 
 981 اإلسالمي و القانون الوضعي

القراردور القیادة اإلداریة في إتخاذ   6051 
 10255 دور القرار اإلداري في حسن سیر المرفق العمومي

ي إرساء مؤسسات : دور القضاء اإلداري و الدستوري ف 
 2681 المجتمع المدني

 9011 دور القضاء الجنائي الدولي بتنفیذ القانون الدولي اإلنساني
 5040 .دور القضاء الدولي الجنائي في حمایة حقوق اإلنسان

القضاء الشرعي في إصالح األسرة دور  4085 



 2076 .دور القضاء في تطبیق آلیات حمایة البیئة في التشریع الجزائري
 5121 دور العون اإلقتصادي في حمایة المستھلك
 9672 دور العقوبات الذكیة في إدارة األزمات الدولیة
 9217 دور تشریعات الدول العربیة في مكافحة جرائم تبییض األموال
دور خلیة معالجة اإلستعالم المالي في مكافحة جرائم تبیض 
 9221 األموال

 2258 دور دیوان الترقیة والتسییر العقاري في الترقیة العقاریة
دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في تنفیذ المخططات البلدیة 
 1788 للتنمیة

ظل دور رئیس الجمھوریة في حمایة المؤسسات الدستوریة في 
2020التعدیل الدستوري لسنة  5549 

 4697 دور رخص وشھادات التعمیر في المحافظة على الطابع العمراني
 8358 دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة
 6604 دور شرطة العمران في حمایة البیئة
 6709 دور قوات حفظ السالم في الحفاظ على األمن الدولي
 10066 دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
 10506 دورالجمعیات في حمایة البیئة
 1661 .جنح ومخالفات المرور وإلغاء وسحب الرخصة

التواجد في أماكن معدة و مھیأة لتعاطي المواد : جنح المخدرات 
التواجد في الصیدلیات و المحالت المرخص لھا في  -المخدرة 

جنھ عدم إمساك الكشوف والدفاتر وعدم إرسالھا - اإلتجار  ... 
3736 

الخصوصیة وحمایة البیانات : دلیل أمن المعلومات والخصوصیة 
2ج : في العصر الرقمي   = Privqcy & Data Protection In 

Digital Era 
10222 

 8748 دلیل ممارسة مھنة المحاماة وأخالقیاتھا
عالقة المتقاضي والمواطن : مھن الحرة دلیل أعوان القضاء و ال

 8024 .................. بأعوان القضاء

 8029 دلیل الموثق
منظمات عالمیة  -منظمة األمم المتحدة : دلیل المنظمات الدولیة 

منظمات إقتصادیة إقلیمیة -متخصصة   9526 

الزواج والطالق(دلیل المتقاضي في مادة شؤون األسرة   ) 5925 
الكلمة للدفاع: المحامي دلیل  لطلبة الكفاءة المھنیة للمحاماة  :

مرشد قانوني مبسط یبین مھام المحامي وحقوقھ : والمحامیة الجدد 
 ...وواجبھ إزاء موكلھ

8038 

عربي-فرنسي:دلیل المحادثة الطبیة  = guide de la 
conversatio médicale:français-arabe 2720 

د قانوني و عملي مبسط یتناول مرش: دلیل المحضر القضائي 
 8028 أعمال و مھام المحضر القضائي

 903 دلیل المستھلك الجزائري
 164 دلیل التحري عبر شبكة األنترنت
 Le guide de la rédaction = دلیل التحریر اإلداري
administrative 10219 

 guide de l'expert judiciaire 8035 = دلیل الخبیر القضائي
الخبیر القضائي دلیل  = Guide de l'expert juriciare 8036 



 4012 دلیل الرسائل واألطروحلت الجامعیة
جذع مشترك طلبة : دلیل الطالب إلعداد وإخراج البحث العلمي 

 5084 العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة

 Guide des = دلیل تقنیات التحریر اإلداري والمراسلة
techniques de la redaction administrative de la 
correspobdance 

6554 

 110 دلیلك القانوني إلى التجارة الدولیة
 7394 جنحة عدم التبلیغ في قانون مكافحة الفساد
دأسالیب تطویر البرامج و المناھج التدریبیة لمواجھة الجرائم 
 4845 المستحدثة

المتزوجة في القانون الدولي الخاص المقارن و الفقھ جنسیة المرأة 
دراسة إنتقادیة لموقف . : اإلسالمي وفقا ألحكام النقض و القضاء

 .المشرع المصري
2152 

دراسة مقارنة. : جنسیة الشركة . 6419 
دراسة : حاالت تطبیق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانین 

 9053 مقارنة

الشعبي الوطني في النظام الدستوري الجزائريحاالت حل المجلس   8118 
 8120 حاالت حل المجلس الشعبي الوطني في النظام الدستوري الجزائري

دراسة مقارنة: حالة الضرورة وأثارھا في المسؤولیة الجنائیة   3398 
 411 حالة الضرورة في القانون الدولي اإلنساني

اسة مقارنةدر: حالة الضرورة في قانون العقوبات   53 
دراسة علمیة عملیة على ضوء قضاء : دائرة الجنح المستأنفة 

المعارضة  -إشكاالت التنفیذ  -غرفة المشورة : محكمة النقض 
 ... اإلستئنافیة

10469 

: الجزء األول : جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة 
 Arab states league : vol.1 4343 = إنشاء الجامعة و أھدافھا

دراسة قانونیة: جامعة الدول العربیة كمنظمة دولیة إقلیمیة   505 
: الجزء الثاني: جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة 

 4379 أجھزة الجامعة

 5059 خاصیة التجریم في الجریمة الجمركیة
ةدبلوماسیة المفاوضات والمؤتمرات الدولی  997 

 6597 دیوان العارف با أبي مدین الغوث
 10260 حدود إستخدام القوة في العالقات الدولیة

دراسة في : حدود اإلثبات العلمي في قضایا التزییف و التزویر 
التزویر الجزئي والكلي مادیا : المفاھیم واألسالیب و اإلجراءات

التوقیع على  - یخي التزویر التار -الزمن في المحرر  - وإلكترونیا 
 ...بیاض

5553 

حدود المسئولیة عن مضار الجوار في الشریعة الإلسالمیة والقانون 
دراسة مقارنة: المدني   6994 

حدود الرقابة القضائیة على التحكیم الداخلي في منازعات العقود 
دراسة مقارنة: اإلداریة   9788 

دراسة مقارنة. : حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء . 9624 
دراسة مقارنة: حدود سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادیة   5951 

 5998 حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة



 4864 حدود سلطة القاضي الجزائي في تفرید العقوبة
 9330 جداول ترمیز أسماء المؤلفین في المكتبات

الجزائريحیاد اإلدارة العامة في التشریع   . 9635 
دراسة مقارنة: خیار المجلس أحكامھ و أثاره في الفقھ اإلسالمي   9429 

 7801 خیارات الحائز في مواجھة التنفیذ على العقار المرھون
 4791 .حیازة العقار وتملكھ بالتقادم في التشریع الجزائري
 6568 حیازة العقار بین القانون والشریعة اإلسالمیة

 - التزویر. : األوراق الرسمیة و العرفیة و طرق الطعن علیھاحجیة 
الجھالة -اإلنكار   . 1474 

 7883 حجیة األدلة الرقمیة في اإلثبات الجنائي
 2376 حجیة المحاضر في اإلثبات الجنائي
 2004 حجیة المحرر العرفي في إثبات التصرفات العقاریة

في القانون األردني: حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات   2578 
 4719 حجیة اإلقتناع الذاتي للقاضي الجنائي

 -دراسة مقارنة : حجیة المعاھدات الدولیة أمام القاضي الجنائي 
التصدیق على  - نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي 

 .... المعاھدات الدولیة نشر المعاھدات الدولیة
1016 

دراسة مقارنة: (اإللكتروني في اإلثبات حجیة التوقیع  ) = The 
authority of elctronic singature in evidancce a 
compartive study 

2105 

 9677 حجیة التوقیع اإللكتروني في التشریع المعاصر
دراسة مقارنة: حجیة البرید اإللكتروني في اإلثبات   871 

التطور التاریخي : ئي حجیة البصمة الوراثیة في اإلثبات الجنا
الوسائل الفنیة  -البصمة الوراثیة  - لوسائل اإلثبات الجنائي 

 ....المستخدمة في تحلیل البصمة الوراثیة
9394 

 7995 حجیة البصمة الوراثیة في اإلثبات الجزائي
حجیة الدلیل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي في القانون 

دراسة مقارنة . :الجزائري والقانون المقارن . 2145 

 4865 حجیة الدلیل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي
حجیة الدلیل المادي في اإلثبات في الفقھ اإلسالمي ةو القانون 
 6881 الوضعي

 1130 حجیة الخبرة القضائیة في المادة العقاریة
یحوي على دراسة : حجیة الحكم الجنائي أمام القاضي المدني 

حجیة األحكام وشروط تطبیق الحجیة واألساس  تحلیلیة لمفھوم
 .....القانوني لھا وأساس حجیة الحكم

2992 

دراسة مقارنة: حجیة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني   3548 
 8353 حجیة الحكم الجزائي على المتابعة التأدیبیة
 2359 حجیة الحكم القضائي بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة
حجیة الدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة والمنازعات 
 2299 .المتعلقة بھ

 6930 حجیة الرسائل اإللكترونیة في اإلثبات المدني
دراسة مقارنة: " حجیة الشھادة في اإلثبات الجزائي   " 1324 

 739 حجیة القرار اإلداري الغیر منشور



 6564 حجیة القرار الدولي
المخ في اإلثبات الجنائيحجیة بصمة   5142 

حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریة المصرفیة وطبیعة 
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة: العملیة البنكیة  . 7923 

 8145 حجز وبیع العقار المرھون في ظل قانون النقد والقرض
 9427 حجز وبیع العقار المرھون في ظل قانون النقد والقرض

دلة الفنیة و التقاریر الطبیة و الشرعیة و التشریحیة و دحض األ
اإلستشاریة و الترجیحیة و أوجھ الطعن علیھا كسبب للبراءة في 
 ......... القانون الجنائي

7780 

 3636 حرمة أسرار الحیاة الخاصة و نظریة عامة للتفتیش
إعداد  -منھجیة البحث القانوني : دروس في المنھج القانوني 

 -إعداد وصیاغة مذكرات الدفاع  -التدریبات القانونیة وكیفیة حلھا 
 كیفیة تقدیم االستشارة القانونیة

7021 

وسائل المشروعیة: دروس في المنازعات اإلداریة   458 
دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة: دروس في المنازعات اإلداریة   5230 

العامة للقانون في النظریة : دروس في المدخل للعلوم القانونیة 
 10641 القانون الجزائري

المسؤولیة على : الكتاب األول : دروس في المسؤولیة اإلداریة 
 470 أساس الخطأ

نظام التعویض في : الكتاب الثالث : دروس في المسؤولیة اإلداریة 
 469 المسؤولیة اإلداریة

بدون المسؤولیة : الكتاب الثاني: دروس في المسؤولیة اإلداریة 
 468 خطأ

 10593 دروس في النظریة العامة لإللتزام
 -التجار  -األعمال التجاریة . : دروس في القانون التجاري الجدید

 4411 .األموال التجاریة

 8076 دروس في القانون الدولي الخاص
 9423 دروس في القانون الدولي الخاص
 10262 دروس في القانون الدولي الخاص

دراسة مقارنة: الفقھ الدستوري و النظم السیاسیة دروس في   2215 
 9422 دروس في تنازع القوانین
 7819 دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري
 4673 دروس في قانون التأمین الجزائري

نشأة علم اإلجرام وعوامل اإلجرام : دروس في علم اإلجرام 
 1468 الداخلیة والخارجیة مقرونا بإحصاءات جنائیة

Inatitutions politiques et droit constitutionnel 2212 
في ضوء أمر رئیس الجمھوریة " : طوارئ "جرائم أمن الدولة 

الجنایات والجنح المضرة بأمن الحكومة من : 2004لسنة  1رقم 
الجرائم  -جرائم األسلحة والذخائر  -جھة الخارج والداخل 

1914لسنة  10المنصوص علیھا في القانون رقم  ... 

1710 

 -الرشوة  -اإلرھاب  -الجاسوسیة : جرائم أمن الدولة العلیا 
األمبریة -إحتالس األموال   ....... 6171 

 7870 جرائم إستغالل األطفال في التشریع الجزائري
جرائم نظم المعالجة األلیة للبیانات في التشریع المقارن والشریعة  8213 



 اإلسالمیة
مال العائلي في التشریع الجزائريجرائم اإلھ  9645 

إساءة األمانة - الشك دون مؤونة  -السرقة : جرائم األموال   7664 
دراسة تحلیلیة تأصیلیة تطبیقیة: جرائم األموال العامة   ... 9782 

جرائم األموال العامة و الوظیفة العامة في الشریعة اإلسالمیة و 
 2542 القانون

اإلختالس ، اإلستیالء ، : العامة وجرائم الرشوة جرائم األموال 
التسھیل ، التربح ، الغدر ، اإلضرار العمدي واستغالل النفوذ، 
 ....والرشوة الالحقة وفي مجال المشروعات الخاصة

4121 

البالغ  -السب والقذف وإفشاء األسرار : جرائم اإلھانة العلنیة 
فقھ والقضاء والقانون جرائم الصحافة والنشر في ضوء ال - الكاذب 

1996/95 - 1995/93رقم   
10442 

 1216 جرائم اإلنترنت والحاسب اآللي و وسائل مكافحتھا
 3516 جرائم األنترنیت وبطاقات اإلئتمان والجریمة المنظمة

دراسة میدانیة في علم اإلجتماع الجنائي: جرائم الموظفین   3249 
االنسانیةجرائم اإلبادة الجماعیة و جرائم ضد   = crimes of 

genocide and crimes against humanity 4342 

جرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشریة وعقوباتھا في 
 3791 الشریعة والقوانین العربیة والقانون الدولي

اإلتجار في البشر  -تعریف اإلتجار بالبشر : جرائم اإلتجار بالبشر 
 1207 -------- و اإلستغالل الجنسي لألطفال

دراسة : جرائم اآلداب والفسوق والدعارة في التشریع الجزائري 
 1695 قانونیة مقارنة معززة باإلجتھاد القضائي

في شأن مكافحة  61/10جرائم القانون : جرائم اآلداب العامة 
 -الدعارة والرأي في نصوص القانون وما إذا كان یجب تعدیلھا 

عمیل معحمایة للمجتمع ورأي فعل ال ... 
9599 

اإلقتراض بربا فاحش  -إنتھاز إحتیاج قاصر  -جرائم اإلحتیال 
خیانة  - إختالس األشیاء المحجوزة من مالكھا  - وخیانة األمانة 

وجرائم الشیكات مقارنا بالتشریعات  - اإلئتمان على التوقیع 
 ...العربیة

93 

 6453 جرائم اإلحتیال و اإلجرام المنظم
و العوامل اإلجتماعیة و النفسیة المھیئة لھا جرائم اإلحتیال  7959 

جرائم اإلحتیال النصب و خیانة األمانة والشیك وألعاب القمار في 
 -الطرق اإلحتیالیة للنصب : النصب: ضوء الفقھ و قضاء النقض 

إتخاذ إسم كاذب لإلستالء على مال  -التصرف في مال الغیر 
الشیك یصرف  -یام الرصید عدم ق - سحب الشیك : ، الشیك...الغیر

، إستغالل...مجرد اإلرتباط  

10466 

 1984لسنة  31جرائم األحداث وتشریعات الطفولة في القانون رقم 
1996لسنة  12المعدل والقانون رقم   3558 

دراسة مقارنة: جرائم األحداث في القانون الدولي و الداخلي   6791 
تحلیل علمي : ض جرائم األحداث في ضوء الفقھ و قضاء النق

جناح  -رعایة األحداث المنحرفین : 1996لسنة  12للقانون الجدید 
1996لسنة  12شرح قانون األحداث الجدید  - األحداث  ... 

10441 

 8625 جرائم المخدرات
 8559 جرائم المخدرات في التشریع الجزائري



التعلیق على نصوص : جرائم المخدرات في ضوء الفقھ و القضاء 
العقوبات المنصوص علیھا لجرائم  - القانون فقھا وقضاء 

 ...المخدرات
1717 

دراسة تحلیلیة : جرائم اإلرھاب الدولي في التشریعات المقارنة 
 6925 للتشریعات الجنائیة العربیة واألجنبیة والشریعة اإلسالمیة

جرائم اإلرھاب الدولي في ضوء إختصاص المحكمة الجنائیة 
 7472 الدولیة

في ضوء الفقھ والقضاء: جرائم اإلرھاب خارجیا وداخلیا   9775 
دراسة تحلیلیة: جرائم اإلرھاب على المستوى الدولي و المحلي  . 1672 

 1999لسنة  155جرائم المرور طبقا آلخر تعدیالتھا بالقانون رقم 
یتضمن جرائم المرور و عقوبتھا و قیودھا و أوصافھا، ونصوص : 

 155طبقا آلخر تعدیالتھ بالقانون رقم  1973لسنة  66القانون رقم 
2777والئحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم  1999لسنة  ... 

2622 

جرائم اإلصابة الخطأ و القتل الخطأ الناتجة عن حوادث السیارات 
و دعاوى التعویض في حوادث السیارات ودعاوى التعویض في 

السیارات وضوابط  حوادث السیارات والتأمین اإلجباري على
 .تسبیب األحكام الصادرة في جرائم القتل واإلصابة الخطأ

3711 

أحكام محكمة  - دراسة قانونیة لجریمة النصب : جرائم النصب 
تطبیقات عملیة ألسالیب النصب  - النقض في جریمة النصب 

سمات جریمة النصب من حیث الجریمة -المختلفة   ... 
530 

العالج - المظاھر  -األسالیب : جرائم النصب واإلحتیال   3487 
إجتھادات و نصوص قانونیة: جرائم المطبوعات   5852 

جرائم اإلستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة األنترنیت وطرق 
 849 مكافحتھا في التشریعات الجنائیة والفقھ الجنائي اإلسالمي

األحكام الموضوعیة: الكتاب األول: جرائم النشر و اإلعالم   8414 
دراسة ) : الجرائم اإللكترونیة ( جرائم المعلوماتیة و اإلنترنت 

مقارنة في النظام القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتیة و اإلنترنت 
 مع اإلشارة إلى جھةد مكافحتھا محلیا و عربیا و دولیا

9684 

جرائم األعمال مابین قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد 
 6764 ومكافحتھ

 4937 جرائم اإلعتداء ضد األفراد باستخدام تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال
جرائم اإلعتداء على نظم المعالجة اآللیة في التشریع الجزائري 
 5199 المقارن

 6916 جرائم اإلعتداء على األموال
 8683 .............. جرائم اإلعتداء على األموال العامة و الخاصة

دراسة : اإلعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني جرائم 
 6915 مقارنة

 -القتل العمد والخطأ : جرائم اإلعتداء على األشخاص و األموال 
اإلعتداء  -اإلجھاض  - الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة 

 - القذف والسب والبالغ الكاذب وإفشاء األسرار  -على العرض 
بھاالسرقة وما یلحق  ... 

3657 

جرائم القسم الخاص في قانون : جرائم اإلعتداء على الدولة
دراسة تحلیلیة وفقا للفقھ الحدیث: العقوبات   8516 

 6924 جرائم اإلعتداء على الشرف و اإلعتبار بین الشریعة والقانون
 6203 جرائم اإلفالس



 5912 جرائم المفلس في القانون الجزائري و القانون المقارن
إثبات العقود  - عقود األمانة : جرائم التبدید في ضوء الفقھ والقضاء 

تسبیب جریمة  - تمام الجریمة والعقاب علیھا والحكم الصادر فیھا  -
الجرائم  -إختالس األشیاء المحجوزة  -التبدید ورقابة النقض 

أحدث أحكام النقض -الملحقة بالتبدید  . 

3608 

 409 جرائم البیئة وسبل المواجھة
 45 جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق
 8370 .جرائم البیئة في التشریع الجزائري
 4299 جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة

جریمة تزویر : جرائم التزویر و خیانة األمانة و استعمال المزور 
جریمة شھادة الزور - جریمة استعمال المزور  -الوثائق  .... 8682 

تزییف : جرائم التزییف و التزویر و الطعن بالتزویر و إجراءاتھ 
العمالت الورقیة والمعدنیة، مع اإلشارة ببیان واف عن ه العمالت، 

تزویر  -تزییف المسكزكات واألختام الحكومیة المصریة واألجنبیة 
جرائم إستعمال المحررات المزورة - المحررات الرسمیة   ... 

9252 

التزییف و التقلید و التزویر في قانون العقوبات وفقا ألحدث جرائم 
 2645 أحكام محكمة النقض

مقارنا بالتشریعات العربیة في ضوء : جرائم التزییف والتزویر 
 10481 مختلف األراء وأحكام محكمة النقض

ویتضمن مضمون كل جریمة وأركانھا : جرائم التشرد و التسول 
التشریعیة، ومبادئھا القانونیة، وقیودھا وعقوبتھا ونصوصھا 

وأوصافھا، وتعلیمات النیابات المتعلقة بھا، وعقوبة الوضع تحت 
 ...مراقبة البولیس القضائیة ، واإلداریة، ومدى دستوریة

2617 

المبادئ الشرعیة و القانونیة و آراء : جرائم التسعیر الجبري 
الشریعة اإلسالمیة و  الفقھاء والمحاكم و معیار العقوبة في كل من

 القانون الوضعي
10043 

 10589 جرائم التعذیب
في القانون المصري والمقارن: جرائم التعذیب   1953 

 -تعریف التعذیب  - دراسة مقارنة : جرائم التعذیب واإلعتقال 
أركان جریمة التعذیب في  - التطور التاریخي لجریمة التعذیب 

 ...القانون
9731 

الكومیدیا القضائیة: جرائم الدولة   10624 
 3460 جرائم الحاسوب و أبعادھا الدولیة
 3394 جرائم الحاسوب و األنترنت

الجریمة المعلوماتیة: جرائم الحاسوب و اإلنترنت   3549 
دراسة نظریة و تطبیقیة: جرائم الحاسب اآللي اإلقتصادیة   10615 

ألحدث أحكام محكمة جرائم الحیازة و إنتھاك حرمة ملك الغیر وفقا 
 2646 النقض و التعلیمات العامة للنیابات و الصیغ القانونیة

 9848 جرائم الحرب
جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان اإلحتالل 

دراسة على ضوء القانون الدولي الجنائي وقانون : الفرنسي 
 النزاعات المسلحة

10224 

دراسة قانونیة لعملیة : قطاع غزة جرائم الحرب اإلسرائیلیة على 
2009 - 2008الرصاص المصوب   . 10490 

 9664 جرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة بنظرھا



 482 جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر
القانون : جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني 

الدولي الجنائي و المسؤولیة الدولیةالقاون  -الدولي اإلنساني   4688 

جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وإصابات العمل 
 3699 والعاھات في ضوء القانون والطب الشرعي

 3700 جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا في ضوء الفقھ والقضاء
 8944 جرائم الرشوة وإستغالل النفوذ

المصري والقانون المقارنجرائم الرشوة في التشریع   7133 
 6159 جرائم الزنا
جرائم السب و القذف و البالع الكاذب ملحق بأحدث محكمة النقض 

القذب في حق - اقبات واقعة القذف  -تعریف القذف و السب : 
القصد الجنائي في جریمة القذف و السب- المواطنین   

1936 

وقانون اإلعالممدعم باإلجتھاد القضائي : جرائم الصحافة   8967 
دور النشر الصحفي في الرأي العام و : جرائم الصحافة و النشر 

الحصانة القانونیة التي یتمتع بھا الصحفي  - مدى تأثیره في المجتمع 
جرائم الصحافة - واجبات الصحفي والتزاماتھ القانونیة  - ... 

2604 

تبارھا نشأة الصحافة ومدى إمكانیة اع: جرائم الصحافة والنشر 
حقوق وواجبات الصحفیین  -التشریعات المنظمة للصحافة  - سلطة 
الركن المادي والمعنوي في جرائم  -العالنیة  -قیود الصحافة  -

الركن المادي في جرائم الخبر - الكلمة  ... 

7773 

الذم والقدح: جرائم الصحافة والنشر   3463 
 8563 جرائم الصحافة في التشریع الجزائري

دراسة قانونیة فقھیة مدعمة بالقرارات و األحكام : الشیك جرائم 
 1681 القضائیة

 9779 جرائم السرقة
 -اإلختالس  -إساءة اإلئتمان  -إغتصاب العقار  - جرائم السرقة 

 8013 تقلید العالمات الفارقة في ضوء اإلجتھاد

جرائم : جرائم السرقة في ضوء الفقھ والقضاء و الصیغ القانونیة 
السرقة  -السرقة باإلكراه - السطو على المساكن  -السرقة وأنواعھا 

 ....في الطرق و وسائل النقل
1724 

 4974 جرائم الصرف في التشریع الجزائري
 7762 جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتھا في التشریع الجزائري
 577 جرائم الكمبیوتر و اإلنترنت

 -جریمة سرقة البرامج والمعلومات : جرائم الكمبیوتر و اإلنترنت 
جریمة إتالف البرامج  -جریمة اإلستغالل غیر المشروع للكمبیوتر 

جریمة التحویل اإللكتروني غیر المشروع لألموال -والمعلومات   
... 

3443 

جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة 
دراسة مقارنة: والقانون   10369 

یتضمن مضمون كل : القذف و السب و إفشاء األسرار  جرائم
جریمة وأركانھا وعقوبتھا وأسباب اإلباحة فیھا وحدود حق النشر 
في الصحف، والنقد المباح والحصانة البرلمانیة، والدفاع أمام 
المحاكم، والقذف بطریق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، 
 ...وإثبات وقائع القذف

2620 

القذف و السب العلني و شرب الخمر بین الشریعة و القانونجرائم   2566 



دراسة مقارنة معززة : جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة 
 2590 بتطبیقات قضائیة

یشمل أركان تلك : جرائم القتل واإلصابة الخطأ والتعویض عنھا 
ام الجرائم، وعقوبتھا، وتسبیب األحكام فیھا، والتعویض عنھا أم

القضاء المدني أو الجنائي أو بطریق اإلدعاء المباشر حجیة األحكام 
 ...الجنائیة والمدنیة

10151 

القتل العمد مع  -جریمة القتل العمد : جرائم القتل العمد علما وعمال 
 -إقتران القتل بالجنایة  -القتل بالسم  - سبق اإلصرار أو الترصد 

ل الذي یقع على جریح الحربالقت -إرتباط القتل بجنایة أو جنحة  ... 
6172 

 9764 جرائم العنف و أسالیب مواجھتھا في الدول العربیة
اإلغتصاب: جرائم العرض   5431 

بحث عملي في ضوء الفقھ و : جرائم العرض في قانون العقوبات 
جنایة ھتك العرض  -ھتك العرض  - اإلغتصاب : قضاء النقض 
 -جرائم ھتك العرض  من ھم أصحاب السلطة في - بالرضاء 

الزنا -التحریض العلني على الفسق  ... 

10465 

جرائم  -جرائم قانون قمع الغش و التدلیس : جرائم الغش و التدلیس 
الغش  - جرائم استراد األغذیة المغشوشة والفاسدة  -غش األغذیة 

الغش الصناعي طبقا آلخر التعدیالت وأحدث أحكام  - التجاري 
وریة العلیامحكمة النقض والدست  

3559 

 -اإلرھاب اإللكتروني  - السیاحة  -غسیل األموال  -جرائم الفساد 
 9004 .المعلوماتیة

الرشوة واإلختالس وتكسب الموظف العام من وراء : جرائم الفساد 
 292 ...وظیفتھ في الفقھ اإلسالمي وقانون مكافحة الفساد

في برنامج بحث : جرائم الفساد وأثرھا على النشاط اإلداري 
 4926 الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث الجامعي

دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة: جرائم الفساد اإلداري   2123 
دراسة : جرائم الفساد الدولي و الوسائل القانونیة من أجل مكافحتھ 

 7969 تحلیلیة

الحجز القضائي وفقا : جرائم تبدید المحجوزات إداریا و قضائیا 
مرافعاتلقانون ال  ... 3271 

على البنوك (دراسة تطبیقیة میدانیة : جرائم بطاقات اإلئتمان 
 3472 ( األردنیة

رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة: جرائم تكنولوجیا المعلومات   6507 
جرائم تكنولوجیا المعلومات الحدیثة الواقعة على األشخاص و 

دراسة مقارنة: الحكومة   7121 

دراسة مقارنة: المعلومات اإللكترونیة جرائم تقنیة نظم   3911 
یتضمن جرائم خیانة األمانة ، و تبدید : جرائم خیانة األمانة 

الحجوزات ، و سرقة المستندات المقدمة للمحكمة ، وائتمان التوقیع 
على بیاض ، وعقوباتھا، وتطبیقاتھا القضائیة ومایجوز التصالح فیھ 

كررا المضافة إلى قانون م 18من ھذه الجرائم طبقا للمادة 
 اإلجراءات الجنائیة 

2621 

 7541 جرائم حرب فرنسا في الجزائر إبان اإلحتالل
جرائم حقوق اإلنسان بین اإلختصاص الدولي واإلختصاص 
 10556 العالمي

المعدل 1941لسنة  48وفقا للقانون : جرائم قمع الغش والتدلیس 
والقانون  1996لسنة  والالئحة التنفیذیة1994لسنة  281بقانون  4437 



باإلضافة ألحداث أحكام محكمة النقض وأحكام  1966لسنة  10
ملحق للقوانین الخاصة  1997المحكمة الدستوریة العلیا حتى سنة 

 بجرائم الغش والتدلیس والئح
جرائم قتل الثوار المتظاھرین و تعذیبھم و مسؤولیة القادةو الحكام 

طبقا للقوانین المحلیة و الدولیة من : و الزعماء في العالم العربي 
 ...... الناحیة الجنائیة و المدنیة و التأدیبیة

10586 

أحكامھا الموضوعیة وإجراءات مالحقتھا. : جرائم غسل األموال  . 1012 
 8779 جرائم غسل األموال و تمویل اإلرھاب في التشریعات العربیة

دراسة مقارنة: جرائم غسل األموال على شبكة األنترنت   9682 
 9350 جرائم غسل االموال
 1662 جرائم فرنسا في الجزائر وجھاد المرأة الجزائریة
 4302 دراسات و موضوعات عامة في شأن حقوق اإلنسان

الندوة الثانیة: إستقاللیة القضاء , دراسات ووثائق  1575 
 8553 دراسات معمقة في القانون الجنائي

القانون الجنائيدراسات معمقة في   9658 
حقوق  - دستوري  - إداري : دراسات معمقة في القانون العام 

 2737 اإلنسان

 4095 دراسات معمقة في العرف الدستوري
القانون الدولي الخاص نشأتھ : دراسات القانون الدولي الخاص 

األنظمة الكبرى للقوانین المعاصرة -ةتطوره  ... 1208 

اإلعدام والحق في الحیاة في العالم العربيدراسات حول عقوبة   : 
Studies on death penalty and the right tolife in the 
arab world 

8385 

الجزائر نموذجا: دراسات دستوریة و العولمة   183 
 10215 دراسات قانونیة

أداة لتفوق  1996إستعمال األوامر في دستور : دراسات قانونیة 
دعوى المنافسة غیر المشروعة لحقوق الملكیة  - السلطة التنفیذیة

 Law studies = ...الصناعیة والتجاریة
9207 

حل الشركة التجاریة وأثره على مسؤولیتھا : دراسات قانونیة 
الحمایة القانونیة لحق اإلنسان في  - الجزائیة في القانون الجزائري 

 Law studies = ..... صورتھ
182 

مجلة دوریة أكادیمیة : العدد األول : اسیة دراسات قانونیة و سی
 4917 نصف سنویة محكمة تھتم بمختلف المجاالت القانونیة و السیاسیة

دوریة أكادیمیة نصف : العدد الثاني : دراسات قانونیة و سیاسیة 
 4695 سنویة محكمة تھتم بمختلف المجاالت القانونیة و السیاسیة

مالحظات تطبیقیة حول  -اإلیجارعقد : دراسات قانونیة مختلفة 
نظرات حول عدم إستقرار المحكمة العلیا  - العقود التوثیقیة
 بخصوص بعض القضایا

9523 

عقود التبرع الواردة على : دراسات قانونیة في الملكیة العقاریة 
الجزء األول: الوقف : الملكیة العقاریة   10507 

المحكمة اإلستئنافیة في  - نحو محكمة جنائیة دولیة , دراسات قانونیة
عصر العولمة وإستعمال األنترنیت في  - النظام القضائي اإلسالمي 

الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق  -إختالس األموال 
 المجاورة

2397 

إستقاللیة إتفاق التحكیم كمبدأمن مباديء التحكیم , دراسات قانونیة 2401 



 -زمن النزاعات المسلحة الحمایة الدولیة للبیئة  - التجاري المعاصر 
1996دستور  -خطابات الضمان في المصارف اإلسالمیة   

التحكیم  -مفھوم المصلحة بإعتبارھا غایة للحق , دراسات قانونیة
جدول  -مفھوم التفویض اإلداري  - التجاري الدولي في الجزائر 

 التعویض عن حوادث السیارات
6770 

حبس المدین في الدین  -البرلمانیة مفھوم الحصانة , دراسات قانونیة
نصوص قانونیة  -طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات اإلداریة  -

 متعلقة باإلستثمار
2394 

اإلتجاھات الحدیثة للمشرع الجزائري في , دراسات قانونیة
 - محاوالتھ لدعم حقوق وضمانات المتھم على ضوء التعدیل الجدید 

المؤقت في قانون اإلجراءات ضمانات المتھم في نظام الحبس 
نصوص  -العقوبات المقررة لجرائم الشیك  -الجزائیة الجزائري 

 قانونیة متعلقة بالبیع باإلیجار

2396 

تطور مفھوم التسریح لسبب إقتصادي في الجزائر , دراسات قانونیة
 - المفھوم القانوني العام لفكرة النظام العام  -والقانون المقارن 

اتي في ظلالتحكیم المؤسس  O.H.A.D.A -  علم المیراث
بیتافقط75منظومة من ( ) 

2398 

تعلیق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في , دراسات قانونیة
بخصوص الطبیعة القانونیة ألراء لجان الوالئیة في  2001/06/11

نطاق إختصاص السلطات اإلداریة  - مادة الوظیف العمومي 
ة عملیات البورصة وسلطة المستقلة دراسة حالة تنظیم ومراقب

 الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالس

480 

سبب الطلب  - ضوابط المصلحة والموازنة بینھا , دراسات قانونیة
دور البصمة الوراثیة  -القضائي في ضوء الفقھ واإلجتھاد القضائي 

قانون األسرة -في تحدید النسب   
2400 

إشكالیة  - مل للدستور ضرورة التعدیل الشا, دراسات قانونیة
السر (المعلوماتیة بین حق الخصوصیة وإفشاء األسرار المھنیة 

منازعات العالمات الصناعیة والتجاریة -) البنكي نموذجا ... 
6771 

قانون التسجیل, دراسات قانونیة  2399 
: دراسات في العقد اإلداري الدولي و التحكیم في عقود الدولة 

للشروط الجدیدةة في العقود الدولة المبرمة مع تأصلیلیة تطبیقیة 
 .......األشخاص األجنبیة الخاصة بالتطبیق على عقودالفیدك

2029 

 5544 دراسات في مناھج البحث العلمي
 2587 دراسات في نظم وشبكات المعلومات
 6188 دراسات في المنھجیة
 630 دراسات في الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقیة

. : ات في المسئولیة المدنیة في القانون المدني الجزائريدراس
المسئولیة عن فعل األشیاء و التعویض -المسئولیة عن فعل الغیر  . 7810 

: نحو مسئولیة موضوعیة . : دراسات في المسئولیة التقصیریة
التقنین المدني بین اإلستقرار والتطور واألصالةوالمعاصرة في 

األفعال الشخصیة المسئولیة الموضوعیة عن ... 
9693 

 2382 دراسات في المكتبات و المعلومات
 176 دراسات في المكتبات ومراكز المعلومات
 8485 دراسات في المعلومات
 1751 دراسات في المعلومات والبحث العلمي والتأھیل والتكوین
 10428 دراسات فى النظام القضائى الدولى



التطور الحدیث في مسؤولیة الدولة : دراسات في القانون اإلداري 
النظم البدیلة لتحقیق العدالة والرقابة على أعمال  -عن القوانین 

 ...اإلدارة
7366 

 4306 دراسات في القانون اإلقتصادي
ارتكاب الجرائم الدلیة و التعاون : دراسات في القانون الدولي 

 2695 الدولي لحمایة الرؤساء

 studies in the international = دراسات في القانون الدولي
law 5804 

 1502 دراسات في القانون الدولي و الشؤون الدولیة
صندوق النقد الدولي : دراسات في القانون الدولي اإلقتصادي 

صند"ال  F.M.I" (اآللیات و السیاسات) 9129 

 8644 دراسات في القانون الدولي المعاصر
في دولة اإلمارات العربیة  دراسات في القانون الدولي الخاص

 10025 المتحدة

 1677 دراسات في القانون الدولي العام
 6235 دراسات في القانون الدولي العام

): في القانون الدولي الجنائي : ( دراسات في القانون الدولي العام 
 -حق تقریر المصیر  - الشرعیة الدولیة  -ضوء على المیثاق 

التسویة السلمیة للنزاع -اب اإلرھ -إستخدامات القوة  .... 
6222 

مشكلة النقض في القانون الدولى : دراسات فى القانون الدولى العام 
القانون واجب  -الجنسیة  -مفھوم إنكار العدالة، الضرورة  -

التطبیق على العقد المبرم بین المنظمة الدولیة وشخص القانون 
حكم محكمة العدل الدولیة في نزاع - الداخلي   .... 

10427 

 -طبیعة إختالف الفقھاء وأسبابھ . : دراسات في الفقھ المقارن
 7624 ....وجوب النیة في الوضوء

 1514 دراسات في الفقھ الجنائي اإلسالمي
مقارنة بالقانون الجنائي : دراسات في الفقھ الجنائي اإلسالمي 

 4391 الوضعي

بالقانون الجنائي مقارنة : دراسات في الفقة الجنائي اإلسالمي 
 4387 الوضعي

وتشمل دراسة : دراسات في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 
دراسة للسقوط الحق - .لبعض وظائف اإلستعجال في التنفیذ الجبري 

 ..............اإلجرائي و
9514 

المسؤولیة الجنائیة : دراسات في قانون العقوبات المقارن 
التعدي  - خطأ الجنائي والخطأ المدني ال -لألشخاص اإلعتباریة 
رجعیة القانون األصلح للمتھم في جرائم  -على سریة المرسالت 

 ... التموین

1094 

 9738 دراسات في قانون حقوق اإلنسان
 2207 دراسات في علم اإلجتماع الجنائي
 7056 دراسات في علم اإلجرام
 9468 دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات

 -دراسة في الخطورة اإلجرامیة : دراسات في فقھ القانون الجنائي 
إعادة  - إعادة المحاكمة  -التدخل في الجریمة  -تعدد الجرائم 

الظروف المخففة للعقوبة -وقف التنفیذ  - اإلعتبار  ... 
8719 

حول جریمة : دراسة وأبحاث تحلیلیة في قانون العقوبات الجزائري  8702 



جریمة إصدار شیك بدون  - جریمة تعاطي الرشوة  -خیانة األمانة 
 رصید
دراسة تقییمیة للرصید الوثائقي بمكتبة كلیة الحقوق بالجامعة 
 8714 المركزیة یحي فارس بالمدیة

 1187 دراسة حول فكرة القانون في الدستور
 1241 دراسة شرعیة ألھم القضایا الطبیة المتعلقة باألجنة البشریة

المتعلق  2009فیفري  25المؤرخ في  03- 09قانون رقم دراسة 
 8204 بحمایة المستھلك الجزائري

مقارنة بأحكام . : دراسة عن الھبة في قانون األسرة الجزائري
 5623 .الشریعة اإلسالمیة و القانون المقارن

األسباب : دراسة عملیة في أسباب اإلباحة وموانع العقاب 
الدفاع الشرعي -ة األسباب العینی -الشخصیة   10280 

 8238 دراسة في مصادر حقوق اإلنسان
دراسة في السیاسة التشریعیة و القضائیة ألعمال الجزاء اإلجرائي 
 9516 في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة

 642 دراسة في علم اإلجرام و العقاب
 7980 دراسة في علمي اإلجرام و العقاب
L'incrimination de génocide : étude comparée du 
droit de la cour pénale internationale et du droit 
francais 

7140 

 7944 خرافة التنمیة أو السوق العالمي لتجارة الجوع
Indépendence nationale et système juridique au 
Maroc 8895 

L'Indivisibilité en droit administratif 9058 
رھاب الدولي و الشرعیة الدولیة في ضوء أحكام الشریعة حرب اإل

دراسة نظریة تطبیقیة : اإلسالمیة و مبادئ القانون الدولي العام 
 على األحداث الدولیة الجاریة

677 

L'ineffectivité des peines : xx ème journées d'etude 
de L'Institut de sciences criminelles de poitiers 
vendredi 13 et samedi 14 guin 2014: Volume 
XXIX 

4573 

L'inexistence en droit administratif : contribition a 
l'étude de la fonction des nullités 5702 

L'influence de la convention européenne des droit 
de l'homme sur le droit civil 4580 

L'Influence juridique islamique au Maghreb : 
Algérie - Libye -Maroc - Maurtanie - Tunisie 8790 

L'infraction de change en droit Algerien 2515 
L'infraction pénale en droit public 7151 
 7469 . جرد األمالك الوطنیة كآلیة لحمایتھا في التشریع الجزائري

مقارنةدراسة : جریمة تبییض األموال   10356 
 8177 جریمة إھانة ھیئة نظامیة في التشریع الجزائري
 5369 .جریمة إنتھاك حرمة ملك الغیر فقھا وقانونا
جریمة منح إمتیازات غیر مبررة للغیر في مجال الصفقات  7859 



 العمومیة
 6596 جریمة منح اإلمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة

حالة قطاع غزة" دراسة تطبیقیة : الجنس جریمة إبادة   " 9697 
المتعلق  01 - 06جریمة إختالس المال العام في ظل القانون رقم 

 2075 .بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

جریمة إختطاف الطائرات المدنیة في القانون الدولي و الفقھ 
دراسة مقارنة: اإلسالمي   2038 

مقارنةدراسة : جریمة إستثمار الوظیفة   3906 
 2063 جریمة إستعمال محررات المزورة
جریمة إستغالل األطفال و حمایتھم في القانون الدولي و الشریعة 

حمایة األطفال في ضوء قواعد و مبادئ القانون الدولي : اإلسالمیة 
 ......... اإلنساني

6072 

جریمة إستغالل النفوذ ووسائل مكافحتھا على الصعیدین الدولي 
دراسة مقارنة: طني والو  10342 

01-06جریمة إستغالل النفوذ في ظل قانون مكافحة الفساد  5423 
 1997 جریمة اإلھمال الواضح

جریمة اإلھانة والتعدي على الموظف العام في قانون العقوبات 
 1066 الجزائري

 5976 جریمة اإلبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي
باألطفال وفقا للتشریع الجزائريجریمة اإلتجار   9083 

 9474 جریمة اإلتجار باألعضاء البشریة في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة: جریمة اإلتجار بالنفوذ   2226 

 797 جریمة اإلتجار بالبشر وفق التشریع الجزائري
 92 جریمة الوشایة الكاذبة في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: جریمة اإلتفاق الجنائي   863 
جریمة اإلجھاض بین الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي 
 5387 الجزائري

 5492 جریمة اإلختالس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ
األحكام الموضوعیة واألحكام : جریمة اإلحتیال عبر اإلنترنت 

 9916 اإلجرائیة

دراسة من : القانون الدولي جریمة اإلختفاء القسري لألشخاص في 
 4671 منظور القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 10655 جریمة اإلختفاء القسري في القانون الدولي
آفة تھدد المجتمع الدولي: جریمة المخدرات   2818 

 5875 جریمة المخدرات والمؤثرات العقلیة في التشریع الجزائري
جریمة : ات في ضوء القوانین واإلتفاقیات الدولیة جریمة المخدر

 - قرارات المحكمة العلیا  -المخدرات في قانوني الصحة والعقوبات 
األوامر  -اإلتفاقیات الدولیة والعربیة  - أحكام الشریعة اإلسالمیة 

 ،القوانین،

1817 

: جریمة اإلدعاء بتزویر شیك في ضوء قانون التجارة الجدید 
بالفقھ اإلسالمي دراسة مقارنة  491 

 33 جریمة النصب في قانون العقوبات الجزائري
جریمة اإلغتیال بین اإلعتبارات السیاسة و الموضوعیة وأثرھا 
 3438 .على الفرد و المجتمع



جریمة اإلعتداء على الحیاة في التشریع الوضعي الجنائي والتشریع 
 8941 اإلسالمي

اإلسالمیة و القانون الوضعيجریمة اإلغتصاب في ضوء الشریعة   4070 
التطور التشریعي للجریمة و : یشتمل على: جریمة البالغ الكاذب 

عناصر الجریمة  - الفرق بینھما و غیرھا من الجرائم المشابھة 
الحكم في الجریمة  -وتحریك الدعوى الجنائیة والتعویض المدني 

 وضوابط اإلدانة وعقوبة الجریمة

9357 

الجمركي جریمة التھریب  7405 
مسؤولیة الربان عن : (جریمة التھریب الجمركي وقرنیة التھریب 

نطاق : جریمة التھریب الجمركي): النقص والزیادة في الشحنة 
التھریب الجمركي، أركان جریمة التھریب الجمركي، اإلجراءات 

أساس المسؤولیة ، نفي : قرینة التھریب الجمركي -...الجنائیة 
 ...قرینة التھریب

6240 

تمییزھا عن الجنح  - التطور التشریعي  -ماھیتھا : جریمة التبدید 
 -إثباتھا وجودا ونفیا  -الركن المعنوي  - الركن المادي  -المشابھة 

اإلشتراك -الشروع  ... 
6901 

 5372 جریمة التجمھر في التشریع الجزائري
دراسة مقارنة: جریمة التحریض على اإلنتحار   . 1101 

األساس القانوني  - جریمة التحریض في قانون اإلعالم الجزائري 
 - العالمة التجاریة في التشریع الجزائري  - لعقد تحویل الفاتورة 

 قانون المرور
2395 

 5940 جریمة التحرش في التشریع الجزائري
 9038 جریمة التزویر في الوثائق اإلداریة والشھادات

اإللكترونیةجریمة التزویر في المحررات   3897 
 4769 جریمة التزویر في المحررات الرسمیة

 -نصوص قانونیة ( جریمة التزویر في التشریعات العربیة 
 2716 (اجتھادات قضائیة

 4971 جریمة التعذیب لإلقرار بالتھمة
 5914 جریمة التعذیب في القانون الدولي
 7875 .جریمة التعدي على الملكیة العقاریة

الدخول إلي نظام المعالجة االلیة للمعطیات و البقاء فیھجریمة   4920 
. : جریمة الحرابة وعقوبتھا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجنائي

 1177 .دراسة مقارنة

جریمة الحریق العمد واإلھمال في القانون الجنائي والفقھ اإلسالمي 
دراسة مقارنة:   3746 

دراسة : اإلرھاب والعقوبات جریمة الخطف في قانون مكافحة 
 1461 مقارنة

جریمة عرض أو قبول  -جریمة عرض الرشوة : جریمة الرشوة 
 9778 .........الوساطة في الرشوة

دراسة مقارنة : جریمة الرشوة و إختالس و ھدر األموال العمومیة 
 La = من خالل الفقھ و اإلجتھاد و النصوص القانونیة
Corruption 

2328 

الرشوة بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیةجریمة   5326 
 9364 جریمة الرشوة في التشریع الجزائري



 5491 جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة
دراسة مقارنة: جریمة الرشوة في قانون العقوبات   2570 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01/06جریمة الرشوة في ظل القانون 
 6342 .ومكافحتھ

 -الفعل الفاضح  - ھتك العرض - و جرائم اإلغتصاب : جریمة الزنا 
دعوى الزنا  - إثبات الزنا  -أركان الزنا  -التعریف بالزنا  - الدعارة 

جرائم اإلغتصاب - عقوبة جریمة الزنا  - في القانون المصري  .... 
3555 

 4682 جریمة الزنا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري
الزنا في الشریعتین اإلسالمیة و المسیحیة و القوانین جریمة 

القانون الفرنسي  -القانون اإلنجلیزي  -القانون الروسي : الوضعیة 
القانون المصري - . 

6165 

 5957 جریمة السب والقذف في التشریع الجزائري
 5828 جریمة الضرب والجرح في التشریع الجزائري

یتضمن الكتاب شرحا وافیا : بھا  جریمة السرقة والجرائم الملحقة
إختالس  - السرقة بجمیع أوصافھا تملك الشیئ الضائع : لجرائم

اإلستالء بدون نیة التملك على سیارة  -الراھن للشيء المرتھن 
اإلمتناع عن دفع ثمن الطعام أو  -تقلید المفاتیح  -مملوكة للغیر 

 ...الشراب

6178 

الجزائريجریمة السرقة الموصوفة في القانون   9169 
 7954 جریمة السرقة بین األصول والفروع في التشریع الجزائري
: جریمة السرقة بین الشریعة اإلسالمیة وقانون العقوبات الجزائري 

 5638 دراسة مقارنة

 10515 . جریمة الصرف في التشریع الجزائري
 6829 جریمة الكسب غیر المشروع

دراسة تحلیلیة مقارنة مدعمة : واإلعالم جریمة القذف بین القانون 
باالجتھاد القضائي لرجال القضاء واإلعالم على ضوء قانون 
 العقوبات واإلعالم

5124 

بین الشریعة اإلسالمیة والقانون : جریمة القتل الخطأ دراسة مقارنة 
 10291 الوضعي

دراسة في علم اإلجتماع الجریمة: جریمة القتل عند المرأة   5534 
 7869 جریمة القتل في التشریع الجزائري
 730 جریمة القرصنة البحریة في التشریع الجزائري

 -تاریخ االقرصنة : جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة 
إزدھار  - األمن العربي  - االھمیة اإلستراتیجیة للبحر االحمر

 القرصنة و إزدیادھا
2995 

ة القانونیة الدولیة عنھاجریمة العدوان و مدى المسؤولی  3361 
جریمة العدوان بین سلطات مجلس األمن وإختصاصات المحكمة 
 937 الجنائیة الدولیة

 4114 جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة
 4726 .جریمة الغش الضریبي في التشریع الجزائري
 4156 جریمة اختطاف األشخاص

دراسة مقارنة . :جریمة تلویث البیئة . 2636 
دراسة مقارنة: جریمة تھریب المھاجرین   8168 

 3544 جریمة تھریب المھاجرین في التشریع الجزائري



 2193 جریمة تبییض األموال
دراسة مقارنة: جریمة تبییض األموال   5946 
دراسة مقارنة: جریمة تبییض األموال   = Money laundering 8103 

األموال عبر البنوك وآلیات مكافحتھا في القانون جریمة تبییض 
 4696 .الدولي الجنائي

 5057 جریمة تبییض األموال في التشریع الجزائري
 5919 جریمة تبیض األموال

دراسة مقارنة: جریمة تزییف األختام   6368 
یتضمن شرحا : جریمة خیانة األمانة والجرائم الملحقة بھا 

سواء كانت في صورة عقد ودیعة (األمانة مستفیضا لجریمة خیانة 
أو إیجار أو عاریة إستعمال أو رھن وكالة أو مقاولة أو خدمات 
 ...(مجانیة

10150 

جریمة خیانة األمانة والجرائم المشابھة لھا في قانون العقوبات 
 7486 الجزائري والشریعة اإلسالمیة

 6628 جریمة خطف طائرة في ظل التشریع الجزائري
 01 - 06جریمة رشوة الموظفین العمومیین في ظل القانون رقم 

 6572 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

أركان جریمة شھادة الزور : یشتمل على: جریمة شھادة الزور 
الشھادة في الشریعة اإلسالمیة والقانون  -وإثباتھا و الحكم فیھا 

ة والشرعیة وإثباتھا الیمین الكاذبة في الدعوى المدنی -الوضعي 
 ...والحكم فیھا وعقوبتھا في الشریعة اإلسالمیة

6902 

 1079 جریمة قتل األم لطفلھا حدیث العھد بالوالدة
 9056 جریمة قتل الفروع في التشریع الجزائري

دراسة مقارنة: جریمة غسل األموال   2161 
دراسة مقارنة: جریمة غسل األموال   3368 

األموال بین الوسائط اإللیكترونیة و نصوص التشریعجریمة غسل   6650 
دراسة معمقة عن : جریمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت 

 6654 .......جریمة غسل األموال عبر الوسائط اإللكترونیة

 7005 جریمة غسیل األموال
دراسة مقارنة مع القانون العراقي و : جریمة غسیل األموال 

انيالمصري و اللبن  ..... 6842 

دراسة مقارنة: جریمتا السرقة واإلبتزاز   6495 
قیود و ضمانات: حریة الممارسة السیاسة للموظف العام   1298 

حریة المتعاقدین في إختیار قانون العقد الدولي بین النظریة 
دراسة تحلیلیة ومقارنة في ضوء اإلتجاھات الحدیثة: والتطبیق   6533 

تنظیم الصحافة  -نظام المطابع . : القانونحریة اإلعالم و  - 
 3080 ....الصحافة اإللكترونیة

 8633 حریة اإلعالم في القانون الدولي
حریة المعتقد وأحكامھا التشریعیة وأحوالھا التطبیقیة وأھمیتھا في 
 3410 حوار األدیان

 8278 حریة التنقل في النظام القانوني الجزائري
الصحافة المكتوبة في التشریع الجزائري حریة التعبیر وجرائم  5646 
في ضوء اإلتفاقیات الدولیة والتشریعات : حریة الرأي والتعبیر 

 10416 .الوطنیة و الشریعة اإلسالمیة و جرائم الرأي و التعبیر



دراسة تحلیلیة في التشریع المصري و القانون : حریة الصحافة 
 9875 المقارن

ضماناتھا حریة الصحافة تنظیمھا و  10123 
دراسة : حریة الصحافة في التشریع ومواءمتھا للمعاییر الدولیة 

 3462 مقارنة

Initiation à la rédaction des texes législatifs 
réglementaires et administratifs 2427 

Initiation à la rédaction des textes législatifs , 
réglementaires et administratifs 2426 

Initiation au droit public 5630 
Initiation au droit public et aux institutions 
administratives avec fiches de synthèse et Q.C.M. 8828 

Les Injonctions du juge : Actes du 24 colloque des 
instituts d études judiciares des 23 et 24 mars 2007 7276 

القانون والمجتمع, درسات ووثائق  = Le droit et la société 1576 
العھدة التشریعیة السادسة  -حركة مجتمع السلم والیة عین الدفلى 

األسئلة الشفویة وردود معالي الوزراءعلیھا - 2012/  2007 . 9085 

حركة رؤوس األموال في مجال اإلستثمار في ظل القانون 
 4699 الجزائري

l'institution judiciaire est le pilier de l'edification de 
l'état de droit : . 4483 

Institutions internationales 5753 
Institutions internationales 7323 
Institutions juridictionnelles 5741 
Intégrer la fonction publique internationale : ONU, 
OMC, OCDE, Union Européeenne... 5710 

international law and the question of western 
sahara 8797 

International Trade Terms : English - Arabic 
Dictionary = معجم إنجلیزي : مصطلحات التجارة الدولیة- 
 عربي

572 

L'internationalisation du jugement des actes de 
terrorisme international 7150 

Internet pour le droit : connexion, recherche, droit 5738 
Interpretation of psychological expressions : 
English - Arabic =  موسوعة شرح المصطلحات النفسیة

عربي -إنجلیزي :  
3851 

Introduction à la responsabilité 10396 
Introduction à la société musulmane : Fondement , 
sources et principes 1809 

Introduction à l'etude du droit 7264 
Introduction à l'etude du droit musulman 7310 
Introduction au droit 2496 
Introduction au droit 4642 



Introduction au droit civil 4528 
Introduction au droit : La règle de droit , les 
juridictions , les droits subjectifs 7226 

Introduction au droit comparé 8922 
Introduction au droit comparé : Les Grandes 
traditions juridiques dans le monde 8846 

Introduction au droit constitutionnel 2446 
Introduction au droit douanier 2463 
Introduction au droit et droit civil : Licence de 
droit 1 ère année 4639 

Introduction au droit fiscal 8921 
Introduction au droit fiscal et aux finances 
publiques 3984 

Introduction au droit international public 8928 
Introduction au droit international : formation - 
application - exécution 8905 

Introduction au droit social 10402 
Introduction générale au droit 2453 
Introduction générale au droit 2946 
Introduction générale au droit 7326 
Introduction générale au droit 8802 
Introduction générale au droit 9076 
Introduction générale au systéme judiciaire 
algérien : evolution et tendances 1962 - 2009 8918 

Introduire au droit 3351 
دراسة : خصم األوراق التجاریة في میزان الشریعة اإلسالمیة 

 3176 فقھیة معاصرة

الفقھ اإلسالمي و القانون المدنيحسن النیة وأثره في التصرفات في   4049 
دراسة في ضوء القوانین الداخلیة و : حسن النیة في إبرام العقود 

 7807 اإلتفاقیات الدولیة

المفھوم القانوني لعقود البیوع الدولیة : حسن النیة في البیوع الدولیة 
عناصر مبدأ  -مفھوم مبدأ حسن النیة في قانون التجارة الدولیة  -

النظام القانوني لمبدأ حسن النیة في تكوین العقد - النیة  حسن ... 
6221 

دراسة مقارنة: حسن النیة في العقود   152 
 3754 حضور صاحب الصفة اإلجرائیة في الدعوى القضائیة

في مصر واإلمارات : خطورة المخدرات ومواجھتھا تشریعیا 
في القانونرسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر : والدول العربیة  1364 

 1331 خصوصیات اإلجراءات الجزائیة المتبعة أمام قضاء األحداث
خصوصیات التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة المتعلقة 

2000لسنة) 1(بالوالیة على النفس وفقا للقانون رقم  6160 

 6261 خصوصیة المنازعات العقاریة أمام القضاء اإلداري
لجرائم التجارة اإللكترونیة في التشریع  خصوصیة المتابعة الجزائیة

 8101 الجزائري



 3646 خصوصیة اإلثبات في الخصومة اإلداریة
دراسة مقارنة. : خصوصیة المسئولیة المدنیة في مجال الدواء . 7912 

 9133 خصوصیة التعاقد اإللكتروني
 10188 خصوصیة الجرائم األسریة

لجزائريخصوصیة الجریمة الجمركیة في التشریع ا  1706 
 1043 خصوصیة الجریمة العسكریة
 8250 خصوصیة قواعد التجریم و العقاب في المادة الجمركیة
 5205 خصوصیة قانون مكافحة الفساد
 7437 جزاءات اإلخالل بأحكام تسجیل العقارات و المنازعات المتعلقة بھ

دراسة مفارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد و : حصانة المحامي 
 2352 النصوص القانونیة و التنظیمیة النقابیة

دراسة قانونیة مقارنة: حصانة المحامي   8588 
 6437 خصائص و طبیعة عقد ضمان اإلستثمار العربي
 9591 خصائص عقود تنمیة المال في الفقھ اإلسالمي
خطاب فخامة رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة في 

الرقابة على دستوریة القوانین النموذج  -المجلس الشعبي الوطني 
اإلعتراف  - الموارد البشریة أھداف وتحدیات  -الجزائري 

 ... بالحكومات اإلنتقالیة بین القانون

8716 

 2584 خطابات النوایا في مرحلة التفاوض على العقد
 2024 دساتیر الدول العربیة
 9202 دساتیر الدول العربیة

حسب آخر (الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة : دستور 
2008تعدیل لھ نوفمبر  ) 6706 

حسب آخر (الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : دستور 
فرنسي -عربیة ): 2008تعدیل لھ نوفمبر   = Constitution De 

La République Algérienne Démogratique et 
Populaire 

6687 

2002أبریل  10مع تعدیل :  1996نوفمبر  28دستور   = 
constitution du 28 novembre1996 avec la révision 
du 10avril 2002 

6695 

 5785 دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
رؤیة تطبیقیة للقاعدة الدستوریة في : دستور الدولة المدنیة الحدیثة 

اصرةالدولة المدنیة الحدیثة بین األصالة والمع . 3743 

 8131 دستور الجزائر
دراسة مقارنة: دستوریة المعاھدات الدولیة و الرقابة علیھا   1700 

 1997حصیلة المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الرابعة 
- 2002  2735 

محاضرات برنامج السنة الرابعة : حصیلة القانون الدولي للتنمیة 
لیسانس حقوق"  " 6763 

مقاربة قانونیة إلستعمال الشركات العسكریة : الحرب خصخصة 
 6555 واألمنیة في الحروب

 3717 خصخصة السجون
Islam : Droit finance et assurance 4482 

دراسة مقارنة: حكم نقل األعضاء من المیت إلى الحي   9349 



دراسة : حكم الوقف المعلق على شرط في التشریع الجزائري 
من قانون األوقاف 29المادة تفسیریة لنص   4988 

 3145 حكم البراءة في القضایا الجنائیة
 1253 .حكم استئجار األرحام
حكومة الشركات ودورھا في جذب اإلستثمارات األجنبیة وتحقیق 

مصر ( التنمیة المستدامة مع التطبیق على اإلقتصادات الناشئة 
ةدراسة قانونیة إقتصادی) : ودول الخلیج العربي   

1334 

النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمایتھ: حق المؤلف   8984 
دراسة مقارنة: حق المؤلف في القانون   6076 

و النظرة العربیة . : حق المؤلف في العالقا ت الخاصة الدولیة
 4022 .واإلسالمیة للحقوق الذھنیة في منظومة اإلقتصاد العالمي الجدید

في التشریع الجزائريحق الموظف في الراتب   5564 
 9032 حق اإلنتفاع الوقفي

حق اإلنتفاع بین أحكام القانون المدني وقانون األوقاف المعدل 
 8956 والمتمم

حق اإلنتفاع بین القانون المدني و قانون المستثمرات الفالحیة 
03-10قانون( ) 7090 

 9911 حق اإلنسان في التنمیة اإلقتصادیة و حمایتھ دولیا
 10095 حق اإلنسان في الحیاة ووسائل حمایتھ في القانون والشریعة
 7332 .حق اإلنسان في بیئة سلیمة ونظیفة في التشریع الجزائري
حق اإلنسان في بیئة سلیمة ونظیفة في ضوء الشریعة اإلسالمیة 
 9188 والقانون الدولي

حق اإلنسان في عدم التعرض للتعذیب في ضوء القانون الدولي 
 9647 . العام

حق اإلنتفاع -حق التصرف : مع ملحق عن (حق الملكیة العقاریة  ) 8357 
حق اإلنتفاع - مع ملحق عن حق التصرف : (حق الملكیة العقاریة  ) 8355 

الكتاب األول: : حق الملكیة في ذاتھ في القانون المدني   7677 
دراسة مقارنة: حق المتھم في محاكمة عادلة   9953 

دارسة مقارنة: المتعاقد في التعویض في العقد اإلداري حق   3352 
 7064 حق اللجوء في القانون الدولي
حق المجني علیھ في التعویض عن ضرر النفس في الفقھ اإلسالمي 
 6995 والقانون الوضعي

دراسة مقارنة: حق األجانب في التملك في القانون الدولي الخاص   2872 
لثالثالجزء ا: حق المرور   5860 

 4869 حق المرور لألرض المحصورة
 4786 حق المرور كقید على الملكیة العقاریة في القانون المدني الجزائري
 1614 حق اإلرتفاق في التشریع الجزائري
 7569 . حق اإلرتفاق في التشریع الجزائري

المنظمات الدولیة: حق المساواة في القانون الدولي   2938 
السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والقانون  حق المشاركة

 4217 الجزائري

من  62دراسة تحلیلیة للمادة : حق المشاركة فى الحیاة السیاسیة 
 3001 الدستور المصري مقارنة مع نظام فرنسا



 6738 حق المستھلك في اإلعالم
 7868 .حق اإلستمتاع بین الزوجین وآثاره وموانعھ الشرعیة

المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل اإلتصال الحدیثة بین حق 
دراسة مقارنة: الفقھ اإلسالمي و القانون المدني   3155 

حق اإلسترجاع في اإلیجارات التجاریة على ضوء آخر تعدیل 
05للقانون التجاري بموجب القانون رقم   7044 

 1071 حق اإلستعمال والسكنى في القانون المدني الجزائري
دراسة . : حق المضرور من الجریمة في تحریك الدعوى الجنائیة

 1245 .مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

 8234 حق اإلضراب لمستخدمي اإلدارات العمومیة
الفیتو: حق النقض   306 

 10097 حق التخصیص في التشریع الجزائري
القانون الجزائريحق البقاء في إیجار األماكن المعدة للسكن في   5133 

 10545 حق التعویض المدني بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني
 1754 حق التعلیم في المواثیق الدولیة
حق التعلیم في الجزائر بین النصوص الدستوریة والنصوص 
 9110 الدولیة

دراسة : حق الحیاة و سبل حمایتھ في النظم الوضعیة و اإلسالم 
 4970 مقارنة

 5117 .حق الحرمة الجسدیة في القانون الدولي
دراسة مقارنة: حق الحصول على المعلومات   3461 
دراسة مقارنة: حق الخصوصیة في القانون الجنائي   9981 

 3857 حق الدفاع أمام القضاء المدني
 10112 حق الدفاع أمام القضاء الجنائي

الدولي العامحق الدفاع الشرعي والحرب الوقائیة في القانون  . 6595 
 5349 .حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي
 2234 حق الرھن الرسمي وحق التخصیص
 450 حق الرجوع عن العقد

دراسة مقارنة: حق الزوجة في السكنى   3251 
 7102 حق الشفعة في التشریع الجزائري
 8054 حق الفیتو وأثره على الشرعیة الدولیة

في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في القانون الدوليحق الفرد   96 
 417 حق الفرد في السالمة الجسدیة في القانون الدولي
 10135 حق تقریر المصیر وإستعمال القوة المسلحة
 5404 حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة

رنفي القانون الدستوري المقا: حق رئیس الدولة في نقض القوانین   5389 
 7963 حقوق و واجبات المنتجین في إطار قانون المستثمرات الفالحیة
 7843 حقوق وإلتزامات الشریك في العقار الشائع
 1763 حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
 3445 حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
 10354 حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید

دراسة متعمقة في حقوق : القانون المقارن حقوق المؤلف في  6647 



 الملكیة الفكریة
 5247 حقوق األوالد في النسب والحضانة

في الحقوق الدستوریة و : سؤاال و جوابا  765حقوق المواطن 
السلطات الثالث - القانونیة و الحریات   ......... 3905 

الجزائريحقوق اإلمتیاز الخاصة العقاریة في القانون المدني   5473 
 7754 حقوق اإلمتیاز العقاریة في التشریع الجزائري
 5441 حقوق اإلمتیاز على زیادة القیمة
 3724 حقوق اإلنسان
 4357 حقوق اإلنسان
 5519 حقوق اإلنسان
 8618 حقوق اإلنسان

والحریات األكادیمیة في التعلیم العالي: حقوق اإلنسان   9681 
ضروریة للتشریع اإلسالمي مقاصد: حقوق اإلنسان   9412 

معارك مستمرة بین الشمال و الجنوب: حقوق اإلنسان   7938 
الحریات األساسیة: حقوق اإلنسان   1520 

الرؤى العالمیة و اإلسالمیة و العربیة: حقوق اإلنسان   1504 
القواعد و اآللیات الدولیة: حقوق اإلنسان   2774 

دراسة مقارنة: حقوق اإلنسان   649 
دراسة مقارنة بین العھود والمواثیق في الطرح : حقوق اإلنسان 

 10061 اإلسالمي والطرح الغربي

دراسة تحلیلیة مقارنة: حقوق اإلنسان   2200 
دراسة تحلیلیة مقارنة: حقوق اإلنسان   7369 

دراسة في علم اإلجتماع القانوني: حقوق اإلنسان   1330 
مبررات قیودھا في الدستور األردني ضماناتھا و : حقوق اإلنسان 

 2544 و التشریع المقارن

في ضوء الكتاب والسنة: حقوق اإلنسان   1457 
 698 حقوق اإلنسان من منظور عصري

مفھوم القانون الدولي اإلنساني : حقوق اإلنسان و المواثیق الدولیة 
النزاعات الدولیة المسلحة - و تطوره التاریخي  ........ 6129 

ق اإلنسان و الدیموقراطیةحقو  2266 
حقوق اإلنسان و حریاتھ و دور شرعیة اإلجراءات الشرطیة في 

دراسة تحلیلیة لتحقیق التوازن بین حقوق اإلنسان و : تعزیزھا 
 حریاتھ وأمن المجتمع تشریعیا، وفقھا، و قضاءا

3267 

 3919 حقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة
العالقة و المستجدات القانونیة: الشعوب حقوق اإلنسان و حقوق   8642 

 droit de l'homme et = حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب
droit des peuples 8646 

حقوق اإلنسان و ضماناتھا الدستوریة في إثني و عشرین دولة 
دراسة مقارنة: عربیة   1238 

 دراسة فقھیة فى ضوء: حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة 
 5817 أحكام القانون الدولى اإلنسانى

 5136 حقوق اإلنسان أثناء حالة الطوارىء بین النص و الواقع
 2164 حقوق اإلنسان ومعاییرھا الدولیة



دراسة مقارنة: حقوق اإلنسان واإلجراءات األمنیة   3163 
مقاربة بین النص والواقع: حقوق اإلنسان والحریات العامة   5468 

اإلنسان والسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الوطن العربيحقوق   = 
Human Rights and American Foreign Policy 
Towards The Arab World 

3400 

 728 حقوق اإلنسان والعدالة الجنائیة
دراسة مقارنة. : حقوق اإلنسان وحریاتھ  . = Human rights 3042 

المواثیق الدولیة وبعض  في: حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 
 3639 الدساتیر العربیة

حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في القانون الدولي الشریعة 
 3456 اإلسالمیة

 2607 .حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة
 8711 حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العالقة والمستجدات القانونیة

العالمیة حقوق اإلنسان السیاسیة في اإلسالم و النظم  6144 
 4998 حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرھاب و سندان الغرب
 3334 حقوق اإلنسان بین اإلمتثال واإلكراه في منظمة األمم المتحدة
 3813 حقوق اإلنسان بین النص و التطبیق

دراسة في الشریعة اإلسالمیة : حقوق اإلنسان بین النص و التطبیق 
 3895 و المواثیق الدولیة

 5978 حقوق اإلنسان بین النظم الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة
 10464 حقوق اإلنسان بین النظم القانونیة الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة
حقوق اإلنسان بین النظریة و التطبیق في مجال إستراتیجیات حمایة 
 1539 الطفولة

حریة دراسة في : حقوق اإلنسان بین المفھوم الغربي واإلسالمي 
 9197 العقیدة

 3407 حقوق اإلنسان بین التشریع و التطبیق
 10155 حقوق اإلنسان بین التشریع و التطبیق
 4948 حقوق اإلنسان بین السلطة الوطنیة والسلطة الدولیة
 9480 حقوق اإلنسان بین الشریعة و القانون نصا و مقارنة وتطبیقا

الجزء : والقانون الوضعي حقوق اإلنسان بین الشریعة اإلسالمیة 
 10496 األول

الجزء . : حقوق اإلنسان بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي
 1050 .الثاني

 2313 حقوق اإلنسان بین الشرعیة الدولیة و القانون الدولي اإلنساني
نموذج السعودیة: حقوق اإلنسان بین العالمیة و الخصوصیة   10292 

الفكر الغربي و الفكر اإلسالميحقوق اإلنسان بین   1521 
دراسة مقارنة: حقوق اإلنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائي   8981 

حقوق اإلنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة وتطورھا 
دراسة مقارنة: وضماناتھا   9113 

السكان والبیئة . : حقوق اإلنسان في مجال اإلعالمي واإلنترنت
مجال اإلعالموحقوق اإلنسان في  . 8771 

دراسة مقارنة بین : حقوق اإلنسان في مرحلة التنفیذ العقابي 
 2820 القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة



 3413 حقوق اإلنسان في نطاق جامعة الدول العربیة
تقریر المنظمة العربیة لحقوق : حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

الوطن العربياإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في   9358 

مرحلة ما قبل المحاكمة في : حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة 
 1784 الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

 598 حقوق اإلنسان في اإلسالم
 782 حقوق اإلنسان في اإلسالم

دراسة مقارنة: حقوق اإلنسان في اإلسالم   1263 
الواقع و التطلعات: حقوق اإلنسان في الحیاة التربویة   9317 

بین الحقیقة الدستوریة و الواقع المفقود: حقوق اإلنسان في الجزائر   8953 
 5643 حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة

دراسة : حقوق اإلنسان في القانون اإلسالمي و القانون الوضعي 
 2154 مقارنة

المحتویات و : حقوق اإلنسان في القانون الدولي و العالقات الدولیة 
 9127 اآللیات

 1273 حقوق اإلنسان في القرآن الكریم و دورھا في التنشئة اإلجتماعیة
 2084 حقوق اإلنسان في العالم المعاصر

دراسة تحلیلیة مقارنة: حقوق اإلنسان في دساتیر العالم العربي   21 
 10053 حقوق اإلنسان في ضوء قضاء المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان

من التدخل اإلنساني إلى : حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة 
 7841 مسؤولیة الحمایة

 3889 حقوق اإلنسان في ظل العولمة
منظمة التجارة العالمیة و الدول النامیة: حقوق الملكیة الفكریة   8970 

 9933 حقوق الملكیة الفكریة و أثرھا اإلقتصادي
ووسائل حمایتھا في الفقھ اإلسالمي والقوانین حقوق الملكیة الفكریة 

 6997 الوضعیة

دراسة مقارنة : حقوق الملكیة الفكریة والحقوق المجاورة 
لتشریعات الجزائر، تونس، المغرب، مصر، االردن والتشریع 

الجزء : دراسة مقارنة: الفرنسي، األمریكي واإلتفاقیات الدولیة 
 الخامس

10177 

اإلدارة نازعة الملكیةحقوق المالك إتجاه   10211 
 7485 حقوق المالك المنتزعة ملكیتھ
 7877 حقوق المتھم أمام القضاء الدولي الجنائي

 - اإلفراج  - الحبس  -التفتیش  - القبض : حقوق المتھم و ضماناتھ 
 1731 اإلعتقال

 2405 حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي اإلنساني
: المواثیق الدولیة وأصالة التشریع اإلسالمي حقوق المرأة بین 

دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الدولیة الخاصة 
 . بحقوق المرأة

2847 

حقوق المرأة بین اإلتفاقیات الدولیة و الشریعة اإلسالمیة و التشریع 
دراسة مقارنة: الوضعي   10413 

 4995 حقوق المرأة بین اإلعتدال و التطرف
 5337 حقوق المرأة بین التعالیم اإلسالمیة والمواثیق الدولیة



دراسة مقارنة في القانون الدولي العام: حقوق المرأة في اإلسالم   4378 
دراسة تأصیلیة من فقھ القرآن : حقوق المرأة في الشریعة اإلسالمیة 

 Women = الكریم و السنة النبویة و اآلراء الفقھیة المعتمدة
rights in islamic sharia :an ingrained study from 
quran gurisprudence sunnah,and the reliable 
gurisprudential views 

2757 

المرأة في القانون : حقوق المرأة في القانون الدولي و الشریعة 
المرأة في ظل حقوق اإلنسان -الدولي اإلنساني و القانون الدولي   

..... 
6091 

المرأة في ظل إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد حقوق 
عائدة حنا،سمیر فرنان بالي; )سیداو(المرأة  5422 

 5056 حقوق المطلقة بین الفقھ وقانون األسرة الجزائري
 846 حقوق المساھم في الشركة المساھمة
 2256 حقوق المساجین بین القانون الدولي والقانون الوطني

وإلتزاماتھ في القانون الدولي حقوق األسیر  10059 
 6125 حقوق األقلیات في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة. : حقوق األقلیات في القانون الدولي العام . 10495 
 8601 حقوق االنسان بین سیادة الدولة و الحمایة المدنیة
 5378 حقوق الحاضنة في التشریع الجزائري

: الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر اإلنحراف حقوق 
 7382 دراسة مقارنة في ضوء أحكام إتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل

 6126 حقوق السجناء و المعتقلین في القوانین الدولیة و القانون اإلنساني
حقوق السجناء وفقا ألحكام المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان 

العربیة والقوانینوالدساتیر  ... 3411 

 5960 حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 2718 حقوق السجین وضماناتھ في ضوء القانون والمقررات الدولیة

= ِحقوق الطفل بین النظریة و التطبیق  Children Rights : 
Between theory and application 3420 

دراسة : في ضوء اإلتفاقیات الدولیة حقوق الطفل ومعاملتھ الجنائیة 
 10410 مقارنة

دراسة فقھیة مقارنة: حقوق الطفل أحكامھ في الفقھ اإلسالمي   9499 
: حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري 

 4951 دراسة مقارنة

حقوق الطفل بین النص القانوني والواقع وأثرھا على جنوح 
دراسة تطبیقیة في علم األجتماع القانوني: األحداث   9139 

سمیر فرنان ; حقوق الطفل بین القوانین الداخلیة واإلتفاقیات الدولیة
 2678 بالي

 2611 حقوق الطفل بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي
دراسة مقارنة في القانون الدولي العام: حقوق الطفل في اإلسالم   = 

Child Rights in islam : A coparative study in public 
international law 

4345 

دراسة : حقوق الطفل في التشریعات الوضعیة و المواثیق الدولیة 
 3483 مقارنة

 5444 حقوق الطفل في الشریعة اإلسالمیة و اإلتفاقیات الدولیة



 7783 .حقوق الطفل
مقارنا مع شرعة في الشریعة والقانون : حقوق العباد في اإلسالم 

 Human Rights in Islam 8938 = حقوق اإلنسان

في الفقھ اإلسالمي و القانون : حقوق الغیر في العقود المالیة 
 1282 الوضعي

التعاون : حقوق تبادل المسجونین بین الدول وفق االتفاقیات الدولیة 
و العقوبات التكمیلیة -العقوبات األصلیة  -في تنفیذ األحكام دولیا 

 ........الجزاءات
6127 

 5109 حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولى
دراسة مقارنة في القوانین المصریة و : یقین القاضي الجنائي 

 1365 اإلمارتیة و الدول العربیة و األجنبیة

األسباب و : دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة 
 6306 الشروط

 8612 دعوى وقف تنفیذ القرار اإلداري
دراسة تحلیلیة: دعوى إسترداد المنقوالت المحجوزة   7920 

 1451 دعوى اإللغاء فى ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا
دراسة : دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

 5155 تشریعیة وقضائیة وفقھیة

ارنة من خالل الفقھ واالجتھاد والنصوص دراسة مق: دعوى الھبة 
 2333 القانونیة

للتنازل عن اإلیجار والترك والتأجیر من الباطن : دعوى اإلخالء 
 6367 في ضوء الفقھ وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوریة العلیا

دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد : دعوى المراباة 
 action d'usure 2332 = والنصوص القانونیة

دعوى النفوس و دعوى الجنسیة أمام القضاء العدلي و القضاء 
 10190 اإلداري

من خالل اجتھادات المحاكم وآراء (دراسة مقارنة : دعوى اإلفتراء 
 action en dénonciation calomnieuse 2331 = (الفقھاء

بالنفقة وأدلتھا التعریف  -التعریف بالنفقة الزوجیة : دعوى النفقة 
شروط وجوب النفقة - الشرعیة   ............ 10279 

 10108 دعوى البالغ الكاذب في جوانبھا العملیة
طرفا : دعوى التزویر الفرعیة المدنیة و دعوى التزویر األصلیة 

المحررات التي یطعن علیھا  -وقت الطعن بالتزویر  - الدعوى 
إجراءات دعوى التزویر - بالتزویر   ... 

10467 

 -اإلختصاص بنظرھا  -رفع الدعوى وتحریكھا : دعوى التعویض 
 7698 ............... الطلبات و الدفوع فیھا

 7336 دعوى التعویض في الفقھ اإلسالمي والقضاء اإلداري الجزائري
نظریة : دعوى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج 

وامعتصماه -الحمایة الدبلوماسیة الواجبة  ! 6379 

دراسة في الخبرة الوقائیة في القانون الفرنسي و : دعوى الخبرة 
 9099 إثبات الحالة بواسطة خبیر في القانون المصري

التعریف بالحراسة و أركانھا و : یشتمل على : دعوى الحراسة 
صور الحراسة القضائیة -أنواع الحراسة  -أھمیتھا العملیة  ... 9344 

من قانون المرافعات)  3( على ضوء المادة: بة دعوى الحس  3751 



دراسة مقارنة: دعوى الصوریة   = action de simulation 2330 
دراسة في أساسیات دعاوي األدلة: دعوى العرض   7921 

دعوى ثبوت النسب و دعاوى ثبوت الزوجیة و التبني للمسلمین و 
 10278 غیر المسلمین في ضوء الفقھ و القضاء

 5443 دعوى تجاوز السلطة في ضوء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة
 3908 دعوى بطالن حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة

دراسة عملیة تحلیلیة : دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء اإلداري 
 9302 ومقارنة بین القضاء اإلداري الفرنسي والنظام القضائي الجزائري

ة و نفاذ عقد الزواج ذي العنصر االجنبي و المحكمة دعوى صح
دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في القانون : المختصة دولیا بنظرھا 

األوربیة واألنجلوسكسونیة مع ملحق  -المصري القوانین العربیة 
 .شامل ألحكام القضاء المصري

2047 

 7570 دعاوى إ بطال التبلیغات و اإلنذارات غیر القانونیة
: قاعدة ال دعوى حیث ال مصلحة : دعاوى ومنازعات الصفة 

انتقال الصفة للغیر -انتقفاء الصفة أو المصلحة  - صاحب الحق  .... 2360 

مسؤولیات الخطیب في فسخ الخطوبة: دعاوى الوعد بالزواج   2357 
دراسة مقارنة : دعاوى الھیئة اإلتھامیة بین اإلجتھاد و اإلختصاص 

اإلجتھاد من خالل الفقھ و  7574 

 2343 دعاوى المجالس و الھیئات و المحاكم التأدیبیة
دراسة مقارنة: دعاوى اإلستمالك أمام القضاء   3367 

رجوع  -الخصم في اإلستئناف : دعاوى اإلستئناف المدنیة الجزائیة 
اإلستئناف الطاريء -عن اإلستئناف التبعي  ... 2340 

تمنع الشاري عند إنفاذ  - بیع شقة عقد : دعاوى البیوعات العقاریة 
مخالفة بنود العقد - موجباتھ   ........ 2341 

 7571 دعاوى التدخل و اإلدخال
 7576 .دعاوى التحرش واإلعتداء الجنسي
 2349 دعاوى البیع بالمزاد العلني

دراسة مقارنة من خالل الفقھ : دعاوى التزویر و إستعمال المزور 
نونیةواإلجتھاد والنصوص القا  2329 

اإلختصاص بدعوى : دعاوى التعویض اإلداریة و صیغھا 
 9809 ............. التعویض

دراسة مقارنة من خالل : دعاوى التعسف وإساءة إستعمال الحق 
 2344 الفقھ و اإلجتھاد و النصوص القانونیة

دراسة مقارنة: دعاوى الحیازة   5829 
 -دعوى ضمان التعرض : دعاوى الضمان في القانون المدني 

 4126 ..... دعوى ضمان العیوب الخفیة -دعوى ضمان اإلستحقاق 

دراسة مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد: دعاوى الغبن   2345 
دراسة : الشرط الفاسخ للعقود واإلتفاقیات  -دعاوى الفسخ الحكمي 

 2356 مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة

تصحیح اإلسم و الشھرة دعاوي  7575 
دراسة مقارنة من خالل الفقھ : دعاوى تغییر المذھب والدین 

 2355 واإلجتھاد والنصوص القانونیة

 898 دعاوى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري
الفقھ واإلجتھاد  -من خالل  - دراسة مقارنة : دعاوى جرائم القتل  2334 



 والنصوص القانونیة
 2346 دعاوى رخص البناء
حظر إستعمال بعض األسلحة على ضوء القانون الدولي اإلنساني 
 5827 .بین المبدأ والتطبیق

 4919 حظر استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر
 1723 دفوع و أحكام في قانون الإلثبات في المواد المدنیة
 2975 دفوع و عوارض الدعوى اإلداریة
 Cahies de Politique et de Droit 6471 = دفاتر السیاسة والقانون

مجلة علمیة محكمة یصدرھا المركز : دفاتر البحوث العلمیة 
المنظومة المصرفیة الجزائریة من التخطیط ألى : الجامعي لتیبازة 

معالجة تغیر الظروف في تنفیذ عقود التجارة الدولیة -التحریر  ... 
= Dafatir el bohouthe el ilmiya 

5812 

: عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي : دفاتر السیاسة والقانون 
و  03األنماط اإلنتخابیة في ظل التحول الدیمقراطي ورقلة یومي 

2010نوفمبر /  04  = Cahies de Politique et de Droit 
6472 

 Cahiers de politique et de droit 6470 = دفاتر السیاسة والقانون
) : معلقا علیھا بأحكام النقض(دفاع المتھم في الجرائم العسكریة 

تقسیمات وأركان  - ماھیة الجریمة العسكریة  - حقوق الدفاع
الدفوع  -جرائم القسم الخاص  - الركن الشرعي  -الجریمة 

العقوبة وحدود سلطة المحكمة - الجوھریة   

5252 

الصفقات العمومیة دفتر البنود اإلداریة العامة المطبقة على 
219-21المرسوم التنفیذي : لألشغال   9623 

مدى إمكانیة دفع المسئولیة : دفع المسئولیة عن أضرار التلوث 
أثر  - أثر أسبقیة اإلستغالل على مسئولیة الملوث  -بالسبب األجنبي 

 الترخیص اإلداري على مسئولیة الملوث
1291 

منظمة األمم المتحدة والتنظیمات حفظ السلم واألمن الدولیین ما بین 
 301 اإلقلیمیة

Je veux réussir mon droit : méthodes de travail et 
clés du succés 4584 

Le Juge communuataire et la mer 5731 
Le Juge d'instruction : théorie et pratique de la 
procédure 4477 

Le jugement des offres dans les marchés publics 7338 
La jurisprudence du CIRDI volume 1 : 1965-2003 5686 
La jurisprudence du CIRDI volume 2 : 2004-2009 5685 
Justice et Législation 8911 
La justice pénale en france : dimension historique 
et européenne 7152 

Justice pénale et procès équitable : exigence de 
délai raisonnable présomption d'innocence droits 
spécifiques du prévenu volume 2 

7184 

Justice pénale et procès équitable : notions 
générales 7183 

De la loi et de l'état; Patricia Blanc- Gonnet 
Jonason Trad. : une contribution de ll'école 8391 



scandinave a la théorie réaliste du droit 
De la prévention à la résolution des conflits en 
copropriété. : Prévenir - négocier - résoudre. 8814 

De la traductibilité du droit 5715 
De l'accident du travail à la maladie : la 
métamorphose du risque professionnel : enjeux et 
perspectives 

8839 

la langue des des gens de robe : Dictionnaire 
trilingue juridique et économique détaille : 
Trançais - Anglais - Arabe =  قاموس ثالثي :لغة المحاكم

عربي موسع -إنجلیزي  - فرنسي : قانوني و إقتصادي موسع   

7250 

Larousse : Dictionnaire de français Compact 7207 
Larousse Chambers : English french - Français 
Anglais 7171 

Law Dictionary : English - Arabic =  القاموس القانوني :
عربي - إنكلیزي   6382 

Leçons de droit civil . Tome 1, Introduction à 
l'étude du droit , premier volume 4474 

Lecons de droit de l'environnement 5727 
Legal and political dictionary:English- Arabic : 

قاموس المصطلحات القانونیة و السیاسیة= عربي  - إنجلیزي   1811 

Legal English L'anglais Juridique 5678 
Legal English Terms :  القانونیةموسوعة المصطلحات  354 
legal terminoligy : learn, proceed and have fun = 

تعلم ، تقدم و استمتع: المصطلحات القانونیة   5763 

Legal terminology : 7299 مصطلحات قانونیة باإلنجلیزیة 
Legal Terminology : English - Arabic =  المصطلحات

ملة إلى اللغة العربیةالقانونیة باللغة اإلنجلیزیة مع ترجمة كا  1 

Législation médicale 5750 
Lexicon of stock market terms : English - Arabic 9071 
Lexique de droit des sociétés et des groupements 
d'affaires 4572 

Lexique des termes d'assurance 7197 
Lexique des termes juridique 5714 
Lexique des termes juridique : Français - Arabe - 
Anglais =  إنجلیزي -عربي - فرنسي : مفردات اللغة القانونیة  3 

Lexique Des Termes Juridiques : Droit - 
Commerce - Economie - Finances - Statistique : 
Français - Arabe =  قانون : معجم المصطلحات القانونیة- 

عربي -فرنسي : إحصاء  - مالیة  -إقتصاد  -  تجارة  

7252 

Lexique Des Termes Juridiques En Quatre 
Langues : Français - Anglaise - Italienne - Arabe - 
Sharia : Sens Analytique..... :  المعجم القانوني رباعي

شرح : شرعي  - عربي  - إیطالي  - إنجلیزي  -فرنسي : اللغة 
وتأصیلي مقارن باللغة العربیة للمصطلحات القانونیة تحلیلي   

351 



Lexique Français - Arabe du droit et des 
disciplines auxiliaires 10668 

Lexique juridiqueM France - Arabe suivi de 
formulaire judicaire = عربي مع  -فرنسي : قاموس قانوني
 نماذج العرائض القضائیة

9075 

Libertés et droits fondamentaux 2947 
Libertés fondamentales et droits de l'homme : 
textes français et internationaux 7926 

Libertés publiques et droit de l'homme 8829 
Les libertés universitaires a l'abandon : Pour une 
reconnaissance pleine et entiére de la libérté 
académique 

8904 

Libertés, justice, tolérance : volume 2 4525 
La loi 2433 
La loi 7149 
Les Lois"Bioéthque" A l 'epreuve des fait; pref. 
Elisabeth Guigou 5735 

Lors de sa derniere visite à Alger,Jean-Pierre 
Raffarin :" j'ai trouvé le Président Boutaflika trész 
informé et trés mobilisé" 

7173 

LA Lutte contre la cybercriminalité : Actes du 
séminaire international Alger le 5-6-Mai 2010 = 

2010ماي  6-5محاربة الجریمة المعلوماتیة ملتقى دولي الجزائر   
4472 

La lutte contre le terrorisme : l'hypothese de la 
circulation des normes 5711 

Les M.A.R.C. dans l'assurance 10508 
La maladie du salarié 8836 
Les maladies professionnelles 4593 
Le mandat administratif 3464 
Manuel de contentieux administratif 8786 
Manuel de droit diplomatique 8903 
Manuel de l'enquete pénale 10372 
Manuel d'introduction historique au droit 3974 
Manuel du conseil de l'europe : strucure 
fonctionnement realisations 8930 

Manuel du fonctionnaire : Droit du travail 4491 
Manuel, Droit administratif des biens 5672 
manuel, droit des affaires : commerçants - 
concurrence - distribution 2484 

Marchés de fournitures courantes et services : 
Cahier des clauses administratives générales 
(CCAG) fournitures courantes et services 

2491 

Marchés financiers : principes directeurs issus de la 
jurisprudence 2003 - 2014 4538 



Mécanismes juridiques des relations commerciales 
internationales de l'Algerie 2450 

le Meilleur du DCG2 droit des sociétés et autres 
groupements d'affaire : les themes clés sous forme 
de fiches mémo - une battrie d'exercices corrigés 

8886 

Mémento de droit public : Les grandes dates 9166 
Le mémento des marchés publics de travaux : 
intervenants , passation et exécution 2473 

Mémentos :LMD, droit administratif des biens 2432 
Métaphysique et éthique au fondement du droit 9234 
Méthode de français juridique 4574 
Méthodologie de la recherche documentaire 
juridique 5683 

Méthodologie des exercices juridiques : droit privé, 
droit public, histoire du droit... 7206 

Méthodologie du droit administratif : Cas pratique 
, commentaire d'arrêt , commentaire de texte , 
dissertation , fiche d'arrêt 

7146 

Méthodologie et aspects formels de la recherche : 
petit manuel à l'usage des juristes 7269 

Méthodologie juridique : Méthodologie de la 
recherche documentaire juridique 5700 

Méthodologie juridique : Méthodologie de la 
recherche documentaire juridique 5701 

Modernisation de la sécurité civile 10392 
Les Mondes du droit de responsabilité : regards sur 
le droit en action 7176 

La Mondialisation des politiques de concurence 8881 
Montage d'une opération immobilière privée : 
Prospection fonciéère - études préalables et pré-
opérationelles - montage juridique et financier... 

7301 

La motivation formelle des actes administratifs en 
matiére de marchés publics 7244 

N°=04, Revues trimestielle de droit civil 7159 
 10300 رھن المحل التجاري في التشریع الجزائري
 5177 رھن حق اإلمتیاز الفالحي

 - خیار دعم اإلستقرار یفتح الطریق الى التنمیة : رئیس المجلس
 1605 ...ترسیخ ثقافة التعاون والتكامل مع البرلمان

رئیس الحكومة أو الوزیر األول حسب الحالة في ظل التعدیل 
2020لدستوري ا  4674 

 Les = رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ضباطا للشرطة القضائیة
President des assemblees populaires communales 
officiers de la police judiciaire 

6200 

رد ومخاصمة القضاة : رد و مخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة 
 9347 ............ والمستشارین وأعضاء النیابة العامة



 9580 رد اإلعتبار بالنسبة للموظف
رد اإلعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري الطبیعة القانونیة 

جھة  - أنواعھ  - صیغھ : دراسة مقارنة: واإلختصاص واإلجراءات 
رد اإلعتبار والعفو الشامل بالفقھ  -آثاره  -إجراءاتھ  - إصداره 

 17بنصوص اإلفالس طبقا للقانون رقم  وقضاء النقض مع ملحق
وأحكام  1999لسنة   

4122 

 5294 رد اإلعتبار في القانون الجزائي الجزائري
 1041 رد التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري

شروطھ وصفاتھ و آدابھ: رجل األمن في اإلسالم   1173 
 4886 رخصة الھدم

المتعلقة بھارخصة البناء و المنازعات   6573 
 3653 رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المتعلقة بھا
 10008 رخصة البناء في األراضي الفالحیة

19-15رخصة البناء في ظل المرسوم التنفیذي رقم   5299 
 8505 رخصة التجزئة في التشریع الجزائري

ة مقارنةدراس. : رضا المریض عن األعمال الطبیة و الجراحیة . 14 
 7126 رضاء المضرور بالضرر و أثره على الحق في التعویض
 3551 .رسالة مجلس االمة

القرائن بما في ذلك قوة الشيء  -الیمین  - اإلقرار : رسالة اإلثبات 
الجزء ...... : المعاینة وفق آخر التطورات القانونیة و -المحكوم بھ 

 الثاني
2033 

عبء اإلثبات  -أركان اإلثبات : األول الجزء : رسالة اإلثبات  - 
شھادةالشھود وفق آخر التطورات القانونیة  -الكتابة  - طرق اإلثبات 

 .......... والفقھیة
2034 

خالصة أعمال دورات المجلس , تحدي وتنمیة: رسالة المجلس 
2003دیسمبر  - 2002دیسمبر  : لفترة  2725 

المانعة جنوح من یمیل إلى األسنة القاطعة :رسالة التداوي بالخمر
 1277 :التداوي بالخمرة التي ھي لجمیع الشروط جامعة

اإلستعجاالت : رسالة في اإلستعجاالت اإلداریة الجزء األول في
حریة، اإلستعجال  - توقیف، اإلستعجال -اإلستعجال : الفوریة 

 التحفظي
475 

صناعة تسفیر الكتب وحل الذھب: رسائل نادرة   4679 
La norme pénal et lea relations de travail 9079 
Notions fondamentales de droit 5667 
Le nouveau code de droit économiique : Quelle 
incidences sur les professions libérales? 3981 

Nouveau dictionnaire des difficultés dui français 
moderne 2487 

Nouveau Dictionnaire Juridique :  القاموس القانوني
فرنسي - عربي مع مسرد عربي  -فرنسي : الجدید   951 

Le Nouveau Petit Robert de la langue franaise 
2009 : ditionnaire alphabétique et analogique de la 
langue franaise 

8877 

Le nouveau régime des autorisations d'urbanisme : 2460 



Permis de construire , d'aménager , de démolir , 
déclaration préalable , contentieux 
Les nouvelles frontières du Droit international 
humanitaire 5659 

مسؤولیة اإلدارة عن : ركن الخطأ في المنازعات اإلداریة 
 6299 القرارات والعقود اإلداریة

دراسة مقارنة بین القانون . : ن الخطأ في المسؤولیة المدنیةرك
 9390 .المدني المصري و الیمني و الفقھ اإلسالمي

دراسة : ( رقابة ھیئة سوق رأس المال على الشركات المساھمة 
أھمیة سوق رأس المال  -سوق المال ماھیتھ وأقسامھ  -) مقارنة 

صور جرائم سوق رأس المال -ووظائفھ  ... 
1013 

دراسة مقارنة: رقابة اإلمتناع على دستوریة القوانین   = 
obstention control on the constitutionality of laws : 
A comparative study 

3550 

: دراسة مقارنة : رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفیذیة 
تونس, الجزائر   9596 

على العقار الفالحي في  رقابة الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة
 4715 التشریع الجزائري

دراسة حالة الجزائر: رقابة السلطة المركزیة على البلدیات   4670 
 5916 رقابة القاضي اإلداري على مشروعیة القرار اإلداري
 1789 رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقدیریة لإلدارة

التأدیبي بالنسبة للموظفرقابة القاضي اإلداري على القرار   . 7828 
دراسة مقارنة: رقابة القاضي الجنائي لمشروعیة القرار اإلداري   7453 

 8476 رقابة القضاء اإلداري على الصفقات العمومیة
دراسة مقارنة. : رقابة دیوان المحاسبة اإلداریة المسبقة . 627 

 1337 رقابة دستوریة القوانین
المبادئ النظریة و التطبیقات الجوھریة: ن رقابة دستوریة القوانی  9746 

دراسة مقارنة: رقابة دستوریة القوانین   5997 
رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة في القانون 
 9084 الجزائري والمقارن

 7418 رقابة غرفة اإلتھام على أعمال الضبطیة القضائیة وقاضي التحقیق
المؤسسات اإلصالحیة و العقابیة: نزالء رعایة و تأھیل   688 

دراسة مقارنة بین : رفع المسؤولیة الجنائیة في أسباب اإلباحة 
المذاھب الفقھیة المعتمدة تبحث في معاني المسؤولیة واإلباحة وأدلة 
مشروعیة دفع الصائل واألعمال الطبیة واأللعاب الریاضیة كما 
 The removal of criminal = ...تبحث في حق التأدیب
liability in cases where it 

4394 

رفع الدعوى بالطریق اإلستثنائي بین قانوني المرافعات المدنیة و 
التصدي-الدعوى المباشرة: اإلجراءات الجنائیة  ... 9653 

 4075 سلوك المواطنة التنظیمیة وعالقتھ باإلبداع اإلداري
مقارنةدراسة : ضمان مخاطر المنتجات الطبیة   5460 

 1064 ضمان التعرض واإلستحقاق في عقد البیع
ضمان العیوب الخفیة التي تقع على عاتق بائع العقار ومشیدي 

نطاق الضمان لمھندسى البناء . : البناء المقاولین والمھندسین 2583 



 ....والمقاولین
 1455 ضمان صالحیة المبیع للعمل مدة معلومة

الصفقات العمومیةضمانات مبدأ المنافسة في   8255 
 6793 ضمانات مبدأ سیر المرفق العام
 34 . ضمانات مخاطر القروض العقاریة في الجزائر

دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي و : ضمانات إستقالل القضاء 
 9667 األنظمة الوضعیة

 6741 . ضمانات إستقاللیة السلطة القضائیة
اإلسالمي الدولي و القانون الدولي ضمانات إقرار السالم في الفقھ 

دراسة مقارنة: العام  . 5204 

 Guarantees of = ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
suspect provision of international penal court 8344 

 6153 ضمانات المتھم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة
اإلبتدائي في ظل قانون اإلجراءات ضمانات المتھم أثناء التحقیق 

 4906 الجزائیة

 4001 ضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة
ضمانات المتھم في إجراءات التحقیق اإلبتدائي المقیدة لحریتھ 

ماھیة التحقیق اإلبتدائي : دراسة مقارنة: والماسة بشخصھ 
طبیعة التحقیق اإلبتدائي ونطاقھ القانوني - وضماناتھ   - .... 

10207 

الجزء : دراسة مقارنة : ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة 
خالل مرحلة التحقیق اإلبتدائي : األول   :خالل مرحلة المحاكمة  :

 الجزء الثاني
6010 

 7579 ضمانات الودائع البنكیة في القانون الجزائري
 8966 ضمانات المخاطبین بالقرارات اإلداریة

العادلة للمتھم أمام المحاكم الجنائیة الدولیةضمانات المحاكمة   1652 
 1615 ضمانات المحاكمة العادلة في القانون الجزائري

بحث فقھي . : ضمانات المحكوم علیھ في مرحلة التنفیذ العقابي
 1148 .مقارن

 6790 ضمانات المحكوم علیھم في المؤسسات العقابیة
 3484 ضمانات المرأة في حقوق اإلنسان
 6736 ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة

الجزء الثاني: ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة   1703 
دراسة مقارنة: ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة   1675 
دراسة مقارنة : ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة 

التطبیقیة المقررة للمشتبھ فیھ في التشریع للضمانات النظریة و 
 الجزائري و التشریعات األجنبیة و الشریعة اإلسالمیة

9601 

 5832 ضمانات اإلستثمار في التشریع الجزائري
دراسة قانونیة مقارنة ألھم : ضمانات اإلستثمار في الدول العربیة 

ظمة التشریعات العربیة والمعاھدات الدولیة مع اإلشارة إلى من
 التجارة العالمیة ودورھا في ھذا المجال

10099 

 6531 ضمانات اإلستثمارات األجنبیة في القانون الدولي
 103 ضمانات المكتتب في عقد البیع بناء على التصمامیم

دراسة قانونیة مقارنة ألھم : ضمانات االستثمار في الدول العربیة 
اإلشارة إلى منظمة التشریعات العربیة و المعاھدات الدولیة مع  9685 



 .التجارة العالمیة ودورھا في ھذا المجال
ضمانات التوازن بین السلطة و الحریة في إجراءات الضبط 
 6557 اإلداري

دراسة مقارنة في : ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم 
التشریعات الدولیة وأنظمة مراكزالتحكیم والتشریعات الوطنیة 
 العربیة

7922 

دراسة : الخصوم أمام القضاء في الشریعة اإلسالمیة  ضمانات
 1279 مقارنة بالقانون الوضعي

ضمانات الحق في حرمة الحیاة الخاصة في المواثیق الدولیة لحقوق 
 320 اإلنسان والقوانین الوطنیة

دراسة مقارنة. : ضمانات القاضي في الشریعة اإلسالمیة والقانون . 9988 
اإلجراءات السابقة على إبرام العقد :  ضمانات العقد اإلداري

 9702 اإلداري

 953 ضمانات تنفیذ إتفاقیات حمایة البیئة
ضمانات تنفیذ المقرارات القضائیة اإلداریة في قانون اإلجراءات 
 6727 . المدنیة واإلداریة

ضمانات تنفیذ المقررات القضائیة اإلداریة في القضاء اإلداري 
مقارنةدراسة : الفلسطیني   839 

 10569 ضمانات تنفیذ القانون الدولي اإلنساني في إقریقیا
 4740 ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة في القانون اإلداري

: دراسة على المستویین : ضمانات حمایة حقوق اإلنسان إقلیمیا 
 8084 األوربي و العربي

 4814 ضمانات حریة المنافسة في القانون الجزائري
حقوق اإلنسان أمام المحاكم الجنائیةضمانات   4444 

ضمانات حقوق اإلنسان و حمایتھا وفقا للقانون الدولي و التشریع 
 2111 الدولي

 9930 ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ
 1999 ضمانات حقوق الخصوم خالل مراحل ما قبل المحاكمة الجزائیة

دراسة مقارنة: جزائیة ضمانات حقوق الخصوم خالل المحاكمة ال  1998 
 8273 ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة
 6494 .ضمانات عقد بیع المباني قید اإلنشاء
 7392 سالمة القرارات اإلداریة كحتمیة قانونیة لمبدأ الشرعیة
 4790 شھادة إثبات الملك الوقفي
 2264 شھادة الحیازة في إطار قانون التوجیھ العقاري

 - في المجال الجنائي : الشھود في المجالین الجنائي و المدني شھادة 
 1732 في المجال المدني

شھادة قابلیة اإلستغالل كآلیة قانونیة للرقابة على أعمال التجزئة في 
 5977 الجزائر

2020صالحیات الوزیر األول في ظل التعدیل الدستوري  7558 
النظام العام صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال . 3240 

صالحیات كل من البرلمان الجزائري والكونغرس األمریكي في 
 6662 رسم السیاسیات التشریعیة

 3962 .صالحیة المبیع لإلنتفاع بھ في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي



صالحیة المدعي العام القانونیة لدى المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 
قانونیة دراسة: والدائمة   7853 

العوامل الرئیسیة التي قد : صناعة التأمین في األسواق العربیة 
 3739 .......تؤثر على أسواق اللتأمین العربیة في السنوات

م19-8/ه13- 2( شواھد القبور في المغرب األوسط بین القرنین   ). 2387 
 طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة التنفیذ و محاكم الطعن في المواد
 3764 المدنیة و التجاریة

ضوابط وأحكام ممارسة مھنة المحاماة وفقا ألحكام قانون المحاماة 
 8661 وتعدیالتھ والقوانین المتصلة بھ وأراء الفقھ وقضاء المحاكم

ضوابط إستئصال األعضاء البشریة من الجثث اآلدمیة من 
 4393 .الناحیتین القانونیة والشرعیة

اإلیضاحات و التحریات و اإلستخبارات في ضوابط اإلستدالالت و 
 3531 ... التشریع المصري و المقارن

ضوابط التحري و اإلستدالل عن الجرائم في الفقھ اإلسالمي و 
دراسة مقارنة: القانون الوضعي   6772 

2016ضوابط التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة   2043 
مقارنة بین العھد الدولي الخاص دراسة : ضوابط الحق في التعبیر 

 7631 بالحقوق المدنیة و السیاسیة و الشریعة اإلسالمیة

 151 ضوابط السیادة على المقرات الدبلوماسیة
تدرج العقوبة من الغرامة إلى : ضوابط العقوبة اإلداریة العامة 

 6297 الغلق اإلداري

للقوانین  ضوابط تنفیذ أحكام المحكومین األجنبیة والوطنیة وفقا
 3552 .اإلجرائیة بین النظریة والتطبیق

 -الوفاء بمقابل  - الوفاء : صور إنقضاء اإللتزام في القانون المدني 
المقاصة  -التجدید واإلنابة  إستحالة التنفیذ  - اإلبراء  -إتحاد الذمة  -

التقادم المسقط -  
4138 

 5497 صور الرقابة الدستوریة وحقوق اإلنسان
الزواج المستحدثة في ظل العولمة وحكمھا الشرعيصور   854 

 8475 صور جریمة القتل الخطأفي التشریع الجزائري
 4606 صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر
 3174 سند الشحن و دوره في النقل البحري

سة درا: صندوق النقد الدولي وقضیة اإلصالح اإلقتصادي والمالي 
 1099 تحلیلیة تقییمیة

إلتزام المرقي بالضمان: صندوق الضمان والكفالة المتبادلة   1108 
 4251 صندوق ضمان الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري
 2008 سندات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري
 156 .سندات الشحن اإللكترونیة بین الواقع و المأمول
 6593 شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري

مدعم بقرارات : شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري 
 5113 قضائیة

مدعم بقرارات : شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري 
 6373 قضائیة

دراسة قانونیة : رسالة في طالق الخلع , سلسلة دراسات قانونیة
وقضائیة مقارنةفقھیة   474 



بین أحكام المیثاق : سلطات مجلس األمن في تطبیق الفصل السابع 
 6935 و الممارسات الدولیة المعاصرة

في الواقع : سلطات األمن و الحصانات و اإلمتیازات الدبلوماسیة 
 2549 النظري و العملي مقارنا بالشریعة اإلسالمیة

القضائي في قانون  سلطات النیابة العامة ومأموري الضبط
 8517 اإلجراءات الجنائیة

دراسة مقارنة في القانون : سلطات النیابة العامة في مرحلة التحقیق 
 2139 الفرنسي والقوانین العربیة

 8474 سلطات اإلدارة المتعاقدة
 6257 سلطات اإلدارة العامة في إطار العقود اإلداریة

مقارنةدراسة : سلطات اإلدارة في العقود   6158 
 سلطات المحافظ العقاري في مراقبة إجراءات تنظیم الشھر العقاري
. 6665 

سلطات الضبط المحلیة في مجال الصحة العمومیة ما بین قانون 
 2059 الصحة العمومیة وقانون الجماعات المحلیة في الجزائر

 10132 سلطات الضبط اإلداري المحلي في مجال حمایة األھداف الحدیثة
 4768 .سلطات الضبط اإلداري المحلي في الجزائر
 8350 سلطات الضبط اإلداري على المستوى المحلي في الجزائر
 6337 سلطات الضبط اإلداري في المجال اإلقتصادي
 8427 سلطات الضبط اإلداري في التشریع الجزائري
 6343 . سلطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائیة

مجلس المنافسة: المستقلة سلطات الضیط   5612 
سلطات القاضي اإلداري في مواجھة اإلدارة في قانون اإلجراءات 
 4834 المدنیة واإلداریة

 7419 سلطات القاضي اإلداري في توجیھ أوامر لإلدارة
 10315 سلطات القاضي اإلستعجالي في المادة اإلداریة
 10101 سلطات القاضي الجزائي في إعمال قرینة البراءة

وفقا ألحكام : سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف اإلستثنائیة 
دراسة مقارنة: الدستور الیمنى و الرقابة القضائیة علیھا   4055 

دراسة مقارنة في : سلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانیة 
 250 القانون المقارن

سرة سلطة الولي وآثارھا على أموال القاصر في ظل قانون األ
 10214 الجزائري

سلطة النیابة العامة في حفظ االوراق و األمر بأالوجھ إلقامة 
دراسة مقارنة: الدعوى الجنائیة   6646 

 9406 سلطة اإلدارة المتعاقدة في حالة التنفیذ المعیب للعقد اإلداري
سلطة اإلدارة بإلغاء الوظائف العامة في ضوء التوجھ نحو سیاسة 

دراسة مقارنة: القضاء اإلداري علیھا  التخاصیة و رقابة  4332 

التزام األشخاص العامة : سلطة اإلدارة بین التقیید و التقدیر 
 9787 بالتدخل

: سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري في مجال الضبط اإلداري 
 1952 دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي

ت الجنائیة والمالیة في العقد سلطة اإلدارة في فرض الجزاءا
 1987 .اإلداریة



 L'imperium de = سلطة المحكم األمریة في التحكیم الداخلي
l'arbitre dans l'arbitrage interne 10256 

 9381 .سلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف القانوني للتھمة
 6602 سلطة الضبط اإلداري

اللجنة المصرفیة: البنكي  سلطة الضبط المستقلة في المجال  10652 
 1172 سلطة القاضي اإلداري لألمور المستعجلة في توجیھ أوامر لإلدارة

دراسة : ( سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة 
 4519 ( تحلیلیة وتطبیقیة

في تقدیر العقوبة و التدابیر اإلحترازیة: سلطة القاضي الجنائي   153 
دراسة مقارنة: القاضي الجنائي في تقدیر األدلة سلطة   8332 

 4728 سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة
سلطة القاضي الجزائري في مجال اإلعتراف بحكم التحكیم 
 2251 التجاري الدولي وتنفیذه

دراسة : سلطة القاضي في توجیھ سیر إجراءات الخصومة المدنیة 
 6154 مقارنة

دراسة تحلیلیة تأصیلیة : في تحریك الدعوى الجنائیة  سلطة القضاء
 10588 مقارنة في القانونین المصري و الفرنسي

دراسة مقارنة. : سلطة تأدیب الموظف العام . 4215 
 6982 سلطة تحریك الدعوى الجنائیة وفق القانون اإلجرائي المصري

نةدراسة مقار. : سلطة صاحب العمل اإلداریة في إطار المشروع . 7470 
بإتخاذ تدابیر حقیقیة إحتیاطیة: سلطة قاضي العجلة   7491 

Les obligations 7261 
Les Obligations essentielles en droit privé des 
contrats 8893 

Obligations et responsibilités du banquier : 
opérateurs et opérations des banques... 8896 

محاولة فقھیة وعملیة إلرساء : الحكم الجنائي شائبة الخطأ في 
 646 نظریة عامة

 5569 شبھ العقد في القانون اإلداري
 7048 طبیعة المھمة التحكیمیة
 5105 طبیعة التسبیب في األحكام الجزائیة ونطاق اإللتزام بھ
 3752 طبیعة شرط التحكیم و جزاء اإلخالل بھ

العامة والتكییف القانوني في  طبیعة عالقة الموظف العام بالوظیفة
03 - 06ظل األمر   10210 

 8232 طبیعة عالقة سلطة التعیین بھیئات لجان المشاركة
أسس نظریة : شبكات الحاسبات ألخصائیي المكتبات والمعلومات 

 8096 وتطبیقات عملیة

دراسة مقارنة: سد الذرائع في جرائم القتل   3357 
 6110 صیانة المخطوطات علما وعمال
 3363 ضحایا التھریب البشري من األطفال

دراسة في : سیادة الدول النامیة على موارد األرض الطبیعیة 
 10323 القانون الدولي للتنمیة اإلقتصادیة

 8621 سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام



 6266 زیادة رأسمال شركة المساھمة وفق القانون الجزائري
مدن الجدیدة كآلیة لتھیئة اإلقلیم في القانون الجزائريسیاسة ال  4718 

دراسة قانونیة إقتصادیة تطبیقیة لخصخصة : سیاسة التخاصیة 
 3904 المشروعات العامة في األردن ومصر

دراسة تحلیلیة نقدیة لكتاب : صیاغة اإلنسان بین العلم و اإلیمان 
 4315 اإلنسان ذلك المجھول

بین العلم و اإلیمان دراسة تحلیلیة نقدیة لكتاب صیاغة اإلنسان 
 4873 اإلنسان ذلك المجھول

 9426 صیاغة العقود بالعربیة و اإلنجلیزیة و أثر ذلك في كسب الدعاوى
 6449 صدى الكلیات
سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجزبة 
 6001 المحاكم الجنائیة الدولیة

دراسة قانونیة. : ضابط الشرطة بین الواقع و المأمولشخصیة   - 
تحلیلیة -إحصائیة  -نفسیة  . 3381 

بین النظریة والتطبیق. : شیك الضمان والودیعة واإلئتمان . 3863 
 3871 صیغ ونماذج الطعن بالنقض في المواد الجنائیة
 1937 صیغ نشاطات الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري

األوراق القضائیة للدعاوى المستعجلة و التنفیذ القضائي و صیغ 
 855 ......... اإلداري

صحف و طلبات األوراق القضائیة في . : صیغ األحوال الشخصیة
 4462 ...منازعات األحوال الشخصیة للمسلمین وغیر المسلمین واألجانب

إجراءات رفع : صیغ الدعاوى اإلداریة في ضوء القضاء و الفقھ 
صیغ دعاوى البدالت الوظیفیة -الدعوى اإلداریة   ......... 3712 

شرح تفصیلي لألصول القانونیة والفنیة لإلعداد . : صیغ الشركات
 1855 ... ... صیغ األوراق القضائیة

 -صیغ الدعاوى الجنائیة  -صیغ العقود : صیغ العقود والدعاوى 
والدعاوى صیغ دعاوى اإلیجارات  -صیغ الدعاوى اإلداریة 

 ......المستعجلة
8166 

یشتمل على أصول صیاغة . : صیغ العقود والدعاوى التجاریة
 9807 .العقود التجاریة

 8686 شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة
 227 شروط الوقف في التشریع الجزائري
شروط قبول الطعن بإلغاء القرار اإلداري في ضوء الفقھ و قضاء 

المیعاد في ضوء الفقھ  - التظلم -المحل - المصلحة : مجلس الدولة 
 وقضاء مجلس الدولة

6307 

غرامي "المسماة):ه699: ت(شرح منظومة إبن فرح اإلشبیلي 
في مصطلح الحدیث حاشیة العالمة دمحم السعید بن محي " صحیح

و ھو األخ األكبر )(م1861.ه1277: ت(الدین الحسني الجزائر 
القادرألمیر عبد  : ت( لعز الدین بن جماعة" زوال الترح"على  ( 

ه819 ) ) 

5559 

شرح و تعلیق على جرائم التھرب الضریبى و قانون الضرائب 
في ضوء أحكام النقض و الدستوریة واإلداریة العلیا. : على الدخل . 9366 

مدعما بإجتھاد : شرح وجیز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلداریة 
ة في الجزائر وفرنسامجلس الدول ............ 8019 

ملحق قانون األسرة باللغتین: شرح وجیز لقانون األسرة   4228 



شرح : شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائیا و مدنیا 
تفصیلي مقارن للنظام القانوني مقارن للنظام القانوني لحاالت 

ومدنیا تصدي محكمة النقض للقضاء في موضوع الطعن جنائیا 
واألھمیة الكبرى لتلك األحكام والنصوص الكاملة ألحكام محكمة 
 النقض المصریة كمحكمة موضوع جنا

1850 

لسنة  17شرح أحكام المنازعات التجاریة طبقا لقانون التجارة رقم 
یتضمن شرح منازعات اإللتزامات . : والقوانین المكملة لھ 1999

 .... والعقود التجاریة
10001 

باإلضافة إلى أحكام محكمة العدل العلیا في : أحكام الجنسیة شرح 
 4206 مسائل الجنسیة

شرح أحكام الشیك و إیصال األمانةفي ظل قانون العقوبات و قانون 
التجارة الجدید و القانون المدني وعقد مقارنة بینھم والمبادئ ا لتي 
 إستقرت علیھا

6116 

البیع، المقایضة، : لمسماةالعقود ا: شرح أحكام القانون المدني 
 549 اإلیجار، التأمین

: شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع واإلیجار 
 4187 دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة

شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعامالت المدنیة لدولة 
ولالجزء األ: عقد البیع: اإلمارات العربیة المتحدة   8447 

نظریة المدخل : شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة 
 4183 ...لدراسة قانون أصول المحاكمات المدنیة

 Explanation of the = شرح أحكام قانون اإلثبات المدني
provisions of civil evidence law 4182 

دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات : شرح أحكام قانون التنفیذ 
 4184 القضائیة لمحكمة التمییز

دراسة مقارنة و معززة بآخر : شرح أحكام قانون البینات 
 4185 التعدیالت التشریعیة و المبادئ القانونیة

دراسة مقارنة: شرح أحكام قانون الجنسیة وفقا آلخر التعدیالت   3455 
 7635 شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ و القضاء

د البیعشرح أحكام عق  803 
 1030 شرح أصول المحاكمات الشرعیة

النظریة العامة للحق: شرح مقدمة القانون المدني   7348 
شرح اإلجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة و المھن الحرة النقابیة 

المحاكمة  - التحقیق اإلداري  - الدعوى التأدیبیة : و العمل الخاص 
تنفیذ العقوبات  -واألحكام التأدیبیة  القرارات - اإلثبات  -التأدیبیة 

تنفیذ أحكام اإللغاء -التأدیبیة  ... 

6534 

دراسة مقارنة: شرح األحكام العامة في قانون العقوبات   3939 
: شرح النصوص العربیة إلتفاقیات الجات ومنظمة التجارة العالمیة 

شرح النصوص العربیة الرسمیة الصادرة عن منظمة التجارة 
العالمیة إلتفاقیات الجات والمطبقة قانونا في مصر وبعض الدول 
 ..... العربیة

1871 

شرح تفصیلي للنظام : شرح النظم القانونیة لألجھزة الرقابیة 
القانوني لھیئات الضبط القضائي وإختصاصاتھا وسلطاتھا في 
 ........الضبط القضائي و

1898 

ار الجسمانیة والمادیة شرح النظام القانوني للتعویض عن األضر
 784 الناشئة عن حوادث المرور



مصادر اإللتزام: شرح النظریة العامة لإللتزام   9690 
 - اإلنتقال  - األوصاف  -اآلثار : شرح النظریة العامة لإللتزام 

اإلثبات -اإلنقضاء   9691 

 9168 شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري
شرح تفصیلي . : الناحیتین التجاریة و التجاریةشرح اإلفالس من 

 17للمواد المتعلقة باإلفالس في قانون التجارة المصري الجدید رقم 
من الناحیتین التجاریة والجنائیة وذلك فیما یلي 1999لسنة  .... = 

Explanation of bankruptcy on commercial and 
criminal sides 

1862 

قانون التجارة الجدید معلقا علیھ بأحكام  شرح اإلفالس التجاري في
إدارة التفلیسة -شھر اإلفالس . : محكمة النقض  ..... 6170 

دراسة مقارنة : شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة 
أسباب التلوث و  -عناصر التلوث  -ماھیة التلوث : 

 ..............آثاره
4382 

 - براءات اإلختراع. : و التجاریةشرح التشریعات الصناعیة 
 - العالمات التجاریة  - النماذج الصناعیة  -الرسوم الصناعیة 

العناوین التجاریة -االسماء التجاریة  . 
8216 

شرح تفصیلي لمواد . : شرح الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة
 1863 ........المتعلقة بالشیك في قانون التجارة الجدید

) : اإللتزامات ( مصادر الحقوق الشخصیة: نون المدني شرح القا
 3856 دراسة مقارنة

- الكفالة : التأمینات الشخصیة و العینیة : شرح القانون المدني 
حق اإلختصاص-الرھن الرسمي   1956 

الحقوق العینیة األصلیة: شرح القانون المدني   1955 
الحقوق العینیة األصلیة: شرح القانون المدني   5414 

: الجزء الثاني : الحقوق العینیة األصلیة: شرح القانون المدني 
 7680 ...أسباب كسب الملكیة والحقوق المشتقة من حقوق

الحقوق العینیة التبعیة: شرح القانون المدني   7678 
الكتاب الثالث: شرح القانون المدني  : الحقوق العینیة التبعیة  :

حقوق اإلمتیاز -الرھن الحیازي  - الرھن المجرد   7679 

العقود المسماة: شرح القانون المدني   3855 
الكفالة -الوكالة  - المقاولة (العقود المسماة : شرح القانون المدني   ) 841 

اإلعارة و اإلیداع و القرض : العقود المسماة : شرح القانون المدني 
دراسة مقارنة:   1640 

الجزء السادس: ة العقود المسما: شرح القانون المدني   5415 
حقوق اإلمتیاز: شرح القانون المدني   7435 
العقود المسماة: شرح القانون المدني األردني   4399 

الواقعة  -مصادر اإللتزام : شرح القانون المدني الجزائري 
الجزء الثاني: القانونیة  3934 

التأمینات الشخصیة و العینیة: شرح القانون المدني الجزائري   3947 
دراسة مقارنة: شرح القانون اإلداري   7023 

األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة: شرح القانون التجاري   226 
دراسة مقارنة : التحكیم التجاري الدولي : شرح القانون التجاري 

ألحكام التحكیم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد و اإلتفاقیات  7985 



الجزء الخامس: العربیة الدولیة و اإلقلیمیة و   
الشركات التجاریة: شرح القانون التجاري   6145 

األوراق التجاریة: شرح القانون التجاري األردني   4091 
شرح القانون التجاري في الشركات التجاریة وفقا لقانون الشركات 

 -شركة التضامن : الجزء الرابع . : 1997لسنة  22الجدید رقم 
 -شركة المساھمة - شركة المحاصة  - البسیطة  شركة التوصیة

 ....شركة التوصیة باألسھم

4323 

الجزء األول . : شرح القانون التجاري  -مصادر القانون التجاري  :
العقود التجاریة - المتجر  - التاجر  -األعمال التجاریة   . 10486 

التجار  -األعمال التجاریة : الجزء األول . : شرح القانون التجاري
العقود التجاریة - المتجر  - . 4321 

في الشركات التجاریة : الجزء الثالث . : شرح القانون التجاري : 
شركة التوصیة  - شركة التضامن  -األحكام العامة للشركات 

شركة المحاصة -البسیطة  .... 
7986 

سند (األوراق التجاریة : الجزء الثاني . : شرح القانون التجاري
الشیك -الكمبیالة  - السحب  .. 7988 

األوراق التجاریة و : الجزء الثاني . : شرح القانون التجاري
 4322 .عملیات البنوك

الشركات المساھمة العامة : الجزء الرابع . : شرح القانون التجاري
شركة اإلستثمار المشترك -الشركة القابضة  -المحدودة   ... 7989 

عقدي البیع والمقایضة: ولالقسم األ: شرح العقود المسماة  ..... 6975 
 539 .شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة

شرح تفصیلي للعقود التجاریة : شرح العقود التجاریة و المدنیة 
 1999لسنة  17طبقا لقانون التجارة المصري الجدیدي رقم 

 ...............بالمقرنة بالعقود المدنیة و اإلداریة و الدولیة
1865 

لسنة  106شرح تفصیلي لمواد القانون . : شرح تشریعات المباني
لسنة  101بشأن توجیھ وتنظیم أعمال البناء المعدل بالقانون  1976

و 1996  .......... 
1909 

شرح تشریعات األحوال الشخصیة للمصریین غیر المسلمین و 
 2000لسنة 1شرح تفصیلي لنصوص القانون ... : األجانب 

 ...وقوانین 
1866 

شرح تفصیلي مقارن : شرح تشریعات التحكیم الداخلي و الدولي 
المعدل  1994لسنة  27لنصوص قانون التحكیم المصري رقم 

والتشریعات الدولیة 1997لسنة  9بالقانون رقم   .... 
1872 

لسنة  174شرح تعدیالت قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم 
1998 1097 

شرح تفصیلي للنظم القانونیة : ائم الكمبیوتر و اإلنترنت شرح جر
والتقنیة لمكافحة جرائم الكمبیوتر واألنترنیت وأثرھا على 
المعامالت اإللكترونیة في القانون المصري والقوانین العربیة 
 = ...واالوروبیة والمواثیق والغتفاقیات الدولیة واإلجراءات الواجب
Explanation of the 

1887 

شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة 
دراسة مقارنة. : والطبیة . 1126 

شرح جریمة إصدار شك بدون رصید في قانون العقوبات اللبناني 
 10561 مع سؤال و جواب و اإلجتھاد القضائي و الفقھي

شرح جریمة القتل في قانون العقوبات العام مع السؤال والجواب  10562 



 واإلجتھاد القضائي والفقھ
معلقا علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض: شرح دعوى إثبات الحالة   5909 

 5905 .شرح دعوى الریع في القانون المدني
والقوانین األخرى المرتبطة بھا . : شرح قوانین البناء و الھدم

وقرارات رئیس الوزراء ووزیر اإلسكان والمحافظین بخصوص 
العمالتكلفة ا .... 

10246 

: شرح قوانین الرسوم القضائیة و رسوم التوثیق و الشھر العقاري 
شرح تفصیلي لقوانین اللرسوم القضائیة المدنیة والشرعیة والجنائیة 

الدستوریة ورسوم التوثیق والشھر العقاري وأحدث  -واإلداریة 
 ...............تعدیالتھا

1908 

الملكیة الصناعیة :شرح قواعد الملكیة الفكریة   6526 
شرح قانو ن أصول المحاكمات الجزائیة نظریتا األحكام و طرق 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنةفي القوانین األردنیة : الطعن فیھا 
 والمصریة والسوریة

8737 

 -أولیات القانون الجنائي : القسم العام: شرح قانو ن العقوبات 
 3655 المسؤولیة والجزاء -النظریة العامة للجریمة 

 3040 شرح قانون منع الجرائم
شرح تفصیلي و تحلیلي لكل مادة على : شرح قانون لجان التوفیق 

بشأن إنشاء لجان التوفیق في  2000لسنة  7حدة في مواد قانون 
 .........المنازعات

1903 

و كیفیة احتساب  1997لسنة  06شرح قانون إیجار المحالت رقم 
في ضوء مختلف اآلراء الفقھیة والتطبیقات . : في األجرةالزیادة 

 ...... وقرار رئیس الجمھوریة
1714 

 10شرح نصوص القانونین رقمي : شرح قانون محكمة األسرة 
الخاصین بإنشاء محاكم األسرة و صندوق نظام  2004لسنة  11،

 ...تأمین األسرة
7746 

مكان : أحكام القضاء شرح قانون محكمة األسرة في ضوء الفقھ و 
تشكل محكمة األسرة -إنعقاد محكمة األسرة  ... 9287 

التنظیم القضائي و : : شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة 
دراسة مقارنة" الجزء األول: اإلختصاص و القضاء المستعجل   " 2802 

 1988لسنة  24شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم 
 2002لسنة  26و 2001لسنة  14وات األرقام والمعدل بالقوانین ذ

الدعوى : الجزء الثاني. : 2006لسنة  16و  2005لسنة  20و 
دراسة مقارنة: وإجراءات التقاضي  = Explanation of civil 

procedure law : case and litigation pro 

2804 

 7129 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة
دراسة مقارنة: المحاكمات الجزائیة شرح قانون أصول   4040 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
: مقارنة في القوانین األردنیة والمصریة والسوریة وغیرھا

 - مراحل الخصومة الجزائیة  -الدعاوى الناشئة عن الجریمة 
اتالنظریة العامة وھي نظریات اإلختصاص والبطالن واإلثب  

3941 

انتقال : (الجزء السادس . : شرح قانون الموجبات و العقود
 7080 .(الموجبات وسقوطھا

مع مقارنتھ : الجزء األول . : شرح قانون الموجبات والعقود 
 7070 .بالشرائع اإلسالمیة والرومانیة والقوانین الحدیثة

العقود الجزء المتمم السابع في : شرح قانون الموجبات والعقود  7082 



503 -  442المواد " البیع " المسماة  . 
في العقود المسماة : القسم الثاني : شرح قانون الموجبات والعقود 

الجزء السابع) :  503-372المواد "( البیع"  7078 

عقد الھبة: الجزء الثامن . : شرح قانون الموجبات والعقود . 7074 
 201-134المواد : الثالث الجزء . : شرح قانون الموجبات والعقود

مع مقارنتة بالقوانین الحدیثة والشریعة اإلٌسالمیة:  . 7076 
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قانون المرافعات و الفقھ و القضاءفي   ........ 400 

م1610 - 1492سقوط غرناطة ومأساة األندلسیین   : : 6718 
Oxford advanced learner's Dictionary; Michael 
Ashdy : Over 30 million copie sold-the dictionary 
students trust 

10405 

 10120 شفافیة الممارسة التجاریة
01 - 06والقانون رقم  03 - 06موظف بین القانون رقم صفة ال  9041 

Passation et exeécution des marchés privés de 
travaux 7316 

Le patrimoine de l'entreprise: d'une réalité 
économique a un concept juridique 2489 

LA Personnalite juridique : Tradition et évolutions 2482 
Le Petit droit public : l'incontournable en 21 fiches 
M droit constitutionnel - droit administratif général 
et spécial- finances publiques - droit européen 

3073 



Petit traité d'argumentation judiciaire 7283 
Petit traité l'écrit judiciaire : Prise de possession du 
dossier premières écritures - conclusions 
récapitulatives..... 

4620 

La philosophie du droit 9236 
Philosophie du droit : définitions et fins du droit 10393 
La Place de la victime dans le procés pénal 9064 
Les Pluralismes juridiques 10376 
Political dictionary and international conference 
terms : English - Franch - Arabic = Dictionnaire 
politique et termes des conferences internationales: 
anglais - français - arabe 

7502 

Politique : les femmes témoignent 10233 
Pouvoirs du chef d'entreprise et libertés du salarié : 
Du salarié-citoyen au citoyen -salarié 10403 

La Pratique du contentieux administratif : devant 
les tribunaux administratifs et les cours 
administratives 

4473 

Pratique du droit de l'urbanisme : Urbanisme 
réglementaire , individuel et opérationnel 5703 

Pratique du droit du travail 5732 
Précis de droit pénal et de procédure pénale 4581 
Précis des marques 2520 
précis des marques : la covention benelux - le droit 
communautaire - les lois pénales et de compétence 
civile belges - les conventions internationales 

4544 

Précis du notariat 3989 
La Preuve dans le réglement des différends de 
l'organisation mondiale du commrerce 7403 

La preuve électronique : étude de droit comparé 
Afrique, Europe, Canada Vol. II 8610 

La Preuve et la difficile quéte de la vérité 
juridiciare : la justice et la vérite sint deux pointes 
si subtiles que nos instruments sont trop émoussés 
pour y toucher exactement 

7227 

Principaux contrats civils et commerciaux 9229 
Principes de droit des conflits armés 4578 
Principes de protection du corps et biomédecine : 
approche internationale 8910 

Un printemps arabe ? : les géopolitiques de brest 5689 
Procédure civile 2452 
Procédure civile 4550 
Procédure civile : droit interne et droit de l'union 
européeenne 5740 



procédure civile : le droit au procés - le droit au 
procés - le droit du procés - le droit au 
renouvellement du procés 

5682 

Procédure pénale 8850 
Procédure pénale 9061 
Procédure pénale : La juridiction pénale, Le procés 
pénal 7205 

Procédure pénale : La poursuite, L'enquê et 
l'instruction, le jugement, le mineur 8853 

Procédures civiles d'exécution 2523 
Procédures civiles d'exécution. 8798 
Le procés à l'épreuve de la question préjudicielle 2242 
Le Procés constitutionnel 7144 
Production agricole et droit de l'environnement 4627 
Promotion immobiliére : guide pratique en 9 
phases 8803 

Propriété industrielle 4492 
Propriété litteraire et artistique et droits voisins 4533 
La protection de l'enfance 2425 
La Protection des consommateurs acheteurs à 
distance : analyse du droit siuse à la lumiére du 
droit ...... 

5771 

La protection des enfants contre la violance 
sexuelle : une approche globale 4541 

La protection diplomatique : Mutations 
contemporaines et pratique nationales 5660 

Protection interationale de l'environement : Recueil 
d'instruments juridique 2493 

Q C M et Q R C Finances publiques 4497 
QCM Droit pénal : les Peines 7178 
Quand l'enfant africain souffre les tourments de 
l'égoisme - les nouvelles technologies dans 
formation------ 

5617 

Quel avocat pour le 21 ème Siècle? 7278 
Qu'est-ce gue l'action politique? 3475 
le raisonnement judiciaire 2 
Le recours au droit comparé par le juge 4602 
Les Recours de l'assureur 5649 
Recueil des obligations déontologiques des 
magistrats 4542 

Redressement et liquidation judiciaires 10373 
Les référés administratifs d'urgence 4003 
Reflections de droit public Algérien Tome 1 2447 



Réflexions sur les questions epineuses du code 
algérien de la famille : La dot , tutelle 
matrimoniale , la polygamie , le divorce-
répudiation et l'adoption 

9074 

La réglementation des installations classées : 
pratique du droit de l'environnement industriel 8795 

Réglementation des marchés publics 4484 
Les Règles de la profession d'avocat 5754 
Les Régles de L'ICC pour l'utilisation des termes 
de commerce nationaux et internationaux : version 
bilingue anglais- français 

4478 

Relation internationales 10665 
Les Relations communautés Européennes; 
préf.jacques delors : Europe de l`est 5697 

Relations inernationales 10663 
relations internationales 4628 
Relations internationales 9067 
Relations internationales : La discipline , les 
approches , les facteurs , les règles , la société 
internationale , les acteurs , les évolutions 
historiques , les défis 

7214 

Les relations internationales en QCM 10666 
Relations internationales. : tout le droit - la 
définition - l'histoire - le débat - le problème - la 
jurisprudence - la bibliographie. 

5647 

Relations juridiques : Epreuve N 2 travail , 
protection sociale , crédit pénal , contentieux 2431 

La Respensabilité de l'état du fait des lois 2529 
Responsabilité civile extracontractuelle 2531 
La résponsabilité de protéger : nouvelle approche 
du droit international 7084 

La Responsabilité des constructeurs 10667 
La responsabilité internationale des états à raison 
des dommages soufferts par des étrangers : 
Volume :1 

1812 

La résponsabilité pénale des cadres et des 
dirigeants dans le monde des affaires 1985 

LA Responsabilité pénale des décideurs locaux 7290 
Responsabilité pénale et fonction politique 7165 
Responsabilités civile et pénale des médias : presse 
- télévision - internet 4629 

Les restructurations : Aspects juridiques et 
pratiques 2448 

Révolution démocratique dans le monde arabe : ah! 
si c'était vrai..... 7232 



Revue algerienne des sciences juridiques 
economiques et politiques 2440 

Revue Algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques : Vol : 29 =  المجلة
 الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة و السیاسیة

10674 

Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques : Vol : 30 =  المجلة
 الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة والسیاسیة

10673 

Revue Algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques : Vol : 30 =  المجلة
 الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة والسیاسیة

10675 

Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques : Volume : 27 =  المجلة
 الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة والسیاسیة

5651 

Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques : Volume 23 =  المجلة

یة واإلقتصادیة والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانون  
2176 

Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques =  المجلة الجزائریة للعلوم
 القانونیة اإلقتصادیة و السیاسیة

2177 

Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques =  المجلة الجزائریة للعلوم

لقانونیة اإلقتصادیة و السیاسیةا  
7193 

Revue Algérienne des sciences juridiques 
economiques et politiques. =  المجلة الجزائریة للعلوم
 القانونیة اإلقتصادیة والسیاسیة

10676 

Revue Algérienne des sciences juridiques et 
politiques = نیة اإلقتصادیة و المجلة الجزائریة للعلوم القانو
 السیاسیة

10672 

Revue du droit public et de la science politique en 
France et a l'etranger : Assemlée nationale pouvoir 
local 

8878 

Revue du droit public et de la science politique en 
France et a l'etranger : élection légistative partielle- 
régulisation des étrangers 

2309 

Revue européenne de droit de l'environnement. 4559 
Revue francaise de droit constitustionnel 9170 
Revue internationale de droit économique 2213 
Revue trimestrielle de droit civil 7161 
Revue trimestrielle de droit civil 7162 
Revue trimestrielle de droit civil 7163 
Revue trimestrielle de droit civil. 8809 
Revue trimestrielle de droit civil. 8810 
Le Robert &collins cadet : dictionnaire français -
anglais/ angllais -français 1807 



Le Robert et Collins : le ditionnaire de référence 8875 
Le Robert Miro : Dictionnaire de la langue 
francaise 8858 

La rupture du contrat de travail : Les principaux 
textes de loi 4616 

La Rupture du contrat international : Contribution 
à l'étude du droit transnational des contrats . Tome 
28 

5778 

Les Sanctions administratives 1922 
SARL, SAS et SA en 50 questions pratiques : 
aspects juridique, fiscal, social, conseils pratiques 4496 

La science juridique et le droit financier et fiscal : 
étude historique et comparative de 
développement... 

2510 

Le secret professionnel : Droit, déontologie et 
pratiques 2472 

La sécurité internationale d'un siècle à l'autre 2420 
La sécurité juridique en droit du travail 5654 
Sécurité juridique et initiative économique 4032 
Le Sens de la justice : essais de sémantique 
sociologique 8804 

La sentence arbitrale en droit commercial 
international 8925 

Un seul monde . : l'évolution de la coopération 
internationale. 4600 

La sexualité à l'épreuve du couple : les révélations 
d'une avocate 4570 

signes protecteurs = protective signs 5356 
Social : droit du travail 7220 
Les sociétés : Aménagements statutaires et 
conventions entre associés 5746 

Sociétés commerciales 2014. 7218 
Les sociétés et l'arbitrage 3973 
Les Sources constitutionnelles du droit 
administratif : Introduction au droit public 9062 

Les sources du droit international public 5777 
یتناول تفصیال : كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجنائي 
أحكام وقواعد - المذكلرات الجنائیة   ................ 3869 

ئيكنوز المرافعات الشفویة أمام القضاء الجنا  3870 
القانون  -التعریف بالكلیة  - ثالثون سنة من العطاء . : كلیة الحقوق

 6455 ...المتضمن تنظیم مھنة المحاماة

 455 كابوس اإلرھاب و سقوط األقنعة
ص -أ(المجلد األول : فرنسي -عربي : قاموس: كازیمرسكي  ) = 

LE Kasimirski 8998 



ي -ض (المجلد الثاني:فرنسي -عربي : قاموس: كازیمرسكي  ) = 
LE Kazimirski 8999 

 2662 كتاب مباحث الوقف
المجلد األول: كتاب أكسفورد للقانون المقارن   10047 
المجلد الثاني: كتاب أكسفورد للقانون المقارن   10048 

 8609 كتابة البحوث العلمیة ورسائل الدبلوم والماجستیر و الدكتوراه
 - الورقة الفصلیة  -الرسالة الجامعیة المقالة ...كیف تحضر

التقریر -التقدیم و اإللقاء  -األطروحة  - المشروع   3296 

دراسة منھجیة لكتابة البحوث الجامعیة: كیف تكتب بحثا أو رسالة   2574 
إعداد رسائل الماجستیر و الدكتوراه: كیف تكتب بحثا في القانون   3883 

األبحاث واإلعداد للمحاضراتكیفیة كتابة   2197 
 10159 .كسب ملكیة العقار الفالحي عن طریق إستصالح األراضي
 4901 كسب الملكیة العقاریة باإللتصاق

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و قانون : كفالة حق التقاضي 
 8198 المرافعات المدنیة و التجاریة

Le statut des agents territoriaux : mode d'emploi 7223 
Statut juridique du couple mariéet du couple non 
marié en driot belge et français : volume: 1 : Les 
Statuts légaux des couples 

7242 

Successions : le guide pratique 4603 
Les Successions en droit algerien 2456 
Successions et libéralités : Régime juridique et 
fiscal 5675 

Sur la législation et l'infanticide 8800 
Suretés et garanties du crédit. 7221 
Le syndicalisme au défi du 21 e siécle 7324 
Le Systéme politique de l 'Union européenne 8840 
Le tabac : Les princpaux textes de loi 4615 
Tactiques et stratégies judiciaires 8934 
Tax reform and its role in the fight against ........, 

= اإلصالح الضریبي و دوره في مكافحة اإلقتصاد غیر المنظم 
 دراسة مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة

9823 

La technique de cassation : pourvois et arrets en 
matiére civile 8805 

Technologies vertes et propriété intellectuelle . : 
Brevets - marques et écolabels - Green tech and IP 
rights préface de l'ompi et avant-propos de 
l'ADEME. 

5765 

Tegal terminology : English and arabic =  المصطلحات
ترجمة كاملة إلى اللغة العربیة القانونیة باللغة اإلنجلیزیة مع  1808 

Télévision et droit de la communication 5674 
Terminologies juridiques commerciaux et 
financiers : Français- Arabe/ Arabe - Français 7164 

Le testament de sa rédaction à son interprétation 2327 



رىء والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث قوانین أمن الدولة والطوا
 1877 التعدیالت

 -الجزائر  -تونس : قوانین إداریة فرنسیة في األقالیم المغاربیة 
تنقیح وتصحیص دمحم بن مصطفى بن الخوجة مصحح : المغرب 

 المطبوعات العربیة بالوالیة العامة الجزائر
1815 

التشریعات المكملة لھا طبقا قوانین مكافحة المخدرات و الدعارة و 
 1885 ألحدث التعدیالت

 9201 قوانین اإلنتخاب في الدول العربیة
 1856 .قوانین األحوال الشخصیة للمصریین غیر المسلمین و األجانب
قوانین الھیئات القضائیة والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث 
 1876 التعدیالت

-المحكمة الدستوریة العلیا : لدولة قوانین النیابة اإلداریة و مجلس ا
 8164 .........إدارة قضایا الحكومة

قوانین المیراث و الوصیة و الوالیة على المال وفقا آلخر 
 8152 .التعدیالت

قوانین المرافعات واإلثبات والتحكیم واألحوال والتمویل العقارى 
 1895 طبقا ألحدث التعدیالت

المصرف المركزي و المصارف دراسة حول : قوانین المصارف 
التجاریة و المتخصصة و اإلسالمیة و المؤسسات المالیة و 
 الصرافة و مكافحة التبییض

9622 

 10181 قوانین اإلقتصاد اإلسالمي في المجتمعات العربیة واإلسالمیة
قوانین التموین والتسعیر الجبري وتحدید األرباح والتشریعات 

القانون : یتضمن ھذا الكتاب . : عدیالتالمكملة لھا طبقا ألحدث الت
الخاص بشؤون التموین والمرسوم بقانون  1945لسنة  95رقم 

الخاص 1950لسنة  163 ..... 

1852 

اإلئتمان  -البنوك . : قوانین البنوك و اإلئتمان حسب آخر التعدیالت
القانون - . 8153 

التعدیالتقوانین البناء والھدم والقوانین المكملة لھا طبقا ألحدث  . 1847 
 10252 قوانین التوثیق و الشھر و رسوم التسجیل بالشھر العقاري
قوانین الجمارك واإلستیراد والتصدیر وسجل المستوردین 

قانون : یتضمن ھذا الكتاب . : واإلستثمار طبقا ألحدث التعدیالت
بتعدیل  1998لسنة  175والقانون  1963لسنة  66الجمارك رقم 

2000لسنة  160والقانون  قانون الجمارك .... 

1860 

 2702 قوانین السلطات القضائیة في الدول العربیة
 6666 .قوانین الشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي

مراقبة األغذیة  -قمع الغش والتدلیس . : قوانین العالمات التجاریة
 8158 ...وتنظیم تداولھا

تشریعات الوثیقة الصلة أھم ال: قوانین تنظیم الملكیة العقاریة 
 9793 باألراضي و المباني و الشھر العقاري

 4388 .قوانین حمایة البیئة العربیة
قوانین قمع الغش ومراقبة األغذیة وتنظیم الصناعة والمواصفات 
 1858 .القیاسیة والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت

القانون الدولي اإلنسانيقوات حفظ السالم و أثارھا على تطبیق   8963 
 7463 قواعد تفسیر المعاھدات في الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي

نظریة التاجر ... : قواعد و إجراءات البرتستو في القانون التجاري 4131 



 ... ، ونظریة األوراق التجاریة
 7757 قواعد و شروط تنظیم الشھر العقاري

دراسة مقارنة ألحدث النظریات و : اإلداري قواعد وأحكام القضاء 
 8087 المبادئ

مفھومھا. : قواعد أخالقیات المھنة  1688 .أساس الزامھا ونطاقھ - 
15- 08قواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازھا في ظل القانون   5064 

 6632 قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة
دراسة تأصیلیة مقارنة : قضاء األحداث قواعد األمم المتحدة لتنظیم 

 3659 بقوانین األحداث العربیة

 4011 قواعد اإلثبات وأحكام التنفیذ
المجلد الرابع: قواعد اإلثبات وأحكام التنفیذ   = Rules of proof 

and provisions of execution 4015 

 10595 قواعد اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة
اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریةقواعد   7896 

دراسة : قواعد اإلثبات في المواد العمالیة في القانون الجزائري 
 4823 مقارنة

قواعد اإلختصاص القضائي بالمسؤلیة اإللكترونیة عبر شبكة 
 -التقصیریة اإللكترونیة  -المسؤلیة الجنائیة اإللكترونیة . : اإلنترنت

إختصاص القاضي الوطني - ة العقدیة اإللكترونی ..... = 
Responsabilites sur internet jurisdiction competent 

1411 

 9111 قواعد اإلختصاص في القضاء الجزائري
قواعد اإلجراءات الجزائیة أو أصول المحاكمات الجزائیة على 
 2813 ضوء القانون و الفقھ و اإلجتھاد

التشریع الجزائري و ضمانات احترامھاقواعد التھیئة و التعمیر في   9459 
 326 قواعد التھیئة والتعمیر وفق التشریع
 410 قواعد التنفیذ الجبري وإجراءاتھ في قانون المرافعات

ضوابطھا وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي: قواعد التبعیة   974 
 5262 قواعد التبعیض و أثرھا في الفقھ المعاماالت المالیة

الجوانب الشكلیة و الموضوعیة للبحث : البحث القانوني قواعد 
القانوني ال سیما في رسائل الماجستیر و الدكتوراه و نظم ترقیة 
 القضاة و تدرج المحامین

3790 

الجوانب الشكلیة و الموضوعیة للبحث : قواعد البحث القانوني 
 القانوني ال سیما في رسائل الماجستیر و الدكتوراه و نظم ترقیة
 القضاة و تدرج المحامین

3792 

التصمیم والتنفیذ التجریبي) : 2(قواعد البحث العلمي   702 
المناھج والطرق واألدوات) : 1(قواعد البحث العلمي واإلجتماعي   701 

قواعد التحكیم في القانون اللبناني مع دراسة متعمقة في طرق 
 6164 الطعن في القرار التحكیمي الصادر في تحكیم داخلي

اإلتفاق العام للتعریفات الجمركیة و التجاریة: قواعد الجات   7593 
 5599 قواعد تنفیذ المیزانیة العامة في الجزائر
 7012 قواعد بیانات النصوص الكاملة وأثرھا على خدمات المعلومات
: قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في اإلثبات وطرق الطعن علیھا 

الجھالة - اإلنكار  -التزویر   1540 

 2127 -إنجایزي /إنجایزي -عربي : قا موس قانوني مزدوج مفصل 



معاجم في معجم واحد 3 -عربي مع ملحق ثنائي   = Legual 
Billngual dictionary : English - Arabe / Arabe- 
English - 
 6744 قانون الوظیف العمومي

التعدیالتقانون األسرة و الجنسیة و الحالة المدنیة حسب آحر   10626 
( قانون وتشریعات وعقود اإلتحاد الدولي للمھندسین اإلستشاریین 

 1154 .( فیدك

الجمعیات العمومیة و  -قانون مجلس الدولة : قانون مجلس الدولة 
 8162 ........ المحاكم

قانون أصول المحاكمات الجزائیة الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 2004مضبوطا على األصل لغایة عام معدال و  1950لعام  112

 مع مختارات من إجتھادات محكمة النقض السوریة
10349 

قانون إشتراطات و تراخیص المحال العامة والمنشآت الفندقیة 
یتناول قانون إشتراطات وتراخیص المحال العامة . : والسیاحیة

والمنشآت الفندقیة والسیاحیة وجمیع القرارات الوزاریة الصادرة 
ھذا الشأنب . 

8151 

 3687 قانون مكافحة التھریب
 8297 قانون مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر و اتفاقیة األمم المتحدة
قانون مكافحة غسل األموال و مذكرتھ اإلیضاحیة و القوانین 
 1890 ........... المكملة لھ

تنظیم واختصاص : الجزء األول : قانون المنازعات اإلداریة 
داريالقضاء اإل  5839 

الخصومة اإلداریة ، اإلستعجال : قانون المنازعات اإلداریة 
 5842 اإلداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات اإلداریة الجزء الثالث

الدعاوى وطرق الطعن اإلداریة الجزء : قانون المنازعات اإلداریة 
 5841 الثاني

اإلداريتنظیم و إختصاص القضاء : قانون المنازعات اإلداریة   5833 
شروط قبول الدعوى اإلداریة: قانون المنازعات اإلداریة   5838 

شروط قبول دعوى تجاوز السلطة : قانون المنازعات اإلداریة 
 5837 ودعوى القضاء الكامل

 code de la concurrence 6704 = قانون المنافسة
: ملة لھ قانون الملكیة الفكریة و مذكرتھ اإلیضاحیة و القوانین المك

 1916 ...........التعلیق على قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة

 Code de la propriéte = قانون الملكیة الفكریة و الصناعیة
intellectuelle et industrielle 6707 

التجربة : قانون الملكیة الفكریة في مواجھة التكنولوجیات الحدیثة 
 412 الجزائریة

نموذجا(منظمة األمم المتحدة : الدولیة  قانون المنظمات ) 8619 
منظمة األمم المتحدة و : الجزء الثاني: قانون المنظمات الدولیة 

 3388 - وكاالتھا المتخصصة

دراسة تطبیقیة: قانون المنظمات الدولیة   10425 
معاھدات  - نصوص قانونیة  -إجتھادات قضائیة : قانون اآلثار 

 5366 دولیة

 -القرائن  - البینة  -الكتابة : مبادىء اإلثبات وطرقھ : اإلثبات قانون 
 6967 ....اإلقرار



المبادئ العامة في : قانون اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة 
طرق اإلثبات -اإلثبات   6849 

 8159 قانون اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة حسب أحدث التعدیالت
المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع اإلستعمال قانون الوقایة من 

 3686 واإلتجار غیر المشروعین بھا

 3688 قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ
 3682 قانون الوقایة من تببییض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما
 le droit de la fonction = قانون الوظیف العمومي
publique 5450 

اإلسالمقانون المیاه في   = Water law in islam //qanun al-
miyah fi al-islam 2889 

قانون المحاماة و قانون اإلدارات القانونیة و التشریعات المكملة 
 1846 .لھما طبقا ألحدث التعدیالت

الحكم المحلي في األردن و بریطانیا: قانون اإلدارة المحلیة  مع  : 
كلة السلطات المحلیة في دراسة ألحدث التعدیالت المتعلقة بھی

 النظامین
3620 

یتناول ھذا الكتاب قرار رئیس الجمھوریة: قانون اإلدارة المحلیة   
.......... 8163 

 administration locale 3957 = قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة
 4074 قانون اإلدارة العامة اإللكترونیة
 4837 قانون المجتمع الدولي المعاصر
 5618 قانون المجتمع الدولي المعاصر
 8643 قانون المجتمع الدولي المعاصر
 8658 قانون المجتمع الدولي المعاصر
 8241 قانون المجتمع العالمي المعاصر

 673القانون رقم : ( قانون المخدرات و المؤثرات العقلیة الجدید 
ر مع دراسة مقارنة في اإلدمان و اإلتجا)  1998-03-26تاریخ 

 غیر المشروع
7381 

 5836 قانون اإلجراءات أمام الجھات القضائیة اإلداریة
 926 قانون اإلجراءات المدنیة
 6400 قانون اإلجراءات المدنیة

منقح وفقا للتعدیالت التي أدخلت علیھ : قانون اإلجراءات المدنیة 
مدعم باإلجتھادات القضائیة......:   5926 

 - نظریة الخصومة  -نظریة الدعوى :  قانون اإلجراءات المدنیة
 348 اإلجراءات اإلستثنائیة

 Code de procédure civile 5835 = قانون اإلجراءات المدنیة
 5787 قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة
 6692 قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة
 2545 قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

المدنیة واإلداریةقانون اإلجراءات   5930 
 8577 قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

ترجمة للمحاكمة : قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید 
 4612 العادلة



: قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة في ضوء الممارسة القضائیة 
 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08النص الكامل للقانون رقم 

باإلجتھاد القضائي مدعم  = Code de procédure civile & 
administrative - texte intégral de la loi 08-09 du 
février 2008 annotations et jurispru 

5512 

 7965 قانون اإلجراءات المدنیة نصا وتعلیقا و شرحا و تطبیقا
 7110 قانون اإلجراءات المدنیة مع التعدیالت التي أدخلت علیھ
قانون اإلجراءات الجنائیة والقوانین المكملة لھ طبقا ألحدث 
 1849 التعدیالت

دراسة : اإلفالس والتسویة القضائیة: قانون اإلجراءات الجماعیة 
 5410 قضائیة

 5921 قانون اإلجراءات الجبائیة
الضرائب ( مع أمثلة تطبیقیة باللغة : قانون اإلجراءات الجبائیة 

اسبتھاجبایتھا و مح  ) .... = codes des procédures fiscales 1689 

 5789 قانون اإلجراءات الجزائیة
 6689 قانون اإلجراءات الجزائیة

منقح بآخر التعدیالت التي أدخلت علیھ: قانون اإلجراءات الجزائیة   
........... 5929 

في 06/22وفقا للتعدیالت األخیرة : قانون اإلجراءات الجزائیة 
20-12 -2006  4226 

مؤرخ في  22- 06معدل بالقانون رقم : قانون اإلجراءات الجزائیة 
ومدعم بأحدث اإلجتھادات القضائیة 2006دیسمبر  20 ... 1062 

صفر  18المؤرخ في  155- 66األمر : قانون اإلجراءات الجزائیة 
عربي  - مع آخر التعدیالت  1966یونیو  8الموافق ل 1386

 Code de procedure pénale = فرنسي
9984 

-06حسب أخر تعدیل لھ قانون رقم : قانون اإلجراءات الجزائیة 
2006دیسمبر  20مؤرخ في  22  6680 

-06حسب أخر تعدیل لھ قانون رقم : قانون اإلجراءات الجزائیة 
2006دیسمبر 20المؤرخ في  22  = Code de procédure 

pénale 
6683 

 code de procedure penale 927 = قانون اإلجراءات الجزائیة
: قانون اإلجراءات الجزائیة مذیل بإجتھاد القضاء الجنائي 

الموسوعة الجنائیة( ) 3689 

النص الكامل للقانون : قانون اإلجراءات الجزائیة نصا و تطبیقا 
مع قرارات المحكمة العلیا  22 - 06طبقا ألحدث تعدیالت القانون 

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة اإلدماج  04 - 05والقانون 
 اإلجتماعي للمحبوسین

2279 

قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء اإلجتھاد القضائي 
من المادة األولى الى غایة المادة : الجزء األول ) : مادة بمادة ( 

الضبطیة القضائیة والنیابة والتحقیق بدرجتیھ 211  
1697 

لجزائیة الجزائري على ضوء اإلجتھاد قانون اإلجراءات ا
في جھات الحم وطرق الطعن :الجزء الثاني) : مادة بمادة( القضائي

إلى نھایة القانون 212غیر العادیة بدءا من المادة   
1698 

 4230 قانون اإلجراءات الجزائیة قانون العقوبات قانون مكافحة الفساد
القضائیةقانون اإلجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة   5188 



النص : قانون اإلجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة 
مدعم  2006دیسمبر  20الكامل للقانون وتعدیالتھ إلى غایة 

 Code De Procédure Pénale = باإلجتھاد القضائي
5181 

قضاء  -قضاء إداري  - قضاء دستوري . : قانون األحكام العسكریة
قضاء مدني -جنائي  . 9594 

قانون المرور و الئحتھ التنفیذیة و القوانین المكملة لھ طبقا ألحدث 
 1839 .التعدیالت

لسنة  66القانون رقم . : قانون المرور الجدید و الئحتھ التنفیذیة
المعدل بالقانونین 1973  .... 9033 

 Code de la route 914 = .قانون المرور
دراسة تحلیلیة : التطبیق قانون اإلرادة وقواعد البولیس ضروریة 

 6539 وتطبیقیة

قانون : قانون المرافعات و التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة 
2000لسنة 8التحكیم معدل بالقانون  ................ 8160 

 263 قانون المرافعات المدنیة و التجاریة
 4513 قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

داریةقانون المسؤولیة اإل . 5834 
 6717 قانون المسؤولیة الدولیة
 1844 .قانون اإلصالح الزراعي و قانون الزراعة و القوانین المكملة لھما
قانون األسلحة و الذخائر وفقا ألحدث التعدیالت في ضوء الفقھ 

كافة جداول : وأحكام النقض واإلدارة العلیا والدستوریة العلیا 
المذكرات اإلیضاحیة  - ألحدث التعدیالت األسلحة والذخائر وفقا 

الالئحة التنفیذیة لقانون  -لقانون األسلحة والذخائر وتعدیالتھ 
 األسلحة والذخائر 

1649 

قانون المصالحة الوطنیة وأثره في إرساء حقوق اإلنسان في 
 9535 الجزائر

المبادئ ، : قانون المستھلك الجدید و المالحقة مع دراسة مقارنة 
ئلالوسا  7384 

 6747 قانون اإلستثمارات
منقح بالتعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب األمر : قانون األسرة 

02رقم   5924 

مدعم بإجتھادات قضاء المحكمة العلیا مع تعدیالت : قانون األسرة 
2005 4227 

المؤرخ  154 - 06مرفق ب المرسوم التنفیذي رقم : قانون األسرة 
 7المحدد لشروط وكییفیات تطبیق المادة  2006مایو سنة  11في 

مذیل باإلجتھاد : مكرر بخصوص الشھادة الطبیة ما قبل الزواج 
قانون  -القضائي للمحكمة العلیا ملحق ب قانون الحالة المدنیة 

 الجنسیة الجزائریة

3692 

بأحدث مباديء و إجتھھادات المحكمة العلیا : قانون األسرة مدعم 
شخصیة و المیراثفي مادتي االحوال ال  6113 

: قانون األسرة مدعما بأحدث اإلجتھادات القضائیة والتشریعیة 
 5625 دراسة مقارنة

 8560 قانون األسرة نصا و فقھا و تطبیقا
 8569 قانون األسرة نصا وتطبیقا

05قانون األسرة مع تعدیالت األمر   5278 



دراسة فقھیة : قانون األسرة الجزائري طبقا ألحداث التعدیالت 
 7982 ونقدیة مقارنة

 - 11-84قانون األسرة . : قانون األسرة بین النظریة والتطبیق
 1824 .... قرارات المحكمة العلیا

مؤرخ في  2005-02أمر رقم : قانون األسرة حسب آخر تعدیل لھ 
27 9118 

المؤرخ في  02- 05أمر رقم : قانون األسرة حسب أخر تعدیل لھ 
 6679 ... 2005نة فبرایر س 27

النص الكامل لقانون : قانون األسرة على ضوء الممارسة القضائیة 
إجتھادا قضائیا حدیثا ومراسیم  350األسرة مدعم بأكثر من 

 تنظیمیة وتنفیذیة
6616 

 4663 قانون األسرة على ضوء الفقھ والقضاء
الزواج : قانون األسرة في ظل إجتھاد المحكمة العلیا في مسائل

الطالق وآثاره النیابة  -عقد الزواج وإثباتھ  - الخطبة  -وانحاللھ 
التبرعات - الشرعیة  ... 

8039 

مبادىء االجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة . : قانون األسرة
 5276 .العلیا

قانون الجنسیة الجزائریة- قانون الحالة المدنیة . : قانون األسرة  . = 
CODES DE LA FAMILLE de nationalité - de l'état 
civil 

923 

 Code de la Famille 931 = .قانون األسرة
المعدل والمتمم بموجب األمر : دراسة تفسیریة : قانون األسرة

تفسیر نموذجي 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02  = Code 
de la famille:article avec 

473 

 1256 .قانون النقل
قمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین : قانون النقد و القرض 

الوقایة من  -بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج 
 تبییض األموال و تمویل اإلرھاب و مكافحتھ

6708 

دراسة في النشاط التجاري وآلیاتھ: قانون األعمال   4271 
 -الشركات  - القانون التجاري العام : قانون األعمال والشركات 

الحساب الجاري والسندات القابلة للتداول -سسة التجاریة المؤ  3045 

دراسة مقارنة: قانون اإلعالم الدولي   5821 
دراسة نظریة و تطبیقات عملیة. : قانون األعمال . 9666 

2000دراسة في القانون المقارن . : قانون األعمال  2322 
الذي یحكم اإلتجاھات الحدیثة في تحدید القانون : قانون النفط 

دراسة مقارنة: إتفاقیات التنمیة اإلقتصادیة الدولیة  10273 

 6951 .قانون التأمین اإلجتماعي
شرح أحكام التأمین االجتماعي علي . : قانون التأمین اإلجتماعي

التأمین اإلجتماعي الشامل - العاملین   ... 6845 

ؤرخ م 04-  06قانون رقم : قانون التأمینات حسب أخر تعدیل لھ 
2006فبرایر 20في   6676 

االمم المتحدة - النظریة العامة : قانون التنظیم الدولي  ... 7617 
 255 قانون التنفیذ الجبري
 قانون البیولوجیة البشریة مع ملحق بتقنین الصحة العامة الفرنسي
= Law of human biology 7341 



قانون الملكیة قانون التجارة اإللكترونیة و التوقیع اإللكتروني و 
 8315 الفكریة و األدبیة

قواعد األونسیترال و دلیلھا التشریعي. : قانون التجارة اإللكترونیة . 5314 
في ضوء الفقھ  1990لسنة  08رقم . : قانون التجارة البحریة 

 3553 .والقضاء والتشریع

 942 .قانون التجارة البحریة
عقد : اص المالحة البحریة أشخ -السفینة . : قانون التجارة البحریة
مشارطات  -عقد النقل البحري لألشخاص  -النقل البحري للبضائع 

 . إیجار السفن
4440 

 8641 قانون التجارة الدولیة
 International trading law 171 = قانون التجارة الدولیة
 1851 .قانون التجارة الجدید والقوانین المكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالت

1999لسنة  17قانون التجارة الجدید رقم   6501 
تنظیر و تطبیق مقارن : قانون التحكیم التجاري الدولي و الداخلي 

للقانون المصري واإلنجلیزي، والفرنسي، واأللماني، والسویسري، 
 ...والبلجیكي، والسویدي، واإلسباني

7587 

الزكاة. : قانون التكافل اإلسالمي  . 3773 
 21المؤرخ في  07-79القانون رقم . : رك وملحقاتھقانون الجما

10-98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1979یولیو .... = 
code des douanes et annexes 

2789 

 5784 قانون الجنسیة
قانون الحالة  - قانون األسرة الجزائري : قانون الجنسیة الجزائریة 

 code de l'etat civil : code de la famille = المدنیة
algerienne 

921 

 code de la nationalite = قانون الجنسیة الجزائریة
algerienne 929 

: حسب أخر تعدیل لھ : قانون الجنسیة الجزائریة المعدل و المتمم 
2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  01- 05أمر رقم   = Code de 

la nationalité algérienne : Modiéé et complétée 
6705 

قانون الجمعیات األھلیة و الئحتھ التنفیذیة و مذكرتھ اإلیضاحیة و 
 1859 .القرارات المكملة لھ

قانون الحالة المدنیة منقح بالتعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب 
مزود بأحدث النصوص التنظیمیة ذات :  14/08: القانون رقم

تھادات المحكمة العلیاالصلة ومبادئ وإج  
5936 

 920 .قانون الحالة المدنیة
قانون الخدمة العسكریة و قانون األحكام العسكریة و القوانین و 
 1838 .القرارات المكملة لھما

الجزء األول: القانون الدولي اإلنساني : قانون الحرب   2777 
الجزء الثاني: القانون الدولي اإلنساني : قانون الحرب   2776 

 Code du sport 2233 = .قانون الریاضة
 7799 .قانون الضمان اإلجتماعي في ضوء الشریعة اإلسالمیة
 le droit de la securite sociale 5451 = .قانون الضمان اإلجتماعي

وفقا ألحدث أحكام محكمة النقض و : قانون الطوارئ و أمن الدولة 
فتاوى مجلس الدولة المحكمة الدستوریة العلیا و أحكام و  6107 



قانون السجل العیني و الئحتھ التنفیذیة و القرارات المنفذة وفقا 
 8157 ألحدث التعدیالت

قانون السجون ودلیل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو 
 794 . الدولیة

 Code de la sante 2128 = .قانون الصحة
 6033 قانون الطیران التجاري

الضرائب المباشر و الرسوم المماثلةقانون  . = Code des 
impots diricts et taxes assimilées 901 

قانون الضرائب على الدخل والئحتھ التنفیذیة والقوانین المكملة لھ 
 1841 .طبقا ألحدث التعدیالت

قانون الشركات والئحتھ التنفیذیة والتشریعات المكملة لھا طبقا 
قانون شركات المساھمة : یتضمن ھذا الكتاب . : ألحدث التعدیالت

وشالذركات التوصیة باألسھم والشركات ذات المسؤولیة 
 ....المحدودة

1861 

النص الكامل لقانون الصفقات العمومیة : قانون الصفقات العمومیة 
 Code des marchés publics 5511 = الجدید والنصوص التطبیقیة

ین الخاصة باإلقتصادقانون الصفقات العمومیة القوان  6746 
 7743 قانون الصفقات العمومیة في الجزائر حسب آخر التعدیالت

النصوص التنظیمیة. : قانون الصفقات العمومیة . 6347 
 9631 قانون القضاء اإلداري

 -تنظیم القضاء اإلداري  -مبدأ المشروعیة : قانون القضاء اإلداري 
اإلختصاصتنازع  - إختصاص القضاء اإلداري   1374 

 6976 .قانون العمل
 10290 .قانون العمل

ماھیة قانون العمل،عقد العمل الفردي،عقد العمل . : قانون العمل
 6977 ...الجماعي

 - النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا . : قانون العمل
أحكام مطبقة على المؤسسات اإلقتصادیة العمومیة ومؤسسات 
 Droit de travail : législation et = .القطاع الخاص
réglementation en vigueur : dispositions 
applicables aux entreprises publiques économiques 
et e 

8130 

والقرارات الوزاریة المنفذة  2003لسنة  12رقم . : قانون العمل
 8165 .ألحكامھ

عقد العمل الفردي. : قانون العمل . 1001 
عقد العمل الفردي. : العملقانون  . 1002 

 LE DROIT DU TRAVAIL 764 = .قانون العمل
دراسة في القانون الواجب : قانون العملیات المصرفیة الدولیة 

 10027 التطبیق على عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة

 8444 قانون العالقات الدولیة
ء فقھ الشریعة دراسة في ضو: قانون العالقات الخاصة الدولیة 

 5885 اإلسالمیة

 5818 قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة
مع إشارة ) علما وعمال(قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة  504 



 خاصة لما ھو مطبق في مصر
أھداف حضریة ووسائل قانونیة: قانون العمران الجزائري   2243 

مشكالت األوقافقانون العدل واإلنصاف في القضاء على   9172 
 7901 قانون الغرف التجاریة والئحتھ التنفیذیة و الشعب التجاریة

قانون الغرف التجاریة والئحتھ التنفیذیة والقوانین والقرارات 
بشأن  1951/ 189القانون رقم : یتضمن ھذا الكتاب . : المكملة لھ

وقرار  الغرف التجاریة والمرسوم بالالئحة العامة للغرف التجاریة
 ...بإنشاء إتحاد عام للغرف التجاریة والقرار التنفیذي

1857 

 916 قانون العقوبات
 3024 قانون العقوبات
 10189 قانون العقوبات

منقح وفق آخر التعدیالت التي أدخلت علیھ : قانون العقوبات 
2المرخ في  14- 11بموجب القانون رقم  5934 

التعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب منقح وفق : قانون العقوبات 
ومزود  2001یونیو سنة  26: المؤرخ في 09/01: القانون رقم

 .باإلجتھادات القضائیة
5923 

01 - 09معدل ومتمم بأحدث التعدیالت بالقانون : قانون العقوبات   8566 
النص الكامل للقانون، تعدیالتھ ومدعم باإلجتھاد : قانون العقوبات 

 Code Pénal: texte intégrral du code mise = .القضائي
à jour.annotations, jurisprudence 

917 

النظریة العامة: قانون العقوبات   3810 
المبادىء العامة: الجزء األول: قانون العقوبات   915 

جرائم اإلعتداء على األموال: القسم الخاص : قانون العقوبات   5614 
الخاصالقسم : قانون العقوبات   959 

الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة : القسم الخاص : قانون العقوبات 
 7122 وبالثقة العامة والواقعة على األشخاص واألموال

 -المكافأة الالحقة  -الرشوة : القسم الخاص : قانون العقوبات 
إستغالل النفوذ - اإلستجابة للرجاء  ..... 644 

جرائم اإلعتداء على المصلحة : القسم الخاص : قانون العقوبات 
 5613 العامة

الجرائم الواقعة على األشخاص: القسم الخاص: قانون العقوبات   1165 
جرائم اإلعتداء على األشخاص: القسم الخاص: قانون العقوبات   8412 

جرائم اإلعتداد على اإلنسان : القسم الخاص: قانون العقوبات 
 4044 والمال

جرائم الضرب  -جرائم القتل :القسم الخاص: قانون العقوبات 
 -جرائم العرض  -جرائم اإلجھاض  -والجرح وإعطاء مواد ضارة 

 ...جرائم القبض والحبس بدون مقتضى والخطف
8415 

القسم العام: قانون العقوبات   1512 
النظریة العامة للجریمة و المساھمة : القسم العام : قانون العقوبات 

 10039 الجنائیة

النظریة العامة في الجریمة: القسم العام: قانون العقوبات   2082 
 -الركن المادي  -الركن الشرعي : القسم العام: قانون العقوبات 

التعدد اإلجرامي  -تقسیم الجرائم  -ركن العدوان  -الركن المعنوي 
نظریة العقوبة -  

640 



مةالنظریة العامة للجری:( القسم العام: قانون العقوبات  ) 955 
جرائم القسم الخاص: قانون العقوبات   4883 

لسنة  14حسب آخر التعدیالت و حتى القانون : قانون العقوبات 
و معلقا علیھ بأحكام محكمة النقض منذ إنشائھا وحتى  1999

وبأھم القیود واألوصاف وتعلیمات النیابة مقارنا بالتشریعات  1999
 العربیة

9794 

ومكافحة الفساد وفقا للتعدیالت األخیرةقانون العقوبات   = Code 
penal loi sur la prévention et la lutte contre la 
corruption selon la derniére mise a jour 

4229 

النص الكامل للقانون طبقا ألحدث : قانون العقوبات نصا و تطبیقا 
 2276 .......... تعدیالت

العقوبات مع التعدیالت التي أدخلت علیھ قانون  7108 
دراسة مقارنة حول جرائم األعمال و : قانون العقوبات اإلقتصادي 

المؤسسات التجاریة المخالفات المصرفیة و الضریبیة و الجمركیة 
 و جمیع جرائم التجار

7383 

96قانون العقوبات المعدل بمقتضى القانون رقم   6285 
لخاصقانون العقوبات ا  9719 

: الجرائم الخاصة بالمصلحة العامة: قانون العقوبات الخاص 
اإلستجابة  -عرض الرشوة غیر المقترن بقبول الموظف  - الرشوة 

 ...للرجاء أو التوصیة أو الوساطة
7816 

مؤرخ في  23- 06قانون رقم : قانون العقوبات حسب أخر تعدیل لھ 
مخالفة التشریع قمع  -: والنصوص اآلتیة 2006دیسمبر  20

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى 
الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  -الخارج 

 Code Pénal = ...اإلستعمال

6675 

النص الكامل : قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة 
 مدعم باإلجتھاد 2011غشت  2للقانون وتعدیالتھ إلى غایة 

القانون المتعمق بالتھریب والقانون المتعمق : ماحق  -القضائي 
 Code Pénal = بالفساد

5180 

 code pénal à = قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة
la lumiére de la pratique judiciare 5183 

قانون اإلرادة  - مفاوضات العقود الدولیة : قانون العقد الدولي 
 7588 .وأزمتھ

 10270 .قانون العقد بین ثبات الیقین واعتبارات العدالة
المجالس  -الھیكل العام للجامعات . : قانون تنظیم الجامعات

 8150 ....مستوى الجامعة  -والقیادات المسؤولة 

 3685 قانون تنظیم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسین
بنصوص تعدیلیة وأخرى مرفق . : قانون تنظیم الصفقات العمومیة

فرنسي - عربي  - . تنظیمیة ذات الصلة . = Loi portant 
Réglementation des marchés publics 

5022 

دراسة مقارنة في القانون : قانون حمایة المنافسة و منع اإلحتكار 
 4644 المصري و الفرنسي و األوربي

 8154 .قانون حمایة الملكیة الفكریة حسب أحدث التعدیالت
القانون المحدد للقواعد المطبقة : قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 

القانون المتعلق بشروط ممارسة  -على الممارسات التجاریة 
 Loi relative à la protection du = األنشطة التجاریة

82 



consomatteur et à la répression des fraudesM loi 
fixant les régles applicables aux pra 
 3673 . قانون حمایة البیئة

معاییر -المقصود بالتلوث . : قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة
 -التقنیة القانونیة لحمایة البیئة  -الضبط اإلداري والبیئة  -الحمایة 

 ... الجزاءات القانونیة لتلویث البیئة
3079 

 919 قانون یتعلق بمكافحة التھریب
بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع قانون یتعلق 

 2070 االستعمال و االتجار غیر المشروعین بھا

قانون یتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل اإلرھاب و 
 918 مكافحتھما

مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة: قانون حقوق اإلنسان   3677 
ن الفساد ومكافحتھیتعلق بالوقایة م 01 -  06قانون رقم   = loi n 

06 - 01 Relative a la prévention et a la lutte contre 
la corruption 

913 

قانون ضریبة المبیعات والئحتھ التنفیذیة والقوانین والقرارات 
 1840 .المكملة لھ

قانون قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 
الخارجرؤوس األموال من وإلى   3681 

: قانون عالقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن 
 1527 القانون اإلتفاقي

ص - أ: قاموس  اللغة الكتابیة( إفرنسي  -عربي  :  ) = 
(Dictionnaire : Arab - Français (langue écrit 8435 

فرنسي -عربي : جالل توفیق زكي ; قاموس إبن سینا  4021 
أجد قاموس مصمم للمتعلمین: وبستر للطالب قاموس   .......... 9119 

أجد قاموس مصمم للمتعلمین: قاموس وبستر للطالب   .......... 9120 
 -إنجلیزي : قاموس مصطلحات العالقات و المؤتمرات الدولیة 

 6897 ....... عربي

 9531 قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة
فرنسي -قاموس عربي   4796 

02-15قاضي التحقیق وأھم التعدیالت في ضوء األمر   5292 
تعیینھ وقواعد : قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري 

طرق إتصالھ بالدعوى  -إختصاصھ المحلي والشخصي والنوعي 
 .......العمومیة

7046 

علي ; لجدیدقاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ا
دراسة مقارنة: إبراھیم   6799 

قاعدة منع قضاء الدولة من نظر موضوع المنازعة المتفق بشأنھا 
دراسة لدور اإلدارة في تطبیق القاعدة : على التحكیم وقیود تطبیقھا 

 ........ ، و طبیعتھا ، و مجالھا
10552 

األعمال قاعدة ال ضرر و ال ضرار في نطاق المعامالت المالیة و 
 10035 الطبیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

 4157 قاعدة التنازع في مسألة حمایة غیر كاملي األھلیة
 10555 قاعدة الرسمیة والشھر العقاري في القانون الجزائري

: ( قاعدة السابقة القضائیة في النظم القانونیة األنجلو أمریكیة  9881 



ألصول التاریخیةالتطبیق المعاصر و ا  ) 
قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في اإلجراءات 
 9340 الجنائیة المقارنة

 10494 . قاعدة عدم الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة
 1362 قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة و دعوى أصل الحق
 4297 قذائف الحق
théorie et pratique des relations internationales au 
moyen-orient 2466 

Theorie générale du droit : Histoire des doctrines 
juridiques et philosophie des valeurs sociales 8891 

 131 قیود المصلحة العامة المتعلقة بالعقار السیاحي
في التشریع الجزائريقیود الجوار الواردة على الملكیة العقاریة   7950 

دراسة مقارنة. : قیود السلطة التأدیبیة لصاحب العمل  . 2142 
قواعد القیاس وآثاره . : قیاس كفایة األداء للعاملین المدنیین بالدولة

الرقابة القضائیة - الوظیفیة  . 9824 

 1067 قید البناء على العقار الفالحي
التشریع الجزائريقید الحقوق العینیة التبعیة في   6265 

 2859 قراءات الشباب
تشریعات ووثائق و مختارات من : قراءات في حقوق الطفل 

 2412 الدراسات و األبحاث المتعلقة بالطفولة

دراسة مقارنة: قرار منع المحاكمة   2745 
أوامر المنع من السفر الصادرة : قرارات وأوامر المنع من السفر 

كیفیة التظلم منھا من الجھات القضائیة و  ....... 10245 

 1265 قرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قواعد القانون الدولي
دراسة مقارنة: قرارات الھیئة العامة في الشركات المساھمة   6022 

قرارات اإلزالة و سبل الطعن علیھا أمام القضاء اإلداري و العادي 
 856 و قضاء التنفیذ و مدى دستوریتھا

 2413 قرارات الحجر الصحي وأثره على الحریات العامة
دراسة في التشریع : قرارت العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا 

 3730 الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة

 5645 قرینة براءة الشخص محل المتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري
 9241 قرصنة اإلنترنت

دراسة مقارنة: المھایأة قسمة   9017 
 8491 قسمة المال الشائع
 6711 قسمة العقار المشاع لشریك ناقص األھلیة
 9478 قسمة العقار الفالحي الخاص في التشریع الجزائري

معلقا علیھا بأحداث أحكام محكمة . : قضاء منازعات الضرائب
 8065 .النقض واألعمال التحضیریة والالئحة التنفیذیة

إشكاالت  -وقف تنفیذ القرار : قضاء األمور اإلداریة المستعجلة 
دعوى تھیئة الدلیل -تنفیذ األحكام   9711 

إختصاص قاضي : یشتمل على كتابین : قضاء األمور المستعجلة 
: األمور المستعجلة ، إختصاص قاضي التنفیذ بالمنازعات الوقتیة 

 الجزء الثاني
9420 



إختصاص قاضي : یشتمل على كتابین: قضاء األمور المستعجلة 
: األمور المستعجلة ، إختصاص قاضي التنفیذ بالمنازعات الوقتیة 

 الجزء األول
9419 

 5878 قضاء المالءمة و السلطة التقدیریة لإلدارة
و الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة: قضاء اإللغاء   6323 

يأسس إلغاء القرار اإلدار: قضاء اإللغاء   6295 
شروط القبول، أوجھ اإللغاء: قضاء اإللغاء   611 
وفقا ألحدث أحكام المحكمة : قضاء اإللغاء أمام مجلس الدولة 

 6106 اإلداریة العلیا وفتاوى وأحكام مجلس الدولة

دراسة تأصیلیة : قضاء اإللغاء ضمانة للمساواة وحمایة المشروعیة 
 5588 في نظم القضاء اإلداري المقارن

دراسة مقارنة: قضاء األحداث   9323 
: قضاء المخدرات و قواعد الضبط و التفتیش و تسبیب األحكام 

یتضمن التعلیق على نصوص قانون المخدرات المعدل بالقانون 
بالمقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة ،  1989لسنة  122الجدید رقم 

 ...وقواعد الضبط والتفتیش والتلبس وبطالن التفتیش وأثره

6366 

 8573 قضاء المحكمة العلیا في محكمة الجنایات
الجزء األول: قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة   8564 
الجزء الثاني: قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة   8565 

 8040 قضاء اإلستعجال فقھا وقضاء مدعم باإلجتھاد القضائي المقارن
مجموعة القواعد التي : المدني والجنائي في التقادم قضاء النقض 

 1351 ............. قررتھا محكمة النقض

مجموعة القواعد القانونیة التي : قضاء النقض المدني في األحكام 
 - القیمي  -النوعي  -قررتھا محكمة النقض في اإلختصاص الوالئي 

خالل واحد الحكم والتنفیذ  -أمر األداء  -المستعجل  - المحلي 
 وسبعین عاما

1104 

مجموعة القواعد : قضاء النقض المدني في المسؤولیة و التعویض 
 1353 ... القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في خالل

مجموعة القواعد التي قررتھا : قضاء النقض المدني في التعویض 
محكمة النقض في التعویض عن المسئولیة العقدیة والتقصیریة و 

1997-1931یئیة خالل سبعة و ستین عاما الش  
1350 

على طریقة ھجائیة أبجدیة  2000قضاء النقض التجاري حتى عام 
مع فھارس تفصیلیة -  4139 

مجموعة القواعد القانونیة : قضاء النقض التجاري في اإلفالس 
التي قررتھا محكمة النقض في اإلفالس خالل سبعة و ستین عاما 

1931-1997  
8593 

مجموعة القواعد القانونیة التي : قضاء النقض في ندب الخبراء 
قررتھا محكمة النقض بدوائرھا المدنیة والجنائیة خالل سبعة 

1997 - 1931وستین عاما   
1352 

مجموعة القواعد القانونیة . : قضاء النقض في األوراق التجاریة
1998- 1931التي قررتھا محكمة النقض خالل سبعة و ستین عاما . 1349 

مجموعة القواعد القانونیة التي : قضاء النقض في األدلة الجنائیة 
 -تساند األدلة  - اإلثبات : قررتھا الدوائر الجنائیة بمحكمة النقض في

 - المعاینة  -القرائن  -الشھود  -الخبرة  -التسجیل  -اإلعتراف 
الجزء األول...: اإلستعراف - اإلستدالل  - اإلستجواب   

8591 



مجموعة القواعد القانونیة التي : النقض في األدلة الجنائیة  قضاء
 -تساند األدلة  - في اإلثبات : قررتھا الدوائر الجنائیة بمحكمة النقض

 - المعاینة  -القرائن  -الشھود  -الخبرة  -التسجیل  -اإلعتراف 
الجزء الثاني..: اإلستدالل - اإلستجواب   

8592 

: الشخصیة للمسلمین و غیر المسلمین قضاء النقض في األحوال 
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في مسائل 

2003-1931األحوال الشخصیة خالل ثالثة و سبعین عاما   
1354 

مجموعة القواعد القانونیة . : قضاء النقض في التأمینات اإلجتماعیة
- 1931 التي قررتھا محكمة النقض خالل سبعة و ستین عاما

1997. 
1347 

دراسة مقارنة: قضاء المظالم اإلداریة في الشریعة والقانون   7778 
ضوابط الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة: قضاء التأدیب   6326 

المشروعیة ، رقابة القضاء امتیازات : قضاء التعویض اإلداري 
 4195 ........ اإلدارة العامة

القانون اإلداريفي ..قضاء التفسیر   = La jurisprudence 
d'interprétation en droit administratif 9309 

دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة في العدید من : قضایا أمنیة معاصرة 
الجرائم ( التشریعات العربیة واألجنبیة واإلتفاقیات الدولیة 

 (....اإلقتصادیة، غسل األموال
2871 

العلوم اإلجتماعیةقضایا منھجیة في   6186 
قضایا إقتصادیة وإداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي 

الجزء الثالث: اآلفاق  -الفرص  - التحدیات : والعشرین   2657 

إتجاھات حدیثة في دراسة المعلومات: قضایا معلوماتیة   6608 
الدفوع المؤدیة للبراءة منھا التعلیف على أحكام : قضایا المخدرات 

مة النقضمحك  8547 

مجموعة القواعد القانونیة التي . : قضایا النقض في المواد التجاریة
 1348 ........ قررتھا محكمة النقض في األعمال التجاریة

قضایا النفقة و الحضانة و الطاعة معلقا علیھا بأحدث أحكام القضاء 
مائة حكم شرعي في  100. : و النفقة في مصر و الدول العربیة

ا نفقة الزوجة و الصغار و العدة وقضایا الحضانةقضای ............ 
139 

الجزء األول: قضایا التحكیم في الدول العربیة   5367 
 1240 قضایا الحبس و اإلعتقال في الفقھ اإلسالمي

اإلجتھاد القضائي : قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة 
تونس و المغرب و العراق في لبنان و سلطنة عمان و الكویت و  5362 

اإلجتھاد القضائي : قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة 
دبي(في الجمھوریة العربیة السوریة و اإلمارات العربیة المتحدة  ) 5361 

تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى: قضایا دولیة   31 
الوضعیة دراسة الفقھ اإلسالمي و النظم: قضایا فقھیة معاصرة   4445 

 570 قضیة األسرى في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني
 2902 قضیة الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولیة
La traduction juridique : fondement et méthode. 7285 
Traité de droit administratif : l'administration, la 
juridiction administrative, les actes administratifs, 
les régimes administratifs 

5694 

Traité de droit administratif. 2, Droit administratif 7212 



des biens : les domaines administratifs, 
l'expropriation, la réquisition, les travaux pubics 
Traité de droit administrtif : Tome 1 5719 
Traité de droit administrtif : Tome 2 5718 
Traité de droit civil : droit commun des sûretés 
réells , théore générale 7303 

traité de droit civil : Les conditions de la 
résponsabilité 10395 

traité de droit civil : Les éffets du contrat 
:interprétation , qualification , durée , inexécution , 
effet relatif , opposabilité 

5706 

Traité de droit civil : Les principaux contrats 
spéciaux 5780 

Traité de droit commercial , Tome 1 8865 
Traité de droit commercial : Tome 1 - Volume 1 8864 
Traité de droit des assurances . Tome 2 , la 
distribution de l'assurance 2477 

Traité de droit des assurances Tome 1 , entreprises 
et organismes d'assurance 2478 

Traité de l'arbitrage commercial international 5669 
Traité des nouveaux droits de la morts : Tome : 1 - 
La Mort - Activité(s) Juridique(s) 9231 

Traité international de droit constitutionnel. : Tome 
1 : Théorie de la constitution. 9235 

Traité théorique et pratique d'organisation 
judiciaire de compétence et de procédure civile : 
Tome Cinquiéme 

4659 

Traité théorique et pratique d'organisation 
judiciaire de compétence et de procédure civile : 
Tome deuxiéme 

4656 

Traité théorique et pratique d'organisation 
judiciaire de compétence et de procédure civile : 
Tome premier 

4655 

Traité théorique et pratique d'organisation 
judiciaire de compétence et de procédure civile : 
Tome quatriéme 

4658 

Traité théorique et pratique d'organisation 
judiciaire de compétence et de procédure civile : 
Tome troisiéme 

4657 

Travaux dirigés : Droit international privé 5684 
Travaux dirigés : Introduction au droit et droit civil 1828 
Travaux dirigés de droit international public et de 
relations internationales : commentaire de textes, 
note de synthèse, cas pratique, dissertation 

2525 

Travaux dirigés droit adminidtratif général 8819 



القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفالت من العقابعن فعلیة   81 
إجتھادات في قضایا العمل و الضمان : عمل و ضمان إجتماعي 

 5851 اإلجتماعي

 3622 علم إجتماع الجریمة واإلنحراف
Visual C++6 علم نفسك مركز التعریب و البرمجة; یوما21في   8113 
 2036 علم اإلنثروبولوجیا الجنائي

األمراض و الطب الشرعيعلم   6794 
دراسة في القانون المقارن. : علم المالیة العامة . 7602 

دراسة اإلدارة . : علم اإلدارة العامة و مبادئ الشریعة اإلسالمیة
نشاط اإلدارة العامة -بنیان اإلدارة العامة  -العامة   ....... 3078 

 865 علم اإلجتماع الجنائي
 3623 علم اإلجتماع الجنائي
 3148 علم اإلجتماع القانوني والضبط اإلجتماعي
 3374 .علم اإلجتماع القانوني
 574 علم اإلجرام

التحلیل  -إشكالیات تأصیل علم اإلجرام : علم اإلجرام و الجزاء 
 -التحلیل التفسیري لعوامل اإلجرام  -الوصفي لظاھرة الجریمة 

الجنائيفلسفة الجزاء  -نظریة الجزاء الجنائي  . 
9721 

النظریات  - العوامل اإلجرامیة : علم اإلجرام و السیاسة الجنائیة 
السیاسة الجنائیة -أسباب إرتكاب الجریمة  - العلمیة   ....... 7410 

 4036 علم اإلجرام و العقاب
 6562 علم اإلجرام و العقاب
 4035 علم اإلجرام و علم العقاب

دراسة حول الظاھرة اإلجرامیة : علم اإلجرام والسیاسة الجنائیة 
 3458 من حیث أسبابھا و طرق القضاء علیھا

 1467 علم اإلجرام والعقاب
 4033 علم اإلجرام وعلم العقاب
 5487 علم اإلجرام وعلم العقاب

محاوالت تفسیر  -ماھیة علم اإلجرام . : علم اإلجرام وعلم العقاب
رامالعوامل الداخلیة لإلج - السلوك اإلجرامي  .... 3664 

أولیات علم اإلجرام: علم اإلجرام العام   3658 
أصولھ و مسائلھ: :علم المیراث   2941 

 2058 عمل المرأة في اإلعالنات التجاریة
 10267 علم اإلقتصاد في النظم الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة
 9571 .علم النفس البیئي
 864 علم النفس الجنائي
 3723 علم النفس الجنائي
 6988 علم الجریمة

نظریة القانون والمعامالت : علم القانون و الفقھ اإلسالمي 
دراسة مقارنة: الشرعیة  9585 

 3938 علم الفھرسة والتوثیق
في الشریعة اإلسالمیة) المواریث: (علم الفرائض   9005 



 6478 علم اجتماع القانون
 4119 علم ضحایا اإلجرام

وتطبیقاتھ في الدول العربیةعلم ضحایا الجریمة   3057 
عملیات وجرائم غسیل األموال إلكترونیا وأثرھا على األزمة 
 7580 اإلقتصادیة العالمیة ومسؤلیة البنوك والمصارف

 9604 .عملیات نقل و زرع األعضاء البشریة بین القانون و الشرع
دراسة في ضوء الشریعة اإلسالمیة و : عملیات اإلتجار بالبشر 

لقانون الدولي و بعض التشریعات العربیة و األجنبیةا  = humain 
trafficking 

3728 

 7517 عملیات البنوك
 9354 .عملیات البنوك من الوجھة القانونیة

التشریع و صیغ العقود و  -القضاء  - عملیات البنوك في ضوء الفقھ 
1999لسنة  17الدعاوى التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم   3611 

 5567 .عملیات حفظ السالم الدولیة
في ضوء اإلتجاھات : عملیات غسل األموال وآلیات مكافحتھا 

الحدیثة لإلتفاقیات الدولیة والتشریعیات المقارنة والتشریع المصري 
م بشأن 2002لسنة  78م المعدل بالقانون رقم  2002لسنة  80رقم 

قارنةدراسة م: مكافحة غسل األموال والئحتھ التنفیذیة  

4283 

دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي و : عملیات غسیل األموال 
 6031 بعض التشریعات الدولیة و الوطنیة

 9162 عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري
 9269 عملیة تدریب و تكوین الموظف العام في ظل التشریع الجزائري

الجزائري عملیة تسجیل العقارات في التشریع  . 7873 
 4265 .عمالة األطفال وآلیات الحد منھا في نطاق منظمة العمل الدولیة

المفاوضات الجماعیة . : عالقات العمل الجماعیة النقابات العمالیة  -
 -اإلضراب (منازعات العمل الجماعیة  - إتفاقیة العمل الجماعیة  -

قانون العمل  في ضوء) المفاوضة  - الوساطة  -التحكیم  - اإلغالق 
2003لسنة  12الجدید رقم   

709 

 -حقوق وواجبات العمال - نصوص مراجعة . : عالقات العمل
العمل في اللیل -المدة القانونیة للعمل  - التوظیف  .... 8132 

 6753 عالقة إدارة عدم التركیز باإلدارة الالمركزیة
 - ف اإلشرا -التوجیھ : عالقة النیابة العامة بالضبط القضائي 

الجزائر -دراسة مقارنة فرنسا : المراقبة   8018 

 8495 عالقة النیابة العامة بقاضي التحقیق
المتعلق بالنشاط  03/93عالقة اإلیجار في ظل المرسوم التشریعي 

 1121 . العقاري

 5530 عالقة المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس االمن الدولي
التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل عالقة السلطة 

2016الدستوري لسنة   1036 

 9643 عولمة التجریم و العقاب
 6384 عولمة الثقافة

نتائج دراسة میدانیة: عوامل جنوح األحداث في الجزائر   375 
دراسة مقارنة: عوارض الدعوى المدنیة   399 

 10194 عنف المعلومات في مصر والعالم



النزوح بین القانون الداخلي والقانون الدوليظاھرة   2375 
 5644 ظاھرة البناء الفوضوي و األلیات القانونیة للحد منھا

ظاھرة التھریب الضریبي الدولي وآثارھا على اقتصادیات الدول 
 448 النامیة

أسبابھا وآثارھا النفسیة : ظاھرة الطالق في المجتمع الجزائري 
دراسة فقھیة إجتماعیة: یةواإلجتماعیة واإلقتصاد  8116 

. : ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة و التشریع المقارن
 8212 .مقارنة بالشریعة العربیة

دراسة في فلسفة القانون: غایة القانون   6863 
 5198 عبء اإلثبات في دعوى اإللغاء
عدم التعسف في إستعمال الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع 
 7861 الجزائري

فكرة الجزاء : عدم فعالیة الجزاءات اإلجرائیة في قانون المرافعات 
 9508 .............اإلجرائي في قانون المرافعات وغایتھ

فكرة الجزاء : عدم فعالیةالجزاءات اإلجرائیة في قانون المرافعات 
أسباب عدم فعالیة الجزاء  -اإلجرائي في قانون المرافعات و غایتھ 
 اإلجرائي ووسائل عالج عدم فعالیة الجزاءات اإلجرائیة

9512 

 -اإلكراه -التدلیس - الغلط : عیوب الرضا في القانون المدني 
 4128 اإلستغالل معلقا على نصوصھا بالفقھ وقضاء النقض

الشیخ أبو راس : الجزء األول: عجائب األسفار ولطائف األخبار 
 5102 الناصري الجزائري

الشیخ أبو راس : الجزء الثاني: األسفار ولطائف األخبار عجائب 
 5103 الناصري الجزائري

تعریف العدة ومشروعیتھا : عدة النساء عقب الفراق أو الطالق 
 3190 ...... وأسبابھا

 6789 عیب االنحراف في استعمال السلطة
 9194 ظروف الجریمة في التشریع الجنائي الجزائري

: العقد اإلدارى و أثرھا في تسییر المرفق العام غرامة التأخیر فى 
 5595 دراسة مقارنة

ماھییتھا و إختصاصھاتھا في مد الحبس : غرفة المشورة 
التظلم إلیھا من أمر رفض تسلیم  -اإلحتیاطي أو اإلفراج 

 ...مضبوطات
1737 

 7846 غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر
دراسة مقارنة: بمكافحة اإلرھاب غسل األموال وعالقتھ   4775 

 3441 غسل األموال في التشریع المصري و العربي
دراسة نموذجیة : غسل األموال في القانون المغربي و المقارن 

 4020 للقطاع البنكي المغربي

 3217 عضل النساء والتفریق للشقاق بین الشریعة والقانون
عة اإلسالمیة وبعض دراسة في ضوء الشری. : غسیل األموال 

 Money laundering = .التشریعات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة
a study according to islamic law and some of 
national - international and regional rules 

3726 

غسیل األموال و قضایا أمن الدولة في قانون العقوبات و قانون 
 8594 اإلجراءات الجنائیة



 5302 غسیل األموال في الدول العربیة
 5303 غسیل األموال في الدول العربیة

دراسة مقارنة: غسیل األموال في القانون الجنائي   3182 
الجریمة التي تھدد إستقرار اإلقتصاد الدولي. : غسیل األموال . 6831 

 4220 عصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر
Urbanisme commercial : régime des autorisation 
de création, d'extension et de transfert... 7225 

L'urbanisme de protection : un droit au service du 
patrimoine 7314 

 3245 عقوبة اإلعدام بین اإلبقاء و اإللغاء
دراسة مقارنة بالشریعة : عقوبة اإلعدام في القوانین العربیة 

 7058 اإلسالمیة

 10050 عقوبة النفي و آثارھا في ضمان سالمة المجتمع في الفقھ اإلسالمي
نظام : دراسة مقارنة: عقوبة الحبس قصیرة المدة وأھم بدائلھا 

نظام العمل للنفع العام - نظام الوساطة الجنائیة  - الصلح الجنائي   817 

 7334 عقوبة العمل للنفع العام في ظل التشریع الجزائري
: تعاطي المخدرات و اإلتجار بھا بین الشریعة و القانون عقوبة 

 9970 دراسة مقارنة

 3514 .دراسة مقارنة : B.O.T عقود إمتیاز المرافق العامة
 7830 . عقود إستثمار األراضي الزراعیة الوقفیة

اإللتزامات المتبادلة والشروط التقییدیة: عقود نقل التكنولوجیا   2635 
لوجیا في مجال التبادل الدوليعقود نقل التكنو  8734 
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 8467 وناس، جیاللي
 4292 أبو ھاني، علي

عالء محي الدین مصطفى, أبو أحمد  487 
 488 أبو لحیة، نور الدین

أحمد محمود, أبو ھشھش  489 
أحمد دمحم, أبو مصطفى  490 

 491 أبو الوفا ، أبو الوفا دمحم
 9780 أبو الوفا دمحم، أحمد

أبو الوفا دمحم, أبو الوفا  492, 493 

أحمد, أبو الوفا  494, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 503, 504, 505 

 506 أبو الوفا، أحمد
 507 أبو اللیل، إبراھیم الدسوقي

ابراھیم, أبو النجا  508 
 509 أبو النجا، إبراھیم
 510 أبو المجد ، أشرف عبد الفتاح

أشرف عبد الفتاح, أبو المجد دمحم  511 
أشرف عبد الفتاح, أبو المجد  512 
دمحم إبراھیم, الھیجاء أبو  513, 514, 515 

 516 أبو الخیر ، السید مصطفى أحمد
أحمد مصطفى, أبو الخیر  517 
مصطفى أحمد, أبو الخیر  518 

السید, أبو الخیر  519, 520 
السید مصصطفى أحمد, أبو الخیر  521 

السید مصطفى أحمد, أبو الخیر  522 
عادل السعید دمحم, أبو الخیر  523 

الخیر، مصطفى أبو  524 
 9101 أبو الحسن، عطا هللا

سید, أبو الیزید  525 
أحمد, أبو الروس  526, 527, 528 

أحمد دمحم, أبو الروس  529 
أحمد بسیوني, أبو الروس  530, 531, 532 

أحمد, أبو السعود  533 

رمضان, أبو السعود  
534, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 

546, 547 
رمضان دمحم, أبو السعود  37, 548 

 1011 ,549 أبو السعود، رمضان دمحم
أبو العال, أبو العال النمر  550 

أبو العال على, أبو العال النمر  551 



دمحم طھ, أبو العال خلیفة  552 
أحمد عبد هللا, أبو العال  553 

یسرى دمحم, أبو العال  554 
الكریمفھد عبد , أبو العثم  555, 556 

 557 أبو العینین ، دمحم ماھر
ماھر, أبو العینین  558 

 563 ,562 ,561 ,560 ,559 أبو العینین، دمحم ماھر
 564 أبو العز ، دمحم زھیر

بسیوني إبراھیم, أبو العطا  565 
ریاض صالح, أبو العطا  566, 567, 568, 569, 570 

وائل محمود, أبو الفتوح العزیرى  571 
 572 أبو اصبع، توفیق خلیل
 573 أبو ذر، العربي

عبد الرحمن دمحم, أبو توتة  574 
 575 أبو بكر دمحم ، نرمین
 576 أبو بكر الصدیق، منى

دمحمعبد هللا, أبو بكر سالمة  577 
محمود, أبو بكر  578 

مصطفى محمود, أبو بكر  579 
حلو, أبو حلو  580 

عبد الكریم محسن, أبو دلو  581 
صبحي حمدان, أبو جاللة  582 

دمحم باھى, أبو یونس   583, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 590, 591 

 592 أبو یونس ، دمحم باھي
ماھر عبد المنعم, أبو یونس  593 

 594 أبو یونس، دمحم باھي
الیاس, أبو جودة  595 

 6794 أبو یاسین ، مھا
أشرف عرفات, أبو حجازة  596 

أشرف عرفات,حجازةأبو   597 
دمحم حسن, أبو یحیى  598 

إبراھیم, أبو خزام  599 
 600 أبو رمان، عامر
 602 ,601 أبو سمھدانة، عبد الناصر عبد هللا

جمال دمحم, أبو شنب  603 
نضال دمحم, أبو سنینة  604 

دمحم, أبو زھرة  605, 606, 607 
 608 أبو زھرة، دمحم

صوفي حسن, أبو طالب  609 
یاسر, أبو شبانة  610 



 ,616 ,615 ,614 ,613 ,612 ,611 مصطفى ,أبو زید فھمي
617, 618, 619 

دمحم عبد الحمید, أبو زید  620, 621, 622 
رشدي شحاتھ, أبو زید  623, 624 

 625 أبو زید،عبد هللا سلیمان
أحمدفتح هللا, أبو سكینة  626 

وسیم نقوال, أبو سعد  627 
سعد شتا, أبو سعد  628 

 629 أبو شعیشع أبو دنیا، عبد المنعم صبحي
مصطفى علي, أبو شعیشع  630 

 631 أبو كیلة، عبد الفتاح أحمد
أحمد عبد العال, أبو قرین  632 
مصطفى أحمد, أبو عمرو  633, 634 

 637 ,636 ,635 أبو عمرو، مصطفى أحمد
دمحم سعد, أبو عامود  638 

سعد, أبو عامود  639 

دمحم زكي, أبو عامر  640, 641, 642, 643, 644, 645, 
646, 647 

جمال زاید, أبو عین  648 
كوثر محمود, أبو عین  649 

إلیاس, أبو عید  650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 657 

الیاس, أبو عید  658, 659 
 664 ,663 ,662 ,661 ,660 أبو عید، إلیاس
 665 أبو عیطة ، السید

السید, أبو عیطة  666 
 669 ,668 ,667 أبو عیطة، السید

غازي خالد, أبو عرابي  670 
خالد حسن, أبو غزلھ  671 

 672 أبو فروة، محمود دمحم
كریستیان, أبلت  673 

 674 متولي وھدان ، رضا
رجب عبد المنعم, متولي  675, 676, 677 

عبد الحمید, متولي  678 
 679 أبولحیة، نور الدین

علي صادق, أبوھیف  680 
دمحم عبد هللا, أبوھزیم  681 
أبو الوفا دمحم, أبوالوفا  682 

أحمد, أبوالوفا  683, 684, 685, 686, 687 
 1145 أبوالمجد ، أحمد كمال
 688 أبوالنصر، مدحت دمحم

السید مصطفى أحمد, أبوالخیر  689 



أحمد, أبوالروس  690, 691 
رمضان, أبوالسعود  692, 693, 694 

حسنوھبة ، وسیم   695 
 10189 وھبة، وسیم حسن
 696 أبوبكر سالمة، دمحم عبد هللا

سحر دمحم, وھبي  697 
أنتوني, وودیویس  698 

 699 أبوسمھدانة، عبد الناصر عبد هللا
جمال دمحم, أبوشنب  700, 701, 702 

 704 ,703 أبوزھرة ، دمحم
صوفي,أبوطالب  3738 

 705 أبوزید ، رشدى شحاتة
مصطفى, أبوزیدفھمي  706 
سعد شتا, أبوسعد  707 

مصطفى أحمد, أبوعمر  708 
مصطفى أحمد, أبوعمرو  709 

 710 أبوغابة ، خالد عبد العظیم
إلیاس, أبوعید  711, 712, 713, 714, 715, 716 
الیاس, أبوعید  717, 718, 719, 720, 721 

 722 أبوعیطة، السید
 723 أبوعیطة،السید

مفتاحأبوغرارة الرفروفي، ضو   724 
 725 أبوعطیة ، السید
 726 أبوفروة ، محمود دمحم

دمحم فال الحسن, ولد أمین  727 
 728 ولد دمحمان، دمحم عبد هللا
 729 ولد مجبر ، دمحم
 730 ولد مجبر ، عبد النور
 731 ولد معمر ، حمزة

شریفة, ولد الشیخ  732 
 5087 ولد بن عیسي رضوان

بیجادولد بابا علي، دمحم   733, 2406 
 734 ولد یوسف ، مولود

دمحم العربي, ولد خلیفة  735 
 736 ولد خاوة ، سمیة
 737 ولد خاوة، سلیمة
 738 ولد جاب هللا، دمحم
 4748 ,739 ولد جبا هللا، إبراھیم
 740 ولد یحي ، دمحم
 741 ولد خصال ، دمحم

سلیمان, ولد خسال  742 



 744 ,743 ولد خسال، سلیمان
أمال, ولد رامول  6798 

 745 ولد شیخ ، جلول
 10574 ولد سعید، دمحم

حسن دمحم, وھدان  746 
رضا متولي, وھدان  747, 748, 749, 750 

 751 وھدان، رضا متولي
 752 وھیبة ، بن كسیرات
 753 وھیبة، قیر
 1127 ,754 ولید ، لطرش
 1166 ولید ، رحماني
 3257 ولید بدر نجم الراشدي
 755 ولید سالمة
 9565 .وأخرون

سلیمان بن عبد هللا, أبا الخیل  756 
 757 نباه ، خیرة
 758 وائل أنور، بندق

فتحي, والي  759 
 760 والي، نادیة
 5244 ,761 والي، نصر الدین
 762 والي، عبد اللطیف
 763 وابل ، یزید
 764 وابل ، رشید
 5450 وابل رشید
 5451 ,5351 ,765 وابل، رشید
 766 لباد، ناصر

عماد الدین,وادي  767, 768, 769, 770 
 771 وادي، عماد الدین

عالء, آباریان  772 
ھشام عبد العزیز, مبارك  773 

 6742 مباركة، بالي
 774 مباركي ، أسامة

أحمد, أباش  775 
رشید, واضح  776 

 777 واضح، آمال
 779 واكد ، دمحم
 778 .واكد ، الزھرة

، عالء الدین واكد  6341 
 779 واكد ، عبد الحلیم
 780 واكد، سفیان
 781 واكد،الزھرة



علي عبد الواحد, وافي  782 
 4939 ھبة نایف مرسى
 783 أبة بومراح، سعید
 784 ھبة، إسماعیل
 785 إبتسام ، مناصري
 786 إبتسام ، فضیلي

رودریك إیلیا, أبي خلیل  787 
 788 أبي راس، الناصر
 7345 نبیل ، إبراھیم سعد
 790 ,789 نبیھ ، نسرین عبد الحمید
 792 ,791 نبیل ، صقر
 793 نبیل إبراھیم ، سعد

ماجد راضي الزعبي, نبیل جمعة النجار  2756 
 794 نبیھ، نسرین عبد الحمید
 795 نبیلة ، لدرع
 1124 نبیلة ، شارف
 796 نبیلة ، عید
 797 نبیلة، العموري

فریحينبیلة،   798 
 799 وجواج ، الصدیق
 800 لبیوض، سعاد
 10347 وحال ، مصطفى
 801 وداد ، رمیدي
 2680 إتحاد مجالس البحث العلمي العربي
 802 إتحاد المغرب العربي
 803 لبیب شنب ، دمحم

رائف دمحم, لبیب  804 
 805 وحبیب ، دمحم أمین
 806 وحبیب، البشیر
 425 وجیھ خاطر

كمال أباظة, وجیھ  807 
 808 وجدي ، عبد الرحمان
 809 وحید دحام، زینب
 10294 متیجي، ولید
 7357 متیجي، دمحم رفیق
 810 متیجي، شیماء
 811 وحیدة ، میال
 812 ویس، فتحي
 3653 ویقة دمحم مولود

ممدوح دمحم, مبروك  813 
حسین, مبروك  814, 815, 816 



 817 مبروك، مقدم
 818 مبروك، غضبان
 820 إبراھیم ، أبو النجا
 5598 إبراھیم ، إبراھیم عبد ربھ
 2657 إبراھیم ، إیھاب نظمي
 821 إبراھیم ، مزعد
 824 ,823 ,822 إبراھیم ، بن داود
 825 إبراھیم ، خالد ممدوح
 826 إبراھیم ، حسني عبد السمیع
 827 إبراھیم ، عماد خلیل

یوسف, إبراھیم ھالل  828 
دمحم, موسىإبراھیم   829 

أبو الحسن عبد الموجود, إبراھیم أبو زید  830 
 2556 إبراھیم أبوخزام
 831 إبراھیم أحمد عبد المعز

خدیجة, إبراھیم دمحم  8718 
علي الشیخ, إبراھیم المبارك  832 
دمحم محسن, إبراھیم النجار  833 

 835 ,834 إبراھیم المسلماني، دمحم أحمد
ناصر أحمد, إبراھیم النشوي  836 

 838 ,837 إبراھیم النشوى، ناصر أحمد
 839 إبراھیم البسایطة ، إبراھیم عاید
 840 إبراھیم الحداد، حسام دیب

عدنان, إبراھیم السرحان  841 
 842 إبراھیم السعدي ، وسام نعمت

ھناء عبد الحمید, إبراھیم بدر  843 
نبیل مصطفى, إبراھیم خلیل  844 

إبراھیمإبراھیم خمیس   6114 
جیھان دمحم, إبراھیم جادو  845 

 846 إبراھیم جاسم، فاروق
 847 إبراھیم خراشي ، عادل عبد العال
 849 ,848 إبراھیم خراشي، عادل عبد العال

دمحم محي الدین, إبراھیم سلیم  850 
دمحم محیى الدین, إبراھیم سلیم  851 

 852 إبراھیم سلیم، دمحم محي الدین
شمس الدین، عبد األمیرإبراھیم   9165 

 853 إبراھیم عطایا، إبراھیم رمضان
 854 إبراھیم عطایا، إبراھیم رمظان

ھالل یوسف, إبراھیم  855, 856, 857 
ھانم عبد الرحیم, إبراھیم  858, 859, 860 

نادر دمحم, إبراھیم  861, 862 



مصطفى عبد اللطیف, إبراھیم  863 
أكرم نشأت, إبراھیم  864, 865 

بن داوود, إبراھیم  866 
جالل دمحم, إبراھیم  867 

خالد ممدوح, إبراھیم  868, 869, 870, 871, 872 
حسني عبد السمیع, إبراھیم  873, 874 

سلیمان أحمد, إبراھیم  875 
أكرم نشأت, ّإبراھیم  876 

عبد المنعم موسى, إبراھیم  877 
علي,إبراھیم  878 

 879 إبراھیم، مأمون عبد العزیز
 880 إبراھیم، موفق خالد
 881 إبراھیم، نادر دمحم
 10155 إبراھیم، بھاء الدین
 882 إبراھیم، بدرخان عبد الحكیم
 883 إبراھیم، خالد ممدوح
 2374 إبراھیم، سید
 1407 إبراھیم، علي مصباح
 884 إبراھیم،عماد خلیل
 5111 إبراھیمي ، ھشام
 885 إبراھیمي ، الطاھر
 886 إبراھیمي، ویداد
 5074 إبراھیمي، دمحم فؤاد
 887 إبراھیمي، حمیدة
 888 إبراھیمي، رزیقة

إبراھیم, أبراش  889 
أرزقي العربي, أبرباش  890 

 891 وردیة ، ربیعي
 5546 مبرك، دمحم
 5070 مبرك، رمضان
 892 مبطوش، حاج
 893 ھتشان ، آسیة
 894 ھتشان ، احمد

آسیة, ھتشان  145 
 895 وزان، لمیاء
 896 وسام، یعقوب
 897 ھتشان،أسیة
 898 وزاني ، دمحم
 5223 وزاني ، أحمد
 899 وزاني ، حمید

خالد, وزاني  900 



 901 وزارة المالیة
 902 وزارة المجاھدین
 903 وزارة التجارة
 905 ,904 وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

المحلیة والبیئةوزارة الداخلیة والجماعات   906, 907 
 911 ,910 ,909 ,908 وزارة الشؤون الدینیة
 912 .وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف

 وزارة العدل
913, 914, 915, 916, 917, 918, 
919, 920, 922, 925, 926, 927, 

928, 929, 930, 931 
 933 ,932 ,924 ,923 ,921 وزارة العدل
 934 وسیلة ، مناصري
 2003 وسیلة ، عوینان
 8193 وسیلة، ناشي
 5574 وزیر عبد العظیم
 935 وزري، دمحم مصطفى
 9169 وزري، دمحم حسام الدین
 2370 وزغارة، فتیحة
 10617 ,10575 ,7340 وطفھ، دمحم
 9467 وصفي عارف

عماد الدین, وصفي  936 
 937 وكریف ، مھدیة
 7850 وكریف ، إخالص
 9080 وكریف ، یاسمین
 938 وكریف ، سلمى
 939 وكریف، مصطفى

المیة, لبقع  6619 
 940 وعیلي ،منال

جالل, وفاء دمحمین  941, 942, 943, 944, 945, 946, 
947, 948, 949, 950 

Agnés Boissout 4549 
Agnès de Maulmont 7202 
Agnés Granchet 4595 
Ahcéne bouskia 2514 
Ahed Zaki Badaoui 951 
Ahmed aoudi 3436 
Ahmed Mahiou 2444, 2445 
Ahmed Zaki Badaoui 10653 
 952 نجم الحمداني، سامي حسن
 953 نجم الراشدي، محمود جاسم
 954 نجم العزاوي ، شامل ھادي

بدر الدین دمحم شبل, آدم بلقاسم قبي  10611 



دمحم صبحي, نجم  955, 956, 957, 958, 959, 960, 
961, 962 

صالح مطر ,لین  963 
 1520 أدھم عبد الھادي ، حیدر

موریس, نخلھ  964 
المعتصم با, أدھم  965 

 967 ,966 نخلھ، موریس
 969 ,968 نخلھ،موریس

مازن, لیلو راضي  970 
 963 أدمون رزق
 971 میموني، جمال
 972 .میموني، فریدة
 973 میھوب ، عایدي
 5215 میھوبي ، ھبة

أیمن دمحم علي, محمود حتمل  974 
 975 میلود ، بن حوحو
 976 میلود ، حبیش
 978 ,977 محمود منطاوي، دمحم
 979 محمود أبو بكر، مصطفى
 2045 محمود إبراھیم ، سالمة
 7739 محمود إبراھیم سالمة
 2044 محمود إبراھیم، سالمة
 5449 محمود أحمد اتیم

دمحم حسام, محمود لطفي  980 
فؤاد, محمود معوض  981 

دمحم أحمد, محمود النمر  982 
 4303 محمود الوادي
 9382 محمود المجالي ، رضوان
 983 محمود المرسي،خالد السید
 4668 محمود المسعدي

جمال مھدي, محمود األكشة  984 
 985 محمود األكشة، جمال مھدي
 986 محمود األقداحي ، ھشام
 987 محمود المفرجي، كنعان دمحم

البیاتيمحمود   4067 
 988 محمود البیاتي ، رسول شاكر

سلطان عبد هللا, محمود الجواري  989, 990 
رعد مقداد, محمود الحمداني  991 

 992 محمود الدسوقي، دمحم كمال
صباح مصباح, محمود السلیمان  993 

 994 محمود الصباغ، أسامة فرج هللا



أحمد, محمود حمدي  995 
العزیز محمود خلیفة، محمود عبد  996 

 997 محمود جمعة، أحمد
أحمد دمحم, محمود خلف  998, 999 

 1000 محمود جاد عمر ، مصطفى
 4461 ,4458 ,694 ,544 محمود زھران ،ھمام دمحم

ھمام دمحم, محمود زھران  1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010 

 1011 محمود زھران، ھمام دمحم
سعید ، دمحم محمود  1012 

 1013 محمود عمارنة ، دمحم أحمد
حسني, محمود عبد الدایم  1014 

 1016 ,1015 محمود عبد الكریم ، مصطفى دمحم
مدحت دمحم محمود, محمود عبد العال  1017 

 1018 محمود فھد ، دمحم حمدان
ھمام دمحم, محمود  1019, 1020 

محمود مسعد, محمود  1021 
حجازىمحمود , محمود  1022, 1023 

محمود سلیمان, محمود  1024 
دمحم ظھري, محمود  1025 

بن عبد العزیز, میلود  1026 
خلیل أحمد, محمود  1027 

سامي عبد الكریم, محمود  1028 
عبد هللا ذیب, محمود  1029 

عبد السالم دمحم, محمود  1030 
 1031 محمود، أردالن نور الدین
 1032 محمود، اردالن نورالدین
 7883 محمود، بن عیاش
 1033 محمود، بلطرش
 1034 محمود،مجدي دسوقي
 10300 محمودي ، منال
 1035 محمودي ، أحالم
 1036 میلودي ، رشید
 1037 محمودي ، عبد العزیز
 1038 محمودي بشري

إیمان, محمودي  7675 
مراد, محمودي  1039 

مسعود, محمودي  1040 
عبد العزیز, محمودي  1041 

 10193 محمودي، إیمان
 1042 محمودي، مراد



 1043 محمودي، أسماء
 1044 محمودي، بشرة
 1045 میلودي، سمیة
 1046 مجموعة من الخبراء

 مجموعة مؤلفین
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 

1057 
األمنیةمجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم   1058, 1059 

 1061 ,1060 مجموعة خبراء
 1060 مجموعة خبراء

بلخضر, مخلوف  1062 
كمال, مخلوف  1063 

 8059 مخلوف، نصیرة
 1064 مخلوف، بھیة
 1065 مخلوف، كمال
 1066 مخلوفي ، وسام
 9283 ,1067 مخلوفي ، دمحم
 4674 مخلوفي ، حمزة
 1068 مخلوفي ، سعید
 8765 مخلوفي ، كریمة
 8121 مخلوفي، أمینة
 416 مخلوفي، نادیة
 1069 مخلوفي، دمحم

نظیر فرج, مینا  1070 
 1071 أحالم ، منصوري طاطا
 1072 إیمان ، میھوبي
 7089 أحالم ، لجلط
 1073 إیمان ، مسلم
 1074 أحالم ، معروف
 1075 إیمان ، بن طالب
 9580 إیمان ، بن عیشة
 9428 إیمان ، جالل
 1076 أحالم ، دبوب
 51 أحالم ، یحي
 1077 إیمان ، رحماني
 4895 إیمان ، زناتي
 8753 أحالم ، قطفاوي
 1078 إیمان ،قاسیمي
 10558 إیمان، محمودي
 1079 أحالم، حنان
 1080 أحالم، حمادي



 457 إیمان، حاج أحسن
 1081 إیمان، یحي ھاللي
 10559 أحالم، زعكان

سلوى علي, میالد  1082 
یاسمینة, أحمادي  4828 

 1083 مخناش ، نوال حاج
 1084 إیناس ، الخالدي
 1087 .لجنة الفالحة والصید البحري وحمایة البیئة

موریس, نخلة  1088, 1089 
 1090 نخلة، موریس
 1654 ھدو، حمید مجید
 1091 لیلة، علي
 1092 نجوم، أمال
 1093 لیونیل ، بنتلي

غالي الذھبي,إدوار   1094, 1095, 1096, 1097 
بولین أنطونیوس, أیوب  1098 

سمیرة إبراھیم, أیوب  1099 
زیاد, أیوب  1100 

عصام كامل, أیوب  1101 
 6353 أیوب، بابا
 1102 .نجوى ، الھواري
 1103 لجویبر ، عبد الرحمن
 1104 أحمد شعلة، سعید

بشیر, دمحم   1105 
 1107 ,1106 دمحم ، أمین مصطفى

، نایلي دمحم  1108 
 1109 دمحم ، أبو زھرة
 8449 محند ، ویدیر بلول
 6217 أحمد ، وزاني
 1110 دمحم ، محمود سعید
 7457 ,1111 دمحم ، مخلوفي
 1115 ,1114 ,1113 ,1112 دمحم ، دمحم نصر
 1116 أحمد ، دمحم مصطفى
 1117 دمحم ، دمحم سید
 1118 دمحم ، إدریس سلیمان
 3240 أحمد ، نشادي
 1119 دمحم ، مصطفاوي
 1120 دمحم ، مقیرش
 1121 دمحم ، معمر قوادري
 6343 دمحم ، لعقاب
 5568 دمحم ، المجذوب



 7422 دمحم ، الباشا
 1122 أحمد ، بن بلة
 1123 دمحم ، بن بوزه
 1124 دمحم ، بن زموري
 1125 أحمد ، بن غربي
 1299 دمحم ، بونوة
 1126 دمحم ، بودالي
 4863 دمحم ، بوعمران
 1127 دمحم ، بلحناشي
 1128 دمحم ، بلعربي
 2143 ,1129 دمحم ، یوس
 1130 أحمد ، خلیلي
 1131 أحمد ، خیاري
 9985 دمحم ، حسني
 1129 دمحم ، زاوي
 1132 أحمد ، سید عاشور
 1133 دمحم ، شریفي
 1134 أحمد ، سعیدي
 9366 أحمد ، عنایت
 120 أحمد ، عبد الخالق
 1135 دمحم ، عبد الصدوق
 1136 أحمد ، غریبي
 1137 أحمد ، غزال
 1138 دمحم لھمود المعمري ، یوسف سعدون
 4702 محند أویدیر، مشنان

حسن, دمحم ھند  1139, 1140, 1141, 1142, 2358 
 1143 دمحم أمین ، لحرش
 1144 دمحم أمین ، لحفایر
 8736 أحمد أمین النجار، شیرزاد

أحمد, دمحم أمین  1145 
 1949 دمحم أمین، اعمر ستي
 6145 دمحم ملحم، باسم
 6350 دمحم أمین، براھیم

میساء محروس, أحمد مھران  1146, 1147 
 1148 .دمحم منصور ، الشحات إبراھیم
 1149 دمحم منصور، الشحات إبراھیم

أبو العینین, دمحم ماھر  1150 
 1152 ,1151 دمحم ماھر، أبو العینین
 1153 دمحم ناجم، جمیل فخري
 1154 دمحم ماجد ، خلوصي
 1378 دمحم ماجد عباس خلوصي



 1155 دمحم ناصر ، حمودي
 1156 أحمد نافع ، المدادحة

سمیر السعید, دمحم أبو إبراھیم  1157 
عقلة مبیضین, دمحم أبو نصار  10114 
السید مصطفى, أحمد أبو الخیر  1158, 1159, 1160, 1161 

 7021 أحمد أبو الحسن
 1164 ,1163 ,1162 أحمد أبو طھ، أحمد دمحم
 1165 أحمد أبو سلیم، خلیل سالم
 3267 دمحم أبو زید، علي علیان
 1166 دمحم ولید ، قوادري

فرید كامل أبو زینة, دمحم ولید البطش  2961 
 4187 أحمد إبراھیم الحیاري
 7737 أحمد إبراھیم القاضي

إبراھیم، القاضيأحمد   2050, 2051 
 1167 دمحم محمود ، عماد حمدي

سید, أحمد محمود  1168, 1169 
 1170 أحمد محمود، أحمد سید
 698 دمحم أحمد المغربي

السید عبد العاطي السید, دمحم أحمد بیومي  6006 
دمحم عبد الرؤوف, دمحم أحمد  1171 

 1172 دمحم أحمد، منصور
عليدمحم أحمد، إبراھیم   1173 

 1174 دمحم محي الدین إبراھیم سلیم
 3492 أحمد مدحت المراغي
 1175 دمحم نجیب، سحر
 1176 دمحم محسن ، عبد العزیز
 1177 دمحم محسن ، عبد العزیز دمحم

دمحم أیمن, دمحم محفوظ  1178 
 4968 دمحم أرزقي نسیب

دمحم سعید, أحمد إسماعیل  1179 
 6933 دمحم ھشام، میرادي
 1180 دمحم ھشام، القاسم

دمحم, أحمد نطاح  1181 
 4882 دمحم إستیتو

یونس إبراھیم, أحمد مزید  1182 
 1183 أحمد إسحق، آدم أبو القاسم
 1184 دمحم نصر ، دمحم
 1185 دمحم مصطفى ، یاسر بسیوني
 1186 أحمد مصطفى ، صبیح
 1187 دمحم مصطفى ،بیخال

سید عبد الوھاب, دمحم مصطفى  1188 



 1189 دمحم مصطفى، وزري
 1190 دمحم مشعل، فاطمة إسماعیل
 5235 أحمد مسعود ، عبد القادر
 8474 أحمد مسعود،سمیة
 1191 دمحم مسعد ، محیي
 8567 أحمد لعور

أیمن دمحم, أحمد المومني  1192 
عبد هللا, دمحم الھواري  1193, 1194 

 1195 دمحم األمین ، أبوھجار
بوشریط دمحم األمین،  1196, 1515 

 1197 دمحم المحروقي، میادة مصطفى
دمحم عبد هللا, دمحم المر  1198 

 1199 دمحم األرتوشي، ھوزان حسن
دمحم فواز, دمحم المطالقة  1200 

مصطفى یاسین, دمحم األصبحى  1201 
 9399 أحمد األصفر، اللحام
 1202 دمحم المعموري ، غسان عبید

دمحمأحمد المعمري، مدھش   1203 
دمحم علي دمحم, أحمد البنا  1204 

 1207 ,1206 ,1205 دمحم البھجي ، إیناس
 1209 ,1208 دمحم البھجي، إیناس

یوسف أحمد, دمحم البدوي  1210 
 1211 دمحم البغدادي ، حبیب البغدادي

دمحم محمود, دمحم الجمال  1212 
 1213 دمحم الحماوي ، دمحم جاسم
 1214 أحمد الخولي، سائد
 1215 دمحم الجوھري ، السید

 ,1221 ,1220 ,1218 ,1217 ,1216 دمحم الجنبیھي ،ممدوح
1222, 1223 

منیر, دمحم الجنبیھي  
240, 241, 242, 243, 244, 1216, 
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 

1222, 1223, 3154 
 1224 دمحم الدوري ، إیاد ھارون
 1225 دمحم الدوري،عدي طلفاح
 1226 دمحم الجابري، إیمان

سلیم عبد هللا, أحمد الجبوري  1227 
 1228 دمحم الدباغ ، ھبة غازي
 3247 دمحم الحبیب ، بوقرة

صادق دمحم, دمحم الجبران  1229 
 1230 أحمد الدیلمي ،عصام حسین

معز أحمد, دمحم الحیاري  1231 
یاسر سید, دمحم الحدیدي  1232 



سلیمان, دمحم الجروشي  1233 
فتحیة, دمحم الحسن  1234 

حسین حسین, أحمد الحضوري  1235 
 1236 دمحم الحسني ، مدحت
 1237 أحمد الخطیب ، نعمان

سعدي, دمحم الخطیب  1238 
 1239 دمحم الرمالوي ،دمحم سعید

دمحم سعید, دمحم الرمالوي  1240 
 1242 ,1241 دمحم الرمالوي، دمحم سعید

مجیددمحم الربیعي، رشید   1243 
 1244 دمحم الرزازي، دمحم عطیة علي
 1245 أحمد الرشیدي ، طھ السید

طھ السید, أحمد الرشیدي  1246 
أحمد عبد الحمید, دمحم الرفاعي  1247 

عبد الرزاق, أحمد السنھوري  1248 
 1249 أحمد السندي، رمضان عیسى
 1250 أحمد الشمري ، عامر إبراھیم
 1251 أحمد الطائي ، عادل
 1252 دمحم الطاھر، رشیدة

دمحم عبد ربھ, دمحم السبحي  1253 
 1254 دمحم الشبعاني ، مجدي الشارف
 5877 ,1418 ,1256 ,1255 دمحم السید ، الفقي
 4277 ,2999 دمحم السید الفقي
 1257 دمحم السید، دمحم یوسف
 1258 دمحم السید، الفقي
 2009 دمحم الزحیلي

إبراھیم راشددمحم الشدیفات،   1259 
 8994 دمحم الصیرفي

عبد الكریم دمحم, دمحم السروي  1260 
عادل دمحم جبر, أحمد الشریف  1261 

 1262 دمحم الصقلي، إیاد یونس
حسین محمود, دمحم الشقیرات  1263 

 1264 دمحم السعدي، وسام نعمت إبراھیم
 1265 دمحم الصغیر ، سلیني
 1266 دمحم الصغیر ، سید علي

عبدهللا طالب, دمحم الكندري  1267 
 251 أحمد الكبیسي

عادل عبد الجواد, دمحم الكردوسي  1268 
 7734 أحمد القاضي

محمود عبد ربھ, دمحم القبالوي  1269 
عامر قاسم, أحمد القیسي  1270 



 1271 دمحم القیسي، حنان
 1272 أحمد العبسى، عصام مالك

ولید رفیق, دمحم العیاصرة  1273 
 1274 دمحم العزاوي، مھا على إحسان
 1275 دمحم العزازي، جمال عزازي
 1276 دمحم الفاعوري، أیمن ممدوح
 1277 أحمد بن أحمد الشباسي، لمنة هللا العباس
 1278 دمحم بودي ، حسن دمحم

حسن, دمحم بودى  1279, 1280, 1281 
حسن دمحم, أحمد بودي  1282 

 1283 دمحم توفیق ، قدیري
 120 أحمد بدیع، بلیح

أسامة, أحمد بدر  1284 
عدنان, أحمد بدر  1285 

 1286 دمحم تركي ، إبراھیم
 3419 أحمد بسیوني أبو الروس

عبد الرؤوف ھاشم, دمحم بسیوني  1287 
دمحم مصطفى العبسي, دمحم بكر نوفل  9654 

 3708 ,3707 ,3706 أحمد جالل
 6949 دمحم جالل غندور

مرھج الھیتيدمحم حماد   1288 
یوسف إبراھیم, أحمد یونس  1289 

عطا سعد, دمحم حواس  1290 
 1291 دمحم حواس، عطا السعد

طلعت, دمحم دویدار  1292 
 1293 دمحم یوسف ، السید عبد الصمد
 6107 ,6106 أحمد یوسف ، عزت
 8970 أحمد یوسف الشحات
 1294 دمحم یوسف، سعید یوسف
 1295 دمحم یوسف،سعید یوسف
 1296 دمحم خلیل الموسى

خالد عبد الفتاح, دمحم خلیل  1297 
علي عبد الفتاح, دمحم خلیل  1298 

 1299 دمحم حمزة ، زمیر
ناصر ناجي, دمحم جمعان  1300 

 1301 دمحم جمعة، دمحم سمیر
 1302 دمحم جانم ، جمیل فخري

جمیل فخري, دمحم جانم  1303, 1304, 1305, 1306, 1307 
عبد المنعم, داوددمحم   1308 

 1309 دمحم حامد ، سید حامد
عادل جبري, دمحم حبیب  1310, 1311, 1312, 1313 



 1314 أحمد حجازي ، رنا
 6021 دمحم یحیى المحاسنة
 1315 دمحم حسن ، قاسم
 1316 دمحم حسن كشكول، یمامة
 8676 ,8671 ,3110 دمحم حسن قاسم

إبراھیم, دمحم حسنین  1317 
حسین ، منصوردمحم   1318, 8664 

 1019 ,548 دمحم حسین منصور
 197 دمحم حسین القضاة

فایز, دمحم حسین  1319 
 1320 دمحم جعفر ، علي

أشرف, دمحم رمضان   1321 
أیمن, أحمد رمضان  1322 

سحر حسنین, دمحم ربیع  1323 
عماد دمحم, أحمد ربیع  1324 

عادل ریان, دمحم ریان  1325 
، حسین عبد الحمید أحمد رشوان  1326 

حسین عبد الحمید, أحمد رشوان  1327, 1328, 1329, 1330 
 1832 دمحم رضا ، یحیاوي
 4063 دمحم رشید ،قباني
 10514 ,4064 دمحم رشید قباني
 4065 دمحم رشید، قباني
 1331 دمحم رفیق،قاسي

عبد الوھاب, دمحم رفعت  1332 
أحمد حسني, أحمد طھ  1333 

سالم ، دمحمأحمد   1334 
 9232 دمحم سالمھ دمحم غبارى
 9694 أحمد شوقي دمحم عبد الرحمن
 9691 أحمد شوقي دمحمعبد الرحمان
 1425 دمحم سلیمان أحمد
 7020 ,1423 دمحم سلیمان األحمد

إیمان مأمون, أحمد سلیمان  1335 
 1336 .دمحم سالم ، فرج دمحم
 1337 دمحم سالمان ، عبد العزیز
 1338 دمحم سامي، عبد الحمید
 2648 دمحم صبحي نجم
 1339 دمحم زیان، عمر
 1340 أحمد شحاتھ ، دمحم

دمحم السانوسى, دمحم شحاتھ  1341 
 1342 دمحم زیاد، مزواري
 1343 دمحم سید، صابر دمحم



فاطمة شحاتة, أحمد زیدان  1344 
سامي شبر, دمحم سراج  10047, 10048 

حمیدة, أحمد سریر  1345 
 1346 أحمد سریر، زھیة
 9719 دمحم زكي أبو عامر

سعید, أحمد شعلة  1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 
1352, 1353, 1354 

 1355 دمحم سعید ، الرحو
دمحم عادل, دمحم سعید  1356 

سردار عماد الدین, دمحم سعید  1357 
 1358 دمحم سعفان، تامر یوسف
 8422 دمحم كمال إمام

كامل، سمیةدمحم   1359 
حاج غوتي, أحمد قوسم  1360 

 1361 دمحم قدوري النعیمي، تغرید
دمحم عبد الرزاق, دمحم عالم  1362 

دمحم دمحم, دمحم عنب  1363 
 10127 دمحم علي ، بلحاج
 1268 أحمد علي المجدوب
 9932 دمحم علي البدوي

إیمان, دمحم علي الجابري  1364, 1365 
 5414 ,1956 ,1955 دمحم علي سكیكر
 2285 دمحم علي عویضة

أحمد یوسف, دمحم علي  1366 
علي عبده, دمحم علي  1367 

 1368 أحمد على، عوض
 1369 دمحم علي، علي عبده

ضو مفتاح, دمحم غمق  1370 
 9756 ,9750 ,9748 ,9747 دمحم عثمان ، حسین عثمان

حسین عثمان, دمحم عثمان  1371, 1372, 1373, 1374 
عبد الحكیم أحمد, دمحم عثمان  1375, 1376 

 1377 دمحم عبابنة ، محمود
نبیل, دمحم عباس  1378 

 579 أحمد عبد هللا اللحلح
 1379 أحمد عبد هللا البشارى، منیرة

ھویدا, دمحم عبد المنعم  1380 
 3274 دمحم عبد الوھاب
 1381 دمحم عبد المعبود ، رجاء

الشریف عبد الرحمندمحم , أحمد عبد الحمن  1382 
دمحم, دمحم عبد الجواد  1383 

 1384 دمحم عبد الحافظ، معمر رتیب



أحمد شوقي, دمحم عبد الرحمن  1385, 1386, 1387 
أحمد شوقي, دمحم عبد الرحمان  1388, 1389, 1390 

 1391 دمحم عبد السالم ، زینب
 1392 دمحم عبد السالم، زینب

قواسمیةدمحم عبد القادر ،   1393 
 1394 أحمد عبد العال ، صبري جبلي
 1396 ,1395 دمحم عبد العال ، عكاشة
 1397 أحمد عبد العال، صبري جلبي
 1398 دمحم عبد العال،أسامة عطیة
 1399 أحمد عبد العزیز ، مصلح حسن
 1400 دمحم عبد العزیز ، حسام
 7056 أحمد عبد العزیز الھسنیاني

ریم أحمد عبد العظیم،  1486 
 1401 دمحم عبد الفتاح ، عمار
 1402 دمحم عبدالسالم، زینب
 1403 أحمد عبید، محمود محمود

یوسف, دمحم عبیدات  1404 
 1405 دمحم عبیدات، إبراھیم
 1406 دمحم عیاصرة، ثائر مطلق
 1407 أحمد عیسى، غادة
 1408 دمحم غرایبھ ، أشرف
 1409 دمحم عرفة، حمدي المغاوري

شیماء عبد الغنى, دمحم عطاهللا  1410 
 5455 دمحم عقلة العلي
 1411 أحمد عفیفي ، معتز سید دمحم

مصطفى, أحمد فؤاد  1412 
عبد الباسط, دمحم فؤاد  1413 

شعبان الكومي, أحمد فاید  1414, 1415 
 1093 دمحم فاروق، القوتلي

مھند صالح, أحمد فتحي العزة  1416 
الھاديدمحم فتحي عبد   1462 

دمحم عبد الحمید, دمحم فرحان  1417 
 1418 دمحم فرید ، العریني
 2998 دمحم فرید العریني
 1419 ,365 دمحم فرید، العریني

أنور أحمد, دمحم  1420 
أمین مصطفى, دمحم  1421, 1422 

ھلدیر أسعد, أحمد  1423 
منصور دمحم, أحمد  1424 

ماجد رشاد, دمحم  1425 
إبراھیم سید, أحمد  1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 



1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 
1436, 1437 

محمود عبد العزیز, دمحم  1438 
أحمد أبو الوفا, دمحم  1439 

دمحم إبراھیم علي, دمحم  1440 
مختار رحماني, دمحم  1441 

مروان, دمحم  1442 
مصطفى عبد السمیع, دمحم  1443 

السید خلف, دمحم  1444, 1445, 1446 
بن حمودة, لیلى  1447, 1448 

بدر, أحمد  1449 
ثروت عبد العال, أحمد  1450 

خالد عبد الفتاح, دمحم  1451, 1452, 1453, 1454 
حسین منصور, دمحم  1455 
حسین عبد العال, دمحم  1456 

یسري السید, دمحم  1457 
دغیش, أحمد  1458 
سامي, دمحم  1459 

ثامرسراب , أحمد  1460 
كمال عبد هللا, دمحم  1461 

عمادعیسى صالح, دمحم  1462 
علي عبد الفتاح, دمحم  1463 

عبد الباسط جاسم, دمحم  1464 
عبد الرحمن توفیق, أحمد  1465, 1466, 1467 
عبد الرحمان توفیق, أحمد  1468 

عبد الفتاح عبد الرزاق, دمحم  1469 
فؤاد عبد المنعم, أحمد  1470 

أحمدعابدین,دمحم  
1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 

1481, 1482 
خیر الدین عبد اللطیف,دمحم  1483 

 1484 أحمد، منصور دمحم
 1485 دمحم، أبو زھرة
 1486 دمحم، وائل عبد هللا
 1487 أحمد، إبراھیم التجاني

 ,1492 ,1491 ,1490 ,1489 ,1488 دمحم، دمحم نصر
1493, 1494, 1495 

 1967 أحمد، أحمد یوسف
 1496 أحمد، محرز
 3059 أحمد، محسن عبد الحمید
 1497 أحمد، أزھار ھاشم
 1498 دمحم، نصر دمحم



 1499 دمحم، مقاتلي
 8341 ,8340 ,8339 ,8338 ,8337 دمحم، السید
 1500 دمحم، بن أحمد
 1501 دمحم، بوزیان

الھاديدمحم، بوعزة عبد   1502 
 1503 دمحم، بلعجال
 1504 دمحم، ثامر كامل
 1505 دمحم، باقر جاسم
 1506 لیلى، حمادي
 179 دمحم، حمیدیة
 2032 دمحم، حنطابلي
 1507 دمحم، جاسم
 1508 أحمد، یاسین بوھنتالة
 1509 دمحم، خیاطین
 1510 دمحم، روبحي
 2030 دمحم، رحیش
 1511 لیلى، طھراوي

زیتونيدمحم،   9939 
 1514 ,1513 ,1512 دمحم، عوض
 1515 دمحم، علیالت
 1516 دمحم، عبد الباسط جاسم
 1517 أحمد، عبد الرحمن توفیق
 1518 أحمد، عبد العزیز محمود
 1519 مدني،حكیم
 2056 دمحمأمین، خالدي
 1520 لیلیو راضي ، مازن

فضل هللا, دمحمإسماعیل  1521 
رودریكإیلیا أبي خلیل ،   1522 
سلیمان, أحمیة   1523 
سلیمان, أحمیة  1524 

 1528 ,1527 ,1526 ,1525 أحمیة، سلیمان
 1529 أحمدي ، نبیل
 4881 دمحمي ، زھرة
 1530 دمحمي ، كریمة

فتح هللا, دمحمى  9366 
فریدة, دمحمي  1531 

 1532 دمحمي، آمال
 1533 دمحمي، أمین
 453 أحمدي، دمحم
 1534 دمحمي، خالد
 1535 دمحمي، حاتم



 10364 دمحمي، حكیمة
 9607 دمحمي، سعاد
 1536 دمحمي، عبد الحق
 1537 دمحمي، فریدة
 1538 دمحمین منصور ، مجدي دمحم

سید, دمحمین  1539 
دمحم, أحمدعابدین   1540 
دمحم, أحمدعابدین  1541 

 7801 لجلط ، شیراز

 مجلس األمة

1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 
1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 
1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 
1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 
1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 
1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 
1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 
1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 
1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 
1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 
1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 
1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 

1607, 1608, 1609, 1610 
 1612 ,1611 مجلس االمة
 1613 مجلس الدولة
 1614 لجلط، أحالم
 1615 لجلط، سفیان
 1616 لجلط، فواز
 1617 مدلسي ، مراد

الھند(الفقھ الإلسالميمجمع  ) 1618 
 1619 إخلف، عزالدین

أشرف, ندا  1620, 1621 
مروة, ھیام  1622 

 1623 میال، وحیدة
 8599 نجاوي ، بلعباس
 5237 مداوي،حمزة
 1624 مجاھد ، دمحم أمین
 5271 مداني ، شوقي
 1625 مداني فاتح

أسامة أبو الحسن, مجاھد  1626, 1627 
الحسنمجاھد، أسامة أبو   387 

 1628 مخانق، عبد هللا
 1629 نیابة مدیریة االرشیف و التوثیق



 1633 ,1632 ,1631 ,1630 نیابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة
میشال, میاي  1634 

عبد الناصر زیاد, ھیاجنھ  1635 
 1636 مداحي ، نور الدین
 1637 نجار ، عبد هللا

علي جمعة ,محارب  1638 
عبد العزیز قاسم, محارب  1639 

 1640 محاسنة ، نسرین سالمة
نسرین سالمة, محاسنة  1641 

 1642 مخاطري ، ھاجر
 1643 لداك، دمحم زین الدین
 1644 لحاق ، عیسى
 1645 مجذوب،دمحم سعید
 1646 أیت أودیة زینة
 1647 آیت أودیة، زینة
 1648 محب الدین، دمحم مؤنس

مجدي محمود, محب حافظ  1649, 1650 
 1651 آیت عودیة ، بلخیر دمحم
 1652 آیت عبد المالك، نادیة
 1653 آیت عكاش ، كمیلة
 6399 أیت، إشراق
 1654 مجبل الغریري، إرشد مزاحم

سامي, ھیبھ  1655 
نبیل, مختار  1656 

نبیل دمحم, مختار  1657 
نعمات دمحم, مختار  1658 

 1659 إختار، أمین
 8540 مختاري ، مراد
 1660 مختاري ، عبد الحفیظ
 7749 ,1603 مختاري، عبد الحفیظ
 1661 نخبة من رجال القانون
 1662 لیتیم، عائشة
 9114 مجبر دمحم
 1664 ,1663 مخبر نظام الحالة المدنیة
 1665 مخبر الدراسات السیاسیة الدولیة

جاك, میتر  1666 
 1667 مجبر، فاطمة الزھراء
 1668 مجبر،دمحم
 128 ھدي ، بن عبدي
 1669 محي الدین ، جمال
 5177 محي الدین ، رحیمة



 1670 محي الدین یوسف، خولة
مؤیدأحمد, محي الدین عبیدات  1671 

أسامة حسین, محي الدین  1672 
جمال, محي الدین  1673, 1674 
حسیبة, محي الدین  1675 

 5584 ,5583 ,5576 ,5575 محي الدین، خالد
 1615 محي الدین، سفیان
 1676 لجي الحدیدي ، طلعت جیاد
 1677 لجي الحدیدي، طلعت جیاد
 1678 ندیم ، البیطار

سھیل,ندیم عبود  2339 
دمحم, محده  1680, 1681 

 1682 محده، جلول
 1683 مدینة ، بن رویسي

أحمد, محیو  1684, 1685 
حسن, محیو  7970 
جابر, محجوب علي  1686 
أحمد, محجوب  1687 

محجوب علي, محجوب  1688 
یحي, محیوت  1689 

عباس محمود, محجوب  1690 
 1691 محجوبة ، بشرایر
 1692 محجوبي ، حنان
 4710 محجوبي، حنان
 9167 محجوبي، خدیجة
 1694 ,1693 مجحودة، أحمد
 1698 ,1697 ,1696 ,1695 نجیمي، جمال
 1699 میدان ألمفرجي ، سلوى أحمد
 1700 میدان المفرجي، سلوى أحمد
 1701 مجدان، دمحم
 1702 محداد، عمر
 1703 محدة ،دمحم
 1704 نجیة میالد ، الزیاني
 1705 نجیبة ، بوشاك
 1706 نجیبة ، بشیشي
 9609 مجید ، الكبیسي
 1707 مجید ، جتو اسماعیل

محب حافظ, مجدي محمود  1708 

مصطفى, مجدي ھرجھ  

1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 
1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 
1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 

1724, 1725 



 1729 ,1728 ,1727 ,1726 مجدي ھرجھ، مصطفى

مصطفى, مجدى ھرجة  
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 
1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 

1740, 1741, 1742, 1743 
عبید ھجیج الجنابي، حسون  1744 
أحمد, میدي  1745 

 6242 مجید، دمحم رشید
 1746 مجید، زیرل
 1747 ھجیج،حسون عبید
 1748 محیرلي، حسین علي
 1749 ھجیرة، مبروكي
 1750 مدیریة ما بعد التدرج والبحث العلمي
 5106 إیدریس ، رحال موالي

مبروك, محیریق  1751 
مبروكة عمر, محیریق  1752, 1753 

، فؤادمیرود   1754 
 1756 نجراوي، جیاللي ولید
 1757 مجرالي ، دمحم لمین
 7094 میري، سمیة
 1758 إدریس ، بن سلیمان
 1759 إدریس ، بوكرا

بوكرا, إدریس  1760, 1761 

فاضلي, إدریس  1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 
1767, 1768, 1769 

 1770 محرز ، خیرت علي
 1771 لحرش ،دمحم أمین

أحمد دمحم, محرز  1772, 1773, 1774, 1775 
 1776 ھجرسي ، زكیة
 1777 ھجرسي، شافیة
 1778 أحسن ، رابحي
 1781 ,1780 ,1779 محسن ، عبد العزیز دمحم
 1782 أحسن ،بوسقیعة
 8609 محسن أحمد الحضیري

حمید جاعد, محسن الدلیمي  2653 
 1783 محسن عبد الحمید، أحمد

دمحم عبد العزیز, محسن  1784 
عبدالعزیز دمحم, محسن  1785 

 1786 أحسن، رابحي
 1787 محسن، عبد العزیز دمحم
 8604 میسوم ، العید
 7558 میسومي ، دمحم المرسوم
 7872 ھیصام ، دمحم أیمن



 786 ھیشام ، حدو
 1788 ھیصام ، سالم
 9025 میشال لیان
 2328 میشال خطار
 1789 ھیصام، عبد هللا

حنان میساوي،  1790 
خالد, میساني  1791 

 1793 لخضاري ، دمحم
 8169 لخضاري ، عائشة
 971 لخضاري، إبراھیم
 1794 لخضاري، دمحم

بن شیخ, لحسین  1795 
 1796 ھیكل ، علي أبو عطیة

علي أبو عطیة, ھیكل  1797, 1798 
 1799 ھیكل، علي أبو عطیة
Aissaoui, Rachid 5757 
Ait - El - Kadi , Zéhina 1801 
Ait - El - Kadi, Zéhina 1802 
Ait - Kadi, Zéhina 1803 
Ait- El- Kadi, Zéhina 1804 

فاین, إیعالي  1805 
 5975 إیف میني

بشیر, ھدفي  1806 
Alain Coeuret, Marie- Armelle Souriac 10379, 10380 
Alain duval 1807 
AL-Aqaileh,zaid m 1808 
Albert Caston, Marc Cabouche. 7316 
Aldeed Abu -Sahlieh, Sami A. 1809 
Alexandre Kurgansky 2423 
Alfandary,emmanuelle 1810 
Alfoldi , Francis 2425 
Ali al nassery; Tarek 1811 
Alland, denis 1812 
Alliuame, Denis 1813 
Amboulou ,Hygin Didace 1814 
Ami Barav 5656 

دمحم الصالحمرمول ،   1815 
 1816 ھرنون، جمال

نصرالدین, مرو ك  1817 
نبیلة ھبة, ھروال  1818 

 8449 مرواني ، عبد الحمید



 1819 مرواني عبد الرحمان
 752 مروة ، رحماني
 5338 مروة، كریم

نصر الدین, مروك  1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 
1825 

دمحم حماد, مرھج الھیتي  1826, 1827 
 4098 نرمین ممدوح
Anazilotti, dionisio 1812 

بنك الموسوعة , أكادیمیة العلوم الجنائیة واألبحاث القانونیة. مرا
 2350 القضائیة

Ancel, Pascal 1828 
 1829 مرابط ، نوال
 1830 مرابط نوال
 1831 مرابط، لیلي
 1832 مراد ، نومري
 1833 مراح ، أحمد
 1130 مراد ، مصالح
 1834 مراد ، بولحیة
 1835 مراد ، بوحمبل
 4751 مراد ، زواوي

علي, مراح  1836, 1837 

عبد الفتاح, مراد  

1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 
1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 

1878 
عبدالفتاح,مراد  1879, 1880, 1881, 1882, 1883 

 مراد، عبد الفتاح

1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 
1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 
1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 
1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 

1919 
 1920 مراحي ، بشرى
 5353 مراحي ، فرید
 1921 ھرایس
 4903 مرازي ، دمحم
Andersen, Robert 1922 



Andoulsi ,d'ilsabelle 1923 
Andre Varinard 8830 
André Decocq 7165 
André Ponsard 8805 
André Vibert- Vichet 1924 
 1925 مربوح ، صفیة
 1926 لرباغي ،مقني
Angelino , Inès 2425 
 1927 مریم ، رابحي
 1706 مریم ، طھراوي
 1928 مریم ، سرار
 1929 مریم ، عزیزي
 1930 مریم ، عقابة

مصطفى مجدي, ھرجھ  1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936 

 7861 مریم، مقالتي
 1937 مریم، بودخاني
 1938 مریم، یماني
 1939 مریم، صالح
 1940 مریم، زیراري
 1941 مریم، سعید عثماني
 286 مریم، كنودي
 2006 نریمان، عوفي
 9179 لرجون، عبد الحمید
 1942 مردان ، دمحم

مصطفى مجدى/ , ھرجة  1943 
 5812 مریبعي ، الشریف
 1944 مریخي، مریم
Anne - Lise Sibony . 5700 
Anne Fauchon 7300 
Anne- Marie Simon 5770 
Anne- Sophie Chambost. 7319 
 1945 مرزوق ، نسیمة

وفاء, مرزوق  1946 
 1947 مرزوق، حسینة
 1948 مرسلي نسیبة
 1949 مرزاق، غرداوي

إسماعیل,مرزة  1950 
 1951 مرسي ، دمحم
 1952 مرسي ، حسام
 2817 مرشد أحمد، السید



 1954 ,1953 مرسي دمحم، عالء الدین زكي
دمحم كامل, مرسى باشا  1955, 1956 

حسام, مرسي  1957 
 1958 مرسي، حسام
 1959 مرسي، عالء الدین
 1960 مركز األبحاث والدراسات القانونیة
 1961 مركز الدراسات و البحوث

والبحوثمركز الدراسات   1962 
 1963 مركز الدراسات الوحدة العربیة

 مركز دراسات الوحدة العربیة

1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 

1979, 1980 
سلیمان, مرقس  1981, 1982, 1983, 1984 

Antoine A. Bouvier 4633 
Antona, Jean - Paul 1985 
antwerpen 8808 

بدوي, مرعب  1986 
 1987 مرعي الجبوري ، دمحم حسن
 1989 ,1988 مرعى، أحمد
 1990 *أرفیس ، سعد
 2297 مسلم ، إیمان

دمحم سالمة, مسلم الدویك  1991, 1992 
 1993 مسلم الرجوب، سلیم علي

بسام ھالل, مسلم القالب  1994 
صالحمطلوب الناصري، مصطفى ناطق   1995 

 1996 مزھود، فتحي
 1617 مصمودي ، دمحم بشیر
 1997 مطمورة ، محمود

عادل, مشموشي  1998, 1999 
 98 أسماء ، العربي
 7134 أسماء ، بواھي
 2000 أسماء ، بوزینة
 2001 أسماء ، خالدي
 2002 أسماء ، رمیالوي
 2003 أسماء ، عبد هللا
 9093 مشنان، محند أودیر

مكیدأسماء،   2004 
 2005 أسماء، مغسل
 8234 أسماء، دریوش
 2006 أسماء، ربحي فیسة
 2007 مصالح ، إلھام



 2008 مصالح، مراد
 7555 مسنادي ، جمال الدین

دمحم نعیم, أسمادي  2009 
 3344 إسماعیل ، دمحم صادق
 2010 إسماعیل ، بن قرطبي
 2561 إسماعیل نواھضة
 5405 إسماعیل تمراز ، بھاء فایز
 2011 إسماعیل برج ، أحمد دمحم

أحمد دمحم, إسماعیل برج  2012 
 2013 إسماعیل برج، أحمد دمحم

حمدي دمحم, إسماعیل سلطح  2014 
 2015 إسماعیل قعدان ، أحمد محمود
 2016 إسماعیل علي الذاري ، دمحم عبد الرحمن

دمحم حسین, إسماعیل  2017 
دمحم عبد المجید, إسماعیل  2018, 2019 

سمر فایز, إسماعیل  2020 
عصام نعمة, إسماعیل  2021, 2022, 2023, 2024 

كوادیك,إسماعین  2025 
 2026 إسماعیل، ھاني عبد الرحمن
 2028 ,2027 إسماعیل، دمحم أحمد
 2029 إسماعیل، دمحم عبد المجید
 8955 إسماعیل، لعیدي
 2030 إسماعیل، ساكر
 2031 إسماعیل، شیروان ھادي
 2032 إسماعیل، عمراني

أحمد, نشأت  2033, 2034 
بھجت الحنفي, نشأت  2035 

حسن أكرم, نشأت  2036 
 2037 مزواري ، حمزة

أسامة مصطفى إبراھیم, مضوي  2038 
 2039 مشورب ، إبراھیم
 2040 مزوزي ، یحیى

سلمى, مصلى  5060 
عبید, مزھر جعفر  2041 

 2042 مسلك جمیلة
 2043 مسلك، ربیعة
 2045 ,2044 ھشام ، زوین

خالد, ھشام  2046, 2047 
حسان, ھشام  2048 

 10525 ,2049 ھشام، باي بومزراق
 ,2054 ,2053 ,2052 ,2051 ,2050 ھشام، زوین



2055 
 2056 ھشام، سلیمان فیسة
 2057 إسالمة ، دمحم أمین
 7087 أسامة ، مھدي
 2058 أسامة إبراھیم دمحم، جوھرة

المناعسةأسامة أحمد   3911 
 9045 مزاوي، سعیدة
 2059 مزاني ، عادل

آمال عبد الرزاق, مشالي  2060 
 2061 مساني،خالد
 2062 مزاھره، منال ھالل
 6000 مزاتي ، حكیمة
 9483 ,9223 مزاتي، عبد القادر
 7541 مصابحیة، صبرینة
 2063 نشاد ضیاء الحق ، عبد القادر
 2064 نشادي ، أحمد

احمدنشادي ،   5239 
 2065 نشادي، آمنة
 2066 نشادي، أمینة

مایا دمحم, نزار أبو دان  2067 
دمحم, نصار  2068 

جمال الدین أحمد, نصار  1154 
 2069 نصار، عبد الكریم
 2070 مزارة العدل
 5873 مزاري ، مریم
 6790 مزاري ، بن سونة
 2071 مزاري ، حسام الدین منور
 2072 مزاري رشیدة
 2073 مزاري عبد الصمد، دمحم

ملیكة, مزاري  4684 
 8428 مزاري، أمینة
 2074 مزاري، إیمان
 6571 ,2075 مزاري، یاسمین
 2076 مزاري، رشیدة
 2077 مساسي ، زھیر

عمار, مساعدي  2078 
 390 مشتان، محند أودیر
 2079 مصباح ، رزیقة
 2080 مصباح ، عامر
 10342 مصباح القاضي ، دمحم

دمحم دمحم, مصباح القاضي  2081 



 2082 مصباح القاضي، دمحم دمحم
مصطفى, مصباح شلیبك  2083 

ادمحم, مصباح عیسى  2084 
رشیدة, مصباح  2085 
عامر, مصباح  2086, 2087, 2088 

 2090 ,2089 مصباح، عامر
 2091 مصباح،عامر
 2092 آسبة ، سبع
 2930 نزیھ دمحم الصادق المھدي

لعیدانينسیمة ،   1077 
 2095 نسیمة ، بوعالمي
 2096 نسیمة ، خالدي
 391 نسیمة ، ضیف هللا
 2097 نزیھة ، عالل
 2098 نسیمة، فاید عیشاوي
 6789 مسدورة، بالل
 2099 مسیلي، ھبة

محمود صالح الدین, مصیلحي  2100 
حعفر, مشیمش  2101 

 2102 آسیا ، العشاب
 9052 مزیان،معاذ بن طاھر

، غالم آسیة  10521 
دمحم أرزقي, نسیب  2103 

أعمر شریف, أسیة  2104 
خیرة, مشیر  4954 

عالء دمحم, نصیرات  2105 
 2106 نصیرة، بربیحة
 10650 نصیرة، عیدون
 2107 لطیف الدلیمي، حمید

نشأت أحمد, نصیف  2108 
 2109 مطر ، عصام عبد الفتاح
 7028 نصر هللا، حنا

خلیلمطر المالكي، حسین   2110 
 9420 نصر الدین ، كامل

دمحم,نصر الدین كامل  9419 
نبیل عبد الرحمن, نصر الدین  2111 

مروك, نصر الدین  2112, 2113 
 2114 نصر الدین، حمزة مسعود
 2115 مطر الزبیدي ، نوار دھام
 2116 مطر الزبیدي، نوار دھام

جمال أبو , حسام الدین كامل األھواني, نصر فرید دمحم واصل 295 



 السرور
لین صالح, مطر  2117, 2118 

محمود, نصر  2119 
عصام عبد الفتاح, مطر  2120, 2121, 2122, 2123, 2124 

 2126 ,2125 مطر، دمحم یحیى
 2127 مطر، صالح لین
 9294 مشروح ، فتیحة
 2128 مسراتي ، سلیمة
 2129 مسراتي، سلیمة

ھاني یحي, نصري  2130 
 2131 مطرح، صمرة
 2132 نسرین ، بوشریط
 785 نسرین ، بحري
 1080 نسرین، بلحاج
 8255 لطرش ، مصطفى
 2133 لطرش، مصطفي
 2134 لطرش،ناصیر
 10348 لزرق ،نورة
 4924 لزرق، نورة
 2138 ,2137 ,2136 ,2135 أشرف توفیق ، شمس الدین
 2604 أشرف شافعي
 2631 ,2630 أشرف فایز اللمساوي

عبد الحمید, أشرف  2139 
 2140 نشطاوي، دمحم
 2141 مصطفاوي ، سعاد
 4221 ,4220 مصطفاوي، ربیع
 2142 مصطفى ، أیمن عبد العزیز
 2143 مصطفى ، بلحجر
 2144 مصطفى ، خمري
 1144 مصطفى ، قروامسة
 2145 مصطفى ، عائشة بن قارة

رشا, مصطفى أبو الغیط  2146 
أشرف دمحم, مصطفى أبو حسین  2147 

 2148 مصطفى أبوالخیر، السید
 2710 مصطفى محمود أبو بكر

أمین, مصطفى دمحم  2149 
حسن یوسف, مصطفى مقابلة  2150 

 2151 مصطفى المولى ، خالد دمحم
مصطفى دمحم, مصطفى الباز  2152 

 7381 مصطفى العوجي
 213 مصطفى بودربالة



أحمد إبراھیم, مصطفى سلیمان  2153 
، حمدي عطیةمصطفى عامر   2154 

 2155 مصطفى عامر، حمدي عطیة
 4048 مصطفى عبد المجید كاره
 2156 مصطفى فھمي ، خالد
 2158 ,2157 مصطفى فھمي، خالد

أحمد بركات, مصطفى  2159 
أحمد فؤاد, مصطفى  2160 
خالد حامد, مصطفى  2161 

كمال طھ, مصطفى  2162 
كمال سعدي, مصطفى  2163, 2164 

عبد الغنى حامد, مصطفى  2165 
فھیم, مصطفى  2166 

 4205 مصطفى، ھالة
 2167 مصطفى، محمود
 10370 مصطفى، أحمد فرید
 2168 مصطفى، مضاء منجد
 6606 مصطفى، مصطفى حسن
 2169 مصطفى، كرفاح
 1988 مصطفى، قطب دمحم
 9578 مصطفى، عدنان

أمین, مصطفىمحمد  2170 
 2171 إسكندر ، سكینة مریم

دمحم توفیق, إسكندر  2172 
أحمد, إسكندري  2173 

 5948 مسكین ، الزھرة
لبنى عمر, مسقاوي  2174 

 2175 مشعل، محمود إسماعیل
aouabdi, amar 2176, 2177 
 9602 مسعود ، خیرات

أسامة ذیب, مسعود  2178 
 2179 مسعود، برویلة
 2180 مسعودان، فتیحة
 2181 مسعوداني ، رمضان

، مریم مسعوداتي  2182 
 2183 مسعودة ، مغراوي
 2001 مسعودة ، بلحوت
 2184 .مسعودة ، عمراوي
 141 مسعودي ، أكرم
 4327 مسعودي ، صبرینة
 799 مسعودي ، عباس



 2185 مسعودي سلمى
إبتسام, مسعودي  6487 

حدة, مسعودي  1830 
عبد هللا, مسعودي  2186 

 4978 .مسعودي، أمین
 2187 مسعودي، إبتسام
 2188 مسعودي، دمحم لمین
 2612 مسعودي، سارة
 2189 مسعودي، كملیة
 2190 مسعودي، كمیلیة
 2191 مسعودي، عودة
 2192 مسعودي، عبد هللا
 2193 مزعاد، إبراھیم
 2194 لشعب ، محفوظ بن حامد

محفوظ, لشعب  2195 
محي دمحم, مسعد  2196, 2197, 2198 
محیى دمحم, مسعد  2199, 2200, 2201 

 8200 مسعي، نادیة
أحمد دمحم/, لطفي أحمد  2202 

أحمد دمحم, لطفي أحمد  2203, 2204 
 2205 لطفي أحمد، أحمد دمحم
 2206 لطفي عبد الفتاح ، دمحم

طلعت إیراھیم, لطفي  2207 
 2208 لطفي، الشرقي
 4773 لطفي، بالل
Arab MaritimeTransport Academy 2209 
Arbousset, Hervé 2210 
Arcelin- Lécuyer, Linda 2211 
Ardant, Philippe 2212 
Arjat, G . F 2213 
Arts ,karim 8797 

عبد الحلیم, أكمون  2214 
قزو دمحم, أكلي  2215 

 2216 مكلكل، بوزیان
 4164 أكادمیة نایف العربیة
 2219 ,2218 ,2217 أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة

نایف العربیة للعلوم األمنیة أكادیمیة  2220 
 11 أكادیمیة العربیة للعلوم األمنیة

إبراھیم مصطفي, مكارم  2221 
 2222 لكارتي ، سماح
 8343 ,7603 لكارتي، سلیمان



 8572 مكاري نزیھة
 2223 مكتب الدراسات و البحوث

مریم, لكبیر البشیر  1252 
asselieau,vincent 1923 
 9183 مكتفي، وسام
 2224 مكي ، مولود
 4959 مكي ، نعیمة
 1926 مكي ،عائشة
 2225 مكي زھرة

دمحم عبد الحمید, مكي  2226 
دردوس, مكي  2227 

رجاء, مكي  2228 
عباس محمود, مكي  2229 

 2230 .مكي، زھرة
 2231 لكحل ، أحمد
 2232 لكحل ، حمیدة
 2233 لكحل ، جیاللي
 2234 لكحل ، فاطمة

،أحمدلكحل   2235 
حبیبة, لكحل  2269 

 2236 .لكحل، حبیبة
نبیلة, مكید  5499 

 2237 مكید، إمامة
 5421 مكید، نبیلة
 2238 مكید، أسماء
 780 مكید، عبد الحي
 2239 مكید،عبد الحي
 5092 ,5091 ,5090 مكیس، أحمد
 5093 أكرم ألوتري
 2240 أكرم العزاوي ، أنس
 4565 أكرم یاملكي

طراد الفایزأكرم   3629, 4266 
 2241 إكرام، عبد الرحیم
 1502 لكریني،إدریس
Association Bordelaise des juristes en contentieux 
publics 2242 

Astegiano- la rizza, Axelle 356 
 2243 إقلولي ، ولد رابح صافیة
 2244 لقمان، بلدزر

مریم, مقالتي  4709 
 2245 مقنى ، بن عمار



 2246 مقني، بن عمار
 181 مقلد، علي محمود
 8693 مقلد،علي
 4934 نقاب ، دمحم
 2247 مقاتلي ، یزید
 2248 مقاتلي خدیجة
 8660 مقاتلي، إیمان
 2230 .مقاتلي، خدیجة
 8061 ,8060 مقدم ، سعید

مبروك, مقدم  2249, 2250 
 2251 أقحیز ، عبد النور
 2252 مقیرش، دمحم

زوبیدةإقروفھ،   2253 
 2254 إقروفة ، زبیدة

عبد الرزاق, مقري  2255 
 4690 لقرید، سمیر
 2256 مقطوف ، ملیكة
 2257 مقطوف ، بشرى
 2258 مقطوف عاشورة
 885 مقطیف ، الطاھر
 2259 معن، سحر جاسم
 2260 مظلوم ، دمحم جمال
 2261 أعمال ملتقى دولي

محمود, نعمان  2262 
 9578 نعمان، عصام
 2263 معالوي دمحم
 2264 معالوي، دمحم
 8094 لعناصري ، رشید
 2265 نعمة الجنوري، محمود سامي
 2266 نعمة الجبوري، علي عبودي
 1747 نعمة الحسیني، نسرین محسن
 2267 نعمة الفتالوي ، أحمد عبیس

مصطفى, معوان  2268 
 5600 لغواطي ، نور الھدى
 2269 لغواطي مریم

مریملغواطي،  . 2236 
 2270 لغواطي، بوجمعة
 8562 ,8558 ,8557 لعور أحمد

أحمد, لعور  791, 2271, 2272, 2273, 2274, 
2275, 2276, 2277 

احمد, لعور  2278 



 2279 لعور، أحمد
 8561 لعورأحمد
 2280 معوض غنیم، سوزان

نادیة دمحم, معوض  2281, 2282, 2283 
محمود فؤاد, معوض  2284 

حریص, معوض  2285, 2286, 2287 
 2289 ,2288 معوض، عبد التواب

سفیان - معوشي   1624 
جمال عمران, إغنیة الورفلي  2290 

یاسین, لعمیري  1793 
 2291 لعمیري، یاسین
 2292 .لعمیري، یاسین
 9300 لعمیري، شفیقة
 2293 لعمیري،الحاج
 2294 معمر دمحم، بلحاج
 2295 أعمر الشریف، آسیا

لعروم ,أعمر  2296 
 2297 لعمري ، وفاء
 2298 معمري ،أمین
 2299 معمري، أمین
 2301 ,2300 لعمش ، سعد
Aubert Jean-Luc, Flour Yvonne, Savaaux Eric 5661 
Aubert, Jean - luc 2302 
Aubin, Emmanuel 2303 
Auby , Jean-Marie 8870, 8871, 8872, 8873 
Auby, Jean - Bernard 2304, 2305, 2306 
Auby, Jean - Marie 2307, 2308 
Auby, jean- marie 8878 
Auby,jean -marie 2309, 2310 
Auby,jean- marie 8876 
Auby,jean-marie 8874 

عبدالعزیز بن صقر, لغامدي  2312 
 2313 معالیقي، فاروق دمحم

محمود دمحم, معابرة  2314 
 2315 نعار، مصطفى

الخیر إكراممغاسل ، أم   4718 
 6946 معاشو ، عبد الرحمن
 7120 معاشو عمار

عمار, معاشو  2316 
دمحم عبد هللا, مغازي محمود  2317 
دمحم عبد هللا, مغازي  2318 



Audit, Bernard 7426 
 2319 معتوق ، جمال
 5414 ,1956 ,1955 معتز كامل مرسى

نعیم, مغبغب  2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 
2325, 2326 

Aughuet , Charlotte 2327 
Auguet, Yvan 2436 
Augustin barriére, louis 4482 

شالال نزیھ,نعیم   

2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 
2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 
2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 
2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 
2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 
2353, 2354, 2355, 2356, 2357 

 7393 معدن ، دمحم
 2358 نعیم ، عطیة
 2359 نعیم یاسین، دمحم
 2360 نعیم شالال، نزیھ

نعیم أحمد, نعیم شنیار  2361 
 1141 نعیم عطیة
 1035 لعیھور ، نصیرة
 2362 لعیھور، نصیرة
 25 نعیمة تراعي

عمیمر, نعیمة  2363 
 2364 لعجال، ملیكة
 8725 لعجال، صبرینة
 2365 لعجالي، كمال
 5033 لعجایمي ، لیلى
 2366 لعجایمي ، عبد الوھاب
 2367 معدادي، أمینة
 2368 معدادي، فاطمة الزھراء
 9173 مغیث ، الطیب
 7413 لعیداني، نسیمة
 2369 معیزي ، فاطمة الزھراء
 6737 معیزي، أمینة
 2370 معیزي، فضیلة

نعیم, مغیغب  2371 
 2372 معیفي ، كمال
Aulagnier, Jean 2373 
 2374 لغرناطي، الشاطبي
 2375 لعروسي ، طارق
 2376 لعروسي دیلمي، مكي



یامنة, لعروسي  1346 
 2377 لعروسي، حلیم
 2378 مغراوي ، عبد القادر
 2379 مغراوي، دمحم
 2099 مغراوي،رشیدة

بلقاسم, أعراب  2381 
 2382 أعراب، عبد الحمید
 2383 لعرابي، أبو بكر
 2384 معراج ، جدیدي
 13 معرفي ، مھلول
 2385 مغسل ، لویزة
 10214 مغسل، رشیدة
 2386 معزوز، دلیلة
 2387 معزوز، عبدالحق
 6516 معزوزة، دایدي
 2390 ,2389 ,2388 لعشاش، دمحم

محفوظ, لعشب  2391, 2392 
علي, لعشب  2393 

 ,2398 ,2397 ,2396 ,2395 ,2394 لعشب، حدة
2399, 2400, 2401 

علي, معطي هللا  2402, 2403 
دمحم محمود, معطي  2404 

عباسیة, لعسري  2405 
 2406 معسكري، زكریاء
 10227 لعقاب، دمحم
 2407 لعقابي بشیر الشریف، سمیحة
Auzzou 2408 
avec la collab de stephane colombet 4533 
avec la collub de jean Louis Bellundo, Michael 
Hagopian, 2478 

 2409 مفلح العشوش ، خالد دمحم
 143 نفاذ ، دمحم
 2410 نفاذ دمحم
 2411 نفاد ، جازیة

عبد هللا, مفتاح  2412 
 395 مفتاحي، إبراھیم
 2413 مفتي ، أمین مشرف
 2414 مفتي، دمحم
 4243 .مفتي، خدیجة
 9181 ,6603 مفتي، عبد القادر

محسن, أفكیرین  2415 



محسن عبد الحمید, أفكرین  2416 
Azéma, jacque 8847 
Azéma, Jacques 2417 
Babot, Agnés 2418, 2419 
Backourt,julie 5704 
Bacot-Décriaud, Michèle 2420 
Badie, Bertrand 2421 
Badintre, Robert 4471 
Baillon- Wirtz, Nathalie 2422 
Bajon,Claire ridau 5768 
bakes,sylviane g 1923 
Balate, éric 3981 
Baleyte, Jean 2423 
Ballot-Léna , Aurélie 4583 
Bandrac, monique 7159 
Bandrac,monique 7160, 7161, 7162, 7163 
Baralle, Pierre-jean 5727 
Batifoulier , Fifoulier 2425 
Batselé, Didier 2426 
Batselé,didier 2427 
BAUDE, Florent 2428 
Baudet- Caille., Véronique 2429 
Bauvert, Paulette 2430, 2431 
Beaud, Olivier 8904 
Beauregard- berthier david; Odile de 2432 
Bécane, Jean-Claude 2433 
Behar-Touchais, Martine 2434 
Beignier, Bernard 2435 
Bekale nguma, Gilbert blaise 2436 
Bekhechi, M.A 2437 
Bélanger, Michel 2438 
Beleme, Lionel 2439 
Belhimer. ammar 2440 
Bellis,jean-françois 5704 
Belloula, Tayeb 2441 
bemba, joesph 2442 
ben youcef,benkhada 2443 
Benabbou- Kirane, Fatiha 2444, 2445 
Benabbou-Kirane , Fatiha 2446 
Benakezouh, Chabane 2447 
Bénard , Emmanuel 2448 



Bencheikh, Madjid 2449 
Bencheneb, Ali 2450, 2451 
Bendjouya, Georges 2452 
Benessiano , William 2453 
Benillouche, Mikaèl 2454 
Benmelha, Ghaouti 2455, 2456, 2457 
Bensahli, Mustapha 2458 
Bergé , jean-sylvestre 2459 
Bernadette le baut-ferrarése 4563 
Bernard Magois, Phillippe Laurent 4527 
Bernard Saintourens. 10659 
Bernard, François - Charles 2460 
Bernard, françois-charles 2461 
Bernardini, Roger 2462 
Bernasconi, Jacques 10388 
Bernault, carine 4503 
Berr,claude j 2463 
BERRAH, Mounir Khaled 2464 
Bert, Daniel 2465 
Berthelot , Pierre (coord) 2466 
Berthelot, Erwan 2467 
BERTI 2468, 2469 
BERTI 2468 
Bertrand Seiller 5744 
Bertrand, André 2470 
Bertrand, André R. 2471 
Beryl T.,atkins 1807 
Besnard Grilhot ,Odile-Marie 2472 
Bessmann, Patricia Grelier 2473 
Bettati , Mario 2474 
Beurier, Jean - Pierre 2475 
Beziz-ayache, Annie 2476 
Biagini- Girard, Sandrine 5702 
Bigot, Jean 2477, 2478 
Bihr, Philippe 2479 
Billet, Philippe 2480 
Billion,paul 4496 
Binczak , Pascal 2481 
Bioy,,Xavier 2482 
Bissaad, Ali 2483 
Blaise, jean- bernard 2484, 2485 



Blake, Norman 2486 
Blampain, Hanse 2487 
Blanc, François - Paul 2488 
Blanc, François Paul 7310 
Blary-Clément, Edith 2489 
Blin- Frachomme, Marie- Pierre 2490 
Bloch, Bernard - Michel 2491 
Bocquet, Claude 7285 
Bocquillon, Jean-François 2492 
Boisson, Laurence 2493 
Bonfils,philippe 4557 
Bonichot, Jean- Claude 2494 
Bonnard , Jérome 2495 
Bonnard, Jérome 2496 
Bonneau, Therry 2497 
Boré, Jacques 2498 
Borricand, Jacques 2499 
Boucaud- Maitre, Agnés 2418 
Bouchard ,Valérie* 2500 
Boucquey, yves 2501 
Boudet, Jean- François 2502 
Boudouresques , J 2503 
Bouhacene, Mahfoud 2504 
Bouhier, Vincent 2505 
bouilloux,alain 2506 
Bouloc, Bernard 9060 
Boulouis, Jean 2507 
Bourdelois, Béatrice 2508 
Bourdoieau, julien 8892 
Le bourdon, Amaury 2509 
Bourdon, Jacques 4579 
Bourget, Renaud 2510 
Bourrié - Quenillet, Martine 2511 
Bousez, Francoise 2512 
Boushaba , zouhir 2513 
bouskia, Ahcéne 2514 
Bouskia, Aheéne 2515 
Boussoumah , Mohamed 2516 
Boussoumah, Mohamed 2517 
Boutard - Laabaarde Marie - chaantaal 8881 
Boutemen, Abla 7173 



Braconnier, Stéphane 2518 
Brahimi, mohamed 2176, 2177, 5651, 10676 
Brahimi,mohamed 10672, 10673, 10674, 10675 
Brahinsky , corinne renault 2519 
Braun,antoine 2520, 4544 
Brégi, Jean-François 2521 
Breillat, Dominique 2522 
Brenner , Claude 2523 
Brenner, Claude 2524 
Bretton, Philippe 2525 
Brière, Carine 2526 
Brockmeier, Ralf 7171 
Broquet, Hervé 2527 
Brouant, Jean- Philippe 2528 
Broyelle, Camille 2529 
Bruguière , Jean - Michel 2530 
Brun , Philippe 2531 
Brusorio - Aillaud, Marjorie 2532 
Buffelan- Lanore, Yvaine 2533, 2534 
Bugnion,françois 2535 
Buist, Jean - Jacques 2536 
BURLAUD, Alain 2537, 7271 
Buttner, Yann 2538 
Buy, Frédéric 2539 
 2540 األمم المتحدة
 2542 الھموندي ، نوري
 2543 اإلمام سید األھل، حسن حسن
 2544 الھالالت، دمحم سلیمان
 2545 األمانة العامة للحكومة
 2547 ,2546 األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي

مسعود, الھاللي  2548 
فادي, المالح  2549 

مصباح نوري, المھایني  2550, 2551 
 2552 المھایني، مصباح نوري

أسامة أحمد, المناعسة  2554 
 2555 المناعسة، أسامة احمد

میلود, المھذبي  2556 
ھادي, المنذر  2557 

 2558 المولود رابحي ، تبوب فاطة الزھراء
نھال عبد القادر, المومني  2559 

أحمد دمحم, المومني  2560, 2561, 2562 



 2564 ,2563 المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق
 2565 المؤتمرالعلمي السنوي لكلیة الحقوق
 2566 النواوى، عبد الخالق

أیمن نواف, الھواوشة  2567 
مراد محمود, المواجدة  2568, 2569 

منتصر, النوایسة  2570 
أحمد دمحم فارس, النوایسة  2571 

بسام عاطف, المھتار  2572 
 2573 المھتار، بسام عاطف

صالح الدین, الھواري  2574 
 2575 الھواري، بوشھیر
 2576 الھوارین ، أحمد عبد الفتاح

یوسف أحمد, النوافلھ  2577 
یوسف أحمد, النوافلة  2578 

 2579 النوافلة، یوسف أحمد
سمیر, األودن  2580 

سمیر عبد السمیع, األودن  2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 
2586 

أبوبكر محمود, الھوش  2587, 2588 
سالم روضان, الموسوي  2589, 2590 

 2591 الموسوي، سالم روضان
أحمد دمحم, اللوزي  2592 
دمحم خلیل, الموسى  2593 

 2594 الموسى، دمحم خلیل
دمحم علي, األمین  2595 

سمیر, األمین  2596 
دمحم فاروقیاسر , المنیاوي  2597 

إبراھیم, المنجي  2598, 2599, 2600, 2601 
دمحم, المنجى  2602, 2603 

أحمد, المھدي  2604 
ابراھیم, المنجي  2605 

بركات كامل, المھیرات  2606 
 2607 النمر ، ولید سلیم

أبو العال على أبوالعال, النمر  2608 
دمحم رضا, النمر  2609 

 2610 النمر، دمحم رضا
 2611 النمر، سلیم ولید
 2612 المھري، دمحم

أحمد خلیفة, الملط  2613 
صالح, المنزالوى  2614 

صالح جاد, المنزالوى  2615 



عبد الحمید, المنشاوي  
2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 
2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 

2626, 2627, 2628, 2629 
فایز السید, اللمساوي  2630, 2631 

 2632 اللمساوي، أشرف فایز
 2633 المنشاوي، عبد الحمید

حسن النیداني, األنصاري  2634 
ولید عودة, الھمشري  2635 
ابتسام سعید, الملكاوي  2636 

 2637 المنظمة العربیة
 2642 ,2641 ,2640 ,2639 ,2638 المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة

دمحم دمحم, األلفى  2643 
عبد الحمید دمحم, األلفي  2644, 2645, 2646 

عادل ماھر, األلفى  2647 
صالح, الناھي  2648 

 6580 الھادي ، بوعمریون
دمحم دمحم, الھادي  2649 

 2650 الماجد، خالد
 2651 الھاجري، فھد مبارك

سلیمان, الناصري  2652 
القاضي أنطوان, الناشف  100 

 2653 الالفي ،إدریس عبد القادر
دمحم, الالفي  2654 

 1134 النذیر ، بوزیداني
إبراھیم إسماعیل, الوھب  2655 

 2656 المتولي سالمة ، كمال طلبة
 6491 المتولي عبد السمیع المتولي الغمریني
 507 الوھیبي، سامي صالح
 972 .الوالیش، أمال

محمود حسین, الوادي  2657 
 2658 المبارك الزواھرة ، عمر عبد هللا

فاروق, األباصیري  2659 
دمحم عبد الكریم, الوافي  2660 

دمحم زید, األبیاني بك  2662 
 2663 اإلتحاد البرلماني اإلفریقي
 2719 اإلتحاد البرلماني العربي
 2664 اإلتحاد العام للعمال الجزائریین

علي دمحم, المبیبضین  2665 
 2667 ,2666 اللبدي، نزار عوني

یوسف, األبیض  2668 
خدیجة ,النبراوي  2669 



طارق سالمة, الوراورة  2670 
دمحم عبد هللا, الوریكات  2671 
دمحم عبد هللا, الوریكات  2672, 2673, 2674 
عاید عواد, الوریكات  2675 

أحمد, الورفلي  2676 
 3397 الورفلي، محمود

غالیة ریاض, النبشة  2678 
 2679 المبزغ ،فؤاد

الجامعيالوكالة الوطنیة لتنمیة البحث   2680 
دمحم إبراھیم خیري, الوكیل  2681, 2682 

عمرو إبراھیم, الوقاد  2683 
 2684 المحمود العلواني ، محمود صالح

عبد المنعم, المیالدي  2685 
 2686 اللجنة الوطنیة اإلستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان
 2687 اللجنة القانونیة
 2689 ,2688 اللجنة العلمیة للملتقى
 4308 األیوبي ،األمیر عزت

أحمد أحمد, األیوبي  2690 
أحمد دمحم, األیوبي  2691, 2692 
دمحم یاسر, األیوبي  2693 

 6872 األیوبي، عمر
 2694 النحوي ، سلیمان
 2695 اللیوي ، فردوس

ھبة عبد العزیز, المدور  2696 
 2697 األحمد ، حسام الدین

وسام حسام الدین, األحمد  2698 

وسیم حسام الدین, األحمد  2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 
2704, 2705, 2706, 2707 

دمحم سلیمان, األحمد  2708, 2709 
أحمد عبد هللا, اللحلح  2710 

حسام, األحمد  2711, 2712 
حسام الدین, األحمد  2713 

عماد الدین عطاهللا, المحمد  2714 
 2715 األحمد، وسام حسام الدین
 2716 األحمد، وسیم حسام الدین
 2717 الھیني، دمحم
 6383 األحمد، دمحم سلیمان
 2718 األحمد، حسام
 2719 المجلس الوطني الفلسطیني
 2720 المجلس األعلى للغة العربیة
 2721 المجلس الدستوري



مجلس الدولة - المجلس الدستوري  2722 
 2724 ,2723 .المجلس الدستوري الجزائري
 2726 ,2725 المجلس الشعبي الوالئي

 ,2731 ,2730 ,2729 ,2728 ,2727 المجلس الشعبي الوطني
2732, 2733, 2734, 2735 

نفیس, المدانات  2737 
آدم وھیب, النداوي  2738 

حسن, الھداوي  2739 
 2741 المجاوي، دمحم توفیق
 2741 ,2740 المجاوي، الھبري

نظام توفیق, المجالي  2742, 2743 
سمیح عبد القادر, المجالي  2744, 9373 
سمیر عبد القادر, المجالي  2745 

مجدولین عبد المجید, المخاترة  2746 
عبد القادر رز یق, المخادمي  2747 

أحمد نافع, المدادحة  2748 
إبراھیم عبد العزیز, النجار  2749 

أحمد حسام, النجار  2750 
ندى البدوي, النجار  2751 

عبد هللا مبروك, النجار  2752, 2753, 2754, 2755 
فایز جمعة, النجار  2756 

 2757 النجار، إبراھیم عبد الھادي
 2759 اإلدارة العامة للعالقات الخاصة و اإلعالم
 2740 المجاري، دمحم توفیق
 2760 المجاطي، جمال
 2761 المجذوب ، دمحم
 2761 المجذوب ، طارق

دمحم, المجذوب  2762, 2763, 2764, 2765 
دمحم,المجذوب  2766 

 ,6950 ,6775 ,6774 ,5997 ,2767 المجذوب، دمحم
7752 

 2768 المحبوب ، عبد اإلاله
دمحم حماد, الھیتي  2770 

محروس نصار, الھیتي  2771 
نعمان عطا هللا, الھیتي  2772, 2773, 2774, 2775, 2776 
نعمان عطاهللا, الھیتي  2777 

 3758 المجدوب، دمحم
 2779 اللحیاني ، لیلى

دمحم أمین, المیداني  2780 
األنصاري حسن, النیداني  2781 

یاسر دمحم علي, النیداني  2782 



حسن, النیداني  2783 
 2784 المیداني، دمحم أمین

عبد الحمید, األحدب  2785, 2786 
 2788 ,2787 األحدب، عبد الحمید

للجماركالمدیریة العامة   2789 
 2790 المدیریة الفرعیة لألرشیف و التوثیق
 2795 ,2794 ,2793 ,2792 ,2791 المدیریة الفرعیة لألرشیف والتوثیق

أسامة نائل, المحیسن  2796, 2797 
شادیة إبراھیم, المحروقي  2798 

إبراھیم, األخرس  2800 
نشأت, األخرس  2801 

نشات عبد الرحمن, األخرس  2802 
 2803 األخرس، إبراھیم
 2804 األخرس، نشأت دمحم

قسنطینة(المدرسة العلیا لألساتذة  ) 2805 
قسنطینة(المدرسة العلیا لألساتذة ) 2806, 2807 
سعد دمحم, الھجرسي  2808 

عمر محمود, المخزومي  2809 
 5203 األخضر ، قدور

بوكحیل, األخضر  2810 
 2811 األخضري ، نصر الدین

فایز, اإلیعالي  2813, 2814 
 2815 النیف، أحمد دمحم
 4842 المحفوظي، مخلوفي میلود
 2817 الھرمزي، أحمد غازي

یوسف عبد الحمید, المراشدة  2818 
السید عبد المنعم, المراكبي  2819 

 2820 المراغي ، أحمد عبد الاله
 2821 المراغي، أحمد عبد الاله

فرج صالح, الھریش  2823, 2824 
 2826 المرصد الوطني لحقوق اإلنسان

عبد العزیز, المرسي حمود  2827 
مصطفى دمحم, المرشدي  2828 
حسن صادق, المرصفاوي  2829, 2830, 2831 

 123 المركز الثقافي للتعریب و الترجمة
 7331 المركز الثقافي للتعریب و الترجمة
 2832 المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج

یوسف, المرعشلي  2833 
عبد هللا عبد اللطیف, المسلماني  2834 

السعید دمحم, اإلزمازي عبد هللا  2838 
 2840 النشوان،فایز سالم



ناصر أحمد إبراھیم, النشوى  2841, 2842 
عبد السالم علي, المزوغي  2843, 2844 

منال محمود, المشني  2845, 2846, 2847 
دمحم أحمد, المشھداني  2848 
أحمد دمحم, المشھداني  2849 
دمحم كاظم, المشھداني  2850 

أكرم عبد الرزاق, المشھداني  2851 
یاسین خضیر عباس, المشھداني  2852 

 2853 المضمض ، نزھة
مصطفى, النشار  2854 

السید, النشار  2855 
السید السید, النشار  2856, 2857, 2858, 2859, 2860 
جمال خلیل, النشار  2861, 2862, 2863, 2864 

 2865 النصار،دمحم بن حمد
ھیثم حامد, المصاروة  2866, 2867 

 2868 المصاروة، سیف إبراھیم
عبد العزیز, اللصاصمة  2869 

 2870 المشاقي، حسین أحمد
 2871 أنور ,المساعدة
 2872 األصبحي، مصطفى یاسین دمحم حیدر

وھیب, األسبر  2873 
 2874 المستكاوي، أیمن فوزي
 2875 المزیني ، خالد بن عبد هللا

علي عبد العالي, األسدي  2876 
عبد الرسول, األسدي  2877 

 2878 األسدي، عبد الرسول عبد الرضا
 2879 المطیري، بندر السبیق مسعف
 2880 المضحكي ، حنان ریحان
 2979 ,1205 المصري ، یوسف

دمحم محمود, المصري  2881 
الولیددمحم , المصري  2882 

حسني, المصري  2883, 2884 
سامح عزیز, المصري  2885, 2886 

صباح مصطفى, المصري  2887 
زكریا, المصرى  2888 

عبد العزیز محمود, المصري  2889 
عباس مصطفى,المصري  2890, 2891, 2892, 2893 

 2894 المصري، دمحم رفیق

 ,2994 ,2988 ,2985 ,1209 ,1208 المصري، یوسف
2995 

 2895 المصري، رفیق یونس



 2896 المصري، زكریا
 5338 األطرش، دمحم

أحمد, المصطفى  2898 
جھاد محمود, األشقر  2899 

عبد هللا, األشعل  2900, 2901, 2902, 7549 
عبد هللا,األشعل  2903 

بشار دمحم, األسعد  2904 
عبد العزیز بن دمحم, المسفر  2905 

 3812 النكالوي، أحمد دمحم
تیسیر عبد هللا, المكید العساف  2907 

عبد القادر زھیر, النقوزي  2908 
 2911 ,2910 ,2909 المقدادي ، عادل علي

عادل علي, المقدادي  2912 
 2913 المقدادي، عادل علي
 6087 النقیب ،خلدون حسن

متولي, النقیب  2914 
أحمد العزي, النقشبندي  2915 

 2917 ,2916 النعمان ، ریاض
 2918 النعمة ، إبراھیم

منصور عمر, المعایطة  2924, 2925 
عاطف فھد, المغاریز  2926 

 2928 المعتصم با ، الغریاني
 2929 المغبشي، عبد الحكیم عبد الجلیل

موسى جمیل, النعیمات  2930 
دمحم عبد العال, النعیمي  2931 

سحر رشید, النعیمي  2932 
 9317 المغربي ، عبد الرحمن

محمود عبد المجید, المغربي  2933, 2934, 2935, 2936, 2937 
دمحم مصطفى, المغربي  2938 
جعفر محمود, المغربي  2939 

كامل دمحم, المغربي  2940 
عبد المجید, المغربي  2941, 2942 

 2943 األعرج، میسون جریس
 2944 المغفلي، دمحم البشیر

إبراھیم أمین, النفیاوي  2945 
Cabbabé, M 9075 
Cabrillac , Rémy 2946 
Cabrillac, Rémy 2947, 2948 
 9035 امان ، بوعنیقة
Cachard, Olivier 2949 

دار الفكمر:االسكندریة  2682 



بشار دمحم, االسعد  2950 
حسن علي, الذنون  1355 

دمحم جمال مطلق, الذنیبات  2951 
غازي مبارك, الذنیبات  2952 

دمحم محمودالذنیبات،   2953 
Cadiet , Loic 2954 
Cadiet, Loic 2955 

عبد األمیر, الذرب  2956 
وائل عبد الرحمن, التل  2957 

سعید, التل  2958, 2959, 2960, 2961 
محمود عاطف, البنا  2965 

دمحم عاطف, البنا  2966 
كمال صالح, البنا  2967, 2968 

 3518 البنا، محمود عاطف
خالد إبراھیم, التالحمة  2969 

 2970 التالحمة، خالد أبراھیم
فاروق شوقي, البوھي  2971 

سامر جابر, البلتاجى  2972 
دمحم بن بلعید, البوطیبي  2973 

دمحم, البھي  2974 
سمیر یوسف, البھي  2975 

 2976 التمیمي ، تیسیر رجب
التمیمي, التمیمي  755 

 7835 التمیمي، تیسیر رجب
إبراھیم دسوقي, البنداري  2977 

 2979 ,2978 البھجي ، إیناس دمحم
 2981 ,2980 البھجي ، عصام أحمد

عصام أحمد, البھجي  2982, 2983, 2984 
 2989 ,2988 ,2987 ,2986 ,2985 البھجي، إیناس دمحم
 2992 ,2991 ,2990 البھجي، عصام أحمد
 2995 ,2994 ,2993 البھجي،إیناس دمحم

زغلول, البلشى  2996 

علي, البارودي  364, 366, 1418, 1419, 2997, 
2998, 2999 

 3000 البارودي، مرفت دمحم
داود, الباز  3001, 3002, 3003 

داود عبد الرازق, الباز  3004 
داود عبد الرزاق, الباز  3005 

 3006 الباز، داود
 3009 ,3008 ,3007 التباني، دمحم العربي

العربيالتباني، الشیخ دمحم   3010, 3011 



دمحم مجدي, البتیتي  3012 
محسن عبد الحمید, البیھ  3013 

 3014 البدوي، إسماعیل إبراھیم
 3015 البدوي، اسماعیل إبراھیم
 3016 التجاني ، بلعروسي أحمد

نجوى ابراھیم, البدالي  3017 
منیر حمید, البیاتي  3018 
علي طاھر, البیاتي  3019 

یاسالبیاتي، نادیة   3020 
ذیاب, البداینة  3021 

دمحم إبراھیم, البدارین  3022 
محمود السید عمر, التحیوي  3023 

بلعروسي أحمد, التیجاني  764, 2128, 2233, 3024 
 3025 التیجاني، بلعروسي أحمد

سالم فایز, البحیري  3026 
ممدوح خلیل, البحر  3027 

أحمد حامد, البدري دمحم  3028 
دمحم ھشام, البدرى  3029, 3030 

حسن حسین, البراوي  3032 
جھاد دمحم, البریزات  3033 

سرھنك حمید, البرزنجي  3034 
 3035 البرزنجي، سرھنك حمید

جمال عبد المجید, التركي  3036 
عزت سعد السید, البرعي  3037 

أحمد حسن,البرعي  3038 
بسام نھار, البطون  3039 

عمر دمحم, البصول  3040 
دمحم بلھاشمي, التسولي  3041 

 3042 البطوش ، أیمن دمحم
عامر فتحي, البطاینة  3043 

 3044 اوزادید ، نائلة

سعید یوسف, البستاني  3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 
3050, 3051, 3052 

 3053 البسیوني، أحمد عبد الحمید
خیري فتحي, البصیلي  3054 

 3056 ,3055 البشري ، دمحم األمین
دمحم األمین, البشرى  3057 

 3059 ,3058 البشري، دمحم األمین
إبراھیم أحمد, البسطویسي  3060 

 3061 البسطویسي، إبراھیم أحمد
عثمان, التكروري  3062, 3063 



دمحم عزمي, البكري  3064 
 9330 البكري، دمحم حمدي

ھیثم, البقلى  3065 
مشعل بن عبدهللا, الثقیل  3066 

عبد القادر, البقیرات  3067 
عبدالقادر, البقیرات  3068 

 3069 البقیرات، عبد القادر
كمیت طالب, البغدادي  3071 

Cafarelli,françois 3073 
أیمن مصطفى, الجمل  3074 

أحمد محمود, الجمل  3075 
ھشام مصطفى, الجمل  3076 

ماجد راغب, الحلو  
3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 
3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 
3087, 3088, 3089, 3090, 3091 

 3092 الحلو، عبد هللا محمود
وضاح محمود, الحمود  3093 

ناھد فتحي, الحموري  3094 
دمحم خلیل, الحموري  3095 

 3096 الدلوع ،أیمن أحمد
أمجد حمدان, الجھني  3097 

إبراھیم رفعت, الجمال  3098, 3099, 3100 
مصطفى, الجمال  3101, 3102, 3103, 3104, 7345 

مصطفى دمحم, الجمال  3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 
3110, 10033 

ناصر, الجھاني  3111 
جمعة عبد الرحمن, الحاللشة  3112 

 3113 الجنابي ، خالد صبري
 3114 الجنابي ، كاظم علي
 3116 ,3115 الجنابي، ھدیل صالح
 3117 الخالیلة ، دمحم علي

عاید رجا, الخالیلة  3118 
 3120 ,3119 الخالیلة، دمحم علي

عز الدین, الدناصوري  
3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 
3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 

3134 
عزالدین, الدناصوري  3135 

 3136 الحناشي ، الھواري
مازن, الحنبلي  3137 

أحمد محمود, الخولي  3138 
جمال, الخولي  3139, 3140 

جمال إبراھیم, الخولي  3141 



 8611 الجوھر ، بابا
دمحم, الجوھري  3142 

دمحم محمود, الجوھري  3143 
كمال عبد الواحد, الجوھري  3144, 3145, 3146 
عبد العزیز السید, الجوھري  3147 

 3148 الجوھري، دمحم
 3149 الخوالدة ، محمود سفیان
 3150 الحوات ، علي

بركات موسى, الحواتى  3151 
أسامة أحمد, الحواري  3152 

 3153 الجود، خالد سلمان
 3154 الجنبیھي، ممدوح دمحم

أبو الخیر عبد الونیس, الخویلدي  3155 
 3156 الجوخدار ، حسن

حسن, الجوخدار  3157 
 3158 الدویري ، فایز دمحم

یاسر, الحویش  3159 
موسى القدسي, الدویك  3160, 3161, 3162 

 3163 الحویقل، معجب بن معدي
ناصر كریمش خضر, الجوراني  3164 

یوسف سعد هللا, الخوري  3165, 3166 
عدنان طھ, الدوري  3167, 3168 

عبد العزیز سلیمان, الحوشان  3169 
سمیر عثمان, الیوسف  3170 

 3171 الیوسفي، ھات محي الدین
 3172 ادمحم ، جرمون
 1965 الحمد، تركي

إیمانالجمیل ،   3173, 3174 
 3176 ,3175 الجمیل العدوي، دمحم شكري
 3177 الجمیل، إیمان
 3178 الحمدوني، حسن حسن
 3179 الدلیمي ، عالء شوكت

محسن عبد فرحان, الجمیلي  3180 
أسعد عبید, الجمیلي  3181 
مفید نایف, الدلیمي  3182 
خالد رشید, الجمیلي  3183 

حبیب ابراھیم, الخلیلي  3184 
 1984 الخلیلي، حبیب إبراھیم
 6134 الحمداني، أحمد سمیر

إبراھیم صادق, الجندي  3185 
أحمد نصر, الجندي  3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 



3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 
3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 
3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 
3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 

3211 
دمحم دباس, الحمید  3212 

دمحم صبري, الجندي  3213 
 3214 الجندي، إبراھیم صادق
 3216 ,3215 الجندي، أحمد نصر

نایف دمحم, الجنیدي  3217 
صخر عبد هللا, الجنیدي  3218 

أحمد دمحم, الخلیفي  3219 
 3220 الدمرداش ، فرج زھران

عبد العظیم,الجنزوري  3221 
علي ندیم, الحمصي  3222 

 3223 الجمعیة المصریة للقانون
 3225 ,3224 الجمعیة المصریة للقانون الدولي

غالب علي, الداودي  3226, 3227, 3228, 3229 
إیناس, الخالدي  3230 

 3232 ,3231 الخالدي، أحمد عبد الحمید
روزا جعفر دمحم, الخامري  3233 

 3234 الجابر األسدي ،ضیاء عبد هللا
ضیاء عبد هللالجابر األسدي،   3235 

 3236 الجابري األسدي، ضیاء عبد هللا
إیمان دمحم, الجابري  3237 

جالل, الجابري  3238, 3239 
 1135 الحاج ، لعمیري
 3240 الحاج ، بوعیشاوي
 3241 الحاج الرول، نعیمة
 3242 الحاج حمو العبادي ، نضال یاسین
 3243 الحاج حسن ، حسین علي

رامیا, الحاج  3244 
ساسي سالم, الحاج  3245 

عبد هللا, الدایر  3246 
 3247 الیاس ، سمارة

جعفر, الجاسم  3248 
 3249 الیاسین، جعفر عبد األمیر

دمحم عودة, الجبور  3250 
 3251 الجبوري ، طھ صالح

محمود خلف, الجبوري  3252, 3253 
یاسین دمحم, الجبوري  3254, 3255 
سعد صالح, الجبوري  3256, 3257 



عبد هللا, الجبوري  3258 
 3259 الجبوري، ماھر صالح
 3263 ,3262 ,3261 ,3260 الجبوري، یاسین دمحم

ھاني, الحبال  3264 
نزیھ, الدباس  3265 

علي دمحم, الدباس  3266 
علي دمحم صالح, الدباس  3267 

جھاد رضا, الحباشنة  3268 
 3269 الحبیب ، دمحم
 3270 الجبیر، أحمد

مدحت, الدبیسي  3271, 3272, 3273 
 3274 الدبیسي، مدحت

صادق دمحم دمحم, الجبران  3275 
 3276 الدبس ، عصام علي

عصام, الدبس  3277 

عصام علي, الدبس  3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 
3283, 3284 

 3286 ,3285 الدبس،عصام علي
 3287 الجیاللي ، ضامن

تشوار, الجیاللي  3288 
عجة, الجیاللي  3289, 3290, 3291 

 3292 الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 3293 الجحني، علي بن فایز

دمحم سلیمان, الدجاني  3294 
قیس عبد الوھاب, الحیالي  3295 

عدنان یوسف, الدجاني  3296 
 3297 الحیالي، قیس عبد الوھاب
 3298 الحداد ، تجاني

ولیدمھند , الحداد  3311 

حفیظة السید, الحداد  
3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 
3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 

3309 
فیصل مفتاح, الحداد  3310 

 3311 الحداد، خالد ولید
 10032 ,10030 ,3312 الحداد، حفیظة السید
 9424 الحداد، حفیظة الّسید

حلمي دمحم, الحجار  3313, 3314, 3315, 3316, 3317 
صالح محمود, الحجار  3318 

سعید, الجدار  3319 
أحمد حسن, الحیاري  3320 

أحمد حسن عباس, الحیاري  3321 
ماجد دمحم, الخیاط  3322 



عبد الحمید, الجیاش  3323 
 3325 ,3324 الدیب ، محمود عبد الرحیم

محمود عبد الرحیم, الدیب  3326, 3327, 3328, 3329 
سعید محمود, الدیب  3330, 3331 

 3332 الدیب، محمود عبد الرحیم
ھالة صالح یاسین, الحدیثي  3333 
صالح عبد الرحمن, الحدیثي  3334 

صالح عبد الرحمن عبد, الحدیثي  3335 
عمر فخري, الحدیثي  3336 

فخري عبد الرزاق, الحدیثي  3337, 3338, 3918 
 3339 الحدیثي، دمحم عواد
 3340 الحدیثي، خالد عبد حسین
 3182 الحدیثي، فخري عبد الرزاق
 3341 الحدیدي ، سعید حموده

طلعت جیاد لجي, الحدیدي  3342 
جمال إبراھیم, الحیدري  3343 

 7601 الخیر عدنان
 3344 الدیربي ، عبد العال
 3347 ,3346 ,3345 الدیربي، عبد العال
 3348 الخیري، غسان مدحت
 3349 الخیري،غسان مدحت
Caille, Pierre- Olivier 1924, 3350 
Caillosse, Jacques 3351 
 3352 الدرھوبي، دمحم شعبان

أحمد عزمي, الحروب  3353 
خلیفة, الخروبي  3354 

ماجد سالم, الدراوشھ  3357 
إحمود فالح, الخرابشة  3358 

سامي دمحم, الخرابشة  3359 
محمود دمحم, الجراح  3360 

إبراھیم, الدراجي  3361 
جعفر عبد السادة بھیر, الدراجي  3362 

 3363 الحربي ، خالد بن سلیم
ھیام, الجرد  3364 

 9317 الجرجاوي، زیاد
 3366 الحریري، علي عبیر

خالد حمادة, الخریشا  3367 
أمجد سعود قطیفان, الخریشة  3368 

 8988 الدریعي، سامي
دمحم أمین, الخرشة  3369, 3370 

 3371 الحص، سلیم



دمحم عبد المطلب, الخشن  3372, 3373 
إحسان دمحم, الحسن  3374, 3375 

 3551 الحسن، سفیان
 3376 الحسن، كفیف

ولید عزت, الدسوقي الجالد  3377 
دمحم إبراھیم, الدسوقي علي  3378, 3379 

طارق إبراھیم, الدسوقي عطیھ  3380 
طارق إبراھیم, الدسوقي عطیة  3381, 3382, 3383 

عطیة، طارق إبراھیم الدسوقي  3384, 3385 
ولید إبراھیم, الدسوقي  3386 

أحمد عبد الحمید, الدسوقي  3387 
دمحم عبد الرحمن, الدسوقي  3388 

سید إبراھیم, الدسوقي  3389 
 3390 الدسوقي، دمحم عبد الرحمن
 10155 الدسوقي، طارق إبراھیم

وزارة المالیة. الجزائر   2789 
إیاد عصام, الحطاب  3391 

 3392 الخطابي ، عبد العزیز رمضان
 1108 الحسین ، شنوفي

صالح, الحصین  3393 
 4241 الحسیناوي ، علي جبار

علي جبار, الحسیناوي  3394 
مدحت دمحم, الحسیني  3395 

عمار عباس, الحسیني  3396 
 3214 الحصیني، حسین حسن
 3397 الحسیني، رباب
 3399 ,3398 الحسیني، عمار عباس
 3400 الخطیب ، نادر زاید
 3401 الخطیب ، حسام

مھدي كامل, الخطیب  3402 
نعمان أحمد, الخطیب  3403, 3404 

سمیر, الخطیب  3405 

سعدي دمحم, الخطیب  3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 
3411, 3412, 3413, 3414 

 3415 الخطیب، نعمان أحمد
 5090 الخطیب، حسام
 3416 الخطیب، سعدي دمحم

محسن أحمد, الخضیري  3417 
عبد هللا حسین, الخشروع  3418 

مدیحة فؤاد, الخضري  3419 
عروبة جبار, الخزرجي  3420, 3421 



 3422 الجشعمي ، خالد جواد
عبد الباسط دمحم سیف, الحكیمي  3423 

دمحم السعید, الدقاق  7024 
 9869 ,9867 ,7013 ,6320 ,1338 الدقاق، دمحم السعید
 3424 الجعبري، ماھر

إبراھیم بن عبد العزیز, الدعیلج  3425 
مصطفي دمحم, الدغیدي  3426 

عبد المجید دمحم, الحفناوي  3427, 3428, 3429 
 3432 ,3431 ,3430 الخفیف ، علي
 3433 الخفیف، الشیخ علي
Calais-Auloy, Jean 3434 
cambacau,jean 8848 
Cambrige 3435 
Camil,habib 3436 
 3437 الرمالوي ، دمحم سعید
 3438 الرمالوي، دمحم سعید
 3439 الرھایفة ، سالمة صالح
 3440 الرومي ، دمحم أمین

دمحم أمین, الرومي  3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 
3446 

منیر عبدهللا, الرواحنة  3447 
دمحم نصر, الرواشدة  3448 

 3449 الرواشدة، دمحم یاسین
دمحم, الروبى  3450, 3451 

سراج الدین, الروبي  3452, 3453 
سراج الدین دمحم, الروبي  3454 

جابر إبراھیم, الراوي  3455, 3456 
 3457 الراشدي، عبد هللا جمیل

دمحم, الرازقي  3458, 3459 
 3460 الرازقي، دمحم معمر

أشرف فتحي, الراعي  3461, 3462 
 3463 الراعي، أشرف فتحي
Canedo, Marguerite 3464 

ولید خالد, الربیع  3465 
 3466 الرحماني ، دمحم سعید
 6082 الرحماني، فوزیة

دمحم سعید, الرحو  3467 
نایف محمود, الرجوب  3468 

جوخة, الریامي  3469 
دمحم سعد, الرحاحلة  1084 

 3470 الردایدة ، عبد الكریم



عبد الكریم, الردایدة  3471 
الكریمالردایدة، عبد   3472 

لیلى نقوال, الرحباني  3473 
Canin, Parice 3474 
Canin, Patrick 3982 
Canivez , Patrice 3475 

ھاني, الرضا  3476 
محمود علي, الرشدان  3477 

 3478 الرشدان، محمود علي
 3479 الرشید ، بن شویخ

أحمد حسن, الرشیدي  3480 
بشیر صالح, الرشیدي  3481 

العبادي ، دمحم حمیدالرصیفان   3482, 3483 
 3484 الركابي، لمیاء یاسین

دمحم السعید, الرقاق  3486 
أسامة حمدان, الرقب  3487 

 3488 الرفاعي ، أشرف عبد العلیم
أحمد حسین, الرفاعي  3489 

 3490 الرفاعي، عبد الرحمن أحمد
عبد الرزاق ألحمد, السنھوري  3491 

عبد الرزاق أحمد, السنھوري  
3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 
3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 
3502, 3503, 3504, 3505, 3506 

ھاشم علي, الشھوان  3507 
صبري دمحم, السنوسي دمحم  3508 

مصطفى إبراھیم, الزلمي  3509, 3510 
 3512 ,3511 السالمات ، ناصر
 3513 الشناوي ، ولید دمحم
 3514 الشھاوي ، إبراھیم
 3515 الطماوي ، سلیمان

دمحم, الشناوي  3516 
دمحم, الشھاوي  3517 

سلیمان دمحم, الطماوي  3518, 3519, 3520, 3521, 3522 
طارق عبد الحمید, الشھاوي  3523, 3524 

قدرى عبد الفتاح, الشھاوي  3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 
3530, 3531, 3532, 3533 

دمحم سلیمان,الطماوي  3534 
 3535 الشناوي، ولید دمحم
 3536 الشناوي، أسامة على عصمت

دمحم فھاد, الشاللدة  3537 
دمحم أعبید, الزناتي إبراھیم . 3538 
حازم نعیم, الصمادي  3539 



 3540 السنارى ، دمحم عبد العال
معین فندي, الشناق  3541 
فائق محمود, الشماع  3542 

دمحم قاسم, الشوم  3543 
مروةالطوھاري،   3544 

أحمد یوسف, السولیة  3545 
تاال سعود. الشوا ، أ  3546 

 3547 الطوال،عبیر الصفدي
 10 الزواوي، محمود

أحمد یوسف, الزواھرة  3548 
دمحم أمین أحمد, الشوابكة  3549 

دمحم عبد هللا, الشوابكة  3550 
 3551 الشوابكة، فایز
 3552 الشواربي ، إبراھیم عبد المنعم

عبد الحمید, الشواربي  

3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 
3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 
3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 
3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 
3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 
3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 
3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 
3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 

3593, 3594 
عبدالحمید, الشواربي  3595 

 10254 ,3598 ,3597 ,3596 الشواربي، عبد الحمید
عمر كامل, السواعدة  3599 
إكرام فالح, الصواف  3600 

 3601 الشوبري البھي ، أحمد السید
عمر دمحم, الشوبكي  3602 

لیلى حسن, الزوبعي  3603 
 3604 الشلبي جمال

محمودالسویلمیین ، صفاء   3546 
دمحم عبد الرحمن, الضویني  3605 

فاطمة, السویسي  3606 
 3124 الشورابي ،عبد الحمید

عبد الحمید, الشورابي  3607, 3608, 3609, 3610, 3611 
جالل عاید, الشورة  3612 

نداء دمحم, الصوص  3613 
 3614 الزوكھ، دمحم خمیس
 2944 السلیماني،أحمد حسین

الحمید نجاشيعبد , الزھیري  3615 
 3632 السلیطي ،خالد ابراھیم



مراد محمود, الشنیكات  3616 
وسام أحمد, السمروط  3617 
ھاني علي, الطھراوي  3618, 3619, 3620 

 3621 الزھرة ، صیفي
عدلي, السمري  3622 

عدلي محمود, السمري  3623 
 7820 الشمري، غازي
 3148 السمري، عدلي

عدنان, الزنكنة  3624 
أحمد شوقي, الشلقاني  3625, 3626, 3627 

 3628 الضامن ، جمیل حسین
دمحم علي, السالم عیاد الحلبي  3629 

منذر, الضامن  3630 
مھند أحمد, الصانوري  3631 

عالء عبد الرازق, السالمي  3632 
 5590 الضاوي سبیطة ، عالء

منذر, الشاوي  3633 
منذر إبراھیم, الشاوي  3634 

دمحم منصور, الصاوي  3635 
توفیق دمحم, الشاوي  3636 
حیدر أدھم, الطائي  3637 
سما سلطان, الشاوي  4083 

كریمة عبد الرحیم, الطائي  3638, 3639 
عادل أحمد, الطائي  3640, 3641 

 3642 الشاوي،منذر
مختار األخضري, السائحي  3643 

 3644 الشاوش، خلیفة عبد السالم
حسینعلي , الشامي  3645 

عایدة, الشامي  3646 
 3647 الشامي، لبنان ھاتف
 7888 الشامي، عمر

كامران, الصالحي  3648 
 3649 الطاھر ، بن خرف هللا

باحمد, الطاھر  3650 
بریك, الطاھر  3651 

عمر علي, الشامسي  3652 
بادة عمار, السالك  3653 

مصطفى, الشاذلي  3654 

فتوح عبد هللا, الشاذلي  3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 
3660, 3661, 3662 

 10369 الشاذلي، فتوح



 5912 ,4036 ,4035 ,4033 الشاذلي، فتوح عبد هللا
دمحم علي, الصابوني  3663 

 3664 الشادلي ، فتوح عبد هللا
 3665 الصادق ، ضریفي
 3666 الصادق، مزھود
 3667 الصادق، جاب هللا دمحم

إیاد أحمدالساري سعید ،   3668 
 3722 الساعوري ، حسن

سامیة حسن, الساعاتي  3669 
المتولي صالح, الشاعر  3670, 3671 

صالح یحي, الشاعري  3672 
 3673 الشافعي ، حسن أحمد

أحمد, الشافعي  3674, 3675 
أحمد محمود, الشافعي  3676 

دمحم بشیر, الشافعي  3677 
جابرعبد الھادى سالم, الشافعى  3678 

حسن أحمد, الشافعي  3679, 3680 

عبیدي, الشافعي  3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 
3686, 3687, 3688 

عبیدي, الشافعي . 3689 
 3691 ,3690 الشافعي، أحمد
 3692 الشافعي، عبیدي
 3693 الزبن، ریم صالح

ھیثم حمود, الشبلي  3694 
حسین دمحم, الشبلي  3695 

لینا, الطبال  3696 
 3697 الطباخ ، شریف أحمد

شریف, الطباخ  
3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 
3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 

3708 
شریف أحمد, الطباخ  3709, 3710, 3711, 3712 

یحي السید, الصباحي  3713 
خالد یحیى, الصباحین  3714 

 3715 الشباك ناصر، بشار فالح
لیث عبد األمیر, الصباغ  3716 

دمحم, السباعي  3717 
فارس, السبتي  3718 

سعد, الشتیوي  3719 
سعید, الشتیوي  3720 

دمحم عبد ربھ, السبحي  3721 
سالم دمحم, الزبیدي  3722 

كامل علوان, الزبیدي  3723 



علي عبد الرزاق, الزبیدي  3724 
 3726 ,3725 السبكي ، ھاني عیسوي
 3727 السبكي، ھاني عیسوي
 3728 السبكي،ھاني
 3729 السبعاوي، مجید خضر
 8716 ,5986 السد، نور الدین
 3730 الزین ، عزري

عبد المنعم فرج, الصده  3731, 3732 
عادل دمحم, السیوى  3733 

عبد السالم منصور, الشیوى  3734 
محمود دمحم عبد العزیز, الزیني  3735 

دمحم, الشیمي  3736 
دمحم محمود, الشحات  3737 
دمحم محمود,الصیاد  3738 

 3739 الصیاغ ، لیث عبد األمیر
نذیر بن دمحم, الطیب أوھاب  3740 

 3741 الطیب، مغیث
 3742 الشیخ ، دمحم محمود
 3743 السید ، مصطفى خمیس
 3744 السید ، سامح عبد القوى
 3745 الصید ، عبد الرحمان
 8970 السید أحمد عبد الخالق

زكریاالسید دمحم، جمعة   3746, 3747 
 3748 الشیخ التمیمي ، أمیر طالب

محمود, السید التحیوي  3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 
3754, 3755 

حفیظة, السید الحداد  3756, 3757 
 3758 السید الحداد، حفیظة

دمحم السید, السید الدسوقي  3759 
رمضان علي, السید الشرنباصي  3760, 3761, 3762 
القزاز، بدر دمحمالسید   3763 

أحمد علي, السید خلیل  3764 
 3922 السید عودة، ثناء ملیجي
 3765 السید عویس ، حمدي أبو النور

حمدي أبو النور, السید عویس  3766 
 3767 السید عویس، حمدي أبو النور

سعید, السید على  3768, 3769 
دمحم السید, السید عمران  3770 
دمحمالسید , السید عمران  3771, 3772 

 3773 السید عبد الصمد ، دمحم
 3774 السید عبد السمیع ، أسامة



 3775 السید عبد القوي عون ، كمال دمحم
أماني دمحم, السید  3776 

محمود, الشیخ  3777 
دمحم علي, السید  3778 

أسامة عبدالعلیم, الشیخ  3779 
الشافعي عبد الرحمن, السید  3780 

محمودجیھان , السید  3781, 3782, 3783 
رشاد, السید  3784 
شوقي, السید  3785 

 3786 السید، دمحم صالح عبد البدیع
 3153 السید، مرشد أحمد
 3787 الشیخ، أسامة عبد العلیم
 7940 ,5639 السید، السید النشار
 3788 السید،عفیفي

عبد القادر, الشیخلي  3789, 3790, 3791, 3792, 3793 
عبد القادرالشیخلي،   3794 

 3795 الشخیلي، عبد القادر
إلیاس, الشیخاني  3796, 3797, 3798 
الیاس, الشیخاني  3799 

ولید, الزیدي  3800 
 3801 الصدیق ، بودواو
 10223 الصحراوي ، عثماني
 3802 الصیرفي ، دمحم

دمحم, الصیرفى  3803, 3804, 3805 
 8562 ,8561 ,8558 ,8557 الشحط العربي

عبد القادر, الشحط العربي  3806 
خضر مصباح, الطیطي  3807 

صالح الدین حسن, السیسى  3808, 3809 
عبد الفتاح مصطفى, الصیفي  3810, 3811 

 3812 الصیفي، عبد الفتاح مصطفى
 3813 الطروانة، دمحم

رمضان على, الشرنباصي  3814 
رمضان علي السید, الشرنباصي  3815 

دمحم علي, السرھید  3816 
 3817 الطراونة ، دمحم

بسام أحمد, الطراونة  3818 
حسین أحمد, الطراونة  3819 

 8385 ,3821 ,3820 الطراونة، دمحم
 226 الطراونة، بسام حمد
 3823 الصرایرة ، إبراھیم صالح
 3824 الصرایرة، مصلح ممدوح



عبد الباسط عبد الواسع, الضراسي  3826 
عباس, الصراف  3827, 6052 

مصطفى محمود, الشربیني  3828 
لطفي, الشربیني  3829, 3830 
عماد, الشربینى  3831 

عبد المنعم, الشربیني  

3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 
3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 
3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 

3847, 3848, 3849, 3850 
 3851 الشربیني، لطفي
 3854 ,3853 ,3852 الشربیني، عبد المنعم

عدنان إبراھیم, السرحان  3855, 3856 
دمحم إبراھیم, الشریدة  3857 

 3858 الشریف ، شمس الدین بشیر
أشرف عبد المحسن, الشریف  3859 

حامد, الشریف  
3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 
3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 

3870, 3871 
علیان, الشریف  7422 

عمرو واصف, الشریف  3872 
عبد هللا دمحم, الشریف  3873, 3874 

محمود عبد الرحیم, الشریفات  3875 
محمود علي, السرطاوي  3877, 3878, 3879 

طالب نور, الشرع  3880 
حازم دمحم, الشرعة  3881 

 3882 الششتاوي ، سمیر
 3883 الششتاوي، سمیر

علي یوسف, الشكري  3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 
3889, 3890, 3891, 3892 

 3893 الشكري، علي یوسف
 3894 الشكري، عادل یوسف
 3895 الشكري،علي یوسف
 3896 الصقور، صالح خلیل

إیھاب فوزى, السقا  3897 
 3898 الشقاني، عبد هللا شحاتھ
 3899 الشقحاء، فھد بن دمحم

أحمد السعید, الزقرد  3900, 3901, 3902 
إبراھیمھاني , الشعالن  3903 

محمود مصطفى, الزعاریر  3904 
مخلد إبراھیم, الزعبي  3905, 3906 

دمحم یوسف, الزعبي  3907 
دمحم داود, الزعبي  3908 



ابراھیم, الزعبي  3909 
جمال, الزعبي  3910 

جالل دمحم, الزعبي  3911 
خالد, الزعبي  3912 

عوض أحمد, الزعبي  3913, 3914 
علي أحمد, الزعبي  3915, 3916 

 3917 الزعبي، مھند صالح
 2555 الزعبي، جالل دمحم
 3918 ,3338 الزعبي، خالد حمیدي

ھاني سلیمان, الطعیمات  3919 
 3920 السعدون الحسیني، عمار التركي

سعد, السعدني  3921 
 3922 السعدني، عبد الرحمن دمحم
 3923 السعداوي ، مصطفى
 3927 ,3926 ,3925 ,3924 السعداوي، مصطفى

فؤاد قاسم مساعد قاسم, الشعیبي  3928 
 3929 السعدي ، دمحم صبري
 3930 السعید یوسف، أكمل یوسف

دمحم, السعید رشدي  3931 

دمحم صبري, السعدي  3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 
3937 

شاكر, السعید  3938 

كامل, السعید  3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 
3944, 3945 

عباس ھشام, السعدي  3946 
 3947 السعدي، دمحم صبري
 4380 السعید، كامل

دمحم, الصغیر بعلي  
3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 
3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 

3958 
حسن صالح, الصغیر عبد هللا  3959 

أسامة دمحم, الصغیر  3960 
جمیل عبد الباقي, الصغیر  3961 

حسن صالح, الصغیر  3962, 3963 
حسام الدین عبد الغنى, الصغیر  3964, 3965, 3966 

مصطفي, الشعري  3967 
نوفل علي عبد الل, الصفو الدلیمي  3968 

 3969 الصفدي، عبد الرحیم
عمران عبد السالم, الصفراني  3970 

Capitant, Henri 3971, 3972 
Caprasse, Olivier 3973 
Cara, Jean Yves de 10388 



Carbasse, Jean-marie 3974 
Carbonnier, Jean 3975, 3976, 3977, 3978 
Carlier, Jean- Yves 3979 
Carlol, Nicolas 3980 
Carnoy,Gilles 3981 
Caroline Benoist- Lucy. 3982, 8825 
Caroline Dechristé 8844 
Caroline Lacroix. 2505 
Caroline Ruellan 5688 
caron, Mathieu 3983 
Carrale, patrick 3984 
Carreau, Dominique 3985, 3986 
Cartyvels, Benoit 3987 
Casimir, Jean-Pierre 3988 
Casman, Hélène 3989 

منى جاسم, الكواري  3990 
 1964 الكواري، علي خلیفة

خلیفة علي, الكمبي  3991 
محمود أحمد, الكندري  3992 

 3996 الكاتب ، أحمد
بیان دمحم, الكاید  3997 

خیري أحمد, الكباش  3998 
 3999 الكباش، خیري أحمد
 3604 الكتبي، إبتسام

أحمد, الكبیسي  4000 
 4001 الكبیسي، عبد الستار سالم
Cassese, Antonio 4002 
Cassia, Paul 4003 

محمود, الكیالني  4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 
4009, 4010, 4011 

عبد هللا زید, الكیالني  4012 
 4015 ,4014 ,4013 الكیالني، محمود دمحم

دمحم علي, الكیك  4016, 4017 
صباح لطفي, الكربولي  4018 

عادل عبد الجواد, الكردوسي  4019 
 4020 الكرجي ، عبد هللا

دمحم شیرین, الكردي  4021 
جمال محمود, الكردي  4022 

 4023 الكردي، دمحم شیرین
نزال منصور, الكسواني  4024 
عامر محمود, الكسواني  4025, 4026, 4027, 4028 



عامر دمحم, الكسواني  4029 
دمحم عبید, الكعبي  4030 

خلیفة علي, الكعبي  4031 
De castries, Henri 4032 

علي عبد القادر, القھوجي  
4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 
4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 

4043, 4044, 4045 
 4047 ,4046 القھوجي، علي عبد القادر

عبد الفتاح عبد هللا, القماطي  4048 
عبد الحلیم عبد اللطیف, القوفي  4049 

سمیحة, القلیوبي  4050 
 4051 القنیعي، بن یوسف

رأفت عصام, القمص  4052 
جمیل عبد هللا, القائفي  4055 

عبد القادر, القادري  4056 
ھشامالقاسم،   4057 

 4058 القاسمي، دمحم
 4059 القاضي ، دمحم دمحم مصباح
 4060 القاضي ، ھشام دمحم
 4061 القاضي ، نصر الدین
 4062 القاضي ، نصر الدین مصباح
 4063 القاضي الشیخ عبد اللطیف ،فایز دریان
 4064 القاضي الشیخ عبد اللطیف، فایز دریان

دریانالقاضي الشیخ عبد اللطیف،فایز   4065 
ولید سعود, القاضي  4066 

دالل, القاضي  4067 
سمیر عالیة, القاضي  4068 

 4069 القاضي، دمحم مختار
نھى, القاطرجي  4070 

محمود, القبالوى  4071 
محمود عبد ربھ دمحم, القبالوي  4072 

حمدي, القبیالت  4073 
 4074 القبیالت، حمدي
Catherine Kirby- Légier, Marion Charret- Del 
Bove. 5760 

 4075 القحطاني،عبد السالم بن شایع
محي الدین, القیسي  4076, 4077, 4078 

لخضر, القیزي  4079 
أعاد حمود, القیسي  4080 

إعادعلي حمود, القیسي  4081 
علي حمود, القیسي  4082 

 4083 القیسي، ریاض



 4084 القره غولي، رائد أحمد خلیل
ناصر جبر, القرم  4085 

 4086 القروي، بشیر سرحان
إبتسام, القرام  4087 

زیاد عبد اللطیف سعید, القریشى  4088 
 4089 القضاه ، یاسین أحمد

منذر عبد الكریم, القضاة  4090 
فیاض ملفي, القضاة  4091 

مروان محي الدین, القطب  4092 
 4093 القطب، دمحم دمحم

سالم بن راشد, العلوي  4094 
سعد عبد الجبار, العلوش  4095 

دمحم عبد الغفور, العماوي  4096 
مصطفي صالح, العماوي  4097 

إبراھیم دمحم, العناني  4098, 4099 
صادق, العاللي  4100 

 2160 العناني، إبراھیم دمحم
فایز جبر, العناتي  4101 

 5110 العماري ، أمینة
بشیر, العالق  4102 

أحمد إبراھیم, الغول  4103 
دمحم سلیم, العوا  4104 

نائل عبد الحافظ, العوالمھ  4105 
مصطفى, العوجي  4106, 4107, 4108, 4109 

علي جمال الدین, العوضي  4110 
 4907 العوفي ، فضیلة
 4111 العلي ، ربیع حسین

أحمد عبد هللا, العلي  4112 
 4113 العلي، دمحم مھنا

نایف حامد, العلیمات  4114 
 4115 الغندور، أحمد

دمحم طلعت, الغنیمي  4116, 4117 
حمدي, الغنیمي  4118 

 9296 العمر ، عدنان بن صالح
معن خلیل, العمر  4119 

 4120 العمروسي ،أنور

أنور, العمروسي  

4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 
4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 
4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 
4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 
4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 

4146 



 4150 ,4149 ,4148 ,4147 العمروسي، أنور
 4152 ,4151 العمروسي،أنور
 4153 العمراني، سناء
 4154 الغمري ، أسامة رمضان
 5423 العمري ، بركاھم
 4905 العمري ، سامیة

أسامة رمضان, الغمري  4155 
عبد هللا حسین, العمري  4156 

عیسى, العمري  4163 
 4157 العمري، دمحم رسمي
 4158 العمري، مرزوق
 4159 العمري، فرحان مصطفى
 4160 العمري،أحمد إسماعیل

رشیدة, العام  4161 
 4162 العام، رشیدة
 4163 العاني، دمحم شالل

عبدالعزیز بن صقر, الغامدي  4164 
دمحم عبد هللا, الظاھر  4165 

خالد خلیل, الظاھر  4166, 4167 
راتب عطا هللا, الظاھر  4168 

Cauchois, Hervé 4169 

محمود صالح, العادلى  4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 
4175, 4176, 4177, 4178 

 6290 ,6289 ,6288 العایدي، دمحم عوض
 4179 العاقل ، إیمان
 4180 العتوم، منصور إبراھیم

عباس, العبودي  4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 
4186, 4187, 4188 

عبد العلي بن دمحم, العبودي  4189 
دمحم ولید, العبادي  4190, 4191, 4192 

دمحم عبد الكریم, العبادي  4193 
بسام, العباجي  4194 

 4195 العبادي، دمحم حمید
 4196 العباسي ، مریة

معتز فیصل, العباسي  4197 
فلیح دمحم, العبد هللا  4198 

هللا، فلیح دمحمالعبد   4199 
 4200 العبید العازمي، فھد عبد هللا

علي ھادي, العبیدي  4201, 4202 
فریدة, العبیدي  4203 

 4204 العبیدي، رضوان حسن



 4205 الغبرا، شفیق
 6793 العدالني، سید أحمد

قصي دمحم, العیون  4206 
ثائر سعود, العدوان  4207, 4208 
علي عیسى, العدوان  4209 

 4210 العیوسي ، دمحم عبد الرحمن
حمدي, العجمي  4211 

 4212 العجمي، أحمد عبد العلیم
 4213 العجمي،حمد بن دمحم
 4214 العجاج ، القاضي طالل

نوفان العقیل, العجارمة  4215 
یاسین, العیثاوي  4216 

 3484 العیثاوي، یاسین دمحم
 4217 العید ، موفقي
 288 العید ، شایبي

صفاء حسن, العجیلي  4218 
 4219 العیداني ، سمیر
 4220 العیداني ،عمر
 4221 العیداني، عمر
 4222 العیدي ، رشید
 4223 العیدي ، كریمة
 4224 العیدي ، عبد العزیز
 4225 العیدي ، فاطمة الزھراء
 9164 العیدي، حسیبة
 109 العیدي، سمیة
 4226 العیش ، فضیل

فضیل, العیش  4227, 4228 
 4230 ,4229 العیش، فضیل

عبد الرحمن دمحم, العیسوى  4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 
4236, 4237 

عبد الرحمان دمحم, العیسوي  4238, 4239 
 9325 العیساوي ، عقیلة

طالل یاسین, العیسى  4240, 4241 
 1996 العیشي، أحمد
 4242 العیفاوي ، صبرینة
 4243 .العیفاوي، كریمة
 9642 العروي، فاطمة الزھراء

دمحم, العروصي  4244 
 4247 ,4246 ,4245 العروسي،عمرو
 4248 الغراوي، فاضل عبد الزھرة

دمحم حمد, الغرابیة  4249 



 4250 العرایشي ، عمر أحمد
 4251 العرباوي ، صالح
 1533 العرباوي، دمحم أمین
 4252 العربي ، الطاھر
 4253 العربي ، بختي
 5046 العربي ،أسماء
 7419 العربي بن حورة، أحمد

أمال, العربي  6722 

بلحاج, العربي  4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 
4259, 4260 

 4264 ,4263 ,4262 ,4261 العربي، بلحاج
 4265 العربي، حوریة

أیمن حسین, العریمي  4266 

دمحم فرید, العریني  

363, 367, 1255, 1256, 4267, 
4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 
4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 

5877 
مشھور بخیت, العریمي  4278 

فرید, العریني  4279 
فرید دمحم, العریني  4280 

 4281 العریني، دمحم
دمحم علي, العریان  4282, 4283, 4284 

المعتصم با, الغریاني  4285 
فیصل سعید, الغریب  4286 

أمینةالعزاوي   4287 
عبد العزیز, العشاوي  4288, 4289 

 4290 العزاوي، لمى عبد الباقي
 4291 العزاوي، حسین
 4292 العشاوي، عبد العزیز
 4295 ,4294 ,4293 الغزالي حرب ، أسامة
 4296 الغزالي حرب، أسامة

دمحم, الغزالي  4297 
عبد الحكیم ذنون, الغزالي  4298 

 10431 العشاب ، محي الدین
 4299 العشاب ، صحبي
 4300 العضایلة، أمین سالمة
 4301 العزایزة الزعبي، نھیل عبد الكریم

ریاض, العطار  4302 
 7582 العزازي ، خدیجة
 1530 العزازي ، صفیة

أحمد عارف, العساف  4303 
باسم خلف, العساف  4304 



رجائي سید أحمد, العطافي الفقي  4305 
 4306 العشب، محفوظ

دمحم حمد, العسبلي  4307 
ربیع مفید, الغصیني  4308 

 4309 العسیاني،أحمد بن دمحم
عبد القادر, العطیر  4310, 4311, 4312, 5406 

 4313 العطیر، عبد القادر حسین
 4314 العشري ، ھاني حسن
 4315 العطري، بن عزوز

سلیمان, العسكري   4316 
عبد هللا ماجد, العكایلة  4317 

 4318 العكایلة، عبد هللا ماجد

عزیز, العكیلي  4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 
4324 

 3168 العكیلي، عبد األمیر عبد العظیم
ساعد, العقون  4325 

 4327 العقلي ، خیرة
 2367 العقلي، فضیلة

إبراھیم سالم, العقیلي  4328, 4329 
ھدى لطیف, العقیدي  4330 

عیدعصام حسن , العقرباوي  4331 
 4332 العظامات، دمحم عارف
 4333 العفیف ، زید حسین
Cavalerie, R. 5665 
 4334 الفالح، دمحم عبد هللا

عبد القادر, الفار  4335, 4336, 4337 
حارث سلیمان, الفاروقي  4338 

نبیل شدید, الفاضل رعد  4339, 4340 
 6272 الفاطمي ، منصورة

 ,4345 ,4344 ,4343 ,4342 ,4341 الفتالوي ، سھیل حسین
4346, 4347, 4348, 4349, 4350 

سھیل حسین, الفتالوى  

4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 
4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 
4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 

4366, 4367, 4368, 4369 
صاحب عبید, الفتالوي  4370, 4371 

 ,4376 ,4375 ,4374 ,4373 ,4372 الفتالوي، سھیل حسین
4377, 4378, 4379 

 4380 الفتالوي، صاحب
 4382 ,4381 الفیل ، علي عدنان

علي عدنان, الفیل  4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 
4388, 4389, 4390 



 4391 الفیل، علي عدنان
 10083 الفیاللي، مصطفى

عبد المنعم عبد هللا عجب, الفیا  4392 
 4393 الفجال ، عادل عبد الحمید

سامي جمیل, الفیاض الكبیسي  4394, 4395 
 4396 الفخري، عوني دمحم
 4397 الفیضي، أوان عبد هللا
CAYLA,Olivier 5752 
 1535 الفرشیشي، بشیر المنوبي

منذر, الفضل  4398, 4399, 4400, 4401, 4402 
 4380 الفضل، منذر
 4403 الفضلى، جعفر
 4404 الفضیالت ، جبر محمود

،دمحم السید الفقي  4406 

دمحم السید, الفقي  2928, 4407, 4408, 4409, 4410, 
4411, 4412, 4413, 4414, 4415 

دمحم السید أحمد, الفقي  4416 
أحمد عبد اللطیف, الفقي  4417, 4418, 4419, 4420 

حامد عبده, الفقي  4421, 4422, 4423 
عمر عیسى, الفقي  4424 

عمرو عیسى, الفقي  
4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 
4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 

4435, 4436 
عمروعیسى, الفقي  4437 

غالي, الفقي  4438 
عاطف دمحم, الفقي  4439, 4440, 4441 

 4442 الفقي، دمحم السید
 4443 الفقي، أحمد عبد اللطیف

إبراھیم محمود, االبیدى  4444 
 4445 ابوغابة، خالد عبد العظیم
Cécile Chainais, Frédérique Ferrand 5740 

أحمد, اباش  4446 
Cédric Tahri 4447 

دمحم محسن, ابراھیم النجار  4448 
 4449 ابراھیم خراشي، عادل عبد العال

نبیل, ابراھیم سعد  
4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 
4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 

4460, 4461 
ھالل یوسف, ابراھیم  4462 

نادر دمحم, ابراھیم  4463 
دمحم عبد الرزاق, ابراھیم  4464 

أكرم نشأت, ابراھیم  4465 



سید احمد, ابراھیم  4466 
 10489 ابراھیم، بن داود
 4467 ابراھیمي ، نزھة
 4468 ابراھیمي ، حلیمة

دمحم, ابراھیمي  4469, 4470 
 5522 ابراھیمي، عبد المالك
Centre de recherche sur le droit des affaires 4471 
centre du recherche juridique et judiciare 4472 
Chabanol, Daniel 4473 
Chabas, François 4474 
Chagnollaud , Dominique 4475, 9235 
Chainais, cécile 5742 
Chalas, Christelle 4476 
Chambon, Francois 5692 
Chambon, Pirne 4477 
chambre de commerce internationale 4478 
Champagne, Gilles 4479 
Chanfreau, Martine Dizel 4480 
Chapaux vincent 8796 
Chapus, René 4481 
Charbonnier, jacques 4482 
Charfi, Mohamed 4483 
Charikh , Hassina 4484 
Charles,raymond 4485 
Charlin, jacque 7327 
Charvériat , Anne 7218 
Charveriat, Anne 4486 
Charvin, Robert 4487 
Chatillon, Stéphane 4488, 4489 
Chauchard, Jean- Pierre 4490 
Chavanne, Albert 2536 
Chebli ,, Fodil 4491 
Cherchour ,mustapha 4492 
Chérif, Bennadji 4493 
Chérot, Jean - yves 4652 
Cheurfi, Achour 4494 
Chevrier, Eric 8884 
Chiss,romain 4495 
Choron, Olivier 4496 
Chouvel, François 4497, 4498 
Christian Lopez 5653 



Christine Rouault , Marie 4499 
Christophe Caron, Yves Ruboul 8926 
Christophe Jamin, Marc Billiau 5706 
Christophe, jamin 8809, 8810 
Chystelle, Schaegis 4500 
 4501 .احمادي، یاسمینة
Claude Ricci , Jean 4502 
Claude, Desset 5680 
Claudine Bergoignan- Esper, Christian Paire 4649 
Clavier, jean- pierre 4503 
Clay, Thomas 4504 
Clément, Christine 4505 
Cligman, Olivia 4506 
 4507 ارتیمھ ، وجدان سلیمان

وسام, ازنایني  6626 
بدیوي ابراھیم عالم, اسماعیل دمحم الفقي  1443 

نبیل,اسماعیل عمر   4508 

نبیل, اسماعیل عمر  
4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 
4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 

4519, 4520, 4521 
 4522 اسلیماني، نعیمة
Coeuret, Alain 4524 
Cohen- jjonathan, Gérard 4525 
Colin, Frédéric 4526 
Collart- Dutilleul, François 4527 
Collectif 4528, 4529, 4530 
Collienne, Fleur 4531 
Colloque 4532 
Colombet, Claude 4533 
Colson, Jean- Philippe 4534 
Colson, Jean-Philippe 4535 
Combacau, Jean 4536 
Commission des sanctions et juridictions de 
recours 4538 

 4887 ازریول، فاطمة الزھراء
Conseil de la Nation 4539 
Le Conseil de la Nation 4540 
Conseil de l'Europe 4541 
Conseil supérieur de la magistrature* 4542 
Conte, Philippe 7203 
 4543 اسطنبولي ، فردوس
cornu ,emmanuel 4544 



Cornu, Gérard 4545, 4546 
Le Corre, Pierre- Michel 4547 

أحمد, اسكندري  4548 
Cossalter, Patrice 4549 
Couchez, Gérard 4550 
 4551 اسعیداني، فاطمة
Courbe, Patrick 2526, 4552, 4553 
Couret , Alain 7218 
Coursier,philippe 4554 
Coursiere - Plluntz, Virgine 2509 
Couston, Mireille 4555 
Couteau, Pierre - Soler 4556 
Couttenoire,adeline 4557 
Couturier, Isabelle 4558 
CRIDEAU 4559 
CRIDEAU 4559 
Cristol, Daniéle 7277 
Crocq, Jean-Christophe 4560 
Croissant-Rouge algérien 4561 

ستي ، حمزة اعمر  4562 
 7851 اعمر شریف ، أسیة
 4566 اعمرستي ، زكیة
Cudennec,annie 5731 
De cussac, Xauier 8821 
Cyril Bloch, Jérome Julien. 9230 
Cyril nourissat 4563 
Cyrille Charbonneau 7170 

عبد الحكیم, ذنون الغزال  4564 
دمحم عمر, ذوابة  4565 

 4566 ذھبي ، سمیة
 4567 ذھبیة ، فولي
Dagorne - Labbe, Yannick 4568 

دمحم جمال, ذنیبات  4569 
Dalbin, Agnés 4570 
Dalila Zennaki 8900 
Dalloz 4571 
Damette,éliane 4574 
Damien ,chenu 4495 
Damien Scalia, Vanessa Thalmann 4002 
Dana-Démaret, Sabine 4572 
Daniel Langé 2477 



Danti-guan, Michel 4573 
Dargent , Laurent 7215 
Dargirolle,fraçoise 4574 
Daste , Adeline 4575 
Davgnon, Jean- François 4576 
David Deroussin 8891 
David Gillig 8931 
David Sénat 5699 
David, Eric 4577 
David,Eric 4578 
Debbasch, Charles 4579 
Debet, Anne 4580 
Debove , Frédéric 4581 
Debove, Frédéric 4582 
Decaux, Emmanuel 4623 
 5257 ذباح، عبد الرؤوف
Decocq , Georges 4583 
Decocq, georges 7280 
Defraene, Charlotte 3981 
Defrénois- Souleau, Isabelle 4584 

میلود, ذبیح  4585 
زھیرة, ذبیح  2104 

Dekeuwer- Défossez, Françoise 4586, 4587 
Dekeuwer-Défossez, Françoise 4588 
Dekeuwer-Défossezl., Françoise 4589 
Delaunay, Benoit 4590 
Delebecque, Philippe 4591 
Delecourt, Nicolas 4592 
Delicostopoulos, Constantin S 5742 
Delooz,pol 4593 
Delvolvé, Pierre 7148 
Delvolvé,pierre 9072 
Demortier , Alexandra 4594 
Denis Girard 10400 
Denis Pohé Tokpa 8392 
Denis, Ariane 3987 
Derieux, Emmanuel 4595 
Derycke, Claire 4596 
Deschrijver, Dirk 8808 
Desgagne Richard, Romano Cesare 2493 
Désir , Sarah 4594 



Desplan , Bonnet 4597 
Després, Isabelle 4598 
Desterbeq- Fobelets 2213 
Deviller, Jacqueline - Morand 4599 
Devin , Guillaume 4600 
Dewost, Jean-louis 4601 
Di Malta Pierre 7284 
Di Manno, Thierry 4602 
Diane Déom, David Renders . 1922 
Diane Hennebelle. 8919 
Dibos- Lacroux., Sylvie 4603 
 4604 ذیاب الشنون ، عایض حامد

زیاد صبحي, ذیاب  4605 
بادیس, ذیابي  4606 

Didane, Mouloud 4608 
Didier, Paul 4609 

لؤي ماجد, ذیب أبو الھیجاء  4610 
 4611 ذیب المعاني ، جعفر
 4612 ذیب، عبد السالم
 4613 ذیب،عبدالسالم
Dione, Alioune 4614 
Direction des journaux officiels 4615, 4616 
Direk Baugard 8801 
Disle, Emmanuel 4617 
LE DIVELLEC,Armel 4618 
 4619 ذراع المیزان ، دمحم
 4798 ذراع القندول ، عثمان
Dnis Bredin , Jean 4620 
Doleux, Catherine 4621 
Domien André 5754 
Dominique Breillat. 9068 
Dominique Chagnollaud 4622 
Dominique Chagnollaud, Serge Guinchard. 4623, 5744 
Dominique Jourdan, Olivier Chenédé 1813 
Dominique Merville , Anne 4624 
Dominique Moreno 7196 
Dominique Rosenberg 8820 
Dormont, Sarah 4625 
Douchy - oudot, mélina 4626 
doussan,isabelle 4627 
Drago, Roland 9058 



Drain, Michel 4628 
Dreyer, Emmanuel 4629 
Drobenko, Bernard 4630 
Dross, William 4637 
Druffin - Bricca, Sophie 4638 
Druffin-Bricca, Sophie 4639, 4640, 4641 
Druffi-nBricca, Sophie 4642 
 4643 ذكي ، علي

لینا حسن, ذكي  4644 
عبد الرازق دمحم, ذكرى  4645 

Dubouis, Louis 4646 
Dumont, Christel 4647 
Dupeyroux, Jean - Jacques 4648 
Dupont, Marc 4649 
Duquesne, François 4650 
Duret- robert, françois 4651 
Dussart, Marie - Laure 4652 
Dutheil de la Rochére, Jacqueline 4653 
DUTILLEUL, François Collart 4654 
E.Glasson 4655, 4656, 4657, 4658, 4659 
 4660 بن مولود ، دمحم
 8196 بن موسى ، إیمان
 4961 بن موسى ، دمحم بومدین
 4661 بن موسى ، عماد
 9566 بن موسى ، فایزة
 4662 بن موسى،إیمان

الغوثي, بن ملحة  4663, 4664 
مامي ، جمال بن  4665 

 4666 بن مامي، جمال
 4667 بن ناجي ، مدیحة

علي, بن ھادیة  4668 
 4669 بن ناصر، نذیر
 8658 ,8643 بن ناصر، أحمد
 4670 بن ناصر، بوطیب
 4671 بن ناصر، سفیان

م, بن وارث . 4672 
دمحم, بن وارث  4673 

 4674 بن واضح ، وسیم صالح الدین
 4921 بن إبراھیم ، سمیة
 4675 بن ھبري ، عبد الحكیم
 4676 بن وقلیل، فیصل



جمال بن دمحم, بن محمود  4677 
 4678 بن دمحم الصغیر ، عبد العزیز
 6834 بن دمحم الصغیر، عبد العزیز

أبي العباس أحمد, بن دمحم السفیاني  4679 
 4680 بن دمحم العیساني، أحمد
 4681 بن دمحم بن یلس، عبد السالم بن أحمد
 8051 بن أحمدي ، نورة
 4682 بن نیة ، علي

أحمد, بن مرسلي  4683 
 4684 بن إسماعین دلیلة
 9455 بن مزیان ، سیھام
 10260 بن مزیان، نوح
 10338 ,4685 بن مشري ، عبد الحلیم
 8540 بن مسعود ، حدة
 4660 بن لكحل ، نسیم
 4686 بن مقلة، نذیر
 5106 بن أعمر ، رحال

نعیمة، عبد المجیدبن   61 
 6206 بن نعیجة ، ھشام
 7418 بن معیشة، مدینة

رزق هللا العربي, بن المھیدي  4687 
 4760 ,4759 بن الزین ، دمحم األمین
 4688 بن الصدیق، لفقیر بولنوار
 4689 بن ذھبي ، دمحم
 4690 بن ذباح، عدل
 4691 بن تلمساني ، عبد السالم
 6746 ,6745 ,6744 بن بلة ،أحمد
 4692 بن تواتي ، عبد الكریم
 1777 بن تواتي، رتیبة

علي بولحیة, بن بوخمیس  4693 
 4691 بن بوشتة ، فتحي
 4694 بن بوضیاف، عبد الوھاب
 4699 بن بوعبد هللا ، سلیم

عبد الحكیم, بن تلیس  4695 
 4696 بن تالي، الشارف
 4697 بن بابا علي ، أمال

باللبن بابا علي ،   4219 
 4698 بن بابا علي، توفیق
 4847 بن باشا ، ربیعة
 4699 بن بحة ، عماد
 4945 بن بحة، مریم



 7718 بن بحى، ھدایة
 4700 بن بربح، یاسین
 5299 بن بریح ، سماعین
 4701 بن بریح، یاسین
 4702 بن بریكة ، دمحم
 4703 بن بریكة، رفیقة
 7869 بن تركي ، سفیان

دمحم بن تركیة  7958 
 4704 بن تغري ، موسى
 4705 بن تغري، موسى
 7967 بن تغري، شھیناز

دمحم رضا, بن حماد  4706 
 4707 بن دوالي ، أمال
 4708 بن حوة ، أیوب
 4709 بن حوة ،عائشة
 5038 بن خوشة ، فاروق
 1692 بن حلیمة ، إیمان
 90 بن یمینة، أمنة
 4710 بن حلیمة، إیمان

یونسبن حمدي،   77 
عبد الرزاق, بن خلیفة  4711 

 4712 بن خلیفة، إلھام صالح
 4713 بن حمزي ، بالل
 4714 بن جلغیم، عبد هللا سعد
 4936 بن خاوة ، فؤاد
 8540 بن داود ، براھیم
 4715 بن داود، وردة
 4716 بن داود، دمحم

نسیمة, بن دالي ابراھم  4717 
 4718 بن دالي براھیم ، سامیة

فاطمة الزھراء, خالد بن  5077 
 4719 بن حاج معمر ، فتیحة

عبد الرحمن یوسف, بن حارب  4720 
لقمان, بن جباس  4872 

 4721 بن جباس، لقمان
 4722 بن جیاللي، رابح
 4723 بن یخلف ، فایزة
 4724 بن یخلف، سارة
 4725 بن جدة ، محسن
 4820 بن یحي ، أحمد
 9153 بن یحي ، أسماء



یحي، جمالبن   4726 
 7392 بن یحي، فوزي
 4727 بن یحي،سھیلة
 4728 بن خدیجة، فایزة
 4729 بن خیرة ، حوریة
 4730 بن خروف ، عبد الرزاق
 4731 بن دریس ، فتح الزھر
 287 بن دریسي ، دمحم

عبد القادر, بن حرز هللا  4732 
الطاه, بن خرف هللا  4733 

فلة, بن خطار  8706 
أم الخیربن حسین،   4734 

سھام, بن دعاس  4926 
 4735 بن دعاس، سھام
 4736 بن حفري، عبد الجلیل
 4737 بن رویسي ، دالل
 4738 بن رویسي ، رشیدة
 4739 بن رویسي ، صالح الدین
 4740 بن رویسي، دمحم
 7336 بن رویسي، أحمد
 3544 بن رامي، فیروز
 4741 بن رقاع، عبد الرحمن

لیاسبن رقیة ،   4742 
بن یوسف, بن رقیة  4743, 4744 

 4746 ,4745 بن رقیة، لیلى
 4747 بن رقیة، عقیلة
 4737 بن زموري ، زھیدة
 4748 بن زموري، سیف الدین
 4749 بن سنوسي، فاطمة
 4750 بن شنب، المیة
 8183 بن شنة، علي
 4758 بن شنب، عزالدین
 4751 بن سونة ، بن سلیمان

صلیحةبن سونة ،   4752 
 8752 بن سونة ، سعیدة
 4753 بن سونة ، فؤاد

صلیحة, بن سونة  4811 
 4754 بن شوتة، ھشام

الرشید, بن شویخ  4755 
 9190 بن شویطة، أیة
 9147 بن شوشة ، أحمد



 4756 بن شوشة ، بلقاسم
 4757 بن شوشة ، سلیمة
 6261 بن شوشة ، فایزة
 5024 بن شوشة، سید علي

سلیمان، دمحمبن   4758, 5041 
إیمان, بن طلیة  5116 

 6624 ,4761 ,4760 ,4759 بن شنیتي ، حمید
حمید, بن شنیتي  4762, 4763 

 4764 بن شھرة ، إسماعیل
 4765 بن زھرة ، عبد الحلیم

جیاللي, بن سلكة  4766 
 4767 بن سالم ، أمال
 4768 بن سالم ، ھاجر
 4769 بن سالم ، أسماء

سالم ، ھشامبن   4770 
 4771 بن سالم ، خیرة
 4772 بن سالم ، رامي
 5957 بن سالم ، سكینة
 4680 بن سالم الذھب، عبد القادر
 5325 بن سالم، إقبال
 4818 بن سالم، یونس
 5644 بن سالم، حیاة
 4773 بن سالم، شمس الدین
 144 .بن سالم، فاطمة
 5242 بن سالم،اسماء

الدینبن طالب ، جمال   4774 
إیمان, بن طالب  6397 

لیندا, بن طالب  4775 
شفیقة, بن صاولة  4776, 4777 

 3649 بن زاوي ، عبد السالم
 4778 بن صالح ، علي

بن عزوز, بن صابر  4779, 4780, 4781 
 4782 بن صابر، بن عزوز
 4783 بن زاید ، أمیرة

صفیة, بن زاید  5601 
سارة, بن زایط  781 
، فیصلبن صاري   9152 
یاسین, بن صاري  4784, 4785 

 573 بن طاطا، العربي
 6604 بن طاطا، عمر المختار
 9224 بن طاطا،عمر المختار



فاطمة الزھراء, بن شاعة  8491 
 4786 بن شاعة، فاطمة الزھراء
 4787 بن ساعد، بالل
 4788 بن ساعد، صبرینة
 4789 بن ساعد،صبرینة
 4790 بن زینة ، سمیة

خدیجة, بن زینب  4869 
 4791 .بن زینب، خدیجة
 4792 بن طیبي، أمال
 5059 بن زید ، مروة
 4793 بن شیخ آث مولویا ،لحسین

لحسین, بن شیخ  4794 
 4795 بن شیخ، شریفة
 738 بن شیدي، یاسر

بلقاسم, بن صدیرة  4796 
عبد الھادي, بن زیطة  4797 

 4798 بن طرشة ، فضیل
 4799 بن طرشة، خدیجة
 79 بن زرقة ، إیمان
 4800 بن زرقة ، روجینة
 5037 بن زرقة ، زینب
 4801 بن زكور ، كنزة
 4802 بن زكور، أم كلثوم
 9474 بن سعدة ، منیر
 4803 ,1776 بن سعدة ، نجاة
 4804 بن سعدة، فاطمة الزھراء
 4805 بن سعید الترك الكثیري، كاملة بنت علي

عمر, بن سعید  4806, 4807, 4808 
 780 بن سعید، جبران
 4809 بن صغیر ، محفوظ
 1944 بن سعسع، عبد الوحید
 4810 بن كالي، منال
 4811 بن كحلة سھام
 4812 بن كحلة، سھام
 9187 بن كسیرات ، نور الدین
 4813 بن كسیرات ، وھیبة
 4814 بن كسیرات ، دمحم

نجاة, بن كسیرات  2185 
 4815 بن قویدر ، یاسین
 4816 بن قویدر ، قویدر
 6559 بن قویدر، ھیبة



 9178 بن قارة ، صمرة
 4817 بن قارة، أسامة
 1945 بن قیدة ، كمال
 4818 بن قرنوس، دمحم أمین
 9192 بن قرمیط، عتیقة
 10511 بن قرطبي ، رزیقة
 4940 بن علوان، سارة
 9645 بن عمور، الشیماء
 4819 بن عمور، حنان

، مصطفى بن عالل  4820 
 6499 بن عالل، سمیة
 4821 بن عالل، فاطمة

مقنى, بن عمار  4822, 4823 
 4824 بن غوالة رحمة
 9976 بن عودة، سفیان
 5418 بن علي ، یونس
 4825 بن على ، طھ
 4826 بن علي ، عمر
 4827 بن علي ، فوزیة
 4828 بن علي أمال
 2237 بن علي، حیاة
 4829 بن علي، زینب
 6392 بن علیة، خضرة
 8521 بن عمر ، المیة
 4830 بن عمر بامخرمة، تقي الدین عبد هللا

علي, بن غانم  4831 
علي بن, بن غانم  4832 

 4833 بن عائشة ، نبیلة
 4834 بن عائشة، نبیلة
 4835 بن عامر ، فوزیة
 4836 بن عامر العارضي ، راشد

تونسي, بن عامر  4837 
المختاربن عامر،   2740, 2741 

 4838 بن عامر، یزید
 4839 بن عاشور ، إیمان
 4841 ,4840 بن عثمان الصغیر، عبد الرحمن
 4841 ,4840 بن عبد هللا المھنا، دمحم
 4841 ,4840 بن عبد هللا المالك، صالح
 4842 بن عبد هللا المعسكري، الشیخ العربي

دمحم الھادي, بن عبد هللا  4843 
هللا، سامیةبن عبد   5492 



 4844 بن عبد الرحمان ، إبراھیم
 5226 بن عبد الرحمان ، مراد
 6597 بن عبد القادر السلیماني، بومدین

عبد هللا, بن عبد العزیز الیوسف  4845 
 4846 بن عبد العزیز، محي الدین
 4847 بن عبدي ، أمیرة
 4848 بن عبدي ،ھدى
 7394 بن عبدي، لیلي
 4849 بن عبدي، فلة

عبد الحفیظ, بن عبیدة  4850, 4851, 4852, 4853 
 4854 بن عیاد فلة ، ھاجر
 4855 بن عیاد، دمحم
 4856 بن عیاش، عفیف الدین
 4857 بن عدة ، سارة
 5054 بن عدة، سفیان
 4858 بن عیجة ، سھیلة
 4859 بن عیجة، الزھرة
 4860 بن عیجة، زھرة
 8708 بن عیش، مروة

نورةبن عیسى ،   4861 
 4862 بن عیسى ، محمود
 205 بن عیسى ، سالمة
 4757 بن عیسى ، كنزة
 4815 بن عیسى ، عبد الحق
 5844 بن عیسى ، عز الدین
 9572 بن عیسى ، عقیلة
 4863 بن عیسى ، فرجاني
 4662 بن عیسى یحى، لمیاء
 4864 بن عیسى، دمحم قاسم
 4865 بن عیسى، إكرام
 4866 بن عیسى، رشیدة
 4867 بن عیسى، كنزة
 6265 بن عیسى، فاطمة
 4868 بن عروس ، إبراھیم
 4858 بن عروس ، خلیفة
 4869 بن عروس حدة
 4870 بن عروس، سعدیة
 4871 بن غربي ، أحمد
 10258 بن غربیة ، بشرى
 4872 بن غریبي سلیم

لعطري, بن عزوز  4873 



 4874 بن عطا هللا،حسام
 8540 بن عطیة ، نورة
 4875 بن عزیز ، ملیكة
 740 بن عزیزة ، دمحم
 4876 بن عكاشة، دمحم
 4251 بن عفري ، سیف الدین
 4877 بن فرحات، نور الدین
 4878 بن فریح ، بشرة
 4879 بن فریح، بشرة
 4880 بھلولي ، دمحم
 4756 بھلولي ، عبد الرحمن
 5294 بلھوان ، دمحم أمین

إبراھیمبلھواري ، أمینة   4881 
عبد اإللة, بنملیح  4882 
رمسیس, بھنام  4883, 4884, 4885 

 5374 بلمادي ، دمحم
 8267 ,6766 ,6765 بلول، محند ویدیر
 4886 بنونة ، أنیس

الطیب, بلولة  1123 
 4887 بنونة، دمحم
 4888 بلودنین ، أحمد
 4889 بلودنین، أحمد
 8449 بلمیھوب ، دمحم الشریف
 4890 بلمخطار، سوھیلة
 4891 بھنس، یاسر حسین
 5295 تلمساني ، نادیة

رزیقة, تلمساني  9211 
 1789 تلمساني، عبد المجید
 4892 بلمصطفاوي، نسیمة
 4893 بالل ، دمحم محمود
 5916 بالل ، مسدورة
 4894 بالل ، بوجمعة
 4895 بالل ، صابري
 4896 بالل، أسماء
 4897 بالل، مشنتل
 4898 بالل، أسامة
 1509 بالل، لطرش
 4899 بالل، قویدر اعمر
 2294 بالل، قاعد
 6601 بالل،دمحم محمود
 4900 بالوي ، عزیز



 783 بالھي، دمحم إبراھیم
 4901 بالمین كریمة
 4902 بالمین، یحي
 4903 بناد ، أحمد
 4904 بناي، مریم بو خالفة
 4905 بالیفي ، جیھان
 4906 تمار، فایزة
 4907 بالش ، أمینة

شوقي, بناسي  4908 
 4909 تناغو ، سمیر

سمیر عبد السید, تناغو  1318, 4910, 4911, 4912, 4913, 
4914, 4915 

 4916 بلة ، إیمان
فتحي, بو لعراس  4917 

 4918 بو ترعة،رانیة
 9614 بو بكري ، دمحم
 4919 بو یوسفي، عادل
 5030 بو دیسة إیمان

حلیمةبو رقعة،   4920 
 4921 بو طیب، نسرین لویزة

أحسن, بو سقیعة  4922 
 9977 بو عبد هللا، سیدعلي
 4923 بو عكاشة ، بوعالم
 7962 بولنوار أمال
 4924 بولنوار، وسام
 2376 بونوة ، علي
 7404 بوھوش ، فوزیة
 4925 بولوصیفة عبد العزیز
 3649 بومھدي ، بلقاسم
 8766 بومھدي ، فاطمة
 4926 بولمعالي، نذیر
 7407 بواللة ، خدیجة
 6628 بوھالي ، یاسمین
 4927 بوناب، میلود

دینیس, توماس  4928 
أحمد دمحم, بونة  4929, 4930, 4931, 4932 

دمحم بن أحمد, بونبات  4933 
 4934 بولبداوي ، عبد القادر
 4935 تومي ، مریم
 4936 تومي ، بالل
 4937 تومي ، یحي



،حمیدةتومي   4938 
جیمس إ, بوند  4939 

 4940 تومي، نبیل
 4941 تومي، حسینة
 1064 تومي، سامیة
 4942 تومي، عبد القادر
 6257 تومي، فاطمة

أیوب, بولین انطوینوس  4943 
 4944 بولدوم ، كمال
 2189 بولدوم، بشیرة
 4945 بولدوم، رزیقة
 8052 تومیات ، سمیرة
 4946 بوھدة ، شوقي
 10540 بوھدة ، سمیة
 4947 بوھدة ، فطیمة
 7408 بومدین ، یمینة

دمحم قدور, بومدین  4948 
 4949 بومدین، دمحم
 4950 بومدین، فھیمة
 4951 بولحیة ، شھیرة
 4952 بولحیة، إبراھیم
 4953 بولحیة، شھیرة
 8385 بومدرة، طاھر
 4954 بولیق فاطمة الزھراء
 4955 بولیق، فاطمة الزھراء

سمیرة, بومرار  5085 
 4956 بولریاح، أنیسة
 4957 .بولریاح، عائشة
 4958 بولس ، جان
 7488 تونس، علوي
 4959 بولصنام ، ناجي
 4960 بولصنام ، دمحم
 4961 بولصنام ، دمحم إبراھیم حمزة

فتیحة, بومزونة  1038 
 4962 بومزونة، فتیحة
 4963 تونسي ، مروان
 182 تونسي ، بن عامر

بن عامر, تونسي  4964, 4965 
حسین, تونسي  4966 

 4967 تونسي، صبرینة
میشال, بونشیر  4968 



عمار, بومزراق  4969 
 9268 بولقصیبات، محمود

نذیر, بومعالي  4970 
 4971 بونعجاتي ، وافیة
 4972 بومعیزة ، سعید
 4973 بومعیزة، جابر
 4974 بولعراس ، جمال
 4975 بولعراس ، سعید
 4976 بولعراس، جمال
 4716 بولعراس، عبد الرزاق
 4977 بومعزة، بشیر
 2385 بواھي ، ھشام
 10120 بواھي ، نعیمة
 9248 بواھي، أسماء
 4978 .بلباھي، بن عزوز
 4979 توامي، رشیدة
 4980 بواھي، فائزة
 9117 بوانید، رقیة
 4981 بوالشعیر ، سعید

سعید, بوالشعیر  4982, 4983 
 4987 ,4986 ,4985 ,4984 بوالشعیر، سعید
 4988 توات ، علي
 4989 تواتي ، سھیلة

بطاھر, تواتي  4990 
بطاھر,تواتي  4991 

 2297 بلباحي ، نسیمة

حسنین المحمدي, بوادي  4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 
4997, 4998, 4999, 5000 

 5001 تواق، ضاویة
عبد المھدي, بواعنة  5002 

 5003 بوذینة ، نصیرة
سلمان, بوذیاب  5004, 9666 
سلیمان, بوذیاب  5005 

بلقاسم, بوذراع  5006 
 5007 بوتومي ، علي
 5008 بوثلجة ، مریم
 5009 بوثلجة ، سارة
 5010 بوتاني، دلخار صالح
 5011 بوتیارة ، نجوة
 5545 بوثریة، خیرة
 5012 بوترعة ،خالد



 5013 بوبكر ، مصطفى
خلف, بوبكر  5014 

سخري, بوبكر  5015 
 5016 بوبكر، فضیلة
 5017 بوبكر،فضیلة
 63 ,62 بوتغرار عالوة
 5018 بوحموم ، خدیجة

خدیجة, بوحموم  4287 
 5021 ,5020 ,5019 بودھان ، موسى

موسى, بودھان  5022 
 5023 بودھان، موسى
 5024 بودالل، عز الدین
 5025 بوخماشة، ھشام

دومنیك, بویو  5026 
 5027 بوحلة، فاطمة الزھراء
 5028 بوحنبل ، فوزیة
 7104 بوحمبل،مراد
 5029 بودومة ، لخضر
 5030 بوحواس نسرین أسماء
 5031 بودور، مبروك

عمار, بوحوش  2953 
عمار,بوحوش  5032 

 5033 بویوسفي ، كریمة
 7333 بویوسفي، عادل

عطا هللا, بوحمیدة  5034 
عطاء هللا, بوحمیدة  5035 

 5036 بوحلیط، یزید
 5037 بوجمیعة ، حمیدة
 5343 بوخلیف، فتیحة
 5038 بوخلیفة ، حمزة
 5039 بوجمعة ، مسیلي
 5040 بوجمعة، أمینة
 6602 ,5041 بوجمعة، أحمد
 5042 بوجمعة، إدریس
 5044 ,5043 بوجمعة، خلف هللا
 5045 بوجمعة، سارة
 5046 بوجمعة،بالل

، صفیة بوداود  5047 
 9612 بودالي ، دمحم

دمحم, بودالي  5048, 5049, 5050, 5051 
 5052 بودالي، دمحم



 5053 بوخالفة ، أمال
 5054 بوخالفة، دمحم
 9638 بوخالفة، عبدالوھاب
 5055 بوخالفة، فیصل
 9368 بوخالفة،سارة
 5056 بوخاتم، جویدة
 5057 بوخاتم، سماعین
 5058 بوخاري ، إبراھیم
 5059 بوخاري ، سھیر
 5060 بوخاري مریم
 5171 بوخاري، حكیمة
 5061 بوخاري، فاطمة
 5062 بوخاري،مریم
 5063 بوختاش ، مریم
 5064 بودخاني مریم

حسني, بودیار  5065 
 5066 بوحدة ، دمحم أمین
 5067 بودیة ، فیروز
 5068 بویحي سمیر
 5069 بویحي، سمیر
 8050 ,8049 بوخیط، إیمان
 5070 بودرومي، منیر

عبد الرحمان, بودربالة  5071 
 5073 ,5072 بودربالة، إلیاس
 5074 بودربالة، مصطفى
 5075 بودریوه، عبد الكریم

مخلوف, بوجردة  5076 
 1037 بودریسي ، یاسین
 5077 بوخرص إسحاق
 5078 بوخرص، نادیة
 5079 .بوخرص، إسحاق
 9293 بوخرص، رشید
 10135 بوجطو ، أحمد

مبروك, بوخزنة  5080 
 9475 بوجطو، حسان
 5081 بوجطو، سھیلة
 5082 بوخزاني، فاطمة
 5083 بودقة، فوزي

عبد الكریم, بوحفص  5084 
 5085 بورنان حكیمة
 5086 بورنان، كنزة



 5087 بورویلة مسعود
 5088 بورویس ، أمین
 5089 بوراوي ، عبد الرحمان

الرحمن بوراوي، عبد  5090, 5091, 5092 
ھیلین, تورار  5093 

 5094 بوراس ، دمحم
 5095 بوراس ، یسرى

عبد القادر, بوراس  5096 
 5097 بوراس، زھیة
 6781 بوراكي ، یمینة
 7434 بورباح،عائشة
 5408 بورحلة ، أحمد
 5098 بورحال حنان
 5099 بوریاح، فایزة

منیر, بوریشة  5100 
 5101 بورزیق ، خیرة
 5103 ,5102 بوركبة، دمحم
 5104 بوسھوة ، وفاء

ناصر, بوسھوة  8242 
 332 بوسھوة، ناصر
 5105 بوسھوة، بشیرة
 4956 بوسھوة، خدیجة
 4723 بوسالمة ، فاطمة
 8350 بوسالمة، لیلى

دمحم أمین, بوسماح  5106 
معمر, بوزناده  5107 

 5108 بوسماحة ، صارة
نصر الدین, بوسماحة  5109 

 7759 بوشنافة ، أحمد
 5110 بوشنافة ، مریم
 5111 بوشنافة ، حسن
 5112 بوشنافة إلھام
 8770 بوشنافة مختار

أمینة, بوشنافة  5207 
جمال, بوشنافة  5113, 10344 

 5114 بوشنافة، جمال
 5115 بوشنافة،إلھام
 4972 بوشمة ، خالد
 8388 بوشو ، زھیة
 9623 بوزواوي ، دمحم
 5116 بوزواوي رباب



میسوم, بوصوار  5117 
 5118 بوصوار، میسوم
 5119 بوصوار، عائشة
 5120 توزوت ، عبد القادر
 5121 بوشویحة ، خدیجة
 5122 بوشھیر ، ولید
 5123 بوشھیر، شرف الدین
 7557 .بوشھیر، شرف الدین
 5124 بوشلیق ، كمال
 5125 بوشلیق، كمال
 1617 بوسلطان ، دمحم

دمحم, بوسلطان  5126, 5127, 5128, 5129 
 5130 بوطاوس ، نجمة
 5131 بوشالي ، بلقاسم
 5132 بوشالي ، عبد القادر
 5133 بوشالي، نعیمة
 5134 بوشاتة سمیرة
 10256 بوصابر، معن
 7622 بوزار دیلمي، دمحم
 5135 بوشارب ، مراد
 5136 بوشاك، نجیة
 5137 بوشاقور، جعفر

لیندةبوطبل،   4522 
 5564 بوشتة ، سعیدة
 5138 بوستة، إیمان
 5140 ,5139 بوصبیع، مصطفى
 5141 بوسیلة ، براھیم
 5142 بوسیلة، أفراح
 8581 بوشینة، حسین
 4979 بوزینة، سعاد
 5143 بوزیان ، شھرزاد

دمحم, بوزیان  2263 
 5144 بوزیان، سعاد
 5145 بوزیان، فلة
 5146 بوضیاف ، مصطفى
 5147 بوضیاف ، عمار
 5148 بوضیاف ،عبد الرزاق

عمار, بوضیاف  
5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 
5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 

5159 
 5160 بوضیاف، أحمد



 5161 بوضیاف، مصطفى
 5163 ,5162 بوضیاف، عمار
 5164 بوضیاف، عبد الرزاق
 5165 بوضیاف،عبد الرزاق
 4772 بوشیبان ، نذیر أیوب
 5166 بوطیبة ، عبد الرحمن
 5167 بوطیبة فتیحة
 7391 بوطیبة، جمیلة
 5168 بوزید، بومدین
 4787 بوزیدة، خالد
 5169 بوزیدي ، أمینة
 1925 بوزیدي ، سعاد

عیشة, بوزیدي  5170 
 4976 بوزیدي، بشري
 5171 بوزیدي، عبد الرحمان
 5874 بوضیفة ، عبد العظیم
 5172 بوسریة ، مفیدة
 8495 بوشریط ، منور
 5173 بوشریط ، سید علي
 5174 بوشریط ، شفیق
 5536 بوشریط، نسرین
 5175 بوطریق ، سامیة

عبد الوھاب, بوضرسة  5176 
 5177 بوزرقولة ، حلیمة
 9597 بوزكري ،بشرى
 5178 بوزكري، سلیمان

أحسن, بوسقیعھ  5179 
 5181 ,5180 بوسقیعة ، أحسن

أحسن, بوسقیعة  5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 
5187, 5188, 5189, 5190 

 5191 بوسقیعة، أحسن
 8763 بوشعبة ، أحمد
 5269 بوشعبة ، یحي
 5192 بوشعبة ، عبد القادر
 5193 بوشعبة، دمحم
 5082 بوشعبة، رشیدة
 5194 بوشعیب ، أوعبي
 5195 بوسعید ، كریمة
 5196 بوسعیدي، سھام

دمحم, بوكماش  5197 
نبیلة, بوكتاب  5134 



 7755 بوكتاب، حكیمة
 5198 بوكثیر، عبد الرحمن
 5199 بوكر، رشیدة
 5200 بوكرا ، إدریس

إدریس, بوكرا  5201, 5202 
 5203 بوكراس ، توفیق
 6558 بوكرة عباسي، سعاد

عبد المجید, بوكركب  5204 
 5205 بوقلوف ، مروان
 5206 بوقندورة، سلیمان
 5207 بوقلقال نعیمة
 2270 بوقلقال، نور الدین
 5208 بوقلقال، دمحم
 4736 بوقلقال، یونس
 5209 بوقلقال،دمحم
 6403 بوقاسمي ، سعاد
 5210 بوقیراط ، أمینة
 9476 بوقیراط ، عبد القادر
 6065 بوقدرة، أمین
 6064 بوقدرة،أمین
 7377 بوقرومي، مرزاق
 7572 بوقرادة، حیزیة
 5211 بوقرة ، لیلیا
 5549 بوقرة ، الزھراء
 8966 بوقرة ، بھیة
 5212 بوقرة ، فرید
 5213 .بوقرة، فرید
 5214 بوقریط ، أیوب
 5215 بوقزولة ، یخلف
 6729 بوقصة ، رقیة

بسمة, بوقصة  5098 
 5216 بوقصة،بسمة

عبد هللا, بوقفھ  5217, 5218 
 5219 بوقفة ، عبد هللا

هللاعبد , بوقفة  5220, 5221, 5222 
 5223 بوقفطان ، دمحم أمین

بھیة, بوعالم هللا  6202 
 5224 بوعالم، بالقاسمي
 5225 بوعالمي ، حمزة
 5226 بوعالقة، األخضر
 5227 بوغولة ، فطیمة



 5228 بوعلي ، سعید
 5229 بوعمران ، عادل
 5231 ,5230 بوعمران، عادل
 5232 بوعمرة ، سمیرة

سید أحمدبوعمرة ،   5233 
 273 بوعمرة، ملیكة
 5234 بوعمرة، دمحم أمین
 5939 بوعمرة، شھرزاد
 5235 بوعمریون ، رمضان
 193 بوعافیة، رشید
 90 بوعافیة، فضیلة
 5236 بوعتبة، فوزیة
 5237 بوعبد هللا ،فرید
 9478 بوعبد هللا، نوال
 5238 بوعبد هللا، غالم هللا
 5239 ,2064 بوعیشاوي ، الحاج
 8372 بوعیشاوي ، سفیان
 5240 بوعیشاوي ،وحیدة
 5241 بوعیشاوي وحیدة
 5242 بوعیشاوي، سلیمة
 5243 بوعیشاوي، قرمیة
 5244 بوعیشة، الحسین
 2315 بوعیشة، صھیب
 5245 بوعیسى ، إیمان
 5974 بوعیسى، سھیلة
 4741 بوعیسى، عبد النور
 5246 بوعرابة، عبد النور

صالحبوغرارة،   5247 
 2173 بوغزالة، دمحم ناصر
 6345 بوعزة ، رابحي

دمحم, بوعشة  5248 
 4887 بوعشرین، توفیق
 5249 توفیق ، ھشام دمحم

دمحم, توفیق اسكندر  5250 
ھشام دمحم, توفیق  5251 

أشرف مصطفى, توفیق  5252, 5253, 5254 
سعد حقي, توفیق  5255 

 5256 توفیق، ھشام إبراھیم
 5257 بوفراش، حلیم

دمحم علي دمحم, بني مقداد  5258 
 5259 بني مقداد، دمحم علي



قاسم دمحم, بني بكر  5260 
جمیل دمحم, بني یونس  5261 

دمحم علي, بني طھ  5262 
 8101 بلي صوفیة ، مروة
 4867 بلحلوش، أمینة
 5263 ,112 بلحناشي، دمحم
 5264 ثلجون ، آسیة
 5265 ثلجون أسیة
 5266 ثلجون فاطمة الزھراء
 9154 بلجوھر ، مجید
 8177 بلجوھر ، أسماء
 5267 بلحوت ، خیرة

خیرة, بلحوت  8305 
 5268 بلحوت، زكریاء
 5269 بلخوص ، بشیر
 5270 بلحنیش ، عبد القادر

خدیجة, بلحنیش  6062 
 6755 بھیاني ، عبد المجید
 368 بھیاني، حوریة
 5271 بلحاج ، نبیل
 7483 بلحاج ، دمحم عبد الھادي
 9207 ,5274 ,5273 ,5272 ,182 بلحاج ، العربي
 5275 بلحاج ،العربي

العربي, بلحاج  5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 
5281, 5282, 5283 

صالح, بلحاج  5284 
فدوى, بلحاج  56 

 5285 بلحاج، دمحم علي
 5286 بلحاج، العربي
 5287 بلحاج، صالح

، لیندة بلحارث  5288 
 5289 بھیة ، مخلوف
 811 بھیة ، شراطي
 2021 بنیة بري، دولة الرئیس
 4864 بنیة، جمال
 5290 بلحیاني ، سفیان
 5223 بلخیر ، أمیر
 5291 بلخیر ، صالح الدین أیوب
 5292 بلخیر ، صبرینة
 5293 بلحجر طارق ، فوزي
 10126 بلحجر، مصطفى



 2008 بلخیر، بشرى
 5294 بلخیرات ، أحمد الشریف
 805 بلخیري ، یوسف
 5295 بلخیري ، رونق
 5296 بلخیري ، زكریاء

حسینة, بلخیري  5297 
جعفر عبد السادة, بھیر الدراجي  5298 

 4839 بلجردي ، فاطمة الزھراء
 4668 بلحسن البلیش
 5042 بلحسن، حكیم
 5299 بلدزر ، حمزة
 5300 بلدزر نبیلة

مخلوف, بلخضر  5301 
لقمان, بلدزر  60 

 7520 ,5302 بندق ، وائل أنور
 8947 بندق وائل أنور

وائل أنور, بندق  
5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 
5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 

5313, 5314, 5315 
 5320 ,5319 ,5318 ,5317 ,5316 بندق، وائل أنور

سوسن, تمرخان بكة  5321 
القادربلطاس، عبد   5322 

 5121 بلطرش ، نوال
 5323 بلطرش ، محمود
 5324 بلطرش ، أكرم
 8635 بلطرش، خدیجة
 5325 بلطرش، كمال
 4205 بنسعید، سعید
 5326 بلكیروس فیسة ، لطیفة
 8956 بلكیرد، جمیلة
 5943 بلقایدي، سارة
 5327 بلقاسم ، مصطفى
 5328 بلقاسم قوادري،عبد القادر

فیسة، إبتسامبلقاسم   5552 
أحمد, بلقاسم  5329, 5330, 5331 

أعراب, بلقاسم  5332 
بلعربي, بلقاسم  5333 

 5409 بلقاسم، صالح
 4715 بلقاسم، عتیقة
 5334 بلقاسمي ، حزیة
 5335 بلقاسمي ، رانیة



 5336 بلقاسمي ، رابح
 8631 بلقاسمي ، سیف الدین
 5243 بلقاسمي، جمیلة

دمحمبلقیروس فیسة،   5337 
 5338 بلقزیز، عبد اإللھ

إبراھیم, بلعلیات  5339 
 5340 بلغالم ، بالل
 5341 بلعالم ، عبد المؤمن
 5342 بلعباس، نوال
 7757 بلعباس، فاطمة
 4738 بلعباسي ، إیمان
 7756 بلعباسي، شریفة
 5343 بلعبدلي، نصیرة

إبراھیم, بلعیات  5344 
عمارة, بلغیث  5345, 5346 

 5347 بلعید، صالح
دمحم الطاھر, بلعیساوي  5348 

 5410 بلعیساوي، دمحم الطاھر
 5349 .بلعیسي ، أحالم
 5350 بلعیسى ، شریفة
 72 بلعیسى،أحالم

أحمد التیجاني, بلعروسي  5351 
التیجاني احمد, بلعروسي  765 

 5352 بلعرني ، سلیمان
 5353 بلعربي ، مولود
 5354 بلعربي ، صبرینة
 1529 بلعربي ، فتحي

دلیلة, بلعربي  7621 
 4945 بلعربي، دمحم
 6267 بلعربي، شریفة
 5355 بلعقون ، فلة
Eberlin , Philippe 5356 
 5357 ثالم ، ریمة
 5358 تاھمي، فاطمة

جمال جرجس مجلع, تاوضروس  5359 

سمیر فرنان, بالي  5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 
5365, 5366, 5367 

فرنان, بالي  5368 
 5369 بالي، مباركة
 5091 بالي، صالح الدین
 5370 بالي، سمیر فرنان



 5371 تامر ، دمحم صالح
 7357 ,5372 بالطاھر، محبوب إسالم
 114 بالضیاف ، سید
 5373 بالطیب ، فضیلة
 10420 بامعلم ،صالح أحمد
 4739 باب شیخ ، بالل
 5374 بابا ، إبراھیم

جمال الدینبابا ،   5375 
 5376 بابا ، یاسمینة
 6201 بابا ، زینب
 5377 بابا عمي ، الحاج أحمد
 7390 بابا علي ، صارة
 5378 بابا علي، ھاجر
 8016 بابا علي، رفیق

فاطمة, بابا  5379 
 5380 بابا، إیمان
 1702 بابا، إسماعیل
 5380 بابا، حنان
 10227 بابا، حمزة
 5381 بابا، یاقوت
 5382 بابا، سھیلة
 7670 بابا، سعاد

نجیب أحمد عبد هللا, ثابت الجبلي  5383, 5384, 5385 
نجیب أحمدعبد هللا, ثابت الجبلي  5386 

 5387 ثابت بن عزة، ملیكة
عادل, ثابت  5388 

 5389 تابت، جوي
Echert, Gabriel 5390 

عطاءهللا, تاج  5391 
 5392 تایھي، أیمن
 5393 باحمد، رافع

عبد القادر, بایة  5394 
 5396 ,5395 باجي، عبد القادر

جوزف, بادروس  5397 
 5398 بایز ، ھیمن قاسم
 5399 بایز مخموري، فاخر صابر
 5400 بارة، فتیحة

سلیمان, بارش  5401, 5402, 5403 
بشیر علي دمحم, باز  5404 

 5405 باشن ، دمحم صادق
 3818 .باسم دمحم ملحم



دمحم، ملحمباسم   5406 
 5407 باشن، آمال
 5408 باصور ، إسالم
 10186 باصور، إسالم
 5409 باصور، صحراوي
 5410 باطلي، غنیة
 5411 باشا ، دمحم قدري

دمحم أبو ضیف, باشا خلیل  5412 
حمدي, باشا عمر  5413 

دمحم كامل مرسى, باشا  5414, 5415 
دمحم قدري, باشا  5416 

ضیفباشا، دمحم أبو   5417 
 5093 باسیل یوسف بخك
 5418 تاقور ، فاروق
Editions Francis lefebvre 4486 
 5419 بتیل ، نصیرة
 7405 بتیل، أمینة
 5420 بتیخ ، زھرة
 5421 ببراھیمي، أمیرة

ھالة سعید, تبسي  5422 
 5423 تیھال ، فاطیمة الزھراء

آالن, بینابنت  5424 
 5425 بیومي فودة، سید دمحم

دمحم أحمد, بیومي  5426 
علي دمحم, بیومي  5427 

عمرو رضا, بیومى  5428 
 5429 بحوث سھام

أحمد دمحم, بدوي  5430, 5431 
 5432 تیورسي، دمحم
 1684 بیوض ،خالد
 5433 بداوي ، نصیرة
 5192 بداوي ، كمال
 5434 بجاوي، دمحم
 5435 بداوي، الحناشي
 5436 بداني ، أمین

إكرامبیاتة ،   5437 
 9090 ,9089 بیار دلقولقیھ
 5438 بحار، ھاجر
 5439 بداري ، كمال
 5440 بحة ، سعیدة
 4821 بحة، سھام



 5441 ,935 تیتواني، كریم
 5131 تیتان ، عز الدین
 5369 تیتاوني، نورة
 5442 بختاوي، العربي
 5443 بختاوي، فیروز
 5446 ,5445 ,5444 بختي ،العربي

العربيبختي،   5447, 5448 
 8510 بختي، فریدة

أ.لوسي, تید  5449 
أحمد, تیجاني  5450 

بلعروسي أحمد, تیجاني  5451 
بخیت دمحم, بخیت على  5452, 5453, 5454 

محمود عبد هللا, بخیت  5455 
 5456 بخدة، مھدي
 5457 بیر ، كلود ج

أحمد, بدر  5458 
أحمد أنور, بدر  5459 

أسامة أحمد, بدر  5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 
5465 

بالل عدنان, بدر  5466 
 5467 بدر، أسامة أحمد

عیسى, بیرم  5468 
 5469 بیران ، یعقوب

مراد, بدران  5470 
 3397 بدران، إبراھیم
 5471 بدران، بدران أبو العنین
 5472 بحري ، عبد الرزاق
 5473 بدري حنان

نسرین, بحري  7832 
فاطمة, بحري  5474 

 5475 بحریة ، وھیبة
 7562 بدریة ، بن عمو
 5476 بیضون ، نادیا قاسم

ولید, بیطار  5477 
 5478 تیطراوي ، فاطمة الزھراء
Eisenmann , Charles 5479 
Eisenmann, Charles 5480 

باسیل یوسف, بجك  5481 
 5532 تیغریني ،سید علي
Elianor Sharpston 7258 
Elisabeth Guigou 5735 



Ellious, Bocthor 5482 
Emmanue Putman, MARC Billiau 7302 
Emmanuel du Pontavice 8880 
Emmanuel Jeuland 2955 
Emmanuel Putman, Marc Billiau .. ( et al ) 7303 
Emmanuel Sprinar. 7274 

نضال إسماعیل, برھم  5483 
 2190 ,452 برنو، نوال
 5484 ترمول ، عبد السالم
 5485 برو ، تمارا أحمد

جالل, ثروت  5486, 5487, 7823 
عبد الحمید, ثروت  5488, 5489 

 9724 ثروت،جالل
میشیل, تروبیر  5490 

 5491 برویلة ، زبیر
 5492 برویلة، سفیان
 5493 بروس، جورج

جي بریبان, بروسبیر قي  74 
 5026 بروسبیرویل

جویدة, برني  7963 
 5494 برمیلة، سمیة
 10435 براھم، محمود
 5495 براوني ، صدیق
 5496 براوني، حمیدة
 5497 براھیم بلھواري ، بلقاسم
 5498 براھیم بلھواري، فلة
 5499 براھیمي أمیرة

دمحم, براھیمي  5500, 5501 
الوردي, براھیمي  5502 

صونیا إلیاس, برامیلي  5503 
 8477 براھیمي، لمیاء
 8554 براھیمي، یاسمین
 5504 براھیمي، عبد الرحمان خالد
 5505 براھیمي، فایزة
 5506 برابح ، منیر
 5507 برابح ، زیان
 5508 برادعي عبد القادر
 5509 برادعي، سامیة
 5058 براف ، فاطمة الزھراء

ربیحة, بربار  6904 
 5510 بربار، ربیحة



 5512 ,5511 برتي للنشر
 5513 بربیحة نصیرة

نبیھبري،   5514, 5515, 5516 
 5517 برجم ، رانیا

محفوظ, برحماني  5518 
توماس, برجنتال  5519 

 5520 بریوقي ، مسعود
إیاد محمود, بردان  5521 

 94 بریبان، غي
 5522 بریش، حكیم
 5523 بریك، دلیلة
 5524 بریكي ، أسماء

دمحم عبد الفتاح, ترك  5525, 5526, 5527, 5528, 5529 
، طیب تركمان  5530 

 9145 تركمان، حسان
 5531 تركمان، فاطمة
 10639 تركماني ، خالد
 5532 تركماني ، رفیق
 5533 تركماني، حمیدة
 5534 بركو ، مزوز
 5535 بركان ، فرحات
 8434 ,5536 بركان، دمحم
 5537 بركان، زھراء
 5538 بركان، زھرة
 5539 بركاھم ، زبیري

سلمان, بركاني  5068 
 5540 بركات ، دمحم
 5541 بركات ، خدیجة

علي, بركات  5542 
 5543 بركات، دمحم

إبراھیم دمحم, تركي  5544 
 5545 بركي، ملیكة
 5546 بركي، محفوظ
 5548 ,5547 تركیة ، سایح
 5549 برقاش ، علي
 1342 برقاع، ساعد
 5550 بشاللق ، عبد الحق
 5551 بسناسي ، إنعام
 5552 بسناسي،إنعام
 2224 بشالغم ، دمحم

ریاض الفتح هللا, بصلة  5553 



نعوم, تشومسكي  5554 
 4975 بشوش ، صالح
 5555 بطوش، لخضر
 7055 بشوش، صالح
 5556 بطوش، سعاد
 5557 تشوكتش كبیر ، نوال
 4826 بسام ، منیر
 5559 بسام الجزائري، على بن عبد الرحمن
 5416 بسام عبد الوھاب الجالي
 5560 بسام، عبد الرحیم
 5561 بسالم، عبد العزیز
 5562 بطاھر ، آمال
 6052 بشار ، ملكاوي
 5563 بشار ،سعاد
 8227 ,5564 بطاش ، أحالم
 5565 بطاش، نرجس
 5566 بطاش، حمزة
 9155 بطاش، فاطمة
 5567 تشبالو، سلمى

نوال أحمد, بسج  5568 
 5569 بسیوني ، عبد الرؤوف ھاشم دمحم

عبد الغني, بسیوني عبد هللا  5570, 5571 

محمود شریف, بسیوني  5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 
5577 

دمحم إبراھیم, بسیوني  5578 
حسن السید, بسیوني  5579 

عبد الرؤوف ھاشم, بسیونى  5580, 5581 
عبد الغني عبد هللا, بسیوني  5582 

 5584 ,5583 بسیوني، محمود شریف
الرؤوف ھاشم بسیوني، عبد  5585 

 5357 بصدوق ، صبیحة
 5586 بصدوق، نور الھدى
 63 ,62 بطیمي حسین

رمضان دمحم, بطیخ  5587 
 5588 بطیخ، رمضان دمحم
 5589 بشیر ، ممن عتاول
 5590 بشیر ، ھشام
 5591 بشیر ،مزاري

صھیب عبد هللا, بشیر الشخانبة  5592 
محمودي, بشیر  5593 

ھشام, بشیر  5594 



نصر الدین دمحم, بشیر  5595 
قدوج, بشیر  5596 

 5598 ,5597 بشیر، ھشام
 10500 بشیرة ، لونیس
 5599 بشیرة، بولدوم
 6192 بشیرة، صفرة
 8602 بشیشي ، نجیبة
 5600 بشرایر ، نسرین
 4619 بشرایر ، حلیم
 5601 بشرایر محجوبة
 5602 بشرى ، بلخیر

أنطنیوس, بطرس  5603 
عادل, بطرس  5604 

 7063 بسكري ، منیر
 5605 بك، دمحم الخضري
Essaid, taib 5606 

حاتم حسن, بكار  5607 
 5608 بكر عمر ، محمود أنیس

عصمت عبد المجید, بكر  5609 
 5611 ,5610 بكر، عصمت عبد المجید
 5612 بكري ، نسیم
 5614 ,5613 بكري دمحم ، بكري یوسف

بكري یوسف, بكري دمحم  5615 
عبد المھیمن,بكرى  5616 

Estelle Garnier. 3983 
Estelle Pidoux 5717 
l'Etablissement des publications militaires 5617 
 5618 بقنیش، عثمان

مراد, بقالم  5619 
عبد الھادي السید دمحم, تقي ا لحكیم  5620 
ریما مالك تقي الدین, تقي الدین الحلبي  5621 

عمار, بقیوة  5622 
 8231 تقیة ، بوأحمد

دمحم بن أحمد, تقیة  5623 
عبد الفتاح, تقیة  5624 

 5625 تقیة، عبد الفتاح
 5626 تقرة فایزة
 5627 تقرة، فایزة
 5628 بقرین،عبد الصمد صالح

أحالم, بقعة  10557 
Etien, Robert 5629, 5630, 5631 



Etienne Fatôme 7187 
 5632 بغلول ، سارة

دمحمالصغیر, بعلي  5633, 5634 
كریمة, بغاشي  5635 

Eugenio Simon Acosta 2510 
 5636 بعیلیش ، ھدى
 9598 بعیلیش، دمحم
 5637 بغداد،دمحم
 5638 بغدادي ، سعاد

دمحم أحمد, بغدادي  5639 
جیاللي, بغدادي  5640, 5641 

عز الدین, بغدادي  5642 
 5643 بغدادي، موالي ملیاني

أمینةبغدادي،   5644 
 10171 بغدادي، فاتح
 6255 بعیطاوي، كریم
 5007 تعشاش ، بلعباس
 5645 تعشاش ، عبد القادر
 5646 تعقیلت، ھارون
Euzet , Christophe 5647 
Ewald , François 5648 
Eyben,cédric 5649 
 4875 تفات ، زھیة
 5650 تفات، موسى
Fabrice Melleray, Philippe Yolka 5718, 5719 
Fabrice Rizzo 2539 
fagnart,jean-luc 9065 
Fakhar, abdelkader 5651 
Fall , Daouda 10406 
Falletti , Francois 4581 
Fardoux, olivier 5652 
Farjat Gérard 7141 
Fauvarque-cosson, Bénédicte 4601 
Favard, Claude Ducouloux 5653 
Favennec-Héry , Francoise 5654 
Favreau,bertrand 5655 
Favret, Jean - Marc 5656 
Ferdinand Mélin- Soucramanien 8787 
Ferrier, Didier 5657 
Ferry-Maccario, Nicole 5658 
Feuillet-ligere,Brigitte 8910 



Fillenbaum , Jessica 4594 
Firyal, Alwan 5748 
Flaicher-maneval, Elisabeth 2509 
Flauss, Jean- François 7306 
Flauss, Jean-François 5659, 5660 
Florence Dineur, Anne- Sophie Hardy- Dournes, 
Delphine Poirier. 4596 

Flores - lonjou, Magalie 7206 
Florian Linditch, Yves - René Guillou . 5670, 5671 
Flory, Maurice 9069 
Flour, Jacques 5661, 5662, 5663 
Fogli, Fabrice 5664 
Fontaine, M. 5665 
Fontaine, Michelle 5666 
Fontaire, Michelle 5667 
Fortis, Elisabeth 4524 
Fouchard , Isabelle. 5668 
Fouchard, Philippe 5669 
Fouilleul, Nicolas 5670, 5671 
Foulquier , nordert 5672 
Foumdjem, célestin 5673 
Franceschini, Laurence 5674 
Francis lefebvre 5675 
Francois Priet070 7142 
François Terré. 5676 
Frédéric Debove. 5677 
Frédéric Siodret, Claude Pilloud, Jean-Pierre 
Schoenholzer 8813 

Frédéric, Jérome Pansier 5678 
Frédéric, Sudre 5679 
Frédérique Roseau 5680 
Fricero, Natalie 5681, 5682 
Fructus, Isabelle 5683 
Fulchiron, Hugues 5684 
Gabriel Montagnier, André varinard. 5741 
Gaillard, Emmanuel 5685 
Gaillard., Emmanuel 5686 
Gal, Jeaan Le 5687 
Le gall, Jean- Pierre 5688 
Gardelle, Linda 5689 
Garé, thierry 5690, 5691 



Gaspon, Olivier 5692 
Gattegno, Patrice 5693 
Gaublaumme,Etienne 2501 
Gaudemet, Yves 5694, 7212 
Gaudu , Francois 5695 
Gautrais, Vincent 5696 
Gautron, Jean - Claude 5697 
Gavalda, Christian 5698 
Gayraud, Jean-François 5699 
Gbriele Mecarelli 5681 
Geerkens, Eric 5700, 5701 
Geneviéve Koubi 5733 
Georges levasseur, Bernard bouloc. 9059 
Georges levasseur, Bernerd Bouloc 9061 
Georges liet-Veaux 5703 
Georges Peyrard, Nicolas Soubeyrand 5724 
Georges vedel 9062 
Géorges Virassam 2434 
Gérard ,yves 7280 
Gérard cornu 3971 
Gérard Marcou. 5702 
Gérard, Patrick 5703 
Gerber- Lemaire, Martine 4647 
Gernay,olivier 5704 
Ghazoli, Nasser Eddine 5705 
Ghestin, Jacques 5706 

Ghezali, ameziane 2176, 2177, 5651, 10672, 10673, 
10674, 10675, 10676 

Ghozali , nasser eddine 5707 
Ghozali, Nasser-Eddine 5708 
Ghueldre,richard 10508 
Gicquel, Jean 5709 
Gillain, Jean-philippe 3987 
Gilles Champagne, Daniel Thome 2522 
Gilles Dumont 7239 
Ginestet, Catherine 5690 
Giniés, Marie- Loréne 5710 
Girard, Charlotte 5711 
Girardon, Jean 5712 
Giron, Patrice 7147 
Giudicelli-Delage , Geneviéve 7140 



Giudicelli-Delage, Geneviéve 5713 
Giullien ,Raymond 5714 
Glanert, Simone 5715 
Gleize , Bérengère 2530 
Golfier,christophe 5716 
Gomez- Bassac, Valérie 5717 
Gomez-bassac ,valérie 8886 
Gonod, Pascale 5718, 5719 
gonzalez, gérard 5720 
Gossum, Luc Van 5721 
Goubeaux, Gilles 5722 
goudemet, sophie 5723 
Gourion, Pierre- Alain 5724 
Gout, Olivier 1828 
Goy, Raymond 5725 
Gratiot, Laurance 4506 
Gridauh 5726 
Grison,René 7275 
Grobesco, Alexandre Graboy 7235 
Gros, Manuel 5727 
Grosjean-leccia , élise 8859 
Grosliére , Jean-Claude 5728 
Grossi, Paolo 5729 
Groupe revue fiduciaire 5730 
Gueguen hallouet, gaelle 5731 
Guéry, Gabriel 5732 
Guglielmi, Gilles J. 5733 
guibert , caroline 5734 
Guichard, Ghislaine 5666 
Guigou, Elisabeth 5735 
Guilloud-Colliat , Laetitia 5736 
Guinchard, Charles 5737 
Guinchard, Serge 5738, 5739, 5740, 5741, 5742 
Guinchrd, Serge 5743 
Guy Courtieu 8879 
Guyomar, Mattias 5744 
Guyon, Yves 5745, 5746 
Hachouf, Salim 5747 
Hadi Said 5748 
Hadjri , Fouad 5749 
Hadjri, Fouad 5750 



Hakki , Mamdouh 5751 
HALPERIN, Jean-Louis 5752 
Hamdouni, Saïd 5753 
Hamelin, Jacques 5754 
Hamon, Francis 5755, 5756 
Haned, Khelil 5757 
Hanoteau, Jean Christophe 4506 
Hanotiau, bernard 9072 
Haquani, Zalmai 5758 
Harichaux, Michèle 5738 
Harith Suleiman, Faruqi 5759 
Harvey, Malcolm 5760 
Hassan, Abdallah 5761 
Hassenforder, J-A 5665 
Hauria Maadi. 8392 
Hauser,jean 7242 
Hausman, Jean - Marc 5762 
Hayajneh , Abdelnaser zeyad 5763 
Henni, mustapha 5764 
Henry , Guillaume. 5765 
Henry, xavier 5766 
Hermon, carole 4627 
Hernane, Abderrahmane 5767 
Hervé,christian 5768 
Hess - Fallon, Brigitte 5769 
Hess- Fallon, Brigitte 5770 
Hess, Héléne 5769 
Heuzé, Vincent 7292 
Hicter, Héloise 5727 
Hidegard 5771 
Hilaire , jean 5772 
Hilaire, Jean 5676 
Hocine, Mabrouk 5773, 5774 
Hoflack, Fominique 5775 
Hoir-Lauprêtre, Catherine 5776 
Horchani, Ferhat 5777 
Hotte, Simon 5778 
Huet, André 5779 
HUET, Jérome 5780 
Hugon, Christine 2436 
Hugues Kenfack. 8793 



Hugues Périnet - Marquet, Rozen Noguellou 2306 
Huguet, Hervé 7338 

ریبیر - ج  5781, 5782 
ریبیر. ج  5783 

عبد المنعم ، القاسمي. د  4702 

م-د  5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 
5789 

تغري، سھامین   10102 
برھان الدین, جمل  5790 
عمار حبیب, جھلول  5791 

زوبیدة, دھلوك  8784 
 5792 دھلوك، زوبیدة
 5793 دھلوك،ملیاني
 5794 جلول ، فاتح

سمیر, دنون  5795 
سمیر سھیل, دنون  5796, 5797 
سیبیل سمیر, جلول  5798 

 5799 حموم، ملیكة
 5800 جلول، دلیلة
 5801 جلول، سیبیل
 5802 جلول،فاتح
 5803 دنوني بن الشیخ الحسین ، ھجیرة
 1833 حلوان ، دمحم
 4870 حلوان، أمینة
 5804 حمود ، دمحم الحاج
 5805 حمود الفھداوي ، باسم دمحم
 5806 حمود عبد هللا السبعاوي، زیاد دمحم

دمحم الحاج, حمود  5807 
دمحم عبد هللا, حمود  5808 

صبحي, حموي  5809 
عبد العزیز المرسى, حمود  5810 

منتصر سعید, حموده  5811 
 5812 جنوحات ، فضیلة
 9286 حمودة ، كمال

منتصر سعید, حمودة  5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 
5818, 5819, 5820, 5821 

 5824 ,5823 ,5822 حمودة، منتصر سعید
 5825 حمودة، منتصرسعید
 5826 حمودة، فاروق

، ملیكةحمودي   5827 
 9364 حمودي ، دمحم



 5828 حمودي ، دمحم رضا
 5829 حمودي ، مصطفى
 5830 حمودي، سعدیة
 5831 حموش ،ھاجر
 5832 خنوش، فطیمة الزھرة

رشید, خلوفي  5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 
5838, 5839 

 5840 خلوفي، خدوجة
 5843 ,5842 ,5841 خلوفي، رشید
 5844 یھمي ، دمحم

دمحم أحمد, حلمي الطوابي  5845 
 5847 ,5846 حلمي الطوابي، دمحم أحمد
 5848 .حنا ، منیر ریاض

منیر ریاض, حنا  5849 

بدوي, حنا  
5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 
5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 
5860, 5861, 5862, 5863, 5864 

بدري, حنا  5865 
 5868 ,5867 ,5866 حنا، بدوي
 5869 جالل ، نورة
 5870 جمال ، موزاوي
 138 جمال ، األتاسي
 5871 جمال ، بن مامي
 5872 جمال ، رمضان كامل
 5873 جالل ، صبیحة
 5874 جالل ، زكري
 5875 حنان ، شعبان
 5876 جمال ، كامل رمضان
 1119 جمال ، عیاشي
 5877 جالل وفاء ، البدري دمحمین
 4276 جالل وفاء دمحمین
 4271 جالل وفاء البدري دمحمین
 609 جمال محمود عبد العزیز
 5878 جمال الدین ، سامي

صالح الدین, جمال الدین  
5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 
5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 

5889, 5890, 5891, 5892 

سامي, جمال الدین  5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 
5898 

صالح الدینجمال الدین،   5899 
 5901 ,5900 جمال الدین، سامي
 4023 ,4021 جالل توفیق زكي



 1123 ، بلولة .جمال ح
محمود,جالل حمزة   5902 

دمحم خالد, جمال رستم  5903 

رمضان, جمال كامل  5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 
5909, 5910 

 5911 جالل علي، العدوي
وردة, دالل  5912 
تومي, جمال  5913 

 5914 جالل، نور الھدى
 3241 جالل، أسماء
 5915 دھان، الخنساء
 5916 جمال، دریجي

دمحم السید, حالوة  5917 
 140 حماني ، أسامة دمحم األمین
 5918 حماني ، الدراجي
 5919 حماني ،أسامة دمحم األمین
 5920 یماني، عدالن
 5921 دالندة ، یوسف

یوسف, دالندة  
5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 
5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 

5932, 5933, 5934 
 5937 ,5936 ,5935 دالندة، یوسف
 5938 خنانیف ، سعدیة
 5939 جالبي، سمیرة
 5940 حماتشي،عبد الحق

كمال, حماد  5941, 5942 
 5943 جالخ، فاطمة الزھراء
 9621 حمادو ، حسام الدین
 5945 ,5944 حالدو مامن، عبد الرشید
 8145 حمادو وفاء ، فریال
 5946 جالیلة، دلیلة
 5947 حمادوش ، الزھراء
 5948 جالیلي ، نعیمة
 5950 حمادة الدلیمي ، حبیب إبراھیم
 5951 حمادة الدلیمي، حبیب إبراھیم

دمحم أنور, حمادة  5952, 5953, 5954, 5955 
 5956 حمادي ، كریمة
 5957 حمادي ، عبد الناصر

إبراھیم علي, حمادي الحبلوسي  5958 
عبد الحفیظ, خالدي  7489 

 5971 حمادي، لیلى
 8377 خالدي، دمحم أمین



 5523 حمادي، مسعودة
 5959 حمادي، خدیجة
 5960 حمادي، سلمى
 4721 خالدي، عبد الحفیظ

الفاضل, خمار  5961 
 5962 دمارجي ، شفیق
 5963 دمارجي، عبد الجلیل
 4862 حناش ، مولود

رضا, خالصي  5964 
حسان, حالق  5965, 5966 

 5967 جماعة من المؤلفیین
فتح هللا, خالف  5968 

 5969 خالف، عمار
 5970 خالفي ، بومدین
 5971 خنافیف، سعدیة
 5972 جون، ماري ھنكرتس
 5973 خوالني ، عبد المؤمن
 5974 خوالني، رزیقة

أولیفیة, دوھامیل  5975 
باشاخولة ، بن   1072 

 5976 دومة، یوسف
 5977 دومي ، سعیدة

حمود, حمبلي  5978 
 10336 جوھري، كریمة
 5264 یونس ، حسینة

عبد الملك, یونس دمحم  5979 
فائزة, یونس الباشا  5980, 5981 

ھادي مسلم, یونس البشكاني  5982 
أمین حسین, یونس  5983, 5984 

علي حسن, یونس  5985 
 5986 یونس، كریم
 5987 یونسي ، فاطمة الزھراء الباتول

أحمد مفلح, خوالده  5988 
 4360 ,4359 حوامدة، غالب عواد
 9189 دوامش ، حوریة
 5989 جوابلیة ، نوال
 2066 جوابلیة ، فریدة
 2065 جوابلیة، فریدة
 5990 جواد الجبوري ، حسین دمحم
 5991 جواد الشروفي، عدنان ھاشم

دمحم جواد الفضلي ، جعفر  5992 



 5993 جواد سمیسم، جواد كاظم
دمحم علي, جواد  5994, 5995 

علي أحمد, جواد  5996 
إلیاس, جوادي  5997 
یوسف, جوادي  5998 

 5999 حواسي، یامنة
 6000 خوذریة ، نعیمة
 6001 حوة ، سالم

آسیا, دوة  6002 
عبد القادر بشیر, حوبھ  6003 

بیار ماري, دوبوي  6004 
إیمانحوتي،   6005 

علي عبد الرازق, جلبى  6006 
فاتن حسین, حوى  6007 

فطیمة, دوي  10651 
 6008 خویل ، بلخیر
 6009 خویل، بلخیر
 6010 خوین، حسن بشیت
 6011 حویو، عبد المالك

سعید سالم, جویلي  6012, 6013 
 6014 جویلس، أیمن جبر بن عطا هللا
 6015 حویذق، عثمان

دیماجودت النبوت،   6016 
محفوظ, جودة  6017 

 6018 خوخة، أشرف فھمي
 6019 جودي ، زینب
 8228 جودي نفیسة
 5046 خوخى، نوال

ماجد سلیمان, دودین  6020 
بشار محمود, دودین  6021 

 6022 جویحان، عبد الرحیم عبد العزیز
 6023 دویدار ، ھاني

ھاني, دویدار  
6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 
6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 

6034 
ھاني دمحم, دویدار  6035, 6036, 6037, 6038, 6039 

دمحم, دویدار  6040 
طلعت, دویدار  6041 

طلعت دمحم, دویدار  6042 
عبد الفتاح, دویدار  6043 

 6044 دویدار، ھاني



 6045 جودر ، ملیكة
 6046 دویفي، نورة
 6052 جورج ، حزبون
 6053 خوري ، عمر

ولیم نجیب, جورج نصار  6054 
 3827 جورج حزبون
 6140 ,5490 جورج سعد

عمر, حوري  6055 
 6056 دوري، یحي أحمد
 6057 حوریة ، مبروكي
 6058 حوریة ، بوخرص
 6059 حوریة ، شالبي
 6060 حوریة، بھیاني
 6061 حوریة، سي یوسف زاھیة
 1938 حوریة، طیبي
 5119 حوریش، فاطمة الزھراء
 6062 یوس حسینة
 6063 یوس، دمحم
 6064 یوس، دمحم
 6065 یوس، دمحم
 6069 ,6068 ,6067 ,6066 یوسف ، أمیر فرج
 6070 .یوسف ، أمیر فرج
 5870 یوسف ، العمراني
 6071 یوسف ، بوشاقور رحماني
 6073 ,6072 یوسف ، یوسف حسن
 5918 یوسف ، جمعي
 6074 یوسف ، زیتوني

مي موسى, یوسف موسى  6075 
دمحم خلیل, یوسف أبو بكر  6076 

 6077 یوسف إبراھیم ھالل
 6079 ,6078 یوسف إبراھیم، ھالل
 6080 یوسف مقابلة ، حسن
 6081 یوسف المناصر ، منیر
 6082 یوسف التومي، ملیكة
 1667 یوسف التومي، یاسمین

محمود األمیر, یوسف الصادق  6083 
 6084 یوسف الزین ، شریفة
 6085 یوسف الزین، شریفة
 7550 یوسف السعیدي، زینب
 6086 یوسف القواسمي ، أمل
 4296 ,4295 ,4294 یوسف القرعي ، أحمد



باسیل, یوسف بجك  6087 
جاد, یوسف خلیل  6088 

زیاد أیوب, یوسف جمیل  8443 
أحمد علي, یوسف جرادات  6089 

 6091 ,6090 یوسف حسن ، یوسف
 6092 یوسف حسن ، یوسف

لینا إبراھیم, یوسف حسان  6093 
 6095 ,6094 یوسف غنایم، مدحت أحمد

طارق صالح, یوسف عزام  6096 
 6097 یوسف عزام، طارق صالح

أمیر فرج, یوسف  6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 
6103, 6104 

أمیرفرج, یوسف  6105 
أحمد, یوسف  6106, 6107 

مصطفى, یوسف  6108, 6109 
مصطفى السید, یوسف  6110 

بشیر شریف, یوسف  6111, 6112 
دالندة, یوسف  6113 

جوزیف نسیم, یوسف  6114 
یوسف حسن, یوسف  6115 

خالد حمدي, یوسف  6116 
سنیة أحمد, یوسف  6117, 6118 

 6121 ,6120 ,6119 یوسف، أمیر فرج
 6122 یوسف، إبراھیم السید
 6123 یوسف، دمحم صافي

 ,6128 ,6127 ,6126 ,6125 ,6124 یوسف، یوسف حسن
6129, 6130 

 6132 ,6131 یوسف، حسن یوسف
 6352 یوسف، حسني
 6133 یوسف، سعیدي
 6134 یوسف، كرولین
 6135 یوسف، عبد الصمد دمحم
 10188 یوسف، فاطمة الزھراء
 6136 یوسف،یوسف حسن
 6137 یوسفي ، راضیة
 6138 یوسفي ، رباب
 6139 یوسفي ، عائشة
 6552 یوسفي ، عبد الفتاح
 9131 یوسفي ، فتیحة
 3025 ,3016 یوسفي أحمد

رباب, یوسفي  5064 



 8122 یوسفي، إیمان
 7858 یوسفي، مریم
 4767 دوفانة ، شمس
 1079 دوفانة، بشرى

موریس, دوفرجیھ  6140 
 6141 حمد الدھان، عقیل فاضل

عبد العزیز سلیمان, حمد الحوشان  6142 
ساجر ناصر, الجبوريحمد   6143, 6144 

 9879 حمد الشلماني ، حمد دمحم
 6145 حمد الطراونة، بسام
 6146 حمد عبد هللا ، صالح أنور

فیدا نجیب, حمد  6147 
 6148 خلیل ، دمحم
 6149 خلیل ، نجاة
 9515 ,4513 ,255 خلیل ،أحمد
 6150 خلیل ھندى، أحمد حلمى
 6151 جمیل الحشیمي، لینا
 6152 خلیل الشرفي ، فاطمة الزھراء
 6153 خلیل الشرفي، یسمینة

دمحم خلیل, خلیل الطعاني  6154 
أشرف دمحم, خلیل حماد  6155, 6156 

 6157 خلیل شرفي، سلمى
 6158 حلیم غازي ، ھیثم

أحمد, خلیل  6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 
6164 

أحمد محمود, خلیل  6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 
6170, 6171 

عدلى, خلیل  6172, 6173, 6174 
 6175 خلیل، دمحم
 6176 خلیل، حسین إبراھیم
 6177 خلیل، عاصم جاسر
 6178 خلیل، عدلي
 6179 حلیاللي، أمینة
 6180 حلیاللي،أمینة
 8464 ,6181 دلیلة ، مخلوفي
 8613 دلیلة ، لشرف
 6182 جمیلة ، مقاتلي
 6183 جمیلة ، بلقاسمي
 6184 جمیلة ، براوني
 10433 جمیلة ، حسناوي
 6185 جمیلة ،لكحل



فضیل, دلیو  6186, 6187, 6188 
 6189 جمیلة، منور
 10229 دھینة، وفیاء
 10306 حمدو، أیمن یحي
 6190 جمیلة، لكحل
 5599 یمینة، معمري
 6191 دلیلة، بن سماعین
 6192 دلیلة، بلعربي
 6193 یمینة، یھوني
 6194 حلیمة، كروش
 6195 دلیو، فضیل
 6196 حمدون ، ریان ھاشم
 6197 حمدون المولى، مؤید سعدهللا
 6198 حمدون الشریفي، رضوان ھاشم
 6199 حمدون، ذوادیة
 6200 دمدوم، كمال
 6201 حمدوني ، أمال
 6202 حمدوش، كلثوم
 6203 حنیني ، ھاجر
 4829 دھیمي ، جمیلة

الناصرعبد , جندلي  6204, 6205 
 8715 خمیلي، یوسف
 5104 حمیان ، أم الخیر
 6206 حمدان ، بوجمعة

حسن دمحم, حمدان  6207 
حسین عبد اللطیف, حمدان  6208, 6209, 6210 

عبد المطلب عبد الرازق, حمدان  6211, 6212 
 6213 حمداني، ھجیرة
 6214 حمدادو، جیاللي
 6721 حمیة ، بشرى

عبد الفتاح سالمة, حلیبھ  6215 
 6216 حلیتي، دمحم األمین
 6217 حمید ، وزاني
 9163 خلیج ، دمحم
 6218 حمید ، بن شنیتي
 6219 حمدي ، صالح الدین أحمد
 6220 حمدي ، غضبان
 6221 حمدي أحمد ، وائل
 6222 حمدي أحمد ، صالح الدین

عالء عزیز, حمید الجبوري  6223 
حسنحمید الحدیثي، عبد هللا   6224 



 8418 حمدي باشا عمر
عمر, حمدي باشا  6225, 6226, 6227, 6228, 6229 

 6230 حمدي باشا، عمر
 3274 حمدي خلیفة
 6231 حمید ردمان، معمر طاھر

أمل وجیھ, حمدي  6232 
حازم صباح, حمید  6233 

صالح الدین أحمد, حمدي  6234, 6235 
طارق عبد العزیز, حمدي  6236, 6237 

كمال, حمدي  6238, 6239, 6240, 6241 
 1045 جلید، إسماعیل
 6242 حمید، حیدرعبد الرزاق
 6243 حمدي، كمال
 6244 حمید، عبد هللا الحرتسي
 6245 حمیدوش ، نسیمة
 6246 حمیدوش، نسیمة
 6247 حمیدوش، عبد النور
 1636 حمدیني ، ابراھیم
 6260 حمیدة ، أیوب
 6248 حمیدة ، دحام
 6249 حمیدة ، خدیم
 6532 حمیدة ، شنوفي

أیوب, حمیدة  10097 
 8194 حمیدة، العشاب
 3741 حمیدة، بوجمیعة
 1941 خلیدة، سعداوي
 6250 حمیدي ، أمینة
 6251 حمیدي ، نصر الدین
 5491 حمیدي ، بوجمعة
 5436 حمیدي ، یوسف
 6252 حمیدي ، كمال
 6253 حمیدي ، فاتح

یوسف, حمیدي  6254 
 4957 حمیدي، أمینة
 6247 حمیدي، ولید
 8011 حمیدي، أحمد
 6255 حمیدي، حكیم
 6256 حمیدي، سید علي
 8148 حمیدي، عبد الوھاب
 6257 حمیدي، فاطمة الزھراء
 6258 حمیدیة ،سھام



 6259 حمیدیة، عدنان
 6260 حنیش ، مریة
 129 حنیش ، جمیلة
 6261 حنیش ، زھور

منى, حنیش  5831 
دمحم, خمیس  6262 

مریة, حنیش  5016 
 6263 حنیش، منى
 6264 حلیس، لخضر
 6265 دمیش، خیرة
 6569 خمیسات، جمال
 6266 حمیزي ، عبد الحمید
 6267 حمیزي، مبروكة
 6268 حمیزي، مراد
 6269 حمیسي، یمینة
 806 خلیقة، سمیة

حابس ركاد, خلیف الشبیب  6270 
 6271 خلیفاتي، لطیفة
 6272 خلیفة ، نسرین
 58 خلیفة ، بن عروس
 6273 خلیفة ، شعبان عبد العزیز
 6274 خلیفة ، عوض عبد الكریم
 6276 ,6275 خلیفة ، عبد العزیز
 6278 ,6277 خلیفة ،عبد العزیز عبد المنعم

إبراھیم أحمد, خلیفة  6279, 6280, 6281, 6282, 6283 
دمحم علي, خلیفة  6284 

ابراھیم أحمد, خلیفة  9869 
تانیا, خلیفة  6285 

جمیلة, خلیفة  8277 

شعبان عبد العزیز, خلیفة  6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 
6291 

شعبان عبد الغزیز, خلیفة  6292 
عبد الكریم عوض, خلیفة  6293, 6294 

عبد العزیز, خلیفة  6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 
6300 

المنعمعبد العزیزعبد , خلیفة  6301 

عبد العزیز عبد المنعم,خلیفة  

6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 
6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 
6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 

6317, 6318, 6319 
 10536 حنیفة، المي
 9867 خلیفة، إبراھیم أحمد



 6320 خلیفة، إبراھیم أحمد
 6321 خلیفة، محمود عبد العزیز

تانیا خلیفة،  6322 
 7339 خلیفة، شكر هللا
 7939 ,3782 ,3781 خلیفة، شعبان عبد العزیز
 6323 خلیفة، عبد العزیز
 6325 ,6324 خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم
 6326 خلیفة،عبد العزیز
 9095 خلیفي ، أمین
 6327 خلیفي ، أحمد
 6328 خلیفي ، دمحم یاسین
 6329 خلیفي ،فتیحة

الخیرخلیفي أم   6330 
عبد الرحمان, خلیفي  6331, 6332 

 4950 خلیفي، إیمان
 2383 خلیفي، حمزة
 6333 حمروش، كریمة
 10656 خمري ، أم الخیر
 2237 حمري، مصطغى
 6334 خمري، ایمان
 6335 خمري، اعمر

مجد الدین, خمش  6336 
 6337 خنساء ، بوتومي
 6338 حمزاوي ، الحاج

جمیلة, حمزاوي  5626 
 6339 حمزاوي، جمیلة
 6340 حمزة ، وارد
 6341 حمزة ، دمحم لمین
 6342 حمزة ، مفتاح
 6343 حمزة ، بابا
 6344 حمزة ، حیاة
 10008 حمزة ، حسناوي
 6345 حمزة ، صدام فدان
 6346 حمزة ، صكوشي
 6347 حمزة ، عبد الكریم

ھاني محمود, حمزة  6348 
وفاء معتوق, حمزة  6349 
محمود جالل ,حمزة  1180 

 6133 حمزة، ممي
 1510 حمزة، مداوي
 4703 حمزة، نسرین



 6350 حمزة، مصطفاوي
 2575 حمزة، بلخوص
 6351 حمزة، خلیفي
 6352 حمزة، رغمیت
 6191 حمزة، قصري
 6353 حمزة، فراحي
 6354 جمعھ فتوح ، صفاء فتوح

أحمد محمود, جمعھ  6355 
أحمدعبد الرحمن , جمعة الحاللشة  6356 
عبد الرحمان أحمد, جمعة الحاللشة  6357 

 6358 جمعة سیف، طارق
أحمد محمود, جمعة  6359, 6360 

جمال الدین طھ, جمعة  6361 
 6362 جمعة، مجدي دمحم
 6363 جمعة، نصرھارون
 6364 جمعي ، أمینة
 6365 خلف أبو قاعود، سالم

السید,خلف دمحم  6366, 6367 
محمود أنس, خلف الجبوري  6368 

 6369 خلف الجبوري، دمحم موسى
عبد الجواد, خلف  6370 

 6371 خلفوني مجید
مجید, خلفوني  6372 

 6373 خلفوني، مجید
 6374 خلفاوي ، فتیحة
 8492 خلفاوي، مریم
 6375 خلفات ، حسان
 6376 خلفي ، خدیجة
 6377 خلفي ، عبد الرحمان
 6378 خلفي ،مسعودة

حسین, حنفي عمر  6379 
مسعودة, خلفي  8304 

 9149 خلفي، إلھام
 6380 خلفي، عبد الرحمن
 6381 خلفي،عبد الرحمن
Ibed Gallab 5482 
Ibrahim, I. Al - Wahab 6382 
Ibrahim, Najjar 951, 10653 
 91 خان ، یونس
 6383 خان الدلوي، بحو برویز

قارنیي,جان بیر  6384 



 5285 خان، عدنان
لعروسيیامنة،   6385 

 6386 .یاملكي ، أكرم
أكرم, یاملكي  6387, 6388, 6389, 6390 
عزیز, داوود  6391 

 6392 داود، أمینة
 6393 داود، دمحم عبد المقصود
 6394 داود، عبد العزیز
 6395 داودي ، بالل
 6396 داودي ، سمیحة
 6397 داودي سمیحة
 6400 داودي عمور ، خدوجة

خدوجةداودي عمور،   6398 
 6399 داودي، خیرة
 6400 داودي، سالمي
 6401 داودي، عبد القادر
 6402 حاوش، ھدى
 6403 حامي ، أمینة
 6404 حامي ، بختة
 6405 دالي ، سعید
 6406 خالد ، عدلي أمیر

ولید, خالد الربیع  6407 
 10570 خالد حمیدي ،الزعبي

حسن السید, حامد خطاب  6408 
أشرف السیدحامد قبال ،   6409 

ھدى, حامد قشقوش  6410 
 681 خالد عبد هللا عید
 6412 ,6411 خالد عطیة ، ولید
 6413 خالد عطیة ، عارف فراج
 6414 حامد فتوتة ، بلقیس عبد الرحمن

خالد, حامد  6415 
رمول, خالد  6416 

ھشام,خالد  

6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 
6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 
6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 
6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 

6437, 6438 
 6440 ,6439 خالد، عدلي أمیر
 6441 خالدة ، كوت
 7484 خالدي ، فاطمة الزھراء

أحمد, خالدي  6442 
 6443 خالدي، أحالم



 6444 خالدي، أحمد
 6445 خالدي، صفاء ھاجر
 6446 خالدي، فتیحة

دمحم, خالدعبدالفتاح  6447, 6448 
 4467 یانس ، كلتوم
 6449 جامعة منتوري
 2312 جامعة نایف
 6453 ,6452 ,6451 ,6450 جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
 6454 جامعة أدرار
 6455 جامعة الحاج لخضر

 ,6460 ,6459 ,6458 ,6457 ,6456 جامعة الدكتور یحي فارس
6461, 6462, 6463, 6464, 6465 

كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس  ) 10344 
 6468 ,6467 ,6466 جامعة باجي مختار
 6469 جامعة حسیبة بن بوعلي
 6472 ,6471 ,6470 جامعة قاصدي مرباح
 9482 ,9481 خالفي ، نور الدین
 9635 خالفي ، نورالدین
 6153 حاب هللا، سمیرة

لدمیة, خاثیر  8369 
لدمیة خاثیر،  6473 

 6474 جابر عبد الھادي ، سالم الشافعي
 7009 جابر عبد الھادي سالم الشافعي

ولید حیدر, جابر  6475 
حسین عبد السالم, جابر  6476 

سامیة دمحم, جابر  6477, 6478 
عبد الرؤوف, جابر  6479 

 6480 جابر، عبد الرسول عبد الرضا
 7334 حاج موسى ، زكریا

إیمانحاج أحسن،   6481 
 6482 حاج أعمر، لبنى

حسنى دمحم, جاد الرب  6483 
 6484 حاج اعمر ، لبنى
 9479 حاج صدوق، عبد هللا
 6485 حاج كولة، عبد الحكیم
 6486 حاج غوثي، قوسم
 6487 حاج علي سوھیلة
 6488 ,5799 حاج علي، نصیرة
 6489 حاج علي، سوھیلة

سمیر, جاد  6490 
عامرعبد المنعم , جاد  6491 



فینمان, جاى  6492 
 6493 حاجم الھیتي، سھیر إبراھیم
 6494 حاجي عمر ، سیبل جعفر

دمحم, داحي  6495 
نعیمة, حاجي  6496 

 6497 حاجي، نعیمة
 8245 یاحي، یوسف
 6498 خایر ، نوال
 6499 خایر، نوال
 6500 دار المجاني
 6501 دار المطبوعات الجامعیة
 6502 دار العلوم

نور الدین, حاروش  6503 
 24 دارین یقدح
 6087 یاس الزیدي ،رشید عمارة
 6504 جاسم ، أحمد عبید
 6505 جاسم المعماري، دمحم حسن
 6506 جاسم الحماوي ، رقیب دمحم

جعفر حسن, جاسم الطائي  6507 
 6508 جاسم الزبیدي ، عبد الباسط علي
 6509 جاسم الزبیدي،عبد الباسط على

الشریفي،على صاحبجاسم   6510 
 6511 جاسم الكربوني، دمحم عبید

شھاب أحمد, جاسم العنبكي  6512 
 6513 جاسم، قاسم محمود
 6514 جاسم، فایز ذنون
 6515 جاسم، فاروق إبراھیم
 6516 یاسمینة، بیر

یوسف, حاشي  6517 
 6518 یاسین ، رباحي
 6520 ,6519 یاسین الشواني، نوزاد أحمد

دمحم نعیم, یاسین  6521 
دمحم یوسف, یاسین  6522 
عبد القادر, یاسین  6523 

 6524 یاسین، وطفة ضیاء
 6525 یاسین، جبیري
 1503 یاسین، عامر
 3856 خاطر نوري حمد

نوري حمد, خاطر  6526, 6527 
عزیمة سالمة, خاطر  6528 

 6529 خاطر، طلعت یوسف



 10510 جاك غستان
راسل, جاكوبي  6530 

 6531 جاكوفلیجیفك، بوسكو
 6532 یاقوت ، بابا

محمود دمحم, یاقوت  6533 
دمحم ماجد, یاقوت  6534, 6535, 6536, 6537, 6538 

 6539 یاقوت، محمود دمحم
 6540 یاغي ، أكرم حسن

أكرم حسن, یاغي  6541 
 6542 یاغي، أكرم
 5538 خافي، العالیة

السید عبد المنعم, حافظ السید  6543, 6544 
 6545 حافظ السید، السید عبد المنعم

مجدي محب, حافظ  6546 
 10330 حافظ، سحر مصطفى
 6547 خذر ، دمحم
 6548 خذریة ، أنور
 6549 خذریة ، منال
 10124 خذریة ، عبد القادر
 6550 یتوجي ، سامیة

علي عبد الرازق, جبلي  6551 
 6552 جبالي ، محمود
 6750 جبالي ، صبرینة

وعمر, جبالي  6553 
 6554 حباني، رشید
 5225 دباح ، عبد القادر
 6555 جبار ، رجاء
 1617 جبار ، عبد المجید
 6556 جبار، رقیة
 136 جبارة ، مصطفى
 6557 خباط ، صاحب مطر
 6558 دباغي، أمینة
 6559 دبدابي، نسیمة
 6560 حبیب ، محمود أبو السعود
 6561 حبیب ، مصطفى سلمان
 1277 حبیب ، الصافي
 4958 حبیب ، كمیل

دمحم قادة, حبیب مزاوي  2214 
دمحم شالل, حبیب العاني  6562 

 6563 حبیب جھلول، عمار
علي عباس, حبیب  6564 



 6565 دبیب، أمین
 8008 حبیب، ھاجر
 6566 حبیب، محمود أبو السعود
 6567 حبیبة ، سلیماني
 6568 حبیبة، ضیفي
 6569 دبیح، إسحاق
 6570 دبیح، زھیرة
 3172 خثیر ، بوھدة
 6572 ,6571 خثیر، وھیبة
 6573 خثیري فاروق

نجمة, جبیري  6574 
 6575 حبیرش ، دمحم
 8048 حبیرش، ھاجر
 6576 دبیشة، ھاجر
 6577 جبر ، محمود سالمة
 6578 جبر السیالوي، عالء عبد الحسن

عزیز كاظم, جبر  6579 
 6580 جبران ، بن سعید
 6581 یي ، آزاد دزه
 6582 دین ، حیاة
 6583 جیل منصرون ، كلود لیوزو
 6584 دین، حیاة
 2379 دحمون، موسى
 6585 .دحمون، سعیدة
 8537 ,198 دیلمي ، حنان

اللورد, دیننج  6586 
 4722 دحمان، دمحم نجیب
 1133 جیاللي ، وناس
 6587 دحماني ، سمیة
 6588 دحماني ، عبد السالم
 7826 جیاللي عیولة، صالح الدین

مھدیة, دحماني  5266 
 6589 دحماني، أحمد
 4153 دحماني، سمیرة
 6590 جیالط، كریم
 6591 حدو ، رابح
 9173 جدو ، فاطمة الزھراء
 6592 حدو ،نور الدین
 6593 حدو، ھیشام
 6594 جدو، ھشام
 6595 حدو، رابح



 6596 حیولة ، منال
إسماعیلیحوي،   8743 

 6598 حدودة، رتیبة
 6599 یخلف ، حمید
 6600 یخلف ، عبد الصمد خلیدة

نصیرة, یخلف  7873 
 9150 یخلف، دمحم
 6601 حجام ،عبد هللا
 809 دحام، دمحم وحید
 6603 ,6602 دحام، مراد
 6604 حجام، عبد هللا
 231 حیاة ، بن سالم
 6728 حیاة ، بن علي
 6605 حیاة ، جرباع

أسعد, دیاب  6606, 6607 
مفتاح دمحم, دیاب  6608, 6609 

حسن, دیاب  6610 
 6611 حیاة، میھوبي
 6613 ,6612 حجاب، دمحم منیر
 8265 دیاب، أسعد
 6614 دیاب، یونس

بادیس, دیابي  6615 
 6616 دیابي، بادیس
 6617 حجاج ، مریم
 5026 حداد ،سلیم

ولید, حجاج إسماعیل  6618 
 6619 حجاج فلة

حمزة أحمد, حداد  6620 
 6621 حداد، إلیاس
 5381 حجاج، حنان
 6004 حداد، سلیم
 6622 حجاج،فلة

رشیدة, حدادي  6623 
 6624 حجار ، طاھر

جوزف نعوم, حجار  6625 
 6626 خیاري نسیمة
 6627 خیاري، أحمد
 6628 خیاطي ، عبد القادر

مصطفى أحمد عبد الجواد, حجازي  6629 
عبد القادر بیومي, حجازي  6630 
عبد الفتاح بیوني, حجازي  6631 



عبد الفتاح بیومي, حجازي  

6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 
6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 
6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 
6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 

6652 
عبد الفتاج بیومي, حجازي  6653 
الفتاح بیومي عبد, حجازي . 6654 

 9578 حجازي، المرسي
 6657 ,6656 ,6655 حجازي، عبد الفتاح بیومي
 6658 دیب الشعیب ، فادي دمحم

أحمد دمحم, دیب حجال  6659 
 6660 دیب، علي وھبي
 6661 دیة، فاطمة الزھراء
 6662 حدبي ، فؤاد
 6663 خیثر ، قاسي
 6664 یحي ، بن علي
 6665 یحي ھاللي إیمان

سعید, یحي  6666 
 6667 خدیم ، البشیر

دمحم حسن, دخیل  6668, 6669 
البشیر, خدیم  1819 

 6737 خدیم، حمیدة
 6670 جیدل، كریمة
 6671 جدیلي، نوال
 6673 ,6672 دیدان ، مولود

مولود, دیدان  

6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 
6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 
6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 
6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 
6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 
6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 

6704 
 6939 ,6708 ,6707 ,6706 ,6705 دیدان، مولود
 6709 یحیاوي ، إنتصار
 9278 یحیاوي ، آمین
 6710 یحیاوي ، سمیة
 6711 ,6203 یحیاوي ، صبرینة

نورة, علي یحیاوي بن  6712 
أعمر, یحیاوي  6713, 6714, 6715, 6716, 6717 
جالل, یحیاوي  5123 

 8126 یحیاوي، دمحم رضا
 6718 یحیاوي، جمال
 6719 یحیاوي، سمیة



دمحم, یحیاتن  6720 
 6721 حجیج ، سلیمة
 6722 یحیى أحالم

عوض دمحم, یحیى یعیش  6723 
عادل, یحیى  6724, 6725 

 6726 حدید، سمیة
 7951 حدید، فاطمة
 6727 خدیجة ، مفتي
 6728 خدیجة ، حدودة
 9032 خدیجة ، رحیم
 7414 خدیجة ، زروطة
 934 خدیجة ، غرابلي
 6729 حدیدي ، الطاوس

معراج, جدیدي  6730, 6731 
 7369 ,7367 حیدر أدھم عبد الھادي

فاروق صادق, حیدر  6732 
 6733 جحیش ، فؤاد

،غسان مدحتخیر الدین   6734 
عدنان, خیر  6735 

 6736 خیرون ، دمحم
 6737 خیرون، سمیة
 7 خیرات ، یحي
 6738 خیرة ، حادري
 6739 خیرة ، خیذر
 6740 خیرة ، سعدي
 6741 خیرة ، غفایریة
 124 خیرة، بوخرشف
 6742 خیرة، قرامطیة

دمحم, خیري  6743 
فؤاد, حجري  1122, 6744, 6745, 6746 

 7669 خیري، صبرینة
 6748 ,6747 حجري، فؤاد
 6749 خیرجة، میلود
 6750 دیساوي ، نجیة
 6751 حیضرة ، عبد الكریم

دیفید, دیفید ویسبرودت  6752 
 6753 حرمة، صبرینة
 6754 خروبي ، أحمد
 6755 جرود ، عبد هللا
 8051 جرود ، عبد الفتاح
 6756 درویش عبد الحمید ، حسني



دمحم كامل, درویش  6757 
صفوت محمود, درویش  6758 

 6759 درویش، ھاني عبد هللا
 6760 خروع ، أحمد

أحمد, خروع  6761, 6762, 6763 
 9633 حراتي، أمینة
 6766 ,6765 جراد، عبد العزیز
 6767 جرادات ، أحمد علي
 6768 جرادات، أحمد علي
 3647 جرادات، عبد الناصر أحمد
 6769 دراجي ، جمال

 ,2398 ,2397 ,2396 ,2395 ,2394 خراز دمحم الصالح
2399, 2400, 2401, 6770 

عادل عبد العال, خراشي  6772, 6773 
علي جمیل, حرب  6774, 6775 

 1967 حرب، أسامة الغزالي
 6776 حرب، علي جمیل

عبد الرزاق, دربال  6777 
 6778 خرباش ، یوسف
 6779 درباش، مفتاح عمر

عقیلة, خرباشي  6780 
 8751 خربة، نبیل
 6781 حربي ، عالیة

مكي, دردوس  6782, 6783, 6784 
 6785 دریاد، ملیكة
 5133 دریادي، سلیمة

منى, جریج  6786 
محمود علي, درید  6787 

 6788 دریجي، دمحم
 6789 دریجي، جمال
 6790 حریش ، نسیمة
 6791 جرجس جدعون ، نجاة
 6792 دریس، نبیل

إیلیاحریق   3604 
 6793 خریفي، مسعودة
 6794 حرز هللا ، محمود
 6795 حرز هللا، كریم
 6796 خرشي عمر، معمر
 6797 خرزي، أحمد
 5300 خرشف زھیة
 4265 خرشف، فاطمة



 6798 حركابي خلیدة
INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L'HOMME 4537 

علي وحید, حرقوص  6799 
الحكیمیرقي ، عبد   6800 

 8267 ,6766 ,6765 خرفي، ھاشمي
 6801 حسن ، میرفت منصور
 6802 حسن ، عمر محمود
 6803 حسن نانھ كھ لى ، لقمان فاروق
 6804 حسن أحمد ، شحاتھ عبد المطلب
 6806 ,6805 حسن دمحم ،ھند
 6807 حسن أحمد إبراھیم
 6478 حسن دمحم حسن

ھند, حسن دمحم  6808 
شحاتھ عبد المطلب, حسن أحمد  6809 

 6810 حسن دمحم، ھند
 6811 حسن النمراوي ، صالح الدین دمحم

دمحم جالل, حسن األتروشي  6812 

 حسن النیداني ،األنصاري
6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 
6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 

6823 
صباح مصطفى, حسن المصري  6824 

 6825 حسن الجمل ، حازم
أحمد, الحماديحسن   6826 

صبري مصطفى, حسن السبك  6827 
 6828 حسن السبك، صبري مصطفى

نبیل محمود, حسن السید  6829 
 6831 ,6830 حسن السیسي ، صالح الدین
 6832 حسن القرغولي ، وسام دمحم
 6834 ,6833 حسن یوسف ، یوسف
 6835 حسن یوسف ، حسن

دمحم عبد المقصود, حسن داوود  6836 
 6837 حسن داود ، محمود السید
 6838 حسن جاب هللا ، أمل لطفي
 6839 حسن جاب هللا، أمل لطفي
 6840 حسن جاب هللا،أمل لطفي
 6841 حسن جبل، شاكر حامد علي
 6842 دزه یي ، أوزدن حسین
 1364 حسن صادق ،المرصفاوي
 6843 حسن صادق، المرصفاوي

دمحم, حسن قاسم  1258, 6844, 6845, 6846, 6847, 
6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 



6853, 6854, 6855 
خلیل أحمد, حسن قدادة  6856, 6857, 6858 
نبیل محمود, حسن  6859 

محمود, حسن  6860 
أحمد إبراھیم, حسن  6861, 6862, 6863, 10513 

أحمد ابراھیم, حسن  6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 
6869, 6870 

أحمد فراج, حسن  6871 
حسن, حسن  6872 

حسن عبد المنعم, حسن  6873 

سوزان علي, حسن  6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 
6879, 6880 

شحاتھ عبد المطلب, حسن  6881 
علي معوض, حسن  6882 

على عوض, حسن  
1368, 6883, 6884, 6885, 6886, 
6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 
6892, 6893, 6894, 6895, 6896 

عبد هللا, حسن  6897 
 1969 حسن، ھادي
 6898 حسن، أحمد إبراھیم
 6899 حسن، جمعة عبد الجید
 6900 حسن، حسن محمود دمحم
 6903 ,6902 ,6901 حسن، على عوض
 6904 حسناوي أحالم
 6593 حسناوي، حمزة
 4920 حسناوي، فریال
 6905 حسناوي،أحالم
 4728 یطو، حسیبة
 6906 حشود ، نسیمة

لندة معمر, یشوي  6907 
 6908 خضور ، أدیب دمحم

رأفت, دسوقي محمود  6909 
دمحم إبراھیمى, دسوقي  6910 

رأفت, دسوقي  6911, 6912 
 6913 دسوقي، إسالم دسوقي عبد النبي
 6914 دسوقي، رأفت

محمود نجیب, حسني  6915, 6916 
أحمد محمود, حسني  6917, 6918 

دمحم نجیب, حسني  6919 
 8267 حسني، صلیحة

إبراھیم دمحم, حسنین  6920, 6921 
دمحم, حسنین  6922, 6923 



عزت, حسنین  6924 
 6925 حسنین، إمام
 6926 حسنین، دمحم
 6927 حسنین،دمحم
 796 یسمینة ، زرقاوي
 6928 حسام ، بن عطا هللا
 6929 حسام أحمد ، دمحم ھنداوي
 6930 خشان األسدي، علي عبد العالي
 6931 حسام الدین كامل ، األھواني

عبد الغني الصغیر, حسام الدین  6932 
 6933 حسام الدین، كادیك
 7629 ,7628 حسان الجیالني
 606 حسام حسین أحمد

أحمد أمین, حسان  6934 
 6935 حساني، خالد
 6936 حساني، علي
 5232 حساني، غنیة

حسن, حسانین  6937 
 6938 حطاب ، نصیرة

نصیرةحطاب،   8431 
 6939 خشاب، حمزة
 6940 حطاب، فؤاد
 6941 حطابي ،منور
 7665 حطابي، سلیمان
 6943 ,6942 حطابي، سید علي
 6328 حزاج ، أمیر
 6944 حساین، سامیة
 6945 خشایمیة، عقابي أمال
 6946 خضار ، لیاس
 6947 خزاز، مریم
 6948 خزاعلة، عبد العزیز

سید, حسب هللا  6949 
 6950 حسین ، خلیل

دمحم, حسین منصور  

4460, 6951, 6952, 6953, 6954, 
6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 
6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 
6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 
6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 

6975, 6976, 6977 
عاطف دمحم, حسین أبو ھربید  6978 

 6979 حسین إبراھیم ، خالد دمحم
عبد الحمید جبریل, حسین آدم  6980 



أكرم دمحم, حسین التمیمي  6981 
 6982 حسین الجداوي، أحمد حسین
 3639 حسین الدریدي

دمحم حكیم, حسین الحكیم  6983, 6984 
 6985 حسین الراشدي ، بسمان نواف فتحي
 6986 حسین الزبیدي ، دمحم عباس حمودي

دمحمحسین السریري ، فتح هللا   6987 
 6988 حسین القریشي، غني ناصر

بشرى سلمان, حسین العبیدي  6989 
سمیر جمیل, حسین الفتالوي  6990 

 6991 حسین بھنس، یاسر
عمر, حسین حنفى  6992 

 5263 حسین حاج، علي
 2939 حسین شاكر عساف

زكي زكي, حسین زیدان  6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 
6998 

نصارحسین سعد ،   2052 
 7738 حسین سعد نصار
 2053 حسین سعد،نصار
 6999 حسین علي ، جمال شعبان
 3638 حسین علي الدریدي
 7000 حسین علي، جمال شعبان
 7001 حسین عبد الباري ، سیف اإلسالم
 3830 حسین عبد الرزاق الجزائري

مبروك, حسین  7002 
دمحم بكر, حسین  7003, 7004 
دمحم عبد, حسین  7005 

دمحم عبد الظاھر, حسین  7006 
أحمد فراج, حسین  7007, 7008, 7009 
أحمد فرج, حسین  7010 

أسامة سمیر, حسین  7011 
مصطفى أحمد, حسین  7012 
مصطفى سالمة, حسین  7013, 7014, 7015 

خلیل, حسین  7016 
خالد دمحم, حسین  7017 

رجب علي, حسین  7018 
طاھري, حسین  7019 

سركوت إسماعیل, حسین  7020 
فایز دمحم, حسین  7021, 7022 

فریجھ, حسین  7023 
 7024 حسین، مصطفى سالمة



 9672 حسین، خلیل
 7025 حسین، حسین مجباس
 10066 حسین، رغمیت
 7026 حسین، رعد عداي
 7027 حسین، زینب الحاج
 7028 حسین، علي
 1502 حسین،خلیل
 2402 حسینة شریخ
 2403 .حسینة شریخ
 7029 حسیني ، إیمان

یوسف, حسیني  7437 
خیر الدین,حسیب   7030 
خیر الدین, حسیب  7031 
خیر الدین,حسیب  7032, 7033, 7034, 7035 

 7036 ,1969 حسیب، خیر الدین
 7037 یزید ، جرود
 7038 عبد الكریم علوان ,خضیر

عبد الكریم علوان, خضیر  7039, 7040, 7041 
 4975 خشیش ، مولود
 7043 ,7042 حزیط ، دمحم

دمحم, حزیط  7044, 7045, 7046 
أحمد دمحم, حشیش  7047, 7048, 7049, 7050, 7051 

كاظم, حطیط  7052 
عادل أحمد, حشیش  7053 
عادل احمد, حشیش  7054 

 7055 خشیش، مولود
علي أحمد, خضر المعماري  7056 

شیماء دمحم سعید, خضر البدراني  7057 
ناصر كریمش, الجورانيخضر   7058 

 7059 خضر الخیر ، خالد
 7060 خضر الطائي، حمزة حسن

خضر, خضر  7061 
 7063 ,7062 خضراوي ، عقبة
 7064 خضراوي، عقبة
 6338 حضري ، أیوب
 85 حضري ، أحمد
 9466 یسرى أبو عجمیة
 74 یسرى، أحمد
 7065 خضري، حمزة
Irène Politis 7172 
Isabelle Desbarats. 2490 



Isabelle Kuntziger, Baptiste Rolle 4636 

زھدي, یكن  

7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 
7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 
7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 

7081 
 7082 یكن، زھدي
 7083 دكاري، سھیلة
D'Isserl, Gyscard Gandou 7084 
 7085 حكیم ، مداني

العمريحكیم ،   7086 
 7087 حكیم ، حبیش
 7088 حكیم، العمري
 6741 حكیمة ، دمحمي
 7089 حكیمة ، سلیماني
 4765 دقباج ، عبد الحكیم
 7091 حقي، أحمد معاذ
 7092 دقیش ،حمزة
 7093 دقیش، حمزة
 7094 جغالل ،رضا

دمحم, دغمان  7095 
 7096 جعالب، كمال
 7097 دعاس، دمحم الھاشمي

نعمان ,دغبوش  7098 
عبد الحمید, دغبار  7099 

 7100 جعیجع ، عبد الوھاب
 4893 یعیش ، أبوبكر
 5433 دغیش ، مسیكة
 8282 یعیش ، سومیة
 4752 یعیش تمام ، إیمان
 7101 یعیش سومیة

أحمد, دغیش  7102 
 7103 یعیش، أمینة
 7917 یعیش، نادیة
 273 دغیش، عبد الحلیم
 7104 یعیش،أبوبكر

محمود داوود, یعقوب  7105, 7106 
 1189 یعقوب، قرفي

ط.م, یعقوبي  7107 
دمحم الطالب, یعقوبي  7108, 7109 

 7110 یعقوبي، دمحم الطالب

دمحم سعید, جعفور  7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 
7116, 7117 



 7120 ,7119 ,7118 جعفور، دمحم السعید
 7121 جعفر ، علي
 7122 جعفر ، علي دمحم

رشا دمحم, جعفر الھاشمي  7123 
فراس زھیر, جعفر الحسیني  7124 

 7125 جعفر القریشي،عمو موسى
رضا دمحم, جعفر  7126 

علي دمحم, جعفر  7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 
7132 

أحمد رفعت, خفاجي  7133 
 7134 حفیظة ، عمي
 10524 حفیظة ،بن عیسى
 9423 حفیظة السید الحداد
 7135 حفیظة، بن عیسى
 7136 حفصة ، علیلي
 233 حفصة، شبالوي

حیدر أحمد, دفع هللا أحمد  7137 
J ean Robert Henry, Ahmed Mahiou 9069 
J. Touscoz 2504 
J.H.Douglas, B. A . 10400 
Jacopin, Sylvain 4447, 7138 
Jacqué, Jean Paul 7139 
Jacquelin , Mathieu 7140 
Jacques- André Hassenforder, Marie- Paule 
Schneider. 5667 

jacques delors 5697 
Jacques Foster 4636 
Jacques Mestre 8610 
Jacques Prévuilt 10394 
Jacques -Sueur, Jean 7141 
Jacquot, Henri 7142 
Jaen- Michel Marmayou, Didier Poracchia 2539 
Jafferali, rafaél 7494 
Jaluzot, Béatrice 7143 
Jamin, Christophe 7274 
Jan, Pascal 7144, 7145 
Janin, Patrick 7146 
Jeammaud, Antoine 8794 
Jean - Françous Auby, Rozen Noguellou . 2305 
Jean - Luc AUBERT, Eric SAVAUX 5662, 5663 
Jean - Philippe Strebler. 8931 



Jean- Christophe Galloux 2417 
jean -claude masclet 7325 
Jean- Claude Masclet. 7147 
Jean- Claude Ricci 5702 
Jean- Cloude Masclet 8802 
Jean du Jardin 7183, 7184 
Jean- François Bellis, Jean luc Fagnart 8808 
Jean- François Van Drooghenbroeck 10375 
jean legras 10661 
Jean- Louis Lajoie, Jean- Poul Tomasi. 10390 
Jean- Luc Aubert, Philippe Jestaz. 7148 
Jean- Luc Aubert. 4595, 7149, 7158, 7240 
Jean Magniadas 7324 
Jean- Marc Sorel 7150 
Jean- Marie Carbasse 7288 
jean Mazeand, Henri et lion Mazeond . 4474 
Jean -Michel Jacquet 5778 
Jean- Paul Céré. 7151 
Jean,Micheéle stanton 5768 
Jeanclos, Yves 7152 
Jeandidier, Wilfrid 7153 
Jean-Paul Joubert, Marie-Claude Plantin 2420 
Jégouzo , Yves 7154, 10387 
Jégouzo, Yves 7155, 7156, 7157 
Jeran-Claude Masclet 5629 
Jérôme Fischer, Emmanuel Tricoire 9229 
Jérome Julien 7315 
Jestaz, Philippe 7158, 7265 
Jestaz,philippe 7159 
Jestaz,phlippe 7160, 7161, 7162, 7163 
Jobard- Bachellier, Marie- Noelle 8805 
Jord,Hiam 7164 
José, Delfont 7165 
Joseph Vogel 10397 
Jospin, Lionel 7166 
Jourdain, Patrice...etc 7265 
Journaux Officiels 7167 
Juglart, Michel de 7168 
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7656, 7657, 7658 
 7662 ,7661 ,7660 ,7659 طلبھ، عبد هللا

فرانسواز بوشیھ, سولنییھ  7663 
 7664 شومان، نصر
 10362 طوماش ، نسیم
 6149 طوماش ، عقیلة
 7665 طوماش، عبد الرزاق
 10581 زولیخة، أمینة
 2008 زولیخة، عائشة



 149 سوالمي، رندة
 8345 زواوي ، منیرة
 7666 زواوي ، عائشة
 7667 زواوي ،مراد
 6797 زواوي، رابح
 7378 ضواوي، سارة
 7668 زواوین ، خدیجة
 7669 زوامبیة، زینب
 8353 زواوشة ، نصیرة
 7670 زوالي، لیندة
 7671 زواني، تقوى

معادي أسعد, صوالحة  7672 
 7673 صوالحي ، جمال
 68 صوالحي ، ریاض
 7674 صوالحي ، صفیة

كریمة, صوالحي  9459 
 8539 زواتیني ، عبد الوھاب
 7675 زواي إیمان
 7119 ,7118 زوایمیة رشید
 7676 سوادي، عبد علي دمحم

دمحم وحید الدین, سوار  7677, 7678, 7679, 7680 
 7681 شوارحي ، صوریة
 5537 ,5443 شواط، وھیبة
 7682 زوازة، دمحم
 7683 شھبة مونة ، حیاة
 7684 شھبة مونة ، خدیجة

أنور, طلبة  

7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 
7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 
7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 
7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 
7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 

7710 
انور, طلبة  7711 

 7714 ,7713 ,7712 طلبة، أنور
 8358 ,5560 شھبة، سعدیة
 7715 طلبة،انور
 7716 طوبال، مریم
 7717 طوبال، زكریا
 8126 طوبال، عبد الرزاق
 7718 طوبال،سمیرة

بیار, طوبیا  7719 
بیار أمیل, طوبیا  7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 



7725 
بیار امیل, طوبیا  7726, 7727 
بیارامیل, طوبیا  7728 

 385 زوبیر، سمیة رباب
 7729 زوبیري، عائشة
 7730 .زوبیري، فتیحة
 7731 زوبیري،عائشة

أمل دمحم, شلبي  7732 
السید أمین, شلبي  7733 

فضیل, شلبي  6347 
 9358 شلبي، عالء

ھشام, زوین  7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 
7739, 7740, 7741 

ھشام كامل, زوین  7742 
مصطفى, طویل  7743 
دمحم علي, سویلم  7744, 7745, 7746, 7747 

 7748 سویلم، حسام
 1660 زوینة ، عبد الرزا ق
 7749 ,1603 زوینة، عبد الرزاق
 10132 سوداني، صبرینة

عبد الوھاب علي, سوید  7750 
باسم كریم, سویدان الجنابي  7751 
أحمد حسین, سویدان  7752 
الدین محمود سویدات، عماد  7753 

 7754 سویحي ، حبیبة
 92 شویحي ، سمیر
 7755 سویدي، حدة
 7756 شویحي، خدیجة
 7757 سویدي، رشیدة
 774 طویر ، بالل دمحم
 7968 طویري ، سلیمة

سلیمة, طویري  5241 
 6600 زویقیر ، سارة
 7758 ضویفي ، نادیة
 7759 ضویفي ، حسان
 7760 ضویفي ، زكریا

دمحم ضویفي  7761 
 7762 زوزو، زولیخة
 3680 سوزان أحمد مرسي

صالح الدین, شوشاري  7763, 7764, 7765 
صالح الدین دمحم, شوشاري  7766 



 214 شوقي ، عكاك
عمر, شوقي سالم  7767 

بدر الدین عبد المنعم, شوقي  7768 
 7769 سوفي ، فرست

حسن أبوطالب, صوفي  7770, 7771 
 7772 سھى ، خلف عبد
 4240 سھى یحیى الصباحین

حسن سعد, سند  7773, 7774 
 7775 سند، حسن سعد
 1128 سلیم ، یحیاوي
 5812 سلیم ، فلة
 7776 سلیم التخاینة، خولة متعب

سھى حمید, سلیم الجمعھ  7777 
 7778 سھیل طقوش، ماھر دمحم

أیمن سعد, سلیم  7779 
عبد العزیز, سلیم  7780 

عصام أنور, سلیم  
1315, 7781, 7782, 7783, 7784, 
7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 

7790 
 10555 سلیم، بن غریبي
 7791 سلیم، عصام أنور
 7792 سلیمان ، أشرف إبراھیم
 7794 ,7793 سلیمان ، طالب برایم
 4894 سلیمان ، عمارة
 2696 سلیمان ، عصام

إیھاب أحمد, سلیمان أبو الھیجاء  7795 
دمحم ، الطماويسلیمان   7796 

 7797 سلیمان مساعد، عزة حسن
نبیل زید, سلیمان مقابلة  7798 
خالد علي, سلیمان بني أحمد  7799 
خالد أحمد, سلیمان شبكة  7800 

 641 سلیمان عبد المنعم
 7801 سلیمان فیسة ، رحمة

ولد خسال, سلیمان  7802 
حمدي عبد الجواد, سلیمان  7803 

خالد, سلیمان  7804 
سلیمان عبد المنعم, سلیمان  7805, 7806 

شیرزاد عزیز, سلیمان  7807 
سیف النصر, سلیمان  7808, 7809 

علي علي, سلیمان  7810, 7811, 7812 
عبد هللا, سلیمان  7813, 7814 



عبد هللا سلیمان, سلیمان  7815 
عبد المنعم, سلیمان  7816 

عصام, سلیمان  7817 
عزة الحاج, سلیمان  7818 

فیسة عواطف, سلیمان  331 
عبد هللا,سلیمان  7819 

 7820 سلیمان، بھلولي
 7821 سلیمان، دادیار حمید سلیمان
 7822 سلیمان، شیرزاد عزیز
 7823 سلیمان، عبد المنعم
 7824 سلیمان، عبد الفتاح
 4944 سلیماني ، إلھام
 7825 سلیماني ، طاوس صارة
 7464 سلیماني ، كریمة
 4562 سلیماني ، عیسى

دمحم, سلیماني  7569 
 7826 سلیماني، دمحم
 4976 سلیماني، حكیمة
 7827 سلیماني، زولیخة
 5257 سلیماني، عبد هللا
 7828 سلیمة ، ملیكة
 7843 سھیلة ، مختاري
 6337 سلیمة ، معمري
 7829 سھیلة ، بن بارة
 7830 سھیلة ، بن عیجة
 7421 سھیلة ، بوجطو
 7831 سھیلة ، كشیدة
 7832 سلیمة كریلفاوي

صالح دمحم, سلیمة  7833 
 1078 سھیلة، مختاري
 7834 سھیلة، شایب ستي

عبد الناصر دمحم, شنیور  7835 
 7836 سلیني ، دمحم الصغیر
 7837 سلیمي ، فوزي
 8082 شنیني ، فتیحة
 7104 سلیمي،فوزي
 7838 طنجاوي ، مراد
 8360 طنجاوي، مریم
 8396 طنجاوي، بن علیة

توفیق, شندارلي  7839 
 7840 شندارلي، توفیق



 7841 سنجاري، سلوان رشید
 7343 سمیة ، أحمد مسعود
 7842 زھیة ، بوراس
 7843 سمیة ، حاج أحسن
 7844 شندب ، ربیع
 7845 سمیة ، سعودي
 2132 سمیة ، عمارة

دمحم یوسف, سنیة أحمد  7846 
 7847 صلیبا، أمین عاطف
 97 زنیدو موتاري ، سعیدو ماالم
 1073 زلیخة ، موسوس
 7848 صلیحة ، حامي
 232 صلیحة ، قارة

قادة, شھیدة  7849 
 7850 زمیر ، إلھام
 7851 زھیر ، ذبیح
 7852 سمیر ، بوشارب
 6743 سمیر األمین
 7853 سمیر الدلیمي ، عامر علي
 7854 سمیر الدیلمي،عامر علي

الششتاويسمیر   7999, 8000 
 5975 زھیر شكر
 6541 سمیر عالیة
 9587 سمیر عالیة، ھیثم
 10368 ,10367 ,3788 سمیر عفیفي
 5368 ,2678 سمیر فرنان بالي

دمحم, سمیر  7855 
 9696 سمیر، ناصري
 7856 زھیر، مغراوي
 6872 سمیر، كرم

توفیق, شندرلي   7857 
 7858 زمیرلین، أمال
 7859 زمیرلین،خلیدة

عبد الغني, سمیردمحم  7860 
 7861 سمیرة، بومرار

عثمان جمعة, ضمیریة  7862 
 7863 طلیس، صالح

رشید, شمیشم  7864, 7865, 7866 
 7867 سمیشة ، دمحم األمین
 407 سمر سلیم حداد

حامد محمود, شمروخ  7868 



 7869 زھراوي ، حمزة
 7870 طھراوي ، یحي

فھیمةطھراوي ،   7871 
 7872 طھراوي ، فرید
 7873 طھراوي نصیرة
 4551 طھراوي، لیلى
 7874 طھراوي، نصیرة
 7411 زھراوي، زھرة
 7875 زھرة ، العرباوي
 7876 زھرة ، بوقرة
 8614 زھرة، زھراوي
 4567 شھرزاد ، أحمدي
 7877 شمس الدین ، ودود فوزي
 7878 شمس الدین ، عفیف

زین العابدینشمس الدین زین،   7879 
أشرف توفیق, شمس الدین  7880 
القاضي عفیف, شمس الدین  7881 

عفیف, شمس الدین  7882 
 7883 شمس الدین، خلیفي
 7884 شمس الدین، عفیف

محمود زكي, شمس  7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 
7890 

أنور, سلطان  7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 
7896, 7897 

أنور,سلطان  7898 

ممدوح, طنطاوي  7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 
7904 

إبراھیم حامد, طنطاوي  7905, 7906 
أحمد, طنطاوي  7907 

 7908 سلطاني، عبد الرحمن
 7909 سنقوقة، سائح
 7910 سنقوقة،سائح
 7911 شلقامي ، شحاتھ غریب

شحاتھ غریب, شلقامى  7912 
شحاتة غریب, شلقامي  7913, 7914 

 7915 شلقامى، شحاتة غریب
 7916 سنقرة ، عیشة
 7917 سمعون، ھجیرة
 7918 سمعون، سامیة

دمحم دویدار, طلعت   7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 
7924 

 3622 طلعت لطفي



 7925 طلعت، دویدار
Oberdorff, Henri 7926, 7927 
 7928 ضامن ، دمحم األمین
 7929 سالم ، زینب

جابر عبد الھادي, الشافعيسالم   7930, 7931, 7932 
 7933 سالم الشافعي، جابر الھادي
 7935 ,7934 سالم الشافعي، جابر عبد الھادي

عائشة أحمد, سالم حسن  7936 
 7937 سالم قبع، لمیاء ھاشم

أمیر, سالم  7938 
ناھد دمحم, سالم  7939, 7940 

إیلي أدیب, سالم  7941 
سماح, سالم  7942 
زینب, سالم  7943 

زینب جابر, سالم  1988 
أمیر,سالم  7944 

 7945 سالم، ناھد دمحم
 7946 ضامن، الجیاللي
 5496 سالم، صوریة
 7947 سالم، عمر دمحم
 7948 سالمي ، سمیة
 7949 سالمي ، سالم
 7950 سالمي عیسى
 7951 سالمي، نجیة
 7952 سالمي، عیسى
 7953 طالب ، مصدق عادل

، نسرینطالب   7954 
 7955 طالب ، رحاب
 7956 طالب ، سعاد
 7957 طالب ، عبد الرحیم
 7958 طالب أحمد عادل

أحسن مبارك, طالب  7959 
سماعین, شامة  7960 

 6513 طالب، نظام جبار
 7961 طالب، رامي
 6498 زاوي ، خدیجة
 7962 زاوي إیمان ھاجر
 7963 زاوي فاطمة
 4724 طالبي، نادیة
 6063 زاوي، دمحم
 7964 طالبي، بن عیسى



 7627 طالبي، خالد
 6499 زاوي، خدیجة
 7965 سائح، سنقوقة
 7966 زاوي، سفیان
 7967 زاودي، شیماء
 8123 زاویدي ، عبد النور
 2383 زاویدي، عبد النور
 7968 شاوشي ، فاطمة

فاطمة, شاوشي  5265 
 7969 شالي ، نیكوال أشرف

الدروبيسامي ،   138 
 5290 شالي ، بالل
 7970 .سامي منصور
 7971 صالح المحمدي ، ذنون یونس
 7972 صالح المحمدي، ذنون یونس
 7973 صالح الجبوري، ھاشم حسین علي

معمر مھدي, صالح الكبیسي  7974 
دمحم عبد اللطیف, صالح الفرفور  7975 

 4805 صالح بوعزة، عبد المجید
دمحمسامي جابر ، حسام  . 7976 

 7977 سامي راضي ، دمحم
 7978 صالح شبر ، رافع خضر
 4042 سامي عبد الكریم محمود
 2228 سامي عجم

نائل عبد الرحمن, صالح  7979 
نبیھ, صالح  7980 
نبیة, صالح  7981 
أحمد, شامي  7982 

دمحم فوزي, صالح  7983 
باسم دمحم, صالح  7984 

فوزي دمحم, سامي  7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 
7990, 7991 

فرحة زراوي, صالح  7992, 7993, 7994 
 7835 صالح، نبیھ
 7995 سامي، صفاء عادل
 1230 صالح، علي عبد الرحمن
 4897 صالح، عبدون
 7996 صالح، فؤاد

إسماعیل عبد النبي, شاھین  7997, 7998 
أسامة, شاھین  7999, 8000 

 8001 شاھین، إسماعیل عبد النبي



 8003 ,8002 شاھین، إسماعیل عبدالنبي
 8004 شاھین،إسماعیل عبد النبي
 8005 سامیة ، تومي
 8192 سامیة ، بوطریق
 10526 سامیة ، سعدي

سي یوسف, زاھیة حوریة  8006 
 8007 زاھیة حوریة، سي یوسف
 7135 سامیة، بن سعدة
 8008 ,396 سامیة، سالني
 8009 صالحي ، حلیمة

العید, صالحي  8010 
 8011 صالحي، دمحم أمین
 1816 صالحي، العربي
 4898 صالحي، عبد الرؤوف
 1744 طاھر العبادي، حسین یاسین

إیلي فؤاد, ضاھر  8012 
فؤاد, ضاھر  8013, 8014, 8015 

 8016 سامر، الجیاللي
 8017 طاھر، رایس
 8018 طاھري ،حسین

حسین, طاھري  
8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 
8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 
8029, 8030, 8031, 8032, 8033 

 ,8038 ,8037 ,8036 ,8035 ,8034 طاھري، حسین
8039, 8040 

 8041 صابور ، لخضر
 8042 صابور ، رابح
 8043 صابور، أمیرة
 4767 سابا ، عبیر

شربل طانیوس, صابر  8044 
 8045 طاجن، رجب محمود

زكریا, طاحون  8046 
 8047 شادولي ، ریمة
 8048 شادولي، ریمة
 6246 صادوق، سعاد

خدیجة, صادمي  7395 
 8050 ,8049 شادلي، ھشام
 7396 صادمي، خدیجة
 8051 شایب ، رشید
 8052 شایب ، سمیة
 8053 شایب ، كمال
 8054 شایب الراس ، عبیر



 9642 شایب الراس، فاطمة
 4399 صاحب الفتالوي
 8055 سایب، زینب
 10205 سایح ، منصور
 8056 سایح ، رضوان
 8056 سایح ، فارس
 3044 طاجین ، الزھرة
 8057 زایدي ، خالد
 5976 زایدي، إلیاس
 8058 زایدي، خالد
 8059 زایر، حمیدة
 8090 سایر،سارة
 8061 ,8060 سایس ، جمال
 8062 صادق أحمد، طارق عفیفي

طارق عفیفيصادق أحمد عفیفي،   2148 
 8063 صادق األعرجي ، فاروق دمحم
 8064 صادق األعرجي، فاروق دمحم

موریس, صادق  8065, 8066, 8067, 8068 
ھشام, صادق  8069, 8070, 8071, 10030, 10032 

ھشام علي, صادق  8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 
8077 

ھشام علي,صادق  8078 
 9414 ,8634 صادق، ھشام
 8079 صادق، ھشام علي
 8080 صادق،عادل
 8081 شایع العامري، رشاد نعمان
 4205 صایغ، یوسف
 8082 صایفي ، سھام
 8767 سارة ، بو خالفة
 7332 سارة ، حدید
 2092 سارة ، سایر
 6058 سارة ، شیخ التھامي
 9581 سارة ، عمور
 8083 صارة، بن زایط
 8085 ,8084 شاربي ، ربیحة

جورجي شفیق ,سارى  8086 
 8087 سارى، جورجي شفیق
 8088 طارق ، حسین
 10022 ,6861 ,2765 طارق المجذوب
 8089 طارق عفیفي ، صادق
 8090 شارف،نبیلة



 8091 ساسان، أمینة
 8092 زازة، لخضر

سالم الحاج, ساسي  8093 
دمحم عرب, صاصیال  6004 

 1685 صاصیال، دمحم عرب
 7632 ساكت ، إیمان
 6361 شاكر ، أحمد
 8094 ساكر ، مراد

إسماعیل, ساكر  8750 
علي كمال, شاكر  8095, 8096 

عبیر ربحي, شاكرا لقدومي  8097 
 5025 شاكري، یعقوب

أحمد عبد العلیم, شاكرعلي  8098 
 6575 ساقي ، إبراھیم

عبد النبي, ساقي  8099 
 5027 صاقعي، صفیة
 8100 ساعاتي ،أمین
 8101 صافو، حنان

دمحم, صافي یوسف  8102 

نادر عبد العزیز, شافي  8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 
8108 

نادرعبد العزیز, شافي  8109 
طھ زاكي, صافي  8110 

بدر الدین دمحم, شبل  8111, 8112 
دایفس, شبمان  8113 

 8116 ,8115 ,8114 شتوان، بلقاسم
 8117 شتوان،بلقاسم
 8118 شتوي حدة

ریاض, شتوح  8119 
 8120 شتوي، حدة
 8121 صبور، حمزة
 8122 صبور، خدیجة
 6938 شبوطي ، نبیلة
 8123 طبوزي ، سفیان
 8124 طبوزي ،ھاجر
 8431 شبوطي، نبیلة
 8125 طبوزي، نصیرة
 8126 طبوزي، سفیان

أمل دمحم, شبلي  8127 
ف, شبلي . 8128 

فاضلي, شبلي  8129, 8130 



فضیل, شبلي  8131, 8132 

دمحم, شتا أبو سعد  8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 
8138 

دمحم, شتا أبوسعد  8139, 8140, 8141, 8142 
دمحم دمحم, شتا  8143 

 8144 طبال ، إحسان
 8145 طبال ، صفاء
 8146 طبال ، عبد الرحمان
 8147 طبال، جمال
 8148 طبال، حسین
 10252 شتات أسامة أحمد

أحمدأسامة , شتات  

8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 
8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 
8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 

8164, 8165 
 8166 شتات، أسامة أحمد
 8167 شباح ، كمال
 8168 صباح سعید ، دمحم
 8169 صبایحي ، سلیمة
 8170 شبایكي ، نادیة
 8171 شبایكي، جازیة
 9458 زبار، عبد الرزاق

غازي حسن, صباریني  8172, 8173, 8174 
 8170 سبتي ، المیة
 9094 سبتي ، دمحم
 8237 سبتي، نزیھة
 8176 ,8175 سبتي، عبد القادر
 8177 شبیل ، أمال

مختار حسین, شبیلي  8178 
 8179 شبیلي، مختار

تركیة, سبخاوي  10218 
 10092 شبیب مقلد

مسعود, زبدة  8180 
عرب, صبحي  8181 
سامي, زبیدة  8182 

 8183 زبیري، عبد القادر
 8184 زبیش ، ملیكة
 3621 زبیش ، سمیة
 9212 زبیش، جمیلة
 5597 سبیطة، عالء الضاوي
 8185 صبري أبو فریخة، میرال
 8186 صبري الطباخ، دمحم ممدوح



دمحم, صبري السعدي  8187 
السعدي دمحم, صبري  8188 

حسین, صبري  8189 
عكرمةعروة , صبري  8190 

 8191 صبري،إسماعیل عبد هللا
 8192 صبرینة ، فرقاني
 8193 صبرینة، بلعباس
 8194 صبرینة، زایري

دمحم عبد الواحد, ضبش  8195 
 8196 سبسي ، مولود

خالد أحمد, شبكھ  8197 
خالد سلیمان, شبكھ  8198 

 8199 طي ، دمحم
 8200 سي موسى ، نسیمة
 8201 سي موسى، عبد الرحمان
 8202 سي موسى، عبد القادر
 5565 سي موسى، فاطمة الزھراء
 940 سي دمحم، فضیلة
 5120 سي العربي ، فؤاد
 5081 سي العربي، دلیلة

زاھیة, سي یوسف  8203 
 8204 سي یوسف، زاھیة حوریة
 8205 سي علي ، أحمد

أحمد, سي علي  8206, 8207, 8208 
 8211 ,8210 ,8209 سي علي، أحمد

بالل أمین, زین الدین  8212, 8213 
صالح, زین الدین  8214, 8215, 8216, 8217 

 8219 ,8218 شیھوب ، مسعود
مسعود, شیھوب  8220, 8221, 8222, 8223, 8224 

 8225 شیھوب، مسعود
 10353 زحالن، أنطوان
 5439 شیھاني ، سمیر

سمیر, شیھاني  8226 
 8227 سحمادي ، فتیحة

منال فوزیة, سحمادي  8228 
 10186 سحمادي، حمزة
 7961 سحمادي، عبد القادر
 8230 ,8229 شحماط ، محمود
 8231 زینب ، أحمد الصغیر
 8232 طیلب ، إسماعیل
 8233 زینة ، بن شھرة



 6193 زینب، بوشعبة
 8234 زینة، حموش
 8235 زینب، جبار
 8236 زیواني ، عبد القادر
 8237 سحوي، خیرة

أحمدزیوش ،   1266 
عمر, صدوق  8238, 8239, 8240, 8241 

 2256 صدوقي ، میلود
 4764 صدوقي ، عبد الرزاق
 8242 صدوقي، مصطفى
 2717 شیلح، دمحم
 8243 زخمي، الطاھر
 8244 سحنین ، حبیبة
 5108 سحنین ، طارق
 8245 سحنین، سفیان

دمحم, شیا  8246 
نغم إسحق, زیا  8247 

 206 زیان ، ماجدة
 8248 زیان ، دمحم أمین
 8249 زیان، دمحم أمین
 8250 زیان، دمحمأمین
 8251 زیان، حنان
 3733 صیام، سرى محمود
 8252 زیاني ، نوال
 8253 زیاني، نوال
 8254 سحانین، نعیمة
 8255 سدات ، عبد الرزاق

وائل دمحم, شحاتھ الخطیب  8256 
دمحم أحمد, شحاتھ حسین  8257 

زید شحاتھأبو , شحاتھ  8258 
دمحم أحمد, شحاتھ  8259 

 8260 شحاتھ، دمحم أحمد
 8261 شحاتة حسین ، دمحم أحمد
 8262 شحاتة حسین، دمحم أحمد

عالء الدین, شحاتة  8263 
طارق, زیاده  8264 

 8265 زیاده، طارق
 8266 شحادة، عمر دمحم
 6800 طیایبیة ، محفوظ
 8267 طیار، طھ
 8268 سحاري ، حوریة



 8269 شیب الجبوري، حامد دمحم
 9134 ,800 زیتون، بوجمعة
 8270 زیتوني، دمحم رضا
 8271 زیتوني، یوسف

عبد المجیدعامر, شیبوب  8272 
جلول, شیتور  8273 

 6085 شیباوي، فلة
 2007 زیباك ، مروة

دمحم, طیبة  8274 
مصطفى عبد الغني, شیبة  8275 

 8276 طیبي ، دمحم
 8277 طیبي فتیحة
 8278 طیبي، أمقران
 8279 طیبي، دمحم
 8280 طیبي، فاطمة الزھراء
 8496 شیبي،أمین
 8281 زیبحة، زیدان
 8282 شیخ ، خیرة
 8995 * سید ، حسب هللا
 4661 صید ، عبد الرحیم
 8283 صید ، فوزیة
 8995 سید دمحم غندور، دمحم جالل

إبراھیم, سید أحمد  
8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 
8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 

8294, 8295, 8296, 8297 
ابراھیم, سید أحمد  8298, 8299 

 8302 ,8301 ,8300 سید أحمد، إبراھیم
 5088 شیخ التھامي ، بلقاسم
 8303 شیخ التھامي ، حمید
 6555 شیخ التھامي ، خدیجة
 5541 شیخ التھامي ، رضوان
 6788 شیخ التھامي،ھالة
 2079 صید الشیخ ، بشیر
 8304 سدي العلجة
 8305 شیخ خیرة
 2906 سید حسب هللا

شریف, سید كامل  8306 
آمال, صید  8728 
نوال, صید  8307 

فتحي أحمد, زید  8308 
 8309 زید، دمحم إبراھیم



 8310 سدي، العلجة
 8311 شیخ، عبد الصدیق
 8312 صیدون ، ھاجر
 2059 صیدون ، فاروق
 5438 صیدون، سمیة
 8313 زیدومة، دریاس
 5986 زیدوك، عبد القادر
 8314 سیدأحمد ، دمحم طھ

إبراھیم, سیدأحمد  8315, 8316, 8317 
إبراھیم,سیدأحمد  8318, 8319 

 9749 شیحا ، إبراھیم عبد العزیز

إبراھیم عبد العزیز, شیحا  8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 
8325, 8326, 8327, 8328, 8329 

إبراھیم عبدالعزیز, شیحا  8330 
 9758 شیحا، إبراھیم عبد العزیز
 8331 زیدان ، عبد النور

فاضل, زیدان دمحم  8332 
مسعد عبد الرحمن, زیدان قاسم  8333, 8334 
مسعد عبد الرحمن, زیدان  8335 

زكي زكي حسین, زیدان  8336 
علي الدین, زیدان  8337, 8338, 8339, 8340, 8341 

 1964 زیداني، سعید
 8342 شیخي، ھشام
 8343 شیخي، عبد القادر
 8344 سدیرة ، نجوى یونس
 8345 سحیري، كویمة
 8346 صدیق دمحم ، ده شتي
 8347 صدیق دمحم، ده شتي
 6351 سیدعلي، بن تركیة

راسم شحدة, سدر  8348 
 8349 شیر، كریمة
 8350 شیر، فاطمة

حسین, شحرور  8351 
حسین علي, شحرور  8352 

 8353 صحراوي ، خدیجة
جورج, شدراوي  8354 

جورج ن, شدراوي  8355, 8356, 8357 
 8358 صحراوي، غنیة
 8359 صحراوي، فھیمة
 5435 صحراوي، فاطمة الزھراء
 8360 سدراتي، الیاقوت



 8361 سدرة ، وسیلة حمود
مصطفى, صخري  8362, 8363, 8364, 8365 

 8366 زیرق ، كمال
 8366 زیرق ، عبد الوھاب
 8342 زیرق، مروان

العربي, شحط عبد القادر  8367 
 8368 شحط عبد القادر، العربي
 8369 شخشوخ فریدة
 8370 شخشوخ، فریدة
 8371 صیكل األسدي،على جبار
 8372 شیكاوي ، عیسى
 8373 شیكر ، شیماء
 5484 شیكر ، كمال
 9185 ,8374 شیكر ، فتحي

سعید ، سھیلةشیكر   8375 
 9196 شیكر سعید ، سمیرة

سعاد, شیكر  8376 
 9047 شیكر، دمحم
 8377 شیكر، یاسین

أنور دمحم, صدقي المساعدة  8378 
عبلة, صیقع  6330 

 8379 شیعاوي ، وفاء
 8380 ضیف هللا ، عائشة
 8382 ,8381 ضیف هللا ، فاطمة
 5586 ضیف هللا، نسیمة
 8383 سیف الدین، أحمد
 8384 سیف الشعراوي ، خالد أحمد
 8385 سیف حاشد، أحمد

دمحم عبید, سیف سعید  8386 
طارق, سیف  8387 

 10543 ضیف، مختار
 8388 سیفون ، أمینة
 6576 سیفون، أحالم
 4795 سیفون، صبرینة
 8389 ضیفي حبیبة
 8390 صیفي، زھرة
Olivecrona, Karl 8391 
Ollero- Tssara, Andrés 8392 
Ommeslaghe, Pierre Van 8393, 8394, 8395 

براد, شرمان  1093 
 8396 زروال ، الطاھر



 8397 زروال ، حكیم
 8398 زروال ، شریفة

عبد الحمید, زروال  8399 
 8400 زروتي ، الطیب

الطیب, زروتي  8401, 8402, 8403, 8404 
 8405 زروتي، الطیب
 8406 شروخ ، صالح الدین

صالح الدین, شروخ  8407 
 6752 سروجي، فؤاد
 5439 سرور ، دمحم

دمحم, سرور  8408 
أحمد فتحي, سرور  8409, 8410 

طارق, سرور  8411, 8412, 8413, 8414, 8415 
أحمد فتحي,سرور  8416 

 8536 زروقي ، سھام
 5334 زروقي ، عبد الغني

لیلى, زروقي  8417, 8418 
فرحة, زراو ي صالح  8419 
قاضي سراب،  8420 

 5524 صراح ، عائشة
 8549 سراي ، فاروق

دمحم أحمد, سراج  8421, 8422 
 8423 سرایش ، زكریا
 8424 سرایش، زكریا

حمزة, شرایطي  8425 
 8426 شرایطي، حمزة
 8427 زرایقي، رضا
 8428 شرایف، ھاجر
 5963 سرار، دمحم
 6443 سرار، مریم
 8429 زراري ، نسیم

النفاتي, زراص  8430 
 8431 سراط، شریفة
 8432 شراطي ، زھیر
 8433 شراطي ، فریدة
 8434 شراطي، یوسف

أوغست, شربونو  8435 
قائد دمحم, طربوش  8436, 8437 

 9280 ضربان ، سمیة
 8439 ,8438 طربیت، سعید
 8440 سردون، محمود



ھیبة, سردوك  8441 
 8442 سرحان إبراھیم، باسم دمحم

ألبرت, سرحان  8443 
أحمد, سرحال  8444, 8445 

عبد العزیز دمحم, سرحان  8446 
عدنان, سرحان  8447 

 8448 سردار ، عبد الرحمن سیف
 8449 شرحبیل ، حسین

وسیلة, شرید  8450 
األمین, شریط  8451 
برھان, زریق  8452 

عمر خالد, زریقات  8453 
 8454 شریف النعیمي، دمحم عبد هللا

سلیم دمحمشریف قارة،   8455 
دمحم عبد الجواد, شریف  8456, 8457, 8458, 8459 

 8460 شریف، بومنیر
 7398 شریف، سعاد
 8461 شریف، عبد الكریم
 8462 شریفة ، یوسف الزین
 6181 شریفة ، شرود
 8463 شریفة ، سراط
 8464 شریفة، شرود
 8465 شریفي ، خدیجة
 8466 شریفي، نسرین
 8467 شریفي،دمحم
 8468 شرشاري ، فاطنة
 8469 شرشاري، نصیرة
 8471 زرقوط،عبد الرزاق

أحمد خلیفة, شرقاوي أحمد  8472 
 8473 شرقاوي أحمد، أحمد خلیفة
 8474 زرقاوي، یسمینة
 8475 شرقي ، نور الھدى
 8476 شرقي، معمر
 8477 شرقي، نعیمة
 389 شرقي، غنیة

عمر, زرقط  8478 
 8479 زرقط، عمر

الدین ، أحمد شرف  8480 
أحمد, شرف الدین  8481, 8482 

عبد التواب, شرف الدین  8483, 8484, 8485 
عبد العظیم, شرف الدین  8486, 8487 



 8488 شرف، عبد الحق
 8489 طرفاوي ، أمینة
 384 شرفاوي ، ولید
 8490 شرفاوي ، مصطفى
 8491 شرفاوي فاطمة الزھراء
 8492 شرفاوي، سارة

عبد القادر شرفاوي،  6569 
 8493 شرفاوي، فاطمة الزھرة
 8494 طرفاوي،إبراھیم
 8495 شرفي ، أمینة
 5970 شرفي ، عبد القادر
 8496 شرفي ،عبد النور

علي, شرفي  8497 
 5555 شرفي، یخلف

علي خطار, شطناوي  8498, 8499, 8500, 8501 
 939 سطمبولي، دمحم
 8503 ,8502 سطوطح ، غنیة

دمحم, شطوطي  8504 
 8505 سطوطح،غنیة

حماد دمحم, شطا  8506 
 8507 سطاري ، أحمد
 8508 شطیبة ، سعدان
 8509 طشطوش، سایل عبد المولى
Organisé par le centre de recherches et études sur 
les Sociétés Méditerranéennes 9069 

 4697 شكوي ، كریمة
 8510 صكوشي، مریم

خلیلسكارنھ، بسیم   8511 
 8512 سكاكن ، عبد الرزاق

بایة, سكاكني  8513, 8514 
 10407 زكي ، خالد عبد الحلیم

أحمد,زكي  8515 
 10083 زكي، رمزي
 8519 ,8518 ,8517 ,8516 زكي، عالء
 8520 زكي،عالء
 8521 شكیوة ، راویة
 8359 شكیر سعید، خیرة
 8522 شكیر سعید، سمیرة
 8523 شكیرین ، دیلمي
 8524 سكیس، دمحم أمین

دمحم على, سكیكر  8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 



8530, 8531, 8532 
 8533 سكیكر، دمحم علي
 8534 شكر الفھاد ، حسام زیدان

زھیر, شكر  8535 
 8536 شكراوي ، لمیاء
 8537 زكراوي ، كمال
 8538 زكراوي، سعدیة
 8539 زكري ، إسماعیل
 8540 شكري ، علي

مستور, شكري  8541 
بھاء بھیج, شكري  8542, 8543, 8544, 8545 

سعید عبد الغفار أمین, شكرى  8546 
علي, شكري  4325 

عاطف, شكري  8547 
فھمي محمود, شكري  8548 

 8549 شكرین ، شفیق
جاسم دمحم, زكریا  8550 

 8551 زكریاء ، معسكري
 8552 زكریاء ، ربیع

سعد صالح, شكطي  8553 
 5563 شقور،سھام
 8554 زقان، سعیدة
 8201 زقار، رضوان
 8555 شقاقة، منال
 4501 .شقاقة، منال

 ,2274 ,2273 ,2272 ,2271 ,1442 صقر ،نبیل
2277, 2278, 2279, 3806, 8367 

 2276 ,2275 صقر نبیل

نبیل, صقر  

8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 
8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 
8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 
8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 

8576, 8577, 8578, 8579 
نبیل, .صقر  8580 

 ,8585 ,8584 ,8583 ,8582 ,8581 صقر، نبیل
8586 

 9279 سقسلي ، حنان
عادل عزام, سقف الحیط  8587 

 8588 سقف الحیط، عادل عزام
خمیس, طعم هللا  8589 

جرجس یوسف, طعمھ  8590 
سعید أحمد, شعلھ  8591, 8592, 8593 



دمحم فایق, زغلول  8594 
Ouabri , Farid 8595 
 8596 شعالن ، عمر

عبد المجید, زعالني  8597 
كمال, زغوم  8598 

 8599 شعوان ، سمیر
 8600 سغوان، عاشور
 8601 سعود، یحي یاسین
 8602 سعوداوي ، فتیحة
 8603 سعوداوي، رقیة
 8604 سعودي ، جمال

دمحم العربي, سعودي  8605 
دمحم توفیق, سعودي  8606, 8607, 8608 

دمحم عبد الغني, سعودي  8609 
 4792 سعودي، سمیة
Ouattara, Aboudramane 8610 
 7842 سعاد ، بن قارة
 8615 سعاد ، بوزینة
 8611 سعاد ، بوعیشاوي
 8612 سعاد ، زواوي
 8613 سعاد ، قدید
 8614 سعاد، صادوق
 797 سعاد، كحیلة
 8615 سعاد، قدید
 8617 ,8616 سعادي ، دمحم

دمحم, سعادي  8618, 8619, 8620, 8621 
ربیعة, سعادي  8622 

 8624 ,8623 سعادي، دمحم
دمحم مرعي, صعب  8625, 8626, 8627, 8628 

عاصم شكیب, صعب  8629, 8630 
 8631 شعبان ، كریم
 8632 شعبان ، عبد الحسین

دمحمعطا هللا, شعبان  8633 
 7091 شعبان، مروان وحید
 5392 شعبان، یاسین
 8634 شعبان، حسام أسامة
 4949 شعبان، عمر
 8635 شعبان، فتیحة
 8636 طعباش ، أمین
 8637 سعد ، نبیل إبراھیم
 3298 سعد ، ثامر



عمر, سعد ا   8638 
 8639 سعد هللا ،عمر

عمر, سعد هللا  
8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 
8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 
8650, 8651, 8652, 8653, 8654 

عمر إسماعیل,سعد هللا  8655 
 8658 ,8657 ,8656 سعد هللا، عمر
 8659 سعد هللا،عمر
 6481 سعد السعود، فطیمة
 8660 سعد سعود، إیمان

محمود, سعد عبد المجید  8661 
 8662 سعد عبد الجبار، سوسن

أنطوان, سعد  8663 
نبیل ، ابراھیم, سعد  8664 

نبیل إبراھیم, سعد  
8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 
8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 

8675, 8676 
دمحمالھجرسي, سعد  2906 

محي دمحم, سعد  8677 
جورج, سعد  8678, 8679, 8680 

عبد العزیز, سعد  
8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 
8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 

8691, 8692 
عبدو, سعد  8693 

 8695 ,8694 ,635 سعد، نبیل إبراھیم
 8696 ,3104 سعد، نبیل ابراھیم
 8697 سعد، محجوب حسن

 ,8702 ,8701 ,8700 ,8699 ,8698 سعد، عبد العزیز
8703 

 7339 سعد،عبد المحسن
صابر, طعیمة  8704 

 8705 زغدود ، علي
 8706 سعیود سھام
 8707 سعدودي ، یوسف
 8708 سعدودي، آمنة
 8709 سعدودي، یوسف
 8710 زعیمش، ریاض

عمر,سعدهللا  8711 
عمر إسماعیل,سعدهللا  8712 

 6395 سعداوي ، سعاد
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Thimonier, Didier 9170 
 1668 قیر،عائشة
 9171 قیرواني ، عبد القادر

دمحم, قدري باشا  9172 
 9173 قیط ، أحمد
 9174 قیط، أحمد

زھیرة جیاللي, قیسي  9175 
Thiollet, Jean- Pierre 9176 
Thirion, nicolas 9177 

كریمة قرنوز،  7550 
 9178 قرنان ، فتیحة
 9179 قرومي، حكیم

محمود سامي, قرني  9180 
 9636 ,9181 قرمي، عبد الغني
 9182 قرنینة ، خدیجة
 5551 قرنینة ، سلمى
 9183 قرنینة، نصیرة
 9184 قرمیة ، بوعیشاوي
 9185 قرمزلي ، دمحم
 9186 قرمزلي، زینب
 9187 قراوي ، عبد الرزاق
 9188 قرامطیة، خیرة
 9188 قرامطیة، فائزة
 8761 قراح، صبرینة
 9189 قرایري ، حمیدة
 9190 قرباعة،إیمان نصیرة
 9191 قربة ، نوال
 9192 قربة، سمیة
 8118 قرین جمیلة
 8120 قرین، جمیلة
 7606 قریو ، عماد الدین
 9193 قرینعي ، جمیلة
 7666 قریتلي ، أمینة
 6376 قرید ، أمال
 9194 قرید، عدنان
 2366 قریش ، رفیق
 9195 قریطم، عید



 9196 قریشي ، راضیة
 83 قریشي، حمیدة
 10344 قریفي غالیة

نبیل, قرقور  9197 
عبد الحمید, قرفي  9198 

 9199 قسم الوثائق للمحكمة العلیا
 9200 قسم الترجمة و التعریب
 9201 قسم الدراسات اإلنتخابیة

الدراسات اإلنتخابیة و القانونیة في مركز بیروت لألبحاث و قسم 
 9202 ,8693 المعلومات

منیر, قزمان  9203, 9204, 9205, 9206 
 9207 قطوش ، وھیبة
 9208 قطوش، مھدي

سیف رجب, قزامل  9209, 9210 
 9211 قصاد الزھرة
 9212 قطاش، نذیرة
 7416 قطاف ، أمیرة
 5342 قطاف، ریمة

سومیةقطاف،   9213 
دمحم علي, قطب  9214 

دمحم علي أحمد, قطب  9215 
الخیر, قشي  9216 

 2329 قزي، جوزف
 9217 قسیمة، دمحم

أحالم, قصیر  2042 
 9218 قسیس ، حیاة

عبد اللطیف, قطیش  9219 
 9220 قطیش، عبد اللطیف
Thomas de Saint Maurice 4633 
 9221 قشر، عبلة
 9222 قصري، حمزة
 9223 قشطولي، الھاشمي
 9224 قشطولي،الھاشمي
Thourot , Patrick 5648 
 6585 .قطفاوي، أحالم
Tissier , Albert 4655, 4656, 4657, 4658, 4659 
Tomasi, Jean-Paul 10389 
Torrekens, Michel 9225 
Touafek, Rabah 9226 
Tourdonnet, Renaud de 5738 
Tourme-jouannet , Emmanuelle 9227 



Tourneau, Philippe 9228 
Le Tourneau, Philippe 9229 
Tourneau, Philippe Le 9230 
Touzeil-divina, Mathieu 9231 
Travignot, édith 8907 
Travis, Hirschi 9232 
Treppoz, Edouard 5684 
Tricot, Daniel 2465 
Tricot, Juliette 5713 
Triepel, Heinrich 9233 
Trigeaud, Jean- Marc 9234 
Troper , Michel 9235 
Troper, Michel 9236 
Turpin, Dominique 9237, 9238 

محي الدین اسماعیل, علم الدین  9239 
 9240 علون ، العربي

رأفت نبیل, علوه  9241 
إبراھیم, علوان  9242 

دمحم یوسف, علوان  1296, 2594, 9243 
قاسم نایف, علوان  1704 
عبد الكریم, علوان  9244, 9245, 9246, 9247 

 9248 علواوي، نسرین
 5793 علواوي،أیوب
 6258 علواني ، حیاة

فرج,علواني ھلیل   9249, 9250 

فرج, علواني ھلیل  9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 
9256, 9257 

 10519 علواني، منیرة
 9258 .علواش ، أمینة

نعیمةعلواش ،   9259 
 9135 علواش ، خضرة

أمینة, علواش  8389 
فرید, علواش  9260 

رأفت نبیل, علوة  9261 
 9263 ,9262 علوة، دمحم نعیم

عمار, علوي  9264 
 1668 عمور،سارة

عمار, عمورة  9265 
 9266 عمورة، عمار

دمحم, علوطي  8099 
 9267 علوطي، عماد



 9268 علوقة، نصر الدین
 4876 عالل منیر

وائل أحمد, عالم  9270, 9271 
شریف دمحم, غنام  9272, 9273 

 5358 غالم، آسیة
 9274 عنان، جمال الدین
 9275 عالن، یونس
 9276 عالم، حسین
 9277 عالم، رمضان إبراھیم
 6754 عالوة ، مولود
 9278 عالوة ، دمحم
 9279 عالوي ، نعیمة
 9280 عالوي ، فدوي

ماھر صالح, عالوي الجبوري  9281 
 7486 عالوي، سعدیة
 9282 عالوي، عبد الغني
 9283 عاللي ، أدمحم
 9284 عاللي ، ناجي بلقاسم
 8276 عاللي ، لبنى

عبد العزیز طبي, عناني  9285 
 59 عماد ، ملیكة
 9286 عماد ، عماد
 6752 عماد عمر

حسن عبد الحلیم, عنایة  9287 
غازي, عنایة  9288 

بدیعة, غالییني  9289 
عباس, عمار  9290 

 9291 عماره، رانیا محمود
 8374 عمارة ، سلیمان

رانیا محمود عبد العزیز, عمارة  9292 
 9293 عمارة، البشیر
 5536 عمارة، سمیة
 7954 عماري ، أسماء
 9294 عماري ، ربیع

مریم, عماري  2225 
احمد, عماري  9295 

 5062 عماري،مریم
صالحعمارین ، حسني   9296 

خدیجة, عالق  10358 
 9297 .عالق، خدیجة
 4754 عالق، سیدعلي



 9298 عون هللا، حسین عبید
 9299 عون، رندة الفخري
 7137 عووضھ ،الفاتح
 4747 عوني، إیمان
 9300 غوالي، رقیة
 9301 عوامر، عز الدین

عمار, عوابدي  9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 
9307, 9308, 9309, 9310 

 2043 عوابدي، نوال
مفلح, عواد القضاة   9311, 9312, 9313, 9314, 9315 

شروق أسامة, عواد حجاب  9316 
 9317 عواد، یوسف
 9318 عواد، كمال دمحم
 9319 عواضة، حسن دمحم

زرارة, عواطف  9320 
 9321 عواطف، سلیمان فیسة
 3397 عنبتاوي، منذر

عاطف, علبي  9322 
أحمدزینب , عوین  9323 

نجیب بن عمر, عوینات  9324 
 9325 عوینة ، شریفة
 9326 عودة ، عقیل عزیز
 9327 عودة عبد الجواد ، ناصر عبد هللا

أبو الفتوح حامد, عودة  9328, 9329 
أبوالفتوح حامد, عودة  9330 

دمحم مكاوي, عودة  9331 
عبد القادر, عودة  9332 

 9333 عودة، جاسر
ابراھیمعودة، صادق   132 

 9334 عویسي ، نادیة
نادیة, عویسي  10174 

 9335 عنتر ، بوجردة
عبد الحمید مرسي, عنبر  9336 

 9337 عوض دمحم ، أمیرة فتحي
زینب حسین, عوض هللا  9338 

عوض عبد الجلیل, عوض الترساوي  9339 
أحمد,عوض بالل  9340 

 9342 ,9341 عوض خلیفة ، عبد الكریم

علي,عوض حسن   9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 
9348 

محمود دمحم, عوض سالمة  9349 



دمحم محي الدین, عوض  9350 
أحمد الزعبي, عوض  9351 

أحمد علي, عوض  9352 
عوض دمحم, عوض  9353 

علي جمال الدین, عوض  9354, 9355, 9356 
علي حسن, عوض  9357 

 9358 ,5338 عوض، محسن
 9359 عوض، رمسیس
 4916 عوفي ، نریمان
 9360 عوفر ، تسفي

فیصل عبد الرحمن, علي طھ  9361 
عادل عبادي, علي عبد الجواد  9362 

 9363 علي ، أوحیده
 9364 عمي ، دمحم
 9038 علي ، بوحنیش
 9365 على ، جریشة
 9366 علي ، حسین
 9367 علي ، سعید السید
 9484 على ، قدوش
 9368 عمي ،حفیظة

منصور، عبد هللاعلي   9369 
 9370 علي أبو عیانة، دمحم دمحم
 10094 ,6799 علي إبراھیم

عبد هللا حسین, علي محمود  9371 
 9372 علي دمحم ، وفاء دمحم
 9373 علي دمحم ، المبیضین

بدیعة, علي أحمد الطمالوي  9374 
علي دمحم, علي أحمد  9375 

حكیم, علي میرة أوسعید  2258 
شوكتعلي إحساق   9893 

 9376 على مرزوق، رضوان الشافعي
عبد الصبور عبد القوي, علي مصري  9377 

 9378 علي األنباري، دمحم خضیر
دمحم علوم دمحم, علي المجمود  9379 

 9380 علي النداوي ، حقي اسماعیل
 9381 علي المحاسنة ، دمحم أحمد
 9382 علي النسور ، بالل

بكرإسماعیل أبا , علي البامري  9383 
 9384 علي الباز ، بشیر
 9385 علي الخالدي ، حمید سلطان
 9386 علي الجابري ، إیمان دمحم



 9387 علي الجبوري، صالح حسین
 9388 علي الدحان ، شرف دمحم
 9389 علي الخطابي ، عبد العزیز رمضان

دمحم حسین, علي الشامي  9390 
 9391 على الزیباري، میكائیل رشید

حسین دمحم بیومي, الشیخعلى   9392 
 9393 علي الكسار، سلوان
 9394 علي الظنحاني ، سالم خمیس
 9395 علي العاني، عبد الوھاب خیري
 9396 علي العبد هللا، صالح حسین

جالل, علي العدوي   9397, 10290 
السید أحمد, علي بدوي  9398 

 9399 علي خلیفة، الكواري
أحمد دمحم, علي داود  9400, 9401, 9402, 9403 

 9405 ,9404 علي داود، أحمد دمحم
 9406 علي جانكیر ، فارس

صادق احمد,علي یحیى   9407 
 9408 علي جراح، دمحم الشریف
 9409 علي دراز ، رمزي دمحم

رمزي دمحم, علي دراز  9410, 9411 
 9412 علي دراز، رمزي دمحم
 9413 علي حسن ، صالح علي

طوالبة علي حسن دمحم  6562 
طرح البحور, على حسن فرج  9414 

 9417 ,9416 ,9415 علي حسن، صالح علي
حسن, علي حسین علي  9418 

دمحم, علي راتب   9419 
 9420 علي راتب ، دمحم
 9421 علي صادق ، ھشام

ھشام, علي صادق  9422 
ھشام صادق, علي صادق  3312, 9423, 9424 

 9425 علي شتا، السید علي
محمود دمحم, علي صبره  9426 

 9427 علي صغیر ، جمال
 9428 علي قارة ، حمیدة
 9430 ,9429 علي قاسم ، علي دمحم

طھ أحمد, على قاسم  9431 
علي دمحم, علي قاسم  9432, 9433, 9434, 9435, 9436 

 9438 ,9437 علي قاسم، علي دمحم
 9439 علي قطیط ، علي عبد الرحمن
 9352 علي عوض حسن



 9440 علي عوض، حسن
 9441 علي غنیم ، دمحم مرسي
 9442 علي غافل ، سعید
 9443 علي عبد هللا ، صالح حسین
 9444 علي عبیدو ، علي إبراھیم

نزار أحمد, علي عتیق  9445 
 9446 علي فقیھ،ھانیة دمحم

أسامة حامد, علي  9447 
جابر محجوب, علي  9448 

یحي إبراھیم, علي  9449 
سعید السید, علي  9450 

عثمان یاسین, علي  9451 
 10171 عمي، موسى
 8091 عمي، راضیة
 9452 علي، سعید حسین
 9453 علي، سفیان لطیف
 5493 عمیمور، محي الدین
 4819 علیالت، حبیبة

برھان, غلیون  1504 
 9454 علیوة ، لیلى منال
 9455 علیوش ، نسیمة
 2395 غندوس جیجقة

 ,2399 ,2398 ,2397 ,2396 ,2394 غندوس ججیقة
2400, 2401 

كمال, علیوش قربوع  9456 
كمال قربوع, علیوش  9457 

 9458 علیوش، سامیة
 9459 علیلي حفصة
 9460 علیلي، زھیة
 7607 غنیمي، علي
 9461 غنیمي، فاطمة الزھراء
 9462 علیلیش، سومیة
 9463 ,4964 عمیمر، نعیمة
 9276 عمیمر، ذھبیة

فریدة, عمیمش  5429 
 9464 علیا، خافي

ربحي مصطفى, علیان  9465, 9466, 9467, 9468, 9469 
 9470 علیان، فاطمة الزھراء
 9471 غلیاوي، دمحم
 7730 .غلیاوي، فطیمة
 9472 علیاتي، دمحم



 5566 علیاتي، یحي
 9473 عمیة ، لیلى
 6441 غنیة ، بن بركة
 9474 عنیبة ، أحمد الشریف
 9475 غلید، بالل
 9476 عمیر ، یسرى

سعاد, عمیر  9477 
 9478 عمیري، مریم
 9479 عمیري، عدنان

دمحم, عنجریني  9480 
 9482 ,9481 عمیش ، رابح
 9483 عمیش، حسینة
 9484 عمر ، محیوز
 9485 عمر ، بوعبون
 9486 عمر المنصوري ، أبو جعفر

محمود السید, عمر التحیوى  
9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 
9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 

9497 
 9498 عمر التحیوي، محمود السید
 9499 عمر الدمھوجي، یاسر أحمد
 9500 عمر السلیفاني، سیبل جعفر حاجي

دمحم قدري, عمر الشریف  9501 
 9502 عمر الشریف، دمحم قدري
 9503 عمر سلیمان ، مریوان
 9504 عمر عبد هللا ، خاموش

نبیل, عمر  9505 

نبیل إسماعیل, عمر  
9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 
9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 

9516, 9517 

حمدي باشا, عمر  9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 
9523 

حمدي علي, عمر  9524 
حسن, عمر  9525 
حسین, عمر  9526, 9527 

حسین حنفي, عمر  9528 
سامان فوزي, عمر  9529 

عماد, عمر  9530 
عمتوت, عمر  9531 

 9532 عمر، أبوبكر صدیق
 9533 عمر، نبیل إسماعیل
 9534 عمر، حمدي باشا
 9535 عمر، شعبان



 9536 عمر، فرح
 9537 عمر،ریبین أبوبكر

دمحم یوسف, عمرو  9538 
دمحم سامح, عمرو  9539 

عدنان, عمرو  9540, 9541, 9542 
 9543 عمرو، إیھاب
 9544 عمرو، خلیل
 9545 عمرون ، علجیة
 6216 عمرون، العید
 9546 عمروش ، أحسن

الحسین, عمروش  9547, 9548 
فاطمة الزھراء, عمروش  337 

 9550 ,9549 عمروش، أحسن
 9550 عمروش، الحسین
 9551 عمروش، حسین
 9552 عمران ، جابر فھمي

مصطفى أحمد, عمران الدراجي  9553 
، فاطمة الزھراءعمران قسوم   8054 

محمود سعید, عمران  9554 
السید دمحم السید, عمران  9555, 9556 

عبد الحمید, عمران  9557 
فارس دمحم, عمران  9558 

دمحمعلي,عمران  9559 
 9560 عمران، جابر فھمي
 3236 عمران، علي سعد
 9561 عمراوي مسعودة

السعید, عمراوي  9562 
السیدمحمود , عمرالتحیوي  9563, 9564 

ولید, غمرة  9565 
 9566 عمري ، حدة
 9567 عمري ، عبد القادر
 9568 عمریو ، عبد القادر

منال فنجان, علك  9569 
ضو مفتاح دمحم, غمق  9570 

 9571 غانم ، دمحم حسن
 9572 غالم ، عبد القادر
 9574 ,9573 غانم المنصوري، یوسف عودة

دمحم أحمد, غانم  9575, 9576 
شریف دمحم, غانم  9577 

عالء,غانم  7944 
 9578 غانم، إبراھیم



 9579 غانم، عبد هللا عبد الغني
 2368 غالم، فایزة
 8250 غالم،نادیة

سمیر فرنان بالي, عائدة حنا  5422 
 7478 عائشة ، الوجدي
 35 عائشة ، بوریاح
 291 عائشة ، بوصوار
 9580 عائشة ، خالفي

زولیخةعائشة ،   5602 
 9581 عائشة ، قیر
 9582 غالي ، الفقي
 5434 غالي، بطرس بطرس

إسماعیل معراف, غالیة  9583 
سمیر, عالیة  9584, 9585, 9586 

 3872 عالیة، سمیر
 8420 غالیة، قریفي
 9587 عالیة،سمیر
 9588 عامر ، مصباح
 9589 ظاھر ، برھم دمحم
 9590 ظاھر الطائي ، دمحم حسن علي

دمحم سید أحمد, عامر  9591 
حیاة, عامر  9592 

صالح الدین, عامر  9593 
فؤاد أحمد, عامر  9594, 9595 

 4865 عامر، منال
 2714 عامر، صالح الدین
 9596 غانس، حبیب الرحمان
 9597 عابد ،فتیحة
 9598 عابد، حكیم

دمحم احمد, عابدین  9599 
أحمد, غاي  9600, 9601 

 9602 عادل ، قربان
 9603 عادل، عكروم

سمیره, عاید الدیات  9604 
سمیر صادق, عادي  9605 

 9606 عاید، یاسین
 6333 عاید، صبرة
 5086 عاید، كریمة
 9607 عاید، عائشة
 9608 عایدي، میھوب
 9609 عایش ، رجب



 9610 غارودي، روجیھ
 9611 عارف فراج، خالد عطیة
 9612 عاشور ، وحید
 9613 عاشور ، ذبیح
 2073 عاشوري، سمیة
 9614 عاشوري، سمیرة
 9615 غازي ، محمود إبراھیم
 5483 غازي أبوعرابي

أماني, غازي جرار  9616 
طھ عوض, غازي  9617 

 8390 عاقب، مصطفى
حازم دمحم, عتلم  9618, 9619, 9620 

 9621 عبلول ، محمود
مالك, عبال  9622 

 9623 عثمان ، شریف
غنیمعثمان دمحم   9465 

 9624 عثمان النعیمي ، أبو بكر أحمد
دمحم علي, عثمان الفقي  9625 

محمود, عثمان  9626 
أحمد سلطان, عثمان  9627 

أحمد عبد الحكیم, عثمان  9628, 9629 
جمال عبد الفتاح, عثمان  9630 
حسین عثمان دمحم, عثمان  9631 

ضیاء مصطفى, عثمان  9632 
 9633 عثمان، أمین
 9634 عثمان، أبو بكر أحمد
 9635 عثماوي ، الحسین
 9636 عثماوي، الحسین
 9637 عثماني ، دمحم
 7673 ,1754 عثماني ، دمحم سعید
 8009 عثماني ، یاسین سعید
 10652 عثماني ، فایزة
 9638 عثماني، ھشام
 4980 عثماني، بھیة

عبد هللا علي, عبو سلطان  9639 
عبد هللا علي, عبو  9640 
صعب ناجي, عبود الدلیمي  9641 

 9642 عبودي، الھواریة
لخمیسي, عثامنیة  9643 

 9644 عبابنھ، فواز ھاني
محمود أحمد, عبابنة  3460 



 9645 عبابسة، حسینة
 9646 عباد، بشرى

أحمد, عبادة  9647 
 1965 عبادة، عبد اللطیف

إیمان, عبادي  5112 
بتول صراوة, عبادي  9648, 9649 

 334 عبادي، الزھرة
 8182 عباس ، عباس
 9650 عباس التركي ، منال

دمحم صالح الدین, عباس حامد  9651, 9652 
أحمد قطب, عباس  9653 

دمحم خلیل, عباس  9654 
أحمد قطب, عباس  9655 

صالح, عباس  9656 
 9657 عباس، ولید دمحم
 9658 عباس، دمحم
 2369 عباسي ، آیة

إمامعبد هللا ، بن   1834 
 1143 عبد هللا ، سلیماني
 9659 عبد هللا مال زاده، زیاد عبد الرحمن
 9660 عبد هللا مالزاده ، زیاد عبد الرحمن
 9661 عبد هللا ألكتبي ، وسام توفیق
 9662 عبد هللا أبو سمھدانة ، عبد الناصر

مدھش دمحم أحمد, عبد هللا المعمري  9663 
إبراھیمعبد هللا الحمداني، دمحم   9664 

 8171 عبد هللا الحاج، صابرة
 9665 عبد هللا الحاج، صدیق
 9666 عبد هللا الیاس ، البیطار

نجیب أحمد, عبد هللا الجبلي  9667, 9668 
عبد هللا طھ, عبد هللا السلماني  9669 

 9670 عبد هللا الطائي ، عبد هللا سالم
عز الدین مرزا ناصر, عبد هللا العباسي  9671 

 9672 عبد هللا بندیان، سوران إسماعیل
 9673 عبد هللا بیدار ، آدم عبد الجبار

إدریس عبد الجواد, عبد هللا بریك  9674 
 9675 عبد هللا حسن ، حسن

سمیة على عبد الوارث, عصام توفیق قمر, عبد هللا شمت المجیدال  9966 
 9676 عبد هللا سلیمان سلیمان

هللا أحمدعبد , عبد هللا غرابیة  9677 
 2889 عبد هللا فكري الخاني

آمال كامل, عبد هللا  9678 



ھادي دمحم, عبد هللا  9679 
ھدى, عبد هللا  9680 

عالء الدین كاظم, عبد هللا  9681 
عبد هللا عبد الكریم, عبد هللا  9682, 9683, 9684, 9685 
عبد الغني بسیوني, عبد هللا  9686, 9687, 9688 

فتحي عبد الرحیم, عبد هللا  9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 
9694 

 9111 عبد هللا، أسماء
 10353 عبد هللا، ثناء فؤاد
 9695 عبد هللا، بورقعة
 9696 عبد هللا، خیرات
 9697 عبد هللا، عبد السالم

السید, عبد المولى  9698 
 215 عبد النور ، شرفي
 9699 عبد النور، ناجي
 8559 عبد النوري صالح
 9700 عبد المھدي، فكري عطا هللا
 9701 عبد األمیر الیاسین ، جعفر

مال هللا جعفر, عبد الملك الحمادى  9702 
جندي, عبد الملك  9703, 9704, 9705, 9706, 9707 

عماد مجدي, عبد الملك  9708 
عبد العزیز, عبد المنعم خلیفة   9709 
عبد العزیز, عبد المنعم خلیفة  9710, 9711 

 9712 عبد المنعم دبش، عمرو أحمد
 9713 عبد المنعم حسونة ، بدریة

ھویدا دمحم, عبد المنعم  9714, 9715 

سلیمان, عبد المنعم  
9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 
9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 

9726, 9727 
 9728 عبد المنعم، موسى إبراھیم
 9729 عبد المنعم، دمحم أحمد
 9731 ,9730 عبد الاله المراغي ، أحمد
 9732 عبد الالوي ، إیمان
 9733 عبد الھادي السید ، الشربیني

نبیل أحمد, عبد الھادي  9734 
دمحم فتحي, عبد الھادي  9735, 9736 
حیدر أدھم, عبد الھادي  9737, 9738, 9739 

رشید, عبد الھادي  9740 
 9741 عبد الھادي، بوعزة

توفیق صالح عبد الھادي،  3819 
 9742 عبد الھادي، بشار جمیل
 9743 عبد الھادي، حنان السید



السید, عبد الوھاب عرفة  9744 
أحمد دمحم, عبد الوھاب  9745 

دمحم رفعت, عبد الوھاب  9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 
9751, 9752, 9753, 9754, 9755 

دمحمرفعت, عبد الوھاب  9756 
حمزة, عبد الوھاب  9757 

 9758 ,3758 عبد الوھاب، دمحم رفعت
فیصل ذكي, عبد الواحد  9759 

عبده عبد الجلیل, عبد الوارث  9760 
 9761 عبد الواسع، عبد الباسط دمحم

دمحم أحمد, عبد النبي  9762 
عالء, عبد المتعال  9763 

 9764 عبد المحمود ، عباس أبو شامة
دمحم, عبد المجید إسماعیل  9765 

عمر إبراھیم, عبد المجید حمروش  9766 
منیر, عبد المجید  9767, 9768, 9769 

رضا عبد الحلیم, عبد المجید  9770, 9771 
قدري علي, عبد المجید  9772 

إیھاب, عبد المطلب  9773, 9774, 9775, 9776, 9777 
 9779 ,9778 عبد المطلب، إیھاب

عثمان عبد الرحمن, عبد اللطیف دمحم  9780 
القاضي الشیخ, عبد اللطیف دریان  9781 

أحمد, عبد اللطیف  9782 
براء منذر كمال, عبد اللطیف  9783 

عاطف دمحم, عبد اللطیف  9784 
فاتن, عبد اللطیف  9785 

 9786 عبد المقصود سعد، إسالم ھاشم
 9787 عبد المقصود، دمحم أبو بكر

دمحم أحمد, عبد النعیم  9788 
محمود السید, عبد المعطي خیال  9789 

 9790 عبد التواب ، معوض
أحمد إبراھیم, عبد التواب  9791, 9792 

دمحم سید, عبد التواب  9793 

معوض, عبد التواب  

9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 
9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 
9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 
9809, 9810, 9811, 9812, 9813 

معوض,التوابعبد   9814, 9815, 9816, 9817 
 9819 ,9818 عبد التواب، معوض

رضا عبد الحلیم عبد المجید, عبد الباري  9820 
 9821 عبد الباري، حمو
 9822 عبد الباسط ، دمحم فؤاد



 9823 عبد الباسط نصر ، عمار السید

دمحم فؤاد, عبد الباسط  
9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 
9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 

9834 
 9836 ,9835 عبد الباسط، دمحم فؤاد
 9837 عبد الباقي محمود العزاوي ،لمى
 4464 عبد الباقي عبد المنعم أبوزید

عمر دمحم, عبد الباقي  9838 
 9839 عبد البخیت، أحمد فالح

عصام عفیفي, عبد البصیر  9840, 9841 
مصطفى أحمد, عبد الجواد حجازي  9842 

مصطفى, عبد الجواد  9843 
 9844 عبد الجلیل ، إبراھیم دمحم
 10550 عبد الحلیم ، دغیش

یسریة, عبد الجلیل  9845 
 9846 عبد الحمید ، عزوز
 9847 عبد الحمید ،الشواربي
 9848 عبد الحمید نبیھ ، نسرین
 9849 عبد الحمید نبیھ ،نسرین

نسرین, عبد الحمید نبیھ  9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 
9855, 9856, 9857 

 9859 ,9858 عبد الحمید نبیھ، نسرین
 9860 عبد الحمید أحمد، دمحم أحمد

 ,3129 ,3128 ,3127 ,3126 ,3125 عبد الحمید الشواربي
3130 

 9861 عبد الحمید السید ، أحمد
ھاني جمیل, عبد الحمید الطراونة  9862 

ماجددانیة , عبد الحمید العبیدي  9863 
 7630 عبد الحمید حراوبیة
 9864 عبد الحمید كامل، دمحم فاروق

آمال, عبد الحمید  3148 
دمحم محي الدین, عبد الحمید  9865 

أحمد طالل, عبد الحمید  9866 

دمحم سامي, عبد الحمید  7013, 9867, 9868, 9869, 9870, 
9871, 9872, 9873 

نسرین, عبد الحمید  9874 
أشرف رمضان, الحمیدعبد   9875, 9876 

مفتاح خلیفة, عبد الحمید  9877, 9878, 9879 
ثروت, عبد الحمید  9880 

حسن, عبد الحمید  9881 
رجب, عبد الحمید  9882, 9883 

رضا السید, عبد الحمید  9884, 9885 



عبد الحمید الدیسطي, عبد الحمید  9886 
 9887 ,6320 عبد الحمید، دمحم سامى

الحمید، األحدبعبد   9888 
أحمد, عبد الدائم  9889 

إبراھیم, عبد الخالق  9890 
جودة, عبد الخالق  9891 

عبد المعطى, عبد الخالق  9892 
فوزي, عبد الخالق  9893 

 9894 عبد الحاج، فوزیة
 9895 عبد الدایم عبد الحمید، حسني محمود
 9896 عبد الدایم عبد الصمد، حسني محمود

حسني محمود, الدایمعبد   9897, 9898, 9899, 9900, 9901 
 9902 عبد الدایم، حسني محمود

علي دمحم, عبد الحافظ السید  9903 
عبد الرشید,عبد الحافظ  9904 
زینة غانم, عبد الجبار الصفار  9905 

 9906 عبد الجبار الكبسي، بشیر جمعة
غازي جمال خلیفة, عبد الجبار توفیق البیاني  2931 

 9907 عبد الحي خطاب ، إكرامي بسیوني
 9908 عبد الحي، رشا

مایسھ كمال, عبد الحكیم أحمد  9909 
 9910 .عبد الحكیم مصطفى ، الشرقاوي

صفاء الدین دمحم, عبد الحكیم الصافي  9911 
 9912 عبد الحق ، عامر
 3258 عبد الحق حمیش

أیمن, عبد الحفیظ  9913 
 9914 عبد الحفیظ، أیمن
 9915 عبد الحفیظ، صفوت أحمد

دمحم طارق, عبد الرؤوف الخن  9916 
 6284 عبد الرؤوف حسب هللا ، مالسي
 9917 عبد الرؤوف، أسامة عادل
 9918 عبد الرءؤف، خلف هللا أبو الفضل
 9919 عبد الرازق حمادة، حمادة
 9920 عبد الرحمن ، بن سالم
 1136 عبد الرحمن ، بودربالة

سامي جاد, واصل عبد الرحمن  9921 
حسین أحمد, عبد الرحمن التھامي  9922 

 9924 ,9923 عبد الرحمن الدسوقي ، دمحم
 9925 عبد الرحمن الشیخ ، رمزي رشاد

رمزي رشاد, عبد الرحمن الشیخ  9926 
الصادق, عبد الرحمن الغریاني  9927 



 9928 عبد الرحمن عبد اللطیف ، عثمان
دمحم سعید, عبد الرحمن  9929 

أظنین خالد, عبد الرحمن  9930 
حمدي, عبد الرحمن  9931 

عبد هللا دمحم, عبد الرحمن  9932 
عبد الرحیم عنتر, عبد الرحمن  9933 
عبد الرحیم عنتر, عبد الرحمن . 9934 

فایز أحمد, عبد الرحمن  9935, 9936, 9937 
فایزأحمد, عبد الرحمن  9938 

 9939 عبد الرحمن، مخلوف
الرحمن، بوزیدعبد   9940 

 3922 عبد الرحمن، عبد الملك طھ
 9941 عبد الرحمان ، العایب
 5591 عبد الرحمان ،مخلوف

دمحم سعید, عبد الرحمان  9942 
فایز أحمد, عبد الرحمان  9943 

 7552 عبد الرحیم ، سامح جمیل
 5892 عبد الرحیم إسماعیل زیتون
 9944 *عبد الرحیم الحیاري، ماجد أحمد

إبراھیم أحمد, عبد الرحیم الشرقاوي  9945 
حوریة دمحم, عبد الرحیم بوبریة  9946 

عاطف جابر طھ, عبد الرحیم  9947 
دمحم فاروق, عبد الرسول  9948 

 9949 عبد الرضا، بلقیس
 4702 عبد الرزاق ، قسوم

عبد الفتاح, عبد الرزاق محمود  9950 
 9951 عبد الرزاق أحمد ،السنھوري

الرزاق أحمد، السنھوريعبد   9952 
عمر فخري, عبد الرزاق الحدیثي  9953 

 9954 عبد الرزاق بن عمار ، بوضیاف
دربال, عبد الرزاق  9955 

 9956 عبد الرزاق، نور الدین
 4681 عبد الرزاق، جعلوك
 4899 عبد الرزاق، عمیري
 9957 عبد الرشید ، جمال
 5292 عبد السالم ، نور اإلیمان

رضا, السالمعبد   9958 
سعید سعد, عبد السالم  9959, 9960, 9961 

 9962 عبد السالم، زینب دمحم
 9963 عبد الصمد، إسالم دمحم
 9964 عبد الشھید علي ھیبة، غادة علي



 9965 عبد السمیع ، أسامة السید
مصطفى, عبد السمیع دمحم  9966 

عصام عبد الفتاح, عبد السمیع مطر  9967 
السمیع مطر، عصام عبد الفتاحعبد   9968 

أسامة السید, عبد السمیع  9969, 9970, 9971, 9972 
الحلوجي, عبد الستار  9973 

فوزیة, عبد الستار  9974, 9975 
 2293 عبد الصدوق ،دمحم
 9976 عبد الصدوق، لیلى
 9977 عبد الصدوق، دمحم
 9978 عبد الصدوق، نسیمة

براء منذر, عبد الطیف  9979 
 9980 عبد الشكور، نبیلة

علي أحمد, عبد الزعبي  9981 
القاضي الشیخ, عبد الطفیف دریان  9982 

 9983 عبد الكیم سعید، دانا
 9984 عبد الكریم ، ت
 9985 عبد الكریم ، دحماني
 9986 عبد الكریم ، عالء عبد الحمید
 9987 عبد الكریم ،شوقي إبراھیم
 979 عبد الكریم المحیمید، أحمد
 9988 عبد الكریم الجبوري ، حامد إبراھیم

سالفة طارق, عبد الكریم الشعالن  9989 
 9991 ,9990 عبد الكریم عالم ، رمضان إبراھیم
 9992 عبد الكریم عالء ، شوقي إبراھیم
 9997 ,9996 ,9995 ,9994 ,9993 عبد الكریم عالم، شوقي إبراھیم

ممدوح, عبد الكریم  9998 
السید ، سامح عبد القوي  9999 

 6928 عبد القادر ، موسى
 10000 عبد القادر ، شیخي
 7802 عبد القادر بن عزوز

عزت, عبد القادر  10001, 10002 
 10003 عبد القادر، ربیع
 10004 عبد القادر، عودة
 10005 عبد القرغولي، قحطان ھادي
 10006 عبد الغني ، إیھاب مصطفى

عبد هللاعبد الغني ، بسیوني   10007 
 10008 عبد الغني ، عیاد
 10009 عبد الغني الرفاعي ، عزة إسماعیل

عبد هللا, عبد الغنى بسیوني  10010 
 10011 عبد الغني رضوان، جمال عاطف



دمحم عبد المنعم, عبد الغني  10012, 10013 
سمیر دمحم, عبد الغني  10014 

 10015 عبد الغني، إیھاب مصطفى
مصطفى عبد الغني،  3397 

أشرف, عبد العلیم الرفاعي  10016, 10017, 10018 
 10019 عبد العلیم الشیخ ، أسامة

صالح یوسف, عبد العلیم  10020 
خالد رمضان, عبد العال سلطان  10021 

عكاشة دمحم,عبد العال  322, 10022, 10023, 10024, 
10025, 10026, 10027 

 10028 عبد العال، سامي دمحم
العال، صبري جلبيعبد   10029 

 10032 ,10031 ,10030 ,8070 عبد العال، عكاشة دمحم
 10034 ,10033 عبد العال،عكاشة دمحم

أسامة, عبد العالیم الشیخ  10035 
 10037 ,10036 عبد الظاھر، أحمد

مدحت دمحم, عبد العزیز إبراھیم  10038, 10039 
 1482 عبد العزیز محمود سالم

دمحم ، عزت صالحعبد العزیز   10040 
أري عارف, عبد العزیز المزوري  10041 
سمیر حامد, عبد العزیز الجمال  10042 
محمود دمحم, عبد العزیز الزیني  10043, 10044, 10045, 10046 

فلیب وود, عبد العزیز القاسم . 10047, 10048 
معن عبد الرحیم, عبد العزیز جویحان  10049 

حمادة عیدعبد العزیز حمدان ،   10050 
 10051 عبد العزیز حمدان، حماده عید
 10052 عبد العزیز داود، إبراھیم
 10053 عبد العزیز قوطة ، نبیل عبد الفتاح
 10054 عبد العزیز عبد المنعم، خلیفة
 10055 عبد العزیز فھمي ، ھیكل

میلود بن, عبد العزیز  10056 
دمحم, عبد العزیز  10057, 10058 

مصلح حسن, العزیزعبد   10059 
أسامة, عبد العزیز  10060 
جابر, عبد العزیز  10061 
سلیم, عبد العزیز  10062 
خالد, عبد العظیم أحمد  10063 

أحمد دمحم, عبد العظیم الجمل  10064 
، رنا عطا   10065 عبد العظیم عطا 

 10066 عبد العظیم، بوضیفة
 10068 ,10067 عبد الغفار ، أنس دمحم



 10071 ,10070 ,10069 عبد الغفار، أنس دمحم
 10072 عبد الغفار،أنس دمحم
 10073 عبد الفتاح ، دمحم لطفي
 10074 عبد الفتاح ، جرود
 10075 عبد الفتاح مطر ، عصام

سلیمان عبد المنعم, عبد الفتاح مصطفى الصیفي  3998 
عابد فاید, عبد الفتاح فاید  10076 

فاید، عابد فایدعبد الفتاح   10077, 10078 
محمود سمیر, عبد الفتاح  9033, 10079 

دمحم السعید, عبد الفتاح  10080 
خالد, عبد الفتاح  10081 

 10082 عبد الفتاح،مراد
 10083 عبد الفضیل، محمود

ابراھیم علي ابراھیم, عبد ربھ  10084 
خانزاد أحمد, عبد  10085 

 10087 ,10086 عبده إمام ، دمحم دمحم
دمحم دمحم, عبده إمام  10088 

 10089 عبده إمام، دمحم دمحم
دمحم دمحم, عبده امام  10090 
دمحم علي, عبده  10091, 10092, 10093 

مسلم عقیل, عبده  10094 
 8398 عبدون ، سفیان
 10095 عبدون الجبوري ، ھاشم فارس
 10096 عبدون، إلھام
 5070 عبدون، رشید

مریمعبدلي   10097 
 1647 عبدلي، مریم

إدریس عبد الجواد, عبدهللا بریك  10098 
عبدهللا عبد الكریم, عبدهللا  10099 

عبد الرءوف, عبدالمتولي  10100 
 10101 عبدالقادر، شرفي
 10102 عبدات، ھاجر
 7537 عبدي ، بشرى
 10103 عبید احمیدة

مزھر جعفر, عبید  10104 

رؤوف, عبید  10105, 10106, 10107, 10108, 
10109 

 10110 عبید، موفق علي
 10111 عبید، دمحم كامل
 10112 عبید، رؤوف

لورنس دمحم, عبیدات  10113 



دمحم, عبیدات  10114 
ذوقان, عبیدات  10115 

یوسف دمحم, عبیدات  10116 
دمحم, عبیدي  10117 

 10118 عبیدي، دمحم
 10119 عبیر ، بن زاید
 34 عبیر ، سابا
 10120 غبیش ، جمیلة

عثمان, عبیكشي  7950 
 10121 عبیكشي، عثمان

السید, عتیق  10122 
 7955 عتیقي ، سعاد
 10123 عبر، رشا خلیل
 10124 عبروس ، دمحم أمین
 10125 عبري ، فریدة
 10126 عتصامنیة، أیوب
 7605 عبعوب ، فاروق
 10127 عدنان ، خان
 4335 عدنان ملكاوي بشار
 10128 عدنان الوقفي ، آالء
 10130 ,10129 غیالن العبودي، عثمان سلمان
 9289 عدنان ضناوي

خیر, عدنان  10131 
 10132 عیالن، نوال
 10133 عدمان، كنزة

عبد القادر, عدو  10134 
 4974 عدول ، عبد القادر

ناصر دادي, عدون  9941 
 10135 عیوش ، نور الدین
 10136 عدلي ، عصمت

خالد, عدلي أمیر  10137 
 10140 ,10139 ,10138 عدلي أمیر، خالد

أمیر خالد, عدلى  10141, 10142, 10143, 10144, 
10145, 10146, 10147, 10148 

خلیل, عدلي  10149, 10150, 10151, 10152, 
10153, 10154 

عصمت, عدلى  10155, 10156 
دمحم عبد العزیز, عجمیة  10157 
العزیزدمحم عبد , عجمید  10158 

 5375 عیاد ، دمحم عبد الغني
 10159 عیاد ،توفیق



 10160 عیاد الملیجي، دمحم سامي
دمحم علي السالم, عیاد الحلبي  10161, 10162 

دمحم علي سالم, عیاد الحلبي  10163, 10164, 10165 
 10166 عیاد توفیق

أحمد, عیاد  10167 
القاضي طالل, عجاج  10168 

علي حامدسامي , عیاد  10169 
عبد العزیز, عیاد  10170 

 10171 عیاد، ھجیرة
 10172 عیاش ، محسن

نزیھة لكحل, عیاط  10173 
 6485 عیاش، یوسف
 6329 عیاش، دلیلة
 10174 غیاطو صلیحة
 2364 غیاطو، رتیبة
 10629 ,10175 عیاشي، جمال

الجیاللي, عجة  10176 
 10177 عجة، الجیاللي
 10178 عجة،الجیاللي

زیاد, عیتاني  10179 
 7341 عید ،أحمد دمحم

دمحم فتحي, عید  10180 
عادل عبد الفضیل, عید  10181 

 8474 عید،نبیلة
طارق كاظم, عجیل  10182, 10183 

 10184 عجیل، طارق
 10185 عجیل، طارق كاظم
 5003 عیدات ، وسام
 10186 عیدي، أمین
 10187 عجرود ، وفاء

فاطمة الزھراءعجرود أمینة ،   10188 
 10189 عجروش، أسامة إسماعیل

دمحم سعید, عدرة  10190 
 7837 عیسو ، فضیل

دمحم, عیساوي  5208 
 10191 عیساوي، عبد القادر
 5209 عیساوي،دمحم
 10192 عیساني ، حسین
 10193 عیساني، حبیبة

جمال دمحم, غیطاس  10194 
 7092 عیسى ،جمال



 2957 عیسى دمحم قحل
 10195 عیسى المزوري ، حبیب إدریس
 10196 عیسى الحیالي ، سعد عبد الوھاب
 10197 عیسى خالد عدلي أمیر، أمیرة
 10198 عیسى دیلمي، صلیحة
 10199 عیسى عبد القادر ، لطرش علي

إبراھیم سلیمان, عیسى  10200 
أحمد, عیسى  10201 

ریاض, عیسى  10202 
 10203 عیسى، إبراھیم

جمالعیسي،   7093 
 5214 غرناوطي ، دمحم
 10204 عروة، نجاة
 10205 عروسي ، دمحم

أمینة, عروسي  5513 
 10206 .عروسي، أمینة
 1536 عروسي، شعیب
 10207 عرمیط الدلیمي، جالل حماد
 5645 عراب ، مختار
 10208 عراب ھریش ، دلیلة
 10209 عراب، سمیة
 10210 ,737 عراب، سعاد

خدیجةغرابلي،   10211 
 10212 غرابة ، عائشة
 10213 غرابة، نذیر
 10214 غرابة، حكیمة

نزار, عرابي  10215 
 5960 غرایة ، بسمة

دمحم فھد, غرایبة  10216 
فوزي, غرایبة  10217 

 10218 عرایبیة سومیة
 6726 عرایبیة، خلود
 10219 غرارمي ، وھیبة
 10221 ,10220 غرارمي، وھیبة

یونس, عرب  10222 
 10223 غرباوي ، سلیمان
 8125 غربي، دمحم لمین
 10224 غربي، أسامة
 10225 غربي، كمال
 10226 عربیة ، أمیرة
 5355 عربید ، لیلى



 10227 غرداوي، مرزاق
 10228 غرداوي، یاسین
 10229 غرداوي، سارة
 10230 عرجاني ، بالل
 10231 غریب ، حكیم

غریب عبد السمیع, غریب  10232 
أحمد, غریبي  1646 

Union interparlementaire 10233 
حربي دمحم, عریقات  10234 

 7028 عریفج، عید

السید عبد الوھاب, عرفھ  10235, 10236, 10237, 10238, 
10239, 10240, 10241 

عبد الوھاب, عرفھ  10242, 10243 
 10244 عرفات، نادیة
 9115 غرفة ، أمیرة
 9013 غرفة ، سلیمة

مجدي, عرفة أحمد  10245 
السید عبد الوھاب, عرفة  10246, 10247, 10248, 10249 

عبد الوھاب, عرفة  10250, 10251, 10252 
عبد السالم صالح, عرفة  10253 

 8540 عز الدین ، مسعود
 10254 عز الدین، الدناصوري
 10255 عز الدین، بن شنب

خلیل عمر, غصن  10256 
علي عصام, غصن  10257 

 10258 عصمان ، غالیة
 10259 عشماوي ، سعد الدین دمحم
 10260 عصماني، سلیمان

عبد هللا الشیخ عصمت, عصمت  10261 
عبده جمیل, غصوب  10262, 10263 

 10264 غضوب، عبده جمیل
دمحم سلیم دمحم, غزوي  10265 
جودت عزت, عطوي  10266 

فوزي, عطوي  10267, 10268 
 10269 عزوز زكیة

أحمد عبد الحمید, عشوش  10270, 10271, 10272, 10273, 
10274 

مریم, عزوز  2248 
 10275 عزوز،زكیة

ممدوح, عزمي  10276, 10277, 10278, 10279, 
10280 

أبو بكر عبد اللطیف, عزمي  10281 



 10282 عسلي، عبد الوھاب
إمام حسانین, عطا هللا  10283 

برھام دمحم, عطا هللا  10284 
 10285 عطا هللا، دمحم على دمحم
 10286 عطا حمدي، عمر نھاد
 10287 عصام ، أنور سلیم
 10288 غسان ، دمحم مدحت

سلیم, عصام أنور  10289 
 10290 عصام أنور، سلیم
 10291 غسان أحمد، علي

إمام حسانین, عطاء هللا  10292 
فشار, عطاء هللا  10293 

 10294 عطاء هللا، داود
توفیق حسن فرجعصام   10595 

 9966 عصام توفیق قمر
 8965 ,7724 ,2404 ,772 غسان رباح
 10295 عصام غصن ، علي

حسین, عصام  10296 
رباح, غسان  10297 

 10299 ,10298 غسان، دمحم مدحت
 9728 غسان،رباح
 10300 غزالي ، أنفال
 1788 غزالي ، أحمد الشریف كمال
 10301 عسالي، بولرباح
 10302 عطاب ، أمینة

تامر أحمد, عزات  10303 
إبراھیم رمضان, عطایا  10304 

 6753 عزایج، صبرینة
 10305 عطاري ، عبد الرحمن
 10306 عطاري، یوسف
 10307 غطاس، شھیرة

أحمد عبد اللطیف, غطاشة  10308 
 10309 غزازي ، أحمد
 127 عزازي، وھیبة

سمر عبد القادر, عساف  10310 
شذي أحمد ,عساف  10311 

 8385 عساف، نظام
 5530 عزة ، علي

حماد مصطفى, عزب  10312 
حسن, عزت  10313 

عبدالقادر, عزت  10314 



 10315 عطة، حیاة
جاك, غستان  10316 

 9165 غستان، جاك
 10319 ,10318 ,10317 عشي ، عالء الدین

عالء الدین, عشي  10320 
 10321 عطیة أبو النجا، مؤمن علي

أحمد دمحم, عطیة دمحم  10322 
حسن,عطیة هللا   10323 

علي ھادي, عطیة الھاللي  10324 
عصام أحمد, عطیة البھجي  10325 

 10326 عطیة الجبوري ، إبراھیم صالح
 10327 عطیة الجبوري، أسماء إبراھیم
 10328 عطیة السید، وسام مجدي دمحم

أبو الخیر أحمد, عطیة عمر  10329 
ممدوح حامد, عطیة  10330 
أحمد إبراھیم, عطیة  10331 
حمدي رجب, عطیة  10332, 10333 
طاھر مرسي, عطیة  10334 

 10335 عطیة، جمال الدین
 10336 عزیب، جمیلة

صفوان دمحم, عضیبات  10337 
 5437 عزیبي ، یامنة
 10338 عزدي ، الزین
 10339 عزیري ، حوریة
 10340 عزیري، ربیعة

سامر توفیقعزیز ،   10341 
 10342 عزیز الریكاني ، دمحم علي

أمزیان, عزیز  10343 
جورج, عزیز  5519 

سمیة, عشیط  10344 
 10345 عزیزي ، مایا
 10346 عزیزي ، دمحم أمین
 5327 عزیزي ، حنان
 10347 عزیزي ، عبد السمیع
 10348 عزیزي ،ربیعة
 5832 عزیزي، كریمة

ممدوح, عطري  10349 
 10350 عزرین ، أمال
 10351 عسكر، دمحم عادل
 10352 عكور، دمحم منصور
 3135 ,3134 ,3133 ,3132 ,3131 عكاز ، حامد



 10353 عكاش، سامر
محي الدین, عكاشة  10354 

حمدي یاسین, عكاشة  10355 
 10356 عكروم، عادل
 10357 عقلة بني مصطفى، دمحم أحمد
 142 عقون ، نذیر
 10358 عقابة مریم
 10359 عقاق ، بدریة
 10360 عقبة، دمحم أسامة
 10230 عقیبي ، دمحم
 10362 عقیبي ، عبد هللا

دمحم أبو العال, عقیدة  10363 
 7485 غفایریة ، سمیرة
 10364 غفایریة، خیرة
 2413 غفار ، العالیة
 4916 غفاري ، سمیر
 1623 غفاري، أمال
 4919 غفاري، سمیر

الدینشمس , عفیف  10365 
السید, عفیفي  10366, 10367, 10368 

كامل عفیفي, عفیفي  10369 
دمحم عبد المنعم, عفر  10370 

 10371 غفري، خالد جاسر
Valérie Gomez-Bassac, Francoise Rouaix 2537 
De valkeneer,christian 10372 
Vallansan, Jocelyne 10373 
Valuet , Jean-Paul 10374 
Van Assche, Cédric 4577 
Van Bossuyt, Hans 10375 
Van steenberghe, Raphaèl 4635 
Vanderlinden, jacques 10376 
Vanessa Barbé, Guillaume Canel 8890 
Vannes, Viviane 10377 
Vannoote, Christophe 4486 
Vendendriesche, Xavier 10378 
Verdier, Jean- Maurice 10379, 10380 
Verdure, christophe 5649, 7440, 10381 
Verdure,christophe 10382 
Verdussen, Marc 10383 
Vermelle, Georges 10384 
Véron, Michel 10385, 10386 



Verpeaux , Michel 10387 
Verpeaux, Michel 7286, 10660 
Vialle, Pierre 10388, 10389, 10390 
Vidal, Dominique 7247 
Villard, Pierre 10391 
Villepin, M. Dominique 10392 
Villey, Michel 10393 
Villiers Michel 8855 
DE VILLIERS,Michel 4618 
Vincent Cassiers. 8852 
Vincent, Jean 10394 
Viney, Geneviève 10395, 10396 
Virginie Larribau- Terneyre 2533, 2534 
Vogel, Louis 10397 
Vollot- Bruneau, Caroline 10398, 10399 
W.Thompon, M. A . 10400 
Waline Jean 8866 
Walzer, Michael 10401 
Wantiez, Claude 10402 
Waquet , philippe 10403 
Watt, Muir 4476 
Wautelet, Patrick 4531 
Wehmeier, Sally 10405 
Weill, Alex 9077 
Wembou , Michel-Cyr Djiena 10406 
william bross 7327 
Xavier Bachellier 8805 
 10407 فھمي ، عمر حلمي

دمحم فتحي, فھمي عبود  10408 
دمحم كمال, فھمي  10409 

خالد مصطفى, فھمي  10410, 10411, 10412, 10413, 
10414, 10415, 10416 

فؤاد إسماعیل, فھمي  10417, 10418 
لمیسفؤاد الیحیى،   10 

طھ كاسب, فالح الدروبي  10419 
مراد أحمد, فالح العبادي  10420 

 8012 فؤاد قسطنطین ضاھر

مصطفى أحمد, فؤاد  10421, 10422, 10423, 10424, 
10425, 10426, 10427 

مصطفى احمد, فؤاد  10428 
عزالدین, فالح  10429 



 10430 فالح، حمید
 10431 فالق ، دمحم
 10432 فلة ، ولد خاوة
 10433 فلة ، حسناوي
 7875 فلة ، رحموني
 7830 فلة ، رحماني
 8462 فلة ، شیباوي

ابراھیم بلھواري, فلة  1948 
 10434 فلة، بن خطار
 10435 فونتانال، جاك
 10436 فواز، كریم

السید عبد الحمید, فوده  10437, 10438 

عبد الحكم, فوده  

10439, 10440, 10441, 10442, 
10443, 10444, 10445, 10446, 
10447, 10448, 10449, 10450, 
10451, 10452, 10453, 10454, 

10455, 10456 

عبد الحكیم, فوده  10457, 10458, 10459, 10460, 
10461, 10462 

 10463 فوده، عبد الحكم
السید عبد الحمید, فودة  10464 

عبد الحكم, فودة  

10465, 10466, 10467, 10468, 
10469, 10470, 10471, 10472, 
10473, 10474, 10475, 10476, 
10477, 10478, 10479, 10480, 

10481 
عبد الحكیم, فودة  10482 

 10483 فودة، عبد الحكم
 10484 فورار العیدي ، حیاة
 5195 فوسي ، صبرین

عماد دمحم, فوزي ملوخیة  10485 
 10091 فوزي أدھم
 10486 فوزي دمحم سامي

تیماء محمود, فوزي الصراف  10487 
 10488 فوزي عید ، ریتا
 10489 فوزي، أوصدیق
 5434 فوزي، عیسى
 10490 فوضیل ، ھیصام

نادیة, فوضیل  10491, 10492, 10493 
 10494 فوزیة منال ، سحمادي
 10495 فھد العلواني ، طالب عبد
 10496 فھد العلواني ، طالب عبد هللا

دمحم علي, فھیم بیومي  10497 



راشد, فھیم  10498, 10499 
 10500 فھیمة ، یونسي

وفاء مزید, فلحوط  10501 
 7578 فنیانوس، كمیل

مھند إبراھیم علي, فندي الجبوري  10502 
عباس مرزوك, فلیح العبیدي  10503 

دمحم جاسم, فلحي  10504 
بوسكو جاكو, فلیجیفك  10505 

 10506 ,4855 فھیس، حسین
، خیر الدین فنطازي  10507 

yarhi,michel 10508 
 9369 فنغ، لول توغلو
 7422 فائق ، شقیر

دمحم یونس, فالح الزعبي  10509 
ھوزیھ, فانسان  10510 

 4567 فاتن ، بوعمرة
 8768 فاتح، بغدادي
 10511 فاید عیشاوي ، لیلى
 10512 فاید عیشاوي ، سفیان
 7859 فاید عیشاوي،اسیا

حسینفایز دمحم   10513 
القاضي الشیخ عبد اللطیف, فایز دریان  10514 

 7828 فایزة ، بلطرش
 95 فایزة ، جالخ
 10515 فایزة ، فراح
 2181 فار ، توفیق
 10516 فاروق ، حمودة
 10517 فاروق ، عریشة
 9420 فاروق راتب ، دمحم
 9419 فاروق راتب، دمحم

یاسر األمیر, فاروق  10518 
فاطمةفارح ،   6245 

 10519 فارح، مسعودة
جمال سیف, فارس  10520 

 10515 فاطمة ، بن سالم
 10521 فاطمة ، تاھمي
 6605 فاطمة ، شابري
 5875 فاطمة ، سعودي
 10522 فاطمة ، سعیداني
 10523 فاطمة ، قویدري
 10524 فاطمة ،زروقي



 7116 فاطمة أسعد
 10525 فاطمة الزھراء ، بن خالد

الزھراء ، جدو فاطمة  10526 
 229 فاطمة الزھراء ، غنیمي
 10527 فاطمة الزھراء مولبات
 10528 فاطمة الزھراء، مجبر
 10529 فاطمة الزھراء، مقداد
 10530 فاطمة الزھراء، بن سعدة
 10531 فاطمة الزھراء، ثلجون
 10532 فاطمة الزھراء، بداوي
 10534 فاطمة الزھراء، رقیق

الزھراء، زواليفاطمة   10533 
 10534 فاطمة الزھراء، زروق
 9041 فاطمة، برجم
 10535 فاطمة، بطاش
 234 فاطمة، ریغي
 10536 فاطمة، زروقي

إدریس, فاضلي  10537 
 10539 ,10538 فاضلي، إدریس
 10540 فاسي ، رانیا

مازن عبد العزیز, فاعور  10541 
 10542 فتاح ، أمینة
 361 فتاح،أمینة
 10543 فتاك، مصطفى
 10544 فتاك، علي

دمحم, فتح هللا النشار  10545, 10546, 10547, 10548 
 10549 فتح الباب متولي ، ربیع أنور
 10550 فتحي ، نومري
 10551 فتحي ناصف ، حسام الدین

حسام الدین, فتحي ناصف  10552 
إبراھیم عنتر, فتحي الحیاني  10553 

 7397 فتحي توفیق الفاعوري
 10554 فتحي حسن الجمیل ، إیمان
 6934 فتحي عبد الھادي
 10555 فتحي، رحمون
 10530 فتحي، شیكر
 10556 فتیحة ، بشور
 36 فتیحة ، جزائري
 5539 فتیحة ، زبیري
 10527 فتیحة ، سعوداوي
 10557 فتیحة بارة



 10558 فتیحة، بوطیبة
 10559 فتیحة، عابد
 10560 فج ، أمال

دمحم علي, فینو  10561, 10562 
 1999 فیلومین نصر
 6624 فیاللي ، علي

علي, فیاللي  10563, 10564 
 10565 فیاللي، دمحم
 10566 فیاللي، علي
 10567 فیلیسیان شاالي
 1776 فدان ، صدام حمزة
 5919 فخار ،صدیق

ھشام, فخار  10568 
 10569 فخار، ھشام

نیومانفرانك , فیتزباتریك جون  6752 
 10570 فخري عبد الرزاق ،الحدیثي
 10571 فیض هللا عمر ، بھ شیمان
 10572 فیصل الربیعي، حیدر غازي
 339 فیصل العمري
 5233 فیشوح ، زكریاء
 8988 فرھود، دمحم السعید
 10573 فروخ ، سمیرة
 10574 فروج، نوفل
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 10474 الحجة

حجیة  -المعارضة  -مواد جنائیة  - مواد مدنیة  -موسوعة قانونیة 
حمایة الحیازة - اإلستئناف  - الدلیل   10479 

الفھرس -مواد جنائیة  - مواد مدنیة  -موسوعة قانونیة   10451 
قانون العقوبات -مواد جنائیة  - مواد مدنیة  -موسوعة قانونیة   10450, 10463 

براءة الذمة  - أحكام الربع  -مواد مدنیة و جنائیة  -موسوعة قانونیة 
أحكام الصلح -الخطأ  - النسبیة و الغیریة  -  10473 



 - شركات األشخاص  -مواد مدنیة و جنائیة  -موسوعة قانونیة 
األوراق التجاریة -شركات األموال   10475 

أحوال  -دوائر مدنیة  - ض أحكام محكمة النق -موسوعة قانونیة 
 3854 ,3853 شخصیة

أحوال  -دوائر مدنیة  - أحكام محكمة النقض  -موسوعة قانونیة 
إیجازات -شخصیة   

3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 
3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 

3843, 3844, 3845, 3846 
عملیات الصرف -موسوعة قانونیة   424 

 - محكمة النقض  -اإلجراءات الجنائیة  -القانون  - موسوعة علواني 
 9255 الدستوریا العلیا

تشریعات - موسوعةاألوقاف  فتاوي األوقاف - اإلفتاء  -القضاء  -   6934 
اإلتفاقیات الدولیة -موسوعةالتحكیم  الدول العربیة - القوانین  -   5308 

تنفیذ الوكالة -دور الموكل  -إلتزام الوكیل   . 6854 
القانون الدولي العام -إلتزام الدولة   9923 

أخالقیات الوظیفة العمومیة - إلتزامات الموظف   4944 
القانون المدني -المقایضة  -عقد البیع  - إلتزامات المشتري   10185 

إلتزامات رب  -إلتزامات المھندس  - الفیدیك  -إلتزامات المقاول 
 2991 العمل

دفع النفقات-طریقة التسلم- المشتريإلتزامات - إلتزامات البائع . 940 
 -مضار الجوار  - استعمال الحق  - التعسف  -إلتزامات الجوار 

المطالت -التعویض   6157 

الوفاة -إنتقال الملكیة العقاریة   4287 
زرع األعضاء البشریة  - التطبیقات الطبیة الحدیثة  -موقف القانون 

تقنیات التلقیح الصناعي -  2823 

الودائع -القروض  - الفقھ اإلسالمي موقف   9972 
الضغط الدولي  -القانون الدولي  -إتفاقیة جنیف  -إنتفاضة األقصى 

اإللزام القانوني - . 3161 

آثار العمل -إندماج البنوك   178 
عقد اإلندماج -الظواھر اإلقتصادیة  -إندماج الشركات   9122 

اآلثار  - والدائنین حقوق الشركاء  - إندماج الشركات التجاریة
 7850 القانونیة

عربي - إنجلیزي   2655 
التعدیالت الدستوریة - السلطة القضائیة - آلیات إستقالل السلطة  . 4543 

الرسوم -ماھیة الضرر  -مفھوم اإلغراق  - آلیات اإلحتكار   8127 
األراضي  - اإلمتیاز الفالحي  -العقار الفالحي  -آلیات اإلستثمار 

 2612 الوقفیة

التنمیة المحلیة - المجلس الشعبي البلدي  -آلیات التفعیل   5600 
الجزائر - القاعدة القانونیة الدستوریة  -آلیات الحمایة  . 9260 
تفسیر قواعد القانون الدولي اإلنساني -آلیات الدولة   6605 

التنظیم اإلقلیمي -التنظیم الدولي  -حقوق اإلنسان  -آلیات الرقابة   8085 
القانون  -النظام السیاسي  - القانون الدستوري  -آلیات تنظیم السلطة 
 5217 العام

اآللیات الردعیة - القانون الدولي اإلنساني  - آلیات تنفیذ   22 



التشریع  -المحترف والمستھلك  - التوازن العقدي  - آلیات تحقیق 
 8468 الجزائري

ریع الجزائريالتش -التوسع العمراني  -البناء  -آلیات رقابة   1646 
 -أحكام الدفع  -رقابة الدفع  -عدم دستوریة القوانین  -آلیة الدفع 

معالجة الدفع -القانون العضوي   10193 

الشفاعة - تفسیر بعض السور  -لمحة عن حیاة الشیخ   ... 2740 
 252 خدمات التصدیق اإللكتروني -مؤدي الخدمات 
 -الجریمة المنظمة  -األموال سرقة  -األنترنت  -إنحراف األحداث 

تأمین الشبكات -تھدید األمن القومي  . 6635 

الشریعة اإلسالمیة - العقاب  - علم اإلجرام  - إنحراف األحداث   5813 
الوقایة - األسباب  -إنحراف المراھق  -إنحراف الطفل   3065 

اإلتجاه  - القوى البشریة العربیة  - أمریكا والقضیة الفلسطینیة 
 3397 . القومي

الثقافة القانونیة -القانون الوضعي  -أمركة القانون   10575 
 6056 إنشاء المرافق

 -حقوق اإلنسان  -الحركة النقابیة  - الحق النقابي  -إنشاء النقابات 
 5650 الجزائر

قانون التوجیھ  -حمایة األلراضي الفالحیة  -إلزامیة اإلستغالل 
 9470 العقاري

مبدأ األثر البسبي للعقد -أثار اإللزامیة  -إلزامیة العقد   7095 
 - كفاءة التحصیل  -دورھا اإلقتصادي  -مؤسسات الزكاة 

 1417 إستراتیجیة

 4762 أنشطة الجماعات المسلحة
اإلدراك البصري -عقد النكاح  - أنشطة الجماعات المسلحة   6624 

الترخیص -التنازل  -الرھن  - ملكیة الرسوم   9568 
منشأت -جمعیة المالكین  - الطوابق والشقق ملكیة   5865 

قانون اإلجراءات الجنائیة -الصلح  -إنقضاء الدعوى الجنائیة   2170 
اإلتجاھات الحدیثة -العالقات الدولیة  -لنظم الدولیة   2985 

 9291 منظمات التجارة
اإلتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان - منظمة مجلس أوروبا   2780 

األمم المتحدةمنظمة   7092 
مكافحة الفساد - منظمة األمم المتحدة   6047 

المسؤولیة الدولیة - منظمة األمم المتحدة   8252 
دورھا -نظامھا القانوني  -منظمة التجارة   9560 

 7593 منظمة التجارة العالمیة
النصوص - المنظمات الدولیة  -العولمة  - منظمة التجارة العالمیة 

 1874 . القانونیة

المؤتمر العام - الممتلكات الثقافیة  -منظمة الیونیسكو   10172 
19وباء كوفید  -مكافحة الوباء  - منظمة الصحة العالمیة   9091 

87اإلتفاقیة رقم -حق الترقیة  -منظمة العمل الدولیة   973 
 1021 منظمة العمل الدولیة
منظمة  - الدولیة اإلتفاقیات  -حقوق اإلنسان  - منظمة العمل الدولیة
 9550 الصحة العالمیة



اإلطار الوظیفي -اإلطار المؤسسي  - منظمة العمل الدولیة   4562 
الحریات النقابیة  - منظمة العمل الدولیة   10601 حقوق العمال -

حقوق اإلنسان -منظمة الزراعة  -منظمةاألغذیة   9551 
الساحاتنظام  - نظام المخازن  -المیناء  -أنظمةالتفریغ   9336 

النظام  - المنفعة العمومیة  - لنظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة
 6617 القانوني لنزع الملكیة العقاریة

المؤسسة التنفیذیة -إنعكاسات التعدیل الدستوري   3466 
المسار المھني  -القرارات  -الرقابة المالیة  -إنعكاسات الرقابة 

414- 92قم المرسوم التنفیذي ر -للموظف   6245 

عقود التجارة الدولیة -إنعكاسات العولمة  المنھج  - المنھج الفكري  - 
 159 . العقلي

الجریمة المنظمة -ماھیة األنتربول   8477 
ضمانات حریة المشتبھ  - ماھیة المشتبھ فیھ خالل التحریات األولیة 

 1675 . الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع -فیھ 

القانون المدني -األمالك الوطنیة  -ماھیة الشغور   4709 
انقضاء الشفعة  -شروط و إجراءات القیام بالشفعة  - ماھیة الشفعة 

47 8277 

اإلتفاقیات الدولیة  - ماھیة العقد الدولى  إتفاقیة  -الفقھ و القضاء  -
معاھدة بروكسل -وارسو   6436 

تصال الحدیثة وسائل اإل - العقد المبرم  -مجلس العقد  -ماھیة الفسخ 
البرید اإللكتروني - اإلنترنت  -  3155 

 - الجرائم المرتبطة بجریمة الخطف  -ماھیة جریمة الخطف 
 1461 .الجزاءات الجنائیة المقررة لجریمة الخطف

السلطة -ماھیةاإلنحراف   6789 
التغییر -الدولة والحضارة  - مالك بن نبي   2689 

الدولة  -الثقافة والتربیة  -الفكر اإلقتصادي  - مالك بن نبي 
 2688 والحضارة

l'accident du travail - la maladie - risque 
professionnel 8839 

Achat -Vente - Bien immobilier . 4527 
Actes de commerce - commerçants fonds de 
commerce - baux commerciaux concurrence - 
consommation - contrats 

4583 

Acteurs de l'immobilier - construction de 
l'immeuble - urbanisme et remembrement - 
propriété - priviléges et hypothéques - utilisation - 
vente -fiscalité -pacte logement 

4647 

les acteurs politiques - la femme - 10233 
Action administratif - Le controle de l'action . 4622 
L'action en justice - Régime de l'action - 
L'instance. 2955 

المسؤولیة القانونیة - النظام القانوني  -ناظر الوقف   6071 
الفقھ  - القضاء  - إذن التفتیش  8954 الشروط الموضوعیة -

مصر -التشریعات العربیة  -القضاء  - الفقھ  -إذن التفتیش   1708 



L'adaptation - Droit des sociétés - nouveaux 
besoins de l'entreprise. 4532 

Adjoint administratif territorial - Admission 
obligatoires - Admission facultatives. 4596 

Administration - Droit administratif - Droit de 
l'action - Droit de la protection. 5718, 5719 

الدعوى العمومیة  -اإلجراءات الجزائیة  -مذكرات   -المدنیة  -
 7045 الجزائر -القضاء الجزائي 

القانون الجنائي -القضایا المدنیة  -مذكرات الدفاع   3146 
فرنسي - عربي  -إبن سینا   4021 

دعوى اإللغاء -والیة القضاء اإلداري   . 8326 
نطاق وممارسة  - المختصة بالتنفیذ السلطة  -والیة قضاء التنفیذ 

 9990 .والیة قضاء التنفیذ

الدعوى  - التشریع الجزائري  -اإلجراءات الجزائیة  -مبادئ 
 3625 العمومیة

اإلختصاص -اإلثبات  - النقض المدني  - مبادئ   1655 
اإلسالم - المبادئ الدستوریة  - مبادئ نظام الحكم   678 

الحریات العامة- الحكام  -لطة الس - مبادئ األنظمة السیاسیة   617 
 -القاضي اإلداري  - المنازعات اإلداریة  -مبادئ اإلثبات 

 465 اإلرشادات العملیة

اإلجراءات الجنائیة - التفتیش  -القبض  -مبادئ النقض الجنائي   3331 
العقود  - المتجر  - التجار  -األعمال التجاریة  - مبادئ القانون

الشركات  -التجاریة   3613 شركة التضامن -

العلوم القانونیة -نظریة الحق  -الحمایة القانونیة  -مبادئ القانون   4337 
حقوق اإلنسان -مبادئ القانون   4380 

التأمینات البحریة - السفینة  -البحري  -مبادئ القانون التجاري   363 
 3196 األحوال الشخصیة -مبادئ القضاء 

التعلیمیةالمؤسسات  -مبادئ قانونیة   9363 
قانون - الضبط اإلداري - مبادئ عامة   10089 

تحقیق وجمع وعنایة - اإلعتبار من الكالم  -واحة الوعظ  . 2741 
الدعوى  -المحاكمات الجزائیة  - األصول  -مباديء القانون 

 3027 .الجزائیة

 -إنتقال اإللتزام  -األوصاف المعدلة ألثار اإللتزام  -آثار اإللتزام 
ضاء اإللتزام دون وفاءإنق . 3615 

ا نقضاء اإللتزام- انتقال اإللتزام  -آثار اإللتزام   -التنفیذ العیني  - 
التقادم -المقاصة  -الوفاء  -حوالة الحق   4453 

النزاع -الحضانة  - العدة  - التعویض  - آثار فك الرابطة الزوجیة   6615 
مخدرات -محاماه  -مباشرة الحقوق السیاسیة   9813 

 7036 واقع التنمیة واإلستثمار في القدس
 4714 واقغ تطبیفات البرامج

البلدان  -البلدان العربیة  -قوانین التحكیم  -وثائق تحكیمیة 
مراكز  -اإلتفاقیات األوروبیة  - اإلتفاقیات العربیة  -األوروبیة 

 التحكیم
2788 



الطرق العلمیة الحدیثة -إثبات النسب   1068 
القانون الجزائري -الملكیة العقاریة الخاصة  - إثبات البیع  6267 

المنازعات - اإلختصاص القضائي  - إثبات الحالة   5909 
كیفیة تقدیر الضمان -إثبات الضرر  - إثبات الخطأ   1367 

التشریع  -منازعات الطالق  -إجراءات الطالق  -إثبات الطالق 
 5027 الجزائري

إنشاء وثائق الحالة  -وثیقة الوفاة  -وثیقة الزواج  - وثیقة المیالد 
 8692 . المدنیة

الطالب -وبستر   9119, 9120 
الشعر -أبي مدین الغوث   6597 قصائد شعریة - 

مجلس القضاء األعلى -الضمانات المالیة  - مبدأ إستقالل القضاء  . 9991 
العالقات بین الدول -القانون الدولي  - مبدأ الملوث   596 

الصفقات العمومیة - المنافسة مبدأ  القضاء  -القضاء اإلداري  - - 
التعاون الدولي -الجزائي   4787 

المرفق العام - تفویضات  - مبدأ المنافسة   3136 
 878 مبدأ المساواة

الحقوق و الواجبات العامة -الدساتیر العربیة  -مبدأ المساواة   . 8258 
المتحدة میثاق األمم -السیادة  -مبدأ المساواة   80 

الشریعة اإلسالمیة - ضمانات المساواة  - القضاء  -مبدأ المساواة   9918 
المخالفة التأدیبیة -الموظف العام  -مبدأ المشروعیة   1361 

اإلجراءات التأدیبیة -مبدأ المشروعیة   6277 التحقیق اإلداري - 
الفقھ - القضاء  -التظلم اإلداري  -مبدأ المشروعیة  . 1366 

الرقابة السیاسیة - الضمانات  - السلطة التقدیریة  -مبدأ المشروعیة   4740 
النظام القضائي  -دعوى الوقف  -دعوى اإللغاء  -مبدأ المشروعیة 

اإلصالح اإلجرامي - في الجزائر   5155 

الرقابة القضائیة - الوسائل القضائیة للرقابة  - مبدأ التناسب  . 2067 
العقوبة التادیبیة -المھني الخطأ  - مبدأ التناسب   4847 

عقد اإلستثمار -الثبات التشریعي  - مبدأ الثبات   5192 
المحكمة الجنائیة الوطنیة - المحكمة الجنائیة الدولیة  -مبدأ التكامل  . 6719 

القضاء اإلداري -التنفیذ في العقد  -مبدأ الدفع  . 9367 
الشعبیةالرقابة  - ضمانات الشورى  - مبدأ الشورى  9445 

التحقیقات الجنائیة -مبدأ السریة   5122 
 8408 مبدأ السریة في تحكیم اإلستثمار

الشرعیة اإلداریة -الجوانب اإلجرائیة  -مبدأ الشرعیة   9854 
القرار اإلداري -الرقابة اإلداریة  -مبدأ الشرعیة   7392 

الرقابة القضائیة -الرقابة السیاسیة  -مبدأ الشرعیة   109 
الجزائر -الدفاع الشرعي  -قانون العقوبات  -مبدأ الشرعیة   5401 

2020التعدیل الدستوري  -السلطات  -مبدأ الفصل   4222 
النص والممارسة الدولیة - إستغالل أعالي البحار  -مبدأ حریة   7831 

ماھیة  - الفقھ اإلسالمي  -القانون المدني  -مبدأ سلطان اإلرادة 
في القانون الروماني القاعدة الشكلیة  2014 

القانون الدولي المعاصر -مبدأ عدم التدخل   5200 



تحریر التجارة العالمیة -مبدأ عدم التدخل   3159 
 -القانون الوضعي  - أحكام القران  -حقوق اإلنسان  -مبدأالمساواة 

مواد اإلعالن - الشریعة االسالمیة  . 2078 

القضاء اإلداري -مبدأالمشروعیة  القانون  - القانون الفرنسي  - 
 1463 المصري

الخطأ المھني - التشریع الجزائري  -تأدیب الموظف  -مبدأالشرعیة   8614 
الفصل بین السلطات  -نظریة الحقوق الفردیة  -مبدأخضوع الدولة 

الجزائر -الرقابة  - . 9184 

حقوق اإلنسان - میثاق األمم المتحدة-مبدأعدم التدخل  9378 
اآللیات القانونیة -الصفقات العمومیة  - افسة مبدا المن  4771 

القانون الدولي العام - الحمایة والتطبیقات -مبدا المسؤولیة  86 
اإلدارة العامة -إتخاذ القررات   5950 
القانون الجنائي - أبحاث   3234 

القانون العام - أبحاث   3235 
الریاضةقانون  - الصندوق الوطني للترقیة  -إتحادیة الریاضة   6672 

العوامل النفسیة -تفسیر الجریمة  -مبحث الجریمة   4238 
عملیات البنوك -الضمان  -النقل المصرفي  - ودیعة النقود   2913 
القانون المدني -الفقھ اإلسالمي  -التصرفات  - أثر اإلكراه   9896 

القانون المصري -التعویض  - اإللتزام  -أثر التأمین   - الفرنسي  - 
 9937 الشریعة اإلسالمیة

الحقوق والحریات العامة -أثر التعدیالت الدستوریة   10223 
القانون -الحقوق السیاسیة  -أثر الحكم   1317 

إنتشار الجریمة -أثر الفساد الجكومي  . 3697 
القانون  -تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال  -أثر تطور تكنولوجیا 

 108 الجنائي

إرادة  -إعادة التفاوض  -عقود التجرة الدولیة  - أثر تغیر الظروف 
 9273 المدین

العامل -الحمایة القانونیة  -أثر عوارض الطریق   708 
التصرف القانوني -الشكلیة  - إبرام الصفقات   9895 

قضاء مجلس الدولة حتى  - المناقصات  - المزایدات  - إبرام العقد 
2004عام  558 

صحة التراضي - اإلنعقاد  أثر - إبرام العقد اإللكتروني   1464 
تحسین الخدمة العمومیة -متطلبات اإلدارة اإللكترونیة   9602 

األحكام الجنائیةاألجنبیة - التعاون الدولي  - وسائل   6725 
القانون الدولي اإلنساني -وسائل اإلنفاذ   3392 

التوقیع - الحجیة في اإلثبات  - وسائل اإلتصال الحدیثة   4429 
الوظیفة العمومیة -اإلنتداب وضعیة   136 

حالة التلبس -تفتیش المساكن  -وصف الجریمة   6736 
 -مخالفة  -إستمالك  - سجل العقاري  - إبطال  - تزویر  - وكالة 

 5861 ترقیة

اإلدعاء  - إبطال العقود  - القاضي المشرف  - وكیل التفلیسة 
 2339 الجزائي والمدني

ضحیة للجریمة - وقایة اإلنسان   4443 



المواد  -محاكم الطعن  -محكمة التنفیذ  -الطلبات  -وقف التنفیذ 
التجاریة - المدنیة   3764 

القرار اإلداري  -وقف التنفیذ  الطعن - الطبیعة القانونیة  -  9710 
أحكام القضاء - القرار اإلداري  -وقف تنفیذ   5582 

المصالح المتعارضة -وظیفة اإلستعجال   7925 
 - القضاء الجنائي  - القضاء المدني و اإلداري  -ء وظیفة القضا

القضاء الوالئي - القضاء الدستوري   7050 

 -العالقات الخاصة  - القانونیة  -المشكالت العملیة  - إتفاق التحكیم 
 10016 الدولیة

اإلنماء - القانون الدولي األروبي  -إتفاقیة لومى   . 9618 
 5519 إتفاقیة ھلسنكى

 -وثائق النقل  - مسؤولیة الناقل  -معاھدة بروكسل -ھامبورج إتفاقیة 
 6918 القانون البحري الجدید

بدائل  -اإلستیراد الموازي  -الصناعة الدوائیة  -إتفاقیة تریبس 
 9934 .الدواء الكیمیائي

اإلحتالل اإلسرائیلي -إتفاقیة جنیف الرابعة  . 4788 
AFFILIATION A LA SéCURITé SOCIALE - 
POPULATION EN CHOMAGE . 2464 

اإلقرار  -شھادة الشھود  -مبدأحیاد القاضي  -محل اإلثبات 
المعاینة والخبرة - الیمین  -واإلستجواب   7896 

الجبایة البترولیة -محل الجبایة  -إحالل الجبایة  . 6181 
 8939 إدماج المحبوسین

دور الضبط  - الدعوى الجزائیة  -بدائل إجراءات  - إجھاض المرأة 
الجرائم البیئیة -القضائي  . 4381 

األعمال -اإلدارة والمال  -أخالقیات المھن   4958 
الفساد -الصفقات العمومیة  -أخالقیات المھنة   9156 

القرائن  -المحررات العرفیة  - المواد المدنیة  - أدلة اإلثبات 
العقد اإللكتروني -القضائیة   1503 

الغایة من التحلیل -شرعیة المراقبة  -التحریات  - أدلة اإلثبات   2051 
التحقیق الجنائي - أدلة اإلثبات   9153 
القرائن - الشھادة  - أدلة اإلثبات  . 1293 

المروءة -اإلقرار  -الفقھ اإلسالمي  - أدلة اإلثبات   10577 
إفریقیا -تطور القانون الدستوري  -مجلة المجلس الدستوري   2724 

إلزامیة  - أھداف العولمة  -الدراسات العلمیة  - وث مجلة البح
الصورة عبر  - مخاطر القرصنة  -صناعة األدویة  -التأمین 

 األنترنت
6462 

صنادیق  - الھیئات اإلداریة  -الدراسات العلمیة  - مجلة البحوث 
أزمة الدیون  -البنك الدولي  -تكنولوجیا المعلومات  -اإلستثمار 

 السیادیة
6464 

 -اإلصالحات المصرفیة  -الدراسات العلمیة  - البحوث مجلة 
المحكمة الجنائیة  -تقییم األمالك العقاریة  -القانون الدولي اإلنساني 

 .الدولیة
6463 

منظمة  - النظام القانوني  -الدراسات العلمیة  - مجلة البحوث 
 6459 التجارة العالمیة



واقع الكتاب  - یاحیة التنمیة الس -الدراسات العلمیة  - مجلة البحوث 
سیادة الدولة -حقیقة العولمة  -الجامعي   6461 

التنمیة  - التعلیم اإللكتروني  -الدراسات العلمیة  - مجلة البحوث 
شفعة الجار -مكانة الوقت  - المحلیة  . 6460 

شركات التأمین  -الخصوصیة  - العولمة  -مجلة الدراسات القانونیة 
العقاريالمرقي  - العقار الصناعي  - . 1086 

األمن القومي - اإلقتصاد السیاسي  - مجلة الحكمة   4942 
 3825 مجلة الصراط

مواجھة اإلدارة - الموظف  - الضمانة -لجنة الطعن   5174 
التعاون  - حریة الرأي  -المنظمات الدولیة  -مجلة صوت القانون 

 1664 الدولي

 -الشرعیة الھجرة غیر  -الدفاع المشروع  -مجلة صوت القانون 
مفھوم السیادة -القضاء اإلستعجالي   1663 

الحق النقابي - مفتشیة العمل  - اإلضراب  -مدونة العمل   6685 
المداوالت -اللجان  -المجلس الشعبي البلدي  -ھیئات التداول   1519 

عقد المقاولة - المسؤولیة العشریة  -ھیئات الرقابة   7380 
العمومیةالصفقات  -ھیئات الرقابة   8231 

 5392 ھیئة المحلفین
 1085 أحمد شحاتھ،عبد القادر
 597 ,519 مجلس األمن
مبدأ المسؤولیة -الدیمقراطیة  -مجلس األمن   6375 
مشروعیة  - وقائع النزاع  -الحرب على العراق  -مجلس األمن 

2003 -الحرب   7751 

 8307 القضاء الدولي الجنائي - مجلس األمن
الواقع واآلفاق -مھمة حفظ السالم  - األمن مجلس   4875 

إصالح مجلس  -القضایا الدولیة  -الوسائل القانونیة  - مجلس األمن 
 4290 األمن

الواقع الدولي - عالم متغیر  -المحكمة الجنائیة  - مجلس األمن   9741 
األحكام القضائیة الدولیة - مجلس األمن   1925 

قضیة  -المحكمة الجنائیة الدولیة  - الدولیة الجرائم  - مجلس األمن 
 6009 دار فور

األمن الدولي -السلم الدولي  - مجلس األمن   2066 
آلیات المجلس -القانون الدولي اإلنساني  - مجلس األمن   7333 

الجمعیة العامة -الرقابة  -تسویة المنازعات  - مجلس األمن   3111 
تدخلحق ال -حقوق اإلنسان  - مجلس األمن  . 3970 

سلطات مجلس األمن - مجلس األمن   6935 
مكافحة اإلرھاب -مجلس األمن الدولي   6048 

تدویل النزاعات الداخلیة -مجلس األمن الدولي   7769 
دورھا -حمایة المستھلك  -مجلس المنافسة   10302 

 5129 مجلس األمة
أمسیة شعریة -مجلس األمة   1577, 1589 

السلطة  - مرحلة اإلقرار  -مرحلة المبادرة بالتشریع  -مجلس األمة 
 9978 التنفیذیة



2011 - 2010نشاطات المجلس  -مجلس األمة   1595 
الھیآت البرلمانیة - األمن  -مجلس األمة   1562 

المنازعات اإلداریة -مجلس األمة   10029 
المنازعات الضریبیة -مجلس األمة   1603 

البرلمان -التشریعیة اإلنتخابات  -مجلس األمة   1581 
السلوك المواطني  -الحكامة  -اإلنتخابات التشریعیة  -مجلس األمة 

البرلمان -  1611 

اإلتحاد البرلماني -مجلس األمة   1582 
اللجنة التنفیذیة -اإلتحاد البرلماني اإلفریقي  -مجلس األمة   2663 
الجنائيالقضاء  - الشرعیة الدولیة  -المحكمة  -مجلس األمة   2901 

التنمیة -السلم  -المصالحة  -مجلس األمة   1584 
اإلنصاف  -التھیئة المعیشیة  -اإلطار المعیشي  -مجلس األمة 

قانون المالیة -الفعالیة اإلقتصادیة  -اإلسناد البیئي  - اإلجتماعي   1583 

الجوانب  - الجوانب التأسیسیة  - النظم البرلمانیة  -مجلس األمة 
ةالتشریعی  1588 

القانون الدولي - النظام الجنائي  -مجلس األمة   10037 
اإلستقرار  - قانون المالیة  - التنمیة البشریة  -مجلس األمة 

 1563 المؤسساتي

مخطط  - 2013قانون المالیة  - التجدید النصفي  -مجلس األمة 
األزمة العالمیة - الحكومة   1599 

 -األعضاء  - اإلصالحات  -التجدید النصفي الخامس  -مجلس األمة 
العھدة التشریعیة -إثبات العضویة   1600 

الدورات البرلمانیة - البرلمان  -مجلس األمة   1601 
التجربة  -المواطنة  - الدیمقراطیة  - البرلمان  -مجلس األمة 

 1597 البرلمانیة

الجلسات التأسیسیة - دورات البرلمان  - البرلمان  -مجلس األمة   1602 
الجزائر -التشغیل  -التكوین  -األمة مجلس   1598 

البعد البرلماني -مجلس األمة   1565 
البرلمان -التعدیل الدستوري  -مجلس األمة   1564 

البرلمان -الدیمقراطیة  -مجلس األمة   1591 
الثقافة البرلمانیة -البیئة  -الصحة  -مجلس األمة   1612 

مجلس األمن - العدوان على العراق  -مجلس األمة   1606 
اإلتحاد البرلماني  -اللجنة التنفیذیة  - تعدیل الدستور  -مجلس األمة 

 1569 اإلفریقي

 - نشاط الیونسكو  -سیاسات التراث الثقافي  -مجلس األمة 
حالة الجزائر -المنظمات الدولیة   1596 

اإلستقرار -طریق التنمیة  -مجلس األمة   1605 
المالیةقانون  -مجلس األمة   1560 

 - وسائل اإلتصال  -المجتمع المدني  -قانون المالیة  -مجلس األمة 
 1567 البرلمانیون األفارقة

التضامن  -التنمیة  -تعدیل الدستور  -قانون المالیة  -مجلس األمة 
 1568 البرلماني

أمالك الدولة - میزانیة الدولة  - مجلس النواب   . 3298 



المحاسب العمومي - ة اإلداریة الرقاب -مجلس المحاسبة   6518 
نظام األمن الجماعي - مجلس االمن   6946 

السیاسات  -المسألة األمنیة  -الممارسة الدیمقراطیة  -مجلس االمة 
 1566 األوروبیة

 8118 مجلس الثورة
 1613 مجلس الدولة

إختصاصات المجلس - مجلس الدولة   5213 
اإلحالة -إرجاء التحقیق  -الدولیة المحكمة الجنائیة  - مجلس الدولة   10565 

المسؤولیة اإلداریة - مجلس الدولة   470 الجزائر - 
الحقوق و الحریات - مجلس الدولة   602 

القضاء - مجلس الدولة   462 
النقض - المحكمة اإلداریة  -القضاء اإلداري  - مجلس الدولة   2601 

 -العضوي القانون  - تطور اإلختصاص  - مجلس الدولة 
 7671 اإلختصاصات اإلستشاریة

محكمة  -القاضي اإلداري  - رئیس مجلس الدولة  - مجلس الدولة 
 1660 .التنازع

الرقابة الدستوریة - صیاغة التشریعات  - مجلس الدولة   3768 
دلیل المتقاضین - عقد اإلیجار  - مجلس الدولة   62 

ھیئة  -إقراض الموظفین  - مصرف حكومي  -مجلس الشورى 
الخدمات الصحیة -اإلستثمار   4841 

اإلتحاد المغرب العربي -مجلس الشورى   4952 
بلدان المغرب العربي - مجلس الشورى المغاربي   - 802 

الفقھ اإلسالمي -التجارة اإللكترونیة  -مجلس العقد   3787 
العقد اإللكتروني -مجلس العقد   5235 

الفقھ اإلسالمي -مجلس العقد  القانون المدني -العقد  مجلس -   7930 
القانون  - الفقھ اإلسالمي  - عقود التجارة اإللكترونیة  -مجلس العقد 

 3779 الوضعي

أغذیة - إشتباه وتشرد  - أدویة  - أجھزة إطفاء الحریق   9812 
 7858 أجھزة التحري

األمالك  -العقار  -التنظیمیة  - التشریعیة  -مجمع النصوص 
 6228 الوطنیة والغابیة

الشركات  - تنشیط النبیعات  -البیع الشخصي  -مجمع الشركات 
 5066 التابعة

الذمم  -الشركة القابضة  -التركیز اإلقتصادي  -مجمع الشركات 
 122 المالیة

اآللیات القانونیة -التشریع الجزائري  -مجمع الشركات   7852 
التابعةالشركة  -الشركة القابضة  -الرقابة  -مجمع الشركات   4941 

الجزائر -لجان مراقبة اإلنتخابات  . 10523 
المنازعات - الوزارات  -القرارات التنفیذیة  -لجان التوفیق   1914 

النظام الجزائري -مجال التنظیم  -مجال التشریع   795 
اإلستیداع -اإلنتداب  - إحالة الموظف   7633 

المرافعاتقانون  -اإلحالة القضائیة  - إحالة الدعوى  1797 



محكمة أجنبیة -إحالة الدعوى   6438 القانون الدولي الخاص - 
الملكیة المشتركة -إدارة   4792 

األمالك  -عملیة التنازل  - عملیة التقییم  -إدارة أمالك الدولة 
اإلستعمال  - اإلستعمال المھني  -اإلستعمال السكني  - العقاریة 

اإلستعمال التجاري - الحرفي   . 
10074 

التشریع الجزائري -الطرق  -الملك العمومي  -إدارة وتسییر  . 4501 
الدول العربیة -مصر  - إدارة العمل  -إدارة المحاكم   1902 

التشریع  - المسؤولیة الطبیة  -المستشفیات  - إدارة المستشفیات 
الخدمات الصحیة - الصحي   5002 

القوانین  - صناعة الصفقات العالمیة -إدارة التفاوض الدولي 
نقل األموال - األجنبیة   9947 

الجریمة الجمركیة -متابعة الجریمة  - إدارة الجمارك   7632 
 -الصالحیات  -الموظف العام  -أعوان الجمارك  - إدارة الجمارك 

الدعوى التأدیبیة -الجرائم الجمركیة   6247 

الرقابة الوصائیة -اإلدارة الالمركزیة  - إدارة عدم التركیز   6753 
 -حمایة القاضي  -إثبات اإلمتناع  - إحقاق الحق  -مخاصمة القضاة 

 2338 القوانین الوضعیة

محكمة التمییز -الھیئة العامة  -األحكام  -مخاصمة القضاة   8626, 8627 
التقاریر  -قواعد الشكلیة  -جمع االستدالالت  -محاضر الشرطة 
 3452 األمنیة

ماھیة السفینة - الجزائري محاضرات في القانون البحري   - 4118 
إنحراف األحداث -محاكم األحداث  . 4207 

الزواج -النسب  -النفقات  -الحضانة  - المواریث  - محاكم األسرة   3216 
القضاء السیاسي -القضاء العدلي -محاكمة الوزراء   2021 

 6788 محاكمة األحداث
الدولیة اإلتفاقیات - القانون الوطني  -محاكمة االحداث   4798 

القانون  - أحكام القانون  - جرائم اإلستعماریة  -محاكمة فرنسا 
 8397 الدولي الجنائي

عملیات  - نظام الرقابة  - شركة المساھمة  - محافظ الحسابات 
المسؤولیة الجنائیة -المسؤولیة المدنیة  -المراقبة   2270 

أحكام محكمة  -اآلراء الفقھیة  -المدني  -الجنائي  -ندب الخبراء 
 1733 النقض

الممتلكات الثقافیة -إنتھاكات البیئة  - إحتالل العراق   5597 
 3264 إفالس -إجتھادات قضائیة 

المكتبات - مجتمع المعلومات   9736 
طبیعة الطعن في األحكام  - إختصاص المحكمة اإلداریة العلیا 

الصفة والمصلحة في الطعن -التقریر بالطعن  - الصادرة   1453 

ھیئة التحكیم اإللكتروني -إختصاص القاضي الوطني واألجنبي  . 1411 
مستوى األنظمة الداخلیة -حقوق اإلنسان - مدى تطبیق اإلتفاقیات . 8243 

التنظیم اإلداري في  -السلطة اإلداریة  - مدخل إلى القانون اإلداري 
الموظفون العمومیون - األردن   . 4166 

نفاذ اإلیجار - یعات اإلیجار التشر - إیجار األماكن   10284 
جرائم األحدات - التحقیق  -إجرءات الضبط   1235 



القضاء الجنائي الدولي -القضاء الجنائي الداخلي  -مجرمي الحرب   6220 
العقد اإلداري  - النظریة العامة  -إجراءات المناقصة  المشروع  -
 6479 اإلنشائي

الجنائیة الدولیةالمحكمة  - إجراءات المحاكمة   5475 
 3221 إجراءات المیزانیة

فقھ القضاء -القانون  -إجراءات النزاع اإلداري   4711 
المنظومة المعلوماتیة - الحجز  - التفتیش  -إجراءات المعاینة   5108 

الحجز  -قاضي التنفیذ  - التجاریة  -المواد المدنیة  -إجراءات التنفیذ 
 498 اإلداري

دعوى اإلستحقاق -التشریع الجزائري  -العقار  -التنفیذ إجراءات   8389 
الفرنسي -ا مصر ي - قانون المرافعات  -إجراءات التنفیذ   9791 

البیع -إجراءات التنفیذ  -إجراءات التبلیغ   4766 
قانون اإلجراءات الجزائیة -التحري الخاصة  -إجراءات البحث   1755 

القانون - العنصر األجنبي  -العام النظام  - إجراءات التحكیم   . 10017 
 - جرائم القذف والسب  - المتابعة في جرائم  -إجراءات التحقیق 

 59 .مواقع التواصل اإلجتماعي

الدائرة التمھیدیة -المحكمة الجنائیة الدولیة  -إجراءات التحقیق   5343 
القواعد الخاصة بالمجرمین - جھات الحكم  -إجراءات التحقیق   3689 

العقار المحجوز - إجراءات البیع   9178 
 773 إجراءات التسلیم

التشریع الجزائري -الشھر العقاري  -إجراءات التسجیل  . 5037 
القانون  -منازعات الجنسیة  - اإلثبات  - إجراءات التقاضى 

 4822 الجزائري و المقارن

الدعاوى اإلداریة - اإلثبات  - إجراءات التقاضي   6308 
تنظیم األوضاع -األحوال الشخصیة  - إجراءات التقاضي   3197 

المحكمة الجنائیة  - إجراءات التقاضي   8467 المحكمة الدولیة -
المحكمة الجنائیة الدولیة - إجراءات التقاضي  . 5001 

الوساطة القضائیة - الصلح القضائي  - إجراءات التقاضي   9082 
األحوال  - التركات  - األسرة قانون محكمة  - إجراءات التقاضي 

 281 الشخصیة

 -إجراءات بیع العقار بالمزاد العلني  -إجراءات الحجز العقاري 
اإلمتیاز  -إعادة بیع العقار  -حق الضمان و الرجوع إلى الدائنین 

 العام
6722 

 -الجنح  -محكمة اإلستئناف  - جنائیا  -مدنیا  - إجراءات الدعوى 
 1479 الجنایات

مصیر الشیك - قواعد المسؤولیة  -الشیك  إجراءات  7818 
14/18قانون القضاء العسكري  -إجراءات الطعن   9189 

المحكمة الجنائیة -إجراءات اإلتھام  -إجراءات القبض   293 
دعوى إثبات صحة  - حصول اإلیداع  - إجراءات العرض الفعلي 

 8628 العرض

الوصیة واإلرث-التركةقسمة -إجراءات تصفیة- میراث األموال . 798 
طالق  -زواج المرأة  - توریث المطلقة  - طالق  - میراث البنت 

 9590 .الثالث



 9291 میزان المدفوعات
السیاسة العامة للدولة - میزانیة الدولة   1792 

التوسع  - تنظیم حركة البناء  -الوسیلة القانونیة  - مخططات التعمیر 
 7344 العمراني

صمحكمة اإلختصا  1439 
 - قانون اإلختصاص النوعي  - أحكام القضاء  -محكمة األسرة 

إجراءات التقاضي - المنازعات األسریة   9287 

 -المواد التجاریة  -المواد الجنائیة  - المواد المدنیة  -محكمة النقض 
مواد  - مواد اإلیجارات  -مواد األحوال الشخصیة  - مواد الضرائب 

 العمال والتأمینات
1919 

المبادئ القانونیة -محكمة النقض   7713, 7714 
الدائرة الجنائیة -قواعدھا  - المبادىء القانونیة  -محكمة النقض   995 

األحكام الجنائیة -اإلثبات الجنائي  -محكمة النقض   8286 
الطعن -محكمة النقض   250 

// التقادم//الدعوى//المبادئ//إثبات اإللتزام//محكمة النقض
اإللتزام//حوالة الحق//المقاصة//اإلبراء//الذمة // 7638 

اإلزدواجیة القضائیة -إختصاصاتھا  -محكمة التنازع   6516 
قوانین التحكیم -محكمة التحكیم  1378 

 10574 ,5793 ,5504 ,5392 محكمة الجنایات
األحكام  - المداولة  -المرافعات  -محلفي الحكم  - محكمة الجنایات
ةاإلنتقالی  3684 

إجراءات  -اختصاص المحكمة  -ھیكلة المحكمة  -محكمة الجنایات 
إجراءات المحاكمة الغیابیة -المحاكمة   416 

غرفة المشورة -إنعقاد المحكمة  -قضاء النقض  -محكمة الجنایات   10439 
17/07القانون -محكمة الجنایات   8094 

النقض أحكام - إجراءات الطعن  -محكمة الجنح المستأنفة   3272 
 7354 محكمة العدل

تسویة المنازعات الدولیة - محكمة العدل   6769 
 3480 ,2902 ,1439 محكمة العدل الدولیة
القانون الدولي - الألمم المتحدة  - محكمة العدل الدولیة  2085 

اإلختصاص اإلستشاري - محكمة العدل الدولیة   8955 
القانون الدولي - محكمة العدل الدولیة   9737 

تسویة نزاعات الحدود - محكمة العدل الدولیة   7872 
حمایة حقوق اإلنسان - محكمة العدل الدولیة   9191 

القانون الدولي ؛ جنائي - محكمة یوغسالفیا   10532 
التحكیم التجاري  -أحكام التنفیذ   -القانون األردني -القانون اللیبي  -

 2290 القانون اإلماراتي

الدوائر المدنیة -دوائر معارف  -النقض أحكام محكمة   3832 
الشریعة اإلسالمیة - الوصیة  -أحكام المواریث  . 3258 

الجزائر -قانون األسرة  -التشریع اإلسالمي  -أحكام المواریث   5279 
الوصیة الواجبة - طرق اإلرث  - توزیع التركات  -أحكام المواریث   10138 

 7898 أحكام اإللتزام



لتزامأحكام اإل اإللتزامات  - اإللتزام الطبیعي  - اإللتزام المدني  - 
الدعوى الصوریة -الدعوى البولیصیة  -آثار اإللتزام  - الشخصیة  542 

إنقضاء اإللتزام -إنتقال اإللتزام  - أحكام اإللتزام   8664 
القانون المدني -آثار الحق  - أحكام اإللتزام   4026 

اإلثباتأحكام  - أحكام اإللتزام   8695 
المنتجات -إعالم المستھلك  - أحكام اإللتزام   576 

اإلثبات  - أحكام اإللتزام  قضاء النقض - الفقھ  -  1386 
التنفیذ - أحكام اإللتزام   4264 

أثار الحق - أحكام اإللتزام  القانون  -إنقضاءه  - أنتقالھ  -أوصافھ  -
 4335 المدني

 4260 .أحكام اإللتزام
المبادئ القضائیة -الودیعة أحكام   8288 

القضاء - القرآن  -قانون مدني  -أحكام المبیع   -الضمان  - 
 813 الكمبیوتر - التلیفزیون

أحكام الوقف -أحكام الوصیة   3762 
القانون -الفقھ اإلسالمي  - أحكام المیراث  -أحكام الوصیة   3509 
 -محل التجاري التصرفات الواردة على ال -أحكام المحل التجاري 

التسویة القضائیة والصلح -اإلفالس  . 10646 

القانون -القضاء  - الفقھ  - أحكام المیراث   7931 
المحكمة الجنائیة الدولیة - أحكام المحكمة   729 
محل المسؤولیة الجزائیة -أحكام المسؤولیة   3343 

القانون الجنائي - القانون الدولي  -أحكام المسؤولیة  . 1113 
القانون الجنائي -أحكام المصادرة   3915 

 - الخلع  -الرجعة  - الطالق  - التشریعات القانونیة  -أحكام األسرة 
النفقة - النسب  - العدة   6871 

الزواج  -أحكام األسرة  نفقة األقارب - النسب  -النفقة  -الطالق  -  8422 
قانون األسرة الجزائري -أحكام األسرة   5446 

القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  - أحكام األسري . 5996 
احكام الطالق -الصداق  - شروطھ  - أحكام النكاح   4830 

حكم سریة المعلومات - أحكام المعلومات   9298 
آثاراإلفراج -أحكام اإلفراج   5165 

مسؤلیة حوادث البناء  -أحكام التأمین  السیارات - المباني  -  6962 
اإلقتصاد المعاصر -التورق  -  التوریق -أحكام البورصة  . 826 

العقود -البیع  -المستھلك  -أحكام البیع   6955 
القواعد  -قانون التجارة البحریة  -الناقل البحري  -أحكام الدعوى 

المعاھدات الدولیة -البیوع البحریة  -القانونیة   10142 

اإلعتراف -اإلستجواب  - أحكام الدفوع   1716 
مواقف  -النزاع في الرجعة  - لوكالة في الرجعة ا -أحكام الرجعة 

 9670 .القوانین

التشریع الجزائري -القوانین العضویة  -أحكام الرقابة   4153 
دراسة مقارنة - اإلسالم  - أحكام الطالق  - أحكام الزواج  . 3510 

القانون  -قانون التجارة الدولیة  -قانون العقوبات  - أحكام الشیك  6116 



 المدني
الدعوى الجنائیة -التربح  -الكسب غیر المشروع  -أحكام الكسب   9845 

أحكام  -التعدیالت الجدیدة  - اإلجراءات الجنائیة  -أحكام القانون 
 10144 النقض

الحمایة الدولیة -حقوق العمال  -أحكام القانون الدولي   3346 
ظامالشریعة والن -قانون حقوق اإلنسان  -أحكام القانون الدولي   1114 

القرعة - أحكام القرعة   6135 
نظام القانون الجزائري - الملكیة الشائعة  -أحكام القسمة  . 9173 

قانون المرافعات  - قانون المرافعات المدنیة  - أحكام القضاء 
 502 التجاریة

المبادئ العامة للقانون -العرف الدولى  -أحكام القضاء الدولي   6294 
المراقبة اإللكترونیة -السوابق القضائیة  -أحكام العود   7955 

لغیر المسلمین - أحكام العبادة   6511 
الشریعة اإلسالمیة -أحكام العدة   . 3603 

القانون  -أحكام العربون   2864 الشریعة -
السلوك  - قانون تنظیم اإلتصاالت  -أحكام العقاب  -أحكام العقوبة 
 7905 . اإلجرامي

العقود اإلداریة -العقود التجاریة  -العقود المدنیة  - أحكام العقود   8141 
القوانین المدنیة  - عقد البیع  - أحكام العقود   8447 الفقھ اإلسالمي-

الخلف -المحل والسبب  -أحكام العقد   . 1248 
الفقھ الجنائي اإلسالمي -الفساد المالي واإلداري  - أحكام الفساد  . 3437 

 1006 الحقوق العینیة - الملكیة الشائعة - أحكام حق الملكیة
الجرائم العمدیة  - أحكام رابطة السییة   10457 الجرائم غیر العمدیة -

القوانین الجزائریة -قانون الجنسیة  - قانون األسرة -أحكام عامة   921 
النصوص القانونیة -الفقھ واإلجتھاد  -لدعوى البولونیة   7578 

Algérie - France : relations politique 7173 
Algérie mouvement - ouvrier et quetion nationale 
1919-1954 7480 

Les allocations - Le reclassement - La formation - 
La reprise d'activité - La préretraite. 4621 

اإلتفاقیات - دور المنظمة  -الجھود  - إرھاب الدولة   6236 
المسؤولیة -المسؤولیة الدولیة  -القانون الدولي العام  - إرھاب الدولة 

 9921 . الجنائیة

تنازع القوانین - تسلیم مواطني الدولة  - إرھاب الطائرات   5891 
التطور التاریخي -التشریع الجزائري  -أراضي العرش   4684 

 - حیازة أراضي العرش  -حق اإلنتفاع الدائم  -أراضي العرش 
 1777 إشكاالتھا

النزاعات العشائریة - طرق استغاللھا  -أراضي العرش   5442 
التصنیف العشري -المكتبات  - مراكز المعلومات   6291 

المكتبة  -المكتبة العامة  - المكتبة المدرسیة  - مراكز المعلومات 
 176 المتخصصة

نظم المعلومات -خدمات المعلومات  - مراكز المعلومات   7012 



الجرائم الدولیة -افالت العقاب  -مرتكبي الجرائم   4871 
التشریع الجزائري -إرتفاقات الطیران   1196 

اإلستدالل  -إجراءات التحري  - ضوابط التحري  -مرحلة التحري 
الجرائم  - القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  -  6772 

Les annales du droit 2014 - droit constitutionnel - 
Méthodologie - sujets corrigés 10387 

annual report 2011 7355 
المعامالت المدنیة -آثاره القانونیة  - آثاره الشرعیة  -مرض اإلیدز   2203 

القانون الفرنسي  -مرض اإلیدز   3900 الطب والقانون -
شروط صحتھ - التحكیم  - أركان اإلتفاق   9495 

التنفیذإشكاالت  -إجراءات الحجز  -أركان التنفیذ   9515 
 5344 قانون العقوبات الجزائري -طرق إثباتھا  - أركان الجریمة

لنظام الدستوري الجزائري - مركز الوزیر األول   9637 
Anthologie du droit - droit administratif - le 
pouvoir juriditionnel 5480 

تنظیمھ وسیره -مرفق الحالة المدنیة   1530 
دعوى اإللغاء -البلدیة  -مسألة التعمیر  -مسألة التھیئة   396 

النظریة العامة  -مضمون الشخص اإلعتباري  -مضمون الحق 
 8207 .للحق

البرلمان المغاربي - التدخل اإلقتصادي  -مسؤولیة مجلس اإلدارة   10675 
القوانین المدنیة -مسؤولیة المنتج  القانون  - اإلتفاقات الدولیة  - 

 7438 العراقي

التشریع الجزائري - مضار الجوار غیر المألوفة  -مسؤولیة المالك   
. 10550 

األردن -لبنان  -القانون المدني  -مسؤولیة المتبوع   10168 
النقل  -النقل الدولي  - النقل الداخلي  - مسؤولیة الوكیل بالعمولة 

 6877 المتعدد الوسائط

القرارات و العقود اإلداریة  - العقود اإلداریة  -مسؤولیة اإلداریة  - 
قضاء مجلس الدولة - الفقھ   6303 

مسؤولیة الدولة -التشریع الجزائري  - مسؤولیة المحافظ العقاري   1044 
مشروعیة العمل  -مسؤولیة األطباء الجراحین  -مسؤولیة األطباء 

التشریعات الطبیة - الطبي   5904 

مجلس األمن -السیادة  -مسؤولیة الحمایة   6552 
موقف الدستور -مبدأ التعویض  -أخطاء القضاء  -مسؤولیة الدولة   2610 

التشریع الجزائري - أعمال موظفیھا  -مسؤولیة الدولة   . 9581 
الخطأ  - إجراءات التعویض  -المواد الجنائیة  -مسؤولیة الدولة 

 4736 القضائي

 -العام  المستشفى - التخدیر  - مسئولیة الصیدلي  -مسؤولیة الطبیب 
 10236 جراحة التجمیل

القواعد المھنیة - النظام القانوني للمسؤولیة  -مسؤولیة الطبیب   7881 
مسؤولیة  - مسؤولیة المصارف  -مسؤولیة الطبیب والمستشفى 

 2751 الدولة

طبیب التخدیر - مسؤولیة الطبیب المدنیة   66 



جریمة اإلجھاض -مسؤولیة الطبیب الجنائیة   10656 
التشریع الجزائري - مسؤولیة الطبیب الجزائیة  8375 

الشریعة  -العملیات التعویضیة والتجمیلیة  -مسؤلیة األطباء 
القانون الوضعي -اإلسالمیة   3735 

القانون الدولي المعاصر -أزمات السودان   522 
الحیاة  - الحیاة اإلجتماعیة  - مؤلفا تھ  -نشأة أبي راس الناصري 

دراسة المخطوط - السیاسیة الثقافیة و   5102 

آثار المشرفي -نشأة المشرفي   8488 
 6205 أزمة التنظیر

التشریع الجزائري -أزمة التقییم العقاري   6941 
الدولة المؤسساتیة - أزمة الدیمقراطیة المعاصرة  . 218 

اإلسالم -نشأة القضاء   9396 
العدالة الجنائیة - أزمة العدالة   5143 

العربنشأة   3738 
 -المحكمة اإلبتدائیة  - الطعون  - مذكرة الدفاع  - أصول المرافعات 

 4147 المحكمة الجزئیة

اإلسالمیة -النظم الوضعیة  -التنظیم اإلداري  -أصول   5587 
األدلة المقیدة  - المواد المدنیة  - إجراءات إلثبات  - أصول اإلثبات - 
 1982 مصر

القانون التجاري  -القانون المدني  -أحكام النقض  - أصول اإلثبات 
إجراءات اإلثبات -  6439 

التجاریة - المواد المدنیة  - أصول اإلثبات   4458 
األدلة المقیدة - المواد التجاریة - المواد المدنیة  - أصول اإلثبات   1007 

التنظیم اإلداري  -التخطیط  - أصول اإلدارة العامة التنسیق و  -
الرقابة -اإلتصال   9758 

القانون المدني -أصول المحاكم   3097 
نظریة الدعوى - التنظیم القضائي  -المدنیة  - أصول المحاكمات   4183 
 - اإلختصاص  - التنظیم القضائي  -المدنیة  - أصول المحاكمات 

 2802 القضاء المستعجل

 - الدعوى  - التنظیم القضائي  -المدنیة  - أصول المحاكمات 
 9313 الخصومة القضائیة

المحاكم  - المحكمة العسكریة  -اإلجراءات  - أصول المحاكمات 
اإلجتھاد -الفقھ  - المدنیة  2813 

القانون المدني - أصول المحاكمات   1491, 1498 
األردن -القانون المدني  - أصول المحاكمات   4333 
األردن -القانون المدني - أصول المحاكمات   1276 

إجراءات  -العقوبات  -الجنائي  القانون - أصول المحاكمات 
 3157 المحاكم

 - اإلثبات  - المرافعات  -محكمة الجنایات  - أصول اإلجراءات 
 8685 الشھود

الدعوى العمومیة -القاعدة اإلجرائیة  -أصول اإلجراءات الجنائیة   7823 
الدعاوى -محكمة الطعن  - مذكر ة الدفاع  - أصول المرافعات   4140 

الطعون -الدعاوى  -مذكرات الدفاع  -  أصول المرافعات  4133 



المحكمة الجزئیة - القضاء الشرعي  - أصول المرافعات   4120, 4136 
التأمین  - التأمین البري  -التأمین البحري  - الخطر  - أصول التأمین 

عقد التأمین -تأمین األشخاص  - الجوي   692 

عقد الضمان- عقد التأمین  - أصول التأمین   3105 
العقار - المنقول  -الحجز التنفیذي  - ل التنفیذ أصو  5148 

التزویر - صحة التقاعد  -الدعاوى  -أصول التقاضي   1541 
قواعد إعداد الوثائق القانونیة -أصول الصیاغة القانونیة للعقود   - 8482 

األحكام  -الشریعة اإلسالمیة  -أصول الفقھ  -أصول القانون 
العدالة - الشرعیة   1383 

الجماعة الدولیة -القانون الدولي  -أصول القانون   9872 
رئیس الدولة  - القانون الدبلوماسي  -أصول القانون  القانون  -

 9873 القنصلي

 - أركان الحق  -نظریة الحق  -القاعدة القانونیة  -أصول القانون 
 3732 إستعمال الحق

الدبلوماسي القنصلى القانون  - الحیاة الدولیة  -أصول القانون الدولي
القانون الدولي للبحر -  9871 

العرف -اإلستحسان  -أصول الفقھ   1109 
القانون  - القانون الفرنسي  -المنتجات المعیبة  - مسئولیة المنتج 

 5052 الجزائري

المبادئ القضائیة - مسئولیة المحامي   8292 
مسؤولیة القاصر - مسؤولیة األم و األب  - مسئولیة المعلم   1284 

العملیات المصرفیة -مسئولیة البنوك   1437 
أخطاء القضاء  - مسئولیة الدولة   2609 القضاء المصري واإلسالمي -

عربي  -فرنسي  - مصور شامل - جامعي  - مدرسي  -  9161 
مجلس األمن - األمن القومى العربى  -أسلحة الدمار الشامل   5428 

 4316 مساءلة التخلف
مبدأ المشروعیة -القرارات اإلداریة  - السلطة إساءة إستعمال   4328 

أدلة  - مسائل اإلثبات اإلجرائیة  - مسائل اإلثبات الموضوعیة 
إثبات القانون األجنبي -اإلثبات   . 9661 

 -مسائل الصیام  -مسائل الزكاة  -مسائل الجنائر  - مسائل الصالة 
 390 مسائل اإلعتكاف

توزیع  -النظام السیاسي الجزائري  - أسالیب ممارسة السلطة 
 5218 اإلختصاصات

البحث العلمي -أسالیب البحوث   3322 
العلوم اإلنسانیة -أسالیب البحوث   1486 

األبحاث -األبحاث اإلداریة  - أسالیب البحث  . 4303 
كتابة البحث - أسالیب البحث   9883 

مناھج البحث - طرق البحث  - أسالیب البحث العلمي   340 
 -األدلة البیولوجیة  -البحث الفني الجنائي  -أسالیب االبحث العلمي 

 3526 جرائم السطو

الوظیفة العمومیة -مسابقات اإللتحاق   4689 
األحكام  -األراضي الفالحیة  - المناطق المحمیة  - مطابقة البنایات

إجراءات الطعن - الجزائیة   5064 



لتشریع الجزائريا -إجراءات تحقیقھا  -مطابقة البنایات  . 7136 
التبعة الناشئة -األعمال غیر المباحة  - مصادر الموجبات   966 

الجرم - مصادر الموجبات  قانون الموجبات -شبھ الجرم  -  العقود  -
القانون المصري  -اللبنانیة   7071 القانون العراقي -

 7897 ,773 مصادر اإللتزام
اإلكراه -التدلیس  - الغلط إثبات  -إبرام العقد  -مصادر اإللتزام   6974 

المسؤولیة التقصیریة -مصادر اإللتزام  الفضالة - الفعل النافع  -   8188 
 - اإلرادة المنفردة  - العقد  -المصادر اإلرادیة  -مصادر اإللتزام 

 3935 القانون المدني الجزائري

نطاق العقد -التعاقد بالمزاد  -مصادر اإللتزام   8423 
اإلرادة المنفردة -القانون المدني  -اإللتزام مصادر   5274 

المصادر اإلرادیة -القانون المدني  -مصادر اإللتزام   5273 
العقد  -الجزائر  -القانون المدني  -مصادر اإللتزام  -  - الضرر 

التعسف في القانون الروماني - نظریة السبب  في القانون الفرنسي  - 
الجوارعالقات  -في الشریعة  -  

7811 

العقد - الحق الشخصي  -القانون المدني  -مصادر اإللتزام   4336 
-اإلكراه  -التدلیس  - الغلط - التراضي  - العقود  -مصادر اإللتزام 

الفسخ -الضرر  - البطالن  -السبب  - المحل  التعویض -الخطأ  -  540 

الفسخ -البطالن  -العقد  -مصادر اإللتزام   9159 
 -اإلثراء بال سبب  -اإلرادة المنفردة -العقد  -ام مصادر اإللتز

 4915 .القرار اإلداري

آثارھا - المسؤولیة  - الفعل الضار  -مصادر اإللتزام   339 
صیغة العقد -الفقھ اإلسالمي  -مصادر الحق   3505 

أحكام  - الحیازة  -قانون السجل العیني  -مصادر الحقوق العینیة 
القسمة -الحقوق العینیة  . 547 

لبنان -مصر  - تاریخ النظم القانونیة  -مصادر القانون   7022 
-السیادة و االختصاص- اإلعتراف بالدول و الحكومات- مصادره

 4058 قانون المعاھدات

التعویض النقدي -التعویض العیني  -مضار الجوار   7462 
موقف  - أساس إمتناع اإلدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة اإلداریة 

وسائل إلجبار اإلدارة  -إلدارة من القرارات القضائیة اإلداریة ا
 .على تنفیذ القرارات القضائیة اإلداریة

4777 

شروط قبول  -مراحل وأجراءات التبلیغ  -أساس إنعقاد الخصومة 
دراسة الطلبات والمدفوع - عوارض المحاكمة - الدعوى   8698 

الوكالة  -التجاریة  - المواد المدنیة  - التحكیم  -أساس التفرقة 
 9487 اإلتفاقیة

الضمان  - النقل البحري  -السفینة  -أساسیات القانون البحري 
 7509 البحري

مصادره الرومانیة -تاریخھ  -نطاق القانون   2935 
 3156 إستنجاد الساكن

 -المحكمة الدستوریة العلیا  - إیجاراألماكن  - أسباب اإلخالء 
 9557 األحكام

محكمة النقض -القضاء  -الحكم الجنائي  - النقض أسباب   1321 
مصر  - محكمة النقض  -األحكام  -القوانین - أسباب الحكم المنطوق  258 



فرنسا -الكویت  -  
مخالفة القانون - النقض  -أسباب الطعن   3315, 3316 

عقد المقاولة-األمالك الوقفیة  - إستثمار   337 المقارضة - 
التشریع الجزائري -الوقف العقاري  -إستثمارالوقف   8508 

ضمانات اإلستجواب - اإلستجواب و اإلستضاح  -إستجواب المتھم   6173 
القانون  - الفقھ اإلسالمي  - المسائل الجنائیة  -إستجواب الشھود 

 4177 الوضعي

حقیقة المناقصة -إستحداث العقود   6978 
 - اإلج  -التحدیات اإلق مواجھة  -إستراتیجیة الزكاة و الضرائب 
 2199 العولمة

األراضي الفالحیة المؤممة - إسترجاع   2094 
الشریعة اإلسالمیة - حق القضاة  -إستقالل القضاء   5399 

2020التعدیل الدستوري لسنة  -إستقاللیة السلطة القضائیة   5271 
 8770 ,1575 إستقاللیة القضاء

اإلستقاللیة المؤسسیة -الفكریة اإلستقاللیة  -إستقاللیة القضاء   7492 
 8191 مستقبل الدیمقراطیة

مسئولیة الملوث -السبب األجنبي  -التلوث  -أسبقیة اإلستغالل   1291 
 3156 إستقصاء الجرائم

األمالك الوقفیة الفالحیة -إستغالل األمالك  . 8312 
السند المنجمي -التشریع الجزائري  -إستغالل المناجم   6191 

اإللتزام -االراضي الفالحیة  - إستغالل األراضي   57 
 4918 إستغالل النفوذ

إستغالل النفوذ - إستغالل النفوذ   10342 
المؤسسات العمومیة -إستغالل االراضي الفالحیة  . 7568 

العقار الصناعي- إستغالل الحافظة العقاریة  2919 
إساءة إستعمالھ -إستعمال الحق  اإلسالمي النظام -التقاضي  -   9655 

التشریع الجزائري -إستغالل الشواطىء   7760 
التشریع الجزائري  - إستغالل العقار الفالحي   2092 . القیود القانونیة -

إجراءات المسح -التشریع الجزائري  -مسح األراضي   8048 
تأسیس السجل العقاري - مسح االراضي العام  . 5175 

ا لمساواة  -إستخدام القوة  -الدولي العامالقانون  - إزدواجیة المعاملة
محاولة التأصیل -و عدم المساواة   7014 

الحجة المؤیدة -اإلختیار  -المناظرة  -إصدار األحكام   4939 
المرشد -أشخاص المالحة البحریة  قانون التجارة  - مجھز القطر  - 
1990-8البحریة رقم   6238 

حمایة المستھلك -مجاالت المستھلك  -أشخاص الحمایة  . 3329 
 4117 أشخاص القانون

الشیك بدون رصید -مصدر الشیك   2247 
الجھاز المركزي  - الرقابة البرلمانیة  -مشروعات اإلستثمار 

رقابة األجھزة التنفیذیة -للمحاسبات   . 1215 

 7035 إسرائیل
تلوث البیئة -النفایات  - أضرار التلوث   10571 



المسؤولیة اإلداریة - جھیزات في الجزائر الت - أضرار التجمعات   9013 
المسؤولیة المدنیة -أضرار الدواء   4093 

نظریة الدعوى  - اإلختصاص  - التنظیم القضائي  -أطراف العدالة 
اإلثبات -  10263 

 9327 أسرى الحرب
اإلتفاقیات الدولیة - الفقھ اإلسالمي  -أسرى الحرب   1946 

الدول  -أحكام القضاء  -التنظیم اإلدارى  -أسس اإلدارة العامة 
األجنبیة -العربیة   2888 

عربي - إنجلیزي  -الدولیة  - المؤتمرات  -العالقات  -مصطلحات   6897 
الشریعة اإلسالمیة - العالقات الدولیة  - البیئة  -مشكالت التنمیة   2255 

تلوث الھواء -االطاقة  - التنوع البیولوجي  -مشكالت البیئة   1234 
النزاعات المسلحة -مشكلة المرتزقة   740 

القضاء -الفقھ  -الموضوعیة  - الوقتیة  -التنفیذ الجبري  - أشكاالت   4517 
تصحیح  - الطبیعة القانونیة  -المواد الجنائیة  -إشكاالت التنفیذ 

 7906 الخطأ المادي

ةاألحكام القضائیة اإلداری -المادة اإلداریة  -إشكاالت التنفیذ  . 1835 
القضاء -الفقھ  -األحكام الجنائیة  -إشكاالت التنفیذ   9180 

اإلختصاص - القضاء االداري  -إشكاالت التنفیذ   5580 
الطعن بالمعارضة - أحكام النفقات  - الحكم بالغلق  - إشكالیة التنفیذ  9777 

القانون الدولي الخاص  -إشكالیة التقنین  القانون  -الدول العربیة  -
 319 اللبناني

العنف المدان -العنف المشرع  - إشكالیة العنف   2228 
العولمة -الضوابط الشرعیة  - إشكالیة الفتوى   . 910 

ملتقي  -تحدیات العولمة -الضوابط الشرعیة  - إشكالیة الفتوى 
 909 .دولي

تحدیات العولمة -الضوابط الشرعیة  - إشكالیة الفتوى  . 908 
التعویض - منازعات اإلجراءات  -المنفعة العمومیة  -نزع الملكیة   8524 

المشرع الجزائري -األجانب  -نزع الملكیة   9275 
جریمة التزویر - نزع األعضاء البشریة   8432 

آلیات تسویة العقارات -تسویة العقارات  -أشغال مسح األراضي   8283 
استئجار األرحام - التلقیح الصناعي  - أطفال األنابیب  . 6066 

arbitrage - droit commercial international 8925 
L'arbitrage - L'état - Droit public - Droit privé 10661 
arbitrage (droit international privé) 5669 
arbitrage (droit) 3973 
L'argumentation judiciaire - La typologie - Les 
phases de la construction - La disposition. 7283 

arnaque - gestion de l'économie 7259 
arréts - contrat - jurisprudence civile 3972 
Aspects institutionnels - Droit des contrats - Droit 
des délits - Droit des sociétés. 7189 

التعدیل الدستوري -مكانة المؤسسات اإلستشاریة   6251 



أحدث  -التشریعات المكملة  - الدعارة  - المخدرات  مكافحة
 1885 .التعدیالت

 -القانون الدولي للبحار  - المسئولیة الدولیة  -مكافحة الھجرة 
 2543 الھجرة غیر الشرعیة

 2903 ,1023 مكافحة اإلرھاب
القانون الدولي -مكافحة اإلرھاب  2219 

التشریع الجزائري - المضاربة الغیر مشروعة  -مكافحة المضاربة   5033 
القانون الجزائري -اإلتفاقیات التجاریة  -مكافحة اإلغراق   5357 

تھریب  - األحكام الجزائیة  -التدابیر الوقائیة  -مكافحة التھریب 
 -التعاون الدولي  -القواعد اإلجرائیة  -تھریب األسلحة  - البضائع 

 التسلیم المراقب
3687 

الدول العربیة -بالبشر  اإلتجار -مكافحة الجرائم   1705 
األنترنت - المراقبة اإللكترونیة  -مكافحة الجریمة   165 

النصب واإلحتیال -مكافحة الجریمة   1962 
اتفاقیة االمم المتحدة - التشریع الجنائي  -مكافحة الجریمة   7546 

 -مصر  -مكافحة المخذرات  - التعاون الدولي  -مكافحة الجریمة 
أ.م.الو  8263 

الجریمة المنظمة -الجدود الوطنیة  -مكافحة الجریمة   7581 
 -أجھزة العدالة  -التدابیر اإلحترازیة  - العقوبات  -مكافحة الجریمة 

التشریعات الجزائیة - مناھج األمم المتحدة   7128 

غسل األموال -مكافحة الجریمة   8525 
القانون الدولي -العنف ضد المرأة  -مكافحة العنف   5011 

الدلیل إلى إتفاقیة األمم المتحدة - مكافحة الفساد  . 4208 
غسیل األموال -اإلختالس  - الرشوة  - مكافحة الفساد   2640 

اتفاقیة األمم المتحدة - مكافحة الفساد   1015 
التنظیم القانوني -سیاسة اإلسالم  - مكافحة الفساد  . 1059 

 4917 مكافحة تبیض األموال
التعدیل الجدید -إختطاف الطفل  -مكافحة جریمة   8521 

دور البنوك  - غسل األموال  -مكافحة جریمة   10250 العالم العربي -
التوجیھات القانونیة -محاربة الفساد  - مكافحة غسل األموال   2705 

الشریعة  - اإللتزامات  -الدول العربیة  - مكافحةغسیل األموال
 4425 اإلسالمیة

مجتمع المعلومات -تكنولوجیا المعلومات  -مكتبات األطفال   6609 
اإلجراءات الفنیة -النظم  -الموارد المادیة  -مكتبات السجون   2857 

المعلوماتیة - مكتبات الطفل   9922 
الوفاة -الملكیة العقاریة  -إكتساب الملكیة   7396 

التعویض - القانون الدولي  -إكتساب الجنسیة   6759 
قانون الجنسیة  - میالد ألب وطني  - األصلیة إكتساب الحنسیة 

 6424 العربي

l'assurance 10508 
assurance - entreprise - respnsabilite 10382 

المسئولیة المدنیة للطبیب - نقل وزراعة األعضاء   9925 



الرأي القانوني  - نقل وزراعة األعضاء   5427 الرأي الشرعي -
العمومیة الجزائريقانون الوظیفة  - نقل الموظف   6206 

الشھر العقاري - نقل الملكیة العقاریة   4551 
الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري- نقل الملكیة العقاریة   6622 

الموقف من زراعة األعضاء -زراعة األعضاء  - نقل األعضاء  . 10006 
المسئولیة  - إثبات الرضا - الوضع القانوني  - نقل األعضاء البشریة 

 8411 الجنائیة

مخالفتھا -اآلثار المترتبة  -زرعھا  - نقل األعضاء البشریة   4731 
نقل األعضاء البشریة-قانون - نقل االعضاء البشریة الشریعة  - 
 5430 اإلسالمیة

متعدد الوسائط -النقل الدولي  - الحاویات -نقل البضائع   6875 
الشریعة  - بیع األعضاء -نقل الدم  -نقل ااألعضاء البشریة 
 9850 اإلسالمیة

المخرجات السیاسیة -األحكام  - المحكمة العلیا  -إقامة الدعوى   123 
الدفاع الوطني -نقاش المواطنة   . 2736 

مقاصد الشریعة -مقاصد العقائد  - اإلجتھاد  -مقاصد الشریعة   9333 
المواد الجنائیة  -موضوع الطعن  -محكمة النقض  -نقض األحكام 

واد المدنیةالم -  1850 

ملوك تلمسان -بني زیان  -لقطة العجالن   788 
14000أیزو  -المواصفات القیاسیة العالمیة  -نظم إدارة البیئة   9651 

طرق اإلثبات في القضاء  -مصادر قواعد اإلثبات  -نظم اإلثبات 
الیمین - الشھادة  -اإلسالمي   8367 

مؤسسات المعلومات - مراكز المعلومات  -نظم المعلومات   10220 
االدخل القومي -نظم المعلومات   48 التنمیة - 

شبكات المعلومات -نظم المعلومات   2587 
األدلة الرقمیة - الجریمة المعلوماتیة  -نظم المعلوماتیة   4200 
الدفع اإللكتروني - النقود اإللكترونیة  - نظم الدفع   4212 

فرنسا -مصر  -القضاء  - الفقھ  -األوراق القضائیة  - إعالن   4508 
سیاسة - حقوق اإلنسان  -إعالم   2062 

 4762 أعمال التھریب
قابلیة اإلستغالل -الرقابة على األعمال  - أعمال التجزئة   5977 

 9365 الدستوري اإلسالمي -إعالن الدستوري 
الرقابة القضائیة - السیادة  -أعمال السلطة   8123 

العقد اإلداري -القرار اإلداري  -أعمال السلطة اإلداریة   9831 
الرقابة القضائیة -أعمال السلطة التنفیذیة   1183 

المواطن -المتقاضي  - المھن الحرة  - أعوان القضاء   8024 
 -القانون المدني  -الفقھ اإلسالمي  - حكم العقد  -معنى الخیارات 

 7115 الجزائر

 9436 معنى الوفاء - معنى الشرط
البرلمانیةلعھدة   5129 

التعاقد اإلداري -نظام الرقابة  - نظام المناقصة  . 8441 
 9494 - قانون المرافعات  - القضاء الوقتي  - العرائض  -نظام األوامر 



التجاریة - المدنیة   
حق الملكیة - القانون  -الشریعة  -نظام المواریث   . 1102 

الجزائر - نظام الموازنة   4220 
الجزائر - رئیس الجمھوریة  -نظام اإلنتخاب   5201 

التشریع الجزائري -إستغالل األراضي الفالحیة  - نظام اإلمتیاز   897 
حق التملك - النظام القانوني  -نظام الملكیة   1769 

الشریعة -نظام المالي   3991 
المشاریع الخیریة الوقفیة - طرق تسویقیة  -أھمیتھ  -نظام الوقف  . 3716 

 10574 نظام المحلفین
الشرطة -قوانین التوظیف  -نظام اإلحالة   6538 

التشریع الجزائري - السوار اإللكتروني  - نظام المراقبة   384 
السعودیة -نظام التحكیم  -نظام المرافعات   269 

القانون اإلداري -نظام المسؤولیة   4793 
أحكام  -المستشفى العمومي  -قانون إداري  -نظام المسؤولیة 

 1996 اإلثبات

اإلنتخابات الرئاسیة - نظام اإلشراف والرقابة  . 3341 
المعالجة االلیة -نظام المعالجة   4920 

 -الشركات  - النظام القانوني  -القانون التجاري  - نظام اإلفالس 
الدول العربیة -لبنان   3046 

إفتتاح الدعاوى -علم الوصول  - ارتداد مسجالت  -نظام البرید   1935 
الجزائر -المنازعات  -نظام التقاعد   8147 

التعویض  -حوادث المرور  -األضرار الجسمانیة  -نظام التعویض 
 5922 المعنوي

الموظف -األخطاء المھنیة  -إجراءات التأدیب  -نظام التعاقد   753 
األحكام -الجنسیة الجزائریة  -نظام الجنسیة   10126 

سجالت الحالة المدنیة  - الة المدنیة ضباط الح - نظام الحالة المدنیة 
الحالة المدنیة للجزائریین في الخارج واألجانب في الجزائر - . 8690 

الحجابة من خالل العصور -نظام الحجابة  . 1118 
الشریعة اإلسالمیة -القانون الدولي  - نظام الحكم   6131 

التشریع  - المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة  - نظام الرقابة
 4946 الجزائري

اإلصالحات اإلقتصادیة - الصرف  -نظام الرقابة   5288 
التشریع الجزائري - نظام الشھر العیني  - نظام الشھر الشخصي  . 6750 
المعاینة  - حق الملكیة -التشریع الجزائري - نظام الشھر العیني

شھادة الحیازة -قید العقد - واإلثبات . 5114 

ي اإلنسانيالقانون الدول - نظام الشارة  . 1816 
اجراءات العفو الخاص -العقوبة  -نظام العفو   7439 

 773 نظام تسلیم المجرمین
التشریع الجزائري -نظام غرفة اإلتھام   2311 

األحكام  - النظم الوضعیة  -األحكام المالیة  -معامالت البورصة 
 2205 الشرعیة

اإلجتماعيالتكافل  -أسالیب رعایتھم  -معاملة المجرمین   7000 



الشریعة  -التشریع الجزائري  -نظام السجون  -معاملة السجناء 
 2296 اإلسالمیة

تسویة المنازعات للصید - تنظیم الصید  - أعالي البحار   1194 
الجریمة - المجتمع المدني  - الدین  -معالجة الجریمة   8262 

المسؤولیةدعوى  -مسؤولیة الناقل  - عقود النقل  -معاھدة بروكسل   
. 2572 

أسرى الحرب - معاھدة جنیف   5316 
 8939 إعادة اإلدماج

الجزائیة -المدنیة  - اإلداریة  - القضایا  -إعادة المحاكمة   2335 
النصوص اإلتفاقیة -المبادئ القانونیة  - إعادة التأمین   1657 

03/06االمر  - معاییر الترقیة اإلختیاریة   799 
 - التزام الدول  -إتفاقیات العمل الدولیة  -  معاییر العمل الدولیة

منظمة العمل الدولیة - حقوق العمل   9608 

اإلرھاب  -التحكیم التجاري  -معارف إقتصادیة  -معارف قانونیة 
األزمة العقاریة -السریة المصرفیة  - الدولي   2832 

رجال  -إقتصادي موسع  - قانوني  -قاموس ثالثي  -لغة المحاكم 
 2117 القانون

مجلس  -المعارضة  -اإلستشارات النیابیة  -إغتیال الدستور 
 9626 الوزراء

الطبیعة القانونیة - حجیة اإلعتراف  -إعتراف المتھم   10420 
التوثیق - الوثیقة  - إغتصاب األوقاف   3139 

مصطلحات القانون الخاص -معجم   341 
أحكام شرعیة -مصطلحات فقھیة قانونیة  -معجم   9026 

فرنسي -عربي : معجم   8435 اللغة الكتابیة - 
عربي:معجم   6500 

المصطلجات التاریخیة -معجم األلفاظ  7879 
العالقات الدولیة - معجم العلوم السیاسیة  2091 

 5975 معجم دستوري
ألفبائي -مدرسي  - معجم عربي   4668 

القانون الدولي: معجم  8640 
العقار - إداري  - قانوني : معجم  196 

قوانین المالیة - 15-18القانون العضوي  -إعداد المیزانیة العامة   6000 
قضایا - العالقات الدولیة  -نظرات   7733 

جریمة  - جریمة اإلغتصاب  - جریمة الزنا  - نظریات في القانون 
 8104 الخطف

زوال العقد -آثار العقد  - إنعقاد العقد  - نظریة اإللتزام   4262 
الحوالة - التقادم  -آثار اإللتزام  - اإللتزام نظریة   7894 المقاصة - 

التدلیس -الغلط - العقد  - مصادر اإللتزا م  - نظریة اإللتزام   - 
المسؤولیة  - ا لضرر -اإلرادة المنفردة  - البطالن  -السبب  - اإلكراه 

 التقصیریة
6777 

األحكام العامة - نظریة اإللتزام  حكام العامةاأل -القانون المدني  -   - 
 7998 الفقھ اإلسالمي

اإلدارة  - العقد  - نظریة اإللتزام  القانون -التقابل -المحل  -  9931 



- االقرار  - الدلیل الكتابي  - طرق اإلثبات  -نظریة اإلثبات 
الخبرة - الیمین  - الشھادة  - اإلستجواب  4182 

الجزائیة - المحاكمات المدنیة  -األصول  -نظریة اإلثبات   658 
المحاكمات - المحاكمات المدنیة  -األصول  -نظریة اإلثبات 

الفقھ -اإلجتھاد  - الجزائیة   653, 659 

 2416 نظریة المخاطر
 8224 نظریة اإلختصاص

أصول المحاكمات المدنیة  - نظریة اإلختصاص  أصول  -
 652 المحاكمات الجزائیة

المنازعات اإلداریة - نظریة اإلختصاص   8218 
القانون اللبناني - الجریمة  -المحرض  نظریة  10609 

ضوابط  -التطبیقات القضائیة  - الطعن الجنائي  -نظریة المصالحة 
 6986 .الطعن

المحل التجاري -التاجر  - نظریة األعمال التجاریة   1951 
الفكر  - الفقھ اإلسالمي  - الشرائع المقارنة  - نظریة اإلفتراض 

 10437 . القانوني

تنظیمنظریة ال  5032 
السودان - القوانین اإلجرائیة والجنائیة  - الحقوق  -نظریة البطالن   1487 

 8740 نظریة التعویض
 7076 العقود -نظریة التعویض 

الشریعة  - القانون الوضعي  -الملكیة العقاریة  -نظریة التعسف 
 7468 .اإلسالمیة

التجاریةالشركات  - القرارات التعسفیة  -نظریة التعسف   3715 
اإلدارة -دعوى التعویض  - نظریة الخطأ   4899 

 6927 ,2262 نظریة الحق
حق المؤلف - أنواع الحقوق  - نظریة الحق   7788 

 - أركان الحق  -الحقوق المالیة  -الحقوق اإلنسانیة  - نظریة الحق 
 4352 .مصادر إستعمالھ

الحمایة القانونیة -الشخص المعنوي  - نظریة الحق   . 545 
القانون - نظریة الحق   8672 

الحق -التشریع  - القاعدة القانونیة  - نظریة الحق   6939 
الواجب - الحق  -القانون الوضعي  -الفقھ اإلسالمي  - نظریة الحق   3138 

 -تقسیمات الحق  - ماھیة الحق  - صاحب الحق  - نظریة الحق 
میالد الحق -تقسیمات األشیاء   6970 

الدفوع اإلجرائیة - جرائم المخدرات  - المخدرات  -  نظریة الدفوع  3864 
أھل السنة - التولد  -عالقة الكسب  -نظریة الكسب  . 4158 

 6926 نظریة القانون
التطور  -القاعدة القانونیة  - قواعد القانون  - نظریة القانون

تقسیم القانون -التاریخي للقانون   3291 

 -مصادر الحق  -نظریة الحق  -مصادر القانون  -نظریة القانون 
إستعمال الحق -إثبات الحق  -أركان الحق   3827 

نظریة الحق -نظریة القانون   8637 
اإلثبات - اإللتزام  - نظریة الحق  -نظریة القانون   6971 



القاعدة القانونیة - نظریة الحق  -نظریة القانون   10538 
نظریة الحق -نظریة القانون   . 3953, 9351 

الثقافة القانونیة  -نظریة القانون   -نظریة الحق  -القاعدة القانونیة  -
العمل غیر المشروع - العقد   7786 

تفسیر القانون -القاعدة القانونیة  -نظریة القانون   . 4351 
المعامالت الشرعیة -الفقھ اإلسالمي  -نظریة القانون   9585 

 -المسؤولیة الجنائیة  -قانون العقوبات المقارن  -نظریة الغلط 
 3729 أحكام الغلط

الفقھ اإلسالمي - فسخ  - نظریة العقود  2009 
القانون - الفقھ اإلسالمي  -نظریة العقوداإلداریة   3740 

القوانین العربیة -نظریة اإللتزام  -نظریة العقد   3731 
 -اإلرادة المنفردة  - العقد  - مصادر اإللتزامات  -نظریة العقد 

 3502 .األھلیة

 -الفسخ و اإلنفساخ  - التصرف القانوني  - اإللتزام  -نظریة العقد 
السبب  -الغلط   9239 - التدلیس -

الضوابط - تنفیذ المتعاقدین  - اإلرادة  -نظریة العقد   6264 
الفقھ  - خیار الشرط  - خیار الرؤیة  -خیار العقد  -نظریة العقد 

 1233 اإلسالمي

 10329 نظریة ثنائیة القانون
تفسیر القانون -تطبیق القانون  -مصادر القانون  -نظریةالقانون   10619 

نقل  -التبرع باألعضاء  -التعامل القانوني  -أعضاء جسم اإلنسان 
اقتطاع ااألعضاء  -األعضاء   9889 شرعیة اإلعتداءات -

Une autonomie relative - Des procedures 
particulieres - Droit parlementaire. 2444 

Autorisation - Urbanisme. 8931 
autosuffisance alimentaire - la crise économique - 
la justice internationale pénale 2176 

avocat 7278 
avocat- droit européen 5655 

الحقوق العقاریة  -الحقوق العینیة  - مفھوم اإلثبات  العقود اإلداریة -
العقود العرفیة -القضائیة العقود  -  5601 

 -إختیار المحامین وقیدھم في جداول المحامین  -مفھوم المحاماة 
حق اإلستعانة بالمحامین -ضمانات المحامین   8661 

حقوق المحامي  -مفھوم المحامي   -إلتزام المحامي  - واجباتھ  -
 9863 .الدعوى المدنیة

المجلس الدستوري -مفھوم اإلخطار   9462 
الشق التقني - الشق القانوني  - التعمیر  - التھیئة  -مفھوم المخطط   5077 

البحر  - الجزر والمیاه األرخبیلیة  - المیاه الداخلیة  -مفھوم البحر 
المناطق البحریة الخارجة عن سیادة  -المنطقة المتاخمة -اإلقلیمي 

 .الدولة
8621 

الرھن الحیازي  - الرھن الرسمي  -تعریف العقار  -مفھوم التسجیل 
لجنة الطعن -المنازعات الضریبیة  - الشفعة  -  7437 

 -الحقوق المختلطة  -الحقوق المالیة  - أنواع الحق  -مفھوم الحق 
 7117 .الشخص الطبیعي كصاحب للحق



التعسف -مفھوم الحق   10069 
القانون الدولي - حریة الرأي  -مفھوم الحریات  -مفھوم الحقوق   1242 

الشھرمفھوم  إبطال العقد التوثیقي -العقود التوثیقیة  -  1819 
التوثیق للعقار - أنواع العقار  -بیع العقار  -مفھوم الشكلیة  الشھر  - 

التشریع الجزائري -العقاري   5046 

اإلجراءات القانونیة  -التطور التاریخي للشفعة  -مفھوم الشفعة 
آثار الشفعة وسقوطھا -للشفعة  . 7102 

اإلجھاض - نقل األعضاء  -التجارب الطبیة  - لقتل مفھوم ا  3469 
 -فلسفة القانون الدولي  -التنظیم الدولي المعاصر - مفھوم العالمیة 

التعایش السلمي -الحرب الباردة   . 8550 

 -الرقابة المالیة  -الدیوان المركزي  - الھیئة الوطنیة  -مفھوم الفساد 
 9976 مجلس المحاسبة

اإلحتالل العسكري - المعاھدات نفاذ   * 4160 
وسائل اإلثبات -الرقابة القضائیة  - مفتشیة العمل   7414 

الفقھ اإلسالمي - إفشاء السر الطبي   9375 
المذاھب الفقھیة  -القانون  - الشریعة  -نفقة الزوجة  -نفقة األقارب 

األسرة الجزائریة -  8114 

 4763 نفقة الزوجة
ریعة اإلسالمیةالش - نفقة الزوجة  . 9125 

الخطابین الشرعي والوضعي -أفعال المكلفین  . 9409 
Banques : droit 2424 
blanchiment de capitaux - fraude fiscale 5673 
la bonne foi - droit français - droit allemand - droit 
japonais 7143 

Brevets - marques et écolabels - Green tech and IP 
rights préface de l'ompi et avant-propos de 
l'ADEME. 

5765 

Les brevets d'invention - Le savoir- faire. 8852 
Le bruit - oreille humaine - les effets - santé public 2503 

عوارض الخصومة -وقف الدعوى  -ا لدفوع   8142 
األموال العامة  -الالمركزیة المركزیة و  -ا لقانون اإلداري  - 

 3085 العقد اإلداري -الموظف العام 

كلمة  2000ال   1921 اللغة اإلنجلیزیة -
 8603 األمن

 -إثباتھ  -المستند اإللكتروني  - المعلومات اإللكترونیة  -األمن 
 236 توثیقھ

 7938 ,7499 ,3480 األمم المتحدة
 6523 األمم المتحدة

حرب  - العالقات الدولیة  -القرارات  - مجلس األمن  - األمم المتحدة 
 -الحرب البریطانیة  -الحرب األمریكیة  - 1991 - 1990الخلیج 

القانون الدولي -العراق   
5481 

المنظمات  -محكمة العدل الدولیة  - مجلس األمن - األمم المتحدة 
 10423 .غیر الحكومیة



 - العراق  -اد الوربي اإلتح -الوالیات المتحدة  - األمم المتحدة 
تحدیات -القانون الدولي  . 5 

السلم و األمن - الطابع الدولي  -النزاعات المسلحة  - األمم المتحدة   
. 8333 

 -التطورات الدولیة المعاصرة  -الشعوب اإلفریقیة  - األمم المتحدة 
 6283 . الطبیعة القانونیة

األحداث العربیة -قواعد التنظیم  -قضاء األحداث  - األمم المتحدة   3659 
السعودیة -األمن الوطني   3899 

الفقھ اإلسالمي - األمن اإلجتماعي   3774 
األدیان السماویة -العفو  - الوقف  - األمن اإلجتماعي . 9965 

العالقات الدولیة - األمن المعلوماتي   7100 
 5129 األمن البیئ

البیئة -األمن البیئي   2666 
األمن اإلجتماعي - سیادة الدول  -األمن البشري   595 

النظام العالمي الجدید - مجلس األمن  -السلم الدولي  -األمن الدولي   
. 553 

مكافحة المخدرات -األمن الدولي   6019 
السلم المدني - التسویق السیاحي  -المھن الخدماتیة   4760, 4761 

اإلتفاقیة العامة للتجارة  - المھن الحرة  غیر  - رأسمالیة الخدمات ال -
 6034 . رأسمالیة

 - الشركات التجاریة  -مبادرة  -الكفاءة المھنیة  - المھن الحرة 
النموذج الفرنسي -التمویل  4410 

التربیة الوطنیة -األردن  -األمن القومي  . 3158 
التنمیة البشریة -الخیار النووي  -األمن القومي   1968 

حقوق اإلنسان -األمن القومي   210 
إجراءاتھ -القانون الجزائري  - مبادئھ  -األمن القانوني   126 

القانون اإلداري -األمن القانوني   1651 
األمن غیر تقلیدي - تنظیم وإدارة  -األمن العام  . 2260 

 - قوانین العمل  -قانون العمل  -عقد العمل  -اإلنھاء التعسفي 
 6577 .معاییر العمل

الجزائريالتشریع  -اإلھمال العائلي   8052 
الجزائر -أیلولة األمالك  -األمالك الشاغرة  -األمالك الوطنیة   5565 

حمایة األمالك - األمالك العمومیة  -األمالك الوطنیة   5536 
الجزائر - اإلطار المؤسساتي  - اإلطار القانوني  -األمالك الوطنیة   972 

سندات  -عقد اإلمتیاز  -الترخیص اإلداري  -األمالك الوطنیة 
الترقیة العقاریة -منح اإلمتیاز  -الشغل   1682 

اإلرتفاقات  - األمالك العمومیة المائیة  -الجزائر  -األمالك الوطنیة 
التبادل -  457 

األمالك العامة -حمایة األمالك  -األمالك الوطنیة   9028 
التمویل -حق اإلنتفاع  -األمالك الوطنیة   4972 

المنفعة  -نزع الملكیة  -إكتساب األمالك  - الخاصة األمالك الوطنیة 
 8492 العمومیة

 2005 -المرافق العامة  - التشریع الجزائري  -األمالك الوطنیة العمومیة 



 عقد اإلمتیاز
مبادؤه -قواعده  - اإلستعمال العام  -األمالك الوطنیة العمومیة   896 
 -رخصة الطریق  -العقد اإلداري  -األمالك الوطنیة العمومیة 

 10434 رخصة الوقوف

الدولة -التشریع الجزائري  - تكوینھا  -األمالك الوطنیة العمومیة   . 6532 
البیع بالمزاد  - التشریع الجزائري  - األمالك الوطنیة العقاریة 

العقار الصناعي - عقد اإلمتیاز  - عقدالتخصیص - العلني   - 1075 

 -المنازعات الوقفیة  -ة الھیكلة اإلداری -األمالك الوقفیة 
اإلختصاص النوعي - اإلختصاص القضائي   5123 

عقد اإلیجار - األراضي الفالحیة  -األمالك الوقفیة   6485 
النصوص التشریعیة -النظام القانوني  -األمالك الوقفیة   5021 

اإلستبدال -اإلجتھلد القضائي  -التصرف  -األمالك الوقفیة   5207 
الحمایة  - الحمایة الجنائیة  -الحمایة اإلداریة  - األمالك الوقفیة

 7488 القضائیة

التشریع  - أراضي الوقف الفالحیة  -عقد اإلیجار  -األمالك الوقفیة 
 2291 الجزائري

إدارة الدولة -األمالك الخاصة   6272 
التشریع الجزائري - األمالك الوطنیة  -األمالك الشاغرة   5039 

المنازعات  - الدولة  - األمالك الوطنیة الخاصة  -األمالك الشاغرة 
 10526 . المترتبة عنھا

 2766 األمالك العامة
 -عقد الحكر  -عقد المساقاة  -عقد المزارعة  - األمالك العقاریة

عقد التعمیر و الترمیم -عقد المرصد  . 8305 

السوق العقاري -إدارة األمالك  -األمالك العقاریة   979 
عقد  - عقد المساقاة  - عقد المزارعة  -اإلیجار  -العقاریة األمالك 

 7135 الترمیم والتعمیر

التخصیص -عقد اإلمتیاز  - البیوع بالتراضي  -األمالك العقاریة   8183 
التشریع الجزائري -األمالك العقاریة   4955 

دعاوي  -دعاوي العینیة  -التشریع الجزائري  -األمالك العقاریة 
الحمایة اإلداریة - الحمایة الجزائیة  - الحیازة   8304 

الضبط  -المناطق الصناعیة  - العقار الصناعي  -األمالك العقاریة 
الجزائر -العقاري   4956 

 -الدولة  - المنازعات القضائیة  -صیغ البیع  -األمالك العقاریة 
 5134 الدعوى

عملیة التنازل -أمالك الدولة -األمالك العقاریة   2244 
عقد المرصد -عقد الحكر  -التمویل  -األمالك العقاریة الوقفیة   6213 

التشریع الجزائري-األمالك العقاریة   - 5017 
الدولة -البیع  - األمالك العقاریة الخاصة  . 1794 

 - النظام القانوني  -البیوع  -الدولة  - األمالك العقاریة الخاصة 
 35 . المنازعات

اإللتزامات -اخالقیات قواعد  - المھنة  1688 
التحكیم -الطبیعة الحضاریة  - طبیعتھا  -المھمة التحكیمیة   7048 

الحقوق العینیة  -حق الملكیة  -الحقوق  -األموال   5414 القانون المدني -



األموال غیر المادیة - األموال المادیة   -الوقف  -ااألموال العامة  - 
المالیةالذمة  -األموال المنقولة   8354 

 8078 األموال العامة
حق  - التخصیص  -المال الخاص  - المال العام  -األموال العامة 

القانون الفرنسي -القانون المصري  -الحمایة القانونیة  - الملكیة   8322 

الدولة -األموال الخاصة  - الجماعات المحلیة  -األموال العامة   6713 
 8077 األموال العربیة

األمر اإلستعجالي -أموال القاصر  -األموال العقاریة   2095 
االمن البیئي -حق اإلنسان  -الملوثات اإلشعاعیة   4783 

دعوى تھیئة الدلیل -وقف تنفیذ القرار  -األمور اإلداریة   9711 
 -الفروض العلمیة  - المعرفة العلمیة  - البحث اإلجتماعي  -المنھج 

 3375 المنھج المقارن

المؤرخ  -كتابة التاریح  - البحث التاریخي  -المنھج   9669 الباحث -
البحث العلمي -المنھج   8189 

الفرضیات -المنھج التجریبي  -المعرفة  -البحث العلمي  -المنھج   7629 
الحضارة الغربیة  - العلوم اإلجتماعیة  - المنھجیة  -المنھج المقارن 

يالفكر اإلقتصاد -التمییز العنصري -  9322 

التدریب القانوني - البحث القانوني  -المنھج القانوني   7021 
الرسائل العلمیة - البحث العلمي  -المنھج العلمي   3680 

 -السنة النبویة  -القرآن الكریم  - البحث العلمي  -المنھج العلمي 
 2197 المحاضرة

العلميالبحث  - الطرق العلمیة  -العلوم اإلجتماعیة  -المنھج العلمي   889 
التوظیف - منھج إمام الحرمین  - النظم الوضعیة  - المنھج الفقھي   1341 

 -المركز القانوني للمھني  -مفھوم المھني  - المھني في ظل القوانین 
 6981 المسؤولیة المدنیة للمھني

الوصي -الولي  -انقطاعھا  -موانعھا  -عوارضھا  -األھلیة   7500 
 -المذاھب الشكلیة  - فلسفة القانون  - مفھوم العلم -المنھجیة 
 6761 ,1765 المذاھب المختلطة

تنظیم اللوائح  -تطبیق القیاس المنطقي  - النزاع القانوني  -المنھجیة 
البحث القانوني -  3317 

جمع  -التوثیق  - مشكلة البحث  -البحث العلمي  -المنھجیة 
كتابة التقریر - المعلومات   2048 

 - المنھج التجریبي  -المنھج اإلستداللي  -البحث العلمي  -المنھجیة 
المنھج الوصفي - المنھج الجدلي  -المنھج التاریخي   8407 

التفكیر العلمي -الباحث العلمي  -البحث العلمي  -المنھجیة   7456 
كتابة  - اإلشكالیة  -البحث البیبلیوغرافي  -البحث العلمي  -المنھجیة 

التكامل المنھجي - انات تحلیل البی -التقریر   6188 

التقویم  -المنھجیة  المقاییس القیمیة -البرمجة  -  406 
 -العلوم اإلنسانیة  -البحث العلمي  -العلوم اإلجتماعیة  -المنھجیة 

 6186 المنھج اإلسالمي

منھجیة التفكیر القانوني -المنھجیة و المعرفة   . 1836 
القواعد القانونیة - البحث العلمي  -المنھجیة القانونیة   7863 

مقومات البحث  - معالجة النص  - الكتابة  -المنھجیة القانونیة  322 



 القانوني
 -المشاریع البحثیة  -الموارد الطبیعیة  -البحوث  -المنھجیة العلمیة 

القرار التنفیذي -السجالت البحثیة   9101 

 1950 المملكة اللیبیة
القانون -الدولة : المؤلف  العقد الوولي -الحق  -   4022 

الحقوق المالیة -الحقوق األدبیة -المؤلف  ھیئات  -المصنفات  - 
 3445 اإلذاعة

آثاره-عصره  -حیاتھ  - اإلمام المغیلي   5396 
 - العلوم النظریة  - طرق التعلم  -المقررات الدراسة  - المناھج 

 582 التعلم - اإلبداعیة

المسح اإلجتماعي  -المنھج التاریخي  - البحث اإلجتماعي  - المناھج 
القیاس اإلجتماعي -  9932 

جمع  - المعرفة  -البحث العلمي  - البحث اإلجتماعي  - المناھج 
 6006 البیانات

العلوم البحتة  - العلوم اإلنسانیة  -اإلدارة  -البحث العلمي  - المناھج 
الھندسیة -البیولوجیة  -  936 

التقویم -الخبرة  - المناھج   6528 
فلسفة القانون -المناھج العلمیة  . 6762 

سوریا -المؤامرة القانونیة  . 2900 
النظام القانوني - التجاریة  -المسائل المدنیة  -اإلنابة القضائیة   10634 

القانون الدولي اإلنساني -المالحة الجنائیة   2206 
الحمایة القانونیة -اإلستغالل  - المھاجرین غیر الشرعیین   117 

مرتكبي جریمة التعذیب -المالحقة  . 7402 
المناھج -العینات  - جمع البیانات  -البحث التربوي  -المھارات   4464 

الصفقات العمومیة -المنافسة  -الممارسات المنافیة   2553 
مجلس المنافسة - المنافسة  -الممارسات المقیدة   85 

التشریع الجزائري - الممارسات التجاریة   8429 
 2416 الممارسات الدولیة

موقف الشریعة اإلسالمیة -غشاء البكارة  - الممارسات الطبیة   3175 
تشریع العمل الجزائري -الممارسة النقابیة   7825 

فرق التسویة  -التنفیذ  -منظمة التجارة العالمیة  - المنازعات 
 3054 .الخاصة

الملكیة - القانون العقاري  -المنازعات العقاریة  - المنازعات   8418 
العمل - المنازعات   - اإلصالحات  - الجماعیة  -الفردیة  - 

الجزائر -اإلقتصادیة   776 

العالمات  -الشركات التجاریة  -العقود التجاریة  - المنازعات 
 10001 التجاریة

دعوى اإللغاء - التنظیم القانوني  -العقار الفالحي  - المنازعات   10358 
التشریع الجزائري -لعقارات تجزئة ا - المنازعات   10631 

التشریع الجزائري - عقد اإلمتیاز الفالحي  - المنازعات   9146 
 -القانون العضوي  - 01/21األمر رقم  -المنازعات اإلنتخابیة 

 6599 نظام اإلنتخابات

 8224 ,5839 المنازعات اإلداریة



الجزائر - اإلداریة المحاكم  -القضاء اإلداري  -المنازعات اإلداریة   5833 
 -الرقابة دعوى اإللغاء  -القضاء اإلداري  -المنازعات اإلداریة 
 3954 دعوى التعویض

القانون الجزائري -آلیة التحكیم  -آلیة الصلح  - المنازعات اإلداریة   9646 
التشریع -مجلس شورى الدولة  - المنازعات اإلداریة   3606 

العقود اإلداریة - مسؤولیة اإلدارة  - المنازعات اإلداریة  . 6299 
المبادئ العامة -األنظمة القضائیة  - المنازعات اإلداریة   8221 

اإلجراءات - المبادئ العامة  -الھیئات  - المنازعات اإلداریة   8222 
رفع الدعوى - الھیئات القضائیة  - المنازعات اإلداریة   1684 

 -القضاء اإلداري  - ضائي اإلختصاص الق - المنازعات اإلداریة 
دعوى اإللغاء -الدعوى اإلداریة   9308 

الطابع  -المؤسسات العمومیة  - الذمة العقاریة  - المنازعات اإلداریة 
 10519 الصناعي والتجاري

الرقابة القضائیة - األثار القانونیة  -التحكیم  - المنازعات اإلداریة   - 6155 
دعوى  - دعوى اإللغاء  -اإلداریة الدعوى  - المنازعات اإلداریة 

النظام القضائي الجزائري -التعویض   9307 

اإللغاء - القضاء  -الرقابة  - المنازعات اإلداریة   5633 
 - القضاء العادي  -القضاء اإلداري  - المنازعات اإلداریة 

 10228 اإلختصاص

آثار الحكم -القضاء الجزائري  - المنازعات اإلداریة  سلطات  -
ضيالقا  458 

أصول المحاكمات  -تنظیم القضاء اإلداري  - المنازعات اإلداریة 
 5797 اإلداریة

حمایة الممتكات  - القانون الدولي العام  -المنازعات المسلحة 
 5941 . الثقافیة

 - اإلستئناف  - اإلختصاص  -محكمة الألسرة  - المنازعات األسریة
الجنائیةالحمایة  - الحمایة المدنیة  -الطعن   7746 

 2766 المنازعات الدولیة
القانون الدولي -المنازعات الدولیة أحكام الفقھ   6779 

المنازعات الدولیة البحریة -القضاء الدولي  - المنازعات الدولیة   6274 
منازعات  - المركز الدولي  - المنازعات الدولیة اإلقتصادیة 

 9431 اإلستثمار

الشریعة اإلسالمیة - المنازعات الدولیة  5425 
المتابعة و الجزاء -تصنیف الجرائم  -المنازعات الجمركیة   5179 

 4710 المنازعات الجبائیة
الطعن - الظریبة  - المنازعات الجبائیة   10343 

الضمان اإلجتماعي - آلیات تسویتھا  -المنازعات الطبیة  . 8050 
زعات التقنیةالمنا -الضمان اإلجتماعي  -المنازعات الطبیة   7614 

الجزاء الجزائري -التشریع و القضاء  -المنازعات الضریبیة   3718 
المنازعات التقنیة ذات  -المنازعات الطبیة  -المنازعات العامة 

 4785 .الطابع الطبي

المستثمرات الفالحیة - القانون  - المنازعات العقاریة   8377 
العقد اإلداري - الفقھ اإلسالمي  -أحكامھا  - المناقصات   1375 



أحكام المحاكم -الالئحة التنفیذیة  - المناقصات و المزایدات   7904 
العقد اإلداري - النظام القانوني  -المناقصات العامة   3253 

 -العقارات والمنقوالت  - اإلتفاق المباشر  -العقود  -المناقصة 
 -  المناقصة المحلیة - المناقصة المحدودة  -المناقصة العامة 

الممارسة المحدودة -الممارسة العامة   
10002 

التراضي -التشریع الجزائري  - اإلدارة  -المناقصة العمومیة   6603 
لقانون المصري  - السند التشریعي  -منع اإلحتكار  -المنافسة  - 

 4644 القانون الفرنسي

المنافسة غیر المشروعة -اإلعالنات التجاریة  -المنافسة  القانون  - 
محكمة النقض - التجاري   10312 

 -العالمة التجاریة  -القانون التجاري -المنافسة غیر المشروعة 
 8783 الملكیة الصناعیة

 3738 األمة العربیة
 6523 اإلنتھاكات اإلسرائلیة

القانون الدولي اإلنساني -المتابعة الجنائیة  - اإلنتھاكات الجسیمة   1125 
 7938 المؤتمر العربي

التطویر - أنشطة البحث  - المؤسسات البحثیة  -المؤتمر العربي   2680 
الوقف -الممتلكات   10507 

المنظمات الدولیة - اإلتفاقیات العامة  -الممتلكات الثقافیة   4079 
حمایتھا - النزاعات المسلحة  -الممتلكات الثقافیة   4692 

دعوى العقارات -دعوى البطالن  - الخصومة  - اللوائح  4159 
القانون -اللوائح   2664 

الحجز التحفظي - العرائض  - اآلوامر   1715 
التجاریة - المدنیة  - قانون المرافعات  - األوامر   1933 

الحجز التحفظي -قانون اإلجراءات  - األوامر على العرائض   7565 
حقوق اإلنسان -اإلعالنات  -إلتفاقیات  -المواثیق   . 1159 

الحق في الحرمة -التشریع الجزائري  -المواثیق الدولیة   10639 
القانون الجزائري -المواثیق الدولیة   4217 

مواعید الطعن - اإلستئناف  - المواد المدنیة والجنائیة   1436 
عقود النقل - األعمال التجاریة  -قضایا النقض  -المواد التجاریة   1348 

الجنائیةالمسئولیة  -أثر اإلكراه  -المواد الجنائیة  القانون الوضعي  - 
الشریعة اإلسالمیة -  10080 

- موضوع اإلثبات  -المعاینة  -الخبرة  -اإلثبات  - المواد الجنائیة
اإلعتراف - اإلستجواب   1932 

دور  -دور أطراف الدعوى الجنائیة  -اإلثبات  -المواد الجنائیة 
 645 القاضي الجنائي

التأمینات  -العمل  -الرسوم  - الضرائب  -النقابات  -المواد الجنائیة 
النصوص التشریعیة - اإلجتماعیة   9352 

نظریة العقوبة  -إجراءات الطعن  -الطعن بالنقض  -المواد الجنائیة 
محكمة النقض - . 1472 

 - نظریات البطالن  -آثار البطالن  - البطالن  -المواد الجزائیة 
 8556 الجزائر

 1578 الموارد المائیة



التشریع الجزائري - النظام القانوني  - وارد المائیة الجوفیة الم . 8 
اإلعانات -الموارد الجبائیة  - الجماعات المحلیة  -الموارد المالیة   . 6938 
النظام المالي الوضعي  - النظام المالي اإلسالمي  -الموارد البشریة 

التنمیة -  . 3076 

 10323 الموارد الطبیعیة
الوصیة - الھبات  -المواریث   6241 

التركات - المواریث   5624 
الفقھ اإلسالمي -التركات  - المواریث   2846 

 -المستحقون في التركة  - أنواع اإلرث  - التركة  - المواریث 
الفقھ -القانون  -المیراث بالتقدیر   3198 

التركة -المیراث  - القانون  -الشریعة  - المواریث   9006 
الشریعة اإلسالمیة  - المواریث  السنة - الكتاب  -  3663 

القوانین العربیة - المذاھب اإلسالمیة  -الفقھ  - المواریث   4064 
الحجب  -القوانین العربیة  - المذاھب اإلسالمیة  -الفقھ  - المواریث 

الصرف -الحرمان  -  4063 

تركة  -القوانین العربیة  - المذاھب اإلسالمیة  -الفقھ  - المواریث 
العصبة بالنفس -میت ال  4065, 10514 

المفھوم والممارسة - المواطنة في النظام الدیمقراطي  - المواطنة  . 9855 
الدیمقراطیة - اإلصالح الدستوري  - المواطنة   9729 

مكافحة الجریمة - التشریع الجزائري  - المواطنة   5524 
الشخصیةاألحوال  -أحكام األسرة  -الخطاب التشریعي  - المواطنة   7934 

 4075 المواطنة التنظیمیة
القانون المالي - الدولة  -الموازنة العامة   6509 

التشریع  -القانون الوضعي  -السیاسة المالیة  -الموازنة العامة 
 8016 اإلسالمي

قضایا األقلیات - نظریة اإلستنقاذ  - المواطة  . 2979 
 -القضاء العسكري قانون  -النقض بالطعن  -المواعید القانونیة 
قانون اإلجراءات الجبائیة - قانون العقوبات  -قانون الجمارك   8567 

الفقھ اإلسالمي - القانون المدني  -أحكام البیع  -الموت   9897 
إستئجار  - نقل الدم  - نقل وزرع األعضاء  -الموت اإلكلنیكي 

القوانین العربیة المتعلقة بالطب اإلنجابي -األرحام  . 6104 

 4695 اإلئتمان المصرفي
مخاطر اإلئتمان - اإلئتمان المصرفي   285 

السجل العقاري  -تحریر العقود  -العقد الرسمي  -اإلئتمان العقاري 
الدعوى العقاریة -الشھر العیني  -  2225 

النقل عبر القنوات - التنمیة المستدامة  -التضامن  -األوبیك   . 6943 
الترقیة العقاریة -الموثق   10346 

العقود اإلداریة -التحكیم اإلختیاري  -الجھات اإلداریة  - اإللتجاء   9564 
البلدان العربیة -اإلنتخابات   4390 

 -اإلنتخابات التشریعیة  -الترشح للرئاسیات  -اإلنتخابات 
الجزائر - اإلنتخابات المحلیة   2368 

سیاسیةاألحزاب ال -نظام اإلنتخاب  - الدیمقراطیة  -اإلنتخابات   - 
 9443 . تداول السلطة



الجرائم -اإلنتخابات   823 
النظام اإلنتخابي -السلطة السیاسیة  -اإلنتخابات   10286 

 7761 اإلنتخابات المحلیة
الطعن -تنصیب الرئیس  - اإلنتخابات المحلیة   6582 

 831 اإلنتخابات البرلمانیة
 9114 اإلنتخابات التشریعیة

الرئاسیةاإلنتخابات   1604 المصالحة و اإلستقرار - 
عمل  - الواجبات  -الحقوق  -التجدید الوطني  -اإلنتخابات الرئاسیة 

اإلصالحات الوطنیة -البرلمانات  - الحكومة   1570 

الجریمة - المشاكل اإلجتماعیة  -اإلنتحار  . 1101 
نشاط الترقیة العقاریة -منح العقار  -اإلمتیاز   6781 

الشریعة  - الدول العربیة  -القانون المدني  -الحقوق  -اإلمتیاز 
 7435 اإلسالمیة

247/15المرسوم  -المرفق العام  -اإلمتیاز  5269 
الشركات التجاریة  - اإلمتیاز التجاري   1232 تشریعات المنافسة -

القضاء الجنائي -حق الدولة  -اإلقلیم  -اإلمتیازات الدبلوماسیة   2549 
الطبیعة  -نتائجھ  - آثاره  - أنواعھ  - عناصره  - الطبیعي الموجب 

 10094 القانونیة

المصطلحات القانونیة -العقود  - اإللتزامات  -الموجبات   8979 
المنظمات  -اإلجرام في العالم  -أصول التنفیذ  - الموجبات والجرائم 

 9025 الدولیة

اإلجتھاد - مصادر الحقوق  -الموجبات المدنیة   . 964 
 - التأمین العقاري  -الرھن  -حقوق الدائن  -الموجبات المدنیة 

إتحاد الذمة - إنقضاء الموجبات  - إنتقال الموجبات  -الكفالة  . 4109 

المؤسسات المالیة  -المصرف التجاري  - الموجبات القانونیة  - 
 9622 تبییض األموال - مكافحة

الشبكاتتأمین  - مكافحتھا  - انحراف األحداث  -اإلنترنت   6634 
األحكام  -المسئولیة الجنائیة  -القانون الجنائي  -اإلنترنت 

 3961 الموضوعیة

المسؤولیة المدنیة  -حساب الغیر  -إدارة المحافظ  -األوراق المالیة 
العالقة بین المدیر و العامل -  10636 

الشركات العاملة - البورصة  -األوراق المالیة   8384 األوراق المالیة - 
القید  -األوراق المالیة  اإلیداع -الحساب  -  10638 القید المركزي - 

البورصة - قوانین وتشریعات  -األوراق المالیة   9948 
التحكیم- األوراق المالیة  9452 

الشیك -التقادم  - القانون الجزائري  - األوراق التجاریة  392 
محكمة النقض - أحكام النقض  -األوراق التجاریة   1349 

الكفالة  -اإلئتمان  -األوراق التجاریة  حق  -الرھن الرسمي  -
الرھن الحیازي - اإلختصاص   6958 حقوق اإلمتیاز - 

األوراق المالیة  -األوراق التجاریة  السند - الحوالة  -  -الودیعة  - 
القانون الوضعي -الشیك  - الكمیالة   2973 

المعالجة اإللكترونیة -األوراق التجاریة   6027 
عملیات البنوك -العقود التجاریة  - اإلفالس  -األوراق التجاریة   7514 



ا إلفالس -التقادم  - الكمبیالة - اإلفالس  -األوراق التجاریة   1419 
العملیات المصرفیة - البنوك  -األوراق التجاریة   226 

-الشیك  -اإلئتمان  -النقود اإللكترونیة  - الدفع-األوراق التجاریة 
بطاقات الوفاء - الكمیالة   7520 

الشیك -الكمبیالة  -السند اإلذني  -األوراق التجاریة   9355 
السفتجة -األوراق التجاریة   10491 

التظھیر التأمیني  -التظھیر التوكیلي  - السفتجة  -األوراق التجاریة 
الضمان اإلحتیاطي -الشیك  -السقوط  -السند  -اإلحتجاج  -  5348 

الكمبیالة -األوراق التجاریة   3562 الشیك - السند ألمر - 
اإلفالس -الشیك  -الكمبیالة  -األوراق التجاریة   7513 
السقوط والتقادم  -الكمبیالة  -األوراق التجاریة   -ضمانات الوفاء  -

 4439 السند ألمر

بطاقات الدفع -اإلقتطاع  -القانون التجاري  -األوراق التجاریة   9265 
بطاقات اإلئتمان -األوراق التجاریة   8608 

موقف الفقھ اإلسالمي -خصم الوراق  -األوراق التجاریة   3176 
الشیك -السند ألمر  -سند السحب  -األوراق التجاریة  . 4091 

قانون التجارة العماني -األوراق التجاریة   2911 
القانون التجاري -عملیات البنوك  -األوراق التجاریة   4322 

الطعن بالجھالة -الطعن باإلنكار  -التزویر  -األوراق الرسمیة   1474 
التحكیم -التعاون الدولي للشرطي  -اإلنتربول   . 3453 
الدوریات - كتب التراجم  -المعاجم  -الموسوعات   9973 

 8774 ,8773 ,8772 الموسوعة
 -المبادئ  -التطبیق العملي  -العقود اإلداریة و الدولیة  - الموسوعة
 10355 األسس العامة

الدول  -القوانین  -اإلتفاقیات الدولیة  -الملكیة الفكریة  - الموسوعة 
 5304 العربیة

 - الفقھ  -النصوص  - المسلمین  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة 
 4142 مبادئ النقض

 - الفقھ  -النصوص  - المسلمین  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة 
ءمبادئ القضا  4143, 4152 

مبادئ النقض  -الفقھ  - المسلمین  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة 
النصوص -  4151 

 -الخلع  -الطالق  -الزواج  -األحكام الشرعیة  - الموسوعة 
القوانین الوضعیة -المذاھب األربعة   4141 

المرافعات التجاریة -المرافعات المدنیة  - الموسوعة   7658 
المرافعات التجاریة - المرافعات المدنیة - الموسوعة   7653, 7654, 7655, 7656, 7657 

التشریعات - الموسوعة  الفقھ -أحكام النقض  -التدلیس  -الغش  -   1650 
غیر  -المسلمین  -األحوال الشخصیة  -التشریعات  - الموسوعة 

مصر - إجراءات التقاضي  -المسلمین   3532 

التشریع - القضاء  -الفقھ  - یة التشریعات العسكر - الموسوعة   10313 
 - الفقھ  -الجنائیة  -المواد المدنیة  -الحكم الجنائي  - الموسوعة 

 10477 قضاء النقض

الفقھ  -المواد الجنائیة  - المواد المدنیة  -الحكم القضائي  - الموسوعة  10478 



التطبیقات القضائیة -قضاء النقض  -  
الفقھ  -المواد الجنائیة  - المواد المدنیة  -الحكم القضائي  - الموسوعة 

الحكم المدني -قضاء النقض  -  10476 

الدفوع - الموسوعة  التجاریة - المدنیة  -   9800 
القانون -الدفوع الجنائیة  -الدفوع  - الموسوعة   9802 

القوانین - الدفوع اإلداریة  - الموسوعة   9799 
إجراءات التحكیم - الدعوى  -الدفوع الشرعیة  - الموسوعة   9801 

المراجعة القانونیة -المحاسبة  - الضرائب  - الموسوعة   1881 
-األموال - شركات األشخاص  -الشركات التجاریة  - الموسوعة 

 3592 اإلستثمار

إفالس  - شركات االشخاص  -الشركات التجاریة  - الموسوعة 
 690 الشركات

السجل التجاري  - التجار  - التجارة  -القانون التجاري  - الموسوعة 
الدفاتر التجاریة -  963 

محكمة النقض -المذكرات  -القضاء المدني  - الموسوعة   10367 
النظریات -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري  - الموسوعة   8499 

 -سوریا  - المخالفة  -المأجور  -القضائیةاإلیجاریة  - الموسوعة 
 5363 لبنان

التعدیالت - الدولة  -المدنیین العاملین  - الموسوعة   8161 
 -الخدمة العسكریة  - الدولة  -العاملین المدنیین  - الموسوعة 

 6447 المحكمة اإلداریة

 -النقل  -كفایة األداء  - الدولة  -العاملین المدنیین  - الموسوعة 
المحكمة اإلداریة العلیا -اإلعارة  - الندب   6448 

 -الملكیة الفكریة  -تسویة المنازعات  - الفكر القانوني  - الموسوعة 
حقوق اإلنسان -تسلیم المجرمین   8561 

 - بیع العقار - اإلنجاب اإلصطناعي - الفكر القانوني  - الموسوعة 
 8558 قانون األسرة

 -الدول العربیة  -الحریات العامة  -حقوق اإلنسان  - الموسوعة 
اإلتفاقیات -حقوق المرأة   1869 

المراجعة القانونیة -المحاسبة  - ن الضرائب قوانی - الموسوعة   1882, 1883 
المؤسسات التجاریة - قانون التجارة  - الموسوعة   427 

اإلفالس -الصلح الواقي  - قانون التجارة  - الموسوعة   428, 433 
الشركات التجاریة - قانون التجارة  - الموسوعة   431, 432 
المصرفیةالعملیات  - قانون التجارة  - الموسوعة   430 

العقود التجاریة - قانون التجارة  - الموسوعة   444 
عملیات المصارف - قانون التجارة  - الموسوعة   429 

الدول العربیة - المعاھدات  -اإلتفاقیات  -قانون الطفل  - الموسوعة   4432 
مجالس  - التنفیذ  -القضاء المستعجل  -الطعن  - الموسوعة اإلداریة
 2599 الدولة

مجلس  -الموظف العام  -القرار اإلداري  - الموسوعة اإلداریة 
اإلجرائیة - الشروط الموضوعیة  -الدولة   6310 

مجلس  -الموظف العام  -القرار اإلداري  - الموسوعة اإلداریة 
القضاء -الدولة   6311 



 -قانون العقوبات  - القیود و األوصاف  -الموسوعة الذھبیة 
مخالفاتال -الجنح  - الجنایات   1482 

اإللتزام  - األوراق التجاریة  -المصرفیة  - الموسوعة التجاریة 
 4006 الصرفي

الشركات  -الشركات التجاریة  -المصرفیة  - الموسوعة التجاریة 
 4008 األجنبیة

 -التجارة الدولیة  - العقود  -المصرفیة  - الموسوعة التجاریة 
 4005 التكنولوجیا

الحسابات  -عملیات البنوك  -المصرفیة  - الموسوعة التجاریة 
 4007 المصرفیة

التأمین  -القانون  -عقود التأمین  -المصرفیة  - الموسوعة التجاریة 
 4009 البحري

اإلفالس - الموسوعة التجاریة   425 
آثاره  -انعقاده  -اإلفالس  - الموسوعة التجاریة  الصلح  -مصیره  -

 4430 الواقي

 - المذكرة اإلیضاحیة  -قانون التجارة  - الموسوعة التجاریة 
أحكام القضاء -آراء الفقھ  - األعمال التحضیریة   9805 

 -األعمال التحضیریة  -قانون التجارة  - الموسوعة التجاریة 
أحكام القضاء - المذكرة اإلیضاحیة   9804 

 531 المحال التجاریة -الشركات  - التجار -الموسوعة التجاریة الحدیثة 
عملیات البنوك  -العقود التجاریة - الموسوعة التجاریة   529 اإلفالس -

المادیة - األدلة الجنائیة  - الموسوعة الجنائیة  أنواعھا  - البصمات  - 
أصول التعامل معھا -  1288 

التعدیالت -القانون  -اإلجراءات الجنائیة  - الموسوعة الجنائیة   9806 
أصول البحث -نائي التحقیق الج - الموسوعة الجنائیة   296 

المخالفات  - الجرائم  - التھریب الجمركي  -الموسوعة الجمركیة 
اإلجراءات الجمركیة -الجمركیة   6546 

المحل  - المستأجر  - المحكمة الدستوریة العلیا  - الموسوعة الجامعة 
 174 التجاري

األحداث -قانون التجارة  - الموسوعة الشاملة محكمة  -األحكام  - 
 173 النقض

أوضاع  - محكمة النقض  -األحوال الشخصیة  -الموسوعة الشاملة 
أحكام النقض -التقاضي   4433 

 -الوكالة  -الطالق  -األحوال الشخصیة  -الموسوعة الشاملة 
 4434 الحضانة

 -دوائر المعارف  -محكمة النقض  -األحكام  -الموسوعة الشاملة 
 3849 ,3848 ,3847 دوائر جنائیة

األحكام -الموسوعة الشاملة   -دوائر المعارف  -محكمة النقض  -
 3850 دوائر جنائیة

التنفیذ  -الموسوعة الشاملة  أحكام  - الفقھ  -قانون المرافعات  -
الحجز التحفظي -التعلیمات اإلداریة  -الصیغ القانونیة  - النقض   276 

آراء الفقھ  -التنفیذ  -الموسوعة الشاملة  الصیغ  -النقض أحكام  -
 280 الكتب الدوریة -القانونیة 

آراء  - قانون المرافعات  -النصوص  -التنفیذ  -الموسوعة الشاملة 
أحكام النقض - الفقھ   279 



أحكام  - قانون المرافعات  -النصوص  -التنفیذ -الموسوعة الشاملة 
الكتب الدوریة -التعلیمات اإلداریة  -الصیغ القانونیة  - النقض   277 

الدعاوى المدنیة -الموسوعة الشاملة  دعاوى  - دعاوي الحیازة  - 
 4052 منع التعرض

الدعوى  - المحكمة الدستوریة العلیا  -األحكام  -الموسوعة الكاملة 
 6077 ,828 الدستوریة

الدعوى  - المحكمة الدستوریة العلیا -األحكام  -الموسوعة الكاملة 
 6079 الدستوریة

 -اإلتصاالت  - التكنولوجیا  -القانون اإللكتروني - الموسوعة 
 5309 المعلومات

القانون المدني -المال العام  -الحمایة  - األمنیة  - الموسوعة القانونیة 
الفقھ -القضاء  - التشریع اإلسالمي  -الجنائي  -اإلداري  -  9215 

الصیغ القانونیة - األوراق القضائیة  - الموسوعة القانونیة   8533 
دعوى التعویض - المسؤولیة المدنیة  - الموسوعة القانونیة   4435 
قانون  - العقوبات  -األوصاف  -القیود  - الموسوعة القانونیة 

التشریعات الجنائیة -العقوبات   8529 

العقود الرسمیة  - الموسوعة القانونیة  الشھر  - العقود العرفیة -
الرھن  - اإلنتفاع حق  -القسمة  - المقایضة  -البیع  -العقاري 

 الرسمي و الحیازي
3530 

 - عقود العمل  -عقود اإلیجار  -عقود البیع  - الموسوعة القانونیة 
عقود األحوال الشخصیة - عقود الغرر   8528 

قانون اإلجراءات  -المنازعات الضریبیة  - الموسوعة القضائیة 
مجلس الدولة -الجبائیة   791 

قانون اإلجراءات  -القانونیة المواعید  - الموسوعة القضائیة 
 -قانون اإلجراءات المدنیة  - قانون القضاء العسكري  - الجزائیة 

 القانون المدني
2274 

 - الوصیة  - األرث  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة القضائیة 
محكمة النقض - المسائل   316 

 - الوالیة  -المسائل  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة القضائیة 
 313 المال

 - المسلمین  -المسائل  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة القضائیة 
 315 التشریعات

 -الحكر  -المسائل  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة القضائیة 
محكمة النقض -الوقف   317 

الحولیة -المسائل  -األحوال الشخصیة  - الموسوعة القضائیة 
 318 مباديء النقض - القضائیة

 - المرافعات التجاریة  - المرافعات المدنیة  - القضائیة الموسوعة 
 1721 ,1720 دوائر معارف

 -المرافعات  - المواد المدنیة  - مبادئ النقض  -الموسوعة الفریدة 
 6892 الضرائب

 -المسؤولیة المدنیة  - عقود الزواج  - الفكر القانوني - الموسوعة 
 8562 الحریات الشخصیة

األعمال  - المذكرة اإلیضاحیة  -نون التجارة قا - الموسوعةالتجاریة 
آراء الفقھ -التحضیریة   9803 

 278 -أحكام النقض  -التنفیذ  -الحجز اإلداري  - الموسوعةالشاملة



التعلیمات اإلداریة -المحكمة اإلداریة   
الدعوى  - المحكمة الدستوریة العلیا  -األحكام  -الموسوعةالكاملة 

 6078 الدستوریة

 9559 ,7898 ,7897 اإللتزام
القانون  - التضامم  - القانون الروماني  -التضامم  -اإللتزام 
 4455 المصري

الموجب - إنقضاء اإللتزام  -إنتقال اإللتزام  -اإللتزام  . 634 
القانون  -الفقھ اإلسالمي  - القانون المدني  - مصادر  -اإللتزام 

 7892 األردني

اإلدارة  -العقد  -مصادر  - اإللتزام  التدلیس - المسؤولیة التقصیریة  -
اإلثراء-المحل  -  7893 القانون - 

مصادره -اإللتزام   - المصري  -األردني  -القانون المدني  - 
الفقھ اإلسالمي  - الفرنسي   304 التطبیقات القضائیة -

العقود - القانون  - اإلثراء  -اإللتزام   8676 
شروط  -المقاصة  -محل الوفاء  -ى لھ الموف -الوفاء  -اإللتزام 

التقادم -الدفع بالحبس -حق اقتضاء الدین  -الذمة  -المقاصة   5911 

الفقھ  - الحق الشخصي  - القانون المدني  - األحكام  -اإللتزام 
 6357 اإلسالمي

الفقھ  - التمییز  - محكمة النقض  - األحكام العدلیة  -اإللتزام 
التصرف  - المحل  - التعاقد  - العقد  - ون القان - القضاء  -اإلسالمي 

 اإلنفرادي
305 

اإلرادة -اإللتزام   747 
أحكام المسؤولیة -المسؤولیة التقصیریة  -اإللتزام   9158 

القانون -الفضالة  -الخطأ  -الضرر  - المسؤولیة القانونیة  -اإللتزام   5281 
األصول العامة  -اإللتزام   - المطلق البطالن  -نظریة العقد  -

 1004 البطالن التسببي

 - اإلثبات  - األوصاف  -اإلنقضاء  -اإلنتقال -المصادر -اإللتزام 
القضاء  -التشریع  - اآلثار  3492 الفقھ -

نظریة العقد - المصادر اإلداریة  -اإللتزام   9843 
اإلرادة المنفردة - المعامالت  -اإللتزام   . 3430 

 - اإلنقضاء  -اإلنتقال  - األوصاف  -النظریة العامة  -اإللتزام 
 9691 اإلثبات

 -الضرر  - المسئولیة المدنیة  -العقد  -النظریة العامة  -اإللتزام 
القانون - الفضالة  - القاعدة العامة   534 

 - حواالت الحق والدین  -الشرط األجل  -التنفیذ العیني  -اإللتزام 
 7346 .التقادم المسقط

تقسیمات العقود - المدني القانون  -اإللتزام   6052 
 -الفقھ اإلسالمي  -القانون المدني  -التراضي  -العقود  -اإللتزام 

العراق -البطالن   5611 

العقد -اإللتزام   10563 
اإلكراه  -عیوب اإلنعقاد  -العقد  -اإللتزام   -التدلیس  -الغلط  -

اإللتزام بالضمان -الضرر  - الخلف   3102 

 - الفعل الضار  -التصرف الصادر باإلرادةالمنفردة  -العقد -اإللتزام 
 1404 الفعل النافع



المسؤولیة المدنیة -بیع العقار -اإللتزام   3770 
عقد الحضانة - ضمان السالمة  -اإللتزام   575 

القانون المدني - الدعاوى  - أحكام القضاء  - قضاء النقض  -اإللتزام   4138 
عقود الخدمات -اإللتزام   5048 

عقد العالج الطبي - عقد المعلوماتیة  - عقد التأمین  -اإللتزام   9959 
التعویض  -تنفیذ اإللتزام  -رابطة اإللتزام  -أحكام  -اإللتزام

الدعوى الصوریة- الضمان  -األعذار  -القضائي   3103 

حق الضمان العام - التنفیذ اإلختیاري  - اإللتزام المدني  حوالة  - 
اإلبراء -الدین  حوالة -الحق   1355 

المصادر اإلرادیة  -اإللتزام اإلداري   6960 القبول - التراضي -
 8408 اإللتزام المصرفي

المسئولیة التقصیریة - اإللتزام التضامني   1389 
اإلتفاقیة األروبیة لحقوق اإلنسان -حقوق اإلنسان  - اإللتزام الدولي  
. 6280 

 7330 اإللتزام الصرفي
معاییر التفرقة بین  - اإللتزام ببذل عنایة واإللتزام بتحقیق نتیجة 

 5465 . اإللتزام ببذل عنایة واإللتزام بتحقیق نتیجة

التعویض -الفعل المستحق  - المسؤولیة التقصیریة  -اإللتزامات   3929 
التقادم -المقاصة  -العقود  -اإللتزامات  الصلح الحقوق  - القرض  - 

یةالعینیة األصل  4806 

العقود التجاریة  -اإللتزامات   - القضاء  -الفقھ -قانون التجارة  -
العقود  -التشریع   3567 الدعاوى التجاریة -

 - تعدد محل اإللتزام  -أوصاف اإللتزام  - تنفیذ اإللتزام  -اإللتزامات 
إنقضاء اإللتزام -إنتقال اإللتزام   5610 

الفقھ  - ا لعقود التجاریة -اإللتزامات  الدعاوى  -التشریع  -القضاء  -
 9847 التجاریة

الملكیة  - اإللتصاق  القانون المدني -الفقھ اإلسالمي  -  2862 
أسباب الكسب -الملكیة العقاریة  - اإللتصاق  . 10206 

النفس  - الوالیة  -المسائل  -األحوال الشخصیة  -الموسعة القضائیة 
محكمة النقض -  314 

 - حصانة المال  -المؤسسة الوقفیة  -ك الوقفیة األمال - األوقاف 
 9116 المنازعات

التزامات المشتري - آ ثاره - عقد البیع  -المنتقى   461 
مكافحة الفساد -المال العام  -آلیات الحمایة  -الملتقى الوطني   1630 
الجزائر -الحقوق العینیة  -الحفظ العقاري  -الملتقى الوطني   1633 

النظام الدولي الجدید -السیادة  -الوطني الملتقى   1631 
الخصوصیة -العالمیة  - حقوق اإلنسان  - العولمة  -الملتقى الوطني   1750 

المستھلك -الحمایة القانونیة  -الملتقى الوطني  1632 
تجدید المرفق العمومي -الملتقى المغاربي  . 6766 

مراجع األلفاظ -األوعیة المرجعیة   2856 
آلیة الرقابة- 15-08قانون رقم  -األوعیة العقاریة   8051 

التشریع الجزائري - الحق في الراتب  -الموظف   5564 
المنازعات الدولیة  -الموظف الدولي   675 . الوسائل السلمیة -



الحمایة القضائیة -الحمایة الجنائیة  -الموظف الدولي   1510 
المسؤولیة الجزائیة -  المسؤولیة التأدیبیة - الموظف العمومي   9041 

 5508 الموظف العام
الوضع القانوني -الموظف العام   3737 

التكییف القانوني -الوظیفة العامة  -الموظف العام   10210 
إجراءات الترقیة -الترقیة في الرتبة  -الموظف العام   8554 
الحمایة اإلجرائیة -الحمایة الجنائیة  -الموظف العام   3378 

جریمة اإلختالس -الفساد اإلداري  -الموظف العام   8212 
الحقوق المالیة للموظف العام  -الموظف العام وعالقتة باإلدارة 

الحقوق المالیة للموظف العام أثناء الخدمة - أثناء الخدمة   . 3379 

الحمایة القانونیة - القانون الجنائي  -اإلدارة العامة  -الموظفون   993 
تأدیب -الموظفون   5249 

القوانین -األسالك المشتركة  - الموظفین   2144 
القمة العربیة - أعمال ونتائج المؤتمر  -اإلنتفاضة الباسلة  . 5092 

األمالك الوقفیة -اإلنتفاع الوقفي   9032 
السلم -القانون الدولي  -األمین العام   3115 

النظام المصرفي -بنك فورتیكس  -اإلندماج المصرفي   9019 
النظام البنكي الجزائري -العصرنة  -اإلندماج البنكي   68 

اآللیات  -اإلجراءات الخاصة  -حقوق اإلنسان  - األلیات األممیة
 9285 . غیر اإلتفاقیة

 87 األلیات الرقابیة
مكافحة التھرب الضریبي -اآللیات القانونیة   7605 

ثمار في الجزائراإلست - المؤسسات العمومیة  -اآللیات القانونیة  . 5336 
الجزائر - التعمیر -الرقابة  -اآللیات القانونیة   5062 

التشریع الجزائري - تطھیر الملكیة العقاریة  -اآللیات القانونیة  . 6667 
التشریع الجزائري -اآللیات العقاریة   8426 

 7958 األلیة التسیریة للتقاعد
كیفیة حمایتھ -العقار السیاحي  - اآللیة القانونیة   6600 

األوبئة  -التشریع الجزائري  - حفظ الصحة العامة  - اآللیة القانونیة 
وباء كورونا -  6374 

فرنسي- عربي :المنجد   6625 
-المؤجر  عقد اإلیجار - قانون اإلیجار  - المستأجر   6836 

مجلس الدولة -إلغاء القرار اإلداري -اإلنحراف بالسلطة   6313 
مكافحة الجریمة - علم إجتماع الجریمة  - اإلجتماعي اإلنحراف   3622 

ن - التعسف  -الرقابة الدستوریة  -اإلنحراف التشریعي   562, 563 
المسؤولیة المدنیة -تعویض األضرار  -الھندسة الوراثیة   2982 

المھندس المعماري -عقد الھندسة  -الھندسة المعماریة   1834 
 1269 الدعوى الجنائیة -إقامة  -ال وجھ  -األمر 

النیابة العامة -إصدار األمر الجنائي  - األمر الجنائي  . 3237 
الموظف العمومي - المسؤولیة التأدیبیة  - األمر الرئاسي   8088 

 -المیزانیة العمومیة  - مسؤولیاتھ  - إختصاصاتھ  -اآلمر بالصرف 
 8055 إجراءات الرقابة والمتابعة



الحمایة  -الحمایة القانونیة  -المسلح  النزاع -المنشآت الطبیة 
 6350 القضائیة

األحوال الشخصیة -اإللزام   3465 
التصرفات المالیة  -اإللزام   6407 الفقھ اإلسالمي -

مبادئ عامة في حقوق اإلنسان -الحق  -اإلنسان  . 7525 
 -اإلجراءات  -اإلدارة  -األنظمة القضائیة  - المنزاعات اإلداریة 

الحكم -المیعاد  -الھیئات  -  اإلختصاص  8223 

المؤسسات  -المؤسسات الصغیرة  - النظام القانوني  - المؤسسات 
 8596 الكبیرة

المنظمات - األداب اإلجتماعیة  - المؤسسات المھنیة  . 8983 
 - الشریعة اإلسالمیة  - القضاء الدستوري  - المؤسسات األھلیة 

 2318 القانون العام

القانون  - البنوك التجاریة  - النشاط البنكي  -المؤسسات المالیة 
 9179 التجاري

البلدیة  - الوالیة  -المؤسسات المركزیة و المحلیة في الجزائر  - 
1516-1962 8605 

المؤسسات العقابیة - المؤسسات اإلصالحیة   688 
حمایة البیئة -النظام القانوني  - المؤسسات المصنفة   2294 

تبییض األموال -المؤسسات المصرفیة   10511 
البرلمان -العضویة  -المؤسسات التشریعیة   2727 

تجسید دولة  - 2020التعدیل الدستوري  -المؤسسات الدستوریة 
 2369 القانون

الجزائر - القانون الدستوري  -المؤسسات السیاسیة   5284 
طرق القضاء -إجرام األحداث  - المؤسسات العقابیة   9858 

القانون الجنائي - السجناء  -أسالیب المعاملة  - العقابیة المؤسسات   3747 
المعاملة العقابیة - المؤسسات العقابیة   2575 

التشریع الجزائري -العقار السیاحي  -المؤسسة   6905 
سیرھا -تنظیمھا  - الترقیة العقاریة  -المؤسسة الوطنیة   6587 

التجاري التمثیل -الرھن  -البیع  -المؤسسة التجاریة   661, 662 
التعاون الخلیجي -التجارة الحرة  - المؤسسة الجمركیة   4759 

المحاسبة -المؤسسة العامة   9220 الضرائب - 
إعادة التأھیل -العقاب  -المؤسسة العقابیة   7957 

منازعات اإلستثمار -المنطقة اإلقتصادیة، منازعات   881 
أزمات  - الخوصصة  -الفالحي العقار  -الملك العام  - الملك الخاص 

التسویة -  10176 

األشغال العامة -اإلستمالك  -الملك العام   9009 
 7034 اإلمكانات اإلقتصادیة العربیة
 7034 اإلمكانات البشریة العربیة
 7034 اإلمكانات العسكریة العربیة
 10597 الملكیة
الشریعة اإلسالمیة -أركان اإللتزام  -الملكیة   3433 
القسمة  - الشیوع  - القانون المدني  - الملكیة حقوق  -المطالت  -

اإلستیالء  -الجوار   4146 تصفیة التركة - المیراث -



اإلیجار  - نقل الملكیة  -اإلحتفاظ بالملكیة  - وسیلة للضمان  - الملكیة 
التصرف اإلئتماني -اإلئتماني   4450 

الفقھ اإلسالمي - نظریة العقد  - الملكیة   1485 
القانون الجزائري - الملكیة الصناعیة  - الملكیة   10539 

القانون -الشریعة اإلسالمیة  -المنفعة العامة  - الملكیة   5208 
اإلستیالء -التظلم  - التعویض  - العقارات  -المنفعة العامة  - الملكیة   7696 

الشفعة -األراضي الفالحیة  - الملكیة   5350 
التأمین -الشركاء  -إدارة العمارات  -النظام القانوني  - الملكیة   10344 

الملكیة المشتركة -النظام القانوني  - الملكیة   4935 
 -المسؤولیة المدنیة  - المحالت التجاریة  -القانون المقارن  - الملكیة 

 2323 العقارات

التعویض  -اإلتفاقیة  -القیود  - الملكیة   5626 التشریع الجزائري -
العقود - الملكیة   3093 

 -اإلرتفاق  - الحكر  - صور الملكیة  -حق الملكیة : الملكیة 
اإلستراد -الشفعة  -الحیازة  - المطالت   3101 

 -األراضي الوقفیة  -السكنات الوقفیة  - المنازعات  - الملكیة الوقفیة 
 9040 اإلختصاص القضائي

قانون الملكیة األدبیة -الملكیة األدبیة   1093 
التشریع الجزائري - آلیات إدارتھا  -المشتركة الملكیة  . 4894 
النظام الساسي -حقوق الشركاء  -المنازعات  -الملكیة المشتركة   7434 

الترقیة العقاریة -الملكیة المشتركة   8235 
التشریع الجزائري -الملكیة المشتركة   8496 

براءات اإلختراع -الملكیة المعنویة  . 3714 
الملكیة الصناعیة -ریة الملكیة التجا  3222 

الملكیة األدبیة -الملكیة الصناعیة  -الملكیة التجاریة   2797 
الحمایة الملكیة -العمالء  - المحل التجاري  -الملكیة التجاریة   1774 

حقوق اإلنسان -اإلتفاقیات الدولیة  -الملكیة الخاصة   5398 
البناء  -المقررة القیود  -المصلحة العامة  -الملكیة الخاصة 

 5627 والتعمیر

القانون المدني -الملكیة الخاصة   3600 
 7036 الملكیة الدستوریة
 -إتفاقیة تربس  - منظمة التجارة العالمیة  -الملكیة الصناعیة 

العالمات التجاریة - براءات اإلختراع   3418 

صور المنافسة - المنافسة الغیر المشروعة  -الملكیة الصناعیة   9905 
المفاوضات -التشریع الجزائري  -الملكیة الصناعیة   9259 

القانون -الملكیة الصناعیة   1214 
القانون المقارن -الملكیة الصناعیة   6657 

العالقات التجاریة -الملكیة الصناعیة  . 8217 
القانون  - القانون العراقي  -القانون المدني  - الملكیة الشائعة
 8371 السوري

المال الشائع -الملكیة الشائعة   8461 
اإلستثاءات  -المال الشائع  -الملكیة الشائعة   7621 االغلبیة الالزمة -



الحائط  -الحائط المشترك  -الطبیعة القانونیة  -الملكیة الشائعة 
ملكیة االسرة - الفاصل   1252 

ملكیة الطبقات -القسمة الرضائیة  -الشیوع  -الملكیة الشائعة   7686 
قسمة المال الشائع- التشریع الجزائري -الملكیة الشائعة . 5240 

الملكیة - المیراث  -الملكیة الشخصیة   4194 
القضاء - اإلستمالك  -الملكیة الشخصیة   3367 

العالمات التجاریة -اتفاقیة تربیس  -الملكیة القانونیة   947 
أحكام الشفعة  -محكمة النقض -الملكیة العقار  مكاتب الشھر  -

 10249 العقاري

 9151 ,6737 ,5858 الملكیة العقاریة
 - الوصیة  -عقد البیع  -المحررات العرفیة  - الملكیة العقاریة
 5098 الحیازة

الشھر العقاري -العقود المدنیة  -الملكیة العقاریة  الرھن - الحقوق -   10237 
الدولة  -األراضي  -الوضع العقاري  -تونس  -الملكیة العقاریة 
 8735 العثمانیة

 8357 ,8355 حق اإلنتفاع - حق التصرف -الملكیة العقاریة 
جریمة اإلساءة - جریمة التعدي  -وسائل اإلثبات  -الملكیة العقاریة   5112 

المنازعات العقاریة -الملكیة العقاریة   10500 
األراضي -اإللتصاق العقاري  -الملكیة العقاریة   4901 

الملكیة  - الملكیة الشائعة  -الملكیة المفرزة  -لملكیة العقاریة ا
التشریع الجزائري -المشتركة   7832 

العقار  -إجراءات التبادل  -المبادلة العقاریة  -الملكیة العقاریة 
 10209 الموقوف

 -السندات اإلداریة  - السندات التوثیقیة  -اإلثبات  -الملكیة العقاریة 
العرفیةالسندات   2042 

الوقف الجزائري -الملكیة العقاریة   2944 
الوظیفة اإلجتماعیة -الملكیة العقاریة   368 

القیود -المصلحة العامة  -الملكیة العقاریة   6489 
نظام الشھر العیني -اإلكتساب بالتقادم  -الملكیة العقاریة   334 

اإلنتقالأحكام  -التأمینات العینیة  -الملكیة العقاریة   5546 
تطھیر الملكیة العقاریة - التوجیھ العقاري  -الملكیة العقاریة  . 9297 

وسائل اإلثبات -التشریع الجزائري  -الملكیة العقاریة   899 
التحقیق  -شھادة الحیازة  -التشریع الجزائري  -الملكیة العقاریة 

 7448 العقاري

الشریعة اإلسالمیة - الوضعي القانون  - التعسف  -الملكیة العقاریة   3072 
الحمایة  - الحمایة اإلجرائیة  -الحمایة القانونیة  -الملكیة العقاریة 

 2388 اإلداریة

الجرائم -الملكیة العقاریة   7391 
السندات -الملكیة العقاریة   5939, 8310 

الوكالت  - الترقیة العقاریة  -الشھر العقاري  -الملكیة العقاریة 
قانون المیاه -عقد الشھرة  -دعاوى الحیازة  - العقاریة   9519 

أحكام النقض -السجل العیني  -الشھر العقاري  -الملكیة العقاریة   282 
العقو بات -الشھر العقاري  -الملكیة العقاریة   9793 



الجزائر - الوقف  - السیاسة اإلداریة  -الملكیة العقاریة   . 5224 
التشریع الجزائري - اإلرتفاق  - الضرر  - القیود  -الملكیة العقاریة   7950 

القیود البیئیة -الملكیة العقاریة   7603 
العقود -الملكیة  -العقود المدنیة  -الملكیة العقاریة   10238 

الحقوق العینیة -العقود العرفیة  -العقود الرسمیة  -الملكیة العقاریة   4852 
الرھن - اإلیجار  - العقدالعقاري  -الملكیة العقاریة   5596 

دعم اإلئتمان -الملكیة العقاریة   8717 
أنواع الملكیة العقاریة - قسمة الملكیة العقاریة  -الملكیة العقاریة   5937 

التسجیل و الشھر  -وظیفة التوثیق  - عقد التلفیف  -الملكیة العقاریة 
القضاء الجزائري -العقاري   9522 

السندات العقاریة -العقاریة ا الملكیة   9521 
الحمایة القانونیة - تحدید المسؤولیات  -الملكیة العقاریة المشتركة  . 5223 

سندات إثبات الملكیة  -القانون الجزائري  - الملكیة العقاریة الخاصة 
 2008 العقاریة

قیود الملكیة العقاریة الخاصة- الملكیة العقاریة الخاصة   8343 
حجیة - دور سلطة اإلتھام- نظام الملكیة المشتركة-العقاریةالملكیة 

 6378 .الحكم الجزائي

 2099 الملكیة الفكریة
 -العالمات التجاریة  - براءات اإلختراع  -حمایة  -الملكیة الفكریة 

األصناف النباتیة -النماذج الصناعیة   8154 

األصناف  - العالمة التجاریة  -براءة اإلختراع  -الملكیة الفكریة 
حق المؤلف -النباتیة   10248 

الحاسب اآللي -الحقوق المجاورة  - حق المؤلف - الملكیة الفكریة  7914 
منظمة الدول العالمیة -الملكیة الفكریة   8970 الدول النامیة - 

اإلقتصاد - تسویة المنازعات  -إتفاقیة التریبس  -الملكیة الفكریة   9933 
وقف الحقوق المالیة -الوقف  أحكام -الملكیة الفكریة   10133 

المواقع اإللكترونیة -الملكیة الفكریة   6007 
اإلجتھادات القضائیة -الملكیة الصناعیة  -الملكیة الفكریة   3447 

الحقوق  -حقوق المصمم  -الملكیة الصناعیة  -الملكیة الفكریة 
 -الممیزة حمایة العالمات  -حمایة األصناف النباتیة  -المعنویة 

 الموقع الرقمي
6526 

 - القوانین  -الدول العربیة  -اإلتفاقیات الدولیة  -الملكیة الفكریة 
لبنان -تونس   5319 

 - الدول العربیة  - القوانین -اإلتفاقیات الدولیة  -الملكیة الفكریة 
سوریا - مصر   5317, 5318 

اإلنترنت - المصنفات  -الملكیة الفكریة   5461 
عقد النشر-حق المؤلف  - المصنفات  -الفكریة الملكیة   2623 

 -التربس  - التنمیة المستدامة  - التنوع البیولوجي  -الملكیة الفكریة 
 120 المعرفة التقلیدیة

الوالیات المتحدة األمریكیة -األردن  - التجارة  -الملكیة الفكریة   3599 
التحكیم -الملكیة الفكریة   2283 

إجراءات التحكیم -إتفاقیة الملكیة  -التحكیم الدولي  -الملكیة الفكریة   6175 
الجزائر -النشر اإللكتروني  -التكنولوجیة الحدیثة  -الملكیة الفكریة   412 



التكییف القانوني -الملكیة الفكریة   8215 
الحمایة القانونیة للمؤلف -الملكیة الفكریة   9960 

المسؤولیة  -الحق األدبي  - حق المؤلف  -الحق  -الملكیة الفكریة 
 2163 التعویض -الجنائیة 

القانون المدني -الملكیة الفكریة   581 
إتفاقیة باریس -الملكیة الصناعیة  -القانون الدولي  -الملكیة الفكریة   

. 8404 

األردن -حقوق المؤلفین  -القانون الحاص  -الملكیة الفكریة   404 
القوانین الوضعیة -اإلسالمي الفقھ  -الملكیة الفكریة   6997 

حق المؤلف -الملكیة الفكریة   7715 براءات اإلختراع - 
الحقوق المجاورة -حقوق المؤلف  -الملكیة الفكریة   10177 

العالقات  -حقوق المؤلف  -حقوق التراث العربي  -الملكیة الفكریة 
الحمایة القانونیة -التجاریة   1961 

قانون -الملكیة الفكریة  * 10178 
القانون المدني -الملكیة الصناعیة  -الملكیة الفكریة  6707 
الجرائم المعلوماتیة - الملكیة الفنیة  -الملكیةالفكریة   7388 

القانون المدني - المنقول   2708 
القضاء -الفقھ  - األموال  -التحفظ  -المنع من السفر   8294 

 9525 المنظمات المالیة
التنظیم الدولي -السعودیة  - اإلسالمیة المنظمات   1103 

األمن الجماعي - المنظمات اإلقلیمیة   5589 
التنظیم اإلقلیمي و الدولي - األمن الجماعي  - المنظمات اإلقلیمیة   . 5107 

إفریقیا -التحكیم الدواي  - المنظمات اإلقلیمیة   2040 
 -اآلسیویة المنظمات اإلقلیمیة - المنظمات اإلقلیمیة العربیة 
 - المنظمات اإلقلیمیة اإلفریقیة  - المنظمات اإلقلیمیة األوربیة 

المؤتمر اإلسالمي -المنظمات اإلقلیمیة األمریكیة  . 
3808 

 3388 الوكالة المتخصصة - األمم المتحدة -المنظمات الدولة 

 ,3486 ,3224 ,2221 ,827 ,597 المنظمات الدولیة
5979, 8446, 9525 

الدولیة المنظمات   9527 التطورات اإلقتصادیة الحدیثة -
األمم المتحدة -المنظمات الدولیة   4376 

أجھزتھا -األمم المتحدة  -المنظمات الدولیة   4375 
اإلنجازات واإلخفاقات -األمم المتحدة  -المنظمات الدولیة   4374 

المنظمات اإلقلیمیة -المنظمات الدولیة   7490 
منظمة الوحدة اإلفریقیة -المنظمات اإلقلیمیة  -المنظمات الدولیة   10253 

المنظمات العربیة  - المنظمات الدولیة اإلقلیمیة  -المنظمات الدولیة 
 9526 المتخصصة

االتنظیم  -المنظمات ااإلقلیمیة و المتخصصة  -المنظمات الدولیة 
 9620 . الدولي العالمي

ة المنظمات الدولیةأجھز - األحكام العامة  -المنظمات الدولیة   9640 
التطبیق -النظریة  -المنظمات الدولیة   9882 

االتحاد األروبي -االتحاد اإلفریقي  -المنظمات الدولیة   2039 



القانون الدولي -المنظمات الدولیة   4350, 6073 
اإلسالم - القانون الدولي العام  -المنظمات الدولیة   4377 

الدولي العام القانون -المنظمات الدولیة  . 3890 
النزاعات الدولیة - قرارات المنظمات الدولیة  -المنظمات الدولیة   7836 

النظام القانوني -المنظمات الدولیة  . 10425 
المنظمات  -الوكاالت المتخصصة  - المنظمات الدولیة المعاصرة 

األمم المتحدة - اإلقلیمیة   7415 

اإلعالم-المنظمات الدولیة  3896 
التلوث- البیئة-المنظمات الدولیة  8738 

الشركات و  - الغرف السیاحیة و إتحادھا  - المنظمات السیاحیة 
 6880 المكاتب السیاحیة

البیئة -المنظمات غیر الحكومیة   194 
حمایة حقوق اإلنسان -المنظمات غیر الحكومیة   5008 

حقوق اإلنسان -المنظمات غیر الحكومیة   5333 
 - دعوى اإللغاء  -منظمة المحامین  -قراراتھا  -المھنیة المنظمة 

 8961 دعوى التعویض

اإلجراءات الجزائیة -قانون العقوبات  -األنظمة البدیلة   10431 
السلطة  - األداء البرلماني  -األداء التشریعي  -األنظمة البرلمانیة 

 9983 التنفیذیة

المملكة  -ر العربیة جمھوریة مص - بریطانیا  -األنظمة البرلمانیة 
 7817 المغربیة

 4344 ,3116 المنظمة الدولیة
آلیات  -مكافحة الجریمة  - الشرطة الجنائیة  -المنظمة الدولیة 

 4859 المنظمة

مكافحة الجرائم - اإلنتربول  - الشرطة الجنائیة  -المنظمة الدولیة   5822 
الجریمة المنظمة - الشرطة الجنائیة  -المنظمة الدولیة   9603 

أنواع الدیموقراطیات الغربیة -الحكومة  - الدولة  -األنظمة الساسیة   9752 
المبادئ الدستوریة  -األنظمة السیاسیة   8759 السلطة التشریعیة -

النظام  - النظام الرئاسي  -النظام البرلماني  -األنظمة السیاسیة 
 619 اإلسالمي

الحقوق والحریلت العامة - الحكومات  - الدول  -األنظمة السیاسیة   3279 
العلوم السیاسیة -األنظمة السیاسیة  . 3892 

األردن -الحكومة  -الدولة  -الحكم الدیمقراطي -األنظمة السیاسیة   3278 
 7499 المنظمة العالمیة

التكامل اإلقتصادي - إتفاقیاتھا  - المنظمة العالمیة للتجارة   7573 
حقوق اإلنسان  - القانون الدولي للتجاري  - المنظمة العالمیة للتجارة 

السیادة -  10430 

 -الفساد المالي  -الفساد اإلداري  -المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
 2638 الوطن العربي

 735 المنظمة العربیة اإلسالمیة
الكفاالت -الضمانات  - حقوق اإلنسان  -المنظومة   9502 

البناء اإلجتماعي -التجارة عقود  -المنظومة المصرفیة   5812 
مؤشرات نوعیة الحیاة في الوطن  -المنظومة الرأسمالیة العالمیة  10083 



مستقبل الدیمقراطیة - العربي  . 
ترقیة صورة الجزائر - المنظومة القانونیة  . 4977 

الحروب النوویة -األمن القومي  -المنظورات اإلستراتیجیة  . 2080 
المشروعیة - المساواة - اإللغاء   5588 

 -ا لمستندات الملف الضریبي  - اإلطار القانوني  -الملف الضریبي 
 6117 إجراءاتھ

اإلدارة الجبائیة -األنفاق الجبائي   . 2037 
الھبة - القانون المدني  -الفقھ اإلسالمي  -المال   - 2861 

الملكیة - المال   -الغلط  -أنواع الحكم  - الكفالة  -نظریة العقد  - 
الغبن - التدلیس   7010 

الشریعة اإلسالمیة -الملكیة  - المال  العقود -الشفعة  -المیراث  -   2936 
المحاكم األوروبیة -المحاكم الدولیة  -القضاء الدولي  - المال   6422 

 8077 المال األجنبي
 10597 المال الشائع

القسمة القضائیة  -محكمة النقض  -المال الشائع   -األسرة ملكیة  -
 6169 اإلدارة

قسمة المھایأة -أعمال اإلدارة  -المال الشائع   4467 
 - القسمة القضائیة  -قسمة المھیآة  -الملكیة الشائعة  -المال الشائع 

القسمة اإلتفاقیة - القسمة الفعلیة   9744 

الشركاء -القسمة  - التصرف  -المال الشائع   5241 
 -اإلفراز  -القسمة القضائیة  -األتفاقیة القسمة  -المال الشائع 

 8491 اإلستحقاق

قسمة المھایأة -المال الشائع   2002 
اإلدارة  - مبدأ اإلجماع  -آثار القسمة  -قسمة المھایأة  -المال الشائع 

 5078 المعتادة

الحجز - التقادم  -التصرف  - اإلدارة  -المال العام   60 
القانون -الشریعة  -وسائل حمایتھ  - المال العام   1149 

اإلدارة العامة - المال العام   4758 
الحمایة الجنائیة - المال العام   6338 

 -التربح  -اإلستیالء  -اإلختالس  - الحمایة الجنائیة  - المال العام 
اإلھمال -اإلضرار   5952 

القانون العام  - التشریع المالي  -المالیة العامة   -النفقة العامة  -
 4569 النظام اإلشتراكي

الضرائب - اإلدارة المالیة  -المالیة العامة  . 4080 
القانون العام - النقود  -المالیة العامة  . 9866 

 -األنظمة الضریبیة  -الواردات العامة  - النفقات  -المالیة العامة 
أمالك الدولة - الرسوم   7602 

المیزانیة العامة -العامة اإلیرادات  -النفقات العامة  -المالیة العامة  . 7356 
التشریع المالي -الضرائب  -المالیة العامة   3270 
المیزانیة العامة -الضریبة  -المالیة العامة   8705 

الرقابة  -الطعن القضائي  - الرقابة الوصائیة  - الالمركزیة اإلداریة 
الرقابة على األعمال - على الھیئة   1509 

األسواق المالیة -األوراق المالیة  -بالھامش المتاجرة  - الھامش   880 



المباديء القضائیة -المانع من التصرف   8291 
قانون إقامة األجانب -األحكام األجنبیة  - الدولة  -الالجئ اإلنساني   2989 

الجزائر -القصاء اإلداري  -الدعوى اإلداریة  -المادة اإلداریة   8019 
مجلس الدولة -التشریع الجزائري  - الصلح  -المادة اإلداریة   10364 

القانون الدولي -الالجىء البیئي   7408 
الحمایة الجزائیة - الماركات التجاریة   2371 

النزوح الداخلي - الحمایة الدولیة  -النازحیین   10516 
آثار المسؤولیة - مسؤولیتھ  -الناقل البحري   8958 

 - المذاھب المختلطة  - المذاھب الموضوعیة  -المذاھب الشكلیة 
القاعدة القانونیة -فلسفة القانون   509 

القضاء  -العقوبة  -التسبیب  - اإلعتراف  - المتھم   10152 محكمة النقض -
أحكام النقض -الدعوى الجنائیة  -الضبط القضائي  - المتھم   526 

اآلباء المدنیة- األبناء القصر  القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  -  . 984 
القانون الدولي -الوالیات المتحدة األمریكیة   299 

األسس العامة  -الرقابة على الوالیة  - ھیئات الوالیة  - الوالیة 
 5634 للوالیة

عقد الزواج  -الوالدة والوفاة  الجنازات -الجنسیة الجزائریة  -  3651 
قاضي  - التحقیق القضائي  -األمر الجزائي  -المثول الفوري 

 6268 التحقیق

المحاكمة العادلة -التشرسع الجزائري  -المثول الفوري   7097 
قانون اإلستفادة -خطاب الرئیس  -الوئام المدني  . 1607 

التشریع الجزائري -اإلحتیاطات العقاریة  -اإللتصاق  - المباني   2263 
الطبیعة القانونیة -اإللتصاق  - المباني   331 

المسئولیة الناشئة - سقوط المباني  - المباني   631 
-الملكیة الشخصیة-قانون األحوال الشخصیة - األثاث المنزلي

 3297 الزواج األسرة

 8101 المتابعة الجزائیة
المنازعات - العقود  -القرارات اإلداریة  - محكمة النقض  -المبادئ   8318 

التشریع الجزائري -اإلجراءات الجزائیة  -المبادئ   3626, 3627 
الموجب  - قانون الحق  -تطبیقات عملیة  - القانون المدني  -المبادئ 

المسؤولیة -  5004 

األحوال الشخصیة - القضاء  -المبادئ   3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 
3206, 3207, 3208, 3209, 3210 

الدساتیر -الحریة  -السلطة  -المبادئ الدستوریة العامة   8329 
نظریة  -أركان الحق  -تطبیق القاعدة القانونیة  -المبادئ القانونیة 

أحكام اإللتزام -اإللتزام   7895 

 -المحكمة الدستوریة  -المنازعات الضریبیة  -المبادئ القضائیة 
 8300 محكمة النقض

 933 المبادئ العامة
القانون األجنبي -تنازع القوانین  -المبادئ العامة   9422 

التجاریة - الموادالمدنیة  -اإلثبات  - المبادئ العامة   6850 
ھیئات التأمین -التغطیة المؤقتة  -التأمین  - المبادئ العامة   6512 



المنظمات الدولیة - القانون الدولي العام  - المبادئ العامة   . 7041 
القرار اإلداري - المبادئ العامة   . 3482 
القضاء اإلداري - المبادئ العامة   7059 

الرقابة -التعدیل الدستوري  -تنظیم السلطات  - المبادئ العامة   930 
الوسائل القانونیة  - المبادئ العامة للقانون   1360 .التطبیقات الدستوریة -

القضاء الدولي -مجلس الدولة  -الجمعیة العامة  -اإلبادة الجماعیة   5976 
األخطاء المھنیة - الواجبات الوظیفیة   8171 

 878 الواجبات الدولیة
اإلستقرار  -الضمان  -المبادئ القانونیة  - المباديء القضائیة 

السلطة التقدیریة لإلدارة -القانوني   1034 

 -قانون العقوبات  -النشر  -جرائم الصحافة  -المباديء العامة 
 6636 حقوق الصحفیین

 4316 األثار اإلسالمیة
 9904 األثار السلبیة

اإلستحقاق - یة المعنویة الشخص -الوقف  - اآلثار القانونیة   7395 
اإلجتھادات  -اإلتجاھات الفقھیة  -الفعل اإلجرامي  - اآلثار القانونیة 

 5607 القضائیة

المنظمات الدولیة - إنضمام دولة فلسطین  -األثار القانونیة المترتبة   10103 
اإلقتصاد المالي - الضرائب  -الواصفات   1704 

مصر -الجریمة  - إیطالیا  -األردن  - القانون الجنائي  -الواصفات   2673 
تكییفھا -الواقعة اإلجرامیة   7827 

تسییر  -أھلیة الواقف  - المال الموقوف  - إثبات ملكیتھ  - الواقف 
اشتراطات الوقف -الوقف   8635 

اإللغاء -الموھوب  -الھبة   7074 
 1280 القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  - الھبة

إبرام الوصیة - دعوى الوصیة  -العقود الصغیرة  - الوصیة -الھبة   7685 
التشریع الجزائري -الھبة   8749 

موجبات المستأجر -موجبات المؤجر  - عقد اإلیجار  -الھبة  . 3993 
إلتزامات  - أحكامھا  -أركانھا  - مشروعیتھا  -الھبة الواردة 

حق الرجوع -العقار  - الموھوب لھ   5496 

الفقھ اإلسالمي  - القانون المدني  -المتبوع  -الضمان  -خطأ التابع  -
 851 الرابطة التبعیة

مراكز المعلومات -الوثائق   630 
التنظیم القانوني  -الوثائق اإلداریة   588 أطراف الوثیقة -

التقنین الدولي -الوثائق األرشیفیة   3141 
لقوميتزوید األرشیف ا -تقییم الوثائق  -الوثائق األرشیفیة   3859 

 4857 الملكیة العقاریة - الوثائق المسحیة
 - مسح األراضي - ضبط الملكیة العقاریة  -الوثائق المسحیة 

 9213 اإلجراءات اإلداریة

الجرائم الدولیة -العدالة الجنائیة  - الوثائق الدولیة و ا إلقلیمیة   - 
 5576 التعاون الدولى

حقوق الالجئین - اإلنسان حقوق  - الوثائق الدولیة واإلقلیمیة  . 7063 



حمایة الضحایا - العدالة الجنائیة  - اإلقلیمیة  -الوثائق الدوایة   5575 
اللوحات -الصور  -الخرائط  - الفھارس  -الوثائق العثمانیة   1082 

المواد التجاریة- المواد المدنیة  -اإلثبات   1008 
المنازعات اإلداریة -اإلثبات   4905 

القرائن القضائیة - الخبرة  -المنازعات اإلداریة  -اإلثبات  . 7837 
دعوى التزویر - المواد التجاریة  - المواد المدنیة  -اإلثبات   635 

الشرعیة -التجاریة  - المواد المدنیة  -اإلثبات   8136, 8137 
القضاء - الفقھ  -المواد التجاریة - المواد المدنیة  -اإلثبات   4457 

منظور القضاء -ة العقاري الخاصة الملكی -اإلثبات  . 5970 
شھادة الحیازة - الملكیة العقاریة  -اإلثبات   7087 

 - الكتابة العرفیة  -الكتابة الرسمیة  -المادة الوقفیة  -اإلثبات 
 394 .اإلقرار

الیمین -المعاینة - اإلقرار  -اإلثبات   2033 
 -التوقیعات  - الدولیة التشریعات  -المعامالت اإللكترونیة  -اإلثبات 

 2268 البصمات اإللكترونیة

األدلة الجنائیة -البصمة الوراثیة  -اإلثبات   2168 
- البصمات  -القانون الدولي  - القضاء اإلسالمي  -الخبرة  -اإلثبات 

 7835 الجنون

الفقھ اإلسالمي -القانون الجنائي  -الجریمة  -اإلثبات   6899 
اإلثبات اإلداري - ریة الخصومة اإلدا -اإلثبات   6324 

حق الخصوم -الدعاوى اإلداریة  -اإلثبات   9481 
الشھادة -اإلثبات   2576 

النظام القانوني - السندات اإللكترونیة  -اإلثبات   4186 
المواد المدنیة والتجاریة -القانون الجزائري  -اإلثبات   7043 

اإلسالمیة الشریعة -القانون اإلداري  -القرائن  -اإلثبات   10285 
 -المعاینة والخبرة  -الیمین  -اإلقرار  - القرائن والدالئل  -اإلثبات 

اإلثبات اإللكتروني - المصغرات الفیلمیة   8572 

محكمة العدل الدولیة - المحكمة  -القضاء الدولي  -اإلثبات   253 
القرائن  -اإلثبات اإللكتروني  - التجاریة  - القضایا المدنیة  -اإلثبات 

الخبرة -  5621 

األقراص  - الشریط المغناطیسي  -البرقیات  -الفاكس  -اإلثبات 
اإلجتھاد - الفقھ  - اإلثبات اإللكتروني  - المدمجة   2348 

الفقھ اإلسالمي -اإلثبات   6212 
اإلستجواب -اإلقرار وشھادة الشھود  -دور الخصوم  -اإلثبات   9482 

العقد اإللكتروني - التوقیع اإللكتروني  -قانون الكمبیوتر  -اإلثبات   10579 
إجراءات التقاضي-اإلثبات   6298 المنازعات اإلداریة - 

 -األمر المقضي  -الشرعیة  -التجاریة  -المواد المدنیة -اإلثبات 
نصوص قانونیة -الخبرة  - المعاینة  -الیمین - اإلستجواب   10454 

التوقیع اإللكتروني - القانون التجاري -اإلثبات اإللكتروني   5407 
الفقھ  -القانون القطري  - القانون المصري  -اإلثبات المدني 

 3332 اإلسالمي

السندات  -المصغرات الفیلمیة  -فحص الدم  -اإلثبات المدني 
الحجیة القانونیة -اإللكترونیة   4181 



القاضي -القضاء اإلداري  - اإلثبات المباشر  -اإلثبات اإلداري   6302 
المحكمة -اإلجتھادات القضائیة  -العلمي  -اإلثبات التقني  5364 

صناعة تكنولوجیا  -اإلثبات اإللكتروني -اإلثبات التقلیدي 
 6968 المعلومات

 5142 اإلثبات الجنائي
دعوى  - الكتابة  - المعاینة  -حریة القاضي  - اإلثبات الجنائي
 1740 التزویر

المحررات -اإلعتراف  -اإلثبات أدلة  -اإلثبات الجنائي   2112 
القواعد العامة  -محاضرات  -اإلثبات الجنائي   1821 قاعدة الشك -

األثر المادي -اإلثبات الجنائي   9388 
بصمة  -بصمات األصابع  -األدلة العلمیة  -اإلثبات الجنائي 

 -جھاز كشف الكذب  -الحمض النووي  - بصمة المخ  -الصوت 
والبقع المنویةتحلیل الدم   

4999 

المحكمة الجنائیة الدولیة -اإلثبات الجنائي   391 
المخالفات - اإلعتراف  -اإلثبات الجنائي   4327 

 - البحث الجنائي التقص عن الجرائم الخفیة  -اإلثبات الجنائي 
 1363 . تقنیات التحري وجمع المعلومات

المحررات -قرائن ال -األدلة الجنائیة  -الخبرة  -اإلثبات الجنائي   7738 
الجریمة اإللكترونیة -اإلثبات الجنائي   9106 

صیغة الشكوى -الضمانات الدستوریة  -اإلثبات الجنائي   2053 
القانون -الشریعة  -اإلثبات الجنائي   1490 

القانون المقارن -اإلثبات الجنائي   996 
حجیة المحاضر -اإلثبات الجنائي   2376 

حجیة البصمة - البصمة الوراثیة  -الجزائي اإلثبات   7995 
القاضي الجزائي -الدلیل العلمي  -اإلثبات الجزائي   415 

قواعدھا -حجیة الشھادة  -اإلثبات الجزائي   1324 
الرقابة  - البصمة الوراثیة  - عملیة التسرب  -اإلثبات الجزائي 

 7622 القضائیة

اإلجراءات - التزویر  - التزییف  - اإلثبات العلمي   5553 
مبادئ القضاء  - تقدیر ووسائل اإلثبات  -اإلثبات في المواد الجزائیة 

إلتماس إعادة النظر  -مخالفة القانون  - نقض بدون إحالة  -الجزائي 
محكمة الجنایات-  

8564 

آثاره -إ ستقاللیتھ -إتفاق التحكیم  -اإلتجاھات المعاصرة   3299 
حق الطفل ألم مصریة  -یة المصریة الجنس -اإلتجاھات المعاصرة 

إكتساب الجنسیة المصریة-  3303 

 6205 اإلتجاھات النظریة
 - اإلتجاه المعیاري  - العالقات الدولیة  - اإلتجاھات النظریة 

 2087 . السلوكي

أزمة الدیون الخارجیة -اإلتجاھات الدولیة   7612 
أسالیب البحث-مناھج البحث  - األبحاث   9465 

أسالیب البحث - األسلوب العلمي  -  األبحاث  2940, 3360 
التفكیر المبدع -أسالیب البحث  -البحث المیداني  - األبحاث   2960 

اإلثبات -الیمین  -اإلجراءات المدنیة  -القانون  - األبحاث التحلیلیة  8689 



اإلحصاء الوصفي -األبحاث العلمیة   2959 
أسالیب  -األبحاث التربویة -العلوم اإلنسانیة  -األبحاث العلمیة 

 2957 البحث

كتابة البحث -األبحاث العلمیة   9288 
حمایة حقوق اإلنسان -اإلتحاد اإلفریقي   6184 

الدورة  -الوفد البرلماني الجزائري  -اإلتحاد البرلماني اإلفریقي 
 2732 الطارئة

 9525 اإلتحاد الدولي للتنمیة
اإلشتراك - اإلتجار  . 9704 

اإلثبات الجنائي - مرحلة التحقیق  - اإلتجار باألعضاء البشریة   9474 
 1207 اإلتجار بالبشر

استراتیجیة المكافحة -الجریمة  -اإلتجار بالبشر   7947 
القانون الدولي -اإلتجار بالبشر   2125 

المواثیق  - األسلحة الصغیرة والخفیفة  -اإلتجار غیر المشروع 
وطنیةالتشریعات ال-الدولیة   7547 

 4075 اإلبداع اإلداري
السلطة اإلتحادیة -المحافظات غیر المنتظمة  - الوحدات اإلتحادیة   1316 

العالقات العربیة -الوحدة األوربیة   1971 المرأة السعودیة - 
 3221 الوحدة األروبیة
 7030 الوحدة العربیة
الجزائر -المدخل  - القانون العمل  - الوجیز  4779 

المحاكم  -أصول المحاكمات الشرعیة  -شرح القانون  - الوجیز 
 3063 واإلختصاص

القانون المدني - الفقھ اإلسالمي  -الودیعة  - الودیع   7017 
عقد المقاوالت - عقد اإلستخدام  -القرض  -الحراسة  -الودیعة   3994 

إجراءات اإلیداع -السحب النقدي  -الودیعة البنكیة   7956 
إتفاق التحكیم -النسبي األثر   6822 

الفقھ  - القانون الوضعي  -القرارات اإلداریة  - األثر الرجعي 
 835 اإلسالمي

 -اإلقتصار  -القانون المدني  - الفقھ اإلسالمي  - األثر الرجعي 
اإلستناد -التبین   4103 

القانون الحدیث -اإللتزام  -القانون الروماني  - اإللتزام  -اإلثراء   - 
ون السببیةقان  9609 القرآن الكریم - األدلة - 

 -الدعوى  -حق الدائنین  -التنفیذ العیني  -آثار اإللتزام  - اإلثراء 
المسئولیة العقدیة -المستحق //التعویض -قواعد الشرط   - 7651 

العقوبة -المرض  - الجنس  -السن  -الذكاء  -الساللة  -الوراثة   3662 
 -الحیازة  - مرض الموت  -الوصیة  - القانوني النظام  - الورثة 

 10470 المنفعة

توصیة نیروبي - میثاق المترجم  - المترجم   5802 
 9904 ,8191 ,7033 الوطن العربي

إعادة البناء -العالقات السیاسیة  -اإلیدیولوجیا  - الوطن العربي   1965 
التوثیق -التطبیقات التكنولوجیة  -المعلومات  - اإلتصاالت   2808 

التوازن  - تحقیق  -أثرھا  - الدفاعیة  - الضغط الخاص  -الوسائل  1312 



الشریعة اإلسالمیة - الفقھ  -العقدي   
المنازعات الدولیة -الوسائل غیر التحاكمیة  -الوسائل التحاكمیة  . 9216 

الجزائر -حمایة الغابات  -المؤسساتیة  -الوسائل القانونیة   23 
الجزائر -حمایة البیئة  - الوسائل المؤسساتیة  -القانونیة الوسائل   8739 

نزع الملكیة-إكتساب الدولة لألمالك العقاریة  -الوسائل القانونیة  8124 
 769 الوصایة اإلداریة

التشریع الجزائري -جریمة الوشایة  -الوشایة الكاذبة   92 
 -المدنیة اإلجراءات  - المفاوضات  -منازعات العمل  - الوساطة 

 7566 اإلدارة الجزائریة

 1026 الوساطة الجنائیة
األمر  -المثول الفوري  - المصالحة الجزائیة  -الوساطة الجزائیة 

 4676 الجزائي

الدعوى العمومیة -الوساطة الجزائیة   5226 
التشریع الجزائري - عملیات البورصة  - الوساطة  5210 

الملكیة العقاریة -إثباث الوصیة  -الموصي لھ  - الوصیة  6062 
الوصیة  -القانون  - الوصیة  6860 الشریعة -

الورثة -المحاكم الشرعیة  -الوصیة   10357 
األحوال الشخصیة - لبنان  -اإلرث  -الوصیة   6542 

أحكام التنزیل -أركان التنزیل  -التنزیل  -الوصیة   1458 
الخلع  -اإلقرار  -راء اإلب -الكفالة  -الوقف  -الھبة -البیع  -الوصیة 

الطالق - . 8579 

التشریع الجزائري -الوصیة   5531 
األحكام  -األحكام الموضوعیة  -عناصر الوصیة  -الوصیة 

قانون األسرة الجزائري - رفع الدعوى  -اإلجرائیة   4892 

 - صالحیاتھ -دوره  -موقعھ  - الوزیر في النظام السیاسي
 4308 مسؤولیتھ السیاسیة

الخصوم -الدعاوى  -اإلختصاص  - قانون المرافعات -الوسیط   9506 
أسالیب اإلدارة - نشاط اإلدارة  -الوسیط في القانون اإلداري   7003 

القانون الدولي العام -رئیس الدولة  -الوضع القانوني   . 3373 
قانون المرافعات -الوضع الظاھر   8755 

المرسوم  - 03- 06األمر رقم  -الموظف  - الوضعیات القانونیة 
373-20التنفیذي رقم   5947 

الخدمة -الموظف  - الوضعیات القانونیة   7867 
المرسوم التنفیذي  -الموظف  - الوضعیات القانونیة األساسیة 

373/20  4936 

منظمة الیونیسكو -منظمة األغذیة و الزراعة  -الوكاالت الدولیة   9546 
برنامج ومھام  - ة العالمیة للملكیة الفكریة المنظم -الوكاالت الدولیة 

 842 .الوكالة

التشریعات الوطنیة -أحكام االتفاقیات الدولیة  - الوكالة  9105 
 7351 ا لقانون الجزائري -القانون التجاري  -الوكالة 

 -األمین - البیع  - اإلقرار -اإلعتزال  - اإلستدعاء  -اإلدارة  -الوكالة 
الصفقة  -الشھادة  -الشفعة  -العقاري السجل  - التبلیغ   5850 الموظف -

التشریع الجزائري - البیع العقاري  -الوكالة   8090 



سلطات الوكیل - النیابة  - الخصومة  -الوكالة   270 
شركات العقد - حل الشركة  - التصفیة  -القسمة  -الوكالة  . 969 

المرقي  -اري التسییر والتنظیم العق -الوكالة الوالئیة العقاریة 
الشفقة اإلداریة -اإلستثمار  -العقاري   4773 

المبادئ القضائیة-الوكالة   8290 
التشریع الجزائري -العقار السیاحي  -السیاحة  -الوكالة الوطنیة   5289 

العزل - عقد الوكالة  -الوكالة المدنیة   7026 
 9205 وكالة العقود -وكالة العمولة  -األجر -الوكالة التجاریة 

المرقي العقاري -الترقیة العقاریة  -الوكالة العقاریة   1124 
األحكام العامة -عقد الوكالة  -مسئولیة الوكیل  -الوكیل   8001 

معجم -المتقن   9161 
مكافحة الفساد -الوقایة  01- 06قانون رقم  -   913 

 4918 الوقایة من الفساد
المعامالت المدنیة -الغش  - الوقایة القضائیة  -الوقایة التشریعیة   8287 

 4383 القانون العسكري - اإلجراءات الجنائیة -الوقف 
قضاء النقض -الفقھ  - الدعوى الجنائیة  - الدعوى المدنیة  -الوقف   10471 

 -الھبة  -الوصیة  -القانون الجزائري  - نظام األموال  -الوقف 
التقادم -الرھن  -الحجز   1189 

اإلسالم -الدعوى  - الوقف نظام  -الوقف   629 
لتشریع الجزائري - المنازعات  -الوقف   4962 
مؤسسة الوقف - األنظمة المالیة  -الوقف   9954 

الحقوق - المسؤولیة القانونیة  - النظام القانوني  -الوقف   4811 
تدعیم البنى  -التنمیة اإلجتماعیة  - التنمیة اإلقتصادیة  -الوقف 

لتفعیلآلیات ا -التحتیة   2073 

الشھادة -الدعوى  -الوقف   . 2662 
األحكام الخاصة  -الطبیعة القانونیة والشرعیة للوقف  -الوقف 

 4090 للوقف

الشخصیة المعنویة -الوقف   6670 
الشریعة اإلسالمیة -الوقف   756 

التشریع الجزائري -شروطھ  -الوقف   227 
التنمیة اإلقتصادیة -الوقف اإلسالمي   10064 

أحكام اإلستحقاق - اإلستحقاق  - الوقف الخاص   414 
الخصومة المدنیة - أحكام الوقف الجزائي  -الوقف الجزائي   9491 

المسؤولیة المدنیة لناظر - الوقف في التشریع   5408 
التولیة-الوقف  2591 

إقامة  -الحصانة القضائیة  -القانون الدولي  - المبعوث الدبلوماسي 
 1944 الدعوى

النزاعات المسلحة -الحمایة القانونیة  - المبعوثین الدبلوماسین   9182 
طرق  -المكلف بالضریبة  - منازعات الوعاء  -الوعاء الضریبي 

 9471 الطعن

اإللتزام  - التعویض المالي  - المرسوم الرئاسي  -المتعامل المتعاقد 
 9150 بالتنفیذ



الصفقات العمزمیة -المتعامل المتعاقد  . 4735 
الجمارك -القانون الجزائري  -المتعامل اإلقتصادي   2779 

التوجیھ -التنسیق  -الوظائف اإلداریة  . 3044 
وسائل -الرقابة اإلداریة- اإلتصال اإلداري-الوظائف اإلداریة العامة

 8280 الرقابة

العالقة  -إنھاء المھام  - التعیین  -الموظف العالي  - الوظائف العلیا 
اإللتزامات  -الحمایة الجنائیة  - الحقوق والضمانات  - ة الوظیفی

 المھنیة
9145 

 - إحترام القواعد  - المھاجرین غیر الشرعیین  -اإلبعاد والطرد 
 6252 حقوق اإلنسان

الوعد  - العقد  -الشھر  -البیع بالعربون  -الوعد بالبیع العقاري 
 2238 بالشراء

العقاریةالملكیة  -الوظیفة اإلجتماعیة   8303 
 5032 الوظیفة اإلستشاریة

الجمعیة العامة - مجلس الدولة  - الوظیفة اإلستشاریة   2000 
 3480 الوظیفة اإلفتائیة

مجلس األمة - الوظیفة التشریعیة  -الوظیفة الرقابیة   7360 
 5508 الوظیفة العمومیة

التعویضات - الرواتب  -الوظائف العلیا  -الوظیفة العمومیة   6684 
القانون األساسي العام -القیام بالخدمة  -الوظیفة العمومیة   2366 

التصنیف -التربص  -قانون  -الوظیفة العمومیة   6674 
 -سلوكیات الوظیفة العامة  - أخالقیات الوظیفة  -الوظیفة العامة 

 10130 الموظف العام

النظام اإلداري اإلسالمي -الوظیفة العامة   592 
التنظیم الدستوري -العامة الوظیفة   . 298 

 -األوامر الرئاسیة  - المرؤوس  -الرئیس  -الوظیفة العامة 
 8125 التشریعات

الرقابة القضائیة - مبدأ المساواة  -الضمانات  -الوظیفة العامة   2407 
الطعن  - المحاكمة التأدیبیة  - الضمانات التأدیبیة  -الوظیفة العامة 

 6314 القضائي

دعاوى  -الحیاة الوظیفیة  - الموظفین  - الطعون  -الوظیفة العامة 
 5897 التسویة و اإلستحقاق

الجریمة - أسباب الوفاة  - فحص الجثة  -الوفاة  . 4218 
الطبیعة اإلداریة -عقود الدولة  -التحكیم  - اإلتفاق   3300 

اإلتفاق الجنائي الخاص -األحكام  -اإلتفاق الجنائي  . 863 
الشركات المساھمة - المساھمین  -اإلتفاقیات   1407 

النفط  - الطبیعة القانونیة  -الدول العربیة  -اإلتفاقیات   10297 التحكیم -
التشریع  - التعویضات  -األجور  -العمل  -اإلتفاقیات الجماعیة 

 4782 الجزائري

التشریع الجزائري - عالقات العمل  -اإلتفاقیات الجماعیة   1527 
تفاقیات الدولیةاإل  7496 
القانون الدولي -اإلتفاقیات الدولیة   9263 

القانون الدولي لالجئین -اإلتفاقیات الدولیة   7062 



القضاء على  -حقوق الطفل  -حقوق اإلنسان  -اإلتفاقیات الدولیة 
المواثیق اإلقلیمیة -الحمایة من التعذیب  - التمییز العنصري   3696 

الوثائق  - العدالة الجنائیة  -عقوبة اإلعدام  -اإلتفاقیات الدولیة 
اإلقلیمیة -الدولیة   5583 

الحمایة من التعذیب-اإلتفاقیات اإلقلیمیة -اإلتفاقیات الدولیة   2696 
 1988 اإلتفاقیات الدولیة متعددة األطراف -اإلتفاقیات الدولیة الثنائیة 

نصوصھا -  أحكامھا - اإلتفاقیات القضائیة   . 8364 
الصحة و السالمة المھنیة -اإلتفاقیة الدولیة  إدارة  - الشغل البحري  -

 4843 العمل

المنظور اإلسالمي - القضاء  - اإلتفاقیة   624 
حقوق اإلنسان - اإلتفاقیة األوروبیة  . 8360 

أضرار التلوث - المسئولیة المدنیة  -اإلتفاقیة الدولیة   861 
 2031 اإلتفاقیة الجات

السریة المصرفیة  - المد و الجزر   3364 تبییض األموال -
عقار في التشریع الجزائري - التصرف الوقفي  - المحل  . 5376 

البیع -اإلیجار  -المحل التجاري   1444 
البیع  -المحل التجاري  التأجیر -الرھن  -  5953 

البیع -التشریع الجزائري  -المحل التجاري   4225 
دعوى المنافسة -الحمایة القانونیة  -التجاري المحل   4907 

القانون - الشریعة  - الرخص التجاریة  -المحل التجاري   6802 
القانون التجاري -المحل التجاري   9212 

عملیة الدفع -ضبط السوق  -العقد  -المحل التجاري   10338 
حمایتھ -تكوینھ  -المحل التجاري   2250 

الجزائر - األدوات القانونیة لإلنشاء  -المدن الجدیدة   10294 
آلیات  - السیاسة التنمویة  -أنواعھا  -شروط إنشائھا  -المدن الجدیدة 

األجھزة المتدخلة -تنفیذ السیاسة   7756 

 -المھنیین  -المسؤولیة القانونیة  -المجموعة المتخصصة 
 2565 المسؤولیة المھنیة

 -المھنیین  -لقانونیة المسؤولیة ا -المجموعة المتخصصة 
 2563 المسؤولیة الطبیة

المسؤولیة -المھنیین  -المسؤولیة القانونیة  -المجموعة المتخصصة 
المھندسین -المحامین  -المھنیة   2564 

علم الجریمة -المفھوم القانوني لإلدمان  - المخدرات  - اإلدمان  . 4239 
األمر الجنائي -الدفاع  -حق المتھم  - اإلخالل   6262 

المؤسسات  -محطات بیع المحروقات  -المحالت المصنفة 
 1088 اإلعالن - طلبات الترخیص - المعامل - السینمائیة

منازعات عقد  -ملكیة السكنات  -عقد اإلیجار  -المحالت السكنیة 
 8718 اإلیجار

الفنادق - التراخیص  -المحالت العامة   8151 
العمومیةالوظیفة  - التوظیف  -اإلدماج   9455 

المحبوسین - إعادة التربیة  - اإلدماج اإلجتماعي   6152 
المواد القانونیة الخاصة باإلجھاض -وسائلھ  -إنواعھ  -اإلجھاض   9701 

التجریم -اإلباحة  -الجنین  -التجریم  -اإلجھاض   1197 



الفقھ اإلسالمي - اإلباحة  -الحظر  -اإلجھاض   6804 
العالقات الدولیة-عدة الدولیةالقا-األخالق الدولیة . 10065 

 1483 اللجنة األوروبیة
الطب الشرعي - األدلة المادیة   7423 
القاضي المدني -األدلة الناقصة   7620 

اإلثبات الجنائي - الحاسوب وحجیتھ  -األدلة المتحصلة  . 10658 
البحث القانوني -المجلة األكادیمیة   5075 

العلوم السیاسیة - القانون -المجلة النقدیة   7118, 7119, 7120 
خصائصھ -اإلثبات التأدیبي  - اإلستدالالت  - األدلة التأدیبیة   7903 
 -الفقھ األسالمي  -البحث العلمي  -التجارب  -األجنة البشریة 

 3074 القانون الوضعي

 1959 القانون الجنائي - األدلة الجنائیة
القانون الجنائي -الجریمة  -األدلة الجنائیة   3370 

جرائم السموم -جریمة اإلرھاب  - جرائم العنف  -األدلة الجنائیة   8520 
شھادة  - تقدیر اإلعتراف  -شروط صحة اإلثبات  -األدلة الجنائیة 

 2052 الشھود

 -التزویر  -المعاینة  -التسجیل  -قضاء النقض  -األدلة الجنائیة 
التحقیق -التلبس  -التفتیش   8592 

الشھود  -القرائن  -الدوائر الجنائیة  -قضاء النقض  -األدلة الجنائیة 
التلبس -التفتیش  - التزویر  -اإلستدالل  -  8591 

النزاعات  -حمایة الطفل  -الصلیب األحمر  -اللجنة الدولیة 
 9086 .المسلحة

األسلحة النوویة -الطاقة الذریة  -اللجنة الدولیة   7598 
القانون  -النزاعات المسلحة  - للصلیب األحمر اللجنة الدولیة 

 8660 الدولي اإلنساني

 932 المجلة الجزائیة
اإلثبات المقید -اإلثبات الجنائي  - األدلة الرقمیة   7883 

الغرفة  -الغرفة اإلجتماعیة  -الغرفة المدنیة  -المجلة القضائیة 
 9199 العقاریة

التسجیل الصوتي  -المواد الجنائیة  -البراءة و اإلدانة -األدلة الفنیة 
الكلب البولیسي - المحادثات السلكیة  -  1473 

القانون الدولي اإلنساني - الالجئ السیاسي  -اللجوء اإلنساني   . 2978 
الملجأ الدبلوماسي -القانون الدولي -اللجوء السیاسي   5485 

نیةاألمراض المھ - التامینات اإلجتماعیة  -المدونة اإلجتماعیة   - 
 6701 التعاضدیات اإلجتماعیة

الجزائر -اإلجتھاد القضائي  -النصوص التطبیقیة  -المدونة البنكیة   816 
اإلیداع  - الرسوم والنماذج  - الملكیة الفكریة  -المدونة الجزائریة 

 815 القانوني

 -التشریعات العربیة  -الوالیة على النفس  -األحوال الشخصیة 
النفقة  - المحاكم   9798 ,2288 المواریث -

الفقھ - القضاء  -الوقف  - الوصیة - المیراث -األحوال الشخصیة   7009 
التقاضي -التشریعات اإلجرائیة  -التقاضي  - األحوال الشخصیة  310 
الفرقة  -الزواج  -األحوال الشخصیة  نفقة  -حقوق األوالد  - 6474 



 األقارب
أداب  -حق اإلتصال الجنسي  -حق اإلستمتاع  -األحوال الشخصیة 

اآلثار الشرعیة -حكم الغزل  - اإلتصال الجنسي   7868 

 -الطاعة  - المھر  - النفقات  -صیغ قانونیة  - األحوال الشخصیة
الزواج العرفي - المیراث  - الطالق   4462 الوالیة - 

القانون  -علم النفس  -قانون األسرة  - قضاء  - األحوال الشخصیة
 464 المقارن

مبادئ القضاء - األحوال الشخصیة   3192, 3193, 3194, 3195 
القضاء  - الصیغ الشرعیة  -الوالیة على النفس  - األحوال الشخصیة 

المواریث - أحكام القضاء -النفقة  -   2289 

محكمة النقض - اإلثبات  - األحوال الشخصیة   1428 
تشریعات -األحوال الشخصیة األجانب   1866 

 - التشریع اللبناني  -اإلجتھادات القضائیة  - یة األحوال الشخص
 7885 األحكام

القانون  -الفقھ  -الوقف  - الوصیة  - المیراث  - األحوال الشخصیة 
القضاء -الوضعي   8942 

قانون  -الطالق  -الزواج  - األحكام الشرعیة  - األحوال الشخصیة 
 6401 األسرة

التقاضيإجراءات  -المسائل  - األحوال الشخصیة   3199, 3211 
رابطة الزواج في  -المقصود بغیر المسیحیة  - األحوال الشخصیة 

الزواج -الخطبة  -الشرائع   537 

 -التشریعات السوریة  -التشریعات اللبنانیة  - األحوال الشخصیة 
 7887 األحكام

الشكل الدیني -الزواج  -الخطبة  - األحوال الشخصیة   7784 
 - الحضانة  -الخلع  - فك العصمة  -الطالق  - األحوال الشخصیة 

 8585 النفقة

الحجر  -البنوة  -إنحالل الزواج  -الزواج  - األحوال الشخصیة 
 2898 .والوالیة

المرتبات -النفقة الزوجیة  - الوكالة  -الزواج  - األحوال الشخصیة   4436 
اإلسالم - الفقھ اإلسالمي  -األسرة  -الزواج  - األحوال الشخصیة  . 3879 

النفقة -الزواج  - األحوال الشخصیة  الشریعة  - الخلع - الطالق - 
الشرائع األخري -اإلسالمیة   9865 

الطالق -الحضانة  -النفقة  -الزواج  - األحوال الشخصیة   3877 
الخطبة -الزواج  - األحوال الشخصیة   311 
الخطبة -الزواج  - األحوال الشخصیة   -  أحكام البطالن - المھر  - 
الطعن في األحكام -الخصومة   3106 

 -الحضانة  -النسب  - العدة  - الطالق  -الزواج  - األحوال الشخصیة 
 3323 . نفقة األوالد

المبادئ - األحكام  - العقد  -الزواج  - األحوال الشخصیة   312 
 -دعاوي الطالق  - الوراثة  -الصیغ القانونیة  - األحوال الشخصیة 

الیة على النفسالو - بطالن الزواج  2968 

أحكام الزواج  - الشریعة اإلسالمیة  - األحوال الشخصیة   -المھر  -
 8486 النفقة

 8106 -العقود  - الطبیعة القانونیة  -القانون اللبناني  - األحوال الشخصیة 



المؤجر -المستأجر  -البیع   
األردن - القانون الخاص  - األحوال الشخصیة   2561 

المحاكم  - اإلجراءات  -الدعاوى  -الفقھ  - األحوال الشخصیة 
القرارات القضائیة -الدفوع  - المرافعات  - الشرعیة   9402, 9405 

 -الوصایا  - القانون  - القضاء  -الفقھ  - األحوال الشخصیة 
 4000 المواریث

اإلمارات العربیة المتحدة -الفقھ اإلسالمي  - األحوال الشخصیة   1259 
دعوى الحبس -الخلع  - عدیل ت - األحوال الشخصیة   8991 

التشریع  -حقوق الحاضنة  -حق الحضانة  - األحوال الشخصیة 
 5378 الجزائري

عریضة الطعن  -عقد الزواج - دعاوى قانونیة  - األحوال الشخصیة 
نفقة األقارب -بالنقض   172 

الوصایة - التركة  -الوراثة  -قانون  - األحوال الشخصیة   960 
الشریعة اإلسالمیة -قانون األسرة  - الشخصیة األحوال  المسیحیة  - 

العرف - ا لخطبة - الزواج  -  538 

الطالق في الفقھ اإلسالمي -الزواج  - األحوال الشخصیة للمسلمین  . 704 
الدعاوى - األحوال الشخصیة  3187 

محكمة النقض//مبادئ القضاء//األحوال الشخصیة // 3191 
المنازعات اإلداریة - اإلجراءات  - الھیئات   8225 

 7550 الھیئات اإلستشاریة
الدیمقراطیة - اإلنتخابات  -السلطة التشریعیة  -الھیئات التشریعیة   3266 

األنظمة السیاسیة -السلطة التشریعیة  -الھیئات التشریعیة   3280 
التشریعات المكملة لھا - القوانین  - الھیئات القضائیة  1876 

الھیئات اإلداریة - الزواج  - الھیئات القضائیة  8331 
مرجع إتھامي - مرجع إستئنافي  -الھیئة اإلتھامیة   . 9021 

الفقھ - اإلختصاص  - اإلجتھاد  -الھیئة اإلتھامیة   7574 
سلطة محكمة الجنایات -قاضي التحقیق  -الھیئة اإلتھامیة   5867 

القضاء - أعوانھا  -الھیئة القضائیة   7051 
 6545 أحكام التنظیم - األجنبي

التشریع الجزائري -النظام القانوني  -األجور   9027 
التأمینات - التعویضات  -األجور   373 

 -الفقھ اإلسالمي  - الضرر النفسي  - التعویض  -المجني علیھ
 6995 القانون الوضعي

المجلس في الفقھ اإلسالمي -المجلس   9429 
2020التعدیل الدستوري  -المجلس الوطني   7416 

ترقیة الحقوق  -آلیة دستوریة  -حقوق اإلنسان  -المجلس الوطني 
 5225 والحریات

اإلستطان  -الموقف األمریكي  - المجلس الوطني الفلسطیني 
 2719 الصھیوني

مضمون حق الحل -الدساتیر المعاصرة  -المجلس النیابي   5404 
عدیل الدستوري الت -السلطة القضائیة  - القضاء  -المجلس األعلى 

2020لسنة   5495 

الخطأ المھني -الدعوى التأدیبیة  -المجلس األعلى للقضاء   1076 



 9114 ,2721 ,770 ,769 المجلس الدستوري
 -أحكامھا  -الدعوى الدستوریة  -إختصاصھ  - المجلس الدستوري 

 4818 القاضي الدستوري

رقابة الدستور -قوانین العضویة  - أعضاؤه  - المجلس الدستوري   6333 
الطعون النیابیة - اإلنتخابات النیابیة  - المجلس الدستوري   5604 

الرقابة الدستوریة -اإلختصاص اإلستشاري  - المجلس الدستوري   4981 
 -األحكام الدستوریة  - المعاھدات الدولیة  - المجلس الدستوري 

 2723 التدخل البرلماني

تقنیات الرقابة -الداخلي التنظیم  - المجلس الدستوري   7340 
 -آلیات عملھ  - الحصانة القضائیة  - المجلس الدستوري 

 1092 إختصاصات المجلس

الدستور الجزائري - المجلس الدستوري   10227 
الرقابة الدستوریة - المجلس الدستوري   5380 

إصدار الرأي - اإلخطار  - الرقابة الدستوریة  - المجلس الدستوري   6353 
المعاھدات - الرقابة الدستوریة  - جلس الدستوري الم  2722 

حمایة الحقوق - الرقابة الدستوریة  - المجلس الدستوري   2129 
 -تشكیل المجلس - اختصاصات المجلس  - المجلس الدستوري 

الضمانات - الحقوق والحریات   4987 

دستوریة القوانین - المجلس الدستوري   663, 664 
مجلس الدولة - المجلس الدستوري  9248 

اإلنتخابات - الحصانة البرلمانیة  - المجلس الدستوري الجزائري   . 105 
 -الطبیعة القانونیة - الرقابةالقانونیة  - المجلس الدستوري الجزائري 

 4161 اإلجراءات

تحقیقات  - المنتخب  - مشاریع الوالیة  - المجلس الشعبي الوالئي 
تظاھرات علمیة -میدانیة   2725 

السكن الھش - بلدیات سكیكدة  - المجلس الشعبي الوالئي   2726 
 8118 المجلس الشعبي الوطني

برنامج الحكومة -نواب المجلس  -المجلس الشعبي الوطني   2731 
آثارالحل الرئاسي - آلیتي الحل الرئاسي  -المجلس الشعبي الوطني   8120 

 3221 األجھزة اإلستشاریة
 6880 األجھزة السیاحیة
 3480 األجھزة السیاسیة

البنك الدولي -المعاھدات الدولیة  - المیاه الدولیة   6146 
المبررات العملیة -القاضي اإلداري  -المجال الطبي   6844 
اإلھمال -األضرار  - مھنة المحاماة  - المحامون   3066 

التزامات وحقوق - مھنة المحاماة  - المحامون   4214 
تعثرات الشرعیة  - الحقوق و الحریات  - ن دولة القانو - المحامون 

 8497 الجزائیة

 -الوكیل بالخصومة  -النیابة  - الوكالة  - المرافعة  - المحاماة 
 266 الدعاوى

حقوق اإلنسان - اإلسالم  - المحاماة   3293 
المسؤولیة التأدیبیة  -النظم العدلیة العربیة والدولیة  - المحاماة 

 10296 المحامي



المتخاصمین - نظریة التوكیل  - الشریعة اإلسالمیة  - المحاماة   4305 
باتنة - كلیة الحقوق  - المحاماة   6455 

 - ضمانات المحامین  - حقوق المحامین  - المحاماة فن وعلم 
أنواع  -أتعاب المحاماة  -المدعي العام  -العدل  -إستقاللیة المحاماة 

 المرافعات
39 

المحكمة  -النقض  -العقارات  -التوثیق  -الشھر العقاري  - األجانب 
 1403 الدستوریة

الحكم الجنائي -النطق بالحكم  - المرافعة  -المداولة   9773 
 5342 المحامي

المسؤولیة المدنیة  - الجھات القضائیة  -مھام المحامي  -المحامي  - 
 8038 المسؤولیة الجزائیة

مھنة المحاماة  -اإلمتحانات  -المحامي   7766 األدلة-
النظام الداخلي للمھنة -التكوین  -المحامي   6703 

الموكل - النقابة  -القضاء  -المحامي   7884 
 -المساعدة القضائیة  -المصروفات  -األتعاب  -العمیل  -المحامي 

المستندات - الحبس   10415 

 -التأثیر  -اإلقناع  -الثقافة العامة  -العلم القانوني  -المحامي الناجح 
 3670 دراسة القضیة

إمتحانات القید - المحامي المتدرج   . 8108 
شكل  -المرافعة  -اإلجراءات الجزائیة  -المحامي، الدلیل العملي 

 -التماس العفو  -طلب إفراج  - القذف  -طلبات الدفاع  -العریضة 
وثائق المحامي - واجبات المحامي   

8581 

الجماعات المحلیة - میة الشؤون العمو - المجالس الشعبیة المحلیة  . 10521 
رؤساء  -ضباط الشرطة القضائیة  -المجالس الشعبیة البلدیة 

 6200 البلدیات

اإلجراءات الجزائیة -الطعون  -الدعوى  -المخالفات   5181 
 -الدعوى التأدیبیة  -الموظف  - الجریمة  -المخالفة التأدیبیة 
إنقضاء الدعوى  - للقرار اإللغاء القضائي  -القرارات اإلداریة 

 التأدیبیة
1702 

التدریب - القیادة  -السلطة  - المجتمع  - اآلداب اإلجتماعیة   8455 
اإلتجار للبغاء  -جریمة التحریض  - إذن التفتیش  -اآلداب العامة  - 

جریمة المقامرة - جریمة الزنا  - ھتك العرض -المواقعة الجنسیة   10440 

الشرطة - القوات المسلحة  -أعمالھا  -النیابات العسكریة   5253 
 -اإلنتقال  -شھادة الشھود  -التحقیق الجنائي  -النیابة اإلداریة 

الجریمة التأدیبیة -الجزاء اإلداري  -اإلستجواب  -التفتیش   6638 

المحكمة الدستوریة العلیا - مجلس الدولة  - النیابة اإلداریة   8164 
العربيالقانون  - النیابة الشرعیة  8115 

 3882 النیابة العامة
األمر  -دیوان المظالم  -القاضي  - الدعوى الجنائیة  -النیابة العامة 
 6646 بحفظ األوراق

التصرف في التحقیق  -دور النیابة  - وظیفة النیابة  -النیابة العامة 
 2139 والطعن

 -دیة األدلة الما -القضاء العسكري  -اإلستدالالت  -النیابة العامة 
 9250 الدعوى الجنائیة



الدعوى العمومیة -النیابة العامة   5291 
 -اإلجراءات الجنائیة  - مأموري الضبط  - الدعاوى  -النیابة العامة 

 8517 سلطات النیابة

التصرف في التحقیق - الطبیعة القانونیة  -النیابة العامة   9876 
الضبط القضائي -النیابة العامة   8018 

القانون الجزائري -الفقھ اإلسالمي  -العامة النیابة   1283 
قاضي التحقیق -النیابة العامة   8495 

األحكام  - إجراءات الدعوى  -قضایا األسرة  -النیابة العامة 
 4940 والقرارات

دور النیابة -قضایا شؤون األسرة  -النیابة العامة   2385 
التفتیش  -اإلداریة  النیابة -النیابات المتخصصة -النیابة العامة 

 1891 القضائي

 2720 المحادثة الطبیة
تكوین الموظف - الوظیف العمومي  - اإلدارات العمومیة   4754 

 7857 ,4113 اإلدارة
المحسوبیة -اإلدارة  السلطة -المواطن  -الرشوة  -   2140 

الرقابة العمرانیة -المسؤولیة  -اإلدارة   6246 
الدستور -اإلدارة   601 األحزاب السیاسیة -

اإلجراءات  -اإلجراءات المدنیة  -القاضي اإلداري  -اإلدارة 
 7419 اإلداریة

التشریع الجزائري - العقار الشائع  -اإلدارة  . 7968 
األسالیب اإلداریة الحدیثة -إدارة المكتبات  -علم اإلدارة  -اإلدارة   10221 

الخدمة العمومیة - اإلدارة اإللكترونیة   1749 
الحكومة اإللكترونیة  - اإلدارة اإللكترونیة   -نظم المعلومات  -

 3632 الدول العربیة

الفساد اإلاري - اإلدارة اإللكترونیة   3763 
خدمة  -الموظف  -تحسین األداء الوظیفي  - اإلدارة اإللكترونیة

 9572 المواطن

اإلمارات العربیة  -العراق  -اإلدارة اإلقلیمیة  - اإلدارة الالمركزیة 
 1250 المتحدة

المنازعات الوقفیة - التنظیم الھیكلي لإلدارة  -اإلدارة الوقفیة   7103 
العقد اإلداري -التنفیذ المعیب  -اإلدارة المتعاقد   9406 

الرقابة على الھیئة -الوالیة  - البلدیة - اإلدارة المحلیة  7667 
الرقابة المركزیة -المجالس المحلیة  -اإلدارة المحلیة   . 3117 

النظام العام -اإلدارة المحلیة   6045 
المجلس الشعبي -قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة  -اإلدارة المحلیة   3957 

 2758 اإلدارة المركزیة
التنظیم الفني - األعمال المكتبیة  -إدارة المكاتب  -اإلدارة المكتبیة   3804 

ة العقاریةالملكی -األفراد -اإلدارة   2298 
بعد اإلستقالل -أثناء اإلستعمار  -نشأتھا  -اإلدارة الجزائریة   9198 

مكافحة الفساد اإلداري - دورھا اإلدارة  -اإلدارة الرقمیة   5535 
القانون الجزائري -اإلدارة العامة  - المواطن  -اإلدارة العمومیة   3247 



اإلستقاللیة - الوصایة  -اإلدارة العمومیة   1299 
 -اإلصالح  - مبادئ الوظیفة  - الوظیفة العمومیة  -اإلدارة العمومیة 

 272 نظام التعاقد

السیاسة العامة للدولة -اإلدارة العمومیة   1137 
 5032 اإلدارة العامة
الو م أ -اإلسالم  - األصول و المبادئ  -اإلدارة العامة   5571 

أھم مشكالت اإلدارة العامة  - ماھیة اإلدارة العامة  - اإلدارة العامة 
إصدارات اإلدارة العامة -  8320 

المملكة العربیة السعودیة - اإلدارة العامة   8100 
القیادة اإلداریة - التخطیط  - المھارة الفنیة  - اإلدارة العامة   8229 

الخطأ المرفقي - المسؤولیة  - اإلدارة العامة   8498 
التنظیم -التخطیط  - اإلدارة العامة   4799 

أنواع التفاوض -أشكال التفاوض  -التفاوض  - اإلدارة العامة   2370 
القانون اإلداري - اإلدارة العامة   3515 

القانون اإلداري -القضاء اإلداري  - اإلدارة العامة   4332 
العقود اإللكترونیة - العقود اإلداریة  - اإلدارة العامة   4074 

فسخ العقد -حق المتعاقد  -العقد اإلداري  - اإلدارة العامة   6257 
الشھر العقاري-القرارات اإلداریة- اإلدارة العامة   3512 

الطبیعة  - إجازة العقد  -الفقھ اإلسالمي  - القانون المدني  -اإلجازة 
 7113 القانونیة

مفتشیة الخزینة العامة - المیزانیة  - المحاسبة العمومیة   1144 
 9548 المخاطر و الحمایة

الوقف - المحاضرات   607 
القانون الدولي الخاص - المحاضرات   1687 

 2715 المحاكم
 -أعمال الخبرة  -ھیئة تحضیر الدعاوى  -المحاكم اإلقتصادیة 

 2045 الطعن على أحكام المحاكم

محاكمة  -محاكم التفتیش  - أحمد عرابي  -صدام حسین  - المحاكم 
 2712 .الحالج

النقد الوطني -التیارات الفقھیة  - القضاء  -المحاكم اللبنانیة   7719 
القضاء الجنائي العالمي -اإلختصاص القضائي  -المحاكم الوطنیة   9154 

إقامة العدل -القانون المدني  -المحاكم المدنیة   9953 
الموظف الدولي -المحاكم اإلداریة   1400 

تقدیر  -دعوى اإللغاء  - الغرف اإلداریة  -المحاكم اإلداریة 
الصفقات العمومیة - الشرعیة   3952 

اإلختصاص  -أسس التعامل مع المحاكم  -المحاكم اإلقتصادیة 
 2044 الجنائي وغیر الجنائي

القرارات التنفیذیة -قاضي األمور المستعجلة  -المحاكم اإلقتصادیة   7739 
الحقوق المدنیة -المحاكم الجنائیة   10314 

إجراءات المحاكم -القانون  -المحاكم الجنائیة   3348 
المتھم -المحاكم الجنائیة الدولیة   1652 

الجرائم الدولیة -المحاكم الجنائیة الدولیة   6660 



إجراءات المحاكم-المحاكم الجنائیة  6945 
 8446 المحاكم الدولیة

اإلنصاف -السیادة والعدالة  -المحاكم الجزائیة   10488 
القضایا البحریة -المحاكم السودانیة  العمل -القانون البحري  - 

 6284 البحري

الشریعة اإلسالمیة -المحاكم الشرعیة   4168, 9404 
التحكیم -أصول المحاكمات  - المحاكمات المدنیة   6322 

الفقھ - األحكام القضائیة  - المحاكمات المدنیة   714 
الفقھ -اإلجتھاد  - النص  - المحاكمات المدنیة   656, 657, 716 

السندات األجنبیة -الفقھ  - النص  - المحاكمات المدنیة   715 
تنفیذ  -وقف التنفیذ  -السند التنفیذي  - التنفیذ  - المحاكمات المدنیة 

 2285 .الشیكات والسندات

الفقھ -اإلستحالة المعنویة  - الیمین  - المحاكمات المدنیة   713 
 722 القانون الدولي - المحاكمات الجنائیة

المال العام -الضمانات  - لمحاكمات الجنائیة ا  492 
جرائم  - التطھیر العرقي  -مجرمي الحرب  - المحاكمات الدولیة 

 6130 اإلبادة

الدعوى  -التحقیق النھائي -التحقیق اإلبتدائي  -المحاكمات الجزائیة 
 4046 العامة

النص  -المحاكمات الجزائیة  الفقھ - اإلجتھاد  -  651, 655 
الفقھ - اإلجتھاد  -النص  -المحاكمات الجزائیة   654 

األصول  -المحاكمات الجزائیة   10349 المرسوم التشریعي -
اإلختصاص  -الدعوى العامة  - األصول  -المحاكمات الجزائیة 

إستقصاء الجرائم - واإلثبات   7129 

الضابطة  - الجریمة  -الدعاوى  - األصول  -المحاكمات الجزائیة 
القضائیة -العدلیة   962 

صالحیة المحكمة -النقض  -المحاكمات الجزائیة   695 
 - قواعد اإلختصاص  - التحقیق اإلبتدائي  -المحاكمات الجزائیة 

البطالن -قواعد اإلثبات   10164 

اإلختصاص  -الدعاوى  - الجرم الجزائي  -المحاكمات الجزائیة 
الدفوع -قضاء التحقیق  - الجریمة  -الجزائي   8110 

 -القاعدة اإلجرائیة  -الدعوى الجنائیة  -المحاكمات الجزائیة 
 9724 التحقیق

 -دعوى الحق الشخصي  -دعوى الحق العام  -المحاكمات الجزائیة 
اإلستدالل -التحري   10163 

طرق الطعن -المحاكمات الجزائیة   10165 
 -التركات  -القید اإلحتیاطي  - اإلجراءات  -المحاكمات الشرعیة 

الصلح -المستندات  -الطعن   1030 

التحقیق والحكم - المستند الحاسم  -المحاكمة   1100 
محكمة الجنایات -إجراءات المحاكمة  -المحاكمة الجنائیة   6748 

القانون الدولي الجنائي -المحاكمة الجنائیة   6001 
 1483 المحاكمة العادلة

لتشریع الجزائريا - الضمانات  -المحاكمة العادلة   1615 



الحق - القانون الدولي  -المحاكمة العادلة   9029 
مبدأ الشرعیة -القاضي الجزائي  -المحاكمة العادلة   6153 

الحقوق العقاریة - الحمایة القانونیة  -المحافظ العقاري   8761 
الشھر العقاري - اإلجراءات  - السلطات  -المحافظ العقاري   6665 

الشھر العقاري -عقود البناء  -عقود التعمیر  -العقاري المحافظ   1081 
المحافظ العقاري في - أخطاء المحافظ العقاري-المحافظ العقاري 

 4902 التشریع الجزائري

الضبط  - مسح األراضي  - الحفظ العقاري  -المحافظة العقاریة 
 7717 العقاري

الشھر  - العقاري السجل  -آلیات الرقابة -المحافظة العقاریة 
 5323 العقاري

مسح األراضي- إجراءات الحفظ العقاري-المحافظة العقاریة . 209 
البناء -ملك الغیر  -النیة   2863 
آثارالندب-شروط الندب  -التحقیق  -الندب   4037 

القوانین  - اإللتزام  -الجزاءات  -اإلتفاقیات الدولیة  -العقود  -النیة 
 7807 الداخلیة

القانون المدني -المتعاقد  - المشتركة  النیة  9846 
العراق -الحقوق و الواجبات  -القانون الدولي  -اإلحتالل   4088 

الخدیعة الكبرى -العراق  -اإلحتالل األمریكي   1518 
المسؤولیة الدولیة -مدینة القدس  - اإلحتالل اإلسرائیلي   8523 

لسطینف -بناء المستوطنات  - اإلحتالل اإلسرائیلي   3287 
 - األحوال الشخصیة  -العقار  - اإلثبات  - اإلجتھاد اإلداري 

اإللتزام -اإلستمالك   1089 

قرارات مجلس الدولة -القضاء العقاري  - اإلجتھاد الجزائري  . 8061 
قرارات المحكمة -القضاء العقاري  - اإلجتھاد الجزائري   . 8060 

المواد المدنیة - المواد الجزائیة  - اإلجتھاد القضائي   5640 
 - الدعوى  - اإلختصاص  - اإلجراءات المدنیة  - اإلجتھاد القضائي 

إجراءات التحقیق - الخصومة القضائیة   6227 

النیابة  -الزواج  -اإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام قانون األسرة 
التبرعات -المیراث  - الشرعیة   4807 

القانون اإلداري- اإلجتھاد القضائي   5375 
أدب اإلختالف -أسباب اإلختالف  - أنواع اإلختالف  - اإلختالف   10051 

التشریع الجزائري - الشغل  -الصحة  -المحبوس   16 
 9399 المجتمع المدني

إتفاقیة جنیف  - الجرائم  - المحكمة الجنائیة الدولیة  -المجتمع المدني 
دارفور -  6103 

الحكومة اإللكترونیة -المجتمع المعلوماتي   - 2769 
اإلرھاب الدولي - حقوق الغنسان  - الدولة  -المجتمع الدولي   8241 

األمم المتحدة -المنظمات الدولیة  -المجتمع الدولي   8658 
المنظمات  - خصائص المجتمع الدولي المعاصر  -المجتمع الدولي 

 5618 العالمیة واإلقلیمیة

 2974 المجتمع الحدیث
 1091 -األحزاب السیاسیة  -حقوق اإلنسان  - المواطنة -المجتمع العربي 



 معضلة اإلنتخابات
جریمة التزییف -تزییف األختام  -األختام  . 6368 

دور المیثاق -الدول العربیة  -حقوق اإلنسان  -المیثاق العربي   - 
 9271 .القانون الدولي

وصف قانوني - التزویر  -اإلحتیال  . 5863 
اإلعتراف -قواعد اإلثبات  -اإلحتیال   9916 

قرصنة  -أمن االمعلومات  - األنترنیت  -اإلحتیال في اإلتصال 
 3694 .البرمجیات

القیمة القانونیة لإلحتجاج -القانون الدولي  -اإلحتجاج  . 3637 
دیمقراطیة السوق - الربح  - النظام  -اللیبرالیة  . 5554 

اإلختراع -المخترع   9030 
إجارة األرحام -وضوابطھ المساعد  - اإلختصاب الطبي  . 1336 
اإللتزام - اللجان القضائیة  -اإلحالة  - اإلختصاص   7708 

أمن الدولة -المحاكم  - اإلختصاص   4039 
اإلختصاص  - الوقف اإلحتیاطي  - المحاكم التأدیبیة  - اإلختصاص 

 10100 القضائي

 - الدعوى الدستوریة  - المحكمة الدستوریة العلیا  - اإلختصاص 
 8992 دعوى تنازع

التحكیم - اإلجراءات  - المنازعات  -القضاء الوطني  - اإلختصاص   3301 
القانون اإلجرائي المدني -الفقھ اإلسالمي  - اإلختصاص   8473 

 -التصرف  -القضاء  -الفقھ  - غرف المشورة  - اإلختصاص 
 8316 إنقضاء الحبس

 7962 اإلختصاص التشریعي
اإلتفاقیات الدولیة -القضاء الدولي  - العالمي اإلختصاص الجنائي   8413 

 5129 اإلختصاص الدستوري
 8600 ,7962 اإلختصاص الرقابي
 971 اإلختصاص القضائ
 -األعتراف  -المنازعات الخاصة الدولیة  - اإلختصاص القضائى

األحكام األجنبیة -التنفیذ الدولى   2615 

أوجھ  -عوى اإلستئناف د -مجلس الدولة  - اإلختصاص القضائي 
 2169 الطعن

دعوى  -المستثمرات الفالحیة  - المنازعات  - اإلختصاص القضائي 
 8743 اإللغاء

 - اإلختصاص النوعي  - المنازعة العقاریة  - اإلختصاص القضائي 
محكمة التنازع - اإلختصاص اإلقلیمي   10174 

الوالئي -الدولي  -المحاكم  - اإلختصاص القضائي   275 
 - قانون المرافعات  - المحاكم العادیة  - اإلختصاص القضائي 

المحاكم المدنیة -التطبیق  - النظریة   9492 

 -القاضي اإلداري  -المعاھدات الدولیة  - اإلختصاص القضائي 
 9827 المصري

األحكام  -المحاكم المصریة  -اإلختصاص القضائي الدولي 
 8079 .األجنبیة

الدولياإلختصاص القضائي   8073 األحكام األجنبیة - 



القانون الدولي -المحاكم الوطنیة  -اإلختصاص القضائي الدولي  . 7772 
تنفیذ األحكام األجنبیة -اإلختصاص القضائي الدولي  . 10551 
مصر-األحكام األجنبي -اإلختصاص القضائي الدولي  . 10018 

مفترضات  -اإلختصاص باإلشراف على إجراءات التنفیذ الجبري 
مضمون اإلشراف على  - اإلشراف على إجراءات التنفیذ الجبري 

 .إجراءات التنفیذ الجبري
9100 

الدول اإلسالمیة - التفویض  -اإلختصاصات اإلداریة   9195 
المنافسة -اإلحتكار   3541 اإلتفاقیات الدولیة -

القانون الوضعي - المیزان الشرعي  -المحتكرون  -اإلحتكار   2842 
القوانین الوضعیة -الفقھ اإلسالمي  -اإلحتكار  . 6414 

القانون الوضعي-اإلئتمان -عقد البیع  -اإلحتفاظ بالملكیة   6963 
النظریة العامة -القاعدة القانونیة  -المدخل   9020 

األصول العامة للحق -القاعدة القانونیة  -المدخل للقانون   . 1010 
التشریع الجزائري - اإلطار التنظیمي  -اإلطار القانوني  - المدینة   5513 

الرابطة اإلیجاریة  - اإلیجا ر   3107 أشخاص اإللزام -األجرة  -
العقوبات المقررة - األحداث   10226 

اإلتجاھات المعاصرة - العقد اإلداري  -اإلیجاب و القبول   113 
العقود المسماة  - ألحكام العامة  -اإلیجار  المؤجر  -العیوب الخفیة  -

مسئولیة - التعرض الشخصي  -  536 

حق اإلسترجاع -الحق بالطعن  -العقود التوثیقیة  - اإلیجار   9523 
اإلیجار التجاري -اإلیجار المدني   4744 

المستأجر - عقد اإلیجار  -اإلیجار المدني   4613 
 3017 اإلیجار التمویلي

التشریع الجزائري -العقد  -اإلیجار التجاري   9080 
 -عقد المساقاة  - اإلیجار بالتراضي  -المزایدة  -اإلیجارات الوقفیة 

عقد المرصد -عقد الترمیم  - عقد الحكر   . 8005 

ودیعة الصكوك -البنوك  -األوراق المالیة  - اإلیداع   3061 
المستودعات العامة -اإلیداع الصكوك   3965 

 - القانون الخاص  -الوطنیة  المكتبات -اإلیداع القانوني للمطبوعات 
حق المؤلف -الملكیة الفكریة   3903 

محكمة النقض -محاكم الجنایات  - المخدرات   3594 
النباتات المخدرة -اإلتجار  - اإلدمان  - المخدرات  . 527 

اإلجراءات الجنائیة - المخدرات   6758 المحاكم الجنائیة - 
أحكام محكمة النقض -الدفوع  - المخدرات   8547 

القانون الدولي - المخدرات   7729 
القانون الدولي  - المخدرات   7860 المؤثرات العقلیة -

اإلدمان -القانون الدولي  - المخدرات  . 2818 
اإلتجار  -التدابیر الوقائیة والعالجیة  -المخدرات والمؤثرات العقلیة 

القواعد اإلجرائیة - األحكام الجزائیة  - غیر المشروع بھا  3686 

مكافحة المخدرات-الوقایة منھا- المخدرات  3347 
اإلنحراف  -سلوك المنحرف  - جریمة اإلغتصاب  -المجرم الشاذ 

 4235 .السیكوباتي



أسالیب البحث  -العوامل البیئیة  -الظاھرة اإلجرامیة  - اإلجرام  - 
السلوك اإلجرامي -المذاھب   574 

التفسیر  -یة النظریات السوسیولوج - العقاب  - اإلجرام 
 5487 األنثربولوجي

الجزاء الجنائي -العقوبة  -التدابیر الجنائیة  - العقاب  - اإلجرام   642 
التحوالت اإلقتصادیة  -جریمة السرقة باإلكراه  -اإلجرام المنظم 

 1268 واإلجتماعیة

فرنسا - لبنان  -مصر  -قضاء النقض  - البطالن  -اإلجراء الجنائي   9726 
الجرائم الجنسیة  - الجرائم الجنسیة باإلتفاق  -الجنسي اإلجرام 

 9853 بالغصب و اإلكراه

السلوك اإلجرامي -جریمة القذف  -اإلجرام الجنسي  . 9857 
القواعد  - المركز القانوني  -المتھم  -اإلجراء الجزائي الباطل 

 2744 المنظمة

الیمني -اإلدارة  - التنفیذ الجبري  -اإلجراءات   5384 
 - التحكیم  -الصلح  - اإلداریة  -الجھلت القضائیة  - اإلجراءات 

اإلستعجال -الطعن   5836 

 -مصر  - المنازعات اإلداریة  - الدعوى اإلداریة  - اإلجراءات 
 2798 فرنسا

مبدأ الحریة -العقوبة الجنحیة  - الدعوى الجزائیة  - اإلجراءات   8688 
القضائیة القرارات -األحكام  -الطعن  - اإلجراءات   8687 

التحكیم -طرق الطعن  -الخصومة القضائیة  - اإلجراءات المدنیة  4470 
القانون  -المنفعة العامة  -نزع الملكیة  - اإلجراءات المدنیة 

 2390 الجزائري

اإلداریة  - اإلجراءات المدنیة   -الدفاع  - اإلختصاص  - الدعوى  -
القضائیةالمصاریف  - الطعن  -التدخل  -اإلثبات   6692 

مجلس  -محكمة التنازع  -المحاكم اإلداریة  - اإلجراءات المدنیة 
 477 الدولة

اإلجراءات اإلداریة - اإلجراءات المدنیة   5443, 7909, 7910 
 -المحاكم اإلداریة  - اإلجراءات اإلداریة  - اإلجراءات المدنیة 

 6488 اإلختصاص

الخصومة - الدعوى  -النظام القضائي  - اإلجراءات المدنیة   5346 
الطرق البدیلة -التنفیذ الجبري  - اإلجراءات المدنیة   2186 

التنظیم القضائي -اإلدارة  - الخصومة  - اإلجراءات المدنیة   4612 
اإلختصاص - الدعوى  -الخصومة القضائیة  - اإلجراءات المدنیة   5403 

نشاط  - دعوي الحیازة  - الدعوى القضائیة  - اإلجراءات المدنیة 
الخصومة القضائیة - اإلختصاص  -القاضي   4469 

القانون المدني - اإلجراءات المدنیة   7110 
المعارضة  - االجراءات  - قانون االختصاص  - اإلجراءات المدنیة 

الحجز -التحكیم  -الطعون  -األحكام  -الدعاوى  -االسئناف  -  6400 

اإلستئناف -الدفعوع  - اإلجراءات المدنیة واإلداریة   8578 
السلطة التقدیریة  -القاضي اإلداري  - اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

سلطات القاضي - لإلدارة   4834 

 -إجراءات التحقیق -الطلبات - اإلجراءات المدنیة واإلداریة، قانون
 8576 سند التنفیذ



تنفیذ  -اإلجراءات التجاریة الدولیة  - اإلجراءات المدنیة الدولیة 
 1395 األحكام األجنبیة

األحكام اإلداریة  -األحكام القضائیة  -الطعن  - اإلجراءات اإلداریة 
القضاء -  845 

247/15المرسوم الرئاسي  - اإلجراءات المكیفة   779 
التشریع الجزائري -المحامي  - اإلجراءات التأدیبیة   36 

تأدیب الموظف العام - اإلجراءات التأدیبیة   6275 
أحداث الجانحین  - اإلجراءات الجنائیة   - التشریعات العربیة  -

فرنسا -السیاسة الجنائیة  - اإلتجاھات الحدیثة   1024 

المبادئ العامة - اإلجراءات الجنائیة   9353 
المحادثات التیلیفونیة - اإلجراءات الجنائیة   10518 اإلنترنت - 

ئیةالعدالة الجنا -األحداث  - اإلجراءات الجنائیة   -التشریع اللیبي  - 
 10332 المصري

الحمایة  - النظم القانونیة  - اإلجراءات الجنائیة   -حقوق اإلنسان  -
 5574 العرب

القضایا -التطبیقات العملیة  - اإلجراءات الجنائیة  . 1246 
الدعوى الجنائیة -التعلیق الموضوعي  - اإلجراءات الجنائیة   3590 

الحكم الجنائي -الجنایات  -الجنح  - اإلجراءات الجنائیة   3575 
 -جرائم الكمبیوتر  - الجریمة المعلوماتیة  - اإلجراءات الجنائیة 

التفتیش -اإلنترنت   6639 

الدعوى الجنائیة - اإلجراءات الجنائیة   7503 
الدعوى الجنائیة  - اإلجراءات الجنائیة  الحكم - جمع اإلستدالالت  -  643 

القانون الجنائي -الدعوى الجنائیة  - اإلجراءات الجنائیة   7528 
القوانین المكملة  - اإلجراءات الجنائیة   1849 .أحدث التعدیالت -

العدالة اإلجتماعیة -العدالة  - اإلجراءات الجنائیة   3058 
الطعن الجنائي  - التعلیق الموضوعي  -قانون  - اإلجراءات الجنائیة 

قانون العقوبات -اإلستئناف  -التنفیذ الجنائي  - . 3569 

 -الجزاء  - القضاء  - الفقھ  -قانون المرافعات  - اإلجراءات الجنائیة 
الحكم - التحقیق اإلبتدائي -الدعوى العمومیة  -البطالن   9727 

القانون الجنائي - اإلجراءات الجنائیة  7527 
القانون الجنائي- اإلجراءات الجنائیة  7025 

القانون الجزائري -الجمركة  تقنیات -اإلجراءات الجمركیة   3667 
 6381 اإلجراءات الجزائیة
تفسیره -مصادره  - القانون الجدید  -اإلجراءات الجزائیة   4068 

إجراءات  - طرق الطعن  -اإلجتھاد القضائي  -اإلجراءات الجزائیة 
 1698 التنفیذ

التنفیذ  -الرقابة القضائیة  -المحكمة الجنائیة  -اإلجراءات الجزائیة 
 3894 العقابي

تنظیم السجون  -المحكمة العلیا  -التعدیالت  -اإلجراءات الجزائیة 
المحبوسین - اإلدماج اإلجتماعي  - . 2279 

 - التحقیق  -الضبط القضائي  -الدعوى  -اإلجراءات الجزائیة 
الحكم - الخبرة  -الجنح  - الجنایات   6689 

التحقیق -النیابة  - القضائیة الضبطیة  -اإلجراءات الجزائیة   1697 



القانون الجزائري -اإلجراءات الجزائیة   2384 
القانون الجزائي -الغجتھاد القضائي  -اإلجراءات الجزائیة   7042 
بطالن اإلستجواب - استجواب المتھم  -اإلجراءات الجزائیة   1659 

الوساطة - حمایة الطفل  -اإلجراءات الجزائیة   8249 
محافحة الفساد - قانون العقوبات  -ءات الجزائیة اإلجرا  4230 

التشریع الجزائري-اإلجراءات الجزائیة   7379 
الجنح- الجرائم  -اإلجراءات الجزائیة، القانون   1062 

السندات الملكیة -الملكیة العقاریة  -اإلجراءات القانونیة  5591 
المنفعة العامة -نزع الملكیة  -الرقابة  - اإلجراءات القضائیة   2389 

 -الضبطیة القضائیة  -رقابة غرفة اإلتھام - اإلجراءات القضائیة 
 7418 قاضي التحقیق

 8152 الوصیة - المیراث
التركة - موانع اإلرث  -المیراث   10293 الجزائر - قانون األسر ة - 

الصیغ القانونیة - اإلرث  - المورث  -المیراث   4428 
الشخصیةالملكیة  -المیراث   2562 

اإلسالم - التركة  -الھبة  -المیراث   9538 
الشریعة اإلسالمیة -المرأة  -المیراث   3295 

الوصیة - أصحاب الفروض  -التركة  -المیراث   . 6370 
-المیراث  الفروض -التركة   7007 

الھبة -الوصیة  - العصبات  - الفروض  -التركة  -المیراث   5471 
الملكیةحقوق  -المیراث   9679 

الفقھ اإلسالمي - حقوق الملكیة  -المیراث   10005 
إستحقاق التعصیب األنثوي -أنصبة الورثة  -المیراث األنثوي  . 8261 

التركة - علم المیراث  - المیراث قبل اإلسالم   5455 
القانون الدولي اإلنساني -الدستور  -الرقابة  - الھجرة   9207 

والتشریعاتالقوانین  - الھجرة   6120 
 -المخدرات  -المشكالت اإلجتماعیة - غیر الشرعیة  - الھجرة 

 3538 .البطالة

القانون الجنائي - الھجرة الغیر الشرعیة   9278 
 2799 ,456 الھجرة غیر الشرعیة

اللجوء السیاسي - الھجرة غیر الشرعیة   4825 
التشریع -القانون  - الھجرة غیر الشرعیة   3523 

التشریع الجزائري -القانون الدولي  - غیر الشرعیة الھجرة   6498 
حجیة  -التوقیعات اإللكترونیة  -اإلثبات  -المحرر اإللكتروني 

 10113 المحررات

 -القواعد  -التجاریة  -المسائل المدنیة  -المحرر اإللكتروني 
 2827 اإلثبات النافذة

التصرفات العقاریة -المحرر العرفي   2004 
األساس الشرعي والقانوني -قواعد التوثیق  - المحررات الموثقة   8472 

المعامالت اإللكترونیة -الدلیل اإللكتروني  - المحررات اإللكترونیة   1112 
الفاعل المعنوي -قانون العقوبات  -المحرض   5214 

الترمیم - أحبار الكتابة  -البردي  - المخطوط  6110 



التصنیف - الفھرسة - المخطوط العربي   2905 
اإلرتباط واإلنحدار - المعاینة اإلحصائیة  - اإلحصاء الوصفي   8995 

تعبئة النماذج  - الكشوفات اإلحصائیة  - اإلحصاء الجنائي 
 4048 اإلحصائیة

 971 األخطاء الطبیة
الرضى واألطباء -الجرائم الطبیة  -السر الطبي  -األخطاء الطبیة   10592 

المساعدات المالیة  -آلیة التسییر  - الجماعات المحلیة  -المیزانیة 
 1111 .العمومیة

موارد األمالك  -إعانات الدولة  -التمویل الذاتي  -المیزانیة المحلیة 
 -المراقب المالي المحلي  -اإلعانات العمومیة  -والممتلكات 

 میزانیة الدولة
7669 

الرقابة المالیة -المیزانیة المحلیة   5137 
لمیزانیة العامةا  9267 

الجزائر -میزانیة الدولة  -الجبایة العامة  -المیزانیة العامة  . 1073 
الجزائر -المیزانیة العامة   2189 

األموال  -اإلجراءات اإلستثنائیة  -الجزائر  -المیزانیة العامة 
الرقابة البرلمانیة -الرقابة اإلداریة  -العمومیة   5599 

القرض العام -العجز المالي  -المیزانیة العامة   7917 
 -الصحافة الحزبیة  -النشاط الحزبي  - األحزاب السیاسیة 

 4863 اإلجتماعات

مصر -القانون الوضعي  - النظام السیاسي  - األحزاب السیاسیة   2155 
 2134 والیة باتنة -المخطط الخماسي 

اإلستثمارات العمومیة - المخطط الخماسي للتنمیة   5139 
اإلدارات العمومیة الجزائریة - الموارد البشریة  -لمخطط السنوي ا  4855 

القاضي -حقوق المحكم  -المحكم التجاري   1995 
القانون  -األحكام  -عجز المادة الرابعة  -المحكمة الدستوریة العلیا 

تنظیم الجماعات -  9826 

 -الدولي القانون  - التجارة الدولیة  - منازعات -المحكمة التحكیمیة 
 2046 التشریعات

اإلتفاقیات  -العمل الدولي  -مبدا المساواة  -المحكمة التحكیمیة 
محكمة الصین - محكمة لندن  -الدولیة   6432 

مجلس األمن -المحكمة الجنائیة   5913 
نصوص -المحكمة الجنائیة   4929 

جرائم الحرب - المحكمة الدولیة  -المحكمة الجنائیة   6101 
اإلختصاص  -مفھوم اإلحالة  -الجھاز القضائي  -الجنائیة  المحكمة

مجلس األمن - النوعي   5074 

العراق-األمم المتحدة  -النظام القانوني  -المحكمة الجنائیة الدولیة   6907 
 - القانون الدولي اإلنساني  -الجوانب القانونیة  -المحكمة الجنائیة 

 -القانون الجنائي - اإلختصاص العیني  - اإلختصاص الشخصي 
 . المسئولیة الدولیة

6012 

القانون الجنائي -الجرائم الدولیة  -المحكمة الجنائیة   671 
المسؤولیة الجنائیة - العقوبات  -الجرائم الدولیة  -المحكمة الجنائیة   9257 

القواعد  - قواعد اإلثبات  -الجرائم الدولیة  -المحكمة الجنائیة  1158 



 اإلجرائیة
الضحایا -المحكمة الجنائیة   5960 

القانون والواقع -المحكمة الجنائیة   7431 
القانون الدولي الخاص -المحكمة الجنائیة   10179 القضاء الجنائي - 

المحكمة الدولیة-المحكمة الجنائیة   1926 
 3820 المحكمة الجنائیة الدولیة
قانون الدولي الجنائيال - الجریمة الدولیة  -المحكمة الجنائیة الدولیة   5820 

مجلس األمن -المحكمة الجنائیة الدولیة   9545 
 - إجراءات المحاكمة  - إختصاصاتھا  -المحكمة الجنائیة الدولیة 

رواندا - العدالة الجنائیة الدولیة   4876 

األمم المتحدة -المحكمة الجنائیة الدولیة   1748 
القانون الدولي - األساسیة المبادئ  -المحكمة الجنائیة الدولیة   4114 

التنفیذ -العقوبات  - المحاكمة  -المحكمة الجنائیة الدولیة   5315 
الجرائم - الجوانب القانونیة للمحاكمة  -المحكمة الجنائیة الدولیة 

 2156 .الدولیة

منظمة األمم  -الشخصیة القانونیة الدولیة  -المحكمة الجنائیة الدولیة 
طرق الطعن -االختصاص الموضوعي قواعد  -المتحدة   . 10075 

القانون الجنائي -المحكمة الجنائیة الدولیة   6128 
اإلختصاص المحكمة  -القضاء الجنائي  -المحكمة الجنائیة الدولیة 

 4098 اإلجراءات والحكم-

الدعوى  -األمم المتحدة  -العدالة الدولیة  -المحكمة الجنائیة الدولیة 
 6147 الجزائیة

المحاكمات  - تاریخ لجان التحقیق الدولیة  -المحكمة الجنائیة الدولیة 
 5572 الدولیة

 -الركن الدولي  -حق الدفاع الشرعي  -المحكمة الجنائیة الدولیة 
 6637 الركن المعنوي

إختصاصھا -غسیل األموال  -المحكمة الجنائیة الدولیة   6008 
قوة القانون - قانون القوة  -المحكمة الجنائیة الدولیة . 734 

 768 المحكمة الدستوریة
التشریع الجزائري -األمن القانوني  - المحكمة الدستوریة   10576 

2020دستور  - المحكمة الدستوریة   6201 
الملكیة -الحراسة  -الحریات  -المحكمة الدستوریة العلیا   6896 

الحیازة -المحكمة العلیا   8582 
المواد التجاریة  - المبادئ القانونیة  - محكمة النقض  -األحكام  - 

 1915 مصر

أحوال شخصیة - دوائر معارف  - محكمة النقض  -األحكام   - 
عقد -دفوع  - تأمین - أعمال تجاریة  3852 

محكمة النقض المدنیة -األحكام   2035 
الشریعة اإلسالمیة -األوقاف  - الوصایا  -األحكام   10578 

الفقھ اإلسالمي - المالیة المعامالت  -األحكام   9927 
حق التقاضي -إساءة اإلستعمال  -التقاضي الكیدي  -األحكام   1736 

الفقھ  -اإلستنساخ  - التلقیح الصناعي  -الحمل الطبیعي  -األحكام 
 7936 اإلسالمي



الجنحة المباشرة  -األحكام   1712 الصیغ القانونیة -اإلدعاء المباشر  -
مجالھا - مشروعیتھا  - النساء الشھادة  -األحكام   10547 

الفقھ اإلسالمي -القانون المدني  -شروط البیع  -األحكام   850 
 -الطاعن  - تكییفھا  -أركانھا  - قانون المرافعات  -األحكام 

 495 المطعون علیھ

القانون المدني -القواعد العامة  -عقد اإلیجار  -األحكام   3580 
قانون اإلثبات  - الفقھ اإلسالمي  -إلثبات عبء ا -األحكام والقواعد 

محكمة النقض -  10546 

 4918 األحكام الموضوعیة
 -إختصاص المحكمة اإلداریة  -أسباب الطعن  -األحكام اإلداریة 

 1454 الطعن

إشكال التنفیذ -تنفیذ األحكام  -األحكام اإلداریة   6318 
 -الطالق  -الخطبة  -النكاح الفاسد  - الزواج  -األحكام اإلجرائیة 

الوقف - الھبة  -الوصیة  -الحمل  -المیراث  - الكفالة  - النفقة  . 201 

التلقیح الصناعي -الفقھ اإلسالمي  -األحكام اإلستنساخ   1414 
الصیغ القانونیة - القضاء  -الفقھ  -التنفیذ الجبري  -األحكام التنفیذیة   3574 

 -قانون األسرة الجزائري  -األحكام المتغیرة  - األحكام الثابتة 
المصادر التبعیة -أحكام الطالق  -النیابة الشرعیة  - أحكام المیراث   

. 
3479 

الفقھ اإلسالمي -المقاطعة اإلقتصادیة  -األحكام التطبیقیة  . 710 
أوقات العمل -األحكام التشریعیة   5456 

محكمة النقض -األحكام المدنیة  - األحكام الجنائیة  1888 
بطالن الحكم -األوامر  -األحكام الجنائیة   9815 

محكمة  -إجراءات المعارضة  - المعارضة  -األحكام الجنائیة 
مبدأ اإلنفصال - النقض  . 2996 

اإلستئناف - المعارضة  -األحكام الجنائیة  . 8000 
 -بیان الواقعة وظروفھا  - ضوابط التسبیب  -األحكام الجنائیة 

المعارضةتسبیب الحكم في   4424 

07/17القانون  -التشریع الجزائري - األحكام الجنائیة  5962 
القانون الجزائري -المسؤولیة المحدودة  - األحكام الخاصة للشركة   1758 

تسلیم  - الشریعة الجزائیة  - اإلحتراز  - الجریمة  -األحكام الجزائیة 
 7482 المجرمین

تنفیذ األحكام - االت التنفیذ إشك - إجراءات البت  -األحكام الجزائیة   6576 
الطعن  -الطعن باإلستئناف  -الطعن بالمعارضة  -األحكام الجزائیة 

 6933 بالنقض

القضاء المدني -الطعن في الحكم  -األحكام الجزائیة   5125 
اإلسالم -األحكام السلطانیة   2560 

 -الھبة  -الخلع  - الطالق  - المھر  - النكاح  -األحكام الشرعیة 
 5416 المواریث

األحوال الشخصیة -األحكام الشرعیة   5411 
المحاكم الشرعیة -األحكام الشرعیة  . 9403 

 -التكاثر  -عوامل الوراثة  - األحكام القانونیة  -األحكام الشرعیة 
 295 أحكام التدخل



 -المذاھب األربعة  -الخلع  -الطالق  - الزواج  -األحكام الشرعیة 
الوضعیة القوانین  4148, 4149, 4150 

المدارس  -المفاھیم  -األصول  - الفقھ اإلسالمي  -األحكام الشرعیة 
النصوص -  8943 

مصر - المحكمة اإلداریة  -األحكام الكبرى   1878 
المناطق الخاصة -رخصة البناء  -األحكام القانونیة   2812 

 2416 األحكام القضائیة
أموال - التنفیذ  - التبلیغ اجراءات  -األحكام القضائیة   8701 

المسؤولیة  -الغرامة التھدیدیة  -آلیات التنفیذ  -األحكام القضائیة 
 5522 الجزائیة

اإلثبات - الملكیة العقاریة الخاصة  -األحكام القضائیة   . 98 
حكم التحكیم - التسبیب  -األحكام القضائیة   9498 

اإلجراءات اإلداریة - الدعوى اإلداریة  -األحكام القضائیة   3014 
القانون الجزائري -األحكام القضائیة   6199 

 - األثر المالي لعدم تنفیذ األحكام  - األحكام القضائیة اإلداریة 
 5505 الغرامة التھدیدیة

 6371 األحكام العامة
التأمین  - األحكام العامة  الزكاة -القیاس  - الخطر  -المقاصة  -  2202 

النقل البري - عقد النقل  - األحكام العامة   10137 
قوانین اإلعدام -األحكام العسكریة   9892 اإلعتبار القانوني - 

المحاكمة -التحقیق  -اإلستدالل  -الدعوى الجنائیة  - اإلدعاء المدني   2630 
االحبسة و النیابة العامة -أنظمة اإلتھام  -اإلدعاء العام   1285 

القضاء اإلداري -محكمة اإلداریة العلیا  -دعوى اإللغاء  - المیعاد  9595 
االمن الدولي -المحكمة الجنائیة  -المدعى العام   5530 

 -تطبیقات تشریعیة  -السیاسة الجنائیة  - مواجھتھ جنائیا  - اإلرھاب 
 490 الجزاء الجنائي

اإلرھاب  -اإلرھاب الدولى  -مكافحة اإلرھاب  - اإلرھاب 
اٍإلھابعولمة  - اإللكتروني   10585 

المفھوم الذاتي لإلرھاب -مفاھیم اإلرھاب  - اإلرھاب  . 7106 
المنظمات الدولیة - اإلرھاب   19 

أرباح المخدرات -العقاقیر المخدرة  -المخدرات  - اإلرھاب   10180 
مكافحة الجریمة -اإلرھاب الدولي  - اإلرھاب   1047 

المعاھدات الدولیة -أحكام الشریعة  -اإلرھاب السیاسي  - اإلرھاب   1257 
اإلرھاب في القانون  -اإلرھاب في العصور القدیمة  - اإلرھاب 

الجریمة - اإلرھاب و العنف  -اإلرھاب و العدوان  -الروماني 
 المنظمة

1672 

العولمة واإلرھاب - المشاكل السیاسیة  - اإلرھاب   8509 
القانون الدولي العام -المقاومة  - اإلرھاب   5942 

تكنولوجیا  - التشریع المقارن  - التشریع الوطني  - ھاب اإلر
 10169 .المعلومات

 - المسؤولیة الجنائیة  - التشریع الجنائي اإلسالمي  - اإلرھاب 
 5814 المسؤولیة الدولیة

القانون الدولي -التعاون الدولي  - اإلرھاب   8376 



اإلرھاب  -حقوق اإلنسان  -العالم  -الدیموقراطیة  - اإلرھاب 
 5000 .اإلنساني

القانون الدولي - اإلرھاب   648, 4278 
اإلعالم العربي -الجھود العربیة  - العولمة  - اإلرھاب   4164 

النظام العالمي الجدید - العنف  - اإلرھاب   3885 
العرب - اإلرھاب  . 9000 

القانون و التكنولوجیا - جرائم األنترنت  - اإلرھاب   4993 
مكافحتھ - وتشریعات قوانین  - اإلرھاب   3923 

القانون الدولي - قوانین وتشریعات  - اإلرھاب   493 
مجابھة اإلرھاب النووي - التشریعات المقارنة  -اإلرھاب النووي   3000 
األسلحة  - مستقبل السالح  - التأثیرات البیولوجیة -اإلرھاب النووي 

 4996 . الكیمیائیة

الركن المعنوي  - لركن المادي ا - قانون العقوبات  -اإلرھاب البیئي 
السیاسة الجنائیة -اإلعفاء  -  7454 

 1023 ,357 اإلرھاب الدولي
قانون العقوبات - زیف أمریكا و اسرائیل  - اإلرھاب الدولي  - 
 7888 القانون الدولي

اإلعتداء  - حادثة لوكیربي  - إختطاف الطائرات  -اإلرھاب الدولي 
أ. م. على الو  676 

مكافحة الجریمة -الدولي اإلرھاب   2217 
اإلتفاقیات الدولیة-األمم المتحدة  -اإلرھاب الدولى   . 4997 

إعتداءات الحادي عشر من  -المتغیرات الدولیة  -اإلرھاب الدولي 
مكافحة اإلرھاب -أیلول   7752 

اإلستخدام اإلرھابي -المتفجرات  -اإلرھاب الدولي   9700 
اإلعتبارات السیاسیة -الداخلي  اإلرھاب -اإلرھاب الدولي   3372 

المكافحة -التجریم  -اإلرھاب الدولي  . 4994 
العراق - أمریكا  - الحرب  -اإلرھاب الدولي   1507 

المحكمة الجنائیة -الجریمة الدولیة  -اإلرھاب الدولي  . 70 
الشرعیة الدولیة -اإلرھاب الدولي   - القانون الدولي العام - 

 677 .االحداث

الجوانب  - الفقھ اإلسالمي  -القانون الدولي  -إلرھاب الدولي ا
 5815 . القانونیة

اإلتفاقیات - النصوص القانونیة  -العدالة الجنائیة  -اإلرھاب الدولي 
 2350 . الدولیة

اإلتفاقیات الدولیة - الجھود الدولیة  -دوافعھ  -اإلرھاب الدولي   3887 
حقوق المقاومین -  شرعیة المقاومة -اإلرھاب الدولي  موقف  - 

 4361 اإلسالم

الو م أ -األمم المتحدة  -القانون الدولي - اإلرھاب  . 8334 
 - أسبابھ  -مناھج التعلیم  -الفكر المعتدل  -اإلرھاب الفكري 

 4992 . مواجھتھ

التغییر اإلجتماعي-المشاكل اإلجتماعیة- اإلرھاب  449 
التشریعات العربیة  -اإلسالم  -األحوال الشخصیة  - العنف -المرأة 
 623 قانون العمل -العنف الجنسي  -



 -الزواج  - قانون األسرة الجزائري  -المركز القانوني  -المرأة 
الخلع - الطالق   200 

القانون الدولي - النزاعات المسلحة  -المرأة   5628 
-التوظیف  -الترشیح  - اإلنتخاب  - الحقوق السیاسیة  -المرأة 

الدوليالقانون   6321 

المعوقات السیاسیة -التعدیل الدستوري  - الحقوق السیاسیة  -المرأة   8244 
مكانة المرأة -القانون الوضعي  - الحقوق السیاسیة  -المرأة   321 

الشرائع  -المرأة   4732 القانون الجزائري - الطالق - النكاح - الزواج -
القانون الدولي -المرأة   8662 

موقف الفقھ  -الشریعة اإلسالمیة  -العنف ضد المرأة  -المرأة 
 8186 اإلسالمي

حقوق اإلنسان -المرأة   3484 
الوحدة العربیة - الوطن العربي :الدیموقراطیة  -المرأة الخلیجیة   1972 

 -المساواة  -الحمایة القانونیة  - التشریع الجزائري  -المرأة العاملة 
 5391 الضمانات

قانون العمل للمرأة -الحمایة القانونیة  - المرأة العاملة  9660 
التمكین الجنساني - البرلمان  -المرأة العربیة   119 

الشریعة اإلسالمیة -القانون الدولي  - المرأة في الحرب   9131 
حقوق-حمایة-إصالح-المرأة  3693 

تنظیم وإدارة -مقاالت ومحاضرات  - المرور   10259 
البطالن -الجزاء  -العقد  -  الشكل بالرضى -اإلرادة   10093 

عقد الحكر -العقارات المبنیة  -األراضي الوقفیة   10000 
حقوق  -أركان عقد اإلیجار  - اإلیجار  -األراضي الوقفیة الفالحیة 

 5555 والتزامات المستأجر

 2025 األراضي الزراعیة
1992لسنة  96القانون  -الملكیة العقاریة  -األراضي الزراعیة   29 
 - عقد التبادل  -عقد الشراء  - آلیة إستغاللھا  - األراضي الفالحیة 

عقد اإلمتیاز -الوصیة  - عقد الھبة  . 9016 

نصوص قانونیة - األراضي الفالحیة  . 2403 
نظام اإلمتیاز - األراضي الفالحیة   5539 

عقد اإلمتیاز -حق اإلنتفاع  -األمالك الخاصة  - األراضي الفالحیة   5024 
 - عقد اإلمتیاز -المستثمرات الفالحیة  - األراضي الفالحیة 

 9018 حقوق البناء -الضمانات 

المنازعات -رخصة البناء  -النظام القانوني  - األراضي الفالحیة   6330 
التشریع الجزائري - تقییم األراضي  - األراضي الفالحیة   5354 

الجزائر - العمراني  القطاع - قانون اإلدماج  - األراضي الفالحیة   4980 
 -المسؤولیة المدنیة  -إلتزامات الطبیب  - المرافق اإلستشفائیة 

المسؤولیة اإلداریة -الضرر الطبي   9479 

المؤسسات العامة  -اإلستغالل المباشر  - المرافق اإلقتصادیة العامة 
الجزائر -عقد اإلمتیاز  -  . 8753 

 971 المرافق الصحیة
التشریع الجزائري -طرق تسییرھا  -العمومیة المرافق   . 1127 

 622 حتمیة إستخدامھا -منافع  - المرافق العامة



اإلضراب -اإلستقالة  -مبدأ المساواة  - المرافق العامة   6793 
األشخاص المعنویة - المرافق العامة   7796 

 -اإلستغالل المباشر  -التسییر الكالسیكي  - المرافق العامة 
عقود البوت -اإلصالح اإلداري  - المؤسسة العمومیة   8011 

قوانین وتشریعات - المرافق العامة  . 3514 
الدعاوى المدنیة -التنفیذ  -اإلثبات  - المرافعات   10239 

تطبیقات قضائیة  -المرافعات التجاریة  -المرافعات المدنیة   7137 قطر -
الدول  -أمریكا  - مصر  -المرافعات الدولیة  -المرافعات المدنیة 

 7583 العربیة

اإلستئناف - الطعن  -المرافعات المدنیة   359 
 2600 اإلختصاص القضائي -المرافعات اإلداریة 

اإلجراءات -الدعوى اإلداریة  - المرافعات اإلداریة   5581 
الدفوع  -الخصومة اإلداریة -الدعوى اإلداریة - المرافعات اإلداریة 

اإلثبات اإلداري -القانونیة   2605 

 -اإلختصاص  - مجلس الدولة  -القضاء  - المرافعات اإلداریة 
األحكام -الدفوع  -الخصومة   6301 

األثر اإلجرائي -األثر الموضوعي  -حاالت اإلرتباط  -اإلرتباط   . 7505 
الدعاوي و الطلبات - قانون المرافعات  - اإلرتباط   265 

 - آثاره اإلجرائیة  - المرافعات قانون  - األرتباط اإلجرائي 
 9511 الموضوعیة

أحكامھ -الوقف  -دعاوى األوقاف  - المرتكز   2342 
التشریع الجزائري - اإلرتفاق   1614 

المنازعات المترتبة عنھا - اإلرتفقات اإلداریة   7089 
 -التشریع الجزائري  -المنازعات الجبائیة  -المرحلة القضائیة 

 4878 .الطعن

 -المسؤولیة  -القانون اإلداري  -المرفق العام الطبي  -  المریض
 10201 المستشفیات الحكومیة

التشریع المدرسي الجزائري - المرجع في التشریع   9920 
حق المرور - األرض المحصورة   4869 

أحكام  -التفتیش القضائي  -الدعاوي المدنیة  - اإلرشادات العملیة 
 10145 النقض

- التنظیم القضائي الجزائري  - المتقاضین  -المرشد القانوني 
 8021 الدعاوى القضائیة

حمایة الحقوق - المتقاضین  -المرشد القانوني   8020 
المخطوطات -الوثائق  - األرشیف   5966 

اإلنترنت واألرشیف -الوثائق األرشیفیة  - األرشیف   8994 
الحمایة المقررة -الموظف الدولي  -المركز القومي   6987 

التنظیم القضائي الجزائري -مجلس الدولة  -المركز القانوني  . 754 
القانون الدولي  -أسرى الحرب  -المركز القانوني   القانون اإلنساني-

. 4307 

قانون الصفقات العمومیة -المتعامل اإلقتصادي  -المركز القانوني   10599 
الفرنسيا لتشریع - المقاول  -المقاولة  -المركز القانوني   632 

القانون الدولي - المقاتل  -المركز القانوني   9476 



التشریعات  -العرب  -األجانب  -الدول العربیة  -المركز القانوني 
 3048 . العربیة

الدعوى الجنائیة - الضبطیة القضائیة  -المركز القانوني   9674 
 -الجنسیة الحق المصري متعدد  - تعدد الجنسیة  -المركز القانوني 

 6423 المحكمة اإلداریة العلیا

النظام الدستوري - رئیس الجمھوریة  -المركز القانوني   4665 
العولمة - متعددة الجنسیة  - الشركات  - المركز القانوني ا لدولي   3342 

مجلس المحافظة -الالمركزیة  - المركزیة   9003 
الفسخ  -العقدیة المسؤولیة  - المسؤولیة الجزائیة  -المرقي العقاري 

 3741 القضائي

التشریع الجزائري - اإلطار القانوني  -المرقي العقاري   7952 
تأمین المسؤولیة المدنیة -الترقیة العقاریة  -المرقي العقاري   6217 

التزاماتھ -عقد حفظ الحق  -المرقي العقاري   5111 
الجزاءات اإلداریة -عقد حفظ العقد  -المرقي العقاري   9985 

المؤسسة العامة - النظام القانوني  -المرفق العمومي   1832 
 7857 ,5300 ,5030 ,2104 المرفق العام

الصحافة المستقلة -اإلستثمار  - الوكالة الوطنیة  -المرفق العام   8449 
التنظیم  -المؤسسات العامة  - اإلستغالل المباشر  -المرفق العام 

 8613 .اإلداري

العقود  - القرارات اإلداریة  - الضبط اإلداري  -المرفق العام 
 7851 اإلداریة

القانون الجزائري -المرفق العام   3969 
إنشائھ وإلغائھ-القانون الجزائري  -المرفق العام   4224 

التشریع الجزائري - تفویض  -المرفق العام   4820 
المال العام -الموظف العام  -المرفق العام  10407 

عقود اإلمتیاز - المصلحة العامة -العام المرفق   7758 
السلطة التنفیذیة - اإلختصاصات التشریعیة  -النص التشریعي   10102 

القانون  -التفسیر التشریعي  - التفسیر اإلداري  -النص الضریبي 
 3030 العام

الحمایة القانونیة - اإلسم التجاري   4441 
 4695 المسؤولیات السیاسیة في الدولة

القانون المدني -األشیاء غیر الحیة  - المسؤولیة   1762 
خطأ التابع -الحكم  - الحراسة  -األشخاص المعنویة  - المسؤولیة   30 

الدعوى  - المسؤولیة  فعل الغیر -الفعل المنشئ للمسؤولیة  -  10566 
رئیس الدولة -السلطة  - المسؤولیة   9441 

المساعدین -التخدیر طبیب  -الجراح  -الطبیب  -المسؤولیة  مدنیا  - 
إداریا- جنائیا  - . 2582 

الصندوق - التلوث بالمحروقات - التلوث - المسؤولیة و التعویض 
 4406 الدولي للتعویض عن أضرار المحروقات

 6913 المسؤولیة الموضوعیة
نظام  -التلوث بالزیت  -التلوث البحري  - المسؤولیة المدنیة

الصندوق الدولي -التعویض   4416 

العالمة  - المسؤولیة التقصیریة  - الخطأ  - المسؤولیة المدنیة 7692 



براءة اإلختراع -التجاریة   
أخطاء الموظفین -المسؤولیة المدنیة  . 3641 

اإلتفاقات -التعویض  - مساح األراضي  -المسؤولیة المدنیة   4331 
الخطأ الطبي -نقل الدم  -المسؤولیة المدنیة   6812 

 -المسؤولیة العقدیة  - المھندس المعماري  -المسؤولیة المدنیة 
 1506 الضمان العشري

التأمین -اآلالت المیكانیكیة  -المسؤولیة المدنیة   5796 
آلیات  - األحكام اإلجرائیة  -المنتج  - المنتوجات  -المسؤولیة المدنیة 

 7849 التعویض

الموثق -المسؤولیة المدنیة   1080 
الموظف العام -المسؤولیة المدنیة   . 1692 

حق الدفاع - المحامي  -المسؤولیة المدنیة   5466 
الصحفي -المسؤولیة الجنائیة  -المسؤولیة المدنیة  . 4466 

أعمال  -الشركة المساھمة  -المسؤولیة الجنائیة  -المسؤولیة المدنیة 
مجلس اإلدارة - الشركة   8607 

أضرار التلوث الصناعي  - لمسؤولیة الجزائیة ا -المسؤولیة المدنیة 
الجزائر -  101 

 -حوادث النقل  -السكك الحدیدیة  -األشخاص  -المسؤولیة المدنیة 
القضاء - الفقھ   1441 

الجزائر -األردن  - النظام القانوني  -الطبیب  -المسؤولیة المدنیة   3320 
الفقھ  -الیمني القانون  - القانون المصري -المسؤولیة المدنیة 

 9390 اإلسالمي

التطبیقات  - الضرر  - الخطأ  -تلوث البیئة  -المسؤولیة المدنیة 
 5265 القضائیة

المسؤولیة  - تھدم البناء المسؤولیة التقصیریة  -المسؤولیة المدنیة 
 6190 العشریة

اإلحتالل العسكري -بقایا األسلحة الحربیة  -المسؤولیة المدنیة  . 7971 
الجزائر -األردن  -النظام القانوني  -المسؤولیة المدنیة للطبیب   3321 

 971 المسؤولیة اإلداریة
مسؤولیة الدولة - المسؤولیة اإلداریة  دعوى  -النظام القانوني  - 

 9304 التعویض

إفشاء السر المھني -الموظف  - المسؤولیة اإلداریة   2835 
النظام القانوني -  اإلدارة العامة - المسؤولیة اإلداریة   8126 

النظام القانوني -المستشفیات العامة  - المسؤولیة اإلداریة   . 1131 
األشغال العمومیة - المسؤولیة اإلداریة   . 6345 

 - دعوى اإللغاء  -دعوى التعویض  - البلدیة  - المسؤولیة اإلداریة 
 2143 . التشریع الجزائري

السلطة القضائیة  - السلطة التشریعیة  -الخطأ  - المسؤولیة اإلداریة 
األحكام -  4701 

دعوى التعویض -الضرر  - المسؤولیة اإلداریة   5830 
الخطأ  - اإلعتماد المالي  -التعسف  -المسؤولیة المصرفیة 

الصلة السببیة - المصرفي   2174 

قانون -اإلسالم  -المسؤولیة اإلعالمیة  1117 



قضاء التعویض - النظام القانوني  -الخطأ  - المسؤولیة االإداریة   3376 
 2416 المسؤولیة البیئیة
 -تعویض الضرر  -الضرر  -الفعل الضار  - المسؤولیة التقصیریة
 2869 العالقة السببیة

النظریة االشخصیة -المسؤولیة التقصیریة   -الضرر األدبي  - 
مصادر اإللتزام -المسؤولیة الناشئة عن األشیاء   9690 

الجرائم  -المسؤولیة  - اإلنترنت  -الحاسوب  -المسؤولیة التقصیریة 
الفعل الضار -اإللكترونیة   3118 

 - القانون المدني  -الضرر  -الخطأ  -المسؤولیة التقصیریة 
 5013 مسؤولیة المنتج

القانون المدني  -القانون المدني الجزائري  -المسؤولیة التقصیریة 
ني السوريالقانون المد - الفرنسي  1180 

 4325 المسؤولیة الجنائیة
المذاھب - الدفاع الشرعي  -أسباب اإلباحة  - المسؤولیة الجنائیة 

األعمال الشرعیة - الفقھیة  . 4394 

عملیات البورصة -الوسطاء المالیین  - المسؤولیة الجنائیة   5100 
المسؤولیة الدولیة - المسؤولیة الجنائیة   161 

المسؤولیة الطبیة - الجنائیة المسؤولیة   6631 
التشریعات الجنائیة  -األطفال المنحرفین  - المسؤولیة الجنائیة  - 

 9627 الشریعة اإلسالمیة

اإلعالنات الصحفیة - المسؤولیة الجنائیة   1195 
القانون الجنائي  - األعوان اإلقتصادیین  - المسؤولیة الجنائیة 

الضرر - أركان المسؤولیة  - اإلقتصادي   6553 

المھندس  - المقاول  -المالك  - الھدم  -البناء  - المسؤولیة الجنائیة 
 2581 المعماري

المسؤولیة الدولیة  - الجرائم ضد اإلنسانیة  - المسؤولیة الجنائیة 
 1203 الفردیة

جرائم التحریض -جرائم الكلمة  - الصحافة  - المسؤولیة الجنائیة   7774 
جرائم النشر - الصحفي  - المسؤولیة الجنائیة   3256 

الضرورة - المسؤولیة الجنائیة   3398 
الدول العربیة -الشریعة اإلسالمیة  -الطفل  - المسؤولیة الجنائیة   10333 

القانون الجنائي - المسؤولیة الجنائیة  . 7978 
القانون الدولي اإلنساني - المسؤولیة الجنائیة   6550 
المقاول - المباني جنایة  - المسؤولیة الجنائیة   4643 

الركن  -التأصیل القانوني  -جرائم الصحافة  - المسؤولیة الجنائیة 
 10021 المادي

القانون  - الجرائم الدولیة  -رئیس الدولة  - المسؤولیة الجنائیة 
السیاسة الجنائیة-الدولي اإلنساني   . 6090 

عملیات التولید - المسؤولیة الجنائیة   1045 
التشریع الجزائري -الجنائیة للصیدلي المسؤولیة   2836 

الجرائم الدولیة - المسؤولیة الجنائیة  8742 
القانون الدولي الجنائي- المسؤولیة الجنائیة   7731 

 8078 ,6913 ,2416 ,878 المسؤولیة الدولیة



نقلھا عبر الحدود -النفایات الخطیرة  - المسؤولیة الدولیة . 5131 
النزاعات المسلحة -المسؤولیة الدولیة   1940 

النزاعات  - انتھاكات الممتلكات الثقافیة  -المسؤولیة الدولیة 
 10630 المسلحة

إنتھاكات القانون الدولي - الجرائم الدولیة  -المسؤولیة الدولیة   1133 
القانون الدولي - جرا ئم الحرب  -الضرر  -المسؤولیة الدولیة   6717 

القانون الدولي -المسؤولیة الدولیة   1800 
الحذر - العنایة  -المسؤولیة الدولیة   104 

جرائم الحرب -المسؤولیة الدولیة   5586 
اإلحتالل الحربي -حقوق الطفل  -المسؤولیة الدولیة   6197 

قانون الفضاء -المسؤولیة الدولیة   1447 
 -اإلنسان حقوق  -اإلنتھاكات المغربیة  -المسؤولیة الدولیة الجنائیة 

 783 .الصحراء الغربیة

 -القادة العسكریون  - الرؤساء  -المسؤولیة الدولیة الجنائیة 
المحاكم الدولیة الخاصة -المعاھدات الدولیة   . 9088 

 5868 المسؤولیة الجزائیة
العقوبات -المیدان اإلقتصادي  - المسؤولیة الجزائیة  -الحكم  - 
 7105 التفویض

التشریع الجزائري -موانع المسؤولیة  - یة المسؤولیة الجزائ  4765 
التشریع الجزائري - ناظر الوقف  - المسؤولیة الجزائیة   10530 

محاكمة األطفال - المسؤولیة الجزائیة   9043 
الموثق - المسؤولیة الجزائیة   10525 

العقوبات -الجرائم  -الموظف  - المسؤولیة الجزائیة   9035 
السر المھني -الموظف  - المسؤولیة الجزائیة   5537 

المؤسسات العقابیة - المسؤولیة الجزائیة   9147 
آثار المسؤولیة -الشروط  -المراحل  - المسؤولیة الجزائیة   7553 

أخطاء التخذیر -أخطاء العالج  -األطباء  - المسؤولیة الجزائیة  . 7609 
الوسائل اإللكترونیة -التھدید  - المسؤولیة الجزائیة   4861 

اإلختصاص القضائي -الشخص المعنوي  - المسؤولیة الجزائیة   2414 
األحكام اإلجرائیة -الشخص المعنوي  - المسؤولیة الجزائیة  . 796 
التشریع الجزائري -الشخص المعنوي  - المسؤولیة الجزائیة   5358 

اإلھمال -القانون الجنائي  - المسؤولیة الجزائیة   454 
العقاب - الجریمة  -تأثیرالقرابة  - المسؤولیة الجزائیة   6255 

بطاقة اإلئتمان اإللكترونیة - المسؤولیة الجزائیة   4384 
جرائم اإلعالم - المسؤولیة الجزائیة  . 7481 

رئیس الدولة - المسؤولیة الجزائیة  1032 
الضرر  - العالج الجراحي  - الجراحة التجمیلیة  -المسؤولیة الطبیة 

 2697 .المتغیر

 - أركان المسؤولیة الطبیة  - الخطأ المھني  -یة الطبیة المسؤول
 5958 الخطأ الطبي

تأدیب األطباء  -آداب المھنة - الجراح  -الطبیب -المسؤولیة الطبیة 
أنواع المسؤولیة - تنظیم بنك العیون  -  6952 



النظام البرلماني -المسؤولیة السیاسیة   3114 
 5342 المسؤولیة القانونیة

العمل الطبي - القانونیة المسؤولیة  . 6803 
الموثق - ضابط العمومي  - المسؤولیة القانونیة   7342 

التشریع  - المھندس المعماري  -المقاول  - المسؤولیة العشریة 
 5429 الجزائري

القانون الرومانى - نظریة الخطأ  -المسؤولیة العقدیة  . 6867 
المباني -المقاول  -المسؤولیة العقدیة   1499 

الضمان المعماري - الترقیة العقاریة  -المسؤولیة العقدیة   2056 
أنواع التعویض - التعویض  -الضرر  -المسؤولیة العقدیة   939 

 8219 المسؤولیة عن المخاطر
 -الحكم الجنائي  - السیارة الساكنة  -المسؤولیة عن حادث السیارة 

السائق -مدة التأمین  - التأمین اإلجباري   6965 الركاب - 

 4965 المسؤولیة في الشریعة اإلسالمیة
عدیمي التمییز -المسؤوایة التقصیریة   10244 

 4113 اإلسالم
القانون الجزائري - القضاء  -اإلسالم   4404 

الثقافات والحضارات -حقوق اإلنسان  -اإلسالم   8632 
قانون دولي -حقوق اإلنسان  -اإلسالم   10496 

الشرق االوسط: الغرب :المسألة الدینیة  -اإلسالم و السیاسة   1973 
اإلقتصاد الجزائري-األزمات المالیة  2237 

لبنان - اإلدارة العامة  -اإلصالح   10612 
الصالون الدولي للكتاب - التنمیة  -اإلصالح   . 1608 

التشریع الجزائري -معوقاتھ  - اإلصالح اإلداري  . 1928 
التجاريالقانون  -األسناد التجاریة   10640 

القانون التجاري - قانون الصرف  -األسناد التجاریة   7601 
الجزائر -الخزینة  - اإلصالج الجبائي   4745 

النظام اإلصالحي في الجزائر- النظام الجبائي- اإلصالح الجبائي  4666 
 767 اإلصالح الدستوري

قوانین وتشریعات - الحقوق السیاسیة  -اإلصالح الدستوري   3926 
الدول العربیة -الدساتیر  -اإلصالحات اإلداریة  . 6233 

تبییض  -ضمانات العامل  -الحكم الراشد  - اإلصالحات السیاسیة 
المنافسة اإلقتصادیة - المخطوط العربي اإلسالمي  -األموال   8978 

سلطات الضبط - محل اإلشھار  - اإلشھار التضلیلي   4756 
األحكام القانونیة - القانونیة األمالك  - األصناف القانونیة  . 7446 

اإلنتخابات -التعددیة الحزبیة  -آراء سیاسیة و قانونیة  - األزمة  8240 
اإلستثمارات  - البنوك اإلسالمیة  -األزمة اإلقتصادیة العالمیة 

العقد اإللكتروني  -العقار الشائع  -جرائم اإلتجار بالبشر  - األجنبیة 
البرلمان الجزائري -  

6466 

اإلصالح -الجزائر  -األزمة السیاسیة   4889 
اإلثبات -أحكام اإللتزام  -األصول   9397 

التنفیذ - اإلعالن  - أعمال المحضرین  -األصول   1896 



 -اإلختصاص  -التنظیم القضائي  -المحاكمات المدنیة  -األصول 
الطعن - الكم القضائي  - المحاكمة - الدعوى   6163 

األردن -التنظیم القضائي  -المحاكمات المدنیة  -األصول   9312 
 - اإلختصاص  - التنظیم القضائي  -المحاكات المدنیة  -األصول 

 3913 التقاضي

المحاكمات الجزائیة -اإلجراءات الجزائیة  -األصول   8721 
األحوال الشخصیة - المسائل - المرافعات الشرعیة  -األصول   4134 

المسئولیة - النظام القانوني  -دولي القانون ال -األصول   1412 
قانون -قانون المرافعات المدنیة - قانون المرافعات  -األصول 

اإلختصاص - المرافعات التجاریة   259 

نطاق البحث العلمي - البحوث العلمیة  -األصول المنھجیة   7584 
القانون اإلداري - األصول اإلسالمیة   3786 

 - القانون الروماني  - نطریة الغبن الفاحش  - األصول التاریخیة 
 6868 القرون الوسطى

الدفوع - الدعوى  - المرافعات الشرعیة  -األصول القضائیة   1621 
الصیغ القانونیة  -قضاء التنفیذ  -األصول العملیة   2627 المآخذ القضائیة -

القانون المدني -الشریعة اإلسالمیة  -مضار الجوار  -المسئولیة   6994 
التقنین  -المسئولیة الموضوعیة  -المسئولیة التقصیریة  -المسئولیة 

المستھلك - المدني   9693 

المسؤولیة في عقد العمل - مسؤولیة رب العمل  -المسئولیة المدنیة   
مسؤولیة الناقل  - المسؤولیة عقد التأمین  -المسؤولیة في الوكالة  -

یة انحالل العقودمسؤول -أعمال البنوك - الجوي و البحري   
7709 

 -القضاء المصري  -الدراسات البحثیة  - المسئولیة المدنیة
الضرر -المسئولیة التقصیریة  -المسئولیة العقدیة   1387 

الفقھ اإلسالمي -إلتزامات الوكیل  -المسئولیة المدنیة   8002 
حمایة المستھلك - تعویض المتضرر  -المنتج  -المسئولیة المدنیة   2839 

المسئولیة التقصیریة  -المسئولیة المدنیة   - المسئولیة العقدیة  -
 1430 التعویض

الفرنسى -القضاء و الفقھ  -األطباء والجراحین  -المسئولیة المدنیة 
 5849 و المصرى

 -التأمین اإلجباري  -التأمین  -النظریة العامة  -المسئولیة المدنیة 
 2930 التشریع األردني

الفقھ  - التعویض العیني  -التلوث البیئي  -المدنیة المسئولیة 
 1290 اإلسالمي

المشروع التمھیدي  -التعویض  -المسئولیة المدنیة   محكمة النقض -
 6098 المبادئ المستقرة -

الجزائر -القانون المدني  -التعویض  -المسئولیة المدنیة   7810 
الدواء -المسئولیة المدنیة   7912 

القضاء - القانون الفرنسي  - الخبیر القضائي  -المدنیة المسئولیة   6629 
الحراسة  -المسئولیة المدنیة   5463 مفردات الفكرة -

اإللتزام بالتقدیر -نظریة اإللتزام  -السر المھني  -المسئولیة المدنیة   1311 
 - التضامن  -التضامم  - النقض  -الضرر  -المسئولیة المدنیة 

المسئولیة البحریة - یض التعو - اإلستجواب   3128 

الحكم  -القاضي المدني  - الضرر المادي  -المسئولیة المدنیة  7691 



المسئولیة العقدیة - التعویض  -الجنائي   
التعویض -النقض - القضاء  -الفقھ  -المسئولیة المدنیة   3129 

تلوث البیئة  -المسئولیة المدنیة   2597 آلیة التعویض -
الضرر البیئي -التشریعات البیئیة  -تلوث البیئة  -المدنیة المسئولیة   3333 

الشریعة -القانون  - حوادث السیارات  -المسئولیة المدنیة   8260 
مسئولیة البنك - الحراسة القضائیة -المسئولیة المدنیة . 10254 

 5834 قانون - المسئولیة اإلداریة
الصحة العمومیة - المسئولیة اإلداریة   10635 

إجراءات  -مسؤولیة الدولة  -القضاء الكامل  - المسئولیة اإلداریة 
 5955 التقاضي

مجلس الدولة -العقود و القرارات اإلداریة  - المسئولیة اإلداریة   6315 
 1017 القانون المدني -المسئولیة المستأجر 

عناصر الضمان - القیادة الشرطیة  -المسئولیة اإلشرافیة   5251 
 - الخطأ المدني  - القانون المدني  -ا لشبكات  -المسئولیة المعلوماتیة 

 7442 الخطأ الجنائي

الشرائع القدیمة - اإلضرار بأموال الغیر  - المسئولیة التقصیریة   9617 
الشریعة اإلسالمیة -محكمة النقض  -الخطأ  - المسئولیة التقصیریة   10468 

أعمال البنوك -المسئولیة الجنائیة   564 
اإلصابة الخطأ  -القتل الخطأ  -المسؤلیة المدنیة  -المسئولیة الجنائیة 

القضاء -الفقھ  -  3125 

اإلنترنت -الجرائم األخالقیة  -المسئولیة الجنائیة   2643 
الجریمة المعلوماتیة - الخصوصیة المعلوماتیة  -المسئولیة الجنائیة   1494 

طأ الطبيالخ -الطبیب  -المسئولیة الجنائیة   4071 
القوانین  -الجزاءات البدیلة  - الشخص المعنوي  -المسئولیة الجنائیة 

قانون العقوبات - األجنبیة   9121 

الشریعة اإلسالمیة - القانون الوضعي  -المسئولیة الجنائیة   42 
أحكام  -اإلجراءات الجنائیة  - قانون العقوبات  -المسئولیة الجنائیة 

 3127 ,3126 النقض

 -النظریة العامة  - إثبات المسؤولیة  -المسئولیة الجنائیة الدولیة 
القواعد اإلجرائیة -القضاء الجنائي   1247 

جرائم - اإلرھاب الدولي  -المسئولیة الدولیة   6237 
القانون  -األمراض الوراثیة  -تشوھات الجنین  -المسئولیة الطبیة 

عملیة اإلجھاض - الفرنسي   9820 

ضمان البائع -البائع  -المقاول  -المھندس  - القانونیة المسئولیة   2583 
مجال المعلوماتیة -المسئولیة العقدیة  . 9096 

اإلنھیار -التصدع  -تعیب المباني  - البناء -المسئولیةالمعماریة   - 
القانون المدني -التشیید   6964 

اإلسالميالفقھ  - األسھم  - البورصات  -األسواق المالیة  -األسواق   10548 
األردن - القانون الجنائي  -التداول النقدي  -األسواق المالیة   2592 

آلیات الحمایة-النزوح الداخلي  5826 
الھبة -المقایضة  - البیع  - اإللتزام  -القانون المدني  -النصوص   9816 

موضوعات  - التطور الداللي  - العملیة التعلیمیة  -النصوص األدبیة 
اللغة الصوفیة - قصیدة النثر  -التعلیم   2807 



 -التشریعات التجاریة  - المحكمة الدستوریة  -النصوص التشریعیة 
 6882 الضرائب

قانون العقوبات - النصوص التنظیمیة  -النصوص التشریعیة   . 7109 
النظام الجبائي -النصوص التشریعیة   4826 

 - اإلدارة السیاحیة  -السیاحة  -التنظیمیة  -النصوص التشریعیة 
الصید -المیاه الحمویة  -الفندقة  - التكوین   6690 

الجزائر - الحقوق المجاورة  - حقوق المؤلف  -النصوص التشریعیة   3292 
قانون التأمین -اإلجتھادات القضائیة  - النصوص القانونیة   5301 

القانون المدني  - النصوص القانونیة  الشخص  - االحكام العامة -
ا لشخص اإلعتباري-الطبیعي   4130 

القانون الدولي -األسلحة النوویة   6658 
التقریر الطبي -الطب الشرعي  -األسلحة الناریة   8351 

 -األسلحة النوویة  - األسلحة الكیمیائیة  - األسلحة البیولوجیة 
البوتوكوالت -اإلتفاقیات   2773 

ون الدواي العامالقان - المجتمع الدولي  -األسلحة التقلیدیة   2267 
القانون الدولي -األسلحة الكیمیائیة   2093 

 5616 المصلحة العامة
الملكیة العقاریة -المصلحة العامة   5146 

نظام  -شھادة التعمیر  - الشفعة  - العقار السیاحي  -المصلحة العامة 
 131 التصنیف

الدول العربیة -براءات اإلختراع  -المصلحة العامة   1272 
الحمایة الجنائیة - المصنفات اإللكترونیة   994 

الشركة المساھمة -المساھم   846 
الموظف العام - التأدیبیة  - المساءلة   3720 

 - قرینة البراء  -المسؤولیة الجنائیة  - اإلمتناع -المساءلة الجنائیة 
 10482 .أمن الدولة

التشریع الجزائي -المساھمة الجنائیة   9614 
قانون العقوبات -عقوبة الفاعل  -الجنائیة المساھمة   4708 

التشریع الجنائي-المساھمة الجنائیة   5824 
الطعن بالنقض -المسائل الجزائیة   5327 

 -الدیمقراطیات الشعبیة  -الناحیة الدستوریة  - اإلسالم  -المساواة 
 1470 الحقوق السیاسیة

حق التقاضي - القضاء  -المساواة   10007 
 782 المساواة في اإلسالم

 - الوجھ العام  - المادة الجمركیة  -المواد الجزائیة  -المصالحة 
 5190 الخاص

الجزائر -حقوق اإلنسان  - المصالحة الوطنیة   9535 
التأمین  -حوادث السیارات  -القتل الخطأ  -اإلصابة الخطأ 

دعاوى التعویض -اإلجباري   3711 

العقوبات -حة البیئة المفتو - المساجین   10529 
أحكام المحكمة - فتاوى القانون  -المناقصات  -المزایدات   1152 

مراكز المعلومات - المكتبات  - المصادر المرجعیة   1147 
الرقابة على الدستوریة -القضاء  - المصادر التفسیریة  . 10087 



المواقع المحمیة - حمایة المساحات  - اإلطار المؤسساتي  7949 
قانون مكافحة الفساد -جریمة الرشوة  - المستحدث اإلطار   2171 

 7958 اإلطار المفاھیمي
19/15مرسوم  -رخصة التجزئة  -التنظیمي  - اإلطار التشریعي   10432 

تعدیل الدستور -مساھمة الشعب  - اإلطار الدستوري  . 9504 
 8118 اإلطار القانوني
اإلجتھادات القضائیة  - أمالك الوقف  - التنظیمي  - اإلطار القانوني

الشریعة اإلسالمیة -  7328 

الجزائر -وكالة السیاحة واألسفار  -اإلطار القانوني   116 
قانون التجارة - نقل التكنولوجیا  -اإلطار القانوني   . 950 

اإلدارة الضریبیة - الممول  -اإلطار القانوني   8677 
السجل  -الجزائري التشریع  - الوكیل العقاري  -اإلطار القانوني 

عقد التأمین - التجاري   10528 

التنظیم الدولي -النشاط السیاحي و الفندقي  -اإلطار القانوني   2196 
الفقھ اإلسالمي -الفساد الدولي  -الرشوة  -اإلطار القانوني   9576 

التشریع الجزائري -العقارات  -اإلطار القانوني   6002 
البنوك -اریع تمویل المش -اإلطار القانوني  . 4803 

التشریع الجزائري -حمایة الممتلكات الثقافیة  -اإلطار القانوني  . 231 
الجزائر - الوقف العام  -اإلطار القانوني والتنظیمي   5400 

المعامالت  - شبكة اإلنترنت  -اإلطار القانوني العقد المبرم 
النظریة العامة -القانون المدني  -اإللكترونیة   6021 

الحمایة القانونیة -المستھلك  -المضاربة الغیر مشروعة   5989 
اإلنتخابات - المشاركة السیاسیة   6792 

اإلجراءات اإلداریة -الجزائر  -النشاط المنجمي   9 
 2104 النشاط اإلداري

القانون اإلداري - التنظیم اإلداري  -النشاط اإلداري   3120 
المفھوم القانوني - التلوث  -حمایة البیئة  - األساس الدستوري  3004 

التعمیر -السكن  -البناء  -النشاط العقاري   8583 
الشفعة -عقد اإلیجار  -النشاط العقاري   . 1121 

 - نزاع التأویل  -نزاع التأدیب  -نزاع اإللغاء  -النزاع اإلداري 
 114 . نزاع الزجر

قضاء  - قضاء اإللغاء - تنازع اإلختصاص  - النزاعات اإلداریة
 8365 التعویض

مجلس األمن -األمم المتحدة  -النزاعات المسلحة   6149 
القانون الدولي  -المقاتلون  - الحمایة الدولیة  -النزاعات المسلحة 

 15 اإلنساني

القانون الدولي - الحمایة الدولیة  -النزاعات المسلحة   5507 
 - األعیان المدنیة حمایة  -السكان المدنیین  -النزاعات المسلحة 

 10056 حمایة الجرحى واألسرى

اإلستیفاء - حقوق الضحایا  -النزاعات المسلحة   198 
الرقابة -حمایة المدنیین-النزاعات المسلحة  9949 

األمم  - القضیة الصحراویة  - تقریر المصیر  - النزاعات اإلقلیمیة  9583 



 المتحدة
 772 النزاعات التجاریة
 8639 النزاعات الدولیة
مكوناتھا -مراحلھا  -أسبابھا  - النزاعات الدولیة . 9126 

النھر الدولي -النزاعات الدولیة   9380 
الغزو  - المنظمات اإلقلیمیة  - المنظمات الدولیة  -النزاعات الدولیة 

 3672 األمریكي

حل النزاعات -الطرق السلمیة -النزاعات الدولیة   9369 
الطرق السلمیة - ون الدولي القان -النزاعات الدولیة   76 

حل النزاع-الفولكالند  -النزاعات الدولیة   8211 
 -مجلة الجبایة  -النصوص القانونیة  -المالیة  -النزاعات الجبائیة 

 8362 مجلة المحاسبة العمومیة

منظمة التجارة العالمیة - النزاعات القانونیة  * 9472 
فرنسا -مصر  -المسئولیة الجنائیة  - وسائل المساھمة  - المساعدة  . 10038 

 -الصومال  -التدخل المسلح  -قاعدة الحق  - المساعدة اإلنسانیة 
العراق -یوغسالفیا  . 7616 

مكاتب المساعدة  -مجال المساعدة القضائیة  - المساعدة القضائیة 
إجراءات الطعن -اإلجراءات المنتھجة  -القضائیة   4990 

الزواج الفاسد -اللقیط  - اإلستنساخ  - النسب إثبات  -النسب   8769 
األرحام البدیلة  -النسب   3186 اإلسالم -

 -اإلرث  -الوصیة  -النفقة  -أجرة المسكن  -الحضانة  -النسب 
الدیة -الحجر  -الوقف   4198 

فسخ عقد النكاح - النكاح  -النفقة  -الحضانة  -النسب   9964 
التزویر - األموال جرائم  -النصب واإلحتیال  . 3487 

األردن - الملكیة  -اإلستمالك   4101 
 5857 اإلستمالك، قانون

الحمایة  -المنتجات الصیدالنیة  - مخاطر المنتجات  -المستھلك 
 7674 القانونیة

التشریع المقارن -العیب  -الضرر  -المنتج  -المستھلك   9886 
حق المستھلك - المدني القضاء  - المحالت التجاریة  -المستھلك   6738 

الجرائم الواقعة علیھا -المستھلك   5245 
التنظیم القانوني - الشریعة اإلسالمیة  -المستھلك   9838 

القانون المدني -المستھلك   1270 
الفقھ اإلسالمي -القانون المدني  -المستھلك   9786 

العربون - الغبن البیع و  - البیع بالعینة -الفقھ اإلسالمي  -المستھلك   3760 
منازعات المستھلك -حمایة المستھلك  -المستھلك   9860 

 -تكوین العقد  - التدلیس و الغش  -عقد اإلذعان  -المستھلك 
 3772 المسولیة الجنائیة -المسؤولیة المدنیة 

جھاز الحمایة -حمایة المستھلك  - المستھلك اإللكتروني   872 
النزاعتفادي  -المستھلك الجزائري   903 

إجراءات اإلستالء -األساس القانوني  -العقار-اإلستالء المؤقت   8555 
القانون التجاري -الترخیص  -اإلسثمار المالي   6561 



 5504 اإلستئناف
نقابة المحامین -الجدول العام  - إمتحانات اإلنتقال  -اإلستئناف   8109 

اإلتجاھات العددیة- المطبوعات المصریة   3781 القائمة الببلیوجرافیة - 
القانون التجاري -األسواق المالیة  -المستندات   2868 

 300 اإلستنساخ البشري
المسؤولیة  -المسؤولیة المدنیة  - المستشفیات  - الصیادلة  - األطباء 

 3609 .الجنائیة

 1703 المشتبھ
 7593 ,3223 اإلستثمار
المعاھدات الدولیة  - العربیة التشریعات  -الدول العربیة  - اإلستثمار

منظمة التجارةالعالمیة -  10099 

 8053 العقار الفالحي - اإلستثمار
إستغالل العقار -اإلستثمار   4223 

الوفاق المنشىءللمؤسسة  -المؤسسة  -اإلستثمار  شخصیة  -
عقود المؤسسة - مجلس المؤسسة  -المؤسسة   6417 

الوقف -اإلستثمار   1167 
قانون التوقیع اإللكتروني - الشرح الفقھي  -اإلستثمار   6168 

التحكیم  - منازعات اإلستثمار  -ترقیة اإلستثمار  -اإلستثمار 
 777 التجاري الدولي

 -المنشآت الفردیة  - نصوص و لوائح  -اإلستثمار اإلنجلیزي 
إدارة الشركة -السندات  -اإلعفاء الضریبي  -شركات المساھمة   1910 

جنبياإلستثمار األ  6409 
األوراق المالیة - اإلستثمار األجنبي   7794 التأمیم - 

قانون اإلستثمار اعام  -التشریع الجزائري  - اإلستثمار األجنبي 
حركة رؤوس األموال - الرقابة على الصرف  - 1963  6481 

معوقات  -قوانین اإلستثمار  - الجزائر  - اإلستثمار األجنبي 
العالمیة للتجارةالمنظمة  -اإلستثمار   5087 

العقود -المناھج  -القانون الدولي الخاص  - اإلستثمار األجنبي  . 9915 
 -المستثمر األجنبي  - عقد الترخیص  - اإلستثمار األجنبي 

 2677 المحفزات الضریبیة

اآللیات  -اآللیات التشریعیة  -اإلستثمار األجنبي المباشر 
مصر -اإلقتصادیة   10328 

صندوق اإلستثمار - الحقوق المالیة -التوریق  - الجماعي  اإلستثمار  10637 
النظام  -قانون الشركات  - النظام اإلشتراكي  - اإلستثمار الخاص 

 3290 الرأسمالي

التحكیم  -اإلستثمارات األجنبیة  - قانون اإلستثمار  -اإلستثمار
الجزائر - الدولي  760 

 2759 اإلصالح اإلقتصادي - اإلستثمار في المجلس
منظمة التجارة العالمیة -اإلستثمارات األجنبیة  . 9552 

القانون الدولي -اإلستثمارات األجنبیة   6531 
العقار -اإلستثمارات األجنبیة   1202 

الضمان -التحكیم التجاري  - اإلستثمارات الدولیة   9128 
الدولة -الكھرباء و الغاز  - اإلستثمارات العمومیة   6942 



العقد  -التسییر الذاتي  -األمالك الوطنیة  - المستثمرات الفالحیة
 4743 اإلداري

303-10قانون  - عقد الشراكة - الخواص  - المستثمرات الفالحیة   8433 
كیفیات منح اإلمتیاز - 03- 10القانون الجدید - المستثمرات الفالحیة   9155 
الضمانات القانونیة  -الحقوق العینیة  - التنازل  - المستثمرة الفالحیة 

رخصة التجزئة -  6798 

التشریع الجزائري -الجوانب القانونیة  -اإلستبدال الوقفي   . 9485 
المیراث -كسب الملكیة  -العقد  -الوصیة  - اإلستیالء   7644 

المنازعات المترتبة للعقار -العقار  - اإلستیالء المؤقت   5520 
اآللیات القضائیة -التشریع الجزائري  -العقار  - اإلستیالء المؤقت   

. 1128 

التشریع الجزائري- اإلستیالء المؤقت على العقار  8752 
 8078 اإلستخالف الدولي

األعیان -المنافع  - اإلستخالف في الحقوق  . 10009 
المبادئ القضائیة - اإلعتراف  - اإلستجواب  . 8299 

الحكومةأعمال  -الرقابة البرلمانیة  - اإلستجواب   9407 
الجرائم  -دور المباحث  - األدوات القانونیة  -اإلستجوابات الجنائیة 

السجون - . 3454 

القانون الفرنسي -القانون المصري  -دیود األفراد  -األستدانة   10078 
األمن القومي للدولة  - اإلستخبارات العسكریة   -الفقھ اإلسالمي  -

التشریع المصري -القانون الوضعي   . 8336 

الفضاء الخارجي - اإلستخدام السلمي   1448 
اإلدارة والمواطن -الحقوق -المستجدات التشریعة   5038 

األحوال الشخصیة -اإلستحسان  . 8190 
 519 اإلستراتیجیة

أنواع العقوبات - الفقھ اإلسالمي  -اإلشتراك في الجریمة   4395 
الجزائريالتشریع  -الملكیة العقاریة  -  -اإلسترداد   9650 

ا إلیجارات التجاریة  - اإلسترجاع   7044 القانون التجاري -
االثار - حق التمتع  -إكتساب الملكیة  -اإلستصالح   6904 

الصفقات العمومیة -اإلستشارة   6549 
عقود البوت  - المھندس المعماري  -مجال البناء  -اإلستشارة الفنیة 

عقود الفیدیك -  2295 

النظام  - النظام المصري  -الرقابة  -القضاء الدستوري  -اإلستقالل 
 10261 الكویتي

اإلستقالل الوظیفي للقضاء-اإلستقالل العضوي للقضاة  4979 
التصدیق - التوقیف  -اإلستقالة   7134 

القانون الدولي- اإلستقرار و العدالة  10306 
التشریع  - اإلیجار  - األمالك الوقفیة العقاریة  -اإلستغالل 

الفقھ المالكي -الجزائري  . 8374 

 9221 اإلستعالم المالي
القانون التجاري -اموال الشركات  -اإلستعمال التعسفي   2097 

القانون الدولي -الطفل  - اإلستغالل الجنسي   9148 



شبكة اإلنترنیت -التشریعات الجنائیة  -اإلستغالل الجنسي لألطفال   849 
التشریع الجزائري - الصحراویة  األراضي - اإلستغالل الفالحي   8184 

المناھضة -التاریخ  - القانون  -اإلستعمار   6583 
مناھضة -حفظ السلم  -اإلستعمار   6663 

اإلستعجاالت الفوریة - اإلستعجال التحفظي  -اإلستعجال   475 
المسائل المستعجلة -اإلستعجال اإلداري  . 472 

البضائع  - حكم التحكیم  -الشحن البحري - اإلستعداد القانوني 
 4463 . الخطرة

القانون الجمركي -المستفید من الغش   5355 
إجراءات المسح - الدفتر العقاري  -المسح   5070 

الوكالة الوطنیة -القانون الجزائري  -المسح   10649 
التشریع الجزائري -العقار  -المسح األراضي   332 

معالجة  -ترقیم العقارات-العقاريالسجل  -المسح العام لألراضي 
 5971 .اإلحتیاجات

 -المحافظة العقاریة  -إجراءات مسح األراضي  -المسح العقاري 
 9087 الدفتر العقاري

الدفاتر العقاریة -الملكیة العقاریة -السجل العقاري -المسح العقاري  6496 
النظاممزایا  -طریقة التكوین  -نشأة النظام  -اإلزدواج البرلماني   5619 

 6927 األشخاص و األموال
القانون المدني - األشخاص و األموال الحمل  -الشخص الطبیعي  - 

أحكام المفقود - المستكن   1725 

قانون المرافعات المدنیة -اِألحكام القضائیة   4514 التجاریة - 
الصحافة -المعلومات  - النشر اإللكتروني  10504 

المعلوماتأمن  - النشر اإللكتروني   2748 
اإلنتاج -التوزیع  - التألیف  - النشر اإللكتروني   2860 

اإلعالن -الدعایة  - اإلنتاج الفكري  - الرقابة  -النشر الحدیث   6286 
البحوث القانونیة -المقال  -المذكرة  - األطروحة   2825 

 - الحرف التجاریة  -األعمال التجاریة  -المشروع اإلقتصا دي 
اإلفالس -القانون التجاري  - التجاریة الشركات   367 

الشرطة - السلطة التنفیذیة  - األدلة  -المشروعیة  . 8386 
الطرق العامة -األشخاص  - اإلستیقاف  -التفتیش  -المشروعیة  . 7809 

أعمال اإلدارة-الرقابة  -المشروعیة   3540 
التجریم -المشروعیة  -اإلضراب   5371 

التھدید -اإلضراب  . 9705 
العالقات التعاقدیة -اإلضراب   3823 

ممارسة  -مشروعیة اإلضراب  -آثاره  -اإلضراب المھني للعمال 
 7953 حق اإلضراب

المسؤولیة -النظام العام  -اإلضراب الوظیفي   9442 
اإللتزامات -األضرار  . 4096 

اإلتفاقیات الدولیة  - األنظمة القانونیة  -األضرار البیئیة   آلیات -
 9102 التعویض

القانون الدولي للبیئة -مبدأ اإلحتیاط  -األضرار البیئیة   6123 



االتلوث البیئي  -األضرار البیئیة   6998 اإلسالم -
المكیة الفكریة -األسرار التجاریة   5067 

التعویض  -األضرار الجسدیة  قضاء النقض الحدیث -الفقھ  -  7526 
الخلع - الطالق  -الشریعة اإلسالمیة  -األسرة   3815 
المیراث - النیابة الشرعیة  - الزواج  -قانون  - األسرة  5276 

الفقھ -أحكام المریض  - األسرة   2175 
الجرائم - األسرة   8681 

الشریعة اإلسالمیة -الحقوق األسریة  - األسرة  . 4085 
الخلع -الطالق  - األسرة  الشریعة اإلسالمیة -العدة  -   8275 

المذھب الشافعي -المذھب الحنفي  -الطالق  -الزواج  - األسرة   9383 
 - الزواج  -األحوال الشخصیة  -قوانین وتشریعات  - األسرة 

الطالق -النفقة  - الخطبة   5625 

الرضاعة  -العدة  -الظھار  -الخلع  - الطالق  -قانون  -األسرة - 
 961 الحضانة

العلميالبحث  -التعلیم العالي  -النشرة الرسمیة   2792 
القرارات - البحث العلمي  -التعلیم العالي  -النشرة الرسمیة 

 2791 الوزاریة

القرارات الوزاریة -التعلیم العالي  -النشرة الرسمیة   2794, 2795 
القرارات الفردیة-القرارات الوزاریة  -النشرة الرسمیة   2793 

مصادر  - أنواع الحقوق  -تعریف الحق  -النطریة العامة للحق 
الواقعة القانونیة -الحق   9694 

غسیل  - األموال غیر النظیفة  -المسؤولیة الجنائیة  -المصرف 
 9718 القانون الجنائي -األموال 

التحوالت  -النقابة ونزاعات العمل -األسس النظریة 
الجزائر -السسیوإقتصادیة   6415 

البحث  -الباحث  -الدكتوراه  - رسائل الماجستیر  -األسس العلمیة 
مناھج البحث -العلمي   3417 

القانون  - التحكیم الداخلي  -التحكیم الدولي  -األسس العامة التحكیم 
قضاء التحكیم - الفقھ  -الخاص  . 9767 

المالیة  - التجاریة  - القانونیة - المصطلحات عربي - فرنسي  -  7594 
القانونیة  -المصطلحات  فرنسي -عربي  -التشریع الجزائري  -  7107 

القانون المدني - المصطلحات المتقاربة   2573 
عربي -إنجلیزي  -المصطلحات النفسیة   3830 

فرنسي -عربي : معجم  - المصطلحات القانونیة   8968, 8969 
إنجلیزي -فرنسي  -عربي : معجم  - المصطلحات القانونیة   6786 
- عربي: معجم  -التشریع الجزائري  - المصطلحات القانونیة 

 4087 .فرنسي

قاموس - المصطلحات القانونیة   2118 
الكیمیائیة  -الفیزیائیة  -الریاضیة  -الطبیعة  -المصطلحات العلمیة 

جدول األفعال -الھندسیة  -  2223 

حضارة - نھر النیل  -إقتسام المیاه  -المشكالت  . 1132 
 - التداولیة اللسانیات  -التعلیم اإلبتدائي  - المشكالت السلوكیة 

سمیائیة النص الشعري - الحداثة  - التدریس بالكفاءات   2806 



الدعوة الجنائیة - أحكام الجنحة المباشرة  -المشكالت العملیة   1931 
 -عقد البیع ثبوت الملكیة  -الدعاوى  - الدفوع  -المشكالت العملیة 

 3130 صحةالتوقیع

 -األوراق التجاریة  -قانون التجارة  - الدفوع  -المشكالت العملیة 
 1880 أحكام النقض

محاكم  -البطالن  - الدفوع  -التفتیش  -القبض  -المشكالت العملیة 
أحكام النقض - الجنایات   1709 

أحكام النقض -جرائم السب  -جرائم القذف  -المشكالت العملیة   9890 
النصوص القانونیة -اإلجتھاد  -الفقھ  -المشكلة التنفیذیة   2336 

الشرح - قضاء النقض  -المسكوكات والزیوف المزورة والتزویر  . 10481 
 -التحقیق  -الشاھد  - المسائل الجزائیة  - اإلشكاالت اإلجرائیة 

اإللتزام -المحاكمة   3358 

الشیخ التباني - المخالفین  - العقیدة  - األشعریین   3011 
الشیخ التباني - العقیدة  - األشعریین   3010 
العالم العربي  -رعایة  -األطفال   6948 أمن الطفل -

اإلعالم -حقوق مدنیة  -قوانین وتشریعات  -األطفال   8185 
اإلدمان -المخدرات  -أحكام تنظیمیة  -القانون  -المكافحة األمنیة   7385 

مراكز المعلومات - المكتبات   10160 
العامةالمكتبة  - المكتبة الوطنیة  -مراكز المعلومات  - المكتبات   5459 

قسم التزوید -مراكز المعلومات  - المكتبات   1146 
مصر -مكتبة اإلسكندریة  - المكتبات   2858 

العملیات الفنیة - المدارس الثانویة  - المكتبات   9447 
المراكز الثقافیة - المكتبات   3783 

المصادر اإللكترونیة - المكتبات   6232 
مكتبات الكلیات -األطفال مكتبات  -المطبوعات  - المكتبات   6287 

التوثیق - المعلومات  - المكتبات   2906 
تسویق  - خدمات المكتبات  -المعلومات الوثائقیة  - المكتبات 

 2382 المعلومات

الكتابة -الحضارات اإلنسانیة  - المكتبات   6949 
العولمة - المكتبات   8458 

تكنولوجیا التعلیم - المكتبات   7596 
الرقمیة المكتبات   1462 التنظیم الوطني للمكتبات -

أوعیة  -الطباعة  - مراكز المعلومات  - المكتبات العصریة 
 8195 المعلومات

 47 التربیة - الثقافة - المكتبة المدرسیة
المكتبة الجامعیة - المكتبات العامة  -المكتبة المدرسیة   7945 

التكنولوجيالتطور  -المعلومات  -المكتبة المدرسیة   9331 
العصور اإلسالمیة  -مناھج البحث  -المكتبة التاریخیة  التفكیر  -

 6114 اإلسالمي

 10567 المكتبة العلمیة
القانون العام -األمن الغذائي -اإلكتفاء الذاتي  393 

المسئولیة الجنائیة - اإلكراه   1781 



الشریعة  -اإلكراه المدني   235 التعویض -القانون -
المواصالت - النقل  1377 

القانون الدولي -القانون البحري  -الشحن  -النقل   6136 
المسؤولیة المدنیة - حوادث الحاویات  -النقل البحري   4408 

قانون التجارة  -المرسل إلیھ  -المركز القانوني  -النقل البحري 
 2893 البحریة

أراء الفقھ - أحكام النقل  - قانون التجارة البحریة  -النقل البحري   10141 
عقد الشحن والتفریغ -النقل البحري   6239 

دعوة المسؤولیة و التنازع - إتفاقیة النقل الدولي  -النقل الدولي  . 2282 
 -الدستوریة  -محكمة النقض  -الطیران المدني  -النقل الجوي 

البروتوكوالت الدولیة -المعاھدات   10143 

األحكام اإلجرائیة -الناقل الجوي مسؤولیة  -النقل الجوي الدولي   7399 
القانون الدولي المعاصر -السكان -النقل القسري  78 

أحكام فقھیة -التكییف الشرعي  -األوراق النقدیة  -النقود  . 7800 
المصرف المركزي - النظام النقدي  - النقود ، قانون   6522 

 10158 النقود و البنوك
آثار العقد - الفسخ - زوال العقد  -اإلقالة   3506 

عقد البیع -اإلقالة   4422 
المسؤولیة العشریة -عقد المقاولة  - المھندس المعماري  - المقاول   5025 
إلتزام المرافق العامة -تشریعات  - الوكالة  - عقد العمل  - المقاولة   7642 

المقاتل غیر الشرعي -القانون الدولي اإلنساني  -المقاتل   . 1460 
الصفقات العمومیة - المالي المقابل   4660 

الشریعة اإلسالمیة -القانون  -المعامالت المصرفیة  -المقاصة   3928 
بناء  -إدارة  - إقتصاد - الوقف اإلسالمي  -المقاصد الشرعیة 

 1639 . حضارة

األمن الجماعي الدولي - المقاومة اإلسالمیة  -المقتومة العربیة  516 
الفكریة الحقوق  - اإلقتباس  حقوق المؤلف -نظریة التطبیق  -  1370 

 - اإلنتخابات التشریعیة  -اإلنتخابات الرئاسیة  - اإلقتراع العام 
اإلشراف القضائي - اإلنتخابات المحلیة   3898 

الجریمة - اإلسالم  -اإلقتصاد   9376 
المصارف اإلسالمیة  -اإلقتصاد اإلسالمي   -العقود اإلقتصادیة  -

الوصایا و المواریث -قف الو - الزكاة   10181 

 -منظمة التجارة العالمیة  -العالقات اإلقتصادیة  - اإلقتصاد الدولي
 7053 التطورات المالیة

 1042 حقوق اإلنسان اإلقتصادیة - اإلقتصاد الدولي
اإلقتصاد الرأسمالي  -اإلقتصاد الدولي  العالقات - التبادل الدولي  -

 6040 اإلقتصادیة الدولیة

التجارة الدولیة -اإلقتصاد الدولي   7608 الجات - 
-السیاسة التجاریة  -تطور التجارة الخارجیة  -اإلقتصاد الدولي 

 9891 النظام اإلقتصادي العالمي

-التجارة الدولیة  - صندوق النقد الدولي  -اإلقتصاد الدولي 
 7054 المبادالت الدولیة

سیاسات التجاریة - صندوق النقد الدولي  -اإلقتصاد الدولي   9338 



التجارة  - قانون التناسب  - قانون التكالیف  -اإلقتصاد الدولي 
العالقات اإلقتصادیة الدولیة -الخارجیة   10370 

اإلقتصاد -غسیل األموال  -اإلقتصاد الدولي  . 6831 
التعاون اإلقتصادي الدولي - ا لتجارة الخارجیة -اإلقتصاد الدولي   10157 

الحراإلقتصاد   3038 
العقل العربي - اإلقتصاد السیاسي   1963 القومیة العربیة - 

العولمة -التكتالت اإلقلیمیة  -اإلقتصاد العربي   2241 
 10158 اإلقتصاد الفومي

اإلتجاھات  -المشكالت القانونیة  -حق المؤلف  -اإلقتطاف 
 1401 .القضائیة

عملیة التقییم -المقیم العقاري   5063 
الطالق -الزواج  -الحضانة  -الیتیم  - الحقوق الشرعیة  -  اللقیط  488 

قانون اإلجراءات  -ضمانات تنفیذھا  -المقرارات القضائیة اإلداریة 
قانون اإلجراءات اإلداریة - المدنیة  . 6727 

القضاء اإلداري الفلسطیني - المقررات القضائیة   839 
مجلس األمن الدولي - التعسف  - النقض   9453 

محكمة  -القواعد القانونیة  - التعویض  - المسؤولیة  -النقض المدني 
 1104 النقض

محكمة  -القواعد القانونیة  -التعویض - المسؤولیة  -النقض المدني 
 1353 النقض

إجراءات  - أحكام الطعن  -مجلس الدولة  - الطعن  -النقض اإلداري 
آثار الطعن - تقریر الطعن   8202 

الفقھ -المواد الجنائیة  -الطعن  - النقض الجنائي   3866 
طبیعة الفسخ القانونیة -أنواع الفسخ  -المقصود بالعقد   3652 

 5082 األقطاب الجزائیة
معالجات النصوص - الحاسوب  -المكتبة  - النظم   5449 

الجزاء التأدیبي -الموظف  -النظم التأدیبیة   7037 
المعلومات - المكتبات  -قواعد البیانات  - النظم   8095 

 3035 النظم اإلنتخابیة
النظام اإلنتخابي - النظام السیاسي  -النظم اإلنتخابیة   . 8693 

مصر -النظام الحزبي  - الشریعة اإلسالمیة  - النظم الوضعیة  . 6824 
حقوق اإلنسان - الشریعة اإلسالمیة  - النظم الوضعیة   . 5978 

قانون - النظم الوضعیة   4445 
التنظیم اإلداري -اإلداریة النظم   4061 

الشبكات -مراكز المعلومات  - المكتبات  -النظم المحسبة   2977 
القانون الدستوري -النظم السیاسیة  -النظم الدستوریة   17 

 -القاعدة الدستوریة  -النظریة العامة للدساتیر  -النظم الساسیة 
 188 الجزائر

 1665 النظم السیاسیة
السیاسیةالنظم  الحكومة - القانون الدستوري  -   3619 

اإلمارات  - الدساتیر  - اإلدیولوجیات السیاسیة  -النظم السیاسیة 
 9024 العربیة المتحدة



المعارضة -النظم السیاسیة   2929 
التحلیل التجریبي  -النظم السیاسیة  العالم العربي - النظام السیاسي  -  5388 

المبادئ الدستوریة - الحكومات  -الدول  -النظم السیاسیة   8325 
المذاھب السیاسیة -الحكومة  -الدولة  -النظم السیاسیة   7498 

النظام الدستوري -الدستور  -الحكومة  -الدولة  -النظم السیاسیة   9749 
 - النظریة العامة للدولة  - الحقوق و الحریات  -النظم السیاسیة 

 5570 الحكومات

الدولة - السلطة  -النظم السیاسیة   10549 
السلطة السیاسیة - النظم السیاسیة  الحكومة  -الالمركزیة السیاسیة  - 

 9750 الدیموقراطیة

القانون الدستوري -النظم السیاسیة   9756 
القانون الدستوري  -النظم السیاسیة   1371 السلطة السیاسیة -

السلطات  - أنواع الحكومات  - القانون الدستوري  -النظم السیاسیة 
 9246 العامة

النظریة العامة للدولة - القانون الدستوري  -النظم السیاسیة   187 
 -العمل البرلمانى  - البرلمان  - القانون الدستوري  -النظم السیاسیة 

اإلقتراع العام - الدیمقراطیة  -العضویة   618 

 -الحكومة  -الدولة - القانون الدستوري  -النظم السیاسیة 
اطیةالدیمقر  3403 

النظم السیاسیة المعاصرة -العولمة  -النظم السیاسیة  . 639 
فلسفة الحكومة - ذاتیة الدولة  -النظم السیاسیة   3089 

فوضى النظام  -العولمة والھویة  -النظم السیاسیة الدیمقراطیة 
حوار الحضارات - الدولي   3246 

 597 النظم القانونیة
نظام  -نظام الجرائم والعقوبات  - نظم الحكم - النظم القانونیة 

نظام األموال والعقود - التنظیم اإلجتماعي  -القضاء   6870 

النیابة العامة  -الضبط القضائي  -األجھزة الرقابیة  - النظم القانونیة 
الرقابة اإلداریة -  1898 

وسائل تطویر القانون -النظم اإلجتماعیة  - النظم القانونیة   6861, 10022 
 -مصادر التشریع اإلسالمي  -النظم اإلسالمیة  - م القانونیة النظ

نظام المعامالت المالیة -نظام العقوبات والجرائم   10628 

الدولة اإلسالمیة -النظام اإلسالمي  - النظم القانونیة   . 8448 
 - األجلوسكسونیة  -الالتینیة  -الحكم القضائي  - النظم القانونیة 

مصر -العربیة   6421 

السابقة القضائیة  - النظم القانونیة  القانون  -التطبیق المعاصر  -
األنجلو أمریكیة -القضائي   9881 

الشرائع  -حقوق اإلنسان  - الشریعة اإلسالمیة  - النظم القانونیة 
 10464 . الوضعیة القدیمة

 -الشرائع الشرقیة  -مصادرالقانون  - النظم القانونیة واإلجتماعیة 
الخاصنظم القانون   6864 

نظام  - نظم الحكم  -نظم القانون العام  - النظم القانونیة واإلجتماعیة 
نظام القضاء -الجرائم   6865 

 -التنظیم اإلدارى  -نظم القانون العام  - النظم القانونیة واإلجتماعیة 
الشرائع الشرقیة القدیمة - نظم القانون الخاص  -نظام الجرائم   6898 



النظم اإلجتماعیة - النظم القانونیة  . 6862 
عقوبات الحدود - المذاھب الفلسفیة العقابیة  -النظم العقابیة   2824 

الخبیر العقاري -األمالك العقاریة  -النظم العقاریة   7960 
الوطن العربي - المعلومات   3248 

صناعة المعلومات - التنمیة  - المعلومات   8485 
البحث العلمي - المعلومات   1230 
قضایا المجتمع - المعلومات   859 

ھیئات الحمایة - الحمایة  -المخاطر  -المعلومات واألنترنت   2326 
األنترنت - االرھاب  -اإلعالم   7776 

مناخ األعمال - الجوانب القانونیة  -األعمال   6755 
حریة اإلعالم - مصادر قانون اإلعالم  -القانون الدولي  -اإلعالم  . 5821 

العالمات التجاریة - اإلعالن   - اإلعالنات في القانون اللبناني  - 
 100 قوانین

جرائم األعمال -األعمال التجاریة  -األعمال المالیة   . 9586 
إدارة التنفیذ -قاضي التنفیذ  - التنفیذ الجبري  -األعمال الوالئیة   2781 

البرید اإللكتروني - اإلعالن االقضائي  6176 
 -التشریع المصري  -أحكام المسؤولیة الجنائیة  -األعمال البنكیة 

 7943 التشریع الجزائري

الخداع اإلعالني - التضلیل اإلعالني  - اإلعالن التجاري   . 9649 
الشركات  -المحل التجاري  - نظریة التاجر  -األعمال التجاریة 

القانون التجاري -التجاریة   3069 

األوراق التجاریة  -الشركات  - المتجر  - التاجر  -األعمال التجاریة 
العملیات التجاریة -  4024 

 - القانون التجاري  -المحل التجاري  - التاجر  -األعمال التجاریة 
القضاء -التشریع   10642 

الشركات - التجار  -األعمال التجاریة   4277 
شركات  -شركة التضامن  -الشركات  - التجار  -األعمال التجاریة 

مجلس  - السندات  -أنواع األسھم  -المساھمة شركات  -األموال 
 اإلدارة

1258 

القیاس  -األعمال التجاریة  األوراق  -عملیات البنوك  - اإلیداع  -
 6026 التجاریة

 -المحل التجاري  -شركات األموال  -األعمال التجاریة 
 8947 القیود -الملكیةالصناعیة 

قانون التجارة  - المدني القانون  -قانون الشركات -األعمال التجاریة 
 807 الجدید

التشریعات العربیة -األعمال الجرمیة   7387 
الرضا عن الغیر  -األعمال الطبیة  القانون  -الرضاء الطبي  -

القانون الكویتي -المصري   1686 

 7924 - اإلعالن القضائي
عمل المرأة - اإلعالنات التجاریة   2058 

 - التشریعات العربیة  -المرافعات قانون  - اإلعالنات القضائیة 
 5386 الیمن

 9525 المعونات الثنائیة



ھیئة  -طبیعة العمل  - دوره  -محل التحكیم  - المعنى الموضوعي 
 9490 التحكیم

 - أنواع البصمات الجسدیة  -المعنى القانوني للبصمة الوراثیة 
الوراثیة الحكم الشرعي للبصمة  -مراحل إكتشاف البصمة الوراثیة 

ملفات فقھیة جدیدة تطرقھا  - التطبیقات العلمیة للبصمة الوراثیة  -
 البصمة

1014 

التشریع الجزائري -إستغالل المیاه  -إستعمال المیاه  -النظام   5028 
النظام التشریعي - نظام الزوجین  - النظام المالي  991 

 -الجنائي  التشریع -العقوبات  - النظام الجنائي  -النظام اإلسالمي 
 4104 الفقھ الجنائي -اإلثبات 

القانون - الشریعة اإلسالمیة  - النظام اإلقتصادي   2359 
 -المجلس التأدیبي  -المحضر القضائي  -الموثق  - النظام التأدیبي 

 1941 الطعن

العقاب في النظام التأدیبي - التجریم  - النظام التأدیبي   3399 
التأدیب -التأدیبي الجزاء  - النظام التأدیبي   5417 

الوظیفة العمومیة - قانون العمل  - النظام التأدیبي   4764 
المسؤولیة المدنیة -التعویض  - الضرر البیئي  -النظام البیئي   3876 

الملكیة الفكریة  -النظام التجاري العالمي  - القانون  -إتفاقیة التربس 
 3964 المصري

بيالنظام النیا -النظام البرلماني   7604 
- النظام الرئاسي  -عالقة البرلمان بالحكومة  -النظام البرلماني 

السلطات المحلیة -السلطة المركزیة   . 620 

تعویض الدولة -النظام الجنائي اإلسالمي  المضرور من الجریمة  - 
 10363 التشریعات المعاصرة -

 2747 العولمة - النظام العالمي - النظام الدولي
إتفاقیة  - الملكیة الفكریة  - منظمةالتجارة العالمیة  -الدولي النظام 

 7592 . مراكش

اإلتحاد اإلفریقي -النظام الدولي   3722 
 -التحالف الدولي  - األمم المتحدة  -القانون الدولي  -النظام الدولي 

المسؤولیة الدولیة - حرب الخلیج   1160 

 735 النظام الدولي الجدید
قضایا المسلمین - معالم النظام  - الجدید النظام الدولي   610 
وثائق الحالة المدنیة - مسك السجالت  -النظام الحالة المدنیة   8684 

 4117 النظام الدبلوماسي
 - األشخاص الطبعیین  -الجبایة  - الحدیث  - النظام الجبائي

الجزائر -المعنویین   5964 

 -األردن  -مصر  - لبنان  - النظام السیاسي  - النظام الدستوري 
اإلمارات -العراق  -فلسطین  . 2701 

المجلس  -وسائل التعبیر المؤسساتي  -النظام الدستوري الجزائري 
 190 الوطني اإلنتقالي

عھد األمیر عبد  -السلطات الثالث  - النظام الدستوري الجزائري 
 189 القادر

النظم الدیمقراطیة -مقوماتھ  -النظام الحزبي   2887 
الخالفة اإلسالمیة - النظام الرئاسي األمریكي  3713 



الجزائر -نظام الحكم  -النظام السیاسي   4984, 4985, 4986 
الدساتیر المعاصرة -المباديء الدستوریة  -النظام السیاسي   510 

 -الصالحیات  -رئیس الحكومة  -الوزیر األول  -النظام السیاسي 
الجزائر -المسؤولیة السیاسیة   9977 

1996دستور  - النظام السیاسي الجزائري  . 10527 
حاالت تنازع اإلختصاص -محكمة التنازع  -النظام القانون   1776 

األنسجة العمرانیة القدیمة  - تدخل المرقي العقاري  -النظام القانون 
55-16المرسوم التنفیذي رقم  -  2222 

 9547 النظام القانوني
األنھار العربیة -ار الدولیة األنھ -النظام القانوني   1345 
األمالك العمومیة -األمالك الوطنیة  - النظام القانوني  8494 
العقود - األصول المالیة المنقولة  - النظام القانوني  - swaps. 9678 
 -مجال التحكیم  -التحفظیة  -التدابیر الوقتیة  - النظام القانوني

أحكام التحكیم -الصیغ التحكیمیة   550 

03- 20أمر  -عصابة األحیاء  - النظام القانوني  6403 
إندماج الشركات -النظام القانوني   6932 

التشریع الجزائري -مالیة البلدیة  -النظام القانوني   5374 
البیع باإلیجار -وكالة عدل  -النظام القانوني   234 

إنقضاءه -آثاره  - إتفاق التحكیم  -النظام القانوني   3826 
تحدیث  -النقل الجوي الدولي  -إتفاقیة مونتریال  -النظام القانوني 

 3992 نظام وارسو

مجلس المنافسة -النظام القانوني   213 
التشریع  -حقوق اإلنسان  -مجلس الوطني  -النظام القانوني 

 4923 الجزائري

2020دستور  - 01/10األمر  -مجلس المحاسبة  -النظام القانوني   8056 
السالمة و الصحة - النقل البحري  -مجال النقل  -النظام القانوني   6025 

األخطار الكبرى -مرفق الحمایة المدنیة  -النظام القانوني   8960 
إستغالل األراضي الفالحیة -النظام القانوني  . 2406 
المنفعة العامة -نزع الملكیة  -النظام القانوني   4879 

مفتشیة العمل -النظام القانوني   8227 
اللجان اإلداریة  -الجزائر  -المنازعات الضریبیة  -النظام القانوني 

لجان الطعن -  7964 

الممتلكات الثقافیة العقاریة -النظام القانوني  . 1136 
 -  01/21القانون العضوي  -اإلنتخابات المحلیة  -النظام القانوني 

 5029 نظام اإلنتخابات

سریة الحسابات - اإللتزام البنك  -النظام القانوني   7362 
المؤسسة اإلقتصادیة اإلشتراكیة -المؤسسة  -النظام القانوني   - 

 10202 الجزائر

الجزائر - اإلستثمار  - المؤسسة العقاریة  -النظام القانوني   2061 
المنطقة اإلقتصادیة الخالصة -النظام القانوني   5009 

الجزائر -قتصادیة الوحدات اإل -النظام القانوني   9295 
الوكالة الوالئیة -النظام القانوني   8706 



التشغیل -الوكالة الوطنیة  -النظام القانوني   9218 
التشریع الجزائري -الوقف  -النظام القانوني  . 4957 

القضاة -الخطأ التأدیبي  -المجلس األعلى للقضاء  -النظام القانوني   
. 5212 

 -إجراء التربص  - اللجان التقنیة  -اللجان اإلداریة  -النظام القانوني 
 6611 إجراء الترسیم

المحاكم الجنائیة الدولیة -النظام القانوني  . 329 
 - 12القانون العضوي رقم  -األحزاب السیاسیة  -النظام القانوني 

الجزائر - 04 . 1077 

اصالقانون الدولي الخ -األحكام االجنبیة  -النظام القانوني   . 6648 
األراضي الفالحیة  -النظام القانوني   - الملكیة العقاریة الخاصة  -

الحمایة الجزائیة -الحمایة المدنیة  -السند الرسمي   . 821 

الشركة المساھمة -األرباح  -النظام القانوني   9115 
أساس الخطأ - المسؤولیة اإلداریة  -النظام القانوني  . 2297 

فرنسا -بریطانیا  -مصر  -المسؤولیة السیاسیة  -النظام القانوني   3769 
اإلشھار  -المنتجات والخدمات  - اإلشھار  -النظام القانوني 

 5094 .التجاري

حریة المالحة -سیادة الدول  - المضائق البحریة  -النظام القانوني   4934 
الجزائر - المساحات الخضراء  -النظام القانوني   9321 

اإلستثمارات األجنبیة النفطیة - النظام القانوني . 6985 
منظمة التجارة العالمیة - اإلغراق  -النظام القانوني   1201 

 -التشریع الجزائري  -البناء في أرض الغیر  -النظام القانوني 
 8462 . القانون المدني

التشریع الجزائري - التمثیلیات العمالیة  -النظام القانوني   6800 
العقد - التأجیر التمویلي  - النظام القانوني  8945 

اإلنتخاب  - البرلمان  -النظام القانوني   5540 عضو البرلمان -
حفظ الحق -الترقیة العقاري  -النظام القانوني   10618 

التسویق في الجزائر -النظام القانوني   6404 
العطل -التشریع الجزائري  -النظام القانوني   8233 

التعاقد -النظام القانوني  تشریعات - المناقصات  -   3467 
البطالن - اندماج الشركات  -النظام القانوني   7829 

آلیات الحمایة -حقوق اإلنسان  -الحمایة الدولیة  -النظام القانوني  . 4916 
إنجلترا - الجماعات المحلیة  -النظام القانوني   2028 

البلدیةنظام  - الجماعات اإلقلیمیة  -النظام القانوني   5340 
مصر -الدولة اإلسالمیة  - الجنسیة  -النظام القانوني   . 5886 

الجزائر - الجمعیات  -النظام القانوني   752 
الدستور الجزائري -الجان البرلمانیة  -النظام القانوني   9185 

التنظیم اإلداري - الدائرة  -النظام القانوني   6740 
القانون  -الحبس المؤقت  -النظام القانوني   -اإلجراءات الجزائیة  -

 9757 الجزائر

األحكام - الجرائم اإلنتخابیة  -النظام القانوني   5502 
النقض -محكمة اإلحالة -الخصومة  -النظام القانوني   6814 



 -المدنیة  - قانون المرافعات  -الحكم القضائي  -النظام القانوني 
 9507 التجاریة

الخصم - الدستوریة  الحقوق -النظام القانوني   2634 
الدفاع اإلقتصادي -النظام القانوني   6547 

الفساد - الرشوة  -النظام القانوني   5019 
مبادئ  - فلسطین  -إسرائیل  - السلطة التشریعیة  -النظام القانوني 

 1873 . القانونیة

الوطنیة  - الشخصیة القانونیة للشركات عبر  -النظام القانوني 
 8208 .المعاصرة

الشیك -النظام القانوني   9034 
الشركات  -النظام القانوني   207 تعدد الجنسیات -

الشركة القابضة -النظام القانوني  . 988 
السكن الترقوي -النظام القانوني   4802 

السكنات الوظیفیة -النظام القانوني   4219 
اإللغاءدعوى  -المنازعات  - السكنات الوظیفیة  -النظام القانوني   1793 

المنازعات المترتبة عنھا - السكنات الوظیفیة  -النظام القانوني   . 8551 
الصفقات العمومیة اإللكترونیة -النظام القانوني   5353 

تسییر الموظفین - القرارات اإلداریة  -النظام القانوني   5373 
اإلدارة -القرارات القضائیة اإلداریة  -النظام القانوني   7484 

المؤسسات  -اإلدارات  -العالقة الوظیفیة  -النظام القانوني 
 290 . العمومیة

القضاء - الفقھ  -عالقات العمل  -العادة المھنیة  -النظام القانوني   2659 
الوضع  -عملیة اإلستثمار  - العقار الصناعي  -النظام القانوني 

 4804 القانوني

القرض الدولي - العقد  -النظام القانوني   10271 
الترقیة العقاریة - طور البناء  -بیع الغقار  -النظام القانوني   9294 

اإلجراءات -تعدد الحجوز  -النظام القانوني   6161 
حق  - العقار  -الوصایا المستترة  -حمایة الورثة  -النظام القانوني 

 10522 اإلنتفاع

العطل و الغیابات - حمایة األجور  -النظام القانوني   5562 
2إطار المعامالت اإللكترونیة -حمایة المستھلك  -النظام القانوني   10602 

الرقابة -دیوان المحاسبة  -النظام القانوني   627 الرقابة األداریة - 
النشر -الصحافة  -حریة التعبیر  -النظام القانوني   6808 

حكومة الشركات -النظام القانوني   5791 
التشریع الجزائري - صة البناء رخ -النظام القانوني   5115 

سلطات الضبط اإلقتصادي -النظام القانوني   8373 
السكنات المؤجرة -صیانة السكنات  -النظام القانوني   6137 

السكنات اإلجتماعیة -عملیات التنازل  -النظام القانوني   8082 
عملیات الصیرفة  -النظام القانوني   2921 الصیرفة اإلسالمیة -

عملیات حفظ السالم -النظام القانوني  . 5567 
مھام وأعمال -عضو البرلمان  -النظام القانوني   5543 

التشریع الجزائري -عقد ھبة العقار  -النظام القانوني   2922 



عقد اإلستشارة الھندسیة -النظام القانوني  . 10326 
 1063 النظام القانوني للوساطة الجزائیة

السكن الترقوي المدعم - للسكن النظام القانوني   6138 
القانون اإلداري الجزائري -الوالي المنتدب  -النظام القانوني  10627 

الفساد ومكافحتھ - الھیئة الوطنیة للوقایة  -النظام القانوني  6328 
العقار السیاحي في الجزائر- النظام المؤسساتي  -النظام القانوني  6263 

التشریع الجزائري-المینائیة  االمالك-النظام القانوني   10275 
إنتخاب المجالس -الجماعات المحلیة -النظام القانوني   2027 

القضاء الجنائي الدولي -النظام القانوني الدولي   9743 
حمایة البیئة -النظام القانوني الدولي   3335 

بطاقة الدفع اإللكتروني -النظام القانوني  1083 
التشریع الجزائري - البیع  عقد-النظام القانوني   6271 

المحاكم العلیا.النظام المؤسساتي-النظام القانوني  2920 
الجزائر - نظریة اإلختصاص  -مبادئھ  -النظام القضائي   347 

الجزائر - نظریة اإلختصاص  -النظام القضائي   346 
مجلس الدولة - المحاكم اإلداریة  -النظام القضائي   3958 

اإلسالم - القضاة  -القضائي النظام   4249 
الفصل -اإلثبات -إقامة الدعوى الدولیة  -النظام القضائي الدولي   . 4314 

المعاھدات الدولیة -القرینة  -النظام القضائي الدولي   10424 . الطعن - 
العرف الدولي -طرق الطعن  -القرینة  -النظام القضائى الدولى   10428 

التطبیقات القضائیة - القانون والفقھ  - اآلداب العامة  -النظام العام   9486 
الشریعة  - القوانین الوضعیة  -العالقات الخاصة  -النظام العام

 5884 . اإلسالمیة

العولمة - العالقات الدولیة  -عالمیة اإلسالم  -النظام العالمي  الفكر  -
الفكر اإلسالمي - الغربي   5845 

 7371 النظام العالمي الجدید
حقوق  - األمم المتحدة  - تقریر المصیر  - النظام العالمي الجدید 

 132 . اإلنسان

السیاسة  -منھجیة ابن خلدون  -الحركة العربیة  -النظام العربي 
 1966 السوفیاتیة

الملكیة - العقار - النظام العقاري   9264 
الفقھ اإلسالمي -المعامالت   3432 

 -الشركات واإلفالس  -البیع  - العقد  -  الملكیة - ال فقھ  -المعامالت
الرھن والكفالة -الوكالة   9625 

القانون األردني - الفقھ اإلسالمي  - أثر العیب  -المعامالت المالیة   6097 
العقود  - نظریة الحق  -قانون األنترنیت  - المعامالت الرقمیة 

 1061 .الرقمیة

 - مؤسسات األطفال  -األطفال المجرمون  -المعاملة الجنائیة 
 9974 .الرعایة

القانون الوضعي - الفقھ اإلسالمي  - المرأة  -المعاملة العقابیة  . 1785 
المسجون -النظام العقابي  -المعاملة العقابیة   2821 

 4056 المعاھدات



اإلتفاقیات -القانون الدولي  -المعاھدات   6092 
العالقات الدولیة -المعاھدات   6514 

اإلعتراض  -اإلستئناف  -األروبیة  -براءات اإلختراع  -المعاھدات 
التنفیذ -  673 

حمایة حقوق اإلنسان -المعاھدات األوروبیة   2923 
 5012 المعاھدات الدولیة

الرقابة الدستوریة - النظام القانوني  -المعاھدات الدولیة   1016 
البطالن  -لیس التد -التصدیق  -المفاوضات  -المعاھدات الدولیة 

 5325 النسبي

الحرب -المعاھدات الدولیة   6505 
السیادة الوطنیة -المعاھدات الدولیة  . 3422 

الشریعة اإلسالمیة - القانون الدولي العام  -المعاھدات الدولیة   4836 
القانون الدولي -المعاھدات الدولیة  . 822 

اإلنابة معاھدات  -القضاء الجنائي  -المعاھدات الدولیة   8098 . مصر -
القضاء الدولي -المعاھدات الدولیة   1251 

القضاء الدستوري  - القضاء الدستوري  -المعاھدات الدولیة 
 9339 المجلس الدستوري الفرنسي - المصري

القانون الدولي - الفقھ اإلسالمي  -المعاھدات الدولیة  . 4018 
تفسیر المعاھدات -المعاھدات الدولیة   140 

البطالن و اإلنھاء - حل المنازعات الدولیة  -المعاھدات الدولیة   . 5126 
القاضي الجنائي -المعاھدات الدولیة  4041 

 7354 المعاھدات غیر المتكافئة
أوجھ  -أدلة اإلثبات  - الخبرة  -اإلعتراف  -الشھادة  -المعاینة 

 9776 .بطالنھا

دور - رائم البیئیةمتابعة ج- التلوث-الجرائم البیئیة -المعاینة
 2179 .الجمعیات

مبادئ النقض -األحكام الجنائیة  -المعارضة   8133 
 -أھمیتھا  - مفھومھا  - الوضعي  -الفكر السیاسي  -المعارضة 

 9124 واقعھا

الحمایة  -المعرفة الفنیة  -الحمایة السریة  -المعارف التكنولوجیا 
 4645 الجنائیة

العلميالبحث  -المعارف العامة   10114 
الشھید -المجاھد  - التقاعد  -المعاشات  المصالحة  - المیثاق السلم  - 

ضحایا األحداث -الوطنیة   6694 

عربي -إنجلیزي  -المعاصر   7767 
القانون الوضعي -المعاق ذھنیا  - اإلعاقة   3053 

القوامیس -اللغة اإلنجایزیة   1808 
نظریة الكفالة -نظریة الوكالة  - اإلعتماد المستندي   6598 

البنك  - اإلعتماد المستندي  الخصم - آ ثار عقد البیع - الحجز  -  4110 
 -األعراف الدولیة  -التجارة اإللكترونیة  - اإلعتماد المستندي 

 10541 التشریع الداخلي

الكفالة البنكیة -العملیات البنكیة  - اإلعتماد المستندي   6556 
الشریعة اإلسالمیة - لتجارة الجدید قانون ا - اإلعتماد المستندي   2891 



 9356 اإلعتماد المصرفي
الكمبیالة -التوثیق -األعراف  -القواعد  -اإلعتمادات المستندیة   3966 

 -الخطأ  -الملكیة الفنیة  -الملكیة األدبیة  -حقوق المؤلف  - اإلعتداء 
التعویض - الضرر   3796 

الفعل  -اإلستغالل الجنسي  -دعاوى التحرش  -اإلعتداء الجنسي 
 7576 .الفاضح

 4714 اإلغتراب الوظیفي
الحكم الغیابي -اإلعتراض   398 

قرارات التحكیم  -اإلعتراف  إنقاذھا -األجنبیة  -  1222 
 2374 اإلعتصام

 -اإلفراج  -التعذیب  -اإلعتقال الجنائي  - اإلعتقال السیاسي 
الدولةقضاء مجلس  -أمن الدولة  -التعویض   7735 

 1918 المعجم
عربي - المصطلحات القانونیة  -المعجم القانوني   2916 

عربي - الجزء الثاني  -المعجم القانوني   2917 
إنكلیزي -عربي : المعجم القانوني   4338 

 7594 المعجم العملي
الجنایات -القانون الوضعي  - اإلعدام  أحكام  -میزان الشریعة  - 

 8259 القضاء

اآلثار القانونیة المترتبة على الطبیعة -المعیار الممیز للعقد اإلداري 
 9877 اإلداریة

المدني والمقاتل - األھداف العسكریة  - المعیار الشخصي   5352 
الحمایة  - المعیار القانوني للموت  - المعیار الشرعي للموت 

معصومیة الجثة -الشرعیة والقانونیة الجثة  . 4256 

 7593 اإلغراق
حیاة دمحم بن عثمان الكبیر -المغرب االوسط   5103 تاریخ تلمسان - 

معاھدة  - األحكام السیاسیة  - الوحدة المغاربیة  -المغرب العربي 
 381 اإلتحاد

التكامل -التنمیة اإلجتماعیة  -المغرب العربي   2090 
 9291 النظریات االقتصادیة
 4056 النظریات الخاصة
األشخاص العامة -ل العام الما -النظریة   6714 

 ,7898 ,7897 ,6913 ,5147 ,3486 النظریة العامة
9676 

 626 القانون اإلداري -األثراء  -النظریة العامة 
مصادر القاعدة القانونیة  -أنواع القواعد القانونیة  -النظریة العامة 

القانون الجزائري -  9168 

القانون المدني  -اإللتزام  - النظریة العامة  - التصرف القانوني -
 4254 الجزائر

السیاسة األمنیة -علم إجتماع  -األمن  - النظریة العامة  . 2693 
اإللتزام - النظریة العامة  الدفع بعدم - الفسخ القضائي  -العقد  - 

 10593 التنفیذ

القانون المدني -مصادر  -اإللتزام  - النظریة العامة   8667 



حیاد القاضي -طرقھ  -عبئھ  -اإلثبات  - العامة النظریة   4913 
المواد المدنیة  -األحوال الشخصیة  - النظریة العامة  ا لمواد -

 1429 التجاریة

تحریك  -التقنین الجدید  - المسؤولیة الدولیة  - النظریة العامة 
 2363 المسؤولیة وتنفیذھا

الشریعة اإلسالمیة - القانون الوضعي  -اإلستقالة  - النظریة العامة   7441 
الشرعیة - القانون  - النظریة العامة   8756 

العقود اإلداریة - النظریة العامة   5231 
الدولة - نظم الحكم  -النظریة العامة للدولة   . 5900 

النظریة العامة  -النظریة العامة للدولة  - النظریة العامة للدستور 
 599 للحكومة

موضع  -ماھیة الجریمة المستحیلة  -النظریة العامة للشروع 
 7855 .الجریمة المستحیلة في نظریة الشروع

األصول  -القاعدة القانونیة التشریعیة  - النظریة العامة للقانون 
تقسیم القانون -العامة للقانون   1039 

التشریع الجزائري -انظریة العامة للحق  - النظریة العامة للقانون   5803 
 -مصادر القانون  -تقسیمات القانون  - للقانون النظریة العامة 

 3184 تطبیق القانون

األصول الفلسفیة  -تقسیمات القانون  - النظریة العامة للقانون 
النظریة العامة للحق  - للقانون   -مصادر الحق  -الحق وأركانھ  -

القوانین الجزائریة -زوال الحق - إثبات الحق   
307 

المحكمة اإلتحادیة العلیا في  - الدستوري  النظریة العامة في التفسیر
 10324 . التفسیر الدستوري

الخطاب -مفھوم القانون  -علم التاریخ  -المعرفة التاریخیة   1505 
عقود تبادل المعرفة  - تحدید نظام المعرفة العلمیة  -المعرفة العلمیة 

رقابة المحاكم -  5798 

 5197 المعرفة الفنیة
القانون أمریكي -ظریة العقد ن - المعرفة الفنیة   945 

اإلمتیاز التجاري -عقد الفرانشیر  - المعرفة الفنیة   - 4448 
مشروعیة الزرع - مشروعیة النقل  - األعضاء البشریة  -الحظر  - 

مصر - اإلباحة   9971 

العملیات الطبیة -الوصیة  - التصرف القانوني  -األعضاء البشریة   
 4398 المعیار الشرعي -

اإلتجار باألعضاء البشریة - الحمایة الجنائیة  -األعضاء البشریة   358 
إعسار  - فقھ االسرة  - المعامالت المالیة  -وسائل اثباتھ  -اإلعسار 

أحكام المعسر -الدولة   6224 

الحبس -نظریة الحق -اإلعسار  3533 
 1496 اإلفالس
إنتھاء اإلفالس - إلجراءات اإلفالس  - اإلفالس  8946 
 2801 القوانین العربیة -العجز المالي  - القانون التجاري -اإلفالس 

الصلح -الطعن  - محكمة النقض  -اإلفالس   2596 
 -المفلس  -التفلیسة  - التظھیر  - األوراق التجاریة  -اإلفالس 

 6030 القانون التجاري

المدین - اآلثار المالیة  -اإلفالس   8081 



 -التفلسة  -المسؤولیة الجنائیة  - ریة المسؤولیة التجا -اإلفالس 
 1862 جرائم اإلفالس

الشركات - التجار  -اإلفالس   711 
القانون الجزائري -التسویة القضائیة  -اإلفالس   8379 

الوكیل القضائي -القانون الجزائري  -التسویة القضائیة  -اإلفالس   10643 
الفقھ اإلسالمي -الخسارة المالیة  -اإلفالس   4605 

القانون الدولي الخاص -اإلفالس   4111 
تعلیق على إجتھاد -اإلفالس   5368 

 -األعمال التجاریة  - المفلس  -القانون  -جرائم اإلفالس  -اإلفالس 
اإلشھار -الحكم   3564 

قوانین و تشریعات -اإلفالس   866 
اإلطار القانوني -معالجة اإلفالس  -اإلفالس البنكي   4903 

اإلعسار المدني -البطالن  - اإلفالس التجاري  6167 
المسئولیة الشركة - الشركات المتعددة الجنسیات  -اإلفالس الدولي   9272 

الشركات-اإلفالس   10498 
الطعن-اإلفالس  - طریق الطعن في الحكم  -األفالس  3563 

 5030 المفوض
التشریع  - واآللیات الھیئات  -تسییر البیئة  -النفایات المنزلیة 

 10096 الجزائري

آلیات الرقابة -آلیات التسییر  -تسییر البیئة  -النفایات الصناعیة   10581 
 -مسابقات التوظیف  -الوظیفة العمومیة  -المفتشیة العامة 

اإلدارات العمومیة - المؤسسات   5419 

التشریع الجزائري -اإلفراج المشروط   6399 
الغاء اإلفراج -انقضاء العقوبة  -اإلفراج المشروط   9606 

الفقھ المالكي - الوالیة على المال  - الحضانة  -النفقات   3215 
المیزانیة العامة للدولة -اإلطار القانوني  - النفقات العامة  . 6739 

مصر - القضاء  - الطاعة  -الحضانة  - النفقة   139 
 3224 االمم المتحدة

الحمایة البیئیة - القانونیة النظم  -االمن البیئي   3382 
جھة الخارج  -أمن الدولة  -الحمایة القانونیة  - االمن السیاسي 

 2541 .والداخل

الحمایة الوقائیة -التشریع الجزائري-االمالك الوطنیة العمومیة
الحمایة القضائیة لالمالك- لألمالك . 8493 

الجزائیةالحمایة  - منازعات الوقف  -االمالك الوقفیة   10205 
حاالت النزاع - اإلطار التطبیقي للشغور-االمالك الشاغرة . 6473 

دعوى اإللغاء -التشریع الجزائري  -االمالك العقاریة  . 143 
المرسوم  -دواوین الترقیة والتسییر العقاري -االمالك العقاریة 

 778 .التنفیذي

اإلفالس -الشیك  - السند اإلذني  -الكمبیالة  -االوراق التجاریة   7521 
النظریة - االحكام  -االلتزام   8480 

التمسك باالنعدام -آثار االنعدام-االنعدام  6529 
القانون الدولي العام -االتجار بالنساء   6837 



 6525 االتجار باألعضاء البشریة
منظمة  - القرارات الدولیة  -المعاھدات الدولیة  -االتفاقیات الدولیة 

المتحدةاالمم   1205 

 - الحضانة  -الطالق  - أحكام محكمة النقض  - االحوال الشخصیة 
الزواج- النفقة   1620 

القانون الجنائي -القانون الدولي  - االختصاص الممتد إقلیمیا   1022 
األحكام األجنبیة  -المحاكم المصریة  -االختصاص القضائي الدولي 

مصر -  2608 

النظام الكویتى -الدستوریة المحكمة  -االختصاص األصلى   583 
المستجیر  -االستجارة   9928 . القانون الدولي -

األمن القومي - االستخبارات   9360 
االتفاقایات الدولیة -القانون الدولي  -االستیطان   180 

الفقھ  - النظام المالي للزوجین  -القانون الوضعي  - الذمة المالیة 
التشریعات العربیة -اإلسالمي   251 .التشریعات الغربیة - 

Cadre institutionnel - Droit de la publicité - Les 
régles matérielles. 2211 

Cadre juridique - Action administrative - Controle 
Juridictionnel. 7217 

Les cadres juridiques - Les créations industrielles - 
Les signes distinctifs - Droit de la propriété. 2417 

Les cadres juridiques de l'activité bancaire - Les 
mécanismes juridiques des opérations bancaires. 4589 

علم النفس الجنائي -الجریمة  - الذكاء   4236 
العدالة  - حریة اإلعالم  - اإلستبعاد اإلجتماعي  -الذكاء القانوني 

المواطنة السیاسیة - الجنائیة الدولیة  8975 

القانون  -الفقھ اإلسالمي  -التصرفات  - المعامالت  -التھمة 
 3963 الوضعي

الشروط الموضوعیة -الشروط الشكلیة  -القضاء الجنائي  -التھمة   2852 
الفقھ اإلسالمي -المیاه  -التلوث المائي  -التلوث   6841 

صندوق التعویضات -التأمین  -التلوث   7445 
حمایة البیئة -التلوث   6612 

القانون الدولي -المحیطات  -التلوث المائي  . 3230 
أنواع التلوث -التلوث البیئي   4382 

النظام القانوني -االتفاقیات الدولیة- حمایة البیئة -التلوث البیئي
 9963 الدولي

 المواد -مسؤولیة صاحب السفینة  -البیئة البحریة  - التلوث البحري
 8606 النفطیة

نوادي الحمایة والتعویض - المسؤولیة المدنیة  -التلوث البحري   7833 
حمایة الغذاء -األضرار  -التلوث الغذائي   4204 

الحمایة  - القانون اإلداري  -تشریعات البیئة  -التلوث الغذائي 
 40 القانونیة

 -الداخلي القانون  - التحكیم  -اإلدارة  - العقود  -البنود التحكیمیة 
 3797 التحكیم الدولي

الشركات الرأسمال - اإلستثمار  - التمویل المصرفي   975 



التكیف - المستثمر  -التمویل العقاري   793 
التنمیة  -التنمیة اإلقتصادیة  - التوریق  -التمویل العقاري 

 3809 .اإلجتماعیة

 - اإلمتیاز  -الرھن الرسمي  -التشریع الجزائري  -التمویل العقاري 
التأمین -الكفالة   49 

الضوابط المصرفیة -التمویل العقاري   4060 
المستثمر -شرح التنفیذ  -التمویل العقاري   7688 

لتشریعات المقارنة  -قانون  -التمویل العقاري   9880 القانون المدني -
 7032 التنویر
اإلعتماد  -الحساب الجاري  -الصكوك  - أعمال البنوك  -البنوك 

خطاب الضمان - الخصم  - المستندي   1217 

اإلئتمان -البنوك   8153 قانون - 
الودائع المصرفیة  -البنوك   -التحویل المصرفي  -واجبات البنك  -

المدفوعات -الحسابات المصرفیة   9354 اإلعتمادات المصرفیة - 

القرض  - الترقیة العقاریة  - المشاریع اإلستثماریة العقاریة  -البنوك 
الكفالة -الرھن الرسمي  -العقاري   7561 

الخدمات التجاریة  -البنوك   10187 .اللجنة المصرفیة -
الجرائم اإلقتصادیة  -البنوك   8758 القانون اللبناني -غسیل األموال  -

 -الودائع النقدیة  -الحساب الجاري  - الحسابات المصرفیة  -البنوك 
الحسابات السریة -اإلعتمادات المصرفیة   7517 

 - الخطأ  -الخصم  -الحساب الجاري  - القروض  -البنوك 
 3611 الضمانات

السریة المصرفیة - غسیل األموال  -البنوك  . 8059 
التأجیر التمویلي -البنوك اإلسالمیة الدولیة   6425 
القانون التجاري -البنوك التجاریة   3816 

التجاريعقد الرھن  -البنوك التجاریة   1538 
الصندوق الوطني  - التمویل العقاري  - البنوك التجاریة العقاریة 

عقد البیع -للتوفیر و اإلحتیاط   5831 

 9548 ,3739 التأمین
التشریع الجزائري -الكوارث  -المحالت السكنیة  -التأمین   5069 
 10322 األنترنیت - المسؤولیة -التأمین 
التأمین اإلسالمي-اإلسناد المكرر  - التأمین  8542 
 8543 القانون الخاص - التأمین

أنواع التأمین  -التأمین  المسئولیة - الدیة  -المشروعیة  -  8257 
 -النظام القانوني للتأمین في الجزائر  -أنواع التأمین  -التأمین 

التأمین الجوي -التأمین البحري  . 4673 

مبادئ التأمین -التأمین  . 10055 
ضمان البنوك  - تأمین الجریمة  - مفھوم الخطر  - التأمین تأمین  -

 1656 المسؤولیة المدنیة

التشریع الجزائري - خطر الحریق  -الممتلكات العقاریة  -التأمین   6344 
تطبیقات التأمین -المسؤولیة  -التأمین   8545 

التعویضات - األضرار البدنیة  -المسؤولیة المدنیة  -التأمین   3967 
التأمین اإلجباري -التأمین   4610 حوادث السیارات -المسؤولیة المدنیة  - 



التأمین التجاري -التأمین   5620 عقد التأمین - 
اإللتزام  - وثیقة التأمین  -عقد التأمین  -التنظیم القانوني  -التأمین 

 9689 العقدي

يالعصراإللكترون -مرافق المعلومات  - التدریب المھني  - التأھیل   1753 
القرارات -القوانین  -التشریعات  -التأمین   10662 

الضرر البیئي - التعویض  -التأمین   5469 
التأمین التجاري -الحكم الشرعي  -التأمین   -الزكاة  -المراھنة  - 

 9938 اإلسالم

العقار - اإلمتیاز  - اإلختصاص  -التتبع  -الرھن  -التأمین   4910 
اإلجتماعيالضمان  -التأمین   2894 

األحكام العامة -القانون الجزائري  -التأمین   820 
الفقھ اإلسالمي -التأمین   7932 

القانون الخاص -تعویض الضرر -التأمین   1644 
الترقیة العقاریة - الكفالة المتبادلة  -صندوق الضمان  -التأمین   2187 

قانون  - التأمین عقد  - فن التأمین  -عناصر التأمین  -التأمین 
 508 مبدأالتعویض -جزائري 

عقد التأمین -المسؤولیة المدنیة  - التأمین اإللتزامي   10310 
التعلیق على القانون - التأمین اإلجتماعي   1845 محكمة النقض - 

األضرار البدنیة - التعویض  - التأمین اإلجباري   8272 حوادث المرور - 
الركاب -لعامل ا -السائق  - التأمین اإلجباري   6954 المشاة - 

قانون -اإلسالم -التأمین   2962 
التأمین اإلسالمي -عقد التأمین  -التأمین التجاري   1658 السودان - 

مصر -محكمة النقض  -التأمین البحري   157 
إثبات الضرر - األخطار البحریة  -التأمین البحري   10554 

القانون  - القانون الفرنسي  -النظام القانوني  -التأمین البحري 
 4832 الجزائري

و ثائق ضمان اإلعتمادات  -اإلعتماد المستندي  -التأمین البحري 
 6358 .المستندیة

وثیقة التأمین العائمة - وثیقة اإلشتراك  -البضائع  -التأمین البحري   941 
البضائع- السفینة  -التأمین البحري   8544 عقد التأمین - 

 -األموال المؤمن علیھا  -عقد التأمین البحري  -البحري التأمین 
 758 المخاطر المؤمن منھا

التعویض -التأمین  -التأمین التعاوني   211 
التأمین ضد  - التأمین الصحي  -قانون التأمین  -التأمین الجماعي 

 9448 البطالة

تقادم الدعوى -مشروعیة التأمین  -التأمین الخاص   3108 
حق  - الملكیة الشائعة  -التأمینات الخاصة  -العقاري التأمین 

الحجز التنفیذي -الدیون  -اإلنتفاع   8356 

حقوق اإلمتیاز -الرھن  -التأمین العقاري  . 6607 
التشریع  -النظام القانوني  - الكوارث الطبیعیة  -التأمین العقاري 

 125 الجزائري

الحریق - التأمین ضد الحریق   9605 
على الحیاةالتأمین   6363 



 2963 التأمین على السیارات
القانون المدني -التعویض  - الكوارث الطبیعیة  -التأمینات   6678 

 - حقوق التأمین  -األحكام العامة  -الرھن  - أنواعھا  - التأمینات 
 6210 .حقوق اإلمتیاز

مبادئ - التأمینات   5872 
التعویض  - الطبیعیة الكوارث  - التأمین على السیارات  - التأمینات 

القانون المدني -الضرر -  6693 

الدفع بالقسط - التأمینات البریة  - التأمینات   4730 
سوریا -لبنان  -اإلمتیازات العقاریة  - الرھونات  - التأمینات   8264 
إنشاء الرھن  -الرھن الرسمي  -الضمان الخاص  - التأمینات 

آثار الرھن الرسمي -الرسمي  . 4908 

الكفالة  - التأمینات  الضمان  -اإلنابة الناقصة  - قضاء -عقد  -
 4454 بمجردالطلب

منحة الوفاة - قضاء النقض  -التأمینات اإلجتماعیة   1347 
التشریعات  -التأمینات اإلجتماعیة  األسریة - العمالیة  -  8775 

الوفاة - العجز  -الشیخوخة  -قانون  -التأمینات اإلجتماعیة   - 
المعاشات -البطالة  -إصابات العمل  - المرض  3771 

التأمینات العینیة -التأمینات الشخصیة  حق  - الرھن الرسمي - 
 535 القانون المدني - التقادم

التأمینات العینیة  -التأمینات الشخصیة  الرھن -الكفالة  -  37 
 - الرھن الرسمي  -الكفالة  -التأمینات العینیة  -التأمینات الشخصیة 

حقوق اإلمتیاز - الرھن الحیازي  -ق اإلختصاص ح  4911 

الرھن - التأمینات العینیة  - المحل  -الكفالة  -التأمینات الشخصیة   . 2964 
الرھن  -الرھن الرسمي  -التأمینات الشخصیة  -التأمینات العینیة 

حقوق اإلمتیاز - الحیازي   8669 

الرھن الرسمي  -التأمینات العینیة  الرھن  - اإلختصاص حق  -
 8666 حقوق اإلمتیاز -الحیازي 

الرھن  - حق اإلختصاص  - الرھن الرسمي  -التأمینات العینیة 
حقوق اإلمتیاز - الحیازي   1003 

الرھن الرسمي -الكفالة  -التأمینات العینیة   - حق اإلختصاص - 
 1005 حق اإلمتیاز -الرھن الحیازي 

 8655 ,7033 التنمیة
البیئةالتنمیة و   2540 

حقوق اإلنسان -التنمیة اإلجتماعیة   830 
 769 التنمیة المستدامة

البیئة - الموارد الطبیعیة  -التنمیة المستدامة   2667 
10-03القانون  - المبادئ الوقائیة  -التنمیة المستدامة   4810 

المفھوم القانوني للساحل -التنمیة المستدامة   7856 
 10323 التنمیة اإلقتصادیة

القروض  -تمویل السكن  -إشكالیة السكن  -التنمیة اإلقتصادیة 
 5322 العقاریة

حقوق  -الدیموقراطیة  - النظام السیاسي  -التنمیة اإلقتصادیة 
المواثیق الدولیة- الحریات  -اإلنسان   6669 



الحمایة الدولیة -حقوق اإلنسان  -التنمیة اإلقتصادیة   . 9911 
ملكیة العقارات -السجل العیني  -التملك بالتقادم   7785 

أحكام - ملك الغیر  - البناء  . 2230 
القرارات الوزاریة - التخطیط العمراني  -الھدم  - البناء   10246 

الرقابة العمرانیة  - البناء  - التأمین - المسؤولیة   7101 
المسؤولیة الجنائیة -القانون  - البناء   2107 

التشریع الجزائريالبناء و التعمیر في   6484 
 -البرلمان  -الدیمقراطیة  - المجلس الدستوري  - البناء المؤسساتي 

التنمیة المستدامة -التقنیات الفضائیة  -األمن الوطني   1557 

 3738 البناء اإلقتصادي
 6056 البناء الحضاري لألمة

جریمة إستغالل الوظیفة - البناء القانوني   7548 
جریمة إستغالل النفوذ - البناء القانوني   124 

رقابة البناء  -التقنین العقاري  -أسباب البناء  -البناء الفوضوي  - 
 10360 أجھزة الرقابة

الحد من البناء الفوضوي- أسباب البناء الفوضوي-البناء الفوضوي  5644 
الفقھ اإلسالمي - القانون المدني  -البناء في ملك الغیر  . 9766 

القانون الوضعي - الفقھ اإلسالمي  -القتل جریمة  -التمالؤ   10044 
التسویة القانونیة لبناءات الغیر شرعیة- البناءات الغیر شرعیة  8251 

الوسائل القانونیة -البناءات غیر المشروعة   -الملكیة العقاریة  - 
التشریع الجزائري -القاضى اإلداري  -الحیازة القانونیة   5071 

-التأصیل القانوني  -التھیئةوالتعمیر - البنایات غیر الشرعیة 
 5209 المیداني

العقود الدولیة -البنوة  -الزواج  -قاعدة التنازع  - التنازع الدولي  . 7586 
المحاكم الجنائیة - الجریمة  -أحكام النقض  -البالغ الكاذب   10149 

إثبات الجریمة - براءة المتھم  -البالغ الكاذب   6476 
دعوى البالغ -البالغ الكاذب   . 10108 

 -عقوبة الجریمة  -ضوابط اإلدانة  -علم الجریمة  -البالغ الكاذب 
 9357 قانون اإلجراءات الجنائیة

 7371 التنافس الفرنسي األمریكي
األسالیب - الحدود  - الحقبات التاریخیة  -البولیس اإلداري   523 

القانون -اإلدارة  - اإلقتصاد  -التواصل   6467 
األزمة المالیة العالمیة -التوازن العقدي   10040 

 6254 التوافق النفسي
المسؤولیة الجزائیة  - أخالقیات الموثق  -مھنة الموثق  -التوثیق 

 9894 للموثق

الدراسات العلمیة -أسالیب البحث  -النشر العلمي  -التوثیق   3021 
الوثائق - معالجة المعلومات  -الفھرسة  - الترتیب  -التوثیق   3938 

اإلطار القانوني -التشریع الجزائري  -التوثیق  . 9123 
القرارات الوزاریة  -الشھر العقاري  -التوثیق   10235 الوقف في الوصیة -

المسؤولیة  -العقود  -التعاقد  -اإللتزامات  -التوثیق اإللكتروني 
 6093 المدنیة



قانون -التوثیق اإللكتروني  3096 
أعمال البرلمان - النسبي التمثیل   4707 

فسخ  - صالحیة  -إثبات  -إجتھادات ونصوص  -التمثیل التجاري 
نصوص قانونیة -وكیل عام  -سحب وكالة  - العقد  . 5864 

القانون الدولي - التمثیل الدبلوماسي   5170 
القیمة القانونیة للمراة -التمثیل السیاسي   7848 

مالك السفینة -البحري القانون  -التوحید الدولى   7508 
الدیون الخارجیة -التوحید العربي  فلسطین:الطائفیة  -   1970 

جرائم التعذیب - الثورات العربیة  -الثورة   10586 
فرنسا -المرأة الجزائریة  -الجرائم  -الثورة الجزائریة   1662 

 6384 الثورة الصناعیة
 771 البورصة

القانون الجزائري -الشخصیة الحریة  -التلبس بالجریمة   6574 
التنظیم التشریعي -اإلثبات  - الشكل اإللكتروني  -التوقیع   5489 

 -القانون المصري  -اإلثبات اإللكتروني  -التوقیع اإللیكترونى 
 6644 الحمایة الجنائیة

اإلقتباس - التداول  - اإلثبات  - التوقیع اإللكتروني   9104 
الحجیة - اإلثبات  - التوقیع اإللكتروني   2105, 4286 

 - التجارة اإللكترونیة  - حجیتھ  - اإلثبات  - التوقیع اإللكتروني 
 1219 القواعد القانونیة

 -المحررات اإللكترونیة  -اإلثبات اإللكتروني  - التوقیع اإللكتروني 
اإلستثناءات القانونیة - الحجیة   7400 

والحمایة القانونیة اإلثبات -المراسالت  - التوقیع اإللكتروني   9335 
الحجیة القانونیة - المعمالت اإللكترونیة  - التوقیع اإللكتروني   6119 

النظام العام  - التوقیع اإللكتروني  اإلتفاقیات  -التشریعات العربیة  -
 10412 الدولیة

المحررات اإللكترونیة  -الجرائم و العقوبات  - التوقیع اإللكتروني  - 
الدوليالنظام القانوني   3444 

العقود -الفقھ اإلسالمي  - التوقیع اإللكتروني   3020 
رسائل البیانات -التجارة اإللكترونیة  - تزویر  - التوقیع اإللكتروني   1223 

 - التصدیق اإللكتروني  - صوره  -تعریفھ  - التوقیع اإللكتروني 
 825 الحكومة اإللكترونیة

اإلثبات - حجیتھ  - توثیقھ  - صوره  -تعریفھ  - التوقیع اإللكتروني   6581 
القضاء الجزائي -الترك  - إخالء السبیل  -التوقیف  . 3798 

 7375 التوقیف للنظر
القانون الجزائري -العقوبة السالبة  -التوقیف المؤقت   9612 

التطبیق - النص القانوني  - تكییفھ القانوني  -التوقیف اإلحتیاطي  . 965 
التعویض -المسؤولیة  -ضوابطھ  -التوقیف اإلحتیاطي   3872 

نظام التقییم - الترقیة  - التوظیف   1949 
التعیین - الترقیة  - التوظیف   9613 

اإلدارة الجزائریة - الكفاءات  - التوظیف   4742 
منازعات التجارة الدولیة - التوفیق التجاري الدولي   . 158 



تقسیم األراضي -األھداف  -التعمیر  -التھیئة   9459 
الرقابة -التعمیر  -التھیئة   326 

 2025 التھیئة والتعمییر
 - الرخص  -البنایات  - األراضي  - البیئة  -التھیئة العمرانیة 

 2072 التشریع الجزائري

شھادة المطابقة -التشریع الجزائري  -التھیئة العمرانیة   10598 
 9399 البلدان العربیة

العقود والمشاریع -والتحكیم القضاء  - البنیة التحتیة   6832 
الحكومة - المحلیات  -البلدیات   2639 

تسییر العقار العمومي البلدي -ھیئات الرقابة  -البلدیة   4694 
الموظف العام  - التأدیب   7406 الجزائر - القانون -

الرقابة علیھا - صالحیات البلدیة  -الوظیف البلدي  -البلدیة   5229 
النظام القانوني - االمین العام  -البلدیة   6250 

التنمیة المستدامة -البلدیة   9696 
إنحراف الموظف العام -التقویم  - التأدیب   1394 

التأدیب  -اللجان اإلنظباطیة  -الوظیفة العامة  -التأدیب اإلداري 
 1638 المجلسي

العقود -الملكیة  -التأجیر   9175 
عقد  - اإلیجار  - اإلثراء  - الغبن  - القانوني النظام  -التأجیر التمویلي 

عقود الوكالة -البیع   6037 

النقض -الطعن  -الواقع والقانون  - التمییز   2149 
الشریعة اإلسالمیة -موقف القانون الدولي  - التمییز ضد المرأة   9569 

 9267 التھرب الضریبي
 -یة الرقابة الجبائ - طرق مكافحة التھرب  -التھرب الضریبي 
 4724 األجھزة المستحدثة

سیاسة المواجھة -اإلقتصاد األسود  - التھرب الضریبي  . 9910 
التشریع الجزائري - التھرب الضریبي   7759 

مخالفة جمركیة -الغش الضریبي  - المخدرات  - التھریب   8586 
نتائج الدراسة -اإلجراءات المنھجیة  - األطفال  -التھریب البشري   3363 

إجراءات  - أركان الجریمة  - أنواع التھریب  - التھریب الجمركي 
الجزاءات المقررة -المسؤولیة الناتجة  -المتابعة   7405 

آثار  - أنواع التھریب  - المیزانیة العمومیة  - التھریب الضریبي 
 9607 التھریب

النظام  - إقتصادیات الدول النامیة  -التھریب الضریبي الدولي 
ريالضریبي المص  . 448 

الوفاق واإلصالح  -اإلتحاد البرلماني العربي  -البمصالحة 
 3371 .والمصالحة

قانون األسرة -تطبیقات التنزیل  -أحكامھ  -شروطھ  -التنزیل   4821 
أركان وشروط تعاقد الشخص - تعاقد الشخص  - التأصیل القانوني   

 2876 .صور وأحكام تعاقد الشخص -

الكفالة -التقادم  -الھبة  -البیع  -العقد  -التأصیل الفقھي  ... 6504 
 8408 التنزیل في قانون األسرة الجزائري

 254 -الطعن  -الغیاب  -الدفع  - قانون المرافعات  -التمسك بالبطالن 



 محكمة النقض
موقف التشریع - موقف القضاء  - التلقیح اإلصطناعي   2254 

إستئجار األرحام -التلقیح الصناعي   873 .موقف الشریعة اإلسالمیة - 
قانون األسرة - النسل  -التلقیح الصناعي   2694 

تعریف الرحم - تجمید األجنحة  - حكم التلقیح  -التلقیح الصناعي   2204 
قوانین و تشریعات -التلقیح الصناعي   6069 

 -المعامالت اإللكترونیة  -الجھاز القومي  - التنظیم اإلتصاالت 
العقوبات -الجریمة   3442 

تطور الخالفة -الدول اإلسالمیة  - التنظیم اإلداري  8541 
اإلدارة -الوالیة  -التنظیم اإلداري   5263 

 -المركزیة والالمركزیة  -اإلدارة المحلیة  -التنظیم اإلداري 
 7096 تطبیقاتھا

المركزیة و الالمركزیة -التنظیم اإلداري   7411 
النشاط اإلداري -التنظیم اإلداري   5228 

األعمال  - وسائل اإلدارة العامة  - النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري 
 9281 القانونیة

النظریة  -الجزائر  -التنظیم اإلداري  اإلدارة المحلیة -التطبیق  -  5162 
السلطة اإلداریة  -التنظیم اإلداري  - التنظیم غیر  - التنظیم الرسمي 

 9688 الرسمي

المجلس الشعبي -ھیئات البلدیة -التنظیم اإلداري   2293 
ھیاكل اإلدارة - 2011- 2010قانون  - التنظیم اإلداري في الجزائر

ھیاكل اإلدارة الالمركزیة- المركزیة  2364 

مسح األراضي -الحفظ العقاري  -التنظیم الھیكلي   6754 
الجماعة الدولیة - األمم المتحدة  -التنظیم الدولي   9868 
 2762 المنظمات اإلقلیمیة-المنظمات العالمیة  -التنظیم الدولي 
اإلقلیمیة  - المنظمات العالمیة  -النظریة العامة  -التنظیم الدولي 
 378 المتخصصة

األمم المتحدة -التنظیم الدولي   1338 
المظھر  - المظھر الشخصي  - األمم المتحدة  -التنظیم الدولى 

 6320 العضوي

المنظمات الدولیة -الدولي التنظیم   4362 المنظمات اإلقلیمیة - 
النظام  -المنع من السفر  - التنظیم الدستوري  -التنظیم الدولي 

الھجرة -القانوني  . 2358 

المنظمة العالمیة للملكیة  -حمایة الملكیة الفكریة  -التنظیم الدولي 
النظام القانوني ل - الفكریة   ( w.i.p.o). 303 

المواثیق -اإلحتالل  -حقوق المدنیین  -الدولي  التنظیم  1489 
 1021 التنظیم الدولي للعمل

المعاھدات الدولیة - الرقابة  -الدساتیر العربیة  - التنظیم الدستوري   3893 
المؤسسات الجزائریة -التنظیم غیر الرسمي  -التنظیم الرسمي   452 

األردن - السیاسیة الحیاة  -التنظیم السیاسي و الدستوري   10265 
 1523 التنظیم القانوني

الملكیة الصناعیة -الملكیة التجاریة  -التنظیم القانوني   - 833 
عقد النقل البحري - الحاویات -النقل  -التنظیم القانوني   10060 



اإلعالنات التجاریة -التنظیم القانوني   9574 
األوراق المالیة -التداول اإللكتروني  -التنظیم القانوني   6196 

قانون  -التعاقد  - اإلثبات اإللكتروني  -التجارة  -التنظیم القانوني 
 5903 األونسیترال

التشریع الجزائري -الحبس اإلحتیاطي  -التنظیم القانوني   7465 
القانون الدولي -التنظیم القانوني   2853 

المعاھدات الدولیة - التشریعات  -حمایة البیئة  -التنظیم القانوني   7467 
التشریع الجزائري -عالقات العمل  -التنظیم القانوني   1525 

مبادئ  -التشریع الجزائري  -عالقات العمل  -التنظیم القانوني 
 1526 قانون العمل

صندوق نظام تأمین األسرة - التنظیم اإلجتماعي  -التنظیم القانوني  10079 
الموارد الحیوانیة  -إستغالل الموارد  - التنظیم القانوني الدولي 

أعالي البحار - الحیة   1642 

اإلستقالل -التعدیالت  -وحدة القضاء  -التنظیم القضائي   8030 الجزائر - 
المحضر  -النیابة العامة  - المجالس القضائیة  -التنظیم القضائي 

 9293 القضائي

األوراق  -  مجلس الدولة - المحاكم اإلداریة  -التنظیم القضائي 
الجزائر -القضائیة   5927 

التنظیم القضائي  -اإلداریة  -اإلجراءات المدنیة  -التنظیم القضائي 
محكمة  - المحاكم اإلداریة  -المحكمة العلیا  -مجلس الدولة  -

 التنازع
6688 

المساعدة القضائیة -التنظیم القضائي   5935 
الماإلس -الخصومة  -الدعوى  -التنظیم القضائي   8487 

النظام القضائي - النظام القضائي العادي-التنظیم القضائي الجزائري
الدعوى و الخصومة القضائیة-اإلداري  5097 

قانون اإلجراءات المدنیة و - التنظیم القضائي العادي الجزائري
 5545 اإلداریة

 4833 التنفیذ
األوامر -التنفیذ الجبري  -منازعات التنفیذ  -التنفیذ   10264 

األجنبیة - الوطنیة  -أحكام المحكمین  -التنفیذ   257 
وقف  - الحجز العقاري  -حجز إحتیاطي  -المنفذ علیھ  -التنفیذ 

 10365 التنفیذ

الجزائر - سلطات القاضي  - األحكام األجنبیة  -التنفیذ   732 
اإلشكال الوقتي -التنفیذ   1025 تنفیذ أحكام المحاكم - 

التشریع المقارن -التشریع الجزائري -التنفیذ   4086 
األسانید - الترقیم  - الجریدة الرسمیة  -الدستور  -التنفیذ   5035 

اإلتفاقیات -المتعاقد  -العقود اإلداریة  -التنفیذ   2934 
اإلیفاء - البینات  -المقاصة  - سقوط الموجبات  -التنفیذ   967 

اإلعتداء  -الطبیعة القانونیة  -القراراإلداري  - التنفیذ المباشر
 6980 المادي

اإلخالء الجبري - عقود البیع  -السندات التنفیذیة  - التنفیذ المباشر   6815 
قانون المرافعات -قانون المرافعات المدنیة  - التنفیذ المباشر 

 5453 التجاریة



الطبیعة القانونیة  -محل التنفیذ  -القضاء و الفقھ  -التنفیذ الجنائي 
أنواع التنفیذ -للتنفیذ  . 3554 

منازعاتھ - إجراءاتھ  -طرقھ  - إشكاالتھ  -التنفیذ الجبري   5345 
السندات  -الشرعیة  -التجاریة  - المواد المدنیة  -التنفیذ الجبري 

المعاملة التنفیذیة -التنفیذیة   7764 

مقدمات التنفیذ -أشخاص التنفیذ  -السند التنفیذي  -التنفیذ الجبري   268 
التنفیذ على  -الحجز التحفظي  -السند التنفیذي  -التنفیذ الجبري 

 4516 العقار

 - إجراءات التنفیذ الجبري  -قواعد التنفیذ الجبري -التنفیذ الجبري 
 410 قانون المرافعات

إشكاالت التنفیذ -إجراءاتھ  -قواعده  -التنفیذ الجبري   9505 
المرافعات قانون  -التنفیذ الجبري   1169 التجاریة - المواد المدنیة -

الحجز - قانون المرافعات  -التنفیذ الجبري   267 
 -محل التنفیذ  -السندات التنفیذیة  -التنفیذ الجبري  -التنفیذ القضائي 

المدین - الحجز اإلحتیاطي   6041 

التنفیذ  -الحجز التنفیذي  - الحجز التحفظي  -التنفیذ القضائي 
 1292 العقاري

التعلیمات -المبادئ القضائیة  - التنفیذ الجبري  - التنفیذ العملي   1904 
نظریة التعویض  -التنفیذ العیني   7073 الضرر األدبي-نظریة الحبس  -

الوسائل - الضوابط  -اإللتزامات العقدیة  -التنفیذ العیني   1313 
القبول -التسلیم  -الرخصة القانونیة  - التلفزیون   -تنفیذالعقد  - 

 9789 اإللتزام بالتسلیم

الحمایة القانونیة - القانون الجزائري  -التاجر القاصر   5433 
القانون  -المسؤولیة الدولیة  -اإلتفاقیات الدولیة  -البث التلفزیوني 

الحمایة الدبلوماسیة - الدولي   9630 

مبدأ احترام مصلحة الطفل - التبني الدولي   3488 
قواعد البیانات الببلیوجرافیة -ا الببلیوجرافی  860 

الشكل المادي - المطبوعات العربیة  -الببلیوجرافیا التحلیلیة   3782 
 - البرقیات  -الرسائل المضمونة  -المحاكمات المدنیة  - التبلیغ

التوكیل -القضاء اإلداري  - المراسالت   2814 

بطالن التبلیغ-اإلنذار-أصول التبلیغ - التبلیغ  7570 
التقنین المدني الفرنسي -التطور اإللتزام  -الثبات   8665 

الصناعات  -السیاسة المالیة  - المستقبل  -التشریع  - البترول 
المؤسسات اإلنمائیة -الفوائض المالیة  - البترولیة   554 

الوصیة -الھبة  - التبرعات العقود - الوقف  -   9518 
الھبة -الوصیة  -التبرعات   7874 
إلتزام الطبیب - التبصیر  8534 

قواعد التبعیة - الفقھ اإلسالمي  -التبعیة  . 974 
الفقھ -المعامالت المالیة  - التبعیض   5262 

 - القرائن  - الیمین  -اإلثبات  -التجاریة  - المواد المدنیة  - البینات 
اإلقرار القضائي -الخبرة  -المغاینة   9314 

 7036 التحول الدیمقراطي
 1978 -المشروع الروسي  -العقوبات على العراق  -مقراطي التحول الدی



 . المشروع البریطاني
 7857 التحوالت الجدیدة
المخاطر اإلشعاعیة  - التشریعات القانونیة  -البیئة   -اإلشعاع  -
 10330 . الوطن العربي

مصر -اإلتفاقیات الدولیة  - القواعد البیئیة  - قانون  - البیئة  980 
منظور اإلسالم -أمنھا و حمایتھا  -البیئة  . 11 

القوانین والتشریعات البیئیة -التربیة البیئیة  -اإلسالم  -البیئة  . 1182 
المبیدات والمخصبات الزراعیة  -اإلرھاب البیئي  -التلوث  -البیئة 

التلوث البیئي -  409 

التشریع الجزائري -المخاطر  -التنمیة المستدامة  -البیئة   8728 
اإلطالع البیئي -التنمیة المستدامة  -البیئة   10199 

األمن اإلقلیمي -حمایة البیئة  -التنمیة المستدامة  -البیئة   6493 
التنمیة الستدامة  -البیئة  العولمة المعاصرة -التلوث البیئي  -  9143 

حمایة البیئة - التشریعات البیئیة  -البیئة   1289 
المصالح اإلقتصادیة -التقنین الدولي  -البیئة   2235 

الجماعات المحلیة -البیئة   . 2231 
الحظر  -البیئة  التشریع  -اإلبالغ و الترغیب  - الترخیص  -

 145 الجزائري

القانون الدولي -البیئة   10632 
القانون الدولي الجنائي -البیئة   10028 

القانون الجزائري -البیئة   148 
التلوث - الشریعة اإلسالمیة  -الجزائري  التشریع -العمران  -البیئة   52 

تلوث األنھار الدولیة -البیئة   134 
الجزائر -تھیئة اإلقلیم  -البیئة   5167 

 -التربیة والتوعیة  - دراسة البیئة وعالقتھا باإلنسان  -البیئة 
 9372 .إحتیاجات المرأة

التدھور البیئي -صحة اإلنسان  -البیئة   3614 
متغیرات العصر -اإلنسان البیئة و   121 

-األشخاص المؤھلین لتقصي الجرائم- جرائم البیئة- البیئة والتلوث
 8370 .التدابیر المتخذة

مخاطر التلوث -البیئة المائیة   9370 
الجرائم الماسة  -التنمیة المستدامة  - سیاسة التجریم  -البیئة المالیة 

المسولیة الجزائیة - بالبیئة   4870 

المصرفیة  البیئة الجرائم اإللكترونیة - التكنولوجیا  -  8780 
التشریعات الداخلیة - التشریعات الدولیة  - التلوث  -البیئة البحریة   9760 

الجزائر - التلوث  -البیئة البحریة  . 6202 
 5632 حمایة حقوق المؤلف -حق المؤلف  - البیئة الرقمیة

حصائیةالطرق اإل -مناھج البحث  -البحوث العلمیة   2649 
مناھج البحث - الرسائل العلمیة  - الباحث  -البحوث العلمیة   - 

الدكتوراه -الماجستیر  -رسائل الدبلوم   - 8609 

العقود -التحویل اإللكتروني  - التحویل المصرفي  دراسات  - 
 4565 قانونیة



الدساتیر الوطنیة-الحقوق و الحریات  -السلطات العامة - التدویل   . 5093 
البنوك -التحویالت النقدیة  . 726 

02/04قانون الممارسات التجاریة  -البیوع الممنوعة   10230 
 9204 عقد التورید -البیع بالمزایدة  -البیع بالتقسیط  -البیوع التجاریة 

عقد التورید -البیع بالتقسیط  -البیوع التجاریة   9203 
التجارة الدولیة - التورید عقد  -البیع بالتقسیط  -البیوع التجاریة   9917 

النظام القانوني - حسن النیة  - البیوع الدولیة   6221 
القانون الكویتي  -البیوع القضائیة  اإلستحقاق - األحكام القضائیة  -  9759 

المزاد العلني -البیوع العقاریة   397 
بیع الشقة - العقد  -الدعاوى  -البیوعات العقاریة   2341 

نظام الدعوى - جرائي التجھیل اإل  9517 
اإلنحراف -الجریمة  - التحلیل العلمي  . 4210 

تجمیل األعضاء -تجمیل الجسم  -تجمیل الشعر  -التجمیل، أحكام  . 1415 
الغایة اإلقتصادیة -التجمع   4737 

الزنا -الجرائم العرضیة  -التدابیر الوقائیة   1162 
اإلیجار-الحیازي الرھن  - المحل التجاري  - التجارة السندات  - 

التقادم  -التجاریة   6878 الشركات التجاریة ا-

 - دین تجاري  - التاجر  - اإلفالس  -نصوص قانونیة  - التجارة 
 5853 سندات

القوانین اإلداریة -وزارة المالیة  -التجارة والصناعة   1815 
 5967 التجارة اإللكترونیة
القبول  -حمایة المستھلك  -المستھلك  - التجارة اإللكترونیة

التعاقد اإللكتروني - اإللكتروني   5462 

العقود  -المنازعات العقدیة  -القانون  - التجارة اإللكترونیة
 515 . اإللكترونیة

 5483 العقود -التجارة اإللكترونیة 
 - مراحلھا  -ممیزاتھا  -مقوماتھا  -مفھومھا  - التجارة اإللكترونیة 

التشریعات  -الحمایة الجنائیة للمستھلك  -یة للمستھلك الحمایة القانون
التشریعات األجنبیة -العربیة   

2109 

األنترنت - التجارة اإللكترونیة   10613 
القانون المصري  - المنظمات الدولیة  -التجارة اإللكترونیة  التعاقد  -

األنترنت - اإللكتروني   870 

النصب واإلحتیال -اإللكتروني اإلحتیال  - التجارة اإللكترونیة   7011 
النص والتطبیق - التجارة اإللكترونیة   4880 

 -التدابیر  - المصادر  -األھمیة  - المزایا  - التجارة اإللكترونیة 
المستلزمات -العقود   5982 

عقود اإلستثمار الدولیة - المعامالت الرقمیة  - التجارة اإللكترونیة   2641 
الملكیة الفكریة -التوقیع اإللكتروني  -  التجارة اإللكترونیة  8315 

النقود  -حمایة المستھلك  -التوقیع اإللكتروني  - التجارة اإللكترونیة 
بطاقات اإلئتمان -اإللكترونیة   6643 

القانون -التحكیم  - التجارة اإللكترونیة   3742 
التسویق اإللكتروني - التجارة اإللكترونیة   133 

التشریعات العربیة -الحمایة الجنائیة  - اإللكترونیة التجارة   6645 



دور المؤسسات الدولیة  - الحمایة القانونیة  - التجارة اإللكترونیة 
نظام المحكمة اإللكترونیة -التواقیع اإللكترونیة  -واإلقلیمیة   1179 

 -إختراق الشبكات  -الفیروسات  -الجریمة  - التجارة اإللكترونیة 
اإللكترونیةالجریمة  . 9377 

الشركات اإللكترونیة - التجارة اإللكترونیة   1218 
التجارة الدولیة -القانون التجاري  - التجارة اإللكترونیة   3094 

األنترنت -العقود  - التجارة اإللكترونیة   3113 
الغش التجاري  - كیفیة سداد السلع والخدمات  - التجارة اإللكترونیة 

دور التجارة  -رسائل البیانات  - الحكومات اإلحتال على  -
 .اإللكترونیة

6070 

 - المستھلك اإللكتروني  -عقد اإلستھالك  - التجارة اإللكترونیة 
 6558 اإلجراءات الحمائیة

القواعد المادیة -العقود  -القانون  - التجارة اإللكترونیة  . 2614 
الكونفیدرالیة  - التجارب الوحدویة  العالم  -اجیة الوحدة اإلندم -

 8437 العربي

 9291 ,7450 التجارة الدولیة
إتفاقیة  -التحكیم التجاري  - إتفاقیة األمم المتحدة  -التجارة الدولیة 
 171 . فیینا

التحكیم التجاري - إتفاقیة األمم المتحدة  - التجارة الدولیة   . 169 
القانون الدولي - قانون التحكیم  -اإلتفاقات الدولیة  - التجارة الدولیة 

 8072 الخاص

 -اتفاقیة الجات  -النظام اإلقتصادي الدولي  - التجارة الدولیة 
 8729 المنازعات التجاریة

التوقیع اإللكتروني -التجارة اإللكترونیة  - التجارة الدولیة  . 3807 
اإلنترنت - التجارة الخارجیة  - التجارة الدولیة   3800 

البیع الدولي - التجاري  التحكیم - التجارة الدولیة   9296 
الحواسیب  - التجارة الدولیة   -القانون األردني  - علم الحاسوب -

 4025 القانون اإلماراتي

المنازعات -الجات  - التجارة الدولیة  . 949 
منظمة التجارة الدولیة - تسویة المنازعات  - التجارة الدولیة   1379 

المنظمات -صندوق النقد الدولي  - سیادة الدولة  - التجارة الدولیة   . 2819 
عقود التجارة - قانون التجارة  - التجارة الدولیة   8641 

قوانین وتشریعات -التجارة الخارجیة   110 
 6801 التجارب الطبیة

القانون الطبي  -الحدود الشرعیة واألخالقیة  -التجارب الطبیة 
 4258 الجزائري

تاریخ األعضاء - علم األحیاء  - جسم اإلنسان  -التجارب الطبیة   4261 
األنترنیت -العقود  - التجارة الدولیة  - التجارة اْإللكترونیة  . 8453 

التكتل اإلقتصادي -إجراءات اإلحتكار  -التجارة العالمیة   7732 
شركة التوصیة -الصكوك المالیة  -الشركة  - التجاري  4281 

البحث  - البحث العلمي  - الدراسات اإلعالمیة  -البحث المنھجي 
 2653 التاریخي

 3156 البحث األولي



الوسائل المیدانیة -البحث العلمي  -المنھجیة  - البحث اإلجتماعي   10167 
الفروض - البحث العلمي  -اإلمبریقیة  - البحث اإلجتماعي   10232 

كتابة  - جمع البیانات  - تصمیم البحث  - العلم  - البحث اإلجتماعي 
 3143 التقریر

طرق البحث - البحث اإلجتماعي   3142 
اإلنترنت - التطویر التربوي  -جمع البیانات  -البحث اإلجرائي   1443 

المغرب العربي - الدلیل البیبلیوغرافي  -البحث اللغوي   6720 
طرق البحث -األبحاث  -البحث التطبیقي   2961 

منھج -البحث الجنائي   691 
الجریمة - القواعد الفنیة  -التحقیق  -البحث الجنائي   9864 

تقمیش  -طباعة البحث  -أسلوب الكتابة  -البحث الجامعي 
 9012 .المعلومات

أسالیب البحث.  -البحث القانوني   3790 
منھجیة البحث -البحث القانوني   6177 

اإلنترنت -المقابلة  - المكتبة  -البحث القانوني   7779 
أدوات البحث -خطة البحث  -القانونیة المكتبة  -البحث القانوني   3396 

رسائل الدكتوراه -رسائل الماجستیر  -البحث القانوني   3883 
 1327 مناھج العلوم - البحث العلمي
المخطوطات -اإلسالم والعلم  - البحث العلمي  2833 

مناھج البحث - البحث العلمي   - التحلیل العلمي  - العلوم القانونیة  - 
اإلجتماعیةالبحوث   8335 

المفاھیم اإلحصائیة -مناھج البحث  - البحث العلمي   2710 
طرق البحث -مناھج البحث  - البحث العلمي   9893 
كتابة البحث -مناھج البحث  - البحث العلمي   1752 

-البحث العلمي  اإللتزامات  -التفكیر العلمي  - أصول الفكر 
األبحاث اإلجتماعیة - األخالقیة   700 

أسالیب البحث - البحث العلمي   1690, 5990 
 - أسالیب وأدوات البحث  - مصادر المعلومات  - البحث العلمي 

 3424 المشكلة البحثیة

 - المعلومات التقلیدیة  - مصادر المعلومات  - البحث العلمي 
 9109 المعلومات اإللكترونیة

مصادر  -مصادر المعلومات، إللكترونیة  - البحث العلمي 
الفرضیات -اإلشكالیة  - إختیار الموضوع  - ومات ، التقلیدیة المعل  9108 

خطة وتقریر البحث -أسس وإجراءات  - البحث العلمي   3922 
مناھجھ - أسسھ  - البحث العلمي   1286 

مصادر المعلومات  -النشر الرقمي  -إعداد البحث  - البحث العلمي 
المكتبات -البیئة الرقمیة  -  2914 

التكنولوجیا  - المنھج اإلجتماعي  -المنھج التاریخي  - العلمي البحث 
 5965 المعاصرة

 - جمع المعلومات  - الفرضیات  -المنھج العلمي  - البحث العلمي 
جمع البیانات -الصدق و الثبات   3630 

المنھجیة القانونیة - البحث العلمي   10034 
المناھج - البحث العلمي   2958 



الیقین -المعرفة  - اھج المن - البحث العلمي   2130 
أساسیات المنھج - العلم  - المناھج  - البحث العلمي   579 

الوطن العربي - البحث العلمي   9966 
رسائل الماجستیر والدكتوراه -المجال اإلداري  - البحث العلمي   7977 
المعالجة اإلجرائیة - المنھج التجریبي  -اإلدارة  - البحث العلمي   4105 

التكوین -التأھیل  - المعلومات  - العلمي البحث   1751 
التحلیل  - مناھج البحث  -اإلعالم و اإلتصال  - البحث العلمي 

 4683 اإلحصائي

تاریخ العلوم -المعرفة و العلم  - البحث العلمي   -المقابلة  - 
 7452 اإلستبیان

مناھج البحث - البحث اإلجتماعي  - البحث العلمي   701 
التنفیذ التجریبي -التصمیم  - البحث اإلجتماعي  - البحث العلمي   702 

تقنیات البحث - البحث اإلجتماعي  - البحث العلمي   6187 
المنھجیة القانونیة -التطور الفكري  - البحث العلمي   1766 

البحث  - أصول الفكر  - التنفیذ التجریبي  -التصمیم  - البحث العلمي 
األبحاث السلوكیة -العلمي   603 

الدراسات اإلجتماعیة  - حث العلمي الب  -اإلحصاء  -اإلستبیان  -
 8776 القیاس

البرنامج التربوي - الدراسات اإلجتماعیة  - البحث العلمي   9785 
التھمیش -اإلقتباس  -القراءة  - البحث العلمي   7628 

كتابة البحث -أسالیب البحث  - العلم  - البحث العلمي   10115 
المنھج  -اإلداریة  - العلوم القانونیة  -  العلم - البحث العلمي 

المنھج التجریبي - اإلستداللي   9303 

البیانات  - العلوم اإلنسانیة  -العلوم اإلجتماعیة  - البحث العلمي 
الفرضیات -اإلحصائیة   10217 

 - المناھج  - أدوات البحث  -الفرضیات  - العینات  - البحث العلمي 
تیررسائل الماجس - مصادر المعلومات   2931 

جمع البیانات - توثیق المعلومات  - الفرضیات  - البحث العلمي   2953 
علم النفس  -العلوم اإلجتماعیة  -اكتابة البحوث  - البحث العلمي 

أسالیب البحث - اإلجتماعي   9054 

العینات -أوراق العمل  - تصمیم البحث  - البحث العلمي   6017 
اإلستبیان - البیانات جمع  - تصمیم البحث  - البحث العلمي   2756 

طرق البحث - البحث العلمي  القراءة المدمجة - المعلومات  -   484 
تقریر البحث - طرق البحث  - البحث العلمي   4019 

علم القانون - البحث العلمي   9792 
 -البحث التربوي  -جمع المعلومات  -عینة البحث  - البحث العلمي 

 10266 اإلحصائیات

األدب الجاھلي - البیبلیوغرافیا   221 
وسائل اإلثبات - عوارض الخصومة  -الرد واإلحالة  -التدخل   10621 

حقوق اإلنسان - مبدا السیادة  -التدخل اإلنساني   10117 
حقوق اإلنسان - أحكام القانون الدولي العام  -التدخل اإلنساني   2714 

اإلصالحات  - ى معاملة السفراء واألسر -التدخل اإلنساني 
األحزاب السیاسیة - السیاسیة   8977 



القانون الدولي العام -التدخل اإلنساني  . 446 
 -العولمة  - مبدأ السیادة  -حمایة حقوق اإلنسان  -التدخل اإلنساني 

 9282 .النظام العالمي الجدید

اإلدخال -التدخل  7571 
الدولي العامالقانون - النظام الدولي الجدید-التدخل االنساني  8624 

المشروعیة وعدم المشروعیة - صور التدخل  -التدخل الدولي  . 3744 
التطبیق العملي - میثاق األمم المتحدة  -التدخل الدولي اإلنساني   2240 

المسؤولیة الدولیة -التدخل الدولي اإلنساني  4816 
العراق-األمن القومي-التدخل الدولي  8017 

المعاملة العقابیة -الجزاء الجنائي-القضائيالتدخل   5055 
المجتمع العربي - النھضة الفكریة  - التحدیات االعالمیة العربیة   1976 

مأسسة الشورى -التوصیف  -تجدید مراتب النظر  -التجدید  . 2875 
 - المجتمع العربي  -الموارد البشریة العربیة  - التجدید الثقافي 

 1974 .الوحدة العربیة

السلطات  -الیمقراطیة  - الدولة - التجربة الدستوریة   2391 الجزائر -
الجریمة المنظمة -التحقیق  -التحري   2096 

جرائم الوسط الرقمي -التحقیق  -التحري   6733 
التشریع الجزائري -اإلرھاب  -الجریمة  -التحري  7627 

 1831 التجریم
إستعمال الحق - التعسف  - التجریم   55 

القوانین وأحكام النقض والدستوریة -العقاب  - التجریم   6406 
عرض حال -المذكرة  - التقریر اإلداري  -التحریر اإلداري   10219 

القانون الجنائي -الحقوق المدنیة والسیاسیة  -التحسن   3336 
 1406 التخطیط اإلقلیمي

التوسع  - التنمیة المستدامة  - التھیئة العمرانیة  -التخطیط البیئي 
التعمیر العشوائي -العمراني   5556 

 2025 التخطیط العمراني
التنمیة -البنیة العمرانیة  - مدینة الجزائر  - التخطیط العمراني 

النمو العمراني-المستدامة   5083 

 5193 التجسس
القانون الفرنسي -أمن الدولة  -الحمایة الجنائیة  -التجسس الدولي   . 155 

 5882 التكنولوجیة -عقود التنمیة  - تنازع القوانین -التحكیم 
قانون التجارة الدولیة  - النظام القانوني الكلي  -التحكیم   المصري -
. 10033 

القضاء - الفقھ  -التصالح  - التحكیم  3570 
المعاھدات الدولیة  -منازعات العقود اإلداریة  - التحكیم   - الطعن  -

اكم التحكیمأحكام مح -القوانبن الوصعیة   487 

حكم التحكیم - أركان اإلتفاق  - التحكیم  المواد  -المواد المدنیة  - 
 9563 التجاریة

قضاء الدولة - المنازعات  - التحكیم   10552 
محكمة النقض  - المنازعات التجاریة  -المنازعات المدنیة  - التحكیم 

دولیا -محلیا  -  8950, 8951, 8952 



اإلداریةالمنازعات  - التحكیم   1139 
النظام القانوني -المواد المدنیة و التجاریة  - التحكیم   . 4521 

الحق - الموقف القضائي  - التحكیم   7911 
القواعد الدولیة -اإلتفاقیات والمعاھدات  - التحكیم  . 9582 

إجراءات  - القضاء المساعد  -اإلختصاص القضائي  - التحكیم 
 3171 التحكیم

تطویره وتشجیعھ -اإلستثمار األجنبي  - التحكیم   6050 
اإلستثمارات األجنبیة - التحكیم   9730 

النظام العام  - التحكیم   5521 . أھلیة الدولة -
التحكیم التجاري الدولي -النظریة العامة  - التحكیم  القانون  - 

القانون الفرنسي -المصري  . 3308 

 - مارات العربیة المتحدة اإل - الجزائر -البلدان العربیة  - التحكیم 
 3031 السودان

اإلمارات  -األردن  -البلدان العربیة  -التشریع اإلسالمي  - التحكیم 
 -سوریة  - السودان  -السعودیة  -الجزائر  -تونس  -البحرین  -

 -المغرب  - مصر  -لیبیا  - لبنان -الكویت  -قطر  -غمان  -العراق 
إتفاقیات التحكیم العربیة - الیمن   

2787 

الدعوى القضائیة - التحكیم   2970 
التحكیم المصري -القانون  -الشریعة  - التحكیم   1897 

الشریعة اإلسالمیة - التحكیم   3878 
منازعات الصفقات -الصفقات العمومیة  - التحكیم   9473 

القوانین العربیة  - التحكیم  شرط التحكیم - عقد التحكیم -  683 
األنظمة الوضعیة -الفقھ اإلسالمي  -العربیة القوانین  - التحكیم   5383 

العقود الحكومیة - القانون الدولي  - التحكیم   2568 
 - اإلتفاقیات العربیة  -األردن  - القانون  - القضاء  - التحكیم 

 1192 اإلتفاقیات الدولیة

المنازعات -اإلتفاقیات الدولیة  - العقود اإلداریة  - التحكیم   . 6312 
العقود المدنیة - العقود اإلداریة  -  التحكیم  2101 

منازعات التجارة الدولیة -الفعالیة الدولیة  - التحكیم   . 2100 
واشنطن -اإلستثمار  - المركز الدولي  -تنازع القوانین  - التحكیم   5899 

أصول المحاكات - تسویة النزاعات  - التحكیم   4611 
العربیةالبلدان  - قواعد التحكیم  - التحكیم   6620 

اإلجراءات المدنیة واإلداریة - قانون اإلجراءات  - التحكیم   7407 
منازعات اإلستثمار -عقود اإلستثمار  - التحكیم   8965 

المنازعات -عقود اإلستثمار  - التحكیم   2990 
المحروقات -عقود اإلستثمار  - التحكیم   8990 

المستثمر األجنبي -عقود اإلستثمار - التحكیم   - المركز الدولي - 
 2904 التنمیة اإلقتصادیة

1958إتفاقیة نیویورك  - النظام القانوني  -التحكیم اإللیكتروني   . 3446 
إجراءات التحكیم -اإلثبات  -التحكیم اإللكتروني   6198 

 - فض المنازعات  - الوسائل اإللكترونیة  -التحكیم اإللكتروني 
المفاوضات - التحكیم  -التوفیق  - الوساطة   514 

التجارة الدولیة - العقد الدولي  -التحكیم اإللكتروني   883 



اإلطار القانوني اإلجرامي -تبلیغ الحكم  -التحكیم اإللكتروني   4752 
 -المنازعات المدنیة  -التحكیم اإلجباري  - التحكیم اإلختیاري 

 6903 المنازعات التجاریة

المحكم -عقد التحكیم  -اإلجباري التحكیم  - التحكیم اإلختیاري   684 
العصر الحدیث  -القواعد عبر الدولیة  -التحكیم اإلقتصادي الدولي 

 862 . المھادة الدولیة -

 7450 التحكیم التجاري
سندات  - مشارطات اإلیجار  -إیجار السفن  -التحكیم التجاري 

 3019 . الشحن

اإلتفاقیات  -العربیة  - ینیة األنظمة القانونیةالالت -التحكیم التجارى 
 6434 . الدولیة

التحكیم الدولي -التحكیم التجاري   723 
التجارة الدولیة - التحكیم الدولي  -التحكیم التجاري   8777 

القوانین و اإلتفاقیات -الدولي  -التحكیم التجاري   7611 
الجزائري -اإلنجلیزي  -القانون المصري  -التحكیم التجاري   .* 7587 

الشریعة اإلسالمیة - القانون الدولي  -التحكیم التجاري   5806 
إقلیمیة عربیة -إتفاقیاتالدولیة  - التحكیم التجاري الدولي   . 7991 

التنظیم  -طرق الطعن  -إجراءات التحكیم  -التحكیم التجاري الدولي
 2884 . الدولي

مییز الكویتيأحكام الت -أحكام القضاء  - التحكیم التجاري الدولي   . 9808 
الدول العربیة -اإلتفاقیات المنظمة  - التحكیم التجارى الدولي   7610 

اإلتفاقیة العربیة  - التحكیم التجاري الدولي   1229 . التجارة الدولیة -
العربیة -النظم القانونیة الالتینیة  - التحكیم التجارى الدولى   . 6433 

الحكم التحكیمي - الجزائر  - التحكیم التجاري الدولي   9457 
قرارات التحكیم - التحكیم التجاري الدولي   6081 

التنمیة اإلقتصادیة- القانون الدولي- التحكیم التجاري الدولي . 9543 
 -  1978إتفاقیة ھامبورج  -النقل البحري  -التحكیم البحري 

 5528 . المستندات الورقیة

القواعد -المستثمر األجنبي  - منازعات اإلستثمار - التحكیم الدولي   
. 948 

المنظمات الدولیة -التحكیم الدولي التجاري  - التحكیم الدولي   . 4099 
البالد العربیة -المعاھدات الدولیة  -الحكم  - التحكیم الدولي   2629 

الشریعة  - محكمة العدل الدولیة  -القانون الدولي  - التحكیم الدولي 
 6132 اإلسالمیة

المنازعات  -إجراء التحكیم  -القضاء الدولي  - م الدولي التحكی
 5330 . القانونیة

التحكیم اإللزامي  - المحكم  -العقد التحكیمي  - التحكیم الدولي 
 9888 الدولي

اإلستعمار - قانون دولي  - التحكیم الدولي   840 
اإلتفاقیات -التشریعات العربیة و األجنبیة  - التحكیم الدولي الخاص  
. 3631 

المصري -تشریعات التحكیم  -التحكیم الدولي  -التحكیم الداخلي   . 1872 
الخصومة في  -المحكم -عقد التحكیم  -التحكیم بالقضاء وبالصلح  506 



الطعن -تنفیذ الحكم  - التحكیم   
النظام  -خصوصیة عقود اإلستثمار  -التحكیم في عقود اإلستثمار 

قود اإلستثمارالقانوني للتحكیم في منازعات ع . 203 

الخصومة - التنظیم القانوني -المنازعات العقود اإلداریة- التحكیم
 9657 اإلداریة

المحكمة الجنائیة الدولیة - إجراءات القبض  -التحقیق   1391 
مراقبة التحقیق -التحقیق  الطعن  -نظریة و تطبیق التحقیق - 

 5641 بالنقض

الوقف  -أدلة اإلثبات  - القرائن  - المخالفات التأدیبیة  -التحقیق 
 6535 اإلحتیاطي

اإلستشھاد بالشھود - النیابة العامة حریة الدفاع  -التحقیق   3719 
المحكمة الجنائیة الدولیة -التقدیم  - القبض  -التحقیق   2411 

الجرائم - التحقیق اإلبتدائي   9589 
أصولھ -التحقیق اإلداري   -القانون التأدیبي  - المخالفات التأدیبیة  - 

 6536 التحقیق اإلداري

الوظیفة العامة -التحقیق اإلداري   360 
المخالفات التأدیبیة -التحقیق اإلداري   5104 

 769 التحقیق البرلماني
التلبس  -أحكام النقض  -محاضر جمع اإلستدالل  - التحقیق الجنائي

القبض و التفتیش -  9251 

الجنائیةاألدلة  -التحقیق الجنائي  الضبط  -قاضي التحقیق  - 
 532 القضائي

النظام القانوني -التحقیق الجنائي   -الرشوة -النیابة العامة  - 
 2619 اإلختالس

التصرف  -التحقیق الجنائي   9253 األدلة الجنائیة -
العمل الجنائي - التعاون العربي  -التحقیق الجنائي   3056 

المحقق الجنائي - اإللكترونیة الجرائم  -التحقیق الجنائي   166 
القضیة المعلوماتیة - الجریمة المعلوماتیة  -التحقیق الجنائي   8631 

إجراءات  - األدلة الجرمیة  - القانون الجنائي  -التحقیق الجنائي 
الجریمة - المحاكم   2770 

اإلسالم -الفقھ اإلسالمي  -التحقیق الجنائي  . 2409 
العملیة  -األسس النفسیة للتحقیق  -تعریفھ وأسسھ  -التحقیق الجنائي 

 5800 اإلتصالیة

إجراءات التحقیق في  -التحقیق الجنائي في البیئة اإللكترونیة 
التجسس اإللكتروني - جرائم القذف والسب  -الجرائم المعلوماتیة   239 

 10341 التحقیق الجزائي
اإلجراءات  -قاضي التحقیق  -رفع الدعوى  -التحقیق القضائي 

 5189 الخاصة

-سلطات قاضي التحقیق  -قاضي التحقیق  -التحقیق القضائي 
 5187 .الرقابة

اثبات  - المحافظ العقاري  - األمالك العقاریة  -التحقیق العقاري 
 6661 الملكیة العقاریة

سندات  - اإلختصاص  - الملكیة العقاریة الخاصة  -التحقیق العقاري 
 10166 الملكیة



 - التحقیق اإلختیاري  -التحقیق اإللزامي  -التحقیق العقاري 
 5068 التشریع الجزائري -المنازعات 

آثار التحقیق العقاري- إجراءات الملكیة العقاریة-التحقیق العقاري . 5498 
 5232 التحقیق في الجریمة
الدالل -التدلیس  -النجش  -عقود البیع  - المزایدات  - البیع  9433 

فسخ العقد -الخداع  -الغبن  -اإلجتھاد  -البیع   8015 
بیع المؤسسة  -اإلفالس  -العقارات  -بیع الوفاء  -اإلجتھاد  -البیع 

 8014 التجاریة

الجزاء -اإللتزام  - العقار  - اإلیجار  -البیع   4954 
إنتقال الملكیة - التسلیم  -الوعد بالبیع  -المقایضة  -البیع   968 

الملكیة-المقایضة  - الثمن  -البیع   -الضمان القانوني  -البائع  - 
 7078 اإلستحقاق

التعامل بالتقسیط -البیع   3099 
األنترنیت - الشراء  -البیع  . 3805 

السعر - العقد  -البیع  . 3780 
القانون الوضعي - الفقھ اإلسالمي  -البیع   6996 

القانون المدني - التعاقد  - البیع المنعقد  . 6494 
أنواع الضمان - إلتزامات البائع -الثمن -المبیع -البیع  3936 

التشریع الجزائري -الملكیة العقاریة  -البیع القضائي   51 
الثمن - البائع  - التعریف الفقھي  -التعریف القانوني  -البیع العقاري   2185 

السند الرسمي -الشكلیة  -الجزائر  -البیع العقاري   10535 
المحل  -الشكلیة  -الوصیة  -الھبة  -بیع ملك الغیر  - البیع العقاري

السبب -  2106 

 8282 البیع باإلیجار
العقد النموذجي -البیع بالتقسیط  -البیع باإلیجار   7556 

النظام القانوني -البیع بالمزاد   9821 
البیوع التجاریة -ضماناتھ  -آثار البیع بالتقسیط  -البیع بالتقسیط  . 6827 

الجزائر - اإلستثمار  - التحفیزات الجبائیة   . 7477 
الحقوق العینیة -التحفیظ العقاري   4189 

القانون الدستوري - األحزاب السیاسیة  - البرلمان   6673 
الرقابة البرلمانیة - التعدیل الدستوري  - الحكومة  - البرلمان   737 

اإلسكان -الشورى  - البرلمان   4840 مكافحة الفساد - 
النظام التجاري  -برنامج الحكومة  -قوانین المالیة  - البرلمان 

المنظمة العالمیة -المتعدد   1558 

توظیف التكنولوجیا -المؤتمر العربي  -البرلمان اإللكتروني   1046 
الفساد -األحكام المالیة  -البرلمان اللبناني   5515 .المجالس العربیة - 

السیاسیات التشریعیة -األمریكي الكونغرس  -البرلمان الجزائري   6662 
الندوة البرلمانیة العربي - مؤتمر الجزائر  -البرلمان العربي   5090 

العدو الصھیوني - البرلمان الدولي  -البرلمان العربي   3401 
حقوق اإلنسان - الدولة الفلسطینیة  -البرلمان العربي   5091 

الغزو الصھیوني -البرلمان العربي  نة العامةاألما -   5089 
 3738 الثروة البشریة



التنمیة المستدامة -الثروة الغابیة   7374 
المكتبات -أسماء المؤلفین  - الترمیز   9330 

ضمانات المتھم  - البراءة  المحاكمة  -اإلستجواب و اإلعتراف  -
أوامر اإلعتقال -طرق اإلثبات الجنائي  -الجنائیة   7808 

النصب  جرائم -البراءة واإلدانة  الشیك بدون  - خیانة األمانة  -
 8298 رصید

 4213 البرامج اإللكترونیة
حیاتھ -اإلمام المغیلي  -التراث   5395 

التراث الحرفي - التراث المعماري   10204 
القیود القانونیة - الملكیة العقاریة الخاصة  - التراخیص اإلداریة   . 5602 

 87 التراضي
العمومیةالصفقات  - التراضي   1636 

التشریعات الدولیة -العقود اإللكترونیة  - التراضي   4619 
النصوص  -األحوال الشخصیة  - القانون  - الترجمة اإلنجلیزیة 

 1913 العربیة

 -صیغھ  -الالئحة التنفیذیة  -قانون اإلستثمار - الترجمة اإلنجلیزیة 
 1911 النصوص العربیة

النصوص  -صیغھ  - العمل الجدید قانون  - الترجمة اإلنجلیزیة 
 1912 العربیة

النماذج - المصطلحات  -الترجمة القانونیة   6020 الصیاغة القانونیة - 
الملكیة  - العقود التجاریة  -العقود المدنیة  -الترجمة القانونیة 

 8587 الفكریة

السجل  -اإلسناد  -الحجیة  - اإلنترنت  - اإلثبات  - البرید اإللكتروني 
 871 اإللكتروني

التشریع الجزائري - الضبط البیئي  -الترخیص المسبق   . 228 
المواد  - المواصفات القیاسیة  -الترخیص الصناعي و البیئي 

 2320 الغذائیة

المواریث - التركات   1680 
المواریث - التركات   606 الفقھ اإلسالمي - 

األراضي -األموال  -المواریث  - التركات   7625 
الفقھ  - الشرعیة اإلسالمیة  -األسرة  -المواریث  - التركات 

 4255 اإلسالمي

القانون - الفقھ  -المواریث  - التركات   7008 
الفرائض والمواریث - الوصایا  - التركات   . 3431 

 - موانع المیراث  - شروط المیراث  -أسباب المیراث  -التركة 
الوصیة  -العول  -تخارج ال -المقایسة  -المناسخة  -میراث المفقود 

 الواجبة
552 

 5637 التركة المسمومة
مجمع الشركات - رقابة الشركة  -التركیز اإلقتصادي   7582 

نتائج  - القواعد اإلجرائیة للرقابة  - عملیاتھ  -التركیز اإلقتصادي 
 6590 الرقابة

اإلدارة العامة -الموظفون الحكومیون  -إدارة األفراد  - الترقیة  . 4066 
 6371 الترقیة والتسییر العقاري



إجراءات  -التمویل العقاري  - المرقي العقاري  -الترقیة العقاریة 
القرض العقاري -التمویل   1930 

الصیغ القانونیة - المرقي العقاري  -الترقیة العقاریة   9939 
عقد  - المرقي العقاري  -التشریع الجزائري  -الترقیة العقاریة 

 1937 اإلیجار

النظام القانوني - التقنیات القانونیة  -الترقیة العقاریة  . 5138 
04/11القانون  -الترقیة العقاریة   10121 

صندوق الضمان والكفالة -الترقیة العقاریة   8358 
المؤسسات الممولة -آلیات التمویل  -الترقیة العقاریة العمومیة   8008 

المرسوم التنفیذي - 03/06األمر  - الترقیة على أساس الشھادة   6341 
اإلجراءات الجزائیة - إجراءات الفصل  - أنواع البطالن  -البطالن  3674 

آثاره  -البطالن  الجھات القضائیة - اإلجراءات الجزائیة  -  3675 
الجنائي -محكمة النقض  -األحكام  - إجراءات القبض  -البطالن   5879 

قانون  -الحكم بالبطالن -لنقض قضاء ا - اإلجراء الجنائي  -البطالن 
القانون المدني -العقوبات . 10480 

التحكیم - المحكم  -الحكم  -البطالن   . 7449 
الحكم - النظام القانوني  -الحكم الجزائي  -البطالن   8629 

الضبطیة القضائیة -البطالن   4252 
القوانین الخاصة - القانون المدني  -البطالن   10461 

التعویض -التنفیذ العیني  -الفسخ  -العقود  -البطالن   7689 
التجاریة -المدنیة  - قانون المرافعات  -البطالن   10462 

محكمة النقض -الدعوى  - قانون المرافعات  -البطالن   9249 
قانون المرافعات -الموضوعي  -اإلجرائي  -البطالن المدني   3589 

بطالن التحقیق -نظریة البطالن  -البطالن الجنائي  بطالن  - 
بطالن الحكم -المحاكمة   3572 

المضاھاة  - أنواعھا  - أھمیتھا  -ممیزاتھا  - ماھیتھا  -البصمات 
 10606 .الفنیة

اإلثبات الجنائي -حجیة البصمات  -البصمات   3385 
أثر الطرق  - التلقیح اإلصطناعي  -إثبات النسب  -البصمة الوراثیة 

 6445 الحدیثة

القانون الوضعي -الخصوصیة الجینیة  -اإلثبات  -الوراثیة البصمة   3490 
اإلثبات الجنائي -البصمة الوراثیة   . 2711 

اإلجراءات القضائیة -اإلثبات الجزائي  -البصمة الوراثیة   9183 
تقنیات - األحماض النوویة  -البصمة الوراثیة   D.N.A 3214 

الطریق الشرعي -األحكام الفقھیة  -البصمة الوراثیة   4031 
التضامن المالي -الصفقات العمومیة  -المناقصات  - التصویت   10318 

مسح األراضي - أشغال المسح  -العقارات  -التسویة اإلداریة   5132 
 -التسویة الشرعیة  -شبھ الجزیرة العربیة  -التسویةالقانونیة الدولیة 
 8982 . تسویة المنازعات اإلقلیمیة

 5616 التزویر
مكافحة  -رقابة البنوك  - البطاقات اإلئتمانیة  -اإلحتیال  -التزویر 

 3695 الجرائم



المحررات الرسمیة -التزویر   4769 
مقارنة التوقیعات - الخطوط العلمیة  - األسس العلمیة  -التزویر   2068 

حجیة الصورة - البحوث الجنائیة  - التصویر الفوتوغرافي  7425 
 - التجارة الدولیة  -دراسة السوق  - صناعة التسویق  -التسویق 

 3777 .التسویق الدولي

التجارة الدولیة -القواعد القانونیة  - التطویع القضائي   829 
الدبلوماسیة المعاصرة -نظریة الدبلوماسیة  - التطور التاریخي  . 8537 

إلتزامات الوكیل - القانون الوضعي  -التطور التاریخي للوكالة   8197 
حمایة البیئة - التطورالمؤسساتي  - التطور التشریعي   938 

 8446 التطورات التشریعیة
دالالت الحج - الحجاز  - حكم ووصایا  -التصوف   4842 

األمن الدولي  -العراق  - نزع التسلح  -التسلح  أسلحة الدمار -
 6872 الشامل

علم الفلك -التاریخ  -التصنیف   7939 
الكشاف الھجائي -  الرمز -التصنیف   9735 

سوریا - لبنان  -مصر  - القانون الدولي الخاص  -التصنیف   . 3275 
االكشاف -التصنیف  العلوم البحثة و الفنون الجمیلة -البیانات  -   8456 

تطبیقات عملیة - القوائم اإلضافیة  -التصنیف العملي   8484 
 10418 ,10417 التصنیف العشري

وعیة المعلوماتأ - التصنیف العشري   5639 
المكتبات  - التصنیف العشري   6273 مراكز المعلومات -

الجداول اإلضافیة - الكشاف  -الرمز  - التصنیف العشري   7940 
الشھر العقاري -المحافظ العقاري  -التزام   6906 

 9413 البطالة
كیفیة معالجتھا اإلسالم - األسباب والمخاطر  -البطالة   7001 

حالة الجزائر -برامج التعدیل الھیكلي لإلقتصاد  -والتشغیل البطالة   9941 
التشریع الدولي -قانون التجارة البحریة  -التصادم البحري   5529 

الحمایة  - الحمایة الجزائیة  - بطاقة اإلئتمان  -البطاقات المصرفیة 
 6947 التشریعیة

الدفوع  -الھامة الطلبات  - اإللتزام  -األحكام الجزائیة  -التسبیب 
 5105 الجوھریة

التصرف - قانون المحل  - التطبیق   10645 
المعامالت المالیة - العرف  - التطبیقات   1212 

 -تسجیل عن القید  - تسجیل عن الشھر  - التسجیل العقارات
تنفیذ إجراءات التسجیل -مسؤولیة مفتش التسجیل  التشریع  - 

 الجزائري
7873 

التكییف القانوني -إرھاصات األزمة  -التصحیح الدستوري   3029 
عقد اإلمتیاز -االستثمار  -الثورة الزراعیة -التسییر الذاتي   5085 

التوقیع اإللكتروني -التصدیق اإللكتروني   10533 
 -اإلشعاعات المنظورة  -القانون  -الحقیقة  - التزویر  - التزییف 

 2668 المستندات

التسویة  -التیار اإلسالمي  -ستقبل العرب والم -البشر والتنمیة  4205 



 .السیاسیة
القانون الجزائري - أحكام التسرب  -مكافحة الجریمة  -التسرب   8342 

 - جرائم اإلحتیال  -خیانة األمانة  -النصب  - التشربعات العربیة 
جرائم الشیك - إنتھاز إحتیاج القاصر   93 

نزع الملكیة -المنفعة العمومیة  - التصریح  . 4858 
 - اإلجراءات  - اإلختصاص  -الخوصصة  - اإلقتصاد  - التسریح 

 5034 التعویض

شروط شرعیة  -أغراض التشریح  -تعریف التشریح  - التشریح 
 102 التشریح

اجراءات الجمركة -اإلستراد والتصدیر  -التصریح المفصل   5145 
ابة الرق - السلطة التأدیبیة  -الخطأ المھني  -التسریح التأدیبي 

آثار التسریح -القضائیة   4949 

الجزائر -تشریع العمل  -التسریح التأدیبي   4784 
عدم إحترام  - دور المستخدم  -إشكاالت اإلثبات  - التسریح التعسفي 

التعویض العیني والنقدي - اإلجراءات  . 2064 

ثبوت  -التعویض المالي  -اإلجراءات اإللزامیة  - التسریح التعسفي 
العاملإرتكاب  . 5239 

األرش -الدیة  -مكلفحة الجریمة  -التشریع   6723 
حمایة المستھلك - التنظیم  -التشریع   3016, 3025 

2020دستور  - التنظیم  -التشریع   5195 
الجزائر - التنظیم العسكري  -التشریع   765, 5351 

السلطة التنفیذیة -التشریع   1786 
 - أفریقیا  -البالد العربیة  -مصر  -اإلسالم  - القضاء  -التشریع 

 4135 آسیا

النظام الجبائي الجزائري-النظام الجبائي-التشریع المالي  149 
الخدمات اإلجتماعیة -الصحة والتغذیة  - التشریع المدرسي   2300 

 3156 التشریع األردني
البالد اإلسالمیة -الغزو القانوني  - التشریع اإلسالمي   . 6143 

المضاربة -المفاوضة - شركات العقود  - اإلسالمي التشریع   2849 
 7337 التشریع الجنائي

اإلستثمار -التشریع الجبائي   6571 

 التشریع الجزائري
1523, 2099, 4325, 4904, 5082, 
5147, 6788, 7375, 7378, 7718, 
7761, 8101, 8226, 8603, 9547 

 6926 التشریغ الجزائري
اللجان -التثبیت  -الترقیة  -التزامات الموظف  - التشریع الجزائري   2301 

الرھن الرسمي - التصرفات العقاریة  - التشریع الجزائري   - 
حقوق الملكیة - الحیازي العقاري   5113 

 -األسرة  -وثائق السفر  -الحالة المدنیة  - التشریع الجزائري 
 5622 الجنسیة

الحفظ العقاري - التشریع الجزائري   6416 
اإلسالم - التشریع الدستوري   2918 

 7886 - اإلجتھادات القضائیة  - األحوال الشخصي  - التشریع السوري 



النصوص القرآني - المجلس العائلي -الفقھ الشرعي   
الجزائر - إستقاللیة البرلمان  -التشریع بأوامر   . 5871 

2020التعدیل الدستوري لسنة  -التشریع بأوامر  2181 
المھندسین- عقود اإلتحاد الدولي  - التشریعات   1154 

عواملھا -أسسھا  - نشأتھا  - التشریعات اإلجتماعیة   3012 
الخدمات اإلجتماعیة - التشریعات اإلجتماعیة   7942 

التأمینات  -الضمان اإلجتماعیي  - التشریعات اإلجتماعیة 
 5426 الطفولة و األحداث -اإلجتماعیة 

الفقھ اإلسبالمي -القضاء  - التشریعات اإلسالمیة  10509 
تشریعات  - تشریعات البنوك و اإلئتمان  -التشریعات اإلقتصادیة 

تشریعات التجارة الدولیة -تشریعات اإلستثمار -سوق رأس المال   9698 

التشریعات التي  -التشریعات التي صدرت في عھد اإلحتالل 
لحالة عرض نصوص قانون ا - صدرتقبل قانون الحالة المدنیة 

 . المدنیة
8691 

تشریعات العمال - التشریعات التجاریة   3546 
الدول العربیة - مصر  -التشریعات التحكیم   8526 

 -المصادرة  -العقوبات التبعیة والتكمیلیة  - التشریعات الجنائیة 
 3273 العزل

 9676 التشریعات الحدیثة
 8216 القانون التجاري -قانون براءة اإلختراع  -التشریعات الصناعیة 
النظام القانوني - الشركات الساحیة  - التشریعات السیاحیة  6035 

صناعة السیاحة - األمن السیاحي  - التشریعات السیاحیة  . 2606 
المنظمات  -النظریة العامة للحق  -التشریعات السیاحیة و الفندقیة 
 6874 قانون العقود الساحیة-الساحیة المحلیة 

الھیكل  -النواحي القانونیة و األمنیة  -التشریعات السیاحیة والفندقیة 
النشاط السیاحي -اإلداري   6876 

القوانین واألنظمة - التشریعات القانونیة  . 4188 
قوانین وأنظمة - التشریعات القانونیة  . 5159 

 3223 التشریعات العربیة
التقنین المدني  -النفع و الضرر  -التصرف   7116 الجزائر -

الناحیة  - الناحیة الموضوعیة  -الحقوق العقاریة  -التصرف 
المنازعات -اإلجرائیة   5060 

الشریك - التصرف القانوني   -التشریع الجزائري  - العقار الشائع  - 
القسمة -الشفعة   6060 

السیاسة اإلقتصادیة - حق األمة  -التصرف في المال العام   2650 
القانون المدني الجزائري -ملك الغیر  -ة التصرفات الوارد  9031 

العقار -أحكام الرجوع  -التصرفات التبرعیة   142 
النظریة العامة - اإلرادة المنفردة  -التصرفات الدولیة  . 10426 

التشریع الجزائري - التصرفات العقاریة   6593 
الظروف الطارئة - التصرفات العقاریة   5290 

 -عقد الھبة  -عقد المقایضة  -عقد البیع  - التصرفات العقاریة 
الجزائر -الوصیة   6373 

مراكز المعلومات -المكتبات  -التكنولوجیا   9261 



 -اإلجراءات الموازیة  - قانون المرافعات  -التكامل الوظیفي 
 4515 األعمال اإلجرائیة

 1665 التكامل الجھوي
مجلس األمن -العفو العام  -التكامل القضائي   4827 

 7593 التكتالت اإلقلیمیة
تكییف الواقعة - محكمة النقض  - التكییف  . 10107 

القانون اإلجرائي - الجریمة  -المواد الجنائیة  - التكییف  . 4072 
التحلیل الموضوعي - اإلستخالص  -التكشیف   5458 

القوانین المدنیة العربیة -التقنین المدني الفرنسي   9565 
العقار الفالحي -العقاریة التقنینات   8417 

التوریق -نظام القروض  -الرھن العقاري  -التقنیات المالیة   8228 
 4714 التقنیات الحدیثة

مكافحة المخدرات-التقنیات الحدیثة   1057 
النفایات الصلبة -تسییر النفایات الحضریة  - التقنیات الحضریة  5043 

مكافحتھا -ماھیتھا  - امیة األسالیب اإلجر - التقنیة الرقمیة   163 
الخبرة التفاوضیة - اإللتزام  -التقنیة العقدیة   7844 

الوفاء البسیط - الحوالة  -انتقال الموجبات  المقاصة -الشیك  -   7080 
تأصیل إسقاط الحق  - مدد التقادم  -إسقاط الحقوق بالتقادم  -التقادم 

 9900 بالتقادم

تملك  -الحكر -اإلمتیاز//الرھن - العقاري التمویل -اإلنتفاع -التقادم 
 7649 الثمار

محكمة النقض -النقض الجنائي  - النقض المدني  -التقادم   1351 
أحكام محكمة النقض -الدعوى الجنائیة  -التقادم   10366 

حساب مدد التقادم  - التقادم المدني  قطع التقادم -وقف التقادم  -  7740 
وقف التقادم -الدفع بالتقادم  - المنازعات اإلداریة  - التقادم اإلداري   7741 

 - المرافعات  - المدني  - المسقط في القانون  -التقادم المكسب 
اإلداري- التجاري   1471 

أحكام النقض - التقادم المدني  -التقادم الجنائي   6174 
العقوبة - الدعوي  -التقادم الجنائي   1278 

سقوط العقوبة  -إجراءات التحقیق  -التقادم الدفع ب -التقادم الجنائي 
المذكرات المتخصصة -  2054 

الدعوى  - تطبیقات عدم سماع الدعوى  - الدفوع  -التقادم الشرعي 
 2055 الشرعیة

أعمال  -التقاریر  - أسلوب الكتابة  - الكتابة  -التقاریر اإلداریة 
 3793 .المكاتب

الجزاء  -الركن المعنوي  -المسؤلیة الجنائیة  -التقاریر الطبیة 
التزویر -الجنائي   4176 

التوفیق -الدولة  -المحاكم المدنیة  -التقاضي   5542 
 -وسائل التقاضي  -الخصومة القضائیة اإللكترونیة  -التقاضي 

 237 النظام اآللي

األنظمة القضائیة -الطعن  -التقاضي   2003 
الغرامة - حریة التعاقدیة  -تمویل األحزاب  -التقاضي   5439 

المحاكم اإللكترونیة -التقاضي اإللكتروني   3881 



التشریع الجزائري - المسائل الجزائیة  -التقاضي عن بعد   5095 
 7958 التقاعد
 6384 الثقافة

العولمة -المصادر  - المفھوم  -الثقافة اإلسالمیة   7091 
القانونیةالقاعدة  -القانون والثقافة  - الثقافة القانونیة   2198 

 7032 الثقافة العربیة
 6795 التشریع الجزائري - التقیم العقاري

اإلتفاقیة الدولیة - نصوص تشریعیة  -التقییس   5023 
09/08القانون  -قواعد التظلم  - التظلم اإلداري  9224 

القانون الجزائري - النزاعات اإلداریة  -التظلم اإلداري   4749 
أحكام القضاء - الفقھ  -التظلم اإلداري   2682 

 -التقدیر القضائي  - المسؤولیة المدنیة - نظریة العقوبة - التعویض
الخطأ المجرد -القاعدة األخالقیة   6910 

فتاوي الجمعیة العمومیة -أحكام المحكمة الدستوریة  -التعویض   6806, 6810 
العمومیةفتاوي الجمعیة  -أحكام المحكمة الدستوریة  -التعویض  . 1142, 6805 

الباحث القانوني -الدول العربیة  - إصابة العمل  -التعویض   2580 
المنفعة العامة - نزع الملكیة  -التعویض   9187 

 -الضرر المباشر  -الحقوق العینیة  -المنفعة العمومیة  -التعویض 
 4824 المنازعة

التعویض  -المسئولیة العقدیة  -المسئولیة التقصیریة  -التعویض 
الدفع بعدم التنفیذ -فسخ العقد  - اإلتفاقي   3704 

األخطاء المرفقیة -األخطاء الشخصیة  -األضرار  -التعویض   4978 
الكسب غیر المشروع - العقود  -التبعة الجرمیة  -التعویض  . 1090 

القطاع الخاص -الدولة  -التعویض   177 
الحوادث الطبیة  -التعویض  - التداعیات الضارة  -المسؤولیة  -

 5488 العمل الطبي

التأمین اإلجتماعي - حوادث السیارات  -الحق  -التعویض   2586 
مجلس الدولة -السلطات العامة  -التعویض   561 
مجلس الدولة -السلطة القضائیة  -التعویض   557 

الموروث -األدبي  -الضرر المادي  -التعویض   1478 
الفقھ اإلسالمي -سالمة اإلنسان  - الضرر األدبي  -التعویض   3759 

الفسخ القضائي  -التعویض  إستحقاق  -المسؤولیة العقدیة  -
 3705 سلطة القاضي -تنفیذ العقد  - التعویض

محكمة  - اإللتزام  -الشرط الجزائي  -تفسیر العقد  -التعویض 
 1432 النقض

حوادث السیارات  -التعویض  القضاء - الفقھ  -  3698 
حوادث السیر -ض التعوی  3041 

القضاء -الفقھ  -جرائم النشر  -جرائم السب والقذف  -التعویض   3702 
حوادث السیارات - شركات التأمین  -التعویض   1426 

الفقھ اإلسالمي - القانون الوصفي  -اإللتزام  - التعویض اإلتفاقي   6483 
الفقھ اإلسالمي - الشرط الجزائي  - التعویض اإلتفاقي   5256 

 10446 - المسؤولیة التقصیریة  - المسؤولیة التعاقدیة  -التعویض المدني 



 الفقھ
التقصیریة  - العقدیة  - المسئولیة المدنیة  -التعویض المدني  أحكام  -

 10241 النقص

الشریعة -القانون المدني  - الفقھ اإلسالمي  -التعویض المدني   10545 
الشھود - الدعاوى  - التعویض اإلداري   -الدفع  -اإلثبات  - 

 2598 الضوابط القضائیة

دعاوي  - التعویض اإلداري  القضاء اإلداري -التعویض  -  3709 
 - القضاء  -النقل الجوي  -النقل البحري  -النقل البري -التعویض 

المعاھدات الدولیة - الفقھ   3710 

الفوائدالقانونیة - الشرط الجزائي  - التعویض القضائي   8134 
المضرور -یض العیني التعو  3325 

مدى إنتقالھ للورثة - التعویض عن الضرر  . 219 
حقوق  -ضحایا الجریمة  - الجریمة والمجرمون  -التعویضات 

 1648 الضحایا

الفقھ اإلسالمي -الفقھ القانوني  -التعھد عن الغیر   3324 
الوسائط  - الشبكة الفضائیة  - اإلتصال التربوي  -التعلیم 

 4112 التكنولوجیة

اإلدارة - التعلیم اإلداري   10301 
طرق التعلیم -التربیة  - التعلیم الخاص  . 8937 

المالیة -األعمال الكتابیة  -النیابات  - التعلیمات اإلداریة   1892 
إختصاصتھا -تشكیلھا  -وظیفتھا  -النیابات  - التعلیمات القضائیة   1893 

األصول القانونیة -النیابات  - التعلیمات القضائیة   1901 
اإلجراءات  - قانون العقوبات  -النیابة العامة  - التعلیمات القضائیة 

 2631 الجنائیة

النیابات - المسائل الجنائیة  -التعلیمات العامة   175 
التعدیالت -المسائل الجنائیة  -النیابات -التعلیمات العامة   7907 

رخص التھیئة والتعمیر -ھادة التقسیم ش -حمایة البیئة  - التعمیر  . 4196 
رخصة  - رخصة التجزئة  -التشریع الجزائري  -التعمیر الفردي 

رخصة الھدم - البناء  . 2132 

 -المنازعات  - الطبیعة القانونیة  -الجزائر  -التعمیر الفردي 
رخصة التجزئة - رخصة الھدم   9222 

اإلتفاقیات  - الجنائي التشریع  -العقوبات  - التعلیق الموضوعي 
العفو -الجنائیة  . 3596 

الصیغ  - القضاء  - الفقھ  -قانون اإلثبات  - التعلیق الموضوعي 
 3595 القانونیة

 -إجراءات الخصومة  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي 
القضاء - الفقھ   3582 

 -الفقھ  -نظریة األحكام  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي 
 3585 القضاء

 -الفقھ  -األوامر الوالئیة  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي 
 3586 القضاء

 -اإلختصاص القضائي  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي 
القضاء - الفقھ   3581 

الطلبات  - الدفوع  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي  3583 



القضاء -الفقھ  -العارضة   
األحكام  -طرق الطعن  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي 

 3588 المدنیة

 - عوارض الخصومة  -قانون المرافعات  - التعلیق الموضوعي 
القضاء - الفقھ   3584 

 -الجنح  -الجنایات  - قانون العقوبات  - التعلیق الموضوعي 
الفقھ- القضاء  -المصلحة العامة   3597 

 - الجنایات  -الجنح  - قانون العقوبات  - التعلیق الموضوعي 
 3598 المخالفات

منظمة التجارة العالمیة  -التظام القانوني   6279 . الدور الرقابي -
 - األرباح  - المشاركة  - المضاربة  -البنوك التجاریة  -التعامل 

 9044 الخسائر

منظمة األمن - التعاون األوروبي   5493 
األوربي -القانون الدولي  -العربي الحوار  - التعاون اإلقتصادي  . 9619 

التعددیة  -الصراعات العربیة  - التعاون العربي  -التعاون األفریقي 
التحیید التكامل العربي - . 1975 

 - القانون الدولي الجنائي  - األحكام الجنائیة -التعاون الدولي 
 10520 . القوانین الوضعیة

تموییل اإلرھاب -تبییض األموال  -أحكام جزائیة  - التعاون الدولي   3682 
إتفاقیة جنیف -اإلتفاقیة العربیة  -الملكیة الفكریة  - التعاون الدولي  . 3154 

اإلتفاقیات الدولیة - التعاون الدولي   9138 
مكافحتھا - الھجرة غیر الشرعیة  - التعاون الدولي   8170 

البیئیةالمسؤولیة  - المسؤولیة الدولیة  - التعاون الدولي   5061 
القضاء الدولي - الجرائم المعلوماتیة  - التعاون الدولي   847 
النزاعات المسلحة -القضاء الجنائي  - التعاون الدولي   9567 

غسل األموال - مكافحة المخدرات  -التعاون الدولي القانوني  . 2312 
مكافحتھا -الجریمة المنظمة  - التعاون القضائي الدولي   8196 

المتظاھرین -الدستور  - التظاھر   985 
وسائل  - مفترضات التعارض -األحكام القضائیة  - التعارض 

العالج -الوقایة   6162 

اإلتصال الحدیث  -الوسائل  - التعاقد  3931 اإلثبات -
اإلنترنت -التعاقد   1627 

العقود -المباني  -التعاقد   670 
اإلسالميالفقھ  - الوسائل المستحدثة  -التعاقد   1239 

الضرر - النظام القانوني  -التعاقد   3665 
المسؤولیة - اإللتزامات  - المفاوضات  -التعاقد   4257 

أروبا - التجربة الفرنسیة  -التعاقد   6851 
الفقھ اإلسالمي - القانون المدني  -التزامات البائع  -التعاقد   2147 

اإلتصال الحدیث -التقنیات  -التعاقد  العقد  -م القانوني النظا - 
 10042 اإللكتروني

اإلنترنت -التعاقد بالبیع  -التعاقد   513 
األنترنت -التعاقد اإللیكتروني   3440 

األنترنت -البیع  -التشریعات العربیة  - التعاقد اإللكتروني   7913 



اإلقرار بالتھمة -التعذیب   4971 
القانون الدولي - الحمایة القانونیة  -اإلعتقال  -التعذیب   9731 

التعذیب في القانون  -جریمة التعذیب  -القانون الدولي  -التعذیب 
 5914 الدولي

جرائم التعذیب -التعذیب   3927 
 -الرقابة الدولیة  -السلوك اإلجرامي  -جرائم التعذیب  -التعذیب 

 1953 المشتبھ فیھ

التعیینأحكام  - المسابقات  -الرھان  - المعامالت  -التعیین   1190 
 5197 ,770 التعدیل الدستوري
 7375 التعدیالت المستحدثة

 -جرائم  -الموظف العام  - األموال العامة  -التعدیالت التشریعیة 
الدعوى الجنائیة -اإلستیالء  -اإلختالس   9782 

العالقات الداخلیة -التحول الدیمقراطي  -التعددیة الحزبیة   9699 
إلتزامات  - تكوین عقد النشر  -خصائصھ  -  التعریف بعقد النشر

إنتھاء عقد النشر -إلتزامات الناشر  -المؤلف   7475 

مصادر الحق -إستعمال الحق  -التعسف   . 3785 
صالحیات التملك -إستعمال الحق  -التعسف   2558 

قانون التوجیھ العقاري -إستعمال الحق  -التعسف   73 
الملكیة العقاریة -التعسف   7866 

السلطة التنفیذیة -النظم السیاسیة  - القید  -التعسف   5219 
قضاء -فقھا  -التعسف في إستعمال الحق   1435 

 -التجارة الدولیة  -المرافق العامة  -اإلستثمار  -اإلدارة  -التفویض 
 BOT 6475 نظام ال

 -فرنسا  - التفویض التشریعي  - التفویض اإلداري  -التفویض 
 9316 مصر

المرفق العمومي - التركیز اإلداري  - التفویض اإلداري  . 4893 
التشریع الجزائري -النظام القانوني  -عقود األعمال  -التفوض   7673 

الصلح القضائي -اإلفالس  - التفلیسة   6231 
المعلومات -القانون المدني  -المیكنة المعلوماتیة  - التفاوض  6847 

المفاوضات  -الجوانب القانونیة  -الطابع التعاقدي  -التفاوض 
 5810 العقدیة

المسئولیة  - المنازعات  -العقد  - خطابات النوایا  -التفاوض 
مفھوم الضرر - التقصیریة   2584 

القضاء -الفقھ  -التدلیل  -الدلیل  -اإلجراء  -اإلذن  -التفتیش   1438 
عملیةال -الناحیة العلمیة  - حاالت البطالن  - األشخاص  -التفتیش   9628 

الفقھ -القضاء  - اإلنعدام  -الحرمان  -البطالن  -التفتیش   3990 
الكشف عن الجریمة -التفتیش   1529 

 -المواد المتفجرة  -اإلرھاب و اإلسالم  - التفجیرات اإلرھابیة 
 10591 مسرح اإلنفجار

 4904 التفرید العقابي
المضاربةعقد  - الفقھ اإلسالمي  -العقود  -التفریط   9909 

 - مصادر المعلومات  -الوعي المعلوماتي  -البحث العلمي  - التفكیر 
العلوم اإلجتماعیة -العلوم اإلنسانیة  -مناھج البحث   202 



القضاء -التفكیر الناقد   10 
Les cahiers de l'enp 9066 

الریاضي -الطبي  - الصحافة -القذف  - الدم   8399 
 8118 الحل الرأسي
 7761 الحملة اإلنتخابیة

تحكیم -وساطة  -مفاوضات  - النزاعات القضائیة  -الحلول البدیلة   2557 
أحوالھ - ماھیتھ  - الحلول الشخصي   1211 

المادة العقاریة -إشكاالت التنفیذ  -الحلول القانونیة   5007 
الشریعة اإلسالمیة -أقسام الخلوة  -الخلوة   836 

الجزائر -آثار الفسخ  - عقد الزواج فسخ  - انحالل الزراج   8469 
األطر القانونیة -القانون المدني  -الخالیا الجزعیة   10072 

 5793 الجنایات
أثر القرابة  - الجنایات   -الدیة  - القصاص  - الفقھ اإلسالمي  -

 6408 التعزیز - الكفارة

فقھ إسالمي -العقل  - الجنایات   2879 
الجنین -الدیة  - القصاص  -اإلسالمي الفقھ  - الجنایات  . 9374 

العقوبة - القصاص  -الفقھ اإلسالمي  - الجنایات   9209 
 7819 الجنایات والجنح
 9904 ,7593 الحمایة
التشریع الجزائري -المیراث  - - الوصیة -الوارث  -الحمایة   1041 
 -الشریعة اإلسالمیة  -سالمة الجسم  - الحق -الحمایة الجنائیة 
 1820 .القانون الجزائري

أجھزة الرقابة - التنظیم الدولي اإلقلیمي  -حقوق اإلنسان  -الحمایة   
. 3037 

 - حقوق اإلنسان  - الحمایة اإلجرائیة  -الحمایة الموضوعیة 
 3387 المحاكمة

التراث الثقافي - الحمایة المؤسساتیة   4844 
ثبوت الملكیة -الحیازة  -الحمایة الجنائیة  -الحمایة المدنیة   10247 
المضاربةفي  -إستثمار األموال  -الحجر  -الحمایة المدنیة لألموال

 874 .الشریعة اإلسالمیة

إجراءات -حق الملكیة العقاریة  -الحمایة المدنیة واإلداریة 
 2184 .اإلستالء

الحمایة  -الحمایة الشكلیة - الحمایة اإلحترازیة-الحمایة المدنیة
 6383 الموضوعیة

 8226 الحمایة اإلداریة
التشریع الجزائري - الملكیة العقاریة الخاصة  -الحمایة اإلداریة  . 8192 

المحاكمة - البیئة  -الحمایة اإلجرائیة   804 
التشریعات  -اإلثبات  -الضبطیة القضائیة  -الحمایة اإلجرائیة للبیئة 

 1421 البیئیة

الحمایة القضائیة - الحریة األساسیة  -الحمایة المستعجلة  . 591 
القانون الدولي -حقوق الطفل  -الحمایة اإلقلیمیة  . 9134 

طقم الطبیة -الحمایة المقررة   4770 



بطاقات  - الحمایة الجنائیة  - الحمایة المدنیة  -الحمایة التشریعیة 
 8284 الدفع اإللیكتروني -اإلئتمان 

حقوق  -الحمایة المدنیة  - الحمایة الجنائیة  -الحمایة التشریعیة 
الحریات العامة -اإلنسان  . 1427 

 9052 ,7531 الحمایة الجنائیة
الشریعة اإلسالمیة- الحریات الفردیة  -الحمایة الجنائیة   4564 

األحكام الخاصة -أمن الدولة الداخلي  -الحمایة الجنائیة   10303 
حق النقد الصحفي -مھنة الصحافة  -الحمایة الجنائیة   2110 

 -أسرار المھنة  -أسرار موكلیھ  -إلتزام المحامي  -الحمایة الجنائیة 
 4170 إفشاء األسرار

أحكام التجریم -مصلحة المستھلك  -الحمایة الجنائیة   999 
األمن اإللكتروني -الحمایة الجنائیة   6825 

األطفال المستخدمین -الموضوعیة  -الحمایة الجنائیة   5474 
التشریع  -المؤثرات العقلیة  -المخدرات  -نائیة الحمایة الج

 4738 الجزائري

تعدد  - تأدیب الزوجة  - ختان اإلناث  - المرأة  -الحمایة الجنائیة 
ھتك العرض -إسقاط الحوامل  -الزوجات   843 

حقوق  -جرائم التعذیب  - المسؤولیة الجنائیة  -الحمایة الجنائیة 
 1954 اإلنسان

 -التالعب باألسعار  -منع اإلحتكار  - المستھلك  -الحمایة الجنائیة 
حمایة المنافسة -نظام السوق   998 

مخاطر االنترنت - األطفال  -الحمایة الجنائیة   2133 
األطفال -الحمایة الجنائیة   3930 القانون الجنائي -

المعلومات اإللكترونیة -الحمایة الجنائیة   992 
نكیةاألعمال الب -الحمایة الجنائیة   10015 

المعامالت اإللكترونیة -الحمایة الجنائیة   8636 
البیئة -الحمایة الجنائیة   7390 

التلوث - البیئة  -الحمایة الجنائیة   2647 
التشریع المصري - البیئة  -الحمایة الجنائیة   2137 

البیئة -الحمایة الجنائیة   . 2115 
التجارة اإللكترونیة -الحمایة الجنائیة   6656 
التجارة اإللكترونیة  -الحمایة الجنائیة   7350 مصر -

التعامالت اإللكترونیة -الحمایة الجنائیة   1410 
 - الجھود الدولیة  -الشاھد  -الحمایة األمنیة  -الحمایة الجنائیة 

 3545 الحمایة اإلجرائیة

الحكومة اإللكترونیة -الحمایة المعلوماتیة  -الحمایة الجنائیة   6641 
التقنیات المستحدثة -الجنین  - الحمایة الشرعیة  -الحمایة الجنائیة   10197 
المؤتمرات الدولیة -اإلتفاقیات  -الحیاة الخاصة  -الحمایة الجنائیة   3517 

البطالن -التفتیش  -الجرائم  -الحمایة الجنائیة   130 
اإللكترونیةالتجارة  - الجریمة اإللكترونیة  -الحمایة الجنائیة   9615 

الحریة الشخصیة -الحمایة الجنائیة   . 647 
اإلتجاھات الطبیة الحدیثة -الجسم البشري  -الحمایة الجنائیة   1416 



الشیك -الحمایة الجنائیة   5478 
جریمة اإلتجار - الطفل  -الحمایة الجنائیة   2257 

العرض -الحمایة الجنائیة   1779 
العقود المدنیة -العقود اإلداریة  -الحمایة الجنائیة   8301 

األنترنت -االتجارة اإللكتونیة  -الحمایة الجنائیة   6410 
ذوى اإلحتیاجات الخاصة -الحمایة الجنائیة   8997 

برامج الحاسب -الحمایة الجنائیة   4034 
 - خصائص الجریمة  -برامج الحاسب اآللي  -الحمایة الجنائیة 

 8143 أسالیب الحمایة

حقوق اإلنسان -الحمایة الجنائیة   3536 
 - التحقیق  -العدالة الجنائیة  -حقوق اإلنسان  -الحمایة الجنائیة 

 5031 الحكم الجنائي

ظل العولمة -حقوق اإلنسان  -الحمایة الجنائیة  . 4685 
 - اإلتفاقیات الدولیة  - حقوق الملكیة الصناعیة  -الحمایة الجنائیة 

 1107 .القوانین الوطنیة

القانون الدولي - حقوق الطفل  -الحمایة الجنائیة   1226 
أموال المتھم - الحمایة الجنائیة للمال العام   1398 

جرائم -الموظف العمومي-الحمایة الجنائیة للوظیفة اإلداریة
قانون الوقایة ممن الفساد و مكفاحتھ- الموظف العمومي  5285 

فساد مكافحة ال - الحمایة الجنائیة للنزاھة   1184 غسل األموال-
قانون  -جرائم العنف المعنوي -الحمایة الجنائیة الموضوعیة لألسرة

 3122 العقوبات الجزائري

األطفال - اإلستغالل الجنسي -الحمایة الجنائیة   810 
التوقیع اإللكتروني-الحمایة الجنائیة   8536 

التعذیب -اإلمتھان  - المحتجزین  -الحمایة الجنائیة الدولیة   978 
الحق في الحیاة-الحمایة الجنائیة   3121 

الطفل المجرم-الطفل الضحیة -الحمایة الجنائیة   6082 
 8077 ,7496 ,6592 ,4325 الحمایة الدولیة

النزاع  - الھیئات الدولیة  - الممتلكات الثقافیة  -الحمایة الدولیة 
 9539 .المسلح

النزاعات المسلحة - المائیة الموارد والمنشآت  -الحمایة الدولیة   7124 
حقوق  -المواثیق الدولیة  -الال جئین الفلسطنیین  -الحمایة الدولیة 

المفاوضات الفلسطینیة -النزاعات المسلحة الدولیة  -اإلنسان   7088 

النازحیین -الحمایة الدولیة   757 
النزاعات المسلحة -المتلكات الثقافیة  -الحمایة الدولیة   1699 

ا لحقوق  -الحقوق المدنیة  -المرأة الیھودیة  -الحمایة الدولیة 
الشریعة اإلسالمیة - السیاسیة   5825 

بروتوكوك كیوتو - اإلحتباس الحراري -البیئة  -الحمایة الدولیة   9989 
الشریعة اإلسالمیة  -الحمایة الدولیة   5823 حقوق المرأة -

قواعد القانون الدولي العام - الشعب الفلسطیني  -الحمایة الدولیة   . 3162 
النزاعات المسلحة -القنصلیة  -السفارات  -الحمایة الدولیة   2057 

الرعایة اإلجتماعیة -حق اإلنسان  -الحمایة الدولیة   8707 



إتفاقیة منع التمییزالجنسي -حق المرأة  -الحمایة الدولیة   . 3389 
الوكاالت  - األمم المتحدة  منظمة -حقوق اإلنسان  -الحمایة الدولیة 

 687 . الدولیة المتخصصة

الجانب اإلجرائي - اآللیات  -حقوق اإلنسان  -الحمایة الدولیة  . 844 
اإلتفاقیات الدولیة  -ضحایا الجریمة  -الحمایة الدولیة  المحاكم  -

 9270 . الجنائیة الدولیة

التلوث -الضمانات - التشریعات الوطنیة  -الحمایة الدولیة للبیئة   953 
الشریعة اإلسالمیة  - الدولة  -الحمایة الدبلوماسیة   التعویص الكلي -

. 6379 

القانون الدولي - الفقھ اإلسالمي  -الحمایة الدبلوماسیة   983 
 2099 الحمایة الجزائیة

الوقف -أمالك العقاریة  -الحمایة الجزائیة   . 6260 
موقف  -جریمة التعدي  - العقاریة الملكیة  -الحمایة الجزائیة 

 4767 .اإلجتھاد القضائي

الجرا ئم غیر العمدیة -المال العام  -الحمایة الجزائیة   3968 
المتعاملین بالشیك -الحمایة الجزائیة   4947 

التشریع الجزائري -المستھلك اإللكتروني  -الحمایة الجزائیة   10258 
التشریع الجزائري - یة الثروة الحیوان -الحمایة الجزائیة   4829 

التشریع  -التشریع الجزائري  - الحقوق العمالیة  -الحمایة الجزائیة 
 1500 المصري

العقوبات - الرابطة األسریة  -الحمایة الجزائیة   6005 
حرمة الحیاة الخاصة -الحمایة الجزائیة   5420 

الحقوق المجاورة - حقوق المؤلف  -الحمایة الجزائیة   6331 
التشریع الجزائري -الحمایة الجزائیة لألصول   3123 

 - الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة من خالل نصوص جرائم األموال 
 9132 . من خالل نصوص الملكیة الفكریة

التشریع الجزائري -ضحایا الجرائم  -الشھود -الحمایة الجزائیة   7668 
الحقوق البیئیة - الحمایة الدستوریة  . 3513 
موقف الشریعة - الحمایة الدستوریة  6840 

التشریع الجزائي الجزائري -الحمایة الجسدیة للطفل   2224 
 5967 ,4817 الحمایة القانونیة
الملكیة  -الحاسب اآللي - الكیانات المنطقیة  - الحمایة القانونیة

إتفاقیة التربس -المستندات الملحقة  - الفكریة   2146 

مراقبة العامل -الحمایة القانونیة   9137 
القانون الجزائري - األمن القانوني  -الحمایة القانونیة   9475 

الترقیة -الوظیفة  -الموظف القانوني  -الحمایة القانونیة  . 8464 
 -القانون الفرنسي  - المؤلف  -الملكیة الفكریة  -الحمایة القانونیة 

 1157 القضاء المصري

األنتریت - الحاسب اآللي  -الفكریة الملكیة  -الحمایة القانونیة   3326 
الحمایة اإلداریة -المال العام  -الحمایة القانونیة   56 

مرحلة التحقیق -المتھم  -الحمایة القانونیة   6108 
اإلدارة - العقود اإلداریة  - المتعاقد  -الحمایة القانونیة   9464 



األقالیم المحتلة -المدنیین  -الحمایة القانونیة  . 20 
دراسة جنائیة -اإلحتیاجات الخاصة  -الحمایة القانونیة   . 10122 

اإلتفاقیات الدولیة -اإلجراءات  -الحمایة القانونیة   3330 
التشریع  -المواقع األثریة  - المعالم التاریخیة  -الحمایة القانونیة 

 91 الجزائري

الدولة الجزائریة- االمالك الوطنیة  -الحمایة القانونیة   1790 
 -العالقات الخاصة الدولیة  -البیئة األثریة  -الحمایة القانونیة 

 551 . المصریة

التلوث بالزیت -البیئة البحریة  -الحمایة القانونیة   943 
الحمایة  -الملكیة الفكریة  -الحاسب اآللي  -الحمایة القانونیة 

 10414 الجنائیة

التزویر  -بنوك المعلومات  - الحیاة الشخصیة  -الحمایة القانونیة 
 1098 المعلوماتي

اإلجراءات  - التشریع الجزائري  -الحیازة  -الحمایة القانونیة 
 1501 المدنیة

التطبیق - النص  - الحریات العامة  -الحمایة القانونیة   1450 
التشریع الجزائري -قواعد المنافسة  -السوق  -الحمایة القانونیة   206 
التشریع الجزائري - العقار السیاحي  -القانونیة الحمایة  . 2292 

العقار السیاحي -الحمایة القانونیة  . 1129 
إتفاقیة التریبس - براءة اإلختراع  -الحمایة القانونیة   8964 

الفقھ  - حمایة الملكیة الفكریة  - براءة اإلختراع  -الحمایة القانونیة 
 2361 اإلسالمي

حقوق المعاقین -الحمایة القانونیة   2703 
المجال اإلعالمي -قرینة البراءة  -الحمایة القانونیة   7464 

فرانشیزي -الحمایة القانونیة   6207 
المواقع المحمیة -الحمایة القانونیة للمساحات   229 

بناء على التصامیم -عقد بیع العقار  -الحمایة القانونیة للمشتري   4989 
التشریع الجزائري -الحمایة القانونیة للطفل   1637 

جرائم اإلختطاف -الحمایة القانونیة للقاصر   8276 
ذوي اإلحتیاجات الخاصة -الحمایة القانونیة الدولیة   774 

الموظف -الحمایة القضائیة   4801 
المنازعات  - القانون الجزائري  -الوقف  -الحمایة القضائیة 

 10536 القضائیة

القضاء  - الدعوى القضائیة  - القضاء المدني  -الحمایة القضائیة 
اإلختصاص -المحاكم  - القاضي  -التقریري   759 

النظم الجمركیة اإلقتصادیة -النظم الجمركیة  -الجمارك   8539 
الضرائب -التعرفة الجمركیة  -الجمارك  . 1084 

 -الضبط  - إجراءات  -اإلیداع الجمركي  -الجمارك والتھریب 
 8575 المالحة

الثقة بالنفس -مكافحة الجریمة  - الجھاز اإللكتروني   162 
 10158 الجھاز المصرفي

الموارد الجبائیة -الجماعات المحلیة   8311 
المجلس الشعبي  - التھیئة العمرانیة  -الوالیة  -الجماعات المحلیة  906, 907 



الالمركزیة - الوالئي   
التنمیة المحلیة - الوالیة  -البلدیة  -الجماعات المحلیة   4963 

المجلس الشعبي الوالئي -التنظیم القانوني  -الجماعات المحلیة   2216 
اإلستقاللیة والرقابة - الجماعات اإلقلیمیة   1037 

والیة الجزائر -قانون الوالیة  - قانون البلدیة  - الجماعات اإلقلیمیة   6702 
 - المنظمة أجھزة  -القانون الدولي العام  -الجماعة الدولیة 

 9870 . المنظمات الدولیة

 10323 الدول النامیة
 9202 .الدساتیر -الدول العربیة 
 4056 ,933 الدولة
السلطة السیاسیة -أركان الدولة  - الدولة  9950 
القانون  -السلطة التشریعیة  - اإلتحاد الفیدرالي  -اإلقلیم  - الدولة

الدستوري اللبنانيالنظام  - النظم السیاسیة  -الدستوري   8324 

اإلیدز - جرائم اإلرھاب  -حقوق ضحایا الجریمة  - الدولة  4419 
األنظمة السیاسیة النیابیة -الدیمقراطیة  -الحكومة  -الدولة   . 1237 

المحكمة الجنائیة الدولیة  - القانون الدولي  -الدولة  المسؤولیة  -
 2784 الجنائیة

اصرالقانون الدولي المع -الدولة   6124 
التعددیة القانونیة-السلطة السیاسیة -القانون -الدولة   8634 

الجزائر - سلطات القاضي  -القاضي اإلداري  -الدولة   4890 
 -الدولة القانونیة  -أنظمة الحكم  - حقوق اإلنسان  -الدولة 

 3414 .الدیموقراطیة

حقوق  -الحكم  - السلطة الرئاسیة  - اإلسالم  -الدولة والسلطة 
القواعد التشریعیة -اإلنسان   8704 

قانون الدستوري - قانون األسرة  - القانون  -المجنمع -الدولة  3642 
-الفقھ اإلسالمي  - المبادئ الدستوریة الحدیثة  -الدولة اإلسالمیة 

 1145 الرأي العام

الدیموقراطیة  -الدیموقراطیة اللیبیرالیة  -الدولة الدیموقراطیة 
الدیموقراطیة الماركسیة- اإلجتماعیة  . 3633 

النظام الدستوري  -المواثیق  -الدولة الجزائریة  المجتمع  -السلطة  -
الوظیفة القضائیة -  115 

المغرب األوسط -اإلمارات العلویة  -الدولة السلیمانیة   7820 
مقومات الدولة  -النظام السیاسي اإلسالمي  -الدولة القانونیة 

الدستوري الحدیثالفقھ  -القانونیة   3018 

 -رؤساء المجالس الخلیجیة  -السلطنة والصین  -الدولة العصریة 
 4680 الشورى

المجالس الخلیجیة - الدولة العصریة  4309 
القانون الدولي - المفاوضات الفلسطینیة  -الدولة الفلسطینیة   7086 

 التنظیم الدستوري -اإلختصاصات الدستوریة  -الدولة الفیدرالیة 
 7974 لإلختصاصات

المرافق  - المرافق العامة المھنیة  - المرافق العامة  -الدولة، وظیفة 
المرافق المحلیة -القومیة  * 8506 

التحویل المصرفي -الحوالة   . 9733 



مسئولیة صاحب العمل - الجوانب المدنیة لعالقات العمل الفردیة   . 5464 
جمع اإلستدالالت -جرائم األنترنت  - الجوانب اإلجرائیة   1818 

عقود  -أحكام التدلیس -القانون المدني  -التعاقد  -الجوانب القانونیة 
 7006 اإلذعان

الشفرة  - اإلثبات الجنائي  - الجوانب الشرعیة  -الجوانب القانونیة 
 9575 الوراثیة

01/21األمر  -نزاھة العلمیة اإلنتخابیة  -الدوائر اإلنتخابیة   9081 
الرقابة القضائیة -حق الترشح  -اإلنتخابیة الدوائر   6074 

العمال -الدوائر التجاریة  األحوال الشخصیة - اإلیجارات  -   3832 
 3173 الحوادث البحریة

االتحاد البرلماني العربي - الحوار البرلماني   . 2546 
التقانة الحدیثة - األقطار الخلیجیة  - العمالة  - الحوار القومي   1967 

التثبیت  -التنمیة العربیة  -قضایا وھموم راھنة  - ر القومي الحوا
 5338 .اإلقتصادي

إعداد التقاریر -المفتشیة العامة للمالیة  -الدور الرقابي   9484 
 3776 برامج حاسبات -الدوریات اإللكترونیة 
 2865 الحوكمة

الحق في الحرمة -الجنح الماسة بالحیاة   1920 
المرافعة - التحقیق  -محكمة النقض  -الجنح المستأنفة   10469 

المحضر القضائي - الدلیل  المبسط - العملي  - المرشد قانوني  -   8028 
دراسة فقھیة -الجنایة  - الجنین  . 9210 

اإلجھاض -الحمایة الجنائیة  - الجنین   1176 
اإلثبات الجنائي - الدلیل اإللكتروني   4865 

اإلجراءات الشخصیة -الجنائي اإلثبات  - الدلیل اإللكتروني  . 2145 
القانون الوضعي - الفقھ اإلسالمي  -اإلثبات -الدلیل المادي   6881 

اإلستدالل  -اإلنترنت  -جرائم الكمبیوتر  -التزویر  - الدلیل الجنائي 
الضرر - الركن المادي  - التحقیق  -  6651 

الحمایة  -الھبة  -النفقة  -المیراث  - النسب - الحمایة المدنیة - الجنین 
اإلجھاض -الجنائیة   832 

قضاء  -فقھا  -الیمین الحاسمة   1434 التعسف -
األسلحة الناریة  -مسرح الجریمة  - الدلیل الطبي الشرعي  السموم  -

األدویة -  8352 

إثبات الجنسیة -اإلجراءات اإلداریة  -المتقاضین  - الدلیل القانوني  8026 
الجزائر - التنظیم القضائي  -اضین المتق - الدلیل القانوني   8027 

المكتب العمومي - القضاء  -الموثق  - الیمین القانونیة   5794 
العقود -المحاكم  - المحامي  -الدلیل العملي   7763 

القوانین  - القانون المدني  -اإلجراءات المدنیة  -الدلیل العملي 
 2272 الخاصة

الغجتھاد القضائي - اإلجراءات الجزائیة  -الدلیل العملي   2271 
القوانین  - قانون العقوبات  - اإلجراءات الجزائیة  -الدلیل العملي 

 2273 الخاصة

قانون العقوبات - اإلدعاء المباشر  -صیغھا  -الجنحة المباشرة   6883 



 - الھیكلة السیاسیة  -التعاون اإلقتصادي العربي  -الخلیج العربي 
 1969 التنمیة الحدیثة

القانون المدني -الجنین  -البشري الجنس   7341 
المجلس الشعبي الوطني -الجلسات التأسیسة  . 2735 

 3757 . مركز اإلجانب - الجنسیة
األجانب في الجزائر -وثائق السفر  -الحالة المدنیة  - الجنسیة  6686 

مركز األجانب - الجنسیة  الفقھ الدولي - القانون المقارن  -   3450 
محكمة النقض - مركز األجانب  - الجنسیة   . 8295 
مصر -القضاء  - مركز األجانب  - الجنسیة  . 10032 

الفقھ - مركز األجانب  - الجنسیة   4853 . التشریع الجزائري - 
القوانین الوضعیة -الشریعة اإلسالمیة  -إكتساب الجنسیة  - الجنسیة   10011 

الجنسیة تنظیم - فقد الجنسیة  -إكتساب الجنسیة  - الجنسیة  . 6544 
المواثیق الدولیة -التشریع العراقي  - الجنسیة   809 

التشریعات -الدول العربیة  -القومیة  - الجنسیة   . 3049 
القانون الدولي - الجنسیة   2259 

في القانون  -المرأة المتزوجة  - القانون الدولي الخاص  - الجنسیة 
في الفقھ اإلسالمي -المصري   2152 

القانون الدولي الخاص - الجنسیة  . 3227 
تنازع اإلختصاص الدولي - العالقات الدولیة  - الجنسیة  . 2877 

األردن -اإلستثمار  -التجنس العربي  - الجنسیة  2670 
القانون -القضایا القانونیة  -القوانین العربیة  - الجنسیة الجزائریة 

 8403 الفرنسي

 6705 الجنسیة، قانون
أحكام الخلع -الخلع   2750 صیغة الخلع - 

 - نفقة المختلعة  -دعوى الخلع  -حكمھ  - مشروعیتھ  -الخلع 
 6589 المیراث

مشروعیة الخلع - امحكمة النقض  -الظھار  -الخلع   3189 
حمایة البیئة - الجمعیات   10506 

 1859 قانون -الجمعیات األھلیة 
 3038 الجمعیات التعاونیة

اآللیات العلمیة للجمعیة -الجماعي األمن  - الجمعیة العامة  . 2065 
النظام القانون في الجزائر - الحالة المدنیة   6182 

 -العقود المغفلة  -اإلجراءات  - التشریع الجزائري  - الحالة المدنیة 
 4851 العقود المتلفة

الحالة المدنیة في القانون  - عقود الحالة المدنیة  - الحالة المدنیة 
 5936 الدولي

علم الجریمة -الحقو ق  -المجني علیھ  -الجاني   4418 
 - اإلثبات  - إجراءات المرافعات  -اإلرشادات العملیة  -الجامع 

 10140 الدعاوى المدنیة

الجنائیة -إجراءات الدعاوى  -اإلرشادات العملیة  -الجامع   10148 
 - ئي التفتیش القضا -الدعاوى المدنیة  -اإلرشادات العملیة  -الجامع 

المحكمة الدستوریة -أحكام النقض   10147 



القضاء الدولى -القضیة الفلسطینیة  -الجار العازل  . 689 
حمایة الملكیة الفكریة - الحق األدبي  - برامجھ  - الحاسب اآللي   7915 

إسرائیل و -منظمة حقوق اإلنسان  - الصین  -مصر  - الدبلوماسیة 
 4294 الدول العربیة

قواعد السلوك  -اإلمتیازات و الحصانة الدبلوماسیة  - الدبلوماسیة 
 2926 الدبلوماسي

الحصانات - العالقات الخارجیة  -المنظمات الدولیة  - الدبلوماسیة   1120 
فن التفاوض -البروتوكول  - الدبلوماسیة   6950 

العالقات  -السیاسة الخارجیة  -العلوم السیاسیة  - الدبلوماسیة 
 4365 .الدولیة

العالقات الدولیة  - الدبلوماسیة  اإلمتیازات و الحصانات  -
 3645 الدبلوماسیة

قطع العالقات -العالقات الدبلوماسیة  - الدبلوماسیة   1989 
عھد النبي صلى  -القانون الدولي المعاصر  -الدبلوماسیة اإلسالمیة 
 4356 - هللا علیھ و سلم

 - للعالقات الدولیة األجھزة الداخلیة  -الدبلوماسیة المعاصرة 
األردن -اإلمتیازات   . 8173 

النماذج العالمیة - الدبلوماسیة الرقمیة   9240 
الضریبة على األمالك - تحصیل الجبایة  -الجبایة  الضریبة على  - 

 9368 الدخل

المیزانیة المحلیة -الجبایة المحلیة   8715 
میزانیة الوالیة -التنمیة  -الجبایة المحلیة   144 

تمویل الخزینة -الخزینة العمومیة  -الجبایة العادیة   5918 
 9267 الجبایة العقاریة
 5047 اإلیرادات العمومیة - الجبایة العقاریة

النظام القانوني -التشریع الجزائري  -الجبایة العقاریة   5324 
الجماعات المحلیة -الجبایة العقاریة   7545 

الجزائر -الجبایة العقاریة   1667 
رسم  -الرسم التطھیري  -الرسم العقاري  -الجبایة العقاریة 

 10651 التطھیر

 -التحلیل النفسي  -الجرائم األخالقیة  -الخبیر النفس الجنائي 
 2229 المعاملة العقابیة

أعمال الخبیر - مسؤولیة الخبیر  -الخبیر القضائي   8035 
طرق الطعن -الخبیر القضائي   8036 

خبراء  -الخبراء اإلستشاریون  -الجنائیة  -المواد المدنیة  - الخبرة 
 9348 الجداول

 7941 الخبرة الثقافیة
إجراءات الحجر -الخبیر الطبي  -قانون األسرة  - الخبرة الطبیة   2180 

محكمة الجنایات -الخبرة القضائیة   4921 
المنازعات اإلداریة -الخبرة القضائیة   25 

الخبرة -الملكیة  -المنازعات العقاریة  -الخبرة القضائیة   9258 
البطالن - التقریر  - الحكم  -المواد المدنیة  -الخبرة القضائیة   5635 

المادة العقاریة -الخبرة القضائیة   1130 



المادة العقاریة -الخبرة القضائیة  . 10573 
األحوال - األحوال التجاریة -األحوال المدنیة  -الخبرة القضائیة 

الجزائر - التشریع المقارن  - اإلداریة   4991 

المادة الجزائیة - الخبیر القضائي  -الخبرة القضائیة   8043 
القضایا المدنیة - القضاء اإلداري  -الخبرة القضائیة   5250 

سلطة المحكمة-نزع الملكیة-الخبرة والتحقیق-الخبرة القضائیة . 10524 
 -التعویض عن الحبس  -إجراءات الحبس  -الحبس المؤقت 

 8751 الضمانات القانونیة

قاضي التحقیق -التشریع الجزائري  -الحبس المؤقت   5296 
التشریع الجزائري -التعویض  -الحبس المؤقت   5541 

التعویض -الرقابة القضائیة  -الحبس المؤقت   83 
الكفالة -الرقابة القضائیة  -الحبس المؤقت   4693 

التعویض عنھ -قیوده  -مشكالتھ  - الحبس اإلحتیاطي  . 1106 
المراقبة القضائیة -التشریع الجزائري  - الحبس اإلحتیاطي   2810 

الحمایة الحریة  - الحبس اإلحتیاطي   10098 اإلجراءات الجنائیة -
الحصانة الدبلوماسیة - الحبس اإلحتیاطي   1198 .اإلجراءات البدیلة - 

الجنح والمخالفات -التصالح  - الصلح الجنائي - الحبس اإلحتیاطي   10331 
 2974 الدین

سد الذرائع -األحوال الشخصیة  - الحیل   7795 
الدین السلعي - الدین النقدي  - تصكیك الدیون  -الصك  -الدین   1369 

القانون - الدخل   8004 
الحیل التدلیسیة -الحیل اإلفتراضیة  -قانون مدني  - الحیل  الحیل  - 

 3327 الصوریة

التشریع الجزائري -الحمایة الجنائیة الدین  -الدین اإلسالمي   7555 
الحق في الخصوصیة - الحمایة الجنائیة  -الجینات الوراثیة   2138 

المعلومات -الخدمات المكتبیة   1156 
تنظیم  - الوضع الصحي للجزائر  -الخدمة الصحیة العمومیة 

الجزائریةإدارة المستشفیات  -وتسییر المؤسسات الصحیة   6503 

مشكالت  - قانون الجماعات اإلقلیمیة  - الخدمة العمومیة المحلیة 
آلیات تحسین الخدمة -الخدمة   10543 

المدین- الدیون   6979 
العقار الفالحي - األراضي الفالحیة  - الدیوان الوطني  141 

قمع الفساد - الدیوان المركزي   8604 
مسقطات  -بالنفس والجراح مسقطات القصاص  - الحدود والشبھات 

مسقطات حد السرقة -مسقطات حد القذف  - حد الخمر   8732 

مصادر  - المبادئ القانونیة  -القانون الدولي  -الحدود الدولیة 
 8649 القانون

تنفیذ العقوبة - سلطة القاضي الجنائي -الحدود القانونیة   4465 
 9399 ,7033 الدیمقراطیة

فلسفة أرسطو السیاسیة -حقوق اإلنسان  -  المواطنة - الدیمقراطیة   . 2854 
المشروع العربي  -القومیة العربیة  - الوطن العربي  - الدیمقراطیة 

 1977 اإلسالمي



البلدان العربیة - الدیمقراطیة   3604 
المجتمع العربي -البلدان العربیة  - الدیمقراطیة   1964 

اإلقتراح الشعبي - اإلستفتاء -الدساتیر المعاصرة  - الدیمقراطیة  . 10584 
 -العمل الوطني  - الحكامة السیاسیة  - الدیمقراطیة الدستوریة 

حقوق اإلنسان - الحقوق المدنیة   7335 

 5193 الخیانة
االضطھاد - حریة الصحافة - اإلرھاب الدولي  -الخیانة العظمى   6586 

الحكومة -الرئیس زین الدین العابدین  -الحیاة النیابیة   2679 
التشریع الجزائري -اإلدارة العامة  -الحیاد   . 9635 
الشعب الفلسطیني -تقریر المصیر  -الجدار العازل   1990 

محكمة العدل الدولیة -جدار الفصل اإلسرائیلي  -الجدار العازل   . 9141 
تقلد الوظیفة العمومیة - الجدارة  . 3858 

 7690 ,2602 الحیازة
 5910 ركنا الحیازة -نطاق الحیازة  - ماھیة الحیازة -الحیازة 
التشریع الجزائري - الملكیة العقاریة  - الحیازة  6397 

 -محكمة النقض  -الصیغ القانونیة  -منازعات الحیازة  - الحیازة 
 2646 أمالك الدولة

الحیازة القانونیة -قضاء النقض  -أحكام الدعاوى  - الحیازة   - 
الملكیة -التسامح  - الحیازة العرضیة  10445 

النیابة العامة -المنازعة  - الحیازة   6118 
الملكیة - الحیازة   5829 

التقادم المكسب - الحیازة   1531 
الضمانات القانونیة -الحمایة الوقتیة  - الحیازة   982 

النیابة  -حمایة الحیازة  -إنتقال الحیازة  -الطبیعة القانونیة  - الحیازة 
المستعجلالقضاء  -العامة   8242 

الملكیة العقاریة -عقد الشھرة  - الحیازة   9520 
الفقھ اإلسالمي -الحیازة العقاریة   10139 

المعیار الشخصي -اإلعالن  -الدعایة  - التدلیس  - الخداع اإلعالمي   
الحمایة الجنائیة - المسؤولیة عن الضرر  -  749 

 -النظم الوضعیة  - المرشح  - الناخب  -البرلمان  -الخداع السیاسي 
 1397 الشریعة اإلسالمیة

األمم المتحدة  - خطر اإلنحراف  -الحدث المخالف   7382 حقوق الطفل -
الخبرة - المعاینة  -المحقق  -الباحث الجنائي  - الحدث اإلجرامي   3525 

 - الدوائر الجنائیة  - المبادئ القانونیة  -النقض الجنائي  - الجدید 
الرشوة -التزویر   1900 

الحریات العامة -الحجر الصحي   2413 
البیع الجبري  -إعادة بیع العقار  - الحجز العقاري  -العقار  -الحجز 

 4975 .للعقار

قانون القرض -قانون النقد  -العقار المرھون  - بیع  -الحجز   8145 
منازعات  - سندات الحجز  -المدین  -مبرراتھ  -الحجز اإلداري 

 9668 الحجوز

المنقوالت المحجوزة  -إلداري الحجز ا دعوى  -السیر القضائیة  -
 1722 اإلستحقاق الفرعیة



الصیغ القانونیة - القضاء  -الفقھ  -األحكام العامة  -الحجز اإلداري   2626 
محكمة النقض -النصوص  -علما و عمال -الحجز اإلداري   1868 

منازعات التنفیذ الوقتیة-الحجز اإلداري  6325 
النصوص القانونیة -اإلجتھاد  -الفقھ  - اإلحتیاطي الحجز   2337 

 -إستمالك  -إحالة  - إختالس  -اإلجتھاد  -الفقھ  - الحجز التنفیذ 
 2351 تعویض الصرف

 - التوزیع بالقائمة  - البیع بالمزاد  -العقارات  - الحجز التنفیذي
الحقوق العینیة - الدائن   10557 

 - العقار المحجوز  -السند التنفیذي  -العقارات  -الحجز التنفیذي 
 6256 مجریات البیع

القضاء -الفقھ  -المنقول  -الحجز القضائي   3064 
الجزائر - إجراءاتھ  -الحجز العقاري   . 7845 

دعاوى الحجز -الحجز العقاري   7589 
- الشروط الموضوعیة  - الحجز التحفظي  - الحجز على السفینة 

 5525 الحجز التنفیذي

حقوق اإلنسان -الحرمان من حقوق المواطنة   6111 
تجریم التعذیب -الحرمة الجسدیة  القضاء  - اإلستنساخ البشري - 

 5117 الدولي الجنائي

القانون الدولي - الحروب اإلستباقیة   4662 
القانون الدولي العام - الحروب اإلستباقیة   5532 

اإلنسانيالقانون الدولي - الحروب في القرن العشرین   9848 
 9200 ,5616 الجرائم
جریمة الرشوة -الخاصة  - األموال العامة  -اإلعتداء  -الجرائم   8683 

العقاب - اإلعتداء  -جرائم اإلرھاب  -أمن الدولة  -الجرائم   3250 
الممارسات التجاریة  -الجرائم   5550 القانون الجزائري -

جریمة إبادة الجنس البشري -اإلنتربول  - الجرائم الدولیة  -الجرائم   9849 
النظریة العامة -الخطر العام  -الجرائم  . 3423 

الرشوة  -الجرائم  الیاقات البیضاء -الرقابة  - تبییض األموال  - . 9140 
شبكات  -جرائم الھاتف المحمول  -تكنولوجیا اإلتصاالت  -الجرائم 

العربیةالدول  - جریمة التنصت  -جریمة التضلیل  -اإلنترنت   6652 

تكنولوجیا المعلومات الحدیثة -الجرائم   7121 
جرائم اإلحتیال -الجرائم   6453 
جرائم اإلعتداء -الجرائم   5199 
غسیل األموال -الجرائم   6842 

القانون العسكري -القانون الدولي  - الجرائم و العقوبات   9740 
كفالة - القانون الدولي اإلنساني  - الجرائم والعقوبات   6248 

قانون  - التشریع  - القضاء  - الفقھ  -اآلداب العامة  - الجرائم المنافیة
القوانین الخاصة -العقوبات   3560 

مشروعیة اإلنتخابات التشریعیة -الجرائم اإلنتخابیة  . 6838 
أعضاء البرلمان -الجرائم اإلنتخابیة   9384 

التصویت - الترشیح  -المبادئ  -الجرائم اإلنتخابیة   10041 
وفق آخر تعدیل -التشریع الجزائري  -الجرائم اإلنتخابیة   9286 



الرشوة اإلنتخابیة -التشریع الجزائري  -الجرائم اإلنتخابیة   6729 
القانون  - الغش اإلنتخابي  -دور القضاء  -الجرائم اإلنتخابیة 

القانون المصري -فرنسي   216 

01-21قانون  -الجرائم اإلنتخابیة  5335 
القوانین الوضعیة - الشریعة اإلسالمیة  - الجرائم اإللكترونیة  . 3355 

النظام السعودي - القانون المصري - الجرائم اإللكترونیة   8062 
التشریع الجزائري -الممارسات التجاریة  - الجرائم الماسة  5484 

التشریع الجزائري - ذوي اإلحتیاجات الخاصة  -الجرائم الماسة   10560 
التشریع الجزائري - البیانات الشخصیة  -الجرائم الماسة  4179 
التشریع الجزائري - التجارة اإللكترونیة  -الجرائم الماسة  3356 
قمع -حمایة المستھلك- 03/09القانون رقم - الجرائم الماسة بالمستھلك

 4566 الغش

التھدید - التحقیر -الذم  - الشرف و الحریة  -الجرائم الواقعة   3940 
قانون العقوبات -جرائم اإلعتداء  -الجرائم األخالقیة   8700 

األحكام الموضوعیة -القانون الجنائي  -الجرائم اإلرھابیة   3257 
 -اإلختالس  -الرشوة  -الوقایة من الفساد  - الجرائم المستحدثة 

 246 القطاع الخاص

إلسالمیةالشریعة ا -طرق مواجھتھا  - الجرائم المستحدثة   9214 
إختالس المال العام  - التزویر  - المصلحة العامة  -الجرائم المضرة 

رشوة الموظف العام -  3660 

إختالس المال العام  -الرشوة  - المصلحة العامة  -الجرائم المضرة 
اإلضرار باألموال - . 2119 

 10188 الجرائم األسریة
بحوث - ندوات ومؤتمرات  -الجرائم اإلقتصادیة   1051 

المستحدثة - التقلیدیة  -الجرائم اإلقتصادیة   9874 
الحواسیب -علم الجرائم  -الجریمة  -الجرائم اإلقتصادیة   3911 

 7858 الجرائم المعلوماتیة
 -التوقیع اإللكتروني  -شبكة األنترنت  - الجرائم المعلوماتیة
 6105 اإلتفاقیات الدولیة

 -التحدیات جریمة التزویر  -اإلنترنت  - الجرائم المعلوماتیة 
جریمة اإلحتیال -الجرائم اإلرھابیة   9684 

 - ظاھرة المعلوماتیة  - اإلتفاقیات الدولیة  - الجرائم المعلوماتیة 
مكافحة الجرائم -المجرم المعلوماتي  . 4284 

قانون  -نظم الحاسب اآللي  -الحمایة الجنائیة  - الجرائم المعلوماتیة 
علوماتيالغش الم  4282 

جرائم المستحدثة - الجرائم التقلیدیة  - الجرائم المعلوماتیة   5010 
جرائم  -جرائم اإلعتداء  - الطبیعة القانونیة  - الجرائم المعلوماتیة 

 2613 الغش

النظام المعلوماتي -شبكة اإلنترنت  - الجرائم المعلوماتیة   2559 
المحظورات - الواجبات - الوالیة و اإلختصاص  -الجرائم التأدیبیة   7899 

الواجبات و  - المحاكم التأدیبیة  -النیابة اإلداریة  -الجرائم التأدیبیة 
 7900 المحظورات

المعالجة األلیة للبیانات -الجرائم التقلیدیة   8213 



 -السب  -القذف  -جرائم الصحافة و النشر  -الجرائم التعبیریة 
إفشاء األسرار -البالغ الكاذب   3556 

البالغ  - جریمة القذف و السب  -المنازعات  -الجرائم الجنائیة 
الحریق - الكاذب   8067 جرائم الخمور -

 - الشكوى  - قانون اإلجراءات  - قانون العقوبات  -الجرائم الجنائیة 
الزنا -التفتیش  -التلبس   8066 

یةاألنظمة القانونیة الداخل -اإلختصاص الجنائي  -الجرائم الدولیة   . 291 
اإلقلیمیة -الوثائق الدولیة  -التعاون الدولي  -الجرائم الدولیة   5584 
 - التطور التاریخي  - القانون الدولي الجنائي  -الجرائم الدولیة 

 10012 األحكام الموضوعیة

واقع وأشكال الجرائم -الجرائم الجنسیة   3150 
صورة اإلكراه -األدلة الجنائیة  -اإلثبات  -الجرائم الجنسیة  . 10281 

الطبیة الشرعیة - اإلجھاض  -الحمل  -الجرائم الجنسیة   4155 
اإلخالل اآلداب العامة -ھتك العرض  - الزنا  -الجرائم الجنسیة   1096 

المرأة في األسرة - اإلجھاض-العنف- الزنى-الشرف-الجرائم الجنسیة
 9299 و المجتمع

أركان جریمة القتل -الجرائم الطبیة  مسؤولیة  - الخطأ الطبي  - 
الدعوى المدنیة والجنائیة - أنواع المسؤولیة  -الطبیب   10587 

تخلف  -تخلف التجنید  - الھروب  - الغیاب  -الجرائم العسكریة 
إجراءات المحكمة -المحاكم العسكریة  -اإلستدعاء   7742 

األحكام -المحكمة الجنائیة الدولیة  - الجرائم ضد اإلنسانیة   5321 
القضاء  -المسؤولیة الجنائیة الدولیة  - لجرائم ضد اإلنسانیة ا

 7946 .الجنائي الدولي

اإلتجار بالبشر - القانون الجنائي  - الجرائم ضد اإلنسانیة   4507 
 -جرائم الحرب  -قوانین و تشریعات  - الجرائم ضد اإلنسانیة 

القانون الدولي - قوانین و تشریعات   6054 

 -الحمایة الدولیة - الحمایة الدولیة للمدنیین  - المدنیین الجرائم ضد 
 5805 .المسؤولیة الدولیة

الدراسات اإلنسانیة - الدراسات اإلجتماعیة   6469 
الحجز  -المسائل الجنائیة  - نظام اإلثبات  - الدراسات القانونیة 

مجلس الشورى -التحفظي   8974 

اإلعالم  -المخدرات  -منین المد - التنظیم العقلي  -الدراسات العلمیة 
التنمیة المستدامة - الطفل  -دور اللعب  -التنموي   6456 

التخطیط العمراني  -التعمیر  - العلوم اإلنسانیة  -الدراسات العلمیة 
حقوق الطفل  -التوحد  - المنشآت المصرفیة  -التشریع الجزائري  -

التفكیر الناقد -البعد التعاقدي  -  
6457 

لحراسة اإلتفاقیة ا -الحراسة   7458 المسئولیة المدنیة-الحراسة القضائیة  -
فقھا وقضاءا - اإلداریة  -القانونیة  -اإلتفاقیة  - القضائیة  -الحراسة   8319 

اإلعالم -رسائل الدكتوراه  - رسائل الماجستیر  -الدراسة التحلیلیة   697 
اإلسالم - القانون الدولي  -الحرب   4373 

المشروعةالحرب   1000 . مراحل الحرب المشروعة - 
 7371 ,735 الحرب الباردة

الفساد  - اإلنتفاضة  - إسرائیل  - الرئاسة األمریكیة  -السالم -الحرب 
التنمیة اإلقتصادیة - . 4295 



 7859 ,7337 ,5232 ,4918 الجریمة
أحكام  - أعمال التنفیذ  -العقاب  -الشریعة اإلسالمیة  -الجریمة 
 3607 النقض

علم الجریمة -تكنولوجیا المعلومات  - الجریمة  6507 
 -الركن المعنوي  -الركن المادي  - إختطاف األشخاص  -الجریمة 

 4156 العقوبات

مكافحة الفساد -إستغالل النفوذ  -الجریمة   5423 
األسالیب الفنیة - مسرح الجریمة  -الجریمة   . 3383 

مكافحة المخدرات -الجریمة   1048 
مكافحة الجریمة -الجریمة  . 3470 

األمن القومي -الجریمة   9862 
الملكیة العقاریة  -الجریمة  قانون العقوبات -القوانین الخاصة  -  5961 

اإلتجار بالبشر -الجریمة   797 
القانون الجنائي -األدلة  -الجریمة   4712 

الدول العربیة -الجنایات  -المجرمون  -الجریمة   3057 
المشاكل السیاسیة -الجریمة  . 9004 

القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي -التلبس  -الجریمة   565 
التمویل -تبیض األموال  -المخدرات  - التھریب  -الجریمة   8571 

التجریم -الجریمة  . 2567 
انتشار الجریمة -الجریمة   2658 

المسؤولیة الدولیة -البعثات الدبلوماسیة  -الجریمة   6710 
الملكیة العقاریة - التعدي  -الجریمة  . 7875 

الجرائم الجمركیة -الجریمة   8250 
التنفیذ الجبري -التبلیغ الرسمي  - الخطأ اإلجرائي  -الجریمة   4846 

الربا الفاحش -الجریمة  . 9703 
الركن المادي -الجریمة   1231 

الجریمة أشكال -البغاء والمیسر  - السلوك اإلنحرافي  -الجریمة  . 10136 
 -الضحیة  - الفكر السوسیولوجي  - السلوك اإلنحرافي  -الجریمة 

 10156 .جرائم الفساد

إدعاء التزویر -الشیك  -الجریمة   7478 
القانون الجنائي -الجریمة   3040, 3249 

أصول المحاكم -القانون الجنائي  -الجریمة   2925 
 -الجنائي الوضعي  - الجنائي التشریع  -القانون الجنائي  -الجریمة 

 4387 .الجنائي اإلسالمي

مكافحة الجریمة -علم النفس الجنائي  - العقوبات  -الجریمة  . 1468 
الفساد -الجریمة   1224 

تھریب المھاجرین -الجریمة   8168 
البنوك - تبییض األموال  -الجریمة   179 

السیاسة الجنائیة - تبییض األموال  -الجریمة   5036 
الخدمات اإلجتماعیة -ضحایا الجرائم  -الجریمة  . 3471 

غسل األموال  -الجریمة  التحقیق - العقوبات  -  9350 
 6650 -الركن المادي  -الوسائط اإللیكترونیة  -غسل األموال  -الجریمة 



التعاون الدولي -المؤسسات التجاریة  - العقوبات  -الركن المعنوي   
التشریع الجزائري - التشریع الدولي  -غسل األموال  -الجریمة   2393 

عصر العولمة -الجریمة  غسل األموال -اإلجرامیة المعلوماتیة  -   6640 
 - العقوبات  -تنفیذ األحكام العاجلة  - عقوبة اإلعدام  -الجریمة 

البلدان العربیة -حقوق اإلنسان   8385 

 -داث جناح األح - علم اإلجتماع الجنائي  - الجریمة و المجتمع 
تعاطي المخدرات - البغاء   3669 

بحوث - ندوات ومؤتمرات  -الجریمة والمجرمون   1049 
المواجھة الجنائیة -الجریمة والمجرمون   3925 

العالم العربي -الجریمة والمجرمون   3812 
أنماط الجرائم -العالم العربي  -الجریمة والمجرمون   3055 

 9190 الجریمة اإللكترونیة
الفیروسات اإللكترونیة  - المجرم المعلوماتي  -الجریمة اإللكترونیة 

التعاون الدولي - . 3344 

 -الجھود الدولیة والمحلیة  -الجریمة اإللكترونیة والمعلوماتیة 
 6068 .مكافحة جرائم الكمبیوتر واألنترنت

اإلتفاقیة  -األمم المتحدة  -وسائل المكافحة  -الجریمة المنظمة 
ةالعربی  5573 

السلب والنھب المنظم -مكافحة الجرائم  -الجریمة المنظمة  . 2353 
 -الحبس اإلحتیاطي  -القبض  - الوامر التحفظیة  -الجریمة المنظمة 

الرقابة القضائیة -تفتیش الشخاص  . 7747 

القوانین الوطنیة - اإلتفاقیات الدولیة  -الجریمة المنظمة   5981 
سبل المواجھة -التجریم  -اإلرھاب  -الجریمة المنظمة   2153 

غسیل األموال -اإلرھاب  -الجریمة المنظمة   1027 
الجمارك العالمیة -الجریمة المنظمة   9549 

التعاون الدولي -منظمة األمن  - الجھاز العالمي  -الجریمة المنظمة   8179 
 -اإلجراءات الدولیة  -الجرائم الخطیرة  -الجریمة المنظمة 

 9130 اإلتفاقیات والتشریعات

الشق الدولي -الشق الجنائي  -الجریمة المنظمة   9859 
اسالیب المكافحة -الجریمة المنظمة   2218 

حقوق االنسان -الجریمة المنظمة   7983 
 - تجریم الفساد  -قمع مخالفة التشریع والتنظیم  -الجریمة المنظمة 

تسویة النزاعات - المساعدة القانونیة  - التعاون الدولي   3681 

القانون الدولي -الجریمة المنظمة  6067 
 -التشریع الفرنسي  -الطبیعة القانونیة  -الجریمة اإلتجار بالنفوذ 

أحكام العقوبات - الموظف العام  - التشریعات   2226 

تأصیل الجریمة المتعدیة -أركان الجریمة  -الجریمة المتعدیة  . 5486 
 -العقاب  -الحبس اإلحتیاطي  - المحكمة  -الجریمة اإلرھابیة 
اإلختصاص الشخصي - المواثیق الدولیة  - السلوك اإلجرامي   9968 

التشریع الجزائري -الجریمة اإلرھابیة   10125 
القصد الجنائي -الجریمة المستحیلة   9852 

البرامج التدریبیة  -الدول العربیة  -اإلرھاب  -الجریمة المستحدثة 
ألمنيالتدریب ا -  4845 



الشخص المعنوي - المسؤولیة الجزائیة  -الجریمة اإلقتصادیة   2208 
اإلثبات الجنائي -اإلنترنت  - الجریمة المعلوماتیة   6653 
الموقع -الوسیط اإللكتروني  - الجریمة المعلوماتیة   6630 

الكوارث  - التأمین الفني  -المخاطر  - الجریمة المعلوماتیة 
الطبیعیةاإلصطناعیة   9913 

التشریع الدولي -التشریع الجزائري - الجریمة المعلوماتیة   8281 
التشریع الجزائري التصدي  - الجھود الدولیة  - الجریمة المعلوماتیة 

 8388 .للجریمة

أنواع الجرائم  -الجوانب القانونیة للجرائم  - الجریمة المعلوماتیة 
التعاون الدولي -ة جرائم التجارة اإللكترونی - المعلوماتیة   238 

 -األحكام القضائیة  - الحاسب اآللي  - الجریمة المعلوماتیة 
اإلقتصادیة - التشریعات   10615 

الموظف العام - الجریمة الجنائیة  -الجریمة التأدیبیة   1287 
الوظیفة العامة -الجریمة التأدیبیة   9834 

العامالموظف  - السلطة التأدیبیة  -الجریمة التأدیبیة   5160 
 - موانع المسئولیة الجنائیة  - تقسیمات الجرائم  -الجریمة التامة 

المساھمة التبعیة -المساھمة األصلیة  . 10039 

تحدید الضحایا -إقرار المسؤولیة  -الجریمة البیئیة   8200 
األحكام اإلجرائیة -األحكام الجزائیة  -الجریمة البیئیة   4967 

الجرائم -الجریمة الجنائیة   7536 
القانون الجنائي -الدولة  -الجریمة  1031 

البنیان القانوني -الوسائل البیولوجیة  -الجریمة الدولیة   4174 
حصانة  -المسؤولیة الجنائیة  -المحاكم الجنائیة  -الجریمة الدولیة 

 7016 . الرؤساء

المجتمع الدولي - المسؤولیة الجنائیة  -الجریمة الدولیة   3946 
-األسلحة البیولوجیة - الثورة البیولوجیة الحدیثة  -الجریمة الدولیة 

 8727 . جریمة اإلرھاب الدولي

الوجھ القضائي  - الوجھ اإلداري للجریمة  - الجریمة الجمركیة 
 1294 للجریمة

المسؤولیة الجزائیة -التشریع الجزائري  - الجریمة الجمركیة   1706 
الجزائريالتشریع  - الجریمة الجمركیة   . 7085 

السیاسیة الجنائیة - الجریمة الجمركیة   8248 
خاصیة التجریم - الجریمة الحمركیة   5059 

جزاء الجریمة  -المسؤولین عن الجریمة - الجریمة الجمركیة
الحجز -الجمركیة . 1295 

 9676 الجریمة السابقة
مصر -التشریع اإلسالمي  - القانون الوضعي  -الجریمة السیاسیة   192 
91/84قانون العفو العام رقم  - قانون العقوبات  -الجریمة السیاسیة   3778 

التطبیق العملي -التجرید القانوني  -الجریمة السیاسیة  . 9745 
الحمایة الجنائیة-الجریمة السیاسیة  8519 

الجزائر -المسؤولیة الجزائیة  -أركانھا  -الجریمة الصحفیة   8708 
حق الرد - القذف  - التعسف  -العالنیة  -الجریمة الصحفیة   8563 

الضبط  -التزویر الضریبي  - الركن المادي  - الجریمة الضریبیة  3880 



الجزاءات - الدعوى الجزائیة  -القضائي   
التھرب الضریبي -القصد الجنائي  - الجریمة الضریبیة   4891 

الخصوصیة - الجریمة العسكریة   1043 
الجزائر -القضاء العسكري  - الجریمة العسكریة   335 

العقوبة العسكریة - الجریمة العسكریة   9945 
 771 الحریات اإلقتصادیة
نظریة الظروف  -الضمانات الدستوریة  -الحریات العامة 
 6668 - اإلستثنائیة

حریة الرأي - الحقوق  -الحریات العامة   . 3365 
كوروناجائحة  - الضبط اإلداري  -الحریات العامة   5058 

ةالرقابة القضائیة -الحریات العامة   6510 
حقوق اإلنسان -الحریات العامة القانون الدولي -مجلس الدولة  -   559 
مفھوم السلطة -الحریة   7376 الدولة - 

الضوابط القانونیة - المنافسة  -الحریة التنافسیة   5432 
جریمة  - الرھان أخذ  -الخطف  -نطاق الحق  -الحریة الشخصیة 

 7880 التھدید

الشرعیة  - النقض  -اإلستئناف  -الضمانات  -الحریة الفردیة
القانون الجزائري -اإلجرائیة  . 8273 

مكافحة  - المواثیق الدولیة  - اإلرھاب الدولي  -الجریدة الدولیة 
 6835 الجریمة المنظمة

 3038 الحركة التعاونیة
الجمعیات اإلجتماعیة  - حریة الحركة الجمعویة بین السلطة وال

المظاھرات العمومیة - العمزمیة  . 1778 

 -الرقابة  -المسؤولیة  -القانون اإلداري  - القانون المدني  -الخطأ 
 5795 الضرر

 -السلطة التقدیریة لإلدارة  - تصرفات الموظف  - الخطأ المھني 
 1534 القرار التأدیبي

مسؤولیة الشرطة - المسؤولیة اإلداریة  -الخطأ المرفقي   4819 
النظام القانوني -الخطأ المساھم  -الخطأ المشترك   8139 

قانون العقوبات - المسئولیة الجنائیة  -الخطأ المفترض   1827 
المستشفیات العامة  - الخطأ العالجي  -الخطأ الطبي   8022 الجزائر -

أخطاء األطباء  - الخطأ الطبي   -  المؤسسة الصیدلیة - الصیادلة  -
1969لسنة  429قرار رقم  -التعویض   3700 

مسؤولیة الطبیب المدني - الخطأ الطبي   7876 
التشریع الجزائري -المؤسسة اإلستشفائیة العمومیة  - الخطأ الطبي   9163 

التحكیم  - العنف اللفظي  - الضبط اإلجتماعي  - الخطأ الطبي 
مجلس العقد اإللكتروني -التجاري الدولي  . 6465 

المسؤولیة  - إصابات العمل  -حوادث المرور  - الخطأ غیرالمغتفر
مخاصة القضاة - الطبیة   7476 

 -القضاء العادي  -قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  -الخصومة 
 935 القضاء اإلداري

المرافعات  -الترك  -إنقضاء الخصومة  - الخصومة اإلداریة 
 594 اإلداریة



المنازعات اإلداریة -اإلستعجال اإلداري  - الخصومة اإلداریة   5842 
وقف  - الصیغ النموذجیة  -دعوى اإللغاء  - الخصومة اإلداریة 

 10455 التنفیذ

التشریع الجزائي - الخطورة اإلجرامیة   2079 
 10188 الخصوصیة
التقاضي - القضاء  -الخصومة اإلداریة  -اإلثبات  -الخصوصیة   3646 

النظام الجزائري -القوانین المالیة  -الخصوصیة التشریعیة   205 
القواعد األساسیة - الوقایة  - قانون المرافعات  -الجزاء اإلجرائي   1322 

أثره -أسبابھ  -عدم فعالیتھ  -الجزاء اإلجرائي   9512 قانون المرافعات - 
 -تطبیق الجزاء الجنائي  - أنواع الجزاء الجنائي  -الجزاء الجنائي 

الجزاء الجنائيإنقضاء  . 1028 

التدابیر اإلحترازیة - تطبیق العقوبات  -الجزاء الجنائي   9722 
القانون  -التأصیل القانوني  -القانون الداخلي  -الجزاء الدولي 

 666 الدولي

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -العقوبات الدولیة  -الجزاء الدولي   6776 
الدول واألفراد -دولیة العقوبات ال -الجزاء الدولي   6774 

القانون الدولي العام -المجتمع الدولي  - الحظر الدولي  - الجزاءات   1262 
الجزاء اإلجرائي -قانون المرافعات  -الجزاءات اإلجرائیة   9508 

الرقابة القضئیة - مبدأ التناسب  - الجزاءات التأدیبیة   6486 
القاضي -القضاء  - الجزاءات الجنائیة   6816 

العراق - حقوق اإلنسان  - الجزاءات الدولیة األممیة  . 8782 
 -حصانة رئیس الدولة  - حصانة الدولة  - الحصانات القانونیة 

الحصانات الدبلوماسیة - الحصانة الوزاریة   2707 

المجلس الدستوري - البعثات  - الحصانة   289 
القضاء -الفقھ  - الحضانة   10277 

الفقھ اإلسالمي -الطفولة رعایة  - الحضانة  . 447 
دستور -السیاسة الجنائیة  -الحصانة النیانیة  5514 

2020الدستور  - الحصانة البرلمانیة   5844 
2020دستور  -العمل البرلماني  - الحصانة البرلمانیة   8549 

الدستور الجزائري -تطبیقاتھا  - الحصانة البرلمانیة   . 8615 
نطاق الحصانة  -المبعوث الدبلوماسي  - الحصانة الدبلوماسیة 

 4353 . القضائیة

إدارة  - مجلس الدولة  - اإلجتھادات القضائیة  - الحصانة الدبلوماسیة 
 5365 التشریع

األمن القومي - الدبلوماسیین  - الحصانة الدبلوماسیة   1408 
المبعوث الدبلوماسي- الحصانة الدبلوماسیة   8744 

الرضى في الخضوع للوالیة  -الحصانة القضائیة للدولة  - 
المیدان التجاري - المعامالت التجاریة   4083 

المبعوث الدبلوماسي - الحصانة القضائیة   5293 
الحصانة التنفیذیة - الحصانة القضائیة   . 9497 
األحوال السیاسیة -الجزائر   5287 

 768 الجزائرالجدیدة



 6011 الجزائریة للبث
 -عقد اإلیداع  - عقد اإلیجار  -اإلفالس أحكام  -الحساب الجاري 

 442 ودیعة الصكوك

 -المسائل التجاریة  - النقود القیدیة  -المدفوعات  -الحساب الجاري 
 9573 المسائل المصرفیة

الفقھ  -الشبھات الشرعیة  -الضوابط القانونیة  -الحساب الجاري 
القانون الوضعي -اإلسالمي   2890 

الحجز  -أحكام العقد  -نون التجارة قا  -الحساب الجاري  الرصید  -
سریة الحساب الجاري -الدائن  -  6355 

 - السر المصرفي  - قانون التجارة الجدید  -الحسابات المصرفیة 
المسؤولیة الجنائي -النزاع القضائي   9884 

مفھوم التعطیل - الدساتیر   3362 
باتاإلنتخا - اللجان  -المشاركة السیاسیة  - الدساتیر   5578 

منازعات  - النظام اإلنتخابي  - القضاء الدستوري  - الدساتیر 
 8971 األحزاب

اإلیدیولوجیات السیاسیة -الدساتیر الدیمقراطیة   3034 
 8770 الدساتیر الجزائریة

األصول التشریعیة - المستویات الدولیة  -الدساتیر العربیة   . 1870 
حقوق اإلنسان  - القانون الدولي  -قطاع غزة  - الحصار اإلسرائیلي 

المسؤولیة الدولیة - . 5561 

حقوق اإلنسان -الحصار اإلقتصادي   8765 
 2974 الحضارة اإلنسانیة

 - اإلیجار  -التلوث البحري  -العواریة العامة  -الخسارة البحریة 
 8387 الشریعة اإلسالمیة

 7941 الحضارة العربیة
 324 الحضارة بین الصدام والحوار
 933 الدستور
أحدث التعدیالت -القوانین المكملة لھ  - الدستور  1875 

عوامل الثبات -أسس التغییر  -الوطن العربي  -الدستور   6087 
المنتخبین - اإلنتخابات  -النصوص التشریعیة  -الدستور   904 

الجمھوریة الجزائریة -الدستور   6687 
الجزائر -الدستور   5785 
الجزائر -الدستور  نوفمبر  28دستور  -أخر تعدیالت الدستور - 

2 002مع تعدیل 1996  10625 

 -الحقوق والحریات  -الدولة  - الشعب  - الجزائر  -الدستور 
الرقابة -السلطة التنفیذیة  -الواجبات  . 6695 

الشریعة - العرف الدستوري  -السلطة  -الدستور   41 
رئیس الجمھوریة -الدستور  2008تعدیل  -   6706 

المجلس الدستوري - ممارسة السلطة  - الدستور الجزائري   4888 
 - البرلمان بین التبعیة و الممارسة للسلطة  - الدستور الجزائري 

 5221 الرقابة البرلمانیة

دعاوى الوعد بالزواج - الوعد بالزواج  -الزواج  - الخطبة   . 2357 
التبرعات -  المیراث -النیابة الشرعیة  -الزواج  - الخطبة   6616 



اإلسالم - الفقھ اإلسالمي  - الخطبة   3468 
الجزائر -الفقھ المالكي  -قانون األسرة  -ضوابطھا  - الخطبة   5042 

التعویض -قانون  -الخطبة  التعویض  - الضرر  -الطبیعة العقدیة  - 
 2752 العیني

 - المیراث -الكفالة - الطالق -موانع الزواج -الخطبة والزواج
الوقف -الھبة -الحجب - العصبة  8569 

الخطابة القضائیة - المرافعة اللبنانیة  - المترافع  -الخطبة القضائیة   6614 
النظام القانوني -المحاسب العمومي  -النفقة  -الخزینة العمومیة   2102 

العملیات المالیة -الخزینة العمومیة   9223 
العمومیةتنفیذ النفقات  -الخزینة العمزمیة  . 4757 

السیاسة المالیة -اإلقتصاد المالي  -الخصخصة   10502 
النظام القانوني -الخصخصة  األوراق المالیة - فرنسا  -   1772 

 -العقود اإلداریة  -المؤسسات اإلقتصادیة  - السجون  -الخصخصة 
العمل العقابي -اإللتزام   3717 

التأمین الصحي - الضمان اإلجتماعي  -التأمین  - الخطر  . 10234 
البحري -األقساط الصافیة  -الخطر التأمین   10084 

التأمین  -التأمین التعاوني  -المسؤلیة المدنیة  - الخطر التكنولوجي 
 3601 اإلجباري

العیوب المبطلة -الحكم   6821 
تسبب األحكام  -األحكام القضائیة  -الحكم الجزائي  - الحكم المدني 

 8034 الجزائیة

المرافعات اإلداریة -محكمة الطعن  - الحكم اإلداري   590 
التنفیذ -الحكم الجنائي   10350 

العضویة البرلمانیة -الحقوق السیاسیة  -الحكم الجنائي   3508 
الحد من الحریة -القاضي المدني  -الحكم الجنائي   10325 

حجیة األحكام -القاضي المدني  -الحكم الجنائي   2992 
قانون -الجنائي الحكم   8710 

تكوین السلطة  -أشكال النظام التمثیلي  -الحكم الدیموقراطي 
العالقة بین المؤسسات  -إختصاصات السلطة التنفیذیة  -التنفیذیة 

 .الدستوریة السلطات العامة
3282 

المبادئ العامة  -الحكم الدیموقراطي وأشكال النظام التمثیلي 
العالقة  - القضاء الدستوري  - القضائیة الضابطة ألعمال السلطة 

 .بین المؤسسات الدستوریة السلطات العامة
3284 

الحقوق والحریات  -الحكم الدیموقراطي وأشكال النظام التمثیلي 
الحقوق والحریات العامة في الدولة  -العامة في الدولة القانونیة 

 . األردنیة
3283 

التحقیق -المتابعة التأدیبیة  - الحكم الجزائي   8353 
 -المحكوم  -اإلدارة  -التأدیبي  -الحكم اإلداري  - الحكم الجزائي 

المسؤولیة -القاضي   4077 

إصداره -قواعده  - أركانھ  -الحكم القضائي   9942 
 - الحكم المدني  - المواد الجنائیة - المواد المدنیة  -الحكم القضائي 

الفقھ -اإلستئناف   10483 

المداولة -التحقیق  -الحكم القضائي   6057 



الجوانب الفنیة -الحكم القضائي   4518 
عقوبة الردة - الردة  - الشریعة اإلسالمیة  -الحكم القضائي   6393 

نظریة التنفیذ - الفقھ اإلسالمي  - المدني  -الحكم القضائي  6089 
ضمانات تنفیذ  -محكمة العدل ا لدولیة  -الحكم القضائى الدولى 

 6992 . الحكم

مبدأالتعویض -أثره  -الحكم بالبراءة   6826 
 -إعالن الحكم  -الطعن باإلستئناف  -الحكم في الدعوى اإلداریة 

 5608 .مقدمات التنفیذ

الحضور الصوفي -ممارسة القضاء  -الحكمة الصوفیة   5238 
اإلدارة العامة - الحكومة   2555 

 2540 الحكومة والقانون
األمن المعلوماتي-النشاط اإلداري  -الحكومة اإللكترونیة   2121 

أعمال  - المرفق العام  - النظام القانوني  -الحكومة اإللكترونیة 
 3005 موظفي المرفق العام

 - التجارة اإللیكترونیة  -الحمایة الجنائیة  -الحكومة اإللكترونیة 
 6642 .الحمایة المعلوماتیة

ظل المتغیرات  -  حكومة الدولة المعاصرة -الحكومة العالمیة 
 1185 .العالمیة الجدیدة

 -أشخاص القانون العام والخاص  -صاحب الحق  -اإلثبات  -الحق 
الحمایة القانونیة للحق - األشیاء واألداءات  . 10287 

المواثیق واإلتفاقیات -المحاكمات العادلة  -الحق   3817 
حقوق اإلنسان - المسؤولیة المدنیة  -الحق   2984 

الفقھ  -تحریك الدعوى الجنائیة  - المضرور من الجریمة  -الحق 
القانون الوضعي -اإلسالمي  . 1245 

مقارنة بین الشریعة والقانون -الذمة المالیة  -الحق  . 9553 
التشریع الجزائري -ضماناتھا  -البیئة السلیمة  -الحق   4778 

مادة الجنح-التقاضي  -الحق   10339 
 -محل الحق  -أسباب الحق  - الطبیعي الشخص  -الحریة  -الحق 

 8210 الحمایة القانونیة للحق

الملكیة الفكریة -الحقوق الشخصیة  -الشرف  -الحق   4838 
معیار  - تصنیفات الحقوق  -القانون  - الفقھ اإلسالمي  -الحق 

 2753 التصنیف

عقد التسجیل  -حمایتھ القانونیة  -الحقوق المجاورة  - الحق المالي 
 636 صوتي

القانون المقا رن -الفقھ اإلسالمي  -الحق األدبي   . 2755 
التعسف- الحق اإلجرامي  3366 

التشریع الجزائري - منظمة العمل  - الحق النقابي   7 
اإلدارات العمومیة - الموظفین  -حق اإلضراب  - الحق النقابي   8234 

اإلتفاقیات الدولیة -قانون العمل  - الحق النقابي   5101 
القانون المدني -الذمة المالیة  -الحقوق المالیة  -الحق الذاتي   2691 

التنازل -الحق العیني   1535 
الحمایة القضائیة  -الحمایة التشریعیة للھجرة  -الحق في الھجرة 

 3767 .للھجرة



التربیة -حقوق اإلنسان  -الحق في التعلیم  . 9681 
إنقضاء الحق -علي الحق تطبیقات  - أثار الحق  -الحق في الحبس   388 

الضمان -الحق في الحبس   5991 
 -الفصل بین السلطات  -المبادرة بالقوانین  - الحق في الخصومة 

 5986 .حوار الحضارات

الحق في اإلعالم -الحق في الخصوصیة   6931 
أركان التنازل - التنازل  - الحق في الدعوى   6818 

الحمایة  -اإلجراءات الوقائیة  - مظاھر الحمایة  -الحق في الصورة 
 887 الجزائیة

حق التخصیص -حق الرھن الرسمي  -العقار  -الحقو ق العینیة   1829 
حق التنقل و السفر -الحریات العامة  -الحقوق   7004 

 933 الحقوق و الحریات
 -الشریعة اإلسالمیة  - الحریات العامة  - الحقوق والواجبات 

الدساتیر العربیة واألجنبیة -المواثیق الدولیة   2706 

القانون  -القانون الدولي  - تقسیماتھا  -أنواعھا  - الحقوق والحریات 
القرار اإلداري - القضاء اإلداري  -الجزائري  7560 

الرقابة القضائیة -الرقابة الدستوریة  -الحقوق والحریات العامة   9095 
الملكیة -القانون المدني  - الحقوق المادیة   10116 

 - التجھیز  -الدیون  -القانون  -الفقھ  - التركة  -الحقوق المتعلقة 
 9400 المواریث

الجزائر -حریة التنقل  -شرعیة التنقل  -المواطن  - الحقوق المدنیة   8278 
موجبات الدستور - الحریات  -الردن  -الحقوق المدنیة والسیاسیة  . 3095 

القانون والشریعة -اإلنسان حق  -الحقوق المدنیة والسیاسیة  . 10095 
 -التنازل  -اإلتفاقیات الجماعیة  -المؤلف  -الحقوق المجاورة 

الترخیص- العقود  -الطبیعة القانونیة   9926 

اآللیات  -الحقوق اإلقتصادیة للمرأة  -الحقوق اإلجتماعیة للمرأة 
 8709 الدولیة

إلنتخابحق ا -حق الترشح  -اإلعتیاض  -الحقوق المجردة   10583 
المنازعات الدستوریة -الحقوق األساسیة   5130 

قوانین األحوال الشخصیة -شخصیة الطفل  -الحقوق اللصیقة  . 9385 
الحقوق اإلجتماعیة  -الحقوق اإلقتصادیة   - الحقوق السیاسیة -

 10162 الشریعة اإلسالمیة

 - الثقافیة الحقوق  -الحقوق اإلجتماعیة  -الحقوق اإلقتصادیة 
 1628 المنظمات الدولیة اإلقلیمیة

األشخاص -الحقوق الفنیة  -الحقوق االدبیة   7559 
العھد الدولي الخاص -الحقوق الثقافیة   5211 

 878 الحقوق الدولیة
 -النظام القانوني -السیاسات الدستوریة  - الحقوق الدستوریة 

 6492 الوالیات المتحدة

الشریعة اإلسالمیة -األسرة  قانون -الحقوق الزوجیة   9046 
المرأة -الحقوق الساسیة  القانون الدولي - الشریعة اإلسالمیة  -   6715 

حقوق اإلنسان -الملكیة الفكریة  -الحقوق السیاسیة  . 99 
حقوق اإلنسان -القانون الدولي  - المرأة  -الحقوق السیاسیة  . 4567 



المرأة المسلمة -الحقوق السیاسیة   . 9992 
التشریع  -التشریع الفرنسي  - الحمایة الجنائیة  -الحقوق السیاسیة 

 9112 المصري

الشھر  - الشھادة التوثیقیة  -الرھن الحیازي  - الحقوق العینیة
التشریع العقاري -العقاري   5938 

 - المیراث  -الإلستیالء -العقار  - حق الملكیة  - الحقوق العینیة
الشفعة -الحیازة  اإللتصاق-العقد  -الوصیة   6961 

القسمة-اإلنتفاع بالشيء  - الملكیة  -الحقوق العینیة   - الشفعة  - 
 1390 الحیازة

العقارات - الملكیة  -الحقوق العینیة   8668 
-الضمان  - الملكیة الشائعة  -الحقوق األصلیة  -الحقوق العینیة 

 6846 التقادم - الحیازة

حق اإلنتفاع -حق الملكیة  -ة الحقوق األصلی -الحقوق العینیة   8675 
القانون المدني -اإلختصاص  -الرھن الرسمي  -الحقوق العینیة   1984 

- اإلختصاص  - الرھن الحیازي  -الرھن الرسمي  -الحقوق العینیة 
الكفالة -اإلمتیاز  البیع -الرھن  - القانون المدني  -  العقار -الملكیة  -   9961 

حق الملكیة -القانون المدني  -الحقوق العینیة   4202 
القیود القانونیة -الحقوق العینیة  القانون  - القانون المصري  - 

 4452 اللبناني

حق اإلرتفاق -حق اإلنتفاع  - حق الملكیة  -الحقوق العینیة   541 
حق الملكیة -كسب الملكیة  -الحقوق العینیة  . 7680 
شریع الجزائريالعقار في الت-الحقوق العینیة األصلیة  5421 

 -حق اإلمتیاز  -حق التخصیص  - الرھن  -الحقوق العینیة التبعیة 
حق التقدم - القید   6265 

األنظمة السعودیة - الفقھ اإلسالمي -الحقوق العینیة  5286 
 6523 الحقوق الفلسطینیة
 1483 الحقوق الفكریة

الملكیة الفنیة -الملكیة األدبیة  -الملكیة الصناعیة  -الحقوق الفكریة   8419 
التشریع المغربي -الحقوق العینیة  - الحقوق على العقارات   4933 

النظام القانوني - الحقیبة الدبلوماسیة   9536 
 - النظام القضائي  - القضاء اإلداري  - تقدیر الشرعیة  - الدعوى

فرنسا -الجزائر   9302 

أعالنھا -قیدھا  - أصولھا  - الدعوى   10062 
القانون المصري  - القانون البحریني  - األمر باألوجھ  -  الدعوى - 

 2165 الفقھ المقارن

األحكام  -اإلثبات  -وسائل الدفاع  - اإلختصاص  - الدعوى 
 5512 والقرارات

صیغ بعض الدعاوي -الصیغة  - الدعوى  . 6819 
 -المدنیة  -قانون المرافعات  - الشریعة اإلسالمیة  - الدعوى 

 6521 التجاریة

دعوى الموكل -دعوى المتضرر  - العالقات القانونیة  - الدعوى   1425 
القانون -الفقھ  - الدعوى  األردن -المحاكمات الشرعیة  -   3022 

 5908 -الجلسات  -قید الصحافة  - رفع الدعوى - الدعوى وإجراءاتھا 



 الخصومة
ة المدنی - قانون المرافعات  - الطریق اإلستثنائي  -الدعوى المباشرة 

اإلجراءات الجنائیة -  9653 

القضاء المستعجل -الحكم -أدلة اإلثبات  - الدعوى المدنیة - 
طرق الطعن - التنفیذ  -الحجوزات   10146 

قانون  -عرائض الطعن  -أحكام التنازل  -الدعوى المدنیة 
 401 المرافعات

الخبرة الطبیة -الدعوى المدنیة   4397 
المحاكم الجزائیة - ممارستھا شروط  -الدعوى المدنیة   8686 

سقوط الدعوى  -الدعوى المدنیة  قانون  -انقضا ئ الدعوى  -
القضاء -الفقھ  - المرافعات   400 

الضرائب -مجلس الدولة  -الدعوى اإلداریة   2001 
 -اإلختصاص -القضاء اإلداري  -اإلجراءات  -الدعوى اإلداریة 

العریضة - دعوى اإللغاء   8359 

إجراء  - تعریف اإلستعجال  - التظلم اإلداري  -وى اإلداریة الدع
طرق الطعن -التحقیق   886 

الدفوع -الدعوى اإلداریة   2975 
 -التشریعات  -أفراد الشرطة  - النظلم الوظیفي  -الدعوى التأدیبیة 

 6537 الفقھ

عقوبتھا -موانع تحریكھا  - ضمانتھا  -الدعوى التأدیبیة   7902 
الجنائیة الدعوى  القانون  -آثار التصدي  -سلطة المحاكم  -

القانون الفرنسي -المصري   10588 

طرق إثباتھا -المدنیة  -الدعوى الجنائیة   9362 التحقیق اإلبتدائي - 
قضاء الحكم -سلطة التحقیق  -اإلحالة  -الدعوى الجنائیة   9725 

التحقیق -الدعوى الجنائیة  القضاء -فقھ ال - التشریع  - إثباتھا  -   8527 
الخبرة -الدعوى الجنائیة   3457 

الشاھد -الشھادة  -الدعوى الجنائیة   5615 
الفقھ اإلسالمي -القانون الوضعي  -الدعوى الجنائیة   6999 

مصر - القانون اإلجرائي  -الدعوى الجنائیة   6982 
النظم اإلجرائیة - القضاء -الدعوى الجنائیة   2136 

تقید المحكمة -الجنائیة الدعوى  التكییف القانوني - تقیدالدعوى  -   7506 
آثار التقادم - مدة التقادم  - التقادم  -الدعوى الجزائیة   2116 

القوانین و  -التشریع  - الرقابة القضائیة  -الدعوى الدستوریة 
 9769 اللوائح

المحكمة الدستوریة - الدعوى الدستوریة   3124 صور الرقابة القضائیة - 
طرق اإلثبات في الدعوى  -الدعوى الضریبیة و التحقیق فیھا 

 8973 . الضریبیة

القضاء - الفقھ  -التشریع  -الدعوى الشرعیة   6541 
عوارض  -طرق الطعن  -ممارسة الدعوى  -الدعوى القضائیة 

 5523 الخصومة

المدنیة  -قانون المرافعات  - األصل واإلستثناء -الدعوى القضائیة 
 3750 والتجاریة

اإلدعاء العمومي -الضبط القضائي  -الدعوى العمومیة   9984 



تنفیذ الحكم - معاملة الحدث -الدعوى العمومیة   8396 
 -اإلجراءات اإلداریة  -اإلجراءات المدنیة  -الدعوى العقاریة 

 4872 طرق الطعن

 - الجزائیة -الحقوقیة  -المحاكم  -إجراءاتھا العملیة  -الدعاوى 
القضایا -المحكام الشرعیة   10580 

أصول المحاكم -الدعاوي   7765 
الھیئات -المحاكم  -المجالس التأدیبیة  -الدعاوى   2343 
المنازعات -القانون المدني  - اإلسالم  -الدعاوى   10216 

المعامالت اإلجرائیة -المزاد العلني  -البیع  -الدعاوى   2349 
أصول المحاكمات المدنیة - المدني القانون  -الدعاوي  . 3448 

المنازعات اإلداریة -طرق الطعن  -الدعاوى   5841 
اإلدعاء - صاحب الحق  -الصفة  - الدعاوى والمنازعات   2360 

محكمة  - أحكام القضاء  -الفقھ  - القانون المدني  -الدعاوى المسماة 
 4137 النقض

الطلبات  - مجلس النقابة  - الجزائیة  -المدنیة  - الدعاوى اإلستئناف 
الخصومة -  2340 

النظام القضائي العادي -الحراسة القضائیة  -الدعاوى اإلستعجالیة   5206 
دعوى بطالن العقود-دوائر معارف  -الدعاوى العملیة   2603 
التشریع الجزائري - الحظائر الثقافیة  -الحظائر الوطنیة   8270 

الكذب والتضلیل -المدنیة الحمایة  -الدعایة التجاریة   3902 
الطعن -التزویر  -الرضا  -التجریم : الشیك  -الدفوع   3703 

القضاء الجنائي -النصب  -الدفوع   3868 
دفوع الدعوى  -اإلجراءات الجنائیة - الجنحة المباشرة  -الدفوع 

 3862 الجنائیة

 -باإلحالة الدفع  - الدفوع الموضوعیة  -الدفوع الشكلیة  -الدفوع 
 9256 البطالن

قضاء النقض -الفقھ  - الجنائیة  - المواد المدنیة  - الدفاعات  -الدفوع   10447 
اإلجراءت الجزائیة - الطلبات  -الدفوع   5246 

 -محكمة النقض  -المحكمة الجنائیة  -القضاء الجنائي  -الدفوع 
 3861 .قانون اإلجراءات الجنائیة

الدفع ببطالن - جرائم المخدرات -الدفوع   1477 
المدني -الجنائي  -قواعد اإلثبات  -الدفوع   1934 

النقض -الطعن  - اإلیجار  -قانون المرافعات  -الدفوع   496 
القاضي الجزائي - الدفوع األولیة   5135 

جرائم المخدرات -اإلجرائیة  -الموضوعیة -الدفوع   3867 
الدفوع  -البطالن  -الخصومة  - اإلختصاص  - الدفوع المدنیة 

 3568 الموضوعیة

الدعاوى التادیبیة -األمور المستعجلة  -الدفوع اإلداریة   6276 
الدعاوى  - الدعاوى التأدیبیة  -دعوى اإللغاء  -الدفوع اإلداریة 

 6319 المستعجلة

الدفاع  -قانون العقوبات  - المواد الجنائیة  -الدفوع الجوھریة 
 10153 الشرعي

اإلجراء الجوھري - الموادالجزائیة  -الجوھریة الدفوع  الدفاع  -  1442 



 الشرعي
اإلجراءات -الدعوى  - المحاكمات الجزائیة  -الدفوع الشكلیة   4339 
الحصانات  -الدعوى  - المحاكمات الجزائیة  -الدفوع الشكلیة 

 4340 القضائیة

التحقیق -البطالن  -اإلجتھاد  -الجزاء  -الدفوع الشكلیة   8012 
الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري- الدفاتر العقاریة  4750 

 -مسؤولیة المتجاوز  - أثار تجاوز حق الدفاع  -الدفاع الشرعي 
 6142 عقوبة المتجاوز

القانون  - القانون الجنائي  -القانون الدولي  -الدفاع الشرعي 
 8466 الوطني

الجزائريالتشریع  - شروط اإلعتداء  -الدفاع الشرعي   5341 
منازعات اإللغاء - الدفتر العقاري   129 

دعوى التعویض - دعوى اإللغاء  - الدفتر العقاري   288 
المواد التجاریة- المواد المدنیة  - اإلختصاص  - الدفع   8138 

محكمة  -الطعن  - اإلجراءات الجنائیة  -األعذار القھریة  - الدفع 
 2644 النقض

المحكمة الجنائیة الدولیة - الدفاع الشرعي  - الدفع   79 
التجاریة -المدنیة  -قانون المرافعات  -القبول  - الدفع   4520 

الدفع ببطالن - التزویر  - القضاء الجنائي  - الدفع  . 222 
تطبیق القاضي -نص المشرع  -دستوریة القوانین  - الدفع   4862 

قضاءال -الفقھ  -اإلشكاالت العملیة  - عدم الدستوریة  - الدفع   8293 
تكریس العدالة -حمایة حقوق المتقاضیین  - عدم الدستوریة  - الدفع   7681 

النص والتطبیق -الدفع اإللكتروني   2141 
التجارة اإللكترونیة -الدفع اإللكتروني   6351 

محكمة النقض - اإلنقضاء  -السقوط -الدفع بالتقادم   9345 
الجنائیة  - المواد المدنیة  -الدفع بالسقوط   9346 محكمة النقض -

أحكام النقض -الحكم الجنائي  -الدفع ببطالن الحكم  . 223 
تجاریا  - مدنیا  - الدفع بعدم القبول  8135 دستوریا -إداریا  -
 3328 الفقھ اإلسالمي -القانون المدني  - المرھون - الرھن

التشریع الجزائري -المحل التجاري  - الرھن   10300 
العراق -األردن  -العقار  -التأمین  - الرھن   3179 

ا لحیازة - العدل  - الرھن   9432 الفقھ اإلسالمي -القانون الوضعي  - 
التشریع الجزائري -العقار  - الرھن العقاري  -الرھن الحیازي   6482 

الصفقة العمومیة -الرھن الحیازي   4774 
التشریع الجزائري -العقار  -الرھن الحیازي   8741 

التشریع الجزائري -الرھن الرسمي   5563 
االثار -الشروط  -الرھن الرسمي  اإلنقضاء -اإلجراءات القید  -   5499 

القانون المدني - الشریعة اإلسالمیة  -الرھن الرسمي   9898 
قانون مدني -طرق انقضاء الرھن  - العقود  -الرھن الرسمي   6061 

ھنالدائن المرت -العقار  -الرھن الرسمي   6194 
قضاء الدیون -حق التتبع  -الرھن الرسمي   934 

القواعد  -القواعد الموضوعیة  - الرھن الرسمي اإلجباري  2717 



 اإلجرائیة
القرض العقاري -الرھن الرسمي  6565 

الصفقات  -صندوق ضمان  -المؤسسات المالیة  -الرھن القانوني 
 7606 العمومیة

المالیةاألزمة  -الرھون العقاریة   . 10616 
الفقھ اإلسالمي - الضمان  -الرھونات   5592 

األنظمة القانونیة - القانون الجنائي  -الروابط األسریة  . 1171 
حدود الرقابة - األوامر الرئاسیة  -الرئیس والمرؤوس   1134 

الدعایة - الرأي العام   . 986 
الجزائريالتشریع  -البیوع العقاریة  -الرابطة التعاقدیة   10559 

القانون الجنائي -الرابطة الزوجیة   1225 
قانون األسرة الجزائري- الفقھ اإلسالمي  -الرابطة الزوجیة   9544 

فقھ إسالمي( المعامالت  -الربا   ) . 703 
التشریع  -الفقھ اإلسالمي  - موانع الرجوع  -الرجوع في الھبة 

 7951 الجزائري

اإلشھاد على الرجعة -مشروعیة الرجعة  -الرجعة   9438 
 9267 الرسوم

 -الحمایة المؤقتة  - الحمایة الجنائیة  -النماذج الصناعیة  - الرسوم 
 5954 الحمایة الدولیة

الشھر العقاري  -العقود المدنیة  - الملكیة العقاریة  - الرسوم  - 
 10240 الرسوم

السلطة - الفضاء الخارجي  -الفكر الدولي  -الرسول األعظم   9780 
 1908 الشھر العقاري -رسوم التوثیق  -الرسوم القضائیة 

 -أحكام النقض  -التعدیالت  -المواد المدنیة  -الرسوم القضائیة 
التعلیمات -الكتب الدوریة   7803 

جریمة  - القسم الخاص  -قانون العقوبات  -المكافأة االحقة  - الرشوة 
السرقة -القتل  -التزویر  -اإلختالس   . 644 

الرقابة اإلداریة -النیابة  - القضاة  -الدول النامیة - الرشوة   9425 
الجرائم ضد األفراد -الجریمة  - الرشوة  . 2570 

ظروف الجریمة - الرشوة  . 9707 
الملكیة  -التشریع الجزائري  -التصرفات القانونیة  -الرسمیة 

 781 العقاریة

العقود - الدلیل علیھ  -الیفترض  -الرضا بالتحكیم   9488 
 -المشروع  -الورقة الفصلیة  -المقالة  -الرسالة الجامعیة 

التقریر - التقدیم و اإللقاء  - األطروحة   3296 

 -السلوك اإلجرائي  -الفرضیات  -األطروحات الجامعیة  - الرسائل 
 4012 مجتمع الدراسة

التوقیع اإللكتروني - اإلثبات المدني  -الرسائل اإللكترونیة   6930 
 6613 الرسائل الجامعیة
كتابة البحث - مراجعة البحث  -أنشطة البحث  -الرسائل العلمیة   1325 

تعریف الرضاع - بنوك الحلیب  - الرضاعة الطبیعیة   302 
اإلستبیان -التقییم  -الرصید الوثائقي   8714 

األشخاص المعنویة -الجرائم اإلقتصادیة  -الركن المعنوي   8590 



جنایات المخدرات -المفترض الركن   1653 
خصوصیة  -اإلتصاالت اإللكترونیة  -البیئة الرقمیة  - الرقمنة 

 10336 اإلتصاالت

تحسین الخدمة في الجزائر -الخدمة العمومیة  - الرقمنة   10347 
 8600 ,5128 الرقابة

المرافق العمومیة اإلقلیمیة -إبرام تفویضات  - الرقابة   808 
اإلدارة -القضاء  - الرقابة   7662 

القاھرة -المكتبات الجامعیة  -العاملین  - الرقابة   154 
دستوریة القوانین - الرقابة   8733 

مصر -المحكمة الدستوریة  - دستوریة القوانین  - الرقابة   1337 
2020التعدیل الدستوري لعام  - دستوریة القوانین  - الرقابة   5440 

الضبط القضائي - سلطة التحقیق  - الرقابة   9084 
مجلس األمن -شرعیة قرارات  - الرقابة   4772 

الجزائر -المیزانیة المحلیة  - الرقابة المالیة   4746 
البلدیة-المیزانیة  - الرقابة المالیة   8431 

الجزائر - النفقات العامة  - الرقابة المالیة   . 1166 
میزانیة البلدیات -المالي المراقب  -الرقابة السابقة  - الرقابة المالیة   

. 6728 

النفقات العمومیة- الرقابة المالیة  3485 
دستوریة القوانین -الرقابة الالحقة   1484 

 1625 الرقابة المتبادلة
اإلنتخاب -الھیئات المحلیة  -الرقابة الوصائیة   1135 

الرقابة  -الرقابة المالیة  -الھیئات المحلیة  -الرقابة الوصائیة 
 1342 القضائیة

الوالیة -الجماعات المحلیة  -الرقابة الوصائیة  اإلقصاء -اإلقالة  -   1035 
 3038 الرقابة اإلداریة

إدارة األعمال -الرقابة اإلداریة  . 3819 
مكافحة الفساد -الرقابة اإلداریة   3172 

 -سلطة التأدیب  -سلطة التعیین  -مظاھر الرقابة  -الرقابة اإلداریة 
 1643 آلیات الرقابة

الرقابة  -العقود اإلداریة  -القرار اإلداري  -الرقابة اإلداریة 
المخالفات المالیة - الداخلیة  . 1456 

 -المؤسسات العمومیة  -تسییر الموظفیین  -الرقابة اإلداریة 
الوظیفة العمومیة -إجراءات الرقابة   2365 

إجراءات - البناء والھدمرخصة -التھیئة والتعمیر -الرقابة اإلداریة
 4848 .اإلعداد والتسلیم

أعمال اإلدارة-الرقابة القضائیة- أنواع الرقابة-الرقابة اإلداریة  2383 
الرقابة على الشركات -الضوابط الرقابیة  -الرقابة المصرفیة   9762 

أعمال الحكومة - الكویت  -مصر  -الرقابة البرلمانیة   587 
ملتمس  - لجان التحقیق  -اإلستجواب  - آلیاتھا  -الرقابة البرلمانیة 

 5920 الرقابة

 - التحقیق البرلماني - آلیاتھا  -أعمال الحكومة  -الرقابة البرلمانیة 
 385 ملتمس الرقابة



اإلسالم و السیاسة -اإلرھاب  -الرقابة البرلمانیة   . 5328 
اإلدارةأعمال  -النظام البرلماني والرئاسي  -الرقابة البرلمانیة   2704 

التحقیق البرلماني -النظام الدستوري  -الرقابة البرلمانیة   2074 
الجزائر -النظام الدستوري  -الرقابة البرلمانیة   9290 

الحكومة -الرقابة البرلمانیة   6094 
السلطة التنفیذیة -الرقابة البرلمانیة   2880 

اإلصالحات  -لرقابة آلیات ا - السلطة التنفیذیة  -الرقابة البرلمانیة 
 9596 الدستوریة

اإلستجواب - السلطة التنفیذیة  -الرقابة البرلمانیة   1254 
المغرب العربي - السلطة البرلمانیة  -الرقابة البرلمانیة   5840 

دستوریة  - إختصاصات السلطة التشریعیة  -الرقابة التشریعیة 
المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة -القوانین  . 6749 

التحقیق البرلماني -النظام الجزائري  -الرقابة التشریعیة  . 9283 
التشریع الجزائري -المباني  - الرقابة التقنیة   7534 

التدابیر  -حمایة البیئة  -المنظمات الدولیة  - الرقابة الدولیة 
 184 . الدیبلوماسیة

القانون  - دور األمم المتحدة  -الطبیعة القانونیة  - الرقابة الدولیة 
 6281 . الدولي اإلنساني

لغة الجسد -الرقابة الجمركیة   1186 
القانون الجزائري -شركة المساھة  -الرقابة الداخلیة   6340 

السر المھني -حق التقادم  -الرقابة الجبائیة   6183 
 767 الرقابة الدستوریة

المبادئ  -القوانین  - المجلس الدستوري  -الرقابة الدستوریة 
 9746 النظریة

الحریات العامة -الرقابة الدستوریة   . 10648 
الرقابة القضائیة -دستوریة القوانین  -الرقابة السیاسیة   413 

نظریة  - النظام اإلسالمي  - ا لنظام الدستوري  -الرقابة الشعبیة 
سلطة رئیس الدولة -حقوق اإلنسان  -القانون الطبیعي   1260 

السیاسة -الدستور  -القانون  - الرقابة  3349 
 -أمریكا  -الوحدة  - اإلزدواجیة  -أحكام التحكیم  -الرقابة القضائیة 

 3302 مصر

دعوى اإللغاء -أعمال اإلدارة  -الرقابة القضائیة   5538, 9181 
الطبیعة القانونیة -اإلدارة العامة  -الرقابة القضائیة   5470 

المحاكم  - القضاء اإلداري  -اإلدارة العامة  -الرقابة القضائیة 
المنازعات اإلداریة - اإلداریة   5230 

مصر -النظام الحكم  -المحكمة الدستوریة  -الرقابة القضائیة   6920 
تنظیم القضاء -األعمال اإلدارة  -الرقابة القضائیة   8361 

التحكیم الداخلي  -الرقابة القضائیة   9788 منازعات العقود اإلداریة -
التسریح التعسفي للعامل -القضائیة الرقابة   232 

شروط ممارسة الرقابة -الجزاءات اإلداریة  -الرقابة القضائیة   7123 
حل  -الحصانة البرلمانیة  - الرقابة البرلمانیة  -الرقابة القضائیة 

مبدأ الشرعیة - البرلمان   1616 

الصفقات العمومیة -الرقابة القضائیة  . 71 



قرارات مجلس المنافسة -القرارات  -الرقابة القضائیة   8009 
التنفیذ -العقد اإلداري  -الرقابة القضائیة   7929 

االنتتخبات - دستوریة القوانین  -الرقابة القضائیة   2896 
-الوقف-الحل- الغرامة  - شرعیة الجزاءات  -الرقابة القضائیة 

الغلق اإلداري - إلغاء التراخیص - اإلزالة  585 

البطالن - القاضي  -عقود اإلذعان  -ائیة الرقابة القض  9446 
المنازعات -القضاء اإلداري  -عقد البرلمان -الرقابة القضائیة   9524 

صفقة األشغال العمومیة - الرقابة الفنیة   10484 
 771 الرقابة على اإلنتخابات

المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - الرقابة على اإلدارة   976 
الدیوان الوطني للرقابة  -االراضي الفالحیة  - العقار الرقابة على 

 4715 الفالحیة

التشریع الجزائري -المرفق العام  - الرقابة على تفویضات   5053 
العمل الجزائري -السلم اإلجتماعي  1065 اإلضراب - 

المستحضرات  - إنتاج و التداول األدویة  -السؤولیة القانونیة 
 9770 الصیدلیة

الوحدويالطموح   7030 
تعلیمیة  - لسانیات الملفوظیة  - مناھج التعلیم  - السلوك الالتوافقي 

النحو العربي -التفاعل  -المحادثة  -اللغة   2805 

الطبیعة  -جریمة المجرم  - المجرم المعنوي  - السلوك اإلجرامي 
 789 .القانونیة

الجریمة اإلرھابیة -الجرائم المعقدة  - السلوك اإلجرامي  . 790 
الشریعة  -نظریات المجرم  - تحلیل الجریمة  - السلوك اإلجرامي 

 9851 .اإلسالمیة

 4763 السلوك اإلستھالكي
إدمان  -اإلضطرابات السوسیوباتیة  -السیكوباتیة  - السلوك الجانح 

الكحول -البغاء  -الرغبات الجنسیة  - . 5503 

اللقیط  -الزنا  الشریعة اإلسالمیة - الحكم  -  6211 
دعاوى اإلستحقاق - العیوب الخفیة  - القانون المدني  - الضمان  4126 

تعدد الكفالء -الكفالة  -الصلح  -المقامرة والمراھنة  -الضمان  . 3995 
أحكامھ و تطبیقاتھ - الضمان اإلجتماعي   6209 

النصوص التنظیمیة -النصوص التشریعیة  - الضمان اإلجتماعي  . 8128 
التأمینات اإلجتماعیة  - الضمان اإلجتماعي   -نظام المعاشات  -

 67 التقاعد في لبنان

التعاضدیات  - التقاعد  -التأمینات اإلجتماعیة  - الضمان اإلجتماعي 
 5451 اإلجتماعیة

الشریعة الإلسالمیة - الضمان اإلجتماعي   7799 
الوقف-الزكاة  - الضمان اإلجتماعى   2011 

حق  -التصریح باالجور  -بالنشاط االتصریح  - الضمان اإلجتماعي 
تنفیذ القرارات -الطعن   7599 

إجتھادات -قضایا العمل  - الضمان اإلجتماعي   5851 
التعویض - المھندس المعماري  - الضمان المعماري   1346 

النظام القانوني -التشریع الجزائري  - الضمان المعماري   6385 



 -الشریعة اإلسالمیة  -األولیة التحریات  -المشتبھ فیھ  -الضمانات 
 9601 التشریع الجزائري

 -اإلجراءات الدستوریة  - التحقیق اإلبتدائي  -الضمانات اإلجرائیة 
 1199 ضمانات المتھم

الطعن القضائي - الجزاء التأدیبي  -الضمانات اإلجرائیة   111 
یم التحك -ترقیة اإلستثمار  -حمایة اإلستثمار  -الضمانات اإلجرائیة 

 5832 الدولي

التشریع الجبائي  - الضریبة  - الضمانات المقررة للمكلفین 
 95 . الجزائري

النظام اإلداري واإلسالمي -الموظف العام  - الضمانات التأدیبیة  . 27 
2020دستور  -نزاھة العملیة اإلنتخابیة  -الضمانات الدستوریة   5874 

اإلنتخابات النیابیة -الضمانات الدستوریة   7973 
 -مبدأ سیادة القانون  - الضمانات القضائیة  -الضمانات الدستوریة 

 4678 مبدأ الفصل بین السلطات

النظام السیاسي -العمل البرلماني  -الضمانات الدستوریة   6588 
حقوق اإلنسان -الضمانات الدستوریة   349, 6405 

اإلستثنائیةالظروف  - اإلجراءات الجنائیة  -الضمانات الدستوریة . 2071 
نزاھة العملیة اإلنتخابیة - الضمانات القانونیة   -القانون العضوي  - 

 5203 نظام اإلنتخابات

التشریعات الجنائیة -الحدث  - الضمانات القانونیة   4301 
القواعد الدستوریة - الضمانات القانونیة   5472 

التشریع الجزائري -عقداإلیجار  - الضمانات القانونیة   6258 
الحمایة القانونیة -حمایة الطفل  - الضمانات القضائیة   323 

التشریع الجزائري -سالمة العامل  -السالمة المھنیة   4661 
أصول الحكم - المحاكم  - الشھادة   3039 الشریعة اإلسالمیة - 

أثر الرجوع عن الشھادة - الرجوع عن الشھادة  - الشھادة   6083 
دور الشھادة -األحوال الشخصیة  -الطالق  - الشھادة   9437 

اإلثبات الجنائي - دورالشھادة  - الشھادة   5295 
حدود ممارسة مجلس  - إعالن لبنان  - الصالحیات الدستوریة
 5516 .الوزراء

 -الفقھ  - التعویض  - الطالق التعسفي  - متعة الطالق  - الطالق 
 1153 القانون

قانون األسرة  -أنواعھا  - العدة  - أنواعھ  - مشروعیتھ  - الطالق 
 6214 الجزائري

أقسامھ - الطالق  القانون  -الخلع  - التطلیق -   3188 آثاره -
الفرقة بین الزوجین -حقوق األوالد  -الوالیة  - الطالق   5448 

الفقھ اإلسالمي - اإلرادة المنفردة  - الطالق   5963 
القانون - اإلسالم  -الطالق   4115 

اإلفتصادیة -اإلجتماعیة  -النفسیة  -األثار  - األسباب  - الطالق   8116 
الحضانة -النفقة  -الخلع  - الطالق   328 

الشریعة اإلسالمیة - القضاء  - الطالق   7540 
مصر - الخلع  -الفسخ  - الطالق   2967 

اآلثار المعنویة - الفقھ اإلسالمي  - الطالق   6349 آثارالمالیة - 



ق القاضيتفری - تعسف المطلق  - الطالق   2976 
قانون األحوال الشخصیة -قانون األسرة  -طالق الخلع  - الطالق   474 

الخلع -موقف القانون  - ضوابط الطالق  - الطالق   9284 
 - التكییف الفقھي للخلع - الخلع -أسباب التطلیق -التطلیق - الطالق

 4606 ارتقاء الخلع

نفقة المطلقة  - التعویض  - معاییره  - مشروعیتھ  -الطالق التعسفي 
نفقة الحاضنة -  9276 

حكمھ -الطالق البدعي  -الطالق السني   9995 
حل الذھب - تسفیر الكتب  -الصناعة   4679 

جھة  - الحكم في الطلبات  -الدعاوى العارضة  -الطلبات العارضة 
اإلستثناءات -اإلستئناف   5196 

الدعاوى الفرعیة  -الطلبات العارضة   -المدنیة اإلجراءات  -
 6623 الجزائر

ضوابط المرحلة  -الوظیفة الالئحیة التنفیذیة  - الضوابط الدستوریة 
 589 المعاصرة

المقررات الدبلوماسیة -الضوابط السیادة   151 
الفقھ اإلسالمي - القانون الوضعي  - الضوابط الشرعیة   10067 

المستشفیات  - عالج العقم  - الضوابط الشرعیة في التلقیح الصناعي 
التعامل مع البنوك - التبرع باألعضاء البشریة  -اإلسرائیلیة   294 

الشرطة العلمیة -اإلثبات الجنائي  -الضوابط القانونیة   8398 
اإلستنساخ -الضوابط القانونیة   3775 

الحقوق غیر المادیة -الحقوق المادیة  -الزواج   3100 
دعاوى الزواج وإنحاللھ -إنحالل الرابطة الزوجیة  -الزواج  . 5933 

الحضانة - الصلح  -أحكام الخلع  -إثبات النسب  -الزواج   7982 
التبرعات -المیراث  - النیابة الشرعیة  -الزواج   478 

الوالیة - الكفاءة -األزمات الزوجیة  -الزواج   679 
الشریعة اإلسالمیة -األسرة  -الزواج  . 604 

 -الوالیة -الوصایة  -الكفالة  -الشرعیة النیابة  -الخطبة  -الزواج 
الھبة - التبرعات -المیراث   473 

 -الشھادة  -الصداق  -األھلیة والوالیة  -الرضا  -الخطبة  -الزواج 
النسب - النفقة   10629 

النفقة - المھر  - العقد  -الوكالة  - الكفاءة  -الخطبة  -الزواج   608 
الحقوق الزوجیة -الزواج  الطالق - النفقة  - المھر  -   -المخالعة  - 

 7626 الوصیة

القانون الخاص -األحوال الشخصیة  -الطالق  -الزواج  . 4259 
الفحوصات الطبیة - النشوز  - الخلع  -الطالق  -الزواج   667 

-العجز الجنسي  -العلوم الطبیة و البیولوجیة  -الطالق  -الزواج 
 3288 التلقیح اإلصطناعي

 -النسب  -األحوال الشخصیة  -حقوق األوالد  -الطالق  -الزواج 
النفقات -الوالیة  -الرضاع   6937 

 -العراق  - األردن  - سوریا  - لیبیا  -الجزائر  -القانون  -الزواج 
المغرب -فرنسا  - إنجلترا   6420 

صوره -العولمة  -الزواج   854 الحكم الشرعي لھا - 



العقد  -الزواج  ألوالدحقوق ا -إنھاء الزواج  -  605 
األسرة - الحقوق األسریة  - الخطبة  - الفقھ اإلسالمي  -الزواج   1302 

العالقات  - فسخ الزواج  - الخطبة  - الفقھ اإلسالمي  -الزواج 
 1307 األسریة

العالقات  - الحقوق األسریة  -الطالق  - الفقھ اإلسالمي  -الزواج 
 1304 األسریة

الحقوق األسریة -الخطبة  - الفقھ اإلسالمي -الزواج   1305 
قانون األسرة الجزائري - اإلجتھاد الفقھي  -الزواج  4809 
تنازع  - القانون الدولي الخاص  - المیراث  -الزواج المختلط 

تنفیذ األحكام األجنبیة -القوانین   5999 

أركانھ-الزواج غیر الرسمي  - - أركانھ  - الزواج العرفي   9558 
الإلسالم - الزواج العرفي   4677 

ثبوت  -  -فسخ الزواج  -الخلع  -الطالق  -عقد  - الزواج العرفي 
التبني - البنة -النسب   6166 

إثبات النسب -شروطھ  - أركانھ - الزواج العرفي   10276 
وسائط النقل الطبي - الخدمات الصحیة  - الطواقم الطبیة  التعسف  - 

 8478 جرائم إسرائیل -

البرلمان -النظام النیابي  -النیابیة الدیموقراطیة  - الشورى  . 3003 
أسعار  -وثائق اإلستثمار  -األوراق المالیة  -السوق المالیة 

 8089 البورصة

 7944 السوق العالمي
اإلجراءات  - اإلجراءات المدنیة  -المنازعات اإلداریة  - الصلح 

 9036 . اإلداریة

 -طرق الطعن  -الطقوس اإلجرائیة  -المادة اإلداریة  - الصلح 
 4776 المنازعة اإلداریة

الدعاوى العقاریة - تحریر المحاضر  - المسائل العقاریة  - الصلح   3621 
الطبیعة القانونیة -المواد الجنائیة  -النظریة العامة  - الصلح   6983 

الشریعة -القانون  - الصلح   8117 
 -للبناني التنید ا -المخاطر القانونیة  -تسنید الموجودات  -السند 

 10436 التسنید اإلسالمي

الرابطة الزوجیة - شؤون األسرة  - الصلح   4675 
أحكام الوفاء بالسند  -التظھیر  -األوراق التجاریة  - السند ألمر 

التقادم -ألمر   5171 

النظام القانوني للصلح  -جرائم قانون العقوبات  -الصلح والتصالح 
ثمن الجریمة - . 9449 

الفقھ اإلسالمي -األحكام  -قانون المرافعات  -التنفیذي السند   2838 
التشریع الجزائري - الوساطة الجزائیة  - الصلح الجنائي   9325 

الطعن -الخصوم  - الصلح و التوفیق - المحكمة  -الصلح القضائي   6813 
السبب  - محل الصلح  -التراضي  -طبیعة الصلح  -الصلح القضائي 

إجراءات الصلح - اإلرادة  -  6823 

قطاع السكن -التمویل السكنى  - الصندوق الوطني   5870 
 7958 الصندوق الوطني للتقاعد

تمویل الموازنة المحلیة-الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  6569 



التشریع  - األراضي غیر الممسوحة  - الملكیة العقاریة  -السندات 
 371 الجزائري

 6621 السندات التجاریة
السفتجة : الجزائر  - القانون التجاري -السندات التجاریة  السند  -
 5790 الشیك -ألمر 

الملكیة العقاریة -السندات الرسمیة   4938 
النزاعات المسلحة -الصلیب األحمر   3650 

القید  -السجل العقاري  - التحریر  -التحدید  -الشھر العقاري 
التوقیف - اإلحتیاطي   8265 

الملكیة العقاریة  - السجل العقاري  -مسح األراضي  -الشھر العیني 
طرق التسویة - إشكاالت الشھر العیني  -الدفتر العقاري  -  10191 

التحقیق  -الملكیة العقاریة  -السجل العقاري  -الشھر العیني 
 7572 العقاري

التعدیالت -األحكام الخاصة  -إجراءات التوثیق  -الشھر العقاري   2616 
حجیة الشھر -نظام الشھر العقاري في الجزائر  -الشھر العقاري   812 

الحقوق العینیة -األثر المنشىء  -الشھر العقاري  أثر  -اثر العقد  - 
التشریع والقضاء - القید   1948 

القانون الجزائري - المحافظ العقاري  -الشھر العقاري   6372 
الضرائب- الرسوم  -التوثیق  -الشھر العقاري   8149 

 -المحررات  - األھلیة  -السجل العیني  -التوثیق  -الشھر العقاري 
الصلح - إثبات الغیبة   8772 

الوصیة  -الوقف  -البیع  -السجل العیني  -التوثیق  -الشھر العقاري 
اإلرتفاق - الشفعة  -  8774 

التركة  -اإلرث  -القید  -السجل العیني  -التوثیق  -الشھر العقاري 
إجراءات الشفعة -  8773 

إزدواجیة األنظمة -الشھر العقاري  9597 
المحررات الرسمیة- قواعد الشھر العقاري -الشھر العقاري  7757 
الفصل بین السلطات -الدستور الجزائري  -السلطات   1929 

الدساتیر العربیة -العالقة بین السلطات  -السلطات  . 1175 
الجزائر -اإلطار القانوني  - تقلة السلطات اإلداریة المس  . 6928 

الفكر السیاسي  -السلطة التشریعیة في اإلسالم  -السلطات الثالث 
 3519 . اإلسالمي

التوازن بین السلطة  - القانون الدستوري  -الحریة  - السلطة 
الضمانات السیاسیة - والحریة  . 5298 

الضبط اإلداري -الحریة - السلطة   6557 
التدابیر اإلحترازیة -تقدیر العقوبة  - القاضي الجنائي  - السلطة   153 

اإلجتماع السیاسي - السلطة و البیروقراطیة   1326 
التحقیق -النیابة العامة  -السلطة والحریة   2135 

 767 السلطة الوطنیة المستقلة
مراقبة اإلنتخابات -السلطة الوطنیة المستقلة   7393 

07/19القانون العضوي  - اإلنتخابات  -السلطة الوطنیة المستقلة  9912 
 -اإلدعاء المباشر  -تحریك الدعوى الجنائیة  -السلطة المختصة 

 7976 .النیابة العامة



الموظف العام -اإلنضباطیة  -فرض العقوبة  -السلطة المختصة  . 2151 
قانون البلدیة -الرقابة  -السلطة المركزیة   4670 

النظام الفدرالي - سلطات األقالیم  -السلطة المركزیة   1497 
القیود التأدیبیة -صاحب العمل  -السلطة التأدیبیة  . 2142 

سلطةالمؤجر -صاحب العمل  -السلطة التأدیبیة   4203 
 -التسریح التأدیبي -المستخدم  -عالقات العمل  -السلطة التأدیبیة 

 8439 التسریح التعسفي

الجمعیة التأسیسیة - الملكیة للمنفعة نزع  -السلطة التأسیسیة   805 
 8600 ,7962 ,1625 السلطة التنفیذیة

التعدیل الدستوري -السلطة التنفیذیة   4856 
2020التعدیل الدستوري لسنة  -السلطة التنفیذیة   4959 

النظام الجمھوري -الدول العربیة  -السلطة التنفیذیة   8436 
األنظمة السیاسیة  -الوزارة  - الدولة  -السلطة التنفیذیة   -الوضع  -

 8321 النصوص التشریعیة

الحكومة الفدرالیة -السلطة التنفیذیة   1707 
 -اآللیات الدستوریة  - السلطة التشریعیة  -السلطة التنفیذیة 

حل البرلمان - استمراریةالمؤسسات   1069 

 - لجزائر ا - النظام الدستوري  - السلطة التشریعیة  -السلطة التنفیذیة 
فرنسا - مصر   362 

الدستور الجزائري - العملیة التشریعیة  -السلطة التنفیذیة   10650 
الجزائر-السلطة التنفیذیة   6329 

التعسف و القید -الرقابة  -السلطة التنفیدیة   5220 
 8600 ,1625 السلطة التشریعیة
2020التعدیل الدستوري  - السلطة التشریعیة  5973 

النظم المعاصرة -الحكم اإلسالمي  -التشریعیة السلطة   9570 
السلطة التنفیذیة -السلطة التشریعیة   1746 

القانون -السلطة التنفیذیة  -السلطة التشریعیة   4874 
تعدیل الدستور -السلطة التنفیذیة  -السلطة التشریعیة   1036 

 - المجلس النیابي - العضویة البرلمانیة  -السلطة التشریعیة 
 3236 الحصانة البرلمانیة

الحصانة البرلمانیة -استقاللیة البرلمان  -السلطة التشریعیة   5969 
األنظمة الدستوریة العربیة - السلطة التشریعیة والتنفیذیة   3408 

التعویض  -طرق الرقابة  - مبدأ المشروعیة  -السلطة التقدیریة 
 1789 اإلداري

الدولي مجلس األمن -السلطة التقدیریة   8146 
الدعوى العمومیة -النیابة العامة  -السلطة التقدیریة   7539 

 -القضاء اإلداري  - تسلیم المجرمین  - اإلدارة  -السلطة التقدیریة 
 6839 الطعن

نطاق السلطة التقدیریة - الضبط اإلداري  -السلطة التقدیریة   . 1952 
اإلدارةسلطة  - الضبط اإلداري  -السلطة التقدیریة   . 1957 

الرقابة  - تطبیق العقوبة  - القاضي الجنائي  -السلطة التقدیریة 
 4016 القضائیة



القرار اإلداري -السلطة التقدیریة   . 5878 
دول المغرب العربي -السلطة القضائیة   4667 
ضمانات إستقاللیاتھا -السلطة القضائیة   . 6741 

المستقلةالھیئات اإلداریة  -السلطة العقابیة   5517 
قانون التجارة الجدید -اإلیداع  -الرھن  -السمسرة   6743 

القوانین و األنظمة - أصول المحاكم  -الضابطة الدولیة   4317 
التشریع الجزائري -آلیات تجسیده  -الطابع العمراني   7684 

 4762 الساحل اإلفریقي
بالطاعةجریمة اإلخالل  - الوظیفة العامة  -الطاعة و حدودھا   7370 

إعالم وحق  - إلتزام الطبیب  -حقوق اإلنسان  -الممارسة  - الطب 
 9136 .المریض

األحكام الشرعیة - األمراض النفسیة  -قانون  - الطب النفسي   3829 
العنف  -الجرائم الجنسیة  - الموت  - اإلستعراف  - الطب الشرعي
 2060 ضد اإلطفال

الموت الفجائي - حث الجنائي الب -مسرح الجریمة  -الطب الشرعي   3419 
 -الخبرة النفسیة  - البولیسیة  -الوسائل العلمیة  -الطب الشرعي 

 5848 .عملیات المضاھاة

اإلدانة الجنائیة -السموم  -البحث الجنائي  -الطب الشرعي   3185 
القانون -التحقیق الجنائي  -الطب الشرعي   6451 

دور الطب الشرعي -التقریر الطبي  -الطب الشرعي  . 6096 
السموم  -الطب الشرعي  الموت - اإلستعراف  -  3239 

اإلسفكسیا  -حوادث الحریق  -الطب الشرعي  الحجر  - اإلجھاض  -
السموم - و الجنون   2618 

األمراض المھنیة - حوادث العمل  -الطب الشرعي   6664 
رجال األمن والقانون - السموم -الطب الشرعي   1381 

عقود التعمیر - آلیة لتحضیر  -الوحید الشباك   9094 
الفقھ اإلسالمي -المسئولیة المدنیة  - المفھوم القانوني  -السببیة   1310 

النظریة  - النظریة التعاقدیة  -نظام التحكیم  - الطبیعة القانونیة
 9493 القضائیة

مجلس المنافسة -الطبیعة القانونیة   9621 
إستغالل العقار الصناعي - از اإلمتی -الطبیعة القانونیة  . 5018 

التحكیم -الطبیعة القانونیة   9496 
القانون  - مشكالت  - برامج  -الحاسب اآللي -الطبیعة القانونیة 

التنازل الكلي -الخاص   3233 التنازل الجزائي - 

قانون الملكیة  - القانون الخاص  -بیع ملك الغیر  -الطبیعة القانونیة 
خصائص البیع -  3112 

التشریعات -الضریبة  -الطبیعة القانونیة والمالیة   9379 
 5951 ,2104 الضبط اإلداري

رفع الدعوى -منازعات السلطة  -الضبط اإلداري   6337 
حمایة األھداف  -ھیئات الضبط  -أنظمة الضبط  -الضبط اإلداري 

 10132 الحدیثة

اإلسالمیةالشریعة  -النظم الوضعیة  -الضبط اإلداري   5585 



التشریع الجزائري - التھیئة العمرانیة  -الضبط اإلداري   215 
 -الحظر  -الترخیص  - األمن العام  - البیئة  -الضبط اإلداري 

 8369 اإللتزام

البورصة -الوساطة المالیة  - البیئة  -الضبط اإلداري   8540 
 -الظروف اإلستثنائیة  -الحریات العامة  -الضبط اإلداري 

 9047 التعویض عن األضرار

الرقابة  -الظروف اإلستثنائیة  -الحریات العامة  -الضبط اإلداري 
 8245 القضائیة

التنظیم اإلداري -الرقابة القضائیة  -الضبط اإلداري   6584 
سلطات  - الضبط القضائي  -الضبط التشریعي  -الضبط اإلداري 

سلطات رئیس البلدیة - الوالي   8350 

القانون الوضعي -اإلداري الضبط   4700 
القضاء اإلداري -الضبط اإلداري   6602 

سحب الترخیص -اإللزام  -حمایة البیئة  -الضبط اإلداري   2372 
آلیات الضبط - التشریع الجزائري  -حمایة البیئة  -الضبط اإلداري   6063 

الضرائب -سحب الترخیص  -حمایة البیئة  -الضبط اإلداري   1927 
الظروف اإلستثنائیة -حدوده  -حاالتھ  -الضبط اإلداري   . 6343 

حق اإلنسان -الضبط اإلداري   4753 
رئیس المجلس البلدي - الوالي  -سلطاتھ  -الضبط اإلداري   8427 
 -جنایة حرق الغابات  - نظام التراخیص  -الضبط اإلداري الغابي 

 895 قانون الغابات

األمن الدولي - القضائیة  الضبطیة -الضبطیة اإلداریة   848 
القانون الجزائري - الضبطیة القضائیة   24 

التراسل الالسلكي - اإلنترنیت  -الشبكات المحلیة   755 
السجون العربیة -ثقافة السجن  -سلوك النزیل  -السجن   9579 

رقمنة السجل - شطب القید  - السجل التجاري اإللكتروني   8512 
 8157 تعدیالت القانون - القرارات المنفذة -السجل العیني 

أحكام محكمة النقض -السجل العیني   10242 
النقض - المحكمة الدستوریة  -السجل العیني   10251 

دعوى التعویض  -اإلعالن  -لبنان  -السجل العقاري  مسؤولیة  -
 6208 القید -الخادع 

القید -األردن  -السجل العقاري  . 2907 
القانون  -  74/75األمر  -التشریع الجزائري  -العقاري السجل 

02/07  7755 

مسؤولیة الدولة - الدعاوى العقاریة  -السجل العقاري   10295 
األمالك  - السجل العیني  - الشھر الشخصي  -السجل العقاري 

التشریع المغربي - التشریع الجزائري  -مسح األراضي  - العقاریة   6671 

قوانین وتشریعات - إدارة تنظیم و - السجون   1056 
 10323 ,7354 السیادة

أحكام الفقھ اإلسالمي - اإلرھاب  - السیاحة  . 705 
النظام اإلنتخابي - الدستور  - اإلنتخابات  -السیادة الوطنیة  . 10604 

 - الجریمة اإلقتصادیة  -التوسع البیروقراطي  -القانون  - السیاسة 
اإللغاءدعوى  -السكنات اإلجتماعیة   6471 



القانون  -القاعدة اإلجتماعیة  -القاعدة القانونیة  -القانون  - السیاسة 
 7052 الخاص

الدستور الجزائري  - رئیس الحكومة  -رئیس الجمھوریة  - السیاسة 
النظام المصري -  5642 

البرھنة والنقد - التصوف ومنھجھ  - السیاسة واإلصالح  . 4702 
تحقیق التنمیة - التنمیة اإلقتصادیة  - السیاسة المالیة   7730 

التطھیر العرقي -الصھیونیة  -السیاسة اإلسرائیلیة   9610 
السیولة - النقود  -البنوك  -العمالت  -السیاسة النقدیة   3612 

 9548 السیاسة التشریعیة
 1063 السیاسة الجنائیة

جراءاتاإل -التدابیر  - المحاكمة  - التحقیق  -السیاسة الجنائیة   9979 
 -البحث اإلحصائي الجنائي  - الجریمة  -السیاسة الجنائیة 

 2851 .إحصاءات المؤسسات العقابیة

الضحیة -السیاسة الجنائیة   8465 
التجریم -العقاب  -السیاسة الجنائیة   876 

العالقات اإلستراتیجیة -اإلتحاد األوروبي  -السیاسة الدولیة  . 7748 
الحكم في السودان -السیاسة الدولیة   4293 

اإلرھاب الجوي -القانون الدولي  -السیاسة الدولیة   10231 
العالقات  - القوى السیاسیة  - الوالیات المتحدة  -السیاسة الخارجیة 

 4216 الدولیة

قانون  -السیاسة القضائیة  -السیاسة التشریعیة  - السیاسة الجزائیة
المرافعات التجاریةقانون  -المرافعات المدنیة   9516 

النظام اإلقلیمي العربي -السیاسة العالمیة   1701 
قانون -الصحافة   10123 

إستراتیجیات  -التلوث الجوي  -تسییر النفایات  - الصحة والبیئة 
 1610 .الكفاح ضد التلوث

اإلجراءات الوقائیة -الصور اإلجرامیة  -الصحة العمومیة   5081 
آثاره - تراجم وسیر  -اجي الشیخ الطیب المھ  61 

أعمال ملتقى وطني تلمسان - الشیخ عبد القادر المجاوي  . 912 
الدعوى المدنیة -آثاره القانونیة  -أحكامھ  - السیر   402 
القانون الدولي العام -األنتشطة العسكري  -الطیران المدني   9924 

 5559 السیرة لبن فرح اإلشبیلي
أبوطالب بن عبد المطلب - ربیعة بن مكدم الكناني: السیرة والتراجم   

.. 3009 

المسؤولیة الجزائیة - الشخص المعنوي   5080 
التشریع الجزائري - الوقف  - الشخصیة المعنویة   233 

التنظیم اإلداري - الشخصیة المعنویة   6585 
 2221 الشخصیة القانونیة

الدوليالقانون  -شخصیة الفرد  - الشخصیة القانونیة   8169 
القانون الدولي العام - الشخصیة القانونیة الدولیة   4349 

القانون  - محكمة النقض  - أحكام جنائیة  -أحكام مدنیة  -الشیك 
البالد العربیة - التجاري   2881 



الجزائر - القانون التجاري  - أحكام الوفاء بالشیك  -الشیك   5234 
جنائیةمسؤولیة  -مسؤولیة تجاریة  -الشیك   10499 

األوراق التجاریة -الشیك   665 
الناحیة التجاریة - الناحیة الجنائیة  -الشیك   3561 

التشریع  -األحكام اإلجرائیة  - األحكام الموضوعیة  -الشیك 
 3274 المصري

القضاء -التجارة  -الشیك   5259 
جرائم الشیك - الضمان اإلحتیاطي  - القانون التجاري  -الشیك   1863 

القضاء - الفقھ  -المنازعات المستعجلة  - الصیغ   10448 
الدعاوى المستعجلة  -األوراق القضائیة  - الصیغ   التنفیذ القضائي -

 855 اإلداري -

الدعاوى -العقود  -األوراق القضائیة  - الصیغ   6885 
المدني  - طعون النقض  - األوراق القضائیة  - الدعاوي  - الصیغ 

 6889 الجنائي

-المدني  - طعون النقض  - األوراق القضائیة - الدعاوي  - غ الصی
 6890 الجنائي

الطعون -الفقھ  - القضاء  -الدعاوى اإلداریة  - الصیغ   3712 
األوراق القضائیة  -العقود  - الصیغ  عقود  -التصرفات القانونیة  -

 6887 البیع

األوراق القضائیة  -العقود  - الصیغ  عقد  -التصرفات القانونیة  -
عقد العاریة - اإلیجار   6888 

 -طعون النقض  - الدعاوى  - األوراق القضائیة  -العقود  - الصیغ 
 6886 دعاوي اإلیجارات -طعون القضاء اإلداري 

المواد المدنیة -منازعات التنفیذ  -الصیغ القانونیة   2633 
 -قانون المرافعا ت  -القانون المدني  -اإلنذارات  -الصیغ القانونیة 

 6894 القانون التجاري

النیابة  - محكمة النقض  - الفقھاء  -المواد الجنائیة  -الصیغ القانونیة 
 10154 العامة

النقض - الطعن  -المواد الجنائیة -الصیغ القانونیة   3871 
قانون  - القانون المدني  -الدعاوي المستعجلة  -الصیغ القانونیة 

قانون العمل - المرافعات   9343 

الدعاوى  - العقود  -الصیغ القانونیة  التقادم  -اإلعالن  -  -الطعن  -
 8068 األحكام

العقود المدنیة -الصیغ القضائیة   - الھبة  - اإلیجار  - التجاریة  - 
الكفالة -القسمة  -الوصیة   9708 

 -األعمال التجاریة  - التاجر  -الدعاوي التجاریة  -الصیغ قانونیة 
األوراق التجاریة - الشركات التجاریة   6895 الملكیة الصناعیة - 

األحكام  - الصیغ الموضوعیة  - دعاوى اإلیجارات  -الصیغ قانونیة 
القانون المدني -  6891 

اإلنترنیت - الصحف   4805 
المسئولیة المدنیة  -الصحفي  - حریة  - الصحافة  -األعمال الصحفیة 

 10411 الصحافة

المسئولیة المدنیة -الضرورة   9901 
الدعوى -الخصومة  - التقاضي  -الشروط اإلرادیة   9098 



التأمین البري الخاص -وثائق التأمین  -الشروط التعسفیة   9935 
مصر -فرنسا  - القانون  - العقود  -الشروط التعسفیة   5050 

الخاصة - الشروط العامة   - التطبیق  -النظري  - قبول الدعوى  - 
 5176 الفقھ

 9267 الضرائب
اإلقتصاد الجزائري -اإلنعاش - الضرائب   137 

النظام الجبائي - الضرائب   6244 
عھد الوالة -المغرب اإلسالمي  - الضرائب   3822 

العقارات المبنیة - الضرائب   1843 
 -لجان التظلمات  -التظلم اإلداري  - تسویة المنازعات  - الضرائب 

 2749 اإلستئناف اإلداري

الجبایة المحلیة - التنمیة المحلیة  -الضرائب المحلیة   4748 
الیمن - التشریع  -التدوین  -التقالید العرفیة  -الشرائع القدیمة  . 2937 

 1026 الشراكة األورو متوسطة
 7035 الصراع العربي
 7031 الصراع العربي الصھیوني

القانون الضریبي -السر المھني  - السریة   6991 
األموالتبییض  -السریة المصرفیة   9633 

الجرائم الضریبیة -الضریبة   2885 اإلقرارات الضریبیة - 
قانون الضریبة -مواد القانون  - مواد اإلصدار  -الضریبة العقاریة   699 

الفصل القضائي -الطعن  - القانون الجزائري  -الضریبة العقاریة   5518 
القانون المدني الجزائري -المال الشائع  - الشریك   5948 

عصر اإلصالح -العالم اإلسالمي  -السلطة  -الشریعة  . 8182 
مصادرھا - الشریعة اإلسالمیة   5643 . حقوق اإلنسان - 

مقاصد الشریعة - الشریعة اإلسالمیة   10335 
األسرة - الشریعة اإلسالمیة   3217 

بیع النجش  -البیع  - الشریعة اإلسالمیة  حكم  -صور النجش  -
 4421 النجش

النظم  -مبدأالمساواة  - القانون الوضعي  - اإلسالمیة  الشریعة
 10161 القانونیة الحدیثة

المیراث- الشریعة اإلسالمیة  7935 
لبنان -الجزائیة  -المدنیة  -اإلجتھادات الحدیثة  - الضرر   6088 

التشریع الفرنسي - التعویض عن أضرار -الضرر النووي   637 
التعویض - المسئولیة المدنیة - الضرر األدبي   9387 

القانون -الفقھ اإلسالمي  - الضرر األدبي   . 2754 
المسؤولیة التقصیریة -تعویضھ  -الضرر المرتد   6579 

القضاء -الفقھ  - المبادئ القضائیة  -الضرر المعنوي   . 1433 
التعویض -الضرر المعنوي   6086 

التشریع  -التعویضات البیئیة  -المسؤولیة المدنیة  -الضرر البیئي 
 8237 الجزائري

التكییف القانوني -أنواع الضرر -الضرر الجنسي   1626 
إعانات الدولة -السكنات المستفیدة  -التصرف  -الشرط المانع   6487 



القضاء -الفقھ  -التصرف  -الشرط المانع   8296 
القانون الجزائري -الشرط التعسفي   5051 

الشریعة اإلسالمیة -الشرط أقساط  -الجزاء  -الشرط الجزائي   838 
العقود التجاریة -الشرط الجزائي   6721 

 6452 الشرطة
مكافحة الجریمة -الشرطة  * 8697 

الھیئات - ضحایاالجریمة  -الحقوق  -الشرطة   4420 
التشریع  - كشف الجریمة  -القانون اإلجرائي  -الشرطة السریة 

 6773 اإلجرائي اإلسالمي

الشرطة -الشرطة العسكریة  - اإلنابة القضائیة  - الشرطة القضائیة
 9600 اإلداریة

إثبات الجریمة -الشرطة العلمیة   7404 
القانون الفرنسي - إنقسامھا  -الشركات   - القانون المصري  -

القانون التجاري  -الطبیعة القانونیة  - اإلندماج   2883 البطالن -

التشریعیةاألصول  -األصول القانونیة  -الشركات   1855 
اإلندماج الدولي - النظام القانوني  -الشركات   9598 
عقود الإلیجار -تحول الشركات  -الشركات   214 

تحدي السیادة -یادة الدول  -الشركات   6253 
شركة  - شركات األموال  - شركات األشخاص  -قانون  -الشركات 

شركة التوصیة باألسھم -المساھمة   6666 

السیاسة الحكومیة -الرقابة الحكومیة  -قانون الشركات  -الشركات   1671 
القانون الدولي -معاییر السیادة  -الشركات متعددة الجنسیات   1402 

القانون الدولي -الشركات متعددة الجنسیات   3745 
الدول النامیة -حقوق اإلنسان  -الشركات متعددة الجنسیات   5227 

رأس المال - اإلكتتاب  -الشركات المساھمة   10503 
الھیئة العامة - الشركات المساھمة   6022 

 -الشركات األجنبیة  -الشركات التجاریة  - الشركات المساھمة 
 8155 الرقابة والتفتیش

 -شركة اإلستثمار  -الشركة القابضة  - الشركات المساھمة 
 7989 الشركات األجنبیة

القانون الخاص - الشركات المساھمة   3359 
شركات األشخاص  - شركات األموال  -الشركات التجاریة  - 
 2796 اإلفالس

المسؤولیة - الشركة المحدودة  -الشركات التجاریة   423 
شركات المساھمة  -القانون التجاري  -الشركات التجاریة  الملكیة  -
 877 القانون اللبناني -اإلعتبار الشخصي  -العقاریة 

ركات األشخاصش -الشركات التجاریة  أنواع  - شركات األموال  - 
 7523 الشركات

شركة التضامن - شركات األشخاص  - الشركات التجاریة  - 
شركة التوصیة -شركات األموال  الشركات المساھمة -األسھم  -   10308 

شركة المحاصة -شركة التوصیة البسیطة  -الشركات التجاریة   434 
شركات  -شركات األشخاص  -أحكام عامة  - الشركات التجاریة 

 9797 -سوق المال  - شركات تلقي األموال -شركات اإلستثمار -األموال 



 شركات قطاع األعمال
شركة  -شركات األشخاص  -أحكام عامة  - الشركات التجاریة 

شركة التوصیة باألاسھم -األموال   2281 

ضةالشركة القاب -التضامن  - األحكام العامة  - الشركات التجاریة   - 
الشركات المساھمة -التوصیة البسیطة   7987 

القواعد الجزائیة -المسؤولیة الجزائیة  - الشركات التجاریة   2837 
إجراءات إنشائھا -التشریع الجزائري - الشركات التجاریة   5987 

دعوى البطالن - الدعاوى القانونیة  - الشركات التجاریة   240 
شركات  - انقضاء الشركة  -  انشاء الشركة - الشركات التجاریة 

شركة المحاصة - شركة التضامن  - األشخاص  10493 

الشركات القابضة  - الشركات التجاریة   422 أوف شور -
الشركة المغفلة - الشركات التجاریة   436 

الشركة المغفلة األسھم - الشركات التجاریة   437 
 -میة الشریعة اإلسال - القوانین الوضعیة  - الشركات التجاریة 

شركات التوصیة -القیود القانونیة  -الشركات المغفلة   10268 

القانون التجاري - الشركات التجاریة   6145 
شركات األموال -القانون التجاري  - الشركات التجاریة   10049 

شركات االشخاص  - القانون التجاري  -الشركات التجاریة  األموا  -
الشركات األجنبیة -ل   4320 

األرباح -القصد الجنائي  - الشركات التجاریة   2676 
شركة التضامن  - العقود و القوانین  - الشركات التجاریة  شركة  -

 242 شركات المساھمة -شركة محاصة  -توصیة بسیطة 

 - شركات األموال  - شركات األشخاص  - الشركات التجاریة 
شركة التوصیة -شركات التضامن  - الشخص المعنوي   2892 

 - شركات األموال - شركات األشخاص  - الشركات التجاریة 
شركة التوصیة -شركات المساھمة   4274 األسھم - 

إدارتھا -إنقضائھا  - شركة التضامن  - الشركات التجاریة   421 
التشریعات  -الرقابة  - شركة الشخص الواحد  - الشركات التجاریة 

 435 الدولیة

شركات األموال  -شركات األشخاص  -قانون  - الشركات التجاریة 
الشركات األجنبیة -  7512 

قانون تجاري  - الشركات التجاریة  شركة  - شركة التضامن  -
 4269 شركة المحاصة -شركة المساھمة  -التوصیة 

الشروط الشكلیة - تكوینھا  -أنواعھا - الشركات التجاریة   420 
بیانات المستخدمین -الشركات التكنولوجیة   4800 

 520 الشركات الدولیة
القانون الدولي اإلنساني -مسؤولیة الدولة  -الشركات الدولیة   10582 

شركة الشخص  -الشركات ذات المسؤولیة المحدودة -الشركات 
 9311 الواحد

قانون الشركات - الشركات العامة متعددة الجنسیات   10299 
أنواع الشركات -طرق إنقضاء الشركة  -الشركة  المبادئ  - 
 8289 القضائیة

شركة الشخص -األموال  - الشركة   9039 



أسالیب النشاط -آلیة التكوین  -الجنسیة  - الشركة   6787 
المعیار  -ا لشخصیة المعنویة - جنسیة الشركة  -القانون  - الشركة 

القنون المصري - معیار الرقابة  -اإلداري   6419 

النظام القانوني  - المنشأة شروط قیام الشركة  -الشركة المنشأة 
 7728 .للشركة المنشأة

القانون اللبناني -الشركة المدنیة  . 10257 
النظام  - القانون عراقي  -القانون اللبناني  -الشركة المساھمة 

 6515 القانوني

مجلس اإلدارة - الشركة المغفلة   438 
المراقبةمفوضي  - المدیر العام  - مجلس اإلدارة  - الشركة المغفلة   439 

سندات الدین - الشركة المغفلة   441 
تأمین المسؤولیة -حق اإلنسان  -الشركة التجاریة   182 

الشركة التابعة -الشركة القابضة   5636 
إنتھاء -النطاق  - العوامل  - الشركة الفعلیة   1227 

منازعات اإلستثمار -تسویة منازعات  - الطرق الودیة   4868 
عقوبات التھدید -جنایة السطو  -الس اإلخت -السرقة   9779 

الحواسیب - الملكیة  - الفقھ اإلسالمي  -السرقة   9632 
السلطة المختصة -اإلجراءات الجزائیة  - الشرعیة   2150 

 8416 الشرعیة اإلجرائیة
الموظف العام -القضائي  - التأدیب الرئاسي  -الشرعیة اإلجرائیة   6317 

الجزاءات  -النظام القانوني  - األعمال اإلجرائیة  -الشرعیة الجنائیة 
 4017 .المقررة

القانون الدولي ؛ جنائي -الجرائم الدولیة  -الشرعیة الجنائیة   1938 
الفقھ الجنائي  -القانون الوضعي  -شرعیة التنفیذ  -الشرعیة الجنائیة 

 9840 .اإلسالمي

 519 الشرعیة الدولیة
العالمي الجدید النظام  -الشرعیة الدولیة  العروبة و  - األمم التحدة  -

محكمة العدل الدولیة -اإلسالم   . 4178 

میثاف األمم المتحدة  -السوابق الدولیة  -الشرعیة الدولیة  األزمة  -
 593 . اللیبیة

القوانین الدولیة -الشرعیة الدولیة   2986 
الدولة اإلسالمیة -القانون الدستوري  -الشرعیة الدولیة   6834 

األنظمة السیاسیة اإلسالمیة - الشرعیة الدستوریة   3996 
الحق في  - األعمال الضبطیة و القضائیة  - الشرعیة الدستوریة 

 5359 . المعلوماتیة

اإلجراءات الجنائیة -حقوق اإلنسان  - الشرعیة الدستوریة   . 8410 
اللسانیات - البالغة  -النحو  -الصرف  : النظم  -القدماء : النظم - 

ابن خلدون: النظم  - الجرجاني   5347 

الھیئة  - صرف المعلمین  -المدارس الخاصة  - الصرف التعسفي 
 7727 التأدیبیة

الظروف  -المستخدمین  -صرف العمال  - الصرف التعسفي 
 7726 اإلقتصادیة

عقد العمل - إستقالة األجیر  - الصرف التعسفي لألجراء   8996 



نظام البناء -السكن الترقوي   7094 
الضمان  -الترقیة العقاریة  -البیع باإلیجار  -السكن الترقوي 

 6259 العشري

التشریع الجزائري - السكن الریفي   894 
 3251 السكن الشرعي
 6371 السكن العمومي اإلیجاري

دواوین الترقیة العقاریة -الترقیة العقاریة  -السكنات اإلجتماعیة   5956 
اآلثار - الجرائم  -القانون  -الشریعة  -المجني علیھ  - الشكوى  . 10045 
 -الفقھ اإلسالمي  - القانون الوضعي  -أحكام الودیعة  -الصكوك 

 3060 إلتزامات المودع

حقوق  -الشریعة المحمدیة  -الصكوك اإلقلیمیة  -الصكوك الدولیة 
 2686 اإلنسان

زائريالتشریع الج -التصرفات القانونیة  -الشكلیة   6395 
التجارة اإللكترونیة -عقود التجارة  -الشكلیة   2010 

البیئة - السكان   3802 
البیئة  - الضمان اإلجتماعي  - التأمین  - اإلستثمار  - الزكاة 

 10203 المستدامة

اإلقتصاد اإلسالمي - توزیع الدخل  -التضخم النقدي  - الزكاة   1163 
المشروعةالدخول غیر  -الضریبة  - الزكاة  . 6811 

األحكام - إجراءات التفتیش  -الطعن   5881 
الجنائیة - األحكام المدنیة  -الطعن   3571 

النقض -إعادة النظر  - اإللتماس  - اإلستئناف  -الطعن   7701 
الجزائر -األحكام اإلداریة  - اإلستئناف  -الطعن   1105 

مصر - قانون المرافعات  - اإلستئناف  -الطعن   4512 
المواد المدنیة  -النقض  -الطعن  محكمة النقض - التجاریة  -  7699 

القضاء اإلداري الجزائري -النقض  -الطعن   8236 
األحكام -إجراءات الضبط  - التحریات  -الطعن   5880 

الطعن بالتزویر - اإلثبات الجنائي  -التزویر  -الطعن  . 1741 
الحكم باعتبار المعارضة -الطعن  . 10106 

 -مجلس الدولة  -القضاء  - الفقھ  -القرار اإلداري  -الطعن 
المیعاد - التظلم  -المحل  -المصلحة   6307 

قانون التجارة - اإلتجاھات الحدیثة  - حكم اإلفالس  -الطعن   7919 
اإلداریة - المدنیة  -قانون االجراءات  -الطعن   2188 

المنافسة - قرارات المجلس  -الطعن   4815 
التشریع الوظیفي الجزائري - الطعن القضائي  -إلداري الطعن ا  7343 

األحكام المدنیة - األحكام القضائیة  -الطعن التمییزي   9500 
القضاء اإلداري-الطعن   8045 

إجراءات الطعن -التجاریة  - المواد المدنیة  - الطعن باإلستئناف   4510 
مجلس الدولة -الطعن بالنقض   4795 
المواد المدنیة -الطعن بالنقض   4509 المواد التجاریة - 

معاھدة  - المنازعات الدولیة  -أحكام التحكیم  -الطعن بالبطالن 
معاھدة واشنطن -نیویورك   . 3305 



 5128 الطعن بعدم الدستوریة
التظلم من القرارات - الدفوع القانونیة  - الطعن علي الحكم   2050 
التجاریة - المواد المدنیة  -إعادة النظر -الطعن  4511 

 933 الشعب
أحكام  -التشریعات  - الرسوم  -التوثیق - جراءات -الشعر العقاري 

 3610 النقض

اإلتجار باألطفال  - المشرع الوطني  -اإلتجار باألشخاص  -الطفل 
العقوبات -  9083 

التربیة المكتبیة - المتحف  -المكتبة  -الطفل   5917 
الحمایة -ة الصح - الحق في الحیاة  -الطفل   2678 

التشریعات -حقوقھ  -الطفل   1344 
 7718 الطفل المحضون

اإلفصاح - الشفافیة   2981 
التجاریة -المدنیة  - قانون المرافعات  -التنفیذ  - الصفة   256 

 7859 ,819 ,87 الصفقات العمومیة
 -حریة الرأي والتعبیر  - مفھوم العقالنیة  - الصفقات العمومیة 

المسؤولیة الجزائیة -الصناعیة الملكیة   8976 

العقوبات - اآللیات القضائیة  - الصفقات العمومیة   7065 
الضمانات -المترشحین  - الصفقات العمومیة   792 

اللجان القطاعیة - الصفقات العمومیة   230 
أحكام المتعاقدین - النصوص التنظیمیة  - الصفقات العمومیة   6347 

نصوص تشریعیة - اإلقتصاد  - الصفقات العمومیة   6746 
النظام القانوني للملحق - الصفقات العمومیة   5418 

تفویضات المرفق العام -التسویة الودیة  - الصفقات العمومیة   745 
قانون الفساد - الجرائم  - الصفقات العمومیة  . 7421 
طرق إبرام -الجزائر  - الصفقات العمومیة   5151 

القانون الجزائري - الصفقات العمومیة   9162 
القضاء اإلداري -القرارات اإلداریة  - الصفقات العمومیة   8476 

التشریع الجزائري -الفساد  - الصفقات العمومیة  . 9008 
 -المناقصة العمومیة  -حمایة المال العام  - الصفقات العمومیة 

القرارات اإلداریة -الرقابة القضائیة   10066 

جریمة  -جریمة الرشوة  -جریمة المحاباة  - الصفقات العمومیة 
 9300 .تلقي الھدایا

أحكام مشتركة - رقابة الصفقات  - الصفقات العمومیة   2402 
التراضي - طلب العروض  - الصفقات العمومیة   10433 

إلزامیة  - صندوق ضمان الصفقات العمومیة  - الصفقات العمومیة 
ني العمومیةالمبا -التصنیف المھنیین  - شھادة التخصص   6691 

إجتھادا - تشریعا  -فقھا  - الصفقات العمومیة   9219 
معاییر تحدیدھا -الصفقة العمومیة  . 10542 

سقوط  - إجراءات األخذ بھا  -حاالت استعمالھا  - أحكامھا  -الشفعة 
 5435 الشفعة

موانع الشفعة -البیوع  -الشفعة   7710 دعوى الشفعة - 



 - مجلس الدولة  -المحكمة العلیا  -اإلسالمیة الشریعة  -الشفعة 
الدولة -القانون المدني   6442 

القانون المدني الجزائري -الشریعة اإلسالمیة  -الشفعة   2236 
التصرف في العقار -القانون الجزائري  -الشفعة   . 5264 
المتعاقدین - اإللتزامات  - الفقھ اإلسالمي  -الشفعة   4446 

القانون المدني  - اإلسالمي الفقھ  -الشفعة   -الصلح  -التنازل  -
 2899 اإلعراض

قرینة الحیازة -الحیازة  -دعوى الشفعة  -الشفعة   7648 
 - الشفیع  - حق اإلنتفاع  -الصیغ القانونیة  -أحكام النقض : الشفعة 

 1713 دعوى الشفعة

25/90قانون  - التوجیھ العقاري  -الشفعة اإلداریة   6742 
القانون المدني -اإلداریة الشفعة   286 

 -البائع  -المحكمة المختصة  -الشفعاء  -البیع  -أحكام -الشفعة، 
الحق -المشتري   3402 

المذكرات الجنائیة -القضاء الجنائي  -المرافعات المكتوبة  - الكنوز   3869 
القضاء الجنائي -المرافعات الشفویة  - الكنوز   3870 

القضاة  -األنترنت  -الكمبیوتر   1899 المھن الحرة - الباحثین -
التظھیر - اإلصدار  -الكمبیالة  الوفاء  -القبول  -اإللتزام  -  - 

النسخ  -التدخل - الرجوع التقادم - التحریف  -الصور  -  9206 

الشیك -الكمبیالة   528 القانون الجدید - 
 -الوضعي القانون  -الفقھ اإلسالمي  -السفتجة  -الشیك  -الكمبیالة 

 2841 أحكام التعامل

تأثیر الكورونا - الممارسات التجاریة  -مبدا الحریة  -الكورونا   4713 
Cassation - procédure civile 2498 
 2540 الكائنات البشریة

 -برامج الحاسب اآللي  -الحمایة القانونیة  -الكایانات المنطقیة 
 7461 .المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

المواد المدنیة والتجاریة -طرق اإلثبات  -الكتابة   7789, 7790 
 2025 الكثافة السكانیة

الجزاءات المقررة - الدعوى الجنائیة  -الكسب غیر المشروع   6829 
النظام القانوني للكفالة - أنواع الكفالة  -الكفالة   2404 

إنقضاء الكفالة - آثار الكفالة  -الكفالة   8203 
النكاح -الكفاءة   3098 الفقھ اإلسالمي - 

التضامم  -التضامن  -الكفالة  الكفالة  -الكفالة المدنیة  -
الدین التجاري - التجاریةالدین الشرطي   3527 

القانون المدني - الفقھ اإلسالمي  -الحقوق  -الكفالة   9902 
المقاصة -اإلبرام  - عقد الكفالة  -الكفالة   10092 

التطبیقات المعاصرة//المال//األثر//اإلسالميالفقھ //الكفالة // 2012 
 7761 القوائم اإلنتخابیة

العربیة واألجنبیة - القوانین و األنظمة   4318 
الحمایة المدنیة نموذجا -الموظفین  -القوانین األساسیة   9695 

المحكمة الدستوریة  - محكمة النقض  - التعدیالت  -القوانین الجنائیة 
القیود و األوصاف - العلیا   3921 



التشریع الجزائري - رقابة المطابقة  -القوانین العضویة   4867 
لبنان -القانون  -طرق الطعن  - التحكیم  - القواعد   6164 
جریمةغسل األموال - القواعد اإلجرائیة  -القواعد الموضوعیة   3733 

أدلة اإلثبات-اإلثبات-القواعد اإلجرائیة  1799 
مسؤولیة القادة -محكمة الجزاء الدولیة  -األساسیة القواعد   6632 

 - القواعد المقیدة للحق في اإلطالع على اإلجراءات القضائیة 
 3643 .القواعد المقیدة للحق في حریة التعبیر

 -اإلرھاب  -التعاون الدولي  - الجریمة المنظمة  -القواعد الجنائیة 
اإلتفاقیة الدولیة - العقاب   875 

البیئة -التعمیر  - التھیئة  -اعد الجماعیة القو . 5079 
قضاء األحداث - القواعد الدولیة   6791 

عقود  -القضاء الوطني  -ھیئات التحكیم  - القواعد الدولیة األمرة 
 1440 . التجارة الدولیة

التصادم البحري- القواعد الدولیة  السنة  -المصادمات فى البحار  - 
2001/  12/  29و تعدیالتھا حتى  1972  1181 

الدائرة الجنائیة - محكمة النقض  - القواعد القانونیة  10058 
الدائرة الجنائیة - محكمة النقض  -القواعد القانونیة   10057 

المحكم - المنازعات الدولیة الخاصة  -القواعد القانونیة   3152 
اإلجتھاد القضائي -المحاكمات الجزائیة  -القواعد العامة   8630 
 -الجنسیة  -مبدأ الجدارة  -مبدأ المساواة  -القواعد العامة للتوظیف 

 5799 .الترقیة

القواعد اإلجرائیة في الفقھ  - القواعد الفقھیة تأصیل وتفعیل
البیئة على من إدعى و الیمین على من أنكر -اإلسالمي  . 10485 

األحكام القضائیة - حجیة االستدالل بھا  -القواعد الفقھیة   8731 
الطعن -اإلثبات  -العرفیة  - الورقة الرسمیة  -القوة   1540 

قانون المرافعات - إخالء العین  -اإلیجار الموثق  -القوة التنفیذیة   5452 
قانون المرافعات - أحكام التنفیذ  -القوة التنفیذیة  . 2945 

عناصرھا -مفترضھا  -تمییزھا  -حكم التحكیم  -القوة التنفیذیة   7049 
قانون المرافعات - القوة القاھرة   9929 

األردن -العقوبات  - أصول المحاكم  -القانو ن الجنائي   2745 
 4392 ,2648 القانون
 8619 األمم المتحدة - المنظمات الدولیة -القانون 
علم اإلجتماع القانوني -المجتمع  -القانون   1329 
 - نظریة الخصومة  -  نظریة الدعوى - اإلجراءات المدنیة  - القانون
 348 اإلجراءات اإلستثنائیة

المجالس القضائیة -اإلختصاص  -اإلجراءات المدنیة  -القانون   5835 
 -الطعن  -اإلستئناف  -المعارضة  -اإلجراءات المدنیة  - القانون
 926 التحقیق

 927 اإلجراءات الجزائیة -القانون 
مھنة المحاماة - القانون   8748 
مناھج البحث - القانون   . 3909 
مبادئ القانون  - القانون  قانون دولي - قانون خاص  - قانون عام  -  4364 



منازعات الدولة  - لجان التوفیق  - القانون   - القرارات الوزاریة  -
 4431 المحكمة الدستوریة

المنازعات المدنیة و  -نظریة اإلثبات  -أحكام الطالق  - القانون 
الجبريالتنفیذ  -اإلداریة   . 467 

 -أسلوب الكتابة  - العلوم القانونیة  - أصول المحاكم  - القانون 
 9739 إجراءات المحاكم

القواعدة  -أصول القانون  -أصول الفقھ اإلسالمي  - القانون 
تطبیقات قضائیة -القانونیة   3109 

تطبیق القانون -مصادر القانون  - القانون  . 8597 
غ القانونیةالصی - مصطلحات  - القانون   6122 

القواعد اإلجرائیة - األحكام الجزائیة  - مكافحة التھریب  - القانون   919 
نظریة الدولة  - القانون   3311 نظریة القانون -

نظریة الحق - القانون   8696 
إنقضاء الحق -نشوء الحق  -أركان الحق  -نظریة الحق  - القانون   4459 

العقدنظریة  -نظریة الحق  - القانون   1318 أحكام اإللتزام - 
الحمایة -المذكرة اإلیضاحیة  - الملكیة الفكریة  - القانون   1916 

الواجب - القانون  المشكالت - نطاق  -الزواج  -   . 5888 
الكتابة القانونیة -األسلوب األدبي  -الوثائق القانونیة  - القانون  . 1641 

األحكام  -العقلیة المؤثرات  - الوقایة من المخدرات  - القانون 
القواعد اإلجرائیة - الجزائیة   2070 

المواد المشعة - الوقایة من اإلشعاع  - القانون   6450 
تمویل و مكافحة اإلرھاب -الوقایة من تبییض األموال  - القانون   918 

الشریعة اإلسالمیة -األخالق  - القانون   2380 
التنفیذ -اإلثبات  -القانون المدني   4011 

العمل  - اإلدارة المحلیة  -السلطة اإلداریة  -القانون اإلداري 
 5894 اإلداري

التكییف القانوني -المجاكم الجزائیة  - القانون  . 9381 
التحكیم - اإلتفاقیات  -اإلداریة  -اإلجراءات المدنیة  -القانون   5930 

اإلجتھادات القضائیة -اإلجراءات المدنیة  - القانون   5926 
الرقابة  - اإلجراءات الجبائیة  - القانون  األنظمة - المنازعات  -  8010 

 -الرسائل الجبائیة  - الضرائب  - اإلجراءات الجبائیة  - القانون 
الطعون - الشكاوي   1689 

اإلجتھادات  -المبادئ  - التعدیالت  -اإلجراءات الجزائیة  - القانون 
المحكمة العلیا -  5929 

 -األحكام  -الجزائیة اإلنابات القضائیة  اإلجراءات - القانون 
 6683 المستندات

اإلداري  -القضاء الدستوري  - األحكام العسكري  - القانون  - 
المدني -الجنائي   9594 

 -إختصاصھ  -القضاء العسكري  - األحكام العسكریة  - القانون 
 5254 الضبط القضائي

المرافعات المدنیة  - القانون   - الدعوى  - تصاص اإلخ - التجاریة -
نظریة الطعن -الخصومة   4513 

المصطلحات القانونیة - القانون   2778 



النظم القانونیة  - القانون  الجرائم  -التشریع  - القانون  -العقوبات  -
 10513 الروماني

القانون الخاص-القواعد التكمیلیة - التنظیم االجتماعي - القانون   4057 
النظام اإلجرائي -البیع الجبري  -الحجز  -التنفیذ الجبري  - القانون   255 

المالحة البحریة -األشخاص  - السفینة  - التجارة البحریة  - القانون   4440 
اإلتفاقیة - العقود التجاریة  -التجارة الدولیة  - القانون   1488 

الكمبیالة  - السفتجة  - األوراق التجاریة  -القانون التجاري، مصادر 
ألمر السند - الشیك  -  7988 

أسالیب البحث -البحث القانوني  - القانون   3792 
التحقیقات األولیة - القانون   10110 

الفقھ اإلسالمي- الضرر األدبي  - التعویض  - القانون   9969 
أشخاص القانون الدولي -الشخصیة القانونیة  -القانون الدولي العام   4359 

المصادر -الدولیة العالقات  -الدولي العام  - القانون   8620 
التجنس -آثارھا  -إكتسابھا  -الجنسیة الجزائریة  - القانون   929 

الدستور - القانون   1187 
الفكر - الدستور  - القانون   1116 

ھیاكل  - التربیة البدنیة  -الجھاز التشریعي  -الریاضة  - القانون 
 2233 التنشیط

الشركات -الرقابة  - القانون   4604 
القضاء - مبدأالشرعیة  -الصیاغة القانونیة  - القانون   3789 

ھیاكلھا  -ترقیتھا  - حمایتھا  -الصحة  - القانون   2128 التكوین -
الشركات المدنیة والمھنیة - القانون   9957 

القوانین واألنظمة - القانون   3914 
التطبیق -المصادر  -التكوین  -القاعدة  - القانون   10564 

نظریة الحق -القاعدة القانونیة  -  القانون  548 
أحكام  -نظریة اإللتزام  -نظریة الحق  -القاعدة القانونیة  - القانون 

اإلثبات -اإللتزام   4460 

اإللتزامات -نظریة الحق  -القاعدة القانونیة  - القانون   . 1011 
القرار اإلداري - القانون   3147 نظریة العلم الیقیني - 

القرارات اإلداریة - القانون   6270 
العلوم اإلجتماعیة - القانون   3226 

مصادر القانون - القانون المدني  -العلوم القانونیة  - القانون  . 7970 
العالمات التجاریة - القانون  . 3511 

القانون  - القانون الروماني  - مصر القدیمة  -العراق القدیم  - القانون 
القانون اإلسالمي -الیھودي   4400 

الجزائر - األمازیغي  -العرفي  - القانون   466 
الفقھ اإلسالمي - القانون   1340 

المذكرات - الفقھ اإلسالمي  - القانون   . 5283 
البحوث و الدراسات - الفقھ اإلسالمي  - القانون   . 5282 

ثقافة اإلنسان - القانون   2201 
علماءمنھج  -أصول القانون  -تفسیر النصوص  - القانون   900 

قذائف الحق - القانون   4297 



الحسابات -البنوك  - غسل األموال  - القانون   1890 
األردن - مصادر االلتزامات  -الحقوق الشخصیة  - القانون لمدني   3254 

 1576 القانون والمجتمع
نطاق القاعدة -القواعد اآلمرة - القاعدة القانونیة -القانون والمجتمع . 6218 

إنقضاء  -إستعمال الحق  -أركان الحق  - نظریة الحق  - القانون
القاعدة القانونیة -الحق   8671 

المھاجر -القانون اإلنساني   4248 
القانون الدولي -القانون اإلنساني   1399, 9382 

األطفال - حمایة الطفولة  - القانون الدولي  -القانون اإلنساني   7634 
اإلتفاقیات الدولیة - الدوليالقانون  -القانون اإلنساني  . 6013 

التقادم  -القانون اللبناني  الحیازة - التقادم المكسب  -الملكیة  -  2595 
 6926 القانون الوضعي

 -الرقابة  - محكمة النقض  - القضاء الوطني  -القانون األجنبي 
 10644 قاعدة اإلسناد

 7897 ,6927 ,2687 القانون المدني
جتھاد القضائياإل -القانون المدني   924 
عقود الزواج -مسك السجالت  -القانون المدني   920 
إلتزامات المستأجر -الإلیجار  - القانون المدني  3495 
الفقھ -الدعاوي  -العقود  - القضاء  - اإلیجار  - القانون المدني  3579 
حق  -الرھن الرسمي  -التأمینات العینیة  -القانون المدني 
 -الكفالة  -التأمینات الشخصیة  -الرھن الحیازي  -اإلختصاص 
 حقوق اإلمتیاز

3503 

الوقف -إیجاراألماكن  -التنازل  -القانون المدني   7650 
اإللتصاق  -المیراث  -الملكیة  -الحقوق العینیة  -القانون المدني 
 9023 الحیازة

التعاقد - الحقوق المعنویة  -التدلیس  -العقود  - القانون المدني  7647 
 - الطب  - الفقھ اإلسالمي  -ال ضرر و ال ضرار  -القانون المدني 

 10035 القانون الوضعي

الصوریة النسبیة  -الصوریة المطلقة  -ورقة الضد  -القانون المدني 
قضاء النقض -ا لصوریة التدلیسیة -  4129 

أحدث التعدیالت -القانون المدني   1905 
المحاكم المدنیة -إجراءات المدنیة  -القانون المدني   10487 

أصول المحاكمات -القانون المدني   2804 
األردن - أصول المحاكمات  -القانون المدني   4013, 4014 

التنفیذ القانوني  - إجراءات المحاكم  - أصول التنفیذ  -القانون المدني 
األردن -  9315 

العقد - مصادر اإللبتزام  -القانون المدني   -اإلرادة المنفردة  -
 -عقد الھبة  -عقد المقایضة  - عقد البیع  -العقود المسماة  - الفضالة 

 عقد الشركة
1867 

الجزائري -مصادر اإللتزام  -القانون المدني   6858 
أسباب كسب الملكیة  -القانون المدني   9952 حق اإلرتفاق -حق اإلنتفاع  -

حق  -الحقوق العینیة  - أسباب كسب الملكیة  -القانون المدني 
حق اإلرتفاق -اإلنتفاع   3496 



موقف القانون -نظریة السبب  -القانون المدني  القانون  -اللبناني  - 
شرط الصحة  -شرط الوجود  -المقارن   10091 الجزاء -

اللوائح التنفیذیة -القانون المدني  الھیكل  - شركات المساھمة  - 
 10082 المالي

اإللتزام  -القانون المدني  الدعاوى - العقود -أحكام  -  3578 
اإللتزام  -القانون المدني  - الجزائر - محل الوفاء  -التقادم   9955 

الدعاوى - القضاء  -اإللتزام  -القانون المدني   3576 
الفقھ  -التبعیة  - التأمینات  - اإللتزام األصلي  -القانون المدني 

 6141 الإلسالمي

تزاماتاإلل -القانون المدني   3932 
اإلیفاء  -المقاصة القانونیة  - التجدید  -اإللتزامات  -القانون المدني 

 5424 بعوض

القضاء التعویضي -اإللتزامات  -القانون المدني   1188 
الحقوق العینیة -العقود  -اإللتزامات  -القانون المدني   2275 

 - العامة  المنفعة -منازعات الملكیة  - الملكیة  -القانون المدني 
الطبقات -الملكیة الشائعة   7645 

التطبیقات القضائیة - اإلیجار  - البیع  - الملكیة  -القانون المدني   4201 
الحقوق العینیة -التقادم  -الحیازة  - الملكیة  -القانون المدني   1955 

الوصیة - حق المرور  - الملكیة  -القانون المدني   7706 
شبھ العقود -القانونیة  الواقعة -القانون المدني  العمل الغیر  - 

 3934 اإللتزام -المشروع 

الصلح -الدخل  -القرض  -الشركة  -الھبة  -القانون المدني   3498 
الخبرة -دعوى التزویر  -اإلثبات  -القانون المدني   1723 

الخبرة -المعاینة -اإلثبات  -القانون المدني   3616 
األردن -البیانات  -األدلة  -القانون المدني   9677 

األحوال الشخصیة -القانون المدني   2939 
المحاكمات -المحاكم المدنیة  -القانون المدني   3916 

-الحراسة  -الوكالة  - العمل  -المقاولة  - اإلیجار  -القانون المدني 
 9819 عقود الغرر

الوكالة -المقاولة  -العاریة  - اإلیجار  -القانون المدني   7705 
المحكمة العلیا -القانون المدني   5163 

طرق الطعن -األحكام المدنیة  -القانون المدني   8349 
حق اإلرتفاق -األحكام القانونیة  -القانون المدني   336 

األردن -القانون المدني   4015 
المقارنة - العقود  -مصر  - األردن  -القانون المدني  . 5988 

إنحاللھ -آثار العقد  -الحقوق الشخصیة  - األردن  -القانون المدني   3263 
إنعقاد  - نظریة العقد  -الحقوق الشخصیة  - األردن  -القانون المدني 

 3261 العقد

 - نظریة العقد  -الحقوق الشخصیة  - األردن  -القانون المدني 
 3262 مراتب إنعقاد العقد

العطل والضرر - األردن  -القانون المدني  . 3477 
الفقھ اإلسالمي - األردن  -ن المدني القانو . 3213 

األردن -القانون المدني  . 4371 



اإللتزام -الفضالة  - اإلثراء  - المسؤولیة  -القانون المدني   7703 
المسؤولیة المدنیة -القانون المدني   9165 

اإللتزامات - الحقوق الشخصیة  -المصادر  -القانون المدني   3856 
اإللتزام - التقادم -المقاصة  -القانون المدني   6857 

عناصر الحق  - النظریة العامة للحق  -القانون المدني  مصادر  -
إثبات الحق -الحق   7348 

التمویل العقاري -القانون المدني   271 
التأمین -القانون المدني   - المیراث  -الشیوع  - حق الملكیة  - 

اإلمتیاز -الرھن  -الوصیة   9790 

الرھن  -التأمینات العینیة  -التأمینات الشخصیة  -المدني القانون 
الرھن الحیازي -حق اإلختصاص  -الرسمي   1956 

أبحاث - إستشارات  - مسائل  -التمارین العملیة  -القانون المدني   4108 
حقوق  - الرھن  -العقود  - اإللتزامات  - التنازع  -القانون المدني 

 8568 اإلمتیاز

إجراءات  - أصل المحاكمات  -االدلة  - البینات  - القانون المدني
 1306 المحاكم

األردن -البیع  -القانون المدني  . 6356 
الشركة -الھبة  -المقایضة  -البیع  -القانون المدني   7704 

المشتري  - الثمن  -البیع  -القانون المدني  -الضمان -  -عقد التأمین 
عقد اإلیجار -اإللتزام   6848 

عقد المقایضة  -البیع  -المدني  القانون  3497 عقد اإلستحقاق -
الفقھ اإلسالمي -اإلجازة  -البطالن  -القانون المدني   1409 

التضامن  -القانون المدني   4124 الكفالة - التضامم -
 - أركان العقد  -اإللتزام  - التقنین المدني الجدید  -القانون المدني 

 3493 القاعدة العامة

 -الدعاوي  - صیغ العقود  - التعلیق الموضوعي  -المدني  القانون
تنازع القوانین - الفقھ   3591 

الحكر - اإلنتفاع  - الحیازة  -القانون المدني   7707 
الودیعة  -الحراسة  -القانون المدني   7643 الرھان -

 - األشخاص و األموال  -القانون  -الحق  -القانون المدني 
 7702 المسؤولیة العقدیة

الحق و استعمالھ -القانون المدني  األشیاء و األموال -األشخاص  -   9818 
موقف القانون  -الذمة المالیة  -الحق الذاتي  -القانون المدني 

الحقوق الذھنیة -الحقوق الشخصیة  -اللبناني   2690, 2692 

األحكام -اإللتزامات  - الحقوق الشخصیة  -القانون المدني   3255 
األردن - الحقوق الشخصیة  -المدني القانون   3260 

الرھن الحیازي -الحقوق العینیة  -القانون المدني  حقوق اإلمتیاز  - 
الحقوق التبعیة -  7678 

الرھن الحیازي -الحقوق العینیة  -القانون المدني  حقوق اإلمتیاز  - 
األردن -الحقوق التبعیة  -  7679 

الریع - الطبیعة القانونیة -القانون المدني   -إستحقاق الریع  - 
 5905 الملكیة

األحوال الشخصیة - الشرائع اإلسالمیة في مصر  -القانون المدني   
 6956 أحكام الزواج المسیحي - مصادر الشریعة الیھودیة -



 -قضاء النقض  - أثر اإللتزام  -الشرط و األجل  -القانون المدني 
 4145 الفقھ

 - الصلح  -القرض  -الھبھ  -المقایضة  - الشركة  -القانون المدني 
الدخل الدائم - القواعد العامة  - اإلیجار   7641 

الورقة الرسمیة -التزویر  -الكتابة الرسمیة  -القانون المدني   1745 
 -الھبة  - البیع  - الصلح  - اإللتزام  -العقد  - القانون  -القانون المدني 

المقایضة  - الشركة   -الشفعة  - عقد التأمین  -العاریة  -اإلیجار  -
 الرھن

1960 

األردن -القانون المقارن  -القانون المدني   4089 
التجارة  -المسؤولیة  - العقد  - القانون التجاري  -القانون المدني 

 2287 .وعملیات المصارف

 -المحامي في محكمة الجنایات  -القانون الجزائي  -القانون المدني 
 2713 مصطلحات قانونیة

عقد الكفالة - التأمینات  - القانون الجزائري  -القانون المدني   3947 
القانون الجزائري الممارسة القضائیة -القانون المدني   5788 

الشریعة اإلسالمیة - العرف  -القاعدة القانونیة  -القانون المدني  . 546 
الرجوع -اإللغاء  -العقود  -القانون المدني   8003 

المقاولون -) قانون ( الوكالة  -العقود  - القانون المدني  7538 
الوصیة  -عقد الھبة  -عقد البیع  -اإلرادة  -العقود  -القانون المدني 

 748 الفقھ اإلسالمي -عقد الحوالة  -

الكفالة -الوكالة  -المقاولة  -العقود  -القانون المدني   3855 
العقود المسماة -القانون المدني   1640 

الفقھ اإلسالمي -اإلیجار  -البیع  -العقود المسماة  -القانون المدني   4399 
 -اإلیجار  -المقایضة  -البیع  -العقود المسماة  -القانون المدني 

 549 التأمین

اإلیجار - الیع  -العقود المساة  -القانون المدني   5902 
أھلیة التعاقد  -العقد  - القانون المدني  الغلط  - السبب  -بطالن العق  -

الغبن -الخداع  -  4106 

أحكام البیع  -الفقھ اإلسالمي  -القانون المدني  القانون  -ملك الغیر  -
 7997 الجنائي

الخالفة -الفقھ اإلسالمي  -القانون المدني   10183 
الملكیة -العقود  -آثاره  - مصادر اإللتزام  -تعدیلھ  -القانون المدني   6682 

التعویض- العقد -تعدیلھ  -المدني القانون   6681 
حق الملكیة -القانون المدني   -القسمة القضائیة  -الملكیة الشائعة  - 

أحكام ملكیة األسرة - الشیوع اإلجباري   3500 

حق الملكیة -القانون المدني  قیود الجوار - اتلملكیة العقاریة  -   9320 
التحكیم - ضمانات التقاضي  -القانون المدني   7922 

 -التأمینات العینیة  - التأمینات الشخصیة  -شرح  -القانون المدني 
 3933 عقد الكفالة

الشریعة اإلسالمیة  -العدالة  -شرح  -القانون المدني  القانون  -
الحقوق -األجنبي   7640 

الفائدة اإلتفاقیة - سعر الفائدة  -القانون المدني   4127 
المحاماةقانون  -القانون المدني   857 



 -قانون الشیك  - قانون اإلثبات  - قانون المرافعات  -القانون المدني 
 525 العقاریة -قانون الضرائب 

قانون األسرة -القانون المدني   6679 
عقد التأمین - عقود الغرر  -القانون المدني   3501 

األحكام اإلستثنائیة اإلجرائیة  - عقد الإلیجار  -القانون المدني  عقد  -
 3499 العاریة

 -إلتزامات المشتري  -الثمن  -المبیع  - عقد البیع  -القانون المدني 
 6856 إلتزامات البائع

فلسطین -القانون المدني   2870 
طرق  - المادئ العامة في اإلثبات  -اإلثبات : القانون المدني 

 8187 - اإلثبات

المسؤولیة  - العقدیة  المسؤولیة -المسؤولیة المدنیة  -القانون المدني
المتبوع و التابع -موقف التشریع اللبناني من الخطأ  - التقصیریة   4107 

الدعوى  -التنفیذ  -اإلثبات  -اإللتزام  -القانون المدني الجدید 
 9951 ,3494 دعوى الصوریة -البولیصة 

اإلنقضاء -الحوالة  -األوصاف  -اإللتزام  - القانون المدني الجدیدة  3491 
أصول المحاكمات-الدعاوي -القانون المدني   399 

الصلح -الیمین  - المقاصة  - آثار اإللتزام  - العقد  -القانون المدني  6398 
أركان البیع - عقد البیع  -القانون المدني  3907 

العیوب الخفیة //اإلستحقاق//إنفساخ البیع//شرح//القانون المدني
المبیع//الوكالة// // 7646 

ن القانو
إنحالل //العقد//اإلرادة//اإلنفساخ//التنفیذ//الرقابة//شرح//المدني

المسئولیة التقصیریة//العقد // 
7637 

 8219 ,7661 ,5786 ,1679 القانون اإلداري
النظام اإلداري -اإلدارة العامة  -القانون اإلداري   9305 
القانون أحكام و مصادر -نشأة القانون اإلداري  - القانون اإلداري

نظریات القانون اإلداري -اإلداري  586 

القوامیس -اإلدارة العامة  -اإلدارة المالیة  - القانون اإلداري  4190 
نشاط اإلدارة  -تنظیم اإلدارة  -القانون اإلداري   9835 وسائل اإلدارة -
 -التنظیم اإلداري  -طبیعة القانون اإلداري  - القانون اإلداري

أموال اإلدارة -یون الموظفون العوم  9753 

أحكام القانون اإلداري  - مبادىء القانون اإلداري -القانون اإلداري 
األموال العامة-اإلدارة العامة  -  8323 

أعمال اإلدارة -وسائل اإلدارة  -القانون اإلداري   10317 
إمتیازات اإلدارة -وسائل اإلدارة العامة  -القانون اإلداري   4062 

اإلثبات - مجلس الشورى  -اإلداري القانون   -العقوبة التأدیبیة  - 
 8762 مسؤولیة السلطة

العقد اإلداري -إجراءات التحكیم  -القانون اإلداري   204 
أصول المحاكمات -القانون اإلداري   556 

وسائل اإلدارة -نشاط اإلدارة  -القانون اإلداري  . 9829 
 - الموظفون العمومیون  -العامة أعمال اإلدارة  -القانون اإلداري 

 1373 المال العام

أموال السلطة اإلداریة  - أعمال السلطة اإلداریة  -القانون اإلداري  4081 



العقود اإلداریة- القرارات اإلداریة  -  
ا لتنظیم اإلداري -القانون اإلداري  الوظیفة  - األموال العامة  - 

 2951 العامة

ت اإلداریةالمنازعا -القانون اإلداري   8678 
أصول  - الرقابة  -المنازعات اإلداریة  -القانون اإلداري 

 8679 المحاكمات

التنظیم  -العقود اإلداریة  -المنازعات اإلداریة  -القانون اإلداري 
المرافق العامة -اإلداري   8680 

المرفق  -الجمعات المحلیة  - المؤسسات العامة  -القانون اإلداري 
 9090 العام

المصادرة -اإلستمالك  -المؤسسة  -القانون اإلداري   8443 
المبادئ -القانون اإلداري   9319 

مجلس األمة - الوظیفة التشریعیة  -القانون اإلداري   9477 
القوامیس -اإلدارة العامة  -اإلدارة المالیة  -القانون اإلداري   4191, 4192 

اإلدارة المركزیة  -القانون اإلداري  ضاء اإلداريالق -  7023 
األموال العامة  - الضبط اإلداري  -اإلدارة العامة  -القانون اإلداري 

السلطة ا لعامة - . 615 

األموال  - القرارات اإلداریة  -اإلدارة العامة  -القانون اإلداري 
 3119 ,616 العامة

محكمة -مبدأ المشروعیة  - المحاكم اإلداریة  -القانون اإلداري 
أسباب اإللغاء -دعوى اإللغاء في األردن  -العلیا العدل   3602 

النشاط اإلداري -النظام القانوني  - المرفق العام  -القانون اإلداري   5106 
 -العمل القضائي  - أعمال السیادة  -المسؤولیة  -القانون اإلداري 

 8220 مبدإ المساواة

المرفق  -ري البولیس اإلدا - النشاط اإلداري  -القانون اإلداري 
العقود اإلداریة - القرارات اإلداریة  -العام   9306 

األموال  -التنظیم اإلداري  - النشاط اإلداري  -القانون اإلداري 
 8500 العامة

دور القضاء اإلداري - النشاط اإلداري البیئي  -القانون اإلداري   7366 
مسؤولیة  -العقود اإلداریة  -النظام اإلداري -القانون اإلداري 

 9089 األشخاص

النشاط اإلداري -المغرب  -القانون اإلداري   6751 
اإلستقالل  -نظریة المؤسسة  -النظریة العامة  -القانون اإلداري 

 2942 اإلداري

التنظیم اإلداري -القانون اإلداري  الحكومة  - الشخصیة المعنویة  - 
الضبط اإلداري -  3956 

اإلداريالتنظیم  -القانون اإلداري   224, 766, 3824 
 -وظائف اإلدارة العامة  - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري 

 9755 الموظفون العمومیون

 -المال العام -الموظف العام  - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري 
 9747 أعمال اإلدارة العامة

اإلدارة العامة - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري   9751 
المرافق العامة - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري   9542 
النشاط اإلداري - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري   3618, 8985, 9450 



اإلدارة  -النشاط اإلداري  - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري 
أعمال اإلدارة -العمومیة   10319 

المرفق العام -النشاط اإلداري  - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري   4073 
التشریع - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري   10320 

النشاط  -السلطة اإلداریة  - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري 
مصر -اإلداري   10010 

القرارات  -السلطة اإلداریة  - التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري 
القضاء اإلداري - یة العقود اإلدار - اإلداریة  . 4078 

الجھات القضائیة -الجزائر  -التنظیم اإلدري  -القانون اإلداري   7019 
امتیازات اإلدارة -القانون اإلداري   6560 

اإلدارة المحلیة في -التنظیم اإلداري  -الجزائر  -القانون اإلداري 
 9144 الجزائر

القرارات الفردیةأنواع  - الحقوق المكتسبة  -القانون اإلداري   3766 
أعمال اإلدارة -الرقابة القضائیة  -القانون اإلداري   7659 

العمل  - اإلدارة المحلیة  -السلطة اإلداریة  -القانون اإلداري 
الوظیفة العامة -اإلداري  5895 

 -ذاتیة القانون اإلداري  -السلطة اإلداریة  -القانون اإلداري 
الحجز اإلداري -التحكیم اإلداري  -المركزیة و الالمركزیة   . 3082 

القرار  - الضبط اإلداري -السلطة اإلداریة  -القانون اإلداري 
العقود اإلداریة - األموال العامة  -اإلداري  . 4167 

التجربة الدستوریة -الرقابة  - السلطة التشریعیة  -القانون اإلداري   4585 
قانون  -القانون البحري  - القانون التجاري  -القانون اإلداري 

 10345 التأمین

القانون الجزائري -القانون اإلداري   5149, 7660 
األموال العامة -الوظیفة العامة  -القرار اإلداري  -القانون اإلداري   970 

الخدمة المدنیة -القرار اإلداري  -القانون اإلداري  . 5609 
العملیات اإلنتخابیة  -ة الوظائف العام -القرارات  -القانون اإلداري 

إلغاء القرارات -  8086 

القرارات اإلداریة -القانون اإلداري   2943, 4180, 7359 
القضاء اإلداري -القانون اإلداري   3166 مسؤولیة السلطة - 

 -الطعن  -دعاوى اإللغاء  - القضاء اإلداري  -القانون اإلداري 
دعاوى التأدیب -السعودیة   669 

الرقابة -العمل  -اإلداري القانون   5026 
األموال العامة -العقود اإلداریة  -القانون اإلداري   8986 

نشاط اإلدارة -تنظیم اإلدارة  -القانون اإلداري   4053 وسائل اإلدارة - 
وسائل اإلدارة -نشاط اإلدارة  -تنظیم اإلدارة  -القانون اإلداري   9822 

اإلدارة الجھویة اإلدارة  -اإلدارة تنظیم  -القانون اإلداري 
العقود اإلداریة - النشاط اإلداري  -الجزائریة   1685 

نشاط اإلدارة - وسائل اإلدارة  -تنظیم اإلدارة -القانون اإلداري   9833 
األموال العامة -تنظیم اإلدارة العامة  -القانون اإلداري   614 

 -وسائل اإلدارة  -اإلدارة نشاط  -تنظیم اإلداري  -القانون اإلداري 
 9828 .مصر

الجزائر -القضاء اإلداري  - دعوى التعویض  -القانون اإلداري   7336 



اإلجراءات اإلداریة-القانون اإلداري   4195 
القررات  - النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري -القانون اإلداري

 3285 اإلداریة

التشریعات - التربیة البدنیة -القانون اإلداري  3679 
التنظیم المدني - المرافق العامة  -القانون اإلداري الخاص   1622 

القضاء اإلداري-أعمال السلطة اإلداریة  -القانون اإلداري العام   4076 
مسؤولیة اإلدارة - المراجرات القضائیة  -القانون اإلداري العام   10608 

التنظیم  - العقود اإلداریة  -األعمال اإلداریة  -القانون اإلداري العام 
لبنان -اإلداري   3165 

النشاط اإلداري -التنظیم اإلداري  -القانون اإلداري العام   10607 
التأمین - القانون اإلجتماعي   10429 

الحمایة اإلجتماعیة -قانون العمل - القانون اإلجتماعي   3289 
الجزاء -اإلجراءات - القانون   8703 

القانون الخاص -  القانون اإلسالمي  10327 
الشركات التجاریة -القانون الكویتي  - القانون المصري   8302 
 -العقود المصرفیة  -البنك الجزائري  - القانون المصرفي 

 2392 المسؤولیة الجزائیة

عقد  - إفالس المصارف  -بطاقات اإلعتماد  - القانون المصرفي 
لبنان -التورید   7722 

القوانین واألنظمة -القانون المقارن   5158 
القانون المقارن  -تطور القانون المقارن  -القانون المقارن 

 10048 ,10047 . والمعرفة المقارنة

القاعدة اإلداریة -نشأة القضائیة  -القانون االداري   7427 
القطاع  -عقود االستثمار  - المؤسسة العمومیة  - القانون االقتصادي 

 4306 الخاص

األحكام  - التحقیق التأدیبي  - الدعوى التأدیبیة  -لتأدیبي القانون ا
 6534 اإلثبات -التأدیبیة 

 6621 ,1496 القانون التجاري
 - سند األذني -سند السحب  -األوراق التجاریة  - القانون التجاري

اإللتزام األصلي -اإللتزام الصرفي  -الشیك   4004 

 -السند األذني  - الكمبیالة  - األوراق التجاریة  -القانون التجاري 
اإلفالس -الشیك   7518 

التاجر - األعمال التجاریة  - القانون التجاري  118 المحل التجاري - 
الشركات  -قانون الشركات  - األعمال التجاریة  - القانون التجاري
 6389 المساھمة

البنوك -العقود التجاریة  - اإلفالس - القانون التجاري  4412 
ن التجاري القانو الصلح  -الإلفالس  - االوراق التجاریة -

الألحكام اإلقتضائیة -األسناد  - اإلحتیاطي   10131 

اإلجتھاد  -النصوص التطبیقیة  -الجزائر  - القانون التجاري
التفلیس -السندات التجاریة  -النصوص المتممة  -القضائي   7002 

األردن -العالمات التجاریة  -القانون التجاري   9671 
 -الوكالة  -اإلیجار  - المقایضة  -البیع  -العقود  -القانون التجاري 

القانون المصري -القانون اللبناني  -األحكام   9051 



أنواع األعمال التجاریة -القانون التجاري   580 العقود التجاریة - 
التشریع الجزائري -الممارسات التجاریة  -القانون التجاري   297 

 - نظام الوساطة  -المنازعات التجاریة  -قانون التجاري ال
 4741 اإلجراءات المدنیة واإلداریة

األوراق التجاریة -اإلفالس  -اإلئتمان  -القانون التجاري   4442 
اإلثبات - السندات اإللكترونیة  - األنترنت  -القانون التجاري   4250 

األوراق التجاریة -القانون التجاري   4409 
تنازع القوانین - الملكیة  - األوراق التجاریة  -القانون التجاري   9885 

المحل  -الشركات التجاریة  - األوراق التجاریة  -القانون التجاري 
 6226 التجاري

التظھیر  -الساحب  -السفتجة  - األوراق التجاریة  -القانون التجاري 
التسویة القضائیة -اإلفالس  - الشیك  -  7372 

 - السفتجة  - سند السحب  - األوراق التجاریة  -ون التجاري القان
الشیك -الكمبیالة  -سند ألمر  - البولیصة   4310 

األوراق التجاریة -القانون التجاري  . 5258 
األعمال  -الشركات التجاریة  -الملكیة الصناعیة  -القانون التجاري 

 7519 التجاریة

المبادئ التجاریة -القانون التجاري   2910 
اإلتفاقیات الدولیة -القانون التجاري  . 3391 

اإلمتیاز  - الملكیة - المحل التجاري  -القانون التجاري   3648 الفسح -
التشریعات التجاریة -األردن  -القانون التجاري   879 

األردن -القانون التجاري  . 220 
األسناد التجاریة -القانون التجاري   824 

السندات  -اإلفالس  -المشروع الرأسمالي  -القانون التجاري 
النشاط البحري -العملیات المصرفیة  -التجاریة   6039 

الحمایة الجزائیة - األسرار التجاریة  -القانون التجاري   1405 
األعمال التجاریة -القانون التجاري   5006 .التجار - 

ل المح - نظریة التاجر  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
الشركات التجاریة - التجاري   6036 

 -الشركات  - نظریة التاجر  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
األموال التجاریة -األوراق التجاریة  -البنوك   5877 

 - المؤسسة التجاریة  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
لبنان - الشركات التجاریة   6735 

 - المحل التجاري  -التاجر  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
األردن -العقود التجاریة   2017 

الحرفي -التاجر  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري  السجل  - 
 7994 التجاري

 - الدفاتر التجاریة  -التاجر  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
 -لوكالة التجاریة أنواع ا -العقود التجاریة  -السجل التجاري 

الفقھ القضاء -اإلفالس   
2624 

األموال التجاریة -التجار  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري   4411 
 -األموال التجاریة  -التجار  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 

 4413 الملكیة الصناعیة

التجاريالمحل  -التجار  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري   4276 



 - المحل التجاري  -التجار  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
 4311 العقود المصرفیة

الشركات  -العقود التجاریة  - األعمال التجاریة  -القانون التجاري 
األوراق التجاریة -التجاریة   7422 

التفلیسة - اإلفالس  -القانون التجاري   5801 
عملیات البنوك - اإلفالس  -القانون التجاري   4415 
األوراق التجاریة  - البنوك  -القانون التجاري  الشركات  - ا لتجار-

 2999 التجاریة

التأجیر -القانون التجاري   1994 
مصر - التنظیم التجاري  -القانون التجاري   6038 

 - الملكیة التجاریة  -التنظیم القانوني للتجارة  -القانون التجاري 
اإلختراع -الشركات التجاریة  -الملكیة الصناعیة   6032 

التاجر -القانون التجاري  الملكیة  -المشروع التجاري  -التجارة  - 
 1775 الصناعیة

الشركات  - المتجر  - التاجر  -القانون التجاري  القانون  - اإلفالس  -
النقل البحري -البحري   2928 

 - العقود التجاریة  -ل التجاریة األعما - التاجر  -القانون التجاري 
 10486 المتجر

 -العملیات المصرفیة  - العقود التجاریة  - التاجر  -القانون التجاري 
 7984 القطاع التجاري اإلشتراكي

 -الملكیة الصناعیة  -محاكم التجارة  - التجار  -القانون التجاري 
 5782 ,5781 المنافسة

 -الدفاتر التجاریة  -الشركات التجاریة  - التجار  -القانون التجاري 
 6028 المحل التجاري

األحكام  -المؤسسة التجاریة  - التجار -التجارة  -القانون التجاري 
 5005 العامة للشركات

السجل التجاري - الدفاتر التجاریة  -التجارة  -القانون التجاري   922 
التجاريالمحل - ا لتاجر  - البحري  -القانون التجاري   5985 

الخصوصیة التحكیمیة -اإلستثمار  -التحكیم  -القانون التجاري   6559 
 -اإلفالس  -األوراق التجاریة  -البرتستو  -القانون التجاري 

 4131 القضاء

المحل  -األعمال التجاریة  -التطور التجاري  -القانون التجاري 
 4831 التجاري

األردن -التجاریة التشریعات  -القانون التجاري  . 3818 
الشركات التجاریة  -التشریعات التجاریة  -القانون التجاري  - 

 4324 التجارة اإللكترونیة -األوراق التجاریة 

التشریعات التجاریة واإللكترونیة -القانون التجاري   4010 
 -أحكام اإلفالس  -المحل التجاري  - التقادم  -القانون التجاري 

شركات الحصانة  -مة سندات المساھ  6698 ,6677 األحكام الجزائیة -

التضامن الصرفي -تطھیر الدفوع  -التظھیر  -القانون التجاري   9014 
التعدیالت القضائیة -القانون التجاري   325 

القوانین  -القانون األردني  - الحمایة القانونیة  -القانون التجاري 
 4319 المقارنة

المواد  - النظریة العامة  - الحرفة التجاریة  -القانون التجاري  4285 



أحكام الملكیة التجاریة -التجاریة   
السفتجة -الشركات التجاریة  -الجزائر  -القانون التجاري   4687 

األوراق التجاریة-الجزائر  -القانون التجاري   8271 
الملكیة  - الملكیة الصناعیة  -الحقوق الفكریة  -القانون التجاري 

الملكیة األدبیة -لتجاریة ا  7993 

الشریعة  -االرھن العقاري الحیازي  -الرھونات  -القانون التجاري 
 7436 .اإلسالمیة

المشرع الجزائري -التاجر  - السندات التجاریة  -القانون التجاري   6335 
الشركة -الدیون اإلفالس  - السجل التجاري  -القانون التجاري   925 

القواعد الضابطة للسجل - السجل التجاري  -التجاري القانون   10307 
السند ألمر -السفتجة  - الشیك  -القانون التجاري   8181 

الشركات -القانون التجاري   6016, 6365 
الشركات التجاریة -القانون التجاري   5783 
الشركات التجاریة  -القانون التجاري  البنوك - شركات األموال  -  3831 

العملیات  -النشاط التجاري  -الشركات التجاریة  -القانون التجاري 
الصكوك التجاریة  -المصرفیة   4272 الكمبیالة -

األوراق  - األعمال التجاریة  -الشركات التجاریة  -القانون التجاري 
األعمال المصرفیة -التجاریة   7990 

لیات العم -البنوك  -الشركات التجاریة  -القانون التجاري 
 2969 المصرفیة

شركات األموال -الشركات التجاریة  -القانون التجاري   4323 
شركات األشخاص و  -الشركات التجاریة  -القانون التجاري 

 4275 األموال

شركة  -الشركات التجاریة شركة التضامن  -القانون التجاري 
شركة التوصیة - المحاصة   7986 

سند النقل -الشیك  - السندات المر  - السفتجة  -القانون التجاري   3067 
القواعد القانونیة -القانون التجاري   9266 

القانون اإلقتصادي  -القانون التجاري  - الوكالة  -الرھن الحیازي 
 6390 ,6387 القانون األردني -بالعمولة 

 -التاجر  -األعمال التجاریة  - القانون البحري  -القانون التجاري 
التجاریةالشركات   365 

الشركات  -األعمال التجاریة  - القانون البحري  -القانون التجاري 
عملیات البنوك - العقود التجاریة  -التجاریة   7532 

العملیات المصرفیة -القانون التجاري   6388 
حمایة  -تقلید العالمة  -العالمات التجاریة  -القانون التجاري 

القانون الجزائري - العالمة   8175 

العقود -القانون التجاري   - عملیات البنوك  -األوراق التجاریة  - 
الرھن التجاري -اإلفالس   7516 

السندات التجاریة -المحل التجاري  - العقود  -القانون التجاري   8057 
األوراق  -العملیات المصرفیة  -العقود التجاریة  -القانون التجاري 

اإلفالس -التجایة   6044 

عملیات البنوك -العقود التجاریة  -نون التجاري القا  2998 
الشركات -تحدید المسؤولیة  -القانون التجاري   2932 



الجزائر -الشركة المختلطة  - شركات األموال  -القانون التجاري   10492 
النظریة  - شركات األشخاص  - شركات األموال  -القانون التجاري 

 4273 العامة

شركة  -شركات التوصیة  - شركات المساھمة  -القانون التجاري 
 4270 ذات المسؤولیة المحدودة

عقد النقل  -القانون التجاري  النقل المتعاقب - مسؤولیة الناقل  -  3319 
اإلفالس -فترة الریبة  -القانون التجاري   9408 

 -السندات التجاریة  -اإلفالس  - المحل التجاري -القانون التجاري 
اإلجتھاد القضائي - التجاریة الشركات   814 

العقود  -المتجر  -التجار  - األعمال التجاریة -القانون التجاري
 4321 التجاریة

البیع -القانون التجاري   2162 عملیات البنوك - العقود التجاریة -
خدمات  - القانون الدولي الخاص  - القانون التجاري الدولي 
التجارة اإللكترونیةعقود  - العقود - المعلومات   7798 

قانون  - العملیات المصرفیة الدولیة  - القانون التجاري الدولي 
العقود الدولیة -اإلرادة   . 4054 

اإلتفاقیات-التحكیم- القانون التجاري الدولي  7985 
الرھن الحیازي -المحل التجاري  -القانون التجاري الجزائري   7992 
 6700 القانون البحري
 - النقل الجوي  -النقل البحري  -القانون الجوي  - القانون البحري
 1255 أشخاص المالحة

اإلمالك العمومیة -المالحة البحریة  -القانون البحري   6 
النقل البحري - السفینة  -المالحة البحریة  -القانون البحري   4407 

ل اإلستغال -رجال البحر  -المالحة البحریة  -القانون البحري 
 5015 التجاري للسفینة

أشخاص السفینة -النظام القانوني الخاص للسفینة  -القانون البحري   364 
اإلمتیازات - النقل - التجھیز  - التنظیم  -القانون البحري   8570 

 - الخطر البحري  -التأمین البحري  -التعویضات  -القانون البحري 
 7511 إیجار السفینة

السفینة -القانون البحري  النقل  - أشخاص المالحة البحریة  - 
التأمین البحري - الحوادث البحریة  - البحري  7510 

 -عقد النقل البحري  - أشخاص السفینة  - السفینة  -القانون البحري 
الطوارئ البحریة- البیوع البحریة   168 

المالحة البحریة - السفینة  -القانون البحري   8230 
التأمین - البیوع  - النقل  -األشخاص  - السفینة  -القانون البحري   8957 

 -التأمین البحري  -النقل البحري  - السفینة  -القانون البحري 
 7533 أشخاص المالحة البحریة

البیوع البحریة -النقل البحري  - السفینة  -القانون البحري   366 
التجاري اإلستغالل - التأمینات البحریة  - السفینة  -القانون البحري   6024 

أشخاصھا -عقد النقل البحري  - السفینة  -القانون البحري   2873 
 -أشخاص المالحة  -التأمین البحري  -السفینة - القانون البحري

البیوع البحریة -النقل البحري   2912 

القانون الجوي - القانون البحري  1418 



مجلس الشعب  - القانون البرلماني  10657 مصر-
الجنائيالقانون   4930 

نظریة المجرم - نظریة الجزاء  -قانون العقوبات  -القانون الجنائي   4884 
النصب واإلحتیال - إثبات التزویر -القانون الجنائي  . 2952 

الجرم  - التدخل في الجریمة  - وقف التنفیذ  -القانون الجنائي 
 8719 .المشھود

العقوبات -إجراءات المحاكم  -القانون الجنائي   2743 
أصول المحاكم -القانون الجنائي   3164 نظریة التوبة - 

 -المحاكم  -إجراءات  -أصول المحاكمات  -القانون الجنائي 
 3941 الدعاوى

أصول الدعاوى -القانون الجنائي   2665 
الشھادة -اإلثبات  -القانون الجنائي   3557 

القاضي  -  الدلیل العلمي - اإلثبات الجنائي  -القانون الجنائي 
 5566 الجزائي

الطب الشرعي - اإلثبات الجنائي  -القانون الجنائي   738 
أصول المحاكمات -إجراءات المحاكم  - األدلة  -القانون الجنائي   2924 

البحث الجنائي - األدلة الجنائیة المادیة  -القانون الجنائي   7424 
األفعال الفاضحة -اآلداب العامة  -القانون الجنائي   9599 

اإلجراءات الجنائیة -القانون الجنائي   3886, 10036 
األدلة الجنائیة -اإلجراءات الجنائیة  -القانون الجنائي   8332 

المدعى العام -اإلجراءات الحنائیة  -القانون الجنائي   7853 
القضاء -التشریع  -اإلجراءات الجنائیة  -القانون الجنائي   2831 

األحكام العامة  -القانون الجنائي  المسؤولیة الجنائیة - الجریمة  -  3459 
القضاء  - المعامالت  - المسئولیة اإللكترونیة  -القانون الجنائي 

 6953 الجنائي

السیاسة الجنائیة - المسئولیة الجنائیة  -القانون الجنائي   7745 
 - األضرار المعنویة - اإلصابة الجسدیة  -القانون الجنائي 

 6513 التعویضات

المساھمة الجنائیة -اإلشتراك بالتحریض  -القانون الجنائي   3811 
البصمة  - التحلیل التخدیري  - التحقیق الجنائي  -القانون الجنائي 

 8099 الوراثیة

التشریع الجنائي اإلسالمي  -القانون الجنائي   10004 الجنایات -
النصوص الجنائیة - التشریع الجنائي اإلسالمي  -القانون الجنائي   9332 

الشریعة  -إستخداماتھا  -التكنولوجیا الحیویة  -القانون الجنائي 
 10073 اإلسالمیة

التلوث البیئي -البیئة البحریة  -الحمایة الجنائیة  -القانون الجنائي  . 338 
اإلجراءات  -ضمانات المتھم  -الحمایة الجنائیة  -القانون الجنائي 

 9658 الجزائیة

الحبس اإلحتیاطي -القانون الجنائي   8530 
اإلستخدام غیر المشروع -الجرائم  -القانون الجنائي  شبكة  - 

 4030 اإلنترنت

اإلھمال -الحریق العمد  -الجرائم  -القانون الجنائي   3746 
الجرائم الخاصة -الجرائم اإلقتصادیة  -القانون الجنائي   5191 



 -الجرائم ضد األموال  -ضد األشخاص الجرائم  -القانون الجنائي 
جرائم اإلعتبار -جرائم العرض   4922 

وقف التنفیذ - الجریمة  -القانون الجنائي   9644 
الجرائم السیاسیة -اإلجراءات الجنائیة  - الجریمة  -القانون الجنائي   387 

اللزوم - التناسب  - الجریمة  -القانون الجنائي   6377 
 -حمایة البیانات  -الجرائم الحاسوبیة  - لجریمة ا -القانون الجنائي 

قرصنة البرمجة - شبكات المعلومات  . 3549 

القضاء  -السیاسة الجنائیة  - الجریمة اإلرھابیة  -القانون الجنائي 
 9967 الدولي

التحقیق اإلبتدائي -الدعاوي  -القانون الجنائي   6010 
المحاكمة الجنائیة  -المتھم  -الضمانات الدستوریة  -القانون الجنائي 

الشریعة اإلسالمیة - القوانین الوضعیة  -  3028 

اإلسالم - الشائعات  -القانون الجنائي   10321 
نقل  -تكنولوجیا المعلومات  -الطب الحدیث  -القانون الجنائي 

الحمایة الجنائیة -الحاسب اآللي  -األعضاء  . 1826 

القضائیة الضبطیة  -القانون الجنائي  المسؤولیة  -البطالن  -
 1619 الشخصیة

البنوك - القانون التجاري  -القانون الجنائي   3268 
جواز اإلعتذار -القانون الطبیعي  -الغلط  -القانون الجنائي   2683 

األردن - أصول المحاكمات  - العقوبات  -القانون الجنائي  . 3548 
األردن - العقوبات  -القانون الجنائي   3945 
الجریمة - العقوبات  -القانون الجنائي   1165, 1465 

األردن -الجریمة  - العقوبات  -القانون الجنائي   3918 
عمان -الجریمة  - العقوبات  -القانون الجنائي   10104 

الجرائم - علم الجریمة  - العقوبات  -القانون الجنائي   958 
علم العقاب - العقوبات  -القانون الجنائي  . 2674 

سلطنة عمان -عمان  - العقوبات  -القانون الجنائي   2041 
حمایة المتھم -القانون الجنائي   2167 

الجرائم اإلقتصادیة -جرائم األموال  -القانون الجنائي  . 3182 
جرائم التزویر -جرائم األعمال -جرائم الموظفین  -القانون الجنائي   5184 

األنترنیت - الكمبیوتر جرائم  -القانون الجنائي   6655 
الشریعة اإلسالمیة - جریمة اإلغتصاب  -القانون الجنائي   4070 

خیانة األمانة - جریمة النصب  -جریمة السرقة  -القانون الجنائي   10014 
القضایا الجنائیة - حكم البراءة  -القانون الجنائي   3145 

 -التفتیش  - القبض  -ضماناتھ  - حقوق المتھم  -القانون الجنائي 
 1731 الحبس

أحكام النقض -الجرائم العسكریة  -دفاع المتھم  -القانون الجنائي   5252 
العقوبات -التعدیالت  -قانون األسلحة والذخائر  -القانون الجنائي   1649 

قانون العقوبات  -القانون الجنائي  القضاء - التشریع  -  2829 
 -التشریع  -اإلجراءات الجنائیة  - العقوبات قانون  -القانون الجنائي 

 2830 .القضاء

القضاء - التشریع  - قانون العقوبات  -القانون الجنائي   6843 



الجریمة - قانون العقوبات  -القانون الجنائي   7813 
 -المدارس الفكریة  -الجریمة  - قانون العقوبات  -القانون الجنائي 

 3671 .المسؤولیة الجنائیة

 -التفتیش  -قواعد الضبط  - قضاء المخدرات  -القانون الجنائي 
 6366 القانون الجدید

الجریمة - المسؤولیة الجنائیة  - علم الجریمة  -القانون الجنائي  . 2742 
تبییض األموال - علم الجریمة  -القانون الجنائي   5946 

 - العنف اإلرھابي  -مكافحة التطرف  -القانون الجنائي لإلرھاب 
 4175 المواجھة الجنائیة

 -األدلة الكتابیة  -المعاینة  - اإلعتراف  - القانون الجنائي وإجراءاتھ 
حجیة الحكم الجنائي -القرائن  -الشھادة  - الخبرة   . 8532 

التشریع الجنائي - القانون الجنائي  4245 
الجریمة  -النزاعات المسلحة  -المرأة  - القانون الجنائي الدولي
ةالدولی  6180 

 - الجزاء الجنائي  -المسؤولیة الجنائیة  -القانون الجنائي الدولي 
 3661 الجریمة الدولیة

القانون  -القانون الجنائي  -المحاكم الدولیة  -القانون الجنائي الدولي 
 9783 الدولي

الجریمة  -المسئولیة الجنائیة الدولیة  -القانون الجنائي الدولي 
الجنائيالقضاء  -الدولیة  . 6115 

القانون الجنائي -الجرائم الدولیة  -القانون الجنائي الدولي   10622 
المحكمة الجنائیة الدولیة -عالم متغیر  -القانون الجنائي الدولي   3884 

اإلخالل باألخالق  - التشریع الجزائري -القانون الجنائي الخاص 
 6784 الحمیدة

القتل العمد -والجرح الضرب  - القانون الجنائي الخاص   6783 
الجرائم اإلقتصادیة - القانون الجنائي  8378 

الجزائر-القانون الجنائي   7762 
قانون العقوبات  -اإلجراءات الجنائیة  - القانون الجنائي الدستوري 

الشرعیة الدستوریة -  8409 

قانون العقوبات  -العقوبة -القانون الجنائي   1517 اإلجراءات الجنائیة -
 8553 .القانون الجنائي

 القانون الدولي

520, 1023, 2903, 3223, 3225, 
3486, 4965, 5519, 5804, 7354, 
7496, 8446, 8655, 8711, 8712, 

10323, 10329, 10371 
األمن الدولي -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  -القانون الدولي   8644 
تنازع القوانین -مركز األجانب  - الجنسیة  -القانون الدولي   4354 
أشخاص القانون -الدولة  -المبادئ العامة للقانون  - القانون الدولي  3640 
 8656 األمم المتحدة - اإلتفاقیات الدولیة -القانون الدولي 
البحر اإلقلیمي  -المیاه األرخبیلیة  - المیاه الداخلیة  -القانون الدولي 

البحر العالي -  9867 

الدولي القانون   7552 اإلسالم و حقوق اإلنسان -
 8172 المسؤولیة الدولیة -الدبلوماسیة  -القانون الدولي 
المحتویات و  -حقوق اإلنسان  -العالقات الدولیة  - القانون الدولي 9127 



 .اآللیات 
البروتوكوالت -الحقوق السیاسیة  - العھد الدولي  - القانون الدولي  2191 
 5577 ااإلنسانى - القانون الدولى
 2593 . استخدام القوة - القانون الدولي
المنظمات الدولیة -حقوق اإلنسان  - القانون الدولي . 9245 
مسؤولیة  - التدخل اإلنساني  -حقوق اإلنسان  - القانون الدولي
 10118 الحمایة

الشریعة اإلسالمیة -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي   3456 
التعویض - أضرار التلوث  -أنواع التلوث  -الدولي القانون   3734 

التحكیم -منازعات الحدود  -القانون الدولي   . 9361 
الجزاء الجنائي -ماھیة الجزاء  -القانون الدولي   4860 

 - المحكمة الجنائیة الدولیة  - ھیئة األمم المتحدة  -القانون الدولي 
 7093 مظاھر التفعیل

منظمة العدل - میثاق األمم المتحدة  -القانون الدولي   4931 
حقوق  -الرقابة الدولیة  -أحكام القانون الدولي  -القانون الدولي 

 3345 اإلنسان

 -المجال  -العالقات العامة  -اشخاصھ  - مصادره  -القانون الدولي 
 5819 النزاعات

أساسیاتھ -القانون الدولي   2811 
التطور التاریخي -أسرى الحرب  -القانون الدولي   8119 

أسرى الحرب -القانون الدولي  . 10059 
 -الصرف الجماعي من العمل  - معاییر العمل  -القانون الدولي 

 247 التشغیل والتدریب المھني

األمن اإلنساني -القانون الدولي   7797 
فلسطین -اإلنتھاكات اإلسرائیلیة  -األماكن الدینیة  -القانون الدولي   10422 

الممتلكات المحمیة -القانون الدولي   - الممتلكات الخاصة  - 
 8638 المسولیة الدولیة -الممتلكات العامة 

التعذیب -المواثیق الدولیة  -القانون الدولي   6578 
المنظمات غیر الحكومیة -القانون الدولي   6112 

البیئة - المنظمات غیر الحكومیة  -القانون الدولي   2239 
حقوق اإلنسان - المتھمون  -الدولي  القانون  7877 

الحصانات و اإلمتیازات  -اإلتفاقیات الدولیة  -القانون الدولي  - 
 4932 األمم المتحدة

حقوق اإلنسان -اإلتفاقیات الدولیة  -القانون الدولي   2767 
اللجوء السیاسي -القانون الدولي   6189 

الجزائر - اإلحتالل الفرنسي  -القانون الدولي   8659 
حقوق  - الشخصیة اإلنسانیة  -المجتمع الدولي  -القانون الدولي 

 4887 اإلنسان

المحكمة الجنائیة الدولیة -القانون الدولي   9665 
الجرائم -المحكمة الجنائیة الدولیة  -القانون الدولي   9393 

اإلرھاب -القانون الدولي   7373 
المقاومة المسلحة - اإلرھاب  -القانون الدولي   4291 



المسؤولیة الدولیة -القانون الدولي   5297 
الحمایة  -المنازعات الدولیة  - المسؤولیة الدولیة  -القانون الدولي 

 8239 . حقوق اإلنسان - الدولیة

المسؤولیة الجنائیة - المسؤولیة الدولیة  -القانون الدولي   4704 
الحمایة الدبلوماسیة -  المسؤولیة الدولیة -القانون الدولي   8623 

اإلسالم -القانون الدولي   4347 
اإلمام األوزاع-اإلمام الشیباني  -اإلسالم  -القانون الدولي   1618 

القانون الدولي اإلنساني -اإلسالم  -القانون الدولي   780 
العقوبات -األزمات الدولیة  -القانون الدولي   9672 

قواعد تنازع  - القواعد الموحدة  -التجاریة األسناد  -القانون الدولي 
قانون جنیف الموحد -قوانین التجارة العربیة  -القوانین   3051 

المجتمع العربي -اإلصالح الدیمقراطي  -القانون الدولي   8730 
المنازعات  -العالقات الدولیة  -النطاق الدولي  -القانون الدولي 

 680 . الحرب والحیاد - الدولیة

إفریقیا -النزاعات المسلحة  -القانون الدولي   10568 
الصلیب  -اللجنة الدولیة  -النزاعات المسلحة  -القانون الدولي 

 5242 األحمر

النزاعات الدولیة -القانون الدولي   4789, 5248 
أدلة اإلثبات -النزاعات الحدود  -القانون الدولي   8651 

العربیة اإلستثمارات  -القانون الدولي   6418 القانون الداخلي -
مبدأ األضرار -األضرار البیئیة  -القانون الدولي   8102 

األسرى -القانون الدولي   570 
اإلقلیم البحري -اإلقلیم الجوي - اإلقلیم البري  -القانون الدولي   379 
فضیة  -مجلس التعاون  - النظام الدولي الجدید  -القانون الدولي 

 2834 . لوكاربي

األمن - اإلرھاب  - القضایا العربیة -النظام الدولي  -القانون الدولي 
العولمة -المدیونیة العالمیة  -القومي  . 31 

المعاھدات الدولیة -القانون الدولي   4964 
المعاھدات الدولیة  -القانون الدولي  إتفاقیة فینا -العرف  -  8598 

حقوق اإلنسان - المعاھدات الدولیة  -القانون الدولي   7098 
التنفیذ -القانون الدولي   72 

اإللتزامات الدولیة -التحلل  -القانون الدولي   7015 
إتفاقیة  -سلوك الدول  - المحاكم الدولیة  -البحار  -القانون الدولي 

1982. 499 

 -القانون البحري  - القضاء البري  -البحار  -القانون الدولي 
التقسیمات البریة الممرات البحریة الدولیة  . 1669 

التدخل الدولي -القانون الدولي   3473 
التشریع -القانون الدولي   1264 

اإلتجار باألسلحة -التشریعات الدولیة  -القانون الدولي   3727 
قانون  -القانون الجنائي  -التشریعات الدالخلیة  -القانون الدولي 

 8122 .العمل

القانون الفرنسي - العربیة  التشریعات -القانون الدولي   2882 
 1992 -سلطات الدول البحریة  - التقسیمات البحریة  -القانون الدولي 



 القواعد الدولیة البحریة
المحكمة الجنائیة الدولیة -التعاون الدولي  -القانون الدولي   7670 

المسؤولیة -الجریمة الدولیة  -القانون الدولي الجنائي   . 4288 
ضحایا الجریمة -الحمایة الجنائیة  -الدولي القانون   6859 

حقوق األقلیات في القانون الدولي -الحمایة الدولیة  -القانون الدولي   10359 
مصر -اإلختصاص القضائي  - الجنسیة  -القانون الدولي   8076 
 - حق الدفاع الشرعي  -الحروب األھلیة  -القانون الدولي 

 977 المنازعات الدولیة

الجرائم المالیة -الجرائم اإلقتصادیة  -قانون الدولي ال  8178 
المحكمة  - اإلرھاب الدولي  -الجرائم الدولیة  -القانون الدولي 

 9629 الجنائیة

المحكمة الجنائیة الدولیة - الجرائم ضد اإلنسانیة  -القانون الدولي   9164 
الحریات األساسیة -القانون الدولي   1520 

الحق في التنمیة -الدولي القانون   9956 
الحق التنمیة -الحقوق الجماعیة  -القانون الدولي   566 

 -حمایة البیئة  -حق اإلنسان  - الشریعة اإلسالمیة  -القانون الدولي 
 9188 المؤتمرات الدولیة

الضرر -القانون الدولي   9906 
التعویض العیني -الضرر البیئي  -القانون الدولي   8764 

المسؤولیة الدولیة -الشركات متعددة الجنسیة  -القانون الدولي   7474 
حقوق اإلنسان -الشرعیة الدولیة  -القانون الدولي   10298 

حمایة األطفال - الطفل الجندي  -القانون الدولي   6179 
إفریقیا - القانون اإلنساني  -القانون الدولي   10569 

الشریعة اإلسالمیة - اإلنساني القانون  -القانون الدولي  . 500 
الحصانة  -العرف الدولي  - القانون اإلنساني  -القانون الدولي 

 9208 الدبلوماسیة

النزاعات  -حقوق اإلنسان  - القانون اإلنساني  -القانون الدولي 
الرقابة الدولیة -المسلحة   8247 

العقوبات -القانون الجنائي  -القانون الدولي  . 8112 
القاعدة الدولیة -لقانون الدولي ا  9887 

المحكمة الجنائیة  -مجلس األمن  -القضاء الجنائي  -القانون الدولي 
مبدأ العقاب -الدولیة   81 

اإلتفاقیات الدولیة -القضاء الدولي  -القانون الدولي   1208 
المحكمة الجنائیة الدولیة -القضاء الدولي  -القانون الدولي   1392 

العالقات الدولیة -القانون الدولي   1502, 8617 
الحدود -إستخدام القوة  -العالقات الدولیة  -القانون الدولي   10260 

المنازعات -العالقات الدولیة  -القانون الدولي   8444 
المسئولیة  -المنازعات الدولیة  -العالقات الدولیة  -القانون الدولي 

 501 .الفردیة

المنظمات  -اللغة العربیة  -العالقات الدولیة -لي القانون الدو
 517 .الدولیة

نظریة السیادة - دول العالم الثالث  -العولمة  -القانون الدولي   107 



حقوق اإلنسان -العولمة  -القانون الدولي   884 
أشخاص القانون  -مصادر اإللتزام الدولي  - القانون الدولي العام

النطاق الدولي - الدولي   . 7013 

العقوبات اإلقتصادیة  -القانون الدولي   - التنمیة و األمن اإلنساني  -
 787 العراق

القضاء الدولي - تنازع اإلختصاص  -القانون الدولي   8071 
الجنسیة -اإلختصاص القضائي  -تنازع القوانین  -القانون الدولي  . 10030 

تنفیذ  - اإلختصاص تنازع  -تنازع القوانین  -القانون الدولي 
قرارات التحكیم - األحكام القضائیة األجنبیة  . 3228 

تأصیل المبادئ -القانون الدولي   3678 شریعة اإلسالم - 
التشریعات  -جھود المكافحة  -تبییض األموال  -القانون الدولي 

 3092 العربیة

العالم العربي - األمم المتحدة  -تكوین الحدود  -القانون الدولي   8657 
التدخل العسكري -أزمة كوسوفو  -حمایة األقلیات  -القانون الدولي   10171 

المعاھدات الدولیة - حمایة البیئة  -القانون الدولي   568 
المعاھدات  -الجوانب التطبیقیة  - حمایة البیئة  -القانون الدولي 

 567 الدولیة

المسلحةالنزاعات  - حمایة البیئة البحریة  -القانون الدولي   5438 
القانون الجزائري - حمایة الساحل  -القانون الدولي   26 

المؤتمرات الدولیة -دبلوماسیة المفاوضات  -القانون الدولي   997 
جرائم اإلرھاب  -القانون الدولي   6925 التشریعات الجنائیة -

جرائم الحرب -القانون الدولي   4688 
حكمة الجنائیة الدولیةالم - جرائم الحرب  -القانون الدولي   9664 

المسؤولیة الدولیة - جرائم الحرب  -القانون الدولي   5379 

حقوق اإلنسان -القانون الدولي   411, 2313, 3421, 6734, 7854, 
8347 

المصادر -وسائل الرقابة  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي  . 2594 
المحاكمة -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي   7412 

آلیات الحمایة -المیثاق العربى  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولى   . 6293 
المسؤولیة - اإلطار اإلقلیمي  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي   . 8645 
الشریعة  -النزاعات المسلحة  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي 

 7676 اإلسالمیة

العربي -االوربي  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي   8084 
الحقوق السیاسیة والمدنیة -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي   1296 

الضمانات -حقوق السجین  -القانون الدولي   2718 
النزاعات المسلحة -حقوق الطفل  -القانون الدولي   8345 

حمایة  -جرائم االستغالل األطفال  -حقوق الطفل  -القانون الدولي 
المسلحالنزاع  -األطفال   5118 

تعریف الدفاع - حظر إستخدام القوة  -القانون الدولي   4919 
القضاء الجنائي -المحاكم  - رئیس الدولة  -القانون الدولي   9301 

تنظیم الحدود -تطور الحدود  - طبیعة الحدود  -القانون الدولي   8652 
القضاء -طرق التقاضي  -القانون الدولي   2994 



مكافحة الجریمة -الجریمة المنظمة  -علم اإلجرام  -القانون الدولي   3033 
عصبة األمم -القانون الدولي   2987 

اإللتزام - تكنولوجیا  - عقود  -القانون الدولي   8734 
صیغ عقود  - األسس والمداخل النظریة  -القانون الدولي لألعمال 

اآللیات الوطنیة والدولیة -األعمال المتداولة   8653 

معاھدات فیینا -الدولي للمعاھدات  القانون . 8616 
المستوى النظري -أجھزة األمم المتحدة  -القانون الدولي للتنمیة   . 6763 

ظاھرة التلوث -حمایة البیئة  -القانون الدولي للبیئة   1384 
النظام  -البحر اإلقلیمي  -المیاه الداخلیة  -القانون الدولي للبحار 

العاليالبحر  -القانوني   5807 

األمم المتحدة -القانون الدولي للبحار   . 9593 
المشكالت البحریة العربیة  -القانون الدولي للبحار  النظام  -

 1308 . القضائي الدولي للبحار

 -أعالي البحار  - الخلجان و البحیرات  -القانون الدولي للبحار 
 4363 المنازعات الدولیة البحریة

تسویة المنازاعات - حمایة البیئة  -للبحار القانون الدولي   9342 
النظام القانوني -قانون السفینة  -القانون الدولي للبحار   8063 

األمن الدولي -میثاق األمم المتحدة  - مجلس األمن  -القانون الدولي  146 
الطاقة الذریة -القانون الدولي النووي  نقائص القانون الدولي  - 

الدولیة للطاقة الذریةالوكالة  -النووي   9324 

اإلنترنت-القانون الدولي   6480 
المصلحة الجنائیة  -آلیا ت الحمایة  -القانون الدولي اإلنساني 

 7549 , الدولیة

وثائق وآراء -القانون الدولي اإلنساني   8650 
الوضع القانوني  -ھیئة األمم المتحدة  -القانون الدولي اإلنساني 

 3537 . ألسرى الحرب

النزاعات  -مبادئھ  -مصادره  -مفھومھ  -القانون الدولي اإلنساني 
 5598 المسلحة الدولیة

المنظمات و الھیئات -القانون الدولى اإلنساني   2122 
المحكمة الجنائیة الدولیة -القانون الدولي اإلنساني   2809 
المحكمة الجنائیة الدولیة -القانون الدولي اإلنساني   . 6606 

أحكام القانون - النزاعات المسلحة  -القانون الدولي اإلنساني   5568 
البیئة -القانون الدولي اإلنساني  المسؤولیة  -اإلتفاقیات الدولیة  - 

 5594 الدولیة

الحمایة القانونیة للمدنیین -القانون الدولي اإلنساني   10600 
النزاعات .اإلنسانحقوق  -الصحفیین  -القانون الدولي اإلنساني 

 4304 .المسلحة

القضاء الدولي -القانون الدولي اإلنساني   4897 
المبادئ العامة -العدالة الدولیة  -القانون الدولي اإلنساني  . 7451 
إتفاقیة جنیف -الفقھ الإلسالمي  -القانون الدولي اإلنساني   5811 
البیئة -  التراث - حمایة المدنیین  -القانون الدولي اإلنساني   . 2160 

حمایة األسرى -القانون الدولي اإلنساني   5944 
حمایة الفئات -القانون الدولي اإلنساني   494 



القانون الدولي - حمایة ضحایا الحروب  -القانون الدولي اإلنساني 
المخاكم الجنائیة -الجنائي  . 1314 

حقوق اإلنسان -القانون الدولي اإلنساني   2265, 6580 
الجرائم الدولیة -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي اإلنساني  . 2761 

التسلح  -المناطق المحمیة  -حفظ السالم  -القانون الدولي اإلنساني 
جرائم الحرب -  5972 

 -االحتالل العسكري  -قانون الحرب  -القانون الدولي اإلنساني 
 4358 حمایة األشخاص

 - ق القانون الدولي اإلنساني الوضعي وثائ-القانون الدولي اإلنساني 
 28 .وثائق القانون الدولي اإلنساني

األردن-القانون الدولي اإلنساني  3821 
اإلنترنت -اإلرھاب اإللكتروني -القانون الدولي   8080 

صندوق النقد  -مجموعة البنك الدولي  -القانون الدولي اإلقتصادي 
منظمة التجارة العالمیة - الدولي   9341 

الصند -صندوق النقد الدولي  -القانون الدولي اإلقتصادي   fmi - 
 9129 . اآللیات و السیاسات

إلتزامات الدولة المحتلة -القانون الدولي المعاصر   4197 
المسؤولیة الدولیة  -التلوث البیئي -القانون الدولي   -التعویض  -

 7777 الفضاء الخارجي

-القانون الدولي البیئة  خصوصیة البیئة - لیة الدولیة المسئو  2415 
 -الخلجان -المیاه الداخلیة  -أبعاده الجدیدة  -القانون الدولي البحري 

 4116 المضایق

 - أركان الجریمة الدولیة  -أسباب اإلباحة  -القانون الدولي الجنائي 
 6499 حق الدفاع الشرعي

الجنائیةاالمحكمة  -المنظمة الدولیة  -القانون الدولي الجنائي   . 4289 
جرائم  -جرائم اإلبادة الجماعیة  -الجرائم  -القانون الدولي الجنائي 

 4342 .ضد اإلنسانیة

التشریع الجنائي - الجرائم اإلرھابیة  -القانون الدولي الجنائي  . 10283 
الجریمة الدولیة -القانون الدولي الجنائي   7815 

المسؤولیةالجنائیة  -لیة الجریمة الدو -القانون الدولى الجنائى 
أسباب اإلباحة -الدولیة   . 10013 

القضاء الدولي الجنائي  -الجریمة الدولیة  -القانون الدولي الجنائي 
حقوق اإلنسان - . 5040 

العدالة الدولیة  -القانون الدولي الجنائي  حقوق  -الجریمة الدولیة  -
جرائم الحرب -االنسان   4705 

المسئولیة الجنائیة -حمایة البیئة  -الجنائي القانون الدولي   4172 
الشریعة اإلسالمیة  -حمایة ضحایا الحرب  -القانون الدولي الجنائي 

حصانة الرؤساء - القانون الدولي اإلنساني  -  7365 

 3225 القانون الدولي الخاص
المیراث  -التشریع الجزائري  - المعاھدات  - القانون الدولي الخاص

الوصیةو   9456 

المعامالت  -الجنسیة  -القضاء الدولي  -القانون الدولي الخاص 
 9424 . المالیة

طبیعة القانون - مصادر القانون  -القانون الدولي الخاص  . 6543 



المعامالت  -اإلمارات العربیة المتحدة  -القانون الدولي الخاص 
 10025 . المالیة

تنازع القوانین - اإلجراءات المدنیة  -القانون الدولي الخاص  . 8070 
التحكیم التجاري  - النزاعات الدولیة  -القانون الدولي الخاص 

المعاھدات - الدولي   . 3050 

المستھلك -القانون الدولي الخاص   1297 
 -قانون الجنسیة -التأمینات اإلجتماعیة  -القانون الدولي الخاص 

 7597 المرافعات الدولیة

القرارات -األحوال العینیة  - التركات  -القانون الدولي الخاص 
األجانب -الجنسیة  - التحكیمیة   . 10262 

مادة التنازع - مركز األجانب  -الجنسیة  -القانون الدولي الخاص   . 10409 
القومیة - مركز األجانب  -الجنسیة  -القانون الدولي الخاص   3047 

مركز األجانب -نسیة الج -القانون الدولي الخاص   . 3312 
مصر -الجنسیة  -القانون الدولي الخاص   10024 

 -تنازع اإلختصاص القضائي  -الجنسیة  -القانون الدولي الخاص 
 8075 . تنازع القوانین

النظریة العامة  -تنازع القوانین  -الجزائر  -القانون الدولي الخاص 
 7812 . للجنسیة

اإلختصاص القضائي الدولي  - الجزائري  -القانون الدولي الخاص 
الجنسیة -  . 2381 

القانون األجنبي -القانون الدولي الخاص   . 6428 
القانون الدولي -القانون الدولي الخاص   4029 
تنازع القوانین -القانون الدولي الخاص   1209 

 -اإلختصاص القضائي  -تنازع القوانین  -القانون الدولي الخاص 
األجنبیةاألحكام  . 9998 

الجنسیة -تنازع القوانین  -القانون الدولي الخاص   . 5889 
الجزائر -تنازع القوانین  -القانون الدولي الخاص   . 8402 

الحلول  -القانون األردني  -تنازع القوانین  -القانون الدولي الخاص 
 2739 .الوضعیة

القضائي الخاص القانون  -تنازع القوانین  -القانون الدولي الخاص 
التحكیم - الدولي   . 9423 

تنازع القوانین -القانون الدولي الخاص   . 181 
البیئي -السیاحي  - اإللكتروني -القانون الدولي الخاص النوعي   . 7585 

 6430 . القوانین العربیة -القانون الدولي الخاص العربي 
تنازع القوانین -القانون الدولي الخاص  3306 

حقوق اإلنسان- الدفاع المدني  - الدولي الجدید  القانون  10505 
 -القانون الدولي اإلجتماعي  -الجرائم الدولیة  -القانون الدولي

 3635 . جرائم أخرى

سوریا-الجرائم الدولیة -القانون الدولي  524 
الشرطة - الحرب األھلیة -القانون الدولي   4247 

دارة األزماتإ -الجزاءات الدولیة  -القانون الدولي  75 
 7130 محكمة الجزاء - الجریمة الدولیة المنظمة - القانون الدولي الجزائي

القضاء الدولي -القانون الوطني -القانون الدولي   8092 



البحر -المعاھدات الدولیة - القانون الدبلوماسي -القانون الدولي  9869 
العالقان الدولیة-القانون الدولي   32 

العالقات الدولیة -الدوليالقانون   4162 

 ,4058 ,4056 ,2766 ,1677 ,97 القانون الدولي العام
4117, 7024 

المنظمات  - النظام اإلقتصادي العالمي الجدید  -القانون الدولي العام 
 8989 . اإلقتصادیة

 8618 حقوق اإلنسان -القانون الدولي العام 
أشخاص القانون -الدولیة المنازعات  -القانون الدولي العام   4355 
المنظمات اإلقلیمیة -المنظمات الدولیة  -القانون الدولي العام   . 7039 

قانون  -المنظمات الدولیة  - المبادئ العامة  -القانون الدولي العام 
 9244 . المعاھدات

المنازعات الدولیة- المیاه  -القانون الدولي العام   5477 
تكوین القانون  - الدولة  -المجتمع الدولي  -العام القانون الدولي 

 6004 الدولي

تسویة المنازعات الدولیة -المسؤولیة الدولیة  -القانون الدولي العام   2956 
المعاھدات - المصادر القانونیة  -القانون الدولي العام   1674 

 - اإلقلیم البحري - األنھار  - اإلقلیم البري  -القانون الدولي العام 
 4548 .اإلقلیم الجوي

إنكار العدالة -محكمة العدل الدولیة  - النقض  -القانون الدولى العام   
. 10427 

التصرفات  -العرف الدولي  -المعاھدة  -القانون الدولي العام 
 5331 . اإلنفرادیة

 -التحقیق  -التحكیم الدولي  - المفاوضات  -القانون الدولي العام 
الدوليالقضاء  - الوساطة   569 

المعاھدات - التحكیم  -القانون الدولي العام   . 7339 
نظریة اإلختصاص -التشریع الدولي  -القانون الدولي العام   7347 

الدولة -القانون الدولي العام   521 
- المعاھدات الدولیة  - الصفة اإللزامیة  -القانون الدولي العام 

 9243 المصادر اإلستثنائیة

القانون الدولي -الدولي العام القانون   1469, 4368 
المسؤولیة الدولیة - القانون الدولي المعاصر  -القانون الدولي العام   7040 

المسؤولیة الدولیة - القاعدة الدولیة  -القانون الدولي العام   . 10421 
الحرب - السلم  -العالقات الدولیة  -القانون الدولي العام   . 3168 

حقوق الدولة -العالقات الدولیة  -الدولي العام القانون  . 4366 
العولمة -القانون الدولي العام   1676 

العقود -القانون الدولى العام   8546 
النزاعات المسلحة -حمایة البیئة  -القانون الدولي العام   3638 

الشریعة اإلسالمیة -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي العام   7038 
 - المنازعات الدولیة  -حقوق الدول  -الدولي العام  القانون

 4360 الدبلوماسیة

المشكالت العالمیة - مصادره  -قواعده  -القانون الدولي العام   . 6234 
المعاھدات - قانون البحار  -القانون الدولي العام   2763 



قانون  -بطالن المعاھدات -أشخاص القانون -القانون الدولي العام 
 5127 البحار

-العرف الدولي  -ا لمصادر الرسمیة -القانون الدولي العام 
 377 . المصادر اإلحتیاطیة

محاضرات -المعاھدات الدولیة  -القانون الدولي العام  . 2173 
الحرب -المسؤولیة الدولیة  -السیادة -القانون الدولي العام   . 6235 

السالم -الفقھ اإلسالمي الدولي -القانون الدولي العام   5204 
 197 .القانون الدولي العام

الشخصیة القانونیة- إنعقاد المعاھدات -القانون الدولي العام . 3784 
جرائم الكمبیوتر-القانون الدولي   8144 

 -العنف السیاسي  - اإلرھاب  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي
 8479 موقف مجلس األمن

السالمة الجسدیة -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي  7775 
التدخل اإلنساني - التضامن الدولي  -فكرة السیادة -القانون الدولي   5096 

الثورة الجزائریة - اإلحتالل الفرنسي-القانون الدولي  8647 
الوكاالت -نظام األمم المتحدة -حقوق اإلنسان-القانون الدولي

الحمایة اإلقلیمیة- المتخصصة  1645 

عقد الدفوع-الطیران المدني  -القانون الجوي   283 
الدولي -الداخلي  -النقل الجوي  -القانون الجوي   4268 

مسؤولیة الناقل  -عقد النقل الجوي  -النقل الجوي  -القانون الجوي 
 10614 الجوي

 -النقل الجوي الدولي -النقل الجوي الداخلي -القانون الجوي 
 4279 التشریعات الدولیة

 - عقد النقل الجوي  - النقل الداخلي و الدولي  -القانون الجوي 
أثر اإلرھاب علیھ -مسؤولیة الناقل الجوي   4280 

النقل  -الطیران حقوق الملكیة الفردیة  -الطائرة  -القانون الجوي 
 6386 .الجوي

النقل الجوي -القانون الدولي  -القانون الجوي   1206 
جويعقود التأمین ال -القانون الجوي الدولي   170 

عالقات اإلدارة - المنازعات الجمركیة  - القانون الجمركي   5457 
 10329 القانون الداخلي

 - الفقھ اإلسالمي  -أحكام األسرة حقوق األوالد  -القانون الخاص 
 44 القضاء

نظریة الغش -القانون الخاص   7724 
الصناعات  - التجارة العالمیة  -الملكیة الفكریة  -القانون الخاص 

براءات اإلختراع - الدوائیة   7600 

األخطاء الطبیة -القانون الخاص   3181 
اإلرادة -القانون الخاص  . 5261 

الحسابات البنكیة - البنوك  -القانون الخاص   3542 
حقوق اإلمتیاز -حقوق الرھن  - التأمین العقاري  -القانون الخاص   9680 

المسؤولیة التقصیریة - التبعیة المدنیة -القانون الخاص   8511 
السندات  - اإلفالس  -المحل التجاري  -التجارة  -القانون الخاص 

الشركات التجاریة -التجاریة   8129 



التجارة اإللكترونیة -القانون الخاص   989 
الجنسیة -القانون الخاص   4157 

الحواسیب -السندات المالیة  -القانون الخاص   3353 
العقود الناقلة  -العقود الخاصة  -القانون المدني  - القانون الخاص

عقود الملكیة - للملكیة   38 

القانون البحري - القانون التجاري  -القانون الخاص   7524 
المواریث - العقود  -القانون الخاص   10175 

ا لعقود الدولیة - اإللتزامات  - العقود  -القانون الخاص   54 
خصوصیتھ -التعاقد اإللكتروني  - العقود  -القانون الخاص   9133 

عقد الوكالة -العقود المسماة  -القانون الخاص   9010 
الملكیة  -األردن  -حق الحصول على المعلومات  -القانون الخاص 

 3461 .الفكریة

الضمانات -قانون األموال  -قانون اإللنزام  -القانون الخاص   . 8673 
التأمین البري - قانون التأمین -القانون الخاص   4312 

الدبلوماسیة متعددة  -المنظمات الدولیة  - القانون الدبلوماسي 
أنواع الحصانات -األطراف   2252 

الدبلوماسیة - القانون الدبلوماسي   4367 
البعثات -التمثیل الدبلوماسي  -الدبلوماسیة  - القانون الدبلوماسي 

 8726 الدبلوماسیة

 - القانون الدولي  - الحصانات  -القنصلي القانون الدبلوماسي و 
 6282 . اإلمتیازات الدبلوماسیة

 -الشخص المعنوي  - المسؤولیة الجزائیة  -القانون الجزائي 
 3691 الجزائر

الجزائر-الشخص المعنوي  - المسؤولیة الجزائیة  -القانون الجزائي   3690 
اإلحترازي التدبیر -النظریة العامة للعقوبة  -القانون الجزائي   4059 

الرأفة -العقوبة  -الجرم الجزائي  -القانون الجزائي   407 
 -الجرائم ضد األموال  -الجرائم ضد األشخاص  -القانون الجزائي 

 1795 الجروح و الضروب

-القانون الجزائي  قانون  - القسم الخاص  - القانون الجزائري 
اإلجراءات الجزائیة -العقوبات   4672 

تدابیر  -النظریة العامة للجریمة  - العقوبات  -الجزائي القانون 
القانون العرفي -األمن  . 4794 

 -الظروف االلمشددة  - العقوبة الجزائیة األصلیة  -القانون الجزائي 
 8699 اإلفراج المشروط

جرائم األموال - جرائم األشخاص  -القانون الجزائي الخاص   5185 
جرائم  - جرائم المال  - ئم الفساد جرا -القانون الجزائي الخاص 

 1782 التزویر

العقوبات -الجاني  -جریمة  -القانون الجزائي العام  . 5186 
بطالن الحكم الجزائي-القانون الجزائي  1747 

 2799 القانون الجزائري
الجزائر - األمالك  - القانون الجزائري   4976 

القانون اإلداري - القانون الجزائري   7996 
القانون الجزائي - القانون الجزائري   4226 



الجزاء - قانون االجراءات  - القانون الجزائري   5789 
أراضي العرش - القانون الجزائري  6497 

 8328 القانون الدستوري
الدستور - السلطات  - مبادئ القانون العام  - القانون الدستوري  3404 
النظام  - النظام السیاسي  -النظریة العامة  - القانون الدستوري
 6696 الدستوري الجزائري

النظریة  -فلسفة القانون  -الحكومة  -الدولة  -القانون الدستوري 
رقابة دستوریة القوانین -العامة   . 2556 

القررات الدولیة -الدولة  - القانون الدستوري  7847 
الدولة - الدستور  -القانون الدستوري   2850 الحكومة - 

نون الدستوري القا األحزاب  -النظام اإلنتخابي  - السلطات العامة  -
التمثیل النیابي - السیاسیة   3086 

 -السلطات التشریعیة  -سلطة المحاكم  -القانون الدستوري 
المبادئ األساسیة - حریات األفراد  - الكونغرس   4928 

التعدیل الدستوري - أنواع الدساتیر  - القانون الدستوري   1271 
اإلنتخاب - ممارسة السلطة  - القانون الدستوري  الھیئات  - 

 4983 الدستوریة

الدساتیر - الدولة  -مصادر الدستور  - القانون الدستوري   5065 
-القانون الدستوري   -األنظمة السیاسیة  - مصادر القانون الدستوري 

الحكومة -الدولة  . 3912 

القانوني الدستوريمعاییر تجدید النطاق  - القانون الدستوري   6517 
الجزائر -الدولة  - نظریة القانون  - القانون الدستوري   185 

المؤسسات السیاسیة - القانون الدستوري   8199 
األنظمة السیاسیة  - المؤسسات السیاسیة  - القانون الدستوري 

 6140 الكبرى

 -اإلنتخاب  -الدولة  - األنظمة السیاسیة  - القانون الدستوري 
الحكم سلطات  4706 

النظام الدستوري  -المبادئ الدستوري العامة  - القانون الدستوري 
التعدیالت الدستوریة -المصري   9754 

المبادئ الدستوریة - القانون الدستوري   3231 
تكوین  - التاریخ الدستوري  - المبادئ العامة  - القانون الدستوري 

اإلختصاص التشریعي - الحكومة   3084 

مصر - الشریعة اإلسالمیة  - المبادئ العامة  - الدستوري القانون   10088 
الرقابة  -مبدأ المشروعیة  - المجلس الدستوري  - القانون الدستوري 

 5943 الدستوریة

النظم السباسیة - القانون الدستوري   3232 
المبادئ العامة - النظم السیاسي  - القانون الدستوري   1759 

م السیاسیةالنظ - القانون الدستوري   7493 
المصادر -النظم السیاسیة  - القانون الدستوري   8445 

النظام الدستوري في مصر -النظم السیاسیة  - القانون الدستوري   8327, 9686 
اللجنة  - النظام الرئاسي  -النظم السیاسیة  - القانون الدستوري 

 3167 الشعبیة

الدولة -النظم السیاسیة  - القانون الدستوري   7792 



 -الحكومة  - الدولة  -النظم السیاسیة  - القانون الدستوري 
األحزاب السیاسیة - الدیمقراطیة   3888 

إختیار الحكام -ذاتیة الدولة  -النظم السیاسیة  - القانون الدستوري   3088 
الدولة و الدستور-النظم السیاسیة  - القانون الدستوري   2103 

المجالس النیابیة - نوننیة واإلداریة النظم القا - القانون الدستوري   3026 
القاعدة الدستوریة - النظام الدستوري  - القانون الدستوري   1958 

النظم الدستوریة - النظام السیاسي  - القانون الدستوري   2764 
 -السلطة  -الدستور  - الدولة  - النظریة العامة  - القانون الدستوري 

اإلنتخابات -أنظمة الحكم   8451 

تاریخ األردن -األردن  -التنمیة السیاسیة  - القانون الدستوري   4097 
التاریخ الدستوري - القانون الدستوري  . 3276 

الجزائر - تنظیم السلطة  - التعدیل الدستوري  - القانون الدستوري   8041 
 -المواطن والسلطة  -الدستور  -الدولة  - القانون الدستوري 

السلطة تركیز -األنظمة السیاسیة   1760 

الرقابة على دستوریة  -الدستور  -الدولة  - القانون الدستوري 
الفقھ اإلسالمي -الدیمقراطیة  -القوانین   4982 

األنظمة  -السیادة الدیمقراطیة  -الدولة  - القانون الدستوري 
النظم السیاسیة -األحزاب السیاسیة  -اإلنتخابیة   8535 

الدساتیر - القانون الدستوري   4211 
 - األحزاب السیاسیة  -اإلنتخاب  - الدستور  - القانون الدستوري 

 6697 البرلمان

القوانین - الرقابة الدستوریة  - القانون الدستوري   5997 
السلطة  -السلطة التشریعیة  - السلطات الثالث  - القانون الدستوري 

 191 التنفیذیة

الدستوري اللبنانيالنظام  - السلطات العامة  - القانون الدستوري   6055 
السلطة التنفیذیة - القانون الدستوري   3286 
السلطة التنفیذیة - القانون الدستوري  . 3281 

الحقوق و  -ممارسة  - مراجعات  - تاریخ  - القانون الدستوري 
 5222 الحریات

الصیاغة القانونیة -ثبات النص القانوني  - القانون الدستوري   2377 
دساتیر الدول - ري القانون الدستو . 3891 

نقض القوانین -رئیس الدولة  - القانون الدستوري   5389 
قانون الجمعیات األھلیة - سلطات الدولة  - القانون الدستوري   6921 

األردن - القانون الدستوري  3415 
العملیة اإلنتخابیة - اإلشراف القضائي  - القانون الدستوري  5244 

الدستوري المصري النظام- القانون الدستوري   1372 
القانون الدولي - القانون الدستوري  -القانون الدستوري الدولي   10085 

األنظمة  -القوانین األساسیة  - القانون الدستوري الجزائري 
 186 الدستوریة العربیة

الحقوق - القانون  3110 
نظم القانون  -حق الملكیة  -نظریة الحق  - القانون الروماني 

 3427 الخاص

اإللتزامات والتعاقد -األموال واألشخاص  - القانون الروماني   7389 



القوانین القدیمة - الشریعة اإلسالمیة  - القانون الروماني  . 7132 
مسائل األھلیة -تنازع القوانین  - القانون الشخصي   . 10274 

 -محكمة النقض  -التحوالتالتشریعیة المعاصرة  -القانون الزراعي 
 1315 المحكمة الدستوریة العلیا

التعدیالت المعاصرة -القانون الزراعي   7781 
اإلیجار األراضي  - القیود الملكیة الزراعیة  -القانون الزراعي 

التعاون الزراعي -حمایة البیئة الزراعیة  -الزراعیة   3013 

 1831 القانون الضریبي
الجزائر -لدعاوى تقسیم ا - الدعوى القضائیة  -القانون القضائي   4664 

النظریة العامة  - التحكیم  - القانون القضائي الدولي  . 3307, 3309 
المحاكمات المدنیة  -القانون القضائي الخاص  المرسوم  -

القرارات الرجائیة -طرق الطعن  -اإلشتراعي   3314 

المرسوم  -المحاكمات المدنیة  -القانون القضائي الخاص 
قواعد  - التنظیم القضائي  -اإلثبات  -الدعوى  -اإلشتراعي 

 اإلختصاص
3313 

 -القانون المصري العربي  -القانون القضائي الخاص الدولي 
 6427 . التحكیم التجاري الدولي

 9190 ,5147 القانون العام
 -التطھیر العرقي في القدیم  - القانون الجنا ئي  - القانون العام 

الوسیطالتطھیر العرقي في العصر  التطھیر العرقي في  - 
الجریمة الدولیة -المسولیة الدولیة -العصرالحدیث   

1356 

القانون المدني -القانون الخاص  - القانون العام   . 6359 
جریمة إستثمار الوظیفة - القانون العام  . 3906 

تطور عقود الدولة  -العولمة الثقافیة  -القانون العام اإلقتصادي 
 9765 بالعولمة

التشریع الجزائري -مضار الجوار  -القانون العقاري   274 
النشاط الصناعي -إستغالل العقار  -القانون العقاري   10531 المنازعات - 

القانون  -اإلمتیاز  -األمالك الوطنیة العمومیة  -القانون العقاري 
90-30  5792 

اإلدارة  -القانون العقاري  الجزائريالتشریع  -األمالك الوقفیة  -  6352 
مسح  -السجل العقاري  - الترقیم العقاري  -القانون العقاري 

المنازعات -األراضي   6015 

الجزائر -العقار السھبي  -القانون العقاري  5510 
مكافحة التلوث - القانون بیئي  . 1635 

 -اإلجراءات الجنائیة  -العقوبات  -األدلة الجنائیة  - القانون جنائي 
أصول المحاكمات -الجریمة  . 10419 

 - ھیئات الوظیف العمومي  -السجل التجاري  -القانون في الدساتیر 
 6765 .جرد األمالك الخاصة

األنترنت-التحكیم- القانون  7821 
األساس الفكري للحریة -الحریة الشخصیة  -القانونةالجنائي   7479 

تنفیذ  - الرقابة على األشخاص  - الوالیة في الجزائر  -القانوني 
الرقابة القضائیة -القوانین  . 2232 

إیطالي -إنجلیزي  - فرنسي  - رباعي اللغة  -القانوني   1918 
 7767 القاموس



 2655 القاموس القانوني
 7371 القارة اإلفریقیة

المحرر -المحكمة  -الوسائل اإللكترونیة  -القاضي   6817 
الجزاء اإلجرائي -القاضي   6820 

اإلسناد - القانون الجزائري  - القانون األجنبي  -القاضي   9157 
القانون الجنائي -القانون المدني  - القاعدة القانونیة  -القاضي   6900 

أصول المحاكمات -القاضي المدني   3244 
اإلجتھاد القضائي  - النزاعات القضائیة  -مھامھ  -القاضي اإلداري 

المصادر التكمیلیة - أثر اإللتزام  -  9050 

منازعات الملكیة العقاریة -القاضي اإلداري   4739 
القرارات  -الصفقات العمومیة  -المنازعات  -القاضي اإلداري 

 5041 .اإلداریة

الضبط اإلداري - الحریات العامة  -القاضي اإلداري  . 801 
 -المشروعیة الخارجیة  - القرار اإلداري  -القاضي اإلداري 

عیب اإلنحراف -القاعدة القانونیة  -المشروعیة الداخلیة   5916 

ثقة المواطن باإلدارة - دور تعزیزالقاضي  -القاضي اإلداري   8167 
قاضي  - إعداد وتأھیل القاضي  -التخصص  -القاضي الجنائي 

التنفیذ العقابي -التحقیق   3178 

القانون  - الرقابة  - المشروعیة  -القرار اإلداري  -القاضي الجنائي 
يالجنائ  7453 

المال العام -القاضي الجزائي   5551 
العقوبات التخییریة - السلطة التقدیریة  -القاضي الجزائي   4728 

اإلفراج  - المؤسسة العقابیة  - تفرید القضائي  -القاضي الجزائي 
 4864 المشروط

أحكامھ ومھامھ - القاضي الدستوري   4691 
التشریعات العربیة الدولیة - الشریعة اإلسالمیة  -القاضي الطبیعي   2632 

 - التشریع التجاري  -األحوال الشخصیة  - القانون المدني  -القاصر 
القانون التونسي - قانون العمل   10173 

وسائل عالجھا  -أزمة الشرعیة الجنائیة  -القاعدة الجنائیة  الرقابة  -
الفقھ الجنائي اإلسالمي -القانون الوضعي  -الد ستوریة   9841 

التشریعات العقاریة -الشھر المسبق  - القاعدة الرسمیة  1038 
التشریع  -الدین الضریبي  -النص الضریبي  -القاعدة الضریبیة 

 5178 الجزائري

مصادر  - قانون النظام القضائي  -القانون العام  - القاعدة القانونیة
مصادر اإللتزام -تعریف الحق  - القانون   2195 

 -تدرج القواعد  -مبادئ الشریعة اإلسالمیة  -القانونیة القاعدة 
 5901 ضمانات التحقیق

مصادر القانون  -القاعدة القانونیة   6972 نظریة القانون -القانون المدني -
تطبیق  - القانون المصري  -مصادر القاعدة  -القاعدة القانونیة 

 544 التشریع

 - نظریة الحق  - نونیة مصادر القاعدة القا -القاعدة القانونیة 
أحكام اإللتزام - مصادر اإللتزام  -اإللتزامات   1019 

نظریة الحق  -القاعدة القانونیة  اإلثبات - أحكام اإللتزام  - * 9556 



 - إستعمال الحق  -أركان الحق  -نظریة الحق  -القاعدة القانونیة 
أحكام اإللتزام -مصادر اإللتزام   2083, 4461 

نظریة الحق -القانونیة القاعدة   . 6852 
 - إنحالل العقد  -أثار العقد  -العقد  -نظریة الحق -القاعدة القانونیة 

 694 اإلرادة المنفردة

القانون -القاعدة القانونیة   . 1009 
المدرسة  -المدرسة الواقعیة  -الفقھ الحدیث  -القاعدة القانونیة 

 7865 . المثالیة

مصادر القانون -تطبیق القانون  -القاعدة القانونیة   6969 
مصادر القاعدة القانونیة  - تقسیم القواعد القانونیة  -القاعدة القانونیة 

تفسیر القانون -  1020 

مبادئ  - مصادر القانون  -تقسیمات القانون  -القاعدة القانونیة 
األوراق التجاریة -الشركات التجاریة  -القانون التجاري   6879 

القضاء -فلسفة القانون  -القانونیة القاعدة   . 4968 
نظریة الحق -القاعدة القانونیة  . 3104 

نطاق النقد الصحفي - القذف  . 9503 
الدعوى الجنائیة  -أسباب اإلباحة  -إفشاء األسرار  - السب  - القذف 

الحصانة البرلمانیة -  2620 

التقادم - العلنیة  - القذف   5124 
الجریمة -الصحافة  -قانون الصحافة  -القذف والتشھیر   3463 

القانون -الشریعة  -القذف السلبي   2566 
المشكالت  -المشكالت الموضوعیة  -اإلیذاء الخطأ  -القتل 

 1095 اإلجرائیة

التشریع الجزائري -الجریمة  -القتل الخطأ   8475 
عقوبة  -أركان جریمة القتل  - جریمة القتل الخطأ  -القتل الخطأ 

 10291 جریمة القتل

القتل -الجریمة  -القتل الرحیم   64 
 -المسؤولیة الجنائیة - البواعث على القتل  -العقاب  -القتل الرحیم 

 9274 حكم الشریعة اإلسالمیة

سبق اإلصرار والترصد -القتل العمد   5173 
جرائم و أحكام -القتل العمدي   4426 

المتعلقة القواعد - النزاعات المسلحة  -القتال   10305 
محكمة النقض -اإلجراءات الجنائیة  -التفتیش  - القبض  6121 

شركة المساھمة - القیم المنقولة   736 
النقود الورقیة - القیمة الشرائیة  الفقھ  - اإللتزامات  -الحقوق  - 

اإلقتصاد الوضعي -اإلسالمي   6993 

التعویض - التعسف  -الملكیة العقاریة  -القیود   2248 
السكك الحدیدیة -المصلحة العامة  -الملكیة العقاریة -القیود   5216 

حق الملكیة - الملكیة العقاریة الخاصة  -القیود الواردة  . 7557 
المصلحة العامة - التراث الثقافي العقاري  -القیود الواردة   . 5267 

التشریع الجزائري - حمایة الصید  -القیود البیئیة   7948 
القانونیةالقیود   10597 

حریة النشر -التقیید القانوني  -حریة الصحافة  -القیود القانونیة   3406 



اإلتصال- إتخاذ القرار - القیادة اإلداریة  6051 
العملیة اإلداریة- القیادة اإلداریة   1623 

الحق  -القضاء  - التشریع  - القید األول  حمایة  -التعاون الدولي  -
 6458 البیئة

التشریع الجزائري - حق اإلنتخاب  -حق الترشح  - إلنتخابي القید ا  195 
القانون الدولي -القدس   . 3160 

القانون الوضعي -القروض المصرفیة   1204 
الجزائر - ضمانات مخاطرھا  -القروض العقاریة  . 34 

أمین المكتبة -األھداف التربویة  - المكتبة المدرسیة  -القراءة   2685 
الشباب -القراءة   2859 

محكمة النقض -األحكام  -الفقھ  - القضائیة  -القانونیة  -القرائن   10472 
ا إلثبات الجنائي -القرائن الجنائیة   4298 

 -العنصر الموضوعي  -أنواعھا  - مفھومھا  -القرائن القضائیة 
 8180 الذاتي

اإلقرار -الشھادة  -القرائن القضائیة  القضاء -الیمین  -  - 4246 
القانون  -الفقھ الجنائي اإلسالمي  -العقوبة  -الجریمة  - القرابة
 3169 الوضعي

شرط  -التظلم اإلداري  - اإلختصاص القضائي  - القرار اإلداري 
اإلعتداء المادي - المیعاد   5837 

النفاذ والتنفیذ -إمتیاز لإلدارة  - القرار اإلداري  7683 
حكم  -الوقف و شروطھ  محل -وقف التنفیذ  - القرار اإلداري 

 9832 الوقف

ضوء القضاء - مجلس الدولة  - القرار اإلداري   8972 
عیوبھ -أنواعھ  - أركانھ  - القرار اإلداري   5243 

إتخاذ القرارات اإلداریة -نظم دعمھ  - القرار اإلداري   3803 
اإلدارة  - النشاط المرفقي  - المرفق العمومي  - القرار اإلداري 

اإلدارة الالمركزیة - المركزیة   10255 

 -البطالن النسبي  -العقد اإلداري  -البطالن  - القرار اإلداري 
 8452 المحكمة اإلداریة العلیا

النفاذ و اإلنقضاء - التعریف و المقومات  - القرار اإلداري   9830 
الطبیعة القانونیة - القرار اإلداري   2023 اإلجتھاد - الفقھ - 

ضوابط الشكل -الشكل  - القرار اإلداري   1359 
القضاء  - الرقابة القضائیة  - الترخیص  -الطعن  - القرار اإلداري 

النظام القانوني -السلطة التقدیریة  -اإلداري   8339 

القرار التنظیمي - القرار اإلداري   6756 
القضاء  - القرار اإلداري   3950 نصوص قانونیة -

التشریعات - القانون اإلداري  - القضاء الجزائري  - القرار اإلداري   5150 
العمل التشریعي - القرار اإلداري  . 1357 

دعوي اإللغاء -تأدیب الموظف  - القرار اإلداري   6278 
ضمانات التأدیب -تأدیب الموظف  - القرار اإلداري   10054 

تنفیذ القرار - القرار اإلداري   3259 
حجیة القرار - القرار اإلداري   739 



اإللغاء  -دعوى الوقف  - قاعدة اإلختصاص  - اإلداري القرار 
 6601 اإلداري

-- التظلم اإلداري -الطعن القضائي-الحكم التأدیبي- القرار اإلداري
الموظف العام-الجزاء-التحقیق-المحاكمة  6309 

الجزائر - تسبیب القرار  -المساءلة التأدیبیة  - القرار التأدیبي   6594 
السیادة الدولیة -المنازعات حل  -القرار الدولي   6564 

السفر - المنع  - األوامر -القرارات   10245 
أعضاء اللجنة العلمیة - القرارات الوزاریة   2790 

رئیس التنفیذ -القانون اإلداري  - القرارات اإلداریة  3799 
مجلس الدولة - القضاء  -الفقھ  -القرارات اإلداریة   9709 
 511 قاضي اإللغاء -القرارات اإلداریة 

إنھاء القرارات -القرارات اإلداریة  . 4243 
التنفیذ - أنواع القرارات اإلداریة  -القرارات اإلداریة   6300 

مبدأ المشروعیة  -القرارات اإلداریة   3518 رقابة اإلدارة -
أحكام وقف تنفیذھا -القرارات اإلداریة  . 8767 

مبدأ عدم الرجعیة -واردة اإلستثناءات ال -القرارات اإلداریة  . 2571 
تنفیذ القرارات -التشریع الجزائري  -القرارات اإلداریة   9045 

القاضي اإلستعجالي -القرارات اإلداریة   10315 
القرارات الدولیة -القرارات اإلداریة   5412 المنظمات الدولیة - 

اإلداریةالعقود  -تطبیق نظریة القرارات  -القرارات اإلداریة   6156 
دعوى اإللغاء -القرارات اإلداریة   5509 
دعوى اإللغاء  -القرارات اإلداریة  أسباب  -المنازعة اإلداریة  -

 5896 الطعن

القرارات القابلة لإلنفصال - دعوى اإللغاء  -القرارات اإلداریة   1301 
قاضي اإللغاء -سلطة اإلدارة  -القرارات اإلداریة   512 

القانون اإلداري -علم اإلدارة العامة  -اإلداریة القرارات  دعوى  - 
 9310 اإللغاء

القرارات اإلداریة في -أنواع القرارت اإلداریة-القرارات اإلداریة
 6443 التشریع الجزائري

 2104 القرارت اإلداریة
بصمات األصابع - إثبات الجریمة  - الفقھ اإلسالمي  - القرینة   3617 

 1026 القرض اإلستھالكي
الفقھ اإلسالمي -التعامل المصرفي  -اإلئتمان  - القرض المصرفي   6828 

اإلطار العام -المخاطر  - الضمانات  -القرض العقاري   8750 
تمویل السكن  -القرض العقاري   -الصیغ القانونیة للسكنات  -

 5236 اآللیات

التشریع الجزائري- تمویل المشاریع العقاریة-القرض العقاري . 6339 
 - علم الحاسوب  - برامج الحاسوب  - قرصنة البرمجیات  -القرصنة 

الحواسیب -الجرائم الحاسوبیة  . 7595 

قضایا -إلجتھاد القضائي -القرصنة   5361 
القرصنة  -القرصنة الصناعیة  -القرصنة التجاریة  -القرصنة 

آراء//أبحاث - الفكریة   5360 



القضائياإلجتھاد  - قضایا  -القرصنة   5362 
 -سلطات الدولة في المیاه الدولیة  -مخاطرھا  -القرصنة البحریة 

 1991 الطریق الدولي قناة السویس والبحر األحمر

اإلستراتیجیة الدولیة - القانون الدولي  -القرصنة البحریة   8768 
المحكمة العلیا -مجلس الدولة  - القانون المدني  -القسمة   6444 

القسمة الرضائیة -العقار  - القسمة  8428 
قسمة األعیان- أحكام -القسمة   -الفقھ اإلسالمي - قسمةالمال  - 

 3605 القانون المدني

القضاء -التشریع  - العقار الشائع  -القسمة النھائیة   . 128 
قیام الضمان - عقد القسمة  -العقار  -القسمة الرضائیة  . 9334 

القانون الوضعي -المدني القانون  -القسمة القضائیة   7428 
 -اإلستئناف  - اإلختصاص  - اإلثبات  - النقض التجاري  -القضاء 
 4139 اإلفالس

مجلس الدولة -القضاء   459, 460 
الرجوع القضائي -الھبة  -أحكام  -القضاء   9842 

 - التنفیذ  -إختصاص القاضي  - األمور المستعجلة  -القضاء 
 9420 ,9419 المنازعات الوقتیة

 -المجلس األعلى  -التسیر  -القضاة  -الحقوق  - الواجبات  -القضاء 
 5413 المجلس العلمي

الرقابة الدستوریة -المجلس الدستوري  -القضاء   1805 حقوق اإلنسان - 
المحاكم الشرعیة -القضاء  . 746 

المرأة -القضاء   1164 
قضاء المظالم -المظالم اإلداریة  -القضاء   7778 

الجھاز القضائي -اإلصالح اإلقتصادي  -التنمیة  -القضاء   9958 
علم النفس والقضاء -البحث العلمي  -القضاء  . 4237 

التحكیم -القضاء   3269 الوظیفة - 
الباحث الجنائي - الطب الشرعي  -القضاء   3238 

الدولة الزیانیة -القضاة  -القضاء   9980 
الجزائر -العھد البربري  -القضاء   3666 

الشریعة اإلسالمیة - الفقھ اإلسالمي  -القضاء  . 5984 
الدفوع - مقومات الدعوى  - قانون المرافعات  -القضاء   . 9395 

العقود - آثار اإللتزام  -مصادر اإللتزام  - القضاء المدني   6225 
محكمة النقض - المذكرات  - القضاء المدني   3788 

والتطبیقالنظریة  - القضاء المدني   725 
 9483 ,5994 ,5843 ,5839 القضاء اإلداري
فرنسا -أحكام المبادئ  - القضاء اإلداري  74 

العیوب  -البطالن  - إ جراءات التقاضي  -القضاء اإلداري 
 3828 إجراءات الطعون-مبدأ الشرعیة اإلجرائیة  -اإلجرائیة 

مجلس الدولة -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري   9836 
اإلختصاص القضائي -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري   9687 

مصر -اإلختصاص القضائي  -مبدأ المشروعیة  -القصاء اإلداري   1332 
أعمال اإلدارة -الرقابة  -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري   8330 



الرقابة  -الرقابة المتخصصة  -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري 
اإلدارة - السیاسیة   9540 

الدولة  - دیوان المظالم  -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري 
 4094 اإلسالمیة

قضاء  - قضاء التعویض  -مبدأ المشروعیة  -القضاء اإلداري 
 3087 التأدیب

النظریات -مبدأالمشروعیة  -القضاء اإلداري   8501 
مبدأ المشروعیة -مجلس الدولة  -القضاء اإلداري   10090 

قضاء  -اإلختصاص القضائي  -مجلس الدولة  -القضاء اإلداري 
القضاء اإلداري اإلسالمي -قضاء التعویض  -اإللغاء   9748 

النظریات والمبادئ -- مجلس الدولة  -القضاء اإلداري   8087 
قضاء اإللغاء -مجلس الدولة  -القضاء اإلداري   612, 706 

التشكیالت  - قضاء المزدوج  -مجلس الدولة  -القضاء اإلداري 
 3949 القضائیة

إجتھادات المحكمة اإلداریة العلیا في أربعین  -القضاء اإلداري 
تأمین -تأمیم  - أحوال مدنیة  - عاما  2551 

دعوى  - دعوى اإللغاء  -محكمة العدل العلیا  -القضاء اإلداري 
 555 الطعن

األنظمة اإلداریة -القضاء اإلداري   3277 
محكمة  -مجلس الدولة  - المحاكم اإلداریة  -اإلداري  القضاء

 5156 التنازع

 - قانون مجلس اإلدارة  -المحكمة الدستوریة  -القضاء اإلداري 
الدفوع  - القرار اإلداري  -العقود اإلداریة  -موسوعة شاملة 

 اإلداریة
8337 

مصر -الدولة  - النشاط اإلداري  -القضاء اإلداري   10020 
النظام اإلسالمي -اإلداري القضاء   3006 

المحكمة  -المحكمة اإلداریة  - الدعوى اإلداریة  -القضاء اإلداري 
 8338 الدستوریة

الخصومة اإلداریة -الدفوع الشكلیة  -القضاء اإلداري   9641 
القانون اإلداري -القضاء اإلداري   6566 

لجان  -اإلداري العقد  -الملكیة  -القرار إداري  -القضاء اإلداري 
 2552 .قضائیة

األمن  -اإلنحراف بالسلطة  -القرارات الكبرى  -القضاء اإلداري 
 94 القانوني

الدعاوي اإلداریة - القضاء اإلداري -القضاء اإلداري  2966 
القضاء العادي -القضاء اإلداري   8346 

اإلختصاصات القضائیة - إختصاص  -تنظیم  -القضاء اإلداري   7429 
شروط قبول  - إقامة الدعوى  - تنظیم اإلجراءات  -القضاء اإلداري 

تحریك الدعوى اإلداریة - الدعوى  . 9451 

تطور القضاء -القضاء اإلداري   2077 
 - جامعة  - رسوم وضرائب  -تموین  -تعویض  -القضاء اإلداري 

عرصات -جنسیة  - جمارك  . 2550 

توجیھات المیثاق -تعدیل القانون  -القضاء اإلداري   5154 
وسائل اإللغاء -أعمال اإلدارة  -دعوى اإللغاء  -القضاء اإلداري   - 3948 



 أشكال الرقابة
دعاوى قانونیة -القضاء اإلداري   - طعون التربیة و التعلیم  - 

 10456 طعون الجزاءات التأدیبیة

قضاء المظالم-رفع الدعوى -القضاء اإلداري   4082 
الدفوع اإلداریة -قانون النیابة اإلداریة  - القضاء اإلداري  8341 

قضاء اإللغاء -القضاء اإلداري   3520 
الرقابة - القرارات اإلداریة  -قضاء اإللغاء  -القضاء اإلداري   9662 

قضاء التأدیب  - قضاء التعویض  -قضاء اإللغاء  -القضاء اإلداري 
المشروعیةمبدأ  - طرق الطعن في األحكام اإلداریة-  3083 

قضاء التأدیب -القضاء اإلداري   3522 
طرق الطعن - قضاء التعویض  -القضاء اإلداري   3521 

األردن - دعوى اإللغاء -مبدأ المشروعیة -القضاء اإلداري   8987 
اإلنحراف  - عیب مخالفة القانون  -قضاء اإللغاء  -القضاء اإلداري

 9541 في إستعمال السلطة

القانون -سالم اإل -القضاء  3795 
القواعد و المیزات - اإلختصاص النوعي  -القضاء المستعجل   5501 
 - القرارات اإلداریة  - اإلختصاص الدولي  -القضاء المستعجل 

القضاء -الفقھ  - اإلختصاص النوعي   3135 

اإلختصاص النوعي-القواعد و المیزات  -القضاء المستعجل   5500 
 8049 الموارد اإلداریة - القضاء اإلستعجالي
 10329 ,597 القضاء المصري

الثورة التحریریة -القضاء  902 
الجرائم  - نظام المحلفین  -التطبیقات القضائیة  - القضاء البریطاني 

 8548 السیاسیة

 4417 قضاء األحداث -حقوق ضحایا الجریمة  -القضاء الجنائي 
قواعده -مبادئھ  -القضاء الجنائي   2120 

المحاكم -القضاء الجنائي   6080 
اإلسالم -القضاء الجنائي   6768 

المسئولبة العقدیة -القضاء الجنائي   7711 
 -الدعم اإلداري  -أ . م.الو -التنظیمات الفدرالیة  -القضاء الجنائي 

المتقاضون -المحامون  - اإلجراءات القضائیة   7331 

الدعوى الجنائیة -الدعوى المدنیة  -القضاء الجنائي  . 10109 
الجنایات - الدعوى المدنیة  - جرائم القتل  -القضاء الجنائي   1730 

حق الدفاع -القضاء الجنائي   10112 
القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  -حقوق الدفاع  -القضاء الجنائي   4171 

تنفیذ القانون -القانون الدولي اإلنساني  - القضاء الجنائي الدولي   9011 
نظامھا-طبیعتھا- نشأتھا- القضاء الجنائي الدولي  8064 

القبض و -المحكمة-التطور التاریخي- القضاء الجنائي الدولي
المحكمة-التقدیم  1495 

 3225 ,1516 القضاء الدولي
المحكمة الدولیة - اإلستثناءات  - مبدأ اإلختصاص  - القضاء الدولي   

. 5329 



التسویة بواسطة القضاء  -الدولیة المنازعات  - القضاء الدولي 
 2765 الدولي

دراسة فقھیة  -إتفاقیة بروكسل  -المحاكم العربیة  - القضاء الدولي 
 6429 . قضائیة

المحكمة الجنائیة الدولیة - المسؤولیة الدولیة  - القضاء الدولي   7417 
المحكمة الدولیة -الجنائي  - القضاء الدولي   . 2817 

القواعد القانونیة -تكوین المحاكم الدولیة  -اإلقلیمي القضاء الدولي   
. 3153 

إختصاص  -المحاكم الجنائیة الدولیة  -القضاء الدولي الجنائي 
عالقات المحكمة الجنائیة -المحكمة الجنائیة   6775 

 -المحاكم اإلقلیمیة  -المحاكم الوطنیة -القضاء الدولي الجنائي 
الجنائیة الدولیةالمحكمة  -المحاكم الدولیة   . 4341 

 8383 القضاء الدولي الجزائي
الدعوى  - غرفة اإلتھام  -أحكام البطالن  -القضاء الجزائي 

 6334 الجزائیة

اإلختصاص الدولي - القضاء الجزائري   8400 
-إختصاص القضاء العادي في الجزائر - القضاء الجزائري

 9111 إختصاص القضاء اإلداري

 9907 القضاء الدستوري
 -تحلیل مضمون الحجیة  -مصادر القانون  - القضاء الدستوري 

 7787 األثر الرجعي

 -الرقابة القضائیة  -التشریع الظني  -القاضي  - القضاء الدستوري 
القضاء الفرنسي - القضاء المصري   621 

القانون - الفقھ اإلسالمي  - الدفع الموضوعي  -القضاء الشرعي   5260 
القضاء اإلداري  -القضاء العدلي   9908 اإلختصاص -

األحكام العسكریة -إجراءاتھ  - القضاء العسكري   10198 
اإلجراءات الجزائیة  - المحكمة العسكریة  - القضاء العسكري 

العقوبات -العسكریة   8949 

محكمة النقض -المحكمة العسكریة العلیا  - القضاء العسكري   8518 
العسكريالتحقیق  - القضاء العسكري   2007 

القرارات و  -الدعوى العامة  -الصالحیات  - القضاء العسكري 
 1986 األحكام

حقوق اإلنسان - القضاء العسكري   . 8069 
القضاء اإلستعجالي -القضاء العقاري   9268 

 10329 ,597 القضاء الفرنسي
العدالة - القضاء في اإلسالم   1053, 1054 

المشروعیة- الرقابة -القضاءاإلداري  5893 
القانون- الفقھ اإلسالمي- اإلسالم-القضاء  3794 

التجاریة و البحریة  - الجنائیة  -غرفة األحوال الشخصیة  -القضاة 
المدنیة -اإلداریة  -  928 

 10574 القضاة المحترفین
لوائح الدعاوى - المحاكم الشرعیة  - األحكام  -القضایا   9401 

 7878 القضایا المدنیة



المسؤلیة الجزائیة -القضایا الجزائیة   1320 
المفاھیم والبنى - القضایا المعاصرة  -القضایا السیاسیة الدولیة   386 

القانون الجزائري -التفویض  - المرفق العام  -القطاع الخاص   1266 
التشریع الجزائري -إدماج األراضي الفالحیة  -القطاع العمراني   893 

 8515 القصة السوریة
الحطأ العمد - الغش  -القصد الجنائي  - القصد المدني   2709 

جریمة اإلبادة الجماعیة - المسؤولیة الجنائیة  -القصد الجنائي   4242 
القصد  -القصد المتعدي  - القصد اإلحتمالي  -القصد الجنائي 

 7981 الخاص

القانون  -مدینة القدس  -اإلحتالل اإلسرائیلي  - القضیة الفلسطینیة 
 6929 الدولي

المنازعات - األثار  -األھمیة  -المكانة  -التطور  - نشأة  - العمل   1806 
اإلسالم -اإلنسان  -اإلیمان  - العلم   4873 
اإلنسان و القرآن - المعرفة  - العلم   4315 

 -المنھج اإلستداللي  - مناھج العلوم  -المعرفة العلمیة  - العلم 
 9142 المنطق

مناھج البحث العلمي - العلمي البحث  - العلم   7864 
تصمیم  -تحلیل البیانات  -مناھج العلوم  - البحث العلمي  - العلم 

 1328 البحث

التصرفات اإلداریة -السلطة اإلداریة  -العمل اإلداري  . 5898 
التشریعات البحریة -البحار  - الربان  - العقد  - العمل البحري   6243 

 3221 العمل التشریعي
المسؤولیة الدولیة -العمل الدولي   12 

حمایة الصحفیین -القانون الدولي  -العمل الصحفي   892 
المعیار اإلجرائي -المعیار الشكلي  -القانون العام  -العمل القضائي   

. 882 

أعمال مرفق القضاء-مسؤولیة الدولة- العمل القضائي  1249 
األحكام ا لعامة  - العمل الفردي  قانون  - الخصائص  -  اإلنقضاء -

 6304 العمل

 9052 العملة الوطنیة
مفاھیم معاصرة -إدارة  - العلوم اإلداریة  . 7028 

قانون -األحوال الشخصیة  - العلوم اإلجتماعیة  3062 
األنظمة السیاسیة -العلوم اإلجتماعیة   9247 

القانون البحري -العلوم اإلجتماعیة   4313 
الطعن - األحكام الجزائیة  -القانون الجنائي  -العلوم اإلجتماعیة  . 8363 

العقاب-القانون الجنائي  -العلوم اإلجتماعیة   6562 
منھجیة - العلوم اإلنسانیة  -العلوم اإلجتماعیة   7420 

 - تقنیة المعلومات  - حقوق اإلنسان  - العلوم اإلجتماعیة، قانون 
 10222 العصر الرقمي

 10623 العلوم القانونیة
 7111 نظریة القانون -العلوم القانونیة 

نظریة الحق -العلوم القانونیة   1537, 6699 



 - تصنیف القواعد القانونیة  -نظریة القانون  -العلوم القانونیة 
تطبیق وتفسیر القانون -الرقابة الدستوریة  . 5194 

التشریع  - الشریعة اإلسالمیة  -النظریة العامة  -العلوم القانونیة 
 5152 . الجزائري

القانون الجزائري -النظریة العامة  -العلوم القانونیة   10641 
القوانین الجزائریة -العلوم القانونیة   8206 

الدعوى  -الحقوق السیاسیة  -القوانین العربیة  -العلوم القانونیة 
 2652 المدنیة

العلوم السیاسیة - العلوم اإلقتصادیة  -العلوم القانونیة   10672 
الدعوى القضائیة -شبكة األنترنت  -العنوان اإلكتروني   9577 

المنتخبین - النصوص التنظیمیة  -اإلنتخابات  - العملیات اإلنتخابیة   905 
أنواعھا  -العملیات المصرفیة  األوراق  - اإلشكاالت القانونیة  -

الرھن -التجاریة   761 

 672 العملیات البنكیة اإللكترونیة
اإلنتخابیةالعملیة   831 

 8214 القانون التجاري - العالمات التجاریة
الملكیة الفكریة  -المنفعة  - الملكیة الصناعیة  - العالمات التجاریة  - 

المحل التجاري -النماذج الصناعیة   4050 

التزویر -األسماء التجاریة  - العالمات التجاریة   4028 
القانون -األعمال التجاریة  - العالمات التجاریة   10311 

األسماء التجاریة -البیانات التجاریة  - العالمات التجاریة   241 
التشریع األردني - العالمات التجاریة   7753 

قانون - العالمات التجاریة   8158 
 7793 العالمة التجاریة
الحمایة القضائیة - الحمایة القانونیة  -العالمة التجاریة   2131 

آلیات الحمایة المدنیة -نشوء الحق  - تمییزھا  -العالمة التجاریة   4925 
جریمة بیع المنتجات -العالمة التجاریة   763 

 7941 العالئق الثقافیة
المنظمات العالمیة  -الرأي المؤید  -العالقات الثقافیة الدولیة 

منظمة الیونیسكو - المتخصصة   . 4100 

 8205 ,6205 ,4965 ,4117 العالقات الدولیة
المسؤولیة الجنائیة - المنظمات اإلقلیمیة  -القات الدولیة الع  5099 

القانون - المنظمات الدولیة  -العالقات الدولیة   6732 
اإلسالم -العالقات الدولیة   3393 

القانون الدولي العام - اإلسالم  -العالقات الدولیة   4372 
نظام األمن  - توازن القوى  - النظام السیاسي  -العالقات الدولیة 

 5255 .الجماعي

الوالیات المتحدة -البلدان العربیة  -العالقات الدولیة   1654 
الحمایة القانونیة الدولیة -العالقات الدولیة   2695 

الطاقة النوویة -الحرب العالمیة الثانیة  -العالقات الدولیة   1115 
القانون الدولي -العالقات الدولیة   7862 اإلسالم - 

القطبیة الثنائیة - األمركة  - العولمة  -العالقات الدولیة  . 18 



القضایا الدولیة - فواعل العالقات الدولیة  -العالقات الدولیة   2088 
 -الصراع الدولى  - الحرب الباردة  - العالقات الدولیة المعاصرة 

 638 التنظیم الدولي

ةالعولم- أسس-قانون- التطور التاریخي-العالقات الدولیة  10489 
السیاسة الدولیة - العالقات الخارجیة   2089 

الجنسیة -مركز األجانب  -أحكام دولیة -العالقات الخاصة   . 7768 
 -القضاء الدولي - الشریعة اإلسالمیة  -العالقات الخاصة الدولیة 
 5885 . تنازع القوانین

القانون الدولي -القنصلیة  - العالقات الدبلوماسیة  5237 
القانون الدولي العام -العالقات الدبلوماسیة  -العالقات القنصلیة   9262 

تلمسان - زواوة  - الحضارة  -العالقات العلمیة  . 911 
الدولیة -العالقات العامة  . 4102 

جماھیر المنظمة -اإلتصال  -الرأي العام  -العالقات العامة   3647 
 7031 العالقات العربیة اإلفریقیة

البرلمان  -الحكومة  -الوظیفة  العالقة الدستور - مجلس األمة  -  6780 
03/06أحكام األمر  -اإلدارة  - الموظف  -العالقة التنظیمیة   731 

العالقة  -مركز الموظف  - اإلدارة العمومیة  -العالقة التنظیمیة 
العون المتعاقد -التعاقدیة   4690 

وى الجنائیةالدع -الحمایة الجنائیة  -العالقة الزوجیة   7507 
الحكم  -الدعوى العمومیة  -القاعدة الجنائیة  -العالقة الزوجیة 

 5086 الجزائي

التشریع الجزائري -العامل  - الموظف  -العالقة القانونیة   10512 
 9904 ,6384 ,519 العولمة
عقود المشتقات  -المنازعات اإلستثماریة  - الموظف  -العولمة 
 6468 .المالیة

حمایة البیئة -التنمیة العامة  - المنظمة الدولیة اإلفریقیة  -العولمة   6454 
العالم الثالث -الھویة الثقافیة  -العولمة   8450 

الشریعة اإلسالمیة -اإلقتصاد الدولي - اإلسالم  -العولمة   3265 
اإلقتصاد المالي -البلدان العربیة  -اإلقتصاد الدولي  -العولمة  . 4369 

اإلقتصلد الدولي -التجارة الدولیة  -العولمة  . 6336 
الدولة - العقاب  - التجریم  -العولمة   9643 

األمن الدولي - الحرب اإلقتصادیة  -العولمة   10435 
الدول المعاصرة - الحق في التنمیة  -العولمة   9592 

حقوق اإلنسان -السیادة  -العولمة   818 
اإلتحاد  -حقوق اإلنسان  - الحدیث القانون الدولي  -العولمة 

 1522 األروبي

اإلمارات العربیة المتحدة  -األمن القومي الوطني  - العولمة وأثرھا 
الجرائم اإلقتصادیة -  4720 

اإلستراتیجیات -إدارة المنظمات العالمیة  -العولمة  9656 
السیاسات النقدیة  -السیاسات التجاریة  -العولمة اإلقتصادیة 

السیاسات اإلستشاریة -یة والمال  135 

القوانین  -الحقوق السیاسیة  -الحقوق المدنیة  - العھد الدولي 
 8552 الجزائریة



التشریع الجزائري -الطعن  - العمران   3730 
 - التمثیل أو اإلنابة -الغبن  -العقود  -اإلكراه  -الخداع  -الغلط 
 7072 إنحالل العقود

القانون المدني -الرضا  -اإلستغالل  -اإلكراه  -التدلیس  -الغلط   4128 
النزاع -ھیئة التحكیم  - محل التحكیم  - العنصر الشخصي   3753 

اإلحتیال -المادة السامة  - السالح  -اإلكراه  -التھدید  -العنف   9946 
المشكالت اإلجتماعیة - الجریمة المنظمة  -العنف   6551 

النفسیة الصدمة -المراھقة  -الطفولة  -العنف   8201 
األشكال المعاصرة -ثقافة السلم  -العنف   2826 

أنماط عنف المعلومات - عنف المعلومات  -العنف  . 10194 
المعالجة الفقھیة -األسرة المسلمة  - العنف األسري   5846 

الجرائم -القانون الجنائي  - العنف األسري   10128 
الفقھ اإلسالمي  - العنف األسري  األسري العنف  -  682 القانون الجنائي -

الشریعة اإلسالمیة - القانون الدولي  -المرأة  - العنف الجنسي   1309 
العلوم السیاسیة -القانون الدولي  -العنف السیاسي  . 3644 

المواجھة الدولیة - اآللیات القانونیة  -العنف ضد المرآة   485 
اإلستراتیجیة األممیة -العنف ضد المرأة   7666 
العنف -تجریم العنف  -العنف ضد المرأة   6362 

 4917 العنف في اإلعالم و اإلتصال
األزمة العالمیة - مصر  -العالم العربي   1191 

األمن العام -العالم العربي   1783 
المخالفات - مؤتمرات  - تخطیط المدن  -العالم العربي   2220 

العقاب -التجریم  -العاھة العقلیة   5847 
القانون الخاص - اإلثبات  - الظاھر   7020 
القانون الدولي - الجریمة  - الظاھرة اإلجرامیة   2993 

اإلستغالل الغابي - حمایات الغابات  -الغابات   4895 
اإلتفاقیات الدولیة - الغتفاقیات القضائیة   8317 

السلطة -العدل   10605 الحریة - القانون - 
اإللكترونيتنفیذ العقد  - العدول   1833 

القانون الدولي العام -العدوان   6219 
 878 العدوان التركي
 7031 العدوان على العراق

التشریع الجزائري - التصالحیة  - العدالة   330 
الشریعة اإلسالمیة - القانون المدني  -القاعدة القانونیة  - العدالة  . 374 

 8514 . حقوق اإلنسان - العدالة الجنائیة
معاییر األمم المتحدة - منع الجریمة  -العدالة الجنائیة   3059 

النظم اإلجرائیة -الدول العربیة  -المحاكمة  -العدالة الجنائیة   8309 
القانون الوضعي  -الجرائم اإلرھابیة  -التصالحیة  -العدالة الجنائیة 

الفقھ اإلسالمي -  6984 

حمایة القانونیةال -القانون الجنائي  -العدالة الجنائیة   10352 
قیام المسؤولیة -اإلنسانیة  - العدالة الجنائیة الدولیة   . 3068 



 -معاھدات اإلستثمار  -أحكام اإللغاء  -الوكالة  -العدالة الضریبیة 
التنمیة اإلقتصادیة -الصیرفة   8988 

تكالیف التدخل -المعاملة الضریبیة  -العدالة الضریبیة   6508 
 -الرضاع  -الطالق  -الفراق  -عدة المتوفى  - العدة بالحیض

 3190 الحضانة

میزانیة البلدیة -العجز المالي  . 9636 
الدیون الخارجیة -العجز المالي   9001 

الحرب مع  -الدیمراقطیة  -صناعة القرار  -العروبة الجدیدة 
 1979 إسرائیل

 - أنواع الظروف  -خصائص الظروف المخففة  -الظروف المخففة 
 10647 تخفیف العقوبة

القانون  -جریمة القتل العمد  -األعذار المخففة  -الظروف المشددة 
 9454 الجزائري

الفقھ اإلسالمي - القانون المدني  -الظروف الطارئة   1174 
تعدیل العقد -القوة القاھرة  -تنفیذ اإللتزام  -الظروف الطارئة   4950 

اإلدارة -قضاء اإلداري ال -اإلعتراف التشریعي  - الغرامة   1424 
التنفیذ - اإلدارة  - األحكام اإلداریة  -الغرامة التھدیدیة   584 

أشخاص القانون العام -الغرامة التھدیدیة  . 4221 
األحكام القضائیة -المواد اإلداریة  -الغرامة التھدیدیة   4727 

القضاء المدني -الغرامة التھدیدیة   5454 
شؤون األسرة - العرائض القضائیة   8405 

 7035 العرب
 -الفكر القومي  - إسرائیل  - اإلنتخابات األمریكیة  -العرب 

الھجرة اللبنانیة - المواطنة  . 1980 

القانون المدني - الفقھ اإلسالمي  - العربون  2782 
الجزائر -التعاقد  - القانون المدني  - العربون   1947 

بیع العربون - دالالت العربون  -العقود  - العربون   2020 
الوصیة -الھبة  -البیوع  -الودائع  -العرف   2684 

عقود البیع  -قانون اإلیجارات  -الغرف التجاریة  األحكام القانونیة  -
 7901 الجرائم -

القانون -القرارات التنفیذیة  -الغرف التجاریة   1857 
مصر -القاعدة الدستوریة  - األنظمة السیاسیة -العرف الدستورري   4095 

األوراق المالیة - التوظیف الجماعي  -الغرفة التادیبیة   382 
الغش  - الغش البرلماني  -القانون الخاص  - الخداع  - الغش 

 7723 المعلوماتي

قانون المرافعات -التماس  - الطعن  -الخصوم  - الغش   7846 
التشریع الجزائري - الغش التجاري اإللكتروني  - الغش   8381, 8382 

السجل التجاري - تشریعات  - الغش   1854 
الغش  - األحكام الدستوریة العلیا  -محكمة النقض  -الغش و التدلیس 

 3559 التجاري

التنفیذ - التقاضي  -الغش اإلجرائي  . 1168 
المنتجات الغذائیة -جرائم الغش  - الغش التجاري   4069 

القیود - القیاسیة المواصفات  -البیوع التجاریة  - الغش التجاري  - 8156 



األوصاف -الالئحة التنفیذیة   
القصد الجبائي -آثارة المالیة  - الغش الجبائي   8599 

 6254 الغش الضریبي
مراكز  -المصالح المركزیة  -الرقابة الجبائیة  -الغش الضریبي 

 4726 الضرائب

الثقافة -الغزو الفكري  جریمة -األمن  -   1055 
المنظمات الدولیة -العضویة   5088 

المسؤولیة التأدیبیة -الحصانة البرلمانیة  - العضویة البرلمانیة   8091 
الفقھ اإلسالمي -المغصوب  - الغصب   8724 

الشریعة اإلسالمیة -القوانین العربیة  - الغصب   1894 
الجریمة  -األنترنیت  -األمن والمعلوماتیة  - العصر المعلوماتي 

 3380 .المعلومات

المحاكمات الجزائیة، قاموس -العقوبات   7027 
حریات عامة -البیئة  -العمل  -النقل  -العقوبات   2278 

القضاء الشرعي -اإلجراءات الجنائیة  - الحدود  -العقوبات   9713 
الجرائم -العقوبات   7460 

الجنایات  - الجریمة  -العقوبات  عقوبات - الجنح  -  8566 
العقوبات -القانون الجنائي  -الدعاوى  -العقوبات   3369 

القانون الجنائي -العقوبات   53 
الجرائم ضد األفراد -القانون الجنائي  -العقوبات   3942 

العاملون -العمل والعمال  -العقوبات   3339 
 -األفعال واألشخاص الخاضعون للعقوبة  -العقوبات وتدابیر األمن 

 5934 . الجنایات والجنح والعقوبات

04- 11القانون رقم  -المرقي العقاري  -العقوبات اإلداریة   6548 
الضمانات الشكلیة -العقوبات اإلداریة   6297 

 4917 العقوبات اإلقتصادیة
میثاق األمم المتحدة -العقوبات اإلقتصادیة   1673 . األمن والسلم - 

عصبة األمم -الجزاء الدولي  -العقوبات اإلقتصادیة  المنظمات  - 
 5014 القانون الدولي المعاصر - الدولیة

 245 حقوق اإلنسان -العقوبات اإلقتصادیة الدولیة 
 -حقوق اإلنسان  - مجلس األمن  -العقوبات اإلقتصادیة الدولیة 

 1670 قانون دولي

حقوق اإلنسان -العقوبات اإلقتصادیة الدولیة   5945 
حقوق اإلنسان -العقوبات اإلقتصادیة الدولیة  . 10229 

المجلس التادیبي -النظام القضائي  -العقوبات التأدیبیة   8763 
سقوط العقوبة - المعوقات  -العقوبات البدنیة   6809 

 - السجون  -اإلعدام  - القضاء  -الفقھ  -العقوبات الجنائیة 
العفو الشامل -وقف التنفیذ  -المسجونین   9774 

 1380 العقوبات الدولیة
حقوق اإلنسان -العقوبات الدولیة   . 9715 

القانون الجنائي - الجریمة  -العقوبات الجزائیة   955 
الحریة قصیرة المدة -التشریع المغربي  -العقوبات السالبة   2760 



العراق - میثاق األمم المتحدة  -العقوبات غیر العسكریة  . 8253 
 -الجمركیة الجرائم  -اإلختصاص النوعي  -النیابة العامة  -العقوبة 

 7834 العقوبة البدنیة

التكییف القانوني - األنظمة  -التنفیذ  -العقوبة   2249 
القانون -الشریعة  -اإلتجار  - تعاطي المخدرات  -العقوبة   9970 

مبدأ التناسب - السلطة التقدیریة  -العقوبة التأدیبیة   369 
ضمان الموظف -القرار التأدیبي  -العقوبة التأدیبیة   891 

مجالس  -األنظمة المختصة  -تأدیب الموظفین  -العقوبة التأدیبیة 
رد اإلعتبار - التأدیب   888 

الموظف-العقوبة التأدیبیة   7104 
جریمة الرشوة - العقوبة بالتقادم   4973 

 9559 العقود
السعودیة - المقاولة  -الوكالة  -الرھن  - العقود  668 
البیع عقود  -أحكام وقوانین  -العقود   -عقد الھبة  -عقد المقایضة  -
 - عقد الصلح  -عقد القرض و الدخل الدائم  -عقود الشركات 
 محكمة النقض

6884 

الطبیعة القانونیة  - التحكیم فیھا  -األشغال الدولیة  -العقود  - 
الدول - األشخاص   2018 

الوكالة -الفضالة  -العقود   4370 
 4451 قانون اإلیجار - القانون المدني- التنازل - أحكام التنازل  -العقود 

الملكیة -العقود   -B.O.T 954 
الوكیل العقاري -العقد العمولة  -الوكالة  -العقود   476 

حوادث السیارات -التأمین اإلجباري  -العقود   2158 
التوقیع  - اإلیجاب و القبول  -التجارة اإللكترونیة  -العقود 

 8713 اإللكتروني

التوقیع  -حمایتھا  - إثباتھا  -أركانھا -التجارة اإللكترونیة  -العقود 
 1200 اإللكتروني

البیع -العقود   10182 
 -واجب البائع  -واجب المشتري  -العیوب الخفیة  -البیع  -العقود 

المقایضة - حق البائع  -حق المشتري  . 7082 

المقایضة  - التصرفات القانونیة  -العقود  الدخل  - الشركة -الھبة  -
القسمة - الكفالة  - الوكالة و الودیعة  -  7695 

اإلتفاقیات -التجارة الدولیة  - الدول النامیة  - التكنولوجیا  -العقود   10501 
 -اإلجراءات المدنیة  -القانون  -التراضي  -التعاقد  -العقود 

 3875 اإلنترنت

المرافعاتدعاوى  -الدعاوى التجاریة  - الدعاوى الجنائیة  -العقود   8166 
 -العمل  -الشركات  - الوكالة  - الرھن الرسمي  -الصلح  -العقود 

 8308 الدخل

ا لدعاوى -الصیاغة  -العقود   9426 كسب الدعاوى - 
القانون -العقود   8269, 9742 

الفقھ اإلسالمي - القانون المدني  -العقود   7112 
عقد السمسرة -الوكالة عقد  - البیوع  - القانون التجاري  -العقود   2909 

القانون المدني - اإللتزامات  -كتابة العقود  -العقود   2635 



المشتري  -الضمان  - عقد البیع و المقایضة : العقود  الشھر -
السجل العیني -العقاري   539 

القانون اإلداري - تشریع العمل  - العقود المھنیة و اإلداریة   2214 
المھندس اإلستشاري - المسؤولیة المدنیة  -العقود اإلنشائیة   3507 

الدفاتر التجاریة - التجارة اإللكترونیة  -العقود اإللكترونیة  - - 
 1060 منظمة التجارة

التحكیم اإللكتروني -العقود اإللكترونیة   1221 
البیع - المصارف اإلسالمیة  - العقود المالیة   9055 

عقد الوكالة  - المقاولة  -المدني  القانون - العقود الواردة على العمل 
أحكام النقض -  4144 

األجانب - األشخاص  -الدول  -العقود المبرمة   3756 
النظام القانوني -القانون الدولي العام  -العقود المبرمة  األشخاص  - 

 3304 األجنبیة

الحقوق  -القانون  - المقاولة  - اإلیجار  -البیع  - العقود المدنیة 
 4403 القانونیة

القوانین  -حمایة النظام العام  -القانون الجنائي  - العقود المدنیة 
 2172 اآلمرة

عقد البیع - العقود المدنیة   9692 القانون المدني - 
اإلنترنت -اإلدارة -العقود   2651 

 4326 ,2104 العقود اإلداریة
 الدعاوى - المحكمة اإلداریة  -القضاء اإلداري  - العقود اإلداریة
 8340 اإلداریة

إبرام العقود اإلداریة  - العقود اإلداریة   -الصفقات العمومیة  -
 3955 نھایتة العقود اإلداریة -منازعات الصفقات العمومیة 

أحكام إبرامالعقود اإلداریة  - العقود اإلداریة   9879 آثار العقد اإلداري -
لمسؤولیة ا -توقیع الجزاءات  -مركز اإلدارة  - العقود اإلداریة 

 9458 العقدیة

نھایة العقود اإلداریة -أسس العقود اإلداریة  - العقود اإلداریة   3534 
نھایة العقود اإلداریة - معاییر التمییز  - العقود اإلداریة   90 

مجلس الدولة -المنازعات  -التنفیذ - اإلبرام  - العقود اإلداریة   6316 
إلتزامات المتعاقد -اإلدارة المتعاقدة  - العقود اإلداریة   361 

حقوق المتعاقد -إلتزامات المعاقد  -األحكام العامة  - العقود اإلداریة   3252 
الكویتي - الفرنسي  -المصري  - التحكیم  - العقود اإلداریة   8314 

التصالح - التحكیم  - العقود اإلداریة   3091 
ذج من نما - البالغات  -التعلیمات - التشریعات  - العقود اإلداریة 

 7890 . الغقود اإلداریة

التشریعات الناظمة  - العقود اإلداریة   - لبنان - العقد اإلداري  -
 7889 سوریا

الحقوق و اإللتزامات -القانون اللیبي و المقارن  - العقود اإلداریة   7364 
التشریع -القضاء  - الفقھ  - العقود اإلداریة   3593 

عقد التورید -صور العقود  - العقود اإلداریة   6296 
القانون -شبكة اإلنترنت  - العقود اإلداریة   9391 

غرامة التأخیر - العقود اإلداریة   6095 



 -عقد التورید  - عقد المساھمة  -عقد اإللتزام  - العقود اإلداریة 
 2965 منازعات العقود

 7368 .العقود اإلداریة
المدنيالقانون  - الفقھ اإلسالمي  -العقود اإلحتكاریة   9899 

البیوع اإلئتمانیة  -الثمن  - عقد البیع  -العقود المسماة   4456 الضمان -
عقد المقایضة -أحكام البیع  -العقود المسماة   7891 

الكراء -البیع  -الوكالة  -العقود المسماة   3354 
القانون المدني - اإلیجار  -العقود المسماة   8670 

اإلیجار -البیع  -المدني القانون  -العقود المسماة   4187 
عقد البیع -العقود المسماة   8694 

الكفالة  -الحساب المشترك  -التحویل المصرفي  -العقود المصرفیة 
 419 .المصرفیة

عیوب اإلرادة على القوة  - صحة التراضي  -العقود المعلوماتیة 
بیع األموال المستقلیة - الملزمة   6527 

الجزائر - الید المفتاح في -العقود   2316 
الملكیة العقاریة -العقود التوثیقیة   1939 

 - الشفعة  - التشریع الجزائري  -حق اإلنتفاع  -العقود التبرعیة 
 8420 الوقف

عملیات البنوك  - الرھن التجاري  -البیع التجاري  -العقود التجاریة 
إیداع الصكوك -الودائع المصرفیة  -  2159 

العقد البحري - البیع سیف  -العقود التجاریة   6610 إلتزامات المشتري - 
اإلفالس  -العقود التجاریة  عقد السمسرة  -عقد البیع  - عقد اإلیداع  -

عقد نقل األشخاص - عقد نقل الجوي  -  1773 

-العقود التجاریة  عقد  - عقد الوكالة بالعمولة  -البیوع التجاریة 
األوراق  -البنوك التجاریة  -عقد النقل  -الرھن التجاري  -السمسرة 
 التجاریة

2997 

الرھن  -الوكالة التجاریة  -البیع التجاري  -العقود التجاریة 
السمسرة - التجاري   7515 

الوكالة  - الرھن التجاري  -البیع التجاري  -العقود التجاریة 
البنوك  - عقد نقل التكنولوجیا  -السمسرة -التجاریة   7522 الودائع البنقدیة-

الرھن  -الوكالة بالعمولة  -البیع بالتقسیط  -العقود التجاریة 
اإلئتمان المصرفي  - الحسابات المصرفیة  -نقل البضلئع  - التجاري 

الصكوك التجاریة -  
6029 

 -السمسرة والوكالة بالعمولة  - الرھن التجاري  -العقود التجاریة 
 4414 عقد النقل

عملیات البنوك -العقود التجاریة   8948 
عقد الرھن  -عقد البیع التجاري  -عقد النقل  -العقود التجاریة 

 2081 اإلفالس -التجاري 

عقود  - اإللتزامات العقدیة  -عقد النقل  -عقد البیع  -العقود التجاریة 
السمسرة - التوسط   6990 

 6431 .القواعد الموضوعیة  -العقود الدولیة 
 4396 العقود المالیة - العقود التجاریة -العقود الدولیة 

منازعات  -بطالن العقد  -اإللتزامات الرئیسیة  -العقود الدولیة 
 6973 العقد الدولي



العقوبات -المنازعات العقدیة  -المفاوضات  -العقود الدولیة   . 5995 
تسویة المنازعات - التحكیم  -العقود الدولیة   5890 

الھیئات -لدولي التحكیم ا -الضمانات  -العقود الدولیة   . 1040 
العولمة  -العقود الدولیة   2019 الطبیعة القانونیة -

التنظیم التشریعي -العقود  -العقود الدولیة   2637 
القانون المقارن -العقود اإلئتمانیة  -العقود الدولیة   440 

العقد اإللكتروني  - العقود الدولیة  المسولیة و  -التوقیع اإللكتروني  -
 445 القانون المقارن - التنازع

عقود المفتاح في الید -العقود الدولیة  . 418 
األموال //قانون اإلدارة//العقود الدولیة 

األحوال الشخصیة//الجنسیة//الزواج//الوصیة//المادیة // 5332 

الشركة المدنیة -الوكالة  -المقاولة  - اإلیجار  -العقود الخاصة   8424 
التقادم - البطالن  -عقد  -التأمین  -العقود الصغیرة   7687 

الحراسة -العقود الصغیرة  حقوق العامل - عقد العمل  -   7697 
القانون الخاصة  -العقود العامة  القانون الدولي  - القانون المدني -

 4240 الخاص

لبنان - اإلختصاص القضائي  - التحكیم اإلداري  -العقود ااإلداریة   3077 
تجاریة العقود  الصیغ -الوكالة  -الرھن التجاري  -البیوع التجاریة  -

نقل التكنولوحیا -التجاریة   9807 

األنظمة الداخلیة //التأمین//الضمان//اإلتفاقات//العقود
التأمین العقاري//الوكالة//التحكیم// // 712 

 -البیع  -شرح قانون التجارة  - العقود المدنیة  -العقودالتجاریة 
العقودبطالن   1865 

القضاة- القانون المدني-العقود  600 
 6380 العقویات
 1831 العقاب

القانون الوضعي - العقاب   1787 
التشریع الجزائري - المستأجر  -العقار   4828 

أمالك الدولة -األمالك العمومیة  - العقار   6745 
التشریع الجزائري - العقار   10003 

الجزائريالتشریع  - التقادم  - العقار  . 4791 
اإلخالل  -أحكام عدم التنفیذ  - اإللتزام بالتسلیم  -العقار المبیع 

التعویض -باإللتزام   3241 

الحجز اإلداري -البیع الجبري  - العقار  3023 
المراسیم  -القوانین  - المؤسسات اإلقتصادیھ  -العقار الصناعي 

عقد اإلمتیاز -التنفیذیة   5076 

الترخیص - المؤسسات العمومیة  -العقار الصناعي   8503 
منازعات العقار الصناعي - األجھزة المسیرة لھ  -العقار الصناعي   

. 6059 

الحمایة القانونیة للعقار - حافظة العقار الصناعي  -العقار الصناعي   9174 
المشروع اإلستثماري -عقد اإلمتیاز  -العقار الصناعي   8176 

الجزائر -اإلمتیاز عقد  -العقار الصناعي   9042 
القضاء اإلداري -عقد اإلمتیاز  -عقد التنازل  -العقار الصناعي   5116 



التسییر - الملكیة  -منازعات  - العقار الفالحي  343 
لجان الطعن -الدولة  -العقار الفالحي  دعوى  - التعویض  - 

دعوى اإللغاء -التعویض   2269 

إثبات الملكیة -للدولة  األمالك الخاصة - العقار الفالحي   4716 
الجزائر - التسییر  -النظام القانوني  - العقار الفالحي   1791 

إجراءات  - المنازعات  -التنازل  -عقد اإلمتیاز  - العقار الفالحي 
 1536 التحكیم

 -المساحة المرجعیة  -قسمة العقار  -العقار الفالحي الخاص 
عقاريالمحافظ ال -أصناف األراضي الفالحیة   9478 

الجزائر - العقار الفالحي  486 
التنمیة المستدامة -النظام القانوني  -العقارالصناعي   733 

اإلستثمار األجنبي - النظام القانوني  - األمالك الوطنیة  - العقارات   1757 
 - عقد التبادل  -عقد البیع  -األمالك الوطنیة الخاصة  - العقارات 

إستصالح األراضي -الخواص   8470 

الحجز  -الحقوق العینیة  -العقارات الغیر مشھرة  - العقارات 
دعوى اإلستحقاق -التنفیذي  . 5016 

التشریع الجزائري - تقییم العقارات  -العقارات المبنیة   4854 
اإلستثمار -العقارات الوقفیة   9566 
االستثمار -العقارات الوقفیة   6084 

القانون الجزائري -الحجز -العقارات المشھرة   4721 
 -المعاییر التشریعیة  - الفسخ  - قضاء النقض  -إنھاء القوة  - العقد 

السلطة التقدیریة -اإللتزام  -الشرط   10443 

الوالیة - أھلیة المناقدین  - العقد  عوارض األھلیة -الرشد  -   2933 
 - انحالل العقد  -بطالن العقد  - المحل والسبب  - األھلیة  - العقد 

األضرار العامة -التعسف   8421 

اإلمتیاز - العقد   2362 
قواعد التفسیر -اإلثبات  -اإللتزام العقدي  -اإللتزام  - العقد   1385 

القانون - اإلثراء بال سبب  - العقد   1768 
اإلرادة المنفردة  - العقد   1388 الفرنسي -المصري  -قضاء النقض  -

النشر اإللكتروني  - العقد   -التجارة اإللكترونیة  -األنترنت  -
 408 التشریعات العربیة -التشریعات األوربیة 

ضمانات العقد -إبرام العقد  -ذاتیة العقد  - النظام القانوني  - العقد   5593 
اإلجارة - العیب  -المعاوضات المالیة  -المعقود علیھ  - العقد   3721 

القانون المدني - العقد   10316 
القانون المقارن - القانون المدني  - العقد   10444 مصر - 

القانون الجزائري - القانون المدني  - العقد   4966 القانون التجاري - 
القانون اإلداري - العقد   7937 

رضا المتعاقد -حمایة المستھلك  - العقد   5506 
اإلثبات  -التوقیع اإللكتروني  -الطبیعة القانونیة  - العقد اإللیكتروني 

جرائم األنترنت - التجارة اإللیكترونیة  -  1220 

 4763 العقد اإللكتروني
 -التوثیق اإللكتروني  -الوسائط اإللكترونیة  - العقد اإللكتروني

العقد اإللكتروني - منازعات  - الترتضي اإللكتروني   869 



إثبات العقد -العقد اإللكتروني   1335 التجارة اإللكترونیة - 
قانون  - اإلعتداءات اإللكترونیة  -المسؤولیة  -اإللكتروني العقد 

الفقھ اإلسالمي - األونسیترال   750 

المعامالت اإللكترونیة - التوقیع اإللكتروني  -العقد اإللكتروني   3668 
التعاقد - التوقیع اإللكتروني  -العقد اإللكتروني   2585 

حجیة التوقیع - الكتابة  -العقد اإللكتروني   8047 
الحق  -الفسخ  - التوقیع اإللكتروني  -تمییز العقد  -العقد اإللكتروني 

 7398 في العدول

حق الشریك -العقد المالي   1282 حق المعیر - حق المالك - 
اإلكراه  - التدلیس  - الغلط -التعاقد بالعربون  - الوعد بالتعاقد - العقد 

اإللتزام - البطالن  -اإلستغالل  -  7345 

حق الغیر - مصلحة الغیر  -اإلداري العقد   952 
 -إجراءات العقد اإلداري -مقومات العقد اإلداري -العقد اإلداري 

 1413 آثارالعقد اإلداري

ا إلرادة المنفردة -العقد اإلداري   5808 
الحقوق -اإللتزامات  -العقد اإلداري   8454 

المرفق العام -العقد اإلداري   7542 
التعاقد من  - التنازل عن العقد  - اإلعتبار الشخصي  -العقد اإلداري 

 987 الباطن

مسئولیة المھندس - البناء  -العقد اإلداري   1431 
التوازن المالي -العقد اإلداري   6627 

قانون  - القانون المصري  -القانون البحري  -العقد اإلداري 
 9702 الیونسترال

عقود ال -العقد المدني  -العقد اإلداري   bot 443 
القانون  -امتیازات اإلدارة  -العقد الحكومي  -العقد اإلداري 

 9784 األمریكي

إجراءات المزایدات اإللكترونیة - العقد اإلداري اإللكتروني   3090 
التحكیم في العقد  -عقود التجارة الدولیة  -العقد اإلداري الدولي 

 6348 اإلداري

الدولةعقود  -العقد اإلداري الدولي   2029 
القانون المصري - حریة المتعاقدین  - العقد الدولي . 6533 

 - الحساب الجاري  -القانون الواجب التطبیق  -العقد الدولي 
 990 .اإلعتماد المستندي

البیع الدولي -العقد الدولي اإللكتروني   1155 
الفقھ اإلسالمي - التبصیر  -العقد الطبي   10071 

وكالة السیاحة والسفر -العقد السیاحي   9648 
رأي الفقھ - مبدأ السیادة  - النظریة  -العقد السیاسي   3524 

فسخ العقد -التراضي - تكوین العقد - بیان أنواع العقود - العقد  3937 
العفو  - العفو الفقھي  - العفو األصولي  - أصول العفو  - العفو 

العفو التشریعي- اإلجتماعي   6014 

المؤسسات الصغیرة - السیاسة الخارجیة  -الفواعل الحكومیة   3649 
اإلحاالت -التحلیل الموضوعي  -المكتبات  -الفھرسة الموضوعیة   9328 

المكتبات -الفھرسة الوصفیة   6290 - المواد السمعیة والبصریة  - 



 المصغرات الفیلمیة
مراكز المعلومات -المكتبات  -الفھرسة الوصفیة   6288, 6289 

المخطوطات -المطبوعات  -المكتبات  -الوصفیة الفھرسة   6292 
الفھارس الموحدة -الفھرسة الوصفیة   8483 

الفھرسة الموضوعیة - الفھرسة المقروءة آلیا  -الفھرسة الوصفیة   9467 
فھرسة الدوریات - فھرسة الكتب  -الفھرسة الوصفیة   2855 

المكتبات -الفھرسة المقروءة   1323 
المحكمة الدستوریة -الحریات الفردیة  -الدستوریة الفلسفة   1141 

ملتقى جیجل -فكر الشیخ أحمد حماني  -الفتوى والوطنیة  . 5168 
الجزائر -الصحافة-وسائل اإلعالم-الفیدیرالیةالدولیة للصحافیین  9007 

 3959 الزواج -الفحص الطبي 
سالمیة’اإلالشریعة  -التقنین  -الزواج  - الفحص الطبي   10337 

التعاقد  - الفرنشایز   2325 آثار العقد -
العولمة -الجامعة العربیة  - أمریكا و اإلرھاب  - الفرنكوفونیة   . 4296 

 4817 الفرد الموقوف
الرقابة المتبادلة بین السلطات-الفصل بین السلطات في التشریع  6065 

 6064 الفصل بین السلطات في التشریع
سبل المعالجة - اآلثار  - أبرز الجرائم  - الفساد   5476 

الجھود اإلقلیمیة والعربیة -اإلرتقاء  -مكافحتھ  - الفساد  . 1058 
مكافحتھ - الوقایھ منھ  - الفساد   10534 

 -التصریح بالممتلكات  - التدابیر الوقائیة في القطاع العام  - الفساد 
الدولي وإسترداد التعاون  -أسالیب التحري  - التجریم والعقوبات 

 الموجودات
3688 

قانون مكافة الفساد -اإلختالس  -الرشوة  - الفساد   292 
مظاھر الفساد -مواجھة الفساد  - أسباب الفساد  -الفساد اإلداري  . 2124 

إستغالل النفوذ الوظیفي -الفساد اإلداري   3765 
الممتلكات -الفساد اإلداري   8193 

العامة اإلدارة -الفساد اإلداري   7060, 7567 
المسؤولیة التأدیبیة - المسؤولیة المدنیة  -الفساد اإلداري   1493 

الحكومة اإللكترونیة -الفساد اإلداري   7125 
القانون اإلداري - الشریعة اإلسالمیة  -الفساد اإلداري   2314 

اإلتفاقیات  - الفساد اإلداري  - الفساد السیاسي  - الفساد اإلجتماعي 
 3386 الدولیة

الجرائم السیاسیة -الفساد السیاسي   3924 
مكافحة الفساد -سوء إستخدام السلطة  - الفساد في المؤسسات  . 65 

المتعامل المتعاقد -الصفقة العمومیة  - الفسخ   7961 
 7030 الفكر الوحدوي
 4763 الفكر اإلسالمي

األمن اإلقتصادي -منتدى النساء العربیات  -الفكر البرلماني   1556 
مجلس األمة -الفكر البرلماني   1543 

 -الدیمقراطیة  -اإلسالم  -مجلس األمة  -الفكر البرلماني 
حقوق المرأة -التأسیس الدستوري  - المجموعات البرلمانیة   1572 



 -الرقابة البرلمانیة  -نظام الغرفتین البرلماني  -الفكر البرلماني 
العھدة البرلمانیة -حقوق المواطن   1561 

تعدیل الدستور - اإلنتخابات  -الفكر البرلماني   1545 
البرلمان -اإلنتخابات المحلیة  -الفكر البرلماني   1593 

 -العولمة  -الدفاع الوطني  -اإلنتخابات الحرة  -الفكر البرلماني 
حقوق اإلنسان - اإلرھاب   1555 

 - انیات مراقبة المیز - اإلنجازات البرلمانیة  -الفكر البرلماني 
قانون المالیة -األسس الدستوریة   1571 

السیاسة  -أعمال البرلمان  -الھیئات المحلیة  -الفكر البرلماني 
النظام  -اإلتحاد البرلماني الدولي  - الثنائیة البرلمانیة  -العامة 

 القانوني
1573 

 - ترقیة الدیمقراطیة  -المجالس البرلمانیة العلیا  -الفكر البرلماني 
 1559 التنظیم القضائي

 - مجلس األمة  - الجرائم الفرنسیة  -المیثاق  -الفكر البرلماني 
المصالحة الوطنیة - العھدات البرلمانیة   1551 

البرلمان -اإلصالحات الوطنیة  -الفكر البرلماني   1592 
قانون اإلعالم -البرلمان  - اإلصالحات السیاسیة  -الفكر البرلماني   1594 

 -قانون األحزاب  - اإلصالحات السیاسیة  -لبرلماني الفكر ا
اإلعالن البرلماني  -القانون الجدید للدوائر  -اإلنتخابات الحرة 

 العالمي
1574 

المرأة البرلمانیة -المصالحة الوطنیة  -الفكر البرلماني   1552 
قانون المالیة - اإلستفتاء  -الفكر البرلماني   1550 
البرلمان -النظام القانوني  -الفكر البرلماني   1546 

 -المواطنة  -المصالحة الوطنیة  -التأسیس  -الفكر البرلماني 
عملیات المیزانیة - البرلمان   1553 

قانون األسرة -مجلس األمة  -البرلمان  -الفكر البرلماني   1554 
اإلضالحات السیاسیة -البرلمان  -الفكر البرلماني   1590 

 -المنظمة العالمیة للتجارة  -البرلمان العصري  -الفكر البرلماني 
 1579 حقوق اإلنسان

الثنائیة البرلمانیة  -البرلمانیین العرب  -الفكر البرلماني  العمل  -
 1549 العربي المشترك

عضوة  - مجلس األمة  - العملیة التشریعیة  -الفكر البرلماني 
 1586 البرلمان

الحكومة - البرلمان  - نوفمبر ثورة أول  -الفكر البرلماني   1542 
برلمانات  -قانون المالیة  - ثورة أول نوفمبر  -الفكر البرلماني 

 1544 العالم

الدولة العادلة  -المصالحة  -السلم  - تنفیذ المیثاق  -الفكر البرلماني 
 -األنظمة الداخلیة  -المحكمة الجنائیة الدولیة  -المأساة الوطنیة  -

ربالبرلمانات الع  
1548 

مجلس األمة - برنامج الحكومة  -الفكر البرلماني   1580 
اإلصالحات  -مجلس األمة  - برنامج الحكومة  -الفكر البرلماني 

الصالحیات البرلمانیة -قوانین المالیة  - المالیة   1587 

تعدیل الدستور -الفكر البرلماني   1547 
التشریعیةالنصوص  -تعدیل الدستور  -الفكر البرلماني   4405 



القرآن الكریم -النص التاریخي  -الفكر التشریعي اإلسالمي  . 3243 
مدخل إلى علم السیاسة -الفكر السیاسي   138 

التعویض -اإللتزامات المھنیة  -المسؤولیة الطبیة  - الفكر القانوني   8557 
القانون المدني - الفقھ   2815 

 -عصور الفقھ اإلسالمي  -اإلسالمي أدلة الفقھ  - الفقھ اإلسالمي 
نظریة العقد - الملكیة   43 

امتالك األراضي -محاجر  - الفقھ اإلسالمي   1018 
أصول المحاكم - الفقھ اإلسالمي   1993 

التوقعات -المضاربة  - الفقھ اإلسالمي   8980 
نشور الزوجة -الزوجة  - الفقھ اإلسالمي   9435 

اإلسالم - سالمیة الشریعة اإل - الفقھ اإلسالمي   1210 
السكوت - الفقھ اإلسالمي   . 9411 

حریة الممارسة -الشعائر الدینیة  - الفقھ اإلسالمي   2261 
صور  -عقد التعلیم  -حسن النیة  -القانون المدني  - الفقھ اإلسالمي 

 4049 الضرر

القانون الدولي الخاص -تنازع القوانین  - الفقھ اإلسالمي   . 9410 
الملكیة - نظریة العقد  -نظریة الحق  - قواعد الفقھ  - اإلسالمي الفقھ   50 

 -النظریات العامة  -الحسبة  - العقوبة  -عقد الملك  - الفقھ اإلسالمي 
 3814 نظریة العقد

حكم  - أنواع األموال الربویة  -النیة في الوضوء - الفقھ المقارن 
حكم التأمین - المزارعة   7624 

الشریعة  -جریمة الزنا  -المسؤولیة الجنائیة  - الفقھ الجنائي 
القانون -اإلسالمیة   7975 

الفقھ اإلسالمي - الفقھ الجنائي   1514 .النصوص الدستوریة - 
القانون الجنائي - الفقھ الجنائي اإلسالمي   4391 

 -السرقة  - الخمر  - القذف  - حد الزنا  - الفقھ الجنائي اإلسالمي 
 3183 .الحرابة

لدوليالفقھ ا  2416 
الدستور -النظریة العامة للدولة  -النظم السیاسیة  -الفقھ الدستوري   2215 

إتفاقیة أسلو -السلم  - الفقھ السیاسي اإلسالمي   743 
القانون المدني -الفقھ اإلسالمي  -الفعل الضار   1343 

الشركات العسكریة -االقانون الدولي   5268 
 -الطبیعة القانونیة  - التنظیمي  الھیكل -اتحاد المغرب العربي 

 376 . التكییف القانوني

القضیة الفلسطینیة -القانون الدولي  -اتفاقیات أوسلو   8430 
تجارة  -تجارة السلع  - منظمة التجارة العالمیة  - اتفاقیات الجات 

 1871 الخدمات

النظریة العامة  - احكام اإللتزام  التعویض  -التعویض القضائي  -
التضامن -ني القانو  867 

 -القانون المصري  -حقوق األوالد  - الزواج  -احكام األسرة 
 3761 القانون اللبناني

Les citoyens - administration 7166 
Code - Domaine de l'état. 7167 



Code - Investissements - Emplois des jeunes. 2468 
Code - La construction - L'habitation. 2528 
Code - La copropriété 8894 
Code - La propriété intellectuelle. 7255 
code - maritime 8843 
Code - Procédure civile . 4598 
Code - Procédures civiles . 5681 
code - urbanisme 2469 
Code - Urbanisme -2012. 7230 
Code administratif 1801 
Code Algérien - assurances. 5774 
Code civil 5766, 7236 
Code de commerce 8884 
code de la matualité - sécurité civile 10392 
Code de transport - Transport terrestre. 9226 
Code des procédures civiles d'exécution 7215 
code du tourisme 4571 
Code du travail. 8844 
code électoral - les élections 4169 
code rural 4530 
Code rural - Code forestier. 4558 
code thématique - droit de la concurrence 7440 
les codes belges - droit des personnes 2501 

الطرق غیر المشروعة - اإلجراءات الجنائیة  -استبعاد األدلة   9340 
جرائم الفساد- األصول المنھوبة-األموالاسترداد   4449 

coix - rouge - les victimes de la guerre 2535 
comité d'entreprise 7275 
comité scientifique - la mer - droit européenne 5731 
Commerçants - Entreprises - Activité des 
commerçants . 8793 

Commerçants - Tribunaux de commerce - Fonds de 
commerce - Propriété industrielle - Concurrence. 8864 

Commerce - Organisation mondiale . 7175 
Commerce électronique - la concurrence déloyale 2436 
commerce internationale - Alger 2450 
commerce nationaux - commerce internationaux 4478 
communate europeenne - europe de l'est 5697 
Communauté européenne - réglement 2467 
la communauté scientifique - obligations et 
contrats spéciaux. 8809 

La communication de l'entreprise - La 
communication média - La communication hors- 8811 



média - La communication numérique. 
Comprendre le droit anglais - Les acteurs 
principaux du droit des affaires - Les opérations 
fondamentales. 

7321 

Computation - Logic - Common Sense 7256 
Concessions - Aménagement - Encadrement 
financier - Procédures de passation - Régles de 
concurrence. 

7307 

La concurrence - protection du marché. 7260 
Concurrence consommation - les consomateurs - 
facturer - négocier 2509 

conflit fe lois - contrat de travail - droit 
international privé 4554 

Conflits armés - droit des conflits 4578 
Les conflits en copropriété - Prévenir - négocier - 
résoudre. 8814 

Le congrès de L'ONU sur le commerce et le 
développement - Le role du ministère public 10676 

le conseil constitutinnel - organisation - 
attrubutions 7245 

conseil constitutionnel - les élection présidentielle - 
les validations législatives 2307 

Conseil constitutionnel - lois financières - langue 
francaire - Réglement de l'assemblée national - 
droit à la santé 

2310 

conseil contitutionnel - jurisprudence 7246 
Conseil de la Nation - coopération - Euro -
Méditerranéen 4539 

Le Conseil de la Nation - Le Bicamérisme - 
deuxiéme chambre 4540 

le conseil syndical - la copropriété - le contrat de 
syndic 8907 

consommateurs : protection : droit : France : 
manuels d'enseignement supérieur 3434 

consommation - information des consommateurs - 
exécutions des contrars - le crédit 7228 

Constitution - économie - L'existence 4652 
constitution risque potentiel 7253 
constitution : risque avéré 7253 
La constitution de l'association - Les organes de 
l'association - La vie associative 9070 

La construction historique - Juridiction 
administrative - Le droit applicable . 5744 

Contencieux administratif 9237 



Contentieux administratif - les sources et les 
principes. 4499 

contentieux de l'urbanisme - contentieux de 
l'urgence- contentieux constitutionnel 2461 

Le contentieux des contractuels - Droit privé - 
Droit public. 4549 

le contentieux du contrat d'assurance - les 
contentieux spécifiques 356 

Contentieux internationl - Droits de l'homme - Les 
instances internationales . 7306 

Contentieux successoral - le rapport des libéralités 
- rapport de dettes - les assurances . 4594 

contrat - commerciaux 9229 
contrat - la responsabilité délictuelle - les 
obligation - 7315 

Contrat administratif : théorie et pratique 8862 
Contrat d'assurance - les assurances de dommages 
- les assurances de personnes 7279 

contrat de travail 4495 
Le contrat de travail - Aspects théoriques - Aspects 
pratiques. 10377 

Contrat du travail - recrutement - relations de 
travail . 1813 

contrat international - droit 4489 
les contrats 5728 
Les contrats - la propriété intellectuelle. 7305 
Des contrats commerciaux / du fond de commerce 
/ réglements judiciaire 5773 

les contrats spéciaux - la vente - le prix - le prét 8892 
coopération policiére - droit luxembourgeois- 
mandatd'arrét 1923 

corruptions - crime blanc 7211 
La cour de cassation - La technique de cassation . 8805 
cour politique - systeme libéraux 5707 
The courts language : dictionary 7249 
la covention benelux - le droit communautaire - les 
lois pénales - compétence civile belges - les 
conventions internationale - 

4544 

le crédit , le travail 2492 
Crédit : droit : France 5776 
Créer un commerce - Reprendre un commerce. 9176 
La Criminalité D'Argent - Les intérèts Protegés - 
Les Dommages Réparés - Prévention 5653 

غرفتي  - آلیات اإلقتراح  -مرحلة المبادرة  -اقتراح القاوانین  8121 



سلطة البرلمان - البرلمان   
 -میزان الشریعة  -سلطات الحكم  -حكومة الدولة  - ذاتیة الدولة 

 3081 تنظیم الحكومة

Décision d'étude du projet - Faisabilité technique - 
offre et promesse d'achat de terrain - dossier 
permis de construire 

8803 

la définition - l'histoire - le débat - le problème - la 
jurisprudence - la bibliographie. 5647 

Democracy - political governance - Economic 
governance - Management 8832 

Démocratie - Gouvernance Politique - 
Gouvernance - Gestion Economique 8831 

démocratie - l'état 7224 
démocratique- institution- Algerie 7174 
La déontologie administrative - service public - la 
pré vention des risques 5692 

déontologie inspirée - les bons 5704 
Diagnostic juridique - l'acte médical 5749 
dictinnaire : français- anglais 3435 
dictionary - english 383, 10405 
Dictionary : AComprehensive Maritime: English - 
French- Arabic 2209 

Dictionary : English - Arabic 5759, 6382 
Dictionary : English - Arabic - pronunciation 
transcription 8857 

Dictionary : English - Arabic / French - Arabic 5748 
Dictionary : French - English 10400 
dictionary anglais 10404 
Dictionnaire 4023 
Dictionnaire - la pais - internationale - termes 2442 
dictionnaire - droit des affaire 8847 
Dictionnaire - francais 8877 
dictionnaire - Francais - Arabe 7251 
dictionnaire - grammaire - français 2487 
dictionnaire - terme de revolution - algerinne - 
français 4494 

Dictionnaire - terminology - arabic- english 1 
dictionnaire - vocabulaire - juridique 2948 
dictionnaire : français- anglais 1807 
Dictionnaire : droit administratif 4500 
dictionnaire : english - arabic 8902 
Dictionnaire : Legal 5678 
Dictionnaire : les dirigeants d'entreprise - les 5680 



organismes sociaux 
Dictionnaire : l'union européenne 4563 
dictionnaire : science criminelles 7241 
dictionnaire de droit 5665 
dictionnaire de droit - propriété 4503 
dictionnaire -économique - juridique -français -
anglais 2423 

dictionnaire français - anglais 7171 
dictionnaire- français - diffinition -conjugaison - 
atlas 9063 

dictionnaire français arabe 5482 
dictionnaire juridique 10653 
dictionnaire polique - termees des conference 7502 
dictionnaire pratique 10654 
dictionnaire trillingue - la langues des gens 7250 
diplomatic terminology - english : dictionary 3436 
Divorce - procédure - conséquences 4575 
Le Divorce - droit congolais 1814 
La dot , tutelle matrimoniale , la polygamie , le 
divorce-répudiation et l'adoption 9074 

droit - France - manuels d'enseignement supérieur 4638 
droit - infomation - la méthodologie - droit et 
morale - les preuve - les bien 4642 

Droit - Administratif -les sources - l'organisation - 
l'activité - le controle. 8887 

droit - assurance incendie 10381 
Le droit - Autre systémes sociaux - Variables et 
invariance. 7158 

droit - bioéthique 8915 
droit - citoyens - la famille - entreprise - marche 3983 
droit constitutionnel - culture juridique 8860 
droit - constitutionnel - france 9170 
droit - contentieux adminisratif - les tribunaux 
admonistratifs 4473 

droit - contrat - travail 4616 
Droit de la sécurité - Droit sociale 4648 
droit des personnes - la famille 2532 
Droit - économie - les médias - les univers 
numériques 8913 

Droit - économie des contrats. 7274 
Droit - Enveronnement - Revue Européenne. 4559 
droit - états - unis 10669 



droit - européenne 2507 
droit - exigence 2443 
Droit - formulaire judiciare - francais - arabe 9075 
Droit - identification du droit - la sanction du droit 
. 2453 

droit - international privé 5732 
Droit internationl - Contentieux internationl - la 
juridiction international 8906 

Le droit - Justice pénale - Procès équitable 7184 
Le droit - Justice pénale - Procès équitable. 7183 
Le droit - La révolution numérique. 8885 
droit - la vie scolaire - école - colléges - lycées 2538 
Le droit - Le patrimoine - Les biens - Les 
institutions judiciaires - Les personnes - La famille. 2534 

droit - les affaires 8808 
les droit - les liberties - justice 7229 
droit - loit - bioethique 5735 
Droit - marches publics - passation - exécution 2473 
droit - philosophie - 10393 
droit - procédure civile 5737 
Droit - Procédure pénal - La poursuite, L'enquê et 
I'instruction, Le jugement, Le mineur 8853 

droit - proces civil - 2435 
Droit - Propriété - Industrielle. 8823 
Droit - psycologie - l'éducation 5762 
droit - ressources Internet- France - guide - manuel 5738 
Droit - Successions . 8854 
droit - urbanisme 8792 
Droit a la vie - Renouveau des obligations - 
Protection pénale - Le systeme pénal 5713 

Droit administratif 4481, 5629, 5694, 7156, 7212 
Droit administratif - Administration - Droit 
juridiction . 7148 

Droit administratif - droit de comminication - 
assemblées générales 4486 

droit administratif - droit des biens 2432 
droit administratif - indivisibilité 9058 
Droit administratif - Juridiction administrative - 
Responsabilité. 7318 

droit administratif - les biens 5672 
Droit administratif - Les sources - Les actes 
administratifs - La procédure contentieuse 
administrative - Les services publics. 

7239 



Droit administratif - les sources et le juge. 8916 
droit administratif - l'organisation administrative - 
contrat 8890 

Le droit administratif - QCM - L'objet du droit 
administratif. 2502 

Droit administratif - sources administratif - pouvoir 
réglementaire 7238 

Droit administratif général - un cours facilement 
accessible - toute la jurisprudence mise à jour 4502 

droit administratif- les sources constitutionnelles 8819 
le droit adminstratif 5479 
droit agricole - droit d' environnement 4627 
droit bancaire- activité bancaire - devoire du 
bancaire 7280 

Droit bancaire. 4586 
droit belge - les couples 7242 
droit civil - introduction - personnes - famille 4626 
Droit civil - Droit commercial - Droit pénal 
général. 5667 

Droit civil - Droit des obligations . 2533 
droit civil - les biens 7287 
droit civil - les biens - les obligation - la famille 7325 
Droit civil - les contrats spéciaux 2508 
droit civil - les successions - les libéralités 5723 
droit civil - obligations - contrats- fait juridique . 5663 
droit civil : France : manuels d'enseignement 
supérieur 9077 

droit civil : les personnes - droit civil : cours et 
parcours 7291 

droit civil- les obligation - l'acte juridique 5662 
droit civil^- introduction - personnes - famille 7159, 7160, 7161, 7163 
Droit civile - contrats . 7190 
droit civile - procédure de distribution 10394 
droit commercial 3973, 4609, 8865 
droit commercial - protection du consommateur - 
marché 9177 

droit commercial - contrat - entreprise 7219 
Droit commercial - Droit commercial et les 
sociétés. 7147 

droit commercial - droit des affaires 7222 
droit commercial - introduction - droit des sociétés 7172 
Droit commercial - la profession commercial - les 
actes de commerce 4632 



droit commercial - l'arbitrage - les relations du 
commercant 2465 

Droit commercial - Le droit des entreprises - Les 
effets de commerce. 5688 

Droit commercial - Sociétés commerciales - Droit 
privé. 7300 

droit commercial (droit international) 4537 
droit commercial : France : manuels 
d'enseignement supérieur 4588 

Droit communautaire - les marchandises - la libérté 
professionnelle l 'harmonisation des législation 4653 

Droit comparé - Droit et réligions. 8922 
droit comparé - le juge - les fonction de recours 4602 
droit comparé - traditions juridique 8846 
droit- consommateurs - acheteurs à distance 5771 
droit constitutionnel 2428, 5709 
droit constitutionnel - institution politique 2522 
droit constitutionnel - institution politiques 7157 
Droit constitutionnel - institutions politiques 8845 
Droit constitutionnel - Institutions politiques - Les 
régimes politiques. 7139 

droit constitutionnel - justifications du pouvoir 2446 
droit constitutionnel - marchés d'armement - 
règlements intérieurs. 8872 

Droit constitutionnel - Méthodologie - sujets 
corrigés 10660 

droit constitutionnel - politique 4579 
Droit constitutionnel - QCM . 7145 
Droit constitutionnel - science politique - théorie 
générale - régimes politiques étrangers. 10390 

Droit constitutionnel . 8787 
droit constitutionnel : France : manuels 
d'enseignement supérieur 4479 

Droit constitutionnel contemporain -Théorie 
générale - les régimes étrangers 4475 

Droit criminel - infraction - résponsabilité pénal 2462 
droit d'auteur - brevets - mode d'emploi 9057 
Droit d'auteur - Droit commun des biens. 8926 
Droit d'auteur - Théorie de la pratique - Pratique 
des applications. 2471 

Droit de la comptabilité publique / l'execution des 
recettes publiques / l'execution de dépenses 
publiques / les opérations de trésorerie 

2483 

droit de la famille - algerien 2457 



droit de la mer - 4536 
droit de la mer - espace maritime 8789 
droit de la mort - activité juridique 9231 
Droit de la personnalité 2530 
Droit de la publicité - promotion des ventes. 4597 
Droit de la responsabilité - Des contrats - Régimes 
d'indemnition - responsabilités administrative. 9230 

droit de la santé - biomédecine 8910 
Droit de la sécurité sociale 8835 
droit de la société - international 3985 
Droit de la société - L'alimentation. 7258 
droit de la sociétés - personne morale- droit pénal 
de la sociétés 8886 

Droit de l'emploi - L'adaptation de l'emploi - La 
disparition de l'emploi 8801 

droit de l'envirnnement - france 8833 
droit de l'environnement - les prencipes - les outils 
- Les limites et perspectives. 5727 

droit de l'éxécution - procédure civile 3980 
Droit de l'existance 5747 
droit de l'homme 2527 
droit de l'homme - le créateur - l'homme 
diminué(handicaps) 7141 

Droit de l'homme - Libertés fondamentales - Le 
régime des droits de l'homme. 7927 

droit de l'homme - l'influence 7273 
Le droit de l'OMC - Systéme algérien - Défense 
commerciale 7295 

droit de l'urbanisme 7142 
Droit de l'urbanisme - Autorisations d'urbanisme - 
Interventions publiques fonciéres. 4576 

droit de l'urbanisme - construction 2304 
Droit de l'urbanisme - dictionnaire pratique 7154 
droit de l'urbanisme : France : manuels 
d'enseignement supérieur 4630, 8908 

Droit de travail - Contrat de travail . 7304 
droit de travail - les contrats - l'exécution - la 
cessation - la requalification 2512 

Droit de travail - Les relations de travail - QCM. 8932 
Droit des actions - droit sociale 7201 
droit des affaire 4488 
Droit des affaire - entreprise - difficultés judiciare 5745 
droit des affaires 4471 



droit des affaires - commmerçants - concurrence - 
disrubutio 2484 

droit des affaires - droit commercial - la 
concurrence - la distribution 2485 

droit des affaires - les effets sur les contrats en 
cours - les solution de la faillite. 8806 

Droit des affaires et droit commercial - 
Méthodologie - sujets corrigés. 10659 

droit des biens 8851 
droit des institutions - Union européenne 8799 
droit des mineurs -la famille 4557 
droit des obligation - les contrat 4641 
droit des obligations 2014 - le régime des 
obligations. 2519 

Droit des sociétés 2495 
Droit des societés - le contrat de société 7257 
droit des sociétés - types des sociétés - la 
concurrence interlégislative 7247 

droit d'éxécution - Voies d'éxécution - procédure 
de distribution 7216 

droit dipmlomatique 8903 
droit douanier 2463 
Le droit douanier, la commerce électronique - la 
dématérialisation 4614 

Droit du commerce international - L'organisation 
du commerce international - L'activité 
commerciale internationale. 

5724 

droit du marché 4651 
droit du marchés - code algérien - marché public 7191 
droit du marches - éxécution du marches 7192 
Droit du patrimoine - Codes annotés - Juridique 
fiscal financier. 2373 

Droit du sport - Le cadre juridique du sport - Les 
acteurs du sport - L'activité sportive - Le 
financement du sport. 

2539 

Droit du travail - Salaire - Chomage - Santé et 
sécurité - Formation professionnelle - 
Licenciement démission. 

5770 

Droit du travail - Les contrats de travail. 5677 
Droit du travail - relations individuelle - contrat de 
travail 7487 

droit du travail - sécurité sociale 7220 
Droit du travail. 8919 
Droit économique - incidences - les professions 3981 



libérales 
droit en france - l'union européenn - droit 
constitutionnel - droit pénal international 4574 

Droit et attractivité économique - le cas de l'ohada 2954 
droit et entreprise - droit des sociétés -droit 
commercial - droit du travail 2511 

Droit européen - Droit belge - Droit français - 
Droit luxembourgeois 10670 

Droit européen - Droit international - droits de 
l'homme 5679 

droit européen - partis politique 8820 
droit finance - droit musulman - economie - islam 4482 
Droit fiscal 3988, 4617, 8921 
droit fiscale - droit finance 3984 
Droit français, Droit algérien, Droit 
communautaire. 8900 

droit humanitaire 2474 
Le droit humanitaire 8813 
droit immobilier - contrat public - urbanisme - 
construction 10667 

Droit immobilier - Fiches - QCM - Les biens et 
l'immobilier. 5717 

droit internatinal - industielle 2504 
Droit international 2438, 4561 
Le droit international 4636 
droit international - processus de formation 9069 
droit international - public - alger 2437 
droit international - contrats d'état 7199 
droit international - droit des affaires 7494 
droit international - droit européen 8883 
droit international - droit privé 7177 
Droit international - Droit public 4577 
Droit international - Droit public . 8898 
Droit international - économie. 5758 
droit international - économique 3986 
droit international - formation - application - 
exécution. 8905 

droit international - historique du droit 5777 
Droit international - immigration - la nationalité 4531 
Droit international - la résponsabilitté du protéger - 
les relations humaines 7084 

Droit international - les états - les étrangers 1812 
droit international - sahara occidental 8796 



Droit international - Société internationale - 
Evolution et Contestation du droit international . 4623 

droit international : examens, questions, etc. 2525 
le droit international comme ordre juridique - le 
droit international comme instrument de régulation 
et d'intervention sociale. 

9227 

Droit international humanitaire 4633 
Droit international humanitaire - Régime spécial 4635, 10406 
droit international privé 7292 
Droit international privé - Les relations privées 
internationales . 7426 

droit international- sécurité collective 5720 
Droit internationnal - Guerres justes / injustes 10401 
droit interne - droit des obligations - droit 
internationale 8848 

droit maritime 8880 
droit objectife - législation algérienne 8595 
Droit parlementaire Algerien - Une autonomie 
relative. 2445 

droit patrimonial -la famille - dictionnaire 7327 
droit pénal 3474, 7204, 9059 
Droit pénal - procédure pénale 5716 
droit pénal - les cadres - droit des affaires 1985 
droit pénal - affaires 7203 
droit pénal - droit des affaires 10386 
droit pénal - droit du travail 5652, 8920 
droit pénal - droit économique - les affaires 9073 
droit pénal - France - manuels d'enseignement 
supérieur - procédure pénale - France 8936 

droit pénal international 5779 
Droit pénal - La justice pénal - France. 7152 
Le Droit pénal - la procédure pénale l- la 
méthodologie 2454 

Droit pénal - le travail - les normes pénales 9079 
Droit pénal - les conflits dxe lois pénales - La faute 
pénale 8933 

droit pénal - les enfants - la violance sexuelle 4541 
droit pénal - les normes 5690 
droit pénal - les peines 7178 
droit pénal - procédure pénale 2499 
Droit pénal - Procédure pénale - L'infraction - Le 
procés - La peine. 4582 

droit pénal - procédure pénale - dictionnaire 2476 



droit pénal - procédure pénale - droit pénal des 
affaires 2430 

droit pénal - responsabilité pénale - les peine 7179 
droit pénal - sciences criminelles - les peines -
l'ineffectivité 4573 

droit pénal - vol - viol - suicide - quolification - 
mort 5691 

droit pénal- 55 fiches 2500 
Droit pénal des affaires - L'argent - L'économie. 7153 
droit pénal général - procédure pénale 4581, 8935 
Droit pénal spécial - Les crime contre l'humanité - 
Les atteintes a la personnalité. 7138 

droit pénale - responsabilité pénale 7290 
Droit positif - Les droits de l'homme . 8392 
droit pratique - l'ordre juridique - les voies de cours 5656 
droit pratique - procédure civile 5739 
droit privé - convention internationales 2526 
droit privé - droit boncaire 2497 
droit privé - internationle 4476 
Droit Privé - promotion immobiliére 7265 
Droit processuel - Droits fondamentaux - les 
procés 5742 

droit public 5630 
droit public - institutions administratives 8828 
droit public - arbitrage 9072 
droit public - droit constitutionnel - droit 
administratif - droit européen 3073 

Droit public - Droit constitutionnel - Droit 
administratif - libertés fondamentales 4646 

Droit public - Droit économique. 4535 
droit public - économie 4534, 7235 
Droit public - la concurrence - concurrence des 
réseaux 4590 

droit public - les affaires 5390 
Droit public - les fondements - régime politique 5631 
Droit Public - Reflexions de droit 2447 
droit public- cumul des mandats 8874 
droit public- élection législative- partielle 2309 
droit public- science plitique - forces nucléaires 8876 
droit public- science politique - contrat 
administratifs 8878 

Droit romain - Droit des personnes et des 
successions - Droit des obligations. 8868 



Le droit romain - obligations - contrats - 
responsabilité contractuelle 8867 

Droit romain - Sources du droit - Personnes - 
Successions - Biens. 8869 

droit romain -l es obligation 2521 
droit social 2506 
droit social - droit de travail - 10402 
droit social - droit de défénse 7281 
droit urbanisme - le permis de comstruire - 
envirnnement archeologique 7266 

Les droits de l'enfant - L'enfant - Statut juridique. 4587 
Droits de l'enfant - la famille - le pays - justice 9225 
droits de l'homme 7286 
droits de l'homme (droit international) 4537 
droits de l'homme (droit international) : sources 7926 
droits de l'homme : France : législation 7926 
droits fondamentaux - code pénal - assurances - 
Etat civil 8837 

Droits fondamentaux - Libertés publiques. 8825 
الحراسة مفھوم - تلوث البیئة  تقادم  -المسؤولیة المدنیة  -الضرر  - 

 7444 التأمین

ضرر البیئة -المسئولیة المدنیة  - تلوث البیئة   7447 
التصدي -التكییف القانوني  - تلوث البیئة   2636 

محاربة اإلسالم للتلوث - سبل مواجھة التلوث  - تلوث البیئة   . 10200 
القانون الدولي -تلویث البیئة   1756 

محكمة  - المحكمة الدستوریةالعلیا  - القضاء  -القطاع العام  -بنوك 
 6618 النقض

عقد بنك المعلومات -بنوك المعلومات   3748 
التعویض -التنظیم القانوني  - حوادث المرور -تأمین السیارات   4850 

 - تعویض المضرورین-السیارة المجھولة-تأمین حوادث السیارة
 9659 الضمان اإلجتماعي

مؤسسات المعلومات -المكتبات  - تنمیة المجموعات   9466 
 5197 تنمیة الخدمات لحضریة

التعاون  - التجربة البومدینیة  - المجتمع  - نظریة الدولة  -بناء الدولة 
 4698 الدولي

سیادة الدولة - السلطة السیاسیة  -الشریعة اإلسالمیة  -بناء الدولة   3002 
السفن -القانون البحري  - لیة التقصیریة المسؤو -تنازع القوانین   . 8074 
تكوین  - الشكل و األھلیة  -عالقات العمل الفردیة  - تنازع القوانین
 9768 .العالقة

اإلشكالیات -اإلنترنت -تنازع القوانین   . 4943 
القانون الدولي الخاص -المبادئ العامة  -تنازع القوانین   9421 

 -قضاء عسكري  -مخدرات  - إعتراف  -اإلثبات  -تنازع القوانین 
شھود -عدو   5859 



القانون الدولي الخاص -الوصیة  -تنازع القوانین   9439 
امكانیة التحكیم - الوكاالت التجاریة  - اإلرث  -تنازع القوانین   3758 

التنازع اإلنتقالي  -تنازع القوانین  . 6426 
الشرائع القدیمة -تنازع القوانین  . 6866 

األحوال الشخصیة - الشریعة اإلسالمیة  -تنازع القوانین   . 5887 
 - المناھج الواقعیة  -القواعد الموضوعیة  -تنازع القوانین 

 10272 . المعاھدات الدولیة

القانون األجنبي -تنازع القوانین   10023 
قانون القاضي -القاضي الوطني  -تنازع القوانین   . 9053 

األھلیة - قاعدة الإلسناد  -ین تنازع القوان  . 10026 
القانون األجنبي -تعطیلھا- تطبیقھا- قواعد حلھا-تنازع القوانین  2878 

اآلثار المترتبة - آثاره في الفقھ اإلسالمي  -توبة القاتل   9430 
 -تاشیر ھامشي  -تسجیل  - وكالة  -تصدیق  - إثبات تاریخ  -توثیق 

 1236 شھر مؤقت

األمن القانوني -تأثیر العولمة   5557 
إحترام حقوق اإلنسان - جائحة كورونا  -تأثیر تفشي الجائحة   1074 

 - الوقف  - عقد الھبة  - الخلع  -الصداق العقاري  - تأثر العقار
المیراث -الوصیة   8194 

الطعون - صحف الدعاوى  - توقیع المحامي   1475 
العقود -إحاطة المدنیین  -توقع األضرار   6412 

الدفاع -الحق  -ضبط القواعد  -تأجیل الدعوى   6042 
ضباط الشرطة - تأدیب   1452 المحكمة اإلداریة - المحاكم - 

 2284 الفقھ اإلسالمي -القانون الوضعي  -تأدیب الموظف العام 
األرحام -حكم إستئجار األرحام  - تأجیر األرحام  . 1253 

 5862 تمییز جزائي
مصادر جرم التبییض -األموال تبییض  -تھریب األموال   . 2324 

تأسیس المؤسسات المالیة -تأسیس البنوك   5873 
القسمة المھیأة -المال الشائع  -تنظیم اإلنتفاع  . 8502 

التشریع الجزائري - المخالفات المتعلقة  - تنظیم المرور   10362 
 - المحكمة اإلداریة العلیا  -الالئحة التنفیذیة  -تنظیم الجامعات 

 1884 المبادئ القانونیة

 5839 تنظیم القضاء
القوانین  -الضوابط الوطنیة واألجنبیة  -تنفیذ أحكام المحكومین 

 3552 .األجرائیة

المؤسسات التربویة - تنفیذ المیزانیة   4961 
القانون اإلداري -القانون المدني  -تنفیذ األحكام   8368 

التحكیم قانون  - المحكمین  - تنفیذ الحكم  التجاریة -المواد المدنیة  -  3749 
الحریة -تنفیذ العقوبات  . 7018 

 -المراقبة اإللكترونیة  - الحریة بالوضع  -تنفیذ العقوبة السالبة 
 4725 القانون المقارن

 1150 - مجلس الدولة -سلطات القاضي  - تنفیذ العقد
الشرائع  -الخاص القانون  -النظم اإلجتماعیة والقانونیة  -تاریخ  3428 



 القدیمة
النظم القانونیة -تاریخ   -اإلسالمیة  - القدیمة  -النظم اإلجتماعیة  - 

 890 الجزائر

 10567 تاریخ الملكیة
شروط إنشاء األحزاب -التعددیة الحزبیة -تاریخ األحزاب   8471 

 -نظم اإلغریق  - النظم القانونیة  - النظم اإلجتماعیة  -تاریخ النظم 
لنظم الرومانیةا  . 1767 

النظم القانونیة -تاریخ النظم   5445 
النظم اإلجتماعیة -النظم القانونیة  -تاریخ النظم   . 7770, 7771 

المواثیق الدولیة -التشریعات  -الحضارات القدیمة  -تاریخ النظم   . 7630 
 القانون البابلي -القانون الفرعوني  -تكوین الشرائع  -تاریخ النظم 

الشریعة الیھودیة -  609 

مصادر  - القانون و المجتمع  -تاریخ النظم اإلجتماعیة و القانونیة 
نظم القانون العام - عالقة القانون الروماني  - القانون   6869 

التقالید  -القضاء الخاص  -تطور القانون  -تاریخ النظم القانونیة 
 2654 العرفیة

 2547 .تاریخ االتحاد البرلماني العربي
أوعیة المعلومات -تاریخ المكتبات  - تاریخ الكتابة   858 

الشریعة  -التشریع الروماني  -القوانین القدیمة  -تاریخ القانون 
 7131 اإلسالمیة

نظریة  -نظم القانون الخاص  - نظم القانون العام  -تاریخ القانون 
القانون الروماني - العقد  . 3429 

دور  - التشكیل القضائي  -لشریفین الحرمین ا -تاریخ القضاء 
 10497 القضاء

éducation sexuelle - les relations sociales - les 
obligations - le divorce 4570 

التعاون - العائدات اإلجرامیة  -مكافحة الجریمة  -تبییض األموال 
 2193 الدولي

آلیات  -إجراءات الدفع  -المؤسسات المالیة  -تبییض األموال 
 9149 للمكافحة

البنك - المسؤولیة الجزائیة  -تبییض األموال   225 
البلدان العربیة -الجھود الدولیة  -تبییض األموال   7804 

الجریمة  - المؤسسات المالیة  - الجریمة المنظمة  -تبییض األموال 
طرق المكافحة -الدولیة   9217 

زائرالج - القوانین و اإلجراءات  -تبییض األموال   10170 
نطاق القانون المدني -تحول العقد   9002 

جنسیة - تعلیم  - تسول  -بیئة   9810 
1980یونیو  19روما  -إتفاقیة الخاصة بالقانون  -تدویل العقد   9414 

العالم الثالث -تحلیل السیاسة الخارجیة   9588 
اإلنتھاكات -حقوق اإلنسان  - تجارة األسلحة   6134 

القوانین االساسیة - تجارب التاریخ  1678 
القانون الدولي -تجارة البشر   2126 

 7944 تجارة الجوع



إفادة األخبار - محاضرات الخضري  -تحذیر العبقري  . 3007 
براءة األبرار -إفادة األخبار  -تحذیر العبقري  . 3008 

416 - 409: ص  - ص : بیبلیوغرافیا   10570 
التجاريخصومة التحكیم  - تدخل القضاء   5270 

اإلدارة الجزائریة -تحدیات عصرنة   10124 
الرقابة  -المحاسبون  - أعوان تنفیذ النفقات  -تحدید المیزانیة 

 6346 اإلداریة

الوالدة -الحمل  -تغییر الجنس  -تحدید الجنس   9996 
األسالك المشتركة -الضریبة  -تحدید الراتب   6441 

الوظیفة القضائیة - تدرج القواعد القانونیة   4813 
السكان  - النقل أو الترحیل القسري  -تجریم التطھیر العرقي 

 106 المدنیین

الجریمة المنظمة -القانون الدولي  - تجریم الرق   9562 
 -الكیان القانوني لجریمة غسل األموال  - تجریم غسیل األموال 

مكافحة جریمة غسل األموال -أركانھا   696 

تدریب و تكوین الموظف العام في ظل  -الموظف تدریب و تكوین
 9269 التشریع الجزائري

التقریر -المذكرة  -المراسلة  - تحریر إداري   6554 
اإلجتھاد  - اإلیجارات  -األوراق شبھ القضائیة  -تحریر العرائض 

 8401 القضائي

 - الصیغ القضائیة النموذجیة  -الصیغ القانونیة  -تحریر العرائض 
اإلداریة الرسائل . 8032 

القانون الدولي لتجارة ا  - إتفاقیة الجات  -تحریرالتجارة الدولیة 
 9292 لخدمات

اإلصالحات الجبائیة الجدیدة - تحصیل الضرائب  . 8602 
 - البیئة  - التحلیل العمراني  -نظریات العمران  -تخطیط المدن 

 5044 التنمیة المستدامة

نظریة العقد  - التأصیل  -أحكام  -ملك الغیر  - بیع نظریة البطالن  -
 5906 النسبي

دعوى التعویض -دعوى اإلستحقاق  -التقادم  -بیع ملك الغیر   1691 
القانون المدني - عقود النفط اللیبي  -أثاره  -أحكامھ  - بیع المجھول   724 

تكوین عقد البیع - الدولي  -بیع السلع   10510 
لنقدقانون ا - القرض  -بیع العقار   9427 

عقد البیع -بیع العقارات تحت اإلنشاء   6151 
L'élément institutionnel - l'élément financier - Les 
collectivités territoriales. 5712 

L'emploi de la force en mer. 7401 
Employeurs - Embauches - Contrats - Congés - 
Conflits - Rupture. 2439 

األجنبیة -العربیة  برلمانات  2700 
المجلس الشعبي الوطني -برنامج الحكومة   2728, 2729 

توجیھات وآراء -السید أحمد أویحي  -برنامج الحكومة  . 2734 
أحمد أویحي-برنامج الحكومة  . 2733 



 -دعوى التقلید  -اإلتفاقیات الدولیة  -حمایتھا  -براءات اإلختراع 
 2315 دعوى المنافسة

النظام القانوني -األدویة  - براءات اإلختراع   160 
القانون - براءات اإلختراع   3449 

القانون الجزائري -حمایتھا القانونیة  -إكتسابھا  -براءة اإلختراع   6936 
األدویة -براءة اإلختراع   10517 

التشریع الجزائري -براءة اإلختراع   8463 
دعوى التقلید - الجزائیة الحمایة  -براءة اإلختراع   6376 

 -حمایة الصحة  -الصناعة الصیدالنیة  -براءة اإلختراع 
 8148 اإلجراءات الوقائیة

تشریعات الملكیة الفكریة -حمایة البرامج  - برامج الكومبیوتر  2321 
اإلتجاھات الحدیثة -تراجع فكرة الخطأ   -المرفق الطبي العام  - 

نسيمجلس الدولة الفر -الخطأ   9825 

l'enfant africain - l'armie 5617 
Enfant handicapé - protection juridique 7267 
enquete pénale -matiere pénale - les auditions -la 
fouille - 10372 

 6056 ترقیة المراة
Entreprise - droit - prévention - dépistage - alerte 4480 
L'entreprise - la sécurité juridique 4601 
Entreprises - droit - vocabulaire 4572 
environnement - les sanctions 1810 
environnement - protection internationale 2493 
Environnement : droit : France : manuels 
d'enseignement supérieur / environnement : 
protection : France : manuels d'enseignement 
supérieur 

8882 

القانون الموضوعي -حكم التحكیم  -بطالن   1796 
 5142 بصمة المخ

المنازعات المدنیة -المنازعات العقدیة  - تسویة المنازعات   9107 
جامعة الدول العربیة - العربیة  - اإلقلیمیة  - تسویة المنازعات   . 7099 

 - الدول النامیة  - جارة العالمیة منظمة الت- تسویة المنازعات 
 1825 . التوصیات و القرارات

 5300 تسویة النزاعات
15/08قانون  -البناء الغیر المشروع  -تسویة البناء   13 

اإلدانة و البراءة - تزویر المحررات   6109 
الثقة العامة - تزویر المحررات  - تزویر النقود   1624 

الجریمة - تزویر الشیك   491 
سیادة الدول -تطور وظائف االمم المتحدة  . 6506 

 - الوثائق  - النصوص الرسمیة  -تطور المؤسسات الدستوریة 
الجزائر -اإلستقالل   1761 

 -النصوص الرسمیة  -الوثائق  - الدستور یة - تطور المؤسسات
اإلستقالل -الجزائر   5202 



المرسوم  -اللجان متساویة األعضاء  -تطور اللجان اإلداریة 
199-20التنفیذي  287 

عقد التأمین -تطور التاریخي  الجویة -المخاطر البحریة  -   6730 
المحاكم المؤقتة -تطور القضاء الدولى الجنائي   6242 

الحصانة الدبلوماسیة - المعاھدات الدولیة  -تسلیم المجرمین   9723 
التعاون القضائي الدولي -تسلیم المجرمین   5405 

الحمایة القانونیة -المنشأ تسمیة   8380 
التشریع الجزائري - النظام القانوني  - تطھیر الملكیة العقاریة   9152 

حمایة البطاقات -الدفع اإللكتروني  -بطاقات   9914 
الحمایة الجنائیة واألمنیة - النظام القانوني  -بطاقات اإلئتمان   7672 

دناألر - البنوك التجاریة  -بطاقات اإلئتمان   3472 
القانون الجنائي -التبعیة القانونیة  -بطاقات اإلئتمان  . 3071 

التجارة اإللكترونیة  -بطاقة اإلئتمان   6099 الحمایة الجنائیة -
القانون التجاري  -بطاقة اإلئتمان  موقف الفقھ  -القانون الوضعي  -

 1376 الوكالة -

فرنسا - نظریة سلطان اإلدارة  - بطاقة اإلعتماد   7720 
القضاء-الفقھ  - األحكام الجنائیة  - األحكام المدنیة  -تسبیب   3573 

اإلباحة والتجریم - التقاط الصور - تسجیل األصوات   6575 
الملكیة  -المحررات الرسمیة  - الشھر العقاري  -تسجیل العقارات 

العقوبات الجبائیة -المنازعات الضریبیة  - العقاریة   1511 

النظام  - النظام الفرنسي  -القرارات اإلداریة  - تصحیح القرارات 
 834 المصري

النظام القانوني -تسییر المیزانیة   4900 
التشریع الجزائري -لألسباب إقتصادیة -تسریح العمال   8366 

المعاھدات و اإلتفاقیات الدولیة -البرلمان  - تشریع القوانین  2775 
الجزائر -قانونیة النصوص ال -المدخل العام  -تشریع العمل   3951 

 - قانون األسرة  - القانون المدني -تشریع التأمین  -تشریع العمل 
قانون الجمارك -قانون الجنسیة   2192 

محكمة النقض -اإلسكان  -القانون  - تشریعات المباني   1909 
دراسة قانونیة - العالم العربي  -تشریعات الوظیفة العامة   3151 

الدول  - العدالة الجنائیة الدولیة  -الدفاع  -تشریعات المحاماة 
 1848 العربیة

جرائم المخدرات  -مكافحة المخدرات  -تشریعات المخدرات  - 
محكمة النقض -إجراءات التفتیش  . 1886 

البیئة -حمایة البیئة  -تشریعات البیئة  . 4386 
الوساطة -المصالحة  -الحمایة -مراقبة التشغیل  -تشریعات العمل   8574 

قانون العمل -الجزائر  -تشریعات العمل   4780 
حوافز  - قوانین الشركات  -قانون العمل  - تشریعات صناعیة 

مصر - مناطق صناعیة  -اإلستثمار   9652 

إثبات صدور التصرف -مرض الموت  - تصرفات المریض   10195 
القانون المدني - تصرفات السفیھ  -تصرفات الصبي   -الجزائري  - 

 7114 الفقھ اإلسالمي

البرلمان -الرقابة على الحكومة  -تشكیل الحكومة   2772 



أحكام  -إختصاص قضاء األحداث  - تشكیالت قضاء األحداث 
 9323 قضاء األحداث

القانون التجاري الجزائري - تصفیة شركة المساھمة   5436 
L'erreur judiciaire - droit de l'homme 8816 

نقل  - علم الحاسوب  - خدمات المعلومات  -تكنولوجیا المعلومات 
المستفیدون من المعلومات -مجتمع المعلومات  - المعلومات   9469 

 -اآلثار االقتصادیة  - قطاع اإلتصاالت  -تكنولوجیا المعلومات 
 2803 التجارة اإللكترونیة

194/20 المرسوم التنفیذي -األعوان العمومیین  -تكوین الموظفین   8766 
دور القاضي -أساسھ القانوني  -تكمیل العقد   3340 

غرفة  - تلبس بالجنحة  - إعادة تكییف وقائع  -تكلیف بالحضور 
تنازع اإلختصاص -اإلتھام   8565 

L'essentiel du droit administratif des biens 2481 
 8939 تكییف العقوبة
L'etablissement public 2516 
Les établissements hospitaliers - L'organisation 
sanitaire - Le droit de malade. 4649 

l 'état - le coran - le sunna - la famlille musulmene 
- le mariage - la filiation 7310 

L'Etat - Siege Du Pouvoir Politique - L'idealisme - 
L'ideologie - Les Partis Politiques 5705 

دراسة في  -القطاع الخاص  -القطاع العام  -تقنین الشركات 
الفرنسي -المصري  -التشریع   284 

النشر اإللكتروني -مكتبة المستقبل  -تقنیة المعلومات   2588 
تنفیذ العقوبة -آجال التقادم  -األحكام  - تقادم العقوبة   1532 

رد اإلعتبار  - تقادم العقوبة  القضائیةالسوابق  -  5294 
 6530 ثقافة الجماھیر
 831 تقییم اإلنتخابات

الوظیفة  - القانون األساسي  - اإلدارات العمومیة  - تقییم الموظف 
 6139 العمومیة

 -التوسع العمراني  -آلیة قانونیة لحمایة البیئة  - تقییم المردود البیئي
 7029 التشریع الجزائري

طرق التقدیر البیئي -إجراءات التقییم  -تقییم التأثیرات البیئیة  . 8046 
التشریع  -إجراءات تصفیة التركة  -أحكام التركة  - تقییم التركة 

 5054 الجزائري

القوة المسلحة -تقریر المصیر   10135 
القسط - الشروط الواجب توفرھا  - عقد التأمین  -تقسیم األخطار   9289 

étude du droit - etude du dossier - stratégies 
judiciares 8934 

تعویض التأمین - تعویض المسؤولیة المدنیة   5377 
الضمانات الشرعیة -التعریف بالحق  - تعویض األضرار   7972 

القانون المصري - جرائم اإلرھاب  - تعویض األضرار   3901 
الشریعة اإلسالمیة -اإلسالم  - الزواج  - األسرة  -تعدد الزوجات  . 8348 



القانون الجنائي -الفقھ اإلسالمي  -تحقیق الردع  - العقوبات تعدد   10063 
التفسیري - الرسمي  -التعدیل العرفي  - تعدیل الدستور   2915 

نظریة الظروف الطارئة  -القانون المدني الجزائري  - تعدیل العقد 
األجل القضائي - الشرط الجزائي  -  8083 

الزیادة والنقصان( - شركة المساھمة  -تعدیل رأس مال  ) 5233 
بروتوكول  -التحدیات والمواجھات  - القانون الدولي  -تغییر المناخ 

المسئولیة الدولیة -كیوتو   10351 

 -تدخل القانون الدولي  - السلطة السیاسیة  - تغییر الحكومات بالقوة 
 9389 .تدخل األمم المتحدة

اإلجراءات  - أطراف التنفیذ -أنواع التنفیذ  -تعریف التنفیذ 
 4969 التمھیدیة إلیقاع التنفیذ الجبري

وسائل  -أنواع الدعوى  -خصائص الدعوى  -تعریف الدعوى 
 -طرق الطعن  - عوارض الخصومة  - التحقیق المدني  -الدفاع 

 المصاریف القضائیة
5931 

 -جرائم الشیك بدون رصید  -إنشاء البنك  -تعریف الشیك 
 4266 المحجاكمة في جرائم الشیك

إبطال القانون -الطعن  - القانون  - تعطیل المجلس الدستوري   2022 
ظل النزاعات المسلحة  -القانون الدولي اإلنساني  -تعزیز األحكام 

 7432 الدولیة

L'exercice du pouvoir - Discretionnaire de l'etat 
cotier - Droit de la mer. 8909 

Expertise immobiliére - les méthodes à l'estimation 8821 
expertise judiciare - matiére immobiliére 9065 

سلطات القاضي  -الرقابة اإلداریة  -تفویض المرفق العام 
 453 اإلستعجالي

 3156 تفتیش المقبوض
الشریعة اإلسالمیة -القانون الدولي  - تفسیر المعاھدات   . 7463 

اإللتزامات - القواعد الفقھیة - تفسیر العقد  9993 
facturation - régles économiques - fiscales 4505 
famille : droit : France : manuels d'enseignement 
supérieur 9077 

Femmes victimes - droit pénal 5775 
Fiches - QCM - Droit. 7319 
Fin du contrat - Contrat de travail. 10375 
finance publique 4497 
Finances publiques 8899 
Finances publiques - Cadre juridique du budget. 4498 
Les fins - Les moyens - Les limites . 8917 
Fiscalité immobiliére - acquisition - gestion - vente 
- imposition 7243 

Fonction publique , le droit du fonctionnaire , 5606 
fonction publique internationale - Les formations 
publiques et privées - Les organismes concernés. 5710 



fonctionnaires : France 5755, 5756 
fondement théorique - reconnaissance du droit- 
justiciabilité du droit 10383 

Fondements et docrtrnes - Mises en oeuvre. 7288 
les frontières - Droit international humanitaire 5659 
Garantie personnel - Garantie réel . 7221 
Gestion administrative - Juridique - comptable et 
fiscale. 4592 

Gestion de l'entreprise d'assurance - le control de 
gestion. 5648 

gestion fiscale - holdings 7182 
Gouvernement juppé - jurisprudence 
constitutionnelle - Message subliminaux - Fonction 
publique 

2308 

La hadhana - droit de garde de l'enfant 5767 
Harcélement - Discrimination. 2429 
Harrap's - Dictionary - 2000 Word - English 8785 
Histior du droit - histoire des institution publique 5772 
l 'histoire - alger 2513 
histoire : dictinnaire 2486 
Histoire de la loi - Genése de la contemporaine - 
écriturede la loi . 2433 

histoire du droit - institutions publiques 
:Dictionnaire 2419 

Histoire du vol - droit - 5699 
historique au droit - la naissance du droit 3974 
l'hypothese - la circulation des normes 5711 

األنظمة اإلقلیمیة- التسویة الدبلوماسیة  - حل النزاعات الدولیة   8648 
األنظمة المقارنة -األنظمة الدستوریة  -حل البرلمان   9763 

األثار  - اإلطار القانوني للحق  -أعمال الدولة  - حل البرلمان 
 8736 القانونیة لحل البرلمان

مفھوم التقییم - التوعیة المروریة  -حمالت التوعیة  . 6908 
سلوك األحداث -األسرة  -جنوح األحداث   4253 

المعتقدات - التوزیع اإلجتماعي  -جنوح األحداث  . 9232 
األھلیة -المسئولیة الجنائیة  - التحقیق مع األحداث  -األحداث جنوح   217 

التشریع الجزائري -جنوح األحداث   1393 
الجزائر -علم اإلجرام  - التغیر اإلجتماعي  -جنوح األحداث   380 

الجریمة والتنمیة -جنوح األحداث   375 
بغاء الحدث -جناح األحداث   6075 

إختصاص محكمة  - األمر العسكري  جنایات -جنایات المباني 
 3860 الجنایات

النزاعات المسلحة الدولیة - حمایة الممتلكات  - حمایة األموال   4734 
القانون الجنائي -الشریعة اإلسالمیة  - حمایة األموال العامة  . 9861 



التقنیات  -وسائل الحمایة التشریعیة  - الحق المالي  - حمایة المؤلف 
 751 الحدیثة

سالمة السفن -سجل تجاري  -ذبح  - یة المؤلف حما  9811 
النزاعات المسلحة - الملكیة الثقافیة  - حمایة الملكیة الثقافیة  . 3439 

 1063 حمایة الملكیة العقاریة
اإلختالس - الفساد  - الرشوة  - حمایة المال العام   2642 

القانون الدولي اإلنساني -حمایة الالجئین   5166 
القانون المقارن -المتقاضي حمایة   6570 

المسؤولیة الجنائیة  -الحمایة الجنائیة  -حمایة األجنة   8725 الجزائر -
النزاعات المسلحة -حمایة المدنیین   2378 

 -القانون الدولي اإلنساني  -النزاعات المسلحة  -حمایة المدنیین 
 9049 .الشریعة اإلسالمیة

الشریعة اإلسالمیة -الدولي القانون  -حمایة المدنیین   5949 
القانون التجاري -الفقھ اإلسالمي  - حمایة المدین   9392 

الجزائر -العقوبات  - قانون اإلجراءات الجزائیة  -حمایة األحداث   8313 
تدابیر  -دور المنظمات الدولیة -النزاعات المسلحة - حمایة المرأة

الترتیباب واإلجراءات القانونیة -الحمایة . 4927 

شركة المساھمة - حمایة المساھم   9280 
اإلستعالم  -معالجة اإلسراف  -مالمح الجمایة  -حمایة المستھلك 

 8674 عن طریق السجل

القانون الجزائري -مجال القرض البنكي  -حمایة المستھلك   8489 
البیع الترویجي -الممارسات التجاریة  -حمایة المستھلك   6058 

الحمایة  - الممارسات اإلحتكاریة  - المنافسة  - حمایة المستھلك
 3377 .الجنائیة

المنافسة الحرة -حمایة المستھلك   6327 
اآللیات القانونیة - المنتوج المستورد -حمایة المستھلك   7551 

الجزائر - 09-03قنون رقم  - اإللتزامات  -حمایة المستھلك   8204 
اإلعالن  -إعالم المستھلك  - اإلجراءات القضائیة  -حمایة المستھلك 

 7384 الخادع

النصوص الجزائیة  -النصوص الدولیة  -حمایة المستھلك  القانون  -
ا إلجراءات اإلداریة - التجاري   9728 

التعاقد -المستھلك اإللكتروني  -حمایة المستھلك   5169 
الشروط التعسفیة -المستھلك اإللكتروني  -حمایة المستھلك   7361 

اإلقتصاد اإلسالمي -لمستھلك حمایة ا . 2800 
القانون المقارن الجزاءات المدنیة  -حمایة المستھلك  الجزاءات  -

 5049 العقابیة

العقد التجاري اإللكتروني -حمایة المستھلك   7483 
التجارة  -تشریعات مكافحة اإلحتكار  -حمایة المستھلك 

 1029 .اإللكترونیة

القواعد الجزائیة -المنتوج سالمة  -حمایة المستھلك   10544 
اإللتزام باإلعالم -قانون التجارة اإللكترونیة  -حمایة المستھلك   5215 

عقود اإلستھالك -حمایة المستھلك   6394 
التعاقد -عقد البیع  -حمایة المشتري   1138 



قانون العقوبات - العنف العمد  -حمایة األسرة   350 
الدولي اإلنسانيالقانون  - حمایة األطفال   6072 

القانون الدولي  -حمایة األقلیات  القرارات  - التشریع الدولي  -
 7682 . الدولیة

اآللیات القانونیة -خطر اإلنھیار  -حمایة البنایات   212 
اإلتفاقیات - التشریعات الوطنیة  -التلوث  - حمایة الببئة البحریة 

المعاھدات الدولیة - اإلقلیمیة   3075 

دور الحسبة - منظور إسالمي  - البیئة  حمایة  . 9844 
مكافحة التلوث - حمایة البیئة   4389 

مقارنة في القوانین العربیة - حمایة البیئة  . 5547 
التلوث البیئي - المسؤولیة المدنیة  -اآللیات اإلداریة  - حمایة البیئة  . 370 
الھیئات  -الرقابة  -التنمیة المستدامة  - اإلعالم البیئي  - حمایة البیئة 

 4849 الدولیة

التلوث  - حمایة البیئة  القانون  - المواد اإلشعاعیة والكیماویة  -
 8745 الجزائري

التلوث البیئي - حمایة البیئة   3997 
التنمیة اإلجتماعیة - التنمیة المستدامة  - حمایة البیئة  . 5045 

الدولیةاالتفاقیات  -التشریعات القانونیة  - حمایة البیئة   5590 
القانون البیئي -التشریعات العربیة  - حمایة البیئة   3384 

اإلتفاقیات الدولیة - الجرائم البیئیة  - حمایة البیئة   45 
البیئة - القانون الدولي اإلنساني - حمایة البیئة   9642 

التشریع الجزائري - العقار الصناعي  - حمایة البیئة   7916 
ریع الجزائريظل التش - حمایة البیئة  . 5548 

الجزاء اإلداري- اإلعالم البیئي- دور المجتمع البیئي- حمایة البیئة . 1078 
اإلجراءات الجنائیة -حمایة الثروة النفطیة   1744 

 -تداعیاتھ  - البصمة الوراثیة  - اإلستنساخ  - حمایة الجین البشري 
 9771 .حمایة المعلومات الجینیة

 -حمایة المدنیین  -حمایة األسرى  -القتلى حمایة  -حمایة الجرحى 
القانون الدولي اإلنساني - الشریعة اإلسالمیة  -حمایة المرضى  . 5533 

المحاكم الدولیة الجنائیة -القانون الجنائي  -حمایة الشھود   6519 
التشریع الجزائري - اإلطار المؤسساتي - حمایة الساحل   8507 

القانون الدولي -المسلحة النزاعات  -حمایة الضحایا   4835 
النزاعات المسلحة - وسائل اإلعالم  -حمایة الصحفیین   3628 

النزاعات المسلحة -حمایة الصحفیین   5072 
القانون الدولي اإلنساني - النزاعات المسلحة  -حمایة الصحفیین  . 4686 

شروط الحمایة -إدارة المال الشائع  -الشیوع  - حمایة الشریك  5560 
 7718 حمایة الطفل
 4717 محكمة سیرالیون -األمم المتحدة  - حمایة الطفل

القانون الدولي - اإلستغالل الجنسي  -حمایة الطفل   7471 
السلطة  -المرافعات المدنیة  -ضمانات نزاھتھ  - حمایة القاضي 

 1261 القضائیة

األحكام الجنائیة -حمایة حقوق اإلنسان   1780 



القانون الدولي -القانون الداخلي  -اإلنسان حمایة حقوق   6712 
التشریع الجزائري -الدعوى الجزائیة  -حمایة حقوق الضحیة   8372 
الشركات التجاریة -المساھمة العینیة  - حمایة حقوق الغیر  . 727 

األمن الغذائي -إستراتیجیة وطنیة  -یوما برلمانیا  . 1087 
 8770 دولة القانون

الحیاة  -المجتمعات الرأسمالیة  -القانون الدستوري  -القانون دولة 
 1634 اإلجتماعیة

الحرب -العولمة  -دولة القانون   6760 
نظریة العقد اإلجتماعي -اإلتجاھات المعاصرة  - جوھر القانون   4909 

المدرسة الواقعیة -المدرسة المثالیة  - جوھر القانون   . 10438 
القانون المدني -الدین حوالة  -حوالة الحق  4123 

قانون التعویضات - األضرار المادیة والجسمانیة  -حوادث المرور   784 
التأمین على السیارات -حوادث المرور   . 8580 

ندوات -السعودیة  -حوادث المرور   1052 
التعویض -حوادث السیر   9097 

جواز النقض -جواز اإلستئناف  . 10105 
 - سیكولوجیة اإلرھاب  - السلوك اإلنساني  -دوافع الجریمة 

علم النفس الشرعي - سیكزلوجیة التحقیق  . 4233 

البحوث العلمیة -كتابة الرسائل  -جودة البحث العلمي   9444 
 4213 جودة الخدمة

ضبط النشاط اإلقتصادي - دور مجلس المنافسة   7623 
حمایة حقوق اإلنسان - دور المنظمات الدولیة  . 1213 

الوقف في التنمیة دور  7032 
الرقابة على الصفقات العمومیة - الرقابة المالیة  -دور الھیئات   7537 

 8226 دور المجلس الدستوري
التنمیة المستدامة -دور اإلستثمار   4881 

التشریع الجزائري - تطھیر العقار الفالحي  - دور المسح   6049 
على المال العامالمحافظة  -المالیة  - دور المفتشیة العامة   5172 

الصراعات الداخلیة -دور االمین العام  . 9986 
حمایة البیئة -الجماعات المحلیة  - دور الضبط اإلداري   5110 

وباء  -حمایة الحریات  -حمایة الحقوق  - دور الضبط اإلداري 
19كورونا كوفید   481 

القانونیةالطبیعة  -العقد اإلداري  -دور الشروط االستثنائیة   7363 
وسائل القانون  -حقوق اإلنسان  -دور القانون الدولي الجنائي 

 9639 الدولي

اإلدارة -المتقاضي  - دور القاضي   8513 
الخصومة التحكیمیة -التحكیم التجاري الدولي  - دور القاضي 

الحكم التحكیمي الدولي -الدولیة   3043 

الشرط الصریح  - دور القاضي   6966 الفاسخ-
القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  -تعدیل العقد  - دور القاضي   981 

التشریع الجزائري-آلیات حمایة البیئة - دور القضاء . 2076 
 2681 -المؤسسات  - المجتمع المدني -دور القضاء اإلداري و الدستوري 



 مجلس اإلدارة
حمایة المستھلك -دور العون اإلقتصادي   5121 

القانون -  حوكمة الشركات  6563 
القرارات الوزاریة  -جنح المخدرات   3736 أحكام محكمة النقض -

إلغاء و سحب الرخصة - جنح و مخالفات المرور   1661 
إختصاصھ - صفة الموثق  -اإللتحاق بالمھنة  -دلیل الموثق   8029 

الطالق -الزواج  - شؤون األسرة  - دلیل المتقاضي   5925 
 - التنظیم و اإلخراج  -المقال العلمي  -العلمي البحث  -دلیل الطالب 

أخالقیات البحث - اإلجراءات اإلداریة  -التحریر   5084 

جنحة الزنا -جنحة السرقة  - جنحة النصب  -جنحة خطف قاصرة  . 463 
مكافحة الفساد -جنحة عدم التبلیغ   7394 

الضابطة  - تنظیم النیابة  -الخصوم في الدعوة  - حاالت اإلعفاء 
 7882 العدلیة

تكریس دولة القانون -حالة حقوق اإلنسان   3070 
منظمة إقلیمیة -جامعة الدول العربیة  . 505 

المنازعات  - 1999 -1988أزمة لوكربي  -جامعة الدول العربیة 
 4209 العربیة الدولیة

 - المنظمات العربیة  - المنظمات الدولیة  -جامعة الدول العربیة 
 4343 البلدان العربیة

البلدان العربیة - المنظمات العربیة  -جامعة الدول العربیة   4379 
تنظیم  - أسس الدولة  -الدساتیر العربیة  -جامعة الدول العربیة 

 2024 سلطات الدولة

L'identification des personnes - les cas de divorce - 
llla filiation - les mineurs - la preuve 1828 

العالقات  -تنظیم البعثات  -مصادر القانون الدبلوماسي  - دبلوماسیة 
اإلمتیازات القنصلیة -العالقات الدبلوماسیة  - الدبلوماسیة  . 3476 

اآللیات القانونیة -المؤسسات المالیة  -دیون البنوك   10192 
عقد اإلیجار -الترقیة العقاریة  -التسییرالعقاري  -دیوان الترقیة   2258 

المحالت -التسیر العقاري  -دیوان الترقیة   4812 
دعوى اإللغاء -حدود سلطات القضاء اإلداري  . 9624 

القصد الجنائي  - اإلختالس  -خیانة األمانة  الركن  -الركن المادي  -
 10150 المعنوي

 -الجزاءات  -الجرائم المشابھة  - جریمة الخیانة  -خیانة األمانة 
الجزائر -قانون العقوبات   7486 

التنفیذ -العقار المرھون  -خیارات الحائز   7801 
 -الملكیة العقاریة  -الشریعة اإلسالمیة  - القانون  - حیازة العقار 

 6568 الحمایة القانونیة

اإلثبات - المحررات اإللكترونیة  - حجیة   2578 
اإلثبات المدني -المحررات اإللكترونیة  - حجیة المحررات   7838 

القاضي الجنائي -ة اإلقتناع الذاتي حجی  4719 
إثبات الجرائم -اإلثبات الجنائي  -جحیة البصمة الوراثیة   9394 

المنازعات العقاریة - إثبات الملكیة -حجیة الدفتر العقاري . 2299 
 7780 - الشرعیة و التشریحیة  -التقاریر الطبیة  - األدلة الفنیة  -دحض 



 أوجھ الطعن
العملیة البنكیة -السریة المصرفیة  - حجز ما للعمیل  7923 

المسؤولیة  - التعریف باإلنتھاكات الجنائیة الدولیة  -ححقوق الطفل 
 6989 الجنائیة الدولیة

immigration - commissaires du gouvernement - 
marchés publics. 8870 

les impots - publicité fonciére - liquidation de 
l'impot 10664 

-التدلیس -الخلسة-السلوك اإلجرامي-حرمة ملك الغیر
 5369 .المخالفاتوالجنح

التشریع الجزائري -الجمایة الجنائیة  - حرمة الموتى والمدافن   4839 
نظریة التفتیش  -حرمة الحیلة الخاصة   3636 الشروط الشكلیة -

بدون المسؤولیة  -القضاء الجزائري  -المسؤولیة اإلداریة  - دروس
 468 خطأ

التعویض - المسؤولیة اإلداریة  - دروس   469 
جرائم  - ماھیة المعلومات  -جرا ئم الكمبیوتر و اإلنترنت 

 577 المعلوماتیة

أحكام  - الدخل  -القانون الضرائب  -التھرب الضریبي  - جرائم 
 9366 النقض

إستغالل النفوذ -الرشوة  - جرائم   . 8944 
األحكام الجنائیة -اإلصابة الخطأ جرائم  -جرائم القتل   10151 

 -التشریعات األروبیة  - شبكة األنترنت  - غسل األموال  - جرائم 
 9682 الجھود الدولیة

التشریع - جرائم إستغالل األطفال   7870 
الوظیفة العامة - جرائم األموال   2542 

التسلیم - جرائم األموال   1942 
جریمة الشیك دون مؤونة-جریمة السرقة  - جرائم األموال   7664 

 -التسھیل  -اإلستیالء  -اإلختالس  - الرشوة  - جرائم األموال العامة 
 4121 الغدر

القذف  - جرائم اإلھانة العلنیة   10442 جرائم التحریض -البالغ الكاذب  -
الحاسب اآللي  -جرائم اإلنترنت   1216 وسائل مكافحتھا -

 - تجریم اإلتجار  -المستھدفة باإلتجار الفئات  -جرائم اإلتجار 
المقارنة األحكام الشرعیة والنصوص  - اإلتجار باألعضاء البشریة 

 القانونیة
3791 

التشریع الجزائري - أركان الجریمة  -جرائم اآلداب   1695 
النصب -جرائم اإلحتیال   - ألعاب القمار  -الشیك  - خیانة األمانة  - 

قضاء النقض - الفقھ   10466 

العوامل النفسیة - العوامل اإلجتماعیة  -جرائم اإلحتیال   7959 
تشریعات الطفولة  - محاكمة األحداث  -جرائم األحداث  القانون  -

لسنة  31رقم  1996لسنة 12القانون رقم  - 1984  3558 

التشرد -قضاء النقض  -الفقھ  -جرائم األحداث   10441 
الشرطة  -یف التوقیف تعر -مفھوم التفتیش  - جرائم المخدرات 

اإلستدعاء المباشر -القضائیة   6269 

الدفوع -التشریع الجزائري  - جرائم المخدرات   8559 



السیاسة  -السیاسة العقابیة  -السیاسة الجنائیة  - جرائم المخدرات 
لیبیا - قانون المخدرات  -الوقائیة   5980 

الدفوع -العقوبات  - القضاء  -الفقھ  - جرائم المخدرات   1717 
المحكمة الجنائیة الدولیة -جرائم اإلرھاب   7472 

داخلیا - خارجیا  -جرائم اإلرھاب   9775 
جرائم المفرقعات -جرائم اإلرھاب   6440 

المسؤولیة  - تعریف اإلرھاب  -جرائم اإلرھاب الداخلي والدولي 
 2908 الدولیة عن أعمال اإلرھاب الدولي

الضرائب  -مركبات النقل  - المرور تنظیم  -جرائم المرور 
العقوبات -والرسوم   2622 

أصول  -نصوص قانونیة  - إجتھادات  - جرائم المطبوعات 
 5852 المحاكمة

 -قانون العقوبات  - إفشاء األسرار  - جرائم النشر و الصحف 
 3137 المحاكمات العسكریة

 -الجنائي القصد  - جریمة اإلمتناع  -جرائم النشر  - جرائم اإلعالم 
 8414 .جریمة اإلعتداء

مكافحتھ - قانون الوقایة الفساد  -قانون العقوبات  - جرائم األعمال   6764 
إغتصاب  - إساءةاإلئتمان  - اإلحتیال  - األموال  -جرائم اإلعتداء 

 6916 العقار

 -قانون العقوبات  -أمن الدولة  -الوظیفة العامة  -جرائم اإلعتداء 
 8516 القسم الخاص

األشخاص  -جرائم اإلعتداء  اإلجھاض  -الضرب  -القتل  - القذف  -
النصب - السرقة  -  3657 

القانون  - الشریعة اإلسالمیة  -اإلعتبار  -الشرف  -جرائم اإلعتداء 
مصر - قانون العقوبات  -  6924 

تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال -جرائم اإلعتداء   4937 
العقوبات المقررة -جرائم المفلس  - جرائم اإلفالس   6203 

القانون المقارن - القانون الجزائري  -جرائم المفلس   5912 
 3725 جرائم االتجار بالبشر

أراء الفقھاء - أحكام القضاء  - جرائم البلطجة   4173 
العقوبة -الركن المعنوي  - الركن المادي  -جرائم التبدید   6901 

عقود األمانة - أحكام النقض  -جریمة اإلختالس  - جرائم التبدید  . 3608 
التشریع البیئي -قانون العقوبات  - جرائم البیئة   5003 

 8101 جرائم التجارة
الممارسات التجاریة -المنافسة  -جرائم البیع   4299 

أسباب البراءة  -المستندات الرسمیة  - المحرارات  - جرائم التزویر 
خطة الدفاع - . 7734 

اإلستعمال المزور -خیانةاألمانة  - جرائم التزویر   8682 
 773 جرائم التسلیم
محكمة  - قانون العقوبات  -التزویر  - التقلید  -جرائم التزییف 
 2645 النقض

 -المحررات  - الدمغات  -األختام  -جرائم التزویر  -جرائم التزییف 
 9252 الجنح -الطعن بالتزویر 



واألوصاف القانونیة القیود -جرائم التسول  - جرائم التشرد   2617 
المحاكم  -آراء الفقھاء  - المبادئ الشرعیة  -جرائم التسعیر الجبري 

الشریعة اإلسالمیة -معیار العقوبة  -  10043 

العدالة المكشوفة -الملھاة القضائیة  - جرائم الدولة   10624 
إحتالس األموال  - الرشوة  - اإلرھاب  -الجاسوسیة  - جرائم الدولة 

تزییف العملة -  6171 

طرق  -اإلثبات  - التحقیق  - جرائم األنترنت  -جرائم الحاسوب 
 3394 .المواجھة

 1770 جرائم الحاسب اآللي
القضاء الدولي -المجتمع الدولي  - جرائم الحرب  8622 

المحكمة الجنائیة  - جرائم الحرب   5313 .المحكمة الدولیة -
القانون  -اإلحتالل الفرنسي  - الشعب الجزائري  - جرائم الحرب 

النزاعات المسلحة - الدولي الجنائي   10224 

القانون الدولي - جرائم الحرب   482 
النزاع الغربي اإلسرائیلي -القانون الدولي  - جرائم الحرب   518 

تجریم  - جرائم الحرب  مسؤولیة األفراد -أعمال السلطة التنفیذیة  -  10119 
قضیة دارفور -العدوان جریمة  - جرائم الحرب   9135 

المسؤولیة  -اإلنتھاكات اإلسرائلیة  -جرائم الحرب اإلسرائلیة 
المسؤولیة الجنائیة -الدولیة  . 10490 

 -إصابات العمل  -المواد الضارة  -جرائم الضرب  - جرائم الجرح 
 3699 .الطب الشرعي

التشریع المصري -القانون الفرنسي  -جرائم الرشوة   7133 
مصر -الشریعة اإلسالمیة  -أركان الجرائم  - جرائم الزنا  . 6159 

جرائم القذف  -جرائم السب  القصد الجنائي - البالع الكاذب  -  1936 
المتابعة والجزاء  -المسؤولیة  - األركان  -الماھیة  -جرائم الصحافة 

العقوبات -  8967 

التحریض جریمة -المسئولیة الجنائیة  -النشر  -جرائم الصحافة   2604 
 -الركن المعنوي  -الركن المادي  - جرائم النشر  -جرائم الصحافة 

المسؤولیة الجنائیة -العالنیة  . 7773 

العقاب -التزییف  -التزویر  -األحكام القضائیة  -جرائم الشیك   1681 
 -التزویر  -اآلراء الفقھیة  -المشكالت العملیة  -جرائم الشیك 

 1711 الصیغ القانونیة

 -اإلختالس  - العالمات الفارقة  -إغتصاب العقار  - جرائم السرقة 
 8013 إساءة اإلئتمان

التحریات -اإلثبات الجنائي  - الشریعة اإلسالمیة  - جرائم السرقة   3426 
السطو - جرائم السرقة  الفقھ وقضاء -الصیغ القانونیة  -   1724 

عقوبة الحبس -الغرامة  -جرائم الصرف   4974 
التشریع الجزائري -شبكات التواصل  -جرائم الشرف   4729 

جرائم اإلنترنت  -جرائم الكمبیوتر   -النظم التقنیة  - النظم القانونیة  -
 1887 المعامالت اإللكترونیة

جرائم  - المعلومات  -البرامج  - جرائم اإلنترنت  -جرائم الكمبیوتر 
یةالقوانین الجنائ - التحویل اإللكتروني  -جنس   3443 

دور الشرطة -المصنفات الفنیة  - حقوق المؤلف  -جرائم الكمبیوتر   10369 



الخطأ -اإلصابة  -جرائم القتل   6873 
اإلصابة الخطأ -جرائم القتل   9795 

الدفاع الشرعي - القتل بالسم  -القتل العمد  -جرائم القتل  . 6172 
 9764 جرائم العنف

الخطف - الزنا  -العرض  ھتك -اإلغتصاب  -جرائم العرض   5431 
قانون العقوبات -جرائم العرض   -ھتك العرض  - اإلغتصاب  - 

التعرض لألنثى -أصحاب السلطة  -الطعن  . 10465 

الجرائم التموینیة  - التدلیس  -جرائم الغش  غش  -غش الدخان  -
الدفوع -الصابون   3701 

ئیة والطبیةالمواد الغذا -التدلیس  -بیع السلع  -جرائم الغش  . 1126 
جرائم التدلیس  -جرائم الغش  الجنایات  - الجنح  - الجریمة العمدیة  -

القیود و األوصاف -  4437 

 7969 جرائم الفساد
النشاط اإلداري - آلیات المكافحة  - الفساد اإلداري  -جرائم الفساد   4926 

المالحقة  - اإلستیالء على المال  -الرشوة  -جرائم الفساد اإلداري 
 2123 . اإلجرائیة

قانون المرافعات - إداریا و قضائیا  -جرائم تبدید المحجوزات   3271 
تبدید الحجوزات  -سرقة المستندات  -جرائم خیانة األمانة  التوقیع  -

قانون اإلجراءات الجنائیة -على بیاض   2621 

اإلختصاص العالمي -اإلختصاص الدولي  -جرائم حقوق اإلنسان   10556 
القانون  -التدابیر الوقائیة  -وسائل المكافحة  -جرائم غسل األموال 

 7824 المصري

مكافحة جرائم غسل األموال -العقوبات  -جرائم غسل األموال  . 1012 
مسؤلیة البنوك  - األزمة اإلقتصادیة العالمیة  - جرائم غسیل األموال 

 7580 والمصارف

حقوق اإلنسان - القانون الدستوري  -القانون العام  -دراسات معمقة   2737 
المنظومة التشریعیة - الجزائر  - العولمة  -دراسات دستوریة   183 

السلطات اإلداریة  -لجان الطعن  -مجلس الدولة  -دراسات قانونیة 
القانون الدولي اإلنساني -حقوق اإلنسان  -المواصالت  -البرید  -  480 

السلطة القضائیة -المحاكمات أصول  -دراسات قانونیة  قانون  - 
التوقیع اإللكتروني -العقد اإللكتروني  - اإلیجارات   10215 

نصوص  -مؤسسات ومھن  -اإلجتھاد القضائي  -دراسات قانونیة 
 2394 قانونیة

نصوص  -العقوبات  - اإلجراءات الجزائیة  -دراسات قانونیة 
 2396 قانونیة

مسائل متنوعة -اإلجتھاد القضائي  - المصلحة  -دراسات قانونیة   6770 
مؤسسات ومھن - النظام القضائي  -دراسات قانونیة   2397 
علم المیراث - التحكیم المؤسساتي  -دراسات قانونیة   2398 

1996دستور  - التحكیم التجاري  -دراسات قانونیة   2401 
قانون األسرة - البصمة الوراثیة  -دراسات قانونیة   2400 

المجلس  - النظام اإلجرائي  -تعدیل الدستور  -دراسات قانونیة 
السریة المصرفیة -األسرار المھنیة  -الدستوري   6771 

قانون  -العالمة التجاریة  - جریمة التحریض  -دراسات قانونیة  2395 



 المرور
قانون التسجیل -دراسات قانونیة   2399 

يءالطوار -إنعدام الحراسة  - حراسة الطوارئ   10289 
أسباب اإلباحة  -دراسة عملیة  األسباب الشخصیة  -موانع العقاب  -

الدفاع الشرعي -األسباب العینیة  -  10280 

 7944 خرافة التنمیة
 6530 خرافة التعددیة
L'indépondance - L'impartialité - L'itégrité - La 
légalité - L'attention a autrui - Discrétion et 
réserve. 

4542 

L'inexistence - Notion complexe - Politique 
jurisprudentielle. 5702 

Infraction - Droit Algerien. 2515 
L'infraction pénale - Doit public. 7151 
Les infractions - enquéte judiciare - police 
technique - médecine légale - droit des victimes 4560 

التشریع الجزائري -جرد األمالك الوطنیة   . 7469 
اإلبتزاز -السرقة  -جریمة   6495 

تبییض األموال -جریمة   10356 
الوسائط اإللكترونیة - شبكة اإلنترنیت  - غسل األموال  -جریمة   - 6654 

مجال  -اإلمتیازات الغیر المبررة  - جریمة منح اإلمتیازات 
 6596 الصفقات العمومیة

المسؤولیة الدولیة إلسرائیل -حصار غزة  -جریمة إبادة الجنس   9697 
مكافحتھ - جریمة إختالس المال العام  . 2075 

آلیات مكافحة -جریمة إختطاف األطفال   7871 
اإلھمال الواضح -جریمة اإلھمال   1997 

التشریع الجزائري - إھانة ھیئة نظامیة  -جریمة اإلھانة   8177 
قانون العقوبات  -التعدي على الموظف العام -اإلھانة جریمة 

 1066 الجزائري

المحكمة المختصة -جریمة اإلبادة  10572 
المحاكم الجنائیة  -اإلختصاص القضائي  - جریمة اإلبادة الجماعیة 

األحكام -الدولیة   6520 

الشریعة اإلسالمیة -الجزائر  -التشریع الجنائي  - جریمة اإلجھاض   5387 
 7819 جریمة األخالق

 -أسالیب التحري  - األحكام اإلجرائیة  -جریمة اإلختالس 
العقوبات -الجزاءات المقررة   5492 

البرید اإللكتروني - جریمة اإلرھاب  -جریمة اإلحتیال   4385 
الفقھ  - القانون الدولي  -الطائرات المدنیة  - جریمة اإلختطاف 

 2038 اإلسالمي

القانون الدولي - اإلخفاء القسري  -جریمة اإلختفاء   10655 
التشریع الجزائري - المؤثرات العقلیة  - جریمة المخدرات   5875 

اإلتفاقیات  - قانون العقوبات  -قانون الصحة  - جریمة المخدرات 
المراسیم -القرارات الجزائریة  -الدولیة   1817 



المحررات المزورة - جریمة المحررات   2063 
العقوبات -أركان الجریمة  - جریمة اإلرھاب . 2589 

أركان  - أحكام محكمة النقض  - النصب التام  - جریمة النصب
أسالیب المكافحة -الجریمة   530 

النصب من خالل  - النصب عبر األنترنیت  - جریمة النصب 
جرائم األنترنیت -الجریمة المنظمة  -بطاقات اإلئتمان  . 3516 

العقوبات الجزائريقانون  - جریمة النصب   33 
األحكام  - التشریع اإلسالمي  -التشریع الوضعي  -جریمة اإلعتداء 

 8941 اإلجرائیة

قانون العقوبات -جریمة اإلغتیال   3438 
أدلة اإلثبات - القصد الجرمي  -الشكایة  -جریمة اإلفتراء   3910 

 - مسؤولیة الربان  - قرینة التھریب  -جریمة التھریب الجمركي 
إلجراءات الجنائیةا  6240 

التدابیر  - األحكام اإلجرائیة  - قانون العقوبات  -جریمة التجمھر 
 5372 واإلجراءات

التشریع الجزائري -جریمة التحرش   5940 
المعطیات - مستند معلوماتي  -جریمة التزویر   5334 
الشھادات -الوثائق اإلداریة  -جریمة التزویر   9038 

التوقیع اإللكتوني -المحررات اإللكترونیة  -جریمة التزویر   3897 
التشریعات العربیة -جریمة التزویر   2716 

المواد الجنائیة - المواد المدنیة  - الطعن  -جریمة التزویر  . 8285 
التعذیب النفسي - اإلنتحار  - التعذیب الجنسي  -جریمة التعذیب   10589 

آلیات  - حقوق اإلنسان  -القانون الدولي الجنائي  -جریمة التعذیب 
 8254 المكافحة

جرائم الحرب -جریمة التعذیب   2006 
الشریعة اإلسالمیة -عقوبتھا  -جریمة الحرابة  . 1177 

 9778 جریمة الرشوة
القانون الوضعي -إستغالل النفوذ  - جریمة الرشوة   5326 

الفساد - الموظفین العمومیین  - جریمة الرشوة  . 6572 
ھدر األموال العمومیة  -اإلختالس  - الرشوة جریمة   -الفقھ  -

 2328 النصوص القانونیة

إثبات الجریمة -التشریع الجزائري  - جریمة الرشوة   4723 
الصفقات العمومیة - جریمة الرشوة   5491 

 -التدابیر الوقائیة  -  01/06القانون  - الفساد  - جریمة الرشوة 
 6342 .التدابیر الردعیة

التشریع الجزائري-الرشوةجریمة   9364 
الوطء المحرم - الزاني والزانیة  - جریمة الزنا   4682 

القوانین  - الشریعة المسیحیة -الشریعة اإلسالمیة  - جریمة الزنا 
 6165 .الوضعیة

ا  -الفعل الفاضح  - ھتك العرض  -جرائم اإلغتصاب  - جریمة الزنا 
 3555 لدعارة

التشریع الجزائري -جریمة القذف  -جریمة السب  5957 
التشریع الجزائري - الجرح  -جریمة الضرب   5828 



 7819 جریمة السرقة
أحكام النقض -التھدید  - إغتصاب السندات  - جریمة السرقة . 9796 
العقوبات - تطبیقات قضائیة  -جنایات السرقة  -جریمة السرقة   6178 

الجزائريالتشریع  - األصول والفروع  - جریمة السرقة   7954 
القانون الجزائري - جریمة السرقة   9169 

الشریعة اإلسالمیة -قانون العقوبات  - جریمة السرقة   5638 
التشریع  - إجراءات متابعتھا  - أركانھا  - ماھیتھا  -جریمة الصرف 

 10515 . الجزائري

حق  - تنازع القوانین  -حق النقد  -جریمة السب  - جریمة القذف 
الحق في السمعة -ر نشر األخبا . 2590 

 1079 جریمة القتل
قانون العقوبات - التشریع الجزائري  - جریمة القتل   7869 

علم اإلجتماع -القتل عند المرأة  - جریمة القتل   5534 
جریمة اإلبعاد -جریمة اإلسترقاق  - جریمة التعذیب  - جریمة القتل   2032 

القانون الدولي -جریمة القرصنة   2995 
التشریع الجزائري -جریمة القرصنة البحریة   730 

المحكمة الجنائیة -مجلس األمن  -جریمة العدوان   937 
العالقات الدولیة  -جریمة العدوان   3361 المسؤولیة القانونیة الدولیة -

 456 جریمة تبییض األموال
 -آلیات التبیض  -التشریعات الدولیة  - جریمة تبییض األموال

القضائي اإلختصاص  8103 

السریة  - البنوك  -القانون الدولي الجنائي  - جریمة تبییض األموال 
الجزائر -المصرفیة  . 4696 

مكافحة الجریمة -أركان الجریمة  - جریمة تبیض األموال   5919 
الدعوى الشرعیة -الدعوى المدنیة  -جریمة شھادة الزور  . 6902 

التشریع الجزائري -جریمة قتل الفروع   9056 
التبعیة في الجریمة - جریمة غسل األموال   2161 

الجریمة - جریمة غسیل األموال   3368 
الضمانات  -الحریة السیاسیة  -الموظف العام  -حریة الممارسة 

 1298 الوظیفیة

القانون الجزائري - حریة المنافسة   4814 
الدعوى العمومیة - حریة النیابة   5959 

 7450 حریة المحكم الدولي
اإلتفاقیة األوربیة  -حقوق اإلنسان  -القانون الدولي  - حریة اإلعالم 

العربیة - األمریكیة  -  . 8633 

اإلنقسامات  -حوار األدیان  -التشریعات الدینیة  - حریة المعتقد 
 3410 الطائفیة

اإلتفاقیات الدولیة - حریة التنقل   1274 
حریة المتھم -محبوس حقوق ال -الحبس اإلحتیاطي  - حریة التنقل   9318 

-15: المرسوم الرئاسي رقم  -الصفقات العمومیة  - حریة التعاقد 
247 885 

التشریعات اإلعالمیة -الصحافة  -الرقابة  -حریة التعبیر   6018 



 -الرقابة القضائیة  - الضمانات  -الصحافة المكتوبة  -حریة التعبیر 
الجزائر -العقوبات  - المسؤولیة الجزائیة   5646 

بریطانیا -حریة التعبیر   9359 
القانون المقارن - التشریع المصري  - الصحفي -حریة الصحافة   9875 

المعاییر الدولیة -التشریع  -حریة الصحافة   3462 
الحمایة التشریعیة -ممارسة الشعائر الدینیة  -حریة العقیدة   . 2157 

 -حقوق الصحفیین  - الصحافة تنظیم  -حریةاإلعالم و القانون 
 3080 شروط المھنة

injonction du juge 7276 
 5637 جركة مجتمع السلم
institution judiciaire - le pilier de l'edification de 
l'état de droit. 4483 

Institution publique - Histoire 2418 
Institutions internationales 5753 
international law - western sahara 8797 
International Trade Terms - Dictionary: English - 
Arabic 572 

internationalisation du droit pénal - pénalisation du 
droit international . 5668 

Internationalisation du jugement - Les actes de 
terrorisme international. 7150 

introduction au droit - droit civil 4639 
Introduction au droit - droit des affaires - le droit 
des contrats - le fonds de commerce 8912 

Introduction générale au droit 2946 
عقد التأمین -موجب اإلستعالم  - العقود  -حسن النیة   152 

العالقات الدولیة -الدولیة اإللتزامات  - حسن النیة   1243 
التحكیم  -دعوى البطالن  - رد المحكم  -خصومة التحكیم 

 248 اإللكتروني

 -كتابة البحث  -التدوین  -الجمع  -اإلعداد  -خطوات البحث 
البحث -الفھارس الفنیة  . 2574 

الدعوى القضائیة - الصفة اإلجرائیة  - حضور الخصوم  3754 
 - اآلثار اإلقتصادیة  -المجتمعات اإلسالمیة  -خطورة المخدر ات 

 1364 الدول العربیة

 -الوالیة على النفس  -األحوال الشخصیة  - خصوصیات التقاضي
 6160 قانون المرافعات

القضاء اإلداري -خصوصیة المنازعات العقاریة   6261 
مكافحة الفساد -خصوصیة قانون   5205 

القانونیةالنصوص  -حصانة المحامي   2352 
نتائج الدراسة الكمیة-القواعد الناظمة-حصانة المحامي  8588 

األردن - دساتیر الدول  . 4300 
مسائل الطھارة -حضارة تلمسان  -حضارة مازونة   9093 

التربیة المكتبیة - التقویم الشامل  -حصة المكتبة   8459 



الجزائر - دستور   8131 
األصالة والمعاصرة -الدستوریة القاعدة  - دستور الدولة  . 3743 

الرقابة -القانون الدولي  - دستوریة المعاھدات  1700 
المجلس  -الدلیل الجنائي  -الحكومات اإلنتقالیة  -دستوریة القوانین 

 8716 الشعبي الوطني

الدفع بعدم الدستوریة - الرقابة القضائیة  -دستوریة القوانین   147 
 4695 دسترة ھیئة الرقابة

تفویض  -الشركات المختلطة  - اإلمتیاز  - خصخصة المرافق 
 4092 .المرفق العام

الحروب -الشركات العسكریة  - خصخصة الحرب   6555 
التشریع الجزائري -أركان الجریمة  -خطف الطائرات   6628 

الفقھ اإلسالمي -حكم نقل األعضاء   9349 
التشریع الجزائري -قانون األوقاف  -  29المادة  - حكم الوقف   4988 

التنمیة المستدامة -اإلستثمارات األجنبیة  - حكومة الشركات   1334 
النماذج المعاصرة -حق المؤلف  الجزاء الجنائي -الجزاء المدني  -   8984 

اإلرسال -األقمار الصناعیة  - البث الفضائي  -حق المؤلف   5883 
الحق األدبي -المالي الحق  -الحمایة التشریعیة  -حق المؤلف   1763 

الحمایة القانونیة  -حق المؤلف   2577 الحمایة اإلجرائیة -
الحقوق المجاورة  -حق المؤلف   633 الملكیة الفكریة -

القانون  -الفقھ اإلسالمي  -الحقوق المجاورة  -حق المؤلف 
القانون المدني -الوضعي   3032 

الدولیةاإلتفاقیات  -القانون  -حق المؤلف   6076 
السجالت  -العالمات واألسماء  -براءات اإلختراع  -حق المؤلف 

 10243 التجاریة

السجالت  -العالقات واألسماء  -براءات اإلختراع  -حق المؤلف 
المنافسة غیر المشروعة -التجاریة   6102 

النظام القانوني -صوره  -تعریفھ  - حق اإلمتیاز   2245 
 10597 حق اإلنتفاع

 -آثار الوقف  - اإلنتفاع المدني  - اإلنتفاع الوقفي  -حق اإلنتفاع 
قانون األوقاف -الموقوف علیھ   8956 

حق اإلنتفاع في قانون المستثمرات -حق اإلنتفاع في القانون المدني 
 7090 الفالحیة

اإلستثمار األجنبي -حق اإلنسان   6524 
التشریع الجزائري -البیئة  -حق اإلنسان  . 7332 

القانون الدولي - التعذیب  -حق اإلنسان   9647 
القیود اإلتفاقیة -محكمة النقض  -حق الملكیة   8256 

الملكیة الفكریة -حق الملكیة  الملكیة  -المصنفات المحمیة  - 
 1764 الصناعیة

الفقھ اإلسالمي -أثر التصرف  - المال الشائع  -حق الملكیة   9839 
المدنيالقانون  -حق الملكیة   7677 

 -التشریع الجزائري  -المصلحة العامة  -حق الملكیة الخاصة 
القیود القانونیة -القانون المدني  . 5161 

القیود الواردة - الجوار  - حق الملكیة العقاریة   741 



حق الدفاع -الوكالة  -حق المتھم   6100 
حمایة حق الورثة  -مشروعیة الوصیة  -حق الورثة  - نآثار البطال  4669 

عدم خطا اإلدارة- خطا اإلدارة-حق المتعاقد في التعویض  3352 
 -الملكیة الفكریة  - قانون دولي خاص  -التملك  - حق األجانب 

 2872 .أموال األجانب

بیع العقار -سجل عقاري  -إثبات ملكیة  - حق المرور   5860 
القانون المدني الجزائري -الملكیة العقاریة  - حق المرور   4786 

 7569 التشریع الجزائري - حق اإلرتفاق
 -اإلتصاالت اإللكترونیة  -الملكیة العقاریة الخاصة  - حق اإلرتفاق 

 5393 التعویض عن الضرر

التشریع الجزائري - حق اإلرتفاق   208 
المنظمات الدولیة - القانون الدولي  -حق المساواة   2938 

الحیاة السیاسیة  -حق المشاركة  فرنسا - مصر  -  3001 
حق البیع -عقد البیع الدولي  -حق المشتري   6411 

الوصیة - الوقف  - حق السكنى  -حق اإلستعمال   1071 
االسباب- اإلنقاص  -حق التخصیص   10097 - اإلنقضاء - 

قانون  - قانون المرافعات المدنیة  -الفقھ اإلسالمي  - حق التقاضي
 8198 المرافعات التجاریة

صنادیق  - المسؤولیة المدنیة  -نظام التعویض  - حق التعویض
 10077 الضمان

المواثیق الدولیة - حق التعلیم   1754 
النصوص الدولیة - النصوص الدستوریة  - حق التعلیم   9110 

 -الحقوق السیاسیة  -الحقوق المدنیة  -القانون الدولي  -حق التعبیر 
 7631 الشریعة اإلسالمیة

 8077 حق الدولة
الحیاة حق  سبل حمایتھ - عقوبة اإلعدام  -  - النظم الوضعیة  - 

 4970 اإلسالم

القیود - القانون الجنائي  -حق الخصوصیة   9981 
القانون الدولي الجنائي -الدفاع الشرعي  - حق الدفاع  . 5349 

 - التمثیل اإلجرائي  -التقاضي  -القضاء المدني  - حق الدفاع 
الخصومة -الدعاوى  -الطعن  -البطالن   3857 

القانون الدولي العام -الحرب الوقائیة  - حق الدفاع الشرعي  . 6595 
حق التخصیص -حق الرھن الرسمي   2234 

النظام القانوني- حق الرجوع عن العقد  450 
القانون الخاص -القانون العام  -الدستوریة  -حق الشعوب   . 10674 

تقریر المصیر -حق الشعوب   3801 
منظمة العمل - األجر  -  حق العامل  9417 

الشرعیة الدولیة - حق الفیتو   8054 
القانون الدولي - التمتع بالصحة  -حق الفرد من الصحة   96 

المسؤولیة  -قواعد حقوق اإلنسان  - اإلرھاب  - حق تقریر المصیر 
 6222 .الدولیة

مأساة  - المسئولیة المدنیة  - وسائل اإلعالم  -حق ضحایا الجریمة 
القانون المصري -القانون الفرنسي  - حایا الض  10076 



 3919 الحریة - حقوق اإلنسان
التشریع األمریكي -القانون الدولي  - مواثیق دولیة  -حقوق اإلنسان   6752 

عقد القسمة - العقار الشائع  -حقوق وإلتزامات الشریك   7843 
 10354 العقوبات - القانون الجزائري - حقوق المؤلف

حمایة -حمایة التصامیم  -الملكیة الصناعیة  -المؤلف حقوق   7083 
الحمایة القانونیة -الملكیة الفكریة  -حقوق المؤلف   2114 

المعاھدات الدولیة -حقوق المؤلف   578 
اإلتفاقیات -الملكیة الفكریة  -القانون المقارن  -حقوق المؤلف   6647 

القوانین والعقوبات - السلطات الثالث  -حقوق المواطن   3905 
القانون الدولي الخاص -الجنسیة  -حقوق المواطنة   4027 

القانون المدني  -محل اإلمتیاز  - العقاریة  - حقوق اإلمتیاز 
 5473 الجزائري

زیادة القیمة  - حقوق اإلمتیاز   5441 حق التقدم -
 7754 حقوق اإلمتیاز العقاریة
المقاصة القانونیة -التنفیذ  -اریة األوراق التج -حقوق اإللتزامات   - 
 7694 التقادم

نزع الملكیة -حق الطعن  -حقوق المنزوع   7485 

 حقوق اإلنسان

519, 782, 1380, 1483, 2540, 
2974, 3225, 3895, 4468, 4763, 
5519, 6523, 7033, 7496, 7938, 

8711, 8712, 9616 
اإلسالمیةالشریعة  -المجلس القومي  -حقوق اإلنسان  . 2317 
السلم و  - مصادر القانون  -اإلتفاقات الدولیة  -حقوق اإلنسان 
 8238 . الحرب

المنظمات  -القانون الدولي  -الحمایة الدولیة  -حقوق اإلنسان 
 2084 .الدولیة غیر الحكومیة

اإللتزام الدولي -القانون الدولي  - حقوق اإلنسان  5394 
السعودیة - الخصوصیة  - العالمیة  -حقوق اإلنسان   . 10292 
المیثاق  - حركة التدوین الدولي  -حقوق الشعوب  - حقوق اإلنسان
 8646 . اإلفریقي

دول عربیة -ضماناتھا الدستوریة  - حقوق اإلنسان  1238 
طرق  - العقاب الجنائي  - قواعد الشرعة الدولیة  - حقوق اإلنسان
 3999 الصیاغة

ضمانات الحمایة -ایة آلیات الحم -حقوق اإلنسان   10282 
الیونیسكو - منظمة العفو الدولیة  -حقوق اإلنسان   4302 
الحریات الفكریة -مبدأ المساواة  -حقوق اإلنسان   8757 

التلوث البیئي -حمایة البیئة  -مبدأ عدم التدخل  -حقوق اإلنسان   9999 
نطاق جامعة الدول العربیة -حقوق اإلنسان   3413 

الدساتیر العربیة -المواثیق الدولیة  -اإلنسان حقوق  . 3639 
حمایتھا -اآللیات الدولیة  -حقوق اإلنسان   7358 

أھم عھود -الحاجات والدوافع  - الوضائف  -حقوق اإلنسان   10061 
اإلعالنات - العھود  - المواثیق  -اإلتفاقیات  -حقوق اإلنسان   10596 

الطوارئ - األوضاع السیاسیة  -  األحوال السیاسیة -حقوق اإلنسان   9930 



الحمایة الدولیة -المجتمع الدولي  -حقوق اإلنسان   10288 
اإلجراءات األمنیة -حقوق اإلنسان   3163 

حقوق اإلنسان - المحكمة األوروبیة  -حقوق اإلنسان   10053 
أحكلم اإلتفاقیة األروبیة - المحكمة األوربیة  -حقوق اإلنسان   1193 

اللیبیرالیةالعربیة  - اإلرھاب  -إلنسان حقوق ا . 4998 
اإلسالم -حقوق اإلنسان   1263, 7933 

القانون الدولي العام -اإلسالم  -حقوق اإلنسان  . 4348 
اإلسالم -حقوق اإلنسان  . 598 

الحقوق المدنیة -النزاعات المسلحة  -حقوق اإلنسان   8490 
القانون الدولي اإلنساني -النزاعات المسلحة  -حقوق اإلنسان   5817 

القانون الدولي  - النزاعات المسلحة الدولیة  -حقوق اإلنسان 
حقوق المقاتلین - المدنیون و حقوقھم - اإلنساني  . 9673 

 -مكافحة الرق  - التمییز العنصري  -األقلیات  -حقوق اإلنسان 
 5312 . حمایة األجانب

الشریعة اإلسالمیة -الدولي القانون  -األقلیات  -حقوق اإلنسان   6125 
حق  -حق اإلنتخاب  -اإلسالم  - النظم العامیة  -حقوق اإلنسان 

 6144 . المشاورة

حریة الرأي  -الحقوق اإلعالمیة  -اإلعالم  -حقوق اإلنسان 
 9772 .والتعبیر

اإلعالن اإلسالمي - اإلعالن العالمي  -حقوق اإلنسان  . 649 
المعاییر الدولیة -حقوق اإلنسان   2164 

حریة العقیدة -المفھوم الغربي واإلسالمي  -حقوق اإلنسان   - 9197 
اإلعالنات  - الزمان و المكان  -المفاھیم القانونیة  -حقوق اإلنسان 

 8093 . الدولیة

إدارة المخلفات  -حمایة البیئة  -التنمیة المستدامة  -حقوق األنسان 
الصخة العامة  - و تدویرھا   3318 الصحة المھنیة -

البلدان العربیة -حقوق اإلنسان   9358 
العرب والتحدي التقاني -البنك الدولي  -حقوق اإلنسان  . 10353 

الرأي - التدخل  -المتغیرات  -التنظیم الدولي  -حقوق اإلنسان   3334 
التنفیذ العقابي -حقوق اإلنسان   2820 

التدخل اإلنساني -حقوق اإلنسان   . 7473 
التربیة -حقوق اإلنسان   . 9317 

الحمایة -آلیات الحمایة - التطبیقات الوطنیة  -حقوق اإلنسان 
 3677 . اإلقلیمیة

التشریع  -حقوق اإلنسان  الحمایة القضائیة - الحمایة التشریعیة  -  10155 
المسؤولیة -التشریع األردنیة  -حقوق اإلنسان   3267 

التطبیق-التشریع  -حقوق اإلنسان   - 3407 
 9530 التكتیكالت الوقائیة -حقوق اإلنسان

الحقوق الفكریة - التعبیر الدستوري  -حقوق اإلنسان   4733 
الحمایة  -حقوق اإلنسان  الضمانات القانونیة - الشریعة اإلسالمیة  -  

. 9528 

المیثاق اإلفریقي -الحمایة اإلقلیمیة  -حقوق اإلنسان   2379 



المواثیق  - الشریعة اإلسالمیة  -الحمایة الجنائیة  -حقوق اإلنسان 
 3998 الدولیة

جھود  - منظمة األمم المتحدة  -الحمایة الدولیة  -حقوق اإلنسان 
 9837 - مجلس األمن

الحمایة الدولیة -حقوق اإلنسان  . 7367 
األحكام  - الشریعة الإلسالمیة  -الحمایة القانونیة  -حقوق اإلنسان 

 9663 . الشرعیة

 -تطور  -ضمانات  -تصنیف  -التقییم  -الجذور  -حقوق اإلنسان 
 7369 الحمایة

اإلتفاقیات  -اإلتحاد األوروبي  - الدیمقراطیة  -حقوق اإلنسان 
التحكیم -الدولیة   6940 

الحریات األساسیة -حقوق اإلنسان  . 2607 
الحریات العامة -حقوق اإلنسان   8266 

الضمانات األساسیة للحریات  -ات العامة الحری -حقوق اإلنسان 
 8760 العامة

 - تطور حقوق اإلنسان  -الحریات العامة  -حقوق اإلنسان 
أنواع الحقوق و الحریات -الضمانات األساسیة لحقوق اإلنسان  . 5468 

الحریات العامة -حقوق اإلنسان   . 2154 
الحریة -حقوق اإلنسان   7061 

الواقع المفقود - الحقیقة الدستوریة  -الجزائر  -حقوق اإلنسان   8953 
منظمة األمم المتحدة -الحریة  -الحق  -حقوق اإلنسان   9463 

حق  -حق الحیاة  - الحریة اإلقتصادیة  -الحق  -حقوق اإلنسان 
حریة التعبیر -المرأة  . 1457 

الحقوق المدنیة واإلنسانیة -حقوق اإلنسان   8111 
السیاسیة الحقوق  -حقوق اإلنسان   9113 . الضمانات -

الرؤى  - الرؤى اإلسالمیة  -الرؤى العالمیة  -حقوق اإلنسان 
 1504 . العربیة

التشریع  -القانون الدولي  - الحمایة  -الضمانات  -حقوق اإلنسان 
 2111 . الدولي

السلطة الدولیة -السلطة الوطنیة  -حقوق اإلنسان   4948 
الوطن العربي -رجیة األمریكیة السیاسة الخا -حقوق اإلنسان   3400 

القانون -الشریعة  -حقوق اإلنسان   . 9480 
القانون الوضعي - الشریعة اإلسالمیة  -حقوق اإلنسان  . 1050 

اإلعالم واإلنترنت -السكان والبیئة  -حقوق اإلنسان  . 8771 
القواعد و اآللیات الدولیة  -حقوق اإلنسان  الحقوق اإلقتصادیة و  -

 2774 اإلجتماعیة

الفقھ اإلسالمي - القانون الوضعي  -حقوق اإلنسان  . 1784 
القانون المدني -حقوق اإلنسان  . 7466 
القانون الدولي -حقوق اإلنسان   417, 9714 

مستویات حقوق اإلنسان -القانون الدولي  -حقوق اإلنسان  . 1330 
التشریع الدیني -القانون الدولي  -حقوق اإلنسان   3412 

القانون الدولي اإلنساني -حقوق اإلنسان   6129, 6540 
القانون الدولي -حقوق اإلنسان  . 10611 



التنشئة اإلجتماعیة - القرىن الكریم  -حقوق اإلنسان   1273 
العولمة -حقوق اإلنسان   . 3889 

العالم العربي -حقوق اإلنسان   21 
المجني  - اإلعالنات والمواثیق  -العدالة الجنائیة  -حقوق اإلنسان 

المتھم -علیھ   728 

الفكر اإلسالمي - الفكر الغربي  -حقوق اإلنسان   . 1521 
القانون الدولي -االقانون الدستوري  -حقوق اإلنسان   3724 

دور المجلس -حمایة األقلیات  -حقوق اإلنسان   2182 
حمایة الطفولة  -حقوق اإلنسان   1539 . اإلتفاقیات الدولیة -

الحقوق  - الحقوق اإلجتماعیة  -حالة الطوارئ  -حقوق اإلنسان 
 5136 اإلقتصادیة

المستوى اإلقلیمي  -دراسة تحلیلیة  -حقوق اإلنسان  الحقوق  -
 2200 . والحریات

المصادر والمعاییر الدولیة -حریاتھ  -حقوق اإلنسان  . 3042 
حریة الصحافة -حق الغجنبي  - حق التنقل  -حقوق اإلنسان   560 

 - التكالیف اإلجتماعیة للفساد  -حقوق الشعوب  -حقوق اإلنسان 
 9578 .نظام الوقف

العالقة و المستجدات القانونیة -حقوق الشعوب  -حقوق اإلنسان   . 8642 
حقوق المرأة - الحریات العامة  -حقوق الطفل  -حقوق اإلنسان   . 4357 
حقوق الوالدین - المواطف  حق -حقوق الطفل  -حقوق اإلنسان   2669 

 - معاملة المسجونین  -حقوق المرأة  -حقوق الطفل  -حقوق اإلنسان 
اإلعدامات -المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي   2354 

المحاكم الجنائیة -ضمانات  -حقوق اإلنسان   4444 
الرغبة - اإلقتداء  -عولمة  -صناعة  -حقوق اإلنسان   698 

وبة اإلعدامعق -حقوق اإلنسان   625 
المنظمات و الھیئات -ا لتنظیم الدولي -حقوق اإلنسان   5311 

نظام األمم المتحدة -الحمایة الدولیة -حقوق اإلنسان   . 5434 
القانون الدولي -حقوق اإلنسان  2266 

اإلتفاقیات الدولیة -القانون الدولي -حقوق اإلنسان   9738 
االتفاقیات الدولیة-الداخليالقانون  -حقوق اإلنسان  3813 

 8174 .حقوق اإلنسان
األمم المتحدة-التدخل االنساني-حقوق اإلنسان  7841 

الحریات العامة-حقوق اإلنسان  345 
القانون الدولي-حقوق اإلنسان  2544 

 10597 حقوق الملكیة
 782 حقوق الملكیة الفردیة

الملكیة الصناعیة و التجاریة  -حق المؤلف  -حقوق الملكیة الفكریة 
اآلثار القانونیة لظھور اإلنترنت -  9683 

 - عقود التجارة  -حمایة المستھلك -حقوق الملكیة الفكریة 
 6649 . االلیكترونیة

نزع الملكیة - اإلدارة  -حقوق المالك  . 10211 
آلیات الحمایة -اإلتفاقیات الدولیة  - حقوق المرأة  10413 



 - اإلتفاقیات الدولیة  - أحكام الشریعة اإلسالمیة  -حقوق المرأة 
 2698 حمایة حقوق المرأة

إتفاقیة القضاء على  -معاییر حقوق اإلنسان الدولیة  -حقوق المرأة 
 5422 جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

المرأة المسلمة -حقوق المرأة  . 2847 
اإلعتدال التطرف -التعلیم  - اإلسالم  -حقوق المرأة  . 4995 
المواثیق الدولیة -التعالیم اإلسالمیة  -حقوق المرأة   5337 

القانون الدولي اإلنساني -الطفل  -حقوق المرأة  . 2405 
حقوق اإلنسان -القانون الدولي اإلنساني  -حقوق المرأة   6091 

اإلسالم -القانون الدولي العام  -حقوق المرأة   4378 
القرآن الكریم -حقوق المرأة   2757 

أنواع الحقوق  - أنواع المطلقة  -إستحقاق الحقوق  -حقوق المطلقة 
اإلشكاالت القضائیة للحقوق -  5056 

القانون اإلنساني - القانون الدولي  -حقوق المساجین   2256 
الحمایة اإلنسانیة  -خطف األطفال  -حمایة الطفل  -حقوق األطفال 

األسرة -للطفل   3420 

اإلتفاقیات األروبیة - القانون الدولي العام  - حقوق األقلیات   6148 
القانون الدولي العام - حمایة حقوق األقلیا  - حقوق األقلیات  . 10495 
القانون  -آلیات الحمایة  - المھنة اإلعالمیة  -حقوق اإلعالمیین 

التشریعات الوطنیة - الدولي   150 

الحمایة الدولیة-السیادة-حمایتھا-حقوق االنسان  8601 
المحاكمات الجزائیة -المواثیق الدولیة  -حقوق السجناء   3411 

القانون اإلنساني -القانون الدولي  -حقوق السجناء   6126 
االتفاقیات الدولیة -حقوق السجین   - 6127 

 8711 حقوق الشعوب
 2412 الوثائق األبحاث -حقوق الطفل 

المعاملة الجنائیة -الدولیة اإلتفاقیات  - آلیات الحمایة  -حقوق الطفل   10410 
المواثیق الدولیة -حقوق الطفل   3483 

قانون العقوبات الجزائري - المواثیق الدولیة  -حقوق الطفل   4951 
اإلتفاقیات الدولیة -حقوق الطفل   5444 

الفقھ اإلسالمي -األحكام  -حقوق الطفل   9499 
الفقھ اإلسالمي -اللقیط  -حقوق الطفل   2015 

الحمایة القانونیة - الحمایة الجنائیة  -حقوق الطفل   762 
القانون الدولي -حقوق الطفل   800 

القانون الدولي العام  -حقوق الطفل  اإلسالم -الحمایة الدولیة  -  5816 
اإلسالم -القانون الدولي العام  -حقوق الطفل   4345 

 -نفقة الطفل  - أھلیة الطفل  - القاعدة القانونیة  -حقوق الطفل 
الرعایة - الحضانة   7783 

علم اإلجتماع القانوني -جنوح األحداث  -حقوق الطفل   9139 
اإلتفاقیات الدولیة - أحكام الشریعة -حقوق الطفل   2699 

الضمانات الدولیة - اإلسالم  -حقوق الطفل  2611 
الدول األجنبیة -الدول العربیة  - القوانین  -یقین القاضي الجنائي   1365 



 5153 حاالت المخاصمة - دعوة المحاصمة
قاعدة عدم الجمع بینھما -دعوى الحیازة  -دعوى الملكیة   . 10494 

التنفیذ -أحكام المحكمة اإلداریة العلیا  - دعوى اإللغاء   1451 
- األسباب  - مجلس الدولة  - القرار اإلداري  - دعوى اإللغاء 

 6306 الشروط

الوظیف العمومي -عزل الموظف  - العزل  - دعوى اإللغاء   7562 
النصوص القانونیة - اإلجتھاد  -الفقھ  -دعوى الھبة   2333 

تنفیذ القرار - القرار اإلداري  -دعوى الوقف   8612 
أحكام  -الفقھ  -التأجیر  - التنازل عن اإلیجار -دعوى اإلخالء 

 6367 محكمة النقض

 -الضوابط اإلجرائیة  - المنقوالت المحجوزة  -دعوى اإلسترداد 
الدائن -المحكوم علیھ  -البطالن  -الحكم  -التنفیذ   7920 

آراء الفقھاء -إجتھادات المحاكم  -دعوى اإلفتراء   2331 
شروط وجوبھا -أدلتھا الشرعیة  - النفقة الزوجیة  -دعوى النفقة   10279 

 -قضاء النقض  - الفرعیة المدنیة  - األصلیة  -دعوى التزویر 
الشھود -عن الط  10467 

السعودیة -المرافعات الشرعیة -دعوى التزویر   5385 
صیغ الدعاوي - القضاء اإلداري  -دعوى التعویض   9809 

الدفوع في - تحریك الدعوى -رفع الدعوى  -دعوى التعویض 
اإلثبات - الدعوى  7698 

طرق الطعن - طرق التعویض  - دعوى التعویض اإلداریة  . 10127 
مصر -فرنسا  -إثباتھا  -الخبرة الوقائیة  -الخبرة دعوى   9099 

أھمیتھا العلمیة -أنواعھا  - أركانھا  -تعریفھا -دعوى الحراسة   9344 
اإلسالم -قانون المرافعات -دعوى الحسبة   3751 

الجمع - دعوى الحیازة  - دعوى الحق   1362 
اإلتفاق الصوري - مبدئھا  -إثباتھا  -دعوى الصوریة   2330 
اإلجتھاد -الفقھ  -نصوص قانونیة  -دعوى االمراباة   2332 

تصحیح اإلسم و الشھرة - دعاوي   7575 
اإلجتھاد -الفقھ  -النصوص القانونیة -جرائم القتل  - دعاوى   2334 

النصوص القانونیة -اإلجتھاد  -الفقھ  - دعاوى المصارف  7590 
دعوى الجنسیة  -دعاوي النفوس   10190 القضاء -

 7591 النصوص -اإلجتھاد  -الفقھ  - دعاوى النفقة
 - اإلتصاالت الالسلكیة  -اإلتصاالت السلكیة  -دعاوى التنصت 

 7577 النصوص القانونیة

اإلستعمال المزور -دعاوى التزویر   2329 
المذاھب والدین -دعاوى التغییر   2355 

النصوص  -اإلجتھاد  - الفقھ  -الحق  - اإلساءة  -دعاوى التعسف 
 2344 القانونیة

التشریع الجزائري - الملكیة العقاریة الخاصة  -دعاوى الحمایة   898 
المصلحة العامة - دعاوى القانون العام   507 
اإلجتھاد -الفقھ  -دعاوى الغبن   2345 

 7921 أساسیات الدعوى - دعاوي العرض



دراسة  -اإلتفاقیات  - الشرط الفاسخ للعقود  -دعاوى الفسخ الحكمي 
النصوص القانونیة-اإلجتھاد  -الفقھ  - مقارنة  . 2356 

التبني  -دعاوي ثبوت الزوجیة   10278 ثبوت النسب -
عینات من  -النزاعات المسلحة -حظر إستعمال بعض األسلحة

المسؤولیة الدولیة - الحروب . 5827 

اإلنتخابات قانون - الھندسة الدیمقراطیة  - القانون  -دفاتر السیاسة   6472 
دفاتر القانون -دفاتر السیاسة   6470 

األشغال - الصفقات العمومیة  -البنود اإلداریة العامة  -دفتر البنود   9623 
التنظیمات  -منظمة األمم المتحدة  -األمن الدولیین  - حفظ السلم 

 301 اإلقلیمیة

le juge - le procédure 4477 
Les juges - Les jugements - La chose jugée 8786 
La juridiction administrative - L'instance - Le 
déroulement de l'instance. 2494 

La juridiction pénale - Le pocés pénal. 7205 
La jurisprudence du CIRDI. 5685, 5686 
justice - légilation 8911 
La justice - sémantique 8804 
La justice pénale - L'objectif et les moyens de la 
répression pénal - Le déroulement de la procédure 8850 

La justice royale et la souveraineté - Les 
justiciables - Le gouvernement du royaume - La 
construction. 

5676 

la justuce - avocat 7501 
lalutte contre cybercriminalité 4472 
language judiciare - droit 7293 
legal english terms 354 
legal terminology 5763, 7299 
Le législateur -les sources du droit musulman - la 
coutime - l' application du droit musulman - 
analytique du coran 

1809 

législation - infanticide 8800 
lexicon - terms :dictionary 9071 
lexique - terme juridique 351 
lexique - termes d'assurance 7197 
lexique : français - arabe 10668 
lexique de droit - dictionnaire 3 
libertés - justice - tolérance 4525 
Les libertés universitaires. 8904 
La libre circulation - les opérateurs économique. 4634 
La loi norme fondamentale - Norme sabordonnée - 
Norme hiérarchisée. 7149 

maladies professinnelles 4593 



Les manifestations du droit - La réalisation des 
droits. 8802 

les marché - droit du marchés - les sources - les 
téchniques 4625 

Marchés financiers - les offres publiques - les 
infrastructures de marché 4538 

Les marchés financiers - les instruments financiers 
- les opérations de marché. 4624 

marchés privés- construction 8791 
marchés public 7294 
les marchés publics - le jugement - doit de finance 7338 
marchés publics- exécution administrative - 
exécution financiére 8923 

Mariage - Divorce - Droit pénal - Fiscalité . 7289 
médias - droit - France - manuels d'enseignement 
supérieur 5674 

médias - influence - informatique 5734 
Mesures en amont du traitement judiciaire des 
difficultés d'entreprises - Traitement judiciaire des 
difficultés d'entreprises. 

4547 

Méthodes de travail - Clés du succés. 4584 
Méthodologie - aspects formels de la recherche 7269 
Méthodologie - les exercices juridiques - droit 
privé - droit public 7206 

Méthodologie juridique - Méthodologie de la 
recherche documentaire juridique. 5700, 5701 

Ministaire du notaire - Acte notarié. 3989 
Montage juridique - les opération immobilière 
privée - prospection fonciére 7301 

La motivation formelle des actes administratifs - 
L'obligation de motivation dans les marchés 
publics. 

7244 

اإلمتیاز الفالحي -حق اإلمتیاز  -رھن   5177 
القانون الجزائري -اإلستثمار  -رؤوس األموال   4699 

الجمھوریةرئئیس  لبنان - النظام السیاسي  -   8663 
 -اإلقامة واإلستقالة  - اإلقصاء  -التوقیف  - رئاسة المجلس 

 7457 المصادقة

النظام العام -صالحیاتھ  -رئیس المجلس البلدي   . 3240 
المخططات البلدیة للتنمیة - دوره  - رئیس المجلس الشعبي البلدي   1788 

التعدیل  -المؤسسات الدستوریة حمایة  -رئیس الجمھوریة 
 5549 الدستوري لسنة

 -اإلختصتص التشریعي  -الدولة الفیدرالیة  - رئیس الدولة 
 3624 اإلختصاص التنفیذي

2020التعدیل الدستوري  -الوزیر األول  -رئیس الحكومة   4674 



اإلكتتاب - السندات  - األسھم  -الشركة المساھمة  -رأس المال   2013 
Nations unies - maghreb 7254 
La nature des régles de droit - Les sources du droit 
- Le concept de droits - Le droit et la force. 8391 

ne professionnel - financement - motivation des 
dirigeants 5730 

 -المستشارون -القضاة  -أعضاء الھیئات القضائیة  -رد وخصومة 
ء النیابة العامةأعضا  9347 

العقوبات - العفو  - السحب  -الموظف  - رد اإلعتبار   9580 
الطبیعة القانونیة  -القانون التجاري  -القانون الجنائي  - رد اإلعتبار 

اإلجراءات -اإلختصاص  - . 4122 

المھارة - الخبرة  -الصفات المھنیة  -رجل األمن   1173 
حمایة األطفال - القضاء العسكري  - رجال السلطة   9962 
الطابع العمراني - المحافظة علىھا  -رخص وشھادات التعمیر   4697 

األحكام الجدیدة -عقود التعمیر  -رخص البناء   112 
رخصة  - رخصة التجزئة  -التشریع الجزائري  -رخص التعمیر 

دعوى التعویض - دعوى اإللغاء  -رخصة الھدم  - البناء   . 8940 

دعوى اإللغاء - منازعات رفع الدعوى  - رخصة الھدم   4886 
الجزائر -سلطات الضبط  -ھدم المنشآت والمباني  - رخصة الھدم   77 

األراضي الفالحیة - رخصة البناء   10008 
الھیئات المركزیة -األراضي الفالحیة  - رخصة البناء   69 

19-15المرسوم التنفیذي  - رخصة البناء   5299 
المخالفات -الترخیص  - رخصة البناء   3653 المنازعات - 

التطور التاریخي  -الطبیعة القانونیة  - رخصة البناء   -منازعات  -
دعوي التعویض -دعوى اإللغاء  -القضاء اإلداري   6573 

دعوى اإللغاء - 15 -  08قانون  - رخصة البناء   7563 
الدعاوى - قانون البناء  - رخصة البناء   2346 

التشریع الجزائري -رخصة التجزئة   8505 
الممارسة الطبیة -القواعد الشرعیة  - رضا المریض   14 

 - التعویض  - الفقھ اإلسالمي  -الحق  - الضرر  - رضاء المضرور 
 7126 المسؤولیة المدنیة

الرسائل  -النظم  -اإلقتصاد  -إدارة األعمال  - رسائل الماجستیر 
 7433 العلمیة

جمع  -الباحث  - البحث العلمي  -الدكتوراه  - رسائل الماجستیر 
 10334 البیانات

نشاطات ووثائق  - مجلس األعیان والنواب  - رسیالة مجلس األمة 
 3551 .برلمانیة

noms communs - noms propres -atlas du monde - 
conjugaisons - dictinnaire des synonymes - un atlas 2408 

La norme pénale - Application de la norme - La 
responsabilité pénale - La qualification pénale . 4447 

Notion d'obligation - Les sources d'obligation - 
Droit des obligations. 8393, 8394, 8395 



Notion d'obligation - Notion de contrat - La 
formation du contrat - Les effets du contrat. 2451 

notion du droit - musulman 4485 
Notions essentielles - Institutions - Jurisprudence - 
Doctrine 4607 

Notions et sources - L'etre - Le citoyen - Le 
justiciable - L'acteur économique et social. 2947 

دستوریة القوانین -رقابة اإلمتناع  . 3550 
اإلنتخابات رقابة  9114 

مجلس الدولة - اإلنتخاب الرئاسي  - رقابة الرأي العام   1617 
الموظف -القرار التأدیبي  -رقابة القاضي اإلداري  . 7828 

منازعات الحجز - إشكاالت التنفیذ  -األثر الواقف  - رفع اإلشكال   7712 
إجراءات الدعوى -إیداع الصحیفة  - رفع الدعوى   8993 

 - األساس القانوني للضمان  - المنتجات الطبیة  -المخاطر ضمان 
 5460 القصور في السالمة

المسؤولیة  - المسؤولیة العقدیة  -الفعل الضار  - ضمان العقد 
 674 التقصیریة

عقد البیع -ضمان اإلستحقاق  -ضمان عدم التعرض   1064 
العقاب - مرحلة التنفیذ  -المحكوم علیھ  -ضمانات  . 1148 

الصفقات العمومیة -ضمانات مبدأ المنافسة   8255 
األنظمة الوضعیة -الفقھ اإلسالمي  - القضاء  -ضمانات إستقالل   9667 

المحاكمة -اإلجراءات الجنائیة  -ضمانات المتھم   . 4001 
القانون الجنائي  - القانون الدولي  -األشخاص  -ضمانات المتھم 

 8344 الدولي

قانون اإلجراءات الجزائیة -حقیق اإلبتدائي الت -ضمانات المتھم   4906 
اإلجراءات الجنائیة - التحقیق اإلداري  -ضمانات المتھم   10207 

القانون الجزائري -الودائع البنكیة  -ضمانات الودائع   7579 
القرارات اإلداریة - ضمانات المخاطبین   8966 
المؤسسات العقابیة - ضمانات المحكوم   6790 

التحكیم  - نزع الملكیة  -حریة اإلستثمار  - المستثمر  ضمانات
 10213 التجاري الدولي

 - نقل الملكیة  -المرقي العقاري  -عقد البیع  - ضمانات المكتتب 
 103 قواعد التھیئة والتعمیر

 -المعاھدات الدولیة  -التشریعات العربیة  - ضمانات االستثمار
الدول العربیة - التجارة الدولیة   9685 

التحكیم الفتوى  - القضاء  -ضمانات الخصوم  القانون  -الشریعة  -
 1279 الوضعي

حقوق  -المواثیق الدولیة  -حرمة الحیاة الخاصة  -ضمانات الحق 
 320 اإلنسان

مشروعیة القضاء -العدالة  -اإلسالم  - ضمانات القاضي  . 9988 
القابلیة للعزل مبدأ عدم  - اختیار القضاة  -ضمانات استقالل القضاء 

مقومات استقالل القضاء -  10111 

وسائل الدفاع -المحاكمة الجزائیة  -ضمانات حقوق الخصوم   1998 



اإلجراءات المھیئة  -المحاكمة الجزائیة  -ضمانات حقوق الخصوم 
 1999 للمحاكمة

التشریع الجزائري -الحمایة الجنائیة  -سالمة الجسد   6364 
الصحفیون -القانون الدولي  - القانون اإلنساني  -سالمة الصحفیین  . 6003 

إثبات الملك الوقفي -شھادة إثبات   4790 
المحافظ العقاري -الملكیة العقاریة الخاصة  -شھادة الترقیم   . 786 

قانون النوجیھ العقاري -شھادة الحیازة   2264 
النظام القانوني لشھادة الحیازة-شھادة الحیازة  8538 

المحكمة العلیا - القضاء  -القانون  -الشریعة  -الشھود  شھادة  5928 
القضاء المدني -القضاء الجنائي  -شھادة الشھود   1732 

الھروب -التسول والتطفل  -تفلید أختام الدولة  -شھادة الزور   3024 
2020التعدیل الدستوري - صالحیات الوزیر األول   7558 

القانون الوضعي -الفقھ اإلسالمي  -اإلنتفاع بھ  - صالحیة المبیع  3962 
الضمان -صالحیة المبیع   1455 

أنماط  -الشواھد المنضذیة  - الشواھد الموشوریة  - شواھد القبور 
 2387 .الخطوط

القانون  -نظام الشركات  -الدعاوى اإلستئنافیة  - طلبات النقض 
 7725 .الخاص

اآلدمیةالجثث  - األعضاء البشریة  -ضوابط إستئصال  . 4393 
صیاغة البحث - المنھج التحلیلي  -ضوابط المنھجیة القانونیة  . 6023 

 - اإلستخبارات  -التحریات  - اإلیضاحات  -ضوابط اإلستدالالت 
 3531 التشریع المصري

الدعوى  - محكمة النقض  - األحكام الجنائیة  -ضوابط التسبیب 
 4427 المدنیة

البرلمان -ضوابط التشریع   2043 
المیعاد -الطعن  - التظلم اإلداري  -صور الدفع   7918 

حقوق اإلنسان -صور الرقابة الدستوریة   5497 
البورصة -األدوات المالیة  -الشركات العاملة  -سوق رأس المال   1013 

النقل البحري - سند الشحن   3174 
 9525 صندوق النقد الدولي

اإلصالح المالي -اإلصالح اإلقتصادي  -صندوق النقد الدولي  1099 
المرقي -الكفالة المتبادلة  -صندوق الضمان   1108 

التشریع الجزائري -الصفقات العمومیة  -صندوق ضمان   4251 
الموازنة  -الجماعات المحلیة  - صندوقي التضامن والضمان 

 1683 . المحلیة

تسویة المنازعات -الواقع و المأمول  - سندات الشحن   156 
اإلفالسشھر  أحكام محكمة  - جرائم اإلفالس  - إدارة التفلیسة - 

 6170 النقض

العقود اإلداریة -سلطات اإلدارة   6158 
مجلس المنافسة -سلطات الضبط   5612 

 -قانون الصحة العمومیة  - الصحة العمومیة  -سلطات الضبط 
 2059 . قانون الجماعات المحلیة



الرقابة على الوالي - اإللعاء  -التصدیق  -سلطات الضبط اإلداري   4768 
الدولة - الظروف اإلستثنائیة  -سلطات رئیس الجمھوریة  الدستور  - 

 4055 الرقابة القضائیة -

الرقابة على إجراءات التحقیق القضائي -سلطات قاضي التحقیق   6785 
قانون  - تعدیلھا  - نطاق الدعوى  - المحكمة المدنیة  - سلطة 

 2738 المرافعات

المشاكل  -الرقابة على حقوق اإلنسان  -لطة المنظمات الدولیة س
 9048 التي تثیرھا

 - ثبوت الوالیة  -تمییز الوالیة  -أموال القاصر  -سلطة الولي 
ترشید القاصر -إسقاط الوالیة  -تصرفات الولي   10214 

العقود اإلداریة -سلطة اإلدارة   9532 
قانون -سلطة اإلدارة   9787 

العقود اإلداریة -فرض الجزاءات الجنائیة والمالیة  -اإلدارة سلطة  . 1987 
التحكیم الداخلي -سلطة المحكم األمریة   . 10256 

القضاء اإلداري -الموظف العام  -سلطة التأدیب   4215 
القرار  - العقوبة التأدیبیة  -السلطة التقدیریة  -سلطة التأدیب 

 9638 التأدیبي

جان المشاركةل - سلطة التعیین  8232 
رئیس الجمھوریة -الوزیر األول  -سلطة التعیین   4751 
اللجنة المصرفیة -المجال البنكي  -سلطة الضبط   10652 

 6154 سلطة القاضي
 - التجاریة  -المواد المدنیة  -السلطة التقدیریة  - سلطة القاضي
 4519 التقدیر القضائي

اإلدارة -سلطة القاضي   1172 
حكم التحكیم التجاري -اإلعتراف  -القاضي سلطة   2251 

التظلم  -اإلجراءات - األوامر  - العرائض  -القضاء  -سلطة القاضي 
التجاریة -المدنیة  - قانون المرافعات  - الطعن  -  9513 

تقدیر العقوبة -سلطة القاضي الجنائي   5998 
القیود على صاحب  -السلطة اإلداریة  - سلطة صاحب العمل 

 7470 .العمل

مصادر الضمان -العقد اإلداري  -سلطةاإلدارة   8474 
obligations - droit privé - droit du contrat 8893 

نوعیة الخطأ في  -الخطأ المحتمل  -شائبة الخطأ في الحكم الجنائي 
الخطأ في الواقع والخطأ القضائي - الطعن بالنقض وإعادة النظر  . 646 

ملكیة خاصة في التشریع الجزائري؛العقار المملوك   6396 
عقود  -مسؤولیتھ  -ضبط السجالت  -مھامھ  -ضابط الحالة المدنیة 

انحاللھ -الزواج   6797 

الدراسة  - الدراسة اإلحصائیة  - الدراسة التطبیقیة -ضابط الشرطة 
الدراسة النفسیة -التحلیلیة   3381 

عقد حفظ الحق  -صاحب حفظ الحق  الجزائر -قاري المرقي الع -  4722 
القانون اإلداري - شبھ العقد   5569 

أثر تطبیق نظریة الظروف  - نظریة الظروف  - طبیعة اإللتزامات 
 3170 الطارئة



المعلومات -المكتبات  - شبكات الحاسبات   8096 
العقود -اإلثبات  -التوقیع اإللكتروني  - شبكة األنترنت   1281 

التعاون الوقائي - فیینا اتفاقیة  - طبقة األوزون   3390 
les oeuvres juridique - Dictonnaire - 5752 

الشریعة اإلسالمیة -جرائم القتل  -سد الذرائع   3357 
المحكمة الجنائیة الدولیة  -الحمایة القانونیة  -ضحایا اإلتجار بالبشر 

الفقھ اإلسالمي -  2148 

الجریمة -ضحایا اإلجرام   4119 
تطور مركز القانوني - التعاون الدولي  - الجرائم الدولیة ضحایا   5109 

القانون الجزائري - آلیة تھیئة اإلقلیم  -سیاسة المدن الجدیدة   4718 
خصخصة المشروعات العامة -سیاسة التخاصیة   3904 

عالقات العمل - الضرورات  - سیاسة الخصخصة  4165 
 6449 صدى الكلیات

المسائل  -المسائل اإلجرائیة  -أسبابھا  - صحیفة اإلستئناف 
 10460 الموضوعیة

الموافق الصوفیة -الرسائل  -سیرة الحاج دمحم بن یلس  . 4681 
شیك الودیعة - شیك اإلئتمان  -شیك الضمان   3863 

محضر -صیغ اإلنذارات   -قوانین اإلیجار  -القانون المدني  - 
القانون البحري - القانون التجاري  -قانون المرافعات   6893 

منازعات  -المرسل  -أساس اإللتزام  -اإلحالة  -شروط التحكیم  - 
 5527 التحكیم البحري

الدفوع القانونیة - النظام القانوني  - لجان التوفیق  -شرح القانون   1903 
سوریا -طرق الطعن  - أصول المحاكمات  -شرح القانون   8737 

شرح جریمة التخلف -الھروب شرح جریمة  -شرح جریمة الغیاب   7737 
جرائم  - جرائم األشخاص  -شرح قانون العقوبات الجزائري 

 10620 األموال

الرقابة -ضریبة الدخل   . 4329 
اإلخالل بھ  -شرط التحكیم  شرط التحكیم - الجزاء  -  3752 

المعاھدات  -الطبیعة القانونیة  - العقود التجاریة  -شرط التحكیم 
 1300 الدولیة

اآللیات واإلجراءات -حمایة البیئة  -شرطة العمران   6604 
الشركات المساھمة -العقود التجاریة  -شركات األموال  شركة  - 

عقد  -عقد الرھن التجاري  -عقد السمسرة  -التوصیة باألسھم 
 الوكالة

10458 

مسؤولیة  - أجھزة الرقابة  -أجھزة اإلدارة  -شركات المساھمة 
الحساباتمندوبي   8754 

شركات التأمین - شركات االموال  - شركات األشخاص   6757 
شركات التضامن  - شركات األشخاص   - التوصیة البسیطة  -

الدفاتر التجاریة -األعمال التجاریة   10459 

 2865 شركات التأمین
المسؤولیة المدنیة  -شركات التأمین   9103 الوكالة -

الزیادة - ائري القانون الجز -شركة مساھمة   6266 
الشركة  -الشركة الداخلیة  - آلیات الرقابة  -شركة المساھمة  7535 



 الخارجیة
رأس المال -النظام القانوني  -شركة المساھمة  المؤشرات  - 

 7329 اإلحصائیة

النظام القانوني - شركة التوصیة البسیطة  . 2886 
المحاصةشركة  -شركة التوصیة البسیطة  -شركة التضامن   8058 

أدلة اإلثبات - مفھوم اإلثبات  -المنازعات اإلداریة  - طرق اإلثبات  5144 
المحكمة الجنائیة الدولیة - طرق اإلحالة   8042 

المحكمة الجنائیة الدولیة -الدعوى الجزائیة  - طرق اإلحالة   1945 
الحجز العقاري - التنفیذ الجبري  - سببھ  -محلھ  - طرق التنفیذ   3806 

اإلداریة - قانون اإلجراءات المدنیة  - طرق التنفیذ   6230 
 - الحجوز التنفیذیة  - قانون اإلجراءات المدنیة  - طرق التنفیذ 

 6923 الجزائر

الرقابة -إلتزامات اإلدارة  -حقوق المقاول  - طرق التعاقد   9675 
أحكام عامة  -المعارضة  -المدنیة  -األحكام الجنائیة  -طرق الطعن 

اإلستئناف المدني -  1718 

المعاملة التنفیذیة - متابعة التنفیذ  -وقف  -طرق الطعن   7721 
المواد المدنیة والتجاریة -المحررات العرفیة  -طرق الطعن   1275 

األحكام  -األحكام التجاریة  - األحكام المدنیة  -طرق الطعن 
 1476 الشرعیة

األحكام اإلداریة -طرق الطعن   3015 
 - المعارضة  -األحكام المدنیة  -األحكام الجنائیة  -الطعن طرق 

 1743 .اإلستئناف

النقض  -المعارضة  -اإلستئناف  -األحكام الجنائیة  -طرق الطعن 
التماس إعادة النظر -  6216 

التشریع الجزائري -األحكام الجنائیة  -طرق الطعن   5120 
القرارات -اإللتماس  -اإلستأناف  -طرق الطعن   5932 

القضاء اإلداري -الطعن في األحكام  -طرق الطعن   1668 
قانون اإلجراءات المدنیة  -المادة اإلداریة  - طرق الطعن القضائیة 

قانون اإلجراءات اإلداریة - . 2190 

 -األحكام المدنیة  -األحكام الجنائیة  - طرق الطعن غیر العادیة 
 1742 . النقض

التقنیات المستخدمة -الحاسب اآللي  -مخزنة سرقة المعلومات ال . 9371 
ONU - internationalisation - constitutionnalisation 8834 
القانون -الشرع  -نقلھا  -زرع األعضاء البشریة   9604 

مشروعیة  -أخالقیات العلوم الطبیة  -زرع األعضاء البشریة 
 6402 عملیات الزرع

 - الشریعة اإلسالمیة  -القانون المقارن  -زرع األعضاء البشریة 
الفتاوى - القرارات  - منظمة الصحة العالمیة  . 1822, 1823, 2113 

Opérateurs - Opérations des banques - Secret 
bancaire . 8896 

Operation constituante 2517 
Opirations élémentaires - Les opération complexes 
de la distribution . 5657 



Ordres de juridiction - Activité judiciaire - Sources 
du droit - Preuve. 10399 

organisation internationale - droit dérive 7188 
Organisation mondiale - OMC 7186 
L'originalité du droit commercial - L'organisation 
du commerce - Les actes de commerce - Le 
commerçant . 

3982 

Origine et sources - Régime juridique - Principales 
libertés. 2505 

الفقھ اإلسالمي -زكاة العسل  -زكاة الثمار  -زكاة الزروع   3180 
قانون المرافعات -إتخاذ اإلجراء  -سقوط الحق   9509 

أسلوب التقیة -األندلسیون  -سقوط غرناطة   6718 
دور الجمعیات  -حمایة المستھلك  -شفافیة الممارسة التجاریة

 10120 المھنیة

المسؤولیة التأدیبیة - واجبات المتربص  -صفة المتربص   5382 
Passation - Exeécution - marché privé de travaux. 7316 
Le patrimoine de l'entreprise - patrimoine affecté 2489 
Persennes phisiques - La protection spéciale des 
incapables. 7270 

Personnalite juridique 2482 
personnes (droit) : France : manuels 
d'enseignement supérieur 9077 

Les personnes physiques - La famille - L'enfant - 
l'obligation alimentaire 7308 

Petit traité l'écrit judiciaire - prossession du dossier 
- ordonnances sur requète 4620 

la philosophie de droit 2 
philosophie du droit - Science du droit - Structure 
du droit - La raisonnement en droit. 9236 

pluralisme juridique 10376 
la politique - concurrence 8881 
Politique de l'emploi - Statut du salarié - La rupture 
du contrat de travail - L'entreprise. 10379 

Les positions statutaires - Les congés - Cessation 
de fonctions. 7223 

prehistorique - europe politique - droit de 
communautare 8840 

présentation des droits - travailleurs - salariés 10403 
Le président de la république - Election - Pouvoirs 
- Responsabilité. 1804 

la preuve - organisation mondiale du commerce 7403 
la preuve - vérité juridiciare - procés civil - preuve 
pénale- preuve fiscale 7227 

Preuve électronique - Afrique - Europe - Canada. 8610 



Principe et méthodes - Doit international privé 5684 
Principes du droit des médias - Droit administratif 
des médias - Droit international et européen des 
médias. 

4595 

procédure administrative : France 4003 

procédure civile 2452, 4655, 4656, 4657, 4658, 
4659 

procédure civile - droit du procés 5682 
Procédure civile - Droit interne -Droit de l'union 
européeenne. 5740 

La procédure disciplinaire -les garanties 
disciplinaire 10671 

Procédure fiscale 7194 
procédure pénal 9061 
Procédures civiles d'exécution 2523, 8798 
procédures fiscales - code 4523 
Le procés - la question préjudicielle - les 
mécanismes préjudiciels 2242 

le procés constitutionnel 7144 
le processus de légitimation - le pouvoir de 
contrainte 5651 

Propriétaire de l'immeuble - Hipothése mixte. 5664 
La propriété - Théorie - Applications. 8924 
propriété de droit - indusrielle 2536 
propriété intellectuelle - propriété industrielle 4492 
Protection - promotion de la santé 5750 
La protection de l'enfance 2425 
La protection diplomatique - résponsabilité 
internationale 5660 

protéger sa marque - exploiter sa marque - 
défendre sa marque. 8822 

psychological - terms 3851 
La recherche de légiislation - La recherche de 
jurisprudence - La recherche de doctrine 5683 

recour - assureur - police d'assurance 5649 
référé administratif : France 4003 
Des réformes a la révolition - La révolition - Le 
consulat et l'émpire. 10391 

Réglementation des marchés publics 4484 
Relation individuelle de travail - Droit du travail - 
Politique de l'emploi - Protection siciale. 10398 

relation internationale 10663 
les relation internationales 9067 



relation internationales - la politique étrangére. 2466 
relations internationales - la guerre froide - 
organisations internationales. 10665 

relations internationales - l'état - les organisations 
internationales 4628 

Relations juridiques : le travail - protection sociale 
- crédit pénal - contentieux 2431 

Relations juridiques- le crédit , le travail - le 
contenteux 7322 

renaissance arabe - géopolitique - révolition arabe 5689 
Responsabilité civile - les régimes spéciaux . 2531 
Responsabilités des constructeurs - Assurances des 
constructeurs. 7170 

Les responsabilités des constructeurs - l'assurance 
dommages ouvrage - l'assurance du 
risque"décennal" - les assurances facultatives. 

8824 

Les restructurations 2448 
Révolution démocratique - le monde arabe 7232 
Le salarié - La maladie - Santé et sécurité au 
travail. 8836 

santé publique - droit public 7277 
Science juridique - Droit financier - Droit fiscal . 2510 
Les sécurité et protection de la santé des 
travailleurs - La rémunération du travail. 7180 

La sécurité et protection de la santé des travailleurs 
- La rémunération du travail. 7181 

sécurité internationale 2420 
la sécurité internationale - Doit international 4555 
La sécurité juridique - droit du travail 5654 
Sécurité juridique - initiative économique 4032 
la sécurité social - aspects juridique - fiscal -social 4496 
La sécurité sociale - La protection sociale. 4490 
sécurité sociale - services public - fonction 
publique. 8871 

Service public - Conceptions - Organisation - Le 
régime juridique. 5733 

le service public - la compétence du juge 
administratif - gestion socialiste 10673 

Service public de la justice - Les juridictions - Les 
gens de justice. 5741 

services publics : France : personnel 5755, 5756 
Un seul monde - l'évolution de la coopértion 
internationale. 4600 

signes protecteurs 5356 



les sociétés 10374 
Sociétés commerciales 2014. 7218 
Sources - Civil justice - Criminal justice - Legal 
personnel. 5760 

Les sources de droit international pénal - Les 
principes - Les crimes internationaux . 4002 

Sources du droit administratif - La procédure. 3350 
Sources du droit administratif - Organisation de 
l'administration - Les moyens. 1924 

Sources du droit des affaires / les structures 
commerciales / les sociétés 7185 

 8515 كوارث الصناعة في الزراعة
السیاسة  - الوحدة الوطنیة  - اإلعالم الدولي  -كابوس اإلرھاب 

مصر - األمنیة   455 

مكتبة الباحث - الباحث  -كتابة البحوث   5603 
المخطوطات -الرسالة  - األصول  - قواعد التحقیق  - كتابة البحث   10633 

الرسوم  -مقومات التقریر  - اإلتصال اإلداري  - كتابة التقاریر 
التقاریر الفنیة -البیانیة   372 

اإلقتباس -كتابة الرسائل   6491 
القانون المدني -الغش  -كتابة العقود  . 1423 

إستصالح األراضي -العقار الفالحي -كسب الملكیة . 10159 
Statut juridique - Pratiques professionnelles 7248 
Statut Juridique de L'enfant - Protection de 
L'enfant - L'enfant. 2422 

Successions - Le testament- La donation- Les 
héritiers - La fiscalité - Les contentieux. 4603 

successions - libéralités -partage -donation 5675 
Le syndicalisme . 7324 
synonymes - contraires - étymologie - 
prononciztion- conjugaison 7207 

Systéme judiciaire - Alger. 8918 
le tabac - textes de loi 4615 
la taxe unique - evolution de taxe - lapplication de 
la taxe 2458 

terme juridique 7252 
Terme juridique - terme économique - terme 
commerciaux :dictionnaire 355 

terme juridique - terme économique - terme 
commerciaux: dictionnaire 353 

terme juridique : dictionnaire 4, 951, 8807 
terme juridique :dictionnaire 7268 
termes économique - commerciaux : dictionnaire 5764 
termes juridique - commerciaux : dictionnaire 5751 



Les termes juridiques, Les termes économques, 
Les termes commerciaux :Dictionnaire 352 

Terminologie juridiques -Terminologie 
commerciaux : dictionnaire 7164 

terminology - dictionary 5761 
texes législatifs - réglementaire administratif 2427 
Texes légslatifs - réglementaires et d 'application - 
annotations - jurisprence 2514 

أحكام  -الشروط  -قوانین اإلنتخاب   9201 الدول العربیة -اإلنتخاب -
البرید اإللكتروني - بروتوكوالت  -قوانین اإلنترنت   244 

األمن -قوانین البیئة   1122 
دخل األشخاص  - الدخل والضریبة الموحدة -قوانین الضرائب 

 1842 الطبیعیین

األمن الدولي - قوات حفظ السالم   6709 
القانون الدولي - قوات حفظ السالم   8963 

افریقیا - القانون الدولي  - قوات حفظ السالم   10610 
 -فسخ عالقات العمل  - عقد العمل  -وسائل اإلثبات  -قواعد اإلثبات 

 4823 تطبیقات نظام اإلثبات

حجیة  -القرائن  -التجاریة  -دنیة المواد الم - طرقھ  -قواعد اإلثبات 
 10595 األمر المقضي

تنازع القوانین - قواعد اإلسناد  . 10031 
القانون المصري -الحمایة القانونیة  - قواعد البیانات   1244 

 8655 قواعد القانون
تطبیق القانون -جوھر القانون  -الدولة  - قواعد القانون   4914 

اآللیات القانونیة -مكافحة الفساد  -قواعد القانون الدولي   9940 
قانون  -قمع الغش   1858 تنظیم الصناعة -مراقبة األغذیة  -

المال -جرائم اإلعتداد  -قانو ن العقوبات   4044 
البحار -التجارة الدولیة  -القانون التجاري  - قانو التجارة البحریة   5406 

خضوع الدول -النطاق اإلقلیمي  -التنظیم الدولي  - قانون . 7617 
األردن -األحوال الشخصیة  - قانون   8097 

الخلع -األسرة  -األحوال الشخصیة  - قانون   2845 
أحكام مختلفة -أحكام جزائیة  -أحكام تنظیمیة  -قانون المخدرات   7381 

النماذج القضائیة -المحكمة العلیا - اإلجراءات المدنیة  - قانون   8023 
محكمة  -الممارسة القضائیة  - اإلجراءات الجزائیة  - قانون 

الطعن -التحقیق  - الجنایات   5188 

المخالفات -الجنح  - اإلجراءات الجزائیة  - قانون   6680 
البنوك -المسؤولیة  -القانون المدني  -األعمال المصرفیة  - قانون   3539 

القانون الجزائري -الحق  -النظریة العامة  - قانون  . 5157 
التشریع اإلسالمي - قانون   5605 

األحكام القضائیة -نظریة الظروف الطارئة  - قانون مدني   3478 
 -اإلرادة المنفردة  -العقد  -المصادر اإلرادیة  - قانون مدني 

 5272 اإللتزامات



الشیوع اإلجباري  - قانون مدني  المرقي  - الملكیة المشتركة  -
 9167 العقاري

القانون الجزائري -قواعد اإلثبات  - قانون مدني   2661 
الوظائف اإلداریة و  -الجمعیات العمومیة  - قانون مجلس الدولة 

أعضاء مجلس الدولة -الكتابیة   8162 

التفویض -المرافق العمومیة  -قانون إداري   2822 
أعمال الشرطة -المسؤولیة اإلداریة  -قانون إداري   4898 

النزاع الجمركي - اإلداریة التسویة  -قانون إداري   1533 
 7450 قانون إجراءات النزاع

شروط الدعوى اإلداریة -قانون المنازعات اإلداریة   5838 
 6704 قانون المنافسة

التجارة اإللكترونیة -قانون األونسیترال   5314 البضائع - 
 1950 قانون اإلنتخاب

رئیس مجلس األمة - قانون اإلنتخابات   . 1609 
 7070 الرومانیة -الشریعة اإلسالمیة  -العقود  - قانون الموجبات

التسییر التقدیري للمواردالبشریة - قانون المنشآت المصنفة  . 8267 
الموازنة العامة -أمالك الدولة  - قانون المالیة   7618 

الترقیة  -األشخاص تلمسنین  - بیان السیاسة العامة  - قانون المالیة 
 5140 العقاریة

القضاء اإلستعجالي -09/08قانون المالیة رقم  7413 
2018قانون المالیة سنة   6371 

معاھدات دولیة -نصوص قانونیة  -قانون األثار   5366 
األحكام الجزائیة -حمایة اآلثار  -تصنیف اآلثار  -قانون اآلثار   5915 

85 - 1المواد  -اإلثبات الجنائي  -اإلثبات المدني  - قانون اإلثبات  1739 
 - - 59المواد  -اإلثبات الجنائي  -اإلثبات المدني  - قانون اإلثبات
162 1738 

 - طرق قانون اإلثبات  -مبادئ قانون اإلثبات  -قانون اإلثبات 
المعاینة -الیمین  -اإلقرار  -الكتابة   6967 

المواد التجاریة - المواد المدنیة  -قانون اإلثبات   8159 
المعاینة  -القرائن  - المواد التجاریة  - المواد المدنیة  -قانون اإلثبات 

الخبرة -  6849 

البالد العربیة -قانون اإلثبات   5320 
التعدیالت -قانون اإلثبات   3133, 3134 

 -العرفیة  - المحررات الرسمیة  - عبء اإلثبات  -قانون اإلثبات 
الیمین - اإلقرار   497 

الخبرة - القرائن  - اإلستجواب  -  التحقیق - عبئھ  -قانون اإلثبات   7700 
األوراق  -إیجار األماكن  -قروض اإلسكان  -قانون اإلتجار 

 1853 .القضائیة

األحكام األساسیة - قانون الوظیف العمومي   6744 
القوانین األساسیة  - قانون الوظیف العمومي   -تأطیر اإلدارة -
الضمان اإلجتماعي -المسابقات المھنیة   5450 

 -الحمایة القضائیة للموظف الدولي  -قانون الوظیفة الدولیة العامة 
 2016 .ضمانات الموظف الدولي



 1856 مصر -قانون األحوال الشخصیة 
أصول المحاكم -قانون األحوال الشخصیة   489 

 -نفقة الصغار  -نفقة الزوجة -الطالق  -قانون األحوال الشخصیة 
 4132 قضاء النقض - الحضانة

الزواج و الطالق -قانون األحوال الشخصیة   6767 
الزنى -قانون األحوال الشخصیة   5983 

انتقال الملكیة -الضرر -البناء  - قانون المدني الجزائري  8784 .الخطأ - 
اإلسالم - قانون المیاه   . 2889 

 -الفقھ  -1992-98قانون  - 1983- 17رقم  -قانون المحاماة 
 9814 المحكمة الدستوریة

أحدث  - التشریعات المكملة لھما  -قانون اإلدارات  -قانون المحاماة 
 1846 التعدیالت

المجالس الشعبیة البلدیة- اإلدارة المحلیة  -قانون اإلدارة   . 8163 
بریطانیا  -األردن  -الحكم المحلي  -قانون اإلدارة  السلطات  -

 3620 المحلیة

الكیانات المستحدثة في  -الدولیة المنظمة  -قانون المجتمع الدولي 
 8643 . المجتمع الدولي

الشركات المتعددة  -النظریة العامة للتنظیم  -قانون المجتمع الدولي 
 4837 الجنسیة

اإلمارات  -أحكام القانون  -محاكمة الجانحین  - قانون األحداث 
 8723 العربیة المتحدة

 1714 حساب األجرة -المحالت  - قانون اإلیجار
القانون الجزائري -األماكن المعدة للسكن -قانون اإلیجار   5133 

أحكام القضاء -الجریمة و العقاب  -قانون المخدرات   3654 
قاضي التحقیق - اإلنابة القضائیة  - قانون اإلجراءات   573 

المدنیة - قانون اإلجراءات   7965 
اإلداریة -المدنیة  - قانون اإلجراءات   5787 

الجزائر-طرق التنفیذ  -المدنیة  - اإلجراءات قانون   5402 
األحكام الجنائیة - قانون اإلجراءات   8025 

اإلثبات -اإلختصاص  - الدعوى  - قانون اإلجراءات   2545 البطالن - 
القضاء الجنائي -المدنیة  - الدعوى العمومیة  - قانون اإلجراءات   88 

تعدیالت قانون  -الجنائیة قانون اإلجراءات  - قانون اإلجراءات 
 1097 اإلجراءات

اإلجراءات أمام المحاكم  - اإلختصاص  -قانون اإلجراءات المدنیة 
التحكیم - تنفیذ أحكام القضاء  -  4808 

القانون العماني -التنفیذ الجبري  -قانون اإلجراءات المدنیة   1170 
إللغاءدعوى ا -ااإلثبات  - قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة   5198 
 -اإلختصاص  - الدعوى - قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

الصلح والتحكیم -طرق الطعن  -وسائل اإلثبات  -وسائل الدفاع   8577 

 8416 قانون اإلجراءات الجنائیة
مصر -محكمة النقض  - قانون اإلجراءات الجنائیة   1889 

المستحدثةاألحكام  - قانون اإلجراءات الجنائیة   1110 
تأصیل العمل  -الشرعیة اإلجرائیة  - قانون اإلجراءات الجنائیة  9418 



ماھیة الجزاء  - خصائصھ  -ذاتیة العمل اإلجرائي  - اإلجرائي 
النظام القانوني للجزاء اإلجرائي آثار تقریر  -أسبابھ  - اإلجرائي 

 الجزاء اإلجرائي
حقوق اإلنسان -  العالم العربي - قانون اإلجراءات الجنائیة   8981 

التسویة القضائیة - اإلفالس  -قانون اإلجراءات الجماعیة   5410 
الضرائب -الرسوم  - قانون اإلجراءات الجبائیة   5921 

 -النیابة العامة  -اإلتھام  - اإلستدالل  -قانون اإلجراءات الجزائیة 
 7544 الجزائر

الدعوى المدنیة  -المحاكمة  - التحقیق  -قانون اإلجراءات الجزائیة 
الجزائر -  7543 

 1950 قانون المحكمة العلیا
التعلیمات القضائیة -الالئحة التنفیذیة  -قانون المرور   9033 

أحدث التعدیالت -الالئحة التنفیدیة  -قانون المرور   1839 
تكوین السائقین - المخالفات و العقوبات  -قانون المرور   914 

تنازع القواعد -البولیس األجنبي  - قانون اإلرادة  . 6539 
 3132 قانون المرافعات
التعدیالت  - آراء الفقھاء  -أحكام النقض  -قانون المرافعات 

2007تعدیالت  - المستحدثة   262 

آراء الفقھاء -أحكام النقض  -قانون المرافعات   260, 261, 264 
المواد اإلداریة - التجاریة  -المواد المدنیة  -قانون المرافعات   2625 

أحكام  -تعدیالتھ  - التجاریة  -المواد المدنیة  -قانون المرافعات 
 2628 النقض

التمویل العقاري  -األحوال  -التحكیم  -اإلثبات  -قانون المرافعات 
أحدث التعدیالت -  1895 

 - الفقھ  -المذكرة التفسیریة  - اللجنة التشریعیة  -قانون المرافعات 
 685 القضاء

 - النظام القضائي  - التجاریة  -المدنیة  -قانون المرافعات 
تشكیل المحاكم - اإلختصاص   263 

العمل  -التنفیذ الجبري  - التجاریة  -المدنیة  -قانون المرافعات 
 9514 اإلجرائي

النقض - الطعن  -اإلستئناف - التجاریة  -المدنیة  -قانون المرافعات   1798 
األحكام العامة -المرافعات قانون   -المواعید  - قبول الدعوى  - 

 3587 البطالن

المراكز اإلجرائیة -قانون المرافعات   9533 
النظام  - المرافعات التجاریة  -المرافعات المدنیة  -قانون المرافعات 
قانون  - اإلختصاص  - الدفوع  - القضاة  -الدعوى  -القضائي 

 اإلثبات
686 

النیابة العامة  - الغیاب  - اإلختصاص  -اإلعالن  -المرافعات قانون 
الخصومة -الدفوع  - إجراءات الجلسات  -  3131 

إدارة التنفیذ -قاضي التنفیذ  - التنفیذ الجبري  -قانون المرافعات   9277 
المحكمة  - التجاریة  - المواد المدنیة  -التحكیم  -قانون المرافعات 

 8160 الدستوریة

الحجز التنفیذي -المرافعات قانون  العرض و  -اإلستحقاق  - 
مخاصمة القضاء - اإلیداع   1726 



 - الخصومة  - الدفوع  -النیابة العامة  - الغیاب  -قانون المرافعات 
 1729 مصاریف الدعوى

 - اإلستئناف  -الطعن  -أوامر األداء  - العرائض  -قانون المرافعات 
النقض -إعادة النظر  - التماس   1728 

الحجز -السند التنفیذي  -قاضي التنفیذ  -قانون المرافعات   1727 
التجاریة - المدنیة -قانون المرافعات   -اإلختصاص الدولي للمعالم  - 

اإلختصاص المحلي - اإلختصاص النوعي   1719 

القانون الوضعي - الفقھ اإلسالمي  - قانون المرافعات المدنیة   403 
قواعد  -مبدأ النبیة -اإلرتباط  - ومة الخص-قانون المرافعات 

المعارضة -اإللتماس  -النقض  - اإلختصاص   2783 

التجارة -الغش-قانون المستھلك   82 
منازعات  -الضمانات  -اإلستثمار األجنبي  -قانون اإلستثمار 

التحكیم -اإلستثمار   4522 

 6747 قانون اإلستثمارات
المالیة الذمة  -قانون المستثمرات الفالحیة   7963 التأمین اإلجتماعي-

 10626 الحالة المدنیة - قانون الجنسیة -قانون األسرة 
 8037 األحوال الشخصیة - قانون األسرة
 - النیابة الشرعیة  -الطالق  -الزواج  -الخطبة  - قانون األسرة

التركات - العصبة  -المیراث   5278 

عقد الزواج -أحكام الزواج  -قانون األسرة   4263 
أحكام عامة -قانون األسرة   9118 

الملكیة العقاریة -قانون األسرة   63 
المواریث -األحوال الشخصیة  -قانون األسرة   6113 

 - النسب  - الجھاز  - المھر  -األحوال الشخصیة  -قانون األسرة 
 6957 الرھبنة

التبرعات -المیراث  -النیابة العامة  -قانون األسرة   2277 
دراسة قانونیة -الھبة  -الوقف  -الوصیة  - المیراث  -قانون األسرة   7802 

الجزائر -الوصیة  - المیراث  -قانون األسرة   5280 
التطبیق -الفقھ  - النص  -قانون األسرة   8560 

-قانون األسرة  المراسیم -األحكام عامة  - التعدیالت   5924 
الجنسیة الجزائریةقانون  -الحالة المدنیة  -قانون األسرة   923 

 -الوصیة  - المیراث  -الطالق  -الزواج  -الخطبة  -قانون األسرة 
 5277 الجزائر

قانون الحالة  - المیراث  -النیابة الشرعیة  - الزواج  -قانون األسرة 
قانون الجنسیة الجزائریة - المدنیة   3692 

محكمة -قضاء  - المیراث  - الزواج  -قانون األسرة   4227 
 -النفقة  - الحضانة  - الخلع  -النسب  - الزواج  -قانون األسرة 

الجزائر - اإلرث   3205 

حقوق الطفل -حقوق المرأة  - النفقة  - الزواج  -قانون األسرة   1824 
التطلیق والخلع -الطالق  -الخطبة  - الزواج  -قانون األسرة   742 

النیابة  - الق الط - عقد الزواج  -الخطبة  - الزواج  -قانون األسرة 
 8039 الشرعیة

القانون - المیراث الشریعة  -الطالق  - الزواج  -قانون األسرة   6502 



 - الوصایة  -النفقة  -الحضانة  -الطالق  - الزواج  -قانون األسرة 
 931 المیراث

القانون المدني -قانون األسرة   775 
 -التعویض  -الفقھ اإلسالمي  - القانون الجزائري  -قانون األسرة 

 4797 الضرر المعنوي

التبرعات - الفرائض  - القضاء  -قانون األسرة   4228 
القضاء -الفقھ  -قانون األسرة   4663 

الحضانة -النسب  -حقوق األوالد  -قانون األسرة   5247 
 5275 قانون األسرة الجزائري

التشریعات العربیة -المیراث  -الوصیة  -قانون األسرة الجزائري   4755 
القانون  -الھبة  - الشریعة اإلسالمیة  -قانون األسرة الجزائري 

 5623 الجزائري

الدولة -قانون المكافحة  األمم المتحدة -الحقوق المدنیة  -   8297 
أثر اإلرھاب على  -القانون الجوي  - النقل البحري  -قانون النقل 

 1256 مسؤولیة الناقل الجوي للركاب

تبییض األموال - قانون القرض -قانون النقد  6708 
 - عملیات البنوك  - الشركات  -األعمال التجاریة  -قانون األعمال 

 4271 األوراق التجاریة

 -العقود  - المؤسسة التجاریة  -اإلعالن  -الرخص  -قانون األعمال 
شركات الھولدنغ -التعاونیات  - شركات األشخاص   2322 

عملیات -العقود التجاریة-التجاریةالشركات -قانون األعمال
 9666 المصارف

اإلتجاھات  -تطبیق القانون الدولي  - إتفاقیات التنمیة  -قانون النفط 
 10273 . الحدیثة

المؤسسة  -األعمال التجاریة  - الشركات التجاریة  -قانون االعمال 
السندات -العقود  -التجاریة   3045 

التسعیرة - قانون التموین   1852 
المسئولیة المدنیة  -قانون التأمین   9943 حوادث السیارات -

التقاعد -قانون العمل  -قانون التأمین   6845 
 - التأمین البحري  - التأمین البري  - عقد التأمین  -قانون التأمین 

 6731 التأمین الجوي

مصر -تامین إصابات العمل  -أنواعھ  - قانون التأمین اإلجتماعي  6951 
الضمان -التأمینات قانون   6676 العقوبات -القانون المدني  -التقادم  - 

 -تكوین التأمین  -التأمین العیني  -العینة العامة  -قانون التأمینات 
الحق في التفضیل - الحق في التتبع   1666 

أحدث  -القوانین المكملة لھما  -قانون الھدم  - قانون البناء 
 1847 التعدیالت

رسوم التسجیل -الشھر العقاري  -  قانون التوثیق  10252 
 405 قانون البلدیة الجزائري

محكمة التمییز - التطبیقات القضائیة  -األحكام  -قانون التنفیذ   4184 
الیمین -القرائن  - الشھادة  -نظریة اإلثبات  - قانون البینات   4185 

مبدأ أسلمة - القانون المعاصر  - قانون البیئة البیئيالضرر  -   7047 
المنظور التربوي -المنظور النفسي  -قانون البیئة   4231 



المحكمة الدولیة -قانون البحار   249 
 -السجل التجاري  - التاجر  -األعمال التجاریة  -قانون التجارة 

الشیك - السند ألمر  -الكمبیالة  -األوراق التجاریة   6501 

النقضمبادىء  -الفقھاء  - قانون التجارة  628 
عملیات البنوك -العقود التجاریة  -اإللتزامات  - قانون التجارة   707 

المؤسسة التجاریة - قانون التجارة   426 
المشكالت العملیة - قانون التجارة  السجل  - محكمة النقض  - 

 1864 التجاري

السجل  - الدفاتر التجاریة  -األعمال التجاریة  - قانون التجارة 
التشریع - القضاء  -الفقھ  -تاجر والمتجر ال - التجاري   3565 

أشخاص المالحة البحریة  -قانون السفینة  - قانون التجارة البحریة 
اإلستقالل البحري -  942 

 - القضاء  -الفقھ  - 1990-8قانون رقم  - قانون التجارة البحریة 
 3553 التشریع

 -األوراق التجاریة  - سند األمر -الكمیالة  - قانون التجارة الجدید 
 1851 جرائم اإلفالس

الدفاتر التجاریة -السجل  -األعمال  - قانون التجاریة   1906 
 4438 الطعن -المبادئ القانونیة  -قانون التحكیم 

أصناف  -مصاریف الزكاة  -الزكاة  - قانون التكافل اإلسالمي 
 3773 .الزكاة

المخازن و مساحات  - المحظورات  -ملحقاتھ  -قانون الجمارك 
 2789 اإلیداع المؤقت

المنازعات الجمركیة -الضبط الجمركي  -قانون الجمارك   5182 
قانون  - قانون التصدیر  -قانون اإلستیراد  -قانون الجمارك 

 1860 اإلستثمار

إتفاقیة  -مسؤولیة الناقل  -عقد النقل  - النقل الجوي  - قانون الجوي 
البروتوكوالت - روما   4267 

 5784 قانون الجنسیة
فقدان الجنسیة  -إثبات الجنسیة  -إكتساب الجنسیة  -قانون الجنسیة 

الجزائر -  479 

تشریعات الجنسیة  -ذاتیة موضوع الجنسیة  -قانون الجنسیة 
تعدد الجنسیات -العربیة   3052 

المشكالت -دم األم العربیة  -قانون الجنسیة   . 6435 
األردن-قانون الجنسیة   . 3455 

الحق في الجنسیة -الجنسیة  - قانون الجنسیة االردنیة   4206 
تعدد الجنسیات - المركز القانوني  - قانون الجنسیة الجزائریة   . 8274 

البعثة الدبلوماسیة - مصر  -العالقات القنصلیة  -قانون الدبلوماسیة   
. 504 

المكملة القرارات  -األحكام العسكریة  - قانون الخدمة العسكریة
 1838 لھما

أسرى الحرب -المعتقلون  -الموظفون  -المدنیون  -قانون الحرب   2777 
اتفاقیة جنیف -اتفاقیة الھاي  -قانون الحرب   2776 

المحكمة الدستوریة -أمن الدولة  -قانون الطوارئ   6107 
الدول العربیة - قانون السلطة القضائیة   2702 



منظمة  -حق اإلستئناف  -العقوبات  - المحاكمات  -قانون السجون 
 794 العفو الدولیة

 9529 المسؤولیة المدنیة - قانون الصحافة
 -الـتأمین الجوي  - النقل التجاري الجوي  -قانون الطیران التجاري 

 6033 قواعد المالحة الجویة

أحدث التعدیالت -االئحة التنفیذیة  -قانون الضرائب   1841 
األشخاص المكلفون  -الرسوم المماثلة  -المباشر قانون الضرائب 

 901 بالضریبة

القوانین و القرارات المكملة  - اإلصالح الزراعي  - قانون الزراعة 
 1844 لھما

اللوائح التنفیذیة -قانون الشركات   1861 
قانون  -المعاملة اإلجتماعیة  - المعاملة الجنائیة  - قانون الطفل 

رمص - األحداث اإلماراتي   6633 

القیود -جرائم األحداث  - قانون الطفل  . 8140 
قانون جزائري -قانون الصفقات  األحكام  - الرھن الحیازي - 

 7743 العامة

 5511 قانون الصفقات العمومیة
 5193 قانون القضاء
-تنظیم القضاء اإلداري  -مبدأ المشروعیة  - قانون القضاء اإلداري
 1374 تنازع اإلختصاص -إختصاص القضاء اإلداري 

السلطات اإلداریة - القانون العام  -قانون القضاء اإلداري   9631 
المحاكمات العسكریة -الترقیة  -قانون القضاء العسكري   6833 

 -الوساطة  - منازعات العمل  - المجلس اإلستشاري  -قانون العمل 
اإلضراب السلمي - التحكیم   6914 

قانون قطاع األعمال  - 1981-137قانون رقم  -قانون العمل 
203/91  1368 

ممارسة  - الضمان اإلجتماعي  - منازعات العمل  - قانون العمل 
 6332 اإلضراب

األردن - العمل والعمال  -إصابات العمل  - قانون العمل  . 7619 
قانون العمل الجزائري -مصادر القانون  - قانون العمل  . 4781 

تأصیل قانون العمل -قد الجماعي الع - مصادره  - قانون العمل   10290 
إنقضاء عقد  - 1981-137 - مشروع القانون الجدید  - قانون العمل 

 9555 العمل

النزاعات -النقابة  -التمھین  -التكوین  -التوظیف  - قانون العمل   8130 
الفصل التعسفي -التعویض  - قانون العمل   4330 

العمل الفكري - األدبیة  الحقوق - الحق المالي  - قانون العمل  . 5467 
اإللتزامات -العمل الفردي  - قانون العمل   1002 

تشریعات العمل - قانون العمل   2867 
األردن -تشریعات العمل  - قانون العمل  . 3229 

 - قانون الضمان اإلجتماعي -2002تعدیالت لسنة  - قانون العمل 
2001لسنة 19  7352 

األساس القانوني لسلطة  -العمل الدولیة دور منظمة  - قانون العمل 
 9415 .المنظمة الدولیة



الحصانة الدبلوماسیة - طوارئ العمل  - قانون العمل   9022 
التمثیل  -وقایة وتسویة النزاعات  - عالقات العمل  - قانون العمل 

مفتشیة العمل - النقابي   764 

حقوق العامل - عقد العمل  - عالقات العمل  - قانون العمل   . 6976 
 -إبرام عقد العمل  - األجر  -عالقات العمل الفردیة  - قانون العمل 

منازعات العمل الجماعیة - آثار عقد العمل   6977 

التشریع الجزائري - عالقة العمل  - عقد العمل  - قانون العمل   1528 
تنظیم عالقة  -المبادئ العامة  -عقد العمل الفردي  - قانون العمل 

 1001 العمل

الحمایة القانونیة -األجور  - قانون العمل و العمال   2746 
األردن - التأمین  - قانون العمل و العمال   3917 

الضمان اإلجتماعي - قانون العمل والعمال  . 7353 
التشغیل - آراء الشراح  - أحكام القضاء  - قانون العمل الجدید   6911 

لنقابیةالحریة ا - أحكام القضاء  - قانون العمل الجدید   6912 
المسائل الجوھریة -الخصائص  - قانون العمل الجدید   7782 
الطبیعة الدولیة - عملیات البنوك  - قانون العملیات المصرفیة   . 10027 

البعثات -القنصلیة  - قانون العالقات الدبلوماسیة  5818 الحمایة الجنائیة - 
رخصة البناء - شھادة التعمیر  - قانون العمران   2243 

الوالیة على  -أركانھ  -تعریف الوقف  - قانون العدل واإلنصاف 
 -إصالح الوقف  - تنمیة الوقف وتثمیره  -إجارة الوقف  -الوقف 

 القضاء في الوقف
9172 

 7819 ,4229 ,1508 ,878 قانون العقوبات
الدعوى العامة  -أصول المحاكمات  -قانون العقوبات  دعوى  -

الدعوى الجزائیة -الحق   4040 

التجریم -الجریمة  - المسؤولیة الجنائیة  - قانون العقوبات  4038 
اإلجتھاد القضائي - القانون الجنائي  - قانون العقوبات  917 
 -البیع  -اإلختالس  - الجریمة  -القسم الخاص  -قانون العقوبات 
 6919 األمانة

للجریمة النظریة العامة  -أولیات القانون الجنائي  -قانون العقوبات 
 3655 المسؤولیة والجزاء -

أركان الجریمة -قانون العقوبات   2771 
تبییض األموال - مكافحة التھریب  -قانون العقوبات   6675 

 الركن -مبدأ الشرعیة الجنائیة  -نظریة الجریمة  -قانون العقوبات 
المسؤولیة  - الركن المعنوي  - المساھمة الجنائیة  -المادي للجریمة 

 .الجنائیة
10134 

المساھة الجرمیة -نظریة الجریمة  -قانون العقوبات   4045 
الركن المعنوي -الركن المادي  -نظریة العقوبة  -قانون العقوبات   640 

اإلجراءات الجنائیة -ا إلسناد  -قانون العقوبات   7744 
الجنایات والجنح -التجریم  - الممارسة القضائیة  -قانون العقوبات  . 5183 

الجبایات و الجنح -المخالفات و العقوبات  -قانون العقوبات   915 
األردن -قانون العقوبات   1466 

الجزاء الجنائي - المسؤولیة الجنائیة  -قانون العقوبات   4043 
الركن  - الركن المادي  - المساھمة التبعیة  -قانون العقوبات  3036 



 المعنوي
الركن  - الركن المعنوي  -اإلشتراك الجرمي  -قانون العقوبات 

 3939 المادي

 - الجزاء  - نظریة المسؤولیة  -النظریة العامة  -قانون العقوبات 
الجرائم -الصور الخاصة  . 9720 

األحكام الجزائیة -النظریة العامة للجریمة  -قانون العقوبات   3629 
 -مكافحة الفساد  -المحكمة العلیا  -التعدیالت  -قانون العقوبات 

 2276 التھریب

الجنایات و الجنح -قانون العقوبات   9794 
الجنایات و الجنح  -قانون العقوبات   4883 الرشوة و اإلختالس -

خیانة  -اإلجھاض  -التزویر  -اإلختالس  -الجنح  -قانون العقوبات 
الجزائر - األمانة   956 

الجنایات -الجنح  -قانون العقوبات   5180 
اإلحتیال -السرقة  -األموال  -الجرائم  -قانون العقوبات   3944 

 -الثقة العامة  - المصلحة العامة  -الجرائم  -قانون العقوبات 
 959 األموال

 - واجبات الوظیفة العامة  -الجرائم المخلة  -قانون العقوبات 
واألموالاألشخاص   7122 

السرقة -جرائم األموال  -الجرائم المخلة  -قانون العقوبات   2108 
التزویر - المصلحة العامة  -الجرائم المضرة  -قانون العقوبات   3943 

جریمة اإلحتیال -الجرائم السرقة  -قانون العقوبات  . 8720 
فرنسا - الجزائر  -أركانھا  - الجریمة  -قانون العقوبات   1696 

اإلجراءات الجنائیة - الجریمة  -قانون العقوبات   2082 
الجزاء -المسؤولیة الجزائیة  - الجریمة  -قانون العقوبات   9584 

 -الركن المادي  -التشریع العقابي  - الجریمة  -قانون العقوبات 
التدابیر اإلحترازیة -الجزاء   3338 

- القصد الجنائي  -التشریع العقابي  - الجریمة  -قانون العقوبات 
 3337 الركن المعنوي

المخالفات و  -الجنایات و الجنح  - الجریمة  -قانون العقوبات 
 7108 عقوباتھا

المخالفات -الجنایات و الجنح  - الجریمة  -قانون العقوبات  . 5923 
-الركن المادي  - الركن الشرعي  - الجریمة  -قانون العقوبات 

الجزائري -الركن المعنوي   89 

الركن المادي-الركن القانوني  - الجریمة  -قانون العقوبات   7979 
أشكال  -أركان الجریمة  -الجریمة و تقسیماتھا  -قانون العقوبات 

 1512 .الجریمة

تدابیر األمن - العقوبة  - الجزاء الجنائي  -قانون العقوبات   7814 
السیاسة العقابیة -قانون العقوبات  . 6053 

األحكام الجزائیة - الشریعة الجزائیة  - قانون العقوبات  10189 
القوانین الجزائیة -قانون العقوبات  قضایا -فقھ  -   7409 

المسؤولیة و الجزاء -الجریمة  - القانون الجنائي  -قانون العقوبات   9717 
الجزاء الجنائي - القانون الجنائي  -قانون العقوبات   3810 

الفقھ  - القانون الوضعي  - الجنائي القانون  -قانون العقوبات  1333 



 اإلسالمي
القانون الدولي - القانون الجنائي  -قانون العقوبات   7455 

جرائم اإلجھاض  -جرائم اإلیذاء  -القتل المقصود  -قانون العقوبات 
جریمة التحقیر - جریمة التھدید  -جریمة الزنى  - اإلغتصاب  - . 8722 

القوانین  -الجنح  - الجنایات  - األوصاف  القیود و -قانون العقوبات 
 1480 الجنائیة

الجنایات -الجنح  - القیود واألوصاف  -قانون العقوبات   1481 
 - الجرح و الضرب  -القتل  -القسم الخاص  -قانون العقوبات 

اإلعتداء على الحریة الشخصیة -العرض  -اإلجھاض   8412 

القتل  -التزویر  -الرشوة  -جرائم  -القسم الخاص  -قانون العقوبات 
خیانة  - النصب  - السرقة  - الزنا  - اإلغتصاب  -اإلجھاض  -

 .األمانة
3656 

المبادئ العامة  -المسؤولیة الجنائیة  - القسم العام  -قانون العقوبات 
إنقضاء العقوبات -للعقوبة  . 641 

جنائيالجزاء ال -المسئولیة الجنائیة  - القسم العام  -قانون العقوبات   4047 
 -اإلختصاصات اإلداریة  -العالج العقابي  -قانون العقوبات 

 6193 اإلختصاص القضائي

العقوبات  - العقوبات التبعیة  -العقوبات األصلیة  -قانون العقوبات 
 916 التكمیلیة

حمایة األحداث -العفو العام  -تنفیذ العقوبات  -قانون العقوبات   6285 
الخلیج -الدخل  - الجمارك  - تحدیات العصر  -قانون العقوبات   3218 

جنائي خاص  -قانون العقوبات  األخالق  -الجرائم ضد األشخاص  -
الجزائر -أمن الدولة  -األموال  -  309 

إصدار شیك  -تعاطي الرشوة  - خیانة األمانة  -قانون العقوبات 
 8702 بدون رصید

 - السرقة  -إلثراء جرائم ا -جرائم األموال  -قانون العقوبات 
 - الھدم و التخریب  -جرائم األضرار  -اإلئتمان  -اإلحتیال 

 إغتصاب العقار
6915 

 -الركن المادي  -األموال  - جرائم اإلعتداء  -قانون العقوبات 
 7530 الركن المعنو

المصلحة العامة - جرائم اإلعتداء  -قانون العقوبات   5613 
جریمة النصب  - جریمة السرقة  - اإلعتداء جرائم  -قانون العقوبات 

الخیانة -  5614 

أركان الجریمة -جرائم الرشوة - جرائم اإلعتداء  -قانون العقوبات   7529 
جرائم العرض  -جرائم اإلجھاض  - جرائم القتل  -قانون العقوبات 

جرائم الشرف -  8415 

ء اإلستال -تزویرالمحررات  -جریمة الرشوة  -قانون العقوبات 
 7816 على المال العام

حقوق الطفل -قانون العقوبات   3149 
الجزائر -التشریع الجنائي  - ظروف الجریمة  -قانون العقوبات   9194 

الركن المادي  -عقوباة القتل  -قانون العقوبات   7504 أركان الجریمة -
 - الركن المادي  -الركن المعنوي  -قانون العقوبات اإلداري 

 1422 المسؤولیة

المسؤولیة الجنائیة -قانون العقوبات  لیبیا - المسؤولیة المدنیة  -  1094 



الجرئم  -الجریمة اإلقتصادیة  -قانون العقوبات اإلقتصادي 
جرائم  -المخالفات المصرفیة  -المؤسسات التجاریة  -المصرفیة 

 التجار
7383 

السرقة  -جرائم اإلعتداء  - المال المنقول  - قانون العقوبات الخاص 
جرائم المصلحة العامة -جرائم اإلیذاء  -  9719 

جرائم  -القانون الجزائي لألعمال  - قانون العقوبات الخاص 
 9587 األعمال

الدفوع في الشیك-قانون العقوبات  الدفوع في  -الدفوع في السرقة  - 
الدفوع في التزویر-الدفوع في الرشوة  -التھریب الجمركي   7613 

جریمة القتل - العقوبات العام قانون   10562 
الجرائم المرتبطة  -الجرائم العسكریة  - قانون العقوبات العسكري 

 9373 بالعدل

ضمان عیوب المستأجر -عقد الوكالة  - عقد اإلیجار  -قانون العقود   7077 
 -إجارة الصناعة  - عقد اإلستخدام  - إیجار الخدمة  - قانون العقود 

النقل البري -عقد المقاوالت   7067 

عقد العمل  - إیجار الخدمة  - قانون العقود  عقد  -إجارة الصناعة  -
 7081 المقاوالت

القرض -قرض االستھالك  -الحراسة  - الودیعة  - قانون العقود   7066 
موجبات الوكیل  -حقوق الوكیل  -الوكالة -قانون العقود  انتھاء  -

عقد التدریب -الوكالة  الجماعيالعقد  -   7068 

الملكیة  -شركات العقد  - شركات الملك  -الشركات  - قانون العقود 
 7075 العقاریة

عقود الكفالة -عقود الصلح  - عقود الضمان  - قانون العقود   7069 
عقد الضمان - قانون العقود   7079 

العقود الدولیة  - قانون العقد الدولي   7588 قانون اإلدارة -
أحكام خاصة -جرائم العقاقیر  -رائم المخدرات ج -قانون العفو   8625 
 1967معاھدة الفضاء  -التراث المشترك لإلنسانیة  - قانون الفضاء 

1979اتفاقیة القمر  -  6796 

المجالس و  - الھیكل العام للجامعات  -قانون تنظیم الجامعات 
مستوى الجامعة -القیادات المسؤولة   8150 

مؤسسات الدفاع  - تنفیذ األحكام الجزائیة  - قانون تنظیم السجون 
 - تنظیم المؤسسات العقابیة  - لجنة تطبیق العقوبات  - اإلجتماعي 

 إعادة التربیة
3685 

رقابة الصفقات -قانون تنظیم الصفقات العمومیة   5022 
 - الشھر القانوني  - إنقضاء الشركات التجاریة  - قانون تجاري 

عملیات القسمة -تصفیة الشركات   7967 

حق االیجار - عقد االیجار  - قانون تجاري   6944 
األدلة  -التحقیق الجنائي  -التفتیش  - مسرح الجریمة  -قانون جنائي 

 8279 الجنائیة

الجزائر -أزمة الوضوح  -اإلثم الجنائي  -قانون جنائي   1693, 1694 
المشرع الجزائري - الجریمة  -التدابیر اإلحترازیة  -قانون جنائي   7665 
التشریع  -التشریع الجزائري  - الجریمة المعلوماتیة  -قانون جنائي 

 9611 الفلسطیني

أركان  - المؤسسات العمومیة  -الصفقات العمومیة  -قانون جنائي  6392 



 الجریمة
الوساطة  -أثر المجني علیھ  - القاعدة الجنائیة  -قانون جنائي 

 4877 الجزائیة

 -الوساطة الجنائیة  - الصلح الجنائي  - بس عقوبة الح -قانون جنائي 
 817 النفع العام

معاییر الحمایة - التلوث  - الشریعة  - قانون حمایة البیئة   3079 
األجھزة المكلفة  -اإللتزام باإلعالم  -قانون حمایة المستھلك 

المسؤولیة الجزائیة - بالحمایة   7966 

الئحة التنفیذیة - قانون حمایة البیئة   3673 
 - سوریا  -األردن  - المغرب  -السعودیة  - قانون حمایة البیئة 

العراق - الجزائر  -مصر  - الكویت  -السودان  . 4388 

اآللیات -مكافحة اإلرھاب  - قانون دولي   333, 2816 
 - النزاعات التجاریة  -المنظمة العالمیة للتجارة  - قانون دولي 

 7607 أجھزة تسویة النزاعات

القواعد -األجانب  - قانون دولي   9398 
السیاسة  - اإلجراءات الدولیة  -الھجرة غیر الشرعیة  - قانون دولي 

التشریع الجزائري -التجریمیة للھجرة   4051 

إجراءات سیر المحاكمات  - المحكمة الجنائیة الدولیة  - قانون دولي 
طرق الطعن -  7377 

اعات المسلحةالنز -األمن الجماعي  -التدخل الدولي - قانون دولي   6446 
إجراءات التحكیم -حكم التحكیم  -التحكیم الدولي  - قانون دولي   9186 

اإلبادة الجماعیة - الركن المادي  -الجریمة  - قانون دولي   5119 
عربیا -إقلیمیا  - دولیا  -مكافحتھا  -الجریمة المنظمة  - قانون دولي   4924 

الحق في اللجوء - قانون دولي   7064 
النشاطات  -الضمانات الدولیة  -الطاقة النوویة  - قانون دولي 

 2280 النوویة السلمیة

 - تجریم اإلنتھاكات الجسیمة  - القضاء الجنائي  - قانون دولي 
 483 المسؤولیة الجنائیة الدولیة

القواعد العامة - تنازع القوانین  - قانون دولي   9160 
المكافحة  - ة غیر الشرعیة الھجر -تھریب المھاجرین  - قانون دولي 

 3544 اإلجرائیة

إجراءات التسلیم -تسلیم المجرمین  - قانون دولي   5558 
اإلتفاقیات الدولیة -التلوث البیئي  - حمایة اإلنسان  - قانون دولي   8962 

المقاصد الشرعیة -حقوق اإلنسان  - قانون دولي   9412 
اإلسالم - اإلجتماعي التكافل  -حقوق اإلنسان  - قانون دولي   8938 

الحمایة  - الضمانات الدستوریة  -حقوق اإلنسان  - قانون دولي 
 6726 الدستوریة

الضمانات الدولیة -حقوق المرأة  -حقوق اإلنسان  - قانون دولي   10340 
منظمة العمل -عمالة األطفال  - قانون دولي   6591 

إجراءات المحاكمة  -حقوق اإلنسان  - القضاء الجنائي  - قانون دولي
الحمایة الدولیة -  5073 

اإلحتالل - الجزائر  - حرب فرنسا  - الجرائم  - قانون دولي جنائي   7541 
 4953 -مرحلة المحاكمة  -الضمانات الدستوریة  -قانون دستوري 



األحكام الجزائیة - إجراءات المحاكمة   
الرقابة -دستوریة القوانین  -قانون دستوري   2988 

القرارات المكملة لھا -الالئحة التنفیذیة  - ضریبة المبیعات قانون   1840 
تفسیر  - القاعدة القانونیة  - مصادر القانون  -ممیزاتھ  -قانون عام 

 471 القانون

مصادرالقانون -قواعد القانون  -قانون عام   8209 
العقود  - القانون الجزائري  -وظیفة التوثیق  - قانون عقاري 

المسؤولیة الجزائیة -التوثیقیة   8510 

 - الوساطة القضائیة  - المنازعات العقاریة  - قانون عقاري 
 5409 اإلجراءات

الترقیة العقاریة - التمویل  -المؤسسات المالیة  - قانون عقاري   1033 
دواوین الترقیة والتسییر  -المحالت السكنیة  - قانون عقاري 

المنازعات -عقد اإلیجار  -العقاري   5552 

دواوین الترقیة  -المحالت السكنیة  - اإلیجار  - قانون عقاري 
المنازعات - والتسییر العقاري   127 

التحقیق  - مسح األراضي  -اإلجراءات المیدانیة  - قانون عقاري 
 4945 العقاري

أنظمة  -  03-10القانون  - األراضي الفالحیة  - قانون عقاري 
عقد اإلمتیاز -اإلستغالل   7357 

المصلحة  -الملكیة العقاریة  - اإلرتفاقات اإلداریة  - عقاري قانون 
 6192 العامة

أخالقیات  -اإللتزامات المھنیة  -المرقي العقاري  - قانون عقاري 
الترقیة المھنیة -المھنة   7908 

دور  - الحلول القانونیة  -البناء غیر القانوني  - قانون عقاري 
 273 القضاء

اإلستثمار -الجزائر  - لقاریة الترقیة ا - قانون عقاري   5257 
الفقھ اإلسالمي -أحكامھ  -الحجز القضائي  - قانون عقاري   8522 

 -الجزائر  - التشریعات المقارنة  -الشھر العیني  - قانون عقاري 
األردن - مصر   9461 

التحقیق العقاري - المنازعات  -الشھر العقاري  - قانون عقاري   7716 
التنمیة  -حمایة البیئة  - التلوث  -الضریبة  - قانون عقاري 

التشریع الجزائري -المستدامة   8959 

التشریع  - اإللتزامات  - البیع العقاري  -العقود  - قانون عقاري 
 8434 الجزائري

القیود القانونیة - العقار الفالحي  - قانون عقاري   2030 
الجزائريالتشریع  -الغبن  -بیع العقار  - قانون عقاري   6085 

الملكیة العقاریة - حمایة البیئة  - قانون عقاري   10558 
التشریع  -األراضي الفالحیة  - رخصة البناء  - قانون عقاري 

 1647 الجزائري

قانون المنازعات - رخصة البناء  - قانون عقاري   7055 
القانون  -الشھر العقاري  - قاعدة الرسمیة  - قانون عقاري 

 10555 الجزائري

محل اإللتزام -العقار  - عقود المعاوضات  - قانون عقاري   5381 
التشریع الجزائري -العقار  - عقد اإلیجار  - قانون عقاري   7826 



الحلول القانونیة - الجزائر  - البناء غیر الشرعي  - قانون عقاري  1515 
 9120 ,9119 قانوس
 6897 ,4796 ,4021 قاموس

المصطلحات القانونیة - قاموس   9531 
عربي -عربي  -المعتمد  - قاموس   2927 

فرنسي -عربي  -كازیمرسكي  - قاموس   8998, 8999 
تحلیلي -جزائي : قاموس   2347 

عربي: قاموس موسوعي  5397 
المصطاحات السیاسیة -المصطلحات القانونیة - قاموس   1811 

 2127 قاموس قانوني
القانون اإلنساني -قاموس عملي   . 7663 

األصول - المحاكمات الجزائیة  - قاضي التحقیق   6799 
الجزائر - الدعوى العمومیة  -النظام القضائي  - قاضي التحقیق   7046 

النیابة العامة - غرفة اإلتھام  - قاضي التحقیق   5292 
تدابیر تحقیقیة إحتیاطیة -قضاء العجلة  - سلطة  -قاضي العجلة  . 7491 

منظمات حمایة المدنیین - التعذیب  -قتل المدنیین   2972 
 1079 قتل الرضع

 -قواعد القیاس  -العاملین المدنیین بالدولة  - قیاس كفایة األداء 
 9824 الرقابة القضائیة

العقار الفالحي - قید البناء   1067 
Thiorie du droit - Régle de droit - Le fondement et 
le but des régles de droit . 8891 

القانون الدولي -إرساء قواعد  - قرارات المنظمات الدولیة   1265 
القضاء اإلداري -قرارات اإلزالة  الصیغ القانونیة-سبل الطعن  -   856 

- الضرر- دعوى التعویض-األھلیة-الرخصة-قرارات التعمیر
 9460 .محضر المعاینة

المادة الجزائیة - قرینة البراءة   7554 
 - قانون اإلجراءات  - التعدیالت  - إلستدالالت جمع ا - قرینة البراءة 

 7349 الفرنسي

سلطات القاضي - قرینة البراءة   10101 
التشریع الجزائري -محل المتابعة الجزائیة  - قرینة براءة الشخص  . 5645 

أمن  -الجرائم الحاسوبیة  -الحواسیب  - قرصنة البرمجیات 
القانون الدولي - البرمجیات   3460 

المھایأةقسمة   9017 
صور المنفعة - الشریعة اإلإسالمیة  -قسمة المھایأة  القانون  - 

 1830 المدني الجزائري

الشریك ناقص األھلیة - قسمة العقار المشاع   6711 
األعمال التحضیریة  -محكمة النقض  -قضاء منازعات الضرائب 

الالئحة التنفیذیة -  8065 

دعاوي األشغال  -المستعجلة األمور  -قضاء األمور المستعجلة 
 2286 .دون مسوغ

شروط القبول -أوجھھ  -قضاء اإللغاء   611 



 -القرار اإلداري  -وقف التنفیذ  - مجلس الدولة  -قضاء اإللغاء 
الحكم -الطعن   6323 

 -المحكمة اإلداریة العلیا  -األحكام  - مجلس الدولة  -قضاء اإللغاء 
 6106 مجلس الدولة

 -اإلجراءات  - اإلختصاص  -القرار اإلداري  -ء قضاء اإللغا
اإلنحراف -الرقابة القضائیة  - القرار اإلداري   6295 

العقود اإلداریة -قضاء اإللغاء   9193 
طرق الطعن - إجراءات البحث  -قضاء األحداث   1331 

اإلدعاء المدني -طرق الطعن  -قضاء األحداث   10309 
 -الطابع الجنائي للفعل -الجنایات محكمة  -قضاء المحكمة العلیا 

 8573 الدعوى المدنیة

اإلجتھاد القضائي -قضاء اإلستعجال   8040 
محكمة النقض - القواعد القانونیة  -ندب الخبراء  -قضاء النقض   1352 

 -القواعد القانونیة  - المسلمین  -األحوال الشخصیة  -قضاء النقض 
 1354 محكمة النقض

المسئولیة  -محكمة النقض  -التعویض  - قضاء النقض المدني
 1350 العقدیة

الوظیفة العامة - قضاء التأدیب   6326 
السندات التنفیذیة -قضاء األمور المستعجلة  -قضاء التنفیذ   5892 

الجزائر -أسس الدعوة اإلداریة  -قانون اإلداري  -قضاء التفسیر   9309 
محكمة  - القانونیة القواعد  -اإلفالس  -قضاءالنقض التجاري 

 8593 النقض

اآلفاق -الفرص  -التحدیات  -قضایا إقتصادیة   2657 
الطعن -الدول العربیة  -قضایا التحكیم   5367 

الفقھ اإلسالمي -اإلعتقال  -قضایا الحبس   1240 
لقرصنة  -القرصنة التجاریة  -اإلجتھاد القضائي -قضایا القرصنة 

القرصنة الفكریة - الصناعیة   5370 

األجنة البشریة - الشریعة  -قضایا طبیة   1241 
الموارد  -الترخیص المنجمي  -النشاط المنجمي  -قطاع المناجم 

اإللتزامات الجبائیة -البیئیة   8440 

 2902 قضیة الجدار
la traductibilité du droit 5715 
Traduction - Juridique 7285 
Traité international de droit constitutionnel 9235 
transaction (droit) 3973 
La transformation du droit - Droi de sanction. 9068 
transports - ciculation routiere - code 8842 
Travail et prévention environnementale - Travail et 
dégradation environnementale. 2490 

Travau publics - Le tunnel - Procédés de 
percement de tunnels 5757 

العوامل البیئیة -التكوین النفسي  - علم اإلنثروبولوجیا الجنائي   2036 
الطب الشرعي -علم األمراض   6794 



-علم الإلقتصاد  البنك اإلسالمي - اإلقتصاد الوضعي   10267 
اإلسالم - الفقھ  -الجینات  -علم الوراثة   4866 

اإلدارةعلم   5032 
القانون اإلداري -علم اإلدارة   10086 

الحكومة اإللكترونیة  - الشریعة اإلسالمیة  - علم اإلدارة العامة - 
العالقات العامة -التخطیط   3078 

مدارس علم اإلجتماع - علم اإلجتماع   8406 
 -جرائم اإلغتصاب  -التصنیع  -الجریمة  - الجنائي  - علم اإلجتماع 

األسريالعنف   2207 

التشریعات اإلجتماعیة - الضبط اإلجتماعي  - علم اإلجتماع   3148 
الدراسات القانونیة -القانون  - علم اإلجتماع   3374 

 -التشریع اإلجتماعي  -السیاسة القانونیة  -القانون  - علم اإلجتماع 
 6478 الدفاع اإلجتماعي

العقد  -النفسي  التخاف -النفس الجنائي  -علم اإلجتماع الجنائي 
العالج -الوقایة  - اإلنحراف  -البیئة  -النفسیة   865 

علم اإلجتماع الجریمة -علم اإلجتماع الجنائي   3623 
 - علم النفس القضائي  -علم النفس الجنائي  -علم اإلجتماع الجنائي 

المجرم -الجریمة  . 8531 

 -اإلتجاھات الفقھیة  -سسیولوجیة القانون  - علم اإلجتماع القانوني 
 1837 الظاھرة القانونیة

المسائل الجنائیة  -المجرم  -علم اإلجرام   4885 .علم اإلجتماع الجنائي -
العوامل الثقافیة - المرض  -الساللة  -المجرم  - علم اإلجرام  - 
 2671 العوامل اإلقتصادیة

الخاجیةالعوامل  -العوامل الداخلیة  -أسالیب البحث  -علم اإلجرام   6782 
الطب الشرعي - مسرح الجریمة  -علم اإلجرام   10590 

منھج البحث - قانون العقوبات  -المذاھب المختلفة  -علم اإلجرام   1513 
قانون  -إصدار شك بدون رصید  -الجریمة  -علم اإلجرام 

 10561 العقوبات

العقوبات - الجزاء الجنائي  -علم اإلجرام   9716 
الجزاء الجنائي -السلوك اإلجرامي  -علم اإلجرام   4042 

العوامل  -العوامل الداخلیة  -السلوك اإلجرامي  -علم اإلجرام 
 3658 .الخارجیة

النظریات العلمیة -السیاسة الجنائیة  -علم اإلجرام   7410 
الحلول  - الظاھرة اإلجرامیة  -السیاسة الجنائیة  -علم اإلجرام 

 3458 الوضعیة

الظاھرة اإلجرامیة -علم اإلجرام   3242 
فلسفة الجزاء الجنائي -علم الجزاء  -علم اإلجرام   9721 

علم العقاب -علم اإلجرام   7980 
الجزاء الجنائي - المؤسسات العقابیة  - علم العقاب  -علم اإلجرام   9975 

الجزاء الجنائي - علم العقاب  -علم اإلجرام   4033 
 - المعاملة العقابیة  - الجزاء الجنائي  - علم العقاب  -علم اإلجرام 

 2672 المحكوم علیھم

الجزاءات الجنائیة - علم العقاب  -علم اإلجرام   957, 1070 



 -الجزاء الجنائي  -السلوك اإلجرامي  - علم العقاب  -علم اإلجرام 
 3664 .المؤسسات العقابیة

رھابتمویل اإل -التشریعات العربیة  -غسل األموال  -علم اإلجرام   8779 
أسالیب المعاملة  -التطور التاریخي للعقوبة  -علم اإلجرام و العقاب 

 4036 العقابیة

المؤسسلت العقابیة -العوامل اإلجرامیة  -علم اإلجرام و العقاب   308 
التحلیل  - التحلیل الوصفي  - الجریمة -علم اإلجرام القانوني 

عوامل اإلجرام - التفسیري  . 7806 

الوصیة -أحكام التركة  -المیراث علم  . 2548 
أصولھ  -علم المیراث   2941 مسائلھ -

اإلسالم -النظم اإلرثیة  -علم المیراث   2895 
االمكتبات العامة  -المنھج المقارن  - علم المعلومات  - علم المكتبات 

المكتبات االكادمیة -  1449 

یفالتصن -الفھرسة  - علم المعلومات  - علم المكتبات   3874 
علم المعلومات-علم التوثیق  - علم المكتبات   9468 

المعلومات - تكنولوجیا المعلومات  -علم المكتبات و المعلومات   6608 
التطبیق -المنھج  -علم اللغة   10408 

البیئة في التشریع -السلوك اإلنساني  - التلوث  -علم النفس البیئي  . 9571 
النمط  -النظریات الوراثیة  - الجریمة - علم النفس الجنائي 

 4234 اإلجرامي

العواطف  - اإلختالالت الغریزیة  -الجریمة  - علم النفس الجنائي 
العقد النفسیة - المنحرفة  . 864 

الجریمة - علم النفس الجنائي  . 3723 
موقف القوانین - القانون الجزائي  - علم التجریم   9326 

التوثیق -أنواع الوثائق  -علم الدبلوماتیك   3140 
الجرائم اإلقتصادیة  -علم الجرائم   2871 الجریمة -

مذكرات الدفاع  -علم الجریمة   3144 القضایا الجنائیة -
التشریع الجزائري -اإلھمال العائلي  -علم الجریمة   9645 

القانون الدولي -األشخاص  -اإلختفاء القسري  -علم الجریمة   4671 
العقوبات - الجریمة  - المجرمون -علم الجریمة  . 1467 

-علم الجریمة   -التفسیرات البیولوجیة  - المدرسة الكالسیكیة 
العقوبة - الضبط اإلجتماعي  -التفسیرات النفسیة   2675 

الشریعة اإلسالمیة - الحمایة  -المعتقدات الدینیة  -علم الجریمة   3920 
الجریمة -علم الجریمة   7397 
الجریمة -علم الجریمة  . 7056 

علم النفس - الجزاء  -علم الجریمة   5447 
علم  - علم اإلجتماع الجنائي  - السلوك اإلجتماعي  -علم الجریمة 

المرأة - إنحراف األحداث  -تعاطي المخدرات  - النفس اإلجتماعي   2069 

القانون الجنائي -الفقھ اإلسالمي  -علم الجریمة  . 2848 
التشریع الجزائري -تبییض األموال  -علم الجریمة   5057 

قانون العقوبات -علم الجریمة   6988 
أصول المعاملة - نظریة الجزاء الجنائي  -علم الجزاء الجنائي 

 7805 العقابیة



نظریة الحق - علم القانون   2844 
نظریة الحق - علم القانون  2843 

الدفاع  -التدابیر اإلحترازیة  - الجزاء الجنائي  - علم العقاب 
المؤسسات العقابیة - اإلجتماعي   6724 

اإلدماج اإلجتماعي -إدارة السجون  -علم اإلجرام  - علم العقاب   2227 
المؤسسات العقابیة - المعاملة العقابیة  -علم اإلجرام  - علم العقاب   4035 

القانون -الشریعة  - - المواریث -علم الفرائض   9005 
ئل التأصیلمسا - أصحاب الفروض  -علم الفرائض   2253 

التصنیف -الفھرسة الوصفیة  -الخدمة المكتبیة  -علوم المكتبات   9329 
مشروعیة نقل الد  -المتبرع  - المسئولیة المدنیة -عملیات نقل الدم 
 571 التعویض -القانون الوضعي  - م

الصكوك الدولیة  - آلیات مكافخة اإلتجار  - عملیات اإلتجار بالبشر 
اإلتجار بالبشرمكافحة  -  . 3728 

شبكة األنترنت -دلیل التحري  -عملیة التحري   164 
تسییر الموارد البشریة -عملیة التخطیط   10212 

منظمة العمل الدولیة -آلیات الحد منھا  -عمالة األطفال  . 4265 
 1523 عالقات العمل

 -النقابات العمالیة  - المفاوضات اللجماعیة  -عالقات العمل 
اإلغالق - اإلضراب  -التحكیم  - المنازعات   709 

 -إتفاقیة التفاوض الجماعي  -العمل في اللیل  -عالقات العمل 
 8132 التوظیف

التوجیھ  -عالقات العمل الجماعیة  - عالقات العمل الفردیة 
قانون العمل - والتدریب المھني  . 8165 

مین الضبط حقوق وواجبات أ -عالقة أمین الضبط بمحیطھ المھني 
أخالقیات المھنة - . 8033 

التنظیم  - عالقة میثاق األمم المتحدة بالقانون الدولي اإلنساني 
اآللیات المستحدثة - القانوني لآللیات التعاھدیة  . 8654 

مجلس الدولة -العقد اإلداري  -عوارض   1151 
القانون الدولي -القانون الداخلي  - ظاھرة النزوح   2375 

التظخمظاھرة   10158 
الخصومة -المسؤولیة المدنیة  -األحكام  -عبء إثبات   2983 

شھادة الشھود - طرقھ  - عبء اإلثبات   2034 
 9987 عبد الكریم عالم، شوقي ابراھیم

إلتزامات  - التشریع الجزائري  -الملكیة العقاریة  - عدم التعسف 
 7861 الجوار

القاسم المشترك - عیوب الرضى   6659 
المرفق العام -العقد اإلداري  - غرامة التأخیر  5595 

فرنسي -عربي  محادثة -آداب  - لغة  -   4796 
معجم: عربي  1921, 7107 

l'union europèenne - l'action normative de l'union 
europèenne 5736 

Union européenne - Le migrant - Le sédentaire. 3979 
اإلحتیاطي -مد الحبس  - إختصاصھا  -ماھیتھا  - غرفة المشورة   1737 



 2865 غسل األموال
التشریع  -قانون العقوبات  - الھیئات الدولیة  -غسل األموال 
 3441 .المصري

اآللیات الدولیة  - غسل األموال  اإلتفاقیات  -وسائل المكافحة  -
التشریع المصري -الدولیة   4283 

التشریع  -التشریع المصري  -الدولیة اإلتفاقات  - غسل األموال 
العقوبات-المقارن   8306 

التعاون  -المؤسسات المصرفیة  -اإلتفاقیات الدولیة  - غسل األموال 
دور البنوك المركزیة - الدولي   3405 

 -التعاون الدولي  - تمویل اإلرھاب  - اإلرھاب  - غسل األموال 
 4775 .تمویل اإلرھاب

العربیة البلدان - غسل األموال   8781 
 -القانون المغربي  -اتفاقیة فیینا لغسل األموال  - غسل األموال 

 4020 .القطاع البنكي المغربي

أسئلة شفویة وكتابیة -عشاریات عائد من دبي  . 9085 
الفیتو - حق النقض  - منظمة األمم المتحدة  - عصبة األمم  . 306 

القانون التجاري - القانون الكویتي  -مكافحة  - غسیل األموال  - 
القانون اإلماراتي - القانون المصري   946 

اإلجراءات الجنائیة  - قانون العقوبات  -أمن الدولة  -غسیل األموال 
المخالفات -اإلختالس  - الرشوة  - الجنایات  -الجنح  -  8594 

الشریعة اإلسالمیة -التشریع  -النقود  -غسیل األموال   . 3726 
نظام المكافحة - آلیات التنفیذ -الدول العربیة  -غسیل األموال  . 5303 

 -التشریعلت الدولیة  - العملیات اإلرھابیة  -غسیل األموال 
 6031 التشریعات اإلسالمیة

السریة المصرفیة -مسؤولیة البنوك  - دور البنوك  -غسیل األموال   
. 944 

حوكمة المؤسسات المالیة -غسیل األموال   6830 
المحكمة الجنائیة الدولیة - علم نفس الجریمة  -ال غسیل األمو  . 7005 
قطر-تونس  -لبنان  - اإلمارات  -سوریا - مصر -غسیل األموال   . 5302 

Urbanisme commercial - Le commerce face a 
l'entervention publique. 7225 

L'urbanisme de protection - service du patrimoine - 
protection juridique 7314 

L'urbanisme réglementaire / l'urbanisme individuel 
/ l'urbanisme opérationnel 5703 

urgence (droit public) : France 4003 
ضرب -جرح  -قتل  -عقوبة  . 9706 

مستقبل عقوبة اإلعدام - نھایة العقوبة  - عقوبة اإلعدام   7386 
لغاءاإل -اإلبقاء  - عقوبة اإلعدام  التشریعات  - الشریعة اإلسالمیة  - 

 3245 .الجنائیة

 -الجریمة  - الشریعة اإلسالمیة  -القوانین العربیة  - عقوبة اإلعدام 
األحكام اإلجرائیة -اإلعفاء   7058 

الجرائم - عقوبة النفي   10050 
التشریع الجزائري- النفع االعام  - عقوبة العمل   7334 



التعویض  -التحكیم  -البیع  -قوانین نصوص و  -موجبات  - عقود 
الكفالة -الدین  -التمییز  -  5854 

إتفاقات - عقود  الشركة المساھمة  -نماذج التضامن  - العقود  -
 650 التجاریة

الطبیعة القانونیة -التأھیل  - عقود ماقبل التشغیل   1072 
 1267 اآلثار القانونیة - BOT عقود

إتفاق التحكیم -البترولي العقد  - عقود اإلمتیاز   6150 
المحاسب المالي - التمویل  -عقود اإلیجار   5020 

 - المدین  -الدائن  -الدعوى  -التعاقد من الباطن  -عقود اإلیجار 
 1459 التعاقد

اإلیجار -حقوق المستأجر  -عقود اإلیجار  . 10553 
عقود المقاولة  - عقود العاریة  -عقود اإلیجار  المرافق  عقد إلتزام -

عقد الودیعة  -عقد الوكالة  -عقود العمل  -العامة   -عقد الحراسة  -
عقد الرھن  -عقد القسمة  - عقد الكفالة  -عقد التأمین  -عقد المقامرة 
 عقد الوصیة -

9440 

التنمیة  - اإلتفاقات الدولیة  -العالقات الدولیة  -عقود اإلستثمار 
 2950 االقتصادیة

أحكام الشركة -الضوابط  -المصرفیة عقود اإلستثمار  . 9337 
 9547 عقود األعمال

الحیاة اإلقتصادیة -عقد السلم  - عقود المعامالت اآلجلة   853 
التأمین-عقود التأمین   2866 

نقل الملكیة - عقود التشغیل  -عقود البناء   2656 
عقد اإلمتیاز - المستثمرات الفالحیة  -عقود التنازل  . 58 

اآلثار  -الطبیعة القانونیة  -المزایا واألضرار الناتجة  -البوت عقود 
 2980 .الناجمة

-إتفاق التحكیم  - الجانب القانوني و التقني  -عقود البوت 
 2768 الخصوصیة

تنفیذھا - عقود التجارة الدولیة   10208 
اإللتزام -ضمان العیوب الخفیة في العقود  -عقود البیع   9712 

واإلستغالل و التسلیم  عقود التشیید - B.O.T -  القانون الدولي
 3451 . الخاص

منح  -الھیئات اإلستشاریة  -طلبات عقود التعمیر  -عقود التعمیر 
القرارات -عقود التعمیر   395 

الحسابات واإلعتمادات  -الكفالة البنكیة  -عقود الخدمة المصرفیة 
 1396 المصرفیة

اإلسالم - العقود الفاسدة - عقود الزواج   3219 
المسؤولیة المدنیة -العقود  - القانون التجاري  - عقود الشحن   2569 

الحراسة -الودیعة  -الوكالة  -المقاولة  -عقود العمل   3504 
عقد التأمین -المرتب  -الرھان  -المقامرة  - عقود الغرر   4125 

الملك -الضمان  -الربح  -عقود تنمیة المال   . 9591 
تفویض عقود  -18المرسوم التنفیذي رقم  -المرفق العام المحلي  -

199 8268 

أحكام تنفیذ عقد  -إبرام عقد تفویض  -المرفق العام  - عقود تفویض 
 9634 التفویض



العقار  -تأمین  -بیع  - استمالك  - نصوص  -إجتھادات  -عقاري  - 
 5856 اإلرتفاق

اللبنانیة المحاكم -دراسات  - نصوص  -إجتھادات  -عقاري   - 
الملكیة  - الصحیفة العینیة  -السجل العقاري  - الحجز اإلحتیاطي 

الوقف -الوكالة  - العقاریة   
5855 

المنظم للصفقات  -  247/15المرسوم الرئاسي  -عقد المناولة 
تفویضات المرفق العام -العمومیة   4960 

العقار الصناعي -األمالك العقاریة  -عقد اإلمتیاز   . 785 
المنازعات المترتبة عنھ -قد اإلمتیاز ع  9196 

المرفق العام -عقد اإلمتیاز   4896 
الرقابة اإلتاوة -التركة  -عقد اإلمتیاز   9015 

أحاكم عقد  - األراضي الفالحیة  -خصائص اإلمتیاز  -عقد اإلمتیاز 
المنازعات -اإلمتیاز   389 

 -منح اإلمتیاز  -إقامة البنایات  - حقوق المستفید  -عقد اإلمتیاز 
حق الشفعة -آثار العقد  -اإللتزامات   6046 

األمالك الوطنیة الخاصة -اإلستثمار  - عقد اإلیجار  -عقد اإلمتیاز   5974 
مصادر الملكیة الفكریة -عقد اإلمتیاز التجاري   1420 

تصفیة اإللتزام - عقد اإللتزام -عقد اإلمتیاز   9919 
ا -القانون المدني  -التعسفي الشرط  -عقد اإلذعان   10070 

القانون المدني المقارن -القانون المدني الجزائري  -عقد اإلذعان   2194 
أحكامھ -آثار الھبة  - ھبة العقار  - إلتزامات الواھب  - عقد الھبة   9192 

التشریع الجزائري -ھبة العقار  -المنازعات  - عقد الھبة   9428 
الحیازة -العقاریة الملكیة  - عقد الھبة   5266 .الشریعة اإلسالمیة - 

األسواق المالیة - الوساطة المالیة  -عقد الوساطة التجاریة   4084 
الوكیل -أركان الوكالة  -عقد الوكالة   -الصیغ القانونیة للوكالة  - 

النقل البحري -السمسرة   3529 

الموكل و الوكیل - الرضى -الفقھ  - قانون  -عقد الوكالة   8044 
التشریع الجزائري -العقار - عقد الوكالة   10361 

الشكلیة - عقد الوقف   8460 
 5030 عقد اإلیجار

التعویض -اإللتزامات المؤجر  -محل عقد اإلیجار  - عقد اإلیجار   543 
المأجور - عقد اإلیجار   5992 العقار - 

 -اإلنتھاء  - األثار  - طرق إثبات  -األركان  - عقد اإلیجار 
 9561 اإلختصاص النوعي

انقضاء اإلیجار -األجرة  -المستأجر  - عقد اإلیجار   7693 
إستلزام المستأجر -األجرة  -التراضي  - عقد اإلیجار   693 

حق  -التزامات دیوان الترقیة و التسییر العقاري  - عقد اإلیجار 
اإلختصاص النوعي -اإلختصاص المحلي  - البقاء   6619 

 - الدفوع  -الطرد  - اإلخالء  -لصیغ القانونیة ا - عقد اإلیجار 
 7736 المستأجر

قانون التجارة -القانون المدني  - عقد اإلیجار   6361 
دور المدة - عقد اإلیجار   5993 

دعاوى قانونیة - عقد اإلیجار   7639 



المستأجر -األجرة  -فسخ العقد  - عقد اإلیجار   1446 
فسخ عقد اإلیجار - عقد اإلیجار  03/98المرسوم التشریعي -   9211 

 7791 عقد اإلیجار، األحكام العامة
عقد المساقاة - عقد المزارعة   . 7830 

المحروقات - عقد اإلستثمار   6369 
الفقھ اإلسالمي -األحكام  -عقد اإلستصناع   837 

الوالیة -عقد النكاح   9997 
اإلسالميالفقھ  - قانون الزواج  -الزواج القصري  -عقد النكاح  . 2178 

 5526 القواعد الدولیة -نقل الألشخاص  - نقل البضائع - عقد النقل
1990-8القانون رقم  -القانون البحري الجدید  - عقد النقل البحري   6917 

اإلنھاء التعسفي - التشیید  -البناء  - عقد المقاولة  1228 
المقاولةانتھاء عقد  - التزامات عقد المقاولة  -عقد المقاولة   10269 

الفقھ و القضاء -عقد المقاولة   7635 
عقد الكفالة -عقد الوكالة  -عقد المقاولة   841 

القانون المدني - عقد البیع  -العقود المسماة  -عقد المقایضة   5415 
 -حقوق طرفي العقد  -االراضي الفالحیة  -عقد االمتیاز 

 6626 اإللتزامات

المعلوماتیةمجال  - عقد التأمین  7443 ضمان الخطر - 
الخطر -أركان عقد التأمین  - عقد التأمین   8481 

وحدات العمل التأمیني -التنظیم التشریعي  - عقد التأمین   533 
القانون  - القانون الفرنسي  -التفسیر القضائي  - عقد التأمین 

 10052 المصري

ارثةوقوع الك -القواعد العامة لإلنتھاء  - عقد التأمین   6853 
التزامات  - عالوات القسط  -الخطر  - التشریع  - الفقھ  - عقد التأمین 

 - اإللتزام باحترام التعھدات  -اإللتزام بدفع القسط  -مالك العقار 
دعوى الحلول -وقف التقادم  -االخطار الملحقة بالحریق   

2410 

الفقھ اإلسالمي -عقد التورید   9434 
التحكیم - المنازعات  -عقد التورید اإلداري   2026 

أنواع التأجیر -عقد التأجیر   3547 
نفقات  - عقد المقایضة  -التشریع الجزائري  -عقد التبادل العقاري 

 7564 التسلیم

تنفیذ الحكم والطعن فیھ -الخصومة في التحكیم  -عقد التحكیم   503 
 7675 عقد البیع
إلتزامات المشتري -  التزامات البائع -أحكام النقض  -عقد البیع   - 

البیع و بطالنھ - البیع و صوره   1445 

 5907 محكمة النقض - العقد العرفي -عقد البیع 
 7495 اإلثبات المدني -البیع اإللكتروني  -األنترنت  -عقد البیع 
 7497 األنترنت -اإلتصاالت الحدیثة  - القانون التجاري -عقد البیع 

العیوب  -اإلستحقاق  - التعرض  -الضمان  -أنواع البیع  - عقد البیع 
 2386 الخفیة

التوجھات القضائیة -حمایة المستھلك  -آثار البیع  - عقد البیع  . 6855 
الضمانات القانونیة -أحكام الثمن  - عقد البیع   681 



التسلیم -إلتزامات  -أثاره  -أركان  - عقد البیع   8006 
نقل الملكیة - عقد البیع   5876 

نقل الملكیة - اإللتزام  - البیع عقد   803 
أحكام -القانون المدني  - الملكیة  - عقد البیع   3577 

المقایضة - عقد البیع  العقود الغیر المسماة -العقود المسماة  -   - 
اإلستحقاق الكلي - حقوق اإلرتفاق  -األھلیة   10594 

إلتزامات المشتري -البائع  - عقد البیع  . 8007 
نقل الملكیة - المشتري  -البائع  - عقد البیع   10184 

البیوع - عقد البیع   4912 
اإلجازة -البیوع الباطلة  - عقد البیع   9936 

شرط التحكیم -البیع التجاري  -التحكیم  - عقد البیع   9761 
البیع اإللكتروني - عقد البیع   2183 

اإلجراءات  -اإلجراءات اإلداریة  -الطبیعة القانونیة  - عقد البیع 
نقل الملكیة - المالیة   10218 

الجزائر -القانون المدني  - عقد البیع   5494, 6922 
الفقھ اإلسالمي - عقد البیع   8442 

أنواع البیوع - عقد البیع  7636 
عقد اإلیجار -عقد التأمین  -عقد البیع والمقایضة   6975 

اإلستغاللالغبن و  -الثمن  -البیوع  - أركان البیع - عقد البیع   - 
نظام الشھر العقاري - الوالیة   1981 إللتزام الضمان - 

الفسخ واإلنفساخ-إنحالل العقد- عقد البیع العقاري . 6185 
عقد البیع بناء على التصامیم- أركان عقد البیع- عقد البیع  10186 

النظام القانوني -الترخیص التجاري  -عقد الترخیص   9279 
التحكیم - اآلثار القانونیة  -التفاوض  -عقد الترخیص   6223 
التشریع الجزائري -براءة اإلختراع  -عقد الترخیص   5437 

حیازة العقار  -قید عقد الرھن  - عقد الرھن الحیازي العقاري 
آثار الرھن الحیازي - أحكامھ  -المرھون   2367 

القانون  -القوانین العربیة  -العنصر األجنبي  -عقد الزواج 
 2047 . المصري

األسرة -الحقوق األسریة  -الفقھ اإلسالمي  -عقد الزواج   1303 
الجزائر -قانون االسرة  -عقد الزواج   7839 

الدفع بعقد الصلح -الفسخ  - عقد الصلح   7057 
التحقیق العقاري -عقد الشھرة   2098 

الملكیة العقاریة - سند الملكیة  - الحیازة  -عقد الشھرة   6229 
خصائص عقد السمسرة - عقد السمسرة ) 9242 

التشریع الجزائري -المنشآت العقاریة  - عقد السیاحة   2049 
واقع التسویق -اآلثار الناشئة  -عقد السیاحة اإللكتروني   9732 

النظام القانوني -عقد الشراكة   5141 
القرض اإلستھالكي - عقد القرض   10540 

الجزائر -العامل  -المركز القانوني  - عقد العمل  . 811 
عقد العمل محدد  - الرقابة اإلداریة  - النظام القانوني  - عقد العمل 

 8438 المدة



القانون دولي -التشریعات العربیة  - عقد العمل   9416 
 -طرق الطعن  -اإلثبات  -المحل  - الرضاء  - عقد العمل 

 1123 التعویضات

آثار عالقة العمل - خصوصیتھ  - عقد العمل   9092 
التشریع الوطني -اإلتفاقیات الدولیة  - العمل البحري  عقد  3177 
اإللتزام بالسر  -اإللتزام بالتبصیر  -الفقھ اإلسالمي  - عقد العالج 

اإللتزام باألتعاب - الطبي   6215 

إنقضاؤه -أثاره  -عقد العاریة   9117 
المسؤولیة -اإللتزامات  -عقد الفندقة   199 

اإللتزامات -عقد الفندقة   2874 
اآلثار القانونیة -التشریع الجزائري  -عقد الفندقة   . 1143 

 8105 الدیون التجاریة -عقد الفاكتورنغ 
الطبیعة  -اإلستثمار العربي  - خصائصھ و طبیعتھ  -عقد ضمان 

 6437 القانونیة

األموال المؤجرة - اإلجتھادات القضائیة  - عقداللیزنغ   -الضرر  - 
 8107 المحكمة

البحري - عقدالتأمین   8390 
التبرع - العقار  -المحل  - عفد الھبة   327 

le végétal et l'homme - le végétal et les choses. 4637 
la vente immobiliére - droit privé 3987 
la victime - le procés pénal 9064 
La victimologie 7240 
violence - la femme 5768 
VisualC++6 -  تحكمات -لوحة المفاتیح  -دمج الماوس  
Activex -  مراجعة - اإلنترنت  -شبكة اإلتصال  C++ 8113 

Vocabulaire juridique 4493, 8815 
voccabulaire juridique - français 3971 
Les voies d'accés - Les examens - les filiéres 
paralléles 5743 

xique juridique : dictionnaire 5714 
القضایا -روائع المرافعات  -فن المحاماة   . 7999 

روائع المرافعة -فن المحاماة   . 46 
المحاكم الجنائیة - فن المرافعة   3865 

 -العقود التجاریة  -الوساطة التجاریة  -عقود الوكالة  - فن الترجمة 
 2828 .عقود التراخیص

اإلسالم - فن الحكم  القانون -القیادة  -الحاكم  -   613 
 6384 فن الرمایة

التخطیط  -الھندسة المعماریة  - التھیئة والتعمیر  -فوضى العمران 
 4703 العمراني

اإلحتالل  -العصر الحدیث  -تاریخ  - الوضع الدولي  -فلسطین 
القانون الدولي العام - الصھیوني   1161 

القوانین و اللوائح - فلسفة القوانین   3634 
سفة القانون فل المذاھب  - المذاھب الشكلیة  -القاعدة القانونیة  - 10537 



المذاھب المختلطة - الموضوعیة   . 
ھیكلیة القانون - علم القانون  -فلسفة القانون   5490 

سریان القانون - أعالم فلسفة القانون  -فلسفة القانون   . 342 
المبادئ واألساسیات -فلسفة القانون   . 1319 

القانون -القانون  فلسفة  . 6863 
التشریع الوضعي  -الفقھ اإلسالمي  - الفقھ المسیحي  -فلسفة القانون 

حقوق اإلنسان -  3416 

 1983 . فلسفة القانون
فلسفة حقوق  - مھمة القاضي  -التعلیل القانوني  -فلسفة العدالة 

 10617 .اإلنسان

وسائل  - اإلحترازیة التدابیر  -التصدي للجریمة  -فلسفة العقاب 
المؤسسات العقابیة -تنفیذ الجزاء  . 7127 

الفقھ اإلسالمي -آثرھا  -فردیة العقوبة   10304 
التحكیم  - الھیئات الدولیة  -المنازعات الدولیة  - فض النزاعات 

 4292 الدولي

المسئولیة العقدیة -فسخ العقد   3566 
البالد  -ال الشخصیة األحو - الشریعة اإلسالمیة  -فسخ عقد الزواج 

 7840 .العربیة

موقف القضاء اإلداري -القرارات اإلداریة  - فكرة التحول   6909 
القوانین العربیة -المذاھب اإلسالمیة  -فقھ الوصیة   9982 
القوانین العربیة -المذاھب اإلسالمیة  -فقھ الوصیة   9781 

أحكام الجنایة -الشریعة اإل سالمیة  -فقھ العقوبات   4163 
التفریق -النعي  - فقدان األساس القانوني   167 

المحكمة الجنائیة الدولیة - فعالیة األحكام اإلجرائیة   10603 
القانون الدولي اإلنساني - اإلنتھاكات الجسمیة  -فعالیة العقاب   451 
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M. 341-07/01 

  مھلول ، كمال   .13
. : المدیة -. كمال مھلول; مھلول معرفي] / نص مطبوع[ 15/08تسویة البناء غیر المشروع في ظل القانون 
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 - . الحاج مھلول] / نص مطبوع[لمسلحة بین الوضع القانوني وضمانات الحمایة المقاتلون أثناء النزاعات ا

  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2014, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر 
 97899661659885ك .م.د.ر - . 296 - 283.: ? -. ?: ????????????



797/01-341-1, 797/02-341-1 

  ملھوط ، أمینة   .16
كلیة . : المدیة -. أمینة ملھوط] / نص مطبوع[المحبوس في الصحة والشغل في ظل التشریع الجزائري  وضعیة

قرص . + مس 31× .سم 21; . إیض. : و 60 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .56 - 57  
 2020/2019) : جامعة المدیة(ة الحقوق والعلوم السیاسیة كلی: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-148/01, M. 345-148/02 

  دمحم نصر , مھنا  .17
المكتب : اإلسكندریة  - . 1.ط -. دمحم نصر مھنا/ دراسة تطبیقیة ] : نص مطبوع[في النظام الدستوري و السیاسي 

  .سم24; . إیض. : ص 656 -. 2005, الجامعي الحدیث
 ??????? :? .- ? :.645 -653. 

162/01-342-1, 162/02-342-1 

  . دمحم نصر, مھنا  .18
المكتب الجامعي الحدیث : اإلسكندریة  -. مھنا. دمحم نصر] / نص مطبوع[العالقات الدولیة بین العولمة واألمركة 

  .25; . إیض. : ص 418 -]. ت.د[, .2006] : م.د: [
. 

89/01-341-1 

  اعد حوریة إلھام ، س  .19
 -. ساعد حوریة إلھام/ دراسة في التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[اآللیات الدولیة والوطنیة لمكافحة اإلرھاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 471 - . 2018, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789931033172ك .م.د.ر - . 468 - 454. : ? -. ?: ???????????? 

1176/01-341-1, 1176/02-341-1 

  أمنة ، أدمحمي بوزینة   .20
 - . أدمحمي بوزینة أمنة. / دراسة لحالة العراق] : نص مطبوع. [الحمایة القانونیة للمدنیین في األقالیم المحتلة

  .سم 24; . إیض. : ص 346 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9776410190ك .م.د.ر - . 343 - 315: ?  -? : ???????????? 

927/01-341-1, 927/02-341-1 

  القانون الجزائري  - مھنة التوثیق   .21
القانون  -مھنة التوثیق / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في دساتیر العالم العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 219 -. 2013, دار الفارابي: لبنان  -. الجزائري
 9789953719276ك .م.د.ر -. 213-216.: ?-.?: ????????????

1022/01-341-1, 1022/02-341-1 

  أمنة، أدمحمي بوزینة   .22
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أدمحمي بوزینة أمنة] / نص مطبوع[آلیات تنفیذ القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2014
 9789776410206ك .م.د.ر -  .232 - 209.: ?-. ?: ????????????



976/01-341-1, 976/02-341-1 

  نصر الدین , ھنوني  .23
. : الجزائر - . نصر الدین ھنوني] / نص مطبوع. [الوسائل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2001, ت.أ.و.د
 ???????????? :?- ? :219-226 

30/01-344-1, 30/02-344-1 

  نصر الدین , ھنوني  .24
دار ھومة : الجزائر  -. دارین یقدح, نصر الدین ھنوني] / نص مطبوع[الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2009, للنشر والتوزیع
 9789961653531ك .م.د.ر - . 148 - 137: ?  -? : ???????????? 

693/01-347-1, 693/02-347-1 

  نصر الدین , ھنوني  .25
 - . 2.ط -. نعیمة تراعي, نصر الدین ھنوني] / نص مطبوع[الخبرة القضائیة في مادة المنازاعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 270 - . 2009, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789961651353ك .م.د.ر - . 266 - 205: ?  - ? : ???????  204 - 195: ?  -? : ???????????? 

694/01-347-1, 694/02-347-1 

  ھنوني، نصر الدین   .26
, جامعة سعد دحلب: البلیدة  - . نصر الدین ھنوني] / نص مطبوع[الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري 

  .سم 30; . إیض. : ص 507 - . 2011/2010
???????????? : ?- ? :473 - 494  

 2011/2010: جامعة سعد دحلب : قانون عام : دكتوراه 

T. 341-28/01 

  ملوخیة ، عماد   .27
. دراسة فقھیة قضائیة] : نص مطبوع. [الضمانات التأدیبیة للموظف العام في النظام اإلداري اإلسالمي والمقارن

  .سم 24; . إیض. : ص 468 -. 2012, .دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. عماد ملوخیة/ 
 9789773288795ك .م.د.ر - . 462 - 439. : ? -. ?: ???????????? 

196/01-343-1, 196/02-343-1 

  أنور بندق ، وائل   .28
وائل أنور / مع نصوص القانون اإلسالمي في ھذا المجال ] = نص مطبوع[موسوعة القانون الدولي اإلنساني 

  .سم25; . إیض. : ص 1043 -. 2013, القانونیةمكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 01.ط -. بندق
 9789773279420ك .م.د.ر

788/01-341-1, 788/02-341-1 

  عصام , أنور سلیم  .29
اإلیجار - القیود الواردة على حریة تملك األراضي الزراعیة و الصحراویة ] : نص مطبوع. [القانون الزراعي

  .سم24; . إیض. : ص 415 -. 1995, المعارفمنشأة . : القاھرة - . عصام أنور سلیم. / الزراعي
 5975503977ك .م.د.ر



113/01-343-1 

  إیاد عبد الجبار , ملوكي  .30
إیاد / دراسة مقارنة : وتطبیقاتھا على األشخاص المعنویة بوجھ خاص ] : نص مطبوع[المسؤولیة عن األشیاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2009, یعدار الثقافة للنشر و التوز: عمان  - . 1.ط - . عبد الجبار ملوكي
 9957164799ك .م.د.ر -. 329-351: ? -?: ???????????? 

607/01-345-1, 607/02-345-1 

  دمحم عوض , ألھزایمة  .31
دار : عمان  -. 1.ط  -. دمحم عوض ألھزایمة/ تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى ] : نص مطبوع[قضایا دولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 355 -. 2007, حامد للنشر والتوزیع
 9957322923ك .م.د.ر - .  355 - 354. :? -. ?: ???????????? 

593/01-341-1, 593/02-341-1 

  مال إبراھیم الجبوري، وھاب عبد الرزاق   .32
 - . 01.ط - . وھاب عبد الرزاق مال إبراھیم الجبوري/ جداول و تعاریف ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص200 - . 2015, الرضوان للنشر و التوزیع: ان عم
 9789957763640ك .م.د.ر -. $

997/01-341-1, 997/02-341-1 

  منال ، بن رقیة   .33
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. بن رقیة منال] / نص مطبوع[جریمة النصب في قانون العقوبات الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 60 - . 2020/2019 ,)جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .52 - 56  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-179/01, M. 345-179/02 

  أمال ، بن سالم   .34
جامعة . : المدیة  -. بن سالم أمال; سابا عبیر] / نص مطبوع. [في الجزائر  ضمانات مخاطر القروض العقاریة

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 78 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ?????? ?????? :? . - ? : .68 - 75  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-424/01, M. 346-424/02 

  أمال ، بن طیبي   .35
بن ; بوریاح عائشة] / نص مطبوع. [المنازعات المتعلقة بالبیوع الواردة على األمالك العقاریة الخاصة بالدولة 

. + سم30×.سم21; . و 58 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. طیبي أمال
  .قرص مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .52 - 55  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-394/01, M. 346-394/02 

  منال ، حركات   .36
: المدیة  -. حركات منال; جزائري فتیحة] / نص مطبوع[اإلجراءات التأدیبیة للمحامي في التشریع الجزائري 



قرص . + سم30×.سم21; . و99 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.93 - 96  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-181/01, M. 343-181/02 

  ھمام دمحم ، محمود زھران   .37
. : اإلسكندریة -. محمود زھران ھمام دمحم; رمضان دمحم أبو السعود] / نص مطبوع. [التأمینات الشخصیة والعینیة

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 634 -. 1998, دار المطبوعات الجامعیة

134/01-346-1, 134/02-346-1 

  آالن بینابیت   .38
: بیروت  - . منصور القاضي, آالن بینابیت/ المدنیة والتجاریة : العقود الخاصة ] : نص مطبوع[القانون المدني 
  .سم 25; . إیض: ص  751 - . 2004, الجامعیة والدراسات والنشر والتوزیعمجد المؤسسة 

 9953427682ك .م.د.ر

898/01-346-1, 898/02-346-1 

  إبراھیم , ھالل یوسف  .39
 - . 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. إبراھیم ھالل یوسف] / نص مطبوع[المحاماة علم وفن 

 .سم 24; . إیض. : ص 613

654/01-347-1, 654/02-347-1 

  دمحم دمحم عبده , إمام  .40
دمحم . / دراسة مقارنة في القانون اإلداري] : نص مطبوع. [الحق في سالمة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئة

  ).نونیةالمكتبة القا( -. سم 24; . إیض. : ص 514 - . 2004, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . دمحم عبده إمام
 ???????????? :?-? :480-501 

50/01-344-1, 50/02-344-1 

  دمحم كمال الدین , إمام  .41
 -. دمحم كمال الدین إمام/ دراسة في العرف الدستوري بین الشریعة و القانون ] : نص مطبوع[الدستور و السلطة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 140 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 7164328977ك .م.د.ر - .  136 - 135.: ? -. ?: ???????????? 

263/01-342-1, 263/02-342-1 

  دمحم كمال الدین , إمام  .42
في القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة : دراسة مقارنة : أساسھا و تطورھا ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة 

المكتبة ( -. سم 24; . ص 487 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . امدمحم كمال الدین إم/ 
  ).القانونیة

???????????? : ?- ? :.473 - 483 

292/02-345-1, 292/01-345-1 



  دمحم كمال الدین , إمام  .43
: بیروت  -. 01.ط -. دمحم كمال الدین إمام/ مدخل منھجي ] : نص مطبوع[مقدمة لدراسة الفقھ اإلسالمي 

 .سم 25; . إیض. : ص 402 -. 1996, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع

36/01-340-1, 36/02-340-1 

  دمحم كمال الدین , إمام  .44
] : نص مطبوع[أحكام األسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق األوالد في الفقھ اإلسالمي والقانون والقضاء 

. ص 231 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم كمال الدین إمام/ حوال الشخصیة دراسة أل
 .سم 23; . إیض: 

1107/01-346-1, 1107/02-346-1 

  أشرف , ھالل  .45
لنشر دار النھضة العربیة ل. : القاھرة - . 1.ط -. أشرف ھالل] / نص مطبوع[جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2005, والتوزیع
 9772416247ك .م.د.ر - . 323 - 313.: ? -? : ???????????? 

396/01-345-1, 396/02-345-1 

  یوسف إبراھیم , ھالل  .46
علم المحاماة مھنة مستقلة لصیقة بالقیم و ال - المحاماة مھنة عالمیة ] : نص مطبوع[فن المحاماة و روائع المرافعة 

; غالف ملون . : ص1156 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة: القاھرة  -. یوسف إبراھیم ھالل... / و اإلبداع 
 .سم24

345/01-347-1, 345/02-347-1 

  رؤوف عبد الحفیظ , ھالل  .47
: سكندریة اإل -. رؤوف عبد الحفیظ ھالل] / نص مطبوع[المكتبة المدرسیة ودورھا في بناء وتنمیة ثقافة الطالب 

  ).المكتبات والمعلومات( - . سم 24; . إیض. : ص 90 -. 1998, دار الثقافة العلمیة
 ???????????? : ?-  ? :.89 - 90 

27/01-020-1 

  رؤوف عبد الحفیظ , ھالل  .48
, عإیبیس كوم للنشر والتوزی: القاھرة  - . رؤوف عبد الحفیظ ھالل] / نص مطبوع[توظیف المعلومات في التنمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 108 -. 2007
????????????: 

50/01-020-1 

  منال، وعیلي   .49
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . وعیلي منال] / نص مطبوع[التمویل العقاري في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و60 - . 2014/2013, )الحقوق
 ???????????? : ?-  ? :62 - 64  ??????? : ?-  ? :01 - 08  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-349/01, M. 346-349/02 



  إمام، دمحم كمال الدین   .50
دمحم كمال / نظریة العقد  - الملكیة  - نظریة الحق : قواعد الفقھ ونظریاتھ العامة] : نص مطبوع[الفقھ اإلسالمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 244 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: سكندریة اإل -. الدین إمام

210/01-343-1, 210/02-343-1 

  أمال، العربي   .51
: المدیة  -. العربي أمال; یحي أحالم] / نص مطبوع[البیع القضائي للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و70 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
 ???????????? : ?-  ? :72 - 74  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-354/01, M. 346-354/02 

  أمال، صید   .52
ر جامعة الدكتو: المدیة  -. صید أمال] / نص مطبوع[البیئة والعمران في التشریع الجزائري والشریعة اإلسالمیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و81 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ??????? : ? -  ? :01 - 09  ???????????? : ?-  ? :77 - 81  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-368/01, M. 346-368/02 

  مھاوش العبد الالت، حسن عبد الحلیم   .53
 - . حسن عبد الحلیم مھاوش العبد الالت/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[في قانون العقوبات حالة الضرورة 

  .سم 25; . إیض. : ص 259 -. 2013, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9789957326340ك .م.د.ر - . 253 - 245.:? -. ?: ????????????

993/01-345-1, 993/02-345-1 

  حمد رحیم أ, آمانج  .54
. رحیم أحمد آمانج/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[التراضي في العقود اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنیت 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 281 -. 2006, دار وائل: عمان  -
 655119957ك و.م.د.ر - . 281 - 264.:?.? : ???????????? 

797/01-346-1, 797/02-346-1 

  عبد هللا أحمد , ھاللي  .55
كوسیلة لحمایة المجنى علیھ في مجال استعمال الحق، دراسة مقارنة بالفكر ] : نص مطبوع[تجریم فكرة التعسف 

. : ص 282 -. 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . عبد هللا أحمد ھاللي/ الجنائي اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض

???????????? : ?- ? :.267 - 273 

103/01-345-1, 103/02-345-1 

  ھاللي، بایة   .56
 52 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. بایة ھاللي; فدوى بلحاج] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمال العام 

  .سم21×سم30; . و
????????????  

 2011/2010) : وقكلیة الحق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-96/01, M. 346-96/02 

  نمامسي ، رشید   .57
كلیة الحقوق . : الجزائر - . رشید نمامسي; زبیدة رواطي] / نص مطبوع[اإللتزام بإستغالل األراضي الفالحیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 59 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

? ??????????? :? .- ? : .53 - 56  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-579/01 

  مناد ، قویدري   .58
نص . [المتعلق باإلمتیاز الفالحي  03/10تسویة عقود التنازل عن المستثمرات الفالحیة في ظل سریان قانون 

, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  - . قویدري مناد; بن عروس خلیفة] / عمطبو
  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 78 - . 2015/2014

 ??????? :? .- ? : .01 - 04  ???????????? :? . - ? : .67 - 72  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-411/01, M. 346-411/02 

  مناد ، فضیلة   .59
ملیكة ] / نص مطبوع[إجراءات التحقیق والمتابعة في جرائم القذف والسب عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

; . إیض. : و 87 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. فضیلة مناد; عماد
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21

???? ??? :? .- ? : .73 - 78  ???????????? :? . - ? : .79 - 84  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-207/01, M. 345-207/02 

  مناد قویدري   .60
 52 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة  -. اد قویدريمن; لقمان بلدزر] / نص مطبوع[وسائل إستعمال المال العام 

  .سم21× سم  30; . و
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-30/01 

  مالح، الھواري   .61
عبد المجید , لھواري مالحا] / نص مطبوع[م 1969 -ه 1389آثار وسیرة الشیخ الطیب المھاجي الجزائري ت 

  .سم 24; . إیض. : ص 305 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: الجزائر  -. 1.ط -. بن نعیمة
 9789931902096ك .م.د.ر - . 297 - 291.: ? -? : ?????

6/01-920-1 

  مالخسو، الطاھر   .62
الطاھر ] / نص مطبوع[إستشارات توثیقیة  -  دلیل المتقاضین - عقد اإلیجار  -مجلس الدولة : الموثق , الموثق

. ص 50 -. 2001أوت  -جویلیة , الغرفة الوطنیة للموثقین: الجزائر  -. بوتغرار عالوة, بطیمي حسین, مالخسو
  .سم 30; . إیض: 

 2001أوت  -جویلیة , 02.ع, الموثق: في 



2/01 340-48- ع /P, 2/02 340-48-ع /P 

  مالخسو، الطاھر   .63
التطور الكرونولوجي  -الموثقون أمام ثغرات قانون األسرة  -معارضة الموثقین عبر الجرائد حكم , الموثق

بطیمي , الطاھر مالخسو] / نص مطبوع[منازعات حول إثبات ونقل الملكیة العقاریة  -لشركة الشخص الوحید 
  .سم 30; . إیض. : سم 50 -. 2001جوان  - ماي , الغرفة الوطنیة للموثقین: الجزائر  -. بوتغرار عالوة, حسین

 2001جوان  -ماي , 01.ع, الموثق: في 

01-346-04/051 

  أحمد محمود , نھار أبو سویلم  .64
دار الفكر ناشرون : عمان  -. 01.ط -. أحمد محمود نھار أبو سویلم] / نص مطبوع[القتل بدافع الشفقة 

  .2010, وموزعون
 9789957076399ك .م.د.ر -. 214 -206.: ? ? : ????????????

654/01-345-1, 654/02-345-1 

  أحمد محمود , نھار أبو سویلم  .65
, دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان  -. 1.ط - . أحمد محمود نھار أبو سویلم] / نص مطبوع[مكافحة الفساد 

  .سم 25; . إیض. : ص 120 -. 2010
 9789957076382ك .م.د.ر - . 112 - 111.: ? -. ?: ????????????

743/01-345-1, 743/02-345-1 

  منار، فاطمة الزھرة   .66
 : Civil liability of anesthesiologist= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مسؤولیة طبیب التخدیر المدنیة 

A comparative study  /إیض. : ص423 -. 2012, دار الثقافة: عمان  - . 01.ط - . فاطمة الزھرة منار . ;
  .سم24

 9789957167226ك .م.د.ر - .  423 - 401.: ?.?: ???? ????????

1012/01-345-1, 1012/02-345-1 

  ھیام , مالط  .67
. : بیروت -. ھیام مالط] / نص مطبوع. [الضمان اإلجتماعي والتأمینات اإلجتماعیة في لبنان والشرق األوسط

 .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة

96/01-344-1, 96/02-344-1 

  مناصر ، دمحم   .68
 - . دمحم مناصر; ریاض صوالحي] / نص مطبوع[اإلندماج البنكي كأداة لعصرنة النظام البنكي الجزائري 

× . سم 21; . إیض. : و 53 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .47 - 50  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-51/01, M. 658-51/02 

  مناصري ، أحالم   .69
أحالم ; ھدى ھاللي] / نص مطبوع[مخالفات رخصة البناء على االراضي الفالحیة والمنازعات المتعلقة بھا 

× . سم 21; . و 67 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. مناصري



  .قرص مضغوط. + سم 31
 ??????? :? .- ? : .49 - 58  ???????????? :? . - ? : .59 - 64  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-459/01, M. 346-459/02 

  مناصري ، سعاد   .70
. : المدیة -. سعاد مناصري; مصطفي شنوفي; ھشام ھامل] / نص مطبوع. [اإلرھاب الدولي كجریمة دولیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 69 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012:  .المدیة: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-17/01 

  مناصري، نوال   .71
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. نوال مناصري] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و152 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(
 ???????????? :? .- ? : .143 - 149  

 .2014/2013. : المدیة: مالیة إدارة و: ماستر 

M. 343-115/01, M. 343-115/02 

  مناصري، سعاد   .72
جامعة الدكتور : المدیة  - . سعاد مناصري; أحالم بلعیسى] / نص مطبوع[التنفیذ الوطني للقانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم30; . و 95 - . 2015/2014, یحیى فارس
 ?????? :???? ???? 

M. 341-67/01, M. 341-67/02 

  مناصریة ، عادل عبد الرحمان   .73
عادل عبد ; دمحم الھاشمي فرید] / نص مطبوع[التعسف في إستعمال الحق طبقا ألحكام قانون التوجیھ العقاري 

 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة  - . الرحمان مناصریة
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 82

 ???????????? :? .- ? : .76 - 80  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-629/01 

  مارسو , لون  .74
. أحمد یسرى; جي بریبان بروسبیر قي, مارسو لون] / نص مطبوع[أحكام المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي 

  .سم24; . إیض. : ص 988 -. 1995, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 10.ط -
. 

91/01-342-1, 91/02-342-1 

  ملتم، دمحم إبراھیم   .75
( دراسة لحالتي الحظر على كل من العراق ولیبیا ] : نص مطبوع[الجزاءات الدولیة كأسلوب إلدارة األزمات 

  .سم 24; . إیض. : ص 399 - . 2009, دار النھضة العربیة. : القاھرة - . دمحم إبراھیم ملتم) /  2003 - 1990
 9789770459383ك .م.د.ر - . 399 - 367.: ? -. ?: ????????????



1-341-1185/01 

  مولواد ، علي   .76
كلیة الحقوق . : المدیة -. علي مولواد] / نص مطبوع[الطرق السلمیة لحل النزاعات الدولیة في القانون الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 86 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .74 - 83  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-158/01, M. 341-158/02 

  مولواد، أمین   .77
أمین ; یونس بن حمدي] / نص مطبوع[الضبط الخاص بھدم وإزالة المنشآت والمباني في ظل القانون الجزائري 

 30× .سم 21; . و 65 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس . : المدیة -. مولواد
  .قرص مضغوط. + سم

???????????? :? .-? :.55 - 61.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-485/01, M. 346-485/02 

  مولوة ، زینب   .78
/ الحي الفلسطیني الشیخ جراح نموذجا ] : نص مطبوع[النقل القسري للسكان في ظل القانون الدولي المعاصر 

. و 67 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( قوق والعلوم السیاسیة كلیة الح. : الجزائر - .المدیة - . زینب مولوة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض: 

 ???????????? :? .- ? : .57 - 64  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-183/01 

  مولوج ، آسیا   .79
. : المدیة -. آسیا مولوج; إیمان بن زرقة] / نص مطبوع[حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدفع ب

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 55 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .50-53  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : نائي القانون الج: ل م د  -ماستر

M. 345-159/01, M. 345-159/02 

  مولوج ، عائشة   .80
; مدینة كالش] / نص مطبوع[مبدأ المساواة بین الدول في السیادة بین النص والواقع وفقا لمیثاق األمم المتحدة 

 21; . إیض. : و 82 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(لوم السیاسیة كلیة الحقوق والع. : المدیة - . عائشة مولوج
  .قرص مضغوط. + سم 31×. سم

 ???????????? :? .- ? : .77 - 82  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-162/01, M. 341-162/02 

  مولود، ولد یوسف   .81
: الجزائر  - . ولد یوسف مولود] / نص مطبوع[عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفالت من العقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 221 - . 2013, دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947302330ك .م.د.ر -. 202 -  184: ? - ? : ???????????? 218 - 204: ? -? : ?????



754/01-341-1 

  مولود، دیدان   .82
 -القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ] : نص مطبوع[قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 

 Loi relative à la protection du consomatteur= القانون المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة 
et à la répression des fraudesM loi fixant les régles applicables aux pratiques / .... دیدان

  .ص 18; . إیض. : ص 134 -. 2009, داربلقیس: الجزائر  - . مولود
 9789947829493ك .م.د.ر

1514/01-346-1, 1514/02-346-1 

  مولوج، فلة   .83
: المدیة  -. فلة مولوج; ة قریشيحمید] / نص مطبوع. [أحكام الحبس المؤقت في ظل قانون اإلجراءات الجزائیة

قرص . + سم30×.سم21; . و83 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.79 - 80  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-33/01, M. 345-33/02 

  عیسى , مومني  .84
 -. 2008, دار العلوم للنشر والتوزیع: الجزائر  - . عیسى مومني/ قاموس لغوي ] : نص مطبوع[منار ال

  .سم20; . إیض. : ص720
 9789961805263ك .م.د.ر

D. 413-29/9, D. 413-29/3 

  موالب ، یونس   .85
الحقوق والعلوم  كلیة. : المدیة -. یونس موالب; أحمد حضري] / نص مطبوع[الممارسات المقیدة للمنافسة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 152 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .133 - 141  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-76/01, M. 658-76/02 

  مصطفى ، دمحم  موالي  .86
. دمحم موالي مصطفى; مجید كاملي] / نص مطبوع[مبدأ مسؤولیة الحمایة وتطبیقاتھ في ظل القانون الدولي العام 

. سم 31× . سم 21; . إیض. : و110 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -
  .قرص مضغوط+ 

 ???????????? :? .- ? : .101 - 107  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-161/01, M. 341-161/02 

  موالي مصطفي، دمحم أمین   .87
كلیة : الجزائر  - . دمحم أمین موالي مصطفي] / نص مطبوع[أحكام التراضي في قانون الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21; . و 77 - . 2018-2019, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة الحقوق 
 .????????????:? . - ? :.72 - 76.  

 2018-2019: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر



M. 343-344/01, M. 343-344/02 

  عبد هللا , أوھایبیة  .88
: الجزائر  -. عبد هللا أوھایبیة/ التحري والتحقیق ] : نص مطبوع[ات الجزائیة الجزائري شرح قانون اإلجراء

  .سم24; . ص 495 -. 2008, دار ھومة
 4167659961978ك .م.د.ر

247/01-347-1, 247/02-347-1 

  عبد هللا , أوھایبیة  .89
المؤسسة الوطنیة : الجزائر  -. ھایبیةعبد هللا أو/ القسم العام ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 441 -. 2011, للفنون المطبعیة
 9789961628294ك .م.د.ر

646/01-345-1 

  مولبات، فاطمة الزھراء   .90
 - . فاطمة الزھراء مولبات; أمنة بن یمینة; فضیلة بوعافیة] / نص مطبوع. [معاییر تمییز العقود اإلداریة ونھایتھا

قرص . + سم 21× .سم 31; . و 62 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : دیة الم
  .مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-67/01 

  لونیس ، أمین   .91
أمین ; یونس خان] / نص مطبوع[ع األثریة في التشریع الجزائري الحمایة القانونیة للمعالم التاریخیة والمواق

. : و 83 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -.المدیة - . لونیس
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ??????? :? .- ? : .65 - 74  ???????????? :? . - ? : .75 - 81  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -رماست

M. 346-644/01 

  لونیسي ، رضوان   .92
كلیة . : المدیة -. رضوان لونیسي; سمیر شویحي] / نص مطبوع[جریمة الوشایة الكاذبة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 62 - . 2020/2019, )یةجامعة المد(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-153/01, M. 345-153/02 

  أحمد دمحم , مونس  .93
إختالس األشیاء المحجوزة من  - وخیانة األمانة  اإلقتراض بربا فاحش -إنتھاز إحتیاج قاصر  -جرائم اإلحتیال 

أحمد دمحم ] / نص مطبوع... [وجرائم الشیكات مقارنا بالتشریعات العربیة -خیانة اإلئتمان على التوقیع  - مالكھا 
  .سم 24; . إیض. : ص 511 -. 2009, دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع: المنصورة  -. 1.ط -. مونس

 9789776253100ك .م.د.ر

804/01-345-1, 804/02-345-1 



  لونغ، مارسو   .94
مجد : بیروت  -. غي بریبان, بروسبیر قیل, مارسو لونغ] / نص مطبوع[القرارات الكبرى في القضاء اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 1024 -. 2009, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
 9789953515656ك .م.د.ر

458/01-342-1, 458/02-342-1 

  نوال ، نورین   .95
. نورین نوال; جالخ فایزة] / نص مطبوع. [الضمانات المقررة للمكلفین بالضریبة في التشریع الجبائي الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم30×.س21; . و91 -. 2014/2015, ]ن.د. : [المدیة -
 ???????????? :? .- ? : .83 - 85  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-142/01, M. 343-142/02 

  نوال ، مازیغي   .96
. : الجزائر -. مازیغي نوال] / نص مطبوع[حق الفرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في القانون الدولي 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 411 -. 2019/2018, )حي فارسجامعة ی(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-111/01, T. 341-111/02 

  لوال ، توغلو فنغ   .97
. توغلو فنغ لوال; سعیدو ماالم زنیدو موتاري] / بوعنص مط[الحمایة الدبلوماسیة للفرد في القانون الدولي العام 

. + سم30×.سم21; . إیض. : ص79 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .68 - 75 .  
 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-81/01, M. 341-81/02 

  نوال ، خوخي   .98
. : المدیة - . خوخي نوال; العربي أسماء] / نص مطبوع. [األحكام القضائیة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 66 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .60 - 63  

 2015/2014. : المدیة  :قانون عقاري : ماستر 

M. 346-422/01, M. 346-422/02 

  نوال ، طارق ابراھیم العبیدي   .99
دار . : عمان - . 1.ط -. طارق ابراھیم العبیدي نوال] / نص مطبوع[الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2008, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957324117ك .م.د.ر - . 238 - 221.:? -? : ????????????

377/01-345-1, 377/02-345-1 

  نوال ثلج ، مسعود   .100
 - القوانین  -دراسة تحلیلیة شاملة ] : نص مطبوع. [اإلعالنات والعالمات التجاریة بین القانون واإلجتھاد

, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. مسعود نوال ثلج; القاضي أنطوان الناشف/ الدراسات  -اإلجتھادات 
 .سم 25; . إیض. : ص 418 -. 1999



119/01-346-1, 119/02-346-1 

  نوال، لوراري   .101
 - . لوراري نوال] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة والجزائیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و98 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
 ???????????? : ?-  ? :94 98  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-351/01, M. 346-351/02 

  أنور أبوبكر , ھواني الجاف  .102
 -. 1.ط -. اني الجافأنور أبوبكر ھو. / دراسة قانونیة مقارنة] : نص مطبوع. [مدى شرعیة تشریح جثة اإلنسان

  .سم 25; . إیض. : ص 568 -. 2010, المؤسسة الحدیثة للكتاب. : لبنان
 9789953559346ك .م.د.ر - . 568 - 515: ?  -? : ???????????? 

151/01-344-1, 151/02-344-1 

  نوالي، رفیق   .103
كلیة الحقوق : الجزائر  - . ليرفیق نوا] / نص مطبوع[ضمانات المكتتب في عقد البیع بناء على التصمامیم 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 123 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.109 - 116.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-559/01, M. 346-559/02 

  لوالیش ، صالح الدین   .104
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. صالح الدین لوالیش] / نص مطبوع[واجب العنایة والحذر ونظام المسؤولیة الدولیة 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 155 - . 2015/2014, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
 ?????? :? .- ? : .126 - 138  
 2015/2014) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-123/01, T. 341-123/02 

  نواب رئیس المجلس الشعبي الوطني   .105
اإلنتخابات كیفیة اقرار قانوني  -المنظومة االنتخابیة الجزائریة  -المجلس الدستوري الجزائري تشكیلتھ ووظائفھ 

المجلس الشعبي : الجزائر  - . نواب رئیس المجلس الشعبي الوطني] / نص مطبوع.. [والدوائر اإلنتخابیة
  .سم30; . إیض. : ص120 -. 2004, الوطني

 تواترات غیر معروفة

4/01 340-55- ع /P 

  موایس ملوكة ، كریمة   .106
كریمة موایس ] / نص مطبوع[لسكان المدنیین تجریم التطھیر العرقي عن طریق النقل أو الترحیل القسري ل

× .سم 21; . إیض. : و 331 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. ملوكة
  .سم 31

 ???????????? :? .- ? : .307 - 321  
 2021/2020) : جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د دكتوراه  -

T. 341-136/01, T. 341-136/02 



  موایسي، بوعالم   .107
 - . 2012/2013, ]ن.د: [المدیة  - . بوعالم موایسي] / نص مطبوع[آثار العولمة على سیادة دول العالم الثالث 

  .سم21×سم31; . و 191
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(ي فارسجامعة الدكتور یح: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-39/01, T. 341-39/02 

  نوار ، وئام   .108
. : المدیة -. وئام نوار; سندس ھني] / نص مطبوع[أثر تطور تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال على القانون الجنائي 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 67 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .61 - 66  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-200/01, M. 345-200/02 

  نوار، إبتسام   .109
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. إبتسام نوار; العیديسمیة ] / نص مطبوع[الرقابة كضمان لمبدأ الشرعیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و63 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.58 - 60  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-270/01, M. 343-270/02 

  ممتاز، دمحم   .110
دار الفاروق لإلستثمارات : الجیزة  -. 1.ط - . دمحم ممتاز] / نص مطبوع[نوني إلى التجارة الدولیة دلیلك القا

  .سم 24; . إیض. : ص 542 -. 2007, الثقافیة
 9774085167ك .م.د.ر

949/01-341-1, 949/02-341-1 

  نواف العنزي، سعد   .111
دار : اإلسكندریة  -. سعد نواف العنزي/ نة دراسة مقار] : نص مطبوع[الضمانات اإلجرائیة في التأدیب 

  .سم 24; . إیض. : ص 611 -. 2007, المطبوعات الجامعیة
 9770447447ك .م.د.ر - . 603 - 553.: ? -. ?: ????????????

950/01-347-1, 950/02-347-1 

  موترفي، نور الدین   .112
( جامعة یحي فارس : المدیة  -. نور الدین موترفي; دمحم بلحناشي] / نص مطبوع[األحكام الجدیدة لعقود التعمیر 
  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 58 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

???????????? :? .-? :.53 - 55.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-479/01, M. 346-479/02 

  مھند مختار , نوح  .113
: بیروت  -. 1.ط - . مھند مختار نوح/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جاب و القبول في العقد اإلداري اإلی



  .سم 24; . إیض. : ص 1008 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة
 ???????????? :? .- ? :.955 -991 . 

173/08-342-1, 173/01-342-1 

  أودان، ریمون   .114
, مركز النشر الجامعي: تونس  -. سید بالضیاف, ریمون أودان/ الجزء الرابع : ] نص مطبوع[النزاع اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص473 -. 2011
 9789973376718ك .م.د.ر

473/01-342-1, 473/02-342-1 

  العیفا , أویحیى  .115
. 2004, شر و التوزیعالدار العثمانیة للن: الجزائر  -. العیفا أویحیى] / نص مطبوع[النظام الدستوري الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص 516 -
 0078109947ك .م.د.ر -..  499 - 496.: ? - . ?: ??????? . 508- 500.: ? -. ?: ??????????? .

137/01-342-1 

  نور الھدى ، موھوبي   .116
جامعة : مدیة ال - . موھوبي نور الھدى] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لوكالة السیاحة واألسفار في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و161 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? : ? -  ? :125 - 147  ???????????? : ? -  ? :149 - 156  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-370/01, M. 346-370/02 

  نور الدین ، عبد الرزاق   .117
 - المدیة  -. عبد الرزاق نور الدین] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمھاجرین غیر الشرعیین من اإلستغالل 

× . سم 21; . إیض. : و 330 - . 2020/2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .سم 31

 ???????????? :? .- ? : .288 - 320  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الدولي القانون : دكتوراه 

T. 341-121/01, T. 341-121/02 

  شادلي , نور الدین  .118
. / المحل التجاري  - التاجر  -األعمال التجاریة  - مدخل للقانون التجاري] : نص مطبوع. [القانون التجاري
  .سم24; . إیض. : ص184 -. 2003, ومدار العل. : الجزائر -. شادلي نور الدین

 9961805518ك .م.د.ر - . 172-178.: ? -. ?: ???????????? 

292/01-346-1, 292/02-346-1 

  سعاد یوسف , نور الدین  .119
دار : بیروت  -. 1.ط -. سعاد یوسف نور الدین/ التمكین الجنساني ] : نص مطبوع[المرأة العربیة في البرلمان 

  .سم24; . إیض. : ص 168 -. 2006, ة للنشر والتوزیعالنھضة العربی
 9789953458205ك .م.د.ر - . 160 - 155.: ? -. ?: ???????????? 

274/01-342-1, 274/02-342-1 



  مارتن , ھور  .120
 عبد, مارتن ھور. / التنوع البیولوجي و التنمیة المستدامة ، حل المسائل الصعبة] : نص مطبوع. [الملكیة الفكریة

  .سم 24; . إیض. : ص 148 - . 2004, دار المریخ. : الریاض -. بلیح أحمد بدیع, الخالق أحمد
 9960245454ك .م.د.ر

80/01-343-1, 80/02-343-1 

  نور،عصام   .121
 -. 2015, مؤسسة شباب الجامعة: القاھرة  - . عصام نور] / نص مطبوع[البیئة و اإلنسان و المتغیرات العصر 

  .سم 24;  .إیض. : ص 201
???????????? :?.-? :.191-201 

251/01-344-1, 251/02-344-1 

  أوروان، ھارون   .122
كلیة الحقوق : الجزائر  -. ھارون أوروان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لمجمع الشركات 

  .سم 21× . سم 30; . و 361 -. 2016/2015, )جامعة تلمسان(والعلوم السیاسیة
???????????? :? .-? :.329 - 347.  

 2016/2015) : جامعة تلمسان(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-43/01 

  بوم , لورنس  .123
: القاھرة  -. المركز الثقافي للتعریب و الترجمة, بوم لورنس] / نص مطبوع[إقامة الدعاوى أمام المحكمة العلیا 

  .سم 24; إیض . : ص 338 - . 2008, الحدیثدار الكتاب 
 ???????????? :?- ? :321-325 

523/01-347-1, 523/02-347-1 

  نورالھدى، شریفي   .124
جامعة : المدیة  - . شریفي نورالھدى; بوخرشف خیرة] / نص مطبوع[البناء القانوني لجریمة إستغالل النفوذ 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و67 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.62 - 64  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-210/01, M. 343-210/02 

  سومیة , موراد  .125
, ة مورادسومی] / نص مطبوع[النظام القانوني للتأمین العقاري ضد الكوارث الطبیعیة في التشریع الجزائري 

  .سم21× سم30; . و 73 - . 2009/2010, ]ن.د] : [م.د[ -. منصوري فاطمة الزھراء
???????????? :?????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-34/01 

  أوراك ، حوریة   .126
كلیة الحقوق . : الجزائر - . حوریة أوراك] / نص مطبوع[راءاتھ مبادئ األمن القانوني في القانون الجزائري وإج

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 374 -. 2018, )1-جامعة الجزائر(
 ???????????? :? .- ? : .341 - 366  

 2018) :  1جامعة الجزائر ( كلیة الحقوق : قانون خاص : دكتوراه 



T. 343-09/01, T. 343-09/02 

  ان أوراغ، إیم  .127
 - . إیمان أوراغ; وھیبة عزازي] / نص مطبوع[إیجار المحالت السكنیة التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري 

قرص . + سم 21× .سم 30; . و 66 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(ور یحي فارسجامعة الدكت: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-312/01 

  نورة ، بن أحمدي   .128
. المدیة  - . بن أحمدي نورة; بن عبدي ھدي] / نص مطبوع. [القسمة النھائیة للعقار الشائع في التشریع والقضاء 

  .مضغوط  قرص. + سم30×.سم21; . و 75 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
 ???????????? :? .- ? : .67 - 70  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-390/01, M. 346-390/02 

  نورة ، بن صالح   .129
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. بن صالح نورة; جمیلة حنیش] / نص مطبوع[منازعات إلغاء الدفتر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 56 - . 2021/2020, )یةجامعة المد(السیاسیة 
 ??????? :? .- ? : .38 - 46  ???????????? :? . - ? : .47- 53  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-609/01, M. 346-609/02 

  ي نورة بلحمد  .130
 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. نورة بلحمدي; ابتسام مناصري] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمسكن 

  .سم 21×سم 30; . و 51
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-88/01, M. 346-88/02 

  ي نورة، بلحمد  .131
جامعة : المدیة  - . بلحمدي نورة; عمیمش فریدة] / نص مطبوع[قیود المصلحة العامة المتعلقة بالعقار السیاحي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و96 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :82 - 90  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-359/01, M. 346-359/02 

  سیلرز , مورتمر  .132
; سیلرز مورتمر/ حدود السیادة، حقوق اإلنسان، تقریر مصیر الشعوب ] : نص مطبوع[النظام العالمي الجدید 
; . إیض. : ص 320 -. 2001, المؤسسة العربیة للدراسات و النشر: بیروت  -. 01.ط - . صادق ابراھیم عودة

  .سم 24
. 

115/01-341-1, 115/02-341-1 



  نوري ، منیر   .133
دیوان المطبوعات : بن عكنون  - . منیر نوري] / نص مطبوع[التجارة اإللكترونیة و التسویق اإللكتروني 

  .سم24; . إیض. : ص349 -. 2014, الجامعیة
 9789961017838ك .م.د.ر

1457/01-346-1, 1457/02-346-1 

  نوري رشید , نوري الشافعي  .134
المؤسسة الحدیثة : بیروت  -. 1.ط -. نوري رشید نوري الشافعي] / نص مطبوع[البیئة وتلوث األنھار الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2011, للكتاب
 ??????? : ? -  ? :241 - 246  ???????????? : ? -  ? :247 - 260  

 9789953559681ك .م.د.ر - . 2011: ل م د دكتوراه  -

740/01-341-1, 740/02-341-1 

  نوري، منیر   .135
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . منیر نوري] / نص مطبوع[السیاسات اإلقتصادیة في ظل العولمة 

  .سم 22; . إیض. : ص 198 -. 2010
 9789961013342ك .م.د.ر - . 199 - 187.: ? -.?: ????????????

1541/01-346-1, 1541/02-346-1 

  نورین ، كمال   .136
كلیة : الجزائر  - . كمال نورین; مصطفى جبارة] / نص مطبوع[وضعیة اإلنتداب في قانون الوظیفة العمومیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 93 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .68 - 87  ???????????? :? . - ? : .88 - 91  
 2018/2017: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-322/01, M. 343-322/02 

  نورین ،نوال   .137
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. نوال نورین] / نص مطبوع[دور الضرائب في اإلنعاش اإلقتصادي الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 47 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-18/01 

  موریس ، دوقرجیھ   .138
 -. الدروبي سامي, األتاسي جمال, دوقرجیھ موریس] / نص مطبوع[مدخل إلى علم السیاسة : في الفكر السیاسي 

 ).في الفكر السیاسي( - . سم 24; . إیض. : ص 303 -]. ت.د[, دار دمشق. : دمشق; لجبل دار ا. : بیروت

677/01-342-1 

  صادق , موریس  .139
نص . [قضایا النفقة و الحضانة و الطاعة معلقا علیھا بأحدث أحكام القضاء و النفقة في مصر و الدول العربیة

صادق ............ / جة و الصغار و العدة وقضایا الحضانةمائة حكم شرعي في قضایا نفقة الزو 100] : مطبوع
  .سم 24; . إیض. : ص 554 -. 1999, دار الكتاب الذھبي.) : م.د(  -. موریس

 ???????????? :? : .547 . 



229/01-347-1, 229/02-347-1 

  لوز ، زكریاء   .140
جامعة یحي فارس : المدیة  -. زكریاء لوز; حمانيأسامة دمحم األمین ] / نص مطبوع[تطبیق المعاھدات الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 71 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .66 - 68  

 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-110/01, M. 341-110/02 

  ة لوز ، فاطم  .141
 - . فاطمة لوز; أكرم مسعودي] / نص مطبوع[دور الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة في حمایة العقار الفالحي 

 21; . إیض. : و 92 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .55 - 58  ??????? :? . - ? : .59 - 93  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-649/01 

  موسوني ، عمرو   .142
 -. عمرو موسوني; نذیر عقون] / نص مطبوع[أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة الواردة على العقار 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 105 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : . المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .97 - 101  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-595/01, M. 346-595/02 

  موسوس ، إسالم   .143
 -. إسالم موسوس; دمحم نفاذ] / نص مطبوع. [تسویة وضعیة األمالك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري

قرص . + سم 21× سم  31; . و 180 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : دیةالم: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-220-01, M. 346-220/02 

  . موسوس، زلیخة  .144
. : المدیة -. موسوس. زلیخة; بن سالم. فاطمة] / نص مطبوع. [دور الجبایة المحلیة في تنمیة میزانیة الدولة

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 42 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة . : لیسانس

M. 343-27/01 

  موساوي خدیجة   .145
, ]ن.د. : [المدیة -. موساوي خدیجة; آسیة ھتشان] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري 

  .مس 21×سم 30; . و 125 - . 2009/2010
 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 



M. 346-13/01 

  عقیلة , موزاوي  .146
جامعة : المدیة  -. عقیلة موزاوي] / نص مطبوع[إشكالیة تنفیذ أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة 

  .سم 30; . و 188 -. 2011/2010, الدكتور یحیى فارس
?????? :???? ???? ???? ????  
 2011/2010) : كلیة الحقوق (جامعة الدكتور یحیى فارس : قانون دولي : ماجستیر 

T. 341-13/05, T. 341-13/01 

  موزاوي، نورة   .147
نورة , نورة موزاوي] / نص مطبوع[ 16/18الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ظل القانون العضوي 

× . سم 21; . و 74 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. موسي
  .قرص مضغوط. + سم 31
 .???????????? :? . - ? :.66 - 70.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-338/01, M. 343-338/02 

  موساوي، خدیجة   .148
جامعة : المدیة  -. خدیجة موساوي] / نص مطبوع[تفعیل دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري 

  .سم 21×.سم 30; . و100 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(فارسجامعة الدكتور یحي : القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-162/01, M. 346-162/02 

  موساوي، حفصة   .149
: المدیة  -. حفصة موساوي; رندة سوالمي] / نص مطبوع[التشریع المالي و دوره في تفعیل النظام الجبائي 

  .مضغوط قرص. + سم21×.سم31; . و108 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 343-57/01 

  موساوي، عبد الحلیم   .150
 - . عبد الحلیم موساوي] / نص مطبوع[المركز القانوني لإلعالمیین بین القانون الدولي والتشریعات الوطنیة 

  .سم 21× . سم 30; . و 689 - . 2017/2016, )جامعة تلمسان ( علوم السیاسیة كلیة الحقوق وال: الجزائر 
???????????? :? .-? :.629 - 680  

 2017/2016) : جامعة تلمسان ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-107/01 

  موسى ، قوني   .151
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر -. قوني موسى] / ص مطبوعن[ضوابط السیادة على المقرات الدبلوماسیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم  21; . إیض. : و 69 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .65 - 66  

 2019/2018) : ارسجامعة یحي ف(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-138/01, M. 341-138/02 



  عبد المنعم , موسى إبراھیم  .152
منشورات زین : بیروت  -. عبد المنعم موسى إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حسن النیة في العقود 

  .سم24; مجلد . : ص316 -. 2006, الحقوقیة
 ????????????? :? .?.221 - 231 ???????? ???? ? : ?. ?.283  -307 

731/01-346-1, 731/02-346-1 

  حاتم حسن , موسى بكار  .153
 -. حاتم حسن موسى بكار/ في تقدیر العقوبة و التدابیر اإلحترازیة ] : نص مطبوع[سلطة القاضي الجنائي 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 560 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 1099303977ك .م.د.ر - . 552 - 543: ?  -? : ???????????? 

302/01-347-1, 302/02-347-1 

  ثناء إبراھیم , موسى فرحات   .154
 - . ثناء إبراھیم موسى فرحات] / نص مطبوع[الرقابة على أداء العاملین في المكتبات الجامعیة بالقاھرة الكبرى 

  .سم 24; . ضإی. : ص 254 -. 2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
 ???????????? : ?- ? : .211 - 212  ????? : ?- ? : .225 - 254  

 2000: ل م د دكتوراه  -

48/01-020-1 

  محمود سلیمان , موسى  .155
دراسة مقارنة في التشریعات ] : نص مطبوع[التجسس الدولي والحمایةالجنائیة للدفاع الوطني وأمن الدولة 

 462 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. محمود سلیمان موسى. / واإلیطالي العربیة والقانونین الفرنسي
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص

 9088803977ك .م.د.ر -. 

47/01-341-1, 47/02-341-1 

  دمحم إبراھیم , موسى  .156
دار . : اإلسكندریة - . راھیم موسىدمحم إب] / نص مطبوع. [سندات الشحن اإللكترونیة بین الواقع و المأمول

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 244 -. 2005, الجامعة الجدیدة
 ???????????? :?-? :217-238 

88/01-343-1, 88/02-343-1 

  دمحم إبراھیم , موسى  .157
مارس  22ر في في ضوء حكم محكمة النقض المصریة الصاد] : نص مطبوع. [موضوع عقد التأمین البحري

. إیض. : ص 129 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة. : األزاریطة - . دمحم إبراھیم موسى. / دراسة مقارنة - 2005
  .سم24; 

 9773282929ك .م.د.ر -. 126- 121.:? ?: ???????????? 

132/01-343-1, 132/02-343-1 

  دمحم إبراھیم , موسى  .158
دمحم ] / نص مطبوع[النظرة السائدة حول سبل تسویة منازعات التجارة الدولیة التوفیق التجاري الدولي و تغیر 

المكتبة ( -. سم24; . إیض. : ص 232 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. إبراھیم موسى
  ).القانونیة

.???????????? :? -? :213 -226 



211/01-341-1, 211/02-341-1 

  ھیم دمحم إبرا, موسى  .159
, دار الجامعة: اإلسكندریة  - . دمحم إبراھیم موسى] / نص مطبوع[إنعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 228 -. 2007
 9770446912ك .م.د.ر -. 197-222: ?-?: ???????????? 

277/01-341-1, 277/02-341-1 

  دمحم إبراھیم , موسى  .160
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  -. دمحم إبراھیم موسى] / نص مطبوع[في مجال األدویة براءات اإلختراع 

  .سم 25; . إیض. : ص 231 - ). ت.د(, للنشر
 ???????????? : ?-  ? :211 - 225 

971/01-346-1, 971/02-346-1 

  أحمد بشارة , موسى  .161
دار ھومة للطباعة و النشر و : الجزائر  - . بشارة موسى أحمد] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

  .سم 23; . إیض. : ص 502 -. 2009, التوزیع
 9789961653401ك .م.د.ر -. 502 -  463.: ? ? : ????????????  492 - 349.: ? ? : ???????

635/01-341-1, 635/02-341-1 

  مصطفى دمحم , موسى  .162
, دار الكتب القانونیة. : مصر -. مصطفى دمحم موسى] / نص مطبوع[مة الجھاز اإللكتروني لمكافحة الجری

  .سم 24; . إیض. : ص 252 -. 2006
 9773860744ك .م.د.ر - . 243 - 230.: ? -? : ????????????

245/01-345-1, 245/02-345-1 

  مصطفى دمحم , موسى  .163
 -. مصطفى دمحم موسى/ دراسة مقارنة : مكافحتھا...ماھیتھا ] : نص مطبوع[أسالیب إجرامیة بالتقنیة الرقمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 279 -. 2005, دار الكتب القانونیة. : مصر
 ???????????? : ?- ? :.259 - 271  

 977386040×ك .م.د.ر - . 2005: ل م د دكتوراه  -

256/01-345-1, 256/02-345-1 

  مصطفى دمحم , موسى  .164
 - . 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. مصطفى دمحم موسى] / نص مطبوع[األنترنت دلیل التحري عبر شبكة 

  .سم 24; . ص 343
 9773860469ك .م.د.ر - . 329 - 315.: ? -? : ????????????

497/01-345-1, 497/02-345-1 

  مصطفى دمحم , موسى  .165
قارنة بین المراقبة األمنیة التقلیدیة و دراسة م] : نص مطبوع[المراقبة اإللكترونیة عبر شبكة األنترنت 

دار الكتب : مصر  - . مصطفى دمحم موسى... / تحلیلھا -نظم معلوماتھا  -مفاھیمھا  -ماھیتھا : اإللكترونیة
  .سم 24; . ص 239 -. 2005, القانونیة

 9773860426ك .م.د.ر



498/01-345-1 

  مصطفى دمحم , موسى  .166
مطابع الشرطة : القاھرة  -. 1.ط - . مصطفى دمحم موسى] / نص مطبوع[إللكترونیة التحقیق الجنائي في الجرائم ا

  .سم 24; . إیض. : ص 706 -. 2008, للنشر والتوزیع
 ??????? : ? -  ? :457 - 701 

700/01-345-1, 700/02-345-1 

  جوني سھیل , موسى  .167
: بیروت  -. 1.ط -. جوني سھیل موسى] / وعنص مطب[فقدان األساس القانوني كسبب من أسباب التمییز المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 824 -]. ت.د[, 2008] : م.د: [منشورات الحلبي الحقوقیة 
 9789953486727ك .م.د.ر - . 819: ? : ???????????? 

721/01-347-1, 721/02-347-1 

  طالب حسن , موسى  .168
الطوارئ  -البیوع البحریة  -عقد النقل البحري  - فینة أشخاص الس - السفینة ] : نص مطبوع. [القانون البحري

  .سم 24; . إیض. : ص 304 - . 2004, دار الثقافة للنشر. : عمان - . 1.ط -. طالب حسن موسى... / البحریة
 ???????????? :?- ? :296-300 

62/01-343-1, 62/02-343-1 

  طالب حسن , موسى  .169
مكتبة دار الثقافة : عمان  -. 01.ط -. طالب حسن موسى] / ص مطبوعن[الموجز في قانون التجارة الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 332 -. 1997, للنشر والتوزیع
 ??????? : ? - ? :.194 - 429  ????????????? : ?-?:.189 - 192 

30/01-341-1, 30/02-341-1 

  طالب حسن , موسى  .170
] : م.د: [مكتبة دار الثقافة للنشر و النوزیع : عمان  -. ن موسىطالب حس] / نص مطبوع[القانون الجوي الدولي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص262 -]. ت.د[, 1998
. ???????????? : ? - ? :.253 - 256 

40/01-341-1, 40/02-341-1 

  طالب حسن , موسى  .171
: عمان  - . 1. ط -. طالب حسن موسى/  International trading law] = نص مطبوع[قانون التجارة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص448 -. 2005, دار الثقافة
 9789957160258ك .م.د.ر - .  283-448: ? - ? : ??????? .  275-282: ? - ?: ?????????????? 

237/01-341-1, 237/02-341-1 

  قمر دمحم , موسى  .172
قمر دمحم ] / نص مطبوع. [مین وغیر المسلمین واألجانبالجامع في صیغ دعاوى األحوال الشخصیة للمسل

 .سم 24; . إیض. : ص296 -). ت.د(, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة). : م .د(  -. 5.ط -. موسى

146/01-346-1, 146/02-346-1 



  قمر دمحم , موسى  .173
ذكرة اإلیضاحیة وأحداث أحكام معلقا علیھ بالم] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في شرح قانون التجارة 

; مجلد . : ص 1124 - ). ت.د(, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة) : م.د( -. قمر دمحم موسى/ محكمة النقض 
  .سم24

 ??????? :? -? :1063 -1111 

784/01-347-1, 784/02-347-1 

  قمر دمحم , موسى  .174
قمر / الجزء األول و الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ 1998الموسوعة الجامعة ألحكام المحكمة الدستوریة العلیا 

 .سم 24; مجلد . : ص1018 -. 1998, المكتب الفني للموسوعات القانونیة) : دم (  -. دمحم موسى

819/01-347-1, 819/02-347-1 

  قمر دمحم , موسى  .175
] : نص مطبوع[ 1999لسنة  837العام رقمالتعلیمات العامة للنیابات في المسائل الجنائیة المعدلة بقرار النائب 

. / قرارات النائب العام المعدلة للتعلیمات -قرارات وزیر العدل المعدلة والمنفذة والمكملة  -النصوص الكاملة 
 .سم 24; . إیض. : ص 360 - . 2002, دار األستاذ المطبوعات القانونیة: القاھرة  - . 2.ط -. قمر دمحم موسى

479/01-345-1, 479/02-345-1 

  غادة عبد المنعم , موسى  .176
دار الثقافة : اإلسكندریة  - . غادة عبد المنعم موسى] / نص مطبوع[دراسات في المكتبات ومراكز المعلومات 

  .سم 24; إیض . : ص 236 -. 2001, العلمیة
 ??????? : ? -  ? :211 - 236 

1/01-020-1 

  عبد الغفار إبراھیم , موسى  .177
للعاملین المدنیین بالدولة و ] : نص مطبوع. [النقدي لرصید اإلجازات اإلعتیادیة بعد انتھاء الخدمةالتعویض 

عبد الغفار إبراھیم . / العاملین بالھیئات العامة و شركات قطاع األعمال و القطاع الخاص و الكادرات الخاصة
  .سم 24; . إیض. : ص 381 - . 2003, دار الكتب القانونیة. : مصر -. موسى

1 

141/01-344-1, 141/02-344-1 

  موسى، دمحم إبراھیم   .178
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم إبراھیم موسى] / نص مطبوع[إندماج البنوك ومواجھة آثارھا العولمة 

  .سم 24; . إیض -. 2008
 9773282902ك .م.د.ر - .  196 - 177.: ?-? : ????????????

1210/01-346-1, 1210/02-346-1 

  موسى، ساسان   .179
. ساسان موسى; حمیدیة دمحم] / نص مطبوع[آلیات الوقایة من جرائم تبییض األموال في النظام البنكي الجزائري 

. + سم30×.سم21; . و109 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ?:. 90 - 96  ???????????? :? .- ? :.98 - 104  
 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-11/01, M. 345-11/02 

  موسى، عاشور   .180
عاشور / حالة المستوطنات اإلسؤائلیة في فلسطین نموذجا ] : نص مطبوع[االستیطان في ضوء القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص309 -. 2014, دار الكتاب الحدیث: لقاھرة ا -. 01.ط -. موسى
 9789773505493ك .م.د.ر - .  304 - 291. : ?.?: ???????????? .  290 -  253.: ?.?: ??????? 

1073/01-341-1, 1073/02-341-1 

  ھوزیھ ، فانسان   .181
: بیروت  -. 1.ط -. محمود مقلد علي, فانسان ھوزیھ; بیار مایر] / نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

  .سم 25; . إیض. : ص 952 -. 2008, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
 9789953515137ك .م.د.ر

538/01-341-1, 538/02-341-1 

  أوصدیق ، فوزي   .182
 -انون الجزائري حل الشركة التجاریة وأثره على مسؤولیتھا الجزائیة في الق] : نص مطبوع[دراسات قانونیة 

بن عامر , العربي بلحاج, فوزي أوصدیق/  Law studies..... = الحمایة القانونیة لحق اإلنسان في صورتھ 
رمضان /  2011أوت , دار الخلدونیة للنشر والتوزیع: مركز البصیرة : الجزائر  -]. و آخرون...[; تونسي
  ).12.ع; ة دراسات قانونی( - . سم 24; . إیض. : ص 158 -. ه 1432

 11122008رقم معیاري  -. دراسات قانونیة=  79881112د .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

12/02 340-37- ع /P, 12/01 340- 37-ع /P 

  فوزي , أوصدیق  .183
دار : الجزائر  - . 2.ط -. فوزي أوصدیق/ الجزائر نموذجا ] : نص مطبوع[دراسات دستوریة و العولمة 

  .سم22; . إیض :  .ص 80 -. 2001, الفرقان
 5007129961ك .م.د.ر

310/01-342-1, 310/02-342-1 

  فوزي , أوصدیق  .184
 -. 1999, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . فوزي أوصدیق] / نص مطبوع[مبدأ التدخل والسیادة لماذا ؟و كیف ؟ 

  .سم24; . إیض: ص 388
. ???????????? :? - ? :361-380 

98/01-341-1, 98/02-341-1 

  فوزي , أوصدیق  .185
 -. فوزي أوصدیق/ الجزء األول : نظریة الدولة] : نص مطبوع[الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري 

  .سم22; . إیض: ص  352 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2.ط
 1064609961ك .م.د.ر - .  336 - 333.: ? - . ?: ???????????? .

92.1/01-342-1, 92.1/02-342-1 

  فوزي , أوصدیق  .186
فوزي / الجزء الثاني : النظریة العامة للدساتیر] : نص مطبوع[الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري 

  .سم22; . إیض. : ص 392 -. 2003, د م ج: الجزائر  -. 2.ط - . أوصدیق
 064709961×ك .م.د.ر - .  383-37.: ? -. ?: ??????????? 



92.2/01-342-1, 92.2/02-342-1 

  فوزي , أوصدیق  .187
النظریة العامة : القسم األول : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2000, دار الكتاب الحدیث: الجزائر  -. فوزي أوصدیق/ للدولة 
 5475758977ك .م.د.ر - .  350 - 313.: ? - . ?: ??????? .  358- 351.: ? -.? : ???????????? 

101.1/01-342-1, 101.1/02-342-1 

  فوزي , أوصدیق  .188
النظریة العامة : القسم الثاني : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 380 -. 2001, ار الكتاب الحدیثد: الجزائر  - . فوزي أوصدیق/ للدساتیر 
 2745758977ك .م.د.ر -.  364 - 339.: ? -.? : ??????? .  369 - 365.: ? -. ?: ???????????? 

101.2/01-342-1, 101.2/02-342-1 

  فوزي , أوصدیق  .189
 -. فوزي أوصدیق/ تحلیلیة مقارنة  دراسة: دولة األمیر عبد القادر ] : نص مطبوع[النظام الدستوري الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص132 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2.ط
 6063509961ك .م.د.ر -.  125 -  111.:? -. ?: ??????? .  107 - 103.: ? - . ?: ???????????? .

105/01-342-1, 105/02-342-1 

  فوزي , أوصدیق  .190
دیوان : الجزائر  -. فوزي أوصدیق] / نص مطبوع[الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي النظام الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص 256 -. 2006, المطبوعات الجامعیة
 4091309961ك .م.د.ر - .  247 - 241.: ? -. ?: ???????????? 

185/01-342-1, 185/02-342-1 

  أوصدیق، فوزي   .191
. فوزي أوصدیق/ السلطات الثالث ] : نص مطبوع[لدستوري الجزائري الجزء الثالث الوافي في شرح القانون ا

  .سم 24; . إیض. : ص 346 -. 2017, .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . 4.ط -
 9789961006894ك .م.د.ر - . 337 - 330.: ? -. ?: ???????????? 328 -  317.:? -. ?: ?????

92.3/01-342-1, 92.3/02-342-1 

  منتصر سعید ،حمودة   .192
/ دراسة مقارنة بین القوانین الجنائیة الوضعیة و التشریع الجنائي اإلسالمي ] : نص مطبوع[الجریمة السیاسیة 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 282 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. حمودة منتصر سعید
 6048379977ك .م.د.ر -. 269-27 :? -?: ???????????? 

558/01-345-1, 558/02-345-1 

  أوسریر، منور   .193
. رشید بوعافیة, منور أوسریر] / نص مطبوع[أسس منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلقتصادیة وإدارة األعمال 

  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2011, المكتبة الجزائریة بودواو: الجزائر  - . 1.ط -
 9789947898352ك .م.د.ر - . 207 - 205.: ? -. ?: ????????????

136/01-001.4-1 



  موسعي ، میلود   .194
جامعة لدكتور یحي : المدیة  -. میلود موسعي] / نص مطبوع[المنظمات غیر الحكومیة ودورھا في حمایة البیئة 

  .سم30; . و 241 - . 2014/2013, فارس المدیة
?????? :?? ???? ???? ??????  
 2014/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-43/01, T. 341-43/02 

  موزغریت، دمحم أحمد   .195
: الجزائر  -. دمحم أحمد موزغریت] / نص مطبوع[النظام القانوني لإلنتخابات المحلیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و81 -. 2017/2016, )وق والعلوم السیاسیةكلیة الحق(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.01 - 02  ???????????? :? .- ? :.72 - 77  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-245/01, M. 343-245/02 

  العربي , لوكارفي  .196
الدار : لبنان  -. 01.ط - . العربي لوكارفي/ إنجلیزي  -عربي ] : مطبوعنص [المعجم القانوني واإلداري للعقار 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 131 -. 2007, العربیة للعلوم
 9789953291833ك .م.د.ر

D. 413-21/01, D. 413-21/02 

  إ إ , لوكاشوك  .197
دمحم حسین , إ إ لوكاشوك/ اص الجزء الخ] : نص مطبوع. [دمحم حسین القضاة. ترجمة; القانون الدولي العام

  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2010, الوراق للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. القضاة
 9789957332082ك .م.د.ر - . 303 - 300.: ? -? : ????????????

715/01-341-1, 715/02-341-1 

  أوقال ، فاطمة   .198
: المدیة  -. فاطمة أوقال; حنان دیلمي] / نص مطبوع[ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة واستیفاء حقوق ال

قالص . + سم 31× . سم 21; . و 87 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .79 - 85  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-84/01, M. 341-84/02 

  أوقرید أمینة   .199
 21×سم 30; . و 70 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. أوقرید أمینة; نورة ملوان] / نص مطبوع[عقد الفندقة 

  .سم
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-48/01, M. 346-48/02 

  دمحم لمین , لوعیل  .200
, دار ھومة: الجزائر  -. دمحم لمین لوعیل] / نص مطبوع[المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري 



  .سم24; . ص184 -. 2004
 0820669961ك .م.د.ر

391/01-346-1, 391/02-346-1 

  دمحم لمین , لوعیل  .201
دمحم ] / نص مطبوع[سرة وفق التعدیالت الجدیدة و اإلجتھاد القضائي األحكام اإلجرائیة والموضوعیة لشؤون األ

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2012, دار ھومة: الجزائر  -. 2.ط -. لمین لوعیل
 9789961653920ك .م.د.ر

736/01-347-1, 736/02-347-1 

  دمحم بكر , نوفل  .202
دار المسیرة للنشر : عمان  -. 1.ط -. فریال دمحم أبو عواد ,دمحم بكر نوفل] / نص مطبوع[التفكیر والبحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2010, والتوزیع والطباعة
 ???????????? :?- ? : .301-311 

31/01-001.4-1, 31/02-001.4-1 

  حسان , نوفل  .203
. ص 214 -. 2010, دار ھومة: الجزائر  -. حسان نوفل] / نص مطبوع[التحكیم في منازعات عقود اإلستثمار 

  .سم 24; . إیض: 
 9789961654958ك .م.د.ر -. 209 - 96.: ?-. ?: ???????. 94 -  89. : ?: ????????????

739/01-347-1, 739/02-347-1 

  نوفل، حسان   .204
ار ھومة د: الجزائر  -. حسان نوفل] / نص مطبوع[التحكیم في منازعات العقود اإلداریة في القانون المقارن 

  .سم 22; . إیض. : ص 270 -. 2016, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789931032137ك .م.د.ر - . 265 - 234.: ? -. ?: ?????. 231 - 221.: ? -. ?: ????????????

1004/01-347-1, 1004/02-347-1 

  موفق ، بشرى   .205
. بشرى موفق; سالمة بن عیسى] / نص مطبوع[الخصوصیة التشریعیة في القوانین المالیة في النظام الجزائري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 56 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57 - 58  
 2021/2020:  )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-439/01, M. 343-439/02 

  ممي ، ھدى شھیناز   .206
ماجدة , ھدى شھیناز ممي] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة في التشریع الجزائري 

. : و 101 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة  - . زیان
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .86- 89  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-142/01 



  دمحم حسن , ھند  .207
, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - . حسن ھند دمحم] / نص مطبوع[النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیات 

  .سم24; مجلد : ص  617 -. 2006
 104386977ك و.م.د.ر

718/01-346-1, 718/02-346-1 

  منى، مقالتي   .208
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . مقالتي منى] / نص مطبوع[النظام القانوني لحق اإلرتفاق في التشریع الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 198 -. 2014, الجدیدة
 9789777290173ك .م.د.ر -. 190 - 176.: ? ?: ????????????

1247/01-346-1, 1247/02-346-1 

  منى، قادري   .209
. : المدیة -. قادري منى; دریش ھاجر] / نص مطبوع. [المحافظة العقاریة وعالقتھا بمصلحة مسح األراضي

  .سم 21×سم 30; . و 73 - . 2012/2011, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس
 ????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : ل م د  -لیسانس

M. 346-125/01, M. 346-125/02 

  أمین ، نوزاد   .210
عمان  - . 01.ط -. زاد أمیننو] / نص مطبوع[حمایة األمن القومي للدولة في ظل القواعد الدولیة لحقوق اإلنسان 

  .سم25; . إیض. : ص276 -. 2015, دار دجلة: 
 9789957714659ك .م.د.ر - .  274 - 257. : ? -. ?: ???????????? 

1003/01-341-1, 1003/02-341-1 

  ملحم ، أحمد سالم   .211
رساتھ العلمیة في شركات دراسة شرعیة تبین التصور للتأمین التعاوني و مما] : نص مطبوع[التأمین اإلسالمي 
 Islamic insurance :A legitimacy study shows the perception of the= التأمین اإلسالمیة 

cooperative  /إیض. : ص399 -. 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط - . أحمد سالم ملحم . ;
  .سم25

 9789957167059ك .م.د.ر -.  399 -  397. : ? -. ?:  ???????????.  393 - 345. : ? -. ?: ??????? 

1327/01-346-1, 1327/02-346-1 

  لمین ، لعریظ   .212
كلیة . : الجزائر - . لعریظ لمین] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة لحمایة البنایات من خطر االنھیار في الجزائر 

  .سم 31× . سم 21 ;. إیض. : و 329 - . 2018/2017, )1-جامعة الجزائر(الحقوق 
 ???????????? :? .- ? : .285 - 313  

 2018/2017) : 1جامعة الجزائر (كلیة الحقوق : القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-60/01, T. 346-60/02 

  أمین ، بن عبدي   .213
كلیة الحقوق  . :المدیة -. بن عبدي أمین; مصطفى بودربالة] / نص مطبوع[النظام القانوني لمجلس المنافسة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 89 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .79 - 85  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-109/01, M. 658-109/02 

  أمین ، دریجي   .214
كلیة : الجزائر  - المدیة  -. دریجي أمین; عكاك شوقي] / نص مطبوع[تحول الشركات في القانون الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 78 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .68 - 74  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-117/01 

  أمین ، شیبي   .215
; شرفي عبد النور] / نص مطبوع. [الضبط اإلداري ودوره في تنظیم التھیئة العمرانیة في التشریع الجزائري 

. + سم30×.سم21; . و 90 -. 2015/214, ).لیة الحقوقك(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . شیبي أمین
  .قرص مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .73 - 82  ???????????? :? . - ? : .84 - 87  
 2015/214. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-402/01, M. 346-402/02 

  دمحم , أمین مصطفى  .216
دراسة في القانون ] : نص مطبوع[ء في مواجھة الغش اإلنتخابي الجرائم اإلنتخابیة ومدى خصوصیة دور القضا

. : ص 154 - . 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . دمحم أمین مصطفى/ الفرنسي والمصري 
  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض

 9773280152ك .م.د.ر -. 147.: ?: ???????

66/01-345-1, 66/02-345-1 

  أمین البرزنجي، كوسرت حسین   .217
: بیروت  -. 1.ط - . كوسرت حسین أمین البرزنجي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة لألحداث 
  .سم 25; . إیض. : ص 208 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة

 9786144017173ك .م.د.ر - . 204 - 197.:? -. ?: ????????????

1076/01-345-1, 1076/02-345-1 

  أمین زین الدین ، بالل   .218
بالل أمین زین ] / نص مطبوع. [أزمة الدیمقراطیة المعاصرة للدولة المؤسساتیة من منظور الشریعة اإلسالمیة

  .سم 2; . إیض. : ص 475 -. 2013, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. الدین
 9789773792072ك .م.د.ر - . 468 - 461: ?  -? : ???????????? 

500/01-342-1, 500/02-342-1 

  أمین عیسى ، صدقي دمحم   .219
 -. 1.ط - . صدقي دمحم أمین عیسى. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [التعویض عن الضرر ومدى إنتقالھ للورثة

  .سم 24; . إیض. : ص 388 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة. : القاھرة
 9789776223790ك .م.د.ر - . 382 - 348: ?  -? : ???????????? 



1277/01-346-1, 1277/02-346-1 

  منیر علي , ھلیل  .220
 - . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. منیر علي ھلیل] / نص مطبوع[مبادئ القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 352
 9789957167462ك .م.د.ر - . 352 - 347.: ? -? : ????????????

1132/01-346-1, 1132/02-346-1 

  إبراھیم أحمد , ملحم  .221
جدار : عمان  -. 01.ط -. إبراھیم أحمد ملحم/ دراسات حدیثة في األدب الجاھلي ] : نص مطبوع[بیبلیوغرافیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 266 -. 2006, للكتاب العالمي
????????????: 

67/01-020-1, 67/02-020-1 

  فرج علوان , ھلیل  .222
دار : اإلسكندریة  - . 1.ط -. فرج علوان ھلیل/ الجزء األول ] : نص مطبوع[الدفوع أمام القضاء الجنائي 

 .سم 25; . إیض. : ص 985 -. 2009, المطبوعات الجامعیة

708.1/01-345-1, 708.1/02-345-1 

  فرج علوان , ھلیل  .223
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. فرج علوان ھلیل/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[لقضاء الجنائي الدفوع أمام ا

 .سم 25; . إیض. : ص 1842 -. 2009, الجامعیة

708.2/01-345-1, 708.2/02-345-1 

  أمین، دمحم سعید حسین   .224
 - . 2006, ن-د: القاھرة  -. سین أمیندمحم سعید ح/ أسس التنظیم اإلداري ] : نص مطبوع[مبادئ القانون اإلداري 

 .سم21; . ص339

1-342-700/01 

  أمین، بوقدرة   .225
; قمانة رضوان] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض األموال في التشریع الجزائري 

; . و108 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . بوقدرة أمین
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? :.97 - 103  
 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-13/01, M. 658-13/02 

  ملحم، باسم دمحم   .226
م دمحم باس; بسام حمد الطراونة/ األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة ] : نص مطبوع[شرح القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 479 -. 2010, دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان  - . 1.ط - . ملحم
???????????? : ?- ? :.467 - 479. 

1232/01-346-1, 1232/02-346-1 



  أمین، دبیب   .227
كلیة الحقوق (فارس جامعة یحي : المدیة  -. دبیب أمین] / نص مطبوع[شروط الوقف في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و130 -. 2015/2014, )والعلوم السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.51 - 120  ???????????? :? . - ? :.122 - 126  

 2015/2014: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-445/01, M. 346-445/02 

  أمینة ، مزاري   .228
. : المدیة - . مزاري أمینة] / نص مطبوع. [لتفعیل الضبط البیئي في التشریع الجزائري الترخیص المسبق كأداة

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 81 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .65 - 70  ???????????? :? . - ? : .72 - 76  

 2015/2014:  .المدیة: قانون عقاري : ماستر 

M. 346-405/01, M. 346-405/02 

  أمینة ، معیزي   .229
. المدیة  - . معیزي أمینة; غنیمي فاطمة الزھراء] / نص مطبوع. [الحمایة القانونیة للمساحات والمواقع المحمیة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 133 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
 ???????????? :? .- ? : .118 - 127  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-408/01, M. 346-408/02 

  أمینة ، بوزیان   .230
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة -. بوزیان أمینة] / نص مطبوع[اللجان القطاعیة لرقابة الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . إیض. : و 73 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .66 - 68  ??????? :? :70  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-199/01, M. 343-199/02 

  أمینة ، بغدادي   .231
; بن سالم حیاة] / نص مطبوع. [في التشریع الجزائري  اإلطار القانوني لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

; . و 96 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. بغدادي أمینة
  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21

 ??????? :? .- ? : .01 - 30  ?????? ??????? :? . - ? : .84 - 87  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-420/01, M. 346-420/02 

  أمینة ، دباخ   .232
جامعة یحي : المدیة  -. دباخ أمینة; قارة صلیحة] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي للعامل 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 87 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
  .طمضغو

 ????????????:?.- ? : .86 - 87  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-238/01, M. 343-238/02 



  أمینة، جرباع   .233
: المدیة  -. جرباع أمینة; شبالوي حفصة] / نص مطبوع[الشخصیة المعنویة للوقف في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و78 -. 2016/2015, )علوم السیاسیةكلیة الحقوق وال(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.66 - 71  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-447/01, M. 346-447/02 

  أمینة، فرندي   .234
كلیة (جامعة یحي فارس :  المدیة - . فرندي أمینة; ریغي فاطمة] / نص مطبوع[النظام القانوني لوكالة عدل 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و77 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.66 - 72  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-452/01, M. 346-452/02 

  ھائل حزام , مھیوب ا لعامري  .235
 -. ھائل حزام مھیوب ا لعامري. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [لشریعة و القانوننظریة اإلكراه المدني بین ا

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص268 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة

297/01-346-1, 297/02-346-1 

  خالد , ممدوح إبراھیم  .236
 168 -. 2008, الدار الجامعیة: اإلسكندریة  -. خالد ممدوح إبراھیم ] /نص مطبوع[أمن المعلومات اإللكترونیة 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص
 4085422977ك .م.د.ر -. 153-162: ? -?: ????????????  152- 131: ? - ?: ??????? 

499/01-347-1, 499/02-347-1 

  خالد , ممدوح إبراھیم  .237
 - . خالد ممدوح إبراھیم/ لدعوى اإللكترونیة وإجراءاتھا أمام المحاكم ا] : نص مطبوع[التقاضي اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 435 -. 2007, دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9773790456ك .م.د.ر - . 422 - 397:?  -? : ?????  429 - 423: ?  -? : ???????????? 

652/01-347-1, 652/02-347-1 

  خالد , ممدوح إبراھیم  .238
 -. 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. خالد ممدوح إبراھیم] / نص مطبوع[الجرائم المعلوماتیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 480
 9971758886ك .م.د.ر - . 464 - 442. : ? -? : ?????  436 - 430. : ? -? : ???????????? 

671/01-345-1, 671/02-345-1 

  خالد , ممدوح إبراھیم  .239
: اإلسكندریة  - . 1.ط -. خالد ممدوح إبراھیم] / نص مطبوع[فن التحقیق الجنائي في الجرائم اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 548 - . 2009, دارالفكر الجامعي
 9771758877ك .م.د.ر - . 532 - 527: ?  -? : ???????????? 

668/01-345-1, 668/02-345-1 



  ممدوح دمحم ، الجنبیھي   .240
-براءة الذمة  -فصل الشریك- بطالن عقد الشركة ] : نص مطبوع. [الصیغ القانونیة لدعاوى الشركات التجاریة

دار الفكر . : اإلسكندریة - . الجنبیھي ممدوح دمحم; منیر دمحم الجنبیھي.... / فرض الحراسة-شطب البروستو 
 .سم24; . إیض: . ص262 -). ت.د(, الجامعي

24/01-346-1, 24/02-346-1 

  ممدوح دمحم ، الجنبیھي   .241
منیر .... / اإلسم التجاري - البیانات التجاریة  -العالمات التجاریة ] : نص مطبوع. [العالمات و األسماء التجاریة

  .سم 24; . إیض. : ص184 -. 2000, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. الجنبیھي ممدوح دمحم; دمحم الجنبیھي
 ???????????? : ? :182 

118/01-346-1, 118/02-346-1 

  ممدوح دمحم ، الجنبیھي   .242
عقود تأسیس شركات التضامن و التوصیة البسیطة و ] : نص مطبوع. [الصیغ القانونیة لعقود تأسیس الشركات

 378 -. 1998, دار الفكر الجامعي. : إلسكندریةا -. الجنبیھي ممدوح دمحم; منیر دمحم الجنبیھي....... / المحاصة
 .سم 24; . إیض. : ص

25/01-346-1, 25/02-346-1 

  ممدوح دمحم، الجنبیھي   .243
دار . : اإلسكندریة - . الجنبیھي ممدوح دمحم; منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع. [أمن المعلومات اإللیكترونیة

  .سم24 ;. إیض. : ص 234 -. 2006, الفكر الجامعي
 ???????????? : ?-  ? :230 - 231 

121/01-343-1, 121/10-343-1 

  ممدوح دمحم، الجنبیھي   .244
دار . : اإلسكندریة -. الجنبیھي ممدوح دمحم; منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع. [بروتوكوالت و قوانین اإلنترنت

  .سم24; . إیض. : ص 188 -. 2005, الفكر الجامعي
????????????  :?- ? :185-187 

120/01-343-1, 120/02-343-1 

  أدمحم، بوجالل   .245
: المدیة  -. بوجالل أدمحم] / نص مطبوع[العقوبات اإلقتصادیة الدولیة بین الشرعیة ومبدأ إحترام حقوق اإلنسان 

  .سم 30; . و 263 - . 2014/2013, جامعة الدكتور یحي فارس
 ???????????? : ?-  ? :250 - 257 ??????:??? ???? ???  

 2014/2013: المدیة : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-50/01, T. 341-50/02 

  ملیاني، أمال   .246
الرشوة و اإلختالس في القطاع ( المتعلقة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  01-06الجرائم المستحدثة في القانون 

جامعة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -. انيحیاة ملی, أمال ملیاني] / نص مطبوع) [الخاص
  .قرص مضغوط. + سم30× .سم21; . إیض. : و93 - . 2021-2022, )یحي فارس

???????????? :? .-? : .83-90  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر



M. 345-264/01 

  یوسف , إلیاس  .247
 - . یوسف إلیاس/ رؤى تحلیلیة بمنظور مستقبلي ] : نص مطبوع[أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل 

  .سم 25; . إیض. : ص 444 -. 2008, دار وائل للنشر والتوزیع: األردن  -. 1.ط
 9957116797ك .م.د.ر

689/01-341-1, 689/02-341-1 

  ھندي ، أحمد   .248
 -دراسة إجرائیة في ضوء قانون التحكیم المصري وقوانین الدول العربیة واألجنبیة ] : نص مطبوع[التحكیم 

 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أحمد ھندي..... / الحكم التحكیمي - رد المحكم  -خصومة التحكیم 
  .سم 24; . إیض. : ص 324

 9789773289874ك .م.د.ر

886/01-347-1, 886/02-347-1 

  مھدي ، ربیع   .249
جامعة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. ربیع مھدي] / نص مطبوع[المحكمة الدولیة لقانون البحار 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 61 - . 2019/2018, )یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .53 - 57  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة  :ل م د  -ماستر

M. 341-140/01, M. 341-140/02 

  مھدي العزاوي ، عمر صالح الحافظ   .250
عمر صالح / دراسة مقارنة في القانون المقارن ] : نص مطبوع[سلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانیة 

  .سم23; . إیض. : إیض -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. ھدي العزاويالحافظ م
 9786144015810ك .م.د.ر - .  83 - 73. : ? -. ?: ???????????? 

882/01-347-1, 882/02-347-1 

  عمر صالح الحافظ , مھدي العزاوي  .251
عمر صالح / ي الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ف] : نص مطبوع[أحمد الكبیسي . تقدیم; الذمة المالیة للزوجین

. : ص 359 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . أحمد الكبیسي, الحافظ مھدي العزاوي
  .سم 25; مجلد 

 9786144010242ك .م.د.ر - . 352 - 335.: ? -. ?: ????????????

1055/01-346-1, 1055/02-346-1 

( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - المدیة  -. ]نص مطبوع[التصدیق اإللكتروني مؤدي خدمات   .252
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 63 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .57 - 60  

 2022/2021) : یحي فارس جامعة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-149/01 

  أحمد رفعت , مھدي خطاب  .253
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. أحمد رفعت مھدي خطاب] / نص مطبوع[اإلثبات أمام القضاء الدولي 



  .سم 24; . إیض. : ص 535 -. 2009, الجامعي
 9789771757160ك .م.د.ر -. 503-523: ? -?: ????????????  500- 445: ? - ?: ??????? 

495/01-341-1, 495/02-341-1 

  أحمد , ھندي  .254
محاولة للحد من البطالن من خالل تقیید التمسك بھ سواء ] : نص مطبوع[التمسك بالبطالن في قانون المرافعات 

, عة الجدیدة للنشردار الجام: اإلسكندریة  -. أحمد ھندي..................... / عن طریق الدفع أو الغیاب أو الطعن
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 302 -. 1999

 1655394977ك .م.د.ر - .  298 - 293.: ? -. ?: ???????????? 

63/01-347-1, 63/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .255
. 1999, الجامعیة دار المطبوعات: اإلسكندریة  -. أحمد خلیل, أحمد ھندي] / نص مطبوع[قانون التنفیذ الجبري 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 732 -

86/01-347-1, 86/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .256
: اإلسكندریة  - . أحمد ھندي/ دراسة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ] : نص مطبوع[الصفة في التنفیذ 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 308 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر
 3815394977ك .م.د.ر - .  305 - 301.: ? -. ?: ???????????? 

89/01-347-1, 89/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .257
األمر بتنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة واألجنبیة في ضوء قانون المرافعات ] : نص مطبوع[تنفیذ أحكام المحكمین 

; . إیض. : ص 160 -. 2001, دارالجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . أحمد ھندي/  ....و قانون التحكیم 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 9773280276ك .م.د.ر - .  156 -145.: ? -. ?: ??????????? 

90/01-347-1, 90/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .258
قارنة في القوانین المصریة، الكویتیة، الفرنسیة على دراسة م] : نص مطبوع[أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق 

دار : اإلسكندریة  -. أحمد ھندي/ ضوء أحكام محكمة النقض في مصر وفرنسا وأحكام محكمة التمییز الكویتیة 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 198 -. 1999, الجامعةالجدیدة

 9773594653ك .م.د.ر - .  194 - 187: ? -. ?: ???????????? 

111/01-347-1, 111/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .259
دراسة في التنظیم القضائي ، اإلختصاص، الدعوى، ] : نص مطبوع[أصول قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

. یضإ. : ص 1112 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . أحمد ھندي/ الخصومة، الحكم و الطعن فیھ 
 .سم 24; 

216/01-347-1, 216/02-347-1 



  أحمد , ھندي  .260
أحمد / الجزء األول ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض و آراء الفقھاء 

 .سم24; مجلد . : ص 1248 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ھندي

454.1/01-347-1, 454.1/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .261
أحمد / الجزء الثاني ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض و آراء الفقھاء 

 .سم24; مجلد . : ص 556 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ھندي

454.2/01-347-1, 454.2/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .262
على ضوء أحكام النقض و ] : نص مطبوع[ 2007المرافعات و تعدیالتھ المستحدثة لسنة التعلیق على قانون 

  .سم24; مجلد . : ص 840 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أحمد ھندي/ آراء الفقھاء 
 0341328977ك .م.د.ر

454.4/01-347-1, 454.4/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .263
 - . 2003, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أحمد ھندي] / نص مطبوع[نیة و التجاریة قانون المرافعات المد

 .سم24; . إیض. : ص 1114

283/01-347-1, 283/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .264
أحمد / الجزء الثالث ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون المرافعات على ضوء أحكام النقض و آراء الفقھاء 

 .سم 24; مجلد . : ص 700 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: إلسكندریة ا -. ھندي

454.3/01-347-1, 454.3/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .265
في ضوء أحكام القضاء وآراء الفقھ في كل من ] : نص مطبوع[إرتباط الدعاوي والطلبات في قانون المرافعات 

. إیض. : ص 575 -. 1995, دارالجامعة الجدیدة للنشر: دریة اإلسكن -. أحمد ھندي..... / مصر وفرنسا وإیطالیا
 .سم23; 

140/01-347-1 

  أحمد , ھندي  .266
أحمد ........... / دراسة لشروط العمل بالمحاماة و لسلطات المحامي ] : نص مطبوع[المحاماة و فن المرافعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 228 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ھندي
 9773284824ك .م.د.ر -. 219-223: ? -?: ???????????? 

552/01-347-1, 552/02-347-1 

  أحمد , ھندي  .267
 -. أحمد ھندي] / نص مطبوع[ 2007لسنة  76التنفیذ الجبري على ضوء قانون المرافعات و تعدیالتھ بالقانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 561 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

609/01-347-1, 609/02-347-1 



  أحمد , ھندي  .268
. : ص 527 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . أحمد ھندي] / نص مطبوع[أصول التنفیذ الجبري 

 .سم 25; . إیض

729/01-347-1, 729/02-347-1 

  ھندي، أحمد   .269
 - . أحمد ھندي] / نص مطبوع[ة ونظام التحكیم السعودي المشكالت العملیة في نظام المرافعات الشرعی

  .سم 24; . إیض. : ص 152 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9773283755ك .م.د.ر - .  149. : ?: ????????????

870/01-347-1, 870/02-347-1 

  ھندي، أحمد   .270
. ص 142 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: ریة اإلسكند -. أحمد ھندي] / نص مطبوع[الوكالة بالخصومة 

  .سم 24; . إیض: 
 977328204×ك .م.د.ر - .  139 - 135.: ? -. ?: ????????????

1378/01-346-1, 1378/02-346-1 

  مھدي، الصغیر دمحم   .271
 - . الصغیر دمحم مھدي/ دراسة مقارنة في القانون المدني ] : نص مطبوع[النظام القانوني للتمویل العقاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 625 - . 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773288439ك .م.د.ر - . 610 - 574.: ? -? : ????????????

1252/01-346-1, 1252/02-346-1 

  مھدي، رضا   .272
كلیة الحقوق : الجزائر  - . رضا مھدي] / نص مطبوع[ 03-06إصالح الوظیفة العمومیة من منظور األمر 

  .سم 21× .سم 30; . و 354 -. 2017/2016, )1-جامعة الجزائر(
???????????? :? .-? :.324 - 347.  

 2017/2016) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 344-05/01 

  مھدي،أسامة   .273
. المدیة - . أسامة مھدي; عبد الحلیم دغیش; ملیكة بوعمرة] / نص مطبوع[موقف القانون من البناء غیر القانوني 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 30; . و 62 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: 
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-315/01 

  دحماني  مھدیة،  .274
جامعة الدكتور . : المدیة -. دحماني مھدیة] / نص مطبوع[مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21× سم 30; . و 84 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????.  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-211/01, M. 346-211/02 



  أحمد , ملیجي  .275
نص [إختصاص المحاكم الدولي و الوالئي وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علیھ بآراء الفقھ وأحكام القضاء 

 .سم 24; . إیض. : ص 254 - . 2004, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - . أحمد ملیجي] / مطبوع

223/01-347-1 

  أحمد , ملیجي  .276
الموسوعة الشاملة في التنفیذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علیھا بآراء الفقھ و أحكام النقض و الصیغ 

.......... / الحجز التحفظي والتنفیذى على المنقول ] : نص مطبوع[القانونیة والتعلیمات اإلداریة و الكتب الدوریة 
 .سم24; . ص 1267 -. 2002, دار العدالة للنشر و التوزیع:  القاھرة -. 1.ط -. أحمد ملیجي

770.2/01-347-1 

  أحمد , ملیجي  .277
الموسوعة الشاملة في التنفیذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علیھا بآراء الفقھ و أحكام النقض و الصیغ 

ت التنفیذ و منازعات التنفیذ ومنازعات إشكاال] : نص مطبوع[القانونیة والتعلیمات اإلداریة و الكتب الدوریة 
  .سم24; . ص 725 -. 2002, دار العدالة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 3.ط -. أحمد ملیجي/ التنفیذ الموضوعیة 

 7299304977ك .م.د.ر

770.3/01-347-1 

  أحمد , ملیجي  .278
اإلداري بآراء الفقھ و أحكام النقض  التعلیق على قانون الحجز] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في التنفیذ 

وأحكام المحكمة اإلداریة العلیا و المحاكم األخرى والصیغ القانونیة والتعلیمات اإلداریة وفتاوى مجلس الدولة 
دار العدالة للنشر , المركز القومي لإلصدارات القانونیة) : م.د( -. 03.ط -. أحمد ملیجي) / 77إلى15المواد من (

 .سم 24; . ص 1981 -. و التوزیع

770.5/01-347-1 

  ملیجي، أحمد   .279
الموسوعة الشاملة في التنفیذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علیھا بآراء الفقھ و أحكام النقض و الصیغ 

ص ن...... [النفاذ المعجل  -السند التنفیذى  -قاضي التنفیذ : القانونیة والتعلیمات اإلداریة و الكتب الدوریة 
, المصدر القومي لإلصدرارات القانونیة، دار العدالة للنشر والتوزیع: م .د -. 03.ط - . أحمد ملیجي] / مطبوع
  .سم 24; . ص 1267 -. 2002

 7299304977ك .م.د.ر

770.1/01-347-1 

  ملیجي، أحمد   .280
أحكام النقض وأحكام المحكمة التعلیق على قانون الحجز اإلداري بآراء الفقھ و : لموسوعة الشاملة في التنفیذ 

المواد من (اإلداریة العلیا و المحاكم األخرى و الصیغ القانونیة والتعلیمات اإلداریة وفتاوى مجلس الدولة 
المركز القومي لإلصدارات القانونیة، : م .د -. 03.ط - . أحمد ملیجي] / نص مطبوع[الجزء الرابع ) : 14إلى1

  .سم 24; . : .. ص 725 -. 2002, دار العدالة للنشر والتوزیع
 7299304977ك .م.د.ر

770.4/01-347-1 

  أمیر خالد ، عدلي   .281
عدلي أمیر ..... / قواعد وإجراءات في ضوء أحكام وقوانین األحوال الشخصیة ] : نص مطبوع[محكمة األسرة 

 .سم 24; . إیض. : ص 154 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . خالد



1368/01-346-1, 1368/02-346-1 

  أمیر خالد ، عدلي   .282
أحكام وإجراءات شھر الملكیة العقاریة في ضوء المستحدث من قانون الشھر العقاري الشخصي والسجل العیني 

أحكام  -تحدید الحقوق واإللتزامات والملكیات محل الشھر ] : نص مطبوع[وأحكام النقض والدستوریة 
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عدلي أمیر خالد... / كیة العقاریة بوضع الید وإجراءات وشھر المل

  .سم 24; . إیض. : ص 544 -. 2013
 9789773791063ك .م.د.ر

925/01-347-1, 925/02-347-1 

  عدلى , أمیر خالد  .283
لطیران المدني الجدید و أحكام في ضوء قانون ا] : نص مطبوع. [أحكام دعوى مسئولیة الناقل الجوي في ضوء

عدلى أمیر .... / قانون التجارة الجدید و المعاھدات والبروتوكوالت الدولیة والمستحدث من أحكام محكمة النقض
  .سم24; . إیض. : ص 328 -. 2000, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . خالد

 7079403997ك .م.د.ر -. 323: ? -? : ???????????? 

37/01-343-1 

  مراد , منیر فھیم  .284
دراسة في التشریع الراھن للشركات في القانونین : تقنین الشركات] : نص مطبوع[نحو قانون واحد للشركات 

الكتب ( - . سم24; . ص 226 -. 1991, منشأة المعارف: القاھرة  -. مراد منیر فھیم/ / المصري و الفرنسي 
  ).القانونیة

 3006803971ك .م.د.ر

713/01-346-1, 713/02-346-1 

  منیر، شریف   .285
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. شریف منیر] / نص مطبوع[اإلئتمان المصرفي في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و86 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.79 - 83  

 2016/2015: المدیة : ألعمال قانون ا: ماستر 

M. 658-08/01, M. 658-08/02 

  منیرة، قندوزي   .286
جامعة : المدیة  -. قندوزي منیرة; كنودي مریم] / نص مطبوع[ 03 -  10الشفعة اإلداریة في ظل القانون رقم 

  .وطقرص مضغ. + سم30×.سم21; . و60 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? :.01 - 11  ???????????? :? .- ? :.51 - 56  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-476/01, M. 346-476/02 

  مھیري ، فاتح   .287
; دمحم بن دریسي] / نص مطبوع[ 199-20تطور اللجان اإلداریة المتساویة األعضاء في ظل المرسوم التنفیذي

 21; . إیض. : و 66 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. یريفاتح مھ
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .57 - 61  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر



M. 343-432/01, M. 343-432/02 

  أنیسة ، خلیل   .288
كلیة الحقوق والعلوم (جامعة یحي فارس : المدیة  -. خلیل أنیسة; شایبي العید] / نص مطبوع[الدفتر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 126 - . 2016/2015, )السیاسیة
 ??????? :? .- ? : .100 - 111  ???????????? :? .- ? : .112  - 121  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-427/01, M. 346-427/02 

  ملیكة ، لعجال   .289
كلیة ( جامعة یحي فارس : المدیة  -. لعجال ملیكة] / نص مطبوع[الحصانة في النظام الدستوري الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×  .سم 21; . إیض. : و86 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .81 - 85  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-195/01, M. 343-195/02 

  ملیكة ، بركي   .290
; قرنوز كریمة] / نص مطبوع. [النظام القانوني إلنھاء العالقة الوظیفیة في اإلدارات والمؤسسات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و 120 - . 2014/2015, ]ن.د: [المدیة  - . ي ملیكةبرك
 ???????????? :? .- ? : .107 - 113  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-176/01, M. 343-176/02 

  ملیكة ، ربعي   .291
المدیة  - . ربعي ملیكة; بوصوار عائشة] / نص مطبوع. [في مجال الجرائم الدولیة اإلختصاص الجنائي العالمي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و 117 - . 2014/2015, ]ن.د. : [
 ???????????? :? .- ? : .105 - 111  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماستر 

M. 341-61/01, M. 341-61/02 

  ھنان , ملیكة  .292
الرشوة واإلختالس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفتھ في الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[جرائم الفساد 

 25; . إیض. : ص 178 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة  - . ھنان ملیكة... / وقانون مكافحة الفساد
  .سم

 9773285715ك .م.د.ر - . 172- 165: ?  -? : ???????????? 

748/01-345-1, 748/02-345-1 

  ملیكة، حمادي   .293
جامعة یحي : المدیة  - . حمادي ملیكة] / نص مطبوع[إجراءات القبض واإلتھام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + س30×.سم21; . و85 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.79 - 81  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-101/01, M. 341 -101/02 



  نمر بدیر، رائد عبد هللا   .294
التبرع  -الصرف والتعامل مع البنوك : إسرائیل أنموذجا] : نص مطبوع[أحكام وضوابط شرعیة في دار الحرب 

دار الفكر العربي : القاھرة  -. 1.ط -. رائد عبد هللا نمر بدیر/ التلقیح الصناعي وعالج العقم  - شریة باالعضاء الب
  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2015, للطباعة والنشر والتوزیع

 9789771031031ك .م.د.ر - . 228 - 221.: ?. ?: ????????????

1018/01-347-1, 1018/02-347-1 

  عبد الرحیم  محمود, مھران  .295
, محمود عبد الرحیم مھران] / نص مطبوع[األحكام الشرعیة و القانونیة للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر 

. ص 700 -). دت(, )دن) : (دم( -. 1.ط -. جمال أبو السرور نصر فرید دمحم واصل, حسام الدین كامل األھواني
  .سم 25; . إیض: 

 9772241668ك .م.د.ر - . 685 - 674.: ? - ? : ?????????? ??. 672 - 657: ? - ? : ??????? 

363/01-345-1, 363/02-345-1 

  مھرج الھیتي، دمحم الھیتي   .296
موضوعھ ] : نص مطبوع) [الموسوعة الجنائیة في البحث و التحقیق الجنائي( أصول البحث والتحقیق الجنائي 
دارشتات ] : م.د: [دار الكتب القانونیة : مصر  - . لھیتيدمحم الھیتي مھرج ا/ أشخاصھ و القواعد التي تحكمھ 

 ).الموسوعة الجنائیة في البحث و التحقیق الجنائي( - . 2008, للنشر

822/01-345-1, 822/02-345-1 

  مھري، دمحم أمین   .297
كلیة : ائر الجز - . دمحم أمین مھري] / نص مطبوع[النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري 

  .سم 21× . سم 30; . و 380 - . 2017/2016, )1-جامعة الجزائر(الحقوق 
???????????? :? .- ? :.355 - 371.  

 2017/2016) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-41/01 

  أشرف دمحم , أنس جعفر  .298
دار . : اإلسكندریة -. أشرف دمحم أنس جعفر. / دراسة مقارنة:  ]نص مطبوع. [التنظیم الدستوري للوظیفة العامة

  .سم25; . إیض. : ص 438 -. 2011, الجامعة الجدیدة
 9789773287774ك .م.د.ر - . 430 - 413.: ? -. ?: ????????????

157/01-344-1, 157/02-344-1 

  منصور ، نزیھ علي   .299
نزیھ علي ] / نص مطبوع[ات الدولیة في ضوء القانون الدولي الوالیات المتحدة األمریكیة و مواجھة األزم

  .سم25; . إیض. : ص752 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. منصور
 9786144044196ك .م.د.ر - .  741 - 727. : ? -. ?: ???????????? 

908/01-341-1, 908/02-341-1 

  منصور علي ، عبد الحلیم دمحم   .300
عبد الحلیم دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اخ البشري بین الطموحات العلمیة و الحقائق الشرعیة اإلستنس

  .سم24; . إیض. : ص136 - . 2013, المكتب الجامعي الحدیث:  2012 -. منصور علي
 9789774383069ك .م.د.ر - .  132 - 121. : ? -. ?: ???????????? 



234/01-344-1, 234/02-344-1 

  منصور علي عبد هللا   .301
منصور علي عبد ] / نص مطبوع[حفظ السلم واألمن الدولیین ما بین منظمة األمم المتحدة والتنظیمات اإلقلیمیة 

 31× . سم 21; . و 111 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . هللا
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :?. - ? : .100 - 106  
 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-108/01, M. 341-108/02 

  منصور علي، عبد الحلیم دمحم   .302
عبد الحلیم دمحم منصور / في میزان الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[بنوك حلیب اآلدمیات بین الحظر و اإلباحة 

  .سم 24; . إیض. : ص 179 -. ت.د, تب الجامعي الحدیثالمك: اإلسكندریة  -. علي
???????????? :? .- ? :.161 - 176 

982/01-345-1, 982/02-345-1 

  منصور عبد الرحیم ، ریاض عبد الھادي   .303
نص ) [W.I.P.O(التنظیم الدولي لحمایة الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

. : ص444 -]. ت.د[, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ریاض عبد الھادي منصور عبد الرحیم] / مطبوع
  .سم24; . إیض

 9789773279171ك .م.د.ر -.  446 - 425.: ? -. ?: ??????????? .  462 - 282.: ? -. ?: ??????? 

798/01-341-1, 798/02-341-1 

  أمجد دمحم , منصور  .304
 - . 2006, دار الثقافة: عمان  -. أمجد دمحم منصور/ مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع[امة لإللتزامات النظریة الع

 .سم24; غاف ملون . : ص 408

687/01-346-1, 687/02-346-1 

  أمجد دمحم , منصور  .305
و المصري و دراسة في القانون المدني األردني : مصادر اإللتزام] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزامات 

. إیض. : ص 409 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. أمجد دمحم منصور......... / الفرنسي
  .سم 24; 
 9957163945ك .م.د.ر

577/01-347-1, 577/02-347-1 

  نزیھ علي , منصور  .306
. : ص 176 -. 2009, تب العلمیةدار الك: بیروت  -. نزیھ علي منصور/ الفیتو ] : نص مطبوع[حق النقض 

  .سم 25; . إیض
 9782745161444ك .م.د.ر - . 172 - 170.: ? -. ?: ????????????

647/01-341-1, 647/02-341-1 

  إسحاق ابراھیم , منصور  .307
 :الجزائر  -. إسحاق ابراھیم منصور] / نص مطبوع[نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة 



  .سم 22; . إیض. : ص  382 -. 2008, دیوان المطبوعات الجامعیة
 9961003802ك .م.د.ر - . 369 - 367.: ? -? : ????????????

39/01-340-1, 39/02-340-1 

  إسحق إبراھیم , منصور  .308
طبوعات دیوان الم: الجزائر  -. 3.ط -. إسحق إبراھیم منصور] / نص مطبوع[الموجز في علم اإلجرام والعقاب 

  ).دروس العلوم القانونیة( - . سم 27; . ص 216 -. 1989, الجامعیة
???????????? : ?- ? :.207 

96/01-345-1, 96/02-345-1 

  اسحاق ابراھیم , منصور  .309
في الجرائم ضد األشخاص و األخالق و ": جنائي خاص] : "نص مطبوع[شرح قانون العقوبات الجزائري 

 -. 1988, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . 2. ط -. اسحاق ابراھیم منصور/ األموال و أمن الدولة 
 ).دروس العلوم القانونیة( - . سم 27; . إیض. : ص 171

7/01-345-1, 7/02-345-1 

  حسن حسن , منصور  .310
: سكندریة اإل -. حسن حسن منصور/ المجلد الثالث ] : نص مطبوع[المحیط في شرح مسائل األحوال الشخصیة 

  .سم24; . ص864 - . 2001, .ن.د
 5045813977ك .م.د.ر

564.3/01-346-1 

  حسن حسن , منصور  .311
: اإلسكندریة  -. حسن حسن منصور/ المجلد األول ] : نص مطبوع[المحیط في شرح مسائل األحوال الشخصیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص406 - . 1996, .ن.د
 6235394977ك .م.د.ر

564.1/01-346-1 

  حسن حسن , منصور  .312
: اإلسكندریة  -. حسن حسن منصور/ المجلد الثاني ] : نص مطبوع[المحیط في شرح مسائل األحوال الشخصیة 

  .سم24; غالف مذھب . : ص653 - . 2001, .ن.د
 2005873977ك .م.د.ر

564.2/01-346-1 

  حسن حسن , منصور  .313
 -. حسن حسن منصور/ الوالیة على المال ] : نص مطبوع[ألحوال الشخصیة الموسوعة القضائیة في مسائل ا

 .سم24; . ص 865 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 

812.1/01-347-1 

  حسن حسن , منصور  .314
 -. حسن حسن منصور/ الوالیة على النفس ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في مسائل األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص 1195 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 



812.2/01-347-1 

  حسن حسن , منصور  .315
. حسن حسن منصور/ مسائل غیر المسلمین ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في مسائل األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص 683 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -

812.3/01-347-1 

  حسن حسن , منصور  .316
 -. حسن حسن منصور/ األرث و الوصیة ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في مسائل األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص 761 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 

812.4/01-347-1 

  حسن حسن , منصور  .317
 -. حسن حسن منصور/ الحكر والوقف ] : نص مطبوع[ائل األحوال الشخصیة الموسوعة القضائیة في مس

 .سم24; . ص 1383 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 

812.5/01-347-1 

  حسن حسن , منصور  .318
 -. حسن حسن منصور/ الحولیة القضائیة ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في مسائل األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص 436 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 

812.6/01-347-1 

  سامي بدیع , منصور  .319
المؤسسة : لبنان  -. سامي بدیع منصور/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[في إشكالیة تقنین القانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 147 -. 2007, الحدیثة
 ??????? :? -? :1 -143  ?????????????? :? -? :186 -197 

392/01-341-1, 392/02-341-1 

  منصور، أحمد جاد   .320
] / نص مطبوع[ضمانات الحق في حرمة الحیاة الخاصة في المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان والقوانین الوطنیة 

 24; . إیض. : ص 143 -. 2013, ةمنشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداری: القاھرة  - . أحمد جاد منصور
  .سم

???????????? :? .- ? :.137 - 143. 

947/01-341-1, 947/02-341-1 

  منصور، الشحات إبراھیم   .321
] / نص مطبوع[بین حقوقھا السیاسیة وإتفاقیة عدم التمییزفي القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة : المرأة

  .ص 24; . إیض. : ص 132 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة:  اإلسكندریة -. الشحات إبراھیم منصور
 9789773288386ك .م.د.ر

1246/01-346-1, 1246/02-346-1 



  منصور، سامي بدیع   .322
منشورات الحلبي : بیروت  -. سامي بدیع منصور; عكاشة دمحم عبد العال] / نص مطبوع[المنھجیة القانونیة 

 .سم 24;  .إیض. : ص 243 -. 2002, الحقوقیة

15/01-001.4-1, 15/02-001.4-1 

  منصور، فؤاد   .323
جامعة یحي : المدیة  -. فؤاد منصور] / نص مطبوع[ 12/15الضمانات القضائیة لحمایة الطفل في ظل القانون 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و126 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ?:. 01 - 10  ???????????? :? .- ? :.117 - 123  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-32/01, M. 345-32/02 

فبرایر , مجلس األمة] : م.د[ - . ]نص مطبوع[الحضارة بین الصدام والحوار , منشورات مجلس األمة  .324
  .سم 23; . إیض. : ص 56 -. 2005

 2005فبرایر, ضارة بین الصدام والحوارالح: في 

16/01-340/P 

  منشورات بیرتي   .325
 6النص الكامل للقانون و تعدیالتھ إلى غایة ] : نص مطبوع[القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائیة 

. : ص416 -. 2006, منشورات بیرتي: الجزائر  -. منشورات بیرتي/ مدعم باإلجتھاد القضائي  2005فبرایر 
  .سم24; غالف ملون 

 064699961ك و.م.د.ر

747/01-346-1, 747/02-346-1 

  منصوري ، نورة   .326
, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . نورة منصوري] / نص مطبوع[قواعد التھیئة والتعمیر وفق التشریع 

  .سم 24; . إیض. : ص 80 -. 2010
 9789947262962ك .م.د.ر - . 79 - 77. : ? -. ?: ???????????? 

1485/01-346-1, 1485/02-346-1 

  منصوري ، نورة   .327
 144 -. 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. نورة منصوري] / نص مطبوع[ھبة العقار في التشریع 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789947262801ك .م.د.ر - . 137 - 116. : ? -. ?: ???????????? 

1484/01-346-1, 1484/02-346-1 

  منصوري ، نورة   .328
دار الھدى للنشر : الجزائر  - . نورة منصوري] / نص مطبوع[التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2010, والتوزیع
 9789947262818ك .م.د.ر - . 168 - 165. : ? -. ?: ???????????? 

1481/01-346-1, 1481/02-346-1 



  منصوري ، دمحم   .329
, ]ن.د. : [المدیة -. دمحم منصوري] / نص مطبوع. [النظام القانوني للمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و55 - . 2015/2014
 ???????????? :? .- ? : .53 - 55  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(فارس  جامعة الدكتور یحي: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-64/01, M. 341-64/02 

  منصوري ، دمحم الصالح   .330
كلیة . : المدیة -الجزائر  -. دمحم الصالح منصوري] / نص مطبوع[العدالة التصالحیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 126 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .117 - 122  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیبة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-124/01, M. 345-124/02 

  منصوري ،أحمد   .331
. أحمد منصوري; فیسة عواطف سلیمان] / ص مطبوعن[المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 69 -. 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-62/01, M. 346-62/02 

  منصوري، أحمد   .332
أحمد ; ناصر بوسھوة] / نص مطبوع[ق العقاري في التشریع الجزائري المسح العام لألراضي و التحقی

. + سم 21×.سم 31; . و 121 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  - . منصوري
  .القرص المضغوط
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-251/01, M. 346-251/02 

  منصوري، دمحم   .333
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. دمحم منصوري] / نص مطبوع[آلیة مكافحة اإلرھاب في القانون الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم30; . و 51 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-06/01 

  منصوري، الزھرة   .334
, الزھرة منصوري] / نص مطبوع[اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة بالتقادم في ضوء نظام الشھر العیني 

; . و  101 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. الزھرة عبادي
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21

???????????? :? .- ? :.94 - 98.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-577/01, M. 346-577/02 



  منصوري، شیماء   .335
كلیة : المدیة الجزائر  -. شیماء منصوري] / نص مطبوع[جزائري الجریمة العسكریة في القضاء العسكري ال

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و50 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :?.-  ? :45-47  
 2021-2022) : ارسجامعة یحي ف( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-254/01 

  منصوري، فاطمة الزھراء   .336
, ]ن.د: [المدیة  - . فاطمة الزھراء منصوري] / نص مطبوع[األحكام القانونیة لحق اإلرتفاق في القانون المدني 

  .سم21×سم30; . و91 - . 2012/2011
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(ي فارسجامعة الدكتور یح: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-178/01, M. 346-178/02 

  منصورین عائشة   .337
-2010, ]ن.د: [المدیة  -. منصورین عائشة; فاطمة الزھراء عمروش] / نص مطبوع[إستثمار األمالك الوقفیة 

  .سم 21×.سم 30; . و 28 -. 2011
??????????? :?????:  

 2011-2010) : كلیة الحقوق(امعة الدكتور یحي فارسج: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-56/01, M. 346-56/02 

  دمحم أحمد , منشاوي  .338
دار النھضة العربیة : مصر  - . دمحم أحمد منشاوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة 

  .سم 24; . ص 505 -. 2005, للنشر والتوزیع
 9770496995ك .م.د.ر - . 493 - 462.: ? -? :  ????????????

295/01-345-1, 295/02-345-1 

  بشار , ملكاوي  .339
دار وائل للنشر : عمان  -. 1.ط -. فیصل العمري, بشار ملكاوي/ الفعل الضار ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 

  ).أعرف عن( - . سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 164 -. 2006, و التوزیع
 4630119957ك .م.د.ر -. 155-162: ? -?: ???????????? 

517/01-347-1, 517/02-347-1 

  بشار عدنان , ملكاوي  .340
رسائل الدكتوراه وماجستیر، بحث نقابة المحامین ، ] : "نص مطبوع[األصول العملیة لكتابة البحث القانوني 

: عمان  -. 01.ط -. بشار عدنان ملكاوي/ ات بحث المعھد القضائي والبحوث الطالبیة، والمؤتمرات والندو
  ).11; سلسلة اعرف عن العلمیة القانونیة ( -. سم 24; . إیض. : ص 124 -. 2008, المؤلف

 9957116304ك .م.د.ر - . 174 -171.: ? -? : ???????????? 

137/01-340-1, 137/02-340-1 

  ملكاوي، بشار عدنان   .341
دار وائل : عمان  - . 01.ط -. بشار عدنان ملكاوي] / نص مطبوع[الخاص معجم تعریف مصطلحات القانون 



  ).8; إعرف عن العلمیة القانونیة ( - . سم 25; . إیض. : ص 358 -. 2008, للنشر والتوزیع
 995711686×ك .م.د.ر -. 358: ?  -? : ????????????  357 -  227: ?  -? : ????? 

D. 413-23/01, D. 413-23/02 

  روبرت , كسيأل  .342
 -. كامل فرید السالك; روبرت ألكسي/ مفھوم القانون و مفھوم سریان القانون ] : نص مطبوع[فلسفة القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط
 6974629953ك .م.د.ر - . 208 - 207.: ? -? : ???????????? 

103/01-340-1, 103/02-340-1 

  سمیة بركاھم , لنقار  .343
 -. سمیة بركاھم لنقار] / نص مطبوع. [منازعات العقار الفالحي التابع للدولة في مجال الملكیة و التسییر

  .سم 24; . إیض. : ص 128 -. 2004, دیوان الوطني لألشغال التربیة. : الجزائر
 9961410149ك .م.د.ر

288/01-346-1, 288/02-346-1 

  منقارة، سامي   .344
المؤسسة الحدیثة ] : م.د[ -. سامي منقارة] / نص مطبوع[المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ العامة 

  .سم 25; . إیض. : ص 299 -]. ت.د[, للكتاب
 9786144232279ك .م.د.ر

  منقارة، سامي   .345
المؤسسة الحدیثة : طرابلس  -. مي منقارةسا] / نص مطبوع[المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ العامة 

  .سم25; . إیض. : ص299 -. 2015, للكتاب
  9786144232279ك .م.د.ر

1133/01-341-1, 1133/02-341-1 

  بوبشیر محند , أمقران  .346
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . 3.ط -. بوبشیر محند أمقران] / نص مطبوع[النظام القضائي الجزائري 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 326 -. 2003, الجامعیة
 0060709961ك .م.د.ر -. 309-316: ? -?: ??????????? 

215/01-347-1, 215/02-347-1 

  بوبشیر محند , أمقران  .347
. : ص 486 - . 2007, دم ج: الجزائر  -. بوبشیر محند أمقران] / نص مطبوع[النظام القضائي الجزائري 

  .سم24; غالف مصور 
 9082109961ك .م.د.ر -. 455-474: ? -?: ???????????? 

479/01-347-1, 479/02-347-1 

  بوبشیر محند , أمقران  .348
بوبشیر / اإلجراءات اإلستثنائیة  - نظریة الخصومة  - نظریة الدعوى ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة 

; غالف ملون و مصور . : ص 422 -. 2008, معیةدیوان المطبوعات الجا: الجزائر  -. 3.ط -. محند أمقران
  .سم 24

 9789961002308ك .م.د.ر -. 393-403: ? -?: ???????????? 



548/01-347-1, 548/02-347-1 

  منعم العبدلي ، صالح   .349
: بیروت  -. 1.ط -. صالح منعم العبدلي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الضمانات الدستوریة لحقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2014, شورات الحلبي الحقوقیةمن
 9786144360811ك .م.د.ر - . 274 - 258. : ? -. ?: ???????????? 

602/01-342-1, 602/02-342-1 

  أمعزوز ، نادیة   .350
 -. عزوزنادیة أم] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألسرة من أعمال العنف العمد في قانون العقوبات الجزائري 

× . سم 21; . إیض. : و 73 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .66 - 70  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-136/01, M. 345-136/02 

351.  Abd El Fattah , Mourad  
Lexique Des Termes Juridiques En Quatre Langues : Français - Anglaise - Italienne - 
Arabe - Sharia : Sens Analytique..... [Texte imprimé] :  فرنسي : المعجم القانوني رباعي اللغة - 

شرح تحلیلي وتأصیلي مقارن باللغة العربیة للمصطلحات القانونیة: شرعي  - عربي  - إیطالي  - إنجلیزي   ........ 
/ Mourad Abd El Fattah. - Egypt : Dar Alkotob Alqanonia, 2003. - 882 p. : ill. ; 24 
cm. 
Index. Français - Anglaise - Italienne - Arabe - Sharia 

D. 443-09/01, D. 443-09/02 

352.  Abdel Fatah ,Mourad  
Dictionnaire Mourad des termes juridiques, économques, et commerciaux [Texte 
imprimé] : volume 1:(A-D) :Français- Arabe -Sharia / Mourad Abdel Fatah. - [s.l] : 
[s.n], [s.d]. - 867 p. : ill. ; 24 cm. 
index alph.- français -arabe- 

D. 443-4.1/01 

353.  Abdel Fatah, Mourad  
Dictionnaire mourad des terme juridique,économiques et commerciaux [Texte 
imprimé] : volume 3:(p- z) :Français - Arabe - Sharia / Mourad Abdel Fatah. - [s.l] : 
Drmourad, [s.d]. - P.-P.1772 : ILL. ; 24 CM. 
Index alph. 

D. 443-4.3/01 

354.  Abdel Moniem, Agab Al Faya  
Legal English Terms [Texte imprimé] : موسوعة المصطلحات القانونیة / Agab Al Faya 
Abdel Moniem. - 171 -. 1992, میدالیت المحدودة للنشر والتوزیع: لندن  -. 01.ط  p. : ill. ; 19 cm. - 
(The Way To Success ; 4). 
Index English - Arabic 



D. 423-09/01, D. 423-09/02 

355.  Abel Fatah,Mourad  
Dictionnaire Mourad des termes juridiques, économques, et commerciaux [Texte 
imprimé] : Volume 2 :(E- O) : Français - Arabe - Sharia / Mourad Abel Fatah. - [s.l] : 
Drmourad, [s.d]. - P.- P.889-1757 : ill. ; 24 Cm. 
Index alph. 

D. 443 -4.2/01 

356.  Abravanel- jolly, Sabine  
Un an de jurisprudence en droit des assurances [Texte imprimé] : (juin 2012- juin 
2013) / Sabine Abravanel- jolly, Axelle Astegiano- la rizza. - Paris : Lexis Nexis, 
2014. - 220 P. : Ill. ; 21 Cm. - (Actualité). 
ISBN 9782711018390 

04/0035669, 04/0035670 

  دمحم ھشام ,ھامل   .357
جامعة : المدیة  -. دمحم ھشام ھامل] / نص مطبوع) [إقلیمیا و دولیا (دور الجزائر في مكافحة اإلرھاب الدولي 

  .قرض مضغوط. + سم30×سم21; . إیض. : ص123 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .107 - 110  . ???????????? :? .- ? : .111  - 121.  

 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-56/01, M. 341-56/02 

  ھامل ، فوزیة   .358
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. فوزیة ھامل] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألعضاء البشریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 199 -. 2016
 9789777531832ك .م.د.ر -. 192 -  185. : ? -. ?: ???????  184 - 165. : ? -. ?: ???????????? 

1075/01-345-1, 1075/02-345-1 

  ھامل العجیلي، لفت   .359
 -. 1.ط - . لفت ھامل العجیلي] / نص مطبوع[لمدنیة وتطبیقاتھ القضائیة الطعن باإلستئناف في قانون المرافعات ا

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144014264ك .م.د.ر - . 235 - 231.: ? -. ?: ????????????

930/01-347-1, 930/02-347-1 

  ھامل العجیلي، لفت   .360
 - . لفت ھامل العجیلي/ إجراءاتھ و ضماناتھ و حجیتھ ] : نص مطبوع[في الوظیفة العامة التحقیق اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص176 - . 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9786144016459ك .م.د.ر - .  174 - 169. : ?. ?: ???????????? . 168 - 151. : ?. ?: ??????? 

250/01-342-1, 250/02-342-1 

  ھامل،سعاد   .361
أمینة / حقوق و التزامات المتعاقد مع اإلدارة  - سلطات اإلدارة المتعاقدة] : نص مطبوع[تنفیذ العقود اإلداریة 

 21×.سم 31; . و 59 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. سعاد ھامل; فتاح



  .القرص المضغوط. + سم
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-19/01 

  ھاملي، دمحم   .362
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري 

. ص 246 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . ھامليدمحم / بالنظامین الدستوري المصري والفرنسي 
  .سم 24; . إیض: 

 9789776410947ك .م.د.ر - . 238 - 229.: ? - . ?: ????????????. 228 - 227.: ? - . ?: ???????

579/01-342-1, 579/02-342-1 

  ھاني ، دویدار   .363
دار . : اإلسكندریة -. دویدار ھاني;  فرید العرینيدمحم] / نص مطبوع. [مبادىء القانون التجاري والبحري

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص692 - . 2000, الجامعة الجدیدة للنشر

16/01-343-1, 16/02-343-1 

  ھاني دمحم ، دویدار   .364
 295 -). دت( , الجامعة دار. : اإلسكندریة -. دویدار ھاني دمحم; علي البارودي] / نص مطبوع. [القانون البحري

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

3/01-343-1, 3/02-343-1 

  ھانى دمحم، دویدار   .365
دار . : اإلسكندریة -. دویدار ھانى دمحم; العریني دمحم فرید] / نص مطبوع. [مبادىء القانون التجاري والبحري

 .سم 24; . إیض. : ص 426 -. 2003, الجامعة الجدیدة

213/01-346-1, 213/02-346-1 

  ھاني، دویدار   .366
أشخاصھا ، الرحلة  - ونظامھا القانوني الخاص  -ملكیتھا :السفینة] : نص مطبوع. [مبادىء القانون البحري

 ,دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. دویدار ھاني; علي البارودي. / البیوع البحریة - النقل البحري : البحریة 
 .سم 24; . إیض. : ص 260 -. 2003

101/01-343-1, 101/02-343-1 

  ھاني، دویدار   .367
دار . : اإلسكندریة -. دویدار ھاني; دمحم فرید العریني] / نص مطبوع. [مبادىء قانون المشروع اإلقتصادي

 .سم24; . إیض. : ص 447 -. 2001, المطبوعات الجامعیة

245/01-346-1, 245/02-346-1 

  المي، حنیفة   .368
, ]ن.د: [المدیة  -. حنیفة المي; حوریة بھیاني] / نص مطبوع[الوظیفة اإلجتماعیة للملكیة العقاریة الخاصة 

  .سم21×سم30; . و 56 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-143/01 

  مامي، دیھیة   .369
جامعة یحي فارس : المدیة  - . دیھیة مامي] / نص مطبوع[مبدأالتناسب بین العقوبة التأدیبیة والخطأ المرتكب 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و59 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? :.52 - 56  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-268/01, M. 343-268/02 

  ھاني، فاطمة   .370
كلیة الحقوق والعلوم ( جامعة یحي فارس . : المدیة - . فاطمة ھاني] / نص مطبوع[الحمایة اإلداریة للبیئة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . ص 80 - . 2017/2016, )السیاسیة
???????????? :? .-? :.70 - 73.  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال  :ماستر 

M. 343-257/01, M. 343-257/02 

  المیة، لبقع   .371
] / نص مطبوع[السندات المعتمدة إلثبات الملكیة العقاریة لألراضي غیر الممسوحة في ظل التشریع الجزائري 

. + سم30×.سم21; . و55 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. لبقع المیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? : ?-  ? :57 - 60  ??????? : ?-  ? :01 - 22  
 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-372/01, M. 346-372/02 

  أحمد , ماھر  .372
; . إیض. : ص 185 -. 2005, دار الجامعیة: اإلسكندریة  - . أحمد ماھر] / نص مطبوع[إعداد وكتابة التقاریر 

  ).ابن مھالرتك و تدرب علي( - . سم 24
 9775433606ك .م.د.ر -. 183- 161. : ? -?: ???????  185.: ? : ???????????? 

56/01-001.4-1 

  ماھر،أحمد   .373
ملین دلیلك إلى الرواتب و الحوافز و مزایا و خدمات العا] : نص مطبوع[نظم األجور و الرواتب و التعویضات 

  .سم 24; . إیض. : ص 477 -. 2010, الدار الجامعیة: اإلسكندریة  - . أحمد ماھر/ 
 9774221443ك .م.د.ر - . 477.: ?: ????????????

219/01-344-1, 219/02-344-1 

  نامق حسین ، إسماعیل   .374
. سة مقارنة بالشریعة اإلسالمیةدرا: القانون المدني نموذجا ] : نص مطبوع. [العدالة وأثرھا في القاعدة القانونیة 

. : ص 328 -. 2011, .دار شتات للنشر والبرمجیات. : دار الكتب القانونیة. : مصر -. إسماعیل نامق حسین/ 
  .سم 24; . إیض

 9789773863718ك .م.د.ر -. 318 -  301. : ? -. ?: ???????  299 - 295. : ? -. ?: ???????????? 

75/01-340-1, 75/02-340-1 



  مانع ، علي   .375
دیوان : الجزائر  - . علي مانع/ نتائج دراسة میدانیة ] : نص مطبوع[عوامل جنوح األحداث في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2002, المطبوعات الجامعیة
 9961002563ك .م.د.ر - . 204 - 167. : ? - . ?: ????????????  166 - 140. : ? -. ?: ?????? 

1096/01-345-1, 1096/02-345-1 

  جمال عبد الناصر , مانع  .376
دار العلوم : الجزائر  - . جمال عبد الناصر مانع/ دراسة قانونیة سیاسیة ] : نص مطبوع[إتحادالمغرب العربي 

  .سم24; . إیض: ص  364 -. 2004, للنشر والتوزیع
 7608059961ك .م.د.ر -. 342-357: ? -?: ???????????? 320-341: ? - ?: ??????? .

99/01-341-1, 99/02-341-1 

  جمال عبد الناصر , مانع  .377
: الجزائر  -. جمال عبد الناصر مانع/ الجزء االول : المدخل و المصادر] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص 344 -. 2005, دار العلوم للنشر
 ×996180578ك .م.د.ر -. 289-323: ?-?: ???????  324-336: ? -?: ???????????? 

343.1/01-341-1, 343.1/02-341-1 

  جمال عبد الناصر , مانع  .378
جمال عبد / النظریة العامة و المنظمات العالمیة و اإلقلیمیة و المتخصصة ] : نص مطبوع[التنظیم الدولي 

  .مس24; . إیض. : ص 452 -. 2006, دار العلوم: الجزائر  -. الناصر مانع
 9961909054ك .م.د.ر -. 437-445: ?-?: ???????????? 

459/01-341-1, 459/02-341-1 

  جمال عبد الناصر , مانع  .379
جمال ) / الجوي -البحري  - البري ( المجال الوطني للدولة : الجزء الثاني] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 572 -. 2009, و التوزیع دار العلوم للنشر: الجزائر  -. عبد الناصر مانع
 9789961909508ك .م.د.ر -. 564- 548: ? ?: ????????????

343.2/01-341-1, 343.2/02-341-1 

  علي , مانع  .380
/ دراسة في علم اإلجرام المقارن ] : نص مطبوع[جنوح األحداث و التغیر اإلجتماعي في الجزائر المعاصرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 261 - . 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة. : ائرالجز - . علي مانع
 9961002326ك .م.د.ر - . 257 - 221.: ? -? : ???????????? 

297/01-345-1, 297/02-345-1 

  مانع، جمال عبد الناصر   .381
دار العلوم : لجزائر ا - . جمال عبد الناصر مانع/ دراسة قانونیة سیاسیة ] : نص مطبوع[إتحاد المغرب العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 364 -. 2004, للنشر والتوزیع
 9961805607ك .م.د.ر -. 358 -  342: ? - ? : ???????????? 341 - 319: ? -? : ?????

749/01-341-1 



  نابي ، إسماعیل   .382
جامعة یحي فارس : المدیة  - . إسماعیل نابي] / نص مطبوع[اإلستثمار عبر القیم المنقولة في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 107 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .97 - 104  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 658-15/01, M. 658-15/02 

383.  Achour  
English conversation for all [Texte imprimé] / Achour. - [s.l] : Berti, [s.d]. - P.96 ; 22 
cm. 
index alph. 

D. 423-18/01 

  ناجم ، دمحم   .384
 - الجزائر  - . دمحم ناجم; ولید شرفاوي] / نص مطبوع[نظام المراقبة بالسوار اإللكتروني في التشریع الجزائري 

 31× .سم 21; . إیض. : و 70 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : المدیة
  .قرص مضغوط. + سم

 ??????? :? .- ? : .57 - 60  ???????????? :? . - 61-66  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-125/01, M. 345-125/02 

  ي، حیاة نایل  .385
 -. سمیة رباب زوبیر, حیاة نایلي] / نص مطبوع[آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر 

. + سم 31× . سم 21; . و 79 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط

.???????????? :? . - ? :.67 - 72.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-368/01, M. 343-368/02 

  ھادي ، خضراوي   .386
 - . 1.ط -. خضراوي ھادي] / نص مطبوع[أبرز القضایا السیاسیة الدولیة المعاصرة من خالل المفاھیم والبنى 

 .سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2002, الحدیثةدار الكتب . : بیروت

1252/01-341-1 

  سمیر , ناجي  .387
 -بحوث في الجریمة وأركانھا : من حصاد الزمن] : نص مطبوع[بحوث و دراسات عملیة في القانون الجنائي 

القاھرة  -. دأسامة أبو الحسن مجاھ, سمیر ناجي.... / بحوث في التحقیق الجنائي -بحوث في اإلجراءات الجنائیة 
  .سم 24; . ص 455 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: 
 9770447196ك .م.د.ر

503/01-345-1, 503/02-345-1 

  غازي عبد الرحمن , ناجي  .388
مؤسسة حمادة للدراسات : عمان  -. 1.ط - . غازي عبد الرحمن ناجي] / نص مطبوع[الحق في الحبس للضمان 



  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2011, ]ن.د: [الیازوري  دار; الجامعیة 
 9789957491680ك .م.د.ر - . 186 - 182: ?  -? : ???????????? 

713/01-347-1, 713/02-347-1 

  ماحي، سجیة   .389
. : المدیة -. غنیة شرقي, سجیة ماحي] / نص مطبوع[ 03-10اشتغالل األراضي الفالحیة في إطار القانون رقم 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 88 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.76 - 83.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-535/01, M. 346-535/02 

  وز ماحي، قند  .390
) م1478/ه883ت (الدرر المكنونة في نوازل مازونة إلمام أبي زكریا یحیى بن موسى المازوني التلمساني 

, وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف: الجزائر  -. محند أودیر مشتان, قندوز ماحي/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[
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  إلیاس , ناصیف  .434
 -. إلیاس ناصیف/ شركة التوصیة والبسیطة و شركة المحاصة ] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

  .سم 24; مجلد . : ص 458 -. 1996, )ن.د) : (م.د(
??????? : ? - ? :397-422  ???????????? : ?- ? :425-441 

1194.4/01-346-1, 1194.4/02-346-1 

  إلیاس , ناصیف  .435
. 02.ط - . إلیاس ناصیف/ الجزء الخامس : شركة الشخص الواحد ] : نص مطبوع[ة الشركات التجاریة موسوع

  .سم 24; مجلد . : ص 341 - . 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -
 ??????? : ? -  ? :257 - 316  ???????????? : ? -  ? :317 - 333 



1194.5/01-346-1, 1194.5/02-346-1 

  إلیاس , صیفنا  .436
 -. 02.ط - . إلیاس ناصیف/ الجزء السابع : تأسیس الشركة المغفلة ] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

  .سم 24; مجلد . : ص 612 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان 
 ??????? : ? -  ? :487 - 603 

1194.7/01-346-1, 1194.7/02-346-1 

  إلیاس , ناصیف  .437
: لبنان  - . إلیاس ناصیف/ الجزء الثامن : األسھم  -الشركة المغفلة ] : نص مطبوع[وسوعة الشركات التجاریة م

 .سم 24; مجلد . : ص 551 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة

1194.8/01-346-1, 1194.8/02-346-1 

  إلیاس , ناصیف  .438
 - . 01.ط -. إلیاس ناصیف/ مجلس اإلدارة  -مغفلة الشركة ال] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

  .سم 25; . ص 528 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
? ? ????? :375 - 518 

1194.10/01-346-1, 1194.10/02-346-1 

  إلیاس , ناصیف  .439
المدیر العام  -اإلدارة رئیس مجلس  -) المساھمة ( الشركة المغفلة ] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

 25; . ص 528 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 01.ط - . إلیاس ناصیف/ ومفوضو المراقبة 
  .سم

? ? ????? :371 - 519 

1194.11/01-346-1, 1194.11/02-346-1 

  إلیاس , ناصیف  .440
: بیروت  - . 1.ط - . إلیاس ناصیف/ مقارن العقود اإلئتمانیة في القانون ال] : نص مطبوع[العقود الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 488 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010129ك .م.د.ر -. 479 - 241: ?  - ? : ???????

628/01-341-1, 628/02-341-1 

  إلیاس , ناصیف  .441
: بیروت  -. إلیاس ناصیف/ اسع الجزء الت: الشركة المغفلة ] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 446 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة
? ? ???????????? :431  - 436 

1194.9/01-346-1, 1194.9/02-346-1 

  إلیاس , ناصیف  .442
المالیة عقد ودیعة الصكوك واألوراق  -عقد الحساب الجاري : المجلد األول ] : نص مطبوع[العقود المصرفیة 

; . إیض. : ص 624 -. 2012, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . 2.ط -. إلیاس ناصیف... / في المصارف
  .سم 24

 9786144011072ك .م.د.ر - . 608 - 603: ?  -? : ???????????? 



1105.1/01-346-1, 1105.1/02-346-1 

  الیاس , ناصیف  .443
. ص 413 -. ت . د , توزیع المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  - . الیاس ناصیف] / نص مطبوع[ BOTعقد أل 

 ).6سلسلة أبحاث قانونیة مقارنة، ( -. سم24; مجلد : 

742/01-346-1, 742/02-346-1 

  الیاس , ناصیف  .444
م : لبنان  - . الیاس ناصیف/ العقود التجاریة : الجزء الثامن ] : نص مطبوع[موسوعة الوسیط في قانون التجارة 

 .سم24; مجلد . : ص 450 - . 2008, ك ح

1203.8/01-346-1, 1203.8/02-346-1 

  الیاس , ناصیف  .445
توزیع : بیروت  - . الیاس ناصیف/ العقد اإللكتروني في القانون المقارن ] : نص مطبوع[العقود الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 624 - . 2009, منشورات الحلبي
 ????? :? .- ? : .325  - 614 . 

524/01-341-1, 524/02-341-1 

  دمحم غازي , ناصر الجنابي  .446
دار : لبنان  -. 1.ط -. دمحم غازي ناصر الجنابي] / نص مطبوع[التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام 

  .سم 25; . إیض. : ص 407 -. 2010, الحلبي الحقوقیة
 9786144010198ك .م.د.ر - . 365 - 295.: ? -  .?: ???????. 403 - 367.: ? -. ?: ????????????

642/01-341-1, 642/02-341-1 

  دمحم علیوي , ناصر  .447
دار الثقافة للنشر : عمان  - . 1.ط -. دمحم علیوي ناصر. / بین الشریعة والقانون] : نص مطبوع[الحضانة 
  .سم 25; . إیض. : ص 303 -. 2010, والتوزیع

 9789957165758ك .م.د.ر - . 303 - 287.: ? -. ?: ????????????

1048/01-346-1, 1048/02-346-1 

  سوزي عدلي , ناشر  .448
 -. سوزي عدلي ناشر] / نص مطبوع[ظاھرة التھریب الضریبي الدولي وآثارھا على اقتصادیات الدول النامیة 

  ).ة القانونیةالمكتب( - . سم 24; . إیض. : ص286 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 . ???????????? : ? - ? :.271 - 280 

39/01-341-1, 39/02-341-1 

  ناصر، الھاشمي   .449
دار : عمان  -. الھاشمي ناصر/  Terrorism= الجذور،المظاھر و سبل المكافحة ] : نص مطبوع[اإلرھاب 

  .سم24; . إیض. : ص360 -. 2016, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957329686ك .م.د.ر - . 343-358? -?.??????

1158/01-341-1, 1158/02-341-1 



  ناصر، ریان عادل   .450
 -. 2016, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. ریان عادل ناصر] / نص مطبوع[حق الرجوع عن العقد 

  .سم25; . إیض. : ص205
 9786144363096ك .م.د.ر - . 189-199? -?.??????

1494/01-346-1, 1494/02-346-1 

  مریم , ناصرى  .451
 -. 1.ط - . مریم ناصرى] / نص مطبوع[فعالیة العقاب على اإلنتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 364 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773791017ك .م.د.ر - . 354 - 343: ?  -? : ???????????? 

699/01-341-1, 699/02-341-1 

  ناصري، بسمة   .452
: المدیة  -. بسمة ناصري; نوال برنو] / نص مطبوع[التنظیم الرسمي وغیر الرسمي في المؤسسات الجزائریة 

  .سم21×سم30; . و 72 -. 2012/2011, ]ن.د[
???????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-09/01 

  ناصري، جلول   .453
كلیة الحقوق . : الجزائر -. دمحم أحمدي, جلول ناصري] / نص مطبوع[إبرام اتفاقیات تفویض المرفق العام 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 93 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
.???????????? :? . - ? :.67 - 70.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : م د  ل -ماستر

M. 343-347/01, M. 343-347/02 

  ماجد دمحم , الفي  .454
: عمان  -. 01.ط -. ماجد دمحم الفي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2009, التوزیع دار الثقافة للنشر و
 9957163846ك .م.د.ر - . 320- 307.: ? ? : ???????????? 

960/01-346-1, 960/02-346-1 

  إبراھیم , نافع  .455
مركزاألھرام للترجمة :  القاھرة -. 1.ط - . إبراھیم نافع] / نص مطبوع[كابوس اإلرھاب و سقوط األقنعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 1994, والنشر
 ???????????? : ?- ? :.216 

94/01-345-1, 94/02-345-1 

  نذیر،شوقي   .456
المركز الجامعي : الجزائر  - . شوقي نذیر] / نص مطبوع[مجلة اإلجتھاد للدراسات القانونیة و اإلقتصادیة 

 .سم24; . ص378 -. 2012, تامنراست

1/01 340-100- ع /P 



  نذیرة، قطاش   .457
جامعة : المدیة  -. قطاش نذیرة; حاج أحسن إیمان] / نص مطبوع[النظام القانوني لألمالك الوطنیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و84 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :72 - 78  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-344/01, M. 346-344/02 

  الحسین بن شیخ , آث ملوي  .458
 - . 3.ط - . الحسین بن شیخ آث ملوي/ وسائل المشروعیة ] : نص مطبوع[دروس في المنازعات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 520 -. 2007, دار ھومة: الجزائر 
 6968669961978ك .م.د.ر

287/01-342-1, 287/02-342-1 

  لحسن بن الشیخ , أث ملویا  .459
 - . 4.ط -. لحسن بن الشیخ أث ملویا/ الجزء األول ] : نص مطبوع[المنتقى في قضاء مجلس الدولة , 1:ج

  .سم 24; . إیض. : ص 432 -. 2006, دار ھومة: الجزائر 
  2623669961ك .م.د.ر

 1:ج, : محتوي في 

175.1/01-342-1, 175.1/02-342-1 

  لحسن بن الشیخ , أث ملویا  .460
 -. 3.ط - . لحسن بن الشیخ أث ملویا/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[المنتقى في قضاء مجلس الدولة , 2:ج

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2008, دار ھومة: الجزائر 
  3732669961978ك .م.د.ر

 2:ج, : محتوي في 

175.2/01-342-1, 175.2/02-342-1 

  لحسن بن الشیخ , أث ملویا  .461
لحسن بن الشیخ أث .............. / دراسة فقھیة ، قانونیة وقضائیة مقارنة ] : نص مطبوع[المنتقى في عقد البیع 

  .سم24; غالف ملون . : ص 570 -. 2008, دار ھومة: الجزائر  -. 3.ط -. ملویا
 0890669961978ك .م.د.ر

861/01-346-1, 861/02-346-1 

  لحسن بن الشیخ , أث ملویا  .462
: الجزائر  -. لحسن بن الشیخ أث ملویا/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع[المنتقى في قضاء مجلس الدولة , 4: ج

  .سم 24; . إیض. : ص 512 - . 2012, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع
  9789961656167ك .م.د.ر

 4: ج, : محتوي في 

175.4/01-342-1, 175.4/02-342-1 

  لحسین بن الشیخ , آث ملویا  .463
لحسین / الجرائم ضد األسرة واآلداب العامة، الجرائم ضد األموال ] : نص مطبوع[المنتقى في القضاء الجزائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 431 -. 2010, دار ھومة: الجزائر  -. بن الشیخ آث ملویا
 9789961653760ك .م.د.ر



758/01-345-1, 758/02-345-1 

  لحسین بن شیخ , آث ملویا  .464
........ / التعلیق على قرارات المحكمة العلیا: الجزء األول ] : نص مطبوع[المنتقي في قضاء األحوال الشخصیة 

  .سم24; . ص813 -. 2005, دار ھومة: الجزائر  -. لحسین بن شیخ آث ملویا
 3841669961ك .م.د.ر

363.1/01-346-1, 363.1/02-346-1 

  لحسین بن شیخ , آث ملویا  .465
 - . لحسین بن شیخ آث ملویا... / القواعد األساسیة لإلثبات] : نص مطبوع[مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 350 -. 2004, دار ھومة: الجزائر 
 9961665910ك .م.د.ر -.  338 - 327.: ? -. ?: ??????? 

253/01-347-1, 253/02-347-1 

  لحسین بن شیخ , آث ملویا  .466
 Droit contunier Amazigh= الكتاب األول في القانون الجزائي ] : نص مطبوع[القانون العرفي األمازیغي 

  .سم 23; . إیض. : ص 208 -. 2006, دار الخلدونیة: الجزائر  - . لحسین بن شیخ آث ملویا/ 
 8121529961ك .م.د.ر - . 195 - 189.: ? -? : ???????????? 

134.1/01-340-1, 134.1/02-340-1 

  لحسین بن شیخ , آث ملویا  .467
, دار ھومة: الجزائر  -. لحسین بن شیخ آث ملویا.. / أحكام الطالق و أسبابھ ] : نص مطبوع[بحوث في القانون 

  .سم24; غالف ملون . : ص 258 -. 2003
 2458669961ك .م.د.ر -. 243-244: ? -?: ????????????

447/01-346-1, 447/02-346-1 

  حسین بن شیخ , آث ملویا  .468
 - . حسین بن شیخ آث ملویا/ المسؤولیة بدون خطأ : الكتاب الثاني] : نص مطبوع[دروس في المسؤولیة اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص128 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط
 6123529961978ك .م.د.ر

296.2/01-342-1, 296.2/02-342-1 

  حسین بن شیخ , آث ملویا  .469
حسین بن / نظام التعویض في المسؤولیة اإلداریة : الكتاب الثالث ] : نص مطبوع[دروس في المسؤولیة اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 136 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط - . شیخ آث ملویا
 3124529961778ك .م.د.ر

296.3/01-342-1, 296.3/02-342-1 

  حسین بن شیخ , آث ملویا  .470
حسین بن شیخ آث / المسؤولیة على أساس الخطأ : الكتاب األول ] : نص مطبوع[دروس في المسؤولیة اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 208 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط -. ملویا
 9122529961978ك .م.د.ر - .  461 - 437.: ? -. ?: ??????????? 

296.1/01-342-1, 296.1/02-342-1 



  حسین بن شیخ , آث ملویا  .471
تعریف القانون، ممیزات : النظریة العامة للقانون: الكتاب األول] : نص مطبوع[مدخل إلى دراسة القانون 

دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. یاحسین بن شیخ آث ملو.... / القاعدة القانونیة، التقسیمات األساسیة للقانون
  .سم 22; . إیض. : ص 294 -. 2017, والنشر والتوزیع

 9789931032519ك .م.د.ر

206.1/01-340-1, 206.1/02-340-1 

  لحسین بن شیخ , .آث ملویا  .472
بن شیخ  لحسین. / دراسة قانونیة، فقھیة وقضائیة مقارنة] : نص مطبوع[المنتقى في قضاء اإلستعجال اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 294 -. 2007, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. 2.ط -. آث ملویا
 9789961650585ك .م.د.ر

705/01-347-1, 705/02-347-1 

 آث ملویا، لحسین بن الشیخ   .473
دراسة تفسیریة: قانون األسرة  [Texte imprimé] :  27المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بموجب األمر 

تفسیر نموذجي 2005فبرایر   = Code de la famille:article avec / الجزائر  -. لحسین بن الشیخ آث ملویا
سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2014, دار الھدى:  . 

ISBN 9789947266199 

1471/01-346-1, 1471/02-346-1 

  آث ملویا، لحسین بن الشیخ   .474
لحسین / دراسة قانونیة فقھیة وقضائیة مقارنة ] : نص مطبوع[رسالة في طالق الخلع , نیةسلسلة دراسات قانو
  .سم 23; . ص 318 - . 2013, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. بن الشیخ آث ملویا

  9789961658222ك .م.د.ر
 سلسلة دراسات قانونیة: محتوي في 

1482/01-346-1, 1482/02-346-1 

  آث ملویا، لحسین بن الشیخ   .475
توقیف،  -اإلستعجال ] : نص مطبوع[اإلستعجاالت الفوریة : رسالة في اإلستعجاالت اإلداریة الجزء األول في

. ص 494 -. 2015, دار ھومة: الجزائر  -. لحسین بن الشیخ آث ملویا/ حریة، اإلستعجال التحفظي  -اإلستعجال
  .سم 24; . إیض: 

 9789931031208ك .م.د.ر -. 477 - 353.: ? - .?: ???????

656/01-342-1, 656/02-342-1 

  آث ملویا، لحسین بن شیخ   .476
الوكالة  -الوكالة التجاریة  - الوكالة العادیة : دراسة فقھیة، قانونیة، وقضائیة مقارنة ] : نص مطبوع[عقد الوكالة 

. ص 286 -. 2015- 2014, دار ھومة: الجزائر  -. 2.ط - . لحسین بن شیخ آث ملویا... / عقد العمولة -الظاھرة 
  .سم 22; . إیض: 
 9789961657577ك .م.د.ر

1456/01-346-1, 1456/02-346-1 

  آث ملویا، لحسین بن شیخ   .477
دار : الجزائر  - . لحسین بن شیخ آث ملویا] / نص مطبوع[المنتقى في قضاء محمكة التنازع ومجلس الدولة 



  .سم 24; . إیض. : ص 406 -. 2014, شر والتوزیعھومة للطباعة والن
 9789961659977ك .م.د.ر

966/01-347-1, 966/02-347-1 

  آث ملویا، لحسین بن شیخ   .478
إلى  -1982من سنة ( مدعما بإجتھاد المجلس األعلى والمحكمة العلیا ] : نص مطبوع[المرشد في قانون األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 719 -. 2015, دارھومة: الجزائر  - .لحسین بن شیخ آث ملویا) / 2014سنة 
 9789931030164ك .م.د.ر -. 708 - 483.: ? - .?:???????

1464/01-346-1, 1464/02-346-1 

  آث ملویا، لحسین بن شیخ   .479
باعة دار ھومة للط: الجزائر  -. لحسین بن شیخ آث ملویا] / نص مطبوع[المرشد في قانون الجنسیة الجزائریة 

  .سم 22; . إیض. : ص 319 -. 2016, والنشر والتوزیع
 9789931032267ك .م.د.ر -. 311 - 190.: ? - . ?: ???????

1165/01-341-1, 1165/02-341-1 

  آث ملویا، حسین بن شیخ   .480
ء بخصوص الطبیعة القانونیة ألرا 2001/06/11تعلیق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في , دراسات قانونیة

نطاق إختصاص السلطات اإلداریة المستقلة دراسة حالة تنظیم  - لجان الوالئیة في مادة الوظیف العمومي 
فوزي ] / نص مطبوع... [ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة

جانفي , تشارات والخدمات التعلمیةمركز البصیرة للبحوث واإلس: الجزائر  - . حسین بن شیخ آث ملویا; أوصدیق
  .سم 23; . إیض. : ص 143 -. 2008

 2001/06/11تعلیق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في =  79881112د .م.د.ر -. تصدر كل ثالثة أشھر
نطاق إختصاص السلطات اإلداریة  -بخصوص الطبیعة القانونیة ألراء لجان الوالئیة في مادة الوظیف العمومي 

  ...لة دراسة حالة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیةالمستق
 2008جانفي , 1.ع, دراسات قانونیة: في 

1/01 340-37- ع /P, 1/02 340-37-ع /P 

  ھبھوب ، دمحم نسیم   .481
; مروة قبقوب] / نص مطبوع[ 19دور الضبط اإلداري في حمایة الحقوق والحریات في ظل وباء كورونا كوفید 

; . إیض. : و 97 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. دمحم نسیم ھبھوب
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21

 ???????????? :? .- ? : .82 - 94  
 2021/2020) : المدیةجامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-452/01, M. 343-452/02 

  ونوقي، جمال   .482
دار ھومة للطباعة و : الجزائر  - . جمال ونوقي] / نص مطبوع[جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر 

  .سم 22; . إیض. : ص 270 -. 2013, النشر و التوزیع
 9789961657065ك .م.د.ر -. 266 -  247.: ?- .?: ??????? 245 -  235.: ?- .?: ???????

1163/01-341-1, 1163/02-341-1 

  ولھي، المختار   .483
: الجزائر  -. المختار ولھي] / نص مطبوع[القضاء الدولي الجنائي واإلنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني 



  .سم 21× . سم 30; . و 353 -. 2016/2015, )1-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق 
???????????? :? .-? :.329 - 345.  

 2016/2015) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-99/01 

  یحي إسماعیل , نبھان  .484
دار یافا : عمان  - . 01.ط -. یحي إسماعیل نبھان] / نص مطبوع[مناھج البحث العلمي بین النظریة والتطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 163 -. 2009, عالعلمیة للنشر و التوزی
 ????????????: 

20/01-001.4-1, 20/02-001.4-1 

  وماحنوس ، فاطمة   .485
كلیة الحقوق : الجزائر  - . فاطمة وماحنوس] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة الدولیة لمواجھة العنف ضد المرأة 

  .سم 31×  سم 21; . إیض. : و 327 -. 2018/2017, )1-جامعة الجزائر(
 ???????????? :? .- ? : .328 - 348  ??????? :? .- ? : .349  - 359  

 2018/2017) : جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-125/01 

  وماحنوس ،صادق   .486
جامعة : المدیة  -. وسصادق وماحن] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لصیغ إستغالل العقار االفالحي في الجزائر 

  .سم 21×.سم30; . و 175 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق ( الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتو یحى فارس: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-168/01, M. 346-168/02 

  عالء محي الدین مصطفى , أبو أحمد  .487
فى منازعات العقود اإلداریة الدولیة فى ضوء القوانین الوضعیة و المعاھدات الدولیة و أحكام محاكم  التحكیم
, دار الجامعة: اإل سكندریة  -. عالء محي الدین مصطفى أبو أحمد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم 
  .سم24; . إیض. : ص 512 -. 2008

 ???????????? :?- ? :471-495 

385/01-341-1, 385/02-341-1 

  أبو لحیة، نور الدین   .488
, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . نور الدین أبو لحیة] / نص مطبوع[الزواج والطالق وحقوق األوالد والصغار 

  ).مكتبة األسرة المسلمة( - . سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2009
 9773501090ك .م.د.ر

1265/01-346-1, 1265/02-346-1 

  أحمد محمود , أبو ھشھش  .489
دار الثقافة : عمان  -. 1.ط -. أحمد محمود أبو ھشھش] / نص مطبوع[الصلح وتطبیقاتھ في األحوال الشخصیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2010, للنشر والتوزیع
 6496169957ك .م.د.ر - . 272 - 265: ?  -? : ???????????? 

1002/01-346-1, 1002/02-346-1 



  أحمد دمحم , أبو مصطفى  .490
أحمد دمحم أبو / من الدستور  179دراسة مقارنة في ضوء المادة ] : نص مطبوع[اإلرھاب و مواجھتھ جنائیا 

  .سم24; مجلد . : ص 642 -. 2007, منشأة المعارف: القاھرة  - . مصطفى
 9555245977ك .م.د.ر -. 587-624: ? -?: ???????????? 

550/01-345-1, 550/02-345-1 

  أبو الوفا ، أبو الوفا دمحم   .491
أبو / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[جریمة اإلدعاء بتزویر شیك في ضوء قانون التجارة الجدید 

  .سم24; . إیض. : ص156 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . الوفا دمحم أبو الوفا
 ???????????? :? .- ?: .137 - 151 . 

972/01-345-1, 972/02-345-1 

  أبو الوفا دمحم , أبو الوفا  .492
 - . 1.ط - . أبو الوفا دمحم أبو الوفا] / نص مطبوع[فعالیة المحاكمة الجنائیة وضمان رد المال العام المعتدى علیھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 130 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9773282368ك .م.د.ر - . 125 - 115.: ? -? : ???????????? 

414/01-345-1, 414/02-345-1 

  أبو الوفا دمحم , أبو الوفا  .493
أبو الوفا دمحم ] / نص مطبوع[التأصیل الشرعي و القانون لمكافحة الجماعات اإلرھابیة فكرا و تنظیما و ترویجا 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2006 ,دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. أبو الوفا
 9773272392ك .م.د.ر - . 213 - 197.: ? -? : ???????????? 

485/01-345-1, 485/02-345-1 

  أحمد , أبو الوفا  .494
. : ص200 -. 2006, المجلس األعلى للثقافة: القاھرة  -. أحمد أبو الوفا] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض
 9774370791ك .م.د.ر

284/01-341-1, 284/02-341-1 

  أحمد , أبو الوفا  .495
أحمد أبو ....... / التعریف بھا ، و تحدید أركانھا ، و تكییفھا ] : نص مطبوع[نظریة األحكام في قانون المرافعات 

  ).القانونیة الكتب( - . سم 24; غالف ملون . : ص 920 -. 1988, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . الوفا
 8444103977ك .م.د.ر -. 3-10: ? -?: ???????????? 

402/01-347-1, 402/02-347-1 

  أحمد , أبو الوفا  .496
.... الجزاء في قانون المرافعات و الشروط األساسیة ألعمالھ ] : نص مطبوع[نظریة الدفوع في قانون المرافعات 

الكتب ( - . سم 24; غالف ملون . : ص 972 -. 1987, ارفمنشأة المع: اإلسكندریة  -. أحمد أبو الوفا/ 
  ).القانونیة

 9354103977ك .م.د.ر -. 6-10: ? -?: ???????????? 

529/01-347-1, 529/02-347-1 



  أحمد , أبو الوفا  .497
 عبء اإلثبات ، المحررات الرسمیة و العرفیة ، اإلقرار و] : نص مطبوع[التعلیق على نصوص قانون اإلثبات 

 -. سم 24; غالف ملون . : ص 424 -. 1986, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد أبو الوفا..... / الیمین 
  ).الكتب القانونیة(
 7307103977ك .م.د.ر

528/01-347-1, 528/02-347-1 

  أحمد , أبو الوفا  .498
أوامر األداء  - قاضي التنفیذ  - عد العامة دراسة للقوا] : نص مطبوع[إجراءات التنفیذفي المواد المدنیة و التجاریة 

; غالف ملون . : ص 1040 -). دت( , منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد أبو الوفا....... / الحجوز المختلفة -
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24

 ???????????? :?-? :4-9 

401/01-347-1, 401/02-347-1 

  أحمد , أبو الوفا  .499
] نص مطبوع[ 1982دولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة و الوطنیة و سلوك الدول و إتفاقیة القانون ال

  .سم24; . إیض. : ص 436 -. 2006, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. أحمد أبو الوفا/ 
 ×977049769ك .م.د.ر - . 411-420.: ? - .?: ???????????? .

202/01-341-1 

  أحمد , أبو الوفا  .500
أحمد أبو / في القانون الدولي و في الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[النظریة العامة للقانون الدولي اإلنساني 

 .سم24; . إیض. : ص 241 - . 2006, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . الوفا

213/01-341-1, 213/02-341-1 

  حمد أ, أبو الوفا  .501
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. أحمد أبو الوفا] / نص مطبوع[القانون الدولي و العالقات الدولیة 

 .سم24; . إیض. : ص560 -. 2006, والتوزیع

253/01-341-1 

  أحمد , أبو الوفا  .502
دار المطبوعات : إلسكندریة ا -. أحمد أبو الوفا] / نص مطبوع[لجزء األول : مدونة الفقھ والقضاء في المرفعات

 .سم 25; . إیض. : ص 756 -. 2007, الجامعیة

1/01-347-1 

  أحمد , أبو الوفا  .503
: اإلسكندریة  - . أحمد أبو الوفا... / الرضاء بھ -عقد التحكیم وطبیعتھ ] : نص مطبوع[عقد التحكیم وإجراءاتھ 

  .مس 24; . إیض. : ص 349 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة
 ???????????? : ?-  ? :03 - 09 

648/01-347-1, 648/02-347-1 

  أحمد , أبو الوفا  .504
] / نص مطبوع[مع إشارة خاصة لما ھو مطبق في مصر ) علما وعمال(قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 584 -. 2012, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 3.ط -. أحمد أبو الوفا
 978978869ك .م.د.ر

728/01-341-1, 728/02-341-1 

  أحمد , أبو الوفا  .505
: القاھرة  -. 2.ط - . أحمد أبو الوفا/ دراسة قانونیة ] : نص مطبوع[جامعة الدول العربیة كمنظمة دولیة إقلیمیة 

  .سم 24 ;. إیض. : ص 633 - . 2012, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 97897886ك .م.د.ر - . 633 - 625.: ? -? : ????????????

732/01-341-1, 732/02-341-1 

  أبو الوفا، أحمد   .506
ما ال یجوز فیھ  -الرضاء بھ وشوائب ھذا الرضاء  -عقد التحكیم بالقضاء وبالصلح : التحكیم بالقضاء وبالصلح 

. : ص 318 - . 2007, دار المطبوعات الجامعیة: سكندریة اإل -. أحمد أبو الوفا] / نص مطبوع... [التحكیم
 .سم 25; . إیض

632/01-347-1, 632/02-347-1 

  أبو اللیل، إبراھیم الدسوقي   .507
 The Interest Requirement in Public Law] = نص مطبوع[شرط المصلحة في دعاوى القانون العام 

Litigations  /دیسمبر , مجلس النشر العلمي: الكویت  -. مي صالح الوھیبيسا, إبراھیم الدسوقي أبو اللیل
  ).4; مجلة الحقوق ( - . سم 24; . إیض. : ص 80 -. 2001

 شرط المصلحة في دعاوى القانون العام=  10296069د .م.د.ر -. تصدر كل ثالثة أشھر

4.2/01 340-40- ع /P 

  ابراھیم , أبو النجا  .508
األحكام العامة طبقا لقانون التأمین الجدید الصادر : الجزء األول ] : مطبوع نص. [التأمین في القانون الجزائري

 333 -). ت.د(, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. 3ط  - . ابراھیم أبو النجا. / 1970أوت سنة  9بتاریخ 
 ).سلسلة دروس العلوم القانونیة( - . سم 27; . إیض. : ص

129.1/01-346-1, 129.1/02-346-1 

  أبو النجا، إبراھیم   .509
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . 03.ط -. إبراھیم أبو النجا] / نص مطبوع[محاضرات في فلسفة القانون 

 ).دروس العلوم القانونیة( -. سم 27; . إیض. : ص 140 -. 1992, الجامعیة

42/01-340-1, 42/02-340-1 

  أبو المجد ، أشرف عبد الفتاح   .510
دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[النظام السیاسي المقترح لمصر على ضوء المباديء الدستوریة العامة مالمح 

منشأة : اإلسكندریة  -. أشرف عبد الفتاح أبو المجد/ للواقع الدستوري المصري ومقارنة مع الدساتیر المعاصرة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص201 -. 2014, المعارف

 9789770320457ك .م.د.ر - . 201 - 193.: ? -. ?: ???????????? 

632/01-342-1, 632/02-342-1 

  أشرف عبد الفتاح , أبو المجد دمحم  .511
دراسة مقارنة بین التشریع الفرنسي ونصوص ] : " نص مطبوع[تسبیب القرارات اإلداریة أمام قاضي اإللغاء 



. ص 664 -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. جد دمحمأشرف عبد الفتاح أبو الم.... / القانون المصري مع 
  .سم 24; . إیض: 

 9770315311ك .م.د.ر -.  658 - 635.: ? -. ?: ???????????? . 633 - 617.: ? -. ?: ??????? 

362/01-342-1, 362/02-342-1 

  أشرف عبد الفتاح , أبو المجد  .512
دراسة مقارنة بین النظام ] : نص مطبوع[سبیب القرارات اإلداریة موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة في ت

أشرف عبد / القانوني الفرنسیي و المصري مع أحدث األحكام القضائیة و االراء الفقھیة الفرنسیة و المصریة 
:  .ص  594 - . 2008, الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات: القاھرة  - . 01.ط -. الفتاح أبو المجد

  .سم 24; . إیض
ك .م.د.ر -.  594 -  589. :? -. ?: ???????????? .  589 - 547.: ?  -. ?: ??????? 

9789776274716 

365/01-342-1, 365/02-342-1 

  دمحم إبراھیم , أبو الھیجاء  .513
الدار العلمیة : عمان  -. دمحم إبراھیم أبو الھیجاء/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التعاقد بالبیع بواسطة اإلنترنت 

 ).471; سلسلة الرسائل القانونیة ( - . سم24; غالف ملون . : ص78 -. 2002, الدولیة

446/01-346-1, 446/02-346-1 

  دمحم إبراھیم , أبو الھیجاء  .514
 - التحكیم  -الوساطة و التوفیق  -الوسائل اإللكترونیة لفض المنازعات ] : نص مطبوع[التحكیم اإللكتروني 

 160 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. دمحم إبراھیم أبو الھیجاء/ المفاوضات المباشرة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9957163839ك .م.د.ر -. 97-150: ? -?: ???????  151-160: ? -?: ???????????? 

551/01-347-1, 551/02-347-1 

  دمحم إبراھیم , أبو الھیجاء  .515
المنازعات العقدیة و -القانون الواجب التطبیق  - العقود اإللكترونیة ] : نص مطبوع[عقود التجارة اإللكترونیة 

; . إیض. : ص 170 -. 2004, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. دمحم إبراھیم أبو الھیجاء. / غیر العقدیة 
  .سم24

 306116997ك .م.د.ر

238/01-341-1 

  خیر ، السید مصطفى أحمد أبو ال  .516
 - . السید مصطفى أحمد أبو الخیر] / نص مطبوع[المقاومة العربیة اإلسالمیة في القانون الدولي المعاصر 

  .سم24; . إیض. : ص 354 -. 2011, مكتبة إیتراك: القاھرة  -. 01.ط
 9789773732116ك .م.د.ر

781/01-341-1 

  أحمد مصطفى , أبو الخیر  .517
أحمد مصطفى ] / نص مطبوع[بیة في القانون الدولي والعالقات الدولیة و المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة اللغة العر
  .سم24; . إیض. : ص 64 -. 2004, مكتبة نانسي دمیاط: مصر  -. أبو الخیر

 5525867977ك .م.د.ر -. 63- 61: ? - ?: ???????????? .



178/01-341-1, 178/02-341-1 

  مصطفى أحمد , أبو الخیر  .518
مصطفى أحمد أبو ] / نص مطبوع[الطرق القانونیة لمحاكمة إسرائیل قادة وأفراد في القانون الدولي بالوثائق 

 .سم 24; . ص 284 - . 2009, إتراك للنشر و التوزیع: القاھرة  -. 01.ط -. الخیر

679/01-345-1, 679/02-345-1 

  السید , أبو الخیر  .519
إیتراك للطباعة : القاھرة  - . السید أبو الخیر] / نص مطبوع[مة األلیات ووسائل الحمایة إستراتیجیة فرض العول

  .سم24; . ص294 -. 2008, والنشر
 3135383977ك .م.د.ر

1-341-1206/01 

  السید , أبو الخیر  .520
التجربة -لعراقیة التجربة ا- دراسة قانونیة سیاسیة ] : نص مطبوع[الشركات العسكریة و األمنیة الدولیة الخاصة 

  .سم27; . ص267 -. 2008, إیتراك للطباعة والنشر: القاھرة  -. السید أبو الخیر/ اإلفریقیة 
 9773831321ك .م.د.ر

1-341-1212/01 

  السید مصصطفى أحمد , أبو الخیر  .521
مكتبة : لقاھرة ا - . 01.ط -. السید مصصطفى أحمد أبو الخیر] / نص مطبوع[الدولة في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 411 -. 2009, إیترك
 9773831620ك .م.د.ر

483/01-341-1, 483/02-341-1 

  السید مصطفى أحمد , أبو الخیر  .522
: القاھرة  - . السید مصطفى أحمد أبو الخیر] / نص مطبوع[أزمات السودان الداخلیة و القانون الدولي المعاصر 

  .سم24; . إیض. : ص 309 -. 2006, .والتوزیع إیتراك للطباعة والنشر
 9773830551ك .م.د.ر

354/01-341-1 

  عادل السعید دمحم , أبو الخیر  .523
. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عادل السعید دمحم أبو الخیر] / نص مطبوع[البولیس اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 516 -
 9770145432ك .م.د.ر - . 509 - 487.: ? -. ?: ???????????? 

285/01-342-1, 285/02-342-1 

  أبو الخیر، مصطفى   .524
. مصطفى أبو الخیر] / نص مطبوع[الطرق القانونیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة بسوریا في القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص239 -. 2016, دار المناھج للنشر و التوزیع: عمان  -
 9957183806ك .م.د.ر -. 239. ?. ??????

1157/01-341-1, 1157/02-341-1 



  سید , أبو الیزید  .525
دار الكتب : القاھرة  -. سید أبو الیزید... / القانون المدني و القوانین المكملة لھ] : نص مطبوع[المواعید القانونیة 

  .سم24; مجلد . : ص 221 -. 2005, القانونیة
 4060386977ك .م.د.ر

724/01-346-1, 724/02-346-1 

  أحمد , أبو الروس  .526
/  -حبسھ  - القبض علیھ وتفتیشھ وتفتیش مسكنھ  - تلبسھ بالجریمة  - إعترافھ  -إستجوابھ ] : نص مطبوع[المتھم 

 .)المكتبة القانونیة( -. سم 24; . ص 526 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أحمد أبو الروس

491/01-345-1, 491/02-345-1 

  أحمد , أبو الروس  .527
أنواعھا وطرق تعطیھا ومناطق إنتاجھا وأسباب  -المخدرات ] : نص مطبوع[مشكلة المخدرات واإلدمان 

إستخدام كالب الشرطة ووسائل اإلستشعار من البعد واإلختیارات اللونیة والوسائل الكروماتوجرافیة  - إنتشارھا 
 - . أحمد أبو الروس... / على المخدرات وتطبیقات عملیة للتعرف على كل أنواع المخدراتفي التعرف 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 518 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 

126/01-345-1 

  أحمد , أبو الروس  .528
 - . أحمد أبو الروس] / نص مطبوع[ 1999لسنة  174أحكام الكمبیالة و الشیك طبقا لقانون التجارة الجدید رقم 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 253 - . 2002, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة 

738/01-346-1, 738/02-346-1 

  أحمد دمحم , أبو الروس  .529
] : نص مطبوع[اإلفالس الموسوعة التجاریة الحدیثة في األعمال والعقود واألوراق التجاریة وعملیات البنوك و

غالف مصور و . : ص 580 -). ت.د(, الدار الجامعیة: اإلسكندریة  - . أحمد دمحم أبو الروس/ الكتاب الثاني 
  .سم24; ملون 

 ???????????? :?-? :563-564 

1200.2/01-346-1, 1200.2/02-346-1 

  أحمد بسیوني , أبو الروس  .530
 -أحكام محكمة النقض في جریمة النصب  -نونیة لجریمة النصب دراسة قا] : نص مطبوع[جرائم النصب 

أحمد بسیوني أبو ... / سمات جریمة النصب من حیث الجریمة  -تطبیقات عملیة ألسالیب النصب المختلفة 
  .سم 24; . إیض. : ص 340 - . 1986, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. الروس

 ???????????? : ?- ? :.327 

120/01-345-1, 120/02-345-1 

  أحمد بسیوني , أبو الروس  .531
أحمد / الكتاب األول ] : نص مطبوع.... [الموسوعة التجاریة الحدیثة في التجار و الشركات و المحال التجاریة 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 722 -). دت( , دار الجامعیة: اإلسكندریة  -. بسیوني أبو الروس
????????? ??? :?-? :711-712 

1200.1/01-346-1, 1200.1/02-346-1 



  أحمد بسیوني , أبو الروس  .532
خصائص  -التحقیق في الدعوى الجنائیة ] : نص مطبوع[التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و األدلة الجنائیة 

. 2008, مكتب الجامعي الحدیثال: اإلسكندریة  -. 02.ط -. أحمد بسیوني أبو الروس.......... / التحقیق اإلبتدائي 
  .سم 24; . إیض. : ص 809 -

 ???????????? : ? :.799 

642/01-345-1, 642/02-345-1 

  أحمد , أبو السعود  .533
 -. 1.ط - . أحمد أبو السعود. / دراسة تحلیلیة شاملة] : نص مطبوع. [عقد التأمین بین النظریة والتطبیق

  .سم 24; . إیض. : ص 594 -. 2008, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9773790635ك .م.د.ر - . 586 - 585: ?  -? : ???????????? 

269/01-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .534
دار . : اإلسكندریة -. رمضان أبو السعود. / مصادر اإللتزام] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزام

 .سم24; . ضإی. : ص516 -. 2002, المطبوعات الجامعیة

185/01-346-1, 185/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .535
. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . رمضان أبو السعود] / نص مطبوع[التأمینات الشخصیة و العینیة 

 .سم24; غالف ملون . : ص475 -

682/01-346-1, 682/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .536
: اإلسكندریة  -. رمضان أبو السعود/ األحكام العامة في اإلیجار ] : نص مطبوع[اة عقد اإلیجار العقود المسم

 .سم24; . ص 304 -. 2001, الفتح للطباعة والنشر

599/01-346-1, 599/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .537
: اإلسكندریة  - . بو السعودرمضان أ] / نص مطبوع[الموجز في شرح أحكام األحوال الشخصیة لغیر المسلمین 

  .سم 24; . ص 336 -. 1997, دار المكبوعات الجامعیة
 9255036977ك .م.د.ر

603/01-346-1, 603/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .538
طبعة منقحة ومزیدة باألحكام التي تضمنھا مشروع القانون ] : نص مطبوع. [شرح قانون األسرة لغیر المسلمین

. 2002, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . 2.ط  - . رمضان أبو السعود... / ل الشخصیةالموحد لألحوا
 .سم 23; . إیض. : ص 586 -

143/01-346-1, 143/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .539
. : ریةاإلسكند - . 2.ط - . رمضان أبو السعود] / نص مطبوع. [شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة

 .سم24; . إیض. : ص426 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر



209/01-346-1, 209/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .540
 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . رمضان أبو السعود] / نص مطبوع. [مصادر اإللتزام

 .سم 24; . إیض. : ص 516

312/01-346-1, 312/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .541
. : اإلسكندریة -. رمضان أبو السعود. / أحكامھا ومصادرھا] : نص مطبوع. [الوجیز في الحقوق العینیة األصلیة

 .سم24; . إیض. : ص584 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة

21/01-346-1, 21/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .542
 625 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . رمضان أبو السعود] / نص مطبوع[ أحكام اإللتزام

 .سم24; . ص 

561/01-346-1, 561/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .543
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. رمضان أبو السعود/ األحكام العامة ] : نص مطبوع[العقود المسماة عقداإلیجار 

 .سم24; . ص 454 -. 1999, یةالجامع

378/01-346-1, 378/02-346-1 

  رمضان , أبو السعود  .544
ھمام دمحم محمود , رمضان أبو السعود/ النظریة العامة للقاعدة القانونیة ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

المكتبة القانونیة لدار ( -. سم 24; . إیض. : ص400 - . 1997, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. زھران
 ).المطبوعات الجامعیة

14/01-340-1, 14/02-340-1 

  رمضان , أبو السعود  .545
 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. رمضان أبو السعود] / نص مطبوع[النظریة العامة للحق 

 .سم 24; . ص 530

85/01-340-1, 85/02-340-1 

  رمضان  ,أبو السعود  .546
رمضان أبو / القاعدة القانونیة  -المدخل إلى القانون ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . ص 444 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . السعود

86/01-340-1, 86/02-340-1 

  رمضان , أبو السعود  .547
مصادر وأحكام الحقوق العینیة األصلیة في القانون المصري ] : نص مطبوع[وجیز في الحقوق العینیة األصلیة ال

 .سم 24; . إیض. : ص 590 - . 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. رمضان أبو السعود/ واللبناني 

1173/01-346-1, 1173/02-346-1 



  رمضان دمحم , أبو السعود  .548
رمضان . / نظریة الحق: القاعدة القانونیة ،الكتاب الثاني : الكتاب األول ] : نص مطبوع[دخل إلى القانون الم

 24; . إیض. : ص 432 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. دمحم حسین منصور, دمحم أبو السعود
 .سم

68/01-340-1, 68/02-340-1 

  أبو السعود، رمضان دمحم   .549
رمضان دمحم أبو / البیع، المقایضة، اإلیجار، التأمین : العقود المسماة] : نص مطبوع[ح أحكام القانون المدني شر

  .سم 24; . إیض. : ص 984 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . السعود
 9786144010655ك .م.د.ر

1242/01-346-1, 1242/02-346-1 

  أبو العال , أبو العال النمر  .550
دراسة عملیة ألھم الصیغ التحكیمیة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للتدابیر الوقتیة و التحفظیة في مجال التحكیم 

; . إیض. : ص 641 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. أبو العال أبو العال النمر/ 
  .سم24

 9771978586ك .م.د.ر

262/01-347-1 

  أبو العال على , أبو العال النمر  .551
أبو العال على أبو العال ] / نص مطبوع[نحو تعزیز حمایة البیئة األثریة المصریة في العالقات الخاصة الدولیة 

  .سم24; . إیض: ص  232 -. 2003, دار الكتب القانونیة: مصر  -. النمر
. ???????????? : ? - ?:219-228  ??????? :? - ? :134-218 

92/01-341-1, 92/02-341-1 

  دمحم طھ , أبو العال خلیفة  .552
دمحم طھ أبو / مسألة میراثیة تشمل جمیع حاالت المیراث 1400: دراسة تطبیقیة] : نص مطبوع[أحكام المواریث 

  .سم 25; . إیض. : ص 694 - . 2008, دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  -. 4.ط -. العال خلیفة
 9773422224ك .م.د.ر

985/01-346-1, 985/02-346-1 

  أحمد عبد هللا , أبو العال  .553
دار : مصر  -. أحمد عبد هللا أبو العال] / نص مطبوع[تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن و السلم الدولیین 

  .سم24; . إیض. : ص 391 -. 2005, الكتب القانونیة
 . ???????????? :? -? :343-379 

196/01-341-1, 196/02-341-1 

  یسرى دمحم , أبو العال  .554
یسرى دمحم أبو / بین التشریع و التطبیق في ضوء الواقع و المستقبل المأمول ] : نص مطبوع[نظریة البیترول 

  .سم 24; . إیض:  786 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . العال
 9773790614ك .م.د.ر -. 751-719: ? -?: ???????????? 

920/01-346-1, 920/02-346-1 



  فھد عبد الكریم , أبو العثم  .555
دار الثقافة للنشر و : عمان  - . فھد عبد الكریم أبو العثم] / نص مطبوع[القضاء اإلداري بین النظریة والتطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 732 -. 2005, التوزیع
 ???????????? :? .- ?. :705 - 712 . 

115/01-342-1, 115/02-342-1 

  فھد عبد الكریم , أبو العثم  .556
فھد عبد الكریم أبو / تعلیقات على قوانین وأحكام قضائیة ] : نص مطبوع[مرافعات قضائیة في دعاوى إداریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 480 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. العثم
 9957166410ك .م.د.ر

416/01-342-1, 416/02-342-1 

  أبو العینین ، دمحم ماھر   .557
التعویض عن ] : نص مطبوع. [التعویض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في مصر 

والدستوریة واإلداریة أعمال السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة وفقا لقضاء محاكم النقض 
. إیض. : ص 1114 -. 2008, )ن . د ). : ( م . د (  -. دمحم ماھر أبو العینین..... / دراسة تحلیلیة وفقھیة - العلیا 

  .سم 24; 
 9789770455110ك .م.د.ر

499.1/01-342-1, 499.1/02-342-1 

  ماھر , أبو العینین  .558
] نص مطبوع[ 2004مناقصات في قضاء مجلس الدولة وإفتاء حتى عام العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و ال

. : ص 1159 -. 2003, دار أبو المجد للطباعة) : دم( - . ماھر أبو العینین/ إبرام العقد اإلداري : الكتاب األول : 
 .سم24; . إیض

266.1/01-342-1 

  أبو العینین، دمحم ماھر   .559
إلنسان في قضاء و إفتاء مجلس الدولة و قضاء النقض و الدستوریة العلیا مع الحقوق و الحریات العامة و حقوق ا

مراحل تطور دور : الكتاب األول: نظرة اولیة ] : نص مطبوع[اإلشارة لألساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
لإلصدارات  المركز القومي: القاھرة  -. دمحم ماھر أبو العینین..................... / مجلس الدولة في حمایة 

  .سم 24; . إیض. : ص 448 -. 2012, القانونیة
 9789776223691ك .م.د.ر -:. ???????????? . 

850.1/01-341-1, 850.1/02-341-1 

  أبو العینین، دمحم ماھر   .560
ع الحقوق و الحریات العامة و حقوق اإلنسان في قضاء و إفتاء مجلس الدولة و قضاء النقض و الدستوریة العلیا م

حق التنقل و حق : الكتاب الثاني : نظرة أولیة ] : نص مطبوع[اإلشارة لألساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
المركز القومي لإلصدارات : القاھرة  - . دمحم ماھر أبو العینین/ حریة الرأي و التعبیر : األجنبي في اإلقامة 

  .سم 24; . إیض:  616-449.: ص  -ص  -. 2012, القانونیة
 9789776223691ك .م.د.ر -:. ????????????

850.2/01-341-1, 850.2/02-341-1 

  أبو العینین، دمحم ماھر   .561
التعویض عن أعمال السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة ] : نص مطبوع[التعویض عن أعمال السلطات العامة 



المركز : القاھرة  - . 1.ط - . بو العینیندمحم ماھر أ/ الكتاب الثاني : 2013وتطور قضاء مجلس الدولة حتى عام 
  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2013, القومي لإلصدارات القانونیة

 9789776223684ك .م.د.ر -. 1351 - 1113.: ? -. ?: ????

499.2/01-342-1, 499.2/02-342-1 

  أبو العینین، دمحم ماھر   .562
التطور التاریخي : الكتاب االول : دراسة تطبیقیة ] : طبوعنص م[اإلنحراف التشریعي و الرقابة على دستوریتھ 

/ الرقابة القضائیة على ركن ا لسبب في القرار اإلداري  - نظریة التعسف في إستعمال الحق  -لفكرة اإلنجراف 
  .سم 24; . ص 1076 -. 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . دمحم ماھر أبو العینین

 9789776223721ك .م.د.ر -. 939-955.: ?-.?: ????????????

600.1/01-342-1, 600.1/02-342-1 

  أبو العینین، دمحم ماھر   .563
تطورات الرقابة : الكتاب الثاني : دراسة تطبیقیة ] : نص مطبوع[اإلنحراف التشریعي و الرقابة على دستوریتھ 

المركز القومي : القاھرة  -. دمحم ماھر أبو العینین..... / ي على السلطة التقدیریة للمشرع و اإلنحراف التشریع
  .سم 24; . إیض. : ص 1076 -. 2013, لإلصدارات القانونیة

 9789776223721ك .م.د.ر -.  708 - 707.:?-.?: ????????????

600.2/01-342-1, 600.2/02-342-1 

  أبو العز ، دمحم زھیر   .564
, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . دمحم زھیر أبو العز] / نص مطبوع[ال البنوك مدى المسئولیة الجنائیة عن أعم

  .سم 24; . إیض. : ص 472 -. 2013
 9789770472088ك .م.د.ر - . 470 - 454. : ? -. ?: ???????????? 

1034/01-345-1, 1034/02-345-1 

  بسیوني إبراھیم , أبو العطا  .565
بسیوني إبراھیم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قھ اإلسالمي و القانون الوضعي التلبس بالجریمة وأثره في الف

  .سم 24; . إیض. : ص 445 - . ت.د, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أبو العطا
 977328453×ك .م.د.ر - . 444 - 426.: ? ? : ???????????? 

636/04-345-1, 636/05-345-1 

   ریاض صالح, أبو العطا  .566
دار : اإلسكندریة  -. ریاض صالح أبو العطا] / نص مطبوع[الحقوق الجماعیة في ضوء القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : سم 197 -. 2009, الجامعة الجدیدة
 9789770456904ك .م.د.ر -. 208-  200.: ? -. ?: ???????????? .  186 - 161. : ? -. ?: ??????? 

561/01-341-1, 561/02-341-1 

  ریاض صالح , أبو العطا  .567
دار : القاھرة  -. 2.ط -. ریاض صالح أبو العطا] / نص مطبوع[دور القانون الدولي العام في مجال حمایة البیئة 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -). ت.د(, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 ??????? :? .- ? : .172 - 196  . ???????????? :? .- ? : .197  - 206 . 

587/01-341-1, 587/02-341-1 



  ریاض صالح , أبو العطا  .568
دار الجامعة : األزاریطة  -. ریاض صالح أبو العطا] / نص مطبوع[حمایة البیئة من منظور القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 213 -. 2009, الجدیدة
 978977045491ك .م.د.ر - .  208 -198.? ? : ???????????? .  197 - 173.: ? -. ?: ??????? 

565/01-341-1, 565/02-341-1 

  ریاض صالح , أبو العطا  .569
الشارقة ; إثراء للنشر والتوزیع : األردن  -. 1.ط -. ریاض صالح أبو العطا] / نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم 25; . إیض. : ص 538 -. 2010, مكتبة الجامعة: 
 9789957780265ك .م.د.ر

692/01-341-1, 692/02-341-1 

  ریاض صالح , أبو العطا  .570
: اإلسكندریة  -. ریاض صالح أبو العطا] / نص مطبوع[قضیة األسرى في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 126 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة
 9789770456899ك .م.د.ر - .  115 - 107 . :? - . ?:???????????? .

566/01-341-1, 566/02-341-1 

  وائل محمود , أبو الفتوح العزیرى  .571
. م.د -. وائل محمود أبو الفتوح العزیرى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم 

 .سم24; غالف ملون . : ص 827 -. 2006, دار المغربي: 

575/01-346-1, 575/02-346-1 

 أبو اصبع، توفیق خلیل   .572
International Trade Terms : English - Arabic Dictionary [Texte imprimé] =  مصطلحات

توفیق خلیل أبو اصبع/ عربي  -معجم إنجلیزي : التجارة الدولیة . - éd.01. - AL-RIYAD : (S،E), 2007-
. - 408 P. ; 24 Cm. - (AL TAREEQ ENCYCLOPEDIA). 
Bibliographie P :408 Anex P - P : 402 - 407 English - Arabic. - ISBN 9960524221 

D. 423-13/01, D. 423-13/02 

  أبو ذر، العربي   .573
. : المدیة -. العربي أبو ذر; العربي بن طاطا] / نص مطبوع[اإلنابة القضائیة في قانون اإلجراءات الجزائري 

قرص . + سم 30× سم 21; . و 70 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( ة یحي فارس جامع
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.63 - 66.  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-43/01, M. 345-43/02 

  عبد الرحمن دمحم , أبو توتة  .574
 290 - . 2001, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . عبد الرحمن دمحم أبو توتة] / مطبوعنص [علم اإلجرام 

 .سم 24; . إیض. : ص

106/01-345-1, 106/02-345-1 



  أبو بكر دمحم ، نرمین   .575
أبو  نرمین/ دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني ] : نص مطبوع[اإللتزام بضمان السالمة في عقد الحضانة 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. بكر دمحم
 9786144013960ك .م.د.ر - . 234 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

1346/01-346-1, 1346/02-346-1 

  أبو بكر الصدیق، منى   .576
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. ى أبو بكر الصدیقمن] / نص مطبوع[اإللتزام بإعالم المستھلك عن المنتجات 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2013, الجدیدة
 9789773289778ك .م.د.ر - . 358 - 357.: ? - ? : ??????? . 356 - 339.: ? -? : ????????????

1271/01-346-1, 1271/02-346-1 

  دمحمعبد هللا , أبو بكر سالمة  .577
, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . دمحمعبد هللا أبو بكر سالمة] / نص مطبوع[نترنت جرائم الكمبیوتر و اإل

  ).موسوعة جرائم المعلوماتیة( - . سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2006
 9770314137ك .م.د.ر - . 217 - 213.: ? -? : ???????????? 

431/01-345-1, 431/02-345-1 

  محمود , أبو بكر  .578
دار : عمان  -. محمود أبو بكر] / نص مطبوع[یة لحقوق المؤلف و اإلتفاقیات و المعاھدات الدولیة المبادئ األول

  .سم24; غالف ملون . : ص  368 -. 2004, الثقافة للنشر و التوزیع
 0040169957ك .م.د.ر

407/01-346-1, 407/02-346-1 

  مصطفى محمود , أبو بكر  .579
أحمد عبد هللا , مصطفى محمود أبو بكر/ حاالت تطبیقیة  -أسس علمیة  ] :نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 306 - . 2007, دار الجامعة: اإلسكندریة  - . اللحلح
 ???????????? :?-  ? :301-306 

21/01-001.4-1, 21/02-001.4-1 

  حلو , أبو حلو  .580
, الشركة العربیة المتحدة التسویق و التوریدات: قاھرة ال - . حلو أبو حلو] / نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 582 -. 2008
 9789776274686ك .م.د.ر - . 582 - 580.: ? ? : ???????????? 

957/01-346-1, 957/02-346-1 

  عبد الكریم محسن , أبو دلو  .581
 Conflict ofl laws in the. = دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [تنازع القوانین في الملكیة الفكریة

intellectual property a comparative study  /دار وائل للنشر و . : عمان - . عبد الكریم محسن أبو دلو
  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2004, التوزیع

 9957114875ك .م.د.ر - . 368- 349.: ? -. ?: ???????????? 

325/01-346-1, 325/02-346-1 



  صبحي حمدان , أبو جاللة  .582
دار الشروق : عمان  -. 01.ط -. صبحي حمدان أبو جاللة] / نص مطبوع[مناھج العلوم وتنمیة التفكیر اإلبداعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2007, للنشر و التوزیع
 9957002945ك .م.د.ر -. 243-250: ? -?: ???????????? 

104/01-001.4-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .583
نص [االختصاص األصلى للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الدستوریة فى النظام الدستورى الكویتى 

  .سم24; . إیض. : ص146 -. 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة  - . دمحم باھى أبو یونس] / مطبوع
 3362328977ك .م.د.ر

326/01-342-1, 326/02-342-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .584
] : نص مطبوع....... [الغرامة التھدیدیة كوسیلة إلجبار اإلدارة على تنفیذ األحكام اإلداریة كوسیلة إلجبار اإلدارة

ار الجامعة الجدیدة د: اإلسكندریة  - . دمحم باھى أبو یونس....... / مع دراسة لإلصالح القضائي الجدید باالعتراف 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 314 - . 2001, للنشر

 9789773288537ك .م.د.ر

95/01-347-1, 95/02-347-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .585
الغرامة، الحل، ] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات اإلداریة العامة 

. : ص 272 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . دمحم باھى أبو یونس.... / .........الوقف،اإلزالة
  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض

 9775394937ك .م.د.ر

119/01-347-1, 119/02-347-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .586
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. بو یونسدمحم باھى أ/ القسم العام ] : نص مطبوع[أحكام القانون اإلداري 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم25; . إیض. : ص 424 -. 1996
 . ??????????? :?.- ?:.421-424 . 

10/01-342-1, 10/02-342-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .587
 -. دمحم باھى أبو یونس] / بوعنص مط[الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین المصري و الكویتي 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 212 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 . ???????????? : ? - ? :193- 208 

50/01-342-1, 50/02-342-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .588
دار : اإلسكندریة  -. دمحم باھى أبو یونس/ وثائق اإلداریة حریة الحصول على ال] : نص مطبوع[التنظیم القانوني 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص176 -. 2002, الجامعة الجدیدة

. 

54/01-342-1, 54/02-342-1 



  دمحم باھى , أبو یونس   .589
اإلسكندریة  -.  باھى أبو یونسدمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الضوابط الدستوریة للوظیفة الالئحیة التنفیذیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 142 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: 
 8365328977ك .م.د.ر

177/01-342-1, 177/02-342-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .590
 -. دمحم باھى أبو یونس] / نص مطبوع[وقف تنفیذ الحكم اإلداري من محكمة الطعن في المرافعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 450 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر: إلسكندریة ا
 9773280896ك .م.د.ر

616/01-347-1, 616/02-347-1 

  دمحم باھى , أبو یونس   .591
قاضي األمور المستعجلة اإلداریة في  دراسة لدور] : نص مطبوع[الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة األساسیة 

. إیض. : ص 198 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم باھى أبو یونس... / حمایة الحریة الساسیة
  .سم 24; 
 ×977328364ك .م.د.ر

751/01-347-1, 751/02-347-1 

  أبو یونس ، دمحم باھي   .592
دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العامة في النظام اإلداري اإلسالمي  اإلختیار على أساس الصالحیة للوظیفة

  .سم 24; . إیض. : ص330 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. باھي أبو یونس
 9789773286911ك .م.د.ر

567/01-342-1, 567/02-342-1 

  ماھر عبد المنعم , أبو یونس  .593
المكتبة : اإلسكندریة  -. ماھر عبد المنعم أبو یونس] / نص مطبوع[عیة الدولیة إستخدام القوة في فرض الشر

  .سم24; . إیض. : ص748 -. 2004, المصریة
???????????? :?-? :722-738 

268/01-341-1, 268/02-341-1 

  أبو یونس، دمحم باھي   .594
دمحم باھي أبو / ي المرافعات اإلداریة ف] : نص مطبوع[إنقضاء الخصومة اإلداریة باإلرادة المنفردة للخصوم 

  .سم 24; . إیض. : ص 445 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. یونس
 9789773282219ك .م.د.ر

487/01-342-1, 487/02-342-1 

  الیاس , أبو جودة  .595
مجد المسسة الجامعیة : لبنلن  -. 01.ط -. الیاس أبو جودة] / نص مطبوع[األمن البشرى و سیادة الدول 
  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2008, للدراسات و النشر و التوزیع

 9789953515144ك .م.د.ر

579/01-341-1, 579/02-341-1 



  أشرف عرفات , أبو حجازة  .596
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. أشرف عرفات أبو حجازة] / نص مطبوع[مبدأ الملوث یدفع 

  .سم 24; . إیض. : ص 151 -. 2006
 9770449849ك .م.د.ر -. 140-147: ? -?: ???????????? 

403/01-341-1, 403/02-341-1 

  أشرف عرفات ,أبو حجازة  .597
إدماج قرارا ت مجلس األمن الصادرة طبقا للفصل السابع من المیثاق وتنفیذھا في النظم القانونیة الداخلیة لدول 

; . ص216 -. 2005, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. أشرف عرفات أبو حجازة] / وعنص مطب[األعضاء 
  .سم24

 1479504977ك .م.د.ر -. 213.?-200.?:????????????

1-341-1232/01 

  دمحم حسن , أبو یحیى  .598
ة للنشر دار یافا العلمی: عمان  - . 1.ط -. دمحم حسن أبو یحیى] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 132 -. 2011, والتوزیع
???????????? : ?- ? :.121 - 128 

173/01-340-1, 173/02-340-1 

  إبراھیم , أبو خزام  .599
. إبراھیم أبو خزام/ الدساتیر و الدولة و نظم الحكم : الكتاب األول ] : نص مطبوع[الوسیط في القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 543 -. 2010, ار الكتاب الجدید المتحدةد: لیبیا  - . 3.ط -
 9959294791ك .م.د.ر - .  536 - 531.: ? -. ?: ???????????? 

407/01-342-1, 407/02-342-1 

  أبو رمان، عامر   .600
: ان عم -. عامر أبو رمان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دور القاضي في استكمال العقد في القانون المدني 

  .سم25; . إیض. : ص240 -. 2015, دار الحامد للنشر و التوزیع
 978995732885ك .م.د.ر - . 227-240? -?. ??????

998/01-347-1, 998/02-347-1 

  أبو سمھدانة، عبد الناصر عبد هللا   .601
أحدث أحكام  دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء] : نص مطبوع[مبدأ المشروعیة و الرقابة عل أعمال اإلدارة 

المركز القومي لإلصدارات : القاھرة  -. عبد الناصر عبد هللا أبو سمھدانة/ المحاكم و فتاوي مجلس الدولة 
  .سم 24; . إیض. : ص 359 -. 2014, القانونیة

 9789774223868ك .م.د.ر

498/01-342-1, 498/02-342-1 

  أبو سمھدانة، عبد الناصر عبد هللا   .602
/ دراسة تحلیلیة و عملیة في ضوء أحدث التعدیالت : حامي الحقوق و الحریات] : ص مطبوعن[مجلس الدولة 

  .سم 24; إیض .. : سم 235 -. 2011, دار الفكر العربي: القاھرة  -. عبد الناصر عبد هللا أبو سمھدانة
 9771027026ك .م.د.ر - . 230 - 221.: ?-.? : ????????????

622/01-342-1, 622/02-342-1 



  جمال دمحم , أبو شنب  .603
دار : اإلسكندریة  - . جمال دمحم أبو شنب/ التصمیم و التنفیذ التجریبي ] : نص مطبوع) [2(البحث العلمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 450 -. 2007, المعرفة الجامعیة

81/01-001.4-1, 81/02-001.4-1 

  نضال دمحم , أبو سنینة  .604
, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط -. نضال دمحم أبو سنینة] / نص مطبوع[ة اإلسالمیة الوالیة في النكاح في الشریع

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2011
 9789957165918ك .م.د.ر - . 400 - 387.: ? -? : ????????????

1148/01-346-1, 1148/02-346-1 

  دمحم , أبو زھرة  .605
. : ص499 -. 2005, دار الفكر العربي: القاھرة  -. 03.ط -. دمحم أبو زھرة] / نص مطبوع[األحوال الشخصیة 

 .سم24; مجلد 

356/01-346-1, 356/02-346-1 

  دمحم , أبو زھرة  .606
. د, دار الفكر العربي: القاھرة  - . حسام حسین أحمد, دمحم أبو زھرة] / نص مطبوع[أحكام التركات و المواریث 

 .سم24; مجلد . : ص248 - . ت

586/01-346-1, 586/02-346-1 

  دمحم , أبو زھرة  .607
 434 -. 1972, دار الفكر العربي: القاھرة  -. ت02.ط -. دمحم أبو زھرة] / نص مطبوع[محاضرات في الوقف 

 .سم24; . إیض. : ص

240/01-347-1, 240/02-347-1 

  أبو زھرة، دمحم   .608
 288 -.). ت.د(, دار الفكر العربي.) : م.د( -. زھرةدمحم أبو ] / نص مطبوع[محاضرات في عقد الزواج وآثاره 

 .سم 24; مجلد . : ص

1253/01-346-1, 1253/02-346-1 

  صوفي حسن , أبو طالب  .609
الشرائع السامیة " : تكوین الشرائع " التاریخ العام للقانون ] : نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة واإلجتماعیة 

 -. جمال محمود عبد العزیز, صوفي حسن أبو طالب) / الشریعة الیھودیة -البابلي القانون  - القانون الفرعوني (
 .سم 24; . إیض. : ص 436 -. 1998, مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح: القاھرة 

51/01-340-1, 51/02-340-1 

  یاسر , أبو شبانة  .610
: القاھرة  -. 1.ط -. یاسر أبو شبانة] / نص مطبوع[النظام الدولي الجدید بین الواقع الحالي والتصور اإلسالمي 

  .سم 24; . مجلد. : ص 792 -. 1998, دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة
 9775146380ك .م.د.ر

649/01-341-1, 649/02-341-1 



  مصطفى , أبو زید فھمي  .611
دار : اإلسكندریة  - . أبو زید فھمي مصطفى/ شروط القبول، أوجھ اإللغاء ] : نص مطبوع[قضاء اإللغاء 

 .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2003, المطبوعات الجامعیة

154/01-347-1, 154/02-347-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .612
دار : اإلسكندریة  -. مصطفى أبو زید فھمي/ قضاء اإللغاء ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري و مجلس الدولة 

 .سم24; . إیض. : ص 428 -. 2005, الجامعة الجدیدة

249/01-347-1, 249/02-347-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .613
. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. مصطفى أبو زید فھمي] / نص مطبوع[فن الحكم في اإلسالم 

  .سم 24; . ص 561 -
 9407323977ك .م.د.ر

464/01-347-1, 464/02-347-1 

  مصطفى , فھميأبو زید   .614
اإل  - . مصطفى أبو زید فھمي/ تنظیم اإلدارة العامة : الجزء األول] : نص مطبوع[الوسیط في القانون اإلداري 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم25; . إیض. : ص 434 - . 1997, دار المطبوعات الجامعیة: سكندریة 
 7125036977ك .م.د.ر - .  431 - 422.: ? -. ?: ??????????? 

11.1/01-342-1, 11.1/02-342-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .615
مصطفى أبو / األساس الفني لبناء القانون اإلداري : الجزء األول] : نص مطبوع[الوسیط في القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 490 - . 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . زید فھمي
. 

12.1/01-342-1, 12.1/02-342-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .616
مصطفى أبو / األساس الفني لبناء القانون اإلداري : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الوسیط في القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 812 - . 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . زید فھمي
. 

12.2/01-342-1, 12.2/02-342-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .617
. 2003, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. مصطفى أبو زید فھمي] / نص مطبوع[مبادىء األنظمة السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 390 -
. 

106/01-342-1, 106/02-342-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .618
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . و زید فھميمصطفى أب] / نص مطبوع[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

 ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 774 -. 2006, الجامعیة



208/01-342-1, 208/02-342-1 

  مصطفى , أبو زید فھمي  .619
مصطفى أبو / النظام اإلسالمي  - النظام الرئاسي  -النظام البرلماني ] : نص مطبوع[مبادئ األنظمة السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 398 - . 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . زید فھمي
. 

339/01-342-1, 339/02-342-1 

  دمحم عبد الحمید , أبو زید  .620
 - . 2003, )ن.د) : (م.د( -. دمحم عبد الحمید أبو زید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[توازن السلطات و رقابتھا 

 .مس 24; . ص 402

117/01-340-1, 117/02-340-1 

  دمحم عبد الحمید , أبو زید  .621
 - . 2002, النسرالذھبي: القاھرة  - . دمحم عبد الحمید أبو زید/ شرعا ووضعا ] : نص مطبوع[القضاء الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص 374
. 

72/01-342-1, 72/02-342-1 

  دمحم عبد الحمید , أبو زید  .622
: القاھرة  -. دمحم عبد الحمید أبو زید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العامة و حتمیة إستدامتھا  منافع المرافق

 .سم24; . إیض. : ص 628 - . 2005, .دارالنھضة العربیة

141/01-342-1 

  رشدي شحاتھ , أبو زید  .623
دار الوفاء لدنیا النشر و : القاھرة  - . رشدي شحاتھ أبو زید] / نص مطبوع[العنف ضد المرأة و كیفیة مواجھتھ 

  .سم 25; . إیض. : ص 475 -. 2008, التوزیع
 977327635×ك .م.د.ر

805/01-346-1, 805/02-346-1 

  رشدي شحاتھ , أبو زید  .624
رشدي شحاتھ أبو ] / نص مطبوع[إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من المنظور اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2007, دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر: ندریة اإلسك -. 01.ط -. زید
 977101113×ك .م.د.ر - .  363 - 357.:? -. ?: ???????????? 

552/01-341-1, 552/02-341-1 

  أبو زید،عبد هللا سلیمان   .625
دار وائل : عمان  -. 01.ط - . یدعبد هللا سلیمان أبو ز] / نص مطبوع[أثر عقوبة اإلعدام على حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص156 - . 2015, للنشر
 9789957911874ك .م.د.ر - .  156 - 149. : ? -. ?: ???????????? 

1090/01-341-1, 1090/02-341-1 



  أحمدفتح هللا , أبو سكینة  .626
 - . أحمدفتح هللا أبو سكینة/ قارنة دراسة م] : نص مطبوع[النظریة العامة إلثراء بال سبب في القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض: ص  473 -. 2006, دار الكتب القانونیة: القاھرة 
 ??????????? :? .- ?: .451 - 482 . 

251/01-342-1 

  وسیم نقوال , أبو سعد  .627
. بیروت -. 1.ط -  .وسیم نقوال أبو سعد. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [رقابة دیوان المحاسبة اإلداریة المسبقة

  .سم 25; . إیض. : ص 296 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 ???????????? : ?- ? :281 -286 

112/01-344-1, 112/02-344-1 

  سعد شتا , أبو سعد  .628
معلقا علیھا ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17التعلیق على نصوص قانون التجارة الجدید الصادر بالقانون رقم 

اإلسكندریة  -. سعد شتا أبو سعد/ اء ثقاة الفقھاء وأھم مبادىء النقض الصالحة التطبیق في ظل القانون الجدید بأر
 .سم 24; . ص 2236 -. 2000, دار الفكر الجامعي: 

1187.2/01-346-1 

  أبو شعیشع أبو دنیا، عبد المنعم صبحي   .629
 - . عبد المنعم صبحي أبو شعیشع أبو دنیا] / نص مطبوع[عالى نظام الوقف في اإلسالم وأثره في الدعوة إلى هللا ت

  .سم 24; . إیض. : ص 171 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9773283348ك .م.د.ر - . 165 - 153.: ? -. ?: ????????????

1374/01-346-1, 1374/02-346-1 

  مصطفى علي , أبو شعیشع  .630
 -. 01.ط - . مصطفى علي أبو شعیشع] / نص مطبوع[ز المعلومات الوثائقیة دراسات في الوثائق ومراك

 .سم 24; . إیض. : ص 399 -. 2001, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 

23/01-020-1 

  أبو كیلة، عبد الفتاح أحمد   .631
] / نص مطبوع[ون المدني المباني اآلیلة للسقوط والمسئولیة الناشئة عنھا في ضوء أحكام الفقھ اإلسالمي والقان

  .سم 25; . إیض. : ص 963 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عبد الفتاح أحمد أبو كیلة
 9789776441712ك .م.د.ر - . 950 - 905.:? -. ?: ????????????

1313/01-346-1, 1313/02-346-1 

  أحمد عبد العال , أبو قرین  .632
في مجال المنشآت المعماریة في ضوء ] : نص مطبوع. [وني للمتدخلین في تنفیذ عقود المقاوالتالمركز القان

دار النھضة العربیة للنشر . : القاھرة -. أحمد عبد العال أبو قرین. / الفقھ وأحكام القضاء والتشریع المقارن
  .سم24; . إیض. : ص 122 -. 2001, والتوزیع

 9770434086ك .م.د.ر - . 115 - 111. : ? -. ?: ???????????? 

207/01-346-1 



  مصطفى أحمد , أبو عمرو  .633
رمزي راشد , مصطفى أحمد أبو عمرو] / نص مطبوع[المفاھیم األساسیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة 

 .سم 24; . إیض. : ص 479 -. ت.د, دار الكتاب الحدیث: اإلسكندریة  -. الشیخ

962/01-346-1, 962/02-346-1 

  مصطفى أحمد , أبو عمرو  .634
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. مصطفى أحمد أبو عمرو] / نص مطبوع[موجز أحكام اإللتزام 

  .سم 24; . إیض. : ص 294 -. 2010
 9786144010419ك .م.د.ر

1169/01-346-1, 1169/02-346-1 

  أبو عمرو، مصطفى أحمد   .635
 -. 1.ط -. نبیل إبراھیم سعد, مصطفى أحمد أبو عمرو] / نص مطبوع[المدنیة والتجاریة اإلثبات في المولد 

  .سم 24; . إیض. : ص 280 - . 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت
 9786144012116ك .م.د.ر

828/01-347-1, 828/02-347-1 

  أبو عمرو، مصطفى أحمد   .636
 -. مصطفى أحمد أبو عمرو/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحق المالي ألصحاب الحقوق المجاورة 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 9789770315844ك .م.د.ر - . 215 - 201.: ? -? : ????????????

1226/01-346-1, 1226/02-346-1 

  أبو عمرو، مصطفى أحمد   .637
: اإلسكندریة  -. مصطفى أحمد أبو عمرو] / نص مطبوع[دراسة مقارنة  التعویض عن أضرار التجارب النوویة

  .سم 25; . إیض. : ص 170 -. 2016, دار الجامعة الجدیدة
 9789777292498ك .م.د.ر -. 167 - 147.: ?-.?: ???????????

1081/01-345-1, 1081/02-345-1 

  دمحم سعد , أبو عامود  .638
 -. 2008, دار الفكر: اإلسكندریة  - . 1. ط - . دمحم سعد أبو عامود] / مطبوعنص [العالقات الدولیة المعاصرة 

  .سم24; . إیض. : ص 242
 9773790487ك .م.د.ر -. 

440/01-341-1 

  سعد , أبو عامود  .639
: دار الفكر الجامعي : اإلسكندریة  - . 1.ط -. سعد أبو عامود] / نص مطبوع[النظم السیاسیة في ظل العولمة 

  .سم 25; . إیض. : ص 352 -]. ت.د[, .2008: ] م.د[
 9773790533ك .م.د.ر

260/01-342-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .640
 - ركن العدوان  -الركن المعنوي  -الركن المادي  - الركن الشرعي : القسم العام] : نص مطبوع[قانون العقوبات 



دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  - . كي أبو عامردمحم ز/ نظریة العقوبة  -التعدد اإلجرامي  -تقسیم الجرائم 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 640 - . 1996, للنشر

4/01-345-1, 4/02-345-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .641
ر دا: اإلسكندریة  - . سلیمان عبد المنعم, دمحم زكي أبو عامر] / نص مطبوع[القسم العام من قانون العقوبات 

 .سم 24; . إیض. : ص 688 -. 2002, الجامعة الجدیدة

129/01-345-1, 129/02-345-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .642
, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : القاھرة -. دمحم زكي أبو عامر] / نص مطبوع[دراسة في علم اإلجرام و العقاب 

 .سم 24; . ص 482 -. 1995

226/01-345-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .643
الدعوى المدنیة المرتبطة  -سیر الدعوى الجنائیة  -مرحلة جمع اإلستدالالت ] : نص مطبوع[اإلجراءات الجنائیة 

; . إیض. : ص 1010 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . 07.ط -. دمحم زكي أبو عامر........ / بھا 
  .سم24

 9773281523ك .م.د.ر

272/01-347-1, 272/02-347-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .644
إستغالل  - اإلستجابة للرجاء  - المكافأة الالحقة  - الرشوة : القسم الخاص ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

; مجلد . : ص 877 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . 1.ط -. دمحم زكي أبو عامر..... / النفوذ
  .سم 25

 9773282082 ك.م.د.ر

706/01-345-1, 706/02-345-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .645
 -. دمحم زكي أبو عامر/ محاولة فقھیة وعلمیة إلرساء نظریة عامة ] : نص مطبوع[اإلثبات في المواد الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 279 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773287827ك .م.د.ر

720/01-345-1, 720/02-345-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .646
. دمحم زكي أبو عامر/ محاولة فقھیة وعملیة إلرساء نظریة عامة ] : نص مطبوع[شائبة الخطأ في الحكم الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 615 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 9789773287810ك .م.د.ر -. 605 -  591. : ?: ????????????

810/01-345-1, 810/02-345-1 

  دمحم زكي , أبو عامر  .647
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم زكي أبو عامر] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 128 -. 2011
 9789773287803ك .م.د.ر

783/01-345-1, 783/02-345-1 

  جمال زاید , أبو عین  .648
عالم الكتب الحدیث . : م.د -. 01.ط -. جمال زاید أبو عین] / نص مطبوع[اإلرھاب و أحكام القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2007, للنشر و التوزیع
 978957700638ك .م.د.ر - .  313 - 303.: ? -. ?:????????????

516/01-341-1, 516/02-341-1 

  كوثر محمود , أبو عین  .649
. : ص 64 -. 2006, مجدالوي: عمان  -. كوثر محمود أبو عین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم24; : إیض
 9799957022289ك .م.د.ر -. 63: ?-?: ???????????? 

397/01-341-1, 397/02-341-1 

  إلیاس , أبو عید  .650
 - . إلیاس أبو عید... / الشركة المحدودة المسؤولة  -شركة التضامن ] : مطبوع نص[نماذج عقود و إتفاقات 

 .سم24; . ص487 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 02.ط

620.1/01-346-1 

  إلیاس , أبو عید  .651
إلیاس / ة مقارنة دراس] : نص مطبوع[الجزء الثاني : أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 

 .سم24; . إیض. : ص 656 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. أبو عید

295.2/01-347-1 

  إلیاس , أبو عید  .652
.) : م.د( -. إلیاس أبو عید] / نص مطبوع[نظریة اإلختصاص في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة 

 .سم24; . إیض:  .ص 688 -.  2004, منشورات زین الحقوقیة

195/01-342-1, 195/02-342-1 

  إلیاس , أبو عید  .653
دراسة ] : نص مطبوع[نظریة اإلثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 

 24; . إیض. : ص 434 -. 2005, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. إلیاس أبو عید/ الجزء الثالث :مقارنة 
 .سم

255.3/01-347-1, 255.3/02-347-1 

  إلیاس , أبو عید  .654
دراسة مقارنة القانون ] : نص مطبوع[الجزء األول : أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 

; . إیض. : ص 640 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . إلیاس أبو عید/  2001تاریخ  368رقم 
 .سم 24

295.1/01-347-1 



  إلیاس , أبو عید  .655
القانون ( دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجزء الثالث : أصول المحاكمات الجزائیة بین النص و اإلجتھاد والفقھ 

; . إیض. : ص 656 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . إلیاس أبو عید/  2001تاریخ  368رقم 
 .سم24

295.3/01-347-1 

  إلیاس , أبو عید  .656
المواد : دراسة مقارنة: الجزء الخامس] : نص مطبوع[أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 

 .سم 30; مجلد . : ص 464 -). ت . د( , منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. إلیاس أبو عید/  414إلى  363

300.5/01-347-1, 300.5/02-347-1 

  إلیاس , أبو عید  .657
المواد : الجزء السادس : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 

; مجلد . : ص 463 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 01.ط -. إلیاس أبو عید/  481إلى  415
 .سم 30

300.6/01-347-1, 300.6/02-347-1 

  الیاس , بو عیدأ  .658
بیروت  - . الیاس أبو عید/ الجزء األول ] : نص مطبوع[نظریة اإلثبات في أصول المحاكمات المدنیة و الجزائیة 

 .سم24; . إیض. : ص 450 -. 2005, منشورات زین الحقوقیة: 

255.1/01-347-1, 255.1/02-347-1 

  الیاس , أبو عید  .659
الجزء : بین النص و اإلجتھاد والفقھ] : نص مطبوع[لمدنیة و الجزائیة نظریة اإلثبات في أصول المحاكمات ا

; . إیض. : ص 434 -. 2005, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. الیاس أبو عید/ دراسة مقارنة :الثاني 
 .سم24

255.2/01-347-1, 255.2/02-347-1 

  أبو عید، إلیاس   .660
المواد : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجزء السابع : ھاد والفقھ أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجت

 En marge du code Procédure civile : Et aux alentours du Palais et de la=  539إلى  482
Doctrine Etude comparative  /ص 544 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب) : م . د(  - . إلیاس أبو عید .

 .مس 30; مجلد : 

300.7/01-347-1, 300.7/02-347-1 

  أبو عید، إلیاس   .661
/ الجزء األول : التمثیل التجاري : إدارة حرة -رھن  - بیع  -أحكام عامة ] : نص مطبوع[المؤسسة التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 378 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. إلیاس أبو عید
 9789953524832ك .م.د.ر - . 378 - 371: .? -. ?: ????????????

1372.1/01-346-1, 1372.1/02-346-1 

  أبو عید، إلیاس   .662
/ الجزء الثاني : التمثیل التجاري : إدارة حرة -رھن  - بیع  -أحكام عامة ] : نص مطبوع[المؤسسة التجاریة 



  .سم 24; . إیض: . ص 347 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. إلیاس أبو عید
 9789953524832ك .م.د.ر

1372.2/01-346-1, 1372.2/02-346-1 

  أبو عید، إلیاس   .663
 - الرقابة على دستوریة القوانین ] : نص مطبوع[المجلس الدستوري بین النص و اإلجتھاد و الفقھ المقارن 

. : ص432 - . 2007, .)ن.د.) : (م.د( -. إلیاس أبو عید/ الجزء الثاني ........: الرقابة على النصوص التي 
  .سم24; . إیض

 ???????????? :?.? : .459 - 470 . 

620.2/01-342-1, 620.2/02-342-1 

  أبو عید، إلیاس   .664
 - تألفیھ  - إنشاء المجلس الدستوري ] : نص مطبوع[المجلس الدستوري بین النص و اإلجتھاد و الفقھ المقارن 

; . إیض. : ص432 -. 2007, .)ن.د.) : (م.د( -. إلیاس أبو عید/ الجزء األول .. : .....األصول اإلجرائیة لدیھ
 .سم24

620.1/01-342-1, 620.1/02-342-1 

  أبو عیطة ، السید   .665
: اإلسكندریة  -. السید أبو عیطة] / نص مطبوع[الوشیك في الشیك على ضوء النظام السعودي لألوراق التجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص160 - . 2014, دار الفكر الجامعي
 9789773791285ك .م.د.ر

1362/01-346-1, 1362/02-346-1 

  السید , أبو عیطة  .666
مؤسسة الثقافة : اإلسكندریة  -. السید أبو عیطة] / نص مطبوع[الجزاءات الدولیة بین النظریة و التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 520 -. 2001, الجامعیة
 9775009405ك .م.د.ر -. 449-512: ? -?: ???????????? 

304/01-341-1, 304/02-341-1 

  أبو عیطة، السید   .667
زواج التحلیل  -الزواج العرفي  -الزواج والطالق الكالسیكي ] : نص مطبوع[الزواج والطالق في زمن العولمة 

 190 -. 2014, دار الفكر الجامعي:  اإلسكندریة -. 1.ط -. السید أبو عیطة... / زواج المتعة - الزواج المسیار  -
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789773791290ك .م.د.ر

1298/01-346-1, 1298/02-346-1 

  أبو عیطة، السید   .668
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. السید أبو عیطة] / نص مطبوع[الوسیط في الصیغ النموذجیة للعقود 

  .سم 24; . إیض. : ص 337 -. 2014
 9789773791276ك .م.د.ر

1351/01-346-1, 1351/02-346-1 



  أبو عیطة، السید   .669
مبادئ القضاء اإلداري  - أصول القانون اإلداري : دراسة مقارنة] : نص مطبوع[القانون اإلداري السعودي 

دار : اإلسكندریة  - . یطةالسید أبو ع... / دعاوى اإللغاء -دیوان المظالم السعودي  - العقود اإلداریة  -المقارن 
  .سم 24; . إیض. : ص 470 -. 2014, الفكر الجامعي

 9789773791403ك .م.د.ر - . 467 - 403.: ? -. ?: ????????????

570/01-342-1, 570/02-342-1 

  غازي خالد , أبو عرابي  .670
غازي / مع الفقھ اإلسالمي  دراسة مقارنة] : نص مطبوع[المقاولة من الباطن في ضوء أحكام القضاء والتشریع 

  .سم 24; . إیض. : ص 205 -. 2009, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. خالد أبو عرابي
 9789957117771ك .م.د.ر - . 205 - 199: ?  -? : ???????????? 

1077/01-346-1, 1077/02-346-1 

  خالد حسن , أبو غزلھ  .671
دار جلیس : عمان  - . 1.ط -. خالد حسن أبو غزلھ] / نص مطبوع[رائم الدولیة المحكمة الجنائیة الدولیة والج

  .سم 25; . إیض. : ص 396 -. 2010, الزمان للنشر والتوزیع
 9789957810023ك .م.د.ر - . 362 - 355: ?  -? : ???????????? 

703/01-341-1, 703/02-341-1 

  أبو فروة، محمود دمحم   .672
 Electronic banking services :via internet] : نص مطبوع[لكترونیة عبر اإلنترنت الخدمات البنكیة اإل

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2012, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. محمود دمحم أبو فروة/ 
 9789957163785ك .م.د.ر -. 217-240.:?-.?: ????????????

1502/01-346-1, 1502/02-346-1 

  كریستیان , أبلت  .673
دمحم محمود سلیم ھاینز , كریستیان أبلت/ لمعاھدة براءات اإلختراع األوروبیة ] : نص مطبوع[الدلیل العملي 

 .سم 24; . إیض. : ص 172 - . 2004, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. جودار

927/01-346-1, 927/02-346-1 

  متولي وھدان ، رضا   .674
الفعل ( المسؤولیة التقصیریة  -) ضمان العقد ( المسؤولیة العقدیة ] : نص مطبوع[یز في المسئولیة المدنیة الوج

 -. 2014, دار الفكر والقانون: القاھرة  -. 1.ط - . رضا متولي وھدان.... / المسؤولیة عن خطأ الغیر -) الضار 
  .سم 24; . إیض. : ص 171

 9789776253483ك .م.د.ر - . 176 - 169. : ? -. ?: ???????????? 

1445/01-346-1, 1445/02-346-1 

  رجب عبد المنعم , متولي  .675
رجب عبد ] / نص مطبوع[الموظف الدولي في بیئتھ المھنیة و دوره في حل المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة 

  .سم 22; . ص230 -. 2002, )ن.د ) : ( م . د(  -. 1. ط -. المنعم متولي
 2359004977ك .م.د.ر - . 225 - 215: ?  - ? : ???????????? .

45/01-341-1, 45/02-341-1 



  رجب عبد المنعم , متولي  .676
دراسة نظریة تطبیقیة ] : نص مطبوع[اإلرھاب الدولي وإختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي المعاصر 

م . د(  -. 1. ط -. رجب عبد المنعم متولي) / أ . م . الو  اإلعتداء على -لوكیربي ( على األحداث الدولیة الجاریة 
  .سم 22; . إیض. : ص 238 -. 2002, )ن . د ) : ( 

 9352904977ك .م.د.ر - . 233 - 224: ? - ?: ???????????? .

48/01-341-1, 48/02-341-1 

  رجب عبد المنعم , متولي  .677
نص [كام الشریعة اإلسالمیة و مبادئ القانون الدولي العام حرب اإلرھاب الدولي و الشرعیة الدولیة في ضوء أح

دار : اإلسكندریة  - . رجب عبد المنعم متولي/ دراسة نظریة تطبیقیة على األحداث الدولیة الجاریة ] : مطبوع
  .سم24; . إیض. : ص 464 -. 2004, النھضة العربیة للنشر والتوزیع

 2426804977ك .م.د.ر -. 

265/01-341-1, 265/02-341-1 

  عبد الحمید , متولي  .678
النھوض بالفقھ الدستوري ] : نص مطبوع[مبادئ نظام الحكم في اإلسالم مع المقارنة بالمبادئ الدستوریة الحدیثة 

 -. 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید متولي....... / اإلسالم وھل ھو دین ودولة -اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص 464

 0156203977ك .م.د.ر

348/01-342-1, 348/02-342-1 

  أبولحیة، نور الدین   .679
 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: الجزائر  - . نور الدین أبولحیة] / نص مطبوع[األزمات الزوجیة وحمایة الزواج 

  .سم 24; . إیض. : ص 218
 9773501112ك .م.د.ر

1412/01-346-1 

  علي صادق , أبوھیف  .680
 -النطاق الدولي  -أشخاص القانون الدولي  -النظریات و المبادئ العامة ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

: اإلسكندریة  -. علي صادق أبوھیف/ الحرب والحیاد  - المنازعات الدولیة  - التنظیم الدولي  -العالقات الدولیة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 916 -). ت.د( , منشأة المعارف

 ??????? :? - ? :809 -875  ???????????? :?- ? :876-884 

247/01-341-1, 247/02-341-1 

  دمحم عبد هللا , أبوھزیم  .681
 خالد عبد هللا, دمحم عبد هللا أبوھزیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام الثمن في عقد البیع وفق أحكام التشریع 

  .سم24; غالف ملون . : ص 223 -. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: األردن  -. عید
 ??????? :? . ?.203  - 211-  ???????????? :?. ?.213 - 223 

666/01-346-1, 666/02-346-1 

  أبو الوفا دمحم , أبوالوفا  .682
أبو ] / نص مطبوع. [إلسالمي و القانون الجنائيالعنف داخل األسرة بین الوقایة والتجریم والعقاب في الفقھ ا

المكتبة ( - . سم24; . إیض. : ص186 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. الوفا دمحم أبوالوفا



  ).القانونیة
 9773280144ك .م.د.ر - . 119 -111. : ? -. ?: ???????????? 

154/01-346-1, 154/02-346-1 

  أحمد , اأبوالوف  .683
یتضمن نصوص التحكیم في القوانین ):خاصة في القانون الكویتي ] : (نص مطبوع[التحكیم في القوانین العربیة 

, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد أبوالوفا/ العربیة والتعلیق علیھا و نماذج لعقد التحكیم ولشرط التحكیم 
 ).انونیةالكتب الق( - . سم 24; . إیض. : ص 216 -. 1998

32/01-347-1, 32/02-347-1 

  أحمد , أبوالوفا  .684
. 5.ط -. أحمد أبوالوفا/ عقد التحكیم وطبیعتھ وآثاره المحكم ورده ] : نص مطبوع[التحكیم اإلختیاري واإلجباري 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 428 -). ت.د(, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -
 0353103977ك .م.د.ر -. 4-9 :? -? : ????????????

33/01-347-1, 33/02-347-1 

  أحمد , أبوالوفا  .685
دراسة عملیة تفصیلیة لكل نص و لكل جزئیاتھ ، مع ] : نص مطبوع[التعلیق على نصوص قانون المرافعات 

غالف ملون :  .ص 1664 -. 1989, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد أبوالوفا.... / بیان المذكرة التفسیریة 
  ).الكتب القانونیة( -. سم 25; 
 0532103977ك .م.د.ر

527/01-347-1, 527/02-347-1 

  أحمد , أبوالوفا  .686
و قانون  1968لسنة 13بمقتضى قانون المرافعات الجدید رقم ] : نص مطبوع[المرافعات المدنیة و التجاریة 

غالف . : ص 1012 -. 1990, منشأة المعارف: دریة اإلسكن - . أحمد أبوالوفا/  1968لسنة 15اإلثبات رقم 
  ).الكتب القانونیة( -. سم 25; ملون 

 3033106977ك .م.د.ر -. 4-7: ? -?: ???????????? 

526/01-347-1, 526/02-347-1 

  أحمد , أبوالوفا  .687
] / نص مطبوع[خصصة الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولیة المت

  .سم24; . إیض. : ص292 - . 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 2.ط -. أحمد أبوالوفا
. ??????? : ?- ? :.249 - 281 

8/01-341-1, 8/02-341-1 

  أبوالنصر، مدحت دمحم   .688
: القاھرة  -. مدحت دمحم أبوالنصر/ ة المؤسسات اإلصالحیة و العقابی] : نص مطبوع[رعایة و تأھیل نزالء 
  .سم 24; . إیض. : ص 487 -. 2008, مجموعة النیل العربیة

 9773770745ك .م.د.ر - . 482-484.: ?-.? : ????????????

1043/01-345-1, 1043/02-345-1 



  السید مصطفى أحمد , أبوالخیر  .689
. 2006, إیتراك: القاھرة  - . السید مصطفى أحمد أبوالخیر] / نص مطبوع[فتوى الجدار العازل و القانون الدولي 

 .سم24; . إیض. : ص 253 -

380/01-341-1 

  أحمد , أبوالروس  .690
 - األحكام العامة في الشركات ونصوص القانون المدني المنظمة لھا ] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

المكتب : اإلسكندریة  - . أحمد أبوالروس...... / بسیطةشركة التوصیة ال -شركة التضامن  - شركات األشخاص 
 .سم 24; . ص 1166 -. 2002, الجامعي الحدیث

1201/01-346-1, 1201/02-346-1 

  أحمد , أبوالروس  .691
 504 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أحمد أبوالروس] / نص مطبوع[منھج البحث الجنائي 

  .مس 24; . إیض. : ص
 ???????????? :? ?:.497 - 504 

635/01-345-1, 635/02-345-1 

  رمضان , أبوالسعود  .692
. 2000, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . 2. ط - . رمضان أبوالسعود] / نص مطبوع. [أصول التأمین

 .سم 24; . إیض. : ص 549 -

128/01-346-1, 128/02-346-1 

   رمضان, أبوالسعود  .693
. : اإلسكندریة -. رمضان أبوالسعود. / األحكام العامة في اإلیجار] : نص مطبوع. [العقود المسماة عقد اإلیجار

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 688 -. 1996, منشأة المعارف
 9770398136ك .م.د.ر

92/01-346-1, 92/02-346-1 

  رمضان , أبوالسعود  .694
منشأة : اإلسكندریة  - . ھمام دمحم محمود زھران, رمضان أبوالسعود] / نص مطبوع[في القانون  المبادئ األساسیة

  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 544 - . 1996/1995, المعارف
 9970398128ك .م.د.ر

22/01-340-1, 22/02-340-1 

  وھبة ، وسیم حسن   .695
 -. 2011, مكتبة زین الحقوقیة: بیروت  - . 3.ط -. وسیم حسن وھبة] / نص مطبوع[أصول المحاكمات الجزائیة 

 ).القوانین اللبنانیة( - . سم 24; . إیض. : ص 179

871/01-347-1, 871/02-347-1 

  أبوبكر سالمة، دمحم عبد هللا   .696
لتي بذلتھا األمم المتحدة المكافحة مع بیان للجھود ا - المسؤولیة الجنائیة  - الجریمة : الكیان القانوني لغسل األموال 

نص [لمكافحة غسل األموال بما في ذلك مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة 
 25; . إیض. : ص 543 -. 2007, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة  -. دمحم عبد هللا أبوبكر سالمة] / مطبوع



  ).في ظل العولمةموسوعة الجرائم اإلقتصادیة ( - . سم
 ???????????? : ?-  ? :205 - 209  ????? : ?-  ? :213 - 537 

673/01-345-1, 673/02-345-1 

  سحر دمحم , وھبي  .697
, دار الفجر للنشر و التوزیع: القاھرة  -. 1.ط -. سحر دمحم وھبي] / نص مطبوع[بحوث جامعیة في اإلعالم 

  )).04(; دراسات و بحوث إعالمیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 253 -. 1996
 9772460/22ك .م.د.ر

22/01-001.4-1 

  أنتوني , وودیویس  .698
دار الفجر : القاھرة  -. دمحم أحمد المغربي, أنتوني وودیویس] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان من منظور عصري 

  .سم 24; . إیض. : ص 243 -. 2007, للنشر والتوزیع
 9773581187ك .م.د.ر

615/01-341-1, 615/02-341-1 

  أبوسمھدانة، عبد الناصر عبد هللا   .699
] / نص مطبوع[مزود بآراء الفقھ وأحدث األحكام القضائیة  2008لسنة  196شرح قانون الضریبة العقاریة رقم 

. : ص 267 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط -. عبد الناصر عبد هللا أبوسمھدانة
  .سم 25; . إیض
 97897777610087ك .م.د.ر - . 261 - 229.: ? -. ?: ????

865/01-347-1, 865/02-347-1 

  جمال دمحم , أبوشنب  .700
دار المعرفة : اإلسكندریة  -. جمال دمحم أبوشنب/ المناھج والطرق واألدوات ] : نص مطبوع) [1(البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 450 -. 2007, الجامعیة
 ??????? : ? - ? :.435 - 450 

87/01-001.4-1, 87/02-001.4-1 

  جمال دمحم , أبوشنب  .701
 -. جمال دمحم أبوشنب/ المناھج والطرق واألدوات ] : نص مطبوع) [1(قواعد البحث العلمي واإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 346 - . 2009, دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة 
?????? ? :? -  ? :333- 346 

63.1/01-001.4-1 

  جمال دمحم , أبوشنب  .702
دار : األسكندریة  -. جمال دمحم أبوشنب/ التصمیم والتنفیذ التجریبي ] : نص مطبوع) [2(قواعد البحث العلمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 315 -. 2009, المعرفة الجامعیة

63.2/01-001.4-1, 63.2/02-001.4-1 

  أبوزھرة ، دمحم   .703
 24; . إیض. : ص 56 -. 1999, دار الفكر العربي. : القاھرة -. دمحم أبوزھرة] / نص مطبوع. [بحوث في الربا



  .سم
 9771002376ك .م.د.ر

1280/01-346-1, 1280/02-346-1 

  أبوزھرة ، دمحم   .704
; . إیض. : ص 495 - . 2012, الفكر العربيدار . : القاھرة -. دمحم أبوزھرة] / نص مطبوع. [األحوال الشخصیة

  .سم 24
 9771006623ك .م.د.ر

1281/01-346-1, 1281/02-346-1 

  أبوزید ، رشدى شحاتة   .705
. : اإلسكندریة -. 1.ط -. رشدى شحاتة أبوزید] / نص مطبوع. [السیاحة واإلرھاب في ضوء الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 495 -. 2008, .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر
 9771022601ك .م.د.ر - . 490 - 467: ?  -? : ???????????? 

200/01-343-1, 200/02-343-1 

  مصطفى , أبوزیدفھمي  .706
: اإلسكندریة  - . مصطفى أبوزیدفھمي/ قضاء اإللغاء ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري و مجلس الدولة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 866 - . 2004 ,دارالجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع

712/01-347-1, 712/02-347-1 

  سعد شتا , أبوسعد  .707
معلقا علیھا ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17التعلیق على نصوص قانون التجارة الجدید الصادر بالقانون رقم 

: اإلسكندریة  -. سعد شتا أبوسعد/ انون الجدید بأراء ثقاة الفقھاء وأھم مبادىء النقض الصالحة التطبیق في ظل الق
 .سم 24; . ص 1122 - . 2000, دار الفكر الجامعي

1187.1/01-346-1 

  مصطفى أحمد , أبوعمر  .708
. : اإلسكندریة - . مصطفى أحمد أبوعمر] / نص مطبوع. [أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض: . ص 188 -. 2008, منشاة المعارف
 7158303977978ك .م.د.ر -. 169-181: ?-?: ???????????? 

87/01-344-1, 87/02-344-1 

  مصطفى أحمد , أبوعمرو  .709
 -إتفاقیة العمل الجماعیة  -النقابات العمالیة  -المفاوضات الجماعیة ] : نص مطبوع. [عالقات العمل الجماعیة

في ضوء قانون العمل الجدید ) المفاوضة  -الوساطة  -التحكیم  -اإلغالق  - اإلضراب (ل الجماعیة منازعات العم
. ص 408 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. مصطفى أحمد أبوعمرو/  2003لسنة  12رقم 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض: 
 ??????? : ? -  ? :397 - 406. 

98/01-344-1, 98/02-344-1 

  أبوغابة ، خالد عبد العظیم   .710
خالد عبد العظیم / دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[األحكام التطبیقیة للمقاطعة اإلقتصادیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 117 -. 2013, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط - . أبوغابة
 9789773790806ك .م.د.ر - . 114 - 103. : ? -. ?: ???????????? 

864/01-347-1, 864/02-347-1 

  إلیاس , أبوعید  .711
 25; . إیض. : ص 498 -. 1998, )ن.د). : (م.د( -. إلیاس أبوعید. / الجزء األول] : نص مطبوع. [اإلفالس

  .سم
 ???? :? .- ? : .478  - 496 

54.1/01-346-1, 54.1/02-346-1 

  إلیاس , یدأبوع  .712
عقد المقاولة بین مالك العقار ومھندس  - ) التأمین( عقد الضمان ] : نص مطبوع[نماذج عقود و إتفاقات 

 .سم24; . ص400 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 02.ط -. إلیاس أبوعید.......... / معماري

620.2/01-346-1 

  إلیاس , أبوعید  .713
 -. إلیاس أبوعید/  298إلى 235المواد ] : نص مطبوع[مدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ أصول المحاكمات ال

 .سم 30; مجلد . : ص 615 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط

300.3/01-347-1, 300.3/02-347-1 

  إلیاس , أبوعید  .714
/  362إلى 299المواد ] : نص مطبوع[الجزء الرابع : أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ 

  .سم 30; مجلد . : ص 544 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط -. إلیاس أبوعید
 ??????? : ? -  ? :298 - 439  ???????????? : ? -  ? :440 - 519 

300.4/01-347-1, 300.4/02-347-1 

  إلیاس , أبوعید  .715
 -. إلیاس أبوعید/  234إلى 131المواد ] : نص مطبوع[محاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد والفقھ أصول ال

 .سم 30; مجلد . : ص 718 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط

300.2/01-347-1, 300.2/02-347-1 

  إلیاس , أبوعید  .716
 -. إلیاس أبوعید/  130إلى 1المواد ] : نص مطبوع[والفقھ  أصول المحاكمات المدنیة بین النص واإلجتھاد

 .سم 30; مجلد . : ص 703 -. 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط

300.1/01-347-1, 300.1/02-347-1 

  الیاس , أبوعید  .717
في القضایا الروحیة  -في قضایا األحوال الشخصیة  - في قضایا العمل  - نماذج دعاوى في القضایا التجاریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 354 -. 1995, )ن.د) : (م.د( -. الیاس أبوعید] : . / نص مطبوع....... [
 ??????? :? .- ? : .337 - 345 . 

9.1/01-347-1, 9.1/02-347-1 



  الیاس , أبوعید  .718
 -عن عقد البیع والشراء الدعاوى الناشئة  -الدعوى وسقوطھا بمضي المدة ] : نص مطبوع[نماذج دعاوى 

 .سم 25; . إیض. : ص 338 -. 1995, )ن.د) : (م.د( -. الیاس أبوعید... / الدعاوى الناشئة عن الوعد بالبیع 

9.2/01-347-1, 9.2/02-347-1 

  الیاس , أبوعید  .719
, )ن.د) : (م.د( -. عیدالیاس أبو...... / في القضایا اإلداریة  - في القضایا الجزائیة ] : نص مطبوع[نماذج دعاوى 

 .سم 25; . إیض. : ص 338 -. 1995

9.3/01-347-1, 9.3/02-347-1 

  الیاس , أبوعید  .720
 25; . إیض. : ص 322 -. 1997, )ن.د) : (م.د( -. الیاس أبوعید/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع[نماذج دعاوى 

 .سم

9.4/01-347-1, 9.4/02-347-1 

  الیاس , أبوعید  .721
نماذج دعاوى في قضایا  - المحامي في مواجھة موكلھ من خالل دعوى األتعاب ] : نص مطبوع[دعاوى  نماذج

  .سم 25; . إیض. : ص 458 -. 1999, )ن.د) : ( م.د( -. الیاس أبوعید.... / اإلفالس 
 1999: ل م د دكتوراه  -

9.5/01-347-1, 9.5/02-347-1 

  أبوعیطة، السید   .722
 - محاكمات نورمبرج و طوكیو ] : نص مطبوع[الدولیة لرؤساء الدول و الحكومات  المحاكمات الجنائیة

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. السید أبوعیطة....... / محاكمات مجرمي الحرب العالمیة األولى و الثانیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 220 -. 2014

 9789773791305ك .م.د.ر -:. ????????????

917/01-341-1, 917/02-341-1 

  أبوعیطة،السید   .723
. 2014, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . السید أبوعیطة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 558 -
 9789773791441ك .م.د.ر - . 183-537.: ?-.?: ????? 

1077/01-341-1, 1077/02-341-1 

  رة الرفروفي، ضو مفتاح أبوغرا  .724
دراسة فقھیة مقارنة بالقانون المدني ( أحكامھ وأثاره، وإشكالیة عقود النفط اللیبیة ] : نص مطبوع[بیع المجھول 

. : ص 346 -. 2010, أكتوبر 7منشورات جامعة : لیبیا  -. 1.ط - . ضو مفتاح أبوغرارة الرفروفي) / اللیبي 
  .سم 24; . إیض

 9789959550659ك .م.د.ر - . 346 - 333.: ? -? : ????????????

1222/01-346-1, 1222/02-346-1 

  أبوعطیة ، السید   .725
 -. 1.ط -. السید أبوعطیة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء المدني السعودي بین النظریة والتطبیق 



  .سم 24; . إیض. : ص 573 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773791427ك .م.د.ر -.  541 - 295. : ? -. ?: ? ??????

878/01-347-1, 878/02-347-1 

  أبوفروة ، محمود دمحم   .726
 - . محمود دمحم أبوفروة. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [مسؤولیة البنك المدنیة عن عملیات التحویل اإللكتروني

  .سم 24. + إیض. : ص 500 -. 2014, .دار وائل للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط
 9789957910990ك .م.د.ر - . 500 - 459. : ? -. ?: ???????????? 

1292/01-346-1, 1292/02-346-1 

  دمحم فال الحسن , ولد أمین  .727
 - . 1.ط -. دمحم فال الحسن ولد أمین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المساھمات العینیة في الشركات التجاریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 407 -. 2009, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع مجد: بیروت 
 97899535154334ك .م.د.ر

1052/01-346-1, 1052/02-346-1 

  ولد دمحمان، دمحم عبد هللا   .728
ایف العربیة جامعة ن. : الریاض -. 1.ط - . دمحم عبد هللا ولد دمحمان] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان والعدالة الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 195 -. 2010, للعلوم األمنیة
 9786038006450ك .م.د.ر - .  178 - 176. :? - . ?: ??????? 175 - 169.:? -. ?: ????????????

984/01-341-1, 984/02-341-1 

  ولد مجبر ، دمحم   .729
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر - . ولد مجبردمحم ] / نص مطبوع[آلیات تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 101 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .92 - 99  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-147/01, M. 341-147/02 

  ولد مجبر ، عبد النور   .730
كلیة الحقوق . : المدیة - . عبد النور ولد مجبر] / نص مطبوع[جریمة القرصنة البحریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 83 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .72 - 78  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-193/01, M. 345-193/02 

  ولد معمر ، حمزة   .731
حمزة ولد ; عبد هللا منصور/ ] نص مطبوع[ 03/06العالقة التنظیمیة بین الموظف واإلدارة في ظل أحكام األمر 

. : و 74 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. معمر
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .66 - 72  
 2022/2021) : عة یحي فارسجام( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-499/01 



  شریفة , ولد الشیخ  .732
; . إیض. : ص 216 -. 2004, دار ھومة: الجزائر  -. شریفة ولد الشیخ] / نص مطبوع[تنفیذ األحكام األجنبیة 

  .سم24
 9961667840ك .م.د.ر - .  211 - 205.: ? -. ?: ????????????

246/01-347-1, 246/02-347-1 

  ولد بابا علي، دمحم بیجاد   .733
 - . دمحم بیجاد ولد بابا علي] / نص مطبوع[النظام القانوني إلستغالل العقار الصناعي في إطار التنمیة المستدامة 

  .سم21×م30; . و 92 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
???????????? ???????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(فارس  جامعة الدكتور یحي: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-156/01 

  ولد یوسف ، مولود   .734
دار . : الجزائر -. مولود ولد یوسف] / نص مطبوع. [المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 252 -. 2013, األمل للنشر والتوزیع
 9789947302347ك .م.د.ر - . 251 - 236: ?  - ? : ?????????????? 

753/01-341-1 

  دمحم العربي , ولد خلیفة  .735
مدخل لدراسة الھیكلة الجدیدة للعالم من ] : نص مطبوع[ماذا تغیر فیھ ؟و أین نحن من تحوالتھ؟ : النظام العالمي 

 - . 1998, لمطبوعات الجامعیةدیوان ا: الجزائر  -. دمحم العربي ولد خلیفة/ الحرب الباردة الى األحادیة القطبیة 
  .سم24; . ص394

 627709961ك .م.د.ر -. 394?-389?:????????????

1-341-1188/01 

  ولد خاوة ، سمیة   .736
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. سمیة ولد خاوة] / نص مطبوع[القیم المنقولة التي تصدرھا شركة المساھمة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 92 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .82 - 86  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-114/01, M. 658-114/02 

  ولد خاوة، سلیمة   .737
سعاد , سلیمة ولد خاوة] / نص مطبوع[ 2016لتعدیل الدستوري لسنة العالقة بین البرلمان ةالحكومة في ظل ا

× . سم 21; . و 91 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. عراب
  .قرص مضغوط. + سم 31
 .???????????? :? . - ? :.82 - 88.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( لوم السیاسیة كلیة الحقوق والع: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-371/01, M. 343-371/02 

  ولد جاب هللا، دمحم   .738
جامعة : المدیة  -. دمحم ولد جاب هللا; یاسر بن شیدي] / نص مطبوع[الطب الشرعي ودوره في اإلثبات الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 30× سم  21; . و 93 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 



??????? :? . -? :.78 - 82 .???????????? :? .- ? :.84 - 89.  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-47/01, M. 345-47/02 

  ولد جبا هللا، إبراھیم   .739
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. لد جبا هللاإبراھیم و] / نص مطبوع[حجیة القرار اإلداري الغیر منشور 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 50 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-66/01 

  ولد یحي ، دمحم   .740
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . دمحم ولد یحي; دمحم بن عزیزة] / نص مطبوع[نزاعات المسلحة مشكلة المرتزقة في ال

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 80 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .70 - 76  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة  كلیة الحقوق: قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-186/01 

  ولد خصال ، دمحم   .741
دمحم ولد ] / نص مطبوع[القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في التشریع الجزائري 

. : و 273 -. 2020/2019, )سجامعة یحي فار(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. خصال
  .سم 31× . سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .250 - 262  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-42/01, T. 346-42/02 

  سلیمان , ولد خسال  .742
, دار طلیطلة: الجزائر  -. 1.ط - . سلیمان ولد خسال] / نص مطبوع[ المیسر في شرح قانون األسرة الجزائري

  .سم 23; . ص 176 -. 2010
???????????? :? ? :163 - 168 

757/01-346-1, 757/02-346-1 

  ولد خسال، سلیمان   .743
مفھومھ، مؤیداتھ، شروطھ، مرتكزاتھ، مظاھره، ودراسة ] : نص مطبوع[السلم في الفقھ السیاسي اإلسالمي 

; . ص 234 -. 2014, شركة األصالة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . سلیمان ولد خسال/ تطبیقیة إلتفاقیة أوسلو 
  )).1(; المنتقى من الرسائل الجامعیة : المنتقى( - . سم 24

 9789931413110ك .م.د.ر - . 232 - 215.: ? -? : ????????????

477/01-342-1, 477/02-342-1 

  ولد خسال، سلیمان   .744
 -. 2015, مكتبة اإلمام مالك: الجزائر  -. سلیمان ولد خسال] / نص مطبوع[منھجیة البحث في العلوم اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 112
 9789931350651ك .م.د.ر - . 110 - 108.: ? - . ?: ???????????? 107 -101.: ? - . ?: ???????



145/01-001.4-1, 145/02-001.4-1 

  ولد شیخ ، جلول   .745
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  15/247التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم 

جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : یةالمد -. جلول ولد شیخ] / نص مطبوع[وتفویضات المرفق العام 
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 93 -. 2020/2019, )المدیة

 ???????????? :? .- ? : .84 - 86  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-417/01, M. 343-417/02 

  حسن دمحم , وھدان  .746
الجنادریة للنشر : عمان  -. 1.ط -. حسن دمحم وھدان] / نص مطبوع[األحكام القضائیة وطرق الطعن فیھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 185 -. 2012, والتوزیع
 9789957501419ك .م.د.ر - . 181 - 163.: ? -? : ????????????

746/01-347-1, 746/02-347-1 

  متولي  رضا, وھدان  .747
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. رضا متولي وھدان/ آثاره  -تأصیلھ  - نطاقھ ] : نص مطبوع[تجدید اإللتزام 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص410 -. 2001, الجدیدة
 9775394619ك .م.د.ر

67/01-346-1, 67/02-346-1 

  رضا متولي , وھدان  .748
دار . : اإلسكندریة -. رضا متولي وھدان. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [ى الخلف الخاصإنتقال أثار العقود ال

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص294 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر
 9775394473ك .م.د.ر

74/01-346-1, 74/02-346-1 

  رضا متولي , وھدان  .749
دراسة مقارنة في القانون المدني و قانون حمایة ] : نص مطبوع[لتدلیس الخداع اإلعالنى اثره فى معیار ا

. : ص  97 -. 2008, دار الفكر و القانون: المنصورة  -. رضا متولي وھدان/ المستھلك و الفقھ اإلسالمي 
  .سم24; غالف ملون 

 2036253977978ك .م.د.ر -. 90 -  85. ? ? : ???????????? 

688/01-346-1, 688/02-346-1 

  رضا متولي , وھدان  .750
دراسة مقارنة في ] : نص مطبوع[النظام القانوني للعقد اإللكتروني و المسؤولیة عن اإلعتداءات اإللكترونیة 

دار : مصر  -. 1.ط - . رضا متولي وھدان/ الفوانین الوطنیة و قانون األونسیترال النموذجي و الفقھ اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص 157 -. 2008, الفكر و القانون

 9046253977978ك .م.د.ر -. 151-154: ? -?: ???????????? 

863/01-346-1, 863/02-346-1 

  وھدان، رضا متولي   .751
وسائل  - إستغالل الحق المالي  - مضمون الحق المالي للمؤلف ] : نص مطبوع[حمایة الحق المالي للمؤلف 



دار الفكر : المنصورة  - . رضا متولي وھدان/ الحدیثة والمتغیرات اإلقتصادیة الحمایة التشریعیة في ظل التقنیات 
  .سم 24; . إیض. : ص 132 -. 2011, والقانون للنشر والتوزیع

???????????? : ?- ? :.121 - 129. 

1221/01-346-1, 1221/02-346-1 

  وھیبة ، بن كسیرات   .752
, ]ن.د] : [م.د[ - . بن كسیرات وھیبة; رحماني مروة] / مطبوع نص. [النظام القانوني للجمعیات في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×سم21; . و102 - . 2014/2015
 ???????????? :? .- ? : .94 - 99  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-147/01, M. 343-147/02 

  وھیبة، قیر   .753
جامعة یحي : المدیة  - . قیر وھیبة; إبراھیمي أمیرة] / نص مطبوع[ 03/06ظام التعاقد في ظل األمر رقم ن

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و102 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? :.81 - 92  ???????????? :? .- ? : .94 - 98  

 2016/2015: المدیة : یة إدارة ومال: ماستر 

M. 343-206/01, M. 343-206/02 

  ولید ، لطرش   .754
 -. لطرش ولید; بوشرف أمین] / نص مطبوع. [المركز القانوني لمجلس الدولة في التنظیم القضائي الجزائري

ص قر. + سم 21× سم  31; . و 42 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-63/01 

  ولید سالمة   .755
الشركة العربیة المتحدة : القاھرة  -. ولید سالمة; التمیمي التمیمي] / نص مطبوع[الشبكات المحلیة واإلنترنیت 

  .سم 24; . إیض. : ص 452 - . 2007, للتسویق والتوریدات
???? ???????? : ? : .452 

10/01-020-1 

  سلیمان بن عبد هللا , أبا الخیل  .756
سلیمان بن عبد هللا أبا / حكمھ وحكمتھ وأبعاده الدینیة واإلجتماعیة ] : نص مطبوع[الوقف في الشریعة اإلسالمیة 

مركز الدراسات ( - . سم 24; . إیض. : ص 93 -. 2008, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض  - . الخیل
  ).و البحوث

 9789960996295ك .م.د.ر

938/01-346-1, 938/02-346-1 

  نباه ، خیرة   .757
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. خیرة نباه] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة للنازحیین 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 78 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس



 ??????? :? .- ? : .62 - 71  ???????????? :? . - ? : .72 - 76  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-187/01 

  وائل أنور، بندق   .758
كمال ... / الكویتي  -اللبناني  - اإلنجلیزي  - نسي الفر - في القانون المصري ] : نص مطبوع. [التأمین البحري

  .سم24; . إیض. : ص 308 - . 2005, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. بندق وائل أنور; مصطفى طھ
 ??????? :? - ? :216 -282 

70/01-343-1, 70/02-343-1 

  فتحي , والي  .759
و أھم التشریعات المكملة ( لمرافعات المدنیة و التجاریة قانون ا] : نص مطبوع[الوسیط في قانون القضاء المدني 

 .سم 24; . إیض. : ص 893 -. 2008, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. فتحي والي) / لھ

588/01-347-1, 588/02-347-1 

  والي، نادیة   .760
نادیة ] / نص مطبوع[ستثمارات األجنبیة النظام القانوني الجزائري لإلستثمار ومدى فعالیتھ في استقطاب اإل

  .سم 21× . سم 30; . و 363 -). ت.د(, )جامعة تیزي وزو(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . والي
???????????? :? .-? :.324 - 353.  

 )ت.د) : (جامعة تیزي وزو(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-47/01 

  والي، نصر الدین   .761
جامعة . : المدیة -. نصر الدین والي; مرزاق قویني] / نص مطبوع[العملیات المصرفیة البنكیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 30; . و 53 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(ي فارسجامعة الدكتور یح: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-45/01 

  والي، عبد اللطیف   .762
. عبد اللطیف والي/ المغرب  - تونس  - الجزائر : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحقوق الطفل 

  .سم30×.سم21; . و490 -. 2015/2014, -بن یوسف بن خدة  - 1جامعة الجزائر: الجزائر  -
?????? ?????? :? .- ? :.444 - 482  
 2015/2014: الجزائر : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-87/01 

  وابل ، یزید   .763
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  -. یزید وابل] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على العالمة التجاریة 

  .قرص مضغوط. + مس 31× . سم 21; . و 69 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .63 - 65  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-05/01, M. 658-05/02 



  وابل ، رشید   .764
 - . رشید وابل; بلعروسي أحمد التیجاني/  LE DROIT DU TRAVAIL] = نص مطبوع. [قانون العمل

  .سم23; . إیض. : ص231 -. 2011, للطباعة والنشر والتوزیعدار ھومة . : الجزائر -. 7.ط
 9789961667996ك .م.د.ر

147/01-344-1, 147/02-344-1 

  وابل، رشید   .765
 Legislation et réglementation de. = الجزء الثاني] : نص مطبوع. [التشریع و التنظیم العسكري

L'ARMEE  /ص 758 -. 2005, دار ھومة. : الجزائر - . 1.ط -. رشید وابل; التیجاني احمد بلعروسي : .
  .سم24; . إیض

 5885669961ك .م.د.ر -. 291- 233: ?- ?: ??????? 

117.2/01-343-1, 117.2/02-343-1 

  لباد، ناصر   .766
 - . ناصر لباد/  Le droit administratif= التنظیم اإلداري ] : نص مطبوع[الجزء األول : القانون اإلداري 

 .سم21; . ص245 -. 2001, دیوان المطبوعات الجامعیة: ئر الجزا

1-342-685/01 

  عماد الدین ,وادي  .767
. ص192 -. 2020, المجلس الدستوري: الجزائر  -. عماد الدین وادي] / نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم24; 
 مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر

01/ 45- 13ع -P/340, 02/ 45-13ع -P/340 

  عماد الدین ,وادي  .768
عماد الدین / المحكمة الدستوریة و دورھا في بناء الجزائر الجدیدة ] : نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم24; . ص278 - . 2021, المجلس الدستوري: الجزائر  -. وادي
 مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر

01/ 17ع -P/340--45 

  عماد الدین ,يواد  .769
. ص187 -. 2021, المجلس الدستوري: الجزائر  -. عماد الدین وادي] / نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم24; 
 مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر

01/ 16ع -P/340-45 

  عماد الدین ,وادي  .770
المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري : الدستور في خدمة المواطن ] : نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم24; . ص196 -. 2020, المجلس الدستوري: الجزائر  -. عماد الدین وادي/  2020
 مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر -. 201?-199.?:???????

01/ 45- 14ع -P/340 



  وادي، عماد الدین   .771
. ص123 -. 2021, المجلس الدستوري: الجزائر  -. ديعماد الدین وا] / نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم24; . إض: 
 مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر

01/ 45- 18ع -P/340 

  عالء , آباریان  .772
غسان , عالء آباریان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[غسان رباح ; الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة

  .سم 24; . إیض. : ص 232 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط -. رباح
 9953486468ك .م.د.ر - . 238 - 219.: ? ? : ???????????? 

627/01-347-1, 627/02-347-1 

  ھشام عبد العزیز , مبارك  .773
, النھضة العربیة دار: القاھرة  -. ھشام عبد العزیز مبارك] / نص مطبوع[تسلیم المجرمین بین الواقع و القانون 

  .سم24; . ص630 -. 2006
????????????:?561?.612?. 

1-345-1120/01 

  مباركي ، أسامة   .774
. : المدیة -. أسامة مباركي; بالل دمحم طویر] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة الدولیة لذوي اإلحتیاجات الخاصة 

قرص . + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 50 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .44 - 48  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-172/01, M. 341-172/02 

  أحمد , أباش  .775
. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . أحمد أباش ] /نص مطبوع[األسرة بین الجمود والحداثة 

  .سم 25; . إیض. : ص 463 -
 9786144011089ك .م.د.ر - . 434 - 421: ?  -? : ???????????? 

1071/01-346-1, 1071/02-346-1 

  رشید , واضح  .776
.............. / تصادیة في الجزائر في ظل اإلصالحات اإلق] : نص مطبوع[منازعات العمل الفردیة و الجماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2007, دار ھومھ. : الجزائر -. 4.ط -. رشید واضح
 4566669961978ك .م.د.ر -. 156-161: ? -?: ???????????? 

104/01-344-1, 104/02-344-1 

  واضح، آمال   .777
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. آمال واضح] / نص مطبوع[النظام القانوني لإلستثمار في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 152 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس
???????????? :? .- ? :.141 - 149.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 



M. 658-61/01, M. 658-61/02 

  . واكد ، الزھرة  .778
التنازل عن االمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري في إطار المرسوم 

, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. واكد. الزھرة] / نص مطبوع. [269/03التنفیذي رقم 
  .قرص مضغوط . + سم  21× سم  31; . و 129 - . 2013/2012

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-264/01, M. 346-264/02 

  واكد ، عبد الحلیم   .779
. : المدیة -. عبد الحلیم واكد; دمحم واكد] / نص مطبوع[ 247/15اإلجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 105 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و
  .مضغوط

 ??????? :? .-  ? :66 - 96  ???????????? :? .- ? : .97 - 103  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-430/01, M. 343-430/02 

  واكد، سفیان   .780
: المدیة  -. سفیان واكد; جبران بن سعید; عبد الحي مكید] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 57 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( معة الدكتور یحي فارس جا: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-33/01 

  واكد،الزھرة   .781
 - . الزھرة واكد; سارة بن زایط] / نص مطبوع[الرسمیة وشھر التصرفات القانونیة في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 89 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة
????? ????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : ون العقاري القان: لیسانس 

M. 346-97/01, M. 346-97/02 

  علي عبد الواحد , وافي  .782
 -. 1979, دار نھضة مصر: القاھرة  - . علي عبد الواحد وافي] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في اإلسالم 

  .سم24; . ص313
 5127286977ك .م.د.ر

1-341-1203/01 

  أبة بومراح، سعید   .783
دمحم ] / نص مطبوع. [المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن اإلنتھاكات المغربیة لحقوق اإلنسان في الصحراء الغربیة

 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . سعید أبة بومراح; إبراھیم بالھي
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و109

? ??????????? :? .- ? : .99 - 103  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 



M. 341-42/01, M. 341-42/02 

  ھبة، إسماعیل   .784
] / نص مطبوع[شرح النظام القانوني للتعویض عن األضرار الجسمانیة والمادیة الناشئة عن حوادث المرور 

  .سم 22; . إیض. : ص 375 -. 2017, للطباعة والنشر والتوزیعدار ھومة : الجزائر  -. إسماعیل ھبة
 9789931032625ك .م.د.ر -. 349 -  295.: ? - . ?: ?????. 364 - 351.: ?-. ?:????????????

266/01-344-1, 266/02-344-1 

  إبتسام ، مناصري   .785
; بحري نسرین] / نص مطبوع. [ اإلمتیاز كآلیة لإلستغالل اإلستثمار في األمالك العقاریة الخاصة لدولة

; . و 48 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. مناصري إبتسام
  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? : .42 - 45  
 2014/2013. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-413/01, M. 346-413/02 

  سام ، فضیلي إبت  .786
فضیلي ; حدو ھیشام] / نص مطبوع. [مدى حجیة شھادة الترقیم المؤقت في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة 

. + سم30،.سم21; . و 56 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  - . إبتسام
  .قرص مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .52  
 2015/2014. : المدیة : عقاري  قانون: ماستر 

M. 346-418/01, M. 346-418/02 

  رودریك إیلیا , أبي خلیل  .787
رودریك إیلیا أبي ] / نص مطبوع[العقوبات اإلقتصادیة الدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة و حقوق اإلنسان 

  .سم 24 ;. إیض. : ص 270 -. 2009, منشورات الحلبي: بیروت  -. 01.ط -. خلیل
 ???????????? :?-  ? :.205 -217  . ??????? :? . - ? : .2 19 - 264 . 

513/01-341-1, 513/02-341-1 

  أبي راس، الناصر   .788
الناصر أبي ] / نص مطبوع[لقطة العجالن في شرف الشیخ عبد القادر بن زیان وأنھ من بني زیان ملوك تلمسان 

  .سم 22; . إیض. : ص 156 - . 2011, ینیة واألوقافوزارة الشؤون الد: الجزائر  -. راس
 9789947907726ك .م.د.ر

2/01-922-1 

  نبیھ ، نسرین عبد الحمید   .789
مكتبة . : اإلسكندریة -. 1.ط - . نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع. [السلوك اإلجرامي للمجرم المعنوي 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2012, .الوفاء القانونیة
 9789773278916ك .م.د.ر - . 296 - 293: ?  -? : ???????????? 

843/01-345-1, 843/02-345-1 

  نبیھ ، نسرین عبد الحمید   .790
, .مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع. [السلوك اإلجرامي المعقد 



  .سم 24; . إیض. : ص 328 -. 2012
 9789773278894ك .م.د.ر - . 328 - 321: ?  -? : ??????? ?????

850/01-345-1, 850/02-345-1 

  نبیل ، صقر   .791
مواد اإلجراءات  -قانون اإلجراءات الجبائیة ] : نص مطبوع. [الموسوعة القضائیة في المنازعات الضریبیة

 - . 1.ط -. صقر نبیل; أحمد لعور. / الجبائیة في قوانین الضرائب وقرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة
  .سم 20; . إیض. : ص 290 -. 2002, دار الغرب للنشر والتوزیع. : الجزائر

 9961541901ك .م.د.ر

189/01-343-1, 189/02-343-1 

  نبیل ، صقر   .792
 111 -. 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. صقر نبیل] / نص مطبوع[تنظیم الصفقات العمومیة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789947262337ك .م.د.ر

1486/01-346-1, 1486/02-346-1 

  نبیل إبراھیم ، سعد   .793
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. سعد نبیل إبراھیم/ دراسة في القانون المدني ] : نص مطبوع[التمویل العقاري 

 .سم 24; . إیض. : ص 163 -. 2012, الجدیدة

1573/01-346-1 

  نبیھ، نسرین عبد الحمید   .794
نسرین عبد الحمید ] / نص مطبوع. [قانون السجون ودلیل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 587 - . 2009, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة  -. 1.ط -. نبیھ
 9773276716ك .م.د.ر - . 583 - 476: ?  -? : ???????????? 

130/01-344-1, 130/02-344-1 

  نبیلة ، لدرع   .795
-1-جامعة الجزائر : الجزائر  -. لدرع نبیلة] / نص مطبوع[مجال التشریع ومجال التنظیم في النظام الجزائري 

  .سم 31× . سم 21; . و 430 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق(
 ???????????? :? .- ? : .389 - 418  

 2015/2014: الجزائر : القانون الدستوري والقانون اإلداري :  دكتوراه

T. 342-04/01 

  نبیلة ، عید   .796
جامعة الدكتور . : المدیة -. عید نبیلة; زرقاوي یسمینة] / نص مطبوع. [المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

  .ضغوط قرص م. + سم30×.سم21; . و 129 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .119 - 125  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-160/01, M. 343-160/02 



  نبیلة، العموري   .797
جامعة : المدیة  -. العموري نبیلة; كحیلة سعاد] / نص مطبوع[جریمة اإلتجار بالبشر وفق التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و93 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة (یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.84 - 90  

 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-12/02, M. 345-12/01 

  نبیلة، فریحي   .798
 60 - . 2012/2011, ]ن.د. : [المدیة -. فریحي نبیلة ;لشھب أمینة] / نص مطبوع. [میراث األموال فقھا وقانونا

  .سم 21×سم 30; . و
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-126/01 

  وجواج ، الصدیق   .799
 -المدیة  -. الصدیق وجواج; وديعباس مسع] / نص مطبوع[ 03/06معاییر الترقیة اإلختیاریة في ظل االمر 

 31× .سم 21; . إیض. : و 72 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط.. + سم

 ???????????? :? .- ? : .64 - 69  
 2022/2021: ) جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-476/01 

  لبیوض، سعاد   .800
, ]ن.د: [المدیة  -. سعاد لبیوض; بوجمعة زیتون] / نص مطبوع[حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي 

  .سم21×سم30; . و 60 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-04/01, M. 341-04/02 

  وداد ، رمیدي   .801
. المدیة  - . رمیدي وداد; مزاري سعیدة] / نص مطبوع. [مدى فاعلیة القاضي اإلداري في حمایة الحریات العامة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 72 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
 ???????????? :? .- ? : .64 - 68  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-162/01, M. 343-162/02 

  إتحاد المغرب العربي   .802
نادي الصنوبر  - قصر األمم  -الجزائر ] : نص مطبوع[الدورة السابعة لمجلس الشورى التحاد المغرب العربي 

 -. 2011, المؤسسة الوطنیة للنشر و اإلشھار: ائر الجز -. إتحاد المغرب العربي/  2010جوان  10- 9
  .قرص مضغوط. + سم30; . إیض. : ص175

 ??? ?????.+  146 - 131. :? - . ?: ???????  - . تواترات غیر معروفة

61/01-340/P 



  لبیب شنب ، دمحم   .803
مكتبة الوفاء : سكندریة اإل -. 1.ط -. وائل أنور بندق, دمحم لبیب شنب] / نص مطبوع[شرح أحكام عقد البیع 

  .سم 25; . إیض. : ص 315 -. 2015, القانونیة
 9777530286ك .م.د.ر

1427/01-346-1, 1427/02-346-1 

  رائف دمحم , لبیب  .804
 -. 1.ط -. رائف دمحم لبیب. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [الحمایة اإلجرائیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة

  .سم 24; . إیض. : ص 286 -. 2009, النھضة العربیة للنشر والتوزیعدار . : القاھرة
 9789770457798ك .م.د.ر - . 278 - 267.:? ? : ???????????? 

118/01-344-1, 118/02-344-1 

  وحبیب ، دمحم أمین   .805
ة الحقوق والعلوم كلی. : المدیة -. دمحم أمین وحبیب; یوسف بلخیري] / نص مطبوع[السلطة التأسیسیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 55 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .-? : .49 - 52  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-415/01, M. 343-415/02 

  البشیر  وحبیب،  .806
جامعة . : المدیة -. البشیر وحبیب; سمیة خلیقة] / نص مطبوع[النظام القانوني لمھنة المھندس الخبیر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 78 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .-? :.70 - 74.  

 2017/2016. : المدیة :قانون العقاري : ماستر 

M. 346-499/01, M. 346-499/02 

  كمال أباظة , وجیھ  .807
] / نص مطبوع[التاجر و األعمال التجاریة و الشركات في ضوء القوانین المنظمة لھا وفق أحدث التعدیالت 

 .سم24; غالف مصور . : ص 273 -. 2007, الدار الجامعیة: القاھرة  -. كمال أباظة وجیھ

755/01-346-1, 755/02-346-1 

  وجدي ، عبد الرحمان   .808
 -. عبد الرحمان وجدي; حكیم قداح] / نص مطبوع[الرقابة على إبرام تفویضات المرافق العمومیة اإلقلیمیة 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 76 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
 ???????????? :? .- ? : .68 - 71  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-401/01, M. 343-401/02 

  وحید دحام، زینب   .809
دراسة في ضوء التشریع العراقي والتشریعات المقارنة ] : نص مطبوع[الحق في الجنسیة والتجرید منھا 

, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط - . دمحم وحید دحام, زینب وحید دحام/ ق الدولیة والمواثی
  .سم 24; . إیض. : ص 77 -. 2013

 9789776223318ك .م.د.ر - . 72 - 70.: ? -. ?: ????????????



944/01-341-1, 944/02-341-1 

  متیجي، شیماء   .810
كلیة الحقوق : المدیة الجزائر  -. شیماء متیجي] / نص مطبوع[من اإلستغالل الجنسي الحمایة الجنائیة لألطفال 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و82 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-?: .72-79  

 2021-2022) : جامعة یحي فارس (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-265/01 

  وحیدة ، میال   .811
جامعة الدكتور . : المدیة  -. میال وحیدة; شراطي بھیة] / نص مطبوع. [المركز القانوني للعامل في الجزائر 

  .قرص مضغوط . + سم30×سم 21; . و 130 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .114 - 118  ???????????? :? .- ? : .120  - 125  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-137/01, M. 343-137/02 

  ویس، فتحي   .812
, دار ھومة: الجزائر  -. فتحي ویس] / نص مطبوع[الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة 

  .سم 24 ;. إیض. : ص 686 -. 2014
 9789961658994ك .م.د.ر -. 653-671.:?-.?: ????????????

1474/01-346-1, 1474/02-346-1 

  ممدوح دمحم , مبروك  .813
في ضوء تقدم وسائل التكنزولوجیا المعاصرة وفقا للقانون ] : نص مطبوع. [أحكام العلم بالمبیع و تطبیقاتھ 

المكتب . : القاھرة -. ممدوح دمحم مبروك. / ي و أحكام القضاءو الفقھ اإلسالم" المصري و الفرنسي "المدني 
  .سم 24; . إیض. : ص 707 -. 2000, الفني لإلصدارات القانونیة

 ???? :? .- ? : .647  - 675 ???????????? :? .- ? : .676.- 685 

86/01-346-1, 86/02-346-1 

  حسین , مبروك  .814
] / نص مطبوع. [لتطبیقیة و اإلجتھاد القضائي و النصوص المتممةالقانون التجاري الجزائري و النصوص ا

  .سم22; . إیض. : ص 380 -. 2002, الدیوان الوطني لألشغال التربویة. : الجزائر -. حسین مبروك
 9961410076ك .م.د.ر - . ?

300/01-346-1, 300/02-346-1 

  حسین , مبروك  .815
 264 -. 2008, دار ھومة: الجزائر  - . 1.ط -. حسین مبروك] / طبوعنص م[المدونة الجزائریة للملكیة الفكریة 

  .سم24; غالف ملون . : ص
 7087659961978ك .م.د.ر -. 252 - 250: ?  - ? : ??????? 

855/01-346-1, 855/02-346-1 

  حسین , مبروك  .816
/ ضائي و النصوص المتممة مع النصوص التطبیقیة و اإلجتھاد الق] : نص مطبوع[المدونة البنكیة الجزائریة 



  .سم 24; غالف ملون . : ص 286 -. 2006, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط -. حسین مبروك
 1923669961ك .م.د.ر

766/01-347-1, 766/02-347-1 

  مبروك، مقدم   .817
الوساطة نظام  - نظام الصلح الجنائي : دراسة مقارنة] : نص مطبوع[عقوبة الحبس قصیرة المدة وأھم بدائلھا 

 295 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. مقدم مبروك/ نظام العمل للنفع العام  -الجنائیة 
  .سم 22; . إیض. : ص

 9789931032311ك .م.د.ر

1099/01-345-1, 1099/02-345-1 

  مبروك، غضبان   .818
/ دراسة تحلیلیة قانونیة وسیاسیة ] : نص مطبوع[لحمایة العولمة، السیادة، حقوق اإلنسان بین التمدد، التقاص وا

  .سم 24; . إیض. : ص 177 -. 2017, .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. غضبان مبروك
 9789961019962ك .م.د.ر - . 175 - 167.: ? -.?: ????????????

1168/01-341-1, 1168/02-341-1 

جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. ]نص مطبوع[كیفیة الرقابة علیھا إبرام الصفقات العمومیة و   .819
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و73 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-39/01 

  ا إبراھیم ، أبو النج  .820
الصادر (األحكام العامة طبقا لقانون التأمین الجدید : الجزء األول ] : نص مطبوع[التأمین في القانون الجزائري 

. : ص 333 -. 1985, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. أبو النجا إبراھیم) / 1980أوت سنة  9بتاریخ 
 .سم 24; . إیض

274/01-344-1 

  إبراھیم ، مزعد   .821
جامعة سعد . : البلیدة -. مزعد إبراھیم] / نص مطبوع. [النظام القانوني لملكیة األراضي الفالحیة الخاصة

  .سم31×.سم21; . و 128 -. 2001/2000, .دحلب
 ???????????? : ?-  ? :119 - 124  

 .2001/2000. : البلیدة: قانون عقاري وزراعي : ماجستیر 

T. 346-11/01 

  داود  إبراھیم ، بن  .822
. : القاھرة -. 1.ط - . بن داود إبراھیم. / دراسة تطبیقیة ] : نص مطبوع. [المعاھدات الدولیة في القانون الدولي

  .سم 24; . إیض. : إیض - . 2010, دار الكتاب الحدیث
 9789773503079ك .م.د.ر - . 636 - 599: ?  - ? : ???????????? . 598 - 561: ?  - ? : ??????? 

864/01-341-1, 864/02-341-1 



  إبراھیم ، بن داود   .823
بن داود ] / نص مطبوع[الجرائم اإلنتخابیة بین البعدین الدولي و الوطني و مقومات تحقیق النزاھة االنتخابیة 

  .سم24; . إیض. : ص180 -. 2013, دار الكتاب الحدیث: اإلسكندریة  - . إبراھیم
 9789773504801ك .م.د.ر - .  179 - 173. : ? -. ?: ???????????? 

908/01-345-1, 908/02-345-1 

  إبراھیم ، بن داود   .824
/ مدعما باإلجتھادات القضائیة وآخر التعدیالت ] : نص مطبوع[األسناد التجاریة في القانون التجاري الجزائري 

سلسلة ( - . سم 24; . إیض. : ص 444 -. 2010, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . 1.ط -. بن داود إبراھیم
  ).اإلصدارات القانونیة

 9789773503488ك .م.د.ر - . 436 - 431. : ? -. ?: ???????????? 

1567/01-346-1, 1567/02-346-1 

  إبراھیم ، خالد ممدوح   .825
الدار الجامعیة للنشر : اإلسكندریة  -. 01.ط - . خالد ممدوح إبراھیم] / نص مطبوع[التوقیع اإللكتروني 

  .سم25; . إیض. : ص514 -. 2010, زیعوالتو
 9774221540ك .م.د.ر - . 506 - 493.: ? -. ?: ???????????? 

1526/01-346-1, 1526/02-346-1 

  إبراھیم ، حسني عبد السمیع   .826
دراسة ] : نص مطبوع. [أحكام البورصة والتوریق والتورق من منظور الفقھ اإلسالمي واإلقتصاد المعاصر

. : ص 581 -. 2013, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط - . حسني عبد السمیع إبراھیم. / ةفقھیة مقارن
  .سم 24; . إیض

 9789773792149ك .م.د.ر - . 576 - 571.: ?  -. ?: ???????????? 

1288/01-346-1, 1288/02-346-1 

  إبراھیم ، عماد خلیل   .827
 The responsibility of] = نص مطبوع[یر المشروعة مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا غ

international organizations for its wrongful acts  /منشورات زین : بیروت  -. عماد خلیل إبراھیم
  .سم24; . إیض. : ص 667 -. 2013, الحقوقیة

 9789953578958ك .م.د.ر - .  654 - 605. : ? -. ?: ???????????? 

982/01-341-1, 982/02-341-1 

  یوسف , إبراھیم ھالل  .828
كیفیة رفعھا و  -شرح الدعوى الدستوریة ] : نص مطبوع[الموسوعة الكاملة في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا 

 - . 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. یوسف إبراھیم ھالل........... / إجراءاتھا علما و عمال
  .سم24; لون غالف م. : ص 1756

 8019438977ك .م.د.ر

17.1/01-348-1, 17.1/02-348-1 

  دمحم , إبراھیم موسى  .829
دمحم إبراھیم / الواجبة التطبیق في مجال عقود التجارة الدولیة ] : نص مطبوع[التطویع القضائي للقواعد القانونیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 170 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. موسى
 ???????????? : ?-  ? :147-165 



330/01-347-1, 330/02-347-1 

  أبو الحسن عبد الموجود , إبراھیم أبو زید  .830
 -. أبو الحسن عبد الموجود إبراھیم أبو زید/ الكتاب األول ] : نص مطبوع[التنمیة اإلجتماعیة وحقوق اإلنسان 

  ).كتب التنمیة في األلفیة الثالثة( - . سم 24; . إیض. : ص 478 -. 2009, معي الحدیثالمكتب الجا) : م.د(
 7052438977ك .م.د.ر - .  474 - 473. : ? -. ?: ???????????? 

588.1/01-341-1, 588.1/02-341-1 

  إبراھیم أحمد عبد المعز   .831
 -. إبراھیم أحمد عبد المعز] / نص مطبوع[ما لھا وما علیھا  2012-2011اإلنتخابات البرلمانیة المصریة 

 .سم24; . إیض. : ص333 -. 2015, دار الكتاب الحدیث: القاھرة 

1177/01-341-1, 1177/02-341-1 

  علي الشیخ , إبراھیم المبارك  .832
: ریة اإلسكند -. علي الشیخ إبراھیم المبارك/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة الجنین في الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 295 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث
 9774380479ك .م.د.ر - . 286 - 267: ?  -? : ????????????

1184/01-346-1, 1184/02-346-1 

  دمحم محسن , إبراھیم النجار  .833
و قانون الملكیة الفكریة التنظیم القانوني لعناصر الملكیة التجاریة و الصناعیة في ضوء احكام اتفاقیى التربس 

, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم محسن إبراھیم النجار] / نص مطبوع[ 2002لسنة  82رقم 
 .سم24; مجلد . : ص  274 -. 2005

504/01-346-1, 504/02-346-1 

  إبراھیم المسلماني، دمحم أحمد   .834
دراسة مقارنة بین النظام الفرنسي والمصري وأحكام الفقھ ] : عنص مطبو[تصحیح القرارات اإلداریة المعیبة 

 24; . إیض. : ص 268 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم أحمد إبراھیم المسلماني/ اإلسالمي 
  .سم

 9789776410411ك .م.د.ر - .  263 - 251.: ? -. ?: ????????????

572/01-342-1, 572/02-342-1 

  إبراھیم المسلماني، دمحم أحمد   .835
 - . دمحم أحمد إبراھیم المسلماني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نفاذ القرارات اإلداریة ذات األثر الرجعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 699 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789776410398ك .م.د.ر - .  685 - 629.:? -. ?: ????????????

575/01-342-1, 575/02-342-1 

  ناصر أحمد , إبراھیم النشوي  .836
اإلسكندریة  - . ناصر أحمد إبراھیم النشوي] / نص مطبوع[الخلوة و اآلثار المترتبة علیھا في الشریعة اإلسالمیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 403 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: 
 815222477ك .م.د.ر

524/01-346-1, 524/02-346-1 



  إبراھیم النشوى، ناصر أحمد   .837
دار : اإلسكندریة  -. ناصر أحمد إبراھیم النشوى] / نص مطبوع[أحكام عقد اإلستصناع في الفقھ اإلسالمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 565 - . 2005, الجامعة الجدیدة للنشر

1258/01-346-1, 1258/02-346-1 

  إبراھیم النشوى، ناصر أحمد   .838
 -. ناصر أحمد إبراھیم النشوى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التعامل بالشرط الجزائي بین الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 955 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9789773279775ك .م.د.ر - .  929 - 819.: ? -. ?: ????????????

899/01-347-1, 899/02-347-1 

  إبراھیم البسایطة ، إبراھیم عاید   .839
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ضمانات تنفیذ المقررات القضائیة اإلداریة في القضاء اإلداري الفلسطیني 

 108 -. 2018/2017, )یةجامعة المد(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . إبراھیم عاید إبراھیم البسایطة
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و

 ???????????? :? .- ? : .103 - 109  
 2018/2017: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-332/01, M. 343-332/02 

  إبراھیم الحداد، حسام دیب   .840
إسرائیل ومشكلة الالجئین ] : نص مطبوع[وقضایا الالجئین اإلحتالل اإلستیطاني : التحكیم في القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 340 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. حسام دیب إبراھیم الحداد/ الفلسطینیین 
 9789947280263ك .م.د.ر - . 337 - 321.: ? -. ?: ????????????

852/01-341-1, 852/02-341-1 

  عدنان , رحانإبراھیم الس  .841
 - . عدنان إبراھیم السرحان) / الكفالة  - الوكالة  - المقاولة (العقود المسماة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 303 - ]. ت.د[, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9957164584ك .م.د.ر - .  303 - 301. : ? -. ?: ???????????? 

637/01-347-1, 637/02-347-1 

  إبراھیم السعدي ، وسام نعمت   .842
وسام / دراسة معمقة في إطار التنظیم الدولي العالمي المعاصر ] : نص مطبوع[الوكاالت الدولیة المتخصصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 536 - . 2014, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. نعمت إبراھیم السعدي
 9789773791245ك .م.د.ر - . 526 - 513: ?  -? : ??? ?????????

886/01-341-1, 886/02-341-1 

  ھناء عبد الحمید , إبراھیم بدر  .843
 - . ھناء عبد الحمید إبراھیم بدر" / دراسة مقارنة ] : " نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع 

  .سم 24; . إیض. : ص 588 - .2009, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 9774370528ك .م.د.ر -. 547-585: ? -?: ???????????? 

602/01-345-1, 602/02-345-1 



  نبیل مصطفى , إبراھیم خلیل  .844
 MECHANISM OF INTERNATIONAL] = نص مطبوع[آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS  /دار النھضة : القاھرة  -. ھیم خلیلنبیل مصطفى إبرا
  .سم24; . إیض. : ص1138 -. 2005, العربیة للنشر والتوزیع

 2464304977ك .م.د.ر - . 1083-1104: ?- ?: ????????????  1066-1071: ?- ?: ??????? .

174/01-341-1, 174/02-341-1 

  جیھان دمحم , إبراھیم جادو  .845
جیھان دمحم إبراھیم " / دراسة مقارنة] : " نص مطبوع[كام القضائیة اإلداریة اإلجراءات اإلداریة للطعن في األح

  .سم 24; . إیض. : ص 387 - . 2009, دار الكتاب القانوني) : م.د(  - . جادو
 ???????????? :?- ? :354-376 

555/01-347-1, 555/02-347-1 

  إبراھیم جاسم، فاروق   .846
منشورات الحلبي : بیروت  -. 2.ط -. فاروق إبراھیم جاسم] / نص مطبوع[حقوق المساھم في الشركة المساھمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2012, الحقوقیة
 9789953486345ك .م.د.ر

1417/01-346-1, 1417/02-346-1 

  إبراھیم خراشي ، عادل عبد العال   .847
عادل عبد العال ] / نص مطبوع[تغلب علیھا إشكالیات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتیة وسبل ال

  .سم 24; . إیض. : ص 134 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. إبراھیم خراشي
 9789777290878ك .م.د.ر - . 130 - 117. : ? -. ?: ???????????? 

1053/01-341-1, 1053/02-341-1 

  إبراھیم خراشي، عادل عبد العال   .848
یة اإلداریة و القضائیة في مكافحة جرائم بطاقات اإلئتمان اإللكترونیة و التعاون األمني الدولي حیالھا دور الضبط

. : ص 167 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عادل عبد العال إبراھیم خراشي] / نص مطبوع[
  .سم 24; . إیض

 9789777290890ك .م.د.ر

1042/01-345-1, 1042/02-345-1 

  إبراھیم خراشي، عادل عبد العال   .849
جرائم اإلستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة األنترنیت وطرق مكافحتھا في التشریعات الجنائیة والفقھ الجنائي 

. 2015, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. عادل عبد العال إبراھیم خراشي] / نص مطبوع[اإلسالمي 
  .سم 25;  .إیض. : ص 176 -

 9789777290883ك .م.د.ر - . 169 - 153.: ?-.?: ????????????

1063/01-345-1, 1063/02-345-1 

  دمحم محي الدین , إبراھیم سلیم  .850
دمحم محي الدین " / دراسة مقارنة ] : "نص مطبوع[أحكام شروط البیع بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 181 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة:  اإلسكندریة - . إبراھیم سلیم
 ???????????? :?- ? :162-172 



515/01-347-1, 515/02-347-1 

  دمحم محیى الدین , إبراھیم سلیم  .851
دمحم / مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[أحكام مساءلة المتبوع عن خطأ التابع بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 138 - . 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. محیى الدین إبراھیم سلیم
 ????????????? :? ? :.126 - 136 

601/01-346-1, 601/02-346-1 

  إبراھیم سلیم، دمحم محي الدین   .852
دار : اإلسكندریة  -. دمحم محي الدین إبراھیم سلیم] / طبوعنص م[التسلط اإلقتصادي و أثره على التوازن العقدي 

  .سم24; . إیض. : ص190 -. 2007, المطبوعات الجامعیة
 ??????????? :? .? : .179 - 187 . 

1453/01-346-1, 1453/02-346-1 

  إبراھیم عطایا، إبراھیم رمضان   .853
إبراھیم / السلم وأثره في الحیاة اإلقتصادیة ] : نص مطبوع[البدائل الشرعیة لعقود المعامالت اآلجلة الحدیثة  من

  .سم 24; . إیض. : ص 119 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. رمضان إبراھیم عطایا
 9789776441866ك .م.د.ر - . 114 - 107.: ? -? : ????????????

1305/01-346-1, 1305/02-346-1 

  إبراھیم عطایا، إبراھیم رمظان   .854
 -. إبراھیم رمظان إبراھیم عطایا] / نص مطبوع[صور الزواج المستحدثة في ظل العولمة وحكمھا الشرعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 99 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9776441873ك .م.د.ر -. 93 - 87 .:? -? : ????????????

1294/01-346-1, 1294/02-346-1 

  ھالل یوسف , إبراھیم  .855
ھالل یوسف ] / نص مطبوع......... [صیغ األوراق القضائیة للدعاوى المستعجلة و التنفیذ القضائي و اإلداري 

المكتبة ( - . سم24; ملون غالف . : ص 328 - . 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . إبراھیم
 ).القانونیة

373/01-347-1, 373/02-347-1 

  ھالل یوسف , إبراھیم  .856
نص [قرارات اإلزالة و سبل الطعن علیھا أمام القضاء اإلداري و العادي و قضاء التنفیذ و مدى دستوریتھا 

 24; . إیض. : ص 312 -. 1996, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. ھالل یوسف إبراھیم] / مطبوع
  ).المكتبة القانونیة( - . سم

 ??????????? :? .- ? :.309 - 312.. 

20/01-342-1, 20/02-342-1 

  ھالل یوسف , إبراھیم  .857
 - . 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ھالل یوسف إبراھیم] / نص مطبوع[شرح قانون المحاماة 

 .سم 24; . إیض. : ص 302

665/01-347-1, 665/02-347-1 



  ھانم عبد الرحیم , إبراھیم  .858
: اإلسكندریة  -. ھانم عبد الرحیم إبراھیم] / نص مطبوع[تاریخ الكتابة والمكتبات وأوعیة المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 131 -. 2006, مركزاإلسكندریة للكتاب
 9773880435ك .م.د.ر -. 130.: ?  -? : ???????????? 

76/01-020-1 

  ھانم عبد الرحیم , إبراھیم  .859
, مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة  -. ھانم عبد الرحیم إبراھیم] / نص مطبوع[نظم المعلومات والمجتمع 

  .سم 24; . إیض. : ص 99 -. 2005
 2019388977ك .م.د.ر - . 99 - 97. : ? -?: ???????????? 

93/01-020-1 

  ھانم عبد الرحیم  ,إبراھیم  .860
مركز اإلسكندریة : اإلسكندریة  -. منقحة. ط -. ھانم عبد الرحیم إبراھیم] / نص مطبوع[الببلیوجرافیا علم وفن 

  .سم 24; . إیض. : ص 228 -. 2006, للكتاب
 5043388977ك .م.د.ر - . 127. : ?: ???????????? 

94/01-020-1 

  نادر دمحم , إبراھیم  .861
دراسة قانونیة ] : نص مطبوع[دولیة بشأن المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي اإلتفاقیة ال

  .سم24; . إیض. : ص 242 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. نادر دمحم إبراھیم/ تحلیلیة و مقارنة 
 ??? ??????3  :? ? :201  - 236 

278/01-341-1, 278/02-341-1 

  نادر دمحم , إبراھیم  .862
دراسة حول ماھیة وتطبیق األعراف ] : نص مطبوع[مركز القواعد عبر الدولیة أمام التحكیم اإلقتصادي الدولي 

/ التجاریة الدولیة وسوابق التحكیم في إطار واقع التحكیم اإلقتصادي الدولي وأھم األنظمة القانونیة المتصلة بھ 
  .سم24; . إیض. : ص 721 -. 2002, دار الفكر الجامعي:  اإلسكندریة -. نادر دمحم إبراھیم

. ???????????? :? ? :.673 - 699 

104/01-341-1, 104/02-341-1 

  مصطفى عبد اللطیف , إبراھیم  .863
دار : اإلسكندریة  - . مصطفى عبد اللطیف إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة اإلتفاق الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 348 -. 2011, الجامعة الجدیدة
 9789773287009ك .م.د.ر - . 359 - 349: ? -? : ????????????

793/01-345-1, 793/02-345-1 

  أكرم نشأت , إبراھیم  .864
. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع. : عمان -. 1.ط -. أكرم نشأت إبراھیم] / نص مطبوع[علم النفس الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 -
 9957160876ك .م.د.ر - . 255 - 245.: ? -? : ????????????

253/01-345-1, 253/02-345-1 



  أكرم نشأت , إبراھیم  .865
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. أكرم نشأت إبراھیم] / نص مطبوع[علم اإلجتماع الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2009
 9957164430ك .م.د.ر -. 183-192: ? -?: ???????????? 

622/01-345-1, 622/02-345-1 

  بن داوود , إبراھیم  .866
دار : القاھرة  -. بن داوود إبراھیم] / نص مطبوع[نظام اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن 

  ).سلسلة اإلصدارات القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 234 -. 2008, الكتاب الحدیث
 9773502317ك .م.د.ر - . 228 - 227.: ? ? : ????????????

917/01-346-1, 917/02-346-1 

  جالل دمحم , إبراھیم  .867
, )د ن). : (م. د( - . جالل دمحم إبراھیم. / النظریة العامة لإللتزام: القسم الثاني ] : نص مطبوع. [أحكام اإللتزام

  .سم24; . إیض. : ص 719 -. 2000
 ???????????? :? .- ? : .05 - 10 

201.2/01-346-1, 201.2/02-346-1 

  خالد ممدوح , إبراھیم  .868
 238 -. 2008, الدار الجامعیة: اإلسكندریة  -. خالد ممدوح إبراھیم] / نص مطبوع[أمن الجریمة اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9774220862ك .م.د.ر - . 164 -157.: ?- .?: ???????????? .226 - 167.: ? - .?: ??????? 

525/01-345-1, 525/02-345-1 

  خالد ممدوح , إبراھیم  .869
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . خالد ممدوح إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إبرام العقد اإللكتروني 

  .سم24; . ص 431 -. 2006
 1030379977ك .م.د.ر - . 421- 399.: ?.? : ???????????? 

399/01-346-1, 399/02-346-1 

  خالد ممدوح , إبراھیم  .870
: القاھرة  -. خالد ممدوح إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة المستھلك في المعامالت اإللیكترونیة 

 .سم24; غالف ملون . : ص 367 -. 2007, الدار الجامعیة

633/01-346-1, 633/02-346-1 

  خالد ممدوح , إبراھیم  .871
 -. 01.ط -. خالد ممدوح إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حجیة البرید اإللكتروني في اإلثبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 8063379977ك .م.د.ر - . 223-252: ?  -? : ???????  253-258: ?  -?: ???????????? 

549/01-347-1, 549/02-347-1 

  خالد ممدوح , إبراھیم  .872
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. خالد ممدوح إبراھیم] / نص مطبوع[حمایة المستھلك في العقد اإللكتروني 



  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2008, الجامعي
 9773790627 ك.م.د.ر - . 372 - 361: ?  -? : ???????????? 

1104/01-346-1, 1104/02-346-1 

  حسني عبد السمیع , إبراھیم  .873
 - . حسني عبد السمیع إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[موقف الشریعة اإلسالمیة من تأجیر األرحام 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 - . ت. د, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :278 - 283. 

641/01-345-1, 641/02-345-1 

  حسني عبد السمیع , إبراھیم  .874
 - . حسني عبد السمیع إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة المدنیة لألموال في الشریعة اإلسالمیة 

  .24; . إیض. : ص 175 - . ت. د, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :169 - 172. 

1015/01-346-1 

  سلیمان أحمد , إبراھیم  .875
 -. سلیمان أحمد إبراھیم] / نص مطبوع[القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة والتعاون الدولي في سبل مكافحتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 478 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة 
 9773501580ك .م.د.ر - .  474 - 445.: ? -. ?: ???????????? 

536/01-341-1, 536/02-341-1 

  أكرم نشأت , ّإبراھیم  .876
 -. 2008, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. أكرم نشأت إبراھیم/ ّدراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السیاسة الجنائیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 193
 266169957ك .م.د.ر -. 177-187: ? -?: ???????????? 

576/01-345-1, 576/02-345-1 

  عبد المنعم موسى , إبراھیم  .877
عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلعتبار الشخصي في شركات األموال و قانون تملك األجانب للعقارات 

  .سم 24; مجلد . : ص 360 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط - . المنعم موسى إبراھیم
ك .م.د.ر -. 348-  339.? . ?: ????????????  337 - 311. ? . ?: ???? ????????? 
7304869953978 

748/01-346-1, 748/02-346-1 

  علي ,إبراھیم  .878
علي / المبادئ الكبرى و النظام الدولي الجدید ] : نص مطبوع[الحقوق والواجبات الدولیة في عالم متغیر 

  .سم24; . ص849 -. 1995, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . إبراھیم
 2142104977ك .م.د.ر

1-341-1220/01 

  إبراھیم، مأمون عبد العزیز   .879
 462 -. 2016, دار اإلعصار العلمي: عمان  -. مأمون عبد العزیز إبراھیم] / نص مطبوع[التشریعات التجاریة 



  .سم 25; . إیض. : ص
 9789957981266ك .م.د.ر - . 462 - 461.: ? -. ?: ????????????

235/01-343-1, 235/02-343-1 

  إبراھیم، موفق خالد   .880
موفق خالد / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[الجوانب القانونیة للمتاجرة بالھامش في األسواق المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 - . 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . إبراھیم
 9786144014073ك .م.د.ر - .  368 - 343.: ? -. ?: ????????????

1398/01-346-1, 1398/02-346-1 

  إبراھیم، نادر دمحم   .881
نادر دمحم ] / نص مطبوع[دراسة تحلیلیة و نقدیة : تسویة منازعات المنطقة اإلقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 108 - . 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . إبراھیم
 9775160995ك .م.د.ر -. 83-103: ? -?: ???????  73-77: ? -?: ???????????? 

234/01-341-1, 234/02-341-1 

  إبراھیم، بدرخان عبد الحكیم   .882
 - . بدرخان عبد الحكیم إبراھیم] / نص مطبوع[معاییر تعریف العمل القضائي من وجھة نظر القانون العام 

  .سم 24; . ص 214 -. 1994, طبوعات الجامعیةدیوان الم: الجزائر 
 002009961ك .م.د.ر -. 203-207: ? -?: ???????????? 

59/01-340-1, 59/02-340-1 

  إبراھیم، خالد ممدوح   .883
دار الفكر : اإلسكندریة  -. خالد ممدوح إبراھیم] / نص مطبوع[التحكیم اإللكتروني في عقود التجارة الدولیة 

  .سم 24; غالف ملون ومصور . : ص 526 -. 2008, الجامعي
 1048379977ك .م.د.ر - . 511 - 501: ?  - ? : ????????????  500 - 468: ?  - ?: ??????? 

357/01-347-1, 357/02-347-1 

  إبراھیم،عماد خلیل   .884
: لبنان  -. راھیمعماد خلیل إب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. 2012, منشورات زین الحقوقیة
 9789953578354ك .م.د.ر -. 343-376.: ?-.?: ????????????

1083/01-341-1, 1083/02-341-1 

  إبراھیمي ، الطاھر   .885
] / نص مطبوع[ 247-15: تقیید حریة التعاقد في مجال إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . الطاھر إبراھیمي; الطاھر مقطیف
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 73 - . 2022/2021
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-510/01 

  إبراھیمي، ویداد   .886
: المدیة  -. ویداد إبراھیمي] / نص مطبوع[إجراءات الدعوى اإلداریة وفق قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 



قرص . + سم30×.سم21; . و103 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ????????????: ? .- ? :.92 - 96  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-276/01, M. 343-276/02 

  إبراھیمي، حمیدة   .887
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  -. حمیدة إبراھیمي] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للحق في الصورة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 71 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-?:.65 - 68.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-97/01, M. 345-97/02 

  إبراھیمي، رزیقة   .888
كلیة الحقوق . : المدیة - . رزیقة إبراھیمي/  ]نص مطبوع[أثر العقوبة التأدیبیة على المسار المھني للموظف 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 81 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.73 - 77.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-318/01, M. 343-318/02 

  إبراھیم , أبراش  .889
دار الشروق : عمان  -. 1.ط -. إبراھیم أبراش] / نص مطبوع[المنھج العلمي و تطبیقاتھ في العلوم اإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2009, للنشر والتوزیع
 9789957003821ك .م.د.ر -. 312- 295: ? ? : ???????  313-320: ? ? : ???????????? 

5/01-001.4-1 

  أرزقي العربي , أبرباش  .890
الجزائریة حسب مقرر السنة  -اإلسالمیة  - القدیمة ] : نص مطبوع[مختصر تاریخ النظم القانونیة واإلجتماعیة 
دار الخلدونیة للنشر : الجزائر  - . أرزقي العربي أبرباش. / األولى لكلیات الحقوق بالجامعات الجزائریة

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2006, وزیعوالت
 134529961×ك .م.د.ر - . 394 -379. : ? -? : ???????????? 

135/01-340-1, 135/02-340-1 

  وردیة ، ربیعي   .891
( جامعة یحي فارس : المدیة  -. ربیعي وردیة] / نص مطبوع[النظام التأدیبي في الجزائر بین الفاعلیة والضمان 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 107 - . 2016/2015, )لعلوم السیاسیةكلیة الحقوق وا
 ????????????:? .- ? : .93 - 98  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-242/01, M. 343-242/02 

  مبطوش، حاج   .892
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . حاج مبطوش] / نص مطبوع[حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة 

  .سم 25; . إیض. : ص 480 -. 2014
 9789777290289ك .م.د.ر - .  472 - 455.: ? -. ?: ????????????



875/01-341-1, 875/02-341-1 

  ھتشان ، آسیة   .893
. : المدیة -. آسیة ھتشان] / عنص مطبو[إدماج األراضي الفالحیة في القطاع العمراني وفقا للتشریع الجزائري 

  .سم 21× . سم 30; . و 419 -. 2017 - 2016, جامعة یحي فارس
 ??????? :? .- ? : .340 - 370  ???????????? :? .- ? : .371  - 409  

 2017 - 2016) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 346-22/01, T. 346-22/02 

  ھتشان ، احمد   .894
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  - المدیة  -. احمد ھتشان] / نص مطبوع[السكن الریفي في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; إیض . : و 85 - . 2021/2020, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .78 - 83  

 2021/2020) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : اري قانون العق: ل م د  -ماستر

M. 346-557/01 

  وزان، لمیاء   .895
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  - . لمیاء وزان] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للغابات في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×  .سم 21; . و 47 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :? .- ? : .43 - 44.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-563/01, M. 346-563/02 

  وسام، یعقوب   .896
جامعة یحي : المدیة  - . یعقوب وسام; صورینبالل من] / نص مطبوع[النظام القانوني لألمالك الوطنیة العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم 21; . و 85 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .-? :.76 - 82.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-486/01, M. 346-486/02 

  ھتشان،أسیة   .897
جامعة : المدیة  -. أسیة ھتشان] / نص مطبوع[تیاز إلستغالل األراضي الفالحیة في التشریع الجزائري نظام اإلم

  .سم21× .سم30; . و140 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-174/01, M. 346-174/02 

  وزاني ، دمحم   .898
كلیة . : المدیة -. دمحم وزاني] / نص مطبوع[دعاوى حمایة الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 61 - . 2020/2019, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .54 - 56  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-625/01, M. 346-625/02 



  وزاني ، حمید   .899
ور جامعة الدكت. : المدیة -. حمید وزاني] / نص مطبوع[وسائل إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 55 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق( یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -لیسانس

M. 346-288/01 

  خالد , وزاني  .900
دار : اإلسكندریة  -. خالد وزاني] / نص مطبوع[ مناھج تفسیر النصوص بین علماء الشریعة وفقھاء القانون

  .سم 25; . إیض. : ص 782 - . 2008, الجامعة الجدیدة للنشر
 4367328977ك .م.د.ر - . 775 - 746.: ? -? : ???????????? 

141/01-340-1, 141/02-340-1 

  وزارة المالیة   .901
 Code des impots diricts et taxes] = نص مطبوع. [قانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة

assimilées  /سم 27; . إیض. : ص 382 -. 1987, .دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر - . وزارة المالیة .
 ).الجبائیة( -

23/01-343-1, 23/02-343-1 

  وزارة المجاھدین   .902
 La Justice pendat la guerre de] = نص مطبوع[أعمال الملتقى الوطني حول القضاء إبان الثورة 

liberation  /سم 23; . إیض -. 2005, وزارة المجاھدین: الجزائر  -. وزارة المجاھدین.  
 9789961846445ك .م.د.ر

975/01-347-1 

  وزارة التجارة   .903
: . ص 241 -. 2011, وزارة التجارة: الجزائر  -. وزارة التجارة] / نص مطبوع[دلیل المستھلك الجزائري 

  .سم 25; . إیض
 9789931905301ك .م.د.ر -. 239 - 185. : ? -. ?: ??????? 

1550/01-346-1 

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة   .904
 Recueil des textes legislatifs se] = نص مطبوع[مجموعة النصوص التشریعیة المتعلقة باإلنتخابات 

rapportant aux elections  /مدیریة العملیات اإلنتخابیة : الجزائر  -. یة والجماعات المحلیةوزارة الداخل
  .سم 27; . إیض. : ص 239 -. 1997مارس , والمنتخبین

????????? ??????? ???????? ?????? 

653/01-342-1, 653/02-342-1 

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة   .905
 Recueil des textes legislatifs se] = نص مطبوع[مجموعة النصوص التنظیمیة المتعلقة باإلنتخابات 

rapportant aux elections  /مدیریة العملیات اإلنتخابیة : الجزائر  -. وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة
  .سم 27; . إیض. : ص156 -. 1997مارس , والمنتخبین

? ???????? ??????????????? ?????? 



654/01-342-1 

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة   .906
 Collectivités locales= الجزء األول : الوالیة ] : نص مطبوع[الجماعات المحلیة التشریع والتنظیم 

législation et réglementation  /وزارة : جزائر ال - . 1.ط -. وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة
  .سم 24; . إیض. : ص 534 - . 1997, الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة

????????? ??????? ???????? ?????? 

655.1/01-342-1 

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة   .907
الداخلیة والجماعات المحلیة وزارة / الجزء الثاني : الوالیة ] : نص مطبوع[الجماعات المحلیة التشریع والتنظیم 

  .سم 24; . إیض. : ص 749 -. 1997, وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة: الجزائر  -. 1.ط - . والبیئة
????????? ??????? ???????? ?????? 

655.2/01-342-1 

  وزارة الشؤون الدینیة   .908
أعمال ملتقى دولي : الجزء األول ] : نص مطبوع. [لمةإشكالیة الفتوى بین الضوابط الشرعیة وتحدیات العو, 01

 - . وزارة الشؤون الدینیة. / م 2011ماي  11-10- 9: ه الموافق 1432جمادى الثاني  8- 7-6: بتلمسان أیام 
  .سم 24; . إیض. : ص 360 -. 2011, .دار اإلمام مالك. : الجزائر

 01, : محتوي في 

2.1/01-189-1 

  ینیة وزارة الشؤون الد  .909
أعمال ملتقى دولي : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [إشكالیة الفتوى بین الضوابط الشرعیة وتحدیات العولمة, 02

 - . وزارة الشؤون الدینیة. / م 2011ماي  11-10- 9: ه الموافق 1432جمادى الثاني  8- 7-6: بتلمسان أیام 
  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2011, .دار اإلمام مالك. : الجزائر

 ???????????? : ?-  ? :349 - 352.  
 02, : محتوي في 

2.2/01-189-1 

  وزارة الشؤون الدینیة   .910
أعمال ملتقى دولي : الجزء الثالث ] : نص مطبوع. [إشكالیة الفتوى بین الضوابط الشرعیة وتحدیات العولمة, 03

 - . وزارة الشؤون الدینیة. / م 2011ماي  11-10- 9: ه الموافق 1432جمادى الثاني  8- 7-6: بتلمسان أیام 
  .سم 24; . إیض. : ص 298 -. 2011, .دار اإلمام مالك. : الجزائر

 03, : محتوي في 

2.3/01-189-1 

  وزارة الشؤون الدینیة   .911
وزارة . / 2011 - تیزي وزو  -بجایة ] : نص مطبوع. [العالقات العلمیة والحضاریة بین زواوة وتلمسان

 -. سم 24; . إیض. : ص 172 -. 2011, .دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع. : الجزائر -. لدینیةالشؤون ا
  ).5; . سلسلة القوافل العلمیة(
 9789931384380ك .م.د.ر

1/01-965-1 



  . وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  .912
ه الموافق ل  1433محرم  02-02یا أعمال ملتقى وطني بتلمسان أ] : نص مطبوع. [الشیخ عبد القادر المجاوي

دار الجائزة للنشر والطباعة . : الجزائر - . وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف. / م 2011نوفمبر  28 - 27
  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2011, .والتوزیع

 9789931384342ك .م.د.ر - . 167 - 158: ?  -? : ???????????? 

7/01-920-1 

  وزارة العدل   .913
 loi n 06 - 01 Relative a la] = نص مطبوع[یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  01 -  06قانون رقم 

prévention et a la lutte contre la corruption  /الدیوان الوطني : الجزائر  -. 1.ط - . وزارة العدل
  .سم22; . إیض. : ص 50 -. 2006, لألشغال التربویة

 8071419961ك .م.د.ر

313/01-342-1, 313/02-342-1 

  وزارة العدل   .914
 - . 2002, ت.أ.و.د. : الجزائر -. 1.ط - . وزارة العدل/  Code de la route] = نص مطبوع. [قانون المرور

 .سم 24; . إیض. : ص 75

53/01-343-1, 53/02-343-1 

  وزارة العدل   .915
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. وزارة العدل/ العامة  المبادىء: الجزء األول] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

 ).سلسلة قضائیة( -. سم 22; . إیض. : ص166 -. 1987, الجامعیة

6.1/01-345-1, 6.1/02-345-1 

  وزارة العدل   .916
. : ص 356 -. 2001, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. وزارة العدل] / نص مطبوع[قانون العقوبات 

 .سم 22; . إیض

97/01-345-1, 97/02-345-1 

  وزارة العدل   .917
 :Code Pénal. = النص الكامل للقانون، تعدیالتھ ومدعم باإلجتھاد القضائي] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

texte intégrral du code mise à jour.annotations, jurisprudence  /2.ط -. وزارة العدل . - 
  .سم 24; . ص Berti Editions, 2002. - 362: الجزائر 
 9961690246ك .م.د.ر - . 362 - 300.: ? -?: ????? 

241/01-345-1, 241/02-345-1 

  وزارة العدل   .918
 -. 1.ط - . وزارة العدل] / نص مطبوع[قانون یتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل اإلرھاب و مكافحتھما 

  .سم24 ;. ص 30 -. 2005, دوأت: الجزائر 
 2060419961ك .م.د.ر

561/01-345-1, 561/02-345-1 



  وزارة العدل   .919
; . ص 38 -. 2006, دوأت: الجزائر  -. 1.ط - . وزارة العدل] / نص مطبوع[قانون یتعلق بمكافحة التھریب 

  .سم20
 070419961ك .م.د.ر

562/01-345-1, 562/02-345-1 

  وزارة العدل   .920
; . إیض. : ص118 -. 2002, وزارة العدل. : الجزائر -. وزارة العدل] / نص مطبوع. [المدنیةقانون الحالة 

 .سم22

274/01-346-1, 274/02-346-1 

  وزارة العدل   .921
 code de l'etat= قانون الحالة المدنیة  - قانون األسرة الجزائري ] : نص مطبوع[قانون الجنسیة الجزائریة 

civil : code de la famille algerienne  /ص 48 -. 2005, قصر الكتاب: الجزائر  -. وزارة العدل : .
  .سم22; غالف ملون 

 5847499961978ك .م.د.ر

813/01-346-1, 813/02-346-1 

  وزارة العدل   .922
دیوان المطبوعات . : الجزائر - . وزارة العدل/  Code de commerce] = نص مطبوع. [القانون التجاري

  .سم22; . إیض. : ص298 -. 1999, ةالجامعی
 9961004175ك .م.د.ر

165/01-346-1, 165/02-346-1 

  وزارة العدل   .923
 CODES DE LA. = قانون الجنسیة الجزائریة - قانون الحالة المدنیة ] : نص مطبوع. [قانون األسرة

FAMILLE de nationalité - de l'état civil  /266 -. 2004, برتي. : ئرالجزا - . 2.ط - . وزارة العدل 
  .سم 18; . إیض. : ص

 9961690508ك .م.د.ر

348/01-346-1, 348/02-346-1 

  وزارة العدل   .924
دیوان المطبوعات الجامعیة . : الجزائر - . 2.ط -. وزارة العدل/  Code civil] = نص مطبوع. [القانون المدني

 .سم23; . إیض. : ص 434 -. 2002, .الدیوان الوطني لألشغال التربویة: 

138/01-346-1, 138/02-346-1 

  وزارة العدل   .925
الدیوان . : الجزائر -. 2.ط -. وزارة العدل/  Code de Commerce] = نص مطبوع. [القانون التجاري

  .سم22; . إیض. : ص558 -. 2001, الوطني لألشغال التربویة
 9961410637ك .م.د.ر

294/01-346-1, 294/02-346-1 



  وزارة العدل   .926
, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. 3.ط - . وزارة العدل] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة 

  .سم22; . إیض. : ص 365 -. 2001
 ??????? :? .- ? :.120 - 173 . 

191/01-347-1, 191/02-347-1 

  وزارة العدل   .927
 - . 04.ط -. وزارة العدل/  code de procedure penale] = طبوعنص م[قانون اإلجراءات الجزائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 228 -. 2005, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر 
 9961410556ك .م.د.ر

265/01-347-1, 1-347-265/02 

  وزارة العدل   .928
. ص 144 -. 1999, وطني لألشغال التربویةالدیوان ال: الجزائر  - . وزارة العدل] / نص مطبوع[نشرة القضاة 

 ).56; نشرة القضاء ( -. سم 24; غالف ملون ومصور : 

56/01 340-73- ع /P, 56/02 340- 73-ع /P 

  وزارة العدل   .929
 - . 2.ط -. وزارة العدل/  code de la nationalite algerienne] = نص مطبوع[قانون الجنسیة الجزائریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 30 -. 2003, ني لألشغال التربویةالدیوان الوط: الجزائر 

324/01-342-1, 324/02-342-1 

  وزارة العدل   .930
 Constitution : Referendum du 28 Novembre=  1996نوفمبر  28إستفتاء ] : نص مطبوع[الدستور 

; . إیض. : ص 95 -. 1998, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. 2.ط -. وزارة العدل/  1996
  .سم22

. 

95/06-342-1, 95/01-342-1 

  وزارة العدل   .931
, وزارة العدل. : الجزائر -. 3.ط - . وزارة العدل/  Code de la Famille] = نص مطبوع. [قانون األسرة

 .سم 22; . إیض. : ص125 -. 1999

275/01-346-1, 275/02-346-1 

  وزارة العدل   .932
منشورات مركز الدراسات القانونیة : تونس  -. وزارة العدل/  Code Pénal] : نص مطبوع[المجلة الجزائیة 

  ).المجالت القانونیة( -. سم 24; . ص 242 -. 2006, والقضائیة
  9973947304ك .م.د.ر - . ?????? - ????? 

 ISBN 9973947304, 2006, المجلة الجزائیة: في 

1/01 340-6- ع /P, 1/02 340-6-ع /P 



  وزارة العدل   .933
; . ص44 -. 1998, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. وزارة العدل] / نص مطبوع[الدستور 

 .سم24

1-342-669/01 

  وسیلة ، مناصري   .934
ي جامعة یح: المدیة  -. مناصري وسیلة; غرابلي خدیجة] / نص مطبوع[آثار الرھن الرسمي بالنسبة للغیر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم  21; . و 90 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .82 - 87  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-464/01, M. 346-464/02 

  وزري، دمحم مصطفى   .935
: المدیة  -. دمحم مصطفى وزري; كریم تیتواني] / نص مطبوع[لمدنیة واإلداریة الخصومة في قانون اإلجراءات ا

  .سم21×سم30; . و51 -. 2011/2012, ]ن.د[
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-133/01, M. 346-133/02 

  عماد الدین , وصفي  .936
: اإلسكندریة  -. عماد الدین وصفي] / نص مطبوع[ي في اإلدارة والعلوم األخرى طرق ومناھج البحث العلم

  .سم 24; . إیض. : ص 321 -. 2003, منشأة المعارف
 9770111375ك .م.د.ر - . 315-321.: ?  -?: ???????????? 

58/01-001.4-1 

  وكریف ، مھدیة   .937
أمیرة ] / نص مطبوع[كمة الجنائیة الدولیة جریمة العدوان بین سلطات مجلس األمن وإختصاصات المح

. : و 74 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . مھدیة وكریف; كراشني
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .66 - 71  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( علوم الیاسیة كلیة الحقوق وال: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-89/01, M. 345-89/02 

  وكریف ، سلمى   .938
. : الجزائر -المدیة  - . سلمى وكریف] / نص مطبوع. [التطور التشریعي والمؤسساتي لحمایة البیئة في الجزائر

. + سم 31× .سم 21; . إیض: . و 65 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .55 - 61  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-529/01 

  وكریف، مصطفى   .939
جامعة . : المدیة -. مصطفى وكریف; دمحم سطمبولي] / نص مطبوع[التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 87 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 



???????????? :? .-? :.81 - 85.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-494/01, M. 346-494/02 

  وعیلي ،منال   .940
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. منال وعیلي; فضیلة سي دمحم] / نص مطبوع. [لبیع العقاريآثار عقد ا

  .سم 21×سم 30; . و 53 - . 2012/2011, )كلیة الحقوق(
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون عقاري : ماستر 

M. 346-124/01, M. 346-124/02 

  جالل , وفاء دمحمین  .941
 -. جالل وفاء دمحمین/ وثیقة التأمین العائمة ] : نص مطبوع. [التأمین البحري على البضائع بوثیقة اإلشتراك

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص120 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 ???????????? :?- ? :107-116 

11/01-343-1, 11/02-343-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .942
 - . 1997, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. جالل وفاء دمحمین] / نص مطبوع. [قانون التجارة البحریة

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 440
 8225394977ك .م.د.ر

17/01-343-1, 17/02-343-1 

   جالل, وفاء دمحمین  .943
دار . : اإلسكندریة -. جالل وفاء دمحمین] / نص مطبوع. [الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص164 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر
 0033328977ك .م.د.ر -. 148-159: ? -?: ???????????? 

13/01-343-1, 13/02-343-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .944
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  -. جالل وفاء دمحمین] / نص مطبوع[دور البنوك في مكافحة غسیل األموال 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص118 - . 2004, للنشر
 9773280292ك .م.د.ر - . 115 -110.: ? -? : ????????????

128/01-345-1, 128/02-345-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .945
جالل وفاء .. / دراسة في القانون األمریكي] : نص مطبوع. [فكرة المعرفة الفنیة واألساس القانوني لحمایتھا

  .سم 24; . إیض. : ص152 -. 1995, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. دمحمین
 9775394155ك .م.د.ر

105/01-346-1, 105/02-346-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .946
مقارنا بكل من القانون المصري و اللبناني و  2002لسنة  35مكافحة غسیل األموال طبقا للقانون الكویتي رقم 



. سم24; . ص165 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. جالل وفاء دمحمین] / نص مطبوع[اإلماراتي 
 ).المكتبة القانونیة( -

592/01-346-1, 592/02-346-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .947
). تریبس(الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا إلتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

; . إیض. : ص 192 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. جالل وفاء دمحمین] / نص مطبوع[
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 9773280012ك .م.د.ر

107/01-346-1, 107/02-346-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .948
أمام المركز الدولي لتسویة منازعات ] : نص مطبوع[التحكیم بین المستثمر األجنبي والدولة المضیفة لإلستثمار 

دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  - . ء دمحمینجالل وفا. / اإلتجاھات الحدیثة -اإلجراءات  - القواعد : اإلستثمار
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص122 - . 2001, للنشر

 9034328977ك .م.د.ر - . 116 -105.: ? - ? : ????????????.

56/01-341-1, 56/02-341-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .949
دار : اإلسكندریة  -. جالل وفاء دمحمین] / نص مطبوع[لجات تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار إتفاقیات ا

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 122 -. 2004, الجامعة الجدیدة
 2063328527ك .م.د.ر - . 107-117. : ? ?: ???????????? .

142/01-341-1, 142/02-341-1 

  جالل , وفاء دمحمین  .950
نص . [التكنولوجیا في ظل الجھود الدولیة و أحكام نقل التكنولوجیا في قانون التجارة الجدید اإلطار القانوني لنقل 

. سم 24; . إیض. : ص 134 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. جالل وفاء دمحمین] / مطبوع
  ).المكتبة القانونیة( -
 8026328977ك .م.د.ر - . 125-130. : ? ?: ????????????.

143/01-341-1, 143/02-341-1 

951.  Ahed Zaki Badaoui  
Nouveau Dictionnaire Juridique [Texte imprimé] :  عربي مع  -فرنسي : القاموس القانوني الجدید

فرنسي - مسرد عربي   / Najjar Ibrahim; Youssef Chellalah; Ahed Zaki Badaoui. - Liban : 
Librairie Du Liban, 2006. - 625 p. : ill. ; 25 cm. 
Index. Français - Arabe. - ISBN 9953339767 

D. 443-08/01, D. 443-08/02 

  نجم الحمداني، سامي حسن   .952
المؤسسة : لبنان  - . 1.ط -. سامي حسن نجم الحمداني] / نص مطبوع[أثر العقد اإلادري بالنسبة إلى الغیر 

  .سم 24; . إیض: . ص 175 -. 2012, الحدیثة للكتاب
 9786144230077ك .م.د.ر - . 169 - 165.: ? -. ?: ????????????

597/01-342-1, 597/02-342-1 



  نجم الراشدي، محمود جاسم   .953
دار الفكر : اإلسكندریة  -. محمود جاسم نجم الراشدي] / نص مطبوع[ضمانات تنفیذ إتفاقیات حمایة البیئة 

  .سم 24; . یضإ. : ص 236 -. 2014, الجامعي
 9789773791252ك .م.د.ر - . 233 - 219.: ? -? : ????????????

187/01-344-1, 187/02-344-1 

  نجم العزاوي ، شامل ھادي   .954
ماھیة عقود : دراسة مقارنة] : نص مطبوع[ B.O.Tالتزامات المتعاقد في عقود التشیید و التشغیل و نقل الملكیة 

...... / B.O.Tمزایا عقود -وبیان أنواعھا  -B.O.Tتعریف عقود - B.O.Tملكیةالتشغیل و التشغیل و نقل ال
 24; . إیض. : ص 247 -. 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . شامل ھادي نجم العزاوي

  .سم
 9789777611015ك .م.د.ر -. 217-245.: ?-.?: ????????????

1130/01-341-1, 1130/02-341-1 

  دمحم صبحي , نجم  .955
دار : عمان  -. 3.ط -. دمحم صبحي نجم) / النظریة العامة للجریمة:( القسم العام] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 354 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع
 9957161105ك .م.د.ر -. 348 - 344.: ? -? : ???????????

13/01-345-1, 13/02-345-1 

  دمحم صبحي , نجم  .956
دیوان : الجزائر  -. 4.ط - . دمحم صبحي نجم/ القسم الخاص ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات الجزائري 

  .سم22; . غالف ملون. : ص 230 -. 2003, المطبوعات الجامعیة
 9961004167ك .م.د.ر - . 226 - 225.: ? -? : ???????????? 

85/01-345-1, 85/02-345-1 

  دمحم صبحي , نجم  .957
: الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع : عمان  -. دمحم صبحي نجم] / نص مطبوع[أصول علم اإلجرام و العقاب 

  ).482; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2002, دار الثقافة للنشر والتوزیع
???????????? : ?- ? :.177 - 179. 

177/01-345-1, 177/02-345-1 

  دمحم صبحي , نجم  .958
 - . 1.ط -. دمحم صبحي نجم/ دراسة تحلیلیة وصفیة موجزة ] : نص مطبوع[أصول علم اإلجرام وعلم العقاب 

  .سم24; . إیض. : ص 224 - . 2006, دار الثقافة للنشر والتوززیع: عمان 
 9957161059ك .م.د.ر - . 217 - 215.: ? -? : ???????????? 

418/01-345-1, 418/02-345-1 

  دمحم صبحي , نجم  .959
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . 1.ط -. دمحم صبحي نجم/ القسم الخاص ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم24; غالف ملون . : ص 352 -. 2006
 ???????????? :?-? :347-350 

581/01-345-1, 581/02-345-1 



  دمحم صبحي , نجم  .960
دیوان المطبوعات . : الجزائر -. دمحم صبحي نجم] / نص مطبوع. [محاضرات في المواریث والتركات والوصایا

  ).سلسلة دروس العلوم القانونیة( - . سم27; . إیض. : ص76 -. 1996, الجامعیة
 9961001230ك .م.د.ر

167/01-346-1, 167/02-346-1 

  دمحم صبحي , نجم  .961
, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. دمحم صبحي نجم] / نص مطبوع. [محاضرات في قانون األسرة

  ).سلسلة دروس العلوم القانونیة( - . سم27; . إیض. : ص100 -. 1999
 9961004426ك .م.د.ر

166/01-346-1, 166/02-346-1 

  دمحم صبحي , نجم  .962
دار الثقافة : عمان  - . 1.ط -. دمحم صبحي نجم] / نص مطبوع[جزائیة الوجیز في قانون أصول المحاكمات ال

  .سم24; غالف ملون . : ص 576 -. 2006, للنشر و التوزیع
 ???????????? :?- ? :571-576 

399/01-347-1, 399/02-347-1 

  صالح مطر , لین  .963
, صالح مطر لین/ ارة والتجار التج: النظري و العملي المفصل] : نص مطبوع[موسوعة القانون التجاري 

 .سم24; . إیض. : ص 376 - ). ت.د(, م ح ك: لبنان  -. أدمون رزق

1191.1/01-346-1, 1191.1/02-346-1 

  موریس , نخلھ  .964
وتتناول أنواع :  118حتى المادة  1من المادة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الكامل في شرح القانون المدني 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. موریس نخلھ/ الجزء األول ....: ات المدنیة والطبیعیةالموجب -الموجبات 
  .سم 25; مجلد . : ص 380 -. 2007

???????????? :? .- ? :.3 - 4 

701.1/01-347-1 

  المعتصم با , أدھم  .965
: بیروت  -. 1.ط - . با أدھم المعتصم/ بین النص القانوني والتطبیق ] : نص مطبوع[التوقیف اإلحتیاطي 

  .سم 24; . مجلد. : ص 232 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144011737ك .م.د.ر - . 227 - 223.: ? -? : ????????????

586/01-345-1, 586/02-345-1 

  نخلھ، موریس   .966
وتتناول :  133حتى المادة  119 من المادة: دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الكامل في شرح القانون المدني 

التبعة  -األعمال غیر المباحة التبعة عن العمل الشخصي و التبعة الناجمة عن فعل الغیر  - مصادر الموجبات 
منشورات : بیروت  -. موریس نخلھ/ الجزء الثاني : الناشئة عن فعل الحیوانات والتبعة الناشئة عن الجوامد 

  .سم 25; مجلد . : سم 25 -. 2007, الحلبي الحقوقیة
???????????? :? .- ? :.3 - 4 

701.2/01-347-1 



  نخلھ، موریس   .967
وتتناول :  371حتى المادة  249من المادة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الكامل في شرح القانون المدني 

: بیروت  -. موریس نخلھ/ ابع الجزء الر...: إنتقال الموجبات  -وسائل الدائن للتنفیذ  -مفاعیل الموجب وتنفیذه 
  .سم 25; مجلد . : ص 439 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة

???????????? :? .- ? :.3 - 4 

701.4/01-347-1 

  نخلھ،موریس   .968
ویتناول البیع :  503حتى المادة  372من المادة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الكامل في شرح القانون المدني 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. موریس نخلھ/ الجزء الخامس ...: المقایضة - بیع الوفاء  - لبیع شروط ا -
  .سم 25; مجلد . : ص 368 -. 2007

???????????? :? .- ? :7 - 8 

701.5/01-347-1 

  نخلھ،موریس   .969
ویتناول :  949حتى المادة  769من المادة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الكامل في شرح القانون المدني 

 -. موریس نخلھ/ الجزء الثامن .... : التصفیة  - إشركات العقد  - مفاعیل الوكالة بین الموكل والوكیل  -الوكالة 
  .سم 25; مجلد . : ص 419 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 

???????????? :? .- ? :.5 - 6 

701.8/01-347-1 

  مازن  ,لیلو راضي  .970
مازن لیلو ... / نشاط اإلدارة العامة -التنظیم اإلداري  -طبیعة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 572 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: القاھرة  -. راضي
 ???????????? :? .- ? :.557 - 566 . 

275/01-342-1, 275/02-342-1 

  موني، جمال می  .971
. إبراھیم لخضاري, جمال میموني] / نص مطبوع[نظام مسؤولیة المرافق الصحیة العمومیة عن األخطاء الطبیة 

. + سم31×.سم21; . و106 -. 2018-2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .قرص مضغوط

.  
 2018-2019) : جامعة یحي فارس ( ق والعوم السیاسیة كلیة الحقو: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-345/01, M. 343-345/02 

  . میموني، فریدة  .972
. فریدة; الوالیش. أمال] / نص مطبوع. [اإلطار القانوني والمؤسساتي لألمالك الوطنیة في القانون في الجزائر

. + سم 21× سم  31; . و 52 - . 2013/2012, .)كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. میموني
  .قرص مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-32/01 



  میھوب ، عایدي   .973
جامعة . : المدیة -. عایدي میھوب] / نص مطبوع. [حمایة وترقیة الحق النقابي في إطار منظمة العمل الدولیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . إیض. : و 189 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق ( الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : :.179- 189.  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-46/01, T. 341-46/02 

  أیمن دمحم علي , محمود حتمل  .974
 - . 1.ط - . أیمن دمحم علي محمود حتمل/ ضوابطھا وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[د التبعیة قواع

  .25; . إیض. : ص 277 - . 2007, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957323035ك .م.د.ر - . 277 - 263: ? -? : ????????????

918/01-346-1, 918/02-346-1 

  بن حوحو میلود ،   .975
المدیة  -. بن حوحو میلود] / نص مطبوع[شركات الرأسمال اإلستثماري كبدیل للتمویل المصرفي في الجزائري 

× سم  21; . إیض. : و 527 -. 2020/02/15, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .سم 31

 ??????? :? .- ? : .465 - 470  ???????????? :? .- ? : .471  - 511  
 2020/02/15) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-55/01, T. 346-55/02 

  میلود ، حبیش   .976
س جامعة یحي فار: المدیة  - . حبیش میلود] / نص مطبوع[الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . یم 21; . و 66 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ????????????:? .- ? : .59 - 63  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-02/01, M. 658-02/02 

  محمود منطاوي، دمحم   .977
القاھرة  -. 1.ط - . دمحم محمود منطاوي] / نص مطبوع[ق القانون الدولي الحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وف

  .سم 24; . إیض. : ص 354 - . 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: 
 9789777610254ك .م.د.ر - . 340 -327.: ? -. ?: ????????????

1030/01-341-1, 1030/02-341-1 

  محمود منطاوي، دمحم   .978
أصل المبدأ في  -افتراض البراءة ] : نص مطبوع[جنائیة الدولیة للمحتجزین من اإلمتھان والتعذیب الحمایة ال

: القاھرة  -. 1.ط -. دمحم محمود منطاوي... / مقبولیة المبدأ وضروریات الحمایة والتدعیم -المواثیق الدولیة 
  .مس 24; . إیض. : ص 160 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة

 9789777610223ك .م.د.ر

1036/01-341-1, 1036/02-341-1 

  محمود أبو بكر، مصطفى   .979
; أحمد عبد الكریم المحیمید/ تثمین عقاري  -تقییم عقاري  -إدارة األمالك ] : نص مطبوع[األمالك العقاریة 



  .سم 25; . إیض. : ص 480 -. 2015, الدار الجامعیة: اإلسكندریة  -. مصطفى محمود أبو بكر
 9789774222918ك .م.د.ر - . 480 - 475.: ? -. ?: ????????????

1415/01-346-1, 1415/02-346-1 

  دمحم حسام , محمود لطفي  .980
دمحم حسام . / دراسة للقوانین الوضعیة واإلتفاقیات الدولیة النافذة] : نص مطبوع. [الحمایة القانونیة للبیئة المصریة

  .سم24; . إیض. : ص 88 -. 2001, )د ن. : (ةالقاھر -. محمود لطفي
 8343304977ك .م.د.ر -. 57- 51: ? - ?: ???????

38/01-343-1, 38/02-343-1 

  فؤاد , محمود معوض  .981
/ دراسة تحلیلیة و تأصیلیة في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي ] : نص مطبوع[دور القاضي في تعدیل العقد 

المكتبة ( -. سم 24; . إیض. : ص 588 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: كندریة اإلس - . فؤاد محمود معوض
  ).القانونیة

 ???????????? :? .- ? :.557 - 573 . 

217/01-347-1, 217/02-347-1 

  دمحم أحمد , محمود النمر  .982
. : القاھرة - . محمود النمر دمحم أحمد. / بین النظریة و التطبیق العملي] : نص مطبوع. [الحمایة الوقتیة للحیازة

 .سم 24; . إیض. : ص 336 - . 2004, دار الكتب القانونیة

236/01-346-1, 236/02-346-1 

  محمود المرسي،خالد السید   .983
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون الدولي ] : نص مطبوع[الحمایة الدبلوماسیة للمواطنین في الخارج 

  .سم 25; . إیض. : ص 1035 - . 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: القاھرة  - . السید محمود المرسيخالد / العام 
 97897733279360ك .م.د.ر -. 999-1026.: ?-.?: ????????????

1080/01-341-1, 1080/02-341-1 

  جمال مھدي , محمود األكشة  .984
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سالمي والقانون الوضعي مسئولیة اآلباء المدنیة عن األبناء القصر في الفقھ اإل

  .سم24; . إیض. : ص 594 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . جمال مھدي محمود األكشة
 9773281582ك .م.د.ر - . 551-580.: ? - ? : ???????????? .

207/01-341-1, 207/02-341-1 

  محمود األكشة، جمال مھدي   .985
مكتبة : اإلسكندریة  - . جمال مھدي محمود األكشة] / نص مطبوع[الفقھ اإلسالمي من التظاھر وآثاره  موقف

  .سم 24; . إیض. : ص 251 -. 2013, الوفاء القانونیة
 9789776413160ك .م.د.ر - . 241 - 221.: ? - . ?: ????????????.

580/01-342-1, 580/02-342-1 

  محمود األقداحي ، ھشام   .986
, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندریة  -. ھشام محمود األقداحي] / نص مطبوع[الرأي العام و الدعایة الدولیة 



  .سم24; . إیض. : ص349 -. 2010
 9772121840ك .م.د.ر

776/01-341-1, 776/02-341-1 

  محمود المفرجي، كنعان دمحم   .987
 - . 1.ط -. كنعان دمحم محمود المفرجي/ سة مقارنة درا] : نص مطبوع[اإلعتبار الشخصي في العقد اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 189 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773791130ك .م.د.ر - .  184 - 171.: ? -. ?: ????????????

522/01-342-1, 522/02-342-1 

  محمود البیاتي ، رسول شاكر   .988
المكتب . : اإلسكندریة -. 1.ط - . رسول شاكر محمود البیاتي] / نص مطبوع. [بضةالنظام القانوني للشركة القا

  .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2012, .الجامعي الحدیث
 9789774386029ك .م.د.ر - . 183 - 177. : ? -. ?: ???????????? 

1291/01-346-1, 1291/02-346-1 

  سلطان عبد هللا , محمود الجواري  .989
سلطان عبد هللا / دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[ارة اإللكترونیة والقانون الواجب التطبیق عقود التج

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. محمود الجواري
 3865249953978ك .م.د.ر - . 321 - 297: ?  - ? : ????????????  295 - 275: ?  - ? : ??????? 

1005/01-346-1, 1005/02-346-1 

  سلطان عبد هللا , محمود الجواري  .990
سلطان عبد هللا محمود / على الحساب الجاري واإلعتماد المستندي ] : نص مطبوع[القانون الواجب التطبیق 

  .سم 25; . إیض. : ص 192 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. الجواري
 9789953524870ك .م.د.ر - . 188 - 177.: ? -. ?: ????????????

654/01-341-1, 654/02-341-1 

  رعد مقداد , محمود الحمداني  .991
دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة و التشریعات العربیة و التشریعات ] : نص مطبوع[النظام المالي للزوجین 

; غالف ملون . : ص 229 -. 2003, الدار العلمیة الدولیة: األردن  -. رعد مقداد محمود الحمداني/ الفرنسیة 
 ).472; سلسلة الرسائل القانونیة ( - . سم24

767/01-346-1, 767/02-346-1 

  محمود الدسوقي، دمحم كمال   .992
 -. يدمحم كمال محمود الدسوق/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لسریة المعلومات اإللكترونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 269 -. 2015, دار الفكر العربي: القاھرة 
 9789777470186ك .م.د.ر - . 266- 255.:? -.?: ????????????

1048/01-345-1, 1048/02-345-1 

  صباح مصباح , محمود السلیمان  .993
دار الحامد . : عمان - . 01.ط -. صباح مصباح محمود السلیمان] / نص مطبوع. [الحمایة الجنائیة للموظف العام



  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2004, للنشر و التوزیع
 053329957×ك .م.د.ر - . 207-216: ?  -? : ???????????? 

95/01-344-1, 95/02-344-1 

  محمود الصباغ، أسامة فرج هللا   .994
دار : اإلسكندریة  - . مود الصباغأسامة فرج هللا مح] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمصنفات اإللكترونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 418 -. 2016, الجامعة الجدیدة
 978977729178ك .م.د.ر - . 408 - 377.: ? -. ?: ????????????

1083/01-345-1, 1083/02-345-1 

  أحمد , محمود حمدي  .995
ویحتوي على أھم المبادىء ] : طبوعنص م[المستحدث في المبادئ التي قررتھا الدائرة الجنائیة بمحكمة النقض 

دار الفكر : القاھرة  - . 1.ط -. أحمد محمود حمدي........ / القانونیة وقواعدھا والتي أصدرتھا محكمة النقض
 ).1998دار الفكر والقانون لعام ( -. سم 24; . إیض. : ص 414 -. 1998, والقانون

101/01-347-1, 101/02-347-1 

  مود عبد العزیز محمود خلیفة، مح  .996
دار : القاھرة  -. محمود عبد العزیز محمود خلیفة] / نص مطبوع[ماھیة القرائن القضائیة في اإلثبات الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 510 -. 2010, الكتاب الحدیث
 978977350319×ك .م.د.ر

884/01-345-1, 884/02-345-1 

  محمود جمعة، أحمد   .997
دار النھضة العربیة : القاھرة  -. أحمد محمود جمعة] / نص مطبوع[والمؤتمرات الدولیة دبلوماسیة المفاوضات 

  .سم 24; . إیض. : ص 366 -]. ت.د[, للنشر والتوزیع
 9789770469966ك .م.د.ر - . 359 - 351.: ? -. ?: ????????????

1041/01-341-1, 1041/02-341-1 

  أحمد دمحم , محمود خلف  .998
] / نص مطبوع[ئیة للمستھلك في مجال عدم اإلخالل باألسعار و حمایة المنافسة و منع اإلحتكار الحمایة الجنا

  .سم 24; . إیض. : ص 274 -. 2008, الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. أحمد دمحم محمود خلف
 9773283275ك .م.د.ر - . 247 - 238.: ? - ? : ???????  265 - 249.: ? -? : ???????????? 

271/01-345-1, 271/02-345-1 

  أحمد دمحم , محمود خلف  .999
 -. 1.ط -. أحمد دمحم محمود خلف/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمستھلك في القوانین الخاصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 695 -. 2007, المكتبة العصریة للنشر والتوزیع: نصر 
 9774100735ك .م.د.ر - . 684 - 676: ?  - ? : ???????  673 - 645: ?  -? : ???????????? 

731/01-345-1, 731/02-345-1 

  محمود جاد عمر ، مصطفى   .1000
 -. مصطفى محمود جاد عمر] / نص مطبوع[الحر ب المشروعة في الفقھ اإلسالمي مقارنا بالقانون الدولي العام 



  .سم24; . إیض. : سم 523 -. 2012, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9789773791561ك .م.د.ر - .  492- 465.: ? -. ?: ??????????? 

786/01-341-1, 786/02-341-1 

  ھمام دمحم , محمود زھران  .1001
دار الجامعة . : اإلسكندریة - . ھمام دمحم محمود زھران. / عقد العمل الفردي] : نص مطبوع. [قانون العمل

 .سم24; . إیض. : ص 636 -. 2003, الجدیدة

17/01-344-1, 17/02-344-1 

  ھمام دمحم , محمود زھران  .1002
دار الجامعة . : اإلسكندریة - . ھمام دمحم محمود زھران. / عقد العمل الفردي] : نص مطبوع. [قانون العمل

 .سم24; . إیض. : ص 602 -. 2005, الجدیدة

48/01-344-1, 48/02-344-1 

  ھمام دمحم , مود زھرانمح  .1003
دار . : اإلسكندریة - . ھمام دمحم محمود زھران. / التأمینات العینیة] : نص مطبوع. [التأمینات العینیة والشخصیة

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 500 -. 1997, المطبوعات الجامعیة

135/01-346-1, 135/02-346-1 

   ھمام دمحم, محمود زھران  .1004
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. ھمام دمحم محمود زھران/ نظریة العقد ] : نص مطبوع[األصول العامة لإللتزام 

 .سم24; غالف ملون . : ص 212 -. 2004, الجدیدة

470/01-346-1, 470/02-346-1 

  ھمام دمحم , محمود زھران  .1005
 -الرھن الحیازي  - حق اإلختصاص  -الرھن الرسمي  - الكفالة ] : نص مطبوع. [التأمینات العینیة والشخصیة

 23; . إیض. : ص 732 -. 2001, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . ھمام دمحم محمود زھران. / حقوق اإلمتیاز
 ).الكتب القانونیة( - . سم

136/01-346-1, 136/02-346-1 

  ھمام دمحم , محمود زھران  .1006
, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. ھمام دمحم محمود زھران/ حق الملكیة ] : وعنص مطب[الحقوق العینیة األصلیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 397 -. 2006

796/01-346-1, 796/02-346-1 

  ھمام دمحم , محمود زھران  .1007
دار  :اإلسكندریة  -. ھمام دمحم محمود زھران] / نص مطبوع[أصول اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 600 -. 2002, الجامعة الجدیدة

219/01-347-1, 219/02-347-1 



  ھمام دمحم , محمود زھران  .1008
دار : اإلسكندریة  -. ھمام دمحم محمود زھران] / نص مطبوع[الوجیز في اإلثبات المواد المدنیة و التجاریة 

 .سم24; . إیض. : ص 423 -. 2003, الجامعة الجدیدة

238/01-347-1 

  ھمام دمحم , محمود زھران  .1009
دار : اإلسكندریة  -. ھمام دمحم محمود زھران/ النظریة العامة للقانون ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 582 -. 2006, الجامعة الجدیدة

97/01-340-1, 97/02-340-1 

  ھمام دمحم , انمحمود زھر  .1010
 - . ھمام دمحم محمود زھران/ األصول العامة للقاعدة القانونیة و الحق ] : نص مطبوع[المدخل للقانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 236 - . 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

101/01-340-1, 101/02-340-1 

  محمود زھران، ھمام دمحم   .1011
. ھمام دمحم محمود زھران; رمضان دمحم أبو السعود/ المدخل للقانون و اإللتزامات :  ]نص مطبوع[مبادئ القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 546 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -
 8981203977ك .م.د.ر

112/01-340-1, 112/02-340-1 

  محمود سعید ، دمحم   .1012
 -. 1.ط -. دمحم محمود سعید. / كامھا الموضوعیة وإجراءات مالحقتھاأح] : نص مطبوع. [جرائم غسل األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -.  2007, دار الفكر العربي. : القاھرة
 9771022636ك .م.د.ر -. 195 - 151: ?  - ? : ??????? 

919/01-345-1, 919/02-345-1 

  محمود عمارنة ، دمحم أحمد   .1013
سوق المال ماھیتھ  -) دراسة مقارنة ] : ( نص مطبوع[المال على الشركات المساھمة رقابة ھیئة سوق رأس 

 -. دمحم أحمد محمود عمارنة... / صور جرائم سوق رأس المال - أھمیة سوق رأس المال ووظائفھ  -وأقسامھ 
  .سم 25; . إیض. : ص  633 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط
 9789776223899ك .م.د.ر - . 618 - 600. : ? -. ?: ??????????? ?

1431/01-346-1, 1431/02-346-1 

  حسني , محمود عبد الدایم  .1014
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ] : نص مطبوع[البصمة الوراثیة ومدئ حجیتھا في اإلثبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 1003 -. 2009, دار الفكر الجامعي:  اإلسكندریة - . حسني محمود عبد الدایم/ 
 6492224977ك .م.د.ر - . 995 - 933: ?  -? : ???????????? 

656/01-347-1, 656/02-347-1 

  محمود عبد الكریم ، مصطفى دمحم   .1015
لداخلي و أثرھا في محاكمة نفاذ و تطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد في القانون ا] : نص مطبوع[إتفاقیة مكافحة الفساد 

 -. 2014, دار الفكر و القانون: اإلسكندریة  -. مصطفى دمحم محمود عبد الكریم/ الفاسدین و استرداد األموال 



  .سم24; . إیض. : ص297
 9789776253582ك .م.د.ر

921/01-341-1, 921/02-341-1 

  محمود عبد الكریم ، مصطفى دمحم   .1016
نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام  -دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ة أمام القاضي الجنائي حجیة المعاھدات الدولی

مصطفى دمحم محمود عبد .... / التصدیق على المعاھدات الدولیة نشر المعاھدات الدولیة  -القانوني الداخلي 
  .مس 24; . إیض. : ص 496 -. 2011, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. 1.ط - . الكریم

 9789776253457ك .م.د.ر - . 488 - 471. : ? -. ?: ???????????? 

1059/01-341-1, 1059/02-341-1 

  مدحت دمحم محمود , محمود عبد العال  .1017
: القاھرة  -. مدحت دمحم محمود محمود عبد العال] / نص مطبوع[مسئولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة 

  .سم24; . ص92 - . 2002, التوزیعدار النھضة العربیة للنشر و
 0379804977ك .م.د.ر -. 89 -83.: ? ?: ???????????? 

649/01-346-1, 649/02-346-1 

  محمود فھد ، دمحم حمدان   .1018
. 2013, دار وائل: عمان  -. 01.ط -. دمحم حمدان محمود فھد] / نص مطبوع[أحكام المحاجر في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; . إیض. : ص232 -
 9789957910426ك .م.د.ر -.  217 -  209. : ? -. ?: ??????????? .  206 - 195. : ? -. ?: ??????? 

841/01-347-1, 841/02-347-1 

  ھمام دمحم , محمود  .1019
 -. دمحم حسین منصور, ھمام دمحم محمود/ اإللتزامات : المدخل إلى القانون ] : نص مطبوع[مبادىء القانون 

 ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 510 - ). ت.د(, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

24/01-340-1, 24/02-340-1 

  ھمام دمحم , محمود  .1020
 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . ھمام دمحم محمود/ نظریة القانون ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

 ).الكتب القانونیة( -  .سم 24; . إیض. : ص 469

70/01-340-1, 70/02-340-1 

  محمود مسعد , محمود  .1021
القاھرة  - . محمود مسعد محمود] / نص مطبوع[دور منظمة العمیل الدولیة في خلق و تطبیق قانون دولي للعمل 

  .سم24; . ص543 - ]. ت.د[, دار النھضة العربیة: 
????????????:?.501-543?. 

1-341-1205/01 

  محمود حجازى , محمود  .1022
 Extraerritorial jurisdiction and] = نص مطبوع[االختصاص الممتد إقلیمیا و القانون الدولى 

international law  /سم24; . إیض. : ص 131 -. 2007, دار النھضة: القاھرة  -. محمود حجازى محمود.  
 ???????????? :?- ? :123-127 



416/01-341-1, 416/02-341-1 

  محمود حجازى , محمود  .1023
القاھرة  - . محمود حجازى محمود] / نص مطبوع[مكافحة اإلرھاب الدولي بین القانون الدولي وممارسات الدول 

 .سم24; . ص138 - . 2006, مطبعة العشرى: 

1-341-1208/01 

  محمود سلیمان , محمود  .1024
: اإلسكندریة  -. محمود سلیمان محمود/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلجراءات الجنائیة لألحداث الجانحین 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 392 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة
 ???????????? :?- ? :377-378 

533/01-345-1, 533/02-345-1 

  دمحم ظھري , محمود  .1025
) : م.د( - . دمحم ظھري محمود] / نص مطبوع[س الدولة إشكاالت التنفیذ الوقتیة المتعلقة بتنفیذ أحكام محاكم مجل

  .سم 23; . إیض. : ص 188 - . 2002, )ن.د(
 9770438081ك .م.د.ر - . 182 - 175: ?  -? : ???????????? 

730/01-347-1, 730/02-347-1 

  بن عبد العزیز , میلود  .1026
لة دولیة محكمة نصف سنویة متخصصة في مج:  10العدد ] : نص مطبوع[مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة 

كلیة الحقوق و : الجزائر  - . بن عبد العزیز میلود/  Albahith for studies= العلوم القانونیة و السیاسیة 
  .سم21; . إض. : ص523 -. 2017, العلوم السیاسیة جامعة باتنة

 مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة=  9572352د .م.د.ر

10/01 340-43- ع  /P 

  خلیل أحمد , محمود  .1027
المكتب الجامعي : القاھرة  - . خلیل أحمد محمود/ اإلرھاب و غسیل األموال ] : نص مطبوع[الجریمة المنظمة 

 .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 436 -. 2008, الحدیث

559/01-345-1, 559/02-345-1 

  سامي عبد الكریم , محمود  .1028
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . سامي عبد الكریم محمود] / وعنص مطب[الجزاء الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 432 -. 2010
 9786144010532ك .م.د.ر -. 2010: دكتوراه 

742/01-345-1, 742/02-345-1 

  عبد هللا ذیب , محمود  .1029
: عمان  -. 1.ط -. عبد هللا ذیب محمود/ رنة دراسة مقا] : نص مطبوع[حمایة المستھلك في التعاقد اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2012, دار الثقافة
 9789957167066ك .م.د.ر - . 256 - 233.: ? -? : ????????????

1139/01-346-1, 1139/02-346-1 



  عبد السالم دمحم , محمود  .1030
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -.  محمودعبد السالم دمحم] / نص مطبوع[شرح أصول المحاكمات الشرعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 661 -. 2008
 ???????????? :?- ? :615-622 

560/01-347-1, 560/02-347-1 

  محمود، أردالن نور الدین   .1031
ھاب و امن قانون مكافة اإلر] : نص مطبوع[أحكام الجرائم الماسة بأمن الدولة في القانون و الشریعة اإلسالمیة 

المركز : القاھرة  - . أردالن نور الدین محمود................. / قانون العقوبات العسكري و أمن الدولة  -الدولة 
  .سم 24; . ص 153 -. 2014, القومي لإلصدارات القانونیة

 9789776223769ك .م.د.ر -.  149 - 140.: ? ?: ????????????

862/01-345-1, 862/02-345-1 

  محمود، اردالن نورالدین   .1032
التعریف بالمسؤولیة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤوایة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة 

 -. اردالن نورالدین محمود..... / طبیعة مسؤولیة رئیس الدولة و أساسھا و نطاقھا  -الجزائیة لرئیس الدولة 
  .سم 24; . إیض. : ص 423 -. 2015, صدارات القانونیةالمركز القومي لإل: القاھرة 

 9789776223752ك .م.د.ر

885/01-345-1, 885/02-345-1 

  محمود، بلطرش   .1033
جامعة : المدیة  - . بلطرش محمود] / نص مطبوع[دور المؤسسات المالیة في تمویل مشاریع الترقیة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×سم 30; . و 108 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-207/01 

  محمود،مجدي دسوقي   .1034
دار  :اإلسكندریة  - . 1.ط - . مجدي دسوقي محمود] / نص مطبوع[المباديء القضائیة مصدر ذاتي للمشروعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 155 -. 2001, الفكر الجامعي
 9775160734ك .م.د.ر

29/01-340-1, 29/02-340-1 

  محمودي ، أحالم   .1035
, ]ن.د. : [المدیة - . أحالم محمودي; نصیرة لعیھور] / نص مطبوع. [الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة 

  .مضغوط قرص. + سم30×.سم21; . و119 - . 2015/2014
 ???????????? :? .- ? : .106 - 112  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-143/01, M. 343-143/02 

  میلودي ، رشید   .1036
. رشید میلودي] / نص مطبوع[ 2016عالقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

. سم 31× . سم 21; . إیض. : و 63 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .قرص مضغوط+ 



 ???????????? :? .-? : .58 - 61  
 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم الیاسیة : إدارة ومالیة : د  ل م -ماستر

M. 343-327/01, M. 343-327/02 

  محمودي ، عبد العزیز   .1037
. عبد العزیز محمودي; یاسین بودریسي] / نص مطبوع[الجماعات اإلقلیمیة في الجزائر بین اإلستقاللیة والرقابة 

. سم 31×.سم 21; . إیض. : و 108 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(ق والعلوم السیاسیة كلیة الحقو. : المدیة -
  .قرص مضغوط+ 

 ???????????? :? .- ? : .96 - 104  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-443/01, M. 343-443/02 

  ري محمودي بش  .1038
 - . 2009/2010, ]ن.د. : [المدیة -. محمودي بشري; فتیحة بومزونة] / نص مطبوع. [الشروط األولیة للشھر 

  .سم21×سم 30; . و 42
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-06/01 

  مراد , محمودي  .1039
. : ص 240 -. 2005, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . مراد محمودي] / نص مطبوع[ة للقانون النظریة العام

  .سم 24; . إیض
 4093350977ك .م.د.ر - . 234 - 231.: ? -? : ???????????? 

105/01-340-1, 105/02-340-1 

  مسعود , محمودي  .1040
. ص 440 -. 2006, ج.م.د: الجزائر  -. مسعود محمودي] / نص مطبوع[أسالیب و تقنیات إبرام العقود الدولیة 

  .سم 24; . إیض: 
 8089209961ك .م.د.ر -. 407-414: ?-?: ???????  415-429: ?-?: ???????????? 

262/01-341-1, 262/02-341-1 

  عبد العزیز , محمودي  .1041
قصر : الجزائر  - . العزیز محمودي عبد] / نص مطبوع[رد التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري 

  .سم24; غالف مصور . : ص175 -. 2006, الكتاب
 3697499961ك .م.د.ر - . 170 - 165.: ? .? : ????????????

809/01-346-1, 809/02-346-1 

  محمودي، مراد   .1042
مراد / دیة الحرة النظریة العامة للمناطق اإلقتصا] : نص مطبوع[التطورات العالمیة في اإلقتصاد الدولي 

  ).قانون( - . سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2002, دار الكتاب الحدیث: الجزائر  -. محمودي
 9773500101ك .م.د.ر - . 192 -187. : ? ? : ???????????? .

103/01-341-1, 103/02-341-1 



  محمودي، أسماء   .1043
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لمدیة الجزائر ا -. أسماء محمودي] / نص مطبوع[خصوصیة الجریمة العسكریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و88 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( 
????????????:? .-  ?:82-84  

 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-271/01 

  محمودي، بشرة   .1044
: المدیة  - . بشرة محمودي] / نص مطبوع[األساس القانوني لمسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و86 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-177/01, M. 346-177/02 

  میلودي، سمیة   .1045
كلیة : المدیة الجزائر  - . إسماعیل جلید, سمیة میلودي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة عن عملیات التولید 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و84 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? .:76-79  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-284/01 

  مجموعة من الخبراء   .1046
-E= أوراق عمل المؤتمر العربي الثاني للمجالس التشریعیة العربیة ] : نص مطبوع[البرلمان اإللكتروني 

Parliament  /إیض. : ص 169 -. 2007, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. الخبراء مجموعة من .
 .سم 24; 

371/01-342-1, 371/02-342-1 

  مجموعة مؤلفین   .1047
دار الحامد : عمان  - . 1.ط -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[تشریعات مكافحة اإلرھاب في الوطن العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2014, ون للنشر والتوزیعاألكادیمی: للنشر والتوزیع 
 9960725650ك .م.د.ر -. 

823/01-341-1 

  مجموعة مؤلفین   .1048
دار الحامد للنشر : عمان  -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[الظواھر اإلجرامیة المستحدثة وسبل مواجھتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -]. ت.د[, األكادیمیون للنشر والتوزیع: والتوزیع 
 9960853039ك .م.د.ر

898/01-345-1, 898/02-345-1 

 مجموعة مؤلفین   .1049
 -. مجموعة مؤلفین / [Texte imprimé] التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة

سم 24; . إیض. : ص 414 -. 2014, عاألكادیمیون للنشر والتوزی: دار الحامد للنشر والتوزیع : عمان  -. 1.ط . 
ISBN 9960725361 



889/01-341-1, 889/02-341-1 

  مجموعة مؤلفین   .1050
 -. مجموعة مؤلفین. / الجزء الثاني] : نص مطبوع. [حقوق اإلنسان بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي

  .سم 24; . إیض. : ص 968 -. 2014, والتوزیعاألكادیمیون للنشر : دار حامد للنشر والتوزیع . : عمان -. 1.ط
 9960853446رقم معیاري  -. 9960853438ك .م.د.ر - . 968 - 959: ?  -? : ???????????? 

932.2/01-341-1, 932.2/02-341-1 

  مجموعة مؤلفین   .1051
كادیمیون للنشر األ: عمان  -. 1.ط -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[الجرائم اإلقتصادیة وأسالیب مواجھتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص330 -. 2014, دار حامد للنشر والتوزیع: والتوزیع 
 996072531ك .م.د.ر

941/01-345-1, 941/02-345-1 

  مجموعة مؤلفین   .1052
األكادیمیون للنشر : عمان  -. 1.ط -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور 

  ).جامعة نایف العربیة( - . سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2014, دار حامد للنشر والتوزیع :والتوزیع 
 9960725332ك .م.د.ر

211/01-343-1, 211/02-343-1 

  مجموعة مؤلفین   .1053
: دار حامد للنشر والتوزیع : عمان  - . 1.ط -. مجموعة مؤلفین/ الجزء االول ] : نص مطبوع[القضاء والعدالة 

  .سم 24; . إیض. : ص 467 -. 2014, میون للنشر والتوزیعاألكادی
 9960972356رقم معیاري  -. 9960972348ك .م.د.ر

931.1/01-347-1, 931.1/02-347-1 

  مجموعة مؤلفین   .1054
: دار الحامد للنشر والتوزیع : عمان  - . 1.ط -. مجموعة مؤلفین/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[القضاء والعدالة 

  .سم 24; . إیض. : ص 358 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع
 9960972348ك .م.د.ر - . 716 - 715.: ? -. ?: ????????????

931.2/01-347-1, 931.2/02-347-1 

  مجموعة مؤلفین   .1055
لنشر و دار حامد ل: األكادیمیون للنشر والتوزیع : عمان  -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[األمن الفكري 

  .سم24; . إیض. : ص211 -. 2014, التوزیع
 9789960963150ك .م.د.ر -.  209. : ?: ???????????? 

1413/01-346-1, 1413/02-346-1 

  مجموعة مؤلفین   .1056
دار : عمان  -. 1.ط -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[النظم الحدیثة في إدارة المؤسسات العقابیة واإلصالحیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 246 - . 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: شر والتوزیع الحامد للن
 996085308ك .م.د.ر - . 241 - 240.: ? -. ?: ????????????

1019/01-345-1, 1019/02-345-1 



  مجموعة مؤلفین   .1057
األكادیمیون . : عمان - . 1.ط -. مجموعة مؤلفین] / نص مطبوع[التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات 

  .سم 24; . إیض. : ص 269 -. 2014, دار حامد للنشر والتوزیع: للنشر والتوزیع 
 9960853799ك .م.د.ر

1018/01-345-1, 1018/02-345-1 

  مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .1058
 - . 1.ط - . أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة مجموعة مؤلفین. / الجزء األول] : نص مطبوع. [مكافحة الفساد

  .سم 24; . إیض. : ص 404 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: دار حامد للنشر والتوزیع . : عمان
 9789960945637ك .م.د.ر

890.1/01-345-1, 890.1/02-345-1 

  مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .1059
 - . 1.ط - . مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة. / الجزء الثاني] : نص مطبوع. [فحة الفسادمكا

  .سم 24; . إیض. : ص 1044 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: دار حامد للنشر والتوزیع . : عمان
 9789960945637ك .م.د.ر

890.2/01-345-1, 890.2/02-345-1 

  مجموعة خبراء   .1060
/ أوراق ندوة عقود التجارة اإللكتروني و منازعتھا ] : نص مطبوع[العقود و اإلتفاقات في التجارة اإللكترونیة 

; غالف مصور . : ص 201 - . 2007, المنظمة العربیة للتنمیة: القاھرة  -. مجموعة خبراء; مجموعة خبراء
 .سم24

710/01-346-1, 710/02-346-1 

  ة خبراء مجموع  .1061
 -العقود الرقمیة  - نظریة الحق في قانون األنترنیت ] : نص مطبوع. [المعامالت الرقمیة وقانون األنترنیت

. ص 195 -. 2006, المنظمة الرقمیة للتنمیة اإلداریة. : القاھرة - . مجموعة خبراء... / المنازعات عبر النترنیت
  .سم25; . إیض: 

????? :? .- ? :.191  - 195. 

126/01-346-1 

  بلخضر , مخلوف  .1062
ومدعم  2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-  06معدل بالقانون رقم ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

 - . 2008, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. بلخضر مخلوف... / بأحدث اإلجتھادات القضائیة
  .سم 24; . إیض. : ص 479

 9789947260555ك .م.د.ر - . 465 -380: .?-?: ?????

634/01-347-1, 634/02-347-1 

  كمال , مخلوف  .1063
 -. كمال مخلوف/ مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة أكلي محند أولحاج ] : نص مطبوع[ 20العدد: معارف 
  .21; . إض. : ص272 -. 2016, جامعة أكلي محند: الجزائر 

 20العدد: معارف =  70071112د .م.د.ر

20/01 340-44- ع /P 



  مخلوف، بھیة   .1064
, ]ن.د] : [م.د[ -. بھیة مخلوف; سامیة تومي] / نص مطبوع[ضمان التعرض واإلستحقاق في عقد البیع 

  .و63. + سم21× سم30 - . 2011/2012
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-137/01, M. 346-137/02 

  مخلوف، كمال   .1065
مبدأالسلم اإلجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ و اإلضراب كوسیلة 

 30; . و 352 -. 2014- 09-29, جامعة مولود معمري: تیزي وزو  - . كمال مخلوف] / نص مطبوع[ضغط 
  .سم 21×.سم

????????????:?.-? :.322-340  
 2014- 09-29) : كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة(جامعة مولود معمري: قانون عام : كتوراه د

T. 343-03/01, T. 343-03/02 

  مخلوفي ، وسام   .1066
 -. وسام مخلوفي] / نص مطبوع[جریمة اإلھانة والتعدي على الموظف العام في قانون العقوبات الجزائري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 71  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-217/01, M. 345-217/02 

  مخلوفي ، دمحم   .1067
جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . دمحم مخلوفي] / نص مطبوع[قید البناء على العقار الفالحي 

  .قرص ضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 -. 2021/2020, )المدیة
? ??????? .- ? : .66 - 70  ???????????? :? .- ? : .71 - 76  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : م د  ل -ماستر

M. 346-623/01, M. 346-623/02 

  مخلوفي ، سعید   .1068
كلیة الحقوق . : المدیة - . سعید مخلوفي; دمحم األمین فضیل] / نص مطبوع[إثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 45 -. 2021/2020, )المدیة جامعة(والعلوم السیاسیة 
 ??????? :? .- ? : .44 - 45  ?????????????? :? .- ? : .46  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-215/01, M. 345-215/02 

  مخلوفي، دمحم   .1069
دراسة ] : نص مطبوع[اآللیات الدستوریة اإلستثنائیة لضمان استمراریة مؤسسات السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

جامعة یحي (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  -. دمحم مخلوفي/ مقارنة بین النظامین الجزائري والفرنسي 
  .سم 21× . سم 30; . و 393 -. 2021, )فارس

???????????? :? .- ? :.357 - 380.  
 2021) : جامعة المدیة ( كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة : قانون عام : ل م د دكتوراه  -

T. 342-13/01, T. 342-13/02 



  نظیر فرج , مینا  .1070
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 2.ط -. نظیر فرج مینا] / نص مطبوع[الموجز في علمي اإلجرام و العقاب 

  ).دروس جامعیة( -. سم 24; . إیض. : ص 227 -. 1993, الجامعیة
???????????? : ?- ? :.224 

171/01-345-1, 171/02-345-1 

  أحالم ، منصوري طاطا   .1071
جامعة : المدیة  -. منصوري طاطا أحالم] / نص مطبوع[حق اإلستعمال والسكنى في القانون المدني الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 66 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس یحي 
 ???????????? :? .- ? : .59 - 64  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : مذكرة ل م د 

M. 346-466/01, M. 346-466/02 

  إیمان ، میھوبي   .1072
جامعة یحي . : المدیة - . میھوبي إیمان; بن باشا خولة] / نص مطبوع[شغیل الطبیعة القانونیة لعقود ماقبل الت

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 67 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
  .وضغوط

 ??????? :? .- ? : .50 - 64  ???????????? :? . - ? : .65 - 67  
 2016/2015: دیة الم: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-243/01, M. 343-243/02 

  إیمان ، مسلم   .1073
جامعة . : المدیة -. مسلم إیمان; موسوس زلیخة] / نص مطبوع. [دور الجبایة العامة في تمویل میزانیة الدولة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 73 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????? ??? :? .- ? : .64 - 67  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-141/01, M. 343-141/02 

  أحالم ، معروف   .1074
كلیة الحقوق . : المدیة - . معروف أحالم] / نص مطبوع[تأثیر تفشي جائحة كورونا على إحترام حقوق اإلنسان 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .61-62  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-166/01, M. 341-166/02 

  إیمان ، بن طالب   .1075
بن ] / نص مطبوع[اصة التابعة للدولة وإستعمالھا في التشریع الجزائري تسییر األمالك الوطنیة العقاریة الخ

. + سم30×.سم21; . و150 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. طالب إیمان
  .قرص مضغوط

 ??????? : ? -  ? :104 - 142  ???????????? : ? -  ? :143 - 150  
 2014/2013: المدیة : ي القانون العقار: ماستر 

M. 346-362/01, M. 346-362/02 



  أحالم ، دبوب   .1076
جامعة یحي : المدیة  - . دبوب أحالم; العاقب صفیة] / نص مطبوع[النظام القانوني للمجلس األعلى للقضاء 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 62 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ????????????:? .- ? : .56 - 58  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-232/01, M. 343-232/02 

  إیمان ، رحماني   .1077
; لعیداني نسیمة] / نص مطبوع[ 04 -  12القانون العضوي رقم (النظام القانوني لألحزاب السیاسیة في الجزائر 

; . و118 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس :  .المدیة -. رحماني إیمان
  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21

 ??????? :? .- ? : .97 - 104  ???????????? :? . - ? : .107 - 113  
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-166/01, M. 343-166/02 

  إیمان ،قاسیمي   .1078
, ]ن.د. : [المدیة -. قاسیمي إیمان; مختاري سھیلة] / نص مطبوع. [بیئة كقید على حق الملكیة العقاریةحمایة ال
  .سم 21×سم30; . و 76 - . 2012/2011

????????????.  
 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-123/01, M. 346-123/02 

  م، حنان أحال  .1079
كلیة : المدیة الجزائر  - . بشرى دوفانة, حنان أحالم] / نص مطبوع[جریمة قتل األم لطفلھا حدیث العھد بالوالدة 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و67 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

????????????:?.- ?.59-62.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجنائي  القانون: ل م د  -ماستر

M. 345-225/01 

  أحالم، حمادي   .1080
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. حمادي أحالم; بلحاج نسرین] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للموثق 
  .قرص مضغوط. + مس30×.سم21; . و82 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة

 ???????????? :? .- ? :.79 - 82  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-456/01, M. 346-456/02 

  إیمان، یحي ھاللي   .1081
: المدیة  -. یحي ھاللي إیمان] / نص مطبوع[دور المحافظ العقاري في مراقبة وفحص عقود التعمیر والبناء 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و98 - . 2012/2011, )كلیة الحقوق(یحي فارس جامعة الدكتور 
 ??????? : ? -  ? :77 - 86  ???????????? : ?-  ? :88 - 93  

 2012/2011: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-352/01, M. 346-352/02 



  سلوى علي , میالد  .1082
 - . سلوى علي میالد/ راسة أرشیفیة وثائقیة لسجالت محكمة الباب العالي د] : نص مطبوع[الوثائق العثمانیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 775 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
??????? : ? -  ? :.449 - 775 

37.2/01-020-1, 37.2/02-020-1 

  مخناش ، نوال حاج   .1083
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر -. نوال حاج مخناش] / نص مطبوع[النظام القانوني لبطاقة الدفع اإللكتروني 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 508 -. 2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .477 - 499  

 2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د دكتوراه  -

T. 343-12/01, T. 343-12/02 

  إیناس ، الخالدي   .1084
دار الحامد . : عمان -. 1.ط -. الخالدي إیناس; دمحم سعد الرحاحلة] / نص مطبوع. [المدخل لدراسة علم الجمارك

  .سم 24; . إیض. : ص 245 -. 2012, للنشر والتوزیع
 9789957325602ك .م.د.ر

180/01-343-1, 180/02-343-1 

 -. دراسة مقارنة] : نص مطبوع[اإلغتصاب في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي إجھاض جنین   .1085
  .سم 24; . إیض. : ص 511 - . 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 

 9789776413252ك .م.د.ر

876/01-345-1, 876/02-345-1 

. ص 214 -. 2015جانفي , والعولمة مخبر السیادة: المدیة  -. ]نص مطبوع[مجلة الدراسات القانونیة   .1086
  .سم 24; . إیض: 
  مجلة الدراسات القانونیة=  24370304د .م.د.ر

 ISSN 24370304, 2015جانفي , 01.ع, مجلة الدراسات القانونیة: في 

1/01 340-38- ع  /P, 1/02 340- 38-ع  /P 

  . لجنة الفالحة والصید البحري وحمایة البیئة  .1087
لجنة الفالحة والصید ] / نص مطبوع. [شعار نحو إستراتیجیة وطنیة لتحقیق األمن الغذائيیوما برلمانیا تحت 

  .سم 24; . إیض. : ص 137 -. 2010ماي  05, المجلس الشعبي الوطني. : الجزائر -. البحري وحمایة البیئة
 تواترات غیر معروفة

75/01-340/P 

  موریس , نخلة  .1088
 -المستندات المطلوبة  -تقدیم طلبات الترخیص ] : نص مطبوع. [لمصنفةالوسیط في المحالت والمؤسسات ا

. إیض. : ص 586 - . 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. موریس نخلة..... / دراسة طلب الترخیص
  .سم 25; 

???? :? .- ? : .567 - 583 

95/01-346-1, 95/02-346-1 



  موریس , نخلة  .1089
 - . 1998, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. موریس نخلة] / نص مطبوع[اد اإلداري المختار في اإلجتھ

 .سم 25; . إیض. : ص 526

466/01-342-1, 466/02-342-1 

  نخلة، موریس   .1090
وتتناول مبلغ :  248حتى المادة  134من المادة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الكامل في شرح القانون المدني 

منشورات الحلبي : بیروت  -. موریس نخلة/ الجزء الثالث ....: التبعة الجرمیة وشبھ الجرمیة -ض وماھیتھ التعوی
  .سم 25; مجلد . : ص 412 -. 2007, الحقوقیة

???????????? :? .- ? :.3 - 4 

701.3/01-347-1 

  لیلة، علي   .1091
مكتبة األنجلو : القاھرة  -. علي لیلة/ اإلنسان قضایا المواطنة وحقوق ] : نص مطبوع[المجتمع المدني العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 235 -. 2007, المصریة
 9770522678ك .م.د.ر - . 235 - 234: ? -? : ????????????

752/01-341-1, 752/02-341-1 

  نجوم، أمال   .1092
مسعودة , أمال نجوم] / مطبوع نص) [دراسة تحلیلة مقارنة ( المجلس الدستوري في النظام الدستوري الجزائري 

× . سم 21; . و 72 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. سلمان
  .قرص مضغوط. + سم 31

???????????? :? .- ? : .62 - 67.  
 2019/2018:  )جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-383/01, M. 343-383/02 

  لیونیل ، بنتلي   .1093
; براد شرمان. / دراسات كمبردج في حقوق الملكیة األدبیة] : نص مطبوع. [الملكیة الفكریة و مفھومھا المعاصر

; . إیض. : ص 352 -. 2003, مكتبة العبیكات للنشر والتوزیع. : الریاض -. القوتلي دمحم فاروق, بنتلي لیونیل
  .سم24

 99604020020ك .م.د.ر

303/01-346-1, 303/02-346-1 

  غالي الذھبي ,إدوار   .1094
الخطأ الجنائي  -المسؤولیة الجنائیة لألشخاص اإلعتباریة ] : نص مطبوع[دراسات في قانون العقوبات المقارن 

غالي ... / للمتھم في جرائم التموین رجعیة القانون األصلح  - التعدي على سریة المرسالت  -والخطأ المدني 
  .سم 24; . إیض. : ص 285 -). ت.د(, مكتبة غریب: القاھرة  -. الذھبي إدوار

 9772150697ك .م.د.ر

3/01-345-1, 3/02-345-1 

  غالي الذھبي ,إدوار   .1095
،الخطأ )معیارهطبیعتھ و(عناصر الخطأ : المشكالت الموضوعیة] : نص مطبوع[مشكالت القتل واإلیذاء الخطأ 

... / أثر الدعوى الجنائیة في تقادم دعوى التعویض،:المشكالت اإلجرائیة -...الشخصي وصوره، أنواع الخطأ



  .سم 24; . إیض. : ص 388 -. 1996, )ن .د) : (م .د(  -. 2.ط -. غالي الذھبي إدوار
???????????? : ?- ? :.373 - 378 

56/01-345-1, 56/02-345-1 

  غالي الذھبي ,ر إدوا  .1096
 -اإلعتیاد على الفجور أو الدعارة  -ھتك العرض  -مواقعة اإلناث  -الزنا ] : نص مطبوع[الجرائم الجنسیة 

إستباق  -التحریض و المساعدة والتسھیل واإلستخدام واإلستدراج واإلغواء بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة 
دار غریب للطباعة و . : القاھرة -. 3.ط -. الي الذھبي إدوارغ... / شخص باإلكراه في محل للفجور أو الدعارة

  .سم 24; . إیض. : ص 479 -. 2006, النشر و التوزیع
 9772158663ك .م.د.ر - . 457 - 449.: ? - ? : ???????????? 448 - 431.: ? - ? : ???????

214/01-345-1, 214/02-345-1 

  غالي الذھبي ,إدوار   .1097
 - . غالي الذھبي إدوار] / نص مطبوع[ 1998لسنة  174ن اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم شرح تعدیالت قانو

  .سم24; . إیض. : ص 488 - . 1999, دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط
 5153303977ك .م.د.ر -.  484 -107. : ? -. ?: ??????? 

25/01-347-1, 25/02-347-1 

  ین أنطونیوس بول, أیوب  .1098
. بولین أنطونیوس أیوب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة 

  .سم 25; مجلد . : ص 584 -. 2009, ]ن.د: [لبنان ك منشورات الحلبي الحقوقیة  - . 01.ط -
 1225249953978ك .م.د.ر - . 578- 539.:???????????? ? ? ? 

990/01-346-1, 990/02-346-1 

  سمیرة إبراھیم , أیوب  .1099
سمیرة / دراسة تحلیلیة تقییمیة ] : نص مطبوع[صندوق النقد الدولي وقضیة اإلصالح اإلقتصادي والمالي 

  .سم24; . إیض. : ص 359 -. 2000, مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة  -. إبراھیم أیوب
 9775682444ك .م.د.ر - . 359 - 344.: ? -? : ????????????  343 - 330.: ? -? : ??????? .

32/01-341-1, 32/02-341-1 

  زیاد , أیوب  .1100
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. زیاد أیوب] / نص مطبوع[أسباب إعادة المحاكمة في التنازع اإلداري 

  .سم 24; . ص 324 -. 2008, الحقوقیة
 3414869953978ك .م.د.ر -. 284-  283: ???????????? ? ?

561/01-347-1, 561/02-347-1 

  عصام كامل , أیوب  .1101
دار : عمان  -. 1.ط - . عصام كامل أیوب. / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة التحریض على اإلنتحار 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2012, الثقافة
 978997167363ك .م.د.ر - . 208 - 199.: ? -? : ????????????

774/01-345-1, 774/02-345-1 



  . نجوى ، الھواري  .1102
. الھواري. / بین الشریعة والقانون  - دراسة مقارنة  -] : نص مطبوع[حمایة حق الملكیة في نظام المواریث 

  .سم31×.سم21; . و102 -. 2001/2000, .جامعة سعد دحلب. : البلیدة - . نجوى
 ???????????? : ?-  ? :93 - 102  

 2001/2000. : البلیدة: قانون عقاري وزراعي : ماجستیر 

T. 346-08/01 

  لجویبر ، عبد الرحمن   .1103
 Islamic international organications] = نص مطبوع[و التنظیم الدولي ..المنظمات الدولیة اإلسالمیة

and international organization :A coparatves study  /الریاض  -. 02.ط -. عبد الرحمن لجویبر :
  .سم24; . إیض. : ص537 -. 2011, الدار العربیة للموسوعات

 9789953563268ك .م.د.ر - .  530 - 513. : ? -. ?: ???????????? 

907/01-341-1, 907/02-341-1 

  أحمد شعلة، سعید   .1104
القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في مجموعة ] : نص مطبوع[قضاء النقض المدني في األحكام 

الحكم والتنفیذ خالل واحد وسبعین  - أمر األداء  - المستعجل  - المحلي  - القیمي  - النوعي  -اإلختصاص الوالئي 
الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 680 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . سعید أحمد شعلة/ عاما 

  ).القانونیة
 9770310360ك .م.د.ر

188/01-347-1, 188/02-347-1 

  بشیر , دمحم   .1105
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. بشیر دمحم] / نص مطبوع[الطعن باإلستئناف ضد األحكام اإلداریة في الجزائر 

  .سم22; . إیض. : ص 206 -. 1995, الجامعیة
???????????? :? .- ? :.186 - 192 . ??????? :? . - ? :.193 - 200 . 

133/01-347-1, 133/02-347-1 

  دمحم ، أمین مصطفى   .1106
 - . أمین مصطفى دمحم. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [مشكالت الحبس اإلحتیاطي بین قیوده والتعویض عنھ

  .سم 24; . إیض. : ص 162 - . 2010, .دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9789773286382ك .م.د.ر - . 156 - 153: ?  -? : ???????????? 

842/01-345-1, 842/02-345-1 

  دمحم ، أمین مصطفى   .1107
أمین ] / نص مطبوع. [الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الصناعیة في ضوء اإلتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة

  .سم 24; . إیض. : ص 152 - . 2010, .دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . مصطفى دمحم
 9789773286411ك .م.د.ر - . 145 - 143: ?  -? : ???????????? 

848/01-345-1, 848/02-345-1 

  دمحم ، نایلي   .1108
المدیة  - . نایلي دمحم; شنوفي الحسین/ إلتزام المرقي بالضمان ] : نص مطبوع[صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 50 -. 2016/2015, )السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم(جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .46 - 47  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-433/01, M. 346-433/02 

  دمحم ، أبو زھرة   .1109
. إیض. : ص 368 -. 2020, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. 1.ط -. أبو زھرة دمحم] / نص مطبوع[أصول الفقھ 

  .سم 24; 
 977102440×ك .م.د.ر

1571/01-346-1, 1571/02-346-1 

  دمحم ، محمود سعید   .1110
شرح تحلیلي ] : نص مطبوع[األحكام المستحدثة في قانون اإلجراءات الجنائیة والمشكالت العلمیة التي تثیرھا 

/ بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة وقانون العقوبات  1998ة لسن IUEنقدي لنصوص القانون رقم 
  .سم 24; . إیض. : ص 126 -. 2007, دار الفكر العربي. : القاھرة -. محمود سعید دمحم

 9771017934ك .م.د.ر

1022/01-347-1, 1022/02-347-1 

  دمحم ، مخلوفي   .1111
. مخلوفي دمحم; عاللي أدمحم] / نص مطبوع). [مساعدات المالیة العمومیةآلیة تسییر ال( میزانیة الجماعات المحلیة 

قرص . + سم 21× سم  30; . و 49 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-95/01 

  ر دمحم ، دمحم نص  .1112
 Electronic evidence and its= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الدلیل اإللكتروني و حجیتھ أمام القضاء 

agrument in court  /إیض. : ص173 -. 2013, ْدار الكتب العلمیة: لبنان  -. 01.ط - . دمحم نصر دمحم . ;
  .سم24

 9782745176936ك .م.د.ر - .  164 - 159. : ? -. ?: ??????????? 

840/01-347-1, 840/02-347-1 

  دمحم ، دمحم نصر   .1113
, دار الرایة للنشر والتوزیع. : عمان - . 1.ط -. دمحم نصر دمحم] / نص مطبوع. [أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة

  .سم 24; . إیض. : ص 374 -. 2013
 9957544551ك .م.د.ر - . 374 - 297: ?  - ? : ???????  296 - 279: ?  -? : ???????????? 

926/01-341-1, 926/02-341-1 

  دمحم ، دمحم نصر   .1114
دار : بیروت  - . دمحم نصر دمحم] / نص مطبوع[أحكام القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان بین الشریعة والنظام 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2013, الكتب العلمیة
أحكام القانون =  90000د .م.د.ر -. 9782745176875ك .م.د.ر - . 300 - 285. : ? -. ?: ???????????? 

 الدولي وقانون حقوق اإلنسان بین الشریعة والنظام



955/01-341-1, 955/02-341-1 

  دمحم ، دمحم نصر   .1115
مركز الدراسات : مصر  -. 01.ط -. دمحم نصر دمحم] / نص مطبوع[تدویل اإلستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 

  .سم25; . إیض. : ص184 -. 2015, بیة للنشر والتوزیعالعر
 9789776504066ك .م.د.ر - . 182 - 167.: ? -. ?: ????????????  166 - 155.: ? -. ?: ??????? 

1137/01-341-1, 1137/02-341-1 

  أحمد ، دمحم مصطفى   .1116
 -. دمحم مصطفى أحمد/ لیلیة مقارنة دراسة تح] : نص مطبوع[اإلتجاھات الفكریة وأثرھا في صیاغة الدساتیر 

  .سم25; . إیض. : ص282 -. 2016, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط
 9789957329464ك .م.د.ر - . 281 - 263.: ? -. ?: ???????????? 

633/01-342-1, 633/02-342-1 

  دمحم ، دمحم سید   .1117
دار . : الریاض; مكتبة الخانجي : القاھرة  -. دمحم سید دمحم/  ]نص مطبوع[المسؤولیة اإلعالمیة في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -]. ت.د[, الرفاعي
 9775050065ك .م.د.ر - . 375-390.: ? ? : ???????????? 

1334/01-346-1, 1334/02-346-1 

  دمحم ، إدریس سلیمان   .1118
). / م  1055- 661/ ه  447-41( دراسة مقارنة ] : مطبوعنص . [نظام الحجابة في الدول العربیة اإلسالمیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 164 -. 2014, دار زھران للنشر والتوزیع. : عمان - . 1.ط -. إدریس سلیمان دمحم

530/01-342-1, 530/02-342-1 

  دمحم ، مصطفاوي   .1119
مؤسسة . : الجزائر - . 1.ط -. دمحم مصطفاوي; عیاشي جمال] / نص مطبوع[المقرر في منھجیة البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 179 -. 2020, البناء المعرفي
 9789931778110ك .م.د.ر - . 171 - 164. : ? -. ?: ???????????? 

152/01-001.4-1, 152/02-001.4-1 

  دمحم ، مقیرش   .1120
نص [النظام القانوني للدبلوماسیة متعددة األطراف في ضوء القانون الدبلوماسي المعاصر والممارسة الدولیة 

× . سم 21; . و 363 -. 2013, )كلیة الحقوق بن عكنون( -1- جامعة الجزائر: الجزائر  -. مقیرش دمحم] / مطبوع
  .سم 31

 ???????????? :? .- ? : .305 - 317  ??????? :? .- ? : .318  - 356  
 2013: الجزائر : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-92/01 

  دمحم ، معمر قوادري   .1121
معمر قوادري ] / نص مطبوع. [المتعلق بالنشاط العقاري  03/93عالقة اإلیجار في ظل المرسوم التشریعي 

  .سم31×.سم21; . و 139 -. 2001/2000, .جامعة سعد دحلب. : البلیدة -. دمحم
 ???????????? : ?-  ? :114 - 117  ????? : ?-  ? :118 - 136  

 .2001/2000. : البلیدة: قانون عقاري وزراعي : ماجستیر 



T. 346-10/01 

  أحمد ، بن بلة   .1122
 - . 2006, .دیولن المطبوعات الجامعیة. : الجزائر - . بن بلة أحمد; فؤاد حجري] / نص مطبوع. [البیئة و األمن

  ).القوانین اإلداریة( - . سم24; . إیض. : ص 536
 8973009961ك .م.د.ر

108/01-343-1, 108/02-343-1 

  دمحم ، بن بوزه   .1123
الطیب ... / طرق الطعن -إنقطاع تعسفي  -إنتھاء مطابق لإلجراءات ] : نص مطبوع. [إنقطاع عالقة العمل

 - . سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2007, دار منشورات بیرتي. : رالجزائ -. بن بوزه دمحم; .بلولة جمال ح; بلولة
  .).القانون في المیدان(
 9961691172ك .م.د.ر

127/01-344-1, 127/02-344-1 

  دمحم ، بن زموري   .1124
: المدیة  -. بن زموري دمحم; شارف نبیلة] / نص مطبوع[الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 55 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(معة یحي فارس جا
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .54 - 55  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-428/01, M. 346-428/02 

  أحمد ، بن غربي   .1125
 -. بن غربي أحمد] / نص مطبوع[لإلنتھاكات الجسیمة في القانون الدولي الإلنساني آلیات المتابعة الجنائیة 

  .سم 21× . سم 30; . و 205 - . 2016/  2015, جامعة یحي فارس. : المدیة
 ???????????? :? .- ? : .177 - 199  

 2016/  2015). : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA 341-74/01, TA 341-74/02 

  دمحم ، بودالي   .1126
بودالي . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة

  .سم 24; . إیض. : ص 111 -. 2005, .دار الفجر للنشر والتوزیع. : القاھرة - . 1.ط -. دمحم
 9773580903ك .م.د.ر - . 106 - 104: ?  -? : ???????????? 

851/01-345-1, 851/02-345-1 

  دمحم ، بلحناشي   .1127
. : المدیة  -. بلحناشي دمحم; لطرش ولید] / نص مطبوع. [طرق تسییر المرافق العمومیة في التشریع الجزائري 

  .ضغوط قرص م. + سم30×.سم21; . و 82 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ? .- ? : .78 - 79  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-131/01, M. 343-131/02 



  دمحم ، بلعربي   .1128
 -. بلعربي دمحم; یحیاوي سلیم] / نص مطبوع. [منازعات اإلستیالء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و 79 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(تور یحي فارس جامعة الدك. : المدیة 
  .مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .59 - 70  ???????????? :? . - ? : .72 - 74  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-410/01, M. 346-410/02 

  دمحم ، یوس   .1129
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. یوس دمحم; زاوي دمحم] / نص مطبوع. [یاحي الحمایة القانونیة للعقار الس

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و90 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(
 ???????????? :? .- ? : .80 - 85  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-387/01, M. 346-387/02 

  ، خلیلي أحمد   .1130
جامعة یحي : المدیة  -. خلیلي أحمد; مصالح مراد] / نص مطبوع[حجیة الخبرة القضائیة في المادة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 115 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? : .96 - 104  ???????????? :? . - ? : .106 - 110  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-458/01, M. 346-458/02 

  أحمد ، خیاري   .1131
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. خیاري أحمد] / نص مطبوع. [النظام القانوني للمسؤولیة في المستشفیات

  .قرص مضغوط + . سم30×.سم21; . و 61 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(
 ???????????? :? .- ? : .54 - 59  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-156/01, M. 343-156/02 

  أحمد ، سید عاشور   .1132
اإلتفاقیات  -أفریقیا وإقتسام المیاه بین دول حوض النیل ] : نص مطبوع. [المشكالت اإلقتصادیة والسیاسیة 

. : ص 296 -. 2011, دار الكتاب الحدیث. : القاھرة -. 1.ط -. سید عاشور أحمد. / المعاھداتوالمفاوضات و
  .سم 24; . إیض

 9789773503691ك .م.د.ر - . 279 - 278?  -? : ????? . 276 - 247: ?  -? : ???????????? 

863/01-341-1, 863/02-341-1 

  دمحم ، شریفي   .1133
: المدیة  -. شریفي دمحم; وناس جیاللي] / نص مطبوع. [القانون الدولي اإلنساني مسؤولیة الدولة عن انتھاكات

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و 105 -. 2015/2014, ]ن.د[
 ???????????? :? .- ? : .98 - 102  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماستر 

M. 341-62/01, M. 341-62/02 



  أحمد ، سعیدي   .1134
 -. سعیدي أحمد; بوزیداني النذیر] / نص مطبوع[العالقة التبعیة بین الرئیس والمرؤوس في اإلدارة العمومیة 

. + سم 31× . سم 21; . و90 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .87 - 88  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-219/01, M. 343-219/02 

  دمحم ، عبد الصدوق   .1135
: المدیة  -. عبد الصدوق دمحم; لعمیري الحاج] / نص مطبوع[الرقابة الوصائیة على البلدیة في التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 83 -. 2016/2015, )السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم( جامعة یحي فارس 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .73 - 79  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-241/01, M. 343-241/02 

  أحمد ، غریبي   .1136
. : المدیة  - . غریبي أحمد; بودربالة عبد الرحمن/ ] نص مطبوع. [النظام القانوني للمتلكات الثقافیة العقاریة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 171 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-268/01, M. 346-268/02 

  أحمد ، غزال   .1137
جامعة یحي فارس : المدیة  -. غزال أحمد] / نص مطبوع[العمومیة في تنفیذ السیاسة العامة للدولة  دور اإلدارة

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 68 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .63 - 66  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M.A 343-233/01, M. 343-233/02 

  دمحم لھمود المعمري ، یوسف سعدون   .1138
 -. 1.ط -. یوسف سعدون دمحم لھمود المعمري] / نص مطبوع[حمایة المشتري في عقد بیع عقار تحت اإلنشاء 

  .سم 25; . إیض. : ص 184 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144018064ك .م.د.ر - . 174 - 163.: ? -. ?: ???????????? 

1495/01-346-1, 1495/02-346-1 

  حسن , دمحم ھند  .1139
, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. حسن دمحم ھند/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم في المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 180 -. 2004
??????????? :? .- ? :.175 - 178 . 

230/01-347-1 

  حسن , دمحم ھند  .1140
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[منازعات إنتخابات البرلمان وشروط الترشیح لعضویة مجلس الشعب و الشورى 



  .سم24; . إیض. : ص 459 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  -. حسن دمحم ھند/ 
 3102386977ك .م.د.ر - . 451 - 447.: ? - . ?: ???????????? .

98/01-342-1, 98/02-342-1 

  حسن , دمحم ھند  .1141
/ مدعمة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة 

موسوعة ( - . سم24; . إیض. : ص743 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  - . نعیم عطیة, حسن دمحم ھند
  .)حقوق اإلنسان

 1103386977ك .م.د.ر -. 

149/01-342-1, 149/02-342-1 

  حسن , دمحم ھند  .1142
دراسة مدعمة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا واإلداریة ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في التعویض 

 - . حسن دمحم ھند /العلیا وفتاوي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة وأحكام محكمة النقض 
  .سم 25; . إیض. : ص 767 - . 2008, ]ن.د: [دار شتات للنشر والبرمجیات ; دار الكتب القانونیة : مصر 

 977386152×ك .م.د.ر -. 

45.1/01-342-1 

  دمحم أمین ، لحرش   .1143
جامعة . : المدیة  -. لحرش دمحم أمین; سلیماني عبد هللا] / نص مطبوع. [عقد الفندقة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 83 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .64 - 76  ???????????? :? . - ? : .77 - 80  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-407/01, M. 346-407/02 

  دمحم أمین ، لحفایر   .1144
: المدیة  -. لحفایر دمحم أمین; قروامسة مصطفى] / نص مطبوع[مجاالت وإجراءات تطبیق المحاسبة العمومیة 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : إیض -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .69 - 76  
 2016/2015: المدیة : ومالیة إدارة : ل م د  -ماستر

M. 343-197/01, M. 343-197/02 

  أحمد , دمحم أمین  .1145
 -. 1.ط -. أحمد كمال أبوالمجد, أحمد دمحم أمین] / نص مطبوع[الدولة اإلسالمیة و المبادئ الدستوریة الحدیثة 

  .سم24; . إیض. : ص 208 -. 2005, مكتبة الشروق الدولیة: القاھرة 
 8118209977ك .م.د.ر - .  204- 195.: ? -.?: ?? ??????????

66/01-342-1, 66/02-342-1 

  میساء محروس , أحمد مھران  .1146
 -. میساء محروس أحمد مھران] / نص مطبوع[أسس تنمیة المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 234 -. 2006, مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة 
 ????? : ?- ? : .203  - 229  ???????????? : ?-  ? :.230 - 234 



106/01-020-1 

  میساء محروس , أحمد مھران  .1147
. میساء محروس أحمد مھران] / نص مطبوع[المصادر المرجعیة المتخصصة في المكتبات ومراكز المعلومات 

  .سم 24; . إیض . :ص 208 -). ت.د(, مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة  -
 ??????? : ? -  ? :.199 - 208 

80/01-020-1 

  . دمحم منصور ، الشحات إبراھیم  .1148
دمحم . الشحات إبراھیم. / بحث فقھي مقارن] : نص مطبوع. [ضمانات المحكوم علیھ في مرحلة التنفیذ العقابي

  .سم 24; . إیض:  .ص 237 -. 2011, .دار الفكر الجامعي . : اإلسكندریة -. 1.ط -. منصور
 9770444491ك .م.د.ر - . 231 - 223: ?  -? : ???????????? 

837/01-345-1, 837/02-345-1 

  دمحم منصور، الشحات إبراھیم   .1149
 -. الشحات إبراھیم دمحم منصور] / نص مطبوع[حمایة المال العام في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 194 -. 2011, الفكر الجامعيدار . : اإلسكندریة -. 1.ط
 9770444485ك .م.د.ر - . 190 - 183.: ? -? : ????????????

1219/01-346-1, 1219/02-346-1 

  أبو العینین , دمحم ماھر  .1150
] نص مطبوع[ 2004العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام 

 .سم24; . إیض. : ص1051 -). دن(, دار أبو المجد للطباعة) : دم( -. أبو العینین دمحم ماھر/ دراسة تحلیلیة : 

266.2/01-342-1 

  دمحم ماھر، أبو العینین   .1151
] نص مطبوع[ 2004العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام 

 .سم24; . إیض. : ص 745 -. 2003, دار أبو المجد للطباعة) : م.د( -. أبو العینین دمحم ماھر/ تحلیلیة  دراسة: 

266.4/01-342-1 

  دمحم ماھر، أبو العینین   .1152
] نص مطبوع[ 2004العقود اإلداریة و قوانین المزایدات و المناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتى عام 

; . إیض. : ص 636 -. 2003, دار أبو المجد للطباعة) : م.د( -. أبو العینین دمحم ماھر......... /  دراسة تحلیلیة: 
 .سم24

266.3/01-342-1 

  دمحم ناجم، جمیل فخري   .1153
جمیل فخري دمحم ] / نص مطبوع[في الفقھ والقانون : متعة الطالق وعالقتھا بالتعویض عن الطالق التعسفي

  .سم 24; . إیض. : ص 270 -. 2008, دار الحامد: ن عما -. 1.ط -. ناجم
 6434329957ك .م.د.ر - . 270 - 251: ? -? : ????????????

1117/01-346-1, 1117/02-346-1 



  دمحم ماجد ، خلوصي   .1154
جمال الدین أحمد ] / نص مطبوع). [فیدك ( قانون وتشریعات وعقود اإلتحاد الدولي للمھندسین اإلستشاریین 

 ).FIDIC( - . سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2002, فیدیك). : م.د( -. خلوصي دمحم ماجد; نصار

36/01-344-1, 36/02-344-1 

  دمحم ناصر ، حمودي   .1155
= مع التركیز على عقد البیع الدولي للبضائع ] : نص مطبوع[العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر األنترنت 

international E)contract concluded via internet : with concentration on goods sale 
international contract  /ص607 -. 2012, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. حمودي دمحم ناصر : .

  .سم24; . إیض
 9789957167119ك .م.د.ر -. ? 607 - 555. : ? -. ?: ???????????? 

960/01-341-1, 960/02-341-1 

  أحمد نافع ، المدادحة   .1156
المعتز للنشر : بیروت  - . المدادحة أحمد نافع] / نص مطبوع[الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة للمستفیدین 

  .سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2007, والتوزیع
 ???????????? :? .- ? : .155 - 156 

107/01-020-1 

  سمیر السعید , دمحم أبو إبراھیم  .1157
دار : القاھرة  - . سمیر السعید دمحم أبو إبراھیم] / نص مطبوع[الحق األدبي للمؤلف على القواعد العامة للعقود  أثر

  .سم24; غالف مصور . : ص 534 -. 2008, الكتب القانونیة
 9158386977ك .م.د.ر - . 528 - 499:.? . ?: ???????????? 

611/01-346-1, 611/02-346-1 

  السید مصطفى , خیرأحمد أبو ال  .1158
نص [النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و القواعد اإلجرائیة و قواعد اإلثبات و أركان الجرائم الدولیة 

 385 -. 2005, إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع. : مصر -. 1.ط - . السید مصطفى أحمد أبو الخیر] / مطبوع
  .سم 24; . إیض. : ص

 977383039×ك .م.د.ر

359/01-341-1, 359/02-341-1 

  السید مصطفى , أحمد أبو الخیر  .1159
 -. السید مصطفى أحمد أبو الخیر] / نص مطبوع[نصوص المواثیق و اإلعالنات و اإلتفاقیات لحقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 376 -. 2005, إیتراك للنشر و التوزیع: القاھرة  -. 1. ط
 7049383977ك .م.د.ر -. 

161/01-341-1, 161/02-341-1 

  السید مصطفى , أحمد أبو الخیر  .1160
: القاھرة  -. 01.ط - . السید مصطفى أحمد أبو الخیر] / نص مطبوع[تحالفات العولمة العسكریة والقانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2004, إیتراك للنشر والتوزیع
 9773830292ك .م.د.ر - . 368 - 351: ?  -? : ???????????? 

451/01-341-1 



  السید مصطفى , أحمد أبو الخیر  .1161
. 1.ط - . السید مصطفى أحمد أبو الخیر] / نص مطبوع[الحرب األخیرة على غزة في ضوء القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 205 -. 2009, إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  -
 5165383977ك .م.د.ر

575/01-341-1, 575/02-341-1 

  أحمد أبو طھ، أحمد دمحم   .1162
دراسة موازنة في الفقھ ) : الزنا] : (نص مطبوع[التدابیر الوقائیة من الوقوع في جریمة العرض الفعلیة 

مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  - . 1.ط - . أحمد دمحم أحمد أبو طھ/ اإلسالمي والقانون الوضعي والطب المعاصر 
  .سم 25; . إیض. : ص 319 -. 2014, القانونیة

 9789777530033ك .م.د.ر - .  313 - 291.: ? -. ?: ????????????

880/01-345-1, 880/02-345-1 

  أحمد أبو طھ، أحمد دمحم   .1163
دراسة ] : نص مطبوع[الزكاة وأثرھا اإلقتصادي واإلجتماعي في معالجة التضخم النقدي وإعادة توزیع الدخل 

, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. أحمد دمحم أحمد أبو طھ/ تأصیلیة من منظور اإلقتصاد اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص 247 -. 2014

 9789777530026ك .م.د.ر - . 242 - 225.: ? -? : ????????????

1314/01-346-1, 1314/02-346-1 

  أحمد أبو طھ، أحمد دمحم   .1164
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. أحمد دمحم أحمد أبو طھ/ دراسة فقھیة ] : نص مطبوع[لي المرأة القضاء تو

  .سم 24; . إیض. : ص 80 -. 2014
 9775530019ك .م.د.ر

910/01-347-1 

  أحمد أبو سلیم، خلیل سالم   .1165
 -. خلیل سالم أحمد أبو سلیم/ ة على األشخاص الجرائم الواقع: القسم الخاص] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 253 - . 2013, دار صفاء للنشر والتوزیع: األردن 
 9789957248963ك .م.د.ر

1098/01-345-1, 1098/02-345-1 

  دمحم ولید ، قوادري   .1166
. : المدیة  -. قوادري دمحم ولید; درحماني ولی] / نص مطبوع. [الرقابة المالیة على النفقات العامة في الجزائر

  .قرص مضغوط . + سم30×سم21; . و 103 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .87 - 94  ???????????? :? . - ? : .96 - 101  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-134/01, M. 343-134/02 

  دمحم محمود ، عماد حمدي   .1167
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إستثمار أموال الوقف و تطبیاتھ المعاصرة في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة 

. إیض. : ص195 -]. ت.د[, دار شتات للنشر و التوزیع: دار الكتب القانونیة : مصر  -. عماد حمدي دمحم محمود
  .سم24; 

 9789773864459ك .م.د.ر - .  190 - 167. : ? -. ?: ???????????? 



1365/01-346-1, 1365/02-346-1 

  سید , أحمد محمود  .1168
دار النھضة العربیة : القاھرة  -. سید أحمد محمود/ الغش في التقاضي والتنفیذ ] : نص مطبوع[الغش اإلجرائي 
  .سم 24; . إیض. : ص 314 -. 1995, للنشر والتوزیع

 9770414662ك .م.د.ر - . 304 -286.: ? -? : ????????????

74/01-345-1 

  سید , أحمد محمود  .1169
 - . سید أحمد محمود] / نص مطبوع[أصول التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنیة و التجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص 982 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر 
 977044541Xك .م.د.ر

250/01-347-1 

  أحمد محمود، أحمد سید   .1170
أصول التنفیذ الجبري في قانون اإلجراءات المدنیة و التجاریة العماني وفقا ألحدث التعدیالت التشریعیة واألحكام 

دار : اإلمارات العربیة المتحدة  -. 1.ط -. أحمد سید أحمد محمود] / نص مطبوع[القضائیة واألراء الفقھیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2015, دار الكتاب الجامعي: لبنان ; عي الكتاب الجام

 9786148000867ك .م.د.ر

940/01-347-1, 940/02-347-1 

  دمحم عبد الرؤوف , دمحم أحمد  .1171
دمحم عبد / في األنظمة القانونیة المقارنة ] : نص مطبوع[أثر الروابط األسریة على تطبیق القانون الجنائي 

المركز القومي : القاھرة  -. 1.ط -. مأمون سالمة. سامح جاد, حسنین إبراھیم صالح عبید,  أحمدالرؤوف دمحم
 .سم 24; . إیض. : ص 435 -. 2008, لإلصدارات القانونیة

786/01-345-1, 786/02-345-1 

  دمحم أحمد، منصور   .1172
القاھرة  - . منصور دمحم أحمد] / نص مطبوع[سلطة القاضي اإلداري لألمور المستعجلة في توجیھ أوامر لإلدارة 

  .سم21; . ص150 -. 2019, دار النھضة: 
 978979301ك .م.د.ر

1-342-704/01 

  دمحم أحمد، إبراھیم علي   .1173
: عمان  -. 01.ط - . براھیم علي دمحم أحمدإ/ شروطھ وصفاتھ و آدابھ ] : نص مطبوع[رجل األمن في اإلسالم 

  .سم24; . إیض. : ص100 -. 2014, األكادیمیون: دار الحامد 
 9789960853635ك .م.د.ر -.  100 - 97. : ?. ?:???????????? 

2/01-210-1, 2/02-210-1 

  دمحم محي الدین إبراھیم سلیم   .1174
دمحم محي الدین / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ھ اإلسالمي نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني و الفق

  .سم 24; . إیض. : ص 614 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . إبراھیم سلیم
 ???????????? : ?-  ? :582-603 



512/01-346-1, 512/02-346-1 

  دمحم نجیب، سحر   .1175
دار : دار الكتب القانونیة : مصر  -. سحر دمحم نجیب] / نص مطبوع[العالقة بین السلطات في الدساتیر العربیة 

  .سم24; . إیض. : ص288 -. 2011, شتات للنشر و التوزیع
 9789773863603ك .م.د.ر -.  280 -271.: ? -. ?: ???????????

470/01-342-1, 470/02-342-1 

  عبد العزیز دمحم محسن ،   .1176
عبد العزیز دمحم / دراسو مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للجنین في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم24; . إیض. : ص167 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. محسن
 9789775065526ك .م.د.ر - .  161 - 149. : ? -. ?: ??????????? 

896/01-345-1, 896/02-345-1 

  دمحم محسن ، عبد العزیز دمحم   .1177
عبد العزیز . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [جریمة الحرابة وعقوبتھا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجنائي

  .سم 24; . إیض. : ص 1035 -.  2013, .مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة - . 1.ط -. دمحم دمحم محسن
 9789773279846ك .م.د.ر - . 1004 - 965: ?  -? : ??????????? ?

893/01-345-1, 893/02-345-1 

  دمحم أیمن , دمحم محفوظ  .1178
 -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم أیمن دمحم محفوظ] / نص مطبوع[الوجیز في منازعات التنفیذ 

  .25; . إیض. : ص 147
 9770315435ك .م.د.ر

543/01-347-1 

  دمحم سعید , أحمد إسماعیل  .1179
دمحم سعید أحمد . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [أسالیب الحمایة القانونیة لمعامالت التجارة اإللكترونیة

  .سم 25; . إیض. : ص 568 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة. : لبنان -. 1.ط - . إسماعیل
 ????????????: ?- ? :531 - 558 

151/01-343-1, 151/02-343-1 

  دمحم ھشام، القاسم   .1180
دراسة ) : القواعد الخاصة -القواعد العامة ] : ( نص مطبوع. [العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا لإللتزام

محمود جالل .. / مفارقة بین القانون المدني السوري و القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي
 .سم 24; . إیض. : ص 384 - . 1986, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر - . القاسم دمحم ھشام; حمزة

307/01-346-1, 307/02-346-1 

  دمحم , أحمد نطاح  .1181
] = نص مطبوع[ 29/11/2001و تعدیالتھا حتى  1972القواعد الدولیة لتفادى المصادمات فى البحار لسنة 

international regulations for preventing collisions at sea and amendments 29/11/2001 .
  .سم24; . إیض. : ص 368 -. 2003, المكتب المصري: القاھرة  -. دمحم أحمد نطاح/ 
 5754185774ك .م.د.ر -. 



73/01-341-1 

  یونس إبراھیم , أحمد مزید  .1182
, دار الحامد للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط -. یدیونس إبراھیم أحمد مز] / نص مطبوع. [البیئة في اإلسالم

  .سم 24; . إیض. : ص 226 -. 2009
 ???????????? : ?-  ? :163 - 166 . ??????? : ? -  ? :169 - 226. 

157/01-343-1 

  أحمد إسحق، آدم أبو القاسم   .1183
آدم أبو القاسم أحمد / لیة مقارنة دراسة تأصی] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على أعمال السلطة التنفیذیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 668 - . 2014, دار شتات للنشر والبرمجیات: دار الكتب القانونیة : مصر  - . إسحق
 9789773865176ك .م.د.ر - . 658 - 643.: ? -? : ????????????

495/01-342-1, 495/02-342-1 

  دمحم نصر ، دمحم   .1184
 - . 1.ط - . دمحم دمحم نصر] / نص مطبوع[اھة ومكافحة الفساد وعالقتھا بجریمة غسل األموال الحمایة الجنائیة للنز

  .سم 25; . إیض. : ص 656 -. 2014, دار الكتب العلمیة: بیروت 
 2745176854رقم معیاري  -. 9782745176851ك .م.د.ر

1030/0-345-1 

  دمحم مصطفى ، یاسر بسیوني   .1185
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [مة الدولة المعاصرة في ظل المتغیرات العالمیة الجدیدةالحكومة العالمیة وحكو

. اإلسكندریة -. 1.ط - . یاسر بسیوني دمحم مصطفى. / مقارنة -تحلیلیة  -في األنظمة السیاسیة المعاصرة تاریخیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 313 -. 2013, دار الفكر الجامعي: 

 9789773790943ك .م.د.ر - . 306 - 291: ?  -? : ???????????? 

887/01-341-1, 887/02-341-1 

  أحمد مصطفى ، صبیح   .1186
صبیح أحمد /  Customs control and body language] = نص مطبوع[الرقابة الجمركیة ولغة الجسد 

 24; . إیض. : ص 199 -. 2016, مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع: االسكندریة  -. 1.ط - . مصطفى
  .سم
 9789776504950ك .م.د.ر

1-345-1124/01, 1-345-1124/02 

  دمحم مصطفى ،بیخال   .1187
مكتبة زین الحقوقیة و : بیروت  - . بیخال دمحم مصطفى] / نص مطبوع[دراسة حول فكرة القانون في الدستور 

  .سم24; . إیض. : ص264 -. 2013, األدبیة
 9786144360118ك .م.د.ر - .  260 - 247. : ? -. ?: ??????????? 

516/01-342-1, 516/02-342-1 

  سید عبد الوھاب , دمحم مصطفى  .1188
. / دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة] : نص مطبوع. [النظریة العامة إللتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة

  .سم24; . إیض. : ص484 -. 2005, دار الفكر العربي. : القاھرة - . سید عبد الوھاب دمحم مصطفى
 ???????????? :? .- ? : .437 -472. 



80/01-346-1, 80/02-346-1 

  دمحم مصطفى، وزري   .1189
 - . وزري دمحم مصطفى; قرفي یعقوب] / نص مطبوع[الوقف وعالقتھ بنظام األموال في القانون الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و123 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ??????? : ? -  ? :01 - 03  ???????????? : ?-  ? :118 - 123  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-371/01, M. 346-371/02 

  دمحم مشعل، فاطمة إسماعیل   .1190
 -. فاطمة إسماعیل دمحم مشعل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ أحكام التعیین في المعامالت في الفقھ اإلسالمي

  .سم 25; . إیض. : ص 1007 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9778503180ك .م.د.ر - .  998 - 875.: ? -. ?: ????????????

839/01-347-1, 839/02-347-1 

  دمحم مسعد ، محیي   .1191
) / ثورات الربیع العربي] : (نص مطبوع[ادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة في العالم العربي المتغیرات اإلقتص

  .سم24; . إیض. : ص336 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. محیي دمحم مسعد
 9789774383538ك .م.د.ر

920/01-341-1, 920/02-341-1 

  أیمن دمحم , أحمد المومني  .1192
, الدار العلمیة الدولیة: عمان  - . 1.ط - . أیمن دمحم أحمد المومني] / نص مطبوع[ین القضاء و القانون التحكیم ب

  ).477; المكتبة القانونیة ( - . سم24; . إیض. : ص 162 -. 2003
 2003: لسانس 

278/01-347-1, 278/02-347-1 

  عبد هللا , دمحم الھواري  .1193
دراسة في ضوءأحكام اإلتفاقیة األوربیة لحقوق ] : نص مطبوع[ق اإلنسان المحكمة األوروبیة الجدیدة لحقو

دار الجامعة : اإلسكندریة  -. 01.ط -. عبد هللا دمحم الھواري/ اإلنسان و البروتوكوالت الملحة بھا و المعدلة لھا 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 185 -. 2009, الجدیدة للنشر

 9773285553ك .م.د.ر - . 149 -140.:?  -. ?: ???????????? 

563/01-341-1, 563/02-341-1 

  عبد هللا , دمحم الھواري  .1194
دراسة في ضوء إتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام ] : نص مطبوع. [مشكالت الصید في أعالي البحار

  .سم 24; . إیض. : ص 162 -. 2009, ة الجدیدةدار الجامع. : اإلسكندریة -. عبد هللا دمحم الھواري... / 1982
 9773284387ك .م.د.ر - . 160 - 153: ?  -? : ???????????? 

167/01-344-1, 167/02-344-1 

  دمحم األمین ، أبوھجار   .1195
ریة الھیئة المص: القاھرة  -. 1.ط -. أبوھجار دمحم األمین] / نص مطبوع[اإلعالنات الصحفیة والمسئولیة الجنائیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2016, العامة للكتاب
 978977421974ك .م.د.ر

1114/01-345-1, 1114/02-345-1 

  دمحم األمین، بوشریط   .1196
جامعة یحي فارس : المدیة  -. بوشریط دمحم األمین] / نص مطبوع[إرتفاقات الطیران في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و70 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? .64 - 67  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-444/01, M. 346-444/02 

  دمحم المحروقي، میادة مصطفى   .1197
دار الجامعة : كندریة اإلس - . میادة مصطفى دمحم المحروقي] / نص مطبوع[اإلجھاض بین اإلباحة والتجریم 

  .سم 24; . إیض. : ص 564 -. 2014, الجدیدة
 9789776410497ك .م.د.ر - . 558 - 527.: ? -. ?: ????????????

963/01-345-1, 963/02-345-1 

  دمحم عبد هللا , دمحم المر  .1198
, دار الفكر الجامعي. : دریةاإلسكن -. دمحم عبد هللا دمحم المر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحبس اإلحتیاطي 

  .سم 24; . إیض. : ص 465 -. 2006
 ???????????? :?.- ? :.434 - 445 

528/01-345-1, 528/02-345-1 

  دمحم األرتوشي، ھوزان حسن   .1199
ھوزان / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الضمانات اإلجرائیة الدستوریة للمتھم في مرحلة التحقیق اإلبتدائي 

; . إیض. : ص 504 -.). ت.د( , دار قندیل للنشر والتوزیع: عمان  -. مازن لیلو راضي, األرتوشي حسن دمحم
  .سم 25

 9789957251376ك .م.د.ر - . 504 - 485.: ? -. ?: ????????????

1093/01-345-1, 1093/02-345-1 

  دمحم فواز , دمحم المطالقة  .1200
التوقیع اإللكتروني  -) التشفیر ( حمایتھا  -إثباتھا  - أركانھا ] : طبوعنص م[الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیة 

; غالف ملون . : ص 352 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط - . دمحم فواز دمحم المطالقة..... / 
  .سم24

 0085169957ك .م.د.ر -. 257-332: ? -?: ???????  335-346: ? -?: ???????????? 

500/01-347-1, 500/02-347-1 

  مصطفى یاسین , دمحم األصبحى  .1201
] / نص مطبوع[النظام القانوني لمكافحة اإلغراق والدعم السلعى الصناعي في إطار منظمة التجارة العالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 141 - . ت.د, دار الكتاب القانوني: الإلسكندریة  - . مصطفى یاسین دمحم األصبحى
??? ???? :? .- ? : .59 - 140 . 

607/01-341-1, 607/02-341-1 



  دمحم المعموري ، غسان عبید   .1202
: بیروت  -. 1.ط - . غسان عبید دمحم المعموري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عقد اإلستثمار األجنبي للعقار 

  .سم 25; . إیض. : ص 304 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة
 ??????? :?. - ? : .243 - 278  ?????????? ????? :? .-  ? :279 - 280  ???????????? :? .- ? : .

 9786144016381ك .م.د.ر - . 296 - 281

1160/01-341-1, 1160/02-341-1 

  أحمد المعمري، مدھش دمحم   .1203
. 1.ط -.  أحمد المعمريمدھش دمحم] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة عن الجرائم ضد اإلنسانیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 691 -. 2014, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -
 9789774384356ك .م.د.ر - .  669 - 643.: ? -. ?: ????????????

952/01-341-1, 952/02-341-1 

  دمحم علي دمحم , أحمد البنا  .1204
دمحم علي / ارنة بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي دراسة تاریخیة مق] : نص مطبوع[القرض المصرفي 

  .سم24; . ص 647 -. 2006, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. دمحم أحمد البنا
 6488274512ك .م.د.ر

725/01-346-1 

  دمحم البھجي ، إیناس   .1205
االتفاقیات الدولیة و ] : ص مطبوعن[االتفاقیات و المعاھدات الدولیة بین القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة 

: عابدین  -. 01.ط -. یوسف المصري, إیناس دمحم البھجي.... / مراحل عقد المعاھدة أو اإلتفاقیة  -أنواعھا 
  .سم25; . إیض. : ص738 -. 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة

 9789776223653ك .م.د.ر -.  726 - 716.: ? -. ?: ??????? 

805/01-341-1, 805/02-341-1 

  دمحم البھجي ، إیناس   .1206
أحكام  -شروط تحقق مسؤولیة الناقل الجوي في نقل البضائع ] : نص مطبوع[القانون الجوي الدولي 

; . إیض. : ص360 - . 2013, المركزالقومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . إیناس دمحم البھجي........ / دعوى
  .سم24

 9789776223417ك .م.د.ر - .  345 - 344. : ? -. ?: ???????????? 

966/01-341-1, 966/02-341-1 

  دمحم البھجي ، إیناس   .1207
اإلتجار في البشر و اإلستغالل الجنسي لألطفال  -تعریف اإلتجار بالبشر ] : نص مطبوع[جرائم اإلتجار بالبشر 

; . إیض. : ص392 - . 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة :بیروت  -. إیناس دمحم البھجي/  -------- 
  .سم24

ك .م.د.ر -.  381 -  379. : ? -. ?: ???????????? .  378 - 365. : ? -. ?: ??????? 
9789776223393 

981/01-341-1, 981/02-341-1 

  دمحم البھجي، إیناس   .1208
األنظمة الكبرى للقوانین  - انون الدولي الخاص نشأتھ ةتطوره الق] : نص مطبوع[دراسات القانون الدولي الخاص 

, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط - . یوسف المصري, إیناس دمحم البھجي... / المعاصرة



  .سم 24; . إیض. : ص 203 -. 2013
 9789776223677ك .م.د.ر - . 192 - 189.: ? -. ?: ????????????

1013/01-341-1, 1013/02-341-1 

  دمحم البھجي، إیناس   .1209
أثر اإلختصاص  -ماھیة اإلختصاص التشریعي ] : نص مطبوع[تنازع القوانین في القانون الدولي الخاص 
یوسف , إیناس دمحم البھجي... / موانع تطبیق القانون األجنبي -القضائي الدولي في عملیة تنازع القوانین 

  .سم 25; . إیض. : ص 331 -. 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: ھرة القا -. 1.ط -. المصري
 9789776223448ك .م.د.ر - . 317 - 309.: ? -. ?: ????????????

1012/01-341-1, 1012/02-341-1 

  یوسف أحمد , دمحم البدوي  .1210
دار الحامد للنشر : عمان  -. 1.ط -. یوسف أحمد دمحم البدوي] / نص مطبوع[مدخل الفقھ اإلسالمي وأصولھ 

  .سم 25; . إیض. : ص 476 -. 2007, والتوزیع
 9789957323028ك .م.د.ر - . 476 - 461.: ? -? : ???????????? 

151/01-340-1 

  دمحم البغدادي ، حبیب البغدادي   .1211
دار الجامعة : سكندریة اإل -. حبیب البغدادي دمحم البغدادي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحلول الشخصي 

  .سم25; . إیض. : ص196 -. 2016, الجدیدة
 9789777292081ك .م.د.ر - . 188 - 179.: ? -. ?: ???????????? 

1528/01-346-1, 1528/02-346-1 

  دمحم محمود , دمحم الجمال  .1212
 - .  محمود دمحم الجمالدمحم. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [تطبیقات العرف في المعامالت المالیة المعاصرة

  .سم24; . إیض. : ص 398 -. 2007, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 4044379977ك .م.د.ر - . 387 - 360: ?  -? : ???????????? 

8/01-343-1, 8/02-343-1 

  دمحم الحماوي ، دمحم جاسم   .1213
 - . دمحم جاسم دمحم الحماوي] / نص مطبوع. [دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق اإلنسان

  .سم 24; . إیض. : ص 198 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9789773289843ك .م.د.ر - . 193 - 177: ?  -? : ???????????? 

903/01-341-1, 903/02-341-1 

  أحمد الخولي، سائد   .1214
 - . سائد أحمد الخولي/  industriel property] = نص مطبوع[ر الملكیة الصناعیة في الفقھ والقانون المعاص

  .سم 24; . إیض. : ص 178 -. 2012, دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط
 9789773582641ك .م.د.ر - . 178 - 173.: ? -. ?: ????????????

1438/01-346-1, 1438/02-346-1 

  دمحم الجوھري ، السید   .1215
. 01.ط -. السید دمحم الجوھري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ة في الرقابة على مشروعات االستثمار دور الدول



  .سم24; . إیض. : ص260 - . 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -
 9771758859ك .م.د.ر - .  253 - 244.: ? -. ?: ??????????? 

472/01-342-1, 472/02-342-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1216
 - . ممدوح دمحم الجنبیھي, منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[جرائم اإلنترنت والحاسب اآللي و وسائل مكافحتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2006, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 ????????????? : ? - ? :.249 - 250 

317/01-345-1, 317/02-345-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1217
............ رھن األوراق المالیة  -تأخیر الخزائن  -ودیعة الصكوك  -ودیعة النقود ] : نص مطبوع[أعمال البنوك 

 .سم24; . ص445 -. 2000, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . ممدوح دمحم الجنبیھي, منیر دمحم الجنبیھي/ 

388/01-346-1, 388/02-346-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1218
دار الفكر : اإلسكندریة  - . ممدوح دمحم الجنبیھي, منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[الشركات اإللكترونیة 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 302 -. 2005, الجامعي

482/01-346-1, 482/02-346-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1219
: اإلسكندریة  - . ممدوح دمحم الجنیھي, منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[في اإلثبات التوقیع اإللكتروني و حجیتھ 

 .سم24; . ص 102 - . 2004, دار الفكر الجامعي

555/01-346-1, 555/02-346-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1220
دار : اإلسكندریة  - . الجنبیھيممدوح دمحم , منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[الطبیعة القانونیة للعقد اإللیكتروني 

 .سم24; . ص235 -. ت.د, الفكر الجامعي

570/01-346-1, 570/02-346-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1221
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . ممدوح دمحم الجنبیھي, منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[التحكیم اإللكتروني 

  .سم24; غالف ملون . : ص 268 -. 2006
 ???????????? :? . ? :.266 - 268 

472/01-347-1, 472/02-347-1 

  منیر , دمحم الجنبیھي  .1222
 -. ممدوح دمحم الجنبیھي, منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[اإلعترافات بقرارات التحكیم األجنبیة و إنقاذھا 

  .سم24; . إیض. : ص 220 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 ???????????? :? : .220 . 

267/01-347-1, 267/02-347-1 



  منیر , دمحم الجنبیھي  .1223
دار الفكر : اإلسكندریة  -. ممدوح دمحم الجنبیھي, منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[تزویر التوقیع اإللكتروني 

  .سم24; غالف ملون . : ص 288 -. 2006, الجامعي
 ???????????? :?- ? :285-286 

321/01-347-1, 321/02-347-1 

  دمحم الدوري ، إیاد ھارون   .1224
 -. إیاد ھارون دمحم الدوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اآللیات الجنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد 

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2016, دار األیام للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9789957952532ك .م.د.ر - . 228 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

1115/01-345-1, 1115/02-345-1 

  دمحم الدوري،عدي طلفاح   .1225
: لبنان  -. عدي طلفاح دمحم الدوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الرابطة الزوجیة في منظور القانون الجنائي 

  .مس 24; . إیض. : ص 363 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144016360ك .م.د.ر -. 357 -323.: ?-.?: ????????????

1044/01-345-1, 1044/02-345-1 

  دمحم الجابري، إیمان   .1226
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. إیمان دمحم الجابري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لحقوق الطفل 

  .مس 24; . إیض. : ص 210 -. 2014, الجدیدة
 9789776410107ك .م.د.ر - .  206 -199.: ? -. ?: ????????????

896/01-341-1, 896/02-341-1 

  سلیم عبد هللا , أحمد الجبوري  .1227
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . سلیم عبد هللا أحمد الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الشركة الفعلیة 
  .سم 25; . ضإی. : ص 272 -. 2011, الحلبي الحقوقیة

 9786144011324ك .م.د.ر - . 267 - 255:?  -? : ???????????? 

869/01-346-1, 869/02-346-1 

  دمحم الدباغ ، ھبة غازي   .1228
 -. ھبة غازي دمحم الدباغ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلنھاء التعسفي لعقد المقاولة في مجال البناء والتشیید 

  .سم 25; . إیض. : ص 229 -. 2016, سات العربیةمركز الدرا: مصر  -. 1.ط
 9789777966137ك .م.د.ر - . 226 - 213. : ? -. ?: ???????????? 

227/01-343-1, 227/02-343-1 

  صادق دمحم , دمحم الجبران  .1229
في قانون  بحث] : نص مطبوع[ 1987التحكیم التجاري الدولي وفقا لإلتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام 

. : ص 208 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1. ط - . صادق دمحم دمحم الجبران/ التجارة الدولیة 
  .سم24; . إیض

 9789953462707ك .م.د.ر -. 181-197: ? -?: ???????  199-202: ? -?: ???????????? 

348/01-341-1, 348/02-341-1 



  حسین أحمد الدیلمي ،عصام   .1230
دار : عمان  -. علي عبد الرحمن صالح, عصام حسین أحمد الدیلمي] / نص مطبوع[المعلوماتیة و البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2014, الرضوان للنشر و التوزیع
 9789957761776ك .م.د.ر - .  208- 203.: ?-.?: ????????????

143/01-001.4-1, 143/02-001.4-1 

  معز أحمد ,  الحیاريدمحم  .1231
, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . 01.ط - . معز أحمد دمحم الحیاري] / نص مطبوع[الركن المادي للجریمة 

  .سم24; . إیض. : ص 448 -. 2010
 978524801ك .م.د.ر - . 442 - 433.:? ? : ???????????? 

683/01-345-1, 683/02-345-1 

  سید  یاسر, دمحم الحدیدي  .1232
 -. یاسر سید دمحم الحدیدي] / نص مطبوع[النظام القانوني لعقد اإلمتیاز التجاري في الفكر اإلقتصادي و القانوني 

  .سم24; ص 506 -. 2007, منشأة المعارف: القاھرة 
 2150503977ك .م.د.ر - . 498 - 479: ? . ?: ???????????? 

841/01-346-1, 841/02-346-1 

  سلیمان , شيدمحم الجرو  .1233
دار الكتب : لیبیا  - . سلیمان دمحم الجروشي] / نص مطبوع[نظریة العقد و الخیارات في الفقھ اإلسالمي المقارن 

  .سم24; غالف ملون و مذھب . : ص 220 -. 2003, الوطنیة
 7083249959ك .م.د.ر

653/01-346-1, 653/02-346-1 

  فتحیة , دمحم الحسن  .1234
 342 -. 2006, مكتبة المجتمع العربي. : عمان -. 1.ط -. فتحیة دمحم الحسن] / مطبوع نص. [مشكالت البیئة

 .سم24; . إیض. : ص

68/01-344-1, 68/02-344-1 

  حسین حسین , أحمد الحضوري  .1235
 -. حسین حسین أحمد الحضوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إجراءات الضبط و التحقیق لجرائم األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة: ة اإلسكندری
 ???????????? : ? ? :.148 - 158 

607/01-347-1, 607/02-347-1 

  دمحم الحسني ، مدحت   .1236
 -وكالة  -تصدیق  - إثبات تاریخ  -توثیق ] : نص مطبوع[إجراءات الشھر العقاري وفقا للتعدیالت األخیرة 

 - . 1995, دار المطبوعات الجامعیة: إسكندریة  -. مدحت دمحم الحسني... / شھر مؤقت - امشي تاشیر ھ -تسجیل 
  .سم 23; . إیض. : ص 236

 ???????????? :? .- ? : .214 - 216 

1444/01-346-1, 1444/02-346-1 



  أحمد الخطیب ، نعمان   .1237
. نعمان أحمد الخطیب/  The concise in political systemes] = نص مطبوع[الوجیز في النظم السیاسیة 

  .سم25; . إیض. : ص440 -. 2011, دار الثقافة: اإلسكندریة  - . 02.ط -
 9957166618ك .م.د.ر

471/01-342-1, 471/02-342-1 

  سعدي , دمحم الخطیب  .1238
سعدي دمحم / رنة دراسة مقا] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان و ضماناتھا الدستوریة في إثني و عشرین دولة عربیة 

  .سم24; . إیض. : ص 328 - . 2007, الحلبي: بیروت  -. 1.ط - . الخطیب
 7014869953978ك .م.د.ر -.  323 -  321.: ? -. ?: ???????????? .  319 - 268.: ? -. ?: ??????? 

300/01-342-1, 300/02-342-1 

  دمحم الرمالوي ،دمحم سعید   .1239
: اإلسكندریة  -. 01.ط -. دمحم سعید دمحم الرمالوي] / نص مطبوع[في الفقھ اإلسالمي  التعاقد بالوسائل المستحدثة

  .سم 24; . إیض. : ص 476 - . 2006, دار الفكر الجامعي
 1080378977ك .م.د.ر

665/01-346-1 

  دمحم سعید , دمحم الرمالوي  .1240
دار . : اإلسكندریة -. ید دمحم الرمالويدمحم سع] / نص مطبوع[قضایا الحبس و اإلعتقال في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2008, الجامعة الجدیدة
 9773282945ك .م.د.ر - . 179 - 157.: ? -? : ????????????

354/01-345-1, 354/02-345-1 

  دمحم الرمالوي، دمحم سعید   .1241
 -. دمحم سعید دمحم الرمالوي] / نص مطبوع[ دراسة شرعیة ألھم القضایا الطبیة المتعلقة باألجنة البشریة

  .سم 24; . إیض. : ص 234 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773288506ك .م.د.ر - . 227 - 191.: ? -? : ????????????

181/01-344-1, 181/02-344-1 

  دمحم الرمالوي، دمحم سعید   .1242
دمحم / دراسة تطبیقیة على الواقع المعاصر ] : نص مطبوع[و الحریات  الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق

  .سم 24; . إیض. : ص 566 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. سعید دمحم الرمالوي
 9789773285513ك .م.د.ر - .  480-553. : .? -. ?:????????????

895/01-341-1, 895/02-341-1 

  دمحم الربیعي، رشید مجید   .1243
دار : عمان  -. 1.ط -. رشید مجید دمحم الربیعي] / نص مطبوع[مبدأ حسن النیة في تنفیذ اإللتزامات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 428 -. 2014, زھران للنشر والتوزیع
???????????? : ?- ? :.422 - 427. 

822/01-341-1, 822/02-341-1 



  الرزازي، دمحم عطیة علي  دمحم  .1244
دمحم عطیة علي دمحم ] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لقواعد البیانات في القانون المصري والتشریعات المقارنة 

  .سم 24; . إیض. : ص 521 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة للنشر: الغسكندریة  -. الرزازي
 9789770468196ك .م.د.ر - . 503 - 477.: ? -. ?: ????????????

985/01-345-1, 985/02-345-1 

  أحمد الرشیدي ، طھ السید   .1245
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع. [حق المضرور من الجریمة في تحریك الدعوى الجنائیة

. ص 665 -. 2011, .دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط - . طھ السید أحمد الرشیدي. / والقانون الوضعي
  .إیض; . سم 24: 

 9789773791040ك .م.د.ر - . 658 - 625: ?  -? : ???????????? 

844/01-345-1, 844/02-345-1 

  طھ السید , أحمد الرشیدي  .1246
مع ملحق ] : نص مطبوع[لقانون اإلجراءات الجنائیة ) القضایا( الموجز في المبادئ النظریة والتطبیقات العملیة 

 24; . إیض. : ص 146 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . ید أحمد الرشیديطھ الس... / 
  .سم

 9789773278423ك .م.د.ر - . 144 - 143: ? -? : ????????????

750/01-347-1, 750/02-347-1 

  أحمد عبد الحمید , دمحم الرفاعي  .1247
مؤسسة . : القاھرة -. أحمد عبد الحمید دمحم الرفاعي] / نص مطبوع[ النظریة العامة للمسئولیة الجنائیة الدولیة

  .سم 24; . إیض. : ص 437 - . 2005, الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر
???????????? : ?- ? :.408 - 432. 

231/01-345-1, 231/02-345-1 

  عبد الرزاق , أحمد السنھوري  .1248
منشورات الحلبي : بیروت  -. 2.ط -. عبد الرزاق أحمد السنھوري/ ني الجزء الثا] : نص مطبوع[نظریة العقد 

 .سم 25; . مجلد. : ص 1030 -. 1998, الحقوقیة

1054.2/01-346-1, 1054.2/02-346-1 

  أحمد السندي، رمضان عیسى   .1249
ى أحمد رمضان عیس/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة 

  .سم25; . إیض. : ص313 -. 2017, دار قندیل للنشر و التوزیع: عمان  - . السندي
 9789957251363ك .م.د.ر - . 291-313? -?.??????

982/01-347-1, 982/02-347-1 

  أحمد الشمري ، عامر إبراھیم   .1250
عامر / رنة مع القانون اإلمارتي دراسة مقا] : نص مطبوع[اإلدارة الالمركزیة اإلقلیمیة في القانون العراقي 

  .سم25; . إیض. : ص560 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. إبراھیم أحمد الشمري
 9786144360408ك .م.د.ر - .  556 - 521. : ? -. ?: ??????????? 

517/01-342-1, 517/02-342-1 



  أحمد الطائي ، عادل   .1251
 The interpretation of the= دراسة في قانون المعاھدات الدولیة ] : طبوعنص م[تفسیر المعاھدات الدولیة 

international treaties  /إیض. : ص400 -. 2014, دار الثقافة: عمان  - . 01.ط -. عادل أحمد الطائي . ;
  .سم24

 9789957168407ك .م.د.ر - .  400 - 293.: ? - . ?: ??????? .  290 - 281.: ? -. ?: ??????????? 

804/01-341-1, 804/02-341-1 

  دمحم الطاھر، رشیدة   .1252
 35 - . 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  - . رشیدة دمحم الطاھر; مریم لكبیر البشیر] / نص مطبوع[الشیوع اإلجباري 

  .سم21×سم30; . و
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-63/01, M. 346-63/02 

  دمحم عبد ربھ , دمحم السبحي  .1253
, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. دمحم عبد ربھ دمحم السبحي] / نص مطبوع. [حكم استئجار األرحام

  .سم 25; . إیض. : ص 155 -. 2008
 9773282996ك .م.د.ر - . 153.2 - 145: ?  -? : ???????????? 

142/01-344-1 

  دمحم الشبعاني ، مجدي الشارف   .1254
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلستجواب كأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 285 -. 2015, منشأة المعارف: القاھرة  - اإلسكندریة  -. مجدي الشارف دمحم الشبعاني
 9789770321102ك .م.د.ر - . 280 - 267. : ? -. ?: ????? ???????

663/01-342-1, 663/02-342-1 

  دمحم السید ، الفقي   .1255
منشورات الحلبي . : بیروت -. الفقي دمحم السید; دمحم فرید العریني] / نص مطبوع. [القانون البحري و الجوي

 .سم25; . إیض. : ص 798 -. 2003, الحقوقیة

77/01-343-1, 77/02-343-1 

  دمحم السید ، الفقي   .1256
, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط -. الفقي دمحم السید; دمحم فرید العریني] / نص مطبوع. [قانون النقل

  .سم 25; . إیض. : ص 456 -. 2011
 9786144011546ك .م.د.ر -. 456: ? : ????? 

172/01-343-1, 172/02-343-1 

  دمحم السید، دمحم یوسف   .1257
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. دمحم یوسف دمحم السید] / نص مطبوع[اإلرھاب السیاسي وأحكام الشریعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 372 -. 2014, القانونیة
 9789776441675ك .م.د.ر - . 364 - 355.: ? -? : ????????????

821/01-341-1, 821/02-341-1 



  دمحم السید، الفقي   .1258
 -. 2003, منشورات الحلبي. : بیروت -. الفقي دمحم السید; دمحم حسن قاسم] / نص مطبوع. [أساسیات القانون

 .سم 24; . إیض. : ص 430

330/01-346-1, 330/02-346-1 

  دمحم الشدیفات، إبراھیم راشد   .1259
دراسة تحلیلیة ألھم المقاصد الشرعیة في قانون : ] نص مطبوع[المقاصد الشرعیةفي األحوال الشخصیة 

 - . 2014, دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع: عمان  -. إبراھیم راشد دمحم الشدیفات/ األحوال الشخصیة اإلماراتي 
  .سم 25; . إیض. : ص 246

???????????? :? .- ? :.237 - 246 

1255/01-346-1, 1255/02-346-1 

  عبد الكریم دمحم  ,دمحم السروي  .1260
دراسة مقارنة بین النظامین الدستوري المعاصر و ] : "نص مطبوع[الرقابة الشعبیة على سلطة رئیس الدولة 

. إیض. : ص 662 - . 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . عبد الكریم دمحم دمحم السروي" / اإلسالمي
  .سم 25; 

 ???????????? :? .- ? :.623 - 651 . 

334/01-342-1, 334/02-342-1 

  عادل دمحم جبر , أحمد الشریف  .1261
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و قانون المرافعات المدنیة ] : نص مطبوع[حمایة القاضي و ضمانات نزاھتھ 
, عة الجدیدةدار الجام: اإلسكندریة  - . عادل دمحم جبر أحمد الشریف.... / و قانون السلطة القضائیة السلطة 

  .سم25; غالف ملون و مصور . : ص 460 -. 2008
 ???????????? :?- ? :427-446 

524/01-347-1, 524/02-347-1 

  دمحم الصقلي، إیاد یونس   .1262
 - . 1.ط -. إیاد یونس دمحم الصقلي/ دراسة قانونیة ] : نص مطبوع[الحظر الدولي في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 249 -. 2014, الفكر الجامعيدار : اإلسكندریة 
 9789773791207ك .م.د.ر - .  246 - 233.: ? -. ?: ????????????

879/01-341-1, 879/02-341-1 

  حسین محمود , دمحم الشقیرات  .1263
دار : ان عم -. 01.ط -. حسین محمود دمحم الشقیرات/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 - . 2010, الفكر
 9957076728ك .م.د.ر -. 191- 185.: ?  -. ?: ??????? .  185 - 165.: ?  -. ?: ???????????? 

570/01-341-1, 570/02-341-1 

  دمحم السعدي، وسام نعمت إبراھیم   .1264
: اإلسكندریة  -. وسام نعمت إبراھیم دمحم السعدي] / نص مطبوع[النظریة العامة للتشریع في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة
 9789773289935ك .م.د.ر - .  408 - 377.:?-.? : ????????????

988/01-341-1, 988/02-341-1 



  دمحم الصغیر ، سلیني   .1265
. المدیة - . سلیني دمحم الصغیر] / نص مطبوع[اعد القانون الدولي قرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قو

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 334 -. 2021/02/01, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
 ???????????? :? .- ? : .305- 330  

 2021/02/01:  )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-129/01, T. 341-129/02 

  دمحم الصغیر ، سید علي   .1266
سید ; أحمد زیوش] / نص مطبوع[تسییر القطاع الخاص للمرفق العام عن طریق التفویض في القانون الجزائري 

 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . علي دمحم الصغیر
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 78

 ???????????? :? .- ? : .68 - 74  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-471/01 

  عبدهللا طالب , دمحم الكندري  .1267
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. عبدهللا طالب دمحم الكندري] / مطبوع نص[ BOTالنظام القانوني لعقود 

  .سم 24; . إیض. : ص 233 -. 2009, والتوزیع
 97897704585386ك .م.د.ر - . 231 - 225.:? ? : ???????????? 

944/01-346-1, 944/02-346-1 

  عادل عبد الجواد , دمحم الكردوسي  .1268
أحمد علي , عادل عبد الجواد دمحم الكردوسي/ دراسة لجریمة السرقة باإلكراه ] : مطبوع نص[اإلجرام المنظم 

  .سم 24; . إیض. : ص 203 -. 2003, مكتبة اآلداب. : القاھرة -. 1.ط -. المجدوب
 ???????????? : ?- ? :.163 - 170 . ??????? : ? - ?:.171 - 203. 

359/01-345-1, 359/02-345-1 

  محمود عبد ربھ , القبالويدمحم   .1269
 -. محمود عبد ربھ دمحم القبالوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األمر بأن ال وجھ إلقامة الدعوى الجنائیة 

 .سم24; . ص 114 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

393/01-347-1 

  عامر قاسم , أحمد القیسي  .1270
عامر قاسم أحمد ........ / دراسة في القانون المدني و المقارن] : مطبوعنص . [الحمایة القانونیة للمستھلك

  ).445; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 268 -. 2002, الدار العلمیة. : عمان -. القیسي
 ???????????? :? .- ? :.250- 260 

344/01-346-1, 344/02-346-1 

  دمحم القیسي، حنان   .1271
طبیعة قواعد  -الدستوریة  - ذاتیة القانون الدستوري ] : نص مطبوع[لعامة في القانون الدستوري النظریة ا
المركز القومي لإلصدارات : القاھرة  -. 1.ط -. حنان دمحم القیسي.... / مصادر القانون الدستوري -الدستور 
  .سم 24; . إیض. : ص 281 -. 2015, القانونیة

 9789777610292ك .م.د.ر - . 274 - 266.: ?. ?: ????????????



607/01-342-1, 607/02-342-1 

  أحمد العبسى، عصام مالك   .1272
عصام مالك ] / نص مطبوع[مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءات اإلختراع في تشریعات الدول العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 567 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . أحمد العبسى
 9789773278514ك .م.د.ر - . 549 - 529.: ? -. ?: ????????????. 526 -  399.: ? -. ?: ?????

1285/01-346-1, 1285/02-346-1 

  ولید رفیق , دمحم العیاصرة  .1273
 -. ةولید رفیق دمحم العیاصر] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في القرآن الكریم و دورھا في التنشئة اإلجتماعیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 258 -. 2007, دار الحامد: عمان  -. 01.ط
 9789957323134ك .م.د.ر -.  258 -  229. : ? -. ?: ??????? .  228 - 221. : ? -. ?: ??????????? 

522/01-341-1, 522/02-341-1 

  دمحم العزاوي، مھا على إحسان   .1274
: القاھرة  -. مھا على إحسان دمحم العزاوي/ نة في الدساتیر العربیة دراسة مقار] : نص مطبوع[الحق في التنقل 

  .سم 24; إیض . : ص 309 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة
 9776441033ك .م.د.ر - . 311- 294.: ?-.?: ????????????

1084/01-341-1, 1084/02-341-1 

  دمحم العزازي، جمال عزازي   .1275
جمال ] / نص مطبوع[العرفیة ووسائل الحد منھا في المواد المدنیة والتجاریة طرق الطعن في المحررات 

  .سم 25; . إیض. : ص 628 -. 2012, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . 1.ط - . عزازي دمحم العزازي
 9789770470121ك .م.د.ر - . 610 - 581.: ? -. ?: ????????????

942/01-347-1, 942/02-347-1 

  الفاعوري، أیمن ممدوح دمحم   .1276
دار زھران للنشر : عمان  - . 1.ط - . أیمن ممدوح دمحم الفاعوري] / نص مطبوع[أسباب إنقضاء الخصومة 

  .سم 24; . إیض. : ص 267 -. 2012, والتوزیع
???????????? : ?- ? :.257 - 267 . 

860/01-347-1, 860/02-347-1 

  لعباس أحمد بن أحمد الشباسي، لمنة هللا ا  .1277
األسنة القاطعة المانعة جنوح من یمیل إلى التداوي بالخمرة التي ھي لجمیع الشروط :رسالة التداوي بالخمر

) : الجزائر(تلمسان  - . 01.ط - . الصافي حبیب, لمنة هللا العباس أحمد بن أحمد الشباسي] / نص مطبوع: [جامعة
  .یضإ. : ص 56 -]. ت.د[, وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف

 978992089ك .م.د.ر -:. ???????????? 

4/01-250-1 

  دمحم بودي ، حسن دمحم   .1278
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ] : نص مطبوع[التقادم الجنائي وأثره على الدعوى والعقوبة 

  .سم 24; . إیض: . ص 105 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . حسن دمحم دمحم بودي/ 
 9789777290098ك .م.د.ر - . 102 - 95: ?  -? : ???????????? 



1005/01-345-1, 1005/02-345-1 

  حسن , دمحم بودى  .1279
حسن / دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ] : نص مطبوع[ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 267 -. 2006, لجدیدةدار الجامعة ا: القاھرة  -. دمحم بودى
 9773281515ك .م.د.ر - .  265 - 249. : ? -. ?: ??????????? 

227/01-347-1, 227/02-347-1 

  حسن , دمحم بودى  .1280
 - . حسن دمحم بودى. / في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي] : نص مطبوع. [موانع الرجوع في الھبة

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 220 - . 2004, لجامعة الجدیدةدار ا. : اإلسكندریة

350/01-346-1, 350/02-346-1 

  حسن , دمحم بودى  .1281
, دار الكتب القانونیة: مصر  -. حسن دمحم بودى/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[التعاقد عبر األنترنت 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 160 -. 2009
 3150386977ك .م.د.ر -. 137-151: ? -?: ???????????? 

516/01-347-1, 516/02-347-1 

  حسن دمحم , أحمد بودي  .1282
 -. حسن دمحم أحمد بودي/ في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي ] : نص مطبوع[حقوق الغیر في العقود المالیة 

 .سم 24; . ص 330 - . 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

485/01-346-1, 485/02-346-1 

  دمحم توفیق ، قدیري   .1283
/ دراسة مقارنة ببعض القوانین العربیة ] : نص مطبوع[النیابة الشرعیة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2018, الماھر للنشر والتوزیع: الجزائر  -. قدیري دمحم توفیق
 9789931692140ك .م.د.ر - . 340 - 313. : ? -. ?: ???????????? 

1570/01-346-1, 1570/02-346-1 

  أسامة , أحمد بدر  .1284
مسؤولیة  -مسؤولیة المشرف في الحرفة  - مسؤولیة األم و األب ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة للمعلم 

 .سم24; . ص  613 -. 2003, لقانونیةدار الكتب ا: القاھرة  - . أسامة أحمد بدر/ القاصر 

728/01-346-1 

  عدنان , أحمد بدر  .1285
منشورات : بیروت  -. عدنان أحمد بدر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النیابة العامة لدى القضاء الشرعي 

  .سم24; . إیض. : ص 410 -. 2005, الحلبي الحقوقیة
 ???????????? :? .- ? :.383 - 395 . 

222/01-347-1, 222/02-347-1 

  دمحم تركي ، إبراھیم   .1286
دار شتات : دار الكتب القانونیة : مصر  - . إبراھیم دمحم تركي/ أسسھ ومناھجھ ] : نص مطبوع[البحث العلمي 



  .سم 24; . إیض. : ص 314 -. 2010, للنشر والتوزیع
 9773862194ك .م.د.ر - .  303 - 295. : ? -. ?: ???????????? 

138/01-001.4-1, 138/02-001.4-1 

  عبد الرؤوف ھاشم , دمحم بسیوني  .1287
 - . 1.ط -. عبد الرؤوف ھاشم دمحم بسیوني] / نص مطبوع[الجریمة التأدیبیة و عالقتھا بالجریمة الجنائیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 170 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 6152804977ك .م.د.ر -. 161-165: ? -?: ???????????? 

537/01-345-1, 537/02-345-1 

  دمحم حماد مرھج الھیتي   .1288
أصول التعامل  -أنواعھا  - مصادرھا ) : الموسوعة الجنائیة في البحث و التحقیق الجنائي(األدلة الجنائیة المادیة 

. 2008, دار شتات للنشر والتوزیع :دار الكتب القانونیة : مصر  - . دمحم حماد مرھج الھیتي] / نص مطبوع[معھا 
 .سم 24 -

832/01-345-1, 832/02-345-1 

  یوسف إبراھیم , أحمد یونس  .1289
, دار الحامد للنشر والتوزیع. : عمان -. یوسف إبراھیم أحمد یونس] / نص مطبوع. [البیئة والتشریعات البیئیة

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2007
 2362329957978ك .م.د.ر

40/01-344-1, 40/02-344-1 

  عطا سعد , دمحم حواس  .1290
عطا سعد دمحم . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار

  .سم 24; . إیض. : ص 1014 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. حواس
 9789773287516ك .م.د.ر - . 994 - 946: ?  -? : ???????????? 

175/01-343-1, 175/02-343-1 

  دمحم حواس، عطا السعد   .1291
أثر أسبقیة  -مدى إمكانیة دفع المسئولیة بالسبب األجنبي ] : نص مطبوع[دفع المسئولیة عن أضرار التلوث 

 -. لسعد دمحم حواسعطا ا/ أثر الترخیص اإلداري على مسئولیة الملوث  -اإلستغالل على مسئولیة الملوث 
  .سم 25; . إیض. : ص 206 - . 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

 9789773288180ك .م.د.ر - . 201 - 175.: ? -.?: ????????????

209/01-343-1, 209/02-343-1 

  طلعت , دمحم دویدار  .1292
طلعت .................. / جز التحفظي الح - تأصیل أھم إشكالیات البحث ] : نص مطبوع[طرق التنفیذ القضائي 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 564 -. 1994, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم دویدار
 9770062251ك .م.د.ر

91/01-347-1, 91/02-347-1 

  دمحم یوسف ، السید عبد الصمد   .1293
السید عبد الصمد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القانون الوضعي أدلة اإلثبات القضائي في الفقھ اإلسالمي و 



  .سم25; . إیض. : ص455 -. 2013, دار الوفاء: اإلسكندریة  -. 01.ط -. دمحم یوسف
 9789776413306ك .م.د.ر

842/01-347-1, 842/02-347-1 

  دمحم یوسف، سعید یوسف   .1294
, ]ن.د: [قسنطینة  -. سعید یوسف دمحم یوسف] / مطبوعنص . [وجھا الجریمة الجمركیة اإلداري والقضائي

  .سم21×سم30; . و 475 -. 1991
????????????  

 1991) : قسنطینة(معھد الحقوق والعلوم اإلداریة : القانون الجنائي : دكتوراه 

T. 345-02/01 

  دمحم یوسف،سعید یوسف   .1295
 30; . و 269 - . 1984, ]ن.د. : [قسنطینة -  .سعید یوسف دمحم یوسف] / نص مطبوع. [الجریمة الجمركیة

  .سم 21×سم
???????????.  

 1984) : قسنطینة(معھد الحقوق والعلوم اإلداریة : القانون الجنائي : ماجستیر 

T. 345-01/01 

  دمحم خلیل الموسى   .1296
دمحم خلیل ; وسف علواندمحم ی/ الجزء الثاني : الحقوق المحمیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 576 - . 2007, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . الموسى
 9789957162979ك .م.د.ر -. 

160.2/01-341-1, 160.2/02-341-1 

  خالد عبد الفتاح , دمحم خلیل  .1297
دار : اإلسكندریة  -. الفتاح دمحم خلیلخالد عبد ] / نص مطبوع[حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص 

  .سم25; . إیض. : ص 411 -. 2009, الجامعة الجدیدة
 9773285413ك .م.د.ر - . 400 - 372.:? - ? : ????????????.

480/01-341-1, 480/02-341-1 

  علي عبد الفتاح , دمحم خلیل  .1298
 -. 1.ط -. علي عبد الفتاح دمحم خلیل/ انات قیود و ضم] : نص مطبوع[حریة الممارسة السیاسة للموظف العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 594 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 1251328977ك .م.د.ر - .  582 - 557.: ? -. ?:???????????? 

234/01-342-1, 234/02-342-1 

  دمحم حمزة ، زمیر   .1299
 - . زمیر دمحم حمزة; بونوة دمحم] / نص مطبوع[في التشریع الجزائري  اإلدارة العمومیة بین اإلستقاللیة والوصایة

قرص . + سم30×.سم21; . و94 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.88 - 91  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-187/01, M. 343-187/02 



  ناصر ناجي , دمحم جمعان  .1300
المكتب : القاھرة  - . ناصر ناجي دمحم جمعان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرط التحكیم في العقود التجاریة 

  .سم24; غالف ملون و مصور : ص  316 -. 2008, الجامعي الحدیث
 ???????????? :?- ? :291-308 

481/01-347-1, 481/02-347-1 

  دمحم جمعة، دمحم سمیر   .1301
دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة في القانونین الفرنسي ] : نص مطبوع[إلغاء القرارات اإلداریة القابلة لإلنفصال 

  .سم 24; . إیض. : ص 312 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم سمیر دمحم جمعة/ والمصري 
 9789773289596ك .م.د.ر - . 299 - 291.: ? -? : ????????????

504/01-342-1, 504/02-342-1 

  دمحم جانم ، جمیل فخري   .1302
عمان  -. جمیل فخري دمحم جانم] / نص مطبوع[التدابیر الشرعیة للحد من العدول عن الخطبة في الفقھ و القانون 

  .سم24; . إیض. : ص162 -. 2009, دار الحامد: 
 9789957323820ك .م.د.ر - .  162 - 145: . ? -. ?: ??????????? 

1301/01-346-1, 1301/02-346-1 

  جمیل فخري , دمحم جانم  .1303
 -. 2009, دار حامد: عمان  - . جمیل فخري دمحم جانم] / نص مطبوع[أثار عقد الزواج في الفقھ و القانون 

  .سم24; غالف ملون : ص 323
 3381329957978ك .م.د.ر -. 323 - 313.?.?: ???????????? 

906/01-346-1, 906/02-346-1 

  جمیل فخري , دمحم جانم  .1304
 -. 1.ط -. جمیل فخري دمحم جانم] / نص مطبوع[التدابیر الشرعیة للحد من الطالق التعسفي في الفقھ والقانون 

  .سم 25; . إیض. : ص 467 -. 2009, دار حامد للنشر والتوزیع: عمان 
 6380329957978ك .م.د.ر - . 467 - 441 :?  -? : ???????????? 

972/01-346-1, 972/02-346-1 

  جمیل فخري , دمحم جانم  .1305
دار : عمان  -. 01.ط -. جمیل فخري دمحم جانم/ الخطبة في الفقھ والقانون ] : نص مطبوع[مقدمات عقد الزواج 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2008, الحامد
 9789957323790ك .م.د.ر

992/01-346-1, 992/02-346-1 

  جمیل فخري , دمحم جانم  .1306
. 2008, دار الحامد للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. جمیل فخري دمحم جانم] / نص مطبوع[الیمین القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : سم 350 -
 9957323830ك .م.د.ر

624/01-347-1, 624/02-347-1 



  جمیل فخري , دمحم جانم  .1307
دار حامد للنشر : عمان  -. 1.ط - . جمیل فخري دمحم جانم] / نص مطبوع[قومات عقد الزواج في الفقھ والقانون م

  .سم 25; . إیض. : ص 248 -. 2008, والتوزیع
 9957323784ك .م.د.ر - . 248 - 241: ?  -? : ???????????? 

1108/01-346-1, 1108/02-346-1 

  عبد المنعم , دمحم داود  .1308
: اإلسكندریة  -. 1. ط - . عبد المنعم دمحم داود] / نص مطبوع[لقانون الدولي للبحار و المشكالت البحریة العربیة ا

  .سم24; . إیض. : ص 400 -. 1999, منشاة المعارف
 1055603977ك .م.د.ر - . 385-389: ?  - ? : ???????????? .

78/01-341-1, 78/02-341-1 

  د دمحم حامد ، سید حام  .1309
إطاللة موجزة عن مكافحتھ طبقا ألحكام الشریعة ] : نص مطبوع[العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي 

. : ص234 -. 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 01.ط -. سید حامد دمحم حامد/ اإلسالمیة 
  .سم25; . إیض

 9789777610667ك .م.د.ر - . 222 - 216.: ? -. ?: ???????????? 

1120/01-341-1, 1120/02-341-1 

  عادل جبري , دمحم حبیب  .1310
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المفھوم القانوني لرابطة السببیة و إنعكاساتھ في توزیع عبء المسئولیة المدنیة 

. ص 580 -. 2003, الجامعي دار الفكر. : اإلسكندریة -. 1.ط - . عادل جبري دمحم حبیب/ بأحكام الفقھ اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض: 

 9770423955ك .م.د.ر - . 567 - 542.: ? -? : ????????????

219/01-345-1, 219/02-345-1 

  عادل جبري , دمحم حبیب  .1311
مع عرض ألھم الحاالت ] : نص مطبوع. [مدى المسئولیة المدنیة عن اإلخالل باإللتزام بالسر المھني أو الوظیفي

, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. عادل جبري دمحم حبیب. / دراسة مقارنة -یرتفع فیھا اإللتزام بالسریة  التي
  .سم24; . إیض. : ص268 -. 2003

 977516098×ك .م.د.ر - .  263- 255: ?  -? : ???????????? 

238/01-346-1, 238/02-346-1 

  عادل جبري , دمحم حبیب  .1312
دراسة تحلیلیة إنتقادیة مقارنة ] : نص مطبوع[لخاص الدفاعیة و أثرھا في تحقیق التوازن العقدي وسائل الضغط ا

; . إیض. : ص 104 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . عادل جبري دمحم حبیب...... / بفقھ 
  .سم 24

 9775160991ك .م.د.ر - .  102 - 95.: ? -. ?: ???????????? 

185/01-347-1, 185/02-347-1 

  عادل جبري , دمحم حبیب  .1313
 -. عادل جبري دمحم حبیب/ دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[التنفیذ العیني لإللتزامات العقدیة 

  .سم24; . إیض. : ص 652 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 ???????????? :? .- ? :.612 - 643 . 



245/01-347-1, 245/02-347-1 

  أحمد حجازي ، رنا   .1314
 -. رنا أحمد حجازي] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني و دوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

  .سم24; . إیض. : ص 256 -. 2009, دار المنھل اللبناني: بیروت  -. 01.ط
??????????? :? .- ? :.247 -254 . 

775/01-341-1, 775/02-341-1 

  دمحم حسن ، قاسم   .1315
في ضوء التحوالت التشریعیة المعاصرة و أحكام محكمة النقض و المحكمة ] : نص مطبوع. [القانون الزراعي
. : ص 682 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. قاسم دمحم حسن; عصام أنور سلیم. / الدستوریة العلیا

 ).كتبة القانونیةالم( -. سم 24; . إیض

59/01-343-1, 59/02-343-1 

  دمحم حسن كشكول، یمامة   .1316
 - . یمامة دمحم حسن كشكول/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني إلنشاء الوحدات اإلتحادیة وتنظیمھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 306 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط
 9789777610285ك .م.د.ر - .. 295 - 284.: ? -. ?: ????????????

608/01-342-1, 608/02-342-1 

  إبراھیم , دمحم حسنین  .1317
] / نص مطبوع[من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة  24أثر الحكم بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة 

; . إیض. : ص 282 -. 2000, النھضة العربیة للنشر والتوزیع دار: القاھرة  - . 1.ط -. إبراھیم دمحم حسنین
  .سم24

 ???????????? :? :.280 . 

269/01-342-1, 269/02-342-1 

  دمحم حسین ، منصور   .1318
سمیر عبد . / أحكام اإللتزام -نظریة العقد  -نظریة الحق  -نظریة القانون ] : نص مطبوع. [القانون واإللتزام

; . إیض. : ص375 -. 1997, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. نصور دمحم حسینم; السید تناغو
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24

61/01-346-1, 61/02-346-1 

  فایز , دمحم حسین  .1319
 . :ص 256 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . فایز دمحم حسین] / نص مطبوع[فلسفة القانون 

 .سم 24; . إیض

108/01-340-1, 108/02-340-1 

  دمحم جعفر ، علي   .1320
, المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت  -. علي دمحم جعفر] / نص مطبوع[السیاسة الجزائیة في ظل نظام العولمة 

  .سم24; . إیض. : ص184 -. 2013
 9786144170373ك .م.د.ر

909/01-345-1, 909/02-345-1 



  أشرف , رمضان  دمحم  .1321
الفساد في  -القصور في التسبیب ] : نص مطبوع[أسباب نقض الحكم الجنائي من واقع قضاء محكمة النقض 

; . إیض. : ص 166 -. 1998, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . أشرف دمحم رمضان............. / اإلستدالل 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 25

 9775394597ك .م.د.ر

105/01-347-1, 105/02-347-1 

  أیمن , أحمد رمضان  .1322
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  -. أیمن أحمد رمضان] / نص مطبوع[الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات 

  .سم24; . إیض. : ص 842 - . 2005, للنشر
 ???????????? :? .- ? :.805 - 822 . 

254/01-347-1, 254/02-347-1 

  سحر حسنین , دمحم ربیع  .1323
سحر حسنین دمحم / دراسة وتخطیط إلنشاء شكل إتصالي عربي ] : نص مطبوع[أشكال الفھرسة المقروءة آلیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2005, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة  -. 01.ط -. ربیع
 9772709783ك .م.د.ر - . 351 - 333. : ? -? : ?????  332 - 323. : ? -? : ???????????? 

72/01-020-1, 72/02-020-1 

  عماد دمحم , أحمد ربیع  .1324
: عمان  - . 1.ط -. عماد دمحم أحمد ربیع" / دراسة مقارنة ] : " نص مطبوع[حجیة الشھادة في اإلثبات الجزائي 

  ).267; المكتبة القانونیة ( -  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 438 -. 1999, دار الثقافة للنشر و التوزیع
 ???????????? :?- ? :415-431 

406/01-347-1, 406/02-347-1 

  عادل ریان , دمحم ریان  .1325
, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  - . عادل ریان دمحم ریان] / نص مطبوع[إعداد وكتابة الرسائل العلمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 348 -. 2004
 9775673321ك .م.د.ر - . 344 - 257. : ? ?: ???????  348 -347. : ? ?: ??????????? ?

95/01-001.4-1 

  أحمد رشوان ، حسین عبد الحمید   .1326
 - . حسین عبد الحمید أحمد رشوان/ دراسة في علم اإلجتماع السیاسي ] : نص مطبوع[السلطة وا لبیروقراطیة 

سلسلة كتب علم اإلجتماع الكتاب ( -. سم 24; . إیض. : ص 294 - . 2014, یثالمكتب الجامعي الحد: القاھرة 
  )).90(رقم

 9789774383762ك .م.د.ر - . 294 -272.:?- .?: ????????????.

599/01-342-1, 599/02-342-1 

  حسین عبد الحمید , أحمد رشوان  .1327
 - . 07.ط -. ن عبد الحمید أحمد رشوانحسی/ دراسة في مناھج العلوم ] : نص مطبوع[العلم والبحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 217 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 ???????????? : ?- ? :.203-217 

26/01-001.4-1 



  حسین عبد الحمید , أحمد رشوان  .1328
 - . 7.ط -. أحمد رشوانحسین عبد الحمید / دراسة في مناھج العلوم ] : نص مطبوع[العلم والبحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 217 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 ???????????? :? ? .204 -212 

96/01-001.4-1 

  حسین عبد الحمید , أحمد رشوان  .1329
 -. رشوانحسین عبد الحمید أحمد / دراسة في علم اإلجتماع القانوني ] : نص مطبوع[القانون و المجتمع 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 261 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :.245 - 255 

54/01-340-1, 54/02-340-1 

  حسین عبد الحمید , أحمد رشوان  .1330
اإلسكندریة  -. عبد الحمید أحمد رشوانحسین / دراسة في علم اإلجتماع القانوني ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 329 -. 2012, مؤسسة شباب الجامعة: 
 9772122014ك .م.د.ر - . 321 - 305: ? -? : ????????????

735/01-341-1, 735/02-341-1 

  دمحم رفیق،قاسي   .1331
قاسي دمحم ; مشیارة ھاجر منو/ ] نص مطبوع[خصوصیات اإلجراءات الجزائیة المتبعة أمام قضاء األحداث 

قرص . + و124 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. رفیق
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.119 - 121  
 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-09/01, M. 345-09/02 

  عبد الوھاب , دمحم رفعت  .1332
 416 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عبد الوھاب دمحم رفعت] / نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 .سم24; . إیض. : ص

277/01-342-1, 277/02-342-1 

  أحمد حسني , أحمد طھ  .1333
ي و القانون الجنائي الوضعي حمایة الشعور الشخصي للمحكوم علیھ في مرحلة تنفیذ العقوبة في الفقھ اإلسالم

 .سم24; . ص 138 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . أحمد حسني أحمد طھ] / نص مطبوع[

571/01-345-1 

  أحمد سالم ، دمحم   .1334
حكومة الشركات ودورھا في جذب اإلستثمارات األجنبیة وتحقیق التنمیة المستدامة مع التطبیق على اإلقتصادات 

دار : القاھرة  -. دمحم أحمد سالم/ دراسة قانونیة إقتصادیة ] : نص مطبوع) [مصر ودول الخلیج العربي ( اشئة الن
  .سم 24; . إیض. : ص 177 -. 2013, النھضة العربیة

 9789770473825ك .م.د.ر - . 174 - 167. : ? -. ?: ???????????? 

929/01-347-1, 929/02-347-1 



  إیمان مأمون , أحمد سلیمان  .1335
إیمان مأمون أحمد ] / نص مطبوع[إبرام العقد اإلكتروني وإثباتھ الجوانب القانونیة لعقد التجارة اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 379 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. سلیمان
 9773283852ك .م.د.ر - . 367 - 346.: ? ? : ????????????

949/01-346-1, 949/02-346-1 

  . دمحم سالم ، فرج دمحم  .1336
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون ] : نص مطبوع. [وسائل اإلخصاب الطبي المساعد وضوابطھ 

; . إیض. : ص 1019 -. 2012, .مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط -. دمحم سالم. فرج دمحم. / الوضعي
  .سم 24

 9789773279133ك .م.د.ر - . 995 - 917: ?  -? : ???? ????????

176/01-344-1, 176/02-344-1 

  دمحم سالمان ، عبد العزیز   .1337
 -. 1995, دار الفكر العربي: نصر  - . 01.ط -. عبد العزیز دمحم سالمان] / نص مطبوع[رقابة دستوریة القوانین 

  .سم25; . إیض. : ص467
 ??????????? :? .- ?:.435 - 454. 

483/01-342-1, 483/02-342-1 

  دمحم سامي، عبد الحمید   .1338
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. عبد الحمید دمحم سامي; دمحم السعید الدقاق] / نص مطبوع[التنظیم الدولي 

 .سم 24; . إیض. : ص 544 -. 2002, الجامعیة

582/01-341-1, 582/02-341-1 

  عمر دمحم زیان،   .1339
 630 -. 2002, *]ن.د.] : [ن.م.د[ - . 8.ط -. عمر دمحم زیان/ مناھجھ وتقنیاتھ ] : نص مطبوع[البحث العلمي 

 .سم 24; . إیض. : ص

150/01-001.4-1 

  أحمد شحاتھ ، دمحم   .1340
ب الجامعي المكت: اإلسكندریة  -. دمحم أحمد شحاتھ/ دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[القانون 
 .سم24; . إیض. : ص400 -. 2009, الحدیث

181/01-340-1, 181/02-340-1 

  دمحم السانوسى , دمحم شحاتھ  .1341
دمحم السانوسى دمحم . / دراسة مقارنة بالنظم الوضعیة] : نص مطبوع. [معالم المنھج الفقھي المالي و اإلقتصادي

  .سم 24; . إیض. : ص 521 -. 2008, معيدار الفكر الجا. : اإلسكندریة -. 01.ط - . شحاتھ
 1064379977ك .م.د.ر - . 503 - 464.: ???????????? ? ? ?

150/01-343-1, 150/02-343-1 

  دمحم زیاد، مزواري   .1342
: المدیة  -. مزواري دمحم زیاد; ساعد برقاع] / نص مطبوع[الرقابة على أعمال الھیئات المحلیة في الجزائر 

قرص . + سم30×.سم21; . و129 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 



  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? :.117 - 124  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-244/01, M. 343-244/02 

  دمحم سید، صابر دمحم   .1343
صابر / في الفقھ اإلسالمي و القانون المدني : دراسة مقارنة ] :نص مطبوع[المباشرة و التسبب في الفعل الضار 

 24; . إیض. : ص 334 -. 2008, دار شتات للنشر والبرمجیات: دار الكتب القانونیة : مصر  -. دمحم دمحم سید
  .سم

 0062386977ك .م.د.ر - . 316 - 304. : ? -? : ????????????

120/01-340-1, 120/02-340-1 

  فاطمة شحاتة , دانأحمد زی  .1344
غالف : ص 121 - . 2007, )ن.د: (االسكندریة  -. فاطمة شحاتة أحمد زیدان] / نص مطبوع[تشریعات الطفولة 

 .سم 24; مصور 

685/01-346-1, 685/02-346-1 

  حمیدة , أحمد سریر  .1345
 -. حمیدة أحمد سریر] / عنص مطبو[النظام القانوني لألنھار الدولیة نظرة تطبیقیة على بعض األنھار العربیة 

  .سم30; . و 123 -. 2011/2010, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة 
?????? ???????????? :?????? ??? ???????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-24/05, T. 341-24/01 

  أحمد سریر، زھیة   .1346
. و 39 -. 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -. زھیة أحمد سریر; یامنة لعروسي] / نص مطبوع[مان المعماري الض

  .سم21×سم30; 
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-67/01, M. 346-67/02 

  سعید , أحمد شعلة  .1347
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض ] : نص مطبوع. [قضاء النقض في التأمینات اإلجتماعیة

 284 -. 1998, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. سعید أحمد شعلة. / 1997-1931خالل سبعة و ستین عاما 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

 8048003977ك .م.د.ر

94/01-344-1, 94/02-344-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1348
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في ] : نص مطبوع. [قضایا النقض في المواد التجاریة

 24; . إیض. : ص 902 -. 1999, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. سعید أحمد شعلة........ / األعمال التجاریة 
  .سم
 9770305316ك .م.د.ر



12/01-346-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1349
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض خالل ] : نص مطبوع. [قضاء النقض في األوراق التجاریة

. : ص 240 -. 1999, منشأة المعارف.. : اإلسكندریة -. سعید أحمد شعلة. / 1998- 1931سبعة و ستین عاما
  ).سلسلة الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض

 9770304999ك .م.د.ر

41/01-346-1, 41/02-346-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1350
مجموعة القواعد التي قررتھا محكمة النقض في التعویض ] : نص مطبوع[قضاء النقض المدني في التعویض 

 -. سعید أحمد شعلة/  1997- 1931عن المسئولیة العقدیة والتقصیریة و الشیئیة خالل سبعة و ستین عاما 
 .سم 24; . إیض. : ص 562 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

54/01-347-1, 54/02-347-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1351
مجموعة القواعد التي قررتھا محكمة النقض ] : نص مطبوع[قضاء النقض المدني والجنائي في التقادم 

  .سم 24; . إیض. : ص 576 -. 1999, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - .سعید أحمد شعلة............. / 
 7982103977ك .م.د.ر

78/01-347-1, 78/02-347-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1352
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض بدوائرھا ] : نص مطبوع[قضاء النقض في ندب الخبراء 

, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. سعید أحمد شعلة/  1997 - 1931ة وستین عاما المدنیة والجنائیة خالل سبع
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 428 -. 1998

 97703988503ك .م.د.ر

104/01-347-1, 104/02-347-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1353
القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة  مجموعة] : نص مطبوع[قضاء النقض المدني في المسؤولیة و التعویض 

 - . سم 24; مجلد . : ص 680 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. سعید أحمد شعلة... / النقض في خالل 
  ).الكتب القانونیة(
 4107903977ك .م.د.ر

431/01-347-1, 431/02-347-1 

  سعید , أحمد شعلة  .1354
مجموعة القواعد القانونیة التي ] : نص مطبوع[لمسلمین و غیر المسلمین قضاء النقض في األحوال الشخصیة ل

. سعید أحمد شعلة/  2003-1931قررتھا محكمة النقض في مسائل األحوال الشخصیة خالل ثالثة و سبعین عاما 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 658 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -
 9770312878ك .م.د.ر

274/01-347-1, 274/02-347-1 

  دمحم سعید ، الرحو   .1355
حسن علي . / دراسة مقارنة : أحكام اإللتزام : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [الوجیز في النظریة العامة لإللتزام



  .سم 24; . إیض. : ص 330 - . 2004, دار وائل للنشر. : عمان -. الرحو دمحم سعید; الذنون
 9957114441ك .م.د.ر

340.2/01-346-1, 340.2/02-346-1 

  دمحم عادل , دمحم سعید  .1356
 -. دمحم عادل دمحم سعید) / دراسة في القانون العام و القانون الجنائي المقارن] : (نص مطبوع[التطھیر العرقي 

  .سم 25; . إیض. : ص 964 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة 
 9773285367ك .م.د.ر - . 936 - 907.: ? ?: ???????????? .

478/01-341-1, 478/02-341-1 

  سردار عماد الدین , دمحم سعید  .1357
. سردار عماد الدین دمحم سعید/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[تمییز القرار اإلداري من العمل التشریعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 309 -. 2010, دار قندیل للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -
 9789957250836ك .م.د.ر - . 309 - 293.: ? -. ?: ????????????

444/01-342-1, 444/02-342-1 

  دمحم سعفان، تامر یوسف   .1358
مكتبة : اإلسكندریة  -. 1.ط -. تامر یوسف دمحم سعفان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المفاوضة الجماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 567 -. 2013, الوفاء القانونیة
 n3279626ك .م.د.ر - . 541 - 515.: ? -. ?: ?????. 559 - 545.: ?-. ?: ????????????

248/01-344-1, 248/02-344-1 

  دمحم كامل، سمیة   .1359
منشورات الحلبي : بیروت  -. سمیة دمحم كامل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الشكل في القرارات اإلداریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 424 -. 2014, الحقوقیة
 9786144015780ك .م.د.ر

534/01-342-1, 534/02-342-1 

  حاج غوتي , أحمد قوسم  .1360
. حاج غوتي أحمد قوسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مبدأ الوسائل القانونیة المناسبة والمبادئ العامة للقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -
 9773790432ك .م.د.ر - . 233 - 204.: ? -? : ????????????

162/01-340-1 

  دمحم قدوري النعیمي، تغرید   .1361
تغرید دمحم قدوري / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مبدأ المشروعیة وأثره في النظام التأدیبي للوظیفة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 535 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة :بیروت  -. 1.ط - . النعیمي
 9786144014080ك .م.د.ر - . 528 - 483.: ?-. ?: ????????????

606/01-342-1, 606/02-342-1 

  دمحم عبد الرزاق , دمحم عالم  .1362
 - . اق دمحم عالمدمحم عبد الرز] / نص مطبوع[قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة و دعوى أصل الحق 



  .سم24; . إیض. : ص 482 - . 2006, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة 
??????????? :? .- ? :.451 - 474 . 

228/01-347-1, 228/02-347-1 

  دمحم دمحم , دمحم عنب  .1363
دار أبو مجد :  .م. د - . دمحم دمحم دمحم عنب] / نص مطبوع[الركائز العلمیة والفنیة في عملیات البحث الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 428 -. 2011, للطباعة
???????????? :? : .413  - 423. 

811/01-345-1, 811/02-345-1 

  إیمان , دمحم علي الجابري  .1364
رسالة مقدمة لنیل : في مصر واإلمارات والدول العربیة] : نص مطبوع[خطورة المخدرات ومواجھتھا تشریعیا 

منشأة : اإلسكندریة  - . 1.ط -. المرصفاوي حسن صادق, إیمان دمحم علي الجابري/ في القانون درجة الماجستیر 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 292 -. 1999, المعارف

 9770305782ك .م.د.ر - . 282 - 244.: ? -? : ????????????

60/01-345-1, 60/02-345-1 

  إیمان , دمحم علي الجابري  .1365
دراسة مقارنة في القوانین المصریة و اإلمارتیة و الدول العربیة و ] : نص مطبوع[یقین القاضي الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 605 - . 2005, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . إیمان دمحم علي الجابري/ األجنبیة 
 9770313289ك .م.د.ر - . 589 - 543.: ? -? : ???????????? 

312/01-345-1, 312/02-345-1 

  أحمد یوسف , دمحم علي  .1366
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. أحمد یوسف دمحم علي/ في ضوء الفقھ والقضاء ] : نص مطبوع[التظلم اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2011, الجدیدة
 9789773287652ك .م.د.ر - .  373 - 335.: ? -. ?: ????????????

450/01-342-1, 450/02-342-1 

  علي عبده , دمحم علي  .1367
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. علي عبده دمحم علي] / نص مطبوع[األخطاء المشتركة وأثرھا على المسؤولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 461 -. 2008, الجامعي
 9773790515ك .م.د.ر - . 454 - 431: ?  -? : ???????????? 

699/01-345-1, 699/02-345-1 

  أحمد على، عوض   .1368
و قانون قطاع  1981لسنة 137شرح للقانون رقم ] : نص مطبوع. [مختصر الوجیز في شرح قانون العمل

 - . 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. عوض أحمد على; على عوض حسن. / 91األعمال العام رقم 
 .سم24; . إیض. : ص 492

18/01-344-1, 18/02-344-1 

  دمحم علي، علي عبده   .1369
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. علي عبده دمحم علي] / نص مطبوع[أحكام تصكیك الدیون في الفقھ اإلسالمي 



  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2013, الجامعي
 9789773790869ك .م.د.ر - . 166 - 149. : ?-. ?: ????????????

1353/01-346-1, 1353/02-346-1 

  ضو مفتاح , دمحم غمق  .1370
: طرابلس  -. ضو مفتاح دمحم غمق] / نص مطبوع[اإلقتباس و الحقوق الفكریة للمؤلف في النظریة و التطبیق 

  .سم24; غالف ملون . : ص 332 - . 2005, منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا
 8030439959ك .م.د.ر

572/01-346-1, 572/02-346-1 

  حسین عثمان , عثمان دمحم  .1371
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . حسین عثمان دمحم عثمان] / نص مطبوع[النظم السیاسیة والقانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 452 -. 2003, الجامعیة
 ???????????? :? .- ? :.431 -443. 

42/01-342-1, 42/02-342-1 

  حسین عثمان , دمحم عثمان  .1372
 -. 2002, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . حسین عثمان دمحم عثمان] / نص مطبوع[الدستوري  القانون

  .سم24; . إیض. : ص 451
.???????????? :? . - ?:.431 - 443 . 

80/01-342-1, 80/02-342-1 

  حسین عثمان , دمحم عثمان  .1373
, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عثمانحسین عثمان دمحم ] / نص مطبوع[أصول القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 736 -. 2004
 ???????????? :? .- ? :.725 - 727 . 

150/01-342-1, 150/02-342-1 

  حسین عثمان , دمحم عثمان  .1374
 -ء اإلداري إختصاص القضا -تنظیم القضاء اإلداري  -مبدأ المشروعیة ] : نص مطبوع[قانون القضاء اإلداري 

 24; . إیض. : ص386 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. حسین عثمان دمحم عثمان/ تنازع اإلختصاص 
  .سم

 ??????????? :? .- ? : .381 -386 . 

220/01-342-1 

  عبد الحكیم أحمد , دمحم عثمان  .1375
دار : اإلسكندریة  - . حكیم أحمد دمحم عثمانعبد ال] / نص مطبوع[المناقصات و أحكامھا في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; مجلد . : ص 237 -. 2006, الجامعة الجدیدة
 8172328977ك .م.د.ر

408/01-346-1, 408/02-346-1 

  عبد الحكیم أحمد , دمحم عثمان  .1376
 - . م أحمد دمحم عثمانعبد الحكی] / نص مطبوع[أحكام البطاقات اإلئتمانیة في القانون و األراء الفقھیة اإلسالمیة 



  .سم24; غالف ملون . : ص 414 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة 
 4094348977ك .م.د.ر - . 408 - 403: .?. ?: ????????????

768/01-346-1, 768/02-346-1 

  دمحم عبابنة ، محمود   .1377
دراسة مقارنة على ضوء  - الجوي  النقل -النقل البري  -النقل البحري ] : نص مطبوع[أحكام عقد النقل 

 - Carriage contracts rules= التشریعات الوطنیة والعربیة واإلتفاقیات الدولیة واإلجتھادات القضائیة 
carriage by sea - land carriage - air carriage - in the view of national arab legislation 

comparison with the international conventions authorities judicial case law  / محمود دمحم
  .سم 25; . إیض. : ص 448 - . 2015, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . عبابنة

 9789957163060ك .م.د.ر -. 448 - 441. : ? -. ?: ????????????  438 - 403: ??????? 

229/01-343-1, 229/02-343-1 

  نبیل , دمحم عباس  .1378
. دمحم ماجد عباس خلوصي, نبیل دمحم عباس] / نص مطبوع[المطالبات و محكمة التحكیم و قوانین التحكیم العربیة 

  .24; غالف مذھب : ص 428 -. 2006, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -
 8127417977ك .م.د.ر

430/01-347-1 

  ة أحمد عبد هللا البشارى، منیر  .1379
موقف ( دراسة لمبدأ التفاوض في اطار منظمة التجارة العالمیة ] : نص مطبوع[فض منازعات التجارة الدولیة 

 -. 2004/2003, شركة ناس للطباعة. : القاھرة -. منیرة أحمد عبد هللا البشارى) / الجماھیریة من المنظمة 
 .سم 24; . ص 629

1-341-1191/01 

  یدا ھو, دمحم عبد المنعم  .1380
دار الكتب والوثائق : القاھرة  -. ھویدا دمحم عبد المنعم] / نص مطبوع[العقوبات الدولیة على حقوق اإلنسان 

  .سم24; . ص463 -. 1990, القومیة
 9775537630ك .م.د.ر -. 455?-411?:????????????

1-341-1195/01 

  دمحم عبد المعبود ، رجاء   .1381
 -. 1.ط -. رجاء دمحم عبد المعبود] / نص مطبوع[م لرجال األمن والقانون مبادئ علم الطب الشرعي والسمو

  .سم 24; . إیض. : ص 360 -. 2014, دار حامد للنشر والتوزیع: األكادیمیون للنشر والتوزیع : عمان 
 9786038116074ك .م.د.ر - . 390 - 347: ?  - ? : ???????  346 - 343: ?  -? : ???????????? 

215/01-344-1, 215/02-344-1 

  دمحم الشریف عبد الرحمن , أحمد عبد الحمن  .1382
دار النھضة العربیة : القاھرة  -. 01ط  -. دمحم الشریف عبد الرحمن أحمد عبد الحمن] / نص مطبوع[عقد التأمین 

  .سم 24; ایض : ص  629 -. 2004, للنشر والتوزیع
 3443804977ك .م.د.ر

1008/01-346-1, 1008/02-346-1 



  دمحم , دمحم عبد الجواد  .1383
أساس القوة للقانون : أصول القانون مقارنة بأصول الفقھ] : نص مطبوع[بحوث في الشریعة اإلسالمیة و القانون 

األحكام القرآنیة الجامدة ال تقبل  - تقسیمات القانون وما یقابلھا في المعامالت اإلسالمیة  - ولألحكام الشرعیة 
 -. سم 24; . إیض. : ص 240 - . 1991, منشأة المعارف: القاھرة  -. دمحم دمحم عبد الجواد... / بطبیعتھا التطور

  ).الكتب القانونیة(
 ??????????? : ?- ? :.212 - 219 

57/01-340-1, 57/02-340-1 

  دمحم عبد الحافظ، معمر رتیب   .1384
معمر رتیب / خطوة لألمام لحمایة البیئة الدولیة من التلوث  ] :نص مطبوع[القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث 

  .سم 24; . و 238 -. 2007, دار النھضة العربیة. : القاھرة -. دمحم عبد الحافظ
 9770451029ك .م.د.ر - . 233 - 209.:? -. ?: ????????????

1-341-1245/01 

  أحمد شوقي , دمحم عبد الرحمن  .1385
أحمد شوقي / دراسة فقھیة و قضائیة ] : نص مطبوع[لتزام العقدي وفقا لقواعد اإلثبات تفسیر العقد و مضمون اإل

  .سم24; . ص240 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم عبد الرحمن
 7411404977ك .م.د.ر - . 2003: ل م د دكتوراه  -

443/01-346-1, 443/02-346-1 

  أحمد شوقي , دمحم عبد الرحمن  .1386
أحمد شوقي دمحم عبد / أحكام اإللتزام و اإلثبات في الفقھ و قضاء النقض ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزام 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 454 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الرحمن

672/01-346-1 

  أحمد شوقي , دمحم عبد الرحمن  .1387
المسئولیة المدنیة الشخصیة في الفقھ و القضاء المصري ] : نص مطبوع[لمسئولیة المدنیة الدراسات البحثیة في ا

 -. سم24; . ص 349 -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أحمد شوقي دمحم عبد الرحمن/ و الفرنسي 
  ).الكتب القانونیة(
 0369977174ك .م.د.ر

684.1/01-346-1, 684.1/02-346-1 

  أحمد شوقي , عبد الرحماندمحم   .1388
/ العقد و اإلرادة المنفردة في الفقھ و قضاء النقض المصري و الفرنسي ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزام 

سلسلة الكتب ( - . سم24; . ص 470 -. 2005, منشأة المعارف: القاھرة  - . أحمد شوقي دمحم عبد الرحمان
 ).القانونیة

751/01-346-1, 751/02-346-1 

  أحمد شوقي , دمحم عبد الرحمان  .1389
التضامن في ] : نص مطبوع[تضامن الشركاء في المسئولیة التقصیریة في الفقھ و القضاء المصري و الفرنسي 

; . ص 96 -. 2006, منشأة المعارف: القاھرة  - . أحمد شوقي دمحم عبد الرحمان... / أنواع المسئولیة التقصیریة
  ).ب القانونیةسلسلة الكت( - . سم24

 ???????????? : ? ?.:84 - 93 



750/01-346-1, 750/02-346-1 

  أحمد شوقي , دمحم عبد الرحمان  .1390
أحمد شوقي دمحم عبد / حق الملكیة و الحقوق العینیة المتفرعة عنھا ] : نص مطبوع[الحقوق العینیة األصلیة 

 .سم24; ص 319 -. 2004, منشأة المعارف: القاھرة  -. الرحمان

842/01-346-1, 842/02-346-1 

  دمحم عبد السالم ، زینب   .1391
التقدیم  - دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[إجراءات القبض والتحقیق والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

 -. زینب دمحم عبد السالم/ ... الطبیعة القانونیة للطلب المقدم للمحكمة ألجل تقید المتھم -للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  .سم 25; . إیض. : ص 561 -. 2014, المركز القومي لإلصدرات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط

 9789777610018ك .م.د.ر - . 548 - 541. : ? -. ?: ???????????? 

1055/01-341-1, 1055/02-341-1 

  دمحم عبد السالم، زینب   .1392
: القاھرة  -. 1.ط -. زینب دمحم عبد السالم] / نص مطبوع[قوانین والشریعة مقدمة في القضاء الدولي بین ال

  .سم 24; . إیض. : ص 472 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة
 978977622998ك .م.د.ر

946/01-341-1, 946/02-341-1 

  دمحم عبد القادر ، قواسمیة   .1393
المؤسسة الوطنیة . : الجزائر -. قواسمیة دمحم عبد القادر] / طبوعنص م[جنوح األحداث في التشریع الجزائري 

  .سم 24; . إبض. : ص 280 -. 1992, للكتاب
 ???????????? :? .- ? : .259 - 269 

1122/01-345-1 

  أحمد عبد العال ، صبري جبلي   .1394
] / نص مطبوع[ي واإلسالمي التأدیب وفاعلیتھ في تقویم إنحراف الموظف العام في النظامین اإلداري الوضع

 24; . إیض. : ص 175 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . صبري جبلي أحمد عبد العال
  .سم

 9789776441736ك .م.د.ر - . 172 - 151. : ? -. ?: ???????????? 

557/01-342-1, 557/02-342-1 

  دمحم عبد العال ، عكاشة   .1395
 -. عكاشة دمحم عبد العال] / نص مطبوع[المدنیة و التجاریة الدولیة و تنفیذ األحكام األجنبیة اإلجراءات 
 .سم24; . إیض. : ص558 -. 2010, دارالفتح: اإلسكندریة 

793/01-341-1, 793/02-341-1 

  دمحم عبد العال ، عكاشة   .1396
دراسة في القانون الواجب التطبیق على  - ولیة العملیات المصرفیة الد] : نص مطبوع[القانون التجاري الدولي 

 511 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عكاشة دمحم عبد العال/ عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789773289003ك .م.د.ر - . 506 - 487. : ? -. ?: ???????????? 



1014/01-341-1, 1014/02-341-1 

  أحمد عبد العال، صبري جلبي   .1397
دراسة مقارنة بین الوضعیة ] : نص مطبوع[الخداع السیاسي وأثره على مھمة البرلمان التشریعیة والرقابیة 

 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. صبري جلبي أحمد عبد العال/ والشریعة اإلسالمیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 215

 9789776441729ك .م.د.ر - . 213 - 181.: ? -. ?: ????????????

560/01-342-1, 560/02-342-1 

  دمحم عبد العال،أسامة عطیة   .1398
حمایة  -الحمایة الجنائیة للمال العام : دراسة تحلیلیة تاصیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[التحفظ على أموال المتھم 

. 2011, دار الفكر و القانون: المنصورة  -. أسامة عطیة دمحم عبد العال..... / یة المال العام وفقا للشریعة اإلسالم
  ).سلسلة الرسائل العلمیة( - . سم24; . إیض. : ص 395 -

 9789776253459ك .م.د.ر - .  391- 387.: ? -. ?: ???????????? 

1015/01-345-1, 1015/02-345-1 

  أحمد عبد العزیز ، مصلح حسن   .1399
 -. 2012, دار الحامد: عمان  -. مصلح حسن أحمد عبد العزیز] / نص مطبوع[ئ القانون الدولي اإلنساني مباد

  .سم25; . إیض. : ص336
 9789957326883ك .م.د.ر - .  336 - 323. : ? -. ?: ???????????? 

967/01-341-1, 967/02-341-1 

  دمحم عبد العزیز ، حسام   .1400
 -. حسام دمحم عبد العزیز/ كإحدى الضمانات المقررة للموظف الدولى ] : نص مطبوع[الدولیة المحاكم اإلداریة 

  .سم25; . إیض. : ص723 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773791551ك .م.د.ر - .  714 - 695.: ? -. ?: ??????????? 

806/01-341-1, 806/02-341-1 

  عمار دمحم عبد الفتاح ،   .1401
 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. عمار دمحم عبد الفتاح] / نص مطبوع. [اإلقتطاف من المصنفات

  .سم 24; . إیض. : ص 232
 9789776410282ك .م.د.ر - . 224 - 211: ?  -? : ???????????? 

1310/01-346-1, 1310/02-346-1 

  دمحم عبدالسالم، زینب   .1402
مفھوم الشركات متعددة ] : نص مطبوع[تعددة الجنسیات ومعاییر السیادة للدول وفق القانون الدولي الشركات م
القاھرة  - . 1.ط -. زینب دمحم عبدالسالم... / تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على اإلقتصاد العالمي -الجنسیات 

  .سم 24; . إیض. : ص 325 - . 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: 
 9789776223981ك .م.د.ر - . 314 - 311.: ? -. ?: ????????????

942/01-341-1, 942/02-341-1 

  أحمد عبید، محمود محمود   .1403
زواج األجانب وتملكھم ] : نص مطبوع[الوسیط في تعامالت األجانب مع مصلحة الشھر العقاري والتوثیق 

القواعد القانونیة التي تخص األجانب في تعاملھم مع مصلحة عرض مبسط ومیسر لكافة : العقارات في مصر 



, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط -. محمود محمود أحمد عبید........ / الشھر العقري
  .سم 25; إیض . : ص 207 -. 2014

 9789776223912ك .م.د.ر - . 193.: ?: ????????????

1331/01-346-1, 1331/02-346-1 

  یوسف , دمحم عبیدات  .1404
دار : الجزائر  -. 1.ط -. یوسف دمحم عبیدات/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام في القانون المدني 
  .سم 24; . إیض. : ص 414 -]. ت.د[, المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

 9789947260166ك .م.د.ر

642/01-347-1, 642/02-347-1 

  دمحم عبیدات، إبراھیم   .1405
. إبراھیم دمحم عبیدات/ دراسة مقارنة : المفھوم والطبیعة القانونیة وآلیة الحمایة ] : نص مطبوع[األسرار التجاریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 400 -. 2015, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -
 9789957168827 ك.م.د.ر - . 400 - 367.: ? -. ?: ????????????

1447/01-346-1, 1447/02-346-1 

  دمحم عیاصرة، ثائر مطلق   .1406
دار حامد للنشر : عمان  -. ثائر مطلق دمحم عیاصرة/ دراسة نظریة و تطبیقیة ] : نص مطبوع[التخطیط اإلقلیمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 432 -. 2009, و التوزیع
 9879957323882 ك.م.د.ر -. 432 -431.:? ?: ????????????

933/01-341-1, 933/02-341-1 

  أحمد عیسى، غادة   .1407
 - . علي مصباح إبراھیم, غادة أحمد عیسى] / نص مطبوع[اإلتفاقیات بین المساھمین في الشركات المساھمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 231 -. 2008, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط
???????????? : ?- ? :.214 - 224. 

1223/01-346-1, 1223/02-346-1 

  دمحم غرایبھ ، أشرف   .1408
, دار الثقافة: عمان  -. أشرف دمحم غرایبھ] / نص مطبوع[الحصانة الدبلوماسیة و ضرورات حمایة األمن القومي 

  .سم24; . إیض. : ص327 -. 2014
 9789957168322ك .م.د.ر - .  327 - 311. : ? -. ?: ??????????? 

809/01-341-1, 809/02-341-1 

  دمحم عرفة، حمدي المغاوري   .1409
حمدي المغاوري / دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[إجازة العقد القابل لإلبطال 

  .سم 24; . إیض. : ص 492 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. دمحم عرفة
 9789773792038ك .م.د.ر - . 480 - 443.: ? -. ?: ????????????

1347/01-346-1, 1347/02-346-1 

  شیماء عبد الغنى , دمحم عطاهللا  .1410
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. شیماء عبد الغنى دمحم عطاهللا] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للتعامالت اإللكترونیة 



  .سم 25; . إیض. : ص 490 -. 2007, الجدیدة
 9773282228ك .م.د.ر - . 486 - 447: ?  -? : ???????????? 

752/01-345-1, 752/02-345-1 

  أحمد عفیفي ، معتز سید دمحم   .1411
المسؤلیة الجنائیة ] : نص مطبوع. [قواعد اإلختصاص القضائي بالمسؤلیة اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنت

..... = إختصاص القاضي الوطني - العقدیة اإللكترونیة  -التقصیریة اإللكترونیة  -اإللكترونیة 
Responsabilites sur internet jurisdiction competent  /1.ط -. معتز سید دمحم أحمد عفیفي . - 

  .سم 24; . إیض. : ص 218 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9789773289187ك .م.د.ر

1318/01-346-1, 1318/02-346-1 

  مصطفى , أحمد فؤاد  .1412
منشأة : اإلسكندریة  -. مصطفى أحمد فؤاد/ النظام القانوني الدولي ] : نص مطبوع[أصول القانون الدولي العام 

  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . ص 342 -. 2008, المعارف
 8158603977978ك .م.د.ر

742.2/01-341-1, 742.2/02-341-1 

  الباسط  عبد, دمحم فؤاد  .1413
اإلسكندریة  -. ص 580 -. عبد الباسط دمحم فؤاد/ اآلثار  -اإلجراءات  -المقومات ] : نص مطبوع[العقد اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص576 -. 2006, دار الجامعةالجدیدة: 
 199328977ك .م.د.ر - .  576 - 569.: ? -. ?: ???????????? 

219/04-342-1, 219/01-342-1 

  شعبان الكومي , مد فایدأح  .1414
: اإلسكندریة  -. شعبان الكومي أحمد فاید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام اإلستنساخ في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; غالف مصور . : ص 157 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة
 9194328977ك .م.د.ر

659/01-346-1 

  شعبان الكومي , أحمد فاید  .1415
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. شعبان الكومي أحمد فاید] / نص مطبوع[ل في الفقھ اإلسالمي أحكام التجمی

  .سم24; . إیض. : ص 222 -. 2006
 7195328977ك .م.د.ر

604/01-347-1, 604/02-347-1 

  مھند صالح , أحمد فتحي العزة  .1416
. مھند صالح أحمد فتحي العزة] / نص مطبوع[الحدیثة  الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل اإلتجاھات الطبیة

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 408 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -
???????????? : ?- ? :.379 - 395 

67/01-345-1, 67/02-345-1 



  دمحم عبد الحمید , دمحم فرحان  .1417
 -. 1.ط -. دمحم عبد الحمید دمحم فرحان/ دراسة تطبیقیة ] : نص مطبوع[وتقییم دورھا اإلقتصادي مؤسسات الزكاة 

  .سم 24; . إیض. : ص 350 -. 2009, دار حامد للنشر والتوزیع: عمان 
 9975324438ك .م.د.ر - . 334 - 245: ?  - ? : ???????  350 - 335: ?  -? : ???????????? 

1030/01-346-1, 1030/02-346-1 

  دمحم فرید ، العریني   .1418
. : بیروت -. العریني دمحم فرید; الفقي دمحم السید; علي البارودي] / نص مطبوع. [القانون البحري و الجوي

 .سم 24; . إیض. : ص 822 -. 2001, منشورات الحلبي الحقوقیة

64/01-343-1 

  دمحم فرید، العریني   .1419
; علي البارودي. / 1999لسنة  17وفقا لقانون التجارة الجدید رقم ] : نص مطبوع. [اإلفالساألوراق التجاریة و 

 .سم 24; . إیض. : ص 332 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. العریني دمحم فرید

349/01-346-1, 349/02-346-1 

  أنور أحمد , دمحم  .1420
منشورات : بیروت  -. 1.ط -. أنور أحمد دمحم/ دراسة مقارنة ] : بوعنص مط[المحل في عقداإلمتیاز التجاري 

  .سم 24; مجلد . : ص 335 -. 2010, الحلبي الحقوقیة
 9786144010938ك .م.د.ر - . 328 - 315: ?  -? : ???????????? 

1102/01-346-1, 1102/02-346-1 

  أمین مصطفى , دمحم  .1421
المشكالت المتعلقة بالضبطیة القضائیة واإلثبات في نطاق التشریعات ] : وعنص مطب. [الحمایة اإلجرائیة للبیئة

 -. سم24; . إیض. : ص 132 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . أمین مصطفى دمحم. / البیئیة
  ).المكتبة القانونیة(

 5036328977ك .م.د.ر -. 123-124: ? -?: ???????????? 

32/01-343-1, 32/02-343-1 

  أمین مصطفى , دمحم  .1422
 -. أمین مصطفى دمحم/ ظاھرة الحد من العقاب ] : نص مطبوع[النظریة العامة لقانون العقوبات اإلداري 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 366 - . 1996, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

23/01-342-1, 23/02-342-1 

  ھلدیر أسعد , أحمد  .1423
دمحم سلیمان , ھلدیر أسعد أحمد/ دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني ] : نص مطبوع[نظریة الغش في العقد 

  .سم 24; . إیض. : ص 480 -. 2012, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. األحمد
 9789957166953ك .م.د.ر - . 475 - 458.: ? -? : ????????????

1137/01-346-1, 1137/02-346-1 

  منصور دمحم , أحمد  .1424
منصور دمحم / كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد اإلدارة ] : نص مطبوع[الغرامة التھدیدیة 



  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 232 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . أحمد
 5292904977ك .م.د.ر - .  224 - 211.: ? -.? :???????????? 

68/01-342-1, 68/02-342-1 

  ماجد رشاد , دمحم  .1425
. 1.ط - . دمحم سلیمان أحمد, ماجد رشاد دمحم] / نص مطبوع[الدعوى المباشرة في العالقات القانونیة غیر المباشرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 244 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9789953486840ك .م.د.ر -. 217-234: ? -?: ???????????? 

558/01-347-1, 558/02-347-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1426
] / نص مطبوع. [الوسیط في قضایا التعویضات و مسؤولیة شركات التأمین في حوادث السیارات علما و عمال

 .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2003, ةدار الكتب القانونی. : القاھرة -. إبراھیم سید أحمد

35/01-344-1, 35/02-344-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1427
إبراھیم سید ] / نص مطبوع[الحمایة التشریعیة الجنائیة و المدنیة لحقوق اإلنسان و الحریات العامة فقھا و قضاء 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24;  .ص 726 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة - . 1.ط - . أحمد

296/01-345-1, 296/02-345-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1428
شرح فقھي ألحكام وقواعد ] : نص مطبوع. [الوجیز في اإلثبات في مواد األحوال الشخصیة فقھا وقضاءا

 - . سم24; . إیض. : ص76 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة - . إبراھیم سید أحمد.... / اإلثبات
 ).المكتبة القانونیة(

229/01-346-1, 229/02-346-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1429
إبراھیم ] / نص مطبوع[النظریة العامة لألحكام في المواد المدنیة و التجاریة و األحوال الشخصیة فقھا و قضاء 

  .سم24; . ص 273 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. سید أحمد
 2004: لیسانس 

528/01-346-1, 528/02-346-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1430
: مصر  - . إبراھیم سید أحمد/ التعویض في المسئولیتین التقصیریة و العقدیة ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة 

  .سم24; غالف مذھب . : ص1608 - . 2006, دار الكتب القانونیة
 8072386977ك .م.د.ر

683/01-346-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1431
. : اإلسكندریة -. إبراھیم سید أحمد. / فقھا وقضاءا] : نص مطبوع. [مسئولیة المھندس والمقاول عن عیوب البناء

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص123 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث

326/01-346-1, 326/02-346-1 



  إبراھیم سید , أحمد  .1432
 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[التعویض االتفاقي فقھا وقضاءا 

  .سم24; مجلد . : ص204
 023386977ك و.م.د.ر -. 262 -  259.? . ?: ????????????

452/01-346-1, 452/02-346-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1433
 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة  -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[لمعنوي فقھا و قضاء الضرر ا

  .سم 24; غالف ملون . : ص228
 9985159977ك .م.د.ر

638/01-346-1, 638/02-346-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1434
التعسف في توجیھ  -رد الیمین الحاسمة  -التعریف بالیمین الحاسمة ] : نص مطبوع[الیمین الحاسمة فقھا وقضاء 

, دار الكتاب الذھبي) : م.د(  -. 01.ط - . إبراھیم سید أحمد/ النكول عن حلف الیمین الحاسمة  -الیمین الحاسمة 
  .سم 24; غالف ملون . : ص 68 -. 2002

???????????? : ?- ? :65 - 66 

530/01-347-1, 530/02-347-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1435
دار الفكر . : اإلسكندریة -. 2.ط -. إبراھیم سید أحمد. / فقھا وقضاءا] : نص مطبوع. [التعسف في إستعمال الحق

  .سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2002, الجامعي
 ???????????? : ?-  ? :191-192. 

251/01-346-1, 251/02-346-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1436
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد/ فقھا وقضاء ] : نص مطبوع[ستئناف في المواد المدنیة والتجاریة اإل

  .سم 24; . إیض. : ص 655 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث
 ???????????? : ?-  ? :653 - 654 

710/01-347-1, 710/02-347-1 

  إبراھیم سید , أحمد  .1437
دار الكتب : القاھرة  -. إبراھیم سید أحمد/ فقھا وقضاء ] : نص مطبوع[عن العملیات المصرفیة  مسئولیة البنوك

  .سم 23; . إیض. : ص 72 -. 2012, القانونیة
 9789773860116ك .م.د.ر - . 69: ? : ???????????? 

1106/01-346-1, 1106/02-346-1 

  محمود عبد العزیز , دمحم  .1438
دار : مصر  -. محمود عبد العزیز دمحم/ فقھا وقضاءا  -الدلیل والتدلیل : اإلجراء -اإلذن  ] :نص مطبوع[التفتیش 

  .سم 24; . إیض. : ص 436 -. 2009, الكتب القانونیة
 9773861767ك .م.د.ر - . ??? ???? ????? ? ?????????

550/01-347-1, 550/02-347-1 



  أحمد أبو الوفا , دمحم  .1439
أحمد / دراسة في إطار قانون اإلجراءات الدولیة ] : نص مطبوع[مام محكمة العدل الدولیة مشكلة عدم الظھور أ

  .سم24; . ص208 -]. ت.د[, *مؤسسة الوفاء للطباعة : القاھرة  -. أبو الوفا دمحم
 1017803977ك .م.د.ر

1-341-1193/01 

  دمحم إبراھیم علي , دمحم  .1440
دراسة في إمكانیة تقلیص الدور الذي تلعبھ في تسویة منازعات عقود  ] :نص مطبوع[القواعد الدولیة األمرة 

/  les régles internationalement impératives= التجارة الدولیة أمام ھیئات التحكیم و القضاء الوطني 
  .سم 24; . إیض. : ص126 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. دمحم إبراھیم علي دمحم

.???????? ???? : ? - ? :.117 - 126 

38/01-341-1, 38/02-341-1 

  مختار رحماني , دمحم  .1441
دراسة مقارنة في ضوء الفقھ و ] : نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل األشخاص بالسكك الحدیدیة 

الف ملون و غ. : ص192 - . 2003, دار ھومة للطباعة و النشر: الجزائر  - . مختار رحماني دمحم/ القضاء 
  .سم24; مصور 

 731669961ك .م.د.ر -. 183 -  133.? .?: ???????  190 - 187.? . ?: ???????????? 

822/01-346-1, 822/02-346-1 

  مروان , دمحم  .1442
دار الھالل للخدمات : الجزائر  -. نبیل صقر, مروان دمحم] / نص مطبوع[الدفوع الجوھریة في المواد الجزائیة 

  ).الموسوعة القضائیة الجزائریة( - . سم 21; . إیض. : ص 230 -. 2003, یةاإلعالم
 9947802000ك .م.د.ر

205/01-347-1, 205/02-347-1 

  مصطفى عبد السمیع , دمحم  .1443
بدیوي ابراھیم عالم , مصطفى عبد السمیع دمحم/  action Research] = نص مطبوع[البحث اإلجرائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 303 - . 2007, دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان  - . 01.ط - . اسماعیل دمحم الفقي
 995707458Xك .م.د.ر - . 393-303. : ? -?: ???????????? 

69/01-001.4-1, 69/02-4-001-1 

  السید خلف , دمحم  .1444
السید خلف ] / نص مطبوع.... [إیجار وبیع المحل التجاري و التنازل عن المحال التجاریة والصناعیة والمھنیة 

  .سم24; . إیض. : ص 586 -. 1998, دار الكتب القانونیة). : م.د( -. دمحم
 9775237297ك .م.د.ر

296/01-346-1, 296/02-346-1 

  السید خلف , دمحم  .1445
خلف  السید........ / شرح أحكام إنعقاد البیع وأركانھ] : نص مطبوع. [عقد البیع في ضوء الفقھ وأحكام النقض

 .سم 24; . إیض. : ص 903 -. 2000, دار الفكر والقانون. : القاھرة - . 02. ط -. دمحم

85/01-346-1, 85/02-346-1 



  السید خلف , دمحم  .1446
فسخ عقد اإلیجار لعدم الوفاء باألجرة و تكرار التأخیر في الوفاء بھا في ضوء الفقھ وأحكام محكمة النقض 

; . إیض. : ص 279 -. 1998, دار الكتب القانونیة. : م.د -. 02.ط -. د خلف دمحمالسی] / نص مطبوع[الحدیثة 
 .سم 24

959/01-346-1, 959/02-346-1 

  بن حمودة , لیلى  .1447
, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. بن حمودة لیلى] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 211 -. 2009
 9789961653500ك .م.د.ر - . 101 - 179: ?  - ? : ???????  206 - 102: ?  -? : ???????????? 

634/01-341-1, 634/02-341-1 

  بن حمودة , لیلى  .1448
مجد المؤسسة الجامعیة : بیروت  - . 1.ط - . بن حمودة لیلى] / نص مطبوع[اإلستخدام السلمي للفضاء الخارجي 

  .سم 24; . إیض. : ص 592 -. 2008, التوزیعللدراسات والنشر و
 9953463704ك .م.د.ر - . 576 - 575: ?  -? : ???????????? 

680/01-341-1, 680/02-341-1 

  بدر , أحمد  .1449
دار قباء للطباعة : القاھرة  -. بدر أحمد] / نص مطبوع[مقدمة في علم المكتبات والمعلومات الدولي والمقارن 

  .سم 24; إیض . : ص 372 -. 2001 ,والنشروالتوزیع
 9773032639ك .م.د.ر - . 15 - 11.: ?  - ? : ??????  341 - 334. : ? -? : ???????????? 

11/01-020-1 

  ثروت عبد العال , أحمد  .1450
دار : القاھرة  - . ثروت عبد العال أحمد] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للحریات العامة بین النص و التطبیق 

  .سم24; . ص358 -. 2004, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 9247404977ك .م.د.ر - . 256 - 242.: ? ?: ???????????? 

410/01-346-1, 410/02-346-1 

  خالد عبد الفتاح , دمحم  .1451
دار الكتب : مصر  - . خالد عبد الفتاح دمحم] / نص مطبوع[دعوى اإللغاء فى ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا 

  .سم24; . إیض. : ص 562 -. دار شتات للنشر, القانونیة
 6168386977ك .م.د.ر

920/01-347-1, 920/02-347-1 

  خالد عبد الفتاح , دمحم  .1452
في ] : نص مطبوع. [الوسیط في تأدیب أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات و ضباط الشرطة و العاملین بالمحاكم

المركز القومي لإلصدارات . : القاھرة -. 01.ط - . خالد عبد الفتاح دمحم. / ریة العلیاضوء أحكام المحكمة اإلدا
 .سم 24; . إیض. : ص  329 -. 2009, القانونیة

133/01-343-1, 133/02-343-1 



  خالد عبد الفتاح , دمحم  .1453
] : نص مطبوع[ 2008عام موسوعة الطعون في االحكام اإلداریة في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا حتى 

. ص 706 -. 2009, المركز القومي اإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط -. خالد عبد الفتاح دمحم/ الجزء الثاني 
  .سم 25; . إیض: 
 97762231821ك .م.د.ر

810.2/01-347-1, 810.2/02-347-1 

  خالد عبد الفتاح , دمحم  .1454
] : نص مطبوع[ 2008یة في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا حتى عام موسوعة الطعون في األحكام اإلدار

. ص 359 -. 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط -. خالد عبد الفتاح دمحم/ الجزء األول 
  .سم 25; . إیض: 
 97762231820ك .م.د.ر

810.1/01-347-1, 810.1/02-347-1 

  منصور حسین , دمحم  .1455
دار الجامعة الجدیدة : القاھرة  -. حسین منصور دمحم] / نص مطبوع[ضمان صالحیة المبیع للعمل مدة معلومة 

 .سم24; ص 102 - . 2004, للنشر

723/01-346-1 

  حسین عبد العال , دمحم  .1456
. حسین عبد العال دمحم/ نة دراسة تطبیقیة مقار] : نص مطبوع[الرقابة اإلداریة بین علم اإلدارة والقانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 441 -. 2004, دارالفكر الجامعي: اإلسكندریة  -
 ???????????? :? .- ? :.404 - 428 . 

178/01-342-1, 178/02-342-1 

  یسري السید , دمحم  .1457
دار المعرفة : ت بیرو -. 1.ط -. یسري السید دمحم/ في ضوء الكتاب والسنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص 743 -. 2006, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789953850313ك .م.د.ر - . 725 - 723.: ? -. ?: ????????????

1051/01-346-1, 1051/02-346-1 

  دغیش , أحمد  .1458
, للنشر والتوزیعدار ھومة : الجزائر  -. دغیش أحمد] / نص مطبوع[التنزیل في قانون األسرة الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2009
 9789961653418ك .م.د.ر - . 242 - 235: ?  -? : ???????????? 

1035/01-346-1, 1035/02-346-1 

  سامي , دمحم  .1459
: القاھرة  - . سامي دمحم/ عقد اإلیجار األصلي و التعاقد من الباطن ] : نص مطبوع[األسس القانونیة لعقود اإلیجار 

  .سم 24; . إیض. : ص 577 - . 2009, دار الكتاب الحدیث
 9773500559ك .م.د.ر - . 515-562: ? - ?: ???????????? 7

923/01-346-1, 923/02-346-1 



  سراب ثامر , أحمد  .1460
 -. 1.ط -. سراب ثامر أحمد] / نص مطبوع[المركز القانوني للمقاتل غیر الشرعي في القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 978614401231ك .م.د.ر - . 283 - 271.: ? -? : ????????????

738/01-341-1, 738/02-341-1 

  كمال عبد هللا , دمحم  .1461
. 1.ط - . كمال عبد هللا دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة الخطف في قانون مكافحة اإلرھاب والعقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2012, دار الحامد: عمان  -
 9789957326104ك .م.د.ر -. 214 -  207. : ?: ????????????

779/01-345-1, 779/02-345-1 

  عمادعیسى صالح , دمحم  .1462
دمحم فتحي عبد , دعیسى صالح دمحمعما/ األسس النظریة والتطبیقات العملیة ] : نص مطبوع[المكتبات الرقمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 - . 2006, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة  -. 01.ط - . الھادي
 9772709791ك .م.د.ر - . 286 - 273. : ? -? : ???????????? 

69/01-020-1 

  علي عبد الفتاح , دمحم  .1463
اإلسكندریة  -. علي عبد الفتاح دمحم/ دعوى اإللغاء  - مشروعیة مبدأال] : نص مطبوع[الوجیز في القضاء اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص  419 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة: 
 9773284794ك .م.د.ر

354/01-342-1, 354/02-342-1 

  عبد الباسط جاسم , دمحم  .1464
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -  .1.ط -. عبد الباسط جاسم دمحم] / نص مطبوع[إبرام العقد عبر األنترنت 

  .سم 25; . إیض. : ص 311 -. 2010
 9786144010549ك .م.د.ر - . 301 - 281: ?  -? : ???????????? 

1096/01-346-1, 1096/02-346-1 

  عبد الرحمن توفیق , أحمد  .1465
شمل أسباب التبریر واإلشتراك وی: الجزء الثاني] : نص مطبوع[محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات 

 -. 1.ط -. عبد الرحمن توفیق أحمد/ الجرمي والعقوبة وتطبیقاتھا وأھدافھا وخصائصھا واألسباب التي تؤثر فیھا 
  .سم 24; . إیض. : ص  287 - . 2005, دار وائل للنشر و التوزیع. : عمان

 9957116290ك .م.د.ر - . 281.: ?: ????????????

472.2/01-345-1, 472.2/02-345-1 

  عبد الرحمن توفیق , أحمد  .1466
] / نص مطبوع[الجرائم التي تقع على االموال في قانون العقوبات األردني وفق آحر التعدیالت التي طرات علیھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 437 -. 2000, دار وائل للنرو التوزیع: عمان  - . عبد الرحمن توفیق أحمد
 9957114964ك .م.د.ر

652/01-345-1, 652/02-345-1 



  عبد الرحمن توفیق , أحمد  .1467
, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. عبد الرحمن توفیق أحمد] / نص مطبوع[علم اإلجرام والعقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 335 -. 2012
 9789957167745ك .م.د.ر - . 336 - 335.: ? -? : ????????????

776/01-345-1, 776/02-345-1 

  عبد الرحمان توفیق , أحمد  .1468
نشأة علم اإلجرام وعوامل اإلجرام الداخلیة والخارجیة مقرونا ] : نص مطبوع[دروس في علم اإلجرام 

. ص 200 -. 2006, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط - . عبد الرحمان توفیق أحمد/ بإحصاءات جنائیة 
  .سم 24; . إیض: 

 9957116355ك .م.د.ر - . 198 - 197.: ? -?: ????????????

165/01-345-1, 165/02-345-1 

  عبد الفتاح عبد الرزاق , دمحم  .1469
, دار الدجلة: عمان  -. عبد الفتاح عبد الرزاق دمحم] / نص مطبوع[النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام 

  .سم 25; . إیض. : ص 429 -. 2009
 9789957710705ك .م.د.ر

491/01-341-1, 491/02-341-1 

  فؤاد عبد المنعم , أحمد  .1470
فؤاد / بحث من الناحیة الدستوریة مع المقارنة بالدیمقراطیات الحدیثة ] : نص مطبوع[مبدأ المساواة في اإلسالم 

  .سم 24; . ضإی. : ص 325 -. 2002, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة  -. عبد المنعم أحمد
 3245125977ك .م.د.ر -.  272 - 224.: ? -. ?: ??????? .  314 - 273.:? -. ?: ???????????? 

134/01-342-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1471
 - الجنائي  - اإلداري  - التجاري  -المرافعات -المسقط في القانون المدني ] : نص مطبوع. [التقادم المكسب 

دار الفكر . : اإلسكندریة -. أحمدعابدین دمحم. / العمل و التأمینات اإلجتماعیة -ة األحوال الشخصی - الجوي 
 .سم 24; . إیض. : ص 484 -. 2002, الجامعي

1/01-343-1, 1/02-343-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1472
 -أحوالھ  - إجراءاتھ  -محل الطعن  -طبیعة خصوصة النقض ] : نص مطبوع[الطعن بالنقض في المواد الجنائیة 

 -). ت.د(, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم... / نظریة العقوبة المبررة - سقوطھ  - مفترضاتھ 
  .سم 24; . إیض. : ص 423

 9770397172ك .م.د.ر

105/01-345-1, 105/02-345-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1473
مراقبة المحادثات السلكیة و  -التسجیل الصوتي ] : ص مطبوعن[األدلة الفنیة للبراءة واإلدانة في المواد الجنائیة 

الكلب  -تسجیل حدیث األخرس  -مراقبة المحادثات السلكیة والالسلكیة  -التسجیل الصوتي  -الالسلكیة 
 .سم 24; . إیض. : ص 130 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . أحمدعابدین دمحم... / البولیسي

80/01-345-1, 80/02-345-1 



  أحمدعابدین ,دمحم  .1474
. / الجھالة  - اإلنكار  - التزویر] : نص مطبوع. [حجیة األوراق الرسمیة و العرفیة و طرق الطعن علیھا

 .سم 24; . إیض. : ص 136 -. 1990, المكتب العربي الحدیث. : اإلسكندریة -. أحمدعابدین دمحم

318/01-346-1, 318/02-346-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1475
توقیع أعضاءھیئة  -التوقیع بحسب درجات القید ] : نص مطبوع[توقیع المحامي على صحف الدعاوى والطعون 

 .سم 24; . إیض. : ص 112 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم......... / 

19/01-347-1, 19/02-347-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1476
دراسة شاملة لكیفیة الطعن ] : نص مطبوع[ط في طرق الطعن على األحكام المدنیة والتجاریة والشرعیة الوسی

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . أحمدعابدین دمحم...... / على األحكام المذكورة بالطرق العادیة و غیر العادیة 
 .سم 24; . إیض. : ص 448 -). ت.د(

48/01-347-1, 48/02-347-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1477
........ / الدفع بعدم صالحیة المحكمة للفصل في موضوع الدعوى ] : نص مطبوع[الدفوع في جرائم المخدرات 

 .سم24; . إیض. : ص 204 -). دت ( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم

67/01-347-1, 67/02-347-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1478
منشأة : اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم] / نص مطبوع[التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث 

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 256 -. 2002, المعارف
 9770310026ك .م.د.ر

168/01-347-1, 168/02-347-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1479
 - . 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم] / نص مطبوع.. [إجراءات الدعوى مدنیا و جنائیا

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 681
 1102703977ك .م.د.ر

385/01-347-1, 385/02-347-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1480
ن الجنائیة الخاصة و موسوعة القیود و األوصاف في الجنایات و الجنح و المخالفات في قانون العقوبات و القوانی

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم/ الجزء األول ] : نص مطبوع[الملحقة بھما و المكملة 
 .سم 23; . ص 1542 -. 1997, الجامعیة

15.1/01-348-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1481
عقوبات و القوانین الجنائیة الخاصة و موسوعة القیود و األوصاف في الجنایات و الجنح و المخالفات في قانون ال

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. أحمدعابدین دمحم/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الملحقة بھما و المكملة 
 .سم 23; . ص 2490 -. 1997, الجامعیة



15.2/01-348-1 

  أحمدعابدین ,دمحم  .1482
لجنایات والجنح والمخالفات في قانون العقوبات ا] : نص مطبوع[الموسوعة الذھبیة في القیود واألوصاف 

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. عبد العزیز محمود سالم, أحمدعابدین دمحم........ / والقوانین الجنائیة الخاصة
 .سم 23; . ص 850 -. 2001

833/01-345-1, 833/02-345-1 

  خیر الدین عبد اللطیف ,دمحم  .1483
نص [لحقوق اإلنسان ودورھا في تفسیر حمایة الحقوق والحریات األساسیة لألفراد والجماعات اللجنة األوروبیة 

; . ص503 -. 2005, مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب: القاھرة  - . خیر الدین عبد اللطیف دمحم] / مطبوع
  .سم24

 957401977ك .م.د.ر

1-341-1228/01 

  أحمد، منصور دمحم   .1484
دار النھضة : القاھرة  -. منصور دمحم أحمد] / نص مطبوع[الحقة على دستوریة القوانین في فرنسا الرقابة ال

  .سم 24; . إیض. : ص 259 -. 2012, العربیة
???????????? :? .- ? : .241 - 254 . 

571/01-342-1, 571/02-342-1 

  دمحم، أبو زھرة   .1485
, دار الفكر العربي: القاھرة  -. أبو زھرة دمحم] / نص مطبوع[ الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2014
 306616ك .م.د.ر

1421/01-346-1, 1421/02-346-1 

  دمحم، وائل عبد هللا   .1486
 Analyzing Content of curriculum] = نص مطبوع[تحلیل محتوى المنھج في العلوم اإلنسانیة 

humanities  /دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان  - . ریم أحمد عبد العظیم, وائل عبد هللا دمحم ,
  .سم 24; . إیض. : ص 504 -. 2012

???????????? :? .-? :.497 - 504. 

140/01-001.4-1, 140/02-001.4-1 

  أحمد، إبراھیم التجاني   .1487
إبراھیم ] / نص مطبوع[ي القوانین اإلجرائیة والجنائیة السودانیة نظریة البطالن وأثرھا على الحقوق الشرعیة ف

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2012, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض  - . التجاني أحمد
 9786038006948ك .م.د.ر - . 424 - 419.: ? -? : ????????????

866/01-347-1, 866/02-347-1 

  صر دمحم، دمحم ن  .1488
 -. 2013, دار الرایة للنشر والتوزیع: عمان  - . دمحم نصر دمحم] / نص مطبوع[الوافي في عقود التجارة الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 224
 9789957544515ك .م.د.ر -. 224 -  169.: ? - . ?: ???? 168 - 159.:? -. ?: ????????????



922/01-341-1, 922/02-341-1 

  نصر  دمحم، دمحم  .1489
دار الكتب : بیروت  -. 1.ط - . دمحم نصر دمحم] / نص مطبوع[التنظیم الدولي لحقوق المدنیین تحت اإلحتالل 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2013, العلمیة
 9782745176899ك .م.د.ر -. 198 - 191.: ? -? : ????????????. 189 - 179.: ? -? : ?????

834/01-341-1, 834/02-341-1 

  دمحم، دمحم نصر   .1490
 Criminal evidence between islamic and] = نص مطبوع[اإلثبات الجنائي بین الشریعة والقانون 

positive law  /سم 24; إیض . : ص 253 -. 2013, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. دمحم نصر دمحم.  
 9782745176929ك .م.د.ر - .  244 - 235.: ? -. ?: ????????????

980/01-345-1, 980/02-345-1 

  دمحم، دمحم نصر   .1491
. : ص 504 -. 2012, دار الرایة للنشروالتوزیع: عمان  -. دمحم نصر دمحم] / نص مطبوع[أحكام وقواعد التنفیذ 

  .سم 24; . إیض
 9789957544560ك .م.د.ر

908/01-347-1, 908/02-347-1 

  دمحم، دمحم نصر   .1492
دمحم /  al-wasait] = نص مطبوع[سؤولیة التأدیبیة للموظف العام في التشریعات المقارنة الوسیط في حدود الم

  .سم24; . إیض. : ص253 -. 2013, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. 01.ط - . نصر دمحم
 9782745176912ك .م.د.ر - .  242 - 229. : ?. ?: ???????????? 

252/01-344-1, 252/02-344-1 

  دمحم نصر  دمحم،  .1493
مركز الدراسات : مصر  -. 1.ط - . دمحم نصر دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة من الفساد 

  .سم 25; . إیض. : ص 290 -. 2014, العربیة للنشر والتوزیع
 978977677650409ك .م.د.ر - . 288 - 261.: ? -.?: ????????????

1064/01-345-1, 1064/02-345-1 

  دمحم، دمحم نصر   .1494
 - . 1.ط -. دمحم نصر دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة إلنتھاك الخصوصیة المعلوماتیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 140 -. 2016, مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع: مصر 
 9789776504073ك .م.د.ر - . 137 - 131.: ?-. ?: ????????????

1073/03-345-1, 1073/01-345-1 

  دمحم، دمحم نصر   .1495
دمحم نصر / دراسة تطبیقیة على المحكمة الجنائة الدولیة ] : نص مطبوع[الحمایة اإلجرائیة أمام المحاكم الدولیة 

  .سم25; . إیض. : ص283 -. 2016, مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع: االسكندریة  -. دمحم
 9789777960052ك .م.د.ر - . 271-278? -?.??????

114/01-341-1, 114/02-341-1 



  أحمد، محرز   .1496
. ص191 -]. ت.د[, ن.د: الجزائر  -. محرز أحمد] / نص مطبوع[نظام اإلفالس في القانون التجاري الجزائري 

 .سم24; 

1-346-1580/01 

  أحمد، أزھار ھاشم   .1497
 -. أزھار ھاشم أحمد] / نص مطبوع[طات األقالیم في النظام الفدرالي تنظیم العالقة بین السلطة المركزیة وسل

  .سم 24; . إیض. : ص 277 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط
 9789776223837ك .م.د.ر - . 265 - 251.: ? -. ?: ????????????

549/01-342-1, 549/02-342-1 

  دمحم، نصر دمحم   .1498
 431 -. 2013, دار الرایة للنشر والتوزیع: عمان  -. نصر دمحم دمحم] / نص مطبوع[صول الدفوع والمحاكمات أ

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789957544577ك .م.د.ر - . 431 - 429.: ? -. ?:????????????

903/01-347-1, 903/02-347-1 

  دمحم، مقاتلي   .1499
جامعة یحي : المدیة  -. مقاتلي دمحم; أیت عكاش ناصر الدین] / نص مطبوع[المسؤولیة العقدیة لمقاول البناء 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و102 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.98 - 102  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-448/01, M. 346-448/02 

  دمحم، بن أحمد   .1500
بن أحمد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للحقوق العمالیة في التشریع الجزائري والمصري 

  .سم 25; . إیض. : ص 186 -. 2017, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم
 9789777292849ك .م.د.ر - . 179 - 167.: ? -.?: ????????????

1092/01-345-1, 1092/02-345-1 

  دمحم، بوزیان   .1501
جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . بوزیان دمحم] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للحیازة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و90 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????? : ?-  ? :84 - 86  

 2014/2013: المدیة : نون العقاري القا: ماستر 

M. 346-348/01, M. 346-348/02 

  دمحم، بوعزة عبد الھادي   .1502
خلیل , إدریس لكریني, بوعزة عبد الھادي دمحم] / نص مطبوع[دراسات في القانون الدولي و الشؤون الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 324 -. 2014, دار مجدالوي للنشر و التوزیع: عمان  -. حسین
 9789957025502ك .م.د.ر

1132/01-341-1, 1132/02-341-1 



  دمحم، بلعجال   .1503
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. بلعجال دمحم; عامر یاسین] / نص مطبوع[أدلة اإلثبات في المواد المدنیة 

  .قر ص مضغوط. + سم30×.سم21; . و67 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(
 ???????????? : ?-  ? :61 - 63  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-369/01, M. 346-369/02 

  دمحم، ثامر كامل   .1504
 - . 1. ط -. ثامر كامل دمحم; برھان غلیون/ الرؤى العالمیة و اإلسالمیة و العربیة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  ).41; كتب المستقبل العربي ( - . سم24; . إیض. : ص400 -. 2005, حدة العربیةمركز دراسات الو: بیروت 
 9789953450889ك .م.د.ر -. 

191/01-341-1, 191/02-341-1 

  دمحم، باقر جاسم   .1505
دار صفاء للنشر : األردن  -. 1.ط - . باقر جاسم دمحم] / نص مطبوع[نقد مفھوم القانون في الخطاب التاریخي 

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2012, مؤسسة دار الصادق الثقافیة: العراق ;  والتوزیع
 9789957247898ك .م.د.ر - . 147 - 131.: ? -. ?: ????????????. 127 -  104.: ? -. ?: ?????

205/01-340-1, 205/02-340-1 

  لیلى، حمادي   .1506
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. لیلىحمادي ] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و124 - . 2014/2013, )الحقوق
 ???????????? : ?-  ? :126 - 128  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-357/01, M. 346-357/02 

  دمحم، جاسم   .1507
 - . 2014, دار البدایة ناشرون وموزعون: عمان  - . جاسم دمحم] / ص مطبوعن[اإلرھاب األمریكي في العراق 

  .سم 24; . ص 226
 9789957822842ك .م.د.ر - . 222 -219.: ? ?: ?????????????

900/01-341-1, 900/03-341-1 

  أحمد، یاسین بوھنتالة   .1508
 - . یاسین بوھنتالة أحمد/ لتشریع الجزائري دراسة في ا] : نص مطبوع[القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة 

  .سم24; . إیض. : ص 279 -. 2015, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9789777531085ك .م.د.ر - .  271 - 259. : ? -. ?: ???????????? 

1040/01-345-1, 1040/02-345-1 

  دمحم، خیاطین   .1509
جامعة : المدیة  -. خیاطین دمحم; لطرش بالل] / نص مطبوع[الوالیة والبلدیة  تقییم الالمركزیة في ظل قانوني

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و70 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.66 - 67  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 



M. 343-211/01, M. 343-211/02 

  دمحم، روبحي   .1510
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . روبحي دمحم; مداوي حمزة] / نص مطبوع[المركز القانوني للموظف الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و74 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.68 - 69  

 2016/2015: المدیة : لیة قانون دولي وعالقات دو: ماستر 

M. 341-89/01, M. 341-89/02 

  لیلى، طھراوي   .1511
جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . طھراوي لیلى; لبوخ أمینة] / نص مطبوع[تسجیل العقارات كإجراء جبائي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و113 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(فارس 
 ??????? : ? -  ? :89 - 107  ???????????? : ?-  ? :109 - 113  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-377/01, M. 346-377/02 

  دمحم، عوض   .1512
 - . 1998, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عوض دمحم/ القسم العام ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

 ).لمكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیةا( - . سم 24; . إیض. : ص 760

10/01-345-1, 10/02-345-1 

  دمحم، عوض   .1513
; . إیض: ص  325 -). ت.د(, مؤسسة الثقافة الجامعیة) : م.د( -. عوض دمحم] / نص مطبوع[مبادئ علم اإلجرام 

 .سم 24

244/01-345-1, 244/02-345-1 

  دمحم، عوض   .1514
, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عوض دمحم] / نص مطبوع[الجنائي اإلسالمي دراسات في الفقھ 

  .سم 24; . ص 351 -.). ت.د(
????? : ?- ? :.313 - 342. 

411/01-345-1 

  دمحم، علیالت   .1515
ة الدكتور جامع. : المدیة -. علیالت دمحم; بوشریط دمحم األمین] / نص مطبوع[البناء غیر الشرعي في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 30; . و 80 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -لیسانس

M. 346-328/01 

  دمحم، عبد الباسط جاسم   .1516
: دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لتعامالت التجاریة اإللكترونیة تنازع اإلختصاص القضائي الدولي في ا

 -. عبد الباسط جاسم دمحم......... / الضوابط الحدیثة لالختصاص -الضوابط التقلیدیة لالختصاص القضائي الدولي 
  .سم24; . إیض. : ص655 - . 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9786144015865ك .م.د.ر



1067/01-341-1, 1067/02-341-1 

  أحمد، عبد الرحمن توفیق   .1517
تعریفھا وأركانھا : ویشمل الجریمة: الجزء األول] : نص مطبوع[محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات 

 -. وفیق أحمدعبد الرحمن ت/ العامة واالخاصة واألعذار القانونیة واألسباب القانونیة والظروف القضائیة المخففة 
  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2006, دار وائل للنشر و التوزیع. : عمان -. 1.ط

 9957116274ك .م.د.ر - . 235 - 234.: ? -? : ???????????? 

472.1/01-345-1, 472.1/02-345-1 

  أحمد، عبد العزیز محمود   .1518
 -. عبد العزیز محمود أحمد/  21ي القرن الخدیعة الكبرى ف] : نص مطبوع[اإلحتالل األمریكي للعراق 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2011, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 978977438230430ك .م.د.ر - .  316 - 303.: ? -. ?: ???????.  302 - 281.: ? -. ?: ???????.

839/01-341-1, 839/02-341-1 

  مدني،حكیم   .1519
: المدیة  - . حكیم مدني; دمحم ولید قوادري; شریف منیر] / نص مطبوع[لمستوى المحلي ھیئات التداول على ا

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم 31; . و46 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-23/01 

  یلیو راضي ، مازن ل  .1520
دار : عمان  - . حیدر أدھم عبد الھادي, مازن لیلیو راضي/ الحریات األساسیة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص  260 - . 2007, قندیل
 9789957250553ك .م.د.ر

546/01-341-1, 546/02-341-1 

  فضل هللا , دمحمإسماعیل  .1521
اإلسكندریة  -. 1.ط - . فضل هللا دمحمإسماعیل] / نص مطبوع[الغربي و الفكر اإلسالمي حقوق اإلنسان بین الفكر 

  .سم24; . إیض. : ص310 -. 2005, مكتبة بستان المعرفة: 
 6956015977ك .م.د.ر -. 307- 299: ?- ?: ????????????.

223/01-341-1, 223/02-341-1 

  إیلیا أبي خلیل ، رودریك   .1522
حقوق ] : نص مطبوع[القانون الدولي الحدیث بین الواقعیة السیاسیة والحاكمیة العالمیة موسوعة العولمة و

/ اإلتحاد األروبي  -منظمة التجارة العالمیة  -القانون البیئي العالمي  - المحكمة الجنائیة الدولیة  -اإلنسان 
  .سم 24; . إیض. : ص 751 - .2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. رودریك إیلیا أبي خلیل

 9786144013045ك .م.د.ر -. 751 -  689. : ? -. ?: ????????????  688 - 597. : ? -. ?: ??????? 

954/01-341-1, 954/02-341-1 

  سلیمان , أحمیة   .1523
 - . ان أحمیةسلیم/ عالقة العمل الفردیة ] : نص مطبوع[التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري 

  .سم21; . ص347 -. 1994, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 3665024ك .م.د.ر



1-344-15/01 

  سلیمان , أحمیة  .1524
 -. سلیمان أحمیة] / نص مطبوع. [آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان اإلجتماعي في القانون الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2003, ةدیوان المطبوعات الجامعی. : الجزائر -. 2.ط
 5035309961ك .م.د.ر -. 221-222: ?-?: ???????????? 

33/01-344-1, 33/02-344-1 

  أحمیة، سلیمان   .1525
. / الجزء الثاني: عالقة العمل الفردیة ] : نص مطبوع. [التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة. : رالجزائ -. سلیمان أحمیة
 029809961×ك .م.د.ر - . 391-400: ?  -? : ????????????

15.2/01-344-1, 15.2/02-344-1 

  أحمیة، سلیمان   .1526
. / األول الجزء: مبادىء قانون العمل ] : نص مطبوع. [التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 127 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة.. : الجزائر -. سلیمان أحمیة
 9961007581ك .م.د.ر - . 123-127: ?  -? : ???????????? 

15.1/01-344-1, 15.1/02-344-1 

  أحمیة، سلیمان   .1527
. سلیمان أحمیة/ القانون اإلتفاقي ] : نص مطبوع[قانون عالقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن 

  .سم 27; . إیض. : ص 439 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -
 9789961015209ك .م.د.ر - . 433 - 427.: ? -. ?: ????????????

264/01-344-1, 264/02-344-1 

  أحمیة، سلیمان   .1528
: الجزائر  -. 2.ط -. سلیمان أحمیة] / نص مطبوع[شریع الجزائري الوجیز في قانون عالقات العمل في الت

  .سم 22; . إیض. : ص 396 -. 2015, دیوان المطبوعات الجامعیة
 9789961015216ك .م.د.ر - . 389 - 383.: ? -.?: ????????????

265/01-344-1, 265/02-344-1 

  أحمدي ، نبیل   .1529
كلیة الحقوق : الجزائر  -. نبیل أحمدي; فتحي بلعربي] / ص مطبوعن[دور التفتیش في الكشف عن الجریمة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 74 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 73  

 2018/2017) : یةجامعة المد(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-96/01, M. 345-96/02 

  دمحمي ، كریمة   .1530
. الجزائر -المدیة  - . كریمة دمحمي; صفیة العزازي] / نص مطبوع[تنظیم وسیر مرفق الحالة المدنیة في الجزائر 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 82 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .76 - 79  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-466/01 

  فریدة , دمحمي  .1531
 -. 2000, لجامعیةدیوان المطبوعات ا. : الجزائر -. فریدة دمحمي] / نص مطبوع. [الحیازة و التقادم المكسب

  .سم 24; . إیض. : ص 186
 6661004671ك .م.د.ر - . 187 - 171.: ? -. ?: ???????????? 

305/01-346-1, 305/02-346-1 

  دمحمي، آمال   .1532
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. آمال دمحمي] / نص مطبوع[أحكام تقادم العقوبة في التشریع الجزائي الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 66 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(  السیاسیة
???????????? :? .- ? :.51 - 53.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-71/01, M. 345-71/02 

  دمحمي، أمین   .1533
جامعة یحي فارس : المدیة  - . دمحم أمین العرباوي, أمین دمحمي] / نص مطبوع[یة للنزاع الجمركي التسویة اإلدار

  .قرص مضغوط. + سم 30× سم  21; . و 70 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
???????????? :? .-? :.64 - 65.  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-261/01, M. 343-261/02 

  دمحمي، خالد   .1534
كلیة الحقوق : الجزائر  -. خالد دمحمي] / نص مطبوع[الخطأ المھني بین النص القانوني وأعمال السلطة التقدیریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 75 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.70 - 72.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-330/01, M. 343-330/02 

  دمحمي، حاتم   .1535
, مركز النشر الجامعي: تونس  -. بشیر المنوبي الفرشیشي, حاتم دمحمي] / نص مطبوع[التنازل عن الحق العیني 

  .سم 24; . یضإ. : ص 675 -. 2011
 9789973376367ك .م.د.ر - . 634 - 591.: ? -? : ????????????

1238/01-346-1 

  دمحمي، عبد الحق   .1536
 -. شعیب عروسي, عبد الحق دمحمي] / نص مطبوع[النظام القانوني لإلمتیاز غیر القابل للتحویل الى تنازل 

. + سم 21× . سم 30; . و 74 - . 2018/2017, )ارسجامعة یحي ف(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.66 - 70  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر



M. 346-540/01, M. 346-540/02 

  دمحمي، فریدة   .1537
المؤسسة الوطنیة للفنون : الجزائر  - . فریدة دمحمي/ نظریة الحق ] : وعنص مطب[المدخل للعلوم القانونیة 

  .سم21; . ص219 -. 1998, المطبعیة
???????????? :?.203-?.208 

1-340-209/01 

  دمحمین منصور ، مجدي دمحم   .1538
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. مجدي دمحم دمحمین منصور] / نص مطبوع[دور البنوك التجاریة في عقد الرھن التجاري 

  .سم 25; . إیض. : ص 331 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة
 9789776413337ك .م.د.ر - . 321 - 311. : ? -. ?: ???????????? 

1426/01-346-1, 1426/02-346-1 

  سید , دمحمین  .1539
) م.د( -. سید دمحمین] / عنص مطبو[حقوق اإلنسان بین النظریة و التطبیق في مجال إستراتیجیات حمایة الطفولة 

  .سم24; . إیض. : ص 512 -). ت.د(, )ن.د: (
 9775586062ك .م.د.ر -. 499-505: ? -?: ???????????? 

333/01-341-1, 333/02-341-1 

  دمحم , أحمدعابدین   .1540
دمحم / الجھالة  -اإلنكار  - التزویر ] : نص مطبوع[قوة الورقة الرسمیة والعرفیة في اإلثبات وطرق الطعن علیھا 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 134 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أحمدعابدین
 9770310247ك .م.د.ر

166/01-347-1, 166/02-347-1 

  دمحم , أحمدعابدین  .1541
دعوى التزویر  -  دعوى صحة التوقیع-دعوى صحة التعاقد ] : نص مطبوع[أصول التقاضي في بعض الدعاوى 

الكتب ( -. سم24; . إیض. : ص 520 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . دمحم أحمدعابدین..... ... / 
  ).القانونیة

 9770313386ك .م.د.ر

260/01-347-1, 260/02-347-1 

  مجلس األمة   .1542
مجلس / والعملیات الدستوریة الوطنیة  54ثورة أول نوفمبر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 288 -. 2008نوفمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. األمة
  غیر منتظمة

 2008نوفمبر , 21.ع, الفكر البرلماني: في 

21/01 340-2- ع  /P, 21/02 340- 2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1543
ءة سیاسیة قانونیة في خطاب رئیس الجمھوریة بمناسبة قرا] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

. : ص 208 -. 2007سبتمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/  -اإلحتفال بعید اإلستقالل والشباب 
  .سم 27; . إیض



  غیر منتظمة
 2007سبتمبر , 17.ع, الفكر البرلماني: في 

17/01 340-2- ع  /P, 17/02 340- 2-ع  /P 

  ألمة مجلس ا  .1544
مجلس / وحقوق الشعوب واإلنسان  1954ثورة أول نوفمبر] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 264 - . 2007دیسمبر, مجلس األمة: الجزائر  -. األمة
  غیر منتظمة

 2007دیسمبر , 18.ع, الفكر البرلماني: في 

18/01 340-2- ع  /P, 18/02 340- 2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1545
الجزائر  -. مجلس األمة/ مسیرة اإلنتخاب التعددیة في الجزائر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 152 -. 2007ماي , مجلس األمة: 
  غیر منتظمة

 2007ماي , 16.ع, الفكر البرلماني: في 

16/01 340-2- ع  /P, 16/02 340- 2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1546
مسؤولیة النظام الرقابي الوطني في حمایة المصلحة العامة من ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
  .سم 27; . إیض. : ص 232 -. 2007فیفري , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ مخاطر الفساد 

  غیر منتظمة
 2007فیفري , 15.ع, الفكر البرلماني: في 

15/01 340-1- ع  /P, 15/02 340- 1-ع  /P 

  مجلس األمة   .1547
, مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ مبادرة تعدیل الدستور ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 240 -. 2006جوان 
  غیر منتظمة

 2006جوان , 13.ع, الفكر البرلماني: في 

13/01 340-2- ع  /P, 13/02 340- 2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1548
عملیة تنفیذ المیثاق من أجل السلم والمصالحة ومنطق الدولة ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني
  .سم 27; . إیض. : ص 304 -. 2006أفریل , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ القویة والعادلة 

 2006أفریل , 12.ع, الفكر البرلماني: في 

12/01 340-2- ع  /P, 12/02 340- 2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1549
. / رسالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى البرلمانیین العرب] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 232 -. 2006جانفي , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2006جانفي , 11.ع, الفكر البرلماني: في 



11/01 340-1- ع  /P, 11/02 340- 1-ع  /P 

  مجلس األمة   .1550
مسؤولیة  - اإلستفتاء  - تحت مجھر أعضاء مجلس األمة  2007قانون المالیة لسنة  - مجلس األمة في عامھ التاسع 

مجلس : الجزائر  -. مجلس األمة/  ]نص مطبوع..... [البرلمانات الوطنیة في إقامة نظام عدالة منصفة وفعالة 
  .سم 27; . إیض. : ص 232 -. 2006نوفمبر , األمة

  غیر منتظمة
 2006نوفمبر, 14.ع, الفكر البرلماني: في 

14/01 340-1- ع  /P, 14/02 340- 1-ع  /P 

  مجلس األمة   .1551
 2005سبتمبر  29...1962جویلیة  5...1954أول نوفمبر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

. 2005أكتوبر , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة/ منطلقات وطنیة عظمى من أجل الحریة والتشیید والسلم 
  .سم 27; . إیض. : ص 216 -

  غیر منتظمة
 2005أكتوبر , 10.ع, الفكر البرلماني: في 

10/01 340-1- ع  /P, 10/02 340- 1-ع  /P 

  مجلس األمة   .1552
الضمانات البرلمانیة لتطبیق إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , لمانيالفكر البر

  .سم 27; . إیض. : ص 212 -. 2005مارس , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة/ ضد المرأة 
  غیر منتظمة

 2005مارس , 08.ع, الفكر البرلماني: في 

8/01 340-1- ع  /P, 8/02 340-1-ع  /P 

  مجلس األمة   .1553
ونظام الحكم  1954قیم ثورة أول نوفمبر  - 2000- 1954تواصل مع روح المجد وعزیمة التأسیس والتحدیث 

الئحة مجلس األمة  -لبنان نموذجا ...من االزمة إلى الوئام واإلصالح...المصالحة الوطنیة -... الوطني الراشد
: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع... [البرلمان وعملیات -المواطنة الصالحة  -حول برنامج الحكومة 

  .سم 27; . إیض. : ص 208 - . 2004دیسمبر , مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2004دیسمبر , 7.ع, الفكر البرلماني: في 

7/01 340-2- ع  /P, 7/02 340-2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1554
تقدیم بیان  -برلمان وسیاسة اإلصالحات الوطنیة الشاملة ال] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

; . إیض. : ص 300 -. 2005جویلیة , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ السیاسة العامة إلى مجلس األمة 
  .سم 27

  غیر منتظمة
 2005جویلیة , 09.ع, الفكر البرلماني: في 

9/01 340-1- ع  /P, 9/02 340-1-ع  /P 

  مة مجلس األ  .1555
/ دور نظام اإلنتخابات الحرة في ترسیخ مصداقیة البناء المؤسساتي في الجزائر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني 

  .سم 27; . إیض. : ص 214 -. 2004جویلیة , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة



  غیر منتظمة
 2004جویلیة , 6.ع, الفكر البرلماني: في 

6/01 340-2- ع  /P, 6/02 340-2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1556
المركز الدستوري لمنصب  -اإلنتخابات الرئاسیة في الجزائر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 204 -. 2009مارس , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ رئیس الجمھوریة 
  غیر منتظمة

 2009س مار, 22.ع, الفكر البرلماني: في 

22/01 340-2- ع  /P, 22/02 340- 2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1557
إلى تعزیز ...من تثبیت األركان...البناء المؤسساتي في الجزائر] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 246 -. 2004أفریل , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة. / المصداقیة
  تظمةغیر من

 2004أفریل , 5.ع, الفكر البرلماني: في 

5/01 340-2- ع  /P, 5/02 340-2-ع  /P 

  مجلس األمة   .1558
رد السید رئیس الحكومة على إنشغاالت وتساؤالت أعضاء مجلس األمة حول برنامج  - البرلمان وقوانین المالیة 

المشروع الوطني  - نیة في تنظیم الثورة المؤسسة البرلما:المجلس الوطني للثورة الجزائریة -الحكومة الجدیدة 
. ص 288 -. 2003أكتوبر , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة] / نص مطبوع... [إلقامة نظام الدولة القویة 

  .سم 27; . إیض: 
  غیر منتظمة

 2003أكتوبر , 4.ع, الفكر البرلماني: في 

4/01 340-1- ع  /P 

  مجلس األمة   .1559
الجزائر  -دور المجالس البرلمانیة العلیا في ترقیة الدیمقراطیة ] : نص مطبوع[لفكر البرلماني ا, الفكر البرلماني

; . إیض. : ص200 -. 2003مارس , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ ونظام اإلقتصاد الجدید والعولمة 
  .سم 27

  غیر منتظمة
 2003مارس , 2.ع, الفكر البرلماني: في 

2/01 340-1- ع  /P, 2/02 340-1-ع  /P 

  مجلس األمة   .1560
 -.. المیاه  - 2007أبرز نشاطات المجلس خالل سنة  - 2008التدابیر الجدیدة في قانون المالیة , مجلس األمة

, مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[والتربیة أولیات األسئلة الشفویة .. السكن  -.. النقل 
  .سم 30; . إیض. : ص 34 - . 2007دیسمبر  -نوفمبر 

أبرز نشاطات المجلس  - 2008التدابیر الجدیدة في قانون المالیة =  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
  والتربیة أولیات األسئلة الشفویة.. السكن  - .. النقل  -.. المیاه  - 2007خالل سنة 

 ISSN 11122641, 2007دیسمبر  - نوفمبر , 33.ع, مجلس األمة: في 

33/01 340-27- ع /P 



  مجلس األمة   .1561
اللجنة المتساویة  -نشأة وتطور نظام الغرفتین البرلماني ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

. ص 222 -. 2002دیسمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ األعضاء في النظام الدستوري الجزائري 
  .سم 27; . إیض: 

  غیر منتظمة
 2002دیسمبر , 1.ع, الفكر البرلماني: في 

01/ 1ع -P/340-2, 02/ 1ع -P/340-2 

  مجلس األمة   .1562
 -دور الھیآت البرلمانیة في تعمیق الحوار المتوسطي ] : : نص مطبوع[األمن عن طریق الحوار , مجلس األمة

بدعوة من مجلس األمة رئیس مجلس  -مة موضوع ملتقى دولي بمجلس األ" األمیر عبد القادر وحقوق اإلنسان "
. : ص 50 -. 2008جوان  -ماي , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ الشیوخ الموریتاني في الجزائر 

  .سم 30; . إیض
  األمن عن طریق الحوار=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین

 ISSN 11122641, 2008جوان  -ماي , 36.ع, مجلس األمة: في 

36/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1563
أسئلة التنمیة  - أعضاء المجلس یناقشون برنامج الحكومة خمسة مرتكزات في ثالث أولویات , مجلس األمة

نص [ 2008دورة الخریف تفتتح بدایة سبتمبر ویمیزھا مناقشة قانون المالیة لسنة  - البشریة في برنامج الحكومة 
  .سم 27; . إیض. : ص 38 -. 2007جویلیة  -جوان , مجلس األمة: ئر الجزا -. مجلس األمة] / مطبوع

أعضاء المجلس یناقشون برنامج الحكومة خمسة مرتكزات في =  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
دورة الخریف تفتتح بدایة سبتمبر ویمیزھا مناقشة  -أسئلة التنمیة البشریة في برنامج الحكومة  - ثالث أولویات 

  2008ن المالیة لسنة قانو
 2007جویلیة  -جوان , 31.ع, مجلس األمة: في 

31/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1564
أعضاء الغرفتین یلتقون في  -أعضاء الشعب عبر ممثلیھ : التعدیل الدستوري في رحاب البرلمان , مجلس األمة

نص .... [نضموا إلى أسرة المجلس أعضاء إ7: بعد تعیینھم ضمن الثلث الرئاسي  -دورة برلمانیة خاصة 
  .سم 30; . إیض. : ص 58 -. 2008أكتوبر  -سبتمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / مطبوع

أعضاء الشعب عبر : التعدیل الدستوري في رحاب البرلمان =  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
أعضاء إنضموا 7: بعد تعیینھم ضمن الثلث الرئاسي  - ة خاصة أعضاء الغرفتین یلتقون في دورة برلمانی - ممثلیھ 

  ....إلى أسرة المجلس 
 ISSN 11122641, 2008أكتوبر  - سبتمبر , 37.ع, مجلس األمة: في 

37/01 340-27- ع  /P 

  مجلس األمة   .1565
ة لتنفیذ مخطط عمل الحكوم -مجلس األمة یحیي موقف الجزائر الثابت وھبة التضامن الشعبي , مجلس األمة

] / نص مطبوع..... [الحصیلة مقنعة .. برنامج رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة مع الثقة في المستقبل 
  .سم 30; . إیض. : ص 50 -. 2008دیسمبر  -نوفمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة

 -زائر الثابت وھبة التضامن الشعبي مجلس األمة یحیي موقف الج=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
الحصیلة .. مخطط عمل الحكومة لتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة مع الثقة في المستقبل 

  .....مقنعة 
 ISSN 11122641, 2008دیسمبر  - نوفمبر , 38.ع, مجلس األمة: في 



38/01 340-27- ع /P, 38/02 340- 27-ع /P 

  مة مجلس األ  .1566
في محاضرة : رئیس مجلس الشیوخ اإلیطالي -ماي الموعد المتجدد مع الممارسة الدیمقراطیة  17, مجلس األمة

: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[المسألة األمنیة من أولویات السیاسات األوروبیة  -بمقر مجلس األمة 
  .مس 27; . إیض. : سم 34 -. 2007أفریل  -مارس , مجلس األمة

رئیس مجلس  -ماي الموعد المتجدد مع الممارسة الدیمقراطیة  17=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
  المسألة األمنیة من أولویات السیاسات األوروبیة -في محاضرة بمقر مجلس األمة : الشیوخ اإلیطالي

 2007أفریل  -مارس , 30.ع, مجلس األمة: في 

30/01 340-27- ع /P, 30/02 340- 27-ع /P 

  مجلس األمة   .1567
إلى تأكید الیقین بتجاوز ... من زرع االمل - 2007رئیس الجمھوریة یوقع قانون المالیة لسنة , مجلس األمة
البرلمانیون األفالرقة یشیدون بإنجازات عھدة رئیس : لإلتحاد البرلماني اإلفریقي  29المؤتمر ال - الصعوبات 

دیسمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع... [تم السنةمجلس األمة یخت -مجلس األمة 
  .سم 27; . إیض. : ص 54 -. 2006

من زرع  - 2007رئیس الجمھوریة یوقع قانون المالیة لسنة =  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
البرلمانیون األفالرقة : لماني اإلفریقي لإلتحاد البر 29المؤتمر ال - إلى تأكید الیقین بتجاوز الصعوبات ... االمل

  ...مجلس األمة یختتم السنة -یشیدون بإنجازات عھدة رئیس مجلس األمة 
 2006دیسمبر , 28.ع, مجلس األمة: في 

28/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1568
ئیس المجلس في بدعوى من نظیریھ ر -قراءة في المؤشرات قبل موعد المناقشة : قانون المالیة, مجلس األمة

مجلس ] / نص مطبوع[زیارات إستطالعیة إاى والیات من شرق البالد  -وسویسرا ...زیارة رسمیة إلى روسیا
  .سم27; . إیض. : ص 34 -. 2006أكتوبر  -سبتمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. األمة

بدعوى  -موعد المناقشة  قراءة في المؤشرات قبل: قانون المالیة=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
زیارات إستطالعیة إاى والیات من شرق  -وسویسرا ...من نظیریھ رئیس المجلس في زیارة رسمیة إلى روسیا

  البالد
 2006أكتوبر  - سبتمبر , 27.ع, مجلس األمة: في 

27/01 340-3- ع /P 

  مجلس األمة   .1569
شھرا  18في أقل من 48الدورة ال - نھایة السنة  قبل...رئیس الجمھوریة یعلن عن تعدیل الدستور, مجلس األمة

 - ماي , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[للجنة التنفیذیة لإلتحاد البرلماني اإلفریقیبالجزائر 
  .سم 27; . إیض. : سم 34 -. 2006جوان 

 - قبل نھایة السنة ...وررئیس الجمھوریة یعلن عن تعدیل الدست=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
  شھرا للجنة التنفیذیة لإلتحاد البرلماني اإلفریقیبالجزائر 18في أقل من 48الدورة ال

 2006جوان  -ماي , 26.ع, مجلس األمة: في 

26/01 340-27- ع /P, 26/02 340- 27-ع /P 

  مجلس األمة   .1570
: الجزائر  -. مجلس األمة: / الرئاسیة 2009إنتخابات أفریل ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 264 -. 2009جویلیة , مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2009جویلیة , 23.ع, الفكر البرلماني: في 



23/01 340-2- ع /P, 23/02 340-2-ع /P 

  مجلس األمة   .1571
جانفي , مجلس األمة: الجزائر  -. األمةمجلس / مجلس األمة ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 232 -. 2010
  غیر منتظمة

 2010جانفي , 24.ع, الفكر البرلماني: في 

24/01 340-2- ع /P, 24/02 340-2-ع /P 

  مجلس األمة   .1572
 -. األمة مجلس/ إنطالقة مجلس األمة في عھدتھ الثالثة ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 288 -. 2010أفریل , مجلس األمة: الجزائر 
  غیر منتظمة

 2010أفریل , 25.ع, الفكر البرلماني: في 

25/01 340-2- ع /P, 25/02 340-2-ع /P 

  مجلس األمة   .1573
مجلس : الجزائر  -. مجلس األمة/ الھیئات المحلیة في الجزائر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 328 -. 2010نوفمبر , األمة
  غیر منتظمة

 2010نوفمبر , 26.ع, الفكر البرلماني: في 

26/01 340-2- ع /P, 26/02 340-2-ع /P 

  مجلس األمة   .1574
/ جزائر فلسفة اإلصالحات السیاسیة والدستوریة الجاریة في ال] : نص مطبوع[الفكر الرلماني , الفكر الرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 256 -. 2012أفریل , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2012أفریل , 29.ع, الفكر البرلماني: في 

29/01 340-2- ع /P 

  مجلس األمة   .1575
سة الوطنیة المؤس: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[الندوة الثانیة : إستقاللیة القضاء , دراسات ووثائق

  .سم 21; . إیض. : ص 100 -. 1999, لإلتصال والنشر واإلشھار
 1999, إستقاللیة القضاء: في 

18/01-340/P 

  مجلس األمة   .1576
: الجزائر  -. مجلس األمة/  Le droit et la société] = نص مطبوع[القانون والمجتمع , درسات ووثائق

  .سم 21; . إیض. : ص 98 -. 2001, ارالمؤسسة الوطنیة لإلتصال والنشر واإلشھ
 ?????? - ?????  

 2001, القانون والمجتمع: في 

19/01-340/P 



  مجلس األمة   .1577
المؤسسة الوطنیة لإلتصال : الجزائر  - . مجلس األمة] / نص مطبوع[الذكرى األولى لتأسیس مجلس األمة 

  .سم 21; . إیض. : ص 61 -. 1999جانفي , والنشر واإلشھار
 1999جانفي , الذكرى األولى لتأسیس مجلس األمة:  في

20/01-340/P 

  مجلس األمة   .1578
 Les] = نص مطبوع[الموارد المائیة رھان القرن الحادي والعشرین وتحدي اإلنسانیة , منشورات مجلس األمة

ressources en eau défi de l'humanité au 21 siécle  /جوان , ألمةمجلس ا: الجزائر  -. مجلس األمة
  .سم 23; . إیض. : ص 96 -. 2003

 2003جوان , الموارد المائیة رھان القرن الحادي والعشرین وتحدي اإلنسانیة: في 

15/01-340/P 

  مجلس األمة   .1579
 -. مجلس األمة/ البرلمان وإستراتیجیة اٍألمن اإلقتصادي ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 240 -. 2008جویلیة , مجلس األمة :الجزائر 
  غیر منتظمة

 2008جویلیة , 20.ع, الفكر البرلماني: في 

20/01 340-2- ع /P, 20/02 340-2-ع /P 

  مجلس األمة   .1580
: الجزائر  -. مجلس األمة/ برنامج الحكومة أمام مجلس األمة ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 232 -. 2004جویلیة , مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2004جویلیة , 6.ع, الفكر البرلماني: في 

6.1/01 340-2- ع /P, 6.1/02 340- 2-ع /P 

  مجلس األمة   .1581
رئیس  -و إرادة البناء .. إعتزاز وطني یتعمق باإلصالحات : الذكرى الخمسون لإلستقالل الوطني , مجلس األمة

والبرلمان ركن من أركان دولة الحق والقانون .... اإلنتخابات التشریعیة لم تكن مجرد موعد إنتخابي : لس المج
  .سم 30; . إیض. : ص 54 -. 2012جویلیة  -جوان , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[

  تصدر كل شھرین
 2012جویلیة  -جوان , 52.ع, مجلس األمة: في 

52/01 340-27- ع /P, 52/02 340- 27-ع /P 

  مجلس األمة   .1582
 -وثقل التحدیات ... إرادة الصعود: إفریقیا  - اللجنة التنفیذیة لإلتحاد البرلماني اإلفریقي بالجزائر , مجلس األمة

نص " [والدور العربي الممكن ... صناعة القرار األمریكي " الدكتور كلوفیس مقصود ضیف مجلس األمة 
  .سم 30; . إیض. : ص 34 -. 2006أفریل  - مارس , مجلس األمة: الجزائر  -. األمة مجلس] / مطبوع

  تصدر كل شھرین
 2006أفریل  -مارس , 25.ع, مجلس األمة: في 

25/01 340-27- ع /P, 25/02 340- 27-ع /P 



  مجلس األمة   .1583
 -  2010البرمانج الخماسي على أعتاب الشروع في ... بیان السیاسة العامة: الوزیر األول یعرض, مجلس األمة

المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة  - تحسین اإلطار المعیشي في طلیعة األولویات : 2011قانون المالیة  - 2014
. : ص 98 -. 2010دیسمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[ضمان التوازن الثالثي  -

  .سم 27; . إیض
على أعتاب الشروع ... بیان السیاسة العامة: الوزیر األول یعرض=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین

 - تحسین اإلطار المعیشي في طلیعة األولویات : 2011قانون المالیة  - 2014 -  2010في البرمانج الخماسي 
  ضمان التوازن الثالثي -المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة 

 2010دیسمبر , 44.ع, مجلس األمة: في 

44/01 340-27- ع /P, 44/02 340- 27-ع /P 

  مجلس األمة   .1584
بیان : الملف  -اإلرادة الشعبیة .... سبتمبرالموعد مع 29 -معبرإلى السلم والتنمیة .. المصالحة , مجلس األمة

 28; . إیض. : ص 76 -. 2005أوت , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[السیاسة العامة 
  .سم

  تصدر كل شھرین
 2005أوت , 21.ع, مجلس األمة: في 

21/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1585
مجلس : الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[ 2012حصیلة نشاطات المجلس خالل سنة , مجلس األمة

  .سم 27; . إیض. : ص 100 -. 2012, األمة
  100 - 82: ? -? : ????? -. سنویة

 2012, مجلس األمة: في 

56-342-04/051 

  مجلس األمة   .1586
دیسمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ مجلس األمة ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 226 -. 2003
 2003دیسمبر , خ.ع, الفكر البرلماني: في 

01/ 340- 2-خ ع /P 

  مجلس األمة   .1587
: الجزائر  - . مجلس األمة/ تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , انيالفكر البرلم
  .سم 27; . إیض. : ص 235 -. 2003جوان , مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2003جوان , 3.ع, الفكر البرلماني: في 

3/01 340-2- ع /P 

  مجلس األمة   .1588
/ دراسات ووثائق ] = نص مطبوع[حالة الجزائر : النظم البرلمانیة المقارنةالجوانب التأسیسیة والتشریعیة في 

  .سم 20; . إیض. : ص 135 -. 1998دیسمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة
 1998دیسمبر , دراسات ووثائق: في 

17/01-340/P 



  مجلس األمة   .1589
: الجزائر  - . مجلس األمة] / نص مطبوع[عریة أمسیة ش: ذكرى األولى لتأسیس مجلس األمة, مجلس األمة
  .سم 20; . إیض. : ص  61 -. 1999جانفي , مجلس األمة

 1999جانفي , مجلس األمة: في 

20/02-340/P, 20/03-340/P 

  مجلس األمة   .1590
/ ھوریة والجم 1954مبادرة المجتمع ورموز ثورة أول نوفمبر ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 424 -. 2011نوفمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة
  غیر منتظمة

 2011نوفمبر , 28.ع, الفكر البرلماني: في 

28/01 340-2- ع /P, 28/02 340-2-ع /P 

  مجلس األمة   .1591
الجزائر  -. مجلس األمة] / طبوعنص م) [ما ینتظر المواطن من برلمانھ(الیوم العالمي للدیمقراطیة , مجلس األمة

  .سم 20; . إیض. : ص 78 -. 2011سبتمبر  14, منشورات مجلس األمة: 
  9789947961131ك .م.د.ر

 2011سبتمبر  14, مجلس األمة: في 

25/01-340/P 

  مجلس األمة   .1592
نیة الشاملة وتعمیق مبادرة تعزیز سیاسة اإلصالحات الوط] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 240 - . 2011أفریل , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة/ المسار الدیمقراطي 
  غیر منتظمة

 2011أفریل , 27.ع, الفكر البرلماني: في 

27/01 340-2- ع /P 

  مجلس األمة   .1593
, مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة/ حلیة اإلنتخابات الم] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 320 -. 2012أكتوبر 
  غیر منتظمة

 2012أكتوبر , 30.ع, الفكر البرلماني: في 

30/01 340-2- ع /P 

  مجلس األمة   .1594
اإلنسان في دور اإلصالحات السیاسیة في عملیة ترقیة حقوق ] : نص مطبوع[الفكر البرلماني , الفكر البرلماني

  .سم 27; . إیض. : ص 246 -. 2013مارس , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة/ الجزائر 
  غیر منتظمة

 2013مارس , 31.ع, الفكر البرلماني: في 

31/01 340-2- ع /P 

  مجلس األمة   .1595
, مجلس األمة :الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[ 2011 - 2010حصیلة نشاطات المجلس , مجلس األمة



  .2; . إیض. : سم 30 -. 2011 - 2010
 2011 - 2010, مجلس األمة: في 

53-342-04/051 

  مجلس األمة   .1596
" = حالة الجزائر"نشاط الیونسكو والمنظمات الدولیة ] : نص مطبوع[تطور سیاسات التراث الثقافي في العالم 

Evolition des politiques du patrimoine culturel dans le monde  /الجزائر  -. مجلس األمة :
  .سم 22; . إیض. : ص 96 - . 2011ماي  18, منشورات مجلس األمة

 9789947961087ك .م.د.ر -. ???? - ?????  -. غیر منتظمة

05-341-04/051 

  مجلس األمة   .1597
 20األربعاء ":الواقع واآلفاق: ةالتجربة البرلمانیة الجزائری] : "نص مطبوع[البرلمان والدیمقراطیة في الجزائر 

منشورات مجلس : الجزائر  -. مجلس األمة/  2012أكتوبر  4الخمیس ":البرلمان والمواطنة" - 2012جوان 
  .سم 23; . إیض. : ص 152 -. 2012, األمة

 9789947961162ك .م.د.ر -. ???? - ????? 

26/01-340/P 

  مجلس األمة   .1598
/  La Formation et l'Emploi en Algérie] = نص مطبوع[غیل في الجزائر التكوین والتش, مجلس األمة
  .سم 23; . إیض. : ص 192 -. 2011, منشورات مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة

  9789947961063ك .م.د.ر -. ???? - ????? 
 مجلس األمة: محتوي في 

01-344-04/051 

  مجلس األمة   .1599
وباإلجماع عبد القادر بن صالح  - ... زز بكفاءات وشخصیات على إثر التجدید النصفيالمجلس یتع, مجلس األمة

نص [والتحدیات القائمة ...الجبھات المفتوحة: مخطط عمل الحكومة - 2013قانون المالیة  - رئیسا للمجلس 
  .سم 30; . إیض. : ص 78 -. 2012دیسمبر  -نوفمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / مطبوع

 - ... المجلس یتعزز بكفاءات وشخصیات على إثر التجدید النصفي=  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین
الجبھات : مخطط عمل الحكومة - 2013قانون المالیة  - وباإلجماع عبد القادر بن صالح رئیسا للمجلس 

  والتحدیات القائمة...المفتوحة
 2012ر دیسمب - نوفمبر , 54.ع, مجلس األمة: في 

54/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1600
واألفاق في ضوء ...المسار والتجربة  - إلى الثنائیة ...التجدید النصفي الخامس من الغرفة الواحدة, مجلس األمة
. إیض. : ص 30 - . 2013فیفري  - جانفي , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة] / نص مطبوع[اإلصالحات 

  .سم 30; 
المسار  - إلى الثنائیة ...التجدید النصفي الخامس من الغرفة الواحدة=  11122641د .م.د.ر -. شھرینتصدر كل 
  واألفاق في ضوء اإلصالحات...والتجربة 

 2013فیفري  -جانفي , 55.ع, مجلس األمة: في 

55/01 340-27- ع /P, 55/02 340- 27-ع /P 



  مجلس األمة   .1601
: الجزائر  -. مجلس األمة/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ات ومواقف كلم: تحت قبة البرلمان, مجلس األمة
  .سم 30; . إیض. : ص 383 -. 2012, مجلس األمة

 2012, 2.ج, مجلس األمة: في 

2/01-54-340/P 

  مجلس األمة   .1602
:  الجزائر -. مجلس األمة/ الجزء األول ] : نص مطبوع[كلمات ومواقف : تحت قبة البرلمان, مجلس االمة
  .سم 30; . إیض. : ص 239 -. 2012, مجلس األمة

 2012, 1.ج, مجلس األمة: في 

1/01-54-340/P 

  مجلس األمة   .1603
 Numéro spécial : Le= المنازعات الضریبیة : عدد خاص ] : نص مطبوع[مجلة مجلس الدولة 

contentieux fixal  /مجلس األمة: الجزائر  -. عبد الرزاق زوینة, عبد الحفیظ مختاري, مجلس األمة ,
 ).مجلة مجلس الدولة( - . سم 24; . إیض. : ص 310 -. 2003

01/ 340- 46-خ ع /P 

  مجلس األمة   .1604
 - بعد التجدید النصفي مجلس األمة ینصب ھیاكلھ ] : نص مطبوع[كرونولوجیا اإلنتخابات الرئاسیة , مجلس االمة

تأكید لمسعى المصالحة ... 2004أفریل  8 -اإلفریقي لإلتحاد البرلماني  27الجزائر تستضیف المؤتمر 
  .إیض. : ص 32 - . 2004, مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس األمة/ واإلستقرار 

  تصدر كل شھرین
 مجلس االمة: محتوي في 

14/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1605
... فة التعاون والتكامل مع البرلمانترسیخ ثقا - خیار دعم اإلستقرار یفتح الطریق الى التنمیة : رئیس المجلس

مجلس ( - . سم 30; . إیض. : ص 32 -. 2004سبتمبر , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[
  ).16العدد ; األمة 

 تصدر كل شھرین

16/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1606
البرلمان  -حدة ومجلس األمن المسؤولیة مجلس األمة یدعو الى وقف العدوان على العراق ویحمل األمم المت

... رئیس المجلس یؤكد على انتظام جلسات -یجتمع بغرفتیھ ویستقبل جاك شیراك رئیس الجمھوریة الفرنسیة 
مجلس ( - . سم 30; . إیض. : ص 40 -. 2003أفریل , مجلس األمة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[

  ).8عدد ; األمة 
 وفةتواترات غیر معر

8/01 340-27- ع /P, 8/02 340-27-ع /P 

  مجلس األمة   .1607
. : الجزائر -. 1.ط -. مجلس األمة] / نص مطبوع. [أعضاء مجلس األمة یناقشون قانون إستعادة الوئام المدني



  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 1999جویلیة , .المؤسسة الوطنیة لإلتصال والنشر واإلشھار
 198 - 182: ?  - ? : ???????  - . تواترات غیر معروفة

70-342-04/051 

  مجلس األمة   .1608
رئیسیة مجلس الششیوخ البلجیكي  -....رئیس المجلس یؤكد تعمیق توجھات اإلصالح : في افتتاح دورة الخریف 

 . :ص32 -. 2004, المؤسسة الوطنیة للطبع واإلشھار: الجزائر  - . مجلس األمة] / نص مطبوع........... [في 
  ).17عدد ; مجلس األمة ( -. سم28; . إیض

 تصدر كل شھرین

17/01 340-27- ع /P, 17/02 340- 27-ع /P 

  مجلس األمة   .1609
.... رئیس مجلس الشیوخ الشیلي في زیارة رسمیة إلى الجزائر -بعد التجدید النصفي انتخاب الرئیس باإلجماع 

; . إیض. : ص32 -. 2004, للطبع واإلشھار المؤسسة الوطنیة: الجزائر  -. مجلس األمة] / نص مطبوع[
  ).13عدد; مجلس األمة ( - . سم28

 تصدر كل شھرین

13/01 340-27- ع /P 

  مجلس األمة   .1610
 01, مجلس األمة. : الجزائر -. مجلس األمة/  Santé et environnement] = نص مطبوع. [الصحة والبیئة

  ).األمة مجلس( - . سم 24; . إیض. : ص 136 -. 2003جویلیة 
 تواترات غیر معروفة

21/01-340/P, 21/02-340/P 

  مجلس االمة   .1611
تقوى ...والمشاركة المرتقبة ...خطوة إلرساء الحكامة : 2012ماي  10اإلنتخابات التشریعیة , مجلس األمة

مسؤولون : ستجدید ھیاكل المجل -... البرلمان القادم ھل سیعكس حضورا الئقا للمرأة - ... بالسلوك المواطني
 54 -. 2012فیفري  - جانفي , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس االمة] / نص مطبوع... [حافظوا عن مواقعھم

  .سم 27; . إیض. : ص
خطوة إلرساء الحكامة : 2012ماي  10اإلنتخابات التشریعیة =  11122641د .م.د.ر -. تصدر كل شھرین

تجدید  - ... البرلمان القادم ھل سیعكس حضورا الئقا للمرأة -... واطنيتقوى بالسلوك الم...والمشاركة المرتقبة ...
  ...مسؤولون حافظوا عن مواقعھم: ھیاكل المجلس

 2012فیفري  -جانفي , 50.ع, مجلس األمة: في 

50/01 340-27- ع /P 

  مجلس االمة   .1612
حمایة البیئة  -حیط یعني العنایة باإلنسان اإلھتمام بالم: من قضایا الصحة والبیئة, أفكار حرة في الثقافة البرلمانیة
نص [ال تنمیة مستدامة بدون بیئة صحیة  -التوازن البیئي ضرورة حتمیة  -تستدعي حلوال جریئة وعاجلة 

. : ص 151 -. 2005أوت , مجلس األمة: الجزائر  - . مجلس االمة/  Santé et Environnement] = مطبوع
  .سم 23; . إیض

 ????? - ??????  
 2005أوت , أفكار حرة في الثقافة البرلمانیة:  في

24/01-340/P, 24/02-340/P 



  مجلس الدولة   .1613
, مجلس الدولة] : م.د[ -. مجلس الدولة/  Revue du conseil d'etat] = نص مطبوع[مجلة مجلس الدولة 

  .ص 314 -. 2003
 تصدر كل أسبوعین

3/01 340-46- ع /P, 3/02 340-46-ع /P 

  أحالم  لجلط،  .1614
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. أحالم لجلط; شھرة سمانة] / نص مطبوع[حق اإلرتفاق في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 76 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-303/01 

  لجلط، سفیان   .1615
: الجزائر  -. سفیان محي الدین, سفیان لجلط] / نص مطبوع[ضمانات المحاكمة العادلة في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 70 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.61 - 65.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-67/01, M. 345-67/02 

  لجلط، فواز   .1616
بن  -  1جامعة الجزائر : الجزائر  -. فواز لجلط] / نص مطبوع[الضمانات الدستوریة لحمایة مبدأ الشرعیة 

  .سم30×.سم21; . و525 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق( -دة یوسف بن خ
 ???????????? :? .- ? :.480 - 504  

 2015/2014: الجزائر : القانون الدستوري والقانون اإلداري : دكتوراه 

T. 342 - 02/01 

  مدلسي ، مراد   .1617
انین في الدستور الجزائري لسنة في مدى ثنائیة سلطة المبادرة بالقو] : نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

 Revue du conseil= الحدود الدستوریة لرقابة الرأي العام ودوره في إرساء الدیمقراطیة  - 1996
constitutionnel  /المجلس : الجزائر  - ]. و آخرون...[, عبد المجید جبار, دمحم بوسلطان, مراد مدلسي

  ).06.ع; مجلة المجلس الدستوري ( - . سم 24; . إیض. : ص 229 -. 2016, الدستوري الجزائري
 مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر

6/01 340-45- ع /P 

  ) الھند(مجمع الفقھ الإلسالمي  .1618
] = نص مطبوع[القانون الدولي اإلسالمي في ضوء كتابات و إجتھادات اإلمام األوزاعي و اإلمام الشیباني 

International islamic law  /2011, دار الثقافة للنشر و التوزیع: لبنان  -). الھند(جمع الفقھ الإلسالميم . - 
  .ص 24; . إیض. : ص 415

 9789957166946ك .م.د.ر

1027/01-341-1, 1027/02-341-1 

  إخلف، عزالدین   .1619
كلیة (ارس جامعة یحي ف: المدیة  - . عزالدین إخلف] / نص مطبوع. [الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة 



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و96 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.79 - 87  ???????????? :? .- ? :.89 - 93  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-17/01, M. 345-17/02 

  أشرف , ندا  .1620
نص . [الشخصیة للمسلمین وغیرالمسلمین وفقا للمبادئ التي أرستھا أحكام محكمة النقض الدلیل في األحوال

 .سم 24; . إیض. : ص 662 - . 1997, المكتب الفني للموسوعات القانونیة. : القاھرة -. أشرف ندا] / مطبوع

144/01-346-1, 144/02-346-1 

  أشرف , ندا  .1621
................ / الشھادة -اإلقرار  -الدفوع  - الدعوى ] : نص مطبوع[الشرعیة األصول القضائیة في المرافعات 

 .سم 24; . إیض. : ص 398 -). ت.د(, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . أشرف ندا

69/01-347-1, 69/02-347-1 

  مروة , ھیام  .1622
 -األشغال العامة  - اإلستمالك  -الكبرى و طرق إدارتھا  المرافق العامة] : نص مطبوع[القانون اإلداري الخاص 

  .سم24; . إیض. : ص376 -. 2003, مجد: بیروت  -. 1.ط - . مروة ھیام/ التنظیم المدني 
 9953427453ك .م.د.ر - . 370. : ?: ???????????? 

278/01-342-1, 278/02-342-1 

  میال، وحیدة   .1623
جامعة : المدیة  - . وحیدة میال; أمال غفاري] / نص مطبوع[ملیة اإلداریة القیادة اإلداریة و دورھا في الع

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و43 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق( الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-87/01 

  ھد ، دمحم أمین مجا  .1624
 -معوشي / تزویر المحررات  -تزویر النقود ] : نص مطبوع[الجرائم المخلة بالثقة العامة في التشریع الجزائري 

. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: المدیة  - الجزائر  -. دمحم أمین مجاھد; سفیان
  .رص مضغوطق. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 95 -

 ???????????? :? .- ? : .88 - 91  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-126/01, M. 345-126/02 

  مداني فاتح   .1625
الجزائر  -. قاسیمي أحمد, اتحمداني ف] / نص مطبوع[الضمانات القانونیة لتطبیق القاعدة الدستوریة في الجزائر 

قرص . + سم31×.سم21; . و74 -. 2018- 2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .وضغوط

.????????????:?.69 -72?.  
 2018- 2019: الجزائر : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-339/01, M. 343-339/02 



  أسامة أبو الحسن , مجاھد  .1626
دار النھضة العربیة للنشر . : القاھرة -. أسامة أبو الحسن مجاھد] / نص مطبوع. [عن الضرر الجنسي التعویض
  .سم24; . إیض. : ص 208 -. 2002, والتوزیع

 2336304977ك .م.د.ر - . 193-205: ?- ? : ?????????????? 

21/01-344-1, 21/02-344-1 

  أسامة أبو الحسن , مجاھد  .1627
 151 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أسامة أبو الحسن مجاھد] / نص مطبوع[نترنت التعاقد عبر اإل

  .سم24; . ص
 9765237977ك .م.د.ر

459/01-346-1 

  مخانق، عبد هللا   .1628
عبد هللا ] / نص مطبوع[حمایة الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة في إطار المنظمات الدولیة اإلقلیمیة 

  .سم30×.سم12; . و 170 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . نقمخا
????????????  

 2013/2012: المدیة : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-42/01, T. 341-42/02 

  نیابة مدیریة االرشیف و التوثیق   .1629
 Bulletin Officielle de l'Enseignement] : نص مطبوع[النشرة الرسمیة لتعلم العالي و البحث العلمي 

Supérieur et de la Recherche Scientifique  /نیابة : بن عكنون  -. نیابة مدیریة االرشیف و التوثیق
 .سم 27; . ص 299 -. 2011الثالثي األول , مدیریة االرشیف و التوثیق

5.1/01 340-65- ع /P 

  التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة نیابة العمادة لما بعد   .1630
نیابة ] / نص مطبوع[ 2009-06 -  05حمایة المال العام ومكافحة الفساد یومي , أشغال الملتقى الوطني الثاني

, جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة
  .سم 30; . ضإی. : ص 740 - . 2009/2008

 2009/2008, أشغال الملتقى الوطني الثاني: في 

90.2/01-340/P, 90.2/02-340/P 

  نیابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة   .1631
نص [ 2010ماي  13 - 12یومي : مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید, أشغال الملتقى الوطني الثالث

, كلیة الحقوق: المدیة  - . نیابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة] / مطبوع
  .سم 30; . إیض. : ص 293 - . 2010/2009

  تواترات غیر معروفة
 2010/2009, أشغال الملتقى الوطني الثالث: في 

90.3/01-340/P, 90.3/02-340/P 

  البحث العلمي والعالقات الخارجیة نیابة العمادة لما بعد التدرج و  .1632
نیابة ] / نص مطبوع[ 2012ماي  17 - 16الحمایة القانونیة للمستھلك یومي , أشغال الملتقى الوطني الخامس

. ص 320 -. 2012/2011, كلیة الحقوق: المدیة  -. العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة
  .سم 30; . إیض: 



  یر معروفةتواترات غ
 2012/2011, أشغال الملتقى الوطني الخامس: في 

90.5/01-340/P, 90.5/02-340/P 

  نیابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة   .1633
أفریل  28 - 27الحفظ العقاري وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائریومي , أشغال الملتقى الوطني الرابع

, كلیة الحقوق: المدیة  - . نیابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجیة] / نص مطبوع[ 2011
  .سم 30; . إیض. : ص 224 - . 2011/2010

  تواترات غیر معروفة
 2011/2010, أشغال الملتقى الوطني الرابع: في 

90.4/01-340/P, 90.4/02-340/P 

  میشال , میاي  .1634
دیوان : الجزائر  -. 2.ط -. میشال میاي/ مقدمة في نقد القانون الدستوري ] : نص مطبوع[القانون دولة 

  .سم22; . إیض. : ص 304 -. 1990, المطبوعات الجامعیة
. 

55/01-342-1, 55/02-342-1 

  عبد الناصر زیاد , ھیاجنھ  .1635
 Environmental. = مع شرح التشریعات البیئیة النظریة العامة للقانون البیئي] : نص مطبوع[القانون البیئي 

law - the general theory with explanation of environmental legislations  / عبد الناصر زیاد
  .سم 24; . إیض. : ص 343 - . 2012, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط - . ھیاجنھ

 9789957161521ك .م.د.ر - . 343 - 329.: ? - ? : ????????????. 328 - 267.: ? - ? : ???????

214/01-344-1, 214/02-344-1 

  مداحي ، نور الدین   .1636
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. نور الدین مداحي; ابراھیم حمدیني] / نص مطبوع[التراضي في الصفقات العمومیة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .63 - 66  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-497/01 

  نجار ، عبد هللا   .1637
كلیة الحقوق . : الجزائر -المدیة  -. ارعبد هللا نج] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 499 -. 2020/2019, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .435 - 473  

 2020/2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-56/01, T. 346-56/02 

  علي جمعة , محارب  .1638
دار : اإلسكندریة  -. علي جمعة محارب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة 

  .سم24; . إیض. : ص 982 -. 2004, المطبوعات الجامعیة
???????????? :? .- ? :.929 - 968. 



167/01-342-1, 167/02-342-1 

  عبد العزیز قاسم , محارب  .1639
دار : اإلسكندریة  -. عبد العزیز قاسم محارب/ إقتصاد وإدارة وبناء حضارة ] : نص مطبوع[الوقف اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 143 -. 2011, الجامعة الجدیدة
 9789773286844ك .م.د.ر - . 139 - 133.: ? -? : ????????????

1158/01-346-1, 1158/02-346-1 

  محاسنة ، نسرین سالمة   .1640
نسرین / دراسة مقارنة : اإلعارة و اإلیداع و القرض : العقود المسماة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم24; . إیض. : ص262 -. 2013, دار وائل: عمان  -. سالمة محاسنة
 9789957910656ك .م.د.ر - .  262 - 255. : ? -. ?: ???????????? 

1392/01-346-1, 1392/02-346-1 

  نسرین سالمة , محاسنة  .1641
دار المیسرة للنشر : عمان  -. 1.ط - . نسرین سالمة محاسنة] / نص مطبوع[مھارات البحث والكتابة القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2011, والتوزیع
 9789957067847ك .م.د.ر - . 224 - 221: ?  -? : ????????????

174/01-340-1, 174/02-340-1 

  مخاطري ، ھاجر   .1642
 -. ھاجر مخاطري] / نص مطبوع[التنظیم القانوني الدولي إلستغالل الموارد الحیوانیة الحیة في أعالي البحار 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 94 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .طقرص مضغو

 ???????????? :? .- ? : .85 - 90  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 346-170/01, M. 346-170/02 

  لداك، دمحم زین الدین   .1643
كلیة الحقوق والعلوم . : ةالمدی -. دمحم زین الدین لداك] / نص مطبوع[الرقابة اإلداریة على أساس السلطة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 90 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.83 - 87.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-315/01, M. 343-315/02 

  لحاق ، عیسى   .1644
: بسكرة  -. عیسى لحاق] / نص مطبوع[إلزامیة التأمین على السیارات و نظام تعویض األضرار الناجمة عنھا 

  .سم 31; . و 436 -. 2012/2011, جامعة دمحم خیضر
?????? :???? ?? ?????? ???? ???  
 2012/2011:  -بسكرة  - جامعة دمحم خیضر: القانون المدني : دكتوراه 

T. 346-19/01 

  مجذوب،دمحم سعید   .1645
 -. 2016, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  - . دمحم سعید مجذوب] / نص مطبوع[القانون الدولي لحقوق اإلنسان 



  ).2; قضایا حقوق اإلنسان ( - . سم25; . إیض. : ص416
 9786144232767ك .م.د.ر - . 406-409? -?.??????

1152/0-341-1 

  یة زینة أیت أود  .1646
أیت أودیة ; أحمد غریبي] / نص مطبوع[آلیات رقابة أعمال البناء و التوسع العمراني في التشریع الجزائري 

  .سم21× سم 30; . و 69 - . 2009/2010, )كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. زینة
 ???????????? :????? :?????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( الدكتور یحي فارس  جامعة: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-28/01 

  آیت أودیة، زینة   .1647
زینة ; مریم عبدلي] / نص مطبوع[النظام القانوني لرخصة البناء على األراضي الفالحیة في التشریع الجزائري 

. + سم 21× سم30; . و 78 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. آیت أودیة
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-256/01, M. 346-256/02 

  محب الدین، دمحم مؤنس   .1648
دار الحامد : عمان  -. دمحم مؤنس محب الدین] / نص مطبوع[تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون 

أكادیمیة نایف العربیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 188 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: للنشر والتوزیع 
  ).للعلوم األمنیة

 9786038006313ك .م.د.ر - .  188 - 177.: ?-. ?: ????????????

00/01-345-1, 00/02-345-1 

  مجدي محمود , محب حافظ  .1649
سلحة و الذخائر وفقا ألحدث التعدیالت في ضوء الفقھ وأحكام النقض واإلدارة العلیا والدستوریة العلیا قانون األ

المذكرات اإلیضاحیة لقانون األسلحة  -كافة جداول األسلحة والذخائر وفقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[
 - . 1.ط -. مجدي محمود محب حافظ... / ر الالئحة التنفیذیة لقانون األسلحة والذخائ -والذخائر وتعدیالتھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2006, دار محمود للنشر والتوزیع. : القاھرة
 9775312817ك .م.د.ر -. 369 - 234.: ? - ? : ??????? 

505/01-345-1, 505/02-345-1 

  مجدي محمود , محب حافظ  .1650
الغش التجاري  - غش األغذیة  -انون قمع الغش و التدلیس ق] : نص مطبوع[موسوعة تشریعات الغش و التدلیس 

مجدي محمود محب / الغش الصناعي في ضوء الفقھ و أحكام النقض و اإلداریة العلیا و الدستوریة العلیا  -
  .سم25; غالف ملون . : ص 998 - . 2006, دار محمود للنشر و التوزیع: القاھرة  - . 1.ط - . حافظ

 9805312977ك .م.د.ر

16/01-348-1, 16/02-348-1 

  آیت عودیة ، بلخیر دمحم   .1651
دار الخلدونیة : الجزائر  -. بلخیر دمحم آیت عودیة] / نص مطبوع[األمن القانوني ومقوماتھ في القانون اإلداري 



  .سم 24; . إیض. : ص 350 -. 2018, للنشر والتوزیع
 9789961528693ك .م.د.ر - . 346 - 321. : ? -. ?: ???????????? 

662/01-342-1, 662/02-342-1 

  آیت عبد المالك، نادیة   .1652
: المدیة  - . نادیة آیت عبد المالك] / نص مطبوع[ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة 

  .سم 21×.سم 30; . و 400 -. 2014- 01-08, جامعة یحیى فارس
???????????? :?.- ?:.341-364  

 2014- 01-08) : كلیة الحقوق(جامعة یحیى فارس: القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-69/01 

  آیت عكاش ، كمیلة   .1653
كلیة . : المدیة - . كمیلة آیت عكاش/ دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[الركن المفترض في جنایات المخدرات 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 70  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-166/01, M. 345-166/02 

  مجبل الغریري، إرشد مزاحم   .1654
إرشد مزاحم ] / نص مطبوع[عربیة واألمریكیة وأثرھا على األمن القومي العربي اإلتفاقیات األمنیة والعسكریة ال

  .سم 24; . إلیض. : ص 302 -. 2012, مركز الكتاب األكادیمي: عمان  -. حمید مجید ھدو; مجبل الغریري
 9789957350543ك .م.د.ر - . 302 - 265.: ? -? : ????????????

818/01-341-1, 818/02-341-1 

  سامي , ھیبھ  .1655
, دار الكتب القانونیة: مصر  -. سامي ھیبھ] / نص مطبوع[أحدث مبادئ النقض المدني في خمس سنوات 

  .سم24; مجلد . : ص 302 -. 2006
 3083386977ك .م.د.ر

432/01-347-1, 432/02-347-1 

  نبیل , مختار  .1656
تامین  - إرشادات عامة  -تامین الحریق  -مباديء التامین  -مفھوم الخطر ] : نص مطبوع[موسوعة التأمین 

غالف . : ص 406 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. نبیل مختار............... /  -الجریمة 
 .سم 24; ملون 

488/01-346-1, 488/02-346-1 

  نبیل دمحم , مختار  .1657
غاف ملون . : ص 246 -. 2005, دار الفكر الجامعي: رة القاھ -. نبیل دمحم مختار] / نص مطبوع[إعادة التـأمین 

  .سم24; 
 ???????????? : ?.247  

 2005: إدارة وتسییر ریاضي 

779/01-346-1, 779/02-346-1 



  نعمات دمحم , مختار  .1658
: یة اإلسكندر - . نعمات دمحم مختار] / نص مطبوع[التأمین التجاري والتأمین اإلسالمي بین النظریة و التطبیق 

  .سم24; مجلد . : ص 412 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث
 ??????????? : ? ?.395 - 406 

509/01-346-1, 509/02-346-1 

  إختار، أمین   .1659
. أمین إختار] / نص مطبوع[استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق في قانون االجراءات الجزائیة الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . و 99 - . 2019/2018, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق . : الجزائر -
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.91 - 95  
 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-111/01, M. 345-111/02 

  ، عبد الحفیظ  مختاري  .1660
. عبد الرزا ق زوینة, عبد الحفیظ مختاري/  Revue du conseil d'Etat] = نص مطبوع[مجلة مجلس الدولة 

 ).1; مجلة مجلس الدولة ( - . سم24; . إیض. : ص267 -. 2002, مطبعة الدیوان: الجزائر  -

1/01 340-46- ع /P 

  نخبة من رجال القانون   .1661
. : القاھرة -. 1.ط - . نخبة من رجال القانون] / نص مطبوع. [وإلغاء وسحب الرخصةجنح ومخالفات المرور 

  ).غریب للثقافة القانونیة( - . سم16; . إیض. : ص 88 -. 1989, مكتبة الغریب
 5242172977ك .م.د.ر

31/01-343-1, 31/02-343-1 

  لیتیم، عائشة   .1662
دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. عائشة لیتیم] / نص مطبوع[ جرائم فرنسا في الجزائر وجھاد المرأة الجزائریة

  .سم 24; . إیض. : ص 655 -. 2014, والنشر والتوزیع
 9789961659854ك .م.د.ر

1049/01-345-1, 1049/02-345-1 

  مخبر نظام الحالة المدنیة   .1663
مخبر نظام الحالة /  Revue La Voix de la Loi] = نص مطبوع[العدد الثاني : مجلة صوت القانون 

  .سم 23; . إیض. : ص 340 -. 2014أكتوبر , جامعة خمیس ملیانة: عین الدفلى  - . المدنیة
  العدد الثاني: مجلة صوت القانون =  23529938د .م.د.ر - . ?????? - ????? 

 ISSN 23529938, 2014أكتوبر , 02.ع, العدد الثاني: مجلة صوت القانون : في 

2/01 340-72- ع /P, 2/02 340-72-ع /P 

  مخبر نظام الحالة المدنیة   .1664
. مخبر نظام الحالة المدنیة/  Revue La Voix de la Loi] = نص مطبوع[العدد األول : مجلة صوت القانون 

  .سم 23; . إیض. : ص 288 -. 2014أفریل , جامعة خمیس ملیانة: عین الدفلى  -
  عدد األولال: مجلة صوت القانون =  23529938د .م.د.ر

 ISSN 23529938, 2014أفریل , 01.ع, العدد األول: مجلة صوت القانون : في 



1/01 340-72- ع /P, 1/02 340-72-ع /P 

  مخبر الدراسات السیاسیة الدولیة   .1665
المؤسسة الوطنیة : الجزائر  -. مخبر الدراسات السیاسیة الدولیة] / نص مطبوع[العدد األول : السیاسة العالمیة

  .سم21; . اض. : ص140 -. 2016, ون المطبعیةللفن
 العدد األول: السیاسة العالمیة=  76512507د .م.د.ر

1/01 340- 81ع /p, 1/02 340-81ع /p 

  جاك , میتر  .1666
مارك , جاك میتر/ قانون التأمینات العینیة العام ] : نص مطبوع[منصور القاضي ; المطول في القانون المدني

, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت  - . 1.ط - . منصور القاضي; یل بوتمانجاك غستان مانوئ, بیو
  .سم24; مجلد . : ص  554 -. 2006

 2994279953ك .م.د.ر

563/01-346-1, 563/02-346-1 

  مجبر، فاطمة الزھراء   .1667
, ]ن.د: [المدیة  -. رفاطمة الزھراء مجب; یاسمین یوسف التومي] / نص مطبوع[الجبایة العقاریة في الجزائر 

  .سم21×سم30; . و 58 - . 2012/2011
?????? ????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-142/01, M. 346-142/02 

  مجبر،دمحم   .1668
 -. دمحم مجبر; سارة عمور; عائشة قیر/ ] نص مطبوع[طرق الطعن في األحكام و القررات القضائیة اإلداریة 

قرص . + سم 31×.سم21; . و 65 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
  .مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-92/01 

  محي الدین ، جمال   .1669
 -. 2009, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 01.ط -. جمال محي الدین] / نص مطبوع[القانون الدولي للبحار 

  .سم23; . إیض. : ص272
 9789961523353ك .م.د.ر - .  261 - 258.: ? -. ?: ??????????? 

757/01-341-1, 757/02-341-1 

  محي الدین یوسف، خولة   .1670
] / نص مطبوع[ة المتخذة من مجلس األمن وإنعكاسات تطبیقھا على حقوق اإلنسان العقوبات اإلقتصادیة الدولی

  .سم 24; . إیض. : ص 557 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. خولة محي الدین یوسف
 9786144014295ك .م.د.ر - . 550 - 511.: ? -. ?: ????????????

958/01-341-1, 958/02-341-1 

  مؤیدأحمد , محي الدین عبیدات  .1671
عمان  -. مؤیدأحمد محي الدین عبیدات/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الرقابة الحكومیة على تأسیس الشركات 



  .سم25; غالف ملون ومصور . : ص382 -. 2007, دار الحامد: 
 1330329957978ك .م.د.ر

828/01-346-1, 828/02-346-1 

  ین أسامة حس, محي الدین  .1672
 -. أسامة حسین محي الدین. / دراسة تحلیلیة] : نص مطبوع[جرائم اإلرھاب على المستوى الدولي و المحلي 

  .سم 24; . إیض. : ص  669 -. 2009, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة 
 9775125359ك .م.د.ر

498/01-341-1, 498/02-341-1 

  جمال , محي الدین  .1673
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندرریة  - . جمال محي الدین] / نص مطبوع[لألمم المتحدة  العقوبات اإلقتصادیة

  .سم 25; . إیض. : ص 397 -. 2009
 9773285332ك .م.د.ر - . 372 - 351.: ?- .?: ???????. 385 - 373.: ? -.?: ????????????

625/01-341-1, 625/02-341-1 

  جمال , محي الدین  .1674
, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة  -. جمال محي الدین/ المصادر القانونیة ] : نص مطبوع[لي العام القانون الدو

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2009
 9773285375ك .م.د.ر - . 288- 283: ?  -. ?: ???????????? 

564/01-341-1, 564/02-341-1 

  حسیبة , محي الدین  .1675
: اإلسكندریة  -. حسیبة محي الدین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحریات األولیة ضمانات المشتبھ فیھ أثناء 

  .سم 24; . إیض. : ص 469 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة
 9789773287267ك .م.د.ر -. 462 -  436. : ?: ????????????

809/01-345-1, 809/02-345-1 

  لجي الحدیدي ، طلعت جیاد   .1676
 - . طلعت جیاد لجي الحدیدي] / نص مطبوع) [العولمة ( الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة مبادئ القانون 

  .سم24; . إیض. : ص237 -. 2012, دار الحامد: عمان 
 9789957326906ك .م.د.ر - .  237 - 217. : ? -. ?: ??????????? 

885/01-341-1, 885/02-341-1 

  لجي الحدیدي، طلعت جیاد   .1677
دار حامد للنشر : اإلسكندریة  - . طلعت جیاد لجي الحدیدي] / نص مطبوع[سات في القانون الدولي العام درا

  .سم 24; . إیض. : ص 333 -. 2012, والتوزیع
 9789957326913ك .م.د.ر - .  309-333.: ?- .?: ????????????? 

986/01-341-1, 986/02-341-1 

  ندیم ، البیطار   .1678
 - . 4.ط - . البیطار ندیم/ القوانین األساسیة لتجارب التاریخ الوحدویة ] : نص مطبوع[الى الوحدة  ...من التجزئة 

 .سم 24; . إیض. : ص 445 -. 1983, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت 



3/01-953-1 

. : ص 203 -. 2013, دار الرایة للنشر والتوزیع: عمان  - . ]نص مطبوع[مدخل في القانون اإلداري   .1679
  .سم 24; . إیض

 9789957544706ك .م.د.ر

547/01-342-1, 547/02-342-1 

  دمحم , محده  .1680
دار : القاھرة  -. دمحم محده/ دراسة مدعمة بالقرارات و االحكام القضائیة ] : نص مطبوع[التركات و المواریث 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 330 -. 2004, الفجر
 3056358977ك .م.د.ر

483/01-346-1, 483/02-346-1 

  دمحم , محده  .1681
. : القاھرة - . دمحم محده/ دراسة قانونیة فقھیة مدعمة بالقرارات و األحكام القضائیة ] : نص مطبوع[جرائم الشیك 

  .سم 24; . إیض. : ص 162 -. 2004, دار الفجر للنشر والتوزیع
 9773580555ك .م.د.ر - . 155 - 151.: ? -? : ????????????

282/01-345-1, 282/02-345-1 

  محده، جلول   .1682
المدیة  -. جلول محده] / نص مطبوع[دور الحق العیني الوارد على األمالك الوطنیة في تشجیع اإلستثمار 

  .سم 22× . سم 30; . و 559 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة) : الجزائر(
???????????? :? .- ? :.506 - 541.  

 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-51/01, T. 346-51/02 

  مدینة ، بن رویسي   .1683
ة المدیة من دراسة حالة والی: فعالیة صندوقي التضامن والضمان للجماعات المحلیة في تمویل الموازنة المحلیة 

جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  - . بن رویسي مدینة; میموني فریدة] / نص مطبوع. [2014 - 2010سنة 
  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 133 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(

 ??????? :? .- ? : .99 - 122  ???????????? :? . - ? : .124 - 127  
 2015/2014. : المدیة :  إدارة ومالیة: ماستر 

M. 343-167/01, M. 343-167/02 

  أحمد , محیو  .1684
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 7.ط -. فائز أنجق; خالد بیوض, أحمد محیو] / نص مطبوع[المنازعات اإلداریة 

  .سم24; . إیض: ص  274 -. 2005, الجامعیة
 7064309961ك .م.د.ر

264/01-342-1, 264/02-342-1 

  أحمد , محیو  .1685
دیوان : الجزائر  - . 5. ط -. دمحم عرب صاصیال; أحمد محیو] / نص مطبوع[محاضرات في المؤسسات اإلداریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 561 -. 1998, المطبوعات الجامعیة



33/01-342-1, 33/02-342-1 

  جابر , محجوب علي  .1686
. : القاھرة - . جابر محجوب علي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع[. الرضا عن الغیر في مجال األعمال الطبیة

  .سم23; . إیض. : ص 142 - . 2000, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 1315904977ك .م.د.ر - . 134-138: ?  -? : ???????????? 

22/01-344-1, 22/02-344-1 

  أحمد , محجوب  .1687
 -. 2004, دار بھاء: الجزائر  -. 1.ط -. أحمد محجوب] / مطبوع نص[محاضرات في القانون الدولي الخاص 

  .سم 27; . إیض. : ص 156
 9961ك .م.د.ر

110/01-341-1, 110/02-341-1 

  محجوب علي , محجوب  .1688
 -. 2.ط -. محجوب علي محجوب. / أساس الزامھا ونطاقھ - مفھومھا ] : نص مطبوع. [قواعد أخالقیات المھنة

  .سم24; . إیض. : ص 218 -. 2001, )ند ). : (د م(
 8224204977ك .م.د.ر - . 206-210: ? -? : ???????????? 

19/01-344-1 

یحي , محیوت  .1689  
الضرائب جبایتھا و محاسبتھا( مع أمثلة تطبیقیة باللغة  : [Texte imprimé] قانون اإلجراءات الجبائیة  ) .... 
= codes des procédures fiscales / إیض. : ص 235 -. 2005, دار ھومة: الجزائر  - . ي محیوتیح . ;

سم24 . 
ISBN 996166812X 

269/01-347-1, 269/02-347-1 

  عباس محمود , محجوب  .1690
 -. 01.ط -. عباس محمود محجوب] / نص مطبوع[البحث العلمي ومصادره في الدراسات العربیة و اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 328 -. 2006, ]ن.د: [كتاب العالمي جدار لل -عمان عالم الكتاب الحدیث
 9957466526ك .م.د.ر -. 328. : ? : ???????????? 

102/01-001.4-1, 102/02-001.4-1 

  محجوبة ، بشرایر   .1691
, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. بشرایر محجوبة] / نص مطبوع[أحكام بیع ملك الغیر 

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم21; . و60 - . 2013/2012
 ???????????? : ?-  ? :51 - 53  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-73/01, M. 346-73/02 

  محجوبي ، حنان   .1692
, ]ن.د. : [المدیة  - . حنان محجوبي; إیمان بن حلیمة] / نص مطبوع. [المسؤولیة المدنیة للموظف العام 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و108 - . 2015/2014



 ???????????? :? .- ? : .97 - 102  
 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-178/01, M. 343-178/02 

  مجحودة، أحمد   .1693
 La= الجزء األول ] : نص مطبوع[والقانون المقارن  أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري

crise de clarte dans la culpabilité pénale en droit Algérien et en droit comparé  / أحمد
  .سم 22; . إیض. : ص 743 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. 3.ط -. مجحودة

 9789961664841ك .م.د.ر - . 740 - 721.: ? -. ?: ????????????

1105.1/01-345-1, 1105.1/02-345-1 

  مجحودة، أحمد   .1694
 La= الجزء الثاني ] : نص مطبوع[أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن 

crise de clarte dans la culpabilité pénale en droit Algérien et en droit comparé  / أحمد
  .سم 23; . إیض. : ص 575 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. 3.ط -. مجحودة

 9789961664858ك .م.د.ر - . 572 - 554.: ?-. ?: ????????????

1105.2/01-345-1, 1105.2/02-345-1 

  نجیمي، جمال   .1695
دراسة قانونیة مقارنة معززة باإلجتھاد ] : نص مطبوع[الجزائري جرائم اآلداب والفسوق والدعارة في التشریع 

 24; . إیض. : ص 518 -. 2014, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. جمال نجیمي/ القضائي 
  .سم

 9789931030065ك .م.د.ر - . 513.: ?: ????????????

1053/01-345-1, 1053/02-345-1 

  نجیمي، جمال   .1696
مقارنة بقانون العقوبات الفرنسي، وعلى ضوء ] : نص مطبوع[مبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري ال

دار ھومة : الجزائر  -. جمال نجیمي).... / المحكمة العلیا الجزائریة ومحكمة النقض الدولیة ( اإلجتھاد القضائي 
  .سم 22; . إیض. : ص 303 -. 2017, للطباعة والنشر والتوزیع

 9789931032281ك .م.د.ر

1104/01-345-1, 1104/02-345-1 

  نجیمي، جمال   .1697
: الجزء األول ] : نص مطبوع) [مادة بمادة ( قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء اإلجتھاد القضائي 

 - . 2.ط -. نجیمي جمال/ الضبطیة القضائیة والنیابة والتحقیق بدرجتیھ  211من المادة األولى الى غایة المادة 
  .سم 23; . ص 406 -. 2016, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر 

 9789931031307ك .م.د.ر

1012.1/01-347-1, 1012.1/02-347-1 

  نجیمي، جمال   .1698
الجزء ] : نص مطبوع) [مادة بمادة( قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء اإلجتھاد القضائي

 -. 2.ط -. جمال نجیمي/ إلى نھایة القانون  212في جھات الحم وطرق الطعن غیر العادیة بدءا من المادة :يالثان
  .سم 24; . إیض. : ص 559 -. 2016, دار ھومة: الجزائر 

 9789931031314ك .م.د.ر



1012.2/01-347-1, 1012.2/02-347-1 

  میدان ألمفرجي ، سلوى أحمد   .1699
دراسة في ضوء أحكام اإلتفاقیات ] : نص مطبوع[متلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة الحمایة الدولیة لل

 292 -. 2011, دار شتات للنشر والتوزیع: دار الكتب القانونیة : مصر  - . سلوى أحمد میدان ألمفرجي/ الدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789773863287ك .م.د.ر -. 284 -  267: . ? -. ?: ????????????  266 - 189. : ? -. ?: ??????? 

961/01-341-1, 961/02-341-1 

  میدان المفرجي، سلوى أحمد   .1700
 - . سلوى أحمد میدان المفرجي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دستوریة المعاھدات الدولیة و الرقابة علیھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2013, دار حامد للنشر و التوزیع: عمان 
 9789957327101ك .م.د.ر - .  383 -353.: ? -.?: ???????????? 

977/01-341-1, 977/02-341-1 

  مجدان، دمحم   .1701
 the= دراسة تحلیلیة ومستقبلیة ] : نص مطبوع[موقع النظام اإلقلیمي العربي ودوره في السیاسة العالمیة 

position of the arab regional system et its role in world politics  /دار : الجزائر  -. دمحم مجدان
  .سم 20; . إیض. : ص 158 -. 2014, ھومة للطباعة والنشر والتوزیع

 9789931030379ك .م.د.ر - . 153 - 143.: ? -. ?: ????????????

1094/01-341-1, 1094/02-341-1 

  محداد، عمر   .1702
كلیة الحقوق والعلوم : المدیة  -. إسماعیل بابا, عمر محداد] / نص مطبوع[إنقضاء الدعوى التأدیبیة للموظف 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 97 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
.???????????? :? . -? :.88 - 92.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-312/01, M. 343-312/02 

  محدة ،دمحم   .1703
, دار الھدى: الجزائر  - . دمحم محدة/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 263 -. 1992
????????????.:?.- ?:.258-259 

1058/01-345-1 

  نجیة میالد ، الزیاني   .1704
 -. الزیاني نجیة میالد; قاسم نایف علوان. / التطبیق -القیاس  - المفاھیم ] : نص مطبوع. [ة القیمة المضافةضریب

  .سم 25; . إیض. : ص 336 -. 2008, دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط
 9957163297ك .م.د.ر - . 336 - 329: ?  -? : ???????????? 

145/01-343-1 

  ، بوشاك نجیبة   .1705
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. بوشاك نجیبة] / نص مطبوع[مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر في الدول العربیة 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 389 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .360 - 379  ??????? :? .? : .380 - 381  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : اه ل م د دكتور -

T. 345-09/01, T. 345-09/02 

  نجیبة ، بشیشي   .1706
: المدیة  - . بشیشي نجیبة; طھراوي مریم] / نص مطبوع[خصوصیة الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 94 -. 2016/2015, )م السیاسیةكلیة الحقوق والعلو(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .87 - 92  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-216/01, M. 343-216/02 

  مجید ، جتو اسماعیل   .1707
 -. جتو اسماعیل مجید/ دراسة مقارنة ] : طبوعنص م[السلطة التنفیذیة في الدولة الفدرالیة و إشكالیاتھا 

  .سم24; . إیض. : ص268 -. 2012, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 9789774383382ك .م.د.ر - .  268 - 239. : ? -. ?: ???????????? 

566/01-342-1, 566/02-342-1 

  محب حافظ , مجدي محمود  .1708
تحلیلیة تطبیقیة في التشریع المصري و التشریعات العربیة و التشریع دراسة ] : نص مطبوع[إذن التفتیش 

. 2004, دارمحمود: القاھرة  -. محب حافظ مجدي محمود/ المقارن في ضوء الفقھ و أحكام القضاء في مائة عام 
  .سم24; . إیض. : ص 308 -
 4915312977ك .م.د.ر

314/01-347-1, 314/02-347-1 

   مصطفى, مجدي ھرجھ  .1709
 -أحكام النقض  -في ضوء الفقھ ] : نص مطبوع[المشكالت العملیة في القبض و التفتیش والدفوع والبطالن 

, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. مصطفى مجدي ھرجھ/ محاكم الجنایات والتعلیمات العامة للنیابات 
  .سم 24; . إیض. : ص 236 -. 1992

??????? : ? - ? :.213 - 225 

102/01-345-1, 102/02-345-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1710
الجنایات : 2004لسنة  1في ضوء أمر رئیس الجمھوریة رقم ] : نص مطبوع" [طوارئ "جرائم أمن الدولة 

الجرائم المنصوص علیھا  - جرائم األسلحة والذخائر  -والجنح المضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج والداخل 
, دار محمود للنشر والتوزیع. : القاھرة -. 1.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ... / 1914لسنة  10في القانون رقم 

  .سم 24; . إیض. : ص 393 -. 2006
 9775312930ك .م.د.ر -. 380 - 375.: ? - ? : ??????? 

289/01-345-1, 289/02-345-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1711
أحدث اآلراء الفقھیة و أحكام المحاكم المختلفة في أھم : ] نص مطبوع[المشكالت العملیة في جرائم الشیك 

/ المشاكل العملیة التي تثار بصدد جرائم الشیك مع بحث خاص عن دعوى التزویر الفرعیة والصیغ القانونیة 



  .سم 24; . ص 204 - . 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . مصطفى مجدي ھرجھ
 ??????? : ? - ? :.189 - .196  ???????????? : ? - ? :.197 - 198. 

299/01-345-1, 299/02-345-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1712
نص [ 1998لسنة  174األحكام و الدعاوى العملیة في الجنحة المباشرة في ضوء أحدث التعدیالت القانون رقم 

القانونیة معلقا علیھا بأحدث األراء أحكام اإلدعاء المباشر وشروطھ وأھم الصیغ : ویشتمل الكتاب على] : مطبوع
الفقھیة وأحكام القضاء وأھمھا القذف والسب وتبدید منقوالت الزوجیة وخیانة األمانة والشیك والنصب واإلصابة 

دار الفكر و القانون . : مصر -. مصطفى مجدي ھرجھ... / الخطأ والسرقة واإلعتداء على حرمة الحیاة الخاصة 
 .سم 24; . إیض. : ص 349 -). تد( , للنشر و التوزیع

293/01-345-1, 293/02-345-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1713
 - . مصطفى مجدي ھرجھ] / نص مطبوع. [الشفعة في ضوء أحدث اآلراء وأحكام النقض والصیغ القانونیة

  .سم24; . إیض. : ص241 -. 1993, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة
 ???????????? :? .- ? : .230-231 

192/01-346-1, 192/02-346-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1714
في ضوء ] : نص مطبوع. [و كیفیة احتساب الزیادة في األجرة 1997لسنة  06شرح قانون إیجار المحالت رقم 

. : القاھرة -. 3.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ...... / مختلف اآلراء الفقھیة والتطبیقات وقرار رئیس الجمھوریة 
 .سم 24; . إیض. : ص 174 -. 2000, دار الفكر والقانون

96/01-346-1, 96/02-346-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1715
 - . مصطفى مجدي ھرجھ.... / الحجز التحفظي -اآلمر على عریضة ] : نص مطبوع[األوامر على العرائض 

  .سم23; . إیض. : ص 316 -. 1990, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 ???????????? :? .- ? :.299 - 301 . 

152/01-347-1, 152/02-347-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1716
مصطفى ................ / تعریف اإلستجواب ومیعاده ] : نص مطبوع[أحكام الدفوع في اإلستجواب و اإلعتراف 

  .سم 24; . إیض. : ص 188 -. 2006, دار محمود: القاھرة  -. 1.ط - . مجدي ھرجھ
 020400977ك .م.د.ر

307/01-347-1, 307/02-347-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1717
العقوبات  - التعلیق على نصوص القانون فقھا وقضاء ] : نص مطبوع[جرائم المخدرات في ضوء الفقھ و القضاء 

, الجامعیة دار المطبوعات: اإلسكندریة  - . مصطفى مجدي ھرجھ... / المنصوص علیھا لجرائم المخدرات
  .سم24; غالف مصور . : ص 674 -. 2005

 ??????? :? - ? :549 -646 

323/01-347-1, 323/02-347-1 



  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1718
) : م.د( -. 1.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ/ في األحكام الجنائیة والمدنیة ] : نص مطبوع[طرق الطعن العادیة 

  .سم24; غال ف ملون . : ص 720 -. 2006, دار محمود للنشر و التوزیع
 1715312977ك .م.د.ر

338/01-347-1, 338/02-347-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1719
........... 1999لسنة  18التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء والقانون رقم 

 - . 2000, دار محمود للنشر والتوزیع) : م.د(  - . 3.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ/ المجلد األول ] : نص مطبوع[
  ).الموسوعة القضائیة الحدیثة( - . سم 24; مجلد . : ص 914

 4265312977ك .م.د.ر

21.1/01-348-1, 21.1/02-348-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1720
 - . رجھمصطفى مجدي ھ/ الجزء األول ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في المرافعات المدنیة والتجاریة 

 .سم 24; . ص 1777 -. 1995, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 

6.1/01-348-1 

مصطفى , مجدي ھرجھ  .1721  
مصطفى مجدي / الجزء الثاني  : [Texte imprimé] الموسوعة القضائیة في المرافعات المدنیة والتجاریة

سم 24; . ص 1953 -. 1995, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ھرجھ . 

6.2/01-348-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1722
مواد القانون معلقا علیھا ] : نص مطبوع[وتعدیالتھ  1955لسنة  308التعلیق على قانون الحجز اإلداري رقم 

 -. 1993, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . مصطفى مجدي ھرجھ..... / بأحدث اآلراء و أحكام النقض 
  .سم24; . إیض: . ص 512

. 

73/01-342-1, 73/02-342-1 

  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1723
دار الفكر : القاھرة  - . مصطفى مجدي ھرجھ] / نص مطبوع[دفوع و أحكام في قانون الإلثبات في المواد المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 403 -. 2008, و القانون
 3066253977978ك .م.د.ر

336/01-347-1 

  مصطفى , ھرجھ مجدي  .1724
السطو على  -جرائم السرقة وأنواعھا ] : نص مطبوع[جرائم السرقة في ضوء الفقھ والقضاء و الصیغ القانونیة 

دار الحامد : القاھرة  - . مصطفى مجدي ھرجھ.... / السرقة في الطرق و وسائل النقل -السرقة باإلكراه - المساكن 
  .سم 24; . إیض. : ص 221 -. ت.د, للنشر و التوزیع

 ???????????? :? ? :.211 -212 

648/01-345-1, 648/02-345-1 



  مصطفى , مجدي ھرجھ  .1725
أحكام  -الحمل المستكن و حقوقھ  -الشخص الطبیعي ] : نص مطبوع[األشخاص واألموال في القانون المدني 

دار محمود للنشر و : لقاھرة ا - . مصطفى مجدي ھرجھ....... / كیفیة حساب درجة القرابة  -المفقود و الغائب 
  .سم 24; . إیض. : ص 307 - . ت.د, التوزیع

 977531285×ك .م.د.ر - . 181-196.: ?-.? : ????????????

954/01-346-1, 954/02-346-1 

  مجدي ھرجھ، مصطفى   .1726
نص [ 1999ة لسن 18التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء والقانون رقم 

حجز األسھم والسندات  - التنفیذ بحجز المنقول لدى المدین وبیعھ  -الحجوز التنفیذیة : المجلد الخامس ] : مطبوع
دار محمود ) : م.د( -. 03.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ.... / التنفیذ على العقار - بیعھا  - واإلیرادات والحصص 

  ).الموسوعةالقضائیة الحدیثة( - . سم 24; . إیض. : ص 775 -. 2000, للنشر والتوزیع
 9775312264ك .م.د.ر

21.5/01-348-1, 21.5/02-348-1 

  مجدي ھرجھ، مصطفى   .1727
نص [ 1999لسنة  18التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء والقانون رقم 

تنفیذ األحكام واألوامر  -النفاذ المعجل  -ي وما یتصل بھ السند التنفیذ -قاضي التنفیذ : المجلد الرابع] : مطبوع
دار محمود للنشر ) : م.د(  - . 03.ط -. مصطفى مجدي ھرجھ/ والسندات الرسمیة األجنبیة محل التنفیذ 

  .سم 24; . إیض. : ص 673 -. 2000, والتوزیع
 9775312264ك .م.د.ر

21.4/01-348-1, 21.4/02-348-1 

  طفى مجدي ھرجھ، مص  .1728
التعلیق على قانون المرافعات المدنیة التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء 

طرق  -أوامر األداء  - األوامر على العرائض : المجلد الثالث] : نص مطبوع[ 1999لسنة 18والقانون رقم 
دار ) : م.د(  -. 03.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ/ نقض ال -التماس إعادة النظر  -اإلستئناف  -الطعن في األحكام 

  ).الموسوعة القضائیة الحدیثة( -. سم 24; . إیض. : ص 775 -. 2000, محمود للنشر و التوزیع
 9775312264ك .م.د.ر

21.3/01-348-1, 21.3/02-348-1 

  مجدي ھرجھ، مصطفى   .1729
نص [ 1999لسنة  18التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في ضوء الفقھ والقضاء والقانون رقم 

إختصاص  -الدفوع  - نظام الجلسة  - إجرات الجلسة  - تدخل النیابة العامة  -الغیاب : المجلد الثاني ] : مطبوع
) : م.د( - . 03.ط -. مصطفى مجدي ھرجھ/ وقف الخصومة  - الطلبات العارضة والتدخل  -الغیر وإدخال ضامن 

  .سم 24; . إیض:  9775312264 -. 2000, دار محمود للنشر والتوزیع
 9775312264ك .م.د.ر

21.2/01-348-1, 21.2/02-348-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1730
لقضاء الجنائي المشكالت العملیة في جرائم القتل و الجرح و الضرب و تنظیم إجراءات الدعوى المدنیة أمام ا

/ وملحق بأحدث أحكام محكمة النقض ونماذج من أحكام محاكم الجنایات في المھم من القضایا ] : نص مطبوع[
 - . سم 24; . إیض. : ص 474 -. 1998, دار الفكر و القانون: القاھرة  - . 2.ط - . مصطفى مجدى ھرجة

 ).1998سلسلة دار الفكر والقانون لعام (



54/01-345-1, 54/02-345-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1731
مصطفى مجدى / اإلعتقال  - اإلفراج  - الحبس  -التفتیش  - القبض ] : نص مطبوع[حقوق المتھم و ضماناتھ 

 .سم 24; . إیض. : ص 434 - ). ت.د(, دار الفكر و القانون: المنصورة  - . ھرجة

502/01-345-1, 502/02-345-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1732
مصطفى / في المجال المدني  - في المجال الجنائي ] : نص مطبوع[لشھود في المجالین الجنائي و المدني شھادة ا

  .سم 24; . إیض. : ص 262 -. 2006, دار محمود للنشر والتوزیع. : القاھرة -. 1.ط - . مجدى ھرجة
 9774000218ك .م.د.ر

527/01-345-1, 527/02-345-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1733
نص ........ [الخبراء في المجالین الجنائي و المدني في ضوء أحدث اآلراء الفقھیة و أحكام محكمة النقضندب 

غالف . : ص 192 - . 2006, دار محمود للنشر و التوزیع: القاھرة  - . 1.ط -. مصطفى مجدى ھرجة] / مطبوع
  .سم24; ملون 

 5796500977ك .م.د.ر -. 184- 174: ?- ?: ??????? 

542/01-345-1, 542/02-345-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1734
مصطفى مجدى ] / نص مطبوع[ 1992لسنة  23التنظیم القانوني الجدید لمنازعات الحیازة في ضوء القانون 

 .سم 24; . ص 320 -. 1994, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ھرجة

614/01-346-1, 614/02-346-1 

   مصطفى, مجدى ھرجة  .1735
مكررا من قانون المرافعات و الكتب  44الحلول العملیة في مشاكل الحیازة و مسكن الزوجیة في ضوء المادة 

دار : القاھرة  -. مصطفى مجدى ھرجة] / نص مطبوع[الدوریة و تعلیمات النیابة العامةو وأعمال المحضرین 
 .سم24; غالف ملون . : ص 327 -. 2003, المطبوعات الجامعیة

734/01-346-1, 734/02-346-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1736
تعمد إطالة أمد : إساءة إستعمال حق التقا ضي في ضوء الفقھ والقضاء ] : نص مطبوع[أحكام التقاضي الكیدي 

 216 -. 20006, دار محمود: القاھرة  -. 1.ط - . مصطفى مجدى ھرجة/ أثر تعدد البالغات الكاذبة  -التقاضي 
 .سم22; . إیض. : ص

190/01-347-1, 190/02-347-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1737
التظلم إلیھا من  -ماھییتھا و إختصاصھاتھا في مد الحبس اإلحتیاطي أو اإلفراج ] : نص مطبوع[غرفة المشورة 

. : ص 100 -. 2006, دار محمود: القاھرة  -. 1.ط - . مصطفى مجدى ھرجة... / أمر رفض تسلیم مضبوطات
  .سم 24; ف ملون غال

 ??????? :? - ? :85 -91 

458/01-347-1, 458/02-347-1 



  مصطفى , مجدى ھرجة  .1738
التعلیق على قانون اإلثبات في المواد المدنیة و ] : نص مطبوع[موسوعة ھرجة في اإلثبات المدني و الجنائي 

دار محمود للنشر و : القاھرة  -. مصطفى مجدى ھرجة/ التجاریة و المعدل بالقانون ضوء الفقھ و القضاء 
 .ص 24; . إیض. : ص 736 -. 2006, التوزیع

620.2/01-347-1, 620.2/02-347-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1739
التعلیق على قانون اإلثبات في المواد المدنیةو ] : نص مطبوع[موسوعة ھرجة في اإلثبات المدني و الجنائي 

دار : القاھرة  - . مصطفى مجدى ھرجة/ في ضو الفقھ و القضاء  2007لسنة  76التجاریة و المعدل بالقانون 
 .سم 24; . إیض. : ص 681 -. 2006, محمود للنشر و التوزیع

620.1/01-347-1, 620.1/02-347-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1740
 - . ةمصطفى مجدى ھرج/ اإلثبات الجنائي ] : نص مطبوع[موسوعة ھرجة في اإلثبات المدني و الجنائي 

 .سم 24; . إیض. : ص 590 -. 2006, دار محمود للنشر و التوزیع: القاھلرة 

620.3/01-347-1, 620.3/02-347-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1741
مع أحدث اآلراء الفقھیة وأحكام ] : نص مطبوع[طرق وإجراءات الطعن بالتزویر في المواد الجنائیة والمدنیة 

دار محمود للنشر : القاھرة  -. مصطفى مجدى ھرجة) / جنائیة والمدنیةموسوعة طرق الطعن ال(القضاء 
  .25; . إیض. : ص 241 -. 2004, والتوزیع

 9775312884ك .م.د.ر

677/01-347-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1742
...( النقض الجنائي  -إعادة النظر ] : نص مطبوع[طرق الطعن غیر العادیة في األحكام الجنائیة والمدنیة 

, دار محمود للنشر والتوزیع: القاھرة  -. مصطفى مجدى ھرجة) / موسوعة طرق الطعن الجنائیة والمدنیة 
  .25; . إیض. : ص 375 -.  2002

 9775312698ك .م.د.ر

676/01-347-1 

  مصطفى , مجدى ھرجة  .1743
اإلستئناف  -اإلستئناف الجنائي  -المعارضة ] : نص مطبوع[طرق الطعن العادیة في األحكام الجنائیة والمدنیة 

دار محمود للنشر : القاھرة  - . مصطفى مجدى ھرجة) / موسوعة طرق الطعن الجنائیة والمدنیة ( المدنیة 
  .25; . إیض. : ص 717 -. 2002, والتوزیع

 9775312711ك .م.د.ر

675/01-347-1 

  ھجیج الجنابي، حسون عبید   .1744
حسین , حسون عبید ھجیج الجنابي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نفطیة في القانون الجنائي حمایة الثروة ال

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2014, دار الرضوان للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. یاسین طاھر العبادي
 9789957761974ك .م.د.ر - . 239 - 219.: ? -? : ????????????

869/01-345-1, 869/02-345-1 



  أحمد , میدي  .1745
, دار ھومة: الجزائر  - . أحمد میدي] / نص مطبوع[الكتابة الرسمیة كدلیل إ ثبات في القانون المدني الجزائري 

  .سم24; غالف ملون . : ص175 -. 2005
 2959669961ك .م.د.ر - . 172 - 167. ? ? : ???????????? 

365/01-346-1, 365/02-346-1 

  ل مجید، زیر  .1746
: االسكندریة  -. 01.ط -. زیرل مجید] / نص مطبوع[مدى التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة 

  .سم24; . إیض. : ص248 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144015889ك .م.د.ر - .  244 - 221. : ? -. ?: ???????????? 

589/01-342-1, 589/02-342-1 

  عبید ھجیج،حسون   .1747
 -. نسرین محسن نعمة الحسیني, حسون عبید ھجیج/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[بطالن الحكم الجزائي 

  .سم25; . إیض. : ص198 -. 2016, دار األیام للنشر و التوزیع: عمان 
 9789957951061ك .م.د.ر - . 161-194? -?.??????

983/01-347-1, 983/02-347-1 

  محیرلي، حسین علي   .1748
] / نص مطبوع[أثرنظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن إختصاصھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 375 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . حسین علي محیرلي
???????????? :?.- ? :.355 -262 

1075/01-341-1, 1075/02-341-1 

  روكي ھجیرة، مب  .1749
. مبروكي ھجیرة; طوبال رزیقة] / نص مطبوع[دور اإلدارة اإللكترونیة في ترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر 

. + سم30×.سم21; . و117 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? :.99 - 104  ???????????? :? . - ? :.106 - 113  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-208/01, M. 343-208/02 

  مدیریة ما بعد التدرج والبحث العلمي   .1750
مدیریة ] / نص مطبوع[ 2008ماي  08 - 07 - 06أیام : العولمة وحقوق اإلنسان, أشغال الملتقى الوطني األول

; . إیض. : ص 655 -. 2008/2007, معھد العلوم القانونیة واإلداریة: المدیة  - .ما بعد التدرج والبحث العلمي
  .سم30

  تواترات غیر معروفة
 2008/2007, أشغال الملتقى الوطني األول: في 

90.1/01-340/P, 90.1/02-340/P 

  مبروك , محیریق  .1751
: األزاریطة  - . مبروك محیریق/ ] نص مطبوع[دراسات في المعلومات والبحث العلمي والتأھیل والتكوین 

  .سم 24; . إیض. : ص 195 -. ت.د, مؤسسة الثقافة الجامعیة
 ???????????? :?- ? :.194 - 195 



92/01-001.4-1, 92/02-001.4-1 

  مبروكة عمر , محیریق  .1752
ونیة وفقا للمعاییر الدلیل الشامل في البحث العلمي مع تطبیقات عملیة لإلستشھادات المرجعیة الورقیة واإللكتر

مجموعة النیل : القاھرة  -. 01.ط -. مبروكة عمر محیریق] / نص مطبوع[ ISO.ALA.MLA.CMالدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 544 -. 2008, العربیة

 9773770761ك .م.د.ر - . 544 - 522. : ?  -? : ???????????? 

90/01-001.4-1, 90/02-001.4-1 

  مبروكة عمر , محیریق  .1753
 Vocational] = نص مطبوع[التأھیل والتدریب المھني للعاملین بمرافق المعلومات في العصر اإللكتروني 

training for people working in information infrastructure in digital age  / مبروكة عمر
  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2005 ,مجموعة النیل العربیة: القاھرة  -. 01.ط -. محیریق

 9773770249ك .م.د.ر - . 320 - 319. : ? -? : ???????????? 

70/01-020-1 

  میرود ، فؤاد   .1754
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. فؤاد میرود; دمحم سعید عثماني] / نص مطبوع[حق التعلیم في المواثیق الدولیة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 82 - . 2022/2021, )ي فارسجامعة یح( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .75 - 80  
) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر
2022/2021 

M. 341-178/01 

. : المدیة -. ]نص مطبوع[ن اإلجراءات الجزائیة الجزائري إجراءات البحث والتحري الخاصة في قانو  .1755
قرص . + سم31×.سم 21; . إیض. : و 72 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .64 - 69  

 2020/2019) : لمدیةجامعة ا(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-170/01, M. 345-170/02 

  نجراوي، جیاللي ولید   .1756
جامعة الدكتور یحیى : المدیة  -. جیاللي ولید نجراوي] / نص مطبوع[مسؤولیة تلویث البیئة في القانون الدولي 

  .سم30; . و 276 -. 2013/2012, فارس
 ?????? :??? ???? ???  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : الدولي القانون : ماجستیر 

T. 341-41/01, T. 341-41/02 

  مجرالي ، دمحم لمین   .1757
دمحم لمین ] / نص مطبوع[النظام القانوني لإلستثمار األجنبي في العقارات التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة 

. : و 555 -. 2020/2019, )جامعة یحي فارس(لعلوم السیاسیة كلیة الحقوق وا. : الجزائر -المدیة  -. مجرالي
  .سم 31× . سم 21; . إیض

 ??????? :? .- ? : .518 - 519  ???????????? :? .- ? : .519  - 518  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د دكتوراه  -



T. 346-59/01, T. 346-59/02 

  إدریس ، بن سلیمان   .1758
 - . بن سلیمان إدریس] / نص مطبوع[األحكام الخاصة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في القانون الجزائري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 91 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.84 - 88  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-79/01, M. 658-79/02 

  إدریس ، بوكرا   .1759
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. بوكرا إدریس] / نص مطبوع[المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 525 -. 2016, لجامعیةا
 9789961019054ك .م.د.ر - . 518 - 503. : ? -. ?: ???????????? 

646/01-342-1, 646/02-342-1 

  بوكرا , إدریس  .1760
دار الكتاب : القاھرة  -. بوكرا إدریس] / نص مطبوع[الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص 244 - .2003, الحدیث
 4031350977ك .م.د.ر - .  236 - 233.: ? -. ?: ???????????? 

96/01-342-1, 96/02-342-1 

  بوكرا , إدریس  .1761
] : نص مطبوع[تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ اإلستقالل من خالل الوثائق و النصوص الرسمیة 

; . إیض. : ص280 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - .2.ط -. بوكرا إدریس/ الجزء األول 
  .سم24

 0810309961ك .م.د.ر - .  271 - 263.: ? -. ?: ???????????? 

182.1/01-342-1, 182.1/02-342-1 

  فاضلي , إدریس  .1762
: الجزائر  -. سفاضلي إدری] / نص مطبوع[المسؤولیة عن األشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري 

  .سم22; غالف ملون . : ص 245 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة
 0100009961ك .م.د.ر -.  241-  239.? ? : ???????????? 

693/01-346-1, 693/02-346-1 

  فاضلي , إدریس  .1763
, عات الجامعیةدیوان المطبو: الجزائر  -. فاضلي إدریس] / نص مطبوع[حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

  .سم24; غالف مصور . : ص 553 -. 2008
 7112809961978ك .م.د.ر

606/01-346-1, 606/02-346-1 

  فاضلي , إدریس  .1764
: الجزائر  -. فاضلي إدریس/ الملكیة األدبیة و الفنیة و الصناعیة ] : نص مطبوع[المدخل إلى الملكیة الفكریة 



  .سم 24; غالف ملون . : ص 330 -. 2007, دیوان المطبوعات الجامعیة
 6107109961978ك .م.د.ر - . 224 - 232.: ? ?: ???? 

703/01-346-1, 703/02-346-1 

  فاضلي , إدریس  .1765
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. فاضلي إدریس] / نص مطبوع[مدخل إلى المنھجیة وفلسفة القانون 

  .سم 22; . إیض. : ص 198 -. 2003
 9961006518ك .م.د.ر

56/01-340-1, 56/02-340-1 

  فاضلي , إدریس  .1766
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. فاضلي إدریس] / نص مطبوع[الوجیز في المنھجیة و البحث العلمي 

  .سم24; . ص325 -. 2008
 9789961011195رقم معیاري 

116/01-001.4-1, 116/02-001.4-1 

   فاضلي, إدریس  .1767
 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . فاضلي إدریس] / نص مطبوع[المدخل إلى تاریخ النظم 

  .سم 24; . ص 393
 4099209961ك .م.د.ر

129/01-340-1, 129/02-340-1 

  فاضلي , إدریس  .1768
... / فعل المستحق للتعویضال -اإلدارة المنفردة  - العقد ] : نص مطبوع[الوجیز في النظریة العامة لإللتزام 

  .سم 24; . إیض. : ص 310 -. 2009, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. فاضلي إدریس
 9789961012543ك .م.د.ر

1037/01-346-1, 1037/02-346-1 

  فاضلي , إدریس  .1769
دیوان : الجزائر  -. إدریسفاضلي ] / نص مطبوع[نظام الملكیة ومدى وظیفتھا اإلجتماعیة في القانون الجزائري 

  .سم 22; . إیض. : ص 332 -. 2010, المطبوعات الجامعیة
 9789961013793ك .م.د.ر - . 326 - 319: ?  -? : ???????????? 

1058/01-346-1, 1058/02-346-1 

  محرز ، خیرت علي   .1770
 - . 2012, دار الكتاب الحدیث :القاھرة  -. خیرت علي محرز] / نص مطبوع[التحقیق في جرائم الحاسب اآللي 

 .سم24; . إیض. : ص283

937/01-345-1, 937/02-345-1 

  لحرش ،دمحم أمین   .1771
 -. دمحم أمین لحرش; دمحم قنیش; حسام ركي] / نص مطبوع[بیع العقار و طرق إثباتھ في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21×.سم 31; . و 53 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 



  .مضغوط
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

MA 04/346-283/01 

  أحمد دمحم , محرز  .1772
أحمد .... / تحول شركات القطاع العام إلى شركات القطاع الخاص] : نص مطبوع. [النظام القانوني للخصخصة

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 390 -. 2003, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - .دمحم محرز
 9770310743ك .م.د.ر - . 376 - 247: ?  - ? : ??????? . 382 - 377: ?  -? : ???????????? 

237/01-346-1, 237/02-346-1 

  أحمد دمحم , محرز  .1773
عقد البیع - عقد نقل التكنولوجیا  -وفقا ألحكام قانون التجارة الجدید :  ]نص مطبوع. [اإلفالس -العقود التجاریة 

. : ص 575 -. 2001, )ن.د. : (القاھرة - . أحمد دمحم محرز.... / عقد الرھن التجاري - عقد التورید  - التجاري 
  .سم24; . إیض

 9770433284ك .م.د.ر

57/01-346-1, 57/02-346-1 

  أحمد دمحم , محرز  .1774
منشأة : اإلسكندریة  - . أحمد دمحم محرز/ تطورھا ووسائل حمایتھا ] : نص مطبوع[الملكیة التجاریة فكرة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص250 -. 2003, المعارف
 211603977ك .م.د.ر -. 244 -  240: ???????????? ? ?

432/01-346-1, 432/02-346-1 

  أحمد دمحم , محرز  .1775
المشروع  -األعمال التجاریة  -التاجر و أھم إلتزاماتھ  -مقدمات عن التجارة ] : نص مطبوع[ري القانون التجا

  .سم24; غالف ملون . : ص 99 -. 2002, .ن.د. : م.د - . أحمد دمحم محرز/ الملكیة الصناعیة  - التجاري 
 7739819977ك .م.د.ر

623/01-346-1, 623/02-346-1 

  ھجرسي ، زكیة   .1776
. : المدیة - . زكیة ھجرسي; نجاة بن سعدة; صدام حمزة فدان] / نص مطبوع. [القانوني لمحكمة التنازعالنظام 

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 48 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-61/01 

  ھجرسي، شافیة   .1777
 -. رتیبة بن تواتي, شافیة ھجرسي] / نص مطبوع[النظام القانوني ألراضي العرش في التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . و 102 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? : .96 - 99.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-564/01, M. 346-564/02 



  أحسن ، رابحي   .1778
. / المظاھرات العمومیة -اإلجتماعات العمومیة  -الجمعیات ] : نص مطبوع. [السلطة والحریة -الحریات العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2013, .دار الكتاب الحدیث. : القاھرة -. رابحي أحسن
 9789773505042ك .م.د.ر - . 286 - 271. : ? -. ?: ???????????? 

502/01-342-1, 502/02-342-1 

  محسن ، عبد العزیز دمحم   .1779
عبد العزیز / رنة دراسة مقا] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للعرض في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي 

  .سم25; . إیض. : ص 467 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. دمحم محسن
 9775065526ك .م.د.ر - .  463 - 445. : ? -. ?: ???????????? 

914/01-345-1, 914/02-345-1 

  محسن ، عبد العزیز دمحم   .1780
 - . عبد العزیز دمحم محسن/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لجنائیة حمایة حقوق اإلنسان في مرحلة تنفیذ األحكام ا

  .سم 24; . إیض. : ص 215 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9789773792050ك .م.د.ر - .  210 - 197. : ? -. ?: ???????????? 

877/01-347-1, 877/02-347-1 

  محسن ، عبد العزیز دمحم   .1781
 -. 1.ط - . عبد العزیز دمحم محسن/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[وأثره في المسئولیة الجنائیة  اإلكراه

  .سم 24; . إیض. : ص 289 -. 2016, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789770445479ك .م.د.ر - . 283 - 249. : ? -. ?: ???????????? 

1113/01-345-1, 1113/02-345-1 

  قیعة أحسن ،بوس  .1782
 - جرائم المال و األعمال  -جرائم الفساد ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الجزائي الخاص , الجزء الثاني

بوسقیعة / الجزء الثاني : المتعلق بالفساد 2006فبرایر  20منقحة ومتممة في ضوء قانون : جرائم التزویر 
  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. 2003, زیعدار ھومة للطباعة والنشر والتو. : الجزائر - . 4.ط - . أحسن

  9789961667446ك .م.د.ر
 الجزء الثاني, : محتوي في 

370.2/01-345-1, 370.2/02-345-1 

  محسن عبد الحمید، أحمد   .1783
دار : عمان  -. 01.ط -. أحمد محسن عبد الحمید] / نص مطبوع[التعاون األمني العربي و التحدیات األمنیة 

  .سم24; . إیض. : ص 275 -. 2014, األكادیمیون: الحامد 
 9789960725932ك .م.د.ر - .  275 - 263. : ?-. ?: ???????????? 

996/01-341-1, 996/02-341-1 

  عبد العزیز دمحم , محسن  .1784
 مرحلة ما قبل المحاكمة في الفقھ اإلسالمي والقانون] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة 

; . إیض. : ص 368 -. 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد العزیز دمحم محسن/ الوضعي 
  .سم 24

 9770431788ك .م.د.ر - . 359 - 339: ?  -? : ????????????



794/01-345-1, 794/02-345-1 

  عبدالعزیز دمحم , محسن  .1785
عبدالعزیز دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سالمي و القانون الوضعي المعاملة العقابیة للمرأة في الفقھ اإل

  .سم 24; . إیض. : ص 134 -. 1999, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. محسن
???????????? : ?- ? :.117 - 130 . 

218/01-345-1, 218/02-345-1 

  أحسن، رابحي   .1786
, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 1.ط -. رابحي أحسن] / نص مطبوع[لتنفیذیة النشاط التشریعي للسلطة ا

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2013
 9789773505073ك .م.د.ر - .  214 - 201.: ? -? : ????????????

506/01-342-1, 506/02-342-1 

  محسن، عبد العزیز دمحم   .1787
عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي  األعذار القانونیة المخففة من العقاب في

  .سم 24; . إیض. : ص 270 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. العزیز دمحم محسن
 9789773289792ك .م.د.ر -.  259 - 243.:? ? : ????????????

925/01-345-1, 925/02-345-1 

  ھیصام ، سالم   .1788
أحمد الشریف كمال ] / نص مطبوع[دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في تنفیذ المخططات البلدیة للتنمیة 

. : و 150 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . سالم ھیصام; غزالي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-409/01, M. 343-409/02 

  ھیصام، عبد هللا   .1789
 -. عبد المجید تلمساني, عبد هللا ھیصام] / نص مطبوع[رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقدیریة لإلدارة 

. + سم 31× . سم 21; . و 70 - . 2019/2018, )ة یحي فارسجامع( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.66 - 70.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-386/01, M. 343-386/02 

  میساوي، حنان   .1790
: الجزائر  -. 02.ط - . حنان میساوي] / نص مطبوع[مالك الوطنیة التابعة للدولة في الجزائر الحمایة القانونیة لأل

  .سم21; . ص344 -. 2021, النشر الجامعي الجدید
 978993165915ك .م.د.ر -. 337.?-315.?: ????????????

1-342-708/01 

  خالد , میساني  .1791
, ]ن.د: [المدیة  -. خالد میساني] / نص مطبوع[جزائر النظام القانوني لتسییر العقار الفالحي في ال

  .سم21× سم 30; . و 111 - . 2009/2010



????? ????????????  
 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-32/01 

جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . ]طبوعنص م[میزانیة الدولة كوسیلة لتوجیھ السیاسة العامة للدولة   .1792
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و48 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس 

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-37/01 

  لخضاري ، دمحم   .1793
 -. دمحم لخضاري; یاسین لعمیري] / نص مطبوع[ظیفیة والمنازعات التي تثیرھا النظام القانوني للسكنات الو

  .سم21×سم30; . و 74 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة
????? ????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-92/01, M. 346-92/02 

  دمحم  لخضاري،  .1794
جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . دمحم لخضاري] / نص مطبوع. [بیع األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . إیض. : ]َو 92 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
????????????.  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-233/01, M. 346-233/02 

  بن شیخ , لحسین  .1795
أعمال  -جرائم ضد األموال  - جرائم ضد األشخاص ] : نص مطبوع[مذكرات في القانون الجزائي الخاص 

 24; . إیض. : ص 274 -. 2004, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع. : الجزائر - . بن شیخ لحسین/ تطبیقیة 
  .سم

 9961664337ك .م.د.ر - . 259 - 258.: ? -? : ????????????

206/01-345-1, 206/02-345-1 

  ھیكل ، علي أبو عطیة   .1796
 - . علي أبو عطیة ھیكل] / نص مطبوع[بطالن حكم التحكیم إلستبعاد القانون الموضوعي المتفق عل تطبیقھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 146 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789776410688ك .م.د.ر - . 146 - 137: ?  -? : ???????????? 

873/03-347-1, 873/01-347-1 

  علي أبو عطیة , ھیكل  .1797
دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لفكرة اإلحالة القضائیة ] : نص مطبوع[الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات 

; غالف ملون . : ص 700 -. 2007, لجامعیةدار المطبوعات ا: اإلسكندریة  -. علي أبو عطیة ھیكل/ للدعوى 
  .سم 24

 1805036977ك .م.د.ر -. 658-682: ? -?: ???????????? 

456/01-347-1, 456/02-347-1 



  علي أبو عطیة , ھیكل  .1798
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . علي أبو عطیة ھیكل] / نص مطبوع[شرح قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

 .سم24; غالف ملون . : ص 662 -. 2007, یةالجامع

460/01-347-1, 460/02-347-1 

  ھیكل، علي أبو عطیة   .1799
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . علي أبو عطیة ھیكل] / نص مطبوع[القواعد اإلجرائیة لإلثبات أمام المحكمین 

  .سم25; . إیض. : ص317 -. 2016, الجدیدة للنشر
 9789777292894ك .م.د.ر - . 303-312? -?.??????

990/01-347-1, 990/02-347-1 

دراسة مدعمة باألمثلة ] : نص مطبوع[أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام   .1800
  .سم 24; . ص 766 -. 2011, دار الھدى: الجزائر  -. و السوابق القضائیة و أعمال لجنة القانون الدولي

 9789947263174ك .م.د.ر -. 750-758.:?-.?: ???????????? 245- 722.: ?- .?: ???????

1096/01-341-1, 1096/05-341-1 

1801.  Ait - El - Kadi , Zéhina  
Code administratif [Texte imprimé] / Zéhina Ait - El - Kadi. - 37 édition. - Paris : 
Dalloz, 2014. - 3391 P. : ILL. ; 20 Cm. + C - D. 
sans périodicité. - ISBN 9782247130573. - Numéro normalisé 6281331 

04/0037704 

1802.  Ait - El - Kadi, Zéhina  
Code des marchés publics et autres contrats [Texte imprimé] / Zéhina Ait - El - Kadi, 
Jean - Marc Sauvé, Alain Ménéménis. - 4 Ed. - Paris : Dalloz, 2011. - 1544 P. : ILL. ; 
20 Cm. 
ISBN 9782247101375 

04/0024282, 04/0024283 

1803.  Ait - Kadi, Zéhina  
Code administratif [Texte imprimé] : Jurisprudence et doctrine sur CD-Rom / Zéhina 
Ait - Kadi. - 35 Ed. - Paris : édition Dalloz, 2012. - 2949 P. : ILL. ; 20 Cm. - (Code 
Dalloz expert 2012). 
ISBN 9782247107742 

04/0024053, 04/0024054 

1804.  Ait- El- Kadi, Zéhina  
100 questions sur le président de la république [Texte imprimé] : élection, pouvoirs, 
responsabilité / Zéhina Ait- El- Kadi. - Paris : édition Dalloz, 2011. - 119 P. : ILL. ; 
10 Cm. - (QCM Sirey). 
ISBN 9782247109715 

04/0031378, 04/0031379 



  فاین , إیعالي  .1805
موقع المجلس الدستوري في مؤسسة الرقابة على ] : نص مطبوع[المشاكل التي تعترض إستقالل القضاء 

 .سم 24; . إیض. : ص 107 -. 1993, المؤسسة الحدیثة للكتاب:  لبنان - . فاین إیعالي....... / دستوریة القوانین 

346/01-342-1, 346/02-342-1 

  بشیر , ھدفي  .1806
. : الجزائر -. بشیر ھدفي. / عالقات العمل الفردیة والجماعیة] : نص مطبوع. [الوجیز في شرح قانون العمل

من أجل بناء ثقافة ( - . سم 24; . إیض. : ص 348 -. 2001, جسور للنشر والتوزیع: دار الریحانة للكتاب 
  ).قانونیة

 9961822323ك .م.د.ر - . 341 - 333: ?  - ? : ????????????  330 - 231:?  - ? : ??????? 

128/01-344-1, 128/02-344-1 

1807.  Alain duval  
Le Robert &collins cadet [Texte imprimé] : dictionnaire français -anglais/ angllais -
français / atkins Beryl T.; Alain duval. - [s.l] : Dictionnaire le robert, [s.d]. - P.416 : 
ill. ; 21 cm. 
index alph.- français- anglais. - Numéro normalisé 9782850362095 

D. 443-19/01, D. 443-19/02 

1808.  AL-Aqaileh,zaid m  
Tegal terminology [Texte imprimé] : English and arabic =  المصطلحات القانونیة باللغة
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - .zaid m AL-Aqaileh / اإلنجلیزیة مع ترجمة كاملة إلى اللغة العربیة
2004. - p.336 : ill. ; 24 cm. 

D. 423-24/01, D. 423-24/02 

1809.  Aldeed Abu -Sahlieh, Sami A.  
Introduction à la société musulmane [Texte imprimé] : Fondement , sources et 
principes / Sami A. Aldeed Abu -Sahlieh. - Saint-Germain (Paris) Editions Eyrolles : 
[s.n], 2006. - 462 p. : couv . ill. ; 24 x17cm. - (Référence). 
Bibliogr : p p .417 - 432. - ISBN 2708134248 

04/0013972 

1810.  Alfandary,emmanuelle  
Environnement : les installations classées [Texte imprimé] / emmanuelle Alfandary. - 
2003. - france : Mb formation, [s.d]. - 69 p. : ill. ; 22 cm. 
bibliogr.:. - ISBN 2846410631 

04/0035280, 04/0035281 

1811.  Ali al nassery; Tarek  
Legal and political dictionary:English- Arabic [Texte imprimé] :  قاموس = عربي  -إنجلیزي
 -. 2011, دار الھدى) : الجزائر(عین ملیلة - .Ali al nassery; Tarek / المصطلحات القانونیة و السیاسیة

سم 24; . یض. : ص 333 . 
???? ??? ????. - ISBN 9789947263303 



D. 423-25/01, D. 423-25/02 

1812.  Alland, denis  
La responsabilité internationale des états à raison des dommages soufferts par des 
étrangers [Texte imprimé] : Volume :1 / dionisio Anazilotti; denis Alland. - Paris. : 
Dalloz, 2012. - 122 P. : ill. ; 20 Cm. - (Tire à part : Tire à part). 
ISBN 9782247121106 

04/0037732 

1813.  Alliuame, Denis  
Contrat de travail [Texte imprimé] : Du recrutement à la rupture / Denis Alliuame, 
Olivier Chenédé Dominique Jourdan. - 4 ème. - Paris : Delmas, 2001. - 284 P ; 25 
Cm. 
ISBN 2247044026 

04/0014358, 04/0014359 

1814.  Amboulou ,Hygin Didace  
Le Divorce et la Séparatio de corps en droit Congolais [Texte imprimé] / Hygin 
Didace Amboulou. - PARIS : l'Hrmattan, 2010. - 232 P. : ILL. ; 24 CM. 
bibliogr.:p.-p.: 223-224. - ISBN 9782296136403 

04/0040288 

  مرمول ، دمحم الصالح   .1815
تنقیح وتصحیص دمحم : المغرب  -الجزائر  -تونس ] : نص مطبوع[قوانین إداریة فرنسیة في األقالیم المغاربیة 

 - . 1.ط -. دمحم الصالح مرمول/ بن مصطفى بن الخوجة مصحح المطبوعات العربیة بالوالیة العامة الجزائر 
  .سم 24; . إیض. : ص 432 -. 2013, دار بھاء الدین للنشر والتوزیع: الجزائر 

 9789931322467ك .م.د.ر - . 421 - 420. : ? -. ?: ???????????? 

202/01-340-1, 202/02-340-1 

  ھرنون، جمال   .1816
جامعة . : المدیة -. ھرنونجمال ; العربي صالحي] / نص مطبوع. [نظام الشارة في القانون الدولي اإلنساني

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و96 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .76 - 86  ???????????? :? . - ? : .87 - 92  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-53/01, M. 341-53/02 

  دین نصرال, مرو ك  .1817
جریمة المخدرات في قانوني الصحة ] : نص مطبوع[جریمة المخدرات في ضوء القوانین واإلتفاقیات الدولیة 

األوامر ،القوانین،  - اإلتفاقیات الدولیة والعربیة  -أحكام الشریعة اإلسالمیة  -قرارات المحكمة العلیا  -والعقوبات 
  .سم24; . إیض. : ص 832 -. 2007, عة و النشر و التوزیعدار ھومة للطبا. : الجزائر - . نصرالدین مرو ك/ 
 9961668022ك .م.د.ر

208/01-345-1, 208/02-345-1 



  نبیلة ھبة , ھروال  .1818
نبیلة ھبة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجوانب اإلجرائیة لجرائم األنترنت في مرحلة جمع اإلستدالالت 

  .سم 24; . إیض. : ص 412 - . 2007, فكر الجامعيدار ال. : اإلسكندریة -. 1.ط - . ھروال
 9773790401ك .م.د.ر - . 404 - 329.: ? - .?: ??????? 327 - 297.: ? -.?: ????????????

521/01-345-1, 521/02-345-1 

  مرواني عبد الرحمان   .1819
مرواني عبد ; بشیر خدیمال] / نص مطبوع[تنظیم عملیة شھر العقود التوثیقیة و مدى سلطة القاضي في إبطالھا 

  .سم 21×سم 30; . و 94 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. الرحمان
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-42/01 

  نصر الدین , مروك  .1820
] : نص مطبوع[ون الجزائري والمقارن والشریعة اإلسالمیة الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم في القان

. : ص 551 -. 2003, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. 1.ط -. نصر الدین مروك/ دراسة مقارنة 
  .سم 24; . إیض

 9961410386ك .م.د.ر - . 528 - 505.: ? -? : ????????????

157/01-345-1, 157/02-345-1 

  نصر الدین , روكم  .1821
نصر الدین / النظریة العامة لإلثبات الجنائي : الجزء األول] : نص مطبوع[محاضرات في اإلثبات الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 682 -. 2003, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  -. مروك
 9961667352ك .م.د.ر

155.1/01-345-1, 155.1/02-345-1 

  نصر الدین , مروك  .1822
دراسة ] : نص مطبوع[نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة : الجزء األول

: الجزائر  -. نصر الدین مروك. / التطبیقات العملیة لعملیات نقل وزرع األعضاء البشریة: الكتاب الثاني: مقارنة
  ).القانون الجنائي والطب الحدیث( -. سم 24; . إیض. : ص 375 - . 2003 ,دارھومة للطباعة والنشر والتوزیع

 9961667492ك .م.د.ر

159.2/01-345-1, 159.2/02-345-1 

  نصر الدین , مروك  .1823
دراسة ] : نص مطبوع[نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة : الجزء األول

القوانین والقرارات والفتاوى والبیانات الصادرة في العالم العربي ومنظمة الصحة العالمیة : الثالثالكتاب : مقارنة
دار ھومة للطباعة و النشر : الجزائر  - . نصر الدین مروك. / وفرنسا والمتعلقة بزراعة األعضاء البشریة 

  ).الحدیثالقانون الجنائي والطب ( - . سم 24; . إیض. : ص 690 -. 2003, والتوزیع
 9961667506ك .م.د.ر

159.3/01-345-1, 159.3/02-345-1 

  نصر الدین , مروك  .1824
نصر .... / قرارات المحكمة العلیا  - 11-84قانون األسرة ] : نص مطبوع. [قانون األسرة بین النظریة والتطبیق

الموسوعة ( -. سم20; . إیض. : ص368 -. 2004, دار الھالل للخدمات اإلعالمیة. : الجزائر -. الدین مروك



  ).القضائیة الجزائریة
 9947802027ك .م.د.ر

276/01-346-1, 276/02-346-1 

  نصر الدین , مروك  .1825
 -. 1. ط -. نصر الدین مروك] / نص مطبوع[ - OMC - تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة

  .سم24; . إیض. : ص158 -. 2005, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر 
 5868669961ك .م.د.ر -. 113-152: ? -?: ???????  153-154: ? -?: ???????????? 

267/01-341-1, 267/02-341-1 

  دمحم حماد , مرھج الھیتي  .1826
یة لبرامج الحمایة الجنائ -دراسة في تكنولوجیا المعلومات ] : نص مطبوع[التكنولوجیا الحدیثة و القانون الجنائي 

األساس القانوني  - دراسة في تكنولوجیا الطب الحدیث  - الحاسب اآللي في ضوء نصوص جریمة السرقة 
دار . : عمان -. 1.ط -. دمحم حماد مرھج الھیتي) / عملیات نقل وزراعة األعضاء(وضوابط الرضا في نطاق 

  .سم 24; . إیض. : ص 263 -. 2004, الثقافة للنشر و التوزیع
???????????? : ?- ? :.253 - 258 . 

232/01-345-1, 232/02-345-1 

  دمحم حماد , مرھج الھیتي  .1827
دار الثقافة : عمان  -. 1.ط - . دمحم حماد مرھج الھیتي] / نص مطبوع[الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 350 -. 2005, للنشر و التوزیع
 995716063×ك .م.د.ر - . 342 - 329 .:? -? : ???????????? 

444/01-345-1, 444/02-345-1 

1828.  Ancel, Pascal  
Travaux dirigés [Texte imprimé] : Introduction au droit et droit civil / Pascal Ancel, 
Olivier Gout; Ingrid Maria. - 3éme Ed. - Paris : Lexis Nexis, 2012. - 413 P. : Ill. ; 24 
Cm. - (Objectif droit). 
ISBN 9782711010585 

04/0035699, 04/0035700 

  مرابط ، نوال   .1829
 -. نوال مرابط] / نص مطبوع[حق الرھن الرسمي وحق التخصیص  -الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار 

  .سم21×سم30; . و 98 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
???????????? ???????  

 2012/2011) : كلیة الحقو ق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-153/01, M. 346-153/02 

  مرابط نوال   .1830
حدة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام قسمة المھایأة في الشریعة اإلسالمیة و القانون المدني الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و 89 - . 2009/2010, ]ن.د] : [م.د[ -. مرابط نوال; مسعودي
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتو یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 



M. 346-19/01 

  مرابط، لیلي   .1831
لیة الحقوق ك: المدیة الجزائر  -. نجاة شمام, لیلي مرابط] / نص مطبوع[التجریم و العقاب في القانون الضریبي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و69 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :?.- ?:62-65.  

 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-249/01 

  مراد ، نومري   .1832
جامعة یحي فارس : المدیة  - . نومري مراد; یحیاوي دمحم رضا] / نص مطبوع[ظام القانوني للمرفق العمومي الن
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 68 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(

 ???????????? :? .- ? : .61 - 64  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-302/01, M. 343-302/02 

  مراح ، أحمد   .1833
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . أحمد مراح; دمحم حلوان] / نص مطبوع[العدول عن تنفیذ العقد اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 74  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-92/01, M. 658-92/02 

  مراد ، بولحیة   .1834
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. بولحیة مراد; بن إمام عبد هللا] / نص مطبوع[عقد الھندسة المعماریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 93 - . 2016/2015, )یاسیةالحقوق والعلوم الس
 ???????????? :? .- ? : .82 - 86  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-469/01, M. 346-469/02 

  مراد ، بوحمبل   .1835
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -  .بوحمبل مراد] / نص مطبوع. [إشكاالت التنفیذ في المادة اإلداریة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 69 - . 2015/2014, ).الحقوق
 ???????????? :? .- ? : .63 - 66  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-174/01, M. 343-174/02 

  علي , مراح  .1836
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . 02.ط - . علي مراح/ نظریا و عملیا ] : عنص مطبو[منھجیة التفكیر القانوني 

  .سم24; . إیض. : ص 200 -. 2005, الجامعیة
 6079509961ك .م.د.ر -. 195 - 192. : ? ?: ???????????

115/01-001.4-1, 115/02-001.4-1 



  علي , مراح  .1837
 LMDیتضمن مقرر علم اإلجتماع القانوني ] : نص مطبوع[اإلتجاھات الفقھیة في تفسیر الظاھرة القانونیة 

. : ص 215 -. 2011, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  - . علي مراح/ ومقرر فلسفة القانون 
  .سم 24; . إیض

 9789961655351ك .م.د.ر - . 211 - 210.: ? -? : ????????????

170/01-340-1, 170/02-340-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1838
عبد ] / نص مطبوع. [قانون الخدمة العسكریة و قانون األحكام العسكریة و القوانین و القرارات المكملة لھما

 ).Al mourad( -. سم 24; . إیض. : ص 244 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة -. الفتاح مراد

49/01-343-1, 49/02-343-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1839
. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع. [قانون المرور و الئحتھ التنفیذیة و القوانین المكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالت

 ).Al mourad( - . سم 18; . إیض. : ص 260 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة -

48/01-343-1, 48/02-343-1 

  لفتاح عبد ا, مراد  .1840
 - . عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع. [قانون ضریبة المبیعات والئحتھ التنفیذیة والقوانین والقرارات المكملة لھ

  ).Al mourad( - . سم16; . إیض. : ص268 -). د ت(, )د ن. : (اإلسكندریة
 ???????????? :?-? :213-249 

50/01-343-1, 50/02-343-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1841
عبد ] / نص مطبوع. [نون الضرائب على الدخل والئحتھ التنفیذیة والقوانین المكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالتقا

 ).Al mourad( -. سم16; . إیض. : ص 380 -). د ت(, )د ن. : (اإلسكندریة -. الفتاح مراد

51/01-343-1, 51/02-343-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1842
التعلیق الوافي على أحدث ] : نص مطبوع. [ئب على الدخل والضریبة الموحدةالتعلیق على قوانین الضرا

, )ن.د. : (اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد..... / بشأن الضرائب 1981لسنة  157النصوص الرسمیة للقانون رقم 
 .سم24; . إیض. : ص 452 -). ت.د(

25/01-343-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1843
شرح تحلیلي وتأصیلي ألحكام قانون الضریبة على العقارات ] : نص مطبوع. [ت المبنیةالضریبة على العقارا

. اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد/  Impots sur les immeubles..... = المبنیة وقانون مقابل تحسین العقارات
 .سم24; . إیض. : ص 476 -). ت.د(, )ن.د: (

26/01-343-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1844
 -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع. [انون اإلصالح الزراعي و قانون الزراعة و القوانین المكملة لھماق

 ).Al mourad( - . سم18; . إیض. : ص 356 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة



27/01-344-1, 27/02-344-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1845
التعلیق على نصوص مواد قانون التأمین اإلجتماعي ] : عنص مطبو. [التعلیق على قانون التأمین اإلجتماعي

 .سم24; . إیض. : ص  892 -). دت( , )ن .د. : ( اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد... / 1975لسنة  79رقم

60/01-344-1, 60/02-344-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1846
] / نص مطبوع. [ة لھما طبقا ألحدث التعدیالتقانون المحاماة و قانون اإلدارات القانونیة و التشریعات المكمل

 ).Al mourad( -. سم 18; . إیض. : ص 280 -). ت.د(, )ن.د). : (اإلسكندریة( -. عبد الفتاح مراد

25/01-344-1, 25/02-344-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1847
 -. عبد الفتاح مراد/  ]نص مطبوع. [قوانین البناء والھدم والقوانین المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت

 ).Al mourad( -. سم16; . إیض. : ص 376 - ). د ت(, )د م. : (اإلسكندریة

26/01-344-1, 26/02-344-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1848
شرح تفصیلي ] : نص مطبوع. [تشریعات المحاماة في الدول العربیة ومستویات الدفاع والعدالة الجنائیة الدولیة

 STATUTES OF LEGAL PROFESSION IN THE.... = ین المحاماةمقارن لنصوص قوان
ARAB STATES AND STANDARDS OF DEFENCE AND INTENATIONAL 

CRIMINAL JUSTIC  /سم24; . إیض. : ص 968 -). د ت(, )د ن. : (اإلسكندریة - . عبد الفتاح مراد. 

28/01-344-1, 28/02-344-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1849
 -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع[جراءات الجنائیة والقوانین المكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالت قانون اإل

 ).Al mourad( -. سم16; . إیض. : ص 224 -). د ت(, )د ن: (اإلسكندریة 

147/01-345-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1850
شرح تفصیلي مقارن للنظام  ] :نص مطبوع[شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائیا و مدنیا 

القانوني مقارن للنظام القانوني لحاالت تصدي محكمة النقض للقضاء في موضوع الطعن جنائیا ومدنیا واألھمیة 
.... = الكبرى لتلك األحكام والنصوص الكاملة ألحكام محكمة النقض المصریة كمحكمة موضوع جنائیا ومدنیا

Explanatory notes on the rulings of cassation court as subject Matter court in civil and 
criminal cases  /سم 24; . ص 536 - ). ت .د(, )م .د. : ( اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد.  
???????????? : ?- ? :.506 - 507. 

371/01-345-1, 371/02-345-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1851
 -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع. [لمكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالتقانون التجارة الجدید والقوانین ا

 ).Al mourad( - . سم16; . إیض. : ص316 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة

254/01-346-1, 254/02-346-1 



  عبد الفتاح , مراد  .1852
] نص مطبوع. [قوانین التموین والتسعیر الجبري وتحدید األرباح والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت

 1950لسنة  163الخاص بشؤون التموین والمرسوم بقانون  1945لسنة  95القانون رقم : یتضمن ھذا الكتاب : 
 ).Al mourad( - . سم16; . إیض. : ص412 -). ت. د(, )د ن. : (اإلسكندریة - . عبد الفتاح مراد..... / الخاص

256/01-346-1, 256/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1853
التعلیق على النصوص الكاملة لتشریعات اإلیجار بوجھ عام ] : نص مطبوع. [التعلیق على قوانین اإلیجارات

 -. عبد الفتاح مراد... / حھا التنفیذیةوإیجار األماكن والضرائب العقاریة والمصاعد ومذكراتھا اإلیضاحیة ولوائ
 .سم 24; . إیض. : ص 848 -). ت.د(, )ن.د). : (م.د(

261/01-346-1, 261/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1854
التعلیق على النصوص الكاملةلقوانین قمع الغش والتدلیس ] : نص مطبوع. [الجدید في شرح تشریعات الغش

والبیانات التجاریة ولوائحھا التنفیذیة والقراراتىالوزاریة المتعلقة بغش أغذیة  ومراقبة االغذیة والعالمات
  .سم24; . إیض. : ص1128 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد... / اإلنسان

 ???????????? : ?-  ? :1079 - 1080 

266/01-346-1, 266/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1855
... ... شرح تفصیلي لألصول القانونیة والفنیة لإلعداد صیغ األوراق القضائیة ] : نص مطبوع. [كاتصیغ الشر

 .سم24; . إیض. : ص776 -). ت.د(, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد/ 

231/01-346-1, 231/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1856
. اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع. [مصریین غیر المسلمین و األجانبقوانین األحوال الشخصیة لل

 ).EL MOURAD( -. سم 18; . إیض. : ص 412 -). ت.د(, )ن.د: (

247/01-346-1, 247/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1857
: یتضمن ھذا الكتاب ] : ص مطبوعن. [قانون الغرف التجاریة والئحتھ التنفیذیة والقوانین والقرارات المكملة لھ

بشأن الغرف التجاریة والمرسوم بالالئحة العامة للغرف التجاریة وقرار بإنشاء إتحاد  1951/ 189القانون رقم 
; . إیض. : ص248 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد... / عام للغرف التجاریة والقرار التنفیذي

 ).Al mourad( - . سم16

257/01-346-1, 257/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1858
قوانین قمع الغش ومراقبة األغذیة وتنظیم الصناعة والمواصفات القیاسیة والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث 

 - . سم16; . إیض. : ص396 -). د ت(, )د ن. : (اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع. [التعدیالت
)Al mourad.( 

249/01-346-1, 249/02-346-1 



  عبد الفتاح , مراد  .1859
عبد ] / نص مطبوع. [قانون الجمعیات األھلیة و الئحتھ التنفیذیة و مذكرتھ اإلیضاحیة و القرارات المكملة لھ

 ).Al mourad( -. سم 18; . إیض. : ص 272 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة -. الفتاح مراد

248/01-346-1, 248/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1860
] : نص مطبوع. [قوانین الجمارك واإلستیراد والتصدیر وسجل المستوردین واإلستثمار طبقا ألحدث التعدیالت

بتعدیل قانون الجمارك  1998لسنة  175والقانون  1963لسنة  66قانون الجمارك رقم : یتضمن ھذا الكتاب 
 - . سم16; . إیض. : ص304 -). د ت(, )د ن: (اإلسكندریة  -. عبد الفتاح مراد/  ....2000لسنة  160والقانون 

)Al mourad.( 

258/01-346-1, 258/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1861
یتضمن ھذا ] : نص مطبوع. [قانون الشركات والئحتھ التنفیذیة والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت

عبد .... / كات المساھمة وشالذركات التوصیة باألسھم والشركات ذات المسؤولیة المحدودةقانون شر: الكتاب 
 ).Al mourad( -. سم16; . إیض. : ص296 -). ت.د(, )د ن. : (اإلسكندریة -. الفتاح مراد

255/01-346-1, 255/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1862
شرح تفصیلي للمواد المتعلقة باإلفالس في ] : نص مطبوع. [یةشرح اإلفالس من الناحیتین التجاریة و التجار

.... = من الناحیتین التجاریة والجنائیة وذلك فیما یلي 1999لسنة  17قانون التجارة المصري الجدید رقم 
Explanation of bankruptcy on commercial and criminal sides  /عبد الفتاح مراد .- 

 .سم 24; . إیض. : ص 792 -). ت.د(, .)ن.د. : (اإلسكندریة

60/01-346-1, 60/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1863
شرح تفصیلي لمواد المتعلقة بالشیك في قانون ] : نص مطبوع. [شرح الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة

  .سم 25; . إیض. : ص342 -). ت.د(, )ن.د. : (األسكندریة -. عبد الفتاح مراد........ / التجارة الجدید
 ???????????? :? :.306 

47/01-346-1, 47/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1864
 1999لسنة 17شرح تفصیلي لجمیع مواد قانون التجارة الجدید رقم ] : نص مطبوع[شرح قانون التجارة الجدید 

دار الكتب و الوثائق : اإلسكندریة  -. مرادعبد الفتاح / وتطبیقات المحاكم و مشكالتھ العملیة و طلك فیما یلي 
 .سم24; مجلد . : ص2218 -. ت.د, المصریة

618/01-346-1, 618/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1865
شرح تفصیلي للعقود التجاریة طبقا لقانون التجارة المصري ] : نص مطبوع[شرح العقود التجاریة و المدنیة 

 -. عبد الفتاح مراد............... / مقرنة بالعقود المدنیة و اإلداریة و الدولیةبال 1999لسنة  17الجدیدي رقم 
 .سم24; مجلد . : ص 896 -. 1999, دار الكتب والوثائق المصریة: اإلسكندریة 

584/01-346-1, 584/02-346-1 



  عبد الفتاح , مراد  .1866
شرح تفصیلي ] : نص مطبوع... [شرح تشریعات األحوال الشخصیة للمصریین غیر المسلمین و األجانب 

د , دار الكتب و الوثائق المصریة: اإلسكندریة  -. عبد الفتاح مراد... / وقوانین  2000لسنة 1لنصوص القانون 
 .سم24; . ص 940 - . ت.

597/01-346-1, 597/02-346-1 

  لفتاح عبد ا, مراد  .1867
 The english] = نص مطبوع.... [الترجمة اإلنجلیزیة للقانون المدني و النصوص العربیة المقابلة لھا

trqnslqtion of civil code qnd the eauivqlent qrqbic texts thereto  /م.د( - . عبد الفتاح مراد : .(
 .سم24; . إیض. : ص500 -). ت. د(, )ن.د(

302/01-346-1, 302/02-346-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1868
شرح علمي و عملي لنصوص مواد قانون الحجز اإلداري رقم ] : نص مطبوع[الحجز اإلداري علما وعمال 

 .سم24; غالف ملون . : ص 328 -). ت.د(, )ن.د) : (دم (  -. عبد الفتاح مراد............. /  1955لسنة  308

96/01-347-1, 96/02-347-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1869
شرح تفصیلي مقارن لتعریف حقوق اإلنسان والحریات العامة ونشأتھا ] : نص مطبوع[موسوعة حقوق اإلنسان 

, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد................. / ومصادرھا وأنواعھا وضماناتھا واآلثار المترتبة علیھا 
 .سم25; غالف ملون ومصور . : ص 1528 -). ت.د(

19/01-348-1, 19/02-348-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1870
شرح تفصیلى مقارن لنصوص الدساتیر العربیة بالمقارنة ] : نص مطبوع[الدساتیر العربیة و المستویات الدولیة 

 Arab... = بالمستویات والمعاییر الدستوریة الدولیة وذلك بشأن دساتیر الدول العربیة وتشریعات المحاكم
Constitutions and International Standards  /دار الكتب و الوثائق : اإلسكندریة  - . عبد الفتاح مراد

 .سم 24; . إیض. : ص 824 - ). د ت(, المصریة

116/01-340-1, 116/02-340-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1871
النصوص العربیة شرح ] : نص مطبوع[شرح النصوص العربیة إلتفاقیات الجات ومنظمة التجارة العالمیة 

الرسمیة الصادرة عن منظمة التجارة العالمیة إلتفاقیات الجات والمطبقة قانونا في مصر وبعض الدول العربیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 648 -. 1997, )ن.د: (اإلسكندریة  -. عبد الفتاح مراد..... / 

. 

31/01-341-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1872
شرح تفصیلي مقارن لنصوص قانون التحكیم ] : نص مطبوع[خلي و الدولي شرح تشریعات التحكیم الدا

 -. عبد الفتاح مراد.... / والتشریعات الدولیة  1997لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27المصري رقم 
  .سم24; . إیض. : ص 684 -). ت.د(, )ن.د: (اإلسكندریة 

. 

51/01-341-1, 51/02-341-1 



  بد الفتاح ع, مراد  .1873
شرح تفصیلي للنظام القانوني و القضائي في ] : نص مطبوع[النظام القانوني و القضائي في اسرائیل و فلسطین 

 -. 1995, )ن.د) : (م.د( - . عبد الفتاح مراد... / مصادر القانون اإلسرائیلي والقوانین : إسرائیل وفلسطین، أوال 
  .سم 24; . ص 410

 ???????????? :?-? :387-393 

261/01-341-1, 361/02-341-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1874
شرح تفصیلي مقارن للتنظیم الدولي المعاصر ] : نص مطبوع[منظمة التجارة العالمیة و العولمة و األقلمة 

 the world trade... = والعالقة بین منظمة األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة والعولمة واألقلمة
organization and globalization and regionalization / .المكتب : اإلسكندریة  -. عبد الفتاح مراد

  .سم 24; . إیض. : ص 660 -). ت.د(, الجامعي الحدیث
. 

260/01-341-1, 360/02-341-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1875
د (, )د ن: (اإلسكندریة  -. لفتاح مرادعبد ا] / نص مطبوع[الدستور والقوانین المكملة لھ طبقا ألحدث التعدیالت 

  ).Al mourad( - . سم16; . إیض. : ص 271 -). ت
. 

88/01-342-1, 88/02-342-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1876
 -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع[قوانین الھیئات القضائیة والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت 

  ).Al mourad( -. سم16; . إیض: ص  304 -). د ت(, )د ن: (اإلسكندریة 
. 

89/01-342-1, 89/02-342-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1877
. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع[قوانین أمن الدولة والطوارىء والتشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت 

  ).Al mourad( - . سم16; . إیض. : ص 244 - ). د ت(, )د ن: (اإلسكندریة  -
. 

90/01-342-1, 90/02-342-1 

  عبد الفتاح , مراد  .1878
 les.......... = شرح للنظام القانوني للمحكمة ] : نص مطبوع[األحكام الكبرى للمحكمة اإلداریة العلیا المصریة 

grands arréts de la gurisprudence de la cour administrative egyptienne  /عبد الفتاح مراد . - 
  .سم  24; . إیض. : ص 304 - ). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. 1.ط

 ???????????? :? .- ?:.287 - 290 . 

200/01-342-1, 200/02-342-1 

  عبدالفتاح ,مراد  .1879
شرح تحلیلي مقارن لمواد الحریات في الدستور ] : نص مطبوع[أوامر المنع من السفر و التصرف و التحفظ 

 .سم24; . إیض. : ص 604 -). ت.د(, .)ن.د) : (م.د( -. عبدالفتاح مراد.... / .............والقیود



123/01-347-1, 123/02-347-1 

  عبدالفتاح ,مراد  .1880
............ شرح تفصیلي مقارن للمشكالت العملیة ] : نص مطبوع[المشكالت العملیة والدفوع في قانون التجارة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 264 -). ت.د(, )ن.د() : م.د( -. عبدالفتاح مراد/ 
 ???????????? : ?-  ? :238 - 239 

353/01-347-1, 353/02-347-1 

  عبدالفتاح ,مراد  .1881
عبدالفتاح / الجزء األول ] : نص مطبوع[موسوعة شرح قوانین الضرائب و المحاسبة و المراجعة القانونیة 

 .سم24; . ص 1440 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. مراد

5.1/01-348-1 

  عبدالفتاح ,مراد  .1882
عبدالفتاح / الجزء الثاني ] : نص مطبوع[موسوعة شرح قوانین الضرائب و المحاسبة و المراجعة القانونیة 

 .سم24; . ص 1440 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. مراد

5.2/01-348-1 

  عبدالفتاح ,مراد  .1883
عبدالفتاح / الجزء الثالث ] : نص مطبوع[المحاسبة و المراجعة القانونیة  موسوعة شرح قوانین الضرائب و

 .سم24; . ص 1496 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. مراد

5.3/01-348-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1884
 1972لسنة  49التعلیق على قانون تنظیم الجامعات ] : نص مطبوع. [التعلیق على قوانین تنظیم الجامعات

 -). ت.د(, )ن.د. : (اإلسكندریة - . عبد الفتاح مراد...... / التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة  والئحتھ
 .سم 24; . إیض. : ص 524

32/01-344-1, 32/02-344-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1885
عبد الفتاح ] / وعنص مطب[قوانین مكافحة المخدرات و الدعارة و التشریعات المكملة لھا طبقا ألحدث التعدیالت 

 .سم 18; . إیض. : ص 184 -). ت.د(, )ن.د: (اإلسكندریة  -. مراد

139/01-345-1, 139/02-345-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1886
التعلیق على مواد قانون مكافحة المخدرات و تنظیم إستعمالھا ] : نص مطبوع[التعلیق على تشریعات المخدرات 

التعدیالت والقرارات الوزاریة المكملة لھ والمبادئ القانونیة لمحكمة  طبقا ألحدث 1960لسنة  172رقم 
). ت.د( , )ن .د) : ( م . د(  -. عبد الفتاح مراد/  Commentary on the drugs legislations... = النقض

 .سم 24; . إیض. : ص 924 -

374/01-345-1, 374/02-345-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1887
شرح تفصیلي للنظم القانونیة والتقنیة لمكافحة جرائم ] : نص مطبوع[یوتر و اإلنترنت شرح جرائم الكمب



الكمبیوتر واألنترنیت وأثرھا على المعامالت اإللكترونیة في القانون المصري والقوانین العربیة واالوروبیة 
 Explanation of the computer and internet... = والمواثیق والغتفاقیات الدولیة واإلجراءات الواجب

crimes  /سم 24; . إیض. : ص 664 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د(  - . عبد الفتاح مراد.  
???????????? : ?- ? :.604 - 610. 

383/01-345-1, 383/02-345-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1888
ي مقارن لنظام نقض شرح تفصیل] : نص مطبوع[األحكام الكبرى الجنائیة و المدنیة لمحكمة النقض المصریة 

األحكام في النظم القانونیة المختلفة والنظام القانوني للھیئات العامة بمحكمة النقض المصریة بالمقارنة بمحكمة 
/  Great criminal and civil judgments at the egyptian court of cassation... = النقض الفرنسیة
 .سم 24; . إیض. : ص 432 - ).ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد

378/01-345-1, 378/02-345-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1889
شرح وافي للنصوص الكاملة لقانون اإلجراءات ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیة المعدل 

ومذكرتھ  1999/1/5المعمول بھ اعتبارا من  1998لسنة  174الجنائیة المصري المعدلة بالقانون رقم 
, )دن . : ( اإلسكندریة -. عبد الفتاح مراد... / اإلیضاحیة ومشروعھ واالعمال التحضیریة وتعلیمات النائب العام

  .سم 24; . إیض. : ص 452 -). دت ( 
 ??? ????? ???? ????? ???? : ??? ???????174  ????1998  ????????? ????? ??????

??? ? ???????? ????? ? ????????????????? ???. 

403/01-345-1, 403/02-345-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1890
عبد الفتاح ] / نص مطبوع........... [قانون مكافحة غسل األموال و مذكرتھ اإلیضاحیة و القوانین المكملة لھ 

 .سم24; غالف ملون . : ص 124 - ). دت(, )دن: (القاھرة  -. مراد

568/01-345-1, 568/02-345-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1891
 - . عبد الفتاح مراد..... / شرح وافي ألعمال النیابات المختلفة ] : نص مطبوع[أصول أعمال النیابات 

 .سم24; . إیض. : ص 252 -). ت.د(, )ن.د: (اإلسكندریة 

6/01-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1892
لى التعلیمات العامة للنیابات الكتابیة والمالیة و اإلداریة التعلیق ع] : نص مطبوع[التعلیمات اإلداریة للنیابات 

; . إیض. : ص 440 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد............ / 27/05/1995الجدیدة الصادرة في 
 .سم24

7/01-347-1, 7/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1893
التعلیق على النصوص الكاملة للتعلیمات القضائیة للنیابات الصادرة ] : نص مطبوع[التعلیمات القضائیة للنیابات 

  .سم24; . إیض. : ص 436 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد............. / 1980عام 
 ???????????? :? :.375 . 

8/01-347-1, 8/02-347-1 



  مراد، عبد الفتاح   .1894
شرح تفصیلي ألحكام الغضب في الشریعة ] : نص مطبوع[ریعة اإلسالمیة الغصب في القوانین العربیة و الش

; . إیض. : ص 176 -). دت(, دار إبن خلدون) : م.د( -. عبد الفتاح مراد........ / اإلسالمیة و القوانین العربیة 
  .سم24

 ???????????? :? .- ? :.127 - 129 . 

125/01-347-1, 125/02-347-1 

  لفتاح مراد، عبد ا  .1895
عبد ] / نص مطبوع[قوانین المرافعات واإلثبات والتحكیم واألحوال والتمویل العقارى طبقا ألحدث التعدیالت 

 ).Al mourad( - . سم16; . إیض. : ص 388 -). دت( , )د ن) : (دم(  -. الفتاح مراد

179/01-347-1, 179/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1896
شرح تحلیلي و تأصیلي للنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[اإلعالن و التنفیذ  أصول اعمال المحضرین في

  .سم 24; . إیض. : ص 736 - ). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد........ / 
 ???????????? :? :.693 . 

182/01-347-1, 182/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1897
شرح تفصیلي مقارن لنصوص قانون التحكیم : دراسة مقارنة ] : مطبوع نص[التحكیم بین الشریعة و القانون 

; غالف ملون . : ص 682 -). دت( , )د ن) : ( د م( - . عبد الفتاح مراد... / 1994لسنة  27المصري رقم 
 .سم24

371/01-347-1, 371/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1898
شرح تفصیلي للنظام القانوني لھیئات الضبط القضائي ] : طبوعنص م[شرح النظم القانونیة لألجھزة الرقابیة 

. : ص 582 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد........ / وإختصاصاتھا وسلطاتھا في الضبط القضائي و
  .سم 24; . ض]

 ???????????? :?.- ? : .544-546 

380/01-347-1, 380/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1899
شرح تفصیلي ألھمیة الكمبیوتر و ] : نص مطبوع[لكمبیوتر و اإلنترنت للقضاة و الباحثین و المھن الحرة ا

غالف . : ص 354 - ). د ت(, )د ن ) : ( د م (  - . عبد الفتاح مراد.. / اإلنترنت ود ورھما في البحث العلمي
  .سم24; ملون 

 ???????????? :?- ? :323-330 

384/01-347-1, 384/02-347- 

  مراد، عبد الفتاح   .1900
... / التعلیق على أحدث المبادئ القانونیة المستحدثة] : نص مطبوع[ 2003-1996الجدید في النقض الجنائي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 496 - . 2003, )د ن ) : ( د م (  -. عبد الفتاح مراد
 ???????????? :?- ? :458-459 

366/01-347-1, 366/02-347-1 



  مراد، عبد الفتاح   .1901
التعلیق على النصوص الكاملة للتعلیمات القضائیة للنیابات الصادرة ] : نص مطبوع[التعلیمات القضائیة للنیابات 

  .سم 24; . إیض. : ص 660 -). دت ( , )دن ) : ( دم (  -. عبد الفتاح مراد.... / 
 ???????????? :? .- ? :.584 - 586 . 

209/01-347-1, 209/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1902
شرح تفصیلي مقارن إلجراءات إدارة العمل بالمحاكم ] : نص مطبوع[إدارة المحاكم في مصر و الدول العربیة 

دت ( , )دن) : ( دم(  -. عبد الفتاح مراد....... / ومجلس الدولة في مصر والدول العربیة طبقا ألحدث التعدیالت 
 .سم 24; . ضإی. : ص 512 - ). 

210/01-347-1, 210/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1903
لسنة  7شرح تفصیلي و تحلیلي لكل مادة على حدة في مواد قانون ] : نص مطبوع[شرح قانون لجان التوفیق 

. ص 628 -). د ت(, )د ن) : ( د م(  -. عبد الفتاح مراد......... / بشأن إنشاء لجان التوفیق في المنازعات 2000
  .سم 24; إیض  -غالف ملون : 

 ???????????? :?- ? :578-579 

211/01-347-1, 211/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1904
.... / شرح عملي و تطبیقي ألصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة ] : نص مطبوع[التنفیذ العملي 

  .سم 24; . إیض. : ص 522 -.). ت.د (, .)ن.د.) : ( م.د( -. عبد الفتاح مراد
 ???????????? :? : .489 . 

189/01-347-1, 189/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1905
 332 - ). د ت(, )د ن: (اإلسكندریة  -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع[القانون المدني طبقا ألحدث التعدیالت 

 ).Al mourad( - . سم16; . ص

180/01-347-1, 180/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1906
. عبد الفتاح مراد.............. / شرح األعمال والسجل والدفاتر التجاریة ] : نص مطبوع[موسوعة قانون التجارة 

 ).موسوعة قانون التجارة( -. سم24; مجلد . : ص 466 -.). ت.د(, .)ن.د) : (دم (  -

1193/01-346-1, 1193/02-346-1 

  ، عبد الفتاح مراد  .1907
عبد ........ / شرح تأصیلي وتحلیلي لقوانین القطاع األعمال العام] : نص مطبوع[موسوعة قطاع األعمال العام 

 .سم24; . ص 1048 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. الفتاح مراد

3/01-348-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1908
شرح تفصیلي لقوانین اللرسوم ] : نص مطبوع[العقاري شرح قوانین الرسوم القضائیة و رسوم التوثیق و الشھر 

الدستوریة ورسوم التوثیق والشھر العقاري وأحدث  -القضائیة المدنیة والشرعیة والجنائیة واإلداریة 



  .سم24; إیض  - غالف ملون . : ص 624 - ). ت.د(, )ن.د) : (دم (  -. عبد الفتاح مراد............... / تعدیالتھا
??????????? ? :?- ? :590 

820/01-347-1, 820/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1909
بشأن توجیھ وتنظیم  1976لسنة  106شرح تفصیلي لمواد القانون ] : نص مطبوع. [شرح تشریعات المباني

 484 -.). ت.د(, .)ن.د). : (دم (  - . عبد الفتاح مراد.......... / و  1996لسنة  101أعمال البناء المعدل بالقانون 
  .سم24; . إیض. : ص

 ???????????? :?- ? :393-394 

193/01-343-1, 193/02-343-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1910
] / نص مطبوع[الترجمة اإلنجلیزیة لقانون اإلستثمار والئحتھ التنفیذیة وعقوده والنصوص العربیة المقابلة لھا 

 .سم24; غالف ملون . : ص 144 -). ت.د(, )ن.د) : (دم (  -. عبد الفتاح مراد

24/01-348-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1911
................. الترجمة اإلنجلیزیة لقانون اإلستثمار و الئحتھ التنفیذیة و صیغھ و النصوص العربیة المقابلة لھا 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 464 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع[

27/01-348-1, 27/02-348-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1912
الترجمة اإلنجلیزیة ] : نص مطبوع[الترجمة اإلنجلیزیة لقانون العمل الجدید و صیغھ و النصوص العربیة 

 -. عبد الفتاح مراد............... / و  2003لسنة  12الكاملة لنصوص مواد قانون العمل المصري الجدید رقم 
  .سم24; غالف ملون . : ص 280 - ). ت.د(, )ن.د() : م.د(

 ???????????? : ?-  ? :267 - 269 

25/01-348-1, 25/02-348-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1913
عبد ] / نص مطبوع.............. [الترجمة اإلنجلیزیة لقانون األحوال الشخصیة و صیغھ و النصوص العربیة 

 .سم24; غالف ملون . : ص 200 - ). دت ( , )دن ) : ( دم (  -. الفتاح مراد

26/01-348-1, 26/02-348-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1914
بإنشاء لجان التوفیق في  2000لسنة7التعلیق على مواد القانون رقم ] : نص مطبوع[التعلیق على لجان التوفیق 

(  - . عبد الفتاح مراد.......... /  بعض المنازعات التي تكون الوزارات واألشخاص اإلعتباریة العامة طرفا فیھا
 .سم24; غالف ملون . : ص 120 -). دت( , )دن) : ( دم

768/01-347-1, 768/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1915
) : ( دم(  - . عبد الفتاح مراد] / نص مطبوع............. [ 2002-2001الجدید في أحكام محكمة النقض المصریة

  .سم24; غالف ملون . : ص 456 - ). دت( , )دن 
 ???????????? :?- ? :420-422 



774/01-347-1, 774/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1916
التعلیق على قانون حمایة ] : نص مطبوع[قانون الملكیة الفكریة و مذكرتھ اإلیضاحیة و القوانین المكملة لھ 

  .سم24; غالف ملون . : ص 216 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. عبد الفتاح مراد........... / حقوق الملكیة الفكریة
 ???????????? : ?-  ? :190 - 191 

813/01-347-1, 813/02-347-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1917
 1990لسنة  8شرح مقارن للقانون البحري المصري الجدید رقم ] : نص مطبوع. [موسوعة القانون البحري

د (, )د ن. : (اإلسكندریة -. 2.ط -. عبد الفتاح مراد... / نة بأحكام الشریعة اإلسالمیة والقوانین المكملة لھ بالمقار
  .سم24; . إیض. : ص 839 -). ت

 ???????????? : ?- ? :813-821 

192/01-343-1 

  مراد، عبد الفتاح   .1918
 -. عبد الفتاح مراد......... / عربي  - إیطالي  - إنجلیزي  -فرنسي ] : نص مطبوع[المعجم القانوني رباعي اللغة 

 .سم 24; مجلد . : ص 886 -. 2003, دار الكتب القانونیة: مصر 

D3691 

  مراد، عبد الفتاح   .1919
التعلیق على أحدث المباديء القانونیة ] : نص مطبوع[ 2002 - 2001الجدید في أحكام محكمة النقض المصریة 

 -). ت.د(, )ن . د) : ( م. د(  - . عبد الفتاح مراد/  1999رة من التي قررتھا محكمة النقض المصریة في الفت
 .سم 24; غالف ملون . : ص 672

775/01-347-1, 775/02-347-1 

  مراحي ، بشرى   .1920
نص [من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  303مكرر ،  303الجنح الماسة بالحیاة الخاصة وفقا للمادتین 

. : و 66 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لجزائر ا -. بشرى مراحي] / مطبوع
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .61 - 64  
 2018/2017) : جامعة المدیة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-85/01, M. 345-85/02 

  ھرایس   .1921
 274 -. 1981, مكتبة لبنان: بیروت  -. ھرایس] / نص مطبوع[كلمة األساسیة للغة اإلنجلیزیة  2000معجم ال 

 .سم 24; غالف ملون . : ص

D3692 

1922.  Andersen, Robert  
Les Sanctions administratives [Texte imprimé] / Robert Andersen, David Renders . 
Diane Déom. - Bruxelles : Bruylant, 2007. - 728 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9782802723769 



04/0024209, 04/0024210 

1923.  Andoulsi ,d'ilsabelle  
L'Enquéte ,les poursuites et les sanctions [Texte imprimé] / d'ilsabelle Andoulsi, 
vincent asselieau, sylviane g bakes. - BELGIQUE* : OBFG, 2011. - 217 P. : ill. ; 24 
CM. 
bibliogr.:. - ISBN 9782874553493 

04/0035326, 04/0035327 

1924.  André Vibert- Vichet  
Le contentieux administratif [Texte imprimé] : 1- le juge administratif ef les recours 
contentieux / Pierre- Olivier Caille; André Vibert- Vichet. - 4 Ed. - S.L. : La 
documentation Française, 2010. - 79 P. : ILL. ; 27 Cm. - (Documents d'études N : 2). 
ISBN 9782110079145 

04/0031206, 04/0031207 

  مربوح ، صفیة   .1925
: المدیة  - . صفیة مربوح; سعاد بوزیدي ] /نص مطبوع[دور مجلس األمن في تنفیذ األحكام القضائیة الدولیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 56 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .50 - 53  
 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-117/01, M. 341-117/02 

  باغي ،مقني لر  .1926
جامعة الدكتور : المدیة  - . مقني لرباغي; عائشة مكي] / نص مطبوع[إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 55 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012: ) كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 341-08/01 

  مریم ، رابحي   .1927
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . رابحي مریم] / نص مطبوع[دور آلیات الضبط اإلداري في حمایة البیئة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 56 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? ??????? :? . - ? : .49  - 52  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-301/01, M. 343-301/02 

  مریم ، سرار   .1928
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. سرار مریم] / نص مطبوع. [اإلصالح اإلداري ومعوقاتھ في التشریع الجزائري

  .ضغوط قرص م. + سم30×.سم21; . و102 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .93 - 97  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-172/01, M. 343-172/02 



  مریم ، عزیزي   .1929
جامعة یحي : المدیة  - . عزیزي مریم] / نص مطبوع[مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . و 65 -. 2017/2016, )السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .59 - 61  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-298/01, M. 343-298/02 

  مریم ، عقابة   .1930
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : لمدیة ا - . عقابة مریم; ملوان نورة] / نص مطبوع[تمویل الترقیة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و91 - . 2014/2013, )الحقوق
 ???????????? : ?-  ? :95 - 100  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-343/01, M. 346-343/02 

  مصطفى مجدي , ھرجھ  .1931
ویشتمل الكتاب على أحكام اإلدعاء المباشر ] : نص مطبوع[المباشرة المشكالت العملیة في أحكام الجنحة 

وشروطھ وأھم الصیغ القانونیة معلقا بأحدث األراء الفقھیة وأحكام القضاء وأھمھا القذف والسب وتبدید منقوالت 
 -. 1998, دار الفكر والقانون: القاھرة  -. 4.ط - . مصطفى مجدي ھرجھ... / الزوجیة وخیانة األمانة والشیك

 ).1998سلسلة دار الفكر والقانون لعام ( - . سم 24; . إیض. : ص 316

55/01-345-1, 55/02-345-1 

  مصطفى مجدي , ھرجھ  .1932
موضوع  - عبء اإلثبات  - مصادر قواعد اإلثبات : القواعد العامة ] : نص مطبوع[اإلثبات في المواد الجنائیة 

الكتابة وتشمل األوراق والمحاضر  -الخبرة  -المعاینة : ة ، طرق اإلثبات جریمة اإلثبات وتساند األدل -اإلثبات 
 375 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . مصطفى مجدي ھرجھ... / ودعوى التزویر الفرعیة

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 22; . إیض. : ص
???????????? : ?- ? :.357 - 362 

113/01-345-1, 113/02-345-1 

  مصطفى مجدي , ھرجھ  .1933
................... / األوامر على العرائض ] : نص مطبوع[األوامر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 468 -. 2006, دار الفكر والقانون: مصر  - . مصطفى مجدي ھرجھ

315/01-347-1, 315/02-347-1 

  مجدي مصطفى , ھرجھ  .1934
دار : مصر  -. مصطفى مجدي ھرجھ] / نص مطبوع[الدفوع في قواعد اإلثبات في المجالین الجنائي و المدني 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 780 -. 2006, الفكر و القانون

317/01-347-1, 317/02-347-1 

  مصطفى مجدي , ھرجھ  .1935
في بطالن صحف إفتتاح الدعاوى و فتح ] : طبوعنص م[نظام البرید و أحكام إرتداد مسجالت علم الوصول 

دار : القاھرة  - . 1.ط -. مصطفى مجدي ھرجھ/ مواعید الطعن على األحكام في المواد المدنیة و الضریبیة 
  .سم 24; غالف ملون . : ص 264 -. 2006, محمود

 4023400977ك .م.د.ر



329/01-347-1, 329/02-347-1 

  مصطفى مجدي , ھرجھ  .1936
 - تعریف القذف و السب ] : نص مطبوع[م السب و القذف و البالع الكاذب ملحق بأحدث محكمة النقض جرائ

مصطفى مجدي / القصد الجنائي في جریمة القذف و السب - القذب في حق المواطنین - اقبات واقعة القذف 
 .سم 24; . إیض. : ص 181 - . ت.د, دار الحامد للنشرو التوزیع: القاھرة  - . ھرجھ

649/01-345-1, 649/02-345-1 

  مریم، بودخاني   .1937
جامعة الدكتور : المدیة  -. بودخاني مریم] / نص مطبوع[صیغ نشاطات الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و94 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :99 - 103  ????? : ? -  ? :106  - 112  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-355/01, M. 346-355/02 

  مریم، یماني   .1938
جامعة : المدیة  - . یماني مریم; طیبي حوریة] / نص مطبوع[مبدأ الشرعیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و88 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.78 - 84  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-88/01, M. 341-88/02 

  مریم، صالح   .1939
جامعة : المدیة  - . یمصالح مر; مخباط أمیرة] / نص مطبوع[توثیق التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة الخاصة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و154 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? :.103 - 140  ???????????? :? .- ? :.142 - 149  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-446/01, M. 346-446/02 

  راري مریم، زی  .1940
 -. زیراري مریم] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة عن إنتھاك قواعد حمایة األعیان أثناء النزاعات المسلحة 

قرص . + سم30×.سم21; . و140 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.132 - 140  
 2016/2015: المدیة : ولي وعالقات دولیة قانون د: ماستر 

M. 341-102/01 

  مریم، سعید عثماني   .1941
جامعة : المدیة  -. سعید عثماني مریم; سعداوي خلیدة] / نص مطبوع[النظام التأدیبي للموثق والمحضر القضائي 

  .رص مضغوطق. + سم30×.سم21; . و70 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.66 - 67  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-226/01, M. 343-226/02 



  مردان ، دمحم   .1942
دار : اإلسكندریة  - . دمحم مردان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التسلیم في جرائم األموال في التشریع العراقي 

  .سم24; . إیض. : ص163 -. 2014, الجامعة الجدیدة
 9789777290364ك .م.د.ر - .  157 - 151. : ? -. ?: ???????????? 

970/01-345-1, 970/02-345-1 

  مصطفى مجدى / , ھرجة  .1943
أوامر األداء و طبیعتھا و ] : نص مطبوع[أوامر األداء في الفقھ و القضاء ملحق بأحدث أحكام محكمة النقض 

مصطفى مجدى ...... / / إعالن األمر  - سلطة القاضي  - قواعد اإلختصاص  -إجراءاتھ  شروط استصدارھا و
 ).القانون للجمیع( - . سم 24; . إیض. : ص 195 -. 2007, دار محمود للنشر و التوزیع: القاھرة  - . ھرجة

621/01-347-1, 621/02-347-1 

  مریخي، مریم   .1944
عبد الوحید بن ] / نص مطبوع[وطرق مساءلتھ في ظل القانون الدولي الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي 

; . و 73 -. 2011/2012, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  -. مریم مریخي; سعسع
  .سم21×سم 30

????????????  
 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-01/01, M. 341-01/02 

  مرزوق ، نسیمة   .1945
 -. نسیمة مرزوق; كمال بن قیدة] / نص مطبوع[طرق إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 64 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .59 - 64  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-197/01, M. 345-197/02 

  وفاء , مرزوق  .1946
: بیروت  -. 01.ط -. اء مرزوقوف] / نص مطبوع[أسرى الحرب في الفقھ اإلسالمي و اإلتفاقیات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 - . 2008, منشورات الحلبي
 978953486666ك .م.د.ر -.  197 - 195.: ?  -. ?: ???????????? . 194 - 105. :? -. ?: ??????? 

526/01-341-1, 526/02-341-1 

  مرزوق، حسینة   .1947
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة -. حسینة مرزوق] / نص مطبوع[العربون في القانون المدني الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 63 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .-? :.56 - 59.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-495/01, M. 346-495/02 

  مرسلي نسیبة   .1948
, ]ن.د. : [المدیة -. مرسلي نسیبة; ابراھیم بلھواري فلة] / نص مطبوع[المنشىء للشھر العقاري األثر 

  .سم21×س30; . و 77 - . 2009/2010



????????????  
 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لسانس 

M. 346-01/01 

  مرزاق، غرداوي   .1949
 - . غرداوي مرزاق; اعمر ستي دمحم أمین] / نص مطبوع[الداخلي كآلیة إلستغالل الموارد البشریة التوظیف 

قرص . + سم30×.سم21; . و84 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.77 - 80  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-207/01, M. 343-207/02 

  إسماعیل ,مرزة  .1950
  .سم24; . ص611 -. 1969, دار صادر: بیروت  -. إسماعیل مرزة] / نص مطبوع[القانون الدستوري 

??????? :?5 -76?. 

1-342-667/01 

  مرسي ، دمحم   .1951
 -. دمحم مرسي/ المحل التجاري  - جر التا -نظریة األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[أصول القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2014, دار النھضة العربیة: القاھرة 
 9789770473207ك .م.د.ر

1443/01-346-1, 1443/02-346-1 

  مرسي ، حسام   .1952
نون دراسة مقارنة في القا] : نص مطبوع[سلطة اإلدارة في مجال الضبط اإلداري في مجال الضبط اإلداري 

. : ص 626 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط - . حسام مرسي/ الوضعي و الفقھ اإلسالمي 
  .سم24; . إیض

 ??????????? :? .- ? : .588 -621 .  
 9789770317544ك .م.د.ر -. 2011: لسانس 

476/01-342-1, 476/02-342-1 

  مرسي دمحم، عالء الدین زكي   .1953
: اإلسكندریة  -. عالء الدین زكي مرسي دمحم/ في القانون المصري والمقارن ] : نص مطبوع[عذیب جرائم الت

  .سم 25; . إیض. : ص 567 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة
 978977328945ك .م.د.ر - . 540 - 521.: ? -. ?: ????????????

911/01-345-1, 911/02-345-1 

   مرسي دمحم، عالء الدین زكي  .1954
عالء الدین زكي ] / نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة في جرائم التعذیب في ضوء الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص 466 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. مرسي دمحم
 9789773287467ك .م.د.ر - . 446 - 439.: ? -. ?: ????????????

978/01-345-1, 978/02-345-1 



  دمحم كامل , مرسى باشا  .1955
دمحم ; معتز كامل مرسى, دمحم كامل مرسى باشا/ الحقوق العینیة األصلیة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم24; . ص 588 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . علي سكیكر
 8129003977ك .م.د.ر

401/01-346-1 

   كامل دمحم, مرسى باشا  .1956
/ حق اإلختصاص -الرھن الرسمي -الكفالة : التأمینات الشخصیة و العینیة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 
. ص 493 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. معتز كامل مرسى; دمحم علي سكیكر, دمحم كامل مرسى باشا

  .سم24; 
 5135003977ك .م.د.ر

402/01-346-1, 402/02-346-1 

  حسام , مرسي  .1957
 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. حسام مرسي] / نص مطبوع[التنظیم القانوني للضبط اإلداري 

 .سم 24; . إیض. : ص 288

448/01-342-1, 448/02-342-1 

  مرسي، حسام   .1958
 - . حسام مرسي/ المقومات األساسیة تطبیقا على الدستور المعاصر ] : نص مطبوع[القانون الدستوري 

 .سم 24; . إیض. : ص 678 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

509/01-342-1, 509/02-342-1 

  مرسي، عالء الدین   .1959
المركز القومي : القاھرة  - . عالء الدین مرسي ] /نص مطبوع[األدلة الجنائیة في الطب الشرعي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 315 -. 2014, لإلصدارات القانونیة
 9789776223806ك .م.د.ر - . 293.: ? : ????????????

928/01-345-1, 928/02-345-1 

  مركز األبحاث والدراسات القانونیة   .1960
مركز األبحاث والدراسات ] / نص مطبوع[ت التفسیریة القانون المدني وقانون الحجز اإلداري والمذكرا

 ).الجزءالثاني; موسوعة قوانین مصر ( - . سم 24; . إیض. : ص 490 -. 1998, )ن.د) : (م.د( -. القانونیة

802/01-347-1, 802/02-347-1 

  مركز الدراسات و البحوث   .1961
جامعة نایف : الریاض  - . دراسات و البحوثمركز ال/ حقوق الملكیة الفكریة ] : نص مطبوع[أعمال ندوة 

  .سم24; . ص 390 -. 2004, العربیة للعلوم األمنیة
 6995159960ك .م.د.ر

650/01-346-1 

  مركز الدراسات والبحوث   .1962
مركز / تعزیز التعاون بین األجھزة الحكومیة والجمعیات األھلیة ] : نص مطبوع[مكافحة الجرائم اإلحتیالیة 

جامعة ( - . سم 24; . ص 342 -. 2006, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة. : الریاض -. والبحوثالدراسات 



  ).408; مركز الدراسات والبحوث : نایف العربیة للعلوم األمنیة 
 9960976122ك .م.د.ر -. 340.: ? -? : ???????????? 

385/01-345-1, 385/02-345-1 

  ربیة مركز الدراسات الوحدة الع  .1963
 - العقل العربي و الثقافة  - اإلقتصاد السیاسي و اإلجتماعي للتنمیة العربیة : المستقبل العربي , المستقبل العربي

المملكة العربیة  - . مركز الدراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع.......... [اإلطار المرجعب للمثقف و السلطة 
  .سم 24; . إیض. : ص 198 -. 1988, مركز دراسات الوحدة العربیة: السعودیة 

  شھریة
 المستقبل العربي: محتوي في 

114/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1964
, علي خلیفة الكواري, مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع[المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي 

كتب ( - . ص 331. + سم 25; . إیض -. 2002, وحدة العربیةمركز دراسات ال: لبنان  -. 02.ط -. سعید زیداني
  ).19; المستقبل العربي 

  9953431108ك .م.د.ر -. 331 -  325: ? - ? : ???? -. سنویة
 2002, المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي: في 

02-320-04/051 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1965
 - األخالق والسیاسة في الفكر العربي المعاصر  - والبحث عن إیدیولوجیا الوطن العربي : المستقبل العربي 
مركز ] / نص مطبوع..... [آفاق العالقات اإلقتصادیة -العالقات السیاسیة  -) ملف(السوفیاتیة / العالقات العربیة 

اسات الوحدة مركز در: لبنان  -. 1988نیسان  - . عبد اللطیف عبادة, تركي الحمد, دراسات الوحدة العربیة
  ).110; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( -. سم 24; . إیض. : ص 204 -]. ت.د[, العربیة
 شھریة

110/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1966
 - قراءة سوسیولوجیة لمنھجیة ابن خلدون  - المشاریع الوحدویة في النظام العربي المعاصر : المستقبل العربي 

] / نص مطبوع[السیاسة السوفیاتیة في عھد غورباتشیف تجاه الخلیج  - سمیر أمین ونظریة التطور الالمتكافئ 
 24; . إیض. : ص 200 -. 1989تموز , مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  - . مركز دراسات الوحدة العربیة

  ).125; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم
 شھریة

125/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1967
التقانة الحدیثة وتحدیات  - دور العمالة المواطنة في األقطار الخلیجیة  -) ندوة(العرب والعالم : المستقبل العربي 

: لبنان  - . أسامة الغزالي حرب, أحمد یوسف أحمد, مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع[المستقبل 
المستقبل : المستقبل العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص 188 -. 1989دیسمبر , راسات الوحدة العربیةمركز د
 ).130; العربي 

130/01 340-52- ع /P 



  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1968
یر تقر -العرب والتحدي التقاني  -نساء دیمقراطیات بدون دیمقراطیة؟  -الى أین؟ ..الجزائر: المستقبل العربي 

مركز دراسات الوحدة : لبنان  -. مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع... [2001التنمیة البشریة لعام 
 ).271; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص 204 -. 2001سبتمبر , العربیة

271/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1969
البیان الختامي للمؤتمر  - إعادة ھیكلة سیاسة األمم المتحدة في العراق " : العقوبات الذكیة : "لعربي المستقبل ا

الخلیج ] : نص مطبوع... [دولة الرفاه العربیة -التعاون اإلقتصادي العربي  -القومي العربي الحادي عشر 
 -]. و آخرون...[, ھادي حسن, نعانطاھر ك, مركز دراسات الوحدة العربیة) / ملف(رؤى للمستقبل : العربي
: المستقبل العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص 260 -. 2001جوان , مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان 

 ).268; المستقبل العربي 

268/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1970
نص [اإلقتصاد األردني و أعباء الدیون الخارجیة  -ة الصناعة العسكری -آلیات التوحید العربي , المستقبل العربي

 -. 1989, مركز دراسات الوحدة العربیة: المملكة العربیة السعودیة  -. مركز دراسات الوحدة العربیة] / مطبوع
  .سم 24; . إیض. : ص 199

  شھریة
 المستقبل العربي: محتوي في 

19-341-04/051 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1971
تجربة التكامل و الوحدة األوربیة و قابلیتھا  -إسالمي - من أجل متحد عربي : المستقبل العربي , المستقبل العربي
مركز دراسات : المملكة العربیة السعودیة  - . مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع[للتطبیق عربیا 
  .سم 24; . إیض. : ص 187 -. 1990, الوحدة العربیة

  شھریة
 المستقبل العربي: توي في مح

136/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1972
اإلستعصاء الدیمقراطي في الوطن  -) ندوة (إلى أین؟... المرأة الخلیجیة : المستقبل العربي , المستقبل العربي

مركز ] / نص مطبوع........ [اللمركزیة الوحدة العربیة و مفاھیم  -الثقافة و السیاسة و األمن القومي  - العربي 
. : ص 189 -. 2001, مركز دراسات الوحدة العربیة: المملكة العربیة السعودیة  -. دراسات الوحدة العربیة

  .سم 24; . إیض
  شھریة

 المستقبل العربي: محتوي في 

273/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1973
الجھاد  -الغرب و المسالة الدینیة في الشرق األوسط  - الحقیقة و التاریخ : بل العربي المستق, المستقبل العربي

مركز دراسات الوحدة ] / نص مطبوع[أمریكا و المصالح اإلسرائیة  -صعود اإلسالم السیاسي و إنحداره:
  .إیض. : ص 202 -. 2001, مركز دراسات الوحدة العربیة: المملكة السعودیة العربیة  -. العربیة
  شھریة

 المستقبل العربي: محتوي في 



267/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1974
الطبقة و الدولة في  -تنمیة الموارد البشریة العربیة العربیة  - التجدید الثقافي و الغزو الثقافي : المستقبل العربي 

مركز دراسات الوحدة : لبنان  -. دة العربیةمركز دراسات الوح] / نص مطبوع....... [المجتمعات العربیة 
  ).109; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم24; . إیض. : ص200 -. 1988, العربیة
 . 192 - 180. : ? - . ?:???????????  - . شھریة

109/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1975
مركز ] / نص مطبوع[ ----------- الصراعات العربیة  -لعالقات العربیة مستقبل ا -العربي  -التعاون اإلفریقي 

 - . سم24; . إیض. : ص200 -. 1988, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  -. دراسات الوحدة العربیة
  ).115; المستقبل العربي : المستقبل العربي (

??????????? :? .- ? : .188 - 200. 

115/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1976
) ندوة(مناقشة لكتاب ھیكل : سنوات الغلیان  -اإلمكانات الشعبیة العربیة لمناصرة اإلنتفاضة : المستقبل العربي 

 -. 1989, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  -. مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع............ [
  ).128; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( -  .سم24; . إیض. : ص 179

 ??????????? :? .- ? : .172 -179 . 

128/01 340-52- ع /P 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1977
كیف ینظر المثقف العربي إلى  -أزمة أم غیاب علم اإلجتماع  -مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي 

, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  -. مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع....... [اإلستشراق 
  ).137; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم24; . إیض. : ص186 -. 1990

 ??????????? :? .- ? : .174 - 186 . 

15-341-04/051 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1978
ریاح العنصریة تعصف ببلدان  -حرین من اإلمارة إلى الملكیة الدستوریة مؤشرات التحول الدیمقراطي في الب

 -. 2001, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  -. مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع...... [الجنوب 
  ).270; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم24; . إیض. : ص240

??????????? :? .- ? : .231 - 240 . 

16-341-04/051 

  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1979
النفط مقابل الغذاء و مسألة  -جدلیات الشورى و الدیمقراطیة  -العروبة الجدیدة و النھضة : المستقبل العربي 

 - .مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع[ ---------- لجنة التعویضات و تعویض الكویت  -التعویضات 
المستقبل : المستقبل العربي ( - . سم24; . إیض. : ص214 -. 2001, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان 

  ).265; العربي 
 ??????????? :? .- ? :.205 - 214 . 

265/01 340-52- ع /P 



  مركز دراسات الوحدة العربیة   .1980
المواطنة و الدیمقراطیة في الوطن  - 2000في العام  إسرائیل -العرب و اإلنتخابات األمریكیة : المستقبل العربي 

. 2001, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  -. مركز دراسات الوحدة العربیة] / نص مطبوع....... [العربي 
  ).264; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم24; . إیض. : ص 260 -

 ??????????? :? .- ? : .251 -260 . 

264/01 340-52- ع /P 

  سلیمان , مرقس  .1981
دار الكتب . : القاھرة - . 5.ط -. سلیمان مرقس. / عقد البیع: المجلد األول ] : نص مطبوع. [في العقود المسماة

الوافي في شرح القانون ( - . سم 24; . إیض. : ص 856 -. 1990, المنشورات الحقوقیة. : بیروت; القانونیة 
 ).3; المدني 

211.1/01-346-1, 211.1/02-346-1 

  سلیمان , مرقس  .1982
نص [أصول اإلثبات و إجراءاتھ في المواد المدنیة في القانون المصري مقارنا بتقنیات سائر الدول العربیة 

 -. سلیمان مرقس.......... / الجزء الثاني : األدلة المقیدة و ما یجوز إثباتھ بھا ومایجب إثباتھ بالكتابة ] : مطبوع
  .سم 24; . إیض. : ص 702 -. 1986, دار الجیل: القاھرة  -. 4.ط

 ??????? :? .- ? :.607 - 675  . ??????????? :? .- ? : .676  - 681 . 

225.2/01-347-1 

  سلیمان , مرقس  .1983
 -. 1999, المنشورات الحقوقیة صادر: بیروت  -. سلیمان مرقس/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[فلسفة القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 304

96/01-340-1 

  سلیمان , مرقس  .1984
الجزء الثاني : حق الرھن الرسمي وحق اإلختصاص : الحقوق العینیة التبعیة ] : نص مطبوع[في الحقوق العینیة 

 المنشورات] : م.د: [دار الكتب القانونیة شتات : بیروت  -. 03.ط - . حبیب إبراھیم الخلیلي, سلیمان مرقس/ 
 .سم 24; مجلد . : ص 480 -. 1995, الحقوقیة صادر

385.2/01-346-1, 385.2/02-346-1 

1985.  Antona, Jean - Paul  
La résponsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires [Texte 
imprimé] / Jean - Paul Antona, François Lenglart Philippe Colin. - Paris : Dalloz, 
1996. - 242 P ; 24 Cm. 
ISBN 2247021824 

04/0014409, 04/0014410 

  بدوي , مرعب  .1986
منشورات زین . : بیروت -. 1.ط -. بدوي مرعب] / نص مطبوع. [القضاء العسكري في النظریة و التطبیق

  .سم24; . إیض. : ص 336 -. 2005, الحقوقیة
 ???????????? :?-?: 321 

112/01-343-1, 112/02-343-1 



  مرعي الجبوري ، دمحم حسن   .1987
دمحم حسن مرعي ] / نص مطبوع. [سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات الجنائیة والمالیة في العقد اإلداریة

  .سم 24; . إیض. : ص 218 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. الجبوري
 9789776410985ك .م.د.ر - . 212 - 201 :?  -? : ???????????? 

859/01-347-1, 859/02-347-1 

  مرعى، أحمد   .1988
: اإلسكندریة  -. 1. ط - . قطب دمحم مصطفى, أحمد مرعى; زینب جابر سالم] / نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 388 -]. ت.د[, دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر
 9774380237ك .م.د.ر

436/01-341-1, 436/02-341-1 

  مرعى، أحمد   .1989
 The consequences of the diplomatic relations] = نص مطبوع[آثار قطع العالقات الدبلوماسیة 

severance  /25; . إیض. : ص 280 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . أحمد مرعى 
  .سم

 9786144013847ك .م.د.ر - .  276 - 269.: ? -. ?: ????????????.  268 - 191.: ? - . ?: ???????

898/01-341-1, 898/02-341-1 

  * أرفیس ، سعد  .1990
جامعة . : المدیة -. أرفیس* سعد] / نص مطبوع[أثر الجدار العازل على حق تقریر مصیر الشعب الفلسطیني 

  .سم 21× . سم 30; . و 192 - . 2016/  2015, یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .181 - 188  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA.341-79/01, TA.341-79/02 

  دمحم سالمة , مسلم الدویك  .1991
. : بیروت -. 1.ط - . دمحم سالمة مسلم الدویك] / نص مطبوع. [القرصنة البحریة ومخاطرھا على البحر األحمر

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144011430ك .م.د.ر

171/01-343-1, 171/02-343-1 

  دمحم سالمة , مسلم الدویك  .1992
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. دمحم سالمة مسلم الدویك] / نص مطبوع[البحر في القانون الدولي 

  .سم 25; . إیض. : ص 272 -. 2011
 9786144011423ك .م.د.ر

700/01-341-1, 700/02-341-1 

  مسلم الرجوب، سلیم علي   .1993
 -. سلیم علي مسلم الرجوب/ دراسة فقھیة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[التعارض والترجیح في طرق اإلثبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 317 -. 2011, دار النفائس للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
???????????? : ?- ? :.299 - 310 . 

846/01-347-1, 846/02-347-1 



  بسام ھالل , مسلم القالب  .1994
, دار الرایة للنشر والتوزیع: عمان  - . بسام ھالل مسلم القالب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التأجیر التمویلي 

  .ص 24; . إیض. : ص 398 -. 2009
 9789957499358ك .م.د.ر - . 398 - 383: ?  -? : ?????? ??????

1033/01-346-1, 1033/02-346-1 

  مطلوب الناصري، مصطفى ناطق صالح   .1995
اإلسكندریة  - . مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المحكم التجاري الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 228 -. 2012, المكتب الجامعي الحدیث: 
 9789774382917ك .م.د.ر - .  207-224.: ? -.? : ????????????

876/01-347-1, 876/02-347-1 

  مزھود، فتحي   .1996
. المدیة -. أحمد العیشي, فتحي مزھود] / نص مطبوع[المسؤولیة اإلداریة للمستشفى العمومي في المجال الطبي 

قرص . + سم 30× .سم 21; . و 92 -. 2017/2016, )السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم( جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.82 - 88.  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-256/01, M. 343-256/02 

  مطمورة ، محمود   .1997
جامعة (الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة . : المدیة - . محمود مطمورة] / نص مطبوع[جریمة اإلھمال الواضح 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم 21; . إیض. : و 62 -. 2020/2019, )المدیة
 ???????????? :? .- ? : .57 - 59  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-174/01, M. 345-174/02 

  عادل , شيمشمو  .1998
 - . 1.ط - . عادل مشموشي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ضمانات حقوق الخصوم خالل المحاكمة الجزائیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 431 -. 2007, منشورات زین الحقوقیة: بیروت 
 ???????????? : ?-  ? :419 - 430 

668/01-347-1, 668/02-347-1 

  عادل , مشموشي  .1999
فیلومین , عادل مشموشي] / نص مطبوع[الخصوم خالل مراحل ما قبل المحاكمة الجزائیة ضمانات حقوق 

  .سم 25; . إیض. : ص 471 -. 2007, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . نصر
 ???????????? : ?-  ? :461 - 471 

669/01-347-1, 669/02-347-1 

  أسماء ، بوزینة   .2000
جامعة یحي فارس : المدیة  - . بوزینة أسماء; دحماني كریمة] / نص مطبوع[جلس الدولة الوظیفة اإلستشاریة لم

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و51 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( 
 ???????????? :? .- ? :.43 - 46  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 



M. 343-183/01, M. 343-183/02 

  أسماء ، خالدي   .2001
جامعة یحي فارس : المدیة  -. خالدي أسماء; بلحوت مسعودة] / نص مطبوع[الشروط الخاصة بالدعوى اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 102 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .93 - 98  

 2017/2016: المدیة : یة إدارة ومال: ماستر 

M. 343-297/01, M. 343-297/02 

  أسماء ، رمیالوي   .2002
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  -. رمیالوي أسماء] / نص مطبوع[اإلدارة المعتادة للمال الشائع 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 82 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .77 - 82  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-434/01, M. 346-434/02 

  أسماء ، عبد هللا   .2003
جامعة یحي : المدیة  - . عبد هللا أسماء; عوینان وسیلة] / نص مطبوع[التقاضي على درجتین في القانون اإلداري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 76 -. 2017/2016, )سیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ال(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 74  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-295/01, M. 343-295/02 

  أسماء، مكید   .2004
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. مكید أسماء] / نص مطبوع[حجیة المحرر العرفي في إثبات التصرفات العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و78 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????? : ?-  ? :70 - 74  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-340/01, M. 346-340/02 

  أسماء، مغسل   .2005
: المدیة  -. مغسل أسماء] / نص مطبوع[ھا في التشریع الجزائري األمالك الوطنیة العمومیة ووسائل إستعمال

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و79 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
 ??????? : ? -  ? :77 - 79  ???????????? : ?-  ? :81 - 83  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-363/01, M. 346-363/02 

  أسماء، ربحي فیسة   .2006
المدیة  -. ربحي فیسة أسماء; عوفي نریمان] / نص مطبوع[التعذیب بین الجریمة ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب 

قرص . + سم30×.سم21; . و83 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ?:. 73 - 79  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-103/01, M. 341-103/02 



  مصالح ، إلھام   .2007
كلیة الحقوق . : المدیة -. إلھام مصالح; مروة زیباك] / نص مطبوع[التحقیق في القضاءالعسكري الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 64 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .58 - 61  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-165/01, M. 345-165/02 

  مصالح، مراد   .2008
مراد ; بشرى بلخیر; عائشة زولیخة] / نص مطبوع[نون الجزائري سندات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في القا

قرص . + سم 21× .سم 31; . و 135 - . 2013/2012, جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  - . مصالح
  .مضغوط

????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-300/01 

  دمحم نعیم , أسمادي  .2009
 - . دمحم الزحیلي, دمحم نعیم أسمادي] / نص مطبوع[تقدیم دمحم الزحیلي ; نظریة فسخ العقود في الفقھ اإلسالمي

 .سم24; . غالف ملون. : ص256 -. 2006, دار النفائس: األردن 

673/01-346-1 

  إسماعیل ، بن قرطبي   .2010
كلیة الحقوق . : المدیة - . بن قرطبي إسماعیل; عبدلي رشید] / نص مطبوع[ة الشكلیة في عقود التجارة اإللكترونی

  .سم 31×.سم 214; إیض . : و 67 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .60-63  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-116/01, M. 658-116/02 

  إسماعیل برج ، أحمد دمحم   .2011
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . أحمد دمحم إسماعیل برج] / نص مطبوع[الضمان اإلجتماعي في الفقھ اإلسالمي 

  .مس24; . إیض. : ص368 -. 2013, الجدیدة
 9789773289754ك .م.د.ر - .  362 - 345.: ? -. ?: ??????????? 

183/01-344-1, 183/02-344-1 

  أحمد دمحم , إسماعیل برج  .2012
أحمد دمحم إسماعیل / دراسة مقارنة و تطبیقات معاصرة ] : نص مطبوع[الكفالة بالمال و أثرھا في الفقھ اإلسالمي 

 ).القانونیةالمكتبة ( - . سم24; . ص209 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. برج

449/01-346-1, 449/02-346-1 

  إسماعیل برج، أحمد دمحم   .2013
أحمد دمحم / دراسة مقارنة بین الفقھ والقانون التجاري ] : نص مطبوع[أحكام رأس المال في الشركات المساھمة 

  .سم 25; . إیض. : ص 116 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . إسماعیل برج
 9789773289747ك .م.د.ر - . 112 - 103.: ?. ?: ????????????

1269/01-346-1, 1269/02-346-1 



  حمدي دمحم , إسماعیل سلطح  .2014
حمدي / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[القیود الواردة على مبدأسلطان اإلرادة في العقود المدینة 

  .سم24; عالف ملون . : ص  323 -. 2007, الفكر الجامعيدار : اإلسكندریة  -. دمحم إسماعیل سلطح
 6041379977ك .م.د.ر -. 310-  303.? ? : ???????????? 

568/01-346-1, 568/02-346-1 

  إسماعیل قعدان ، أحمد محمود   .2015
دار : ن عما -. 01.ط -. أحمد محمود إسماعیل قعدان] / نص مطبوع[أحكام اللقطة و اللقیط في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; . إیض. : ص240 -. 2014, النفائس
 9789957801397ك .م.د.ر - .  239 - 233. : ? -. ?: ??????????? 

1250/01-346-1, 1250/02-346-1 

  إسماعیل علي الذاري ، دمحم عبد الرحمن   .2016
عبد الرحمن إسماعیل  دمحم] / نص مطبوع. [الحمایة القضائیة للموظف الدولي في ضوء أحكام القضاء الدولي

  .سم24; . إیض. : ص551 -. 2012, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. علي الذاري
 9789774730177ك .م.د.ر - .  548- 537.: ? -. ?: ???????????

796/01-341-1, 796/02-341-1 

  دمحم حسین , إسماعیل  .2017
دمحم حسین / المحل التجاري العقود التجاریة  - التاجر  - لتجاریة األعمال ا] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم24; غالف ملون . : ص 376 -. 2003, مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع: عمان  - . إسماعیل

758/01-346-1, 758/02-346-1 

  دمحم عبد المجید , إسماعیل  .2018
سة للطبیعة القانونیة الجدیدة واألحكام الخاصة بعقود درا] : نص مطبوع[عقود األشغال الدولیة و التحكیم فیھا 

دمحم عبد المجید / مشروعات البیئة األساسیة المبرمة بین الدول واألشخاص األجنبیة الخاصة والتحكیم فیھا 
  .سم24; مجلد . : ص 842 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . إسماعیل

 ???????????? :?- ? :809-830 ??? ???? :?- ? :517-805 

370/01-347-1, 370/02-347-1 

  دمحم عبد المجید , إسماعیل  .2019
مع دراسة نقدیة تحلیلیة إتفاقیة األمم ] : نص مطبوع[تأمالت في العقود الدولیة و أثرھا على العقود الدولة 

 - . 2110, شورات الحلبي الحقوقیةمن: لبنان  -. 01.ط -. دمحم عبد المجید إسماعیل... / المتحدة لمكافحة الفساد 
  .سم 24; . إیض. : ص 680

 ??????? :? .- ? :.469 - 672 . 

550/05-341-1, 550/06-341-1 

  سمر فایز , إسماعیل  .2020
 - . 2011, منشورات زین الحقوقیة) : م.د( -. 2.ط -. سمر فایز إسماعیل] / نص مطبوع[العربون في العقود 

  .سم 25; . إیض. : ص 127
 ???????????? : ?-  ? :121 - 124 

1064/01-346-1, 1064/02-346-1 



  عصام نعمة , إسماعیل  .2021
دولة الرئیس بنیة , عصام نعمة إسماعیل] / نص مطبوع[محاكمة الوزراء بین القضاء العدلي و القضاء السیاسي 

  .سم24; . إیض. : ص 812 -. 2006, الحلبي: بیروت  -. 1.ط -. بري
 7884629952ك .م.د.ر -.  784 - 691.: ? -. ?: ??????? .  797 - 785.: ? -? : ????? ???????

312/01-342-1, 312/02-342-1 

  عصام نعمة , إسماعیل  .2022
/ التعلیق على قرار اإلبطال -إبطال القانون-الطعن-القانون] : نص مطبوع[حول تعطیل المجلس الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 114 -. 2006, منشورات الحلبي: بیروت  -. 1.ط -. عصام نعمة إسماعیل
 5894629953ك .م.د.ر - .  111 - 107.: ? -. ?: ???????????? 

258/01-342-1, 258/02-342-1 

  عصام نعمة , إسماعیل  .2023
عصام نعمة /  دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقھ و اإلجتھاد] : نص مطبوع[الطبیعة القانونیة للقرار اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 708 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط - . إسماعیل
 ???????????? :? .- ? :.685 - 686. 

331/01-342-1, 331/02-342-1 

  عصام نعمة , إسماعیل  .2024
, نشورات الحلبي الحقوقیةم: بیروت  -. 1.ط -. عصام نعمة إسماعیل] / نص مطبوع[دساتیر الدول العربیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 685 -. 2008
 9953486475ك .م.د.ر

427/01-342-1, 427/02-342-1 

  كوادیك ,إسماعین  .2025
, المركز الجامعي یحي فارس: الجزائر  -. كوادیك إسماعین] / نص مطبوع[مجلة البحوث و الدراسات العلمیة 

  .سم24; . ص218 -. 2001
 مجلة البحوث و الدراسات العلمیة=  11127511د .م.د.ر

01/ 12- 01ع -P340 

  إسماعیل، ھاني عبد الرحمن   .2026
اإلسكندریة  -. ھاني عبد الرحمن إسماعیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لعقد التورید اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 1564 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: 
 9789773282628ك .م.د.ر - .  1551 - 1511.: ? -?  :????????????

512/01-342-1, 512/02-342-1 

  إسماعیل، دمحم أحمد   .2027
/ المركزیة الفرعونیة بین واقع مؤلم و قانون ھزیل ] : نص مطبوع[النظام القانوني للجماعات المحلیة المصریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 471 -. 2012, مكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. دمحم أحمد إسماعیل
 9789774383492ك .م.د.ر

559/01-342-1, 559/02-342-1 



  إسماعیل، دمحم أحمد   .2028
دمحم أحمد / أسطورة الحكم المحلي ] : نص مطبوع[النظام القانوني للجماعات المحلیة اإلداریة في إنجلترا 

  .سم 24; . إیض. : ص 512 - . 2012, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . إسماعیل
 9789774383514ك .م.د.ر

593/01-342-1, 593/02-342-1 

  إسماعیل، دمحم عبد المجید   .2029
تأصلیلیة تطبیقیة للشروط الجدیدةة ] : نص مطبوع[دراسات في العقد اإلداري الدولي و التحكیم في عقود الدولة 

دمحم عبد المجید ....... / ة الخاصة بالتطبیق على عقودالفیدكفي العقود الدولة المبرمة مع األشخاص األجنبی
  .سم 25; . إیض. : ص 575 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . إسماعیل

 9786144015711ك .م.د.ر - . 570- 537.: ? -. ?: ????????????

1085/01-341-1, 1085/02-341-1 

  إسماعیل، ساكر   .2030
جامعة . : المدیة -. ساكر إسماعیل; رحیش دمحم] / نص مطبوع[والقیود القانونیة الواردة علیھ العقار الفالحي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم 30; . و 132 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-209/01, M. 346-209/02 

  إسماعیل، شیروان ھادي   .2031
, منشورات زین الحقوقیة: لبنان  -. شیروان ھادي إسماعیل] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمنتجات الوطنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص320 -. 2016
???????????? :?.-? :.293-315 

1116/01-341-1, 1116/02-341-1 

  إسماعیل، عمراني   .2032
جامعة یحي : المدیة  -. عمراني إسماعیل; حنطابلي دمحم] / نص مطبوع[األفعال المشكلة للجرائم ضد اإلنسانیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و74 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :?.- ? :.66 - 68  

 2016/2015: المدیة : وعالقات دولیة  قانون دولي: ماستر 

M. 341-90/01, M. 341-90/02 

  أحمد , نشأت  .2033
المعاینة وفق آخر التطورات  -القرائن بما في ذلك قوة الشيء المحكوم بھ  -الیمین  - اإلقرار : رسالة اإلثبات 

. ص 722 -. 2005, ة العلم للجمیعمكتب: بیروت  - . أحمد نشأت/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع...... [القانونیة و
 .سم24; 

256.2/01-347-1 

  أحمد , نشأت  .2034
 -الكتابة  -طرق اإلثبات  - عبء اإلثبات  -أركان اإلثبات : الجزء األول ] : نص مطبوع[رسالة اإلثبات 

, العلم للجمیعمكتبة : بیروت  - . أحمد نشأت.......... / شھادةالشھود وفق آخر التطورات القانونیة والفقھیة 
 .سم24; . إیض. : ص 782 -. 2005



256.1/01-347-1 

  بھجت الحنفي , نشأت  .2035
بھجت الحنفي /  2000حتى عام  1998من عام ] : نص مطبوع[المستحدث في أحكام محكمة النقض المدنیة 

  .سم24; . إیض. : ص 220 -. 2001, دار الكتب القانونیة: مصر  - . نشأت
 977523767xك .م.د.ر -.  49 - 01.: ? -. ?: ??????? 

102/01-347-1, 102/02-347-1 

  حسن أكرم , نشأت  .2036
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . 1.ط - . حسن أكرم نشأت] / نص مطبوع[علم اإلنثروبولوجیا الجنائي 

  .سم24; غالف ملون ومصور . : ص 160 -. 2008
 ???????????? :?-  ? :155 - 160. 

565/01-345-1, 565/02-345-1 

  مزواري ، حمزة   .2037
 - . حمزة مزواري; عبد النور صفار باتي] / نص مطبوع[األنفاق الجبائي ودور اإلدارة الجبائیة في مراقبتھ 

 21; . إیض. : و 77 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .48 - 51  ??????? :? . - ? : .52 - 68  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-494/01 

  أسامة مصطفى إبراھیم , مضوي  .2038
أسامة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الدولي و الفقھ اإلسالمي  جریمة إختطاف الطائرات المدنیة في القانون

  .سم24; . إیض. : ص 184 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. مصطفى إبراھیم مضوي
. ???????????? :? -? :167-185 

79/01-341-1, 79/02-341-1 

  مشورب ، إبراھیم   .2039
االتحاد  - االتحاد اإلفریقي  - جامعة الدول العربیة  -األمم المتحدة ] : نص مطبوع[المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة 

  .سم24; . إیض. : ص 275 -. 2013, دار المنھل اللبناني: بیروت  -. إبراھیم مشورب/ األروبي 
 9789953557632ك .م.د.ر -.  271 - 243. : ? -. ?: ??????? 

893/01-341-1, 893/02-341-1 

  مزوزي ، یحیى   .2040
] / نص مطبوع[دور المنظمات اإلقلیمیة في حل منازعات الحدود الدولیة عن طریق التحكیم الدولي في إفریقیا 

  .سم 21×.سم 30; . إیض. : و 161 -. 2016, جامعة یحیى فارس: المدیة  -. یحیى مزوزي
???????????? :?.? :.154- 158  

 2016) : كلیة الحقوق(جامعة یحیى فارس: القانون الدولي  :ماجستیر 

T. 341-83/01, T. 341-83/02 

  عبید , مزھر جعفر  .2041
جزاءات  -سریان قواعد قانون اإلجراءات الجزائیة ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات الجزائیة العماني 

دار الثقافة للنشر والتوزیع : عمان  - . 1.ط -. فرعبید مزھر جع/ مخالفة القواعد اإلجرائیة الدعوى العمومیة 



  .سم 25; . إیض. : ص 479 -]. ت.د[, 2009
 9957164294ك .م.د.ر - . 479 - 475: ?  -? : ???????????? 

667.101-345-1, 667.1/02-345-1 

  مسلك جمیلة   .2042
; . و 46 -. 2009/2010, ]ن.د. : [دیةالم -. مسلك جمیلة; أحالم قصیر] / نص مطبوع. [إثباث الملكیة العقاریة 

  .سم21×سم30
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-09/01 

  مسلك، ربیعة   .2043
 -. لكربیعة مس; نوال عوابدي] / نص مطبوع[ 2016ضوابط التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

قرص . + سم30×.سم21; . و75 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.67 - 71  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-280/01, M. 343-280/02 

  ھشام ، زوین   .2044
بإصدار قانون المحاكم اإلقتصادیة وقراراتھ  2008لسنة  120القانون رقم : موسوعة المحاكم اإلقتصادیة 

المكتب : اإلسكندریة  -. 2.ط -. سالمة محمود إبراھیم, زوین ھشام] / نص مطبوع... [المجلد اإلول: التنفیذیة 
 ).یةموسوعة المحاكم اإلقتصاد( - . سم 25; مجلد . : ص 494 -. 2009, الدولي للموسوعات القانونیة

811.1/01-347-1, 811.1/02-347-1 

  ھشام ، زوین   .2045
بإصدار قانون المحاكم اإلقتصادیة وقراراتھ  2008لسنة  120القانون رقم : موسوعة المحاكم اإلقتصادیة 

المكتب : اإلسكندریة  -. 2.ط -. سالمة محمود إبراھیم, زوین ھشام] / نص مطبوع... [المجلد الثالث: التنفیذیة 
  ).موسوعة المحاكم اإلقتصادیة( - . سم 25; . إیض. : ص 514 -. 2009, دولي للموسوعات القانونیةال

 ??????? : ? -  ? :395 - 50 

811.3/01-347-1, 811.3/02-347-1 

  خالد , ھشام  .2046
انون الدولي دراسة في الق: المجلد الثاني] : نص مطبوع[تكوین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجارة الدولیة 

 -. خالد ھشام...) / السوید- النمسا( األنجلوسكسونیة والعربیة  - الخاص المادي في ضوء التشریعات الالتینیة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 528 -. 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 9167203977978ك .م.د.ر -. 505.: ?: ???????????? .

132.2/01-341-1, 132.2/02-341-1 

  خالد , ھشام  .2047
دراسة ] : نص مطبوع[دعوى صحة و نفاذ عقد الزواج ذي العنصر االجنبي و المحكمة المختصة دولیا بنظرھا 

األوربیة واألنجلوسكسونیة مع ملحق شامل ألحكام  -فقھیة قضائیة مقارنة في القانون المصري القوانین العربیة 
  .سم24; . إیض. : ص327 -. 2003, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. شامخالد ھ. / القضاء المصري

 9775160863ك .م.د.ر



334/01-341-1, 334/02-341-1 

  حسان , ھشام  .2048
; . إیض. : ص 193 - ). ت.د( , )ن.د) : (م.د( - . 02.ط - . حسان ھشام] / نص مطبوع[منھجیة البحث العلمي 

  .سم 22
 9789947016282ك .م.د.ر - . 188-193.: ? -?: ???????????? 

48/01-001.4-1 

  ھشام، باي بومزراق   .2049
 -. باي بومزراق ھشام] / نص مطبوع[عقد السیاحة واألسفار وعالقتھ بالمنشآت العقاریة في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 62 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس :  القانون العقاري: لیسانس 

M. 346-148/01, M. 346-148/02 

  ھشام، زوین   .2050
] نص مطبوع[المجلد الثاني ... : الدفاع -المحاكمة  - التحقیق : الجرائم والقضایا العسكریة : الموسوعة العسكریة 

 -. 2009, دار المصطفى لإلصدارات القانونیة: ة القاھر -. 03.ط -. القاضي أحمد إبراھیم, زوین ھشام/ 
 .سم 24; . إیض. : ص 402

814.2/01-345-1 

  ھشام، زوین   .2051
نص [المجلد الثالث ... : الدفاع -المحاكمة  - التحقیق : الجرائم والقضایا العسكریة : الموسوعة العسكریة 

. 2009, دار المصطفى لإلصدارات القانونیة: ھرة القا -. 03.ط -. القاضي أحمد إبراھیم, زوین ھشام] / مطبوع
 .سم 24; . إیض. : ص 402 -

814.3/01-345-1 

  ھشام، زوین   .2052
رؤیة علمیة وعملیة مستحدثة ألدلة اإلثبات والنفى في جمیع : موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات الجنائي 

المكتب : اإلسكندریة  - . 2.ط -. نصار حسین سعد, امزوین ھش] / نص مطبوع... [الجزء األول: المواد الجنائیة 
  ).موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات( - . سم 25; . إیض. : ص 547 -. 2009, الدولي للموسوعات القانونیة

 ??????? : ? -  ? :513 - 53 

819.1/01-345-1, 819.1/02-345-1 

  ھشام، زوین   .2053
رؤیة علمیة وعملیة مستحدثة ألدلة اإلثبات والنفى في جمیع : موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات الجنائي 

المكتب : اإلسكندریة  -. 2.ط -. نصار حسین سعد, زوین ھشام] / نص مطبوع... [الجزء الثالث: المواد الجنائیة 
  ).موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات( - . سم 25; . إیض. : ص 514 -. 2009, الدولي للموسوعات القانونیة

++ 

819.3/01-345-1, 819.3/02-345-1 

  ھشام، زوین   .2054
المنظومة المتكاملة ألحكام التقادم : التقادم المدني والجنائي واإلداري والشرعي : الموسوعة الشاملة في التقادم 

 - . زوین ھشام] / نص مطبوع... [التقادم الجنائي: المجلد األول : والسقوط واإلنقضاء واإلبعاد وعد السماع 



. ص 440 -. 2010, الموسوعة الشاملة في التقادم] : م.د: [مركز محمود لإلصدارات القانونیة : القاھرة  -. 3.ط
 ).الموسوعة الشاملة في التقادم( -. سم 25; مجلد : 

817.1/01-345-1, 817.1/02-345-1 

  ھشام، زوین   .2055
المنظومة المتكاملة ألحكام التقادم : التقادم المدني والجنائي واإلداري والشرعي : الشاملة في التقادم  الموسوعة

 - . زوین ھشام] / نص مطبوع... [التقادم الشرعي: المجلدالرابع : والسقوط واإلنقضاء واإلبعاد وعد السماع 
الموسوعة ( - . سم 25; مجلد . : ص 406 -. 2010, مركز محمود لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 3.ط

 ).الشاملة في التقادم

1189.4/01-346-1, 1189.4/02-346-1 

  ھشام، سلیمان فیسة   .2056
; خالدي دمحمأمین] / نص مطبوع[ 04 - 11المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون 

; . و73 -. 2016/2015, )لیة الحقوق والعلوم السیاسیةك(جامعة یحي فارس : المدیة  -. سلیمان فیسة ھشام
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? :.64 - 68  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-440/01, M. 346-440/02 

  إسالمة ، دمحم أمین   .2057
 - . دمحم أمین إسالمة] / نص مطبوع[لمسلحة غیر الدولیة الحمایة الدولیة للسفارات والقنصلیات أثناء النزاعات ا

. : و 544 - . 2019/2018, )جامعة سیدي بلعباس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : سیدي بلعباس  -الجزائر 
  .سم 31× . سم 21; . إیض

 ??????? :?. - ? : .458- 507  ???????????? :? . - ? : .508 - 533  
 2019/2018) : جامعة سیدي بلعباس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : نون الدولي القا: ل م د دكتوراه  -

T. 341-124/01 

  أسامة إبراھیم دمحم، جوھرة   .2058
مكتبة : اإلسكندریة  -. 1.ط - . جوھرة أسامة إبراھیم دمحم] / نص مطبوع[عمل المرأة في اإلعالنات التجاریة 

  .سم 24; . إیض . :ص 119 -. 2014, الوفاء القانونیة
 9776441811ك .م.د.ر - .  115 - 99.: ? -. ?: ????????????

1379/01-346-1, 1379/02-346-1 

  مزاني ، عادل   .2059
سلطات الضبط المحلیة في مجال الصحة العمومیة ما بین قانون الصحة العمومیة وقانون الجماعات المحلیة في 

( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. مزاني عادل; فاروق صیدون] / نص مطبوع[الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 84 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-498/01 

  عبد الرزاق آمال , مشالي  .2060
, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. آمال عبد الرزاق مشالي] / نص مطبوع. [الوجیز في الطب الشرعي

  .سم 24; . إیض. : ص 273 -. 2009
 977327683×ك .م.د.ر



108/01-344-1, 108/02-344-1 

  مساني،خالد   .2061
 -. خالد مساني; رابح سعیداني] / نص مطبوع[ر في الجزائر النظام القانوني والمؤسساتي للعقار الموجھ لإلستثما

  .قرص. + سم 21×.سم 31; . و 107 -. 2013/2012, جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
 ????????????:  

 2013/2012:  -المدیة -جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-198/01, M. 346-198/02 

  ره، منال ھالل مزاھ  .2062
, دار جلیس الزمان: عمان  -. 1.ط -. منال ھالل مزاھره] / نص مطبوع[وسائل اإلعالم وقضایا حقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص 284 -. 2012
 9789957811907ك .م.د.ر - .  280 - 265.: ? - .?: ????????????.

832/01-341-1, 832/02-341-1 

  د القادر نشاد ضیاء الحق ، عب  .2063
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. عبد القادر نشاد ضیاء الحق] / نص مطبوع[جریمة إستعمال محررات المزورة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 71 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .60 - 69  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : جنائیة  قانون جنائي وعلوم: ل م د  -ماستر

M. 345-204/01, M. 345-204/02 

  نشادي ، أحمد   .2064
. : المدیة -. أحمد نشادي; الحاج بوعیشاوي] / نص مطبوع. [الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي للعامل

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 37 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-54/01 

  نشادي، آمنة   .2065
. : المدیة - . آمنة نشادي; فریدة جوابلیة] / نص مطبوع. [دور الجمعیة العامة في تحقیق نظام األمن الجماعي

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و103 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(س جامعة الدكتور یحي فار
 ??????? :? .- ? : .77 - 82  ???????????? :? . - ? : .84 - 97  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-41/01, M. 341-41/02 

  نشادي، أمینة   .2066
, ]ن.د: [المدیة  - . أمینة نشادي; فریدة جوابلیة] / نص مطبوع[الدولیین دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن 

  .سم21×سم30; . و 113 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-05/01, M. 341-05/02 



  مایا دمحم , نزار أبو دان  .2067
: بیروت  -. 1.ط -. مایا دمحم نزار أبو دان/ على التناسب في القرار اإلداري ] : نص مطبوع[القضائیة الرقابة 

  .سم 25; . إیض. : ص 192 -. 2011, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 9789953559278ك .م.د.ر - . 189 - 181.:? -. ?: ????????????

734/01-347-1, 734/02-347-1 

  دمحم , نصار  .2068
دار العلوم : القاھرة  -. 1.ط -. دمحم نصار/ األسس العلمیة لمقارنة الخطوط الیدویة ] : نص مطبوع[زویر الت

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2008, للنشر والتوزیع
 9773802000ك .م.د.ر

687/01-345-1, 687/02-345-1 

  نصار، عبد الكریم   .2069
 Fundamentals= دراسة تحلیلیة إجتماعیة في علم اإلجرام  ] :نص مطبوع[أساسیات علم اإلجرام والعقاب 

of criminology and penology  /منشورات جامعة جیھان الخاصة: العراق  -. 1.ط - . عبد الكریم نصار ,
  .سم 24; . إیض. : ص 370 -. 2011

???????????? : ?- ? :.355 - 363. 

866/01-345-1, 866/02-345-1 

   مزارة العدل  .2070
نص [قانون یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع االستعمال و االتجار غیر المشروعین بھا 

  .سم24; . ص 36 - . 2005, دوأت: الجزائر  -. 1.ط - . مزارة العدل] / مطبوع
 0061419961ك .م.د.ر

560/01-345-1, 560/02-345-1 

  مزاري ، حسام الدین منور   .2071
 -. حسام الدین منور مزاري] / نص مطبوع[ت الدستوریة لإلجراءات الجنائیة في الظروف اإلستثنائیة الضمانا

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 60 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .55 - 60  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : جنائي وعلوم جنائیة قانون : ل م د  -ماستر

M. 345-210/01, M. 345-210/02 

  مزاري رشیدة   .2072
 -. مزاري رشیدة; صادق وماحنوس] / نص مطبوع[التھیئة العمرانیة و حمایة البیئة في التشریع الجزائري 

  .سم 21× سم  30; . و 79 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة 
????? ????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-25/01 

  مزاري عبد الصمد، دمحم   .2073
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. سمیة عاشوري, دمحم مزاري عبد الصمد] / نص مطبوع[دور الوقف في التنمیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 30; . و 91 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(سیاسیة ال



???????????? :? .-?:.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-542/01, M. 346-542/02 

  مزاري، إیمان   .2074
: المدیة  - . إیمان مزاري] / نص مطبوع[نیة عدیمة األثر في النظام الدستوري الجزائري آلیات الرقابة البرلما
قرص . + سم30×.سم21; . و121 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 

  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? :.111 - 117  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-269/01, M. 343-269/02 

  مزاري، یاسمین   .2075
] / نص مطبوع. [المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 01 - 06جریمة إختالس المال العام في ظل القانون رقم 

; . و101 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. یاسمین مزاري
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? : .95 - 101  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-126/01, M. 343-126/02 

  مزاري، رشیدة   .2076
. : المدیة - . رشیدة مزاري] / نص مطبوع. [دور القضاء في تطبیق آلیات حمایة البیئة في التشریع الجزائري

  .سم 21×سم 30; . و 128 - . 2013/2012, )الحقوق  كلیة( جامعة الدكتور یحي فارس 
???????????? .???????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-188/01, M. 346-188/02 

  مساسي ، زھیر   .2077
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . زھیر مساسي] / نص مطبوع. [تطور القضاء اإلداري في الجزائر

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 77 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .71 - 72  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-431/01, M. 343-431/02 

  عمار , مساعدي  .2078
دراسة تحلیلیة تأصیلیة ] : نص مطبوع[مبدأ المساواة و حمایة حقوق اإلنسان في أحكام القرآن و مواد اإلعالن 
: الجزائر  -. 1. ط -. عمار مساعدي. / لمبدأالمساواة و حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي

  .سم22; . إیض. : ص 112 -. 2006, دار الخلدونیة
 9789961521397ك .م.د.ر

367/01-341-1, 367/02-341-1 

  مصباح ، رزیقة   .2079
كلیة . : المدیة -. رزیقة مصباح; بشیر صید الشیخ] / نص مطبوع[أثر الخطورة اإلجرامیة في التشریع الجزائي 



  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-157/01, M. 345-157/02 

  مصباح ، عامر   .2080
, دار الكتاب الحدیث. : القاھرة -. عامر مصباح] / نص مطبوع. [المنظورات اإلستراتیجیة في بناء األمن

  .سم 24; . إیض. : ص 390 -. 2013
 97897735047344ك .م.د.ر

928/01-341-1, 928/02-341-1 

  دمحم دمحم , مصباح القاضي  .2081
دمحم دمحم / دراسة مقارنة و تطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمستھلك 

  .سم 24; . إیض. : ص 284 -. 1998, عربیة للنشر والتوزیعدار النھضة ال: القاھرة  -. مصباح القاضي
 9770423823ك .م.د.ر

69/01-345-1, 69/02-345-1 

  مصباح القاضي، دمحم دمحم   .2082
 - . 1.ط - . دمحم دمحم مصباح القاضي/ النظریة العامة في الجریمة : القسم العام] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 624 -. 2014, حقوقیةمنشورات الحلبي ال: بیروت 
 9786144015544ك .م.د.ر

959/01-345-1, 959/02-345-1 

  مصطفى , مصباح شلیبك  .2083
 -. 01.ط -. مصطفى مصباح شلیبك/ نظریة الحق  - نظریة القانون ] : نص مطبوع[المدخل للعلوم القانونیة 

  .سم 24; . ضإی. : ص 352 -. 2002, الجامعة المفتوحة: طرابلس 
 9959330206ك .م.د.ر - . 342 - 337.: ? -? : ???????????? 

25/01-340-1, 25/02-340-1 

  ادمحم , مصباح عیسى  .2084
 516 -. 2001, دار الرواد: طرابلس  - . ادمحم مصباح عیسى] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في العالم المعاصر 

  .سم24; . إیض. : ص
 4018129959ك .م.د.ر -. 313-401: ?-?: ???????  403-407: ?-?: ???????????? 

344/01-341-1, 344/02-341-1 

  رشیدة , مصباح  .2085
: المدیة  - . رشیدة مصباح] / نص مطبوع[دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر النظام القانوني لألمم المتحدة 

  .سم 30; . و 156 - . 2013/2012, جامعة الدكتور یحي فارس
?????? :??? ???? ??? 

T. 341-15/05, T. 341-15/01 

  عامر , مصباح  .2086
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. عامر مصباح] / نص مطبوع[منھجیة البحث في العلوم السیاسیة واإلعالم 



  .سم 24; . إیض. : ص 247 -. 2008, الجامعیة
 9789961011300ك .م.د.ر - . 247 - 233.: ?  -? : ???????????? 

78/01-001.4-1, 78/02-001.4-1 

  عامر , مصباح  .2087
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. عامر مصباح] / نص مطبوع[اإلتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة 

  .سم24; : إیض. : ص 468 -. 2006, الجامعیة
 9789961009512ك .م.د.ر -. 439-466: ? -?: ???????????? 

316/01-341-1, 316/02-341-1 

  عامر , مصباح  .2088
 353 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. عامر مصباح] / نص مطبوع[المدخل إلى علم العالقات الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص
 9773502538ك .م.د.ر - . 352 - 345: ?  -? : ???????????? 

621/01-341-1, 621/02-341-1 

  مصباح، عامر   .2089
 444 -. 2014, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. عامر مصباح] / نص مطبوع[التحلیل اإلقلیمي للعالقات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789773505165ك .م.د.ر - . 439 - 409.: ?- ? : ????????????.

824/01-341-1 

  مصباح، عامر   .2090
, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. عامر مصباح/ قاربات األبعاد والم] : نص مطبوع[تكامل المغرب العربي 

  .سم 25; . إیض. : ص 318 -. 2009
 9789773502876ك .م.د.ر - .  315 - 295.: ? -. ?: ????????????

874/01-341-1, 874/02-341-1 

  مصباح،عامر   .2091
. 2009, دار الكتاب الحدیث: لقاھرة ا -. عامر مصباح] / نص مطبوع[معجم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 546 -
 9789773502883ك .م.د.ر

D. 413-32/01, D. 413-32/02 

  آسبة ، سبع   .2092
سبع ; سایر سارة] / نص مطبوع. [القیود القانونیة الواردة على إستغالل العقار الفالحي في التشریع الجزائري 

. + سم30×.سم21; . و 82 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(دكتور یحي فارس جامعة ال. : المدیة  -. آسبة
  .قرص مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .01 - 06  ???????????? :? . - ? : .77 - 79  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-409/01, M. 346-409/02 



دار وائل للنشر : عمان  -. 1.ط -. ]نص مطبوع[والقانون الدولي إستخدام سالح الیورانیوم المنضب   .2093
  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2014, والتوزیع

 9789957911317ك .م.د.ر - . 416 - 397.: ? - ? : ????????????.

830/01-341-1, 830/02-341-1 

جامعة (حقوق والعلوم السیاسیة كلیة ال. : المدیة -. ]نص مطبوع[إسترجاع األراضي الفالحیة المؤممة   .2094
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 86 -. 2020/2019, )المدیة

 ??????? :? .- ? : .64 - 76  ???????????? :? . - ? : .77 - 82  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-603/01, M. 346-603/02 

  نسیمة ، بوعالمي   .2095
جامعة یحي : المدیة  - . بوعالمي نسیمة] / نص مطبوع[حمایة األموال العقاریة للقاصر في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 70 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? : .62 - 66  ???????????? :? . - ? : .67 - 71  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-430/01, M. 346-430/02 

  نسیمة ، خالدي   .2096
خالدي ; بشوش أم الخیر] / نص مطبوع[األسالیب اإلجرائیة الخاصة بالتحري والتحقیق في الجریمة المنظمة 

. + سم 31× . سم 21 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس جامعة : المدیة  - . نسیمة
  .قرص مضغوط

 ????????????:? .- ? : .94 - 101  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-16/01, M. 345-16/02 

  نزیھة ، عالل   .2097
كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : المدیة  -. عالل نزیھة/ ] نص مطبوع[اإلستعمال التعسفي ألموال الشركة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 85 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .79 - 82  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-01/01, M. 658-01/02 

  وي نسیمة، فاید عیشا  .2098
المدیة  - . فاید عیشاوي نسیمة; دریوش فضیلة/ دراسة مقارنة مع عقد الشھرة ] : نص مطبوع[التحقیق العقاري 

قرص . + سم30×.سم21; . و148 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.95 - 100  ??????? :? . - ? :.102 - 145  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-439/01, M. 346-439/02 

  مسیلي، ھبة   .2099
المدیة  -. رشیدة مغراوي, ھبة مسیلي] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للملكیة الفكریة في التشریع الجزائري 

; . إیض. : و93 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21
????????????:? .- ? :87-91.  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-244/01 

  محمود صالح الدین , مصیلحي  .2100
, محمود صالح الدین مصیلحي/ یم في منازعات التجارة الدولیة لقبول التحك] : نص مطبوع[الفعالیة الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 3.ط -. صالح الدین جمال الدین
 9773790439ك .م.د.ر - . 189 - 181.: ? - ? : ????????????. 180 - 129.: ? - ? : ???????

727/01-341-1, 727/02-341-1 

  حعفر , مشیمش  .2101
) : م.د( - . 1.ط -. حعفر مشیمش/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم في العقود اإلداریة والمدنیة والتجاریة 

  .سم 25; مجلد . : ص 407 -. 2009, منشورات زین الحقوقیة
 ???????????? : ?-  ? :391 - 399 

630/01-347-1, 630/02-347-1 

  آسیا ، العشاب   .2102
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . العشاب آسیا] / نص مطبوع[النظام القانوني للخزینة العمومیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و94 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسة
 ???????????? :? .- ? : .84 - 90  

 2016/2015: المدیة : یة إدارة ومال: ل م د  -ماستر

M. 343-213/01, M. 343-213/02 

  دمحم أرزقي , نسیب  .2103
ظاھرة  - مفھوم القانون الدستوري : الجزء األول ] : نص مطبوع[أصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة 

 .سم30; . إیض. : ص 265 - . 1998, شركة دار األمة: الجزائر  - . دمحم أرزقي نسیب/ الدولة و الدستور 

67/01-342-1, 67/02-342-1 

  أعمر شریف , أسیة  .2104
أعمر شریف / العقود اإلداریة -القرارات اإلداریة - الضبط اإلداري-المرفق العام] : نص مطبوع[النشاط اإلداري 

  .سم24; . ص207 -. 2019, دار التل: الجزائر  -. زھیرة ذبیح, أسیة
 26951199319ك .م.د.ر -. 200.?-195.?: ????????????

1-342-670/01 

  عالء دمحم , نصیرات  .2105
 The authority of elctronic) = دراسة مقارنة] : (نص مطبوع[حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات 

singature in evidancce a compartive study  /دار الثقافة : عمان  -. 01.ط - . عالء دمحم نصیرات
  .سم24; . إیض. : ص 182 -. 2005, للنشر و التوزیع

 9789957160869ك .م.د.ر - .  181 - 175. : ? -. ?: ???????????? 

293/01-347-1, 293/02-347-1 



  نصیرة، بربیحة   .2106
, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. بربیحة نصیرة] / نص مطبوع[عقد البیع العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و78 - . 2014/2013
 ??????? : ? -  ? :01 - 12  ???????????? : ?-  ? :80 - 83  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-381/01, M. 346-381/02 

  لطیف الدلیمي، حمید   .2107
دار : عمان  -. حمید لطیف الدلیمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن عقود التشیید 

  .سم 24; . إیض. : ص 360 - . 2013, وائل للنشر والتوزیع
 9789957911478ك .م.د.ر - . 360 - 349.: ? -. ?: ????????????

1027/01-345-1, 1027/02-345-1 

  نشأت أحمد , نصیف  .2108
, اتلمؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  - .نشأت أحمد نصیف/ القسم الخاص ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 267 -. 2010
???????????? : ? ? :.259 -261. 

680/01-345-1, 680/02-345-1 

  مطر ، عصام عبد الفتاح   .2109
: اإلسكندریة  - . عصام عبد الفتاح مطر] / نص مطبوع[التجارة اإللكترونیة في التشریعات العربیة واألجنبیة 

  .سم25; . إیض. : ص403 -. 2015, ار الجامعة الجدیدةد
 9789773283933ك .م.د.ر - . 398 - 387. : ? -. ?: ???????????? 

1524/01-346-1, 1524/02-346-1 

  مطر المالكي، حسین خلیل   .2110
شورات الحلبي من: لبنان  - . حسین خلیل مطر المالكي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للصحفي 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2015, الحقوقیة
 978614401611ك .م.د.ر - . 253-268.: ? -.?: ????????????

1051/01-345-1, 1051/02-345-1 

  نبیل عبد الرحمن , نصر الدین  .2111
عبد الرحمن نصر  نبیل] / نص مطبوع[ضمانات حقوق اإلنسان و حمایتھا وفقا للقانون الدولي و التشریع الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص238 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 1. ط -. الدین
 . ???????????? :? - ? :221-230 

190/01-341-1, 190/02-341-1 

  مروك , نصر الدین  .2112
اإلعتراف : الكتاب األول :أدلة اإلثبات الجنائي : الجزء الثاني] : نص مطبوع[محاضرات في اإلثبات الجنائي 

. : ص 4843 - . 2004, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  -. مروك نصر الدین. / والمحررات
  .سم 24; . إیض

 9961667573ك .م.د.ر

155.2/01-345-1, 155.2/02-345-1 



  مروك , نصر الدین  .2113
دراسة ] : نص مطبوع[المقارن والشریعة اإلسالمیة نقل وزرع األعضاء البشریة في القانون : الجزء األول

 476 -. 2003, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  -. مروك نصر الدین/ الكتاب األول : مقارنة
  ).القانون الجنائي والطب الحدیث( - . سم 24; . إیض. : ص

 9961667433ك .م.د.ر

159.1/01-345-1, 159.1/02-345-1 

  صر الدین، حمزة مسعود ن  .2114
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. حمزة مسعود نصر الدین] / نص مطبوع[حمایة الملكیة الفكریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 427 -. 2014
 9789771758777ك .م.د.ر - . 421 - 419.: ? -. ?: ????????????

1340/01-346-1, 1340/02-346-1 

  ، نوار دھام  مطر الزبیدي  .2115
. : بیروت - . 1.ط - . نوار دھام مطر الزبیدي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [الحمایة الجنائیة للبیئة 

  .سم 24; . إیض. : ص 645 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144015896ك .م.د.ر - . 632 - 597: ?  -? : ???????????? 

206/01-344-1, 206/02-344-1 

  مطر الزبیدي، نوار دھام   .2116
: بیروت  -. 1.ط -. نوار دھام مطر الزبیدي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إنقضاء الدعوى الجزائیة بالتقادم 

  .سم 24; . إیض. : ص 252 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144015902ك .م.د.ر - .  244 - 229.: ? -. ?: ????????????

898/01-347-1, 898/02-347-1 

  لین صالح , مطر  .2117
لین صالح / فرنسي - انكلیزي  -عربي :قاموس ثالثي قانوني و إقتصادي موسع ] : نص مطبوع[لغة المحاكم 

  .سم24; . إیض. : ص 1634 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . مطر
??????? ???? 

D. 413-04/01, D. 413-04/02 

  ح لین صال, مطر  .2118
. لین صالح مطر/ عربي -فرنسي /فرنسي  -عربي :ثنائي مزدوج ] : نص مطبوع[معجم المصطلحات القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 199 - . 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9786144010976ك .م.د.ر -. ????? -???? : ?????  - ???? ??????? 

D. 413-27/01, D. 413-27/02 

  محمود , نصر  .2119
, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. محمود نصر] / نص مطبوع[الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 621 -. 2004
 9770312886ك .م.د.ر - . 613 - 611.: ? -? : ???????????? 

269/01-345-1, 269/02-345-1 



  عصام عبد الفتاح , مطر  .2120
 -. عصام عبد الفتاح مطر/ مبادئھ ، قواعده الموضوعیة واإلجرائیة ] : نص مطبوع[القضاء الجنائي الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 876 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 3376328977ك .م.د.ر - . 871 - 867: ?  - ? : ????????????  865 - 375: ?  - ? : ??????? 

743/01-341-1, 743/02-341-1 

  عصام عبد الفتاح , مطر  .2121
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. عصام عبد الفتاح مطر] / نص مطبوع[الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 316 -. 2008, الجدیدة
 2340328977ك .م.د.ر - .  312 - 307.:? -. ?: ???????????? 

315/01-342-1, 315/02-342-1 

  عصام عبد الفتاح , مطر  .2122
: اإلسكندریة  -. عصام عبد الفتاح مطر/ مصادره، مبادئھ و أھم قواعده ] : نص مطبوع[القانون الدولى اإلنسانى 

  .سم24; . إیض. : ص 824 -. 2008, دار الجامعة
???????????? :?- ? :817- 820  ???????: ?- ? :305-321 

438/01-341-1, 438/02-341-1 

  عصام عبد الفتاح , مطر  .2123
: اإلسكندریة  -. عصام عبد الفتاح مطر/ دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[جرائم الفساد اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 453 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة
 9789773287047ك .م.د.ر - . 448 - 441.: ? -. ?: ????????????

713/01-345-1, 713/02-345-1 

  عصام عبد الفتاح , مطر  .2124
عصام ... / ماھیتھ، إسبابھ، مظاھره، الوثائق العالمیة والوطنیة المعنیة بمكافحتھ] : نص مطبوع[الفساد اإلداري 
  .سم 24; . إیض. : ص 575 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عبد الفتاح مطر

 9789773287645ك .م.د.ر - .  566 - 533.: ? -. ?: ????????????

451/01-342-1, 451/02-342-1 

  مطر، دمحم یحیى   .2125
مركز : الریاض  -. دمحم یحیى مطر/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الجھود الدولیة في مكافحة االتجار بالبشر 

  .سم 24; . ص 765 -. 2010, الدراسات و البحوث
 9786038006153ك .م.د.ر -:. ????????????

888.2/01-341-1, 888.2/02-341-1 

  مطر، دمحم یحیى   .2126
مركز : الریاض  -. دمحم یحیى مطر/ الجزء األول ] : نص مطبوع[الجھود الدولیة في مكافحة االتجار بالبشر 

  .سم 24; . إیض. : ص 428 -. 2010, الدراسات و البحوث
 9786038006153ك .م.د.ر -:. ????????????

888.1/01-341-1, 888.1/02-341-1 



  مطر، صالح لین   .2127
معاجم  3 - عربي مع ملحق ثنائي  - إنجایزي /إنجایزي -عربي ] : نص مطبوع[قا موس قانوني مزدوج مفصل 

صالح /  - Legual Billngual dictionary : English - Arabe  /Arabe- English= في معجم واحد 
  .سم 24; . ص 264 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. لین مطر

??????? ???? -  ????- ??????? 

D. 413-26/01, D. 413-26/02 

  مسراتي ، سلیمة   .2128
 - . 1.ط - . سلیمة مسراتي; بلعروسي أحمد التیجاني/  Code de la sante] = نص مطبوع. [قانون الصحة

  .سم 24; . إیض. : ص 1198 -. 2006, دار ھومھ: . الجزائر
 0036659961ك .م.د.ر

107/01-344-1, 107/02-344-1 

  مسراتي، سلیمة   .2129
واجتھادات المجلس الدستوري  1996نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور 

, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: جزائر ال -. سلیمة مسراتي] / نص مطبوع) [2010 - 1989(الجزائري 
  .سم 24; . إیض. : ص 343 -. 2012

 9789961656303ك .م.د.ر - . . 337 - 327.: ? -? : ????????????

51/01-342-1 

  ھاني یحي , نصري  .2130
 - . نصريھاني یحي / دعوة للدخول إلى العلم من المنطق ونظریة المعرفة ] : نص مطبوع[منھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 167 -. 2004, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع: بیروت  -. 01.ط
 9953427631ك .م.د.ر

112/01-001.4-1, 112/02-001.4-1 

  مطرح، صمرة   .2131
كلیة الحقوق (س جامعة یحي فار: المدیة  -. صمرة مطرح] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و143 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.95 - 100  ??????? :? . - ? :.101 - 140  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-26/01, M. 658-26/02 

  نسرین ، بوشریط   .2132
 - . بوشریط نسرین; عمارة سمیة] / نص مطبوع. [ 19/15أحكام المرسوم التنفیذي رقم التعمیر الفردي في ظل 

قرص . + سم30×.سم21; . و74 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .67 - 70  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-389/01, M. 346-389/02 

  لطرش، مصطفي   .2133
: المدیة الجزائر  -. مروة نوسي, مصطفي لطرش] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألطفال من مخاطر األنترنت 

. + سم30×. سم21; . إیض. : و67 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .قرص مضغوط
???????????? :? .-? : .57-63  

 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-280/01 

  لطرش،ناصیر   .2134
حوصلة عن ] : نص مطبوع[السید عبد القادر بوعزغي یغادر والیة باتنة ویسلم مھامھا الى السید حسین معزوز 

, المجلس الشعبي الوالئي) : الجزائر(باتنة  -. ناصیر لطرش/ بوالیة باتنة  2014- 2010البرنامج الخماسي 
  .إیض. : ص 30 -. 2010

 تحدیث مستمر

86/01-340/P, 86/02-340/P 

  أشرف توفیق ، شمس الدین   .2135
ة نقدیة للقانون دراس] : نص مطبوع[التوازن بین السلطة والحریة ووجوب تقیید سلطة النیابة العامة في التحقیق 

, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . شمس الدین أشرف توفیق/ المصري مقارنا بالقانونین األلماني والفرنسي 
  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2015

 ???????????? :? .- ? : .179 - 194 

664/01-342-1 

  أشرف توفیق ، شمس الدین   .2136
 - . شمس الدین أشرف توفیق] / نص مطبوع[القضاء في النظم اإلجرائیة المقارنة إحالة الدعوى الجنائیة إلى 

  .سم 24; . إیض. : ص 441 -. 2012, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. 2.ط
 9789770468610ك .م.د.ر - . 423 - 406. : ? - . ?: ????????????? 

1024/01-347-1 

  أشرف توفیق ، شمس الدین   .2137
, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . 2.ط -. شمس الدین أشرف توفیق] / نص مطبوع[جنائیة للبیئة الحمایة ال

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2012
 9789770468603ك .م.د.ر

222/01-343-1 

  أشرف توفیق ، شمس الدین   .2138
شمس الدین أشرف / مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[الجینات الوراثیة والحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 229 -. 2016, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . توفیق
 9789770480564ك .م.د.ر

954/01-345-1 

  عبد الحمید , أشرف  .2139
 /دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والقوانین العربیة ] : نص مطبوع[سلطات النیابة العامة في مرحلة التحقیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 338 - . 2010, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . عبد الحمید أشرف
 9773502122ك .م.د.ر

689/01-345-1, 689/02-345-1 



  نشطاوي، دمحم   .2140
 -. 2002, المطبعة و الوراقة الوطنیة: المغرب  -. دمحم نشطاوي] / نص مطبوع[المرافق العامة الكبرى 

 .سم21; . ص223

1-347-1040/01 

  مصطفاوي ، سعاد   .2141
كلیة : الجزائر  -المدیة  - . سعاد مصطفاوي] / نص مطبوع[الدفع اإللكتروني في الجزائر بین النص والتطبیق 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 68 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ?.  :58 - 64  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-144/01 

  مصطفى ، أیمن عبد العزیز   .2142
. : مصر - . أیمن عبد العزیز مصطفى. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [قیود السلطة التأدیبیة لصاحب العمل 

  .سم 24; . إیض. : ص 665 - . 2009, .دار شتات للنشر والبرمجیات. : قانونیةدار الكتب ال
 977386202xك .م.د.ر - .  658 - 631. : ? -. ?: ???????????? 

197/01-343-1, 197/02-343-1 

  مصطفى ، بلحجر   .2143
. : المدیة -. صطفىبلحجر م; یوس دمحم] / نص مطبوع. [المسؤولیة اإلداریة للبلدیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 67 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ? .- ? : .62 - 64  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-171/01, M. 343-171/02 

  مصطفى ، خمري   .2144
المدیة  - . خمري مصطفى] / نص مطبوع" [األسالك المشتركة نموذجا " بالموظفین  القوانین األساسیة الخاصة

قرص . + سم30×.سم21; . و72 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 68  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-190/01, M. 343-190/02 

  مصطفى ، عائشة بن قارة   .2145
] : نص مطبوع. [حجیة الدلیل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن

; . إیض. : ص 324 -. 2010, .دار الجامعة الجدیدة. : األزاریطة - . عائشة بن قارة مصطفى. / دراسة مقارنة
  .سم 24

 9789773286095ك .م.د.ر - . 316 - 315?  -? : ????????? . 314 - 291: ?  -? : ????? ???????

314/01-345-1, 314/02-345-1 

  رشا , مصطفى أبو الغیط  .2146
نص ) [المستندات الملحقة  -وصف البرامج  - برامج الحاسب اآللي (تطور الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة 

والقوانین السابقة علیھ، ووفقا  2002لسنة ) 82(ن حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم في ظل قانو] : مطبوع



 -. رشا مصطفى أبو الغیط. / إلتفاقیتي التربس، وبرن، والقانون النموذجي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
  .سم 24; . إیض. : ص 166 -. 2006, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة

.????????????  : ? - ? :.153 - 154 

316/01-345-1, 316/02-345-1 

  أشرف دمحم , مصطفى أبو حسین  .2147
] نص مطبوع[التزامات البائع في التعاقد بوسائل اإلتصال الحدیثة في ظل أحكام القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 504 - . 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أشرف دمحم مصطفى أبو حسین/ 
 9789770316901ك .م.د.ر - . 479 - 453.: ? ? : ???????????? 

951/01-346-1, 951/02-346-1 

  مصطفى أبوالخیر، السید   .2148
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي واألنظمة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا اإلتجار بالبشر 

السید مصطفى / ام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة واإلتفاقیات والقوانین ذات الصلة الوضعیة في ضوء النظ
 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط -. طارق عفیفي صادق أحمد عفیفي, أبوالخیر

  .سم 24; . إیض. : ص 340
 9789776223868ك .م.د.ر - . 333 - 326.: ? -. ?: ????????????

1029/01-341-1, 1029/02-341-1 

  أمین , مصطفى دمحم  .2149
دار النھضة : القاھرة  -. أمین مصطفى دمحم] / نص مطبوع[التمییز بین الواقع والقانون في الطعن بطریق النقض 

  .سم 24; . إیض. : ص 88 -. 2002, العربیة للنشر والتوزیع
 0964152977ك .م.د.ر - .  82 - 77.: ? -. ?: ???????????? 

40/01-347-1, 40/02-347-1 

  حسن یوسف , مصطفى مقابلة  .2150
الدار العلمیة : عمان  - . 1.ط -. حسن یوسف مصطفى مقابلة] / نص مطبوع[الشرعیة في اإلجراءات الجزائیة 

  ).476; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 384 - . 2003, للنشر
 ???????????? :? .- ? : .355 - 376 . 

221/01-347-1, 221/02-347-1 

  مصطفى المولى ، خالد دمحم   .2151
خالد دمحم . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [السلطة المختصة في فرض العقوبة اإلنضباطیة على الموظف العام 

; . إیض. : ص 407 -. 2012, .دار شتات للنشر والتوزیع. : دار الكتب القانونیة. : مصر -. مصطفى المولى
  .سم 24

 9789773864291ك .م.د.ر - . 400 - 371. : ? -. ?: ???????????? 

194/01-343-1, 194/02-343-1 

  مصطفى دمحم , مصطفى الباز  .2152
نص . [جنسیة المرأة المتزوجة في القانون الدولي الخاص المقارن و الفقھ اإلسالمي وفقا ألحكام النقض و القضاء

دار الفكر . : اإلسكندریة - . مصطفى دمحم مصطفى الباز. / سة إنتقادیة لموقف المشرع المصريدرا] : مطبوع
 .سم 24; . إیض. : ص 822 -. 2001, الجامعي

335/01-346-1, 335/02-346-1 



  أحمد إبراھیم , مصطفى سلیمان  .2153
) : دم( -. إبراھیم مصطفى سلیمانأحمد / التجریم و سبل المواجھة ] : نص مطبوع[اإلرھاب و الجریمة المنظمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 479 -. 2006, )ن.د( 
 ???????????? : ?- ? :.445 - 474. 

423/01-345-1, 423/02-345-1 

  مصطفى عامر ، حمدي عطیة   .2154
حمدي عطیة مصطفى / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في القانون اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم25; . إیض. : ص1346 -. 2014, دار الوفاء: اإلسكندریة  - . عامر
 9789776441422ك .م.د.ر - .  1324 - 1221.: ? -. ?: ??????????? 

808/01-341-1, 808/02-341-1 

  مصطفى عامر، حمدي عطیة   .2155
حمدي عطیة / اسة مقارنة در] : نص مطبوع[األحزاب السیاسیة في النظام السیاسي والقانون الوضعي اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 661 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. مصطفى عامر
 9789773791476ك .م.د.ر - . 651 - 617.: ? -. ?: ????????????

569/01-342-1, 569/02-342-1 

  مصطفى فھمي ، خالد   .2156
النظام األساسي للمحكمة و المحاكمات السابقة و الجرائم التي تختص ] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

. : ص521 - . 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط - . خالد مصطفى فھمي/ المحكمة بنظرھا 
  .سم24; . إیض

 9789773791327ك .م.د.ر -.  516 - 505.: ? -. ?: ??????????? .  504 - 404.: ? -. ?: ??????? 

778/01-341-1, 778/02-341-1 

  مصطفى فھمي، خالد   .2157
في إطار التفاقیات الدولیة و ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمعتقدات و ممارسة الشعائر الدینیة و عدم التمییز 

ر الفكر دا: اإلسكندریة  -. 01.ط - . خالد مصطفى فھمي/ دراسة مقارنة : القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة 
  .سم24; . إیض. : سم350 -. 2012, الجامعي

 ??????? :? .- ?:.313 - 337  . ??????????? :? . - ? :.338 - 347 . 

780/01-341-1, 780/02-341-1 

  مصطفى فھمي، خالد   .2158
خالد / دراسة مقارنة : المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات] : نص مطبوع[عقد التأمین اإلجباري 

المكتبة ( -. سم 24; . إیض. : ص178 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. مصطفى فھمي
  ).القانونیة

???????????? :? .? :.169 - 175. 

1435/01-346-1, 1435/02-346-1 

  أحمد بركات , مصطفى  .2159
أحمد بركات /  1999لسنة  17انون التجارة رقم دراسة في ق] : نص مطبوع[العقود التجاریة و عملیات البنوك 

 .سم 24; . ص 308 -. 2006, مركز و توزیع الكتاب الجامعي: مصر  -. 01.ط - . مصطفى

476/01-346-1, 476/02-346-1 



  أحمد فؤاد , مصطفى  .2160
إبراھیم دمحم , أحمد فؤاد مصطفى. / آفاق و تحدیات: الجزء الثاني] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض. : ص 622 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1. ط - . العناني
. 

154.2/01-341-1, 154.2/02-341-1 

  خالد حامد , مصطفى  .2161
, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. خالد حامد مصطفى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة غسل األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص  584 -. 2008
 9789770316372ك .م.د.ر - . 565 - 507.:? ? : ???????????? 

637/01-345-1, 637/02-345-1 

  كمال طھ , مصطفى  .2162
الدار : بیروت  - . كمال طھ مصطفى/ العقود التجاریة وعملیات البنوك ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم24; . ص 230 -. 1999, الجامعیة
 ???????????? : ? ?.227  - 232 

691/01-346-1, 691/02-346-1 

  كمال سعدي , مصطفى  .2163
, دار دجلة: عمان  - . 1.ط - . كمال سعدي مصطفى/ حق الملكیة األدبیة و الفنیة ] : نص مطبوع[الملكیة الفكریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2009
 9069719957978ك .م.د.ر -. 209-224: ? -?: ???????????? 

883/01-346-1, 883/02-346-1 

  كمال سعدي , مصطفى  .2164
دار دجلة ناشرون : عمان  -. 1.ط - . كمال سعدي مصطفى] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان ومعاییرھا الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 129 -. 2010, وموزعون
 9957711369ك .م.د.ر - . 125 - 123: ?  -? : ???????????? 

696/01-341-1, 696/02-341-1 

  عبد الغنى حامد , مصطفى  .2165
دراسة قانونیة تفصیلیة وفقا ألحكام القانون ] : نص مطبوع[األمر بحفظ األوراق و األمر باألوجھ إلقامة الدعوى 

ا دار الوفاء لدنی: اإلسكندریة  -. سعید حمام, عبد الغنى حامد مصطفى/ البحرینى والمصري و الفقھ المقارن 
  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2004, الطباعة و النشر

 1486327977ك .م.د.ر

646/01-346-1, 646/02-346-1 

  فھیم , مصطفى  .2166
 - . فھیم مصطفى/ قضایا ومشكالت تربویة وتكنولوجیة ] : نص مطبوع[المكتبة المدرسیة والوسائط اإللكترونیة 

سلسلة دراسات في علوم ((  -. سم 24; . إیض. : ص156 - . 2006, دار الفكر العربي: القاھرة  -. 1.ط
  )). 1; المكتبات والمعلومات 

 6196810977ك .م.د.ر -. 156 - 153.: ? - ???????????? ?

92/01-020-1 



  مصطفى، محمود   .2167
دار : ة القاھر -. 1.ط - . محمود مصطفى] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمتھم في القانون المقارن المقارن 

  .سم 25; . إیض. : ص 528 -. 2013, الكتاب الحدیث
 978977350444Xك .م.د.ر - . 506 - 495.: ? -.?: ????????????

1086/01-345-1, 1086/02-345-1 

  مصطفى، مضاء منجد   .2168
: ن عما -. مضاء منجد مصطفى] / نص مطبوع[دور البصمة الجینیة في اإلثبات الجنائي في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 290 -. 2014, دار الحامد للنشر والتوزیع: األكادیمیون للنشر والتوزیع 
 9960990222ك .م.د.ر - .  290 - 278.: ? -? : ????????????

1009/01-345-1, 1009/02-345-1 

  مصطفى، كرفاح   .2169
كلیة (جامعة یحي فارس : مدیة ال - . كرفاح مصطفى] / نص مطبوع[اإلختصاص القضائي لمجلس الدولة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و66 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :?.- ? :.61 - 63  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-203/01, M. 343-203/02 

  أمین , مصطفىمحمد  .2170
بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات 1998لسنة  174فقا ألحكام القانون رقم انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح و

مكتبة اإلشعاع : اإلسكندریة  - . أمین مصطفىمحمد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنائیة وقانون العقوبات 
  .سم 24; . إیض. : ص 236 -. 2002, الفنیة

 2954152977ك .م.د.ر - . 226 - 219.: ? -? : ????????????

26/01-345-1, 26/02-345-1 

  إسكندر ، سكینة مریم   .2171
دراسة مقارنة بین القواعد ] : نص مطبوع[اإلطار المستحدث لجریمة الرشوة وفقا ألحكام قانون مكافحة الفساد 

جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . سكینة مریم إسكندر/  01-06العامة وقانون مكافحة الفساد 
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 -. 2021/2020, )المدیة

 ???????????? :? .- ? : .69 - 71  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-188/01, M. 345-188/02 

   دمحم توفیق, إسكندر  .2172
دار ھومة للطباعة و : الجزائر  - . دمحم توفیق إسكندر] / نص مطبوع[وضع العقود المدنیة و القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص256 -. 2005, النشر و التوزیع
 996166857×ك .م.د.ر -. 251.: ? -? : ???????????? 

201/01-345-1, 201/02-345-1 

  أحمد , إسكندري  .2173
دمحم ناصر , أحمد إسكندري/ المدخل و المعاھدات الدولیة ] : نص مطبوع[ي القانون الدولي العام محاضرات ف

  .سم24; . إیض. : ص 280 -. 1998, دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 01.ط -. بوغزالة
. ???????????? : ? - ? :269 - 271 



4/01-341-1, 4/02-341-1 

  لبنى عمر , مسقاوي  .2174
 -. ھاني دویدار; لبنى عمر مسقاوي] / نص مطبوع[تقدیم ھاني دویدار ; المسؤولیة المصرفیة في اإلعتماد المالي

  .سم24; مجلد . : ص 344 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 6044629953ك .م.د.ر -. 336 -  317.? ? : ???????????? 

756/01-346-1, 756/02-346-1 

  محمود إسماعیل  مشعل،  .2175
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. محمود إسماعیل مشعل] / نص مطبوع[أحكام المریض في فقھ األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2013, القانونیة
 9789776413245ك .م.د.ر - . 308 - 277.: ? -? : ????????????

1296/01-346-1, 1296/02-346-1 

2176.  aouabdi, amar  
Revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques [Texte imprimé] : 
Volume 23 = المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واإلقتصادیة والسیاسیة / amar aouabdi, ameziane 
Ghezali, mohamed Brahimi. - Alger : institut de droit et des sciences administratives, 
Mars 1986. - 202 P. : ill. ; 24 Cm. - (Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques ;  1ع/ 23مج ). 
trimestrielle 

1.1/01 340-36- ع  /P 

2177.  aouabdi, amar  
Revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques [Texte imprimé] 
 ,amar aouabdi, ameziane Ghezali / المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة و السیاسیة =
mohamed Brahimi. - Alger : institut de droit et des sciences administratives, juin 
1986. - 241 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques ; 2ع/28مج ). 

2/01 340-36- ع  /P 

  أسامة ذیب , مسعود  .2178
دراسة مقارنة بین المذاھب الفقھیة األربعة وقانون األحوال الشخصیة ] : نص مطبوع[اإلكراه في عقد النكاح 

The coercion in marriage contract  /224 -. 2011, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. أسامة ذیب مسعود 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789957166243ك .م.د.ر - . 224 - 211.: ? -? : ????????????

1128/01-346-1, 1128/02-346-1 

  مسعود، برویلة   .2179
, ]ن.د. : [المدیة - . برویلة مسعود; ولد بن عیسى رضوان] / نص مطبوع. [معاینة جرائم البیئة ومتابعتھا

  .سم 21×سم 30; . و 46 - . 2012/2011
 ????????????.  

 2012/2011) : كیة الحققوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-128/01, M. 346-128/02 



  مسعودان، فتیحة   .2180
لیة الحقوق ك) : الجزائر(المدیة  -. فتیحة مسعودان] / نص مطبوع[الخبرة الطبیة في قانون األسرة الجزائري 

  .سم21× . سم 30; . و 333 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .? :.289 - 325.  

 2018/2017) : المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 346-37/01, T. 346-37/02 

  مسعوداني ، رمضان   .2181
 -المدیة  - . رمضان مسعوداني; توفیق فار] / نص مطبوع[ 2020بأوامر وفقا للتعدیل الدستوري لسنة  التشریع
 31× .سم 21; . إیض. : و 77 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر

  .قرص مضغوط. + سم
 ???????????? :? .- ? : .65 - 72  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لة ومؤسسات دو: ل م د  -ماستر

M. 343-464/01 

  مسعوداتي ، مریم   .2182
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. مریم مسعوداتي] / نص مطبوع[دور مجلس حقوق اإلنسان في حمایة األقلیات 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . یضإ. : و87 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .81 - 87  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-160/01, M. 341-160/02 

  مسعودة ، مغراوي   .2183
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. اوي مسعودةمغر; یانس زھور] / نص مطبوع[عقد البیع اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 50 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .45-48  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-106/01, M. 658-106/02 

  . مسعودة ، عمراوي  .2184
جامعة . : المدیة - . مسعودة. عمراوي] / نص مطبوع. [الحمایة المدنیة واإلداریة لحق الملكیة العقاریة الخاصة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 110 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 .2013/2012. : المدیة: العقاري  القانون: ماستر 

M. 346-218/01, M. 346-218/02 

  مسعودي سلمى   .2185
; . و 56 -. 2011- 2010, ]ن.د: [المدیة  - . مسعودي سلمى; نجاة بن كسیرات] / نص مطبوع[البیع العقاري 

  .سم 21×.سم 30.
???????????:  

 2011-2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فاري : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-53/01, M. 346-53/02 



  عبد هللا , مسعودي  .2186
دار : الجزائر  -. 2.ط -. عبد هللا مسعودي] / نص مطبوع[الوجیز في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم 23; . إیض. : ص 330 -. 2010, ھومة للنشر والتوزیع
 9789961653128ك .م.د.ر

707/01-347-1, 707/02-347-1 

  مسعودي، إبتسام   .2187
: المدیة  -. إبتسام مسعودي] / نص مطبوع[التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة 

  .سم21×سم30; . و199 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(رسجامعة الدكتور یحي فا: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-175/01, M. 346-175/02 

  مسعودي، دمحم لمین   .2188
طرق الطعن في قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة مدعما باجتھادات المحكمة العلیا و نماذج عن العرائض 

  .سم21; . ص142 -. 2018, دار ھومھ: الجزائر  -. دمحم لمین مسعودي] / نص مطبوع[
 978993103313ك .م.د.ر

1-347-1050/01 

  مسعودي، كملیة   .2189
: المدیة  - . كملیة مسعودي; بشیرة بولدوم] / نص مطبوع[القواعد العامة في إعداد المیزانیة العامة في الجزائر 

  .سم21×سم30; . و 67 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(ارس جامعة الدكتور یحي ف: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-02/01, M. 343-02/02 

  مسعودي، كمیلیة   .2190
] / نص مطبوع[ 09 - 08طرق الطعن القضائیة في المادة اإلداریة وفق قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

; . و88 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. كمیلیة مسعودي; نوال برنو
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? : .90 - 93  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-118/01, M. 343-118/02 

  مسعودي، عودة   .2191
یة و بروتوكولیھ إسھامات الجنة المعنیة بحقوق اإلنسان في مجال تنفیذ العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاس

; . و 161 -. 2015-2016, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة  - . عودة مسعودي] / نص مطبوع[اإلضافیین 
  .سم30

?????? :???? ??? ???  
 2015- 2016:  - كلیة الحقوق-جامعة الدكتور یحیى فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-68/01, T. 341-68/02 

  عبد هللا مسعودي،   .2192
] / نص مطبوع............. [قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید1: المواعید القانونیة المدنیة والجزائیة في



  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2013, دار ھومة: الجزائر  - . عبد هللا مسعودي
 9789961656112ك .م.د.ر

1014/01-347-1 

  مزعاد، إبراھیم   .2193
جامعة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. إبراھیم مزعاد] / نص مطبوع[ییض األموال جریمة تب

  .سم 21× . سم 30; . و 347 -. 2013, )بسكرة
????? :? .- ? :.316  - 330 .???????????? :? .- ? :.331 - 347.  

 2013) : 2جامعة البلیدة ( كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 345-04/01 

  لشعب ، محفوظ بن حامد   .2194
. : الجزائر -. محفوظ بن حامد لشعب] / نص مطبوع[عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن 

 .سم 24; . إیض. : ص 197 -. 1990, المؤسسة الوطنیة للكتاب

1028/01-347-1 

  محفوظ , لشعب  .2195
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. محفوظ لشعب] / نص مطبوع[ري المبادئ العامة للقانون المدني الجزائ

  .سم23; غالف ملون . : ص  280 -. 2006, الجامعیة
 8094209961ك .م.د.ر - . 267 - 264: .?.? : ???????????? 

664/01-346-1, 664/02-346-1 

  محي دمحم , مسعد  .2196
المكتب العربي . : اإلسكندریة -. محي دمحم مسعد] / عنص مطبو. [اإلطار القانوني للنشاط السیاحي و الفندقي

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -). ت.د(, الحدیث
 ?????? :?-?:295-298  ???????????? :? - ? :65 -68/171-174/293-294 

30/01-343-1, 30/02-343-1 

  محي دمحم , مسعد  .2197
المكتب : اإلسكندریة  -. 2.ط -. ي دمحم مسعدمح] / نص مطبوع[كیفیة كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضرات 

 .سم 24; . إیض. : ص 147 -. 2000, العربي الحدیث

12/01-001.4-1, 12/02-001.4-1 

  محي دمحم , مسعد  .2198
الكتب : اإلسكندریة  -. محي دمحم مسعد] / نص مطبوع[أسس الثقافة القانونیة وأھمیتھا لإلنسان في عصر العولمة 

  .سم24; . إیض. : ص 198 -. 2008, ثالجامعي الحدی
 977438613ك .م.د.ر

18/01-340-1, 18/02-340-1 

  محیى دمحم , مسعد  .2199
محیى ] / نص مطبوع. [نحو إستراتیجیة للزكاة و الضرائب لمواجھة التحدیات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للعولمة

  .سم24; . إیض. : ص 336 -. 2005, المكتب العربي الحدیث. : اإلسكندریة -. 1.ط -. دمحم مسعد
 ??????? :? - ? :123 -161 



72/01-343-1, 72/02-343-1 

  محیى دمحم , مسعد  .2200
مركز اإلسكندریة : اإلسكندریة  -. محیى دمحم مسعد/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص116 -. 2006, للكتاب
. ???????????? :? - ? :107-111 

182/01-341-1, 182/02-341-1 

  محیى دمحم , مسعد  .2201
, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. محیى دمحم مسعد] / نص مطبوع[دور القانون في تكوین ثقافة اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص144 -. 2004
 9773520102ك .م.د.ر - . 132 - 129. : ? -? : ???????????? 

17/01-340-1, 17/02-340-1 

  أحمد دمحم /, لطفي أحمد  .2202
دار : القاھرة  -. أحمد دمحم لطفي أحمد/ /المشكالت العملیة و الحلول اإلسالمیة ] : نص مطبوع[نظریة التأمین 
  .سم24; غالف مصور . : ص 367 -. 2007, الفكر الجامعي

???????????? : ?.? :349 - 363 

745/01-346-1, 745/02-346-1 

  أحمد دمحم , لطفي أحمد  .2203
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  -. أحمد دمحم لطفي أحمد] / نص مطبوع[اإلیدز و آثاره الشرعیة و القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 591 - . 2005, للنشر
 ???????????? : ?-  ? :539 - 581  ??????? : ? -  ? :527 - 547 

462/01-345-1, 462/02-345-1 

  أحمد دمحم , لطفي أحمد  .2204
 -. 01.ط -. أحمد دمحم لطفي أحمد] / نص مطبوع. [التلقیح الصناعي بین أقوال األطبا ء وآراء الفقھاء

 .سم 25; . إیض. : ص 295 -. 2006, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة

92/01-344-1, 92/02-344-1 

  لطفي أحمد، أحمد دمحم   .2205
. اإلسكندریة -. 1.ط -. أحمد دمحم لطفي أحمد] / نص مطبوع[امالت البورصة بین الوضعیة واألحاكم الشرعیة مع
  .سم 24; . إیض:  393 -. 2011, دار الفكر الجامعي: 

 9789773791372ك .م.د.ر - . 390 - 371.: ? -? : ????????????

1216/01-346-1, 1216/02-346-1 

  ، دمحم لطفي عبد الفتاح   .2206
. دمحم لطفي عبد الفتاح/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ألیات المالحقة الجنائیة في نطاق القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 456 -. 2013, دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 1.ط -
 9789776253278ك .م.د.ر - . 450 - 436. : ? -. ?: ???????????? 

1046/01-341-1, 1046/02-341-1 



  طلعت إیراھیم , لطفي  .2207
 432 -. 2009, دار غریب: القاھرة  -. طلعت إیراھیم لطفي] / نص مطبوع[دراسات في علم اإلجتماع الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789774630064ك .م.د.ر -. 426-428: ? -?: ???????????? 

597/01-345-1, 597/02-345-1 

  لطفي، الشرقي   .2208
 -. الشرقي لطفي; عبدادو سھام] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم اإلقتصادیة 

قرص . + سم30×.سم21; . و101 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.90 - 97  
 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة :  ماستر

M. 345-08/01, M. 345-08/02 

2209.  Arab MaritimeTransport Academy  
a comprhensive maritime dictionarym: English - French- Arabic [Texte imprimé] = 

عربي -فرنسي  - إنجلیزي : معجم المصطلحات البحریة   / Arab MaritimeTransport Academy. - 
éd.01. - Liban : ،568 -. 1989, الشركة المصریة العالمیة للنشر  P. ; 24 Cm. 
English - French- Arabic. - ISBN 9771604384 

D. 423-14/01 

2210.  Arbousset, Hervé  
Droit administratif des biens [Texte imprimé] : Domains des personnes publiques / 
Hervé Arbousset. - 2 Ed. - Paris : Studyrama, 2007. - 438 P. : ill. ; 24 Cm. - 
(Panorama du droit licence - master). 
ISBN 9782759001408 

04/0024065, 04/0024066 

2211.  Arcelin- Lécuyer, Linda  
Droit de la publicité [Texte imprimé] / Linda Arcelin- Lécuyer. - Cedex : Press 
Universitaires de rennes, 2011. - 212 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Didact Droit). 
Index: P.: 207. - ISBN 9782753514560 

04/0031191, 04/0031192 

2212.  Ardant, Philippe  
Inatitutions politiques et droit constitutionnel [Texte imprimé] / Philippe Ardant. - 8 
éd. - Paris : L.G.D.J ; Beyrouth : Delta, 1995. - 578 p. : ill. ; 20 cm. - (Manuels). 
Bibliog; Index p - p 568 - 572. - ISBN 2275003029 

04/0014333, 04/0014334 

2213.  Arjat, G . F  
Revue internationale de droit économique [Texte imprimé] / G . F Arjat, Desterbeq- 
Fobelets. - Paris : de Boeck et Larciex, 2001. - 118 P. ; 24 cm. 
Bibliog p-p:98-100. - ISBN 2804136752 



04/0014535 

  عبد الحلیم , أكمون  .2214
دمحم  ,عبد الحلیم أكمون] / نص مطبوع[تحریر العقود المھنیة و اإلداریة في ظل تشریع العمل و القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2007, قصر الكتاب: الجزائر  - . قادة حبیب مزاوي
 2817499961ك .م.د.ر - .  154 - 151.: ? -.?: ???????????? 

304/01-342-1, 304/02-342-1 

  قزو دمحم , أكلي  .2215
دار : الجزائر  -. دمحم أكليقزو / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دروس في الفقھ الدستوري و النظم السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص 252 -. 2003, الخلدونیة للنشر و التوزیع
 3159329961ك .م.د.ر

135/01-342-1 

  مكلكل، بوزیان   .2216
دار : الجزائر  -. بوزیان مكلكل] / نص مطبوع[اإلتجاھات القانونیة المعاصرة للجماعات المحلیة في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2014, نشراألصول للطباعة وال
 9789931918615ك .م.د.ر - . 180 - 171.: ? - . ?: ????????????.

583/01-342-1, 583/02-342-1 

  أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .2217
, التوزیع دار حامد للنشر و: عمان  -. أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة] / نص مطبوع[مكافحة اإلرھاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 244 -]. ت.د[
 9789960853000ك .م.د.ر -. 205-244.: ? ?: ????????????

945/01-341-1, 945/02-341-1 

  أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .2218
 Organized crimes and its means of] = نص مطبوع[الجریمة المنظمة و أسالیب مكافحتھا 

combating :This seminar was organized / ......دار : عمان  -. أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة
  .سم 24; . إیض. : ص 379 -. 1999, حامد للنشر والتوزیع

 9789960725669ك .م.د.ر - . ????? - ???? : ???? 

949/01-345-1, 949/02-345-1 

  أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .2219
عمان  -. أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة] / نص مطبوع[طویر أنظمة العدالة الجنائیة في مواجھة اإلرھاب ت

  .سم 24; . إیض. : ص 290 -. 2014, دارحامد للنشر و التوزیع: األكادمیون للنشر و التوزیع : 
 97896038006221ك .م.د.ر -. 288 -272.: ?-.?: ????????????

1076/01-341-1, 1076/02-341-1 

  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .2220
 -. أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة] / نص مطبوع[أنماط التخطیط العمراني وعالقتھا بالمخالفات المروریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 282 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: دار الحامد : عمان  -. 1.ط
 9789960996294ك .م.د.ر



1245/01-346-1, 1245/02-346-1 

  إبراھیم مصطفي , مكارم  .2221
, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. إبراھیم مصطفي مكارم] / نص مطبوع[الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة 

 .سم24; . ص365 -. 1976

1-341-1214/01 

  لكارتي ، سماح   .2222
نص [ 55-16لقانون لتدخل المرقي العقاري في األنسجة العمرانیة القدیمة وفق المرسوم التنفیذي رقم النظام ا
. : و 134 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. سماح لكارتي] / مطبوع

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض
 ??????? :? .- ? : .109- 114  ???????????? :? .- ? : .115  - 127  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-622/01, M. 346-622/02 

  مكتب الدراسات و البحوث   .2223
 Le Dictionnaire Arabe-Français= علمي  -قاموس عام لغوي ] : نص مطبوع[فرنسي -القاموس عربي 

: Dictinnaire général et scientique de la langue et termes  /لبنان  -. مكتب الدراسات و البحوث :
  .سم 24; . إیض. : ص 933 -. 2002, دار الكتب العلمیة

 2745138318ك .م.د.ر

D. 413-31/01, D. 413-31/02 

  مكي ، مولود   .2224
كلیة . : المدیة -. مولود مكي; دمحم بشالغم] / نص مطبوع[تشریع الجزائي الجزائري الحمایة الجسدیة للطفل في ال

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 76 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 73  
 2020/2019) : جامعة المدیة(م السیاسیة كلیة الحقوق والعلو: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-160/01, M. 345-160/02 

  مكي زھرة   .2225
, ]ن.د. : [المدیة -. مكي زھرة; مریم عماري] / نص مطبوع[الوسائل القانونیة لتحقیق اإلئتمان العقاري 

  .سم 21×سم 30; . و 47 - . 2010/2011
????????????.  

 2010/2011) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-84/01, M. 346-84/02 

  دمحم عبد الحمید , مكي  .2226
دار النھضة العربیة : القاھرة  -. دمحم عبد الحمید مكي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة اإلتجار بالنفوذ 

  .سم24; . ص 360 -. 2007, للنشر والتوزیع
 7367404977ك .م.د.ر -. 333-346: ? -?: ???? ????????

546/01-345-1, 546/02-345-1 



  دردوس , مكي  .2227
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 02.ط - . دردوس مكي] / نص مطبوع[الموجز في علم العقاب 

  .سم 23; . إیض. : ص 207 -. 2010
???????????? : ? ? :.193- 194 

703/01-345-1, 703/02-345-1 

  رجاء , مكي  .2228
مجد : لبنان  -. 01.ط -. سامي عجم, رجاء مكي/ العنف المشرع و العنف المدان ] : نص مطبوع[إشكالیة العنف 

  .سم 24; . إیض. : ص 358 -. 2008, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 9953463433ك .م.د.ر -. 351 -345.: ? ? : ?????  342 -333.:? ?: ???????????? 

644/01-345-1, 644/02-345-1 

  عباس محمود , مكي  .2229
 -. 1.ط -. عباس محمود مكي] / نص مطبوع[جنائي و تنامي الجرائم األخالقیة المعاصرة  - الخبیر النفس 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2007, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت 
 9953463387ك .م.د.ر - . 205 - 203.: ? -? : ????????? ???

484/01-345-1, 484/02-345-1 

  . مكي، زھرة  .2230
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. مكي. زھرة; مقاتلي. خدیجة] / نص مطبوع. [أحكام البناء في ملك الغیر

  .مضغوط قرص. + سم 21× .سم 31; . و 91 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-260/01, M. 346-260/02 

  لكحل ، أحمد   .2231
 -. 2014, دار ھومة: الجزائر  -. 01.ط -. أحمد لكحل] / نص مطبوع[دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة 

  .سم22; . إیض. : ص255
 9789931030157ك .م.د.ر - .  248 - 240. ? -. ?: ??????????? .  239 - 234. :? -. ?: ??????? 

202/01-343-1, 202/02-343-1 

  لكحل ، حمیدة   .2232
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. حمیدة لكحل; حوریة مامش] / نص مطبوع. [النظام القانوني للوالیة في الجزائر

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 67 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-83/01 

  لكحل ، جیاللي   .2233
 - . 1.ط -. جیاللي لكحل; بلعروسي أحمد التیجاني/  Code du sport] = نص مطبوع. [قانون الریاضة

  .سم 24; . ضإی. : ص 1010 -. 2006, دار ھومھ. : الجزائر
 000659961ك .م.د.ر

105/01-344-1, 105/02-344-1 



  لكحل ، فاطمة   .2234
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. فاطمة لكحل] / نص مطبوع[حق الرھن الرسمي وحق التخصیص 

  .سم21×سم30; . و 91 - . 2012/2011, )الحقوق
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-152/01, M. 346-152/02 

  لكحل ،أحمد   .2235
جامعة : الجزائر  - . أحمد لكحل] / نص مطبوع[المسألة البیئیة بین التقنین الدولي ورھانات المصالح اإلقتصادیة 

  .سم 30; . و 434 - . 2012/2011, -1-الجزائر
?????? :??????? ??  
 2012/2011:  - الجزائر -جامعة الجزائر : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-67/01, T. 341-67/02 

  . لكحل، حبیبة  .2236
المدیة  -. لكحل. حبیبة; لغواطي. مریم] / نص مطبوع. [الشفعة في الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 73 - . 2013/2012, ).الحقوقكلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : 
????????????.  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-263/01, M. 346-263/02 

  مكید، إمامة   .2237
 -. ة مكیدإمام; مصطغى حمري; حیاة بن علي] / نص مطبوع[األزمة المالیة و تأثیرھا على اإلقتصاد الجزائري 

قرص . + سم21×.سم31; . إیض. : و89 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-97/01 

  مكید، أسماء   .2238
 -. 2011/2012, ]ن.د: [المدیة  -. أسماء مكید; نوال لوراري] / نص مطبوع[فعالیة الوعد بالبیع العقاري 

  .سم21×سم30; . و41
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-132/01, M. 346-132/02 

  مكید،عبد الحي   .2239
جامعة : المدیة  - . عبد الحي مكید; حمزة فرقاني] / طبوعنص م[دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة البیئة 

  .قرص مضغوط. + سم 30; . و 87 -. 2015/2014, الدكتور یحیى فارس
 ?????? :?????? ????? 

M. 341-58/01, M. 341-58/02 

  أكرم العزاوي ، أنس   .2240
أنس أكرم / دراسة مقارنة ] : مطبوعنص [التدخل الدولي اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العملي 



  .سم 24; . إیض. : ص 403 -. 2009, مركز جوھرة القدس التجاري: األردن  -. 1.ط - . العزاوي
 ????????????? :? . - ? : .373 - 388 

1047/01-341-1, 1047/02-341-1 

  إكرام، عبد الرحیم   .2241
عبد الرحیم / والتكتالت اإلقلیمیة البدیلة ...العولمة] : مطبوعنص [التحدیات المستقبلیة للتكتل اإلقتصادي العربي 

  .سم 24; . ص 270 -. 2002, مكتبة مدبولي. : القاھرة - . 1.ط -. إكرام
 9772083779ك .م.د.ر

1-341-1235/01 

2242.  Association Bordelaise des juristes en contentieux publics  
Le procés à l'épreuve de la question préjudicielle [Texte imprimé] / Association 
Bordelaise des juristes en contentieux publics. - Bruxelles. : Bruylant, 2014. - 133 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Droit Francais). 
ISBN 9782802742975 

04/0035588, 04/0035589 

  إقلولي ، ولد رابح صافیة   .2243
: الجزائر  -. ولد رابح صافیة إقلولي/ أھداف حضریة ووسائل قانونیة ] : نص مطبوع[العمران الجزائري  قانون

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2014, دار ھومة
 9789961658369ك .م.د.ر - . 214 -207. : ? -. ?: ???????????? 

253/01-344-1, 253/02-344-1 

  لقمان، بلدزر   .2244
] / نص مطبوع[مالك العقاریة التابعة للدولة ذات اإلستعمال السكني والمھني والحرفي والتجاري التنازل عن األ

. + سم30×.سم21; . و165 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. بلدزر لقمان
  .قرص مضغوط

 ??????? : ? -  ? :77 - 153  ???????????? : ?-  ? :155 - 160  
 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-374/01, M. 346-374/02 

  مقنى ، بن عمار   .2245
دار : اإلسكندریة  - . 01.ط -. بن عمار مقنى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لحقوق اإلمتیاز 

  .سم25; . إیض. : ص222 -. 2015, الفكر الجامعي
 9789773792120ك .م.د.ر - . 217 - 197. : ? -. ? :???????????? 

1530/01-346-1, 1530/02-346-1 

  مقني، بن عمار   .2246
: اإلسكندریة  -. بن عمار مقني/ تنظیم و مھام و مسؤولیات ] : نص مطبوع[مھنة التوثیق في القانون الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 199 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة
 9789773289618ك .م.د.ر - . 196 -191.: ?-.?: ?????? ??????

1433/01-346-1, 1433/02-346-1 



  مقاتلي ، یزید   .2247
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - الجزائر  - . یزید مقاتلي] / نص مطبوع[مسؤولیة مصدر الشیك بدون رصید 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . مس 21; . إیض. : و 54 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .48 - 51  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-122/01, M. 345-122/02 

  مقاتلي خدیجة   .2248
مقاتلي ; مریم عزوز] / نص مطبوع[الخاصة القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة من اجل المصلحة 

  .سم 21×سم 30; . و 58 -. 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -. خدیجة
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-50/01 

  مبروك , مقدم  .2249
. : ص 126 - . 2008, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط - . مبروك مقدم] / نص مطبوع[العقوبة موقوفة التنفیذ 

  .سم 24; غالف ملون و مصور 
 4068659961978ك .م.د.ر -. 115-120: ? -?: ???????????? 

591/01-345-1, 591/02-345-1 

  مبروك , مقدم  .2250
غالف ملون . : ص 126 -. 2008, دارھومة: الجزائر  -. 2.ط -. مبروك مقدم] / نص مطبوع[المحل التجاري 

  .سم24; 
 0053659961978ك .م.د.ر - . 121 - 115: ?  -? : ???????????? 

829/01-346-1, 829/02-346-1 

  أقحیز ، عبد النور   .2251
عبد النور ] / نص مطبوع[سلطة القاضي الجزائري في مجال اإلعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي وتنفیذه 

. : و 63 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. أقحیز
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .48 - 56  ??????? :? . - ? : .57 - 60  
 2022/2021 ) :جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-135/01 

  مقیرش، دمحم   .2252
نص [النظام القانوني للدبلوماسیة متعددة األطراف في ضوء القانون الدبلوماسي المعاصر والممارسة الدولیة 

  .سم21× .سم 30; . و 363 -. 2013, )1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: الجزائر  -. دمحم مقیرش] / مطبوع
???????????? :? .-? :.305 - 317 .??????? :? . - ? :.319 - 356.  

 2013) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 341-95/01 

  إقروفھ، زوبیدة   .2253
 -. زوبیدة إقروفھ/  2ج): مسألة محلولة ومشروحة 500أكثر من ] : (نص مطبوع[التوضیح في علم الفرائض 



  .سم 24; . ص 271 -. 2012, اعة والنشر والتوزیعدار األمل للطب) : م.د(
 9789947302040ك .م.د.ر

1405/01-346-1 

  إقروفة ، زبیدة   .2254
 -. زبیدة إقروفة/ دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ] : نص مطبوع[التلقیح اإلصطناعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 - . 2010, دار الھدى: الجزائر 
 9789947262788ك .م.د.ر -. 171 -  158. : ? -. ?: ????????????  153 - 131. : ? -. ?: ??????? 

254/01-344-1, 254/02-344-1 

  عبد الرزاق , مقري  .2255
دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي ] : نص مطبوع[مشكالت التنمیة والبیئة والعالقات الدولیة 

دار : الجزائر  - . 1.ط -. عبد الرزاق مقري/ مشكالت التنمیة والبیئة في ظل العالقات الدولیة الراھنة حول 
  .سم24; . إیض. : ص 432 -. 2008, الخلدونیة

 9789961522462ك .م.د.ر - . 422 - 405: ?  -? : ???????????? 

471/01-341-1, 471/02-341-1 

  مقطوف ، ملیكة   .2256
الجزائر  -. ملیكة مقطوف; میلود صدوقي] / نص مطبوع[ن بین القانون الدولي والقانون الوطني حقوق المساجی

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 85 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .79 - 83  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-129/01, M. 341-129/02 

  مقطوف ، بشرى   .2257
جامعة : المدیة  -. بشرى مقطوف] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21;  .و87 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.80 - 84  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-26/01, M. 345-26/02 

  مقطوف عاشورة   .2258
ف مقطو; حكیم علي میرة أوسعید] / نص مطبوع[دور دیوان الترقیة والتسییر العقاري في الترقیة العقاریة 

  .سم 21×سم 30; . و47 - . 2010/2011, ]ن.د: [المدیة  - . عاشورة
????????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-117/01, M. 346-117/02 

  معن، سحر جاسم   .2259
مركز الدراسات :  2015 - . سحر جاسم معن/  ]نص مطبوع[مشكلة إنعدام الجنسیة و آثارھا في حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 329 -. 2015, العربیة للنشر والتوزیع
v????????????: ?.- ?.: 297- 324 



1118/01-341-1, 1118/02-341-1 

  مظلوم ، دمحم جمال   .2260
, نایف العربیة للعلوم األمنیة جامعة. : الریاض -. 1.ط - . دمحم جمال مظلوم] / نص مطبوع. [االمن غیر التقلیدي

  .سم 24; . إیض. : ص 418 -. 2012
 9786038116166ك .م.د.ر - . 418 - 409: ?  -? : ???????????? 

197/01-344-1, 197/02-344-1 

  أعمال ملتقى دولي   .2261
: الجزائر  -. أعمال ملتقى دولي] / نص مطبوع[الشعائر الدینیة حریة ممارستھا حق یكفلھ الدین والقانون 

سلسلة : سلسلة الملتقیات ( - . سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2011, منشورات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف
  ).الملتقیات

 9789931902003ك .م.د.ر

3/01-250-1 

  محمود , نعمان  .2262
بیروت  - . حمود نعمانم/ النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق ] : نص مطبوع[موجز المدخل للقانون 

 .سم 24; . ص 293 -. 1975, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: 

19/01-340-1, 19/02-340-1 

  معالوي دمحم   .2263
: المدیة  -. معالوي دمحم; دمحم بوزیان] / نص مطبوع[المباني المقامة على أرض الغیر في التشریع الجزائري 

  .سم 21× سم 30; . و 67 -. 2009/2010, ]ن.د[
????????????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-27/01 

  معالوي، دمحم   .2264
جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . دمحم معالوي] / نص مطبوع[شھادة الحیازة في إطار قانون التوجیھ العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و83 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-228/01, M. 346-228/02 

  نعمة الجنوري، محمود سامي   .2265
: اإلسكندریة  - . 01.ط - . مي نعمة الجنوريمحمود سا] / نص مطبوع[اإلحتالل و انتھاك حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص256 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144015667ك .م.د.ر

998/01-341-1, 998/02-341-1 

  نعمة الجبوري، علي عبودي   .2266
یام للنشر و دار األ: عمان  -. علي عبودي نعمة الجبوري] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان و الدیموقراطیة 

  .سم25; . إیض. : ص190 -. 2016, التوزیع
??????.?- ?181-185 



1106/01-341-1, 1106/02-341-1 

  نعمة الفتالوي ، أحمد عبیس   .2267
أحمد عبیس نعمة ] / نص مطبوع[مشكلة األسلحة التقلیدیة بین جھود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام 

  .سم25; . إیض. : ص648 -. 2013, ات زین الحقوقیةمنشور: بیروت  -. الفتالوي
ك .م.د.ر -.  639 -  607. : ? -. ?: ???????????? .  606 - 503. : ? -. ?: ??????? 

9786144360415 

909/01-341-1, 909/02-341-1 

  مصطفى , معوان  .2268
/ توقیعات و البصمات اإللكترونیة ال] : نص مطبوع[اإلثبات في المعامالت اإللكترونیة في التشریعات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 749 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. مصطفى معوان
 9773502155ك .م.د.ر -. ????? -???? ????

630/01-345-1, 630/02-345-1 

  لغواطي مریم   .2269
; حبیبة لكحل] / نص مطبوع[الناشئة عنھا منازعات العقار الفالحي التابع للدولة في مجال الملكیة و الدعاوى 

  .سم 21×.سم 30; . و 50 - . 2011/2010, ]ن.د] : [م.د[ -. لغواطي مریم
????????????:  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-110/01, M. 346-110/02 

  لغواطي، بوجمعة   .2270
 -. نور الدین بوقلقال, بوجمعة لغواطي] / نص مطبوع[الحسابات في مراقبة شركة المساھمة  مسؤولیة محافظ

. + سم 21× . سم 30; . و 90 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.83 - 86.  
 2018/2017) : جامعة المدیة( والعلوم السیاسیة  كلیة الحقوق: قانون األعمال : ماستر 

M. 658-48/01, M. 658-48/02 

  أحمد , لعور  .2271
قانون اإلجراءات الجزائیة مدعما باإلجتھاد : الجزء األول ] : نص مطبوع[الدلیل العملي في اإلجراءات الجزائیة 

 21; . إیض: ص  368 -. 2004, للخدمات اإلعالمیةدار الھالل : الجزائر  -. نبیل صقر, أحمد لعور/ القضائي 
  .سم
 9947802043ك .م.د.ر

207.1/01-347-1, 207.1/02-347-1 

  أحمد , لعور  .2272
اإلجراءات المدنیة المكملة في القانون المدني و القوانین ] : نص مطبوع[الدلیل العملي في اإلجراءات المدنیة 

 24; . إیض. : ص 575 -. 2004, دار الھالل للخدمات اإلعالمیة: زائر الج -. نبیل صقر, أحمد لعور/ الخاصة 
  ).الموسوعة القضائیة الجزائریة( - . سم
 9947802078ك .م.د.ر

243.2/01-347-1, 243.2/02-347-1 



  أحمد , لعور  .2273
كملة في قانون اإلجراءات الجزائیة الم: الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الدلیل العملي في اإلجراءات الجزائیة 

 -. 2004, دار الھالل للخدمات اإلعالمیة: الجزائر  - . نبیل صقر, أحمد لعور/ العقوبات و القوانین الخاصة 
  .سم 24; . إیض. : ص 626

 9947802051ك .م.د.ر

207.2/01-347-1, 207.2/02-347-1 

  أحمد , لعور  .2274
دار : الجزائر  - . 1.ط -. نبیل صقر, أحمد لعور/  ]نص مطبوع[الموسوعة القضائیة في المواعید القانونیة 

  .سم 21; غالف ملون ومصور . : ص 430 -. 2002, الغرب للنشر والتوزیع
 9961541898ك .م.د.ر

782/01-347-1, 782/02-347-1 

  أحمد , لعور  .2275
. صقر نبیل, حمد لعورأ/  05-07طبقا ألحدث التعدیالت بالقانون ] : نص مطبوع[القانون المدني نصا و تطبیقا 

  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم24; غالف ملون . : ص 400 - . 2007, دار الھدى: الجزائر  -
 0933609961978ك .م.د.ر

1190/01-346-1, 1190/02-346-1 

  أحمد , لعور  .2276
, أحمد لعور......... / .النص الكامل للقانون طبقا ألحدث تعدیالت ] : نص مطبوع[قانون العقوبات نصا و تطبیقا 

  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم24; غالف ملون . : ص 386 - . 2007, دار الھدى: الجزائر  -. صقر نبیل
 5871609961978ك .م.د.ر -. 380 - 311: ?  - ? : ??????? 

618/01-345-1, 618/02-345-1 

  أحمد , لعور  .2277
قانون  -ون األسرة الجزائري معلق علیھ بأھم مبادئ المحكمة العلیا قان] : نص مطبوع[الدلیل القانوني لألسرة 

دار الھدى للطباعة والنشر : الجزائر  - . نبیل صقر, أحمد لعور... / قانون الجنسیةالجزائریة - الحالة المدنیة 
  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2007, والتوزیع

 9789961608661ك .م.د.ر

1082/01-346-1, 1082/02-346-1 

  احمد , لعور  .2278
دار الھدى للنشر : الجزائر  -. 4.ط - . نبیل صقر, احمد لعور] / نص مطبوع[العقوبات في القوانین الخاصة 

  ).الموسوعة القضائیة الجزائریة( - . سم 24; . إیض. : ص 510 -. 2008, والتوزیع
 9789961609934ك .م.د.ر

662/01-345-1, 662/02-345-1 

  لعور، أحمد   .2279
 06النص الكامل للقانون طبقا ألحدث تعدیالت القانون ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة نصا و تطبیقا 

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي  04 - 05مع قرارات المحكمة العلیا والقانون  22 -
. : ص 422 -. 2007, دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع. : الجزائر -. رأحمد لعو; نبیل صقر/ للمحبوسین 

  ).موسوعة الفكر القانوني( -. سم 24; . إیض
 9789961608722ك .م.د.ر



272/01-345-1, 272/02-345-1 

  معوض غنیم، سوزان   .2280
سوزان معوض ] / نص مطبوع[ النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في األغراض السلمیة

  .سم 24; . إیض. : ص 747 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. غنیم
 9789773287781ك .م.د.ر - . 738 - 691.:? - . ?: ????????????+

1049/01-341-1, 1049/02-341-1 

  نادیة دمحم , معوض  .2281
. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة - . نادیة دمحم معوض] / نص مطبوع. [الشركات التجاریة

  .سم24; . إیض. : ص484 -
 9770432717ك .م.د.ر

32/01-346-1, 32/02-346-1 

  نادیة دمحم , معوض  .2282
) : م.د( -. 02.ط -. نادیة دمحم معوض] / نص مطبوع[مسئولیة متعھد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع 

  .سم23; . إیض. : ص767 - . 2000, )ن.د(
. ??????? : ?- ? :.643 - 714  ???????????? : ?- ? :.723 - 756 

37/01-341-1, 37/02-341-1 

  نادیة دمحم , معوض  .2283
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : م.د -. نادیة دمحم معوض] / نص مطبوع[التحكیم وحقوق الملكیة الفكریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2009
 9770448567ك .م.د.ر - . 236 - 235.: ? ? : ????????????

948/01-346-1, 948/02-346-1 

  محمود فؤاد , معوض  .2284
اإلسكندریة  - . محمود فؤاد معوض] / نص مطبوع[تأدیب الموظف العام في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: 
 168328977ك .م.د.ر - . 314 - 309.: ? -. ?: ???????????? 

230/01-342-1, 230/02-342-1 

  حریص , معوض  .2285
الغرفة الرابعة برئاسة القاضي سعید  -مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف المدنیة في الشمال

المؤسسة : لبنان  - . دمحم علي عویضة, حریص معوض/ ء األول الجز] : نص مطبوع. [دمحم علي عویضة; عدرة
 ).الموسوعة المدنیة والتجاریة( - . سم 25; مجلد . : ص 583 -. 2009, الحدیثة للكتاب

776.1/01-347-1, 776.1/02-347-1 

  حریص , معوض  .2286
ابعة برئاسة القاضي سعید الغرفة الر -مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئناف المدنیة في الشمال

. : ص 447 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. حریص معوض/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[عدرة 
 ).الموسوعة المدنیة والتجاریة( -. سم 25; مجلد 

776.2/01-347-1, 776.2/02-347-1 



  حریص , معوض  .2287
الغرفة الرابعة برئاسة القاضي سعید  -ف المدنیة في الشمالمجموعة القرارات الصادرة عن محكمة اإلستئنا

. : ص 615 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. حریص معوض/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[عدرة 
 ).الموسوعة المدنیة والتجاریة( -. سم 25; مجلد 

776.3/01-347-1, 776.3/02-347-1 

  معوض، عبد التواب   .2288
 23و1985لسنة  100شرح لتشریعات األحوال الشخصیة المعدلة بالقانونین : عة األحوال الشخصیة موسو
 - . 7.ط - . عبد التواب معوض] / نص مطبوع[الجزء الثاني ....... : الوالیة على النفس والمال - 1992لسنة

  .سم 24; مجلد . : ص 1457 -. 1997, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 4024103977ك .م.د.ر

1202.2/01-346-1, 1202.2/02-346-1 

  معوض، عبد التواب   .2289
لسنة  33و 1985لسنة 100شرح التشریعات األحوال الشخصیة المعدلة بالقانونین : موسوعة األحوال الشخصیة 

 -. 7.ط -. عبد التواب معوض] / نص مطبوع[الجزء األول ......... : الوالیة على النفس والمال - 1992
  .سم 24; مجلد . : ص 755 -. 1997, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 4024103977ك .م.د.ر

1202.1/01-346-1, 1202.1/02-346-1 

  جمال عمران , إغنیة الورفلي  .2290
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنفیذ أحكام التحكیم التجاري األجنبیة في القانون اللیبي و األردني و اإلمارتي 

, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. جمال عمران إغنیة الورفلي/ ت الدولیة ذات العالقة لإلتفاقیا
  .سم 24; . إیض. : ص 382 -. 2009

 9789770459376ك .م.د.ر - . 382 - 366.: ? ? : ????????????

602/01-347-1, 602/02-347-1 

  لعمیري، یاسین   .2291
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. یاسین لعمیري] / نص مطبوع[ي التشریع الجزائري إیجار األمالك الوقفیة ف

  .سم 21× . سم 30; . و 437 -. 2018, )جامعة المدیة(السیاسیة 
???????????? :? .-? :.386 - 430.  

 2018) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-49/01, T. 346-49/02 

  . لعمیري، یاسین  .2292
جامعة : المدیة  -. لعمیري. یاسین] / نص مطبوع. [الحمایة القانونیة للعقار السیاحي في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 203 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-234/01, M. 346-234/02 

  لعمیري،الحاج   .2293
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. الحاج لعمیري; دمحم عبد الصدوق] / نص مطبوع[التنظیم اإلداري للبلدیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 69 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس



????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة  :لیسانس 

M. 343-99/01 

  معمر دمحم، بلحاج   .2294
جامعة : المدیة  - . بلحاج معمر دمحم; قاعد بالل] / نص مطبوع[النظام القانوني للمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و76 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.68 - 73  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-457/01, M. 346-457/02 

  أعمر الشریف، آسیا   .2295
 -. یفآسیا أعمر الشر] / نص مطبوع[اتفاقیة دراسة مشاریع البناء ومتابعة إنجازھا في التشریع الجزائري 

  .سم 21× . سم 30; . و 350 - . 2015/2014, )جامعة قسنطینة(كلیة الحقوق : الجزائر 
???????????? :? .-? :.321 - 338.  

 2015/2014) : جامعة قسنطینة(كلیة الحقوق : قانون العقاري : دكتوراه 

T. 344-04/01, T. 344-04/02 

  لعروم , أعمر  .2296
] / نص مطبوع[على ضوء التشریع الدولي والجزائري والشریعة اإلسالمیة  الوجیز المعین إلرشاد السجین

  .سم23; . إیض. : ص205 -. 2010, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. لعروم أعمر
 9789961654439ك .م.د.ر - . 205 - 201: ?  -? : ???????????? 

656/01-341-1, 656/02-341-1 

  ء لعمري ، وفا  .2297
. وفاء لعمري; إیمان مسلم; نسیمة بلباحي] / نص مطبوع. [النظام القانوني للمسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ

قرص . + سم 21× سم  31; . و 54 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-49/01 

  معمري ،أمین   .2298
, ]ن.د: [المدیة  - . أمین معمري] / نص مطبوع[أعمال اإلدارة و حاالت تعدیل االفراد على الملكیة العقاریة 

  .سم 21×.سم30; . و 90 - . 2012/2011
????????????:  

 2012/2011 ) :كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یجى فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-164/01, M. 346-164/02 

  معمري، أمین   .2299
أمین ; دمحم سعدي] / نص مطبوع. [حجیة الدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة والمنازعات المتعلقة بھ

  .سم 21×سم 30; . و 57 - . 2010/2009, ]ن.د. : [المدیة - . معمري
????????????.  

 2010/2009) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ي القانون العقار: لیسانس 



M. 346-03/01 

  لعمش ، سعد   .2300
: الجزائر  - . إبراھیم قالتي, سعد لعمش/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الجامع في التشریع المدرسي الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 1080 -. 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع
ك .م.د.ر -. 1073 - 1071. : ? -. ?: ????????????  1070 - 1045. : ? -. ?: ??????? 

9789947262481 

203.2/01-340-1, 203.2/02-340-1 

  لعمش ، سعد   .2301
: الجزائر  - . إبراھیم قالتي, سعد لعمش/ الجزء األول ] : نص مطبوع[الجامع في التشریع المدرسي الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 1080 -. 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع
 9789947262481ك .م.د.ر

203.1/01-340-1, 203.1/02-340-1 

2302.  Aubert, Jean - luc  
Le Contrat [Texte imprimé] : Droit des obligations / Jean - luc Aubert. - 2 ed. - Paris : 
Ed Dalloz, 2000. - 150 P. : Couv. ill. en coul. ; 17cm. - (Connaissance du Droit). 
Index p-p: 145-150. - ISBN 2247041647 

04/0014564, 04/0039120 

2303.  Aubin, Emmanuel  
L'Essentiel du droit de la fonction publique [Texte imprimé] / Emmanuel Aubin. - 
Paris : Gualino, 2001. - 80 p. : couv. en coul. ; 17 cm. - (Les carrés). 
bibliog p: 79. - ISBN 2842002199 

04/0014344, 04/0014345 

2304.  Auby, Jean - Bernard  
Droit de l'urbanisme et de la construction [Texte imprimé] / Jean - Bernard Auby, 
Périnet - Marquet Hugues. - 7 ème. - Paris : Montchrestien, 2004. - 1115 P. : ill ; 22 
Cm. - (Domat droit public). 
ISBN 2707613703 

04/0017224, 04/0020821 

2305.  Auby, Jean - Bernard  
Droit des collectivités locales [Texte imprimé] / Jean - Bernard Auby, Rozen 
Noguellou . Jean - Françous Auby. - 5 Ed. - Paris : Presses universitaires de Françe, 
2009. - 395 P. ; 22 Cm. - (Thémis droit). 
ISBN 9782130574989 

04/0024123, 04/0024124 

2306.  Auby, Jean - Bernard  
Droit de l'urbanisme et de la construction [Texte imprimé] / Jean - Bernard Auby, 
Rozen Noguellou Hugues Périnet - Marquet. - 8 Ed. - Paris : Montchrestien, 2008. - 



1196 P. : ILL. ; 22 Cm. - (Domat : droit public / prévé). 
ISBN 9782707615732 

04/0024237, 04/0024238 

2307.  Auby, Jean - Marie  
Droit public [Texte imprimé] : Le conseil constitutionnel et l'élection présidentielle de 
1995. - les validations législatives. - la réforme constitutionnelle du 4 aout 1995. / 
Jacques Robert; Jean - Marie Auby. - Paris : Librairie général de droit et de 
jurisprudence, mars - avril 1996. - 632 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Revue du Droit Public et 
de la science politique en France et a l'étranger). 
ISSN 00352578 = Droit public 

2/01 340-95.1- ع /P 

2308.  Auby, Jean - Marie  
Droit public [Texte imprimé] : Gouvernement juppé 2 - jurisprudence 
constitutionnelle - Message subliminaux - Fonction publique - décentralisation / 
Jacques Robert; Jean - Marie Auby. - Paris : Librairie général de droit et de 
jurisprudence, janvier - février1996. - 319 P. : ill. ; 24 Cm. - (Revue du Droit Public et 
de la science politique en France et a l'étranger ; 112). 
ISSN 00352578 = Droit public 

1/01 340-95.1- ع /P 

2309.  Auby,jean -marie  
Revue du droit public et de la science politique en France et a l'etranger [Texte 
imprimé] : élection légistative partielle- régulisation des étrangers / jacques Robert; 
jean -marie Auby. - 1997. - Parie : L.G.D.J, [s.d]. - p.p.: 1209-1540 : ill. 
ISSN 00352578 = Revue du droit public et de la science politique en France et a 
l'etranger 

5/01 340-95.2- ع /P 

2310.  Auby,jean -marie  
Conseil constitutionnel et lois financières - langue francaire - Réglement de 
l'assemblée national - droit à la santé - mise à disposition et modernisation 
administrative.Droit public.. [Texte imprimé] / Jacques Robert; jean -marie Auby. - 
mars - avril 1997. - Paris : Librairie général de droit et de jurisprudence, [s.d]. - 606 P. 
: ill. ; 24 Cm. - (Revue du droit public et de la science politique enfrance et a 
l'etranger). 
bimestrielle (tous les deux mois). - ISSN 00352578 = Conseil constitutionnel et lois 
financières - langue francaire - Réglement de l'assemblée national - droit à la santé - 
mise à disposition et modernisation administrative.Droit public.. 

2/01 340-95.2- ع /P 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . ]نص مطبوع[نظام غرفة اإلتھام في التشریع الجزائري   .2311
  .قرص مضغوط+ . سم 31×. سم 21; . إیض. : و 150 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر



M. 345-175/01, M. 345-175/02 

  عبدالعزیز بن صقر , لغامدي  .2312
. 1. ط - . جامعة نایف, عبدالعزیز بن صقر لغامدي] / نص مطبوع[التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات 

  ).مر كز الدراسات و البحوث( -. سم24; : إیض. : ص 178 -. 2006, جامعة نایف: الریاض  -
 9960973913ك .م.د.ر -. 183-184: ? -?: ???????????? 

372/01-341-1, 372/02-341-1 

  معالیقي، فاروق دمحم   .2313
: لبنان  - . فاروق دمحم معالیقي] / مطبوعنص [حقوق اإلنسان بین الشرعیة الدولیة و القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2013, شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب
 9786144231487ك .م.د.ر -. 205-206.: ?-.?: ????????????

1087/01-341-1, 1087/02-341-1 

  محمود دمحم , معابرة  .2314
 The= دراسة مقارنة بالقانون اإلداري ] : مطبوعنص [الفساد اإلداري وعالجھ في الشریعة اإلسالمیة 

administrative corruption and its treatment in the islamic legislastion / ........ محمود دمحم
  .سم 25; . إیض. : ص 367 - . 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . معابرة

 9957166502ك .م.د.ر - . 367 - 335.: ? -. ?: ????????????

431/01-342-1, 431/02-342-1 

  نعار، مصطفى   .2315
. : المدیة -. مصطفى نعار; صھیب بوعیشة] / نص مطبوع[تقلید براءات اإلختراع في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 30× . سم 21; . و 72 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.67 - 69.  
 2017/2016. : المدیة: قانون األعمال : ماستر 

M. 658-31/01, M. 658-31/02 

  عمار , معاشو  .2316
 -. 1989, ج.م.د: الجزائر  -. عمار معاشو] / نص مطبوع[بالجزائر " المفتاح في الید"النظام القانوني لعقود 

  .سم22; . إیض. : ص 238
??????? :? - ?:191 -221 ???????????? : ? - ?:223 -232 

551/01-346-1, 551/02-346-1 

  دمحم عبد هللا , مغازي محمود  .2317
 -. دمحم عبد هللا مغازي محمود] / نص مطبوع[المجلس القومي لحقوق اإلنسان في میزان الشریعة اإلسالمیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص148 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 . ???????????? :? - ? :143 

184/01-341-1, 184/02-341-1 

  دمحم عبد هللا , مغازي  .2318
نص [الحق في تكوین الجمعیات و المؤسسات األھلیة في ضوء أحكام القضاء الدستوري و الشریعة اإلسالمیة 

 - . سم24; . ص 225 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر:  اإلسكندریة - . دمحم عبد هللا مغازي] / مطبوع



  ).المكتبة القانونیة(
 0131328977ك .م.د.ر

554/01-346-1, 554/02-346-1 

  معتوق ، جمال   .2319
 -. 2013, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. جمال معتوق] / نص مطبوع[مدخل إلي سوسیولوجیة العنف 

  .سم25; . إیض. : ص297
 9789773504930ك .م.د.ر - .  297 - 283. : ? -. ?: ????????? ??

936/01-345-1, 936/02-345-1 

  نعیم , مغبغب  .2320
دراسة في القانون ] : نص مطبوع) [ Libnor( الجدید في الترخیص الصناعي و البیئي و المواصفات القیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 370 -. 2006, قیةمنشورات الحلبي الحقو. : بیروت -. نعیم مغبغب. / المقارن
 6214629953ك .م.د.ر -. 353- 349: ?- ?: ????????????  297- 207: ?- ?: ??????? 

81/01-343-1, 81/02-343-1 

  نعیم , مغبغب  .2321
. 1.ط -. نعیم مغبغب/ دراسة في القانون المقارن : األسالیب و الثغرات] : نص مطبوع[حمایة برامج الكمبیوتر 

  .سم 24; . إیض. : ص 280 - . 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9953462186ك .م.د.ر - . 266 - 263.: ? - ? : ???????. 260 - 259.: ? -? : ???????????? 

501/01-345-1, 501/02-345-1 

  نعیم , مغبغب  .2322
, )ن.د. : ( بیروت - . 1.ط - . عیم مغبغبن/  2000دراسة في القانون المقارن ] : نص مطبوع. [قانون األعمال

  .سم 25; . إیض. : ص 582 -. 2000
 ??????????? :? .- ? : .539 - 548 

18/01-346-1, 18/02-346-1 

  نعیم , مغبغب  .2323
نعیم / دراسة في القانون المقارن ] : نص مطبوع[الملكیة المشتركة في الشقق و الشالیھات و المحالت التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 470 -. 2008, )ن.د) : ( م .د(  -. مغبغب
 ??????? :? - ? :431 -454  ???????????? :?- ? :455-458 

900/01-346-1, 900/02-346-1 

  نعیم , مغبغب  .2324
, )ن.د). : ( م.د( - . 1.ط - . نعیم مغبغب/ دراسة في القانون المقارن ] : نص مطبوع[تھریب و تبییض األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص471 - .2005
???????????? : ?- ? :.429 - 440 

228/01-345-1, 228/02-345-1 

  نعیم , مغبغب  .2325
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. نعیم مغبغب/ دراسة في القانون المقارن ] : نص مطبوع[الفرنشایز 



  .سم 24; . ص 353 -. 2006, الحقوقیة
 4194629953ك .م.د.ر

128/01-340-1 

  نعیم , مغبغب  .2326
 - . 2.ط - . نعیم مغبغب/ المخاطر على الحیاة الخاصة وحمایتھا ] : نص مطبوع[مخاطر المعلوماتیة واألنترنت 

  .سم 25; . إیض. : ص 277 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 ???????????? : ?-  ? :271 - 276 

737/01-345-1, 737/02-345-1 

2327.  Aughuet , Charlotte  
Le testament de sa rédaction à son interprétation [Texte imprimé] / Charlotte 
Aughuet, Philippe De page. - 2 eme éd. - Bruxelles : Larcier, 2014. - 263p. : Ill. ; 
24cm. 
ISBN 9782804463793. - ISSN 17835623 = Le testament de sa rédaction à son 
interprétation 

04/0035620, 04/0035621 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2328
دراسة مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد و ] : نص مطبوع[جریمة الرشوة و إختالس و ھدر األموال العمومیة 

, دیثة للكتابالمؤسسة الح. : لبنان -. میشال خطار, شالال نزیھ نعیم/  La Corruption= النصوص القانونیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2001

 ??????? :? - ? :143 -239  ???????????? :?-? :240-241 

332/01-345-1, 332/02-345-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2329
دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[دعاوى التزویر و إستعمال المزور 

  .سم 24; . ص 451 -. 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. جوزف قزي, زیھ نعیمشالال ن/ 
 ??????? : ? - ?:.347 - 413 . ???????????? : ? - ? :.417 - 419. 

405/01-345-1, 405/02-345-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2330
 - . 1.ط -. شالال نزیھ نعیم/  action de simulation= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دعوى الصوریة 

  ).الموسوعة القضائیة( -. سم 25; . إیض. : ص 298 -. 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 ??????? :? .- ? :.273 - 278 . 

14/01-347-1, 14/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2331
 action en) = محاكم وآراء الفقھاءمن خالل اجتھادات ال(دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دعوى اإلفتراء 

dénonciation calomnieuse  /1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. شالال نزیھ نعیم .- 
  ).الموسوعة القضائیة( - . سم 25; . إیض. : ص 222

 ???????????? :? .- ? :.207 - 209 . 

15/01-347-1, 15/02-347-1 



  ھ شالال نزی,نعیم   .2332
 action= دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[دعوى المراباة 

d'usure  /25; . إیض. : ص 292 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. شالال نزیھ نعیم 
  ).الموسوعة القضائیة( - . سم

 ???????????? :? .- ? :.269 - 272 . 

16/01-347-1, 16/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2333
 -. شالال نزیھ نعیم/ دراسة مقارنة من خالل الفقھ واالجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[دعوى الھبة 

  ).الموسوعة القضائیة( - . سم 25; . إیض. : ص 386 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 ??????? :? .- ? :.259 - 352 . 

17/01-347-1, 17/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2334
شالال / الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة  -من خالل  - دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دعاوى جرائم القتل 

الموسوعة ( - . سم 25; . إیض. : ص 726 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. نزیھ نعیم
  ).ضائیةالق

 ??????? :? .- ? :.595 - 678 . 

22/01-347-1, 22/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2335
 -. شالال نزیھ نعیم/ دراسة مقارنة : الجزائیة  -المدنیة  - اإلداریة ] : نص مطبوع[إعادة المحاكمة في القضایا 

  ).الموسوعة القضائیة( -. سم 25; . إیض. : ص 426 -. 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 ??????? :? .- ? :.331 - 403 . 

51/01-347-1, 51/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2336
 difficulté= دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[المشكلة التنفیذیة 

d'exécution  /سم 25; . إیض. : ص 376 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. شالال نزیھ نعیم .
  ).الموسوعة القضائیة( -

 ??????? :? .- ? :.327 - 331 . 

92/01-347-1, 92/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2337
/  saisie-arrêt= دراسة مقارنة بین الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[الحجز اإلحتیاطي 

 - . سم 25; . إیض. : ص 356 -. 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. شالال نزیھ نعیم
  ).الموسوعة القضائیة(

 ??????? :? .- ? : .269 - 318 . 

97/01-347-1, 97/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2338
. : ص 296 -. 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . شالال نزیھ نعیم] / نص مطبوع[مخاصمة القضاة 

  .سم 25; مجلد 
 ??????? :? -  ? :250 - 282 



115/01-347-1, 115/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2339
منشورات : بیروت  - . سھیل ندیم عبود, شالال نزیھ نعیم] / ص مطبوعن[وكیل التفلیسة والقاضي المشرف 

  ).الموسوعة القضائیة( - . سم 25; . إیض. : ص 554 -. 2000, الحلبي الحقوقیة
 ??????? :? .-  ? :273 - 508  . ???????????? :? .- ? :.545  - 547 . 

116/01-347-1, 116/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2340
 - رجوع عن اإلستئناف التبعي  -الخصم في اإلستئناف ] : نص مطبوع[ى اإلستئناف المدنیة الجزائیة دعاو

. : ص 422 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . شالال نزیھ نعیم... / اإلستئناف الطاريء
  .سم24; مجلد 

 ??????? :? - ? :379 -403 

390/01-347-1, 390/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2341
مخالفة بنود العقد  - تمنع الشاري عند إنفاذ موجباتھ  - عقد بیع شقة ] : نص مطبوع[دعاوى البیوعات العقاریة 

  .سم24; مجلد . : ص 284 - . 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 1.ط - . شالال نزیھ نعیم........ / 
 644629953ك .م.د.ر -. 276- 267: ? - ?: ??????? 

394/01-347-1, 394/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2342
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. شالال نزیھ نعیم] / نص مطبوع[المرتكز في الدعاوى األوقاف 

  .سم24; مجلد . : ص 258 -. 2007
 334629953×ك .م.د.ر - . 249-250: ? -? : ???????????? 

444/01-347-1, 444/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2343
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. شالال نزیھ نعیم] / نص مطبوع[دعاوى المجالس و الھیئات و المحاكم التأدیبیة 

  .سم24; مجلد . : ص 274 -. 2007, الحلبي الحقوقیة
 8044869953978ك .م.د.ر -. 268- 189: ? - ?: ??????? 

502/01-347-1, 502/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2344
دراسة مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد و النصوص ] : نص مطبوع[دعاوى التعسف وإساءة إستعمال الحق 

  .سم24; مجلد . : ص 178 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. شالال نزیھ نعیم/ القانونیة 
 3624629953ك .م.د.ر -. 168: ? -?: ?????? ?????? 167- 131: ? - ?: ??????? 

507/01-347-1, 507/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2345
منشورات : بیروت  -. شالال نزیھ نعیم/ دراسة مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد ] : نص مطبوع[دعاوى الغبن 

  .سم 24; مجلد . : ص 170 -. 2001, الحلبي الحقوقیة
 ??????? :? - ?: 139 -157 



521/01-347-1, 521/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2346
; . ص 328 - . 2006, منشورات الحلبي: بیروت  -. شالال نزیھ نعیم] / نص مطبوع[دعاوى رخص البناء 

  .سم24
 2234629953ك .م.د.ر -. 141-201: ?- ? : ??????? 

462/01-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2347
 -. شالال نزیھ نعیم/  Dictionnaire Pénale Analytique] = نص مطبوع[التحلیلي  القاموس الجزائي

  .سم 25; . ص 716 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط
 ??????? : ? -  ? :499 - 705  ????????? : ?-  ? :709 - 712  ???????????? : ?-  ? :713  - 716 

??????? ???? 

D. 413-06/01, D. 413-06/02 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2348
اإلثبات  -اإلثبات على أقراص مدمجة  -بواسطة الفاكس، البرقیات، الشریط المغناطیسي] : نص مطبوع[اإلثبات 

 24; . إیض. : ص 120 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. شالال نزیھ نعیم/ اإللكتروني 
  .سم

 9789953486796ك .م.د.ر -. 116- 93: ? - ?: ??????? 

572/01-347-1, 572/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2349
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. شالال نزیھ نعیم] / نص مطبوع[دعاوى البیع بالمزاد العلني 

  .سم 24; . إیض. : ص 152 -. 2006
 9953462224ك .م.د.ر -. 145-146: ? -?: ????????????  123- 125: ? - ?: ??????? 

574/01-347-1, 574/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2350
دراسة تحلیلیة قانونیة معلوماتیة مقارنة من خالل الفقھ ] : نص مطبوع[اإلرھاب الدولي والعدالة الجنائیة 

 Le Terrorisme International= واإلجتھاد والدراسات والنصوص القانونیة واإلتفاقیة والمعاھدات الدولیة 
Et La Justice Pénale  /بنك الموسوعة , أكادیمیة العلوم الجنائیة واألبحاث القانونیة. مرا, شالال نزیھ نعیم

  .سم24; . إیض : ص  258 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1. ط -. القضائیة
 .???????????? :? - ? :247-250 ??????? :?- ? :254-255 

94/01-341-1, 94/02-341-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2351
شالال نزیھ / الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة  -من خالل  - دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحجز التنفیذي 

الموسوعة ( - . سم 24; . إیض. : ص 233 -. 2000, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 01.ط -. نعیم
  ).ائیةالقض

 ??????? :? - ? :139 -203 

557/01-347-1, 557/02-347-1 



  شالال نزیھ ,نعیم   .2352
دراسة مفارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد و النصوص القانونیة و التنظیمیة ] : نص مطبوع[حصانة المحامي 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2010, منشرات الحلبي الحقةقیة: لبنان  -. 01.ط - . شالال نزیھ نعیم/ النقابیة 
 9789953524924ك .م.د.ر -. 195 - 191.: ? ? : ????????????  183 -79.:? ? : ????? 

622/01-347-1, 622/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2353
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط - . شالال نزیھ نعیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجریمة المنظمة 

  .سم 25; . إیض. : ص 296 -. 2010, الحقوقیة
 9786144010327ك .م.د.ر - . 289 - 103.: ? - . ?: ???????. 294 - 291.: ? -. ?: ????????????

651/01-341-1, 651/02-341-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2354
 - . 2010, دیثة للكتابالمؤسسة الح: طرابلس  -. شالال نزیھ نعیم] / نص مطبوع[المرتكز في حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 382
 ????? : ?-  ? :37  - 380  ???????????? : ? -  ? :381  - 382 

675/01-341-1, 675/02-341-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2355
/ دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[دعاوى تغییر المذھب والدین 

  .سم 25; . إیض. : ص 144 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. نزیھ نعیمشالال 
 9789953524917ك .م.د.ر - . 138 - 137: ?  -? : ???????????? 

731/01-347-1, 731/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2356
دراسة مقارنة من خالل الفقھ ] : نص مطبوع[الشرط الفاسخ للعقود واإلتفاقیات  -دعاوى الفسخ الحكمي 

 200 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. شالال نزیھ نعیم/ واإلجتھاد والنصوص القانونیة 
  .سم 24; . مجلد. : ص

 9786144012079ك .م.د.ر - . 200 - 199.: ? - ? : ????????????. 190 - 151.: ? - ? : ???????

758/01-347-1, 758/02-347-1 

  شالال نزیھ ,نعیم   .2357
: طرابلس  -. شالال نزیھ نعیم/ مسؤولیات الخطیب في فسخ الخطوبة ] : نص مطبوع[دعاوى الوعد بالزواج 

  .سم 24; . إیض. : ص 136 -. 2010, المؤسسة الحدیثة للكتاب
??????? : ? - ? :.85 - 125  .???????????? : ? - ? :.134 - 136. 

757/01-347-1, 757/02-347-1 

  نعیم ، عطیة   .2358
دار : دار الكتب القانونیة . : مصر -. عطیة نعیم; حسن دمحم ھند] / نص مطبوع. [النظام القانوني للمنع من السفر

  .سم 25; . إیض. : ص 207 -. 2009, شتات للنشر والبرمجیات
 9773860337ك .م.د.ر - . 198 - 194.: ? -. ?: ????????????

165/01-343-1, 165/02-343-1 



  نعیم یاسین، دمحم   .2359
عمان  - . 1.ط -. دمحم نعیم یاسین] / نص مطبوع[حجیة الحكم القضائي بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 149 -. 2015, دار النفائس للنشر والتوزیع: 

936/01-347-1, 936/02-347-1 

  یھ نعیم شالال، نز  .2360
انتقفاء الصفة أو  - صاحب الحق : قاعدة ال دعوى حیث ال مصلحة ] : نص مطبوع[دعاوى ومنازعات الصفة 

 - . 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . نزیھ نعیم شالال.... / انتقال الصفة للغیر -المصلحة 
  .سم 24; . إیض. : ص 143

 9786144016466 ك.م.د.ر -. 136 - 127.: ? -. ?: ?????

937/01-347-1, 937/02-347-1 

  نعیم أحمد , نعیم شنیار  .2361
 -. نعیم أحمد نعیم شنیار/ في ظل قانون حمایة الملكیة الفكریة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لبراءة اإلختراع 

  .سم 24; . إیض. : ص 604 - . 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773286284ك .م.د.ر - . 592 - 575.: ? -? : ????????????

1156/01-346-1, 1156/02-346-1 

  لعیھور، نصیرة   .2362
, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. نصیرة لعیھور] / نص مطبوع[عقد اإلمتیاز 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 40 - . 2013/2012
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-85/01 

  عمیمر , نعیمة  .2363
دیوان : الجزائر  - . عمیمر نعیمة] / نص مطبوع[النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید 

  .سم22; . إیض. : ص324 -. 2010, المطبوعات الجامعیة
 9789961014226ك .م.د.ر - . 320 - 319: ?  -? : ???????????? 

657/01-341-1, 657/02-341-1 

  لعجال، ملیكة   .2364
: المدیة  -. ملیكة لعجال; رتیبة غیاطو] / نص مطبوع[ 2011-2010التنظیم اإلداري في الجزائر في ظل قانون 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و55 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-74/01 

  لعجالي، كمال   .2365
كلیة الحقوق . : المدیة -. كمال لعجالي] / نص مطبوع[الرقابة على تسییر الموظفین في اإلدارات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 88 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(لوم السیاسیة والع
???????????? :? .- ? :.81 - 84.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر



M. 343-309/01, M. 343-309/02 

  ب لعجایمي ، عبد الوھا  .2366
نص [المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائر  03- 06وضعیة القیام بالخدمة في ظل األمر 

, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عبد الوھاب لعجایمي; رفیق قریش] / مطبوع
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 89 - . 2020/2019

 ???????????? :? .- ? : .79 - 85  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-395/01, M. 343-395/02 

  معدادي، أمینة   .2367
یة الحقوق والعلوم كل. : المدیة - . فضیلة العقلي, أمینة معدادي] / نص مطبوع[آثار عقد الرھن الحیازي العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 66 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
???????????? :? .-? :.59 - 62.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-516/01, M. 346-516/02 

  ة الزھراء معدادي، فاطم  .2368
, فاطمة الزھراء معدادي] / نص مطبوع[ 2016النظام القانوني لإلنتخابات في الجزائر على ضوء تعدیالت سنة 

. سم 30; . و 89 - . 22018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. فایزة غالم
  .سم 21× 

???????????? :? .? :.79 - 85.  
 22018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-331/01, M. 343-331/02 

  معیزي ، فاطمة الزھراء   .2369
آیة ] / نص مطبوع[ودورھا في تجسید دولة القانون  2020المؤسسات الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. فاطمة الزھراء معیزي; عباسي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 84 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? : .74- 78  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-490/01 

  معیزي، فضیلة   .2370
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة -. فضیلة معیزي; فتیحة وزغارة] / نص مطبوع[التفاوض في اإلدارة العامة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 67 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.61 - 62. 

M. 343-291/01, M. 343-291/02 

  نعیم , مغیغب  .2371
. 2005, )دن) : (دم( -. نعیم مغیغب] / نص مطبوع[الماركات التجاریة و الصناعیة دراسة في القانون المقارن 

  .سم24; . ص 294 -
 ????? : ?.? :.245 - 275 

790/01-346-1, 790/02-346-1 



  معیفي ، كمال   .2372
 - . كمال معیفي/ دراسة تحلیلیة على ضوء التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[الضبط اإلداري وحمایة البیئة 

  .سم 25; . إیض. : ص 188 - . 2016, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789777292238ك .م.د.ر - . 182 - 178. : ? -. ?: ???????????? 

232/01-343-1, 232/02-343-1 

2373.  Aulagnier, Jean  
Droit du patrimoine [Texte imprimé] : Codes annotés 2010 juridique fiscal financier / 
Jean Aulagnier, Laurent Aynés. - Paris : Lamy, 2010. - 1103 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Lamy Axe Droit). 
ISBN 9782721213105 

04/0031356, 04/0031357 

  ي، الشاطبي لغرناط  .2374
. : ص 544 - . 2011, دار الحدیث: القاھرة  -. سید إبراھیم; الشاطبي لغرناطي] / نص مطبوع[اإلعتصام 

  .سم 24; . إیض
 9773000397ك .م.د.ر

2/01-200-1 

  لعروسي ، طارق   .2375
. : الجزائر - . يطارق لعروس; أمال سلواني] / نص مطبوع[ظاھرة النزوح بین القانون الداخلي والقانون الدولي 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و111 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? : .93 - 95  ???????????? :? . - ? : .96 - 108  
 2019/2018) : معة یحي فارسجا(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-149/01, M. 341-149/02 

  لعروسي دیلمي، مكي   .2376
كلیة الحقوق . : المدیة -. مكي لعروسي دیلمي; علي بونوة] / نص مطبوع[حجیة المحاضر في اإلثبات الجنائي 

  .قرص مضغوط . +سم 31× .سم 21; . إیض. : و 53 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .47 - 51  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-149/01, M. 345-149/02 

  لعروسي، حلیم   .2377
كلیة : الجزائر  - . لعروسيحلیم ] / نص مطبوع[ثبات النصوص القانونیة في القانون الدستوري الجزائري 

  .سم 21×.سم 30; . و 496 - . 2017/2016, )1-جامعة الجزائر(الحقوق 
???????????? :? .-? :.453 - 484.  

 2017/2016) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 342-06/01 

  مغراوي ، عبد القادر   .2378
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. عبد القادر مغراوي] / نص مطبوع[لمسلحة حمایة المدنیین أثناء النزاعات ا

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 70 - . 2017/2016, )جامعة المدیة(السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .68 - 70  
 2017/2016) : جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم الیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-128/01, M. 341-128/02 

  مغراوي، دمحم   .2379
جامعة یحي فارس : المدیة  - . دمحم مغراوي; موسى دحمون] / نص مطبوع[الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و81 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :?.- ? :.74 - 76  

 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-125/01, M. 341-125/02 

. : ص 269 -. 1994, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. ]نص مطبوع[نظرات قانونیة مختلفة   .2380
 .سم22; . إیض

41/01-340-1, 41/02-340-1 

  بلقاسم , أعراب  .2381
/ الجنسیة  -تنازع اإلختصاص القضائي الدولي : الجزء الثاني] : نص مطبوع[ن الدولي الخاص الجزائري القانو

  .سم24; . إیض. : ص273 -. 2005, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  - . بلقاسم أعراب
 9961665325ك .م.د.ر - . 241-258: ? - ?: ??????? . ?259-273: ? - ? : ????????????.

147.2/01-341-1, 147.2/02-341-1 

  أعراب، عبد الحمید   .2382
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. عبد الحمید أعراب] / نص مطبوع[دراسات في المكتبات و المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 218 -. 2013
 9789961017029ك .م.د.ر - . 209 - 199: ? -. ?: ????????????

104/01-020-1, 104/02-020-1 

  لعرابي، أبو بكر   .2383
جامعة : المدیة  - . أبو بكر لعرابي; حمزة خلیفي; عبد النور زاویدي] / نص مطبوع[الرقابة على أعمال اإلدارة 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و51 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ري قانون عقا: لیسانس 

M. 343-70/01 

  معراج ، جدیدي   .2384
 .سم21; . ص167 -. 2000, ن-د: الجزائر  -. جدیدي معراج] / نص مطبوع[الوجیز في اإلجراءات الجزائیة 

1-347-1037/01 

  مغسل ، لویزة   .2385
كلیة الحقوق . : المدیة -. لویزة مغسل; ھشام بواھي] / نص مطبوع[ة دور النیابة العامة في قضایا شؤون األسر

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 57 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .50 - 53  

 2020/2019) : دیةجامعة الم(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر



M. 345-177/01, M. 345-177/02 

  معزوز، دلیلة   .2386
: ضمان التعرض واإلستحقاق والعیوب الخفیة ] : نص مطبوع[الضمان في اعقود البیع الكالسیكیة واإللكترونیة 

 -. 2014 ,)كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة مولود معمري : الجزائر  - . دلیلة معزوز/ دراسة مقارنة 
  .سم 30× . سم 21; . ص 454

???????????? :? .- ? :.390 - 443. 

T. 346-34/01 

  معزوز، عبدالحق   .2387
 - . 1.ط - . عبدالحق معزوز] / نص مطبوع). [م 19-8/ه13- 2( شواھد القبور في المغرب األوسط بین القرنین 

  .سم 24; . إیض. : ص 559 -. 2011, .المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. : الجزائر
 9789931902065ك .م.د.ر - . 554 - 521: ?  -? : ???????????? 

1/01-929-1 

  لعشاش، دمحم   .2388
جامعة مولود : تیزي وزو  -. دمحم لعشاش] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر 

  .سم30×.سم21; . و571 -. 2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(معمري 
 ???????????? :? .- ? :.502 - 565  

 2016: تیزي وزو : قانون عقاري : دكتوراه 

T. 346-31/01 

  لعشاش، دمحم   .2389
نص [الرقابة القضائیة على القرارات اإلداریة في إطار نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري 

; . ایض. : ص 127 -. 2018, األمل للطباعة والنشر والتوزیع) : الجزائر(وزو تیزي  -. دمحم لعشاش] / مطبوع
  .سم 23

 9789947305843ك .م.د.ر - . 124 - 105.: ? -. ?: ????????????

1010/01-347-1 

  لعشاش، دمحم   .2390
: الجزائر  - .دمحم لعشاش] / نص مطبوع[مراحل وإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري 

  .سم 23; . إیض. : ص 190 -. 2018, األمل للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947305850ك .م.د.ر - . 186 - 172.: ? -. ?: ????????????

1011/01-347-1 

  محفوظ , لعشب  .2391
 -. محفوظ لعشب/  1996- 1989-1976-1963الدستور ] : نص مطبوع[التجربة الدستوریة في الجزائر 

  .سم24; . إیض. : ص 194 -. 2000, المطبعة الحدیثة: زائر الج
 ???????????? :? .- ? :.191 - 192 .  

 2000: لیسانس 

291/01-342-1, 291/02-342-1 

  محفوظ , لعشب  .2392
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. محفوظ لعشب] / نص مطبوع[الوجیز في القانون المصرفي الجزائري 



  .سم23; غاف ملون و مصور . : ص 155 -. 2006, الجامعیة
 1080809961ك .م.د.ر - . 151 - 149:.? . ?: ???????????? 

694/01-346-1, 694/02-346-1 

  علي , لعشب  .2393
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . علي لعشب] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 151 -. 2007
 9789961011089ك .م.د.ر

19/01-345-1, 19/02-345-1 

  لعشب، حدة   .2394
طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات اإلداریة  -حبس المدین في الدین  -مفھوم الحصانة البرلمانیة , دراسات قانونیة

الجزائر  -. یقةغندوس جج, خراز دمحم الصالح, حدة لعشب] / نص مطبوع[نصوص قانونیة متعلقة باإلستثمار  -
  .سم 23; . إیض. : ص 160 - . 2002سبتمبر , دار القبة للنشر والتوزیع: 

طبیعة قضاء وقف تنفیذ  -حبس المدین في الدین  -مفھوم الحصانة البرلمانیة =  11123796د .م.د.ر - . شھریة
  نصوص قانونیة متعلقة باإلستثمار -القرارات اإلداریة 

 ISSN 11123796, 2002سبتمبر ,02.ع, دراسات قانونیة: في 

2/01 340-1- ع  /P, 2/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2395
العالمة التجاریة في  -األساس القانوني لعقد تحویل الفاتورة  - جریمة التحریض في قانون اإلعالم الجزائري 

: الجزائر  -. یجقةغندوس ج, خراز دمحم الصالح, حدة لعشب] / نص مطبوع[قانون المرور  - التشریع الجزائري 
  .سم 23; . إیض. : ص 160 -. 2002أكتوبر , دارالقبة للنشر والتوزیع

األساس القانوني لعقد تحویل  - جریمة التحریض في قانون اإلعالم الجزائري =  11123796د .م.د.ر - . شھریة
  قانون المرور - العالمة التجاریة في التشریع الجزائري  - الفاتورة 

 ISSN 11123796, 2002أكتوبر , 03.ع, ونیةدراسات قان: في 

3/01 340-1- ع  /P, 3/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2396
اإلتجاھات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاوالتھ لدعم حقوق وضمانات المتھم على ضوء , دراسات قانونیة
العقوبات  - جزائیة الجزائري ضمانات المتھم في نظام الحبس المؤقت في قانون اإلجراءات ال - التعدیل الجدید 

, خراز دمحم الصالح, حدة لعشب] / نص مطبوع[نصوص قانونیة متعلقة بالبیع باإلیجار  - المقررة لجرائم الشیك 
  .سم 23; . إیض. : ص 158 -. 2002نوفمبر , دار القبة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. غندوس ججیقة

حدیثة للمشرع الجزائري في محاوالتھ لدعم حقوق وضمانات اإلتجاھات ال=  11123796د .م.د.ر - . شھریة
ضمانات المتھم في نظام الحبس المؤقت في قانون اإلجراءات الجزائیة  -المتھم على ضوء التعدیل الجدید 

  نصوص قانونیة متعلقة بالبیع باإلیجار -العقوبات المقررة لجرائم الشیك  -الجزائري 
 ISSN 11123796, 2002مبر نوف, 04.ع, دراسات قانونیة: في 

4/01 340-1- ع  /P, 4/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2397
عصر العولمة  - المحكمة اإلستئنافیة في النظام القضائي اإلسالمي  - نحو محكمة جنائیة دولیة , دراسات قانونیة

] / نص مطبوع[رة الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاو -وإستعمال األنترنیت في إختالس األموال 
 157 -. 2002دیسمبر , دار القبة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. غندوس ججیقة, خراز دمحم الصالح, حدة لعشب

  .سم 23; . إیض. : ص
 -المحكمة اإلستئنافیة في النظام القضائي اإلسالمي  -نحو محكمة جنائیة دولیة =  11123796د .م.د.ر - . شھریة



  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة - األنترنیت في إختالس األموال عصر العولمة وإستعمال 
 ISSN 11123796, 2002دیسمبر, 05.ع, دراسات قانونیة: في 

5/01 340-1- ع  /P, 5/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2398
لمفھوم القانوني العام ا -تطور مفھوم التسریح لسبب إقتصادي في الجزائر والقانون المقارن , دراسات قانونیة

نص ) [بیتافقط75منظومة من (علم المیراث  - O.H.A.D.Aالتحكیم المؤسساتي في ظل  - لفكرة النظام العام 
 -. 2003جانفي , دار القبة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . غندوس ججیقة, خراز دمحم الصالح, حدة لعشب] / مطبوع

  .سم 23; . إیض. : ص 158
المفھوم  - تطور مفھوم التسریح لسبب إقتصادي في الجزائر والقانون المقارن =  11123796د .م.د.ر - . شھریة

منظومة من (علم المیراث  -  O.H.A.D.Aالتحكیم المؤسساتي في ظل  -القانوني العام لفكرة النظام العام 
  )بیتافقط75
 ISSN 11123796, 2003جانفي , 06.ع, دراسات قانونیة: في 

6/01 340-1- ع  /P, 6/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2399
: الجزائر  -. غندوس ججیقة, خراز دمحم الصالح, حدة لعشب] / نص مطبوع[قانون التسجیل , دراسات قانونیة

  .سم 23; . إیض. : ص 157 -. 2003فیفري , دار القبة للنشر والتوزیع
  قانون التسجیل=  11123796د .م.د.ر - . شھریة

 ISSN 11123796, 2003فیفري , 07.ع, دراسات قانونیة: في 

7/01 340-1- ع  /P, 7/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2400
 -سبب الطلب القضائي في ضوء الفقھ واإلجتھاد القضائي  - ضوابط المصلحة والموازنة بینھا , دراسات قانونیة

غندوس , خراز دمحم الصالح, حدة لعشب] / نص مطبوع[قانون األسرة  -دور البصمة الوراثیة في تحدید النسب 
  .سم 23; . إیض. : ص 158 -. 2003مارس , دار القبة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. ججیقة
سبب الطلب القضائي في ضوء الفقھ  - ضوابط المصلحة والموازنة بینھا =  11123796د .م.د.ر - . شھریة

  ون األسرةقان -دور البصمة الوراثیة في تحدید النسب  -واإلجتھاد القضائي 
 ISSN 11123796, 2003مارس , 08.ع, دراسات قانونیة: في 

8/01 340-1- ع  /P, 8/02 340-1-ع  /P 

  لعشب، حدة   .2401
الحمایة الدولیة للبیئة زمن  -إستقاللیة إتفاق التحكیم كمبدأمن مباديء التحكیم التجاري المعاصر , دراسات قانونیة

, حدة لعشب] / نص مطبوع[ 1996دستور  -لمصارف اإلسالمیة خطابات الضمان في ا -النزاعات المسلحة 
; . إیض. : ص 158 -. 2003أفریل , دار القبة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . غندوس ججیقة, خراز دمحم الصالح

  .سم 23
ایة الحم - إستقاللیة إتفاق التحكیم كمبدأمن مباديء التحكیم التجاري المعاصر =  11123796د .م.د.ر - . شھریة

  1996دستور  - خطابات الضمان في المصارف اإلسالمیة  - الدولیة للبیئة زمن النزاعات المسلحة 
 ISSN 11123796, 2003أفریل , 09.ع, دراسات قانونیة: في 

9/01 340-1- ع  /P, 9/02 340-1-ع  /P 

  علي , معطي هللا  .2402
حسینة , علي معطي هللا/ معدة  مجموعة نصوص] : نص مطبوع[حسینة شریخ ; تقنین الصفقات العمومیة

  .سم 24; . إیض. : ص 130 -. 2009, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . 1.ط - . شریخ
 9789961653524ك .م.د.ر



1034/01-346-1, 1034/02-346-1 

  علي , معطي هللا  .2403
. 2.ط - . حسینة شریخ, علي معطي هللا/ مجموعة نصوص قانونیة وتشریعیة ] : نص مطبوع[األراضي الفالحیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 330 -. 2007, دار ھومة: الجزائر  -
 9789961666740ك .م.د.ر

783/01-347-1, 783/02-347-1 

  دمحم محمود , معطي  .2404
لبنان  - . 01.ط -. غسان رباح, دمحم محمود معطي] / نص مطبوع[غسان رباح ; الكفالة في ضوء الفقھ واإلجتھاد

  .سم 24; مجلد . : ص 184 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9789953524757ك .م.د.ر - . 180 - 179.: ? ? : ???????????? 

929/01-346-1, 929/02-346-1 

  عباسیة , لعسري  .2405
, ىدار الھد: الجزائر  - . عباسیة لعسري] / نص مطبوع[حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض. : ص 320 -. 2006
 ×996160347ك .م.د.ر

369/01-341-1, 369/02-341-1 

  معسكري، زكریاء   .2406
زكریاء ; دمحم بیجاد ولد بابا علي] / نص مطبوع. [النظام القانوني إلستغالل األراضي الفالحیة في الجزائر

  .سم 21×سم 30; . و 56 - . 2010/2009, ]ن.د. : [المدیة -. معسكري
????????????.  

 2010/2009) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-04/01 

  لعقابي بشیر الشریف، سمیحة   .2407
 -. سمیحة لعقابي بشیر الشریف/ المظاھر والضمانات ] : نص مطبوع[المساواة في تقلد الوظیفة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 253 - . 2014, امعة الجدیدةدار الج: اإلسكندریة 
 9799777290029ك .م.د.ر - . 249 - 223.: ? - ? : ????????????.

535/01-342-1, 535/02-342-1 

2408.  Auzzou  
Le Grand Dictionnaire encyclopédique de la langue française du 21eme siécle [Texte 
imprimé] : noms communs - noms propres - atlas du monde - conjugaisons - 
dictionnaire des synonymes / Auzzou. - Paris : philipe auzou, 2001. - P.1336 : couv.ill 
.en coul.et en photo ; 27cm. 
illustrie et en coul - français. - ISBN 27338806491 

D. 443-28/01, D. 443-28/02 

  شوش ، خالد دمحم مفلح الع  .2409
. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [إستخدام المؤثرات البدنیة والعقلیة أثناء التحقیق الجنائي في الفقھ اإلسالمي

 24; . إیض. : ص 396 -. 2014, دار الرضوان للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط - . خالد دمحم مفلح العشوش



  .سم
 9789957762827ك .م.د.ر - . 396 - 365: ?  -? : ???????????? 

931/01-345-1, 931/02-345-1 

  نفاذ دمحم   .2410
, ]ن.د: [المدیة  - . نفاذ دمحم; إسالم موسوس] / نص مطبوع[تامین العقاري ضد الحریق في التشریع الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و 70 - . 2010/2011
????????????.  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(ارسجامعة الدكتور یحي ف: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-113/01, M. 346-113/02 

  نفاد ، جازیة   .2411
دراسة مقارنة مع التشریعات ] : نص مطبوع[إجراءات التحقیق والقبض والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

 30; . و 178 -. 2016/  2015, جامعة یحي فارس. : المدیة -. جازیة نفاد/ الداخلیة الجزائر واألردن أنموذجا 
  .سم 21× . سم

 ???????????? :? .- ? : .162 - 171  
 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA.341-80/01, TA.341-80/02 

  عبد هللا , مفتاح  .2412
من الدراسات و األبحاث المتعلقة تشریعات ووثائق و مختارات ] : نص مطبوع[قراءات في حقوق الطفل 

  .سم24; . ص 365 -. 2006, منشأة المعارف: القاھرة  -. عبد هللا مفتاح/ بالطفولة 
 8142103977ك .م.د.ر

686/01-346-1, 686/02-346-1 

  مفتي ، أمین مشرف   .2413
 -المدیة  - . شرف مفتيأمین م; العالیة غفار] / نص مطبوع[قرارات الحجر الصحي وأثره على الحریات العامة 

 31× .سم 21; . إیض. : و 76 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ??????? :? .- ? : .50 - 67  ???????????? :? . - ? : .68 - 73  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-486/01 

  مفتي، دمحم   .2414
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. دمحم مفتي; حسن قنفود] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و79 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ?. :73 - 76  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-22/01, M. 345-22/02 

  محسن , أفكیرین  .2415
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. 1.ط -. محسن أفكیرین] / نص مطبوع. [القانون الدولي للبیئة

  .سم24; . إیض. : ص 494 -. 2006
 2781229958ك .م.د.ر -. 463-485: ? -?: ???????????? 



55/01-344-1, 55/02-344-1 

  محسن عبد الحمید , أفكرین  .2416
النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال ال یحظرھا القانون الدولي مع إشارة خاصة 

 -. 1999, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . مید أفكرینمحسن عبد الح] / نص مطبوع[لتطبیقھا في مجال البیئة 
  .سم24; . ص435

 7250804977ك .م.د.ر -. 434.?-417.?: ??????? 314.?-399.?:????????????

1-341-1202/01 

2417.  Azéma, Jacques  
Droit de la propriété indestrielle [Texte imprimé] / Jacques Azéma, Jean- Christophe 
Galloux. - 7 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2012. - 1109 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Droit 
privé). 
Index: P - P.: 1081 - 1088. - ISBN 9782247086191 

04/0031477, 04/0031478 

2418.  Babot, Agnés  
Histoire des institutions publiques (1789- 1870) [Texte imprimé] / Agnés Babot, 
Agnés Boucaud- Maitre. - Paris : Ellipses édition marketing S. A ., 2007. - 224 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Universités droit). 
Bibliographie: P.- P.: 215 - 217. - ISBN 9782729832414 

04/0020812, 04/0039129 

2419.  Babot, Agnés  
Dictionnaire d'histoire du droit et des institutions publiques (476-1875) [Texte 
imprimé] / Agnés Babot. - 2éme.éd. - [s.l] : Ellipses, [s.d]. - 590 p. : ill. ; 21 cm. 
dictionnaire - droit. - Numéro normalisé 9782729834265 

D. 443-33/01, D. 443-33/02 

2420.  Bacot-Décriaud, Michèle  
La sécurité internationale d'un siècle à l'autre [Texte imprimé] / Michèle Bacot-
Décriaud, Marie-Claude Plantin Jean-Paul Joubert. - Paris : Harmattan, 2001. - 411 P 
; 21 Cm. 
ISBN 2747509362 

04/0014332 

2421.  Badie, Bertrand  
La Diplomatie des droits de l'homme [Texte imprimé] : entre étiquee et volonté de 
puissance / Bertrand Badie. - Paris : Fayard, 22002. - 324 P ; 24 Cm. 
ISBN 2213613346 

04/0014305, 04/0014306 

2422.  Baillon- Wirtz, Nathalie  
L'enfant sujet de droits [Texte imprimé] : filiation patrimoine protection / Nathalie 



Baillon- Wirtz, Marie- christine Le Boursicot Yves Honhon. - France : Lamy édition, 
2010. - 331 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Lamy Axe Droit). 
Index: P. - P.:317- 321. - ISBN 9782721213327 

04/0024312, 04/0024313 

2423.  Baleyte, Jean  
Dictionnaire économique et jurique Navarre; préf ,Christian Laroche [Texte imprimé] 
: Français - Angiais / English - French / Jean Baleyte, Alexandre Kurgansky; Préf. 
Christian Laroche préf. - 4éme .ed. - Liban : Delta, 1995. - 664 p. : ill. ; 24 cm. 
Index. - ISBN 2275003185 

D. 443-22/01 

2424.  Les banques entre droit et économie [Texte imprimé]. - Paris : LGDJ, 2006. 
- 335 p. ; 24 x 16 cm. - (Droit et économie). 
Index. - ISBN 2275030573 

04/0014517 

2425.  Batifoulier , Fifoulier  
La protection de l'enfance [Texte imprimé] / Fifoulier Batifoulier, Francis Alfoldi, 
Inès Angelino. - Paris : Dunod, 2013. - 1227 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Dunod). 
sans périodicité. - bibliogr.: p.p.:1161-1193 table des matiéres: p.p.:1194-1225. - 
ISBN 9782100598663. - Numéro normalisé 6981294 

04/0040298 

2426.  Batselé, Didier  
Initiation à la rédaction des textes législatifs , réglementaires et administratifs [Texte 
imprimé] / Didier Batselé, Philippe Quertainmont. - 2 Ed. - Bruxelles : Bruylant, 
2008. - 235 P. ; 24 Cm. - (Initiations). 
ISBN 9782802725084 

04/0024061, 04/0024062 

2427.  Batselé,didier  
Initiation à la rédaction des texes législatifs réglementaires et administratifs [Texte 
imprimé] / didier Batselé, Préf. phlippe Quertainmont. - 3 éd. - Belgique : Bruylant, 
2013. - 287 P. : ill. ; 24 CM. - (Initiations). 
bibliogr.:. - ISBN 9782802740766 

04/0035258, 04/0035259 

2428.  BAUDE, Florent  
Droit constitutionnel [Texte imprimé] : 50 fiches pour réviser , plus de 400 QCM pour 
vous tester / Florent BAUDE. - Paris : Foucher, 2007. - 255 P. ; 21 cm. - (LMD 
Fiches et QCM). 
ISBN 9782216106103 



04/0014798, 04/0014799 

2429.  Baudet- Caille., Véronique  
Harcélement et discrimination au travail [Texte imprimé] : Comment les définir? ... / 
Véronique Baudet- Caille. - Paris : éditions Liaisons, 2010. - 196 P. : ILL. ; 16 Cm. - 
(Le droit du travail en poche). 
ISBN 9782878807639 

04/0024257, 04/0024258 

2430.  Bauvert, Paulette  
Droit pénal [Texte imprimé] / Paulette Bauvert, Nicole Siret. - Paris : Dunod, 1998. - 
140 P. ; 21 cm. - (collection Express). 
Index: p p. 138-140 ISSN 1275 7217 ;97821000360233. - ISBN 2100036238 

04/0014129, 04/0014130 

2431.  Bauvert, Paulette  
Relations juridiques [Texte imprimé] : Epreuve N 2 travail , protection sociale , crédit 
pénal , contentieux / Paulette Bauvert, Nicole Siret. - Paris : Dunod, 2001. - 502 P : 
ILL ; 24 Cm. - (expert SUP). 
ISBN 210005533X 

04/0014386, 04/0014387 

2432.  Beauregard- berthier david; Odile de  
Mémentos :LMD, droit administratif des biens [Texte imprimé] / Beauregard- berthier 
david; Odile de. - 2011-2012. - Paris : Gualino, [s.d]. - P.294 ; 24 CM. 
bibliogr.: p.253. - Numéro normalisé 9782297018258 
contenu dans : Mémentos :LMD 

04/0031785, 04/0031786 

2433.  Bécane, Jean-Claude  
La loi [Texte imprimé] / Jean-Claude Bécane, Jean- Louis Hérin Michel Couderc; 
Phillipe Jestaz. - 2. Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 270 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Méthodes du droit). 
Bibliographie: P. - P.:259 - 263 Index: P. - P.:265- 270. - ISBN 9782247087617 

04/0027480, 04/0027481 

2434.  Behar-Touchais, Martine  
Les contrats de la distribution [Texte imprimé] / Martine Behar-Touchais, Géorges 
Virassam. - Paris : L.G.D.J, 1999. - 938 P ; 22 Cm. - (Traité des contrats). 
ISBN 2275017550 

04/0014547, 04/0014548 

2435.  Beignier, Bernard  
Droits fondamentaux et règles principales du procés civil [Texte imprimé] / Bernard 



Beignier. - 3 ed. - Paris : ed montchrestien, 200. - 134 P. ; 21x14cm. - (Collection 
prèparatin au C). 
ISBN 2707611933x 

04/0014204, 04/0014205 

2436.  Bekale nguma, Gilbert blaise  
La concurrence déloyale dans le commerce électronique [Texte imprimé] / Gilbert 
blaise Bekale nguma, Préf. Yvan Auguet, Christine Hugon. - Paris : Presses 
Universitaires de Perpignan, 2015. - 359 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collection études). 
Bibliog: P. - P.:14 - 359. Index: P. - P.: 341 -345. - ISBN 9782354122430 

43092 

2437.  Bekhechi, M.A  
Cours de droit international public avec références à la pratique Algerienne [Texte 
imprimé] : Introduction et Sources / M.A Bekhechi. - Alger : office des publications 
universitaires, 1986. - 229 P. ; 29 x19cm. - (Collection le Cours des Sciences 
Juridiques). 

04/0013976, 04/0013977 

2438.  Bélanger, Michel  
Droit international public [Texte imprimé] / Michel Bélanger. - 5 ed. - Paris : L.G.D.J, 
2000. - 212 p. : couv. en coul. ; 20x13 cm. - (collection corrigés d'examens). 
9782275018263. - ISBN 2275018263 

04/0014017, 04/0014018 

2439.  Beleme, Lionel  
Employeurs [Texte imprimé] : vos droits et vos obligations / Lionel Beleme. - Paris : 
MAXIMA, 2009. - 325 P. : ILL. ; 25 Cm. 
ISBN 9782840015628 

04/0024342, 04/0024343 

2440.  Belhimer. ammar   
Revue algerienne des sciences juridiques economiques et politiques ]نص مطبوع / [

Belhimer. ammar. - alger : entereprise nationale des arts graphiques, 2010. - 75p. ; 
24cm.  

 Revue algerienne des sciences juridiques economiques et=  00350699د .م.د.ر
politiques 

01/ 36- 1ع -p340 

2441.  Belloula, Tayeb  
Droit des sociétès [Texte imprimé] / Tayeb Belloula. - Alger : Berti Editions, 2006. - 
351 p : couv en coul. ; 23 x 15 cm. - (Droit pratique). 
ISBN 9961690915 



04/0014096, 04/0014097 

2442.  bemba, joesph  
Dictionnaire de la justice internationale de la pais et du développement durable [Texte 
imprimé] : Principaux termes et expressions / joesph bemba. - 2éme éd. - paris : 
L'Harmattan, [s.d]. - P.450 : ILL. ; 24 CM. 
index alph.- français 

D. 443-47/01, D. 443-47/02 

2443.  ben youcef,benkhada  
L'Exigence et le droit [Texte imprimé] = الصرامة و القانون / benkhada ben youcef. - 
alger : université d'alger, [s.d]. - p.577 : ill. ; 24 cm. 
ISBN 9789961998212 

04/0017114, 04/0017115 

2444.  Benabbou- Kirane, Fatiha  
Droit parlementaire Algerien [Texte imprimé] : Tome 1 / Fatiha Benabbou- Kirane, 
Préf. Ahmed Mahiou. - Alger : office des publications universitaires, 2009. - 253 P. : 
ILL. ; 22 Cm. 
ISBN 9789961012598 

04/0022006, 04/0022007 

2445.  Benabbou- Kirane, Fatiha  
Droit parlementaire Algerien [Texte imprimé] : Tome 2 / Fatiha Benabbou- Kirane, 
Préf. Ahmed Mahiou. - Alger : office des publications universitaires, 2009. - 338 P. : 
ILL. ; 22 Cm. 
ISBN 9789961012604 

04/0022016, 04/0022017 

2446.  Benabbou-Kirane , Fatiha  
Introduction au droit constitutionnel [Texte imprimé] / Fatiha Benabbou-Kirane. - 
Alger : Office des publicatios universitaires, 2015. - 332 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961018682 

342.02 Ben /01, 342.02 Ben /02 

2447.  Benakezouh, Chabane  
Reflections de droit public Algérien Tome 1 [Texte imprimé] / Chabane Benakezouh. 
- Alger : O.P.U, 2015. - 264 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961018507 

04/0042318, 04/0042319 

2448.  Bénard , Emmanuel  
Les restructurations [Texte imprimé] : Aspects juridiques et pratiques / Emmanuel 
Bénard, Jean - Emmanuel Ray. - France : Wolters Kluwer ; Paris : Liaisons, 2014. - 



415 P. : ILL. + 24 Cm. - (Droit vivant : Droit vivant). 
sans périodicité. - index.:p.-p.:395-401. - ISBN 9782371480230 

04/0040282 

2449.  Bencheikh, Madjid  
Droit international du sous développement [Texte imprimé] : nouvelle ordre dans la 
dépendance / Madjid Bencheikh. - Alger : O.P.U, 1983. - 324 P. ; 20 cm. - (Mondes 
en devenir). 
Annexe pp. 298-313 Index pp. 232-324 Bibliog 315-321. - ISBN 2701305012 

04/0013986, 04/0013987 

2450.  Bencheneb, Ali  
Mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de l'Algerie [Texte 
imprimé] / Ali Bencheneb. - Alger : O.P.U, 1984. - 353 P. : couv. en coul. - (la 
collectionle juriste). 
Bibliog .: p p. 327 -340 Annexe: p p. 341-346 

04/0013996, 04/0013997 

2451.  Bencheneb, Ali  
Le droit algérien des contrats [Texte imprimé] : données fondamentales / Ali 
Bencheneb. - Dijon : Edition Universitaires de Dijon, 2011. - 308 P. : ILL. ; 24 Cm. 
Index: P - P.: 389 - 399. - ISBN 9782915611939 

04/0031332, 04/0031333 

2452.  Bendjouya, Georges  
Procédure civile [Texte imprimé] / Georges Bendjouya. - Saint - Martin D'hères : 
PUG, 2001. - 192 P. ; 21 x14cm. - (Le droit en plus). 
Index : p.p : 175 -178 Bibliogr .: p.p : 179 -180. - ISBN 2706109033 

04/0014268, 04/0014269 

2453.  Benessiano , William  
Introduction générale au droit [Texte imprimé] / William Benessiano. - paris : 
Armand Colin, 2013. - 253p. : Ill. ; 21Cm. 
ISBN 9782200279127 

04/0035649, 04/0035650 

2454.  Benillouche, Mikaèl  
Le Droit pénal et la procédure pénale à l'examen d'entrée du CRFPA et à L'ENM 
[Texte imprimé] : Cas praique - commentaire d'arrèt - Dissertation / Mikaèl 
Benillouche. - Paris : Ellipses, 2015. - 254 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Réussir le CRFPA et 
L'ENM). 
Bibliog: P. - P.: 255 - 256. - ISBN 9782340008946 

43094 



2455.  Benmelha, Ghaouti  
Eléments du droit Algerien de la famille .Tome 1 , le mariage et sa dissolution [Texte 
imprimé] / Ghaouti Benmelha. - Paris : Publisud ; Alger : O.P.U, 1985. - 238 P. ; 24 
cm. 
Bibliographie P.P 217 - 230. - ISBN 286600227X 

04/0014467, 04/0014468 

2456.  Benmelha, Ghaouti  
Les Successions en droit algerien [Texte imprimé] / Ghaouti Benmelha. - 2 ed. - Alger 
: O.P.U, 1984. - 146 P. ; 27 cm. 
index pp. 137-146 

04/0014496, 04/0014497 

2457.  Benmelha, Ghaouti  
Le Droit algérien de la famille [Texte imprimé] / Ghaouti Benmelha. - Alger : O.P.U, 
1993. - 434 p. ; 22 cm. 

04/0014457, 04/0014458 

2458.  Bensahli, Mustapha  
Application de la taxe unique globale à la production [Texte imprimé] : essai 
théorique et pratique / Mustapha Bensahli. - Alger : Office des 
.Publications.Universitaires, 1983. - 792 P. : couv.en coul. ; 24-16 cm. - (Collection 
des Sciences Juridiques et administratives). 
Index : PP.743 - 757 

04/0014053, 04/0014054 

2459.  Bergé , jean-sylvestre  
l'application du droit national, international et européen [Texte imprimé] : Approche 
contextualisée des cas de pluralisme juridique mondial / jean-sylvestre Bergé. - 
Belgique : Dalloz, 2013. - 365p. : Ill. ; 24cm. - (Méthodes du droit). 
Numéro normalisé 9782247125838 

04/0037734 

2460.  Bernard, François - Charles  
Le nouveau régime des autorisations d'urbanisme [Texte imprimé] : Permis de 
construire , d'aménager , de démolir , déclaration préalable , contentieux / François - 
Charles Bernard, Patrick Durand. - 2 Ed. - Paris : Le Moniteur, 2009. - 326 P. : ILL. ; 
26 Cm. - (Guide juridiques). 
ISBN 9782281126969 

04/0024177, 04/0024178 

2461.  Bernard, françois-charles  
Guide des contentieux de l'urbanisme 2014 [Texte imprimé] / françois-charles 



Bernard. - paris : LexisNexis, 2014. - 413 p. : 30 cm. 
ISBN 9782711017263 
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2462.  Bernardini, Roger  
Droit criminel [Texte imprimé] : Volume 2 : L'infraction et la responsabilité / Roger 
Bernardini. - Bruxelle : Larcier, 2015. - 561 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collection 
Paradigme). 
bibliog: P. - P.: 545 - 547. index: P. - P.: 549 -553. - ISBN 9782390130444 

43073 

2463.  Berr,claude j  
Introduction au droit douanier [Texte imprimé] / claude j Berr. - Nouvelle édition. - 
Paris : Economica, 2008. - 73 P. : ILL. ; 24 CM. 
bibliogr. - ISBN 9782717854985 

04/0035266, 04/0035267 

2464.  BERRAH, Mounir Khaled  
ENQUETE EMPLOI AUPRES DES MENAGES - 2011 - [Texte imprimé] / Mounir 
Khaled BERRAH. - Alger. : Office National des Statistiques., 2011. - 124 P. : ill. ; 30 
Cm. - (Collections Statistiques ; N=173. Série S: Statistiques Sociales.). 
sans périodicité 

173/01 340-96- ع /P 

2465.  Bert, Daniel  
Cours De droit commercial et des affaires [Texte imprimé] : Licence 2 et 3 / Frédéric 
Planckeel; Daniel Bert, Préf. Daniel Tricot. - Paris : Gualino : Lextenso éditions, 
2015. - 348 P. : ILL. ; 21 Cm. - (AMPHI: LMD). 
Bibliog: P.- P.: 333 - 335 index: P. - P.:337 - 348. - ISBN 9782297045285 

43074 

2466.  Berthelot , Pierre (coord)  
théorie et pratique des relations internationales au moyen-orient [Texte imprimé] / 
Pierre (coord) Berthelot, Muhammad Atif Khan. - France : Cygne, 2013. - 138p. : ill. ; 
21Cm. - (Les cahirs du CCMO : Les cahirs du CCMO). 
ISBN 9782849243442 

04/0035655, 04/0035656 

2467.  Berthelot, Erwan  
La Communauté européenne et le règlement des différents au seins de l' OMC [Texte 
imprimé] / Erwan Berthelot. - Paris : édition Apogée, 2001. - 152 P. : couv . en coul. ; 
21x15cm. 
Bibliogr. : p-p .137-143. - ISBN 2843980887 



04/0014300, 04/0014301 

2468.  BERTI  
Code des investissement [Texte imprimé] : textes fondamentaux sur l'investissement, 
emplois des jeunes & chomeurs promoteurs... / BERTI; BERTI. - Alger : Berti 
Editions, 2007. - 366 P. : ILL. ; 19 Cm. - (Nouveau). 
ISBN 9789961691151 

04/0019909, 04/0019910 

2469.  BERTI  
Codes du foncier et de l'urbanisme [Texte imprimé] / BERTI. - paris : Berti édition, 
2001-2002. - 569 p. : ill. ; 21 p. 
ISBN 9961690383 

04/0039144 

2470.  Bertrand, André  
Le Droit d'auteur et les droit voisins [Texte imprimé] / André Bertrand. - 2 eme.ed . - 
Paris : Dalloz ; Beyrouth : Delta, 1999. - 960 p. ; 24 cm. 
Index p - p : 945 - 951. - ISBN 224702422X 

04/0014494, 04/0014495 

2471.  Bertrand, André R.  
Droit d'auteur [Texte imprimé] : histoire - évolution - nature - relation avec les autres 
droits privatifs... / André R. Bertrand. - 3 Ed. - Paris : édition Dalloz, 2010. - 978 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Dalloz action). 
Index: P - P.: 967 - 978. - ISBN 9782247069873 

04/0031396, 04/0031397 

2472.  Besnard Grilhot ,Odile-Marie  
Le secret professionnel [Texte imprimé] : Droit, déontologie et pratiques / Odile-
Marie Besnard Grilhot. - Paris : ESF, 2013. - 143p. : Ill. ; 21cm. - (Mementos du 
travail social : Mementos du travail social). 
Index :p.p.: 132 - 133 . Biblioghraphie : p.p.:134 - 136 . - ISBN 9782710125655. - 
ISSN 12698377 = Le secret professionnel 

04/003564 

2473.  Bessmann, Patricia Grelier  
Le mémento des marchés publics de travaux [Texte imprimé] : intervenants , 
passation et exécution / Patricia Grelier Bessmann. - Paris : Eyrolles, 2002. - 141 P. : 
ILL. ; 21 Cm. - (Droit). 
index:.139-142. - ISBN 2212111096 

04/0017222 



2474.  Bettati , Mario  
Droit humanitaire [Texte imprimé] / Mario Bettati. - 2012 : Dalloz, [s.d]. - 321p. : Ill. 
; 23cm. - (Droit public). 
ISBN 9782247117758 

04/0037725 

2475.  Beurier, Jean - Pierre  
Droit maritimes [Texte imprimé] : Droit international de la mer , droit communautaire 
maritime , statut et armement du navire , affrétement et transports maritimes ... / Jean 
- Pierre Beurier. - 2 Ed. - Paris : édition Dalloz, 2009. - 1216 P. : ILL. ; 25 Cm. - 
(Dalloz action). 
ISBN 9782247077755 

04/0024163, 04/0024164 

2476.  Beziz-ayache, Annie  
Dictionnaire de droit pénal g&néral et procédure pénéle [Texte imprimé] / Annie 
Beziz-ayache. - france : Ellipese, [s.d]. - P.331 : ILL. ; 22 CM. 
index alph. - français 

D. 443-42/01, D. 443-42/02 

2477.  Bigot, Jean  
Traité de droit des assurances . Tome 2 , la distribution de l'assurance [Texte 
imprimé] / Jean Bigot, Daniel Langé. - Paris : L.G.D.J, 1999. - 671 p. ; 22 cm. 
Annexes p - p : 707 - 755 

04/0014515, 04/0014516 

2478.  Bigot, Jean  
Traité de droit des assurances Tome 1 , entreprises et organismes d'assurance [Texte 
imprimé] / Jean Bigot, Michael Hagopian, avec la collub de jean Louis Bellundo; ...( 
et al ). - 2 ed. - Paris : L.G.D.J ; Liban : Delta, 1996. - 784 p. ; 23 cm. 
Index p - p : 749 - 754 

04/0014513, 04/0014514 

2479.  Bihr, Philippe  
Droit civil général [Texte imprimé] / Philippe Bihr. - 13 ed. - Paris : Dalloz, 2000. - 
351 P. ; 24 cm. - (Mémentos). 
ISBN 2247041663 

04/0031503, 04/0031504 

2480.  Billet, Philippe  
Droit de l'environnement et protection de la santé [Texte imprimé] / Philippe Billet, 
Gilles Martin, Isabelle Trinquelle Michel Durousseau. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 
311 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Logiques juridiques / Gérard Marcou). 
ISBN 9782296105492 



04/0024113, 04/0024114 

2481.  Binczak , Pascal  
L'essentiel du droit administratif des biens [Texte imprimé] / Pascal Binczak, Sophie 
Nicinski. - Paris : Gualino éditeur, 2000. - 80 P. : ILL. ; 17 Cm. 
ISBN 2842003586 

04/0039188 

2482.  Bioy,,Xavier  
LA Personnalite juridique [Texte imprimé] : Tradition et évolutions / ,Xavier Bioy. - 
toulouse : L.G.D.J., 2013. - 334 P. : ill. ; 24 CM. - (Les Travaux de l 'IFR mutation 
des normes juridiques ; N°.14). 
ISBN 97823661700515 

04/0040299 

2483.  Bissaad, Ali  
Droit de la comptabilité publique [Texte imprimé] / Ali Bissaad. - Alger : Editions 
distribution houma, 2004. - 230 p. ; 23 cm. 
Bibliogr. - ISBN 9961667913 

04/0014505, 04/0014506 

2484.  Blaise, jean- bernard  
manuel, droit des affaires [Texte imprimé] : commerçants - concurrence - distribution 
/ jean- bernard Blaise. - [s.l] : L.G.D.J : [s.l] : Delta, 1999. - 564 p. : ill. 
index : p.p.:239 -553. - ISBN 2275004068 
contenu dans : manuel 

04/0035479, 04/0039152 

2485.  Blaise, jean- bernard  
droit des affaires [Texte imprimé] : commercants, concurrence, distribution / jean- 
bernard Blaise. - 7 ém. - Paris : lextenso, 2013. - 560 P. : Ill. ; 22 Cm. - (Manuel). 
Bibliographie:p.- p.: 9-10 Index: p.- p.:487-493. - ISBN 9782275038544 

04/0035681 

2486.  Blake, Norman  
The cambridge history of the english language [Texte imprimé] : volume 2 :1066-
1476 / Norman Blake. - Britesh : Cmbridge, 1992. - 714 p. ; 24cm. 
bibliogr.: p p.630- 676 index: p p .677-702. - ISBN 0251264758 

D. 423-19/01 

2487.  Blampain, Hanse  
Nouveau dictionnaire des difficultés dui français moderne [Texte imprimé] / Hanse 
Blampain. - 4 éme.éd. - Bruxelles : édition Duculot, 2000. - P.656. : couv .en coul. ; 



25cm. 
index alph. - ISBN 2801112674 

D. 443-27/01 

2488.  Blanc, François - Paul  
Le droit musulman [Texte imprimé] / François - Paul Blanc. - 2 Ed. - Paris : édition 
Dalloz, 2007. - 143 P. : ILL. ; 17 Cm. - (Connaissance du Droit). 
ISBN 9782247070947 

04/0024219, 04/0024220 

2489.  Blary-Clément, Edith  
Le patrimoine de l'entreprise: d'une réalité économique a un concept juridique [Texte 
imprimé] / Edith Blary-Clément, Frédéric Planckeel. - Bruxelles : Larcier, 2014. - 231 
P. : Ill. ; 24 Cm. - (Contrats& Patrimoine ; 15). 
ISBN 978280446792 

04/0035667 

2490.  Blin- Frachomme, Marie- Pierre  
Droit du travail et droit de l'environnement [Texte imprimé] : regards croisés sur le 
développent durable / Marie- Pierre Blin- Frachomme, Isabelle Desbarats. - France : 
éditions Lamy, 2010. - 332 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Lamy Axe Droit). 
Index: P - P.: 321 - 323. - ISBN 9782721212979 

04/0031350, 04/0031351 

2491.  Bloch, Bernard - Michel  
Marchés de fournitures courantes et services [Texte imprimé] : Cahier des clauses 
administratives générales (CCAG) fournitures courantes et services / Bernard - 
Michel Bloch. - 2 Ed. - Paris : Berger - Leverault, 2009. - 83 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9782701315652 

04/0024048, 04/0024049 

2492.  Bocquillon, Jean-François  
DECF epreuve N2 [Texte imprimé] : Relations juridiques de crédit , de travail et de 
contentieux , nouvelles annales 2001 , énoncés et courigés commentés / Jean-François 
Bocquillon. - Paris : Dunod, 2001. - 199 P : ILL ; 24 Cm. - (expert SUP). 
ISBN 2100054716 

04/0014361 

2493.  Boisson, Laurence  
Protection interationale de l'environement [Texte imprimé] : Recueil d'instruments 
juridique / Laurence Boisson, Romano Cesare Desgagne Richard; Préf. Luigi 
Condorelli. - Paris : Pedone, 1998. - 1117 p. : couv . ill.en coul. ; 24 x16 cm. 
ISBN 2233003268 



04/0014240, 04/0014241 

2494.  Bonichot, Jean- Claude  
Les grands arrets du contentieux administratif [Texte imprimé] / Jean- Claude 
Bonichot, Bernard Poujade Paul Cassia. - 3 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2011. - 1378 
P. : ILL. ; 24 Cm. - (Grands arréts). 
Index: P - P.: 1371 - 1378. - ISBN 9782247109357 

04/0031459, 04/0031460 

2495.  Bonnard , Jérome  
Droit des sociétés [Texte imprimé] / Jérome Bonnard. - 9 eme édition. - Paris : 
Hachette, 2012/2013. - 156 P. : ILL. ; 19 Cm. - (Les fondamentaux / droit). 
sans périodicité. - ISBN 9782011462763 

04/0039195, 04/0039196 

2496.  Bonnard, Jérome  
Introduction au droit [Texte imprimé] / Jérome Bonnard. - 2e éd. - Paris : Ellipses, 
1995. - 224 p. ; 26 x 18 cm. - (Universités droit). 
Index. Bibliogr. - ISBN 2729845569 

04/0014276 

2497.  Bonneau, Therry  
Droit bancaire [Texte imprimé] / Therry Bonneau. - 10 e édition. - Paris. : L.G.D.J, 
2013. - 751 P. : ILL. ; 22 Cm. - (Domat : droit privé). 
index: p - p.: 729 - 740. - ISBN 9782275041285 

04/0035610, 04/0035611 

2498.  Boré, Jacques  
La Cassation en matiére civile [Texte imprimé] / Jacques Boré; préf par pierre 
Raynaud. - Paris : Dalloz, 1997. - 958 p. ; 25 x18 cm. 
Bibliogr .: p. p 899 - 902 Index :p . p : 903 - 942. - ISBN 2247024998 

04/0014266, 04/0014267 

2499.  Borricand, Jacques  
Droit pénal [Texte imprimé] : procédure pénal / Jacques Borricand, Anne Marie 
Simon. - 2 ed. - paris : Ed Dalloz, 2000. - 424 P. : couv. ill .en coul. ; 21 cm. - 
(Collection Aide-memoire). 
index : p-p :405-409 Index : p-p : 411-414. - ISBN 2247039839 

04/0014180, 04/0014181 

2500.  Bouchard ,Valérie*  
Droit pénal [Texte imprimé] : 55 fiches pour réviser , plus de 460 QCM pour vous 
tester / Valérie* Bouchard. - Paris : Foucher, 2008. - 255 P. ; 21 Cm. - (LMD Fiches 



et QCM). 
bibliogr. - ISBN 9782216106066 

04/0014796, 04/0014797 

2501.  Boucquey, yves  
Les Codes Belges [Texte imprimé] : Tome : 2 : Droit des personnes / yves Boucquey, 
Collab. Etienne Gaublaumme. - Bruxelles : Bruylant, 2014. - 454 p. : ill. ; 35 cm. 
table chronologique. - ISBN 9782802747369 

04/0040297 

2502.  Boudet, Jean- François  
Le droit administratif en QCM [Texte imprimé] / Jean- François Boudet. - Paris : [s.n] 
; Ellipses édition marketing S.A : [s.n], 2005. - 240 P. : ILL. ; 19 Cm. - (Le droit en 
QCM). 
ISBN 9782729821388 

04/0020814 

2503.  Boudouresques , J  
Le bruit ce fleau [Texte imprimé] / J Boudouresques. - France : MEDIPRINT, 1979. - 
143 P. : ILL. ; 14 Cm. 
ISBN 2963460099 

04/0039160 

2504.  Bouhacene, Mahfoud  
Droit international de la coopération industrielle; préf.J.Touscoz [Texte imprimé] / 
Mahfoud Bouhacene; Préf. J. Touscoz. - Alger : O.P.U, 1982. - 488 P. ; 22 cm. 
Bibliogr.: p.p 458 - 477. - ISBN 286600051 

04/0014045, 04/0014046 

2505.  Bouhier, Vincent  
100 Questions en droits et libertés fondamentaux [Texte imprimé] : Origine et 
sources, Régime juridique, Principales libertés / Vincent Bouhier, Caroline Lacroix. - 
Paris : édition Dalloz, 2010. - 112 P. : ILL. ; 10 Cm. - (QCM : Sirey). 
ISBN 9782247089918 

04/0031426, 04/0031427 

2506.  bouilloux,alain  
Droit social des associations et autres organismes sans but lucratif [Texte imprimé] / 
alain bouilloux. - 2 éd. - [s.l] : Dalloz, [s.d]. - ill. ; 24 cm. - (juris corpus). 
bibliog. - ISBN 9782247124282 

04/0037729 



2507.  Boulouis, Jean  
Droit institutionnel de l'Union Européenne [Texte imprimé] / Jean Boulouis. - 6 ed. - 
paris : Montchrestion ; Beiruth : Delta, 1997. - 408 p. : couv .en coul. ; 22 x16cm. - 
(Domat droit public). 
Index : p -p :393 - 406. - ISBN 2707610135 

04/0014005, 04/0014006 

2508.  Bourdelois, Béatrice  
Droit civil [Texte imprimé] : Les contrats spéciaux / Béatrice Bourdelois. - 3 éd. - 
Paris : Dalloz, 2015. - 189 P. : ILL. ; 22 Cm. - (Les mémentos). 
Index: P. - P.: 175 - 185. - ISBN 9782247152209 

43070 

2509.  Le bourdon, Amaury  
Concurrence consommation [Texte imprimé] / Virgine Coursiere - Plluntz; Elisabeth 
Flaicher-maneval; Amaury Le bourdon. - Paris : Editions Francis lefebvre, 2016. - 
1286 P. : ILL. ; 22 Cm. - (Mémento pratique). 
ISBN 9782368931370 

43088 

2510.  Bourget, Renaud  
La science juridique et le droit financier et fiscal [Texte imprimé] : étude historique et 
comparative de développement... / Renaud Bourget, Préf. Eugenio Simon Acosta. - 
Paris : édition Dalloz, 2012. - 1347 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Novelle bibliothéque de 
théses Volume 112). 
Bibliographie: P - P.: 1203 - 1272. Index: P - P.: 1273 - 1275. - ISBN 9782247115884 

04/0031456, 04/0031457 

2511.  Bourrié - Quenillet, Martine  
Droit et entreprise [Texte imprimé] : Tome 2 / Martine Bourrié - Quenillet. - Paris : 
Economica, 1997. - 272 P. : Couv.Ill.en coul. ; 24 x15cm. - (collection entreprise 1 er 
cycle). 
Bibliogr.: p 255 Index : p p. 261-265. - ISBN 2717834125 

04/0014058, 04/0014059 

2512.  Bousez, Francoise  
les contrats de travail à durée determinée [Texte imprimé] / Francoise Bousez. - Paris 
: LexisNexis, 2015. - 236 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Droit et professionnels. Droit Social). 
index: P. - P. : 227 -229. - ISBN 9782711018437 

43106 

2513.  Boushaba , zouhir  
Etre Algérien [Texte imprimé] : Hier, Aujourd hui et demain / zouhir Boushaba. - 
ALGER : MIMOUNI, [s.d]. - 253 p. : ill. ; 24 cm. 
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2514.  bouskia, Ahcéne  
Code de la banque et code des assurances [Texte imprimé] : Texes 
légslatifs,réglementaires et d 'application,annotations, jurisprence / Ahcéne bouskia, 
Ahcéne bouskia. - Algrer : Berti édition ; 2004 : [s.n], [s.d]. - 588 p. : couv encoul. ; 
20x14cm. 
9789961690697. - ISBN 9961690699 

04/0014093 

2515.  Bouskia, Aheéne  
L'infraction de change en droit Algerien [Texte imprimé] / Aheéne Bouskia. - 2 Ed. - 
Alger : éditions Houma, 2005. - 274 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9961668162 

04/0031257, 04/0031258 

2516.  Boussoumah , Mohamed  
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773/01-345-1, 773/02-345-1 



  مراد محمود , المواجدة  .2568
 - . 1.ط -. مراد محمود المواجدة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي 

  .سم 25; . إیض. : ص 302 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 9957161309ك .م.د.ر - .  302 - 291. : ? -. ?: ???????????? 

601/01-341-1, 601/02-341-1 

  مراد محمود , المواجدة  .2569
دار . : عمان - . 1.ط - . مراد محمود المواجدة] / نص مطبوع. [المسؤولیة المدنیة في عقود نقل التكنولوجیا

  .سم 25; . إیض. : ص 544 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع
 9957161316ك .م.د.ر - . 544 - 519: ?  -? : ???????????? 

149/01-343-1, 149/02-343-1 

  منتصر , النوایسة  .2570
دار : عمان  - . 1.ط -. منتصر النوایسة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة الرشوة في قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 143 -. 2012, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957326333ك .م.د.ر - . 143 - 141.: ? -? : ????????????

769/01-345-1, 769/02-345-1 

  أحمد دمحم فارس , النوایسة  .2571
: عمان  -. 1.ط - . أحمد دمحم فارس النوایسة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مبدأ عدم رجعیة القرارات اإلداریة 

  .مس 24; . إیض. : ص 171 -. 2012, دار الحامد للنشر والتوزیع
 9789957326500ك .م.د.ر - . 171 - 167.: ? -. ?: ????????????

453/01-342-1, 453/02-342-1 

  بسام عاطف , المھتار  .2572
مسؤولیة  -عقود النقل ] : نص مطبوع[معاھدة بروكسل وتعدیالتھا لتوحید بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1. ط -. الیاس ناصیف; اربسام عاطف المھت/ دعوى المسؤولیة  -الناقل 
  .سم24; . إیض. : ص 336 -. 2006

 7604629953ك .م.د.ر - . 321-326: ? - ? : ???????????? .

82/01-341-1, 82/02-341-1 

  المھتار، بسام عاطف   .2573
 -. 01.ط -. بسام عاطف المھتار) / نةشرح ومقار] : (نص مطبوع[المصطلحات المتقاربة في القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. 2006, ن.د: لبنان 
 9953005729ك .م.د.ر - . 373 - 367: ?  -? : ????????????  365 -  353: ?  -? : ????? 

D. 413-25/01, D. 413-25/02 

  صالح الدین , الھواري  .2574
 - . صالح الدین الھواري/ منھجیة لكتابة البحوث الجامعیة  دراسة] : نص مطبوع[كیف تكتب بحثا أو رسالة 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -]. ت.د[, دار ومكتبة الھالل: بیروت 
رقم  -. 9953755302ك .م.د.ر -. 204 - 185.: ? ?: ????????????. 184 -  153.: ? ?: ???????
 9789953755304معیاري 

132/01-001.4-1, 132/02-001.4-1 



  الھواري، بوشھیر   .2575
المدیة  -. بوشھیر الھواري; بلخوص حمزة] / نص مطبوع[النظام القانوني إلدارة السجون الجزائریة وإصالحھ 

قرص . + سم30×.سم21; . و122 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.111 - 112 ?????????? ?? :? .- ? :.114 - 118  
 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-02/01, M. 345-02/02 

  الھوارین ، أحمد عبد الفتاح   .2576
أحمد عبد الفتاح /  Crime scene - do not enter] = نص مطبوع[اإلثبات بالشھادة في جریمة القتل 

  .سم24; . إیض. : ص298 -. 2014, لدار وائ: عمان  -. الھوارین
 9789957910495ك .م.د.ر - .  297 - 285. : ? -. ?: ???????????? 

900/01-347-1, 900/02-347-1 

  یوسف أحمد , النوافلھ  .2577
. : ص 200 -. 2004, دار الثقافة: عمان  -. یوسف أحمد النوافلھ] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحق المؤلف 

 .سم24; ون غالف مل

497/01-346-1, 497/02-346-1 

  یوسف أحمد , النوافلة  .2578
: عمان  - . یوسف أحمد النوافلة/ في القانون األردني ] : نص مطبوع[حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 176 -. 2007, دار وائل للنشر
 7665119957ك .م.د.ر -. 159-164: ? -?: ???????????? 

486/01-347-1, 486/02-347-1 

  النوافلة، یوسف أحمد   .2579
] م.د[ -. یوسف أحمد النوافلة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنیة و المصرفیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 320 -]. ت.د[, ]ن.د: [

835/01-347-1, 835/02-347-1 

  سمیر , ودناأل  .2580
منشأة . : اإلسكندریة - . سمیر األودن] / نص مطبوع. [التعویض عن إصابة العمل في مصر و الدول العربیة

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 886 -. 2004, المعارف
 1120603977ك .م.د.ر

99/01-344-1 

  سمیر عبد السمیع , األودن  .2581
المھندس المعماري طبقا -اللمقاول -المالك ] : نص مطبوع[ء و الھدم للقائمین بالتدشین المسئولیة الجنائیة في البنا

البناء خارج خط  -البناء بدون ترخیص : أھم الجرائم المتعلقة باإلنشاءات : 1996لسنة 101لنصوص القانون 
 -. سمیر عبد السمیع األودن.. / .إستئناف أعمال البناء السابق وقفھا إداریا - البناء المخالف للمواصفات  -التنظیم 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2000, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :.247 - 248  - 

109/01-345-1 



  سمیر عبد السمیع , األودن  .2582
سمیر عبد / و إداریا  - ائیا و جن -مدنیا ] : نص مطبوع[مسؤولیة الطبیب الجراح و طبیب التخدیر و مساعدیھم 

  .سم 24; . إیض. : ص 502 -. 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. السمیع األودن
 977031269×ك .م.د.ر

193/01-345-1 

  سمیر عبد السمیع , األودن  .2583
] : مطبوع نص. [ضمان العیوب الخفیة التي تقع على عاتق بائع العقار ومشیدي البناء المقاولین والمھندسین

. 2000, مكتبة اإلشعاع. : اإلسكندریة -. سمیر عبد السمیع األودن.... / نطاق الضمان لمھندسى البناء والمقاولین
 .سم24; . إیض. : ص97 -

206/01-346-1, 206/02-346-1 

  سمیر عبد السمیع , األودن  .2584
منشأة : اإلسكندریة  -. عبد السمیع األودنسمیر ] / نص مطبوع[خطابات النوایا في مرحلة التفاوض على العقد 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص166 -. 2005, المعارف
 9139303977ك .م.د.ر

515/01-346-1, 515/02-346-1 

  سمیر عبد السمیع , األودن  .2585
 -. السمیع األودنسمیر عبد / یحوي ھذا الكتاب على قانون التوقیع اإللكتروني ] : نص مطبوع[العقد اإللكتروني 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 300 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 963203977×ك .م.د.ر -. 297 -  265.: ? ? : ???? ?????? 

580/01-346-1, 580/02-346-1 

  سمیر عبد السمیع , األودن  .2586
سمیر ] / نص مطبوع[التأمین اإلجتماعي و المسئولیة المدنیة الحق في التعویض بین تأمین حوادث السیارات و 

  .سم24; غالف ملون . : ص 236 -. 1999, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة: اإلسكندریة  - . عبد السمیع األودن
 ????????????? :? . ?. :233 - 234 

844/01-346-1, 844/02-346-1 

  أبوبكر محمود , الھوش  .2587
مؤسسة الثقافة : اإلسكندریة  -. أبوبكر محمود الھوش] / نص مطبوع[وشبكات المعلومات  دراسات في نظم

  .سم 24; . إیض. : ص 267 -. 2007, الجامعیة
 ???????????? : ?-  ? :.230 - 231  ????? : ?- ? : .233 - 267 

16/01-020-1, 16/02-020-1 

  أبوبكر محمود , الھوش  .2588
, مؤسسة الثقافة الجامعیة) : م.د( -. أبوبكر محمود الھوش] / نص مطبوع[ة المستقبل تقنیة المعلومات ومكتب

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -). ت.د(
 ???????????? : ?-  ? :270 - 271 

56/01-020-1, 56/02-020-1 



  سالم روضان , الموسوي  .2589
سالم روضان / زة بتطبیقات قضائیة دراسة مقارنة معز] : نص مطبوع[فعل اإلرھاب والجریمة اإلرھابیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. الموسوي
 9786144010273ك .م.د.ر - . 293 - 280.: ? - ? : ????????????. 279 - 267.: ? - ? : ???????

796/01-345-1, 796/02-345-1 

  سالم روضان , الموسوي  .2590
سالم / دراسة مقارنة معززة بتطبیقات قضائیة ] : نص مطبوع[ائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة جر

  .سم 24; . إیض. : ص 199 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . روضان الموسوي
 9786144011997ك .م.د.ر - . 194 - 187.: ? -? : ????????????

587/01-345-1, 587/02-345-1 

  الموسوي، سالم روضان   .2591
 -. سالم روضان الموسوي/ دراسة مقارنة معززة بتطبیقات قضائیة ] : نص مطبوع[أحكام الوقف و التولیة 

  .سم25; . إیض. : ص182 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت ; منشورات الحلبي الحقوقیة : سوریا 
 9786144018040ك .م.د.ر - . 173-178? -?.??????

987/01-347-1, 987/02-347-1 

  أحمد دمحم , اللوزي  .2592
دار : عمان  -. 1.ط -. أحمد دمحم اللوزي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجزائیة لتداول األوراق المالیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 208 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع
 9957163686ك .م.د.ر - . 208 - 203: ?  -? : ???????????? 

745/01-345-1, 745/02-345-1 

  دمحم خلیل , الموسى  .2593
دار وائل : عمان  - . 01.ط  - . دمحم خلیل الموسى] / نص مطبوع[استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 308 - . 2004, للنشر
 3488119957ك .م.د.ر -.:. ? ?: ????????????.

145/01-341-1, 145/02-341-1 

  الموسى، دمحم خلیل   .2594
دمحم ; دمحم یوسف علوان/ الجزء األول : المصادر و وسائل الرقابة ] : نص مطبوع[القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 336 -. 2005, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1. ط -. خلیل الموسى
 4066169957ك .م.د.ر -. 

160.1/01-341-1, 160.1/02-341-1 

  دمحم علي , األمین  .2595
: بیروت  -. دمحم علي األمین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني 

 .سم24; . ص 816 -. 1993, منشورات الحلبي الحقوقیة

591/01-346-1 

  سمیر , األمین  .2596
دار الكتب : مصر  - . 3.ط -. سمیر األمین/ معلقا علیھ بأحدث أحكام محكمة النقض ] : نص مطبوع[الس اإلف



  .سم 24; مجلد . : ص 614 -. 1999, القانونیة
 1522200977ك .م.د.ر - . 580 -579: ?  -?: ???????????? 

794/01-347-1, 794/02-347-1 

  یاسر دمحم فاروق , المنیاوي  .2597
دار . : اإلسكندریة -. یاسر دمحم فاروق المنیاوي] / نص مطبوع. [المسئولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة

  .سم 24; . إیض. : ص 520 -. 2008, الجامعة الجدیدة
 5361328977ك .م.د.ر -. 511 - 498: ?-? : ????????????

45/01-344-1, 45/02-344-1 

  إبراھیم , المنجي  .2598
التنظیم القانوني و العملي لدعوى : دعوى التعویض اإلداري] : نص مطبوع[عة اإلداریة الحدیثة الموسو

, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . إبراھیم المنجي/ الجزء الرابع : التعویض اإلداري أمام محاكم مجلس الدولة 
  .سم24; . ص 384 -. 2003

 9083017977ك .م.د.ر

391.4/01-347-1 

  إبراھیم , نجيالم  .2599
الجزء الثالث : القضاء المستعجل و التنفیذ أمام محاكم مجلس الدولة ] : نص مطبوع[الموسوعة اإلداریة الحدیثة 

  .سم24; . ص 556 - . 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . إبراھیم المنجي/ 
 2054703977ك .م.د.ر

391.3/01-347-1 

  إبراھیم , المنجي  .2600
دراسة عملیة إلجراءات التقاضي أمام مجلس : المرافعات اإلداریة] : نص مطبوع[إلداریة الحدیثة الموسوعة ا

  .سم24; . ص 939 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. إبراھیم المنجي/ الجزء الثاني : الدولة 
 506003977ك .م.د.ر

391.2/01-347-1 

  إبراھیم , المنجي  .2601
التعلیق على نصوص قانون مجلس الدولة في ضوء آراء الفقھ و ] : نص مطبوع[الحدیثة الموسوعة اإلداریة 

منشأة : اإلسكندریة  -. 2.ط - . إبراھیم المنجي/ الجزء األول : أحكام و فتاوى القضاء اإلداري التاریخي
 .سم24; . ص 1250 -. 2003, المعارف

391.1/01-347-1 

  دمحم , المنجى  .2602
. اإلسكندریة -. 3.ط -. دمحم المنجى. / 1992/ 22منازعات الحیازة الوقتیة طبقا للقانون] : طبوعنص م. [الحیازة

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص400 - . 1993, منشأة المعارف: 
 9770301264ك .م.د.ر

109/01-346-1 

  دمحم , المنجى  .2603
مراحل  - ن العقود بسبب إخالل بركن من أركان العقد دعوى بطال] : نص مطبوع[موسوعة الدعاوى العملیة 



. : ص 669 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم المنجى... / الدعوى من تحریر الصحیفة إلى الطعن 
  ).9; الكتب القانونیة ( -. سم 24; . إیض

 9770304247ك .م.د.ر

62/01-347-1, 62/02-347-1 

  أحمد , المھدي  .2604
 -دور النشر الصحفي في الرأي العام و مدى تأثیره في المجتمع ] : نص مطبوع[ئم الصحافة و النشر جرا

أحمد ... / جرائم الصحافة -واجبات الصحفي والتزاماتھ القانونیة  -الحصانة القانونیة التي یتمتع بھا الصحفي 
  .سم 24; . إیض. : ص 543 - . 2005, دار الكتب القانونیة. : مصر -. أشرف شافعي, المھدي

 9773860531ك .م.د.ر

246/01-345-1 

  ابراھیم , المنجي  .2605
االختصاص القضائي : دراسة عملیة إلجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة ] : نص مطبوع[المرافعات اإلداریة 

. : ص 964 -. 1999, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 1.ط - . ابراھیم المنجي.......... / لمحاكم مجلس الدولة
  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض

 506003977×ك .م.د.ر

73/01-347-1, 73/02-347-1 

  بركات كامل , المھیرات  .2606
, دار الفكر. : عمان -. 1.ط -. بركات كامل المھیرات] / نص مطبوع. [األمن السیاحي والتشریعات السیاسیة

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2009
 9789957076146ك .م.د.ر - . 320 - 316.: ? -? : ????????????

181/01-343-1, 181/02-343-1 

  النمر ، ولید سلیم   .2607
, دار الفتح للطباعة والنشر. : اإلسكندریة - . ولید سلیم النمر] / نص مطبوع. [حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة

 .سم 24; . إیض. : ص 269 -. 2013-2014

924/01-341-1, 924/02-341-1 

  أبو العال على أبوالعال , النمر  .2608
أبو العال على ] / نص مطبوع[االختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصریة و تنفیذ األحكام األجنبیة في مصر 

  .سم24; . إیض. : ص 196 - . 2003, دار الكتب: مصر  - . أبوالعال النمر
 9770439037ك .م.د.ر

426/01-341-1, 426/02-341-1 

  دمحم رضا , النمر  .2609
دمحم رضا ... / دراسة تحلیلیة مقارنة في النظام القضائي] : نص مطبوع[مسئولیة الدولة عن أخطاء القضاء 

  .سم 25; . إیض. : ص 420 -. 2010, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط -. النمر
 9789776223212ك .م.د.ر - . 416 - 400: ?  -? : ???????????? 

709/01-347-1, 709/02-347-1 



  النمر، دمحم رضا   .2610
 - . 1.ط - . دمحم رضا النمر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مسئولیة الدولة عن التعویض عن أخطاء القضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 464 -. 2011, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9789773791205ك .م.د.ر - . 461 - 445.: ? -? : ????????????

829/01-347-1, 829/02-347-1 

  النمر، سلیم ولید   .2611
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . سلیم ولید النمر] / نص مطبوع[حقوق الطفل بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 212 -. 2013, الجدیدة
???????????? : ?- ? :.207 - 210 . 

873/01-341-1, 873/02-341-1 

  المھري، دمحم   .2612
: الجزائر  - . سارة مسعودي, دمحم المھري] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة الستثمار العقار الفالحي في الجزائر 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 120 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .طمضغو

???????????? :? .- ? :.110 - 117.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-576/01, M. 346-576/02 

  أحمد خلیفة , الملط  .2613
, دار الفكر الجامعي. : ندریةاإلسك -. أحمد خلیفة الملط/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجرائم المعلوماتیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 598 -. 2006
 ???????????? : ?- ? :.565 - 586 

318/01-345-1, 318/02-345-1 

  صالح , المنزالوى  .2614
دار : اإلسكندریة  -. صالح المنزالوى] / نص مطبوع[القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة 

  .سم24; . إیض. : ص 476 - . 2006, دة للنشرالجامعة الجدی
 9773282112ك .م.د.ر -. 435-465: ? -?: ????????????

248/01-341-1, 348/02-341-1 

  صالح جاد , المنزالوى  .2615
] / نص مطبوع[اإلختصاص القضائى بالمنازعات الخاصة الدولیة واإلعتراف و التنفیذ الدولى لألحكام األجنبیة 

 .سم24; . إیض. : ص 303 - . 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة  - . منزالوىصالح جاد ال

442/01-341-1, 442/02-341-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2616
یتضمن التعدیالت الجدیدة لقانون الشھر ] : نص مطبوع. [إجراءات الشھر العقاري و المحررات الواجبة الشھر

; . إیض. : ص 390 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -. ويعبد الحمید المنشا........ / العقاري
 .سم24

1460/01-346-1, 1460/02-346-1 



  عبد الحمید , المنشاوي  .2617
ویتضمن مضمون كل جریمة وأركانھا وعقوبتھا ونصوصھا ] : نص مطبوع[جرائم التشرد و التسول 

صافھا، وتعلیمات النیابات المتعلقة بھا، وعقوبة الوضع تحت مراقبة التشریعیة، ومبادئھا القانونیة، وقیودھا وأو
, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة  -. عبد الحمید المنشاوي... / البولیس القضائیة ، واإلداریة، ومدى دستوریة

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 160 -). ت.د(

140/01-345-1 

  د الحمید عب, المنشاوي  .2618
التغیرات الرمیة التي تحدث عقب الوفاة ] : نص مطبوع[الطب الشرعي و دوره الفني في البحث عن الجریمة 

 -حوادث الحریق وأسبابھا وطرق كشفھا  -، الجروح وأنواعھا وأسبابھا )تحقیق الشخصیة(واإلستعراف 
. ص 1072 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: كندریة اإلس -. عبد الحمید المنشاوي.... / اإلسفكسیا بأنواعھا المختلفة

 .سم 24; . إیض: 

71/01-345-1, 71/02-345-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2619
إجراءات التحقیق بمعرفة مأمور الضبط القضائي، والنیابة العامة طبقا ] : نص مطبوع[أصول التحقیق الجنائي 

جب إستظھارھا في نحقیق جرائم الرشوة واإلختالس واإلستالء على العناصر الوا - للتعلیمات القضائیة للنیابات 
عبد الحمید ... / المال العام والتزویر ومقاومة السلطات والتجمھر والقتل العمد والحریق العمد واإلغتصاب

 .سم 24; . ص 363 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . المنشاوي

254/01-345-1, 254/02-345-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2620
یتضمن مضمون كل جریمة وأركانھا وعقوبتھا وأسباب ] : نص مطبوع[جرائم القذف و السب و إفشاء األسرار 

اإلباحة فیھا وحدود حق النشر في الصحف، والنقد المباح والحصانة البرلمانیة، والدفاع أمام المحاكم، والقذف 
. : اإلسكندریة -. عبد الحمید المنشاوي... / أو المطبوعات، وإثبات وقائع القذفبطریق النشر في إحدى الجرائد 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 157 - . 2005, دار الفكر الجامعي

351/01-345-1, 351/02-345-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2621
، و تبدید الحجوزات ، و سرقة المستندات یتضمن جرائم خیانة األمانة ] : نص مطبوع[جرائم خیانة األمانة 

المقدمة للمحكمة ، وائتمان التوقیع على بیاض ، وعقوباتھا، وتطبیقاتھا القضائیة ومایجوز التصالح فیھ من ھذه 
عبد الحمید ... / 174مكررا المضافة إلى قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم  18الجرائم طبقا للمادة 

 .سم 24; . إیض. : ص 225 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : كندریةاإلس - . المنشاوي

386/01-345-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2622
یتضمن جرائم المرور و ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  155جرائم المرور طبقا آلخر تعدیالتھا بالقانون رقم 

لسنة  155طبقا آلخر تعدیالتھ بالقانون رقم  1973ة لسن 66عقوبتھا و قیودھا و أوصافھا، ونصوص القانون رقم 
دار . : اإلسكندریة -. 1.ط - . عبد الحمید المنشاوي... / 2777والئحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم  1999

  .سم 24; . ص 267 -. 2003, الفكر الجامعي
 9775946174ك .م.د.ر

389/01-345-1, 389/02-345-1 



  لحمید عبد ا, المنشاوي  .2623
 - 1992لسنة  38حمایة الملكیة الفكریة وأحكام الرقابة على المصنفات طبقا للتعدیالت الواردة بالقوانین رقمي 

ویتضمن المصنفات التي یحمیھا القانون وحقوق المؤلف والحمایة القانونیة ] : نص مطبوع. [1994لسنة  29
 24; . إیض. : ص168 -. 2001, دار الفكرالجامعي. : اإلسكندریة -. عبد الحمید المنشاوي.... / المقررة لھا

  .سم
 ???????????? :? : .167 

108/01-346-1, 108/02-346-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2624
عبد الحمید ] / نص مطبوع... [في ضوء الفقھ و القضاء 1999لسنة  17التعلیق على القانون التجاري الجدید رقم 

  .سم24; غالف ملون . : ص 800 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . المنشاوي
 0132703977ك .م.د.ر

527/01-346-1, 527/02-346-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2625
 6التعلیق على قانون المرافعات في المواد المدنیة و التجاریة و اإلداریة طبقا للتعدیالت الواردة في القوانین 

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. عبد الحمید المنشاوي] / نص مطبوع... [.2000لسنة  23،  1991لسنة
 .سم24; . إیض. : ص 742 -. 2004, الجامعیة

312/01-347-1, 312/02-347-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2626
عبد / ... أحكام الحجز اإلداري و منازعاتھ في ضوء الفقھ و القضاء] : نص مطبوع[الوسیط في الحجز اإلداري 

المكتبة ( - . سم24; غالف ملون . : ص 420 -). دت(, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة  -. الحمید المنشاوي
  ).القانونیة

 ???????????? :?- ? :409-411 

439/01-347-1, 439/02-347-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2627
] / نص مطبوع................ [صیغ القانونیة المتعلقة بھا األصول العملیة في قضاء التنفیذ و المآخذ القضائیة و ال

 ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . ص 372 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عبد الحمید المنشاوي

450/01-347-1, 450/02-347-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2628
لسنة 1المدنیة و التجاریة و اإلداریة طبقا آلحر تعدیالتھ بالقانون رقم التعلیق على قانون المرافعات في المواد 

دار المطبوعات : القاھرة  -. عبد الحمید المنشاوي] / نص مطبوع.... [في ضوء أحدث أحكام النقض 2000
  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 968 -. 2007, الجامعیة

 ??????? :? - ? :733 -936 

504/01-347-1, 504/02-347-1 

  عبد الحمید , المنشاوي  .2629
المعدل  1994لسنة  27التحكیم الدولي و الداخلي في المواد المدنیة و التجاریة و اإلداریة طبقا للقانون رقم 

إتفاق التحكیم، ومنازعاتة وشروط إنعقاده وتنفیذه وإنتھاؤه : یتضمن] : نص مطبوع[ 2000لسنة  9بالقانون رقم 
 336 -. 2003, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة  -. عبد الحمید المنشاوي... / ئة التحكیموفسخھ وأثاره وھی



  .سم 24; . إیض. : ص
 9775125278ك .م.د.ر -. 

117/01-341-1, 117/02-341-1 

  فایز السید , اللمساوي  .2630
في )المحاكمة الجنائیة -حقیق الت -في مرحلة اإلستدالل ] : (نص مطبوع[اإلدعاء المدني في الدعوى الجنائیة 

شامال أحقیة المضرور من الجریمة في اإلدعاء بحقوقھ المدنیة  1998لسنة  174ضوء أحدث التعدیالت بالقانون 
. : القاھرة -. 3.ط - . أشرف فایز اللمساوي, فایز السید اللمساوي... / أحقیة المتھم في مواجھة اإلدعاء المدني -

  ).مجموعة اللمساوي القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 293 -. 2005, القانونیة المركز القومي لإلصدارات
 ???????????? : ?- ? :.253 - 272 

308/01-345-1, 308/02-345-1 

  فایز السید , اللمساوي  .2631
... / القراروفق أحدث تعدیالتھا ب] : نص مطبوع[مجموعة اللمساوي القانونیة التعلیمات القضائیة للنیابة العامة 

, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: اإلسكندریة  -. 2.ط -. أشرف فایز اللمساوي, فایز السید اللمساوي
 .سم24; غالف ملون . : ص 472 -. 2005

332/01-347-1, 332/02-347-1 

  اللمساوي، أشرف فایز   .2632
 - . أشرف فایز اللمساوي] / نص مطبوع[الدولیة القاضي الطبیعي بین الشریعة اإلسالمیة والتشریعات العربیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 374 - . 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونیة. : عابدین -. 1.ط
 97762231815ك .م.د.ر

827/01-347-1, 827/02-347-1 

  المنشاوي، عبد الحمید   .2633
دار : القاھرة  -. عبد الحمید المنشاوي] / نص مطبوع[ة إشكاالت التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة و اإلداری

  .سم 24; . إیض. : ص 300 -. 2014, الفكر العربي
 9789773791609ك .م.د.ر

954/01-347-1, 954/02-347-1 

  حسن النیداني , األنصاري  .2634
 -. األنصاري حسن النیداني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للحقوق الدستوریة للخصم 

  .سم24; . إیض. : ص 330 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 ???????????? :? .- ? :.299 - 315 . 

221/01-342-1, 221/02-342-1 

  ولید عودة , الھمشري  .2635
 -. 01.ط -. ة الھمشريولید عود/ اإللتزامات المتبادلة والشروط التقییدیة ] : نص مطبوع[عقود نقل التكنولوجیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2009, دار الثقافة: عمان 
 9957164652ك .م.د.ر -. 336-  329.: ? ? : ????????????  326-  315.:? ? : ??????? 

916/01-346-1, 916/02-346-1 



  ابتسام سعید , الملكاوي  .2636
, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط -. ابتسام سعید الملكاوي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [جریمة تلویث البیئة

  .سم24; . إیض. : ص 144 -. 2008
 4320169957ك .م.د.ر - . 139-143: ?- ?: ????????????? 

86/01-344-1, 86/02-344-1 

  المنظمة العربیة   .2637
القاھرة  -. المنظمة العربیة...... / بحوث و أوراق : القواعد و اإلعداد و الصیاغة ] : نص مطبوع[العقود الدولیة 

 .سم29; . إیض. : ص304 -. 2013, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: 

878/01-341-1, 878/02-341-1 

  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   .2638
دوات التي بحوث وأوراق عمل الملتقیات والن: الفساد اإلداري والمالي في الوطن العربي, أعمال المؤتمرات

] / نص مطبوع[حول سبل مكافحة الفساد اإلداري والمالي في الوطن العربي  2007عقدتھا المنظمة خالل عام 
 30; . إیض. : ص 312 -. 2008, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة

  .سم
 2008, أعمال المؤتمرات: في 

69/01-340/P 

  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   .2639
الحكم المحلي والبلدیات في ظل " ملتقى ] : نص مطبوع[البلدیات والمحلیات في ظل األدوار الجدیدة للحكومة 

, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة" / األدوار الجدیدة للحكومة 
  .سم 29; . إیض. : ص 321 -. 2009

 2009, البلدیات والمحلیات في ظل األدوار الجدیدة للحكومة: في 

46-342-04/051 

  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   .2640
المنظمة / غسیل األموال  -اإلختالس  -الرشوة ] : نص مطبوع[األطر القانونیة والثقافة التنظیمیة لمكافحة الفساد 

; . إیض. : ص 370 -. 2013, منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. میة اإلداریةالعربیة للتن
 .سم 29

953/01-345-1, 953/02-345-1 

  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   .2641
وات التي بحوث وأوراق عمل الملتقیات والند] : نص مطبوع[النظم والقواعد القانونیة للتجارة اإللكترونیة 

المنظمة / عقدتھا المنظمة حول موضوعات التجارة اإللكترونیة والمعامالت الرقمیة وعقود اإلستثمار الدولیة 
  .سم 26; . إیض. : ص 404 - . 2008, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. العربیة للتنمیة اإلداریة

???????????? :? .- ?:.403 - 404 . 

1395/01-346-1, 1395/02-346-1 

  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   .2642
ورشة عمل  -بحوث وأوراق عمل ] : نص مطبوع[آلیات مكافحة الفساد والرشوة في األجھزة الحكومیة العربیة 

/  2009الجمھوریة اللبنانیة ، مایو  - ، بیروت " حمایة المال العام والحد من ممارسات الرشوة واإلختالس" 
 29; . إیض. : ص 391 -. 2010, المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة  -. لمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریةا

 .سم



1024/01-345-1, 1024/02-345-1 

  دمحم دمحم , األلفى  .2643
: القاھرة  -. 1.ط -. دمحم دمحم األلفى] / نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة عن الجرائم األخالقیة عبر اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2005, المكتب المصري الحدیث
 9772091224ك .م.د.ر - . 212 - 207.: ? -? : ????????????

437/01-345-1 

  دمحم عبد الحمید , األلفي  .2644
الحمید  دمحم عبد] / نص مطبوع[الدفع بالعذر القھري في قانون اإلجراءات الجنائیة وفقا لقضاء محكمة النقض 

 .سم 24; . ص 201 - . 2004, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . األلفي

311/01-345-1, 311/02-345-1 

  دمحم عبد الحمید , األلفي  .2645
دمحم عبد ] / نص مطبوع[جرائم التزییف و التقلید و التزویر في قانون العقوبات وفقا ألحدث أحكام محكمة النقض 

 .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -  .الحمید األلفي

309/01-345-1, 309/02-345-1 

  دمحم عبد الحمید , األلفي  .2646
جرائم الحیازة و إنتھاك حرمة ملك الغیر وفقا ألحدث أحكام محكمة النقض و التعلیمات العامة للنیابات و الصیغ 

. ص 246 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. دمحم عبد الحمید األلفي ] /نص مطبوع[القانونیة 
 .سم 24; 

321/01-345-1 

  عادل ماھر , األلفى  .2647
 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة. : الإلسكندریة  - . عادل ماھر األلفى] / نص مطبوع. [الحمایة الجنائیة للبیئة

  .سم 24; . إیض. : ص 620
 9773285081ك .م.د.ر - . 609 - 585.: ? ? : ?????????? ?.

137/01-343-1, 137/02-343-1 

  صالح , الناھي  .2648
; دار الثقافة : عمان  -. نائل عبد الرحمن, دمحم صبحي نجم, صالح الناھي] / نص مطبوع[القانون في حیاتنا 

  .سم 24 ;غالف ملون . : ص 226 -. 2005, ]ن.د: [الدار العلمیة للنشر 
 8306169957ك .م.د.ر -. 219-221: ? -?: ????????????

71/01-340-1, 71/02-340-1 

  دمحم دمحم , الھادي  .2649
 - . 1995, المكتبة األكادیمیة: القاھرة  - . دمحم دمحم الھادي] / نص مطبوع[أسالیب إعداد وتوثیق البحوث العلمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 415
 ???????????? :?-  ?:.409-415 

35/01-001.4-1 



  الماجد، خالد   .2650
الشبكة : بیروت  -. 1.ط -. خالد الماجد] / نص مطبوع[التصرف في المال العام حدود السلطة في حق األمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2013, العربیة لألبحاث والنشر
 9789953533988ك .م.د.ر - .  416 - 395.: ? -. ?: ????????????

1388/01-346-1, 1388/02-346-1 

  الھاجري، فھد مبارك   .2651
فھد مبارك /  Administrative contrats via the internet] = نص مطبوع[العقود اإلداریة عبر اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2014, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . الھاجري
 9789957169802ك .م.د.ر -. 176 -169.: ?-.?: ????????????

595/01-342-1, 595/02-342-1 

  سلیمان , الناصري  .2652
المكتب : اإلسكندریة  - . سلیمان الناصري] / نص مطبوع[المدخل للعلوم القانونیة مقارنة بالقوانین العربیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 220 -. 2005, الجامعي الحدیث

113/01-340-1 

  دریس عبد القادر الالفي ،إ  .2653
إدریس عبد القادر ; حمید جاعد محسن الدلیمي] / نص مطبوع[أساسیات البحث المنھجي في الدراسات اإلعالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 174 -. 2008, دار الكتب الوطنیة: لیبیا  -. 1.ط -. الالفي
 9959241106ك .م.د.ر - . 169-171: ?  -?: ???????????? 

8/01-001.4-1 

  دمحم , الالفي  .2654
] : م.د[ -. 02.ط - . منصور میالد یونس, دمحم الالفي] / نص مطبوع[مذكرات في مادة تاریخ النظم القانونیة 

 ).منشورات الجامعة المفتوحة( -. سم 24; . إیض. : ص 218 -. 1997, الجامعة المفتوحة

9/01-340-1, 9/02-340-1 

  إبراھیم إسماعیل , الوھب  .2655
, مكتبة لبنان: بیروت  - . 3.ط -. إبراھیم إسماعیل الوھب/ عربي  -إنجلیزي ] : نص مطبوع[موس القانوني القا

 .سم 24; غالف ملون . : ص 382 -. 1988

D3690 

  المتولي سالمة ، كمال طلبة   .2656
. ة المتولي سالمةكمال طلب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ B.O.Tاإلتجاھات الحدیثة في عقود البناء والتشغیل 

  .سم 25; . إیض. : ص 347 -. 2015, مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع: مصر  - . 1.ط -
 9789776504189ك .م.د.ر - . 342 - 319. : ? -. ?: ???????????? 

1498/01-346-1, 1498/02-346-1 

  محمود حسین , الوادي  .2657
 - الفرص  -التحدیات ] : نص مطبوع[لقرن الحادي والعشرین قضایا إقتصادیة وإداریة معاصرة في مطلع ا

مكتبة المجمع العربي : عمان  -. 1.ط - . إیھاب نظمي إبراھیم, محمود حسین الوادي/ الجزء الثالث : اآلفاق 



  .سم 25; . إیض. : ص 599 -. 2009, للنشر والتوزیع
 ???????????? :? .- ? :.597 - 599 . 

400/01-342-1 

  لمبارك الزواھرة ، عمر عبد هللا ا  .2658
عمر عبد هللا المبارك ] / نص مطبوع[المتغیرات اإلقتصادیة و أثرھا على السلوك الجرمي و األنحراف 

  .سم24; . إیض. : ص204 -. 2013, دار الحامد: عمان  - . الزواھرة
 9789957325374ك .م.د.ر - .  204 - 189. : ? -. ?: ??????????? 

903/01-345-1, 903/02-345-1 

  فاروق , األباصیري  .2659
 -. فاروق األباصیري/ دراسة فقھیة و قضائیة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للعادة المھنیة في عالقات العمل 

  .سم24; . إیض. : ص 296 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: مصر 
 9770461741ك .م.د.ر - .  286 - 277. : ? -. ?: ???????????? 

285/01-347-1, 285/02-347-1 

  دمحم عبد الكریم , الوافي  .2660
: لیبیا  -. 3.ط - . دمحم عبد الكریم الوافي] / نص مطبوع[منھج البحث في التاریخ والتدوین التاریخي عند العرب 

  .سم 24; . إیض. : ص 359 - . 2008, دار الكتب الوطنیة
 9959241483ك .م.د.ر -. 339-351.: ? ?: ???????????? 

14/01-001.4-1, 14/02-001.4-1 

دار ھومة : الجزائر  -. ]نص مطبوع[اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة في القانون الجزائري   .2661
  .سم 22; . إیض. : ص 317 -. 2017, للطباعة والنشر والتوزیع

 9789931032427ك .م.د.ر - . 312 - 307.: ? -. ?: ????????????

1007/01-347-1, 1007/02-347-1 

  دمحم زید , األبیاني بك  .2662
 .سم 24; . مجلد. : ص 216 -. س.د, .ن.د. : م.د -. دمحم زید األبیاني بك] / نص مطبوع[كتاب مباحث الوقف 

1178/01-346-1, 1178/02-346-1 

  اإلتحاد البرلماني اإلفریقي   .2663
اإلتحاد البرلماني /  27و المؤتمر العام ال 45اللجنة التنفیذیة ال] : نص مطبوع[اإلتحاد البرلماني اإلفریقي 

 - . سم 30; . إیض. : ص 101 - . 2001دیسمبر  1/نوفمبر 27, المؤسسة الوطنیة للنشر: الجزائر  -. اإلفریقي
  ).عدد خاص; مجلس األمة (

 تصدر كل شھرین

01/ 340- 27-خ ع /P 

  اإلتحاد العام للعمال الجزائریین   .2664
 Statut et resolutions] = نص مطبوع[القانون األساسي و اللوائح المصادق علیھا من قبل المؤتمر التاسع 

adoptés par le 9 éme congrés national  /اإلتحاد العام : الجزائر  -. اإلتحاد العام للعمال الجزائریین
 .سم 21; . ص 298 -. 1994, للعمال الجزائریین



976/01-347-1 

  علي دمحم , المبیبضین  .2665
دار الثقافة : عماتن  - . 01.ط -. علي دمحم المبیبضین] / نص مطبوع[الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2010, للنشر و التوزیع
 1503169957ك .م.د.ر - . 304 - 299.: ? ? : ???????????? 

684/01-345-1, 684/02-345-1 

  اللبدي، نزار عوني   .2666
 - . 2015, دار دجلة: عمان  -. 01.ط - . نزار عوني اللبدي] / نص مطبوع[األمن البیئي و إدارة النفایات البیئیة 

  .سم24; . إیض. : ص276
 9789957713591ك .م.د.ر - .  276 - 273. : ? -. ?: ???????????? 

241/01-344-1, 241/02-344-1 

  اللبدي، نزار عوني   .2667
 - . 01.ط - . نزار عوني اللبدي/ إستغالل الموارد الطبیعیة و الطاقة المتجددة ] : نص مطبوع[التنمیة المستدامة 

  .سم24; . إیض. : ص312 -. 2015, دار دجلة: عمان 
 9789957713966ك .م.د.ر

242/01-344-1, 242/02-344-1 

  یوسف , یضاألب  .2668
دار . : اإلسكندریة - . 1.ط -. یوسف األبیض] / نص مطبوع[بحوث التزییف و التزویر بین الحقیقة و القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 664 -. 2006, المطبوعات الجامعیة

288/01-345-1, 288/02-345-1 

  خدیجة , النبراوي  .2669
 - . 1.ط - . خدیجة النبراوي... / و الطفل حتى البلوغ حق] : نص مطبوع[موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم 

  .سم 25; . إیض. : ص 710 -. 2006, دار السالم للنشر والتوزیع: اإلسكندریة 
 9773423468ك .م.د.ر - . 697 - 685: ?  -? : ???????????? 

28/01-348-1 

  طارق سالمة , الوراورة  .2670
طارق سالمة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ق اإلستثمار تجنس العربي وفقا لقانون الجنسیة وعن طری

  .سم 24; . إیض. : ص192 -. 2004, دار وائل للنشر: عمان  -. 1. ط -. الوراورة
 9504119957ك .م.د.ر - . 184 - 173.: ? -. ?: ???????????? 

118/01-342-1, 118/02-342-1 

  دمحم عبد هللا , الوریكات  .2671
موضوع علم اإلجرام وأسالیب البحث فیھ  - المدخل إلى دراسة علم اإلجرام ] : نص مطبوع[ مبادئ علم اإلجرام

دار وائل : عمان  -. 01.ط - . دمحم عبد هللا الوریكات......... / النظریة العلمیة في تفسیر الظاھرة اإلجرائیة  -
  .سم 24; . إیض. : ص 375 -. 2007, للنشر و التوزیع

 9789957117337ك .م.د.ر - . 364 - 361: .? ? : ???????????? 

651/01-345-1, 651/02-345-1 



  دمحم عبد هللا , الوریكات  .2672
موضوع علم اإلجرام و  -المدخل إلى دراسة علم اإلجرام ] : نص مطبوع[أصول علمي اإلجرام و العقاب 

 466 -. 2009, وائل للنشر و التوزیع دار: عمان  - . 1.ط -. دمحم عبد هللا الوریكات...... / أسالیب البحث فیھ 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789957117702ك .م.د.ر -. 451-460: ? -?: ???????????? 

621/01-345-1, 621/02-345-1 

  دمحم عبد هللا , الوریكات  .2673
انون دراسة مقارنة مع الق] : نص مطبوع[أثر الردع الخاص في الوقایة من الجریمة في القانون األردني 

 284 -. 2007, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. دمحم عبد هللا الوریكات/ اإلیطالي والقانون المصري 
  .سم 24; . إیض. : ص

 ???????????? : ?-  ? :281 - 283 

666/01-345-1, 666/02-345-1 

  دمحم عبد هللا , الوریكات  .2674
دمحم عبد هللا ... / علم العقاب، تطور الفكر العقابي في العصر الحدیث أولیات] : نص مطبوع[مبادئ علم العقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 301 -. 2009, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الوریكات
 9789957117726ك .م.د.ر - . 297 - 289.: ?.? -. ?: ????????????

746/01-345-1 

  عاید عواد , الوریكات  .2675
, دار الشروق للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط - . عاید عواد الوریكات] / نص مطبوع[علم الجریمة  نظریات

 .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2004

260/01-345-1, 260/02-345-1 

  أحمد , الورفلي  .2676
 -. 2006, دیثالمكتب الجامعي الح: القاھرة  -. أحمد الورفلي] / نص مطبوع[توزیع أرباح الشركات التجاریة 

  .سم24; ص 473
???????????? : ?.? :448 - 473 

843/01-346-1, 843/02-346-1 

كلیة الحقوق : الجزائر  -. ]نص مطبوع[الوسائل القانونیة المستقطبة لإلستثمار األجنبي في الجزائر   .2677
  .قرص مضغوط+  .سم 31× . سم 21; . و 162 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.145 - 159.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658 -64/01, M. 658 -64/02 

  غالیة ریاض , النبشة  .2678
, غالیة ریاض النبشة] / نص مطبوع[بالي سمیر فرنان ; حقوق الطفل بین القوانین الداخلیة واإلتفاقیات الدولیة

  .سم 25; . إیض. : ص 379 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . سمیر فرنان بالي
 9786144010099ك .م.د.ر - . 371 - 367: ?  -? : ???????????? 

684/01-341-1, 684/02-341-1 



  المبزغ ،فؤاد   .2679
جلسات الحوار مع  -الرئیس زین الدین العابدین بن علي یجدد اھتمامھ بنشاط مجلس النواب سیادة , الحیاة النیابیة

 48 -. 2005, مجلس النواب: تونس  -. فؤاد المبزغ/  LA Vie parementaire] = نص مطبوع[الحكومة 
  .إیض. : ص

  تحدیث مستمر
 الحیاة النیابیة: محتوي في 

57/01 340-58- ع /P 

  الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث الجامعي   .2680
المؤتمر العربي األول حول الجامعات والمؤسسات البحثیة ودورھا في أنشطة البحث , مجمع النصوص العلمیة

إتحاد , الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث الجامعي] / نص مطبوع[بالجزائر  2000ماي  23-21والتطویر من 
إتحاد مجالس البحث ] : م.د: [الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث الجامعي : الجزائر  - . بيمجالس البحث العلمي العر

  .سم 27; . إیض. : ص 335 -. 2000ماي , العلمي العربیة
  تواترات غیر معروفة

 23- 21المؤتمر العربي األول حول الجامعات والمؤسسات البحثیة ودورھا في أنشطة البحث والتطویر من : في 
 2000ماي , بالجزائر 2000ماي 

05-370-04/051 

  دمحم إبراھیم خیري , الوكیل  .2681
دمحم إبراھیم خیري / ي إرساء مؤسسات المجتمع المدني ] : نص مطبوع[دور القضاء اإلداري و الدستوري ف 

  .سم 24; . إیض. : ص 1387 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. 1.ط -. الوكیل
 1025379977ك .م.د.ر - .  1371 - 1334.: ? -. ?:???????????? 

233/01-342-1, 233/02-342-1 

  دمحم إبراھیم خیري , الوكیل  .2682
دمحم إبراھیم / فى ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء ] : نص مطبوع[التظلم اإلداري و مسلك اإلدارة اإلیجابي 

  .سم24; . إیض. : ص 256 -. 2008, دار الفكر: ریة اإلسكند -. 1.ط -. دار الفكمر:االسكندریة, خیري الوكیل
 9047379977ك .م.د.ر - .  252 - 249.: ? -. ?: ???????????? 

323/01-342-1, 323/02-342-1 

  عمرو إبراھیم , الوقاد  .2683
ار د: اإلسكندریة  - . عمرو إبراھیم الوقاد] / نص مطبوع[الغلط في القانون في ضوء أحكام القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 101 -. 2001, الكتب المصریة
???????????? : ?- ? :.93 - 97 

118/01-345-1, 118/02-345-1 

  المحمود العلواني ، محمود صالح   .2684
محمود صالح المحمود / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العرف وأثره في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 215 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - .1.ط -. العلواني
 9786144018019ك .م.د.ر - . 205 - 199. : ? -. ?: ???????????? 

1491/01-346-1, 1491/02-346-1 

  عبد المنعم , المیالدي  .2685
. 2007, مؤسسة شباب الجامعة: یة اإلسكندر -. عبد المنعم المیالدي] / نص مطبوع[المكتبة المدرسیة ..القراءة 



  .سم 24; . إیض. : ص 214 -
????????????: 

82/01-020-1 

  اللجنة الوطنیة اإلستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان   .2686
والذي فعلناه من الخیر ] : (...)وثیقة خطیة ثنائیة البعد) [مع اإلحالة إلى الجزائر(أھم الصكوك الدولیة واإلقلیمیة 

اللجنة الوطنیة اإلستشاریة ... / ین ھو شيء الزم علینا بمقتضى الشریعة المحمدیة وحقوق اإلنسانمع المسیحی
المراجع ( - . سم 31; . إیض. : و 225 -. 2016, قصر الشعب. : الجزائر -. 2.ط -. لترقیة حقوق اإلنسان

  ).األساسیة في مجال حقوق اإلنسان
 9789961979266 ك.م.د.ر -. 2016: قصر الشعب : قانون دولي 

R. 341-01/01, R. 341-01/010 

  اللجنة القانونیة   .2687
 code civil= طبعة جدیدة مع آخر التعدیالت ] : نص مطبوع[القانون المدني في ظل اإلجتھادات القضائیة 

annotations et jurisprudence mis a jours 2007  /2009, دار اإلعالم: الجزائر  -. اللجنة القانونیة .- 
  .سم 14; . إیض. : ص 269

 9789947923283ك .م.د.ر -. ???????? ??????? ?????????

1533/01-346-1 

  اللجنة العلمیة للملتقى   .2688
اللجنة / الجزء األول ] : نص مطبوع" [من شروط النھضة إلى المیالد الجدید" مالك بن نبي واستشراف المستقبل

 .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2011, زارة الشؤون الدینیة واألوقافو: الجزائر  -. العلمیة للملتقى

1.1/01-189-1 

  اللجنة العلمیة للملتقى   .2689
= الجزء الثاني ] : نص مطبوع" [من شروط النھضة إلى المیالد الجدید" مالك بن نبي واستشراف المستقبل

Malek Bennabi et sa proapective du future" Des conditions de la renaissance au 
renouveau nouveau": Tome deux  /وزارة الشؤون الدینیة : الجزائر  -. اللجنة العلمیة للملتقى

 .سم 24; . إیض. : ص 346 -. 2011, واألوقاف

1.2/01-189-1 

  أحمد أحمد , األیوبي  .2690
 -. أحمد أحمد األیوبي. / انون األموالالمدخل إلى دراسة ق] : نص مطبوع. [القانون المدني اللبناني لألموال

  .سم24; . إیض. : ص 576 -. 2007, شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب. : لبنان
 ???????????? :? .- ? : .515- 536. 

299/01-346-1 

  أحمد دمحم , األیوبي  .2691
المؤسسة : لبنان  - . 1.ط -. األیوبيأحمد دمحم / الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون المدني اللبناني لألموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 576 -. 2007, الحدیثة للكتاب
 ??????? :? -? :495 -514  ???????????? :? - ? :515 -521 

921.1/01-346-1 



  أحمد دمحم , األیوبي  .2692
أحمد دمحم / ء األول الجز: المدخل إلى دراسة قانون األموال] : نص مطبوع[القانون المدني اللبناني لألموال 

  .سم 24; مجلد . : ص 576 -. 2007, شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 01.ط -. األیوبي
 ???????????? :? .? .515 - 536 

299.1/01-346-1, 299.1/02-346-1 

  دمحم یاسر , األیوبي  .2693
المؤسسة الحدیثة . : لبنان - .  یاسر األیوبيدمحم. / نحو علم إجتماع أمني] : نص مطبوع. [النظریة العامة لألمن

 .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2008, للكتاب

156/01-343-1, 156/02-343-1 

  النحوي ، سلیمان   .2694
. سلیمان النحوي] / نص مطبوع[التلقیح الصناعي في القانون الجزائري و الشریعة اإلسالمیة و القانون المقارن 

  .سم 21× . سم 30; . و 544 - . 2011/2010, - 1-زائرجامعة الج: الجزائر  -
 ??????? :? .- ? : .481 - 499  ???????????? :? .- ? : .500  - 535  

 2011/2010:  -1-جامعة الجزائر: القانون المدني : دكتوراه 

T. 346-18/01, T. 346-18/02 

  اللیوي ، فردوس   .2695
فردوس / ارتكاب الجرائم الدلیة و التعاون الدولي لحمایة الرؤساء ] : نص مطبوع[دراسات في القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص318 -. 2010, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. اللیوي
 ??????????? :? .- ? : .301 - 312 . 

899/01-341-1, 899/02-341-1 

  ھبة عبد العزیز , المدور  .2696
عصام ; ھبة عبد العزیز المدور. / في إطار االتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة ] : نص مطبوع[الحمایة من التعذیب 

  .سم 25; . إیض. : ص  327 -. 2009, منشورات الحلبي: بیروت  -. 01.ط -. سلیمان
 ??????? :? .- ? : .261 - 302  . ???????????? :? .-  ? :.303  - 316 . 

510/01-341-1, 510/02-341-1 

  األحمد ، حسام الدین   .2697
منشورات . : بیروت -. 1.ط - . حسام الدین األحمد] / نص مطبوع. [المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2011, .الحلبي الحقوقیة
 9786144011270ك .م.د.ر - . 220 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

175/01-344-1, 175/02-344-1 

  وسام حسام الدین , األحمد  .2698
وسام حسام الدین ] / نص مطبوع[حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة واإلتفاقیات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. األحمد
 9789953524788ك .م.د.ر - . 250 - 249 :?  -? : ???????????? 

659/01-341-1, 659/02-341-1 



  وسیم حسام الدین , األحمد  .2699
وسیم حسام الدین ] / نص مطبوع[حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة واإلتفاقیات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2009, منشورات الحلبي: لبنان  -. 01.ط -. األحمد
 9789953524320ك .م.د.ر - .  276 - 275.: ? -. ?: ???????????? 

542/01-341-1, 542/02-341-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2700
منتشورات : لبنان  - . 01.ط -. وسیم حسام الدین األحمد) / العربیة واألجنبیة ] : (نص مطبوع[برلمانات العالم 
  .سم 24; . إیض. : ص 439 -. 2010, الحلبي الحقوقیة

 8006401614978ك .م.د.ر - .  435 - 433.: ? -. ?: ???????????? 

391/01-342-1, 391/02-342-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2701
: بیروت  -. 1.ط - . وسیم حسام الدین األحمد/ في الدول العربیة ] : نص مطبوع[النظم الدستوریة والسیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 199 -. 2010, الحقوقیةمنشورات الحلبي 
 9786144010808ك .م.د.ر - . 191 - 189.: ? -. ?: ????????????

433/01-342-1, 433/02-342-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2702
: بیروت  -. 1.ط -. وسیم حسام الدین األحمد] / نص مطبوع[قوانین السلطات القضائیة في الدول العربیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 568 -. 2011, ورات حلبي الحقوقیةمنش
 9786144010372ك .م.د.ر

425/01-342-1, 425/02-342-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2703
 -. 1.ط -. وسیم حسام الدین األحمد] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحقوق المعاقین ذوي اإلحتیاجات الخاصة 

  .سم 25; . إیض. : ص 309 -. 2011, الحقوقیةمنشورات الحلبي : بیروت 
 9786144010815ك .م.د.ر - . 354 - 353: ?  -? : ???????????? 

1095/01-346-1, 1095/02-346-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2704
یم حسام وس/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الرقابة البرلمانیة على أعمال اإلدارة في النظام البرلماني والرئاسي 

  .سم 25; . إیض. : ص 448 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . الدین األحمد
 9789953486178ك .م.د.ر - .  442 - 437.: ? -. ?: ???????????? 

429/01-342-1, 429/02-342-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2705
 - . وسیم حسام الدین األحمد] / نص مطبوع[الداخلیة و اإلتفاقیات مكافحة غسل االموال في ضوء التشریعات 

  .سم 25; . إیض. : ص 328 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9789953486895ك .م.د.ر - . 321 - 319: ?  -? : ???????????? 

751/01-345-1, 751/02-345-1 



  وسیم حسام الدین , األحمد  .2706
الدساتیر  -المواثیق الدولیة  - الشریعة اإلسالمیة ] : (نص مطبوع[في الحقوق والحریات والواجبات العامة الدلیل 
. إیض. : ص 192 - . 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. وسیم حسام الدین األحمد) / العربیة

  .سم 25; 
 9786144011478ك .م.د.ر - .  187 - 185.: ? -. ?: ????????????

422/01-342-1, 422/02-342-1 

  وسیم حسام الدین , األحمد  .2707
وسیم حسام ... / الحصانة الوزاریة -حصانة رئیس الدولة  - حصانة الدولة ] : نص مطبوع[الحصانات القانونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 208 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . الدین األحمد
 9786144010792ك .م.د.ر - . 203 - 201: ?  - ? : ??????????? ?.

668/01-341-1, 668/02-341-1 

  دمحم سلیمان , األحمد  .2708
 -. دمحم سلیمان األحمد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دمحم سلیمان األحمد ; تتبع المنقول في القانون المدني

  .سم 24; . إیض. : ص 279 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط
 4475249953978ك .م.د.ر -. 274 -265.:? ? : ???????????? 

1101/01-346-1, 1101/02-346-1 

  دمحم سلیمان , األحمد  .2709
لبنان  - . 01.ط -. دمحم سلیمان األحمد/ القصد المدني قبل التعریف ] : نص مطبوع[النظریة العامة للقصد المدني 

 .سم 24; مجلد . : ص 250 -. 2009, لحلبي الحقوقیةمنشورات ا: 

626/01-347-1, 626/02-347-1 

  أحمد عبد هللا , اللحلح  .2710
مصطفى , أحمد عبد هللا اللحلح/ المفاھیم اإلحصائیة  -مناھجھ  -خطواتھ  -تعریفھ ] : نص مطبوع[البحث العلمي 
  .سم 24; . إیض. : ص 305 - .2002, الدر الجامعیة: اإلسكندریة  -. محمود أبو بكر

 9772043386ك .م.د.ر - . 305 -300.: ? ? : ???????????? 

7/01-001.4-1 

  حسام , األحمد  .2711
: بیروت  -. 1.ط -. حسام األحمد/ حجیتھا في اإلثبات الجنائي والنسب ] : نص مطبوع[البصمة الوراثیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 192 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010051ك .م.د.ر - . 190 - 185.: ? -. ?: ????????????

705/01-345-1, 705/02-345-1 

  حسام , األحمد  .2712
 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. حسام األحمد] / نص مطبوع[محاكمات ھزت العالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 240
 9789953524337ك .م.د.ر - . 238 - 237.: ? -? : ????????????

756/01-347-1, 756/02-347-1 



  حسام الدین , األحمد  .2713
, منشورات الحلبي القانونیة: بیروت  -. حسام الدین األحمد] / نص مطبوع[المعین في اإلمتحان والتمرین 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2011
 9786144011300 ك.م.د.ر - . 269 - 267.: ? -? : ???????????? 

166/01-340-1, 166/02-340-1 

  عماد الدین عطاهللا , المحمد  .2714
 Humanitarian] = نص مطبوع[التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام 

Intervention under international law  /دار : القاھرة  -. صالح الدین عامر, عماد الدین عطاهللا المحمد
  .سم24; . إیض. : ص 764 -. 2007, النھضة

 9770452831ك .م.د.ر -. 683-742: ? -?: ???????????? 

432/01-341-1, 432/02-341-1 

  األحمد، وسام حسام الدین   .2715
: اإلسكندریة  - . 01.ط -. وسام حسام الدین األحمد] / عنص مطبو[المحاكم الدستوریة العربیة و األجنبیة 

  .سم24; . إیض. : ص224 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144011935ك .م.د.ر - . 222 - 221. : ?. ?: ???????????? 

955/01-347-1, 955/02-347-1 

  األحمد، وسیم حسام الدین   .2716
وسیم حسام الدین ] / نص مطبوع) [اجتھادات قضائیة -نصوص قانونیة ( ة جریمة التزویر في التشریعات العربی

  .سم 24; . إیض. : ص 264 - . 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. األحمد
 9786144012437ك .م.د.ر - . 262 - 261.: ? -. ?: ????????????

979/01-345-1, 979/02-345-1 

  الھیني، دمحم   .2717
مقاربة نظریة وعملیة ] : نص مطبوع[اعد الموضوعیة واإلجرائیة للرھن الرسمي اإلجباري فقھا وقضاء القو

 - . 1.ط -. دمحم شیلح, دمحم الھیني; أمینة ناعمي/ لرفع الغموض القانوني عن مؤسسة الرھن الرسمي اإلجباري 
  .سم 24; . إیض. : ص 275 - .2010, منشورات مركز قانون اإللتزمات والعقود بكلیة الحقوق: الرباط 

 9789954239094ك .م.د.ر - . 270 - 255.: ? -? : ????????????

1224/01-346-1, 1224/02-346-1 

  األحمد، حسام   .2718
: بیروت  -. 1.ط -. حسام األحمد] / نص مطبوع[حقوق السجین وضماناتھ في ضوء القانون والمقررات الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 262 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010280ك .م.د.ر -. 257 -  253: ? - ? : ???????????? 252 - 239: ? -? : ?????

723/01-341-1, 723/02-341-1 

  المجلس الوطني الفلسطیني   .2719
ستطان شجع إسرائیل تراجع الموقف األمریكي تجاه اإل: إجتماع الدورة للجنة التنفیذیة لإلتحاد البرلماني العربي 
المجلس ; اإلتحاد البرلماني العربي] / نص مطبوع[على مزید من التعنت والتحدي إلرادة المجتمع الدولي 

المجلس ( - . سم 25; . إیض. : ص 96 -. 2011ینایر , المجلس الوطني الفلسطیني: عمان  - . الوطني الفلسطیني
  ).42: ع/9: مج; 

 تصدر كل شھرین



71-342-04/051 

  المجلس األعلى للغة العربیة   .2720
-guide de la conversatio médicale:français] = نص مطبوع[عربي -فرنسي:دلیل المحادثة الطبیة

arabe  /غالف . : ص247 - . 2006, منشورات المجلس للغة العربیة: الجزائر  - . المجلس األعلى للغة العربیة
  .سم 24; ملون 

 9947821188ك .م.د.ر

1-030-46 

  المجلس الدستوري   .2721
 -. المجلس الدستوري/  Revue du conseil constitutionnel] = نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 321 -. 2013, المجلس الدستوري الجزائري: الجزائر  - . 02.العدد
 سنویة

2/01 340-45- ع /P, 2/02 340-45-ع /P 

  مجلس الدولة  -المجلس الدستوري  .2722
الرقابة الدستوریة  - مكانة البرلمان في إجتھاد المجلس الدستوري ] : نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

 Revue du conseil..... = المجلس الدستوري - المجلس الدستوري وضمان مبدأسمو الدستور  -للمعاھدات 
constitutionnel  /2013, المجلس الدستوري الجزائري: ائر الجز -. مجلس الدولة -المجلس الدستوري .- 

  .سم 24; . إیض. : ص 188
  مجلة المجلس الدستوري=  22530940د .م.د.ر

 ISSN 22530940, 2013, 01.ع, مجلة المجلس الدستوري: في 

1/01 340-45- ع /P, 1/02 340-45-ع /P 

  . المجلس الدستوري الجزائري  .2723
الرقابة على دستوریة  - قواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدستوري العالقة بین : مجلة المجلس الدستوري 

إصالح األحكام الدستوریة الناظمة لممارسة  -شروط تطبیق القاضي الجزائري للمعاھدات الدولیة  -المعاھدات 
 REVUE DU CONSTITUTIONNEL : la relation entre] = نص مطبوع........ [العمل التشریعي

les normes du droit international et les réglesdu droit constitutionnel / ......... المجلس
  .سم 24; . إیض. : ص 182 -. 2014, المجلس الدستوري الجزائري: الجزائر  -. الدستوري الجزائري

 -ون الدستوري العالقة بین قواعد القانون الدولي وأحكام القان: مجلة المجلس الدستوري =  22530940د .م.د.ر
إصالح األحكام  - شروط تطبیق القاضي الجزائري للمعاھدات الدولیة  -الرقابة على دستوریة المعاھدات 

  ........الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي
 ISSN 22530940, 2014, 03.ع, مجلة المجلس الدستوري: في 

3/01 340-45- ع /P, 3/02 340-45-ع /P 

  . دستوري الجزائريالمجلس ال  .2724
تطور القانون الدستوري " عدد خاص أشغال الندوة اإلفریقیة بالجزائر حول موضوع : مجلة المجلس الدستوري 

 REVUE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : numéro] = نص مطبوع" [في إفریقیا 
spécial les actes de la conférence africaine d'alger sur le thém.........  / المجلس الدستوري

  .سم 24; . إیض. : ص 427 -. 2014, المجلس الدستوري الجزائري: الجزائر  -. الجزائري
عدد خاص أشغال الندوة اإلفریقیة : مجلة المجلس الدستوري =  22530940د .م.د.ر - . ?????? - ????? 

  "تطور القانون الدستوري في إفریقیا " بالجزائر حول موضوع 
 ISSN 22530940, 2014نوفمبر , 04.ع, لمجلس الدستوريمجلة ا: في 

4/01 340-45- ع /P, 4/02 340-45-ع /P 



  المجلس الشعبي الوالئي   .2725
نص [ 2003دیسمبر  - 2002دیسمبر : خالصة أعمال دورات المجلس لفترة , تحدي وتنمیة: رسالة المجلس 

  .سم 30; . إیض. : ص 111 -. 2003, الشعبي الوالئيالمجلس : قسنطینة  -. المجلس الشعبي الوالئي] / مطبوع
  تصدر كل ثالثة أشھر

 2003, 1.ع/ 1.م, تحدي وتنمیة: رسالة المجلس: في 

1.1/01 340-3- ع /P, 1.1/02 340- 3-ع /P 

  المجلس الشعبي الوالئي   .2726
الوالي في  -لمتوسطة مناقشة واقع وأفاق المؤسسات الصغیرة وا] : نص مطبوع[الدورة العادیة الثالثة للمجلس 

 - . المجلس الشعبي الوالئي... / محاربة السكن الھش وتحسین اإلطار المعیشي للمدن والقرى...خرجاتھ المیدانیة
  .سم 30; . إیض. : ص32 -. 2010, المجلس الشعبي الوالئي: الجزائر 

 تحدیث مستمر

9/01 340-63- ع /P, 9/02 340-63-ع /P 

  المجلس الشعبي الوطني   .2727
العولمة  - سیادة الدول في ظل العولمة  -العضویة في البرلمان  -المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ اإلستقالل 

] / نص مطبوع..... [القافلة والسراب في العولمة والثقافة الشعبیة  -العولمة واألمن  -وإشكالیة الخطاب السیاسي 
مجلة ( - . ص 29; . إیض. : ص 219 -. 2003, الوطني المجلس الشعبي: الجزائر  -. المجلس الشعبي الوطني

  ).مجلة النائب: النائب 
  تصدر كل ثالثة أشھر

 2003, مجلة النائب: في 

1/01 340-55- ع /P 

  المجلس الشعبي الوطني   .2728
/ الجزء األول : توجھات وأراء ] : نص مطبوع[برنامج حكومة السید إسماعیل حمداني أمام نواب المجلس 

  .سم 24; . إیض. : ص 190 - . 1998ینایر , المجلس الشعبي الوطني: الجزائر  -. الشعبي الوطنيالمجلس 
 سنویة

88.1/01-340/P 

  المجلس الشعبي الوطني   .2729
/ الجزء االثالث : توجھات وأراء ] : نص مطبوع[برنامج حكومة السید أحمد بن بیتور أمام نواب المجلس 

  .سم 24; . إیض. : ص 152 - . 2000ینایر , المجلس الشعبي الوطني: زائر الج -. المجلس الشعبي الوطني
???? : ?- ? :.149 - 151. 

89.3/01-340/P, 89.3/02-340/P 

  المجلس الشعبي الوطني   .2730
/ توجھات و أراء : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[برنامج حكومة السید إسماعیل حمداني أمام نواب المجلس 

  .إیض. : ص 221 -]. ت.د[, المجلس الشعبي الوطني] : م.د[ -. ي الوطنيالمجلس الشعب
 ???? :? ? :.223- 225 

88.2/01-340/P 

  المجلس الشعبي الوطني   .2731
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481/01-341-1, 481/02-341-1 

  الھرمزي، أحمد غازي   .2817
الخاصة بیوغسالفیا مقارنة مع دراسة تحلیلیة للمحكمة الدولیة الجنائیة ] : نص مطبوع[القضاء الدولي الجنائي 

, الدار العلمیةالدولیة: األردن  -. أحمد غازي الھرمزي; السید مرشد أحمد/ محاكم نونمبرغ و طوكیو و رواندا 
  ).447; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2002

. 

285/01-341-1, 285/02-341-1 

  یوسف عبد الحمید , المراشدة  .2818
دار : عمان  -. 1.ط - . یوسف عبد الحمید المراشدة/ آفة تھدد المجتمع الدولي ] : نص مطبوع[مة المخدرات جری

  .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2012, ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325923ك .م.د.ر - . 447 - 441.: ? -? : ????????????

766/01-345-1, 766/02-345-1 

  السید عبد المنعم , يالمراكب  .2819
دراسة ألھم التغیرات التي لحقت سیادة الدولة في ظل تنامي ] : نص مطبوع[التجارة الدولیة و سیادة الدولة 

 476 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . السید عبد المنعم المراكبي/ التجارة الدولیة 
  .سم24; . إیض. : ص

 97704046394ك .م.د.ر - . 448-470: ? - ?: ???????????? .

177/01-341-1, 177/02-341-1 

  المراغي ، أحمد عبد الاله   .2820
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي و الشریعة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في مرحلة التنفیذ العقابي 

. : ص 245 -. 2016, صدارات القانونیةالمركز القومي لإل: القاھرة  - . أحمد عبد الاله المراغي/ اإلسالمیة 



  .سم 24; . إیض
 9789777611655ك .م.د.ر -. 218-240.: ?-.?: ???????????

1128/01-341-1, 1128/02-341-1 

  المراغي، أحمد عبد الاله   .2821
/ اإلسالمي  دراسة مقارنة في النظام العقابي الوضعي والنظام العقابي] : نص مطبوع[المعاملة العقابیة للمسجون 

; . إیض. : ص 351 - . 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط - . أحمد عبد الاله المراغي
  .سم 24

 9789777610889ك .م.د.ر -. 351 - 261.: ? - .?: ???????

1078/01-345-1, 1078/02-345-1 

جامعة یحي فارس . : المدیة -. ]نص مطبوع[المرافق العمومیة المحلیة بین العمومیة والتفویض   .2822
  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 75 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(

???????????? :? .- ? :.70 - 72.  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-360/01, M. 343-360/02 

  فرج صالح , الھریش  .2823
تقنیات  -زرع األعضاء البشریة  -دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [لقانون من التطبیقات الطبیة الحدیثةموقف ا

 288 -. 1996, الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن. : لیبیا - . فرج صالح الھریش. / التلقیح الصناعي
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

 ??????????? :?- ? :253- 263 ??????? :?- ? :265- 281 

10/01-344-1, 10/02-344-1 

  فرج صالح , الھریش  .2824
: لیبیا  - . 3.ط - . فرج صالح الھریش/ دراسة تحلیلیة في النشأة والتطور ] : نص مطبوع[النظم العقابیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2008, منشورات جامعة قاریونس
 9959241556ك .م.د.ر

730/01-345-1, 730/02-345-1 

, جسور للنشر والتوزیع: الجزائر  - . أطروحة د] : نص مطبوع[المرجع في كتابة البحوث القانونیة   .2825
  .سم 23; . إیض. : ص 192 -. 2014

 9789931475194ك .م.د.ر - . 185 - 183.: ? -. ?: ????????????

144/01-001.4-1 

  المرصد الوطني لحقوق اإلنسان   .2826
بمشاركة منظمة الیونسكو ومساھمة المنمة العالمیة ] : نص مطبوع[األشكال المعاصرة للعنف وثقافة السلم 

المرصد /  FORMES CONTEMPORAINES DE ET CULTURE DE LAPAIX= للصحة 
  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 1997, الطباعة الشعبیة للجیش: الجزائر  - . الوطني لحقوق اإلنسان

 9961801059ك .م.د.ر

1179/01-341-1, 1179/02-341-1 



  عبد العزیز , المرسي حمود  .2827
في ضوء قواعد ] : نص مطبوع[مدى حجیة المحرر اإللكتروني في اإلثبات في المسائل المدنیة و التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 120 -. 2005, )ن .د ) : (م .د(  -. عبد العزیز المرسي حمود/ اإلثبات النافذة 
 9772800846ك .م.د.ر - .  116 - 103. : ? -. ?: ???????????? 

280/01-347-1 

  مصطفى دمحم , المرشدي  .2828
 -. ت. د, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . مصطفى دمحم المرشدي] / نص مطبوع[ترجمة العقود التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 384
 9789773287456ك .م.د.ر - . 381 - 379.: ? -? : ????????????

1161/01-346-1, 1161/02-346-1 

  حسن صادق , المرصفاوي  .2829
/ الجزء األول : قانون العقوبات تشریعا و قضاء في مائة عام] : نص مطبوع[المرصفاوي في القانون الجنائي 

الكتب ( - . سم24; مجلد . : ص 1028 -. 2001, المعارف منشأة: اإلسكندریة  -. حسن صادق المرصفاوي
  ).القانونیة

 0090603977ك .م.د.ر

236.1/01-345-1, 236.1/02-345-1 

  حسن صادق , المرصفاوي  .2830
الجزء : قانون اإلجراءات الجنائیة تشریعا و قضاء في مائة عام] : نص مطبوع[المرصفاوي في القانون الجنائي 

 - . سم 24; . إیض. : ص 1026 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. ق المرصفاويحسن صاد/ الثالث 
  ).الكتب القانونیة(
 9770309060ك .م.د.ر

236.3/01-345-1, 236.3/02-345-1 

  حسن صادق , المرصفاوي  .2831
الجزء : ي مائة عامقانون اإلجراءات الجنائیة تشریعا و قضاء ف] : نص مطبوع[المرصفاوي في القانون الجنائي 

 - . سم 24; . إیض. : ص 2091 -. 1996, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. حسن صادق المرصفاوي. / الرابع
  ).الكتب القانونیة(
 9770302325ك .م.د.ر

236.4/01-345-1, 236.4/02-345-1 

  المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج   .2832
: الجزائر  -. المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج/ مجلة علمیة محكمة  :10العدد ] : نص مطبوع[معارف 

  .سم 24; |. إیض. : ص 271 -. 2011جوان, دار كردادة للنشروالتوزیع
  معارف=  11127007د .م.د.ر

 ISSN 11127007, 2011جوان , 10.ع, معارف: في 

10/01 340-44- ع  /P 

  یوسف , المرعشلي  .2833
دار : لبنان  -. 01.ط -. یوسف المرعشلي] / نص مطبوع[البحث العلمي وتحقیق المخطوطات أصول كتابة 

  .سم 24; . إیض. : ص 312 -. 2008, المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع
 9953429316ك .م.د.ر - . 307 - 301.:? -? : ???????????? 



75/01-001.4-1 

  عبد هللا عبد اللطیف , المسلماني  .2834
( , مطابع العبور الحدیثة: القاھرة  -. عبد هللا عبد اللطیف المسلماني] / نص مطبوع[في القانون الدولي  نظرات

 .سم 24; . إیض. : ص 400 - ). ت.د

281/01-341-1, 281/02-341-1 

 كلیة الحقوق. : الجزائر - المدیة  -. ]نص مطبوع[المسؤولیة اإلداریة للموظف عن إفشاء السر المھني   .2835
  .قرص مضغوط. + سم 31× سم  21; . إیض. : و 67 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 

 ???????????? :? .- ? : .60 - 65  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-484/01 

كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . ]نص مطبوع[لصیدلي في التشریع الجزائري المسؤولیة الجنائیة ل  .2836
  .قر ص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 67 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 

 ???????????? :?:.64  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-178/01, M. 345-178/02 

نطاق ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن   .2837
 La... = شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة - المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة 

résponsabilité pénale des sociétés commerciales en droit algérien et droit 
comparé .- سم 25; . إیض. : ص 502 -. 2014, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. 2.ط.  

 9789961656853ك .م.د.ر - . 489 - 477. : ? -. ?: ???????????? 

1094/01-345-1, 1094/02-345-1 

  السعید دمحم , اإلزمازي عبد هللا  .2838
السعید دمحم / دراسة تأصیلیة مقارنة بأحكام الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[السند التنفیذي في قانون المرافعات 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 760 -. 2008, المكتب الجامعي الحدیث) : د م (  - . اإلزمازي عبد هللا
 4027438977ك .م.د.ر -. 687-745: ? -?: ???????????? 

413/01-347-1, 413/02-347-1 

دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر   .2839
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . 2009ضوء أحكام القانون المدني وقانون حمایة المستھلك وقمع الغش لعام 

  .سم 24; . إیض. : ص 248 -. 2013, الجدیدة
 9789773289589ك .م.د.ر -. 243 -  235.: ? - ? : ???????????? 234 - 202.:? -?  :?????

1249/01-346-1, 1249/02-346-1 

  النشوان،فایز سالم   .2840
شركة ] : م.د[ - . فایز سالم النشوان] / نص مطبوع[الجھود الدولیة و اإلقلیمیة و الوطنیة لمكافحة اإلرھاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 294 -]. ت.د[, الدلیل
 9789778504151ك .م.د.ر - . 292 - 278.: ?-? : ????????????

855/01-341-1, 855/02-341-1 



  ناصر أحمد إبراھیم , النشوى  .2841
/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام التعامل بالكمبیالة و الشیك في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم24; . ص198 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ىناصر أحمد إبراھیم النشو
 0159328977ك .م.د.ر

376/01-346-1, 376/02-346-1 

  ناصر أحمد إبراھیم , النشوى  .2842
/ دراسة فقھیة تأصیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلحتكار والمحتكرون في المیزان الشرعي والقانون الوضعي 

غالف ملون . : ص 614 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. لنشوىناصر أحمد إبراھیم ا
  .سم24; ومصور 

 2048379977ك .م.د.ر - . 602 - 503: ?  -? : ???????????? 

495/01-346-1, 495/02-346-1 

  عبد السالم علي , المزوغي  .2843
] : م.د[ -. 2.ط -. عبد السالم علي المزوغي/ نظریة الحق ] : نص مطبوع[مذكرات موجزة حول علم القانون 

 ).منشورات الجامعة المفتوحة( -. سم24; . ص 132 -. 1998, الجامعة المفتوحة

8/01-340-1, 8/02-340-1 

  عبد السالم علي , المزوغي  .2844
 - . مزوغيعبد السالم علي ال/ الجزء الثاني : نظریة الحق ] : نص مطبوع[مذكرات موجزة حول علم القانون 

منشورات الجامعة ( -. سم 24; . إیض. : ص 122 -. 1998, الجامعة المفتوحة للنشر] : م.د[ -. 02.ط
 ).المفتوحة

8.2/01-340-1, 8.2/02-340-1 

  منال محمود , المشني  .2845
للنشر و  دار الثقافة: عمان  -. منال محمود المشني/ أحكامھ ] : نص مطبوع[الخلع في قانون األحوال الشخصیة 

  .سم24; غالف ملون : ص 336 -. 2008, التوزیع
 2294169957ك .م.د.ر

800/01-346-1, 800/02-346-1 

  منال محمود , المشني  .2846
منال محمود / دراسة مفصلة بین الفقھ والقانون ] : نص مطبوع[الشرح الوافي ألحكام التركات والمواریث 

  .سم 24; . إیض. : ص 280 - . 2011, لنشر والتوزیعدار الثقافة ل: عمان  -. 1.ط -. المشني
 9957166229ك .م.د.ر - . 280 - 275: ?  -? : ???????????? 

1090/01-346-1, 1090/02-346-1 

  منال محمود , المشني  .2847
دراسة مقارنة بین الشریعة ] : نص مطبوع[حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع اإلسالمي 

. 2011, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. منال محمود المشني. / المیة والقوانین الدولیة الخاصة بحقوق المرأة اإلس
  .سم 24; . إیض. : ص 416 -

 9789957166779ك .م.د.ر - . 416 - 407.: ? -? : ????????????

721/01-341-1, 721/02-341-1 



  دمحم أحمد , المشھداني  .2848
 -. 1.ط -. دمحم أحمد المشھداني] / نص مطبوع[م و العقاب في الفقھین الوضعي و اإلسالمي أصول علمي اإلجرا

  .سم 24; . إیض. : ص 420 - . 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 995716158×ك .م.د.ر - . 412 - 408.: ? -? : ???????????? 

419/01-345-1, 419/02-345-1 

   أحمد دمحم, المشھداني  .2849
: اإلسكندریة  - . أحمد دمحم المشھداني/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[شركات العقود في التشریع اإلسالمي 

 .سم24; مجلد . : ص 220 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث

521/01-346-1, 521/02-346-1 

  دمحم كاظم , المشھداني  .2850
مؤسسة الثقافة : القاھرة  -. دمحم كاظم المشھداني/ الدستور  -الحكومة  -الدولة ] : نص مطبوع[القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 300 -). دت(, الجامعیة
 ???????????:? .- ? :.284 - 287 . 

245/01-342-1, 245/02-342-1 

  أكرم عبد الرزاق , المشھداني  .2851
أكرم عبد ] / نص مطبوع[والشرطة والسجون  موسوعة علم الجریمة والبحث اإلحصائي الجنائي في القضاء

  .25; . إیض. : ص 623 -. 2009, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط - . الرزاق المشھداني
 9789957164935ك .م.د.ر - . 623 - 615: ? -? : ????????????

620/01-345-1, 620/02-345-1 

  یاسین خضیر عباس , المشھداني  .2852
 -تعریف التھمة  - ماھیة التھمة  - المفھوم القانوني للتھمة ] : نص مطبوع[قضاء الجنائي التھمة و تطبیقاتھا في ال

 -سلطة المحكمة في توجیھ التھمة  - الشروط الموضوعیة  - شروط صحة التھمة  - فوائد التھمة  -عناصر التھمة 
: الدار العلمیة الدولیة للنشر : عمان  - . 1.ط - . یاسین خضیر عباس المشھداني... / عالقة المحكمة بقرار اإلحالة

  ).429; الرسائل القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2002, دار الثقافة للنشر والتوزیع
???????????? : ?- ? :.265 - 271 

179/01-345-1, 179/02-345-1 

  المضمض ، نزھة   .2853
-At-tanzim al-qanuni lil algam al] = نص مطبوع[التنظیم القانوني لأللغام البریة في القانون الدولي 

bariyya fi al-qanun ad-duwli  /ص 525 -. 2014, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. نزھة المضمض : .
  .سم24; . إیض

ك .م.د.ر -.  519 -  488. : ? -. ?: ???????????? .  487 - 387. : ? -. ?: ??????? 
9782745178466 

975/01-341-1, 975/02-341-1 

  مصطفى , النشار  .2854
القاھرة  - . مصطفى النشار/ قراءة في فلسفة أرسطو السیاسیة ] : نص مطبوع[الحریة والدیموقراطیة والمواطنة 

  .سم24;  .إیض. : ص 128 - . 2008, الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع: 
 978977472000ك .م.د.ر



402/01-342-1 

  السید , النشار  .2855
 248 -. 1999, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . السید النشار] / نص مطبوع[الفھرسة الوصفیة للمطبوعات 

  ).19; المكتبات والمعلومات ( -. إیض. : ص
 ????????????: 

26/01-020-1 

  سید السید ال, النشار  .2856
دار الثقافة : اإلسكندریة  -. السید السید النشار/ خدماتھا  - فئاتھا  - ماھیتھا ] : نص مطبوع[األوعیة المرجعیة 

  .سم 24; . ص 180 -). ت.د(, العلمیة
????????????: 

30/01-020-1 

  السید السید , النشار  .2857
. : ص 255 -. 2001, دار الثقافة العلمیة: یة اإلسكندر - . السید السید النشار] / نص مطبوع[مكتبات السجون 

  ).المكتبات والمعلومات( -. سم 24; . إیض
 ???????????? : ?-  ? :.201 - 211  ??????? : ? -  ? :.215 - 255 

32/01-020-1 

  السید السید , النشار  .2858
, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . السید السید النشار] / نص مطبوع[تاریخ الكتب والمكتبات في مصر القدیمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 190 -. 2000
 ???????????? : ?- ? : .179 - 190 

47/01-020-1 

  السید السید , النشار  .2859
. : ص 136 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . السید السید النشار] / نص مطبوع[قراءات الشباب 

  .سم 24; . إیض
? ??????????? : ?- ? : .121 - 127  ????? : ?- ? : .131 - 136 

64/01-020-1 

  السید السید , النشار  .2860
. : ص 68 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . السید السید النشار] / نص مطبوع[النشر اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض
 ???????????? : ?- ? : .55 - 68 

74/01-020-1 

  جمال خلیل , النشار  .2861
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع. [تصرف الشریك في المال الشائع و أثره على حقوق الشركاء

; . إیض. : ص228 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . جمال خلیل النشار. / و القانون المدني
 ).نیةالمكتبة القانو( - . سم24

102/01-346-1, 102/02-346-1 



  جمال خلیل , النشار  .2862
جمال خلیل . / في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني] : نص مطبوع. [اإللتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة

  .)المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص506 - . 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. النشار
 9773280187ك .م.د.ر

112/01-346-1, 112/02-346-1 

  جمال خلیل , النشار  .2863
. 1999, دار الجامعة. : اإلسكندریة - . جمال خلیل النشار] / نص مطبوع. [النیة و أثرھا في البناء في ملك الغیر

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 115 -
 9775394570ك .م.د.ر - . 113 - 102. : ? -. ?: ???????????? 

122/01-346-1, 122/02-346-1 

  جمال خلیل , النشار  .2864
دار الجامعة الجدیدة . : اإلسكندریة - . جمال خلیل النشار] / نص مطبوع. [أحكام العربون بین الشریعة والقانون

  ).المكتبة القانونیة( - . سم23; . إیض. : ص 80 - . 2001, للنشر
 977042854×ك .م.د.ر - . 77- 71. : ? -. ? :???????????? 

91/01-346-1, 91/02-346-1 

  النصار،دمحم بن حمد   .2865
 - . دمحم بن حمد النصار] / نص مطبوع[دور الحوكمة في الحد من ممارسات غسل ااألموال في شركات التامین 

  .سم24; . ص292 -. 2016, دار الكتاب الجامعي: القاھرة 
 97897779639ك .م.د.ر - . ?275-290.?: ????????????

1-346-1588/01, 1-346-1588/02 

  ھیثم حامد , المصاروة  .2866
دار : عمان  - . 01.ط - . شفیق شرف, ھیثم حامد المصاروة] / نص مطبوع[المنتقى في شرح عقد التأمین 

  .سم 24; . إیض. : ص 539 -. 2010, اإلثراء
 ???????????? :317-332 

997/01-346-1, 997/02-346-1 

  ھیثم حامد , المصاروة  .2867
. 01.ط - . ھیثم حامد المصاروة. / دراسة مقارنة بالقانون المدني] : نص مطبوع. [المنتقى في شرح قانون العمل

  .سم24; . إیض. : ص 352 -. 2008, دار الحامد للنشر و التوزیع. : عمان -
 9789957323561ك .م.د.ر - . 352 -3473.: ? ? : ???????????? 

137/01-344-1, 137/02-344-1 

  المصاروة، سیف إبراھیم   .2868
 - . 1.ط -. سیف إبراھیم المصاروة/ دراسة مقارنة : الحمایة الجزائیة] : نص مطبوع[تداول األوراق المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 463 -. 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957167134ك .م.د.ر - . 463 - 435 .:? -. ?: ????????????

1336/01-346-1, 1336/02-346-1 



  عبد العزیز , اللصاصمة  .2869
عبد / المسؤولیة المدنیة التقصیریة ] : نص مطبوع[نظریة اإللتزامات في ضوء القانون المدني األردني المقارن 

الرسائل ( -. سم24; غالف ملون . : ص271 -. 2002, الدار العلمیة الدولیة: عمان  - . العزیز اللصاصمة
  ).450; القانونیة 

???????????? :?. ? :.257 - 262 

453/01-346-1, 453/02-346-1 

  المشاقي، حسین أحمد   .2870
حسین ] / نص مطبوع[حسین أحمد المشاقي / التنفیذ وإجراءاتھ في المواد المدنیة والتجاریة طبقا لقانون التنفیذ 

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. أحمد المشاقي
 07111699579ك .م.د.ر -. 351 - 347: ? ?: ???????????? 344 - 281: ????? ? ?

743/01-347-1, 743/02-347-1 

  أنور , المساعدة  .2871
ة في العدید من التشریعات العربیة واألجنبیة دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارن] : نص مطبوع[قضایا أمنیة معاصرة 

مركز یزید : األردن  -. 1.ط -. أنور المساعدة....) / الجرائم اإلقتصادیة، غسل األموال( واإلتفاقیات الدولیة 
 .سم 24; . إیض. : ص 406 - . 2007, للنشر

496/01-345-1, 496/02-345-1 

  األصبحي، مصطفى یاسین دمحم حیدر   .2872
مصطفى یاسین دمحم حیدر ] / نص مطبوع[دراسة مقارنة : جانب في التملك في القانون الدولي الخاص حق األ

  .سم 24; . إیض. : ص 803 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة  - . األصبحي
 9774380185ك .م.د.ر -. 731-780: ? -?: ???????????? 

325/01-341-1, 325/02-341-1 

  وھیب , األسبر  .2873
المؤسسة . : لبنان - . وھیب األسبر. / عقد النقل البحري -أشخاصھا  - السفینة ] : نص مطبوع. [القانون البحري
  .سم 24; . إیض. : ص 283 -. 2001, الحدیثة للكتاب

 ???????????? : ?-  ? :269 - 271 

163/01-343-1, 163/02-343-1 

  المستكاوي، أیمن فوزي   .2874
دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة و القانون : اإللتزامات و الحقوق الناشئة عنھ ] : نص مطبوع[ عقد الفندقة
  .سم 24; . إیض. : ص 540 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . أیمن فوزي المستكاوي/ الوضعي 

 9773790467ك .م.د.ر - .  529 -503.: ?  -.?:????????????

1343/01-346-1, 1343/02-346-1 

  المزیني ، خالد بن عبد هللا   .2875
خالد بن ). / 9(قراءات في الخطاب الشرعي  -الشورى نموذجا ] : نص مطبوع. [تجدید فقھ السیاسة الشرعیة 

 - . 2013, دار وجوه للنشر والتوزیع: مركز النماء للبحوث والدراسات . : الریاض - . 1.ط -. عبد هللا المزیني
 .سم 22; . أیض. : ص 160

1322/01-346-1, 1322/02-346-1 



  علي عبد العالي , األسدي  .2876
 - . 1.ط -. علي عبد العالي األسدي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة لتعاقد الشخص مع نفسھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144012314ك .م.د.ر - . 440 - 437.: ? - ? : ???????. 436 - 409.: ? -? : ????????????

1176/01-346-1, 1176/02-346-1 

  عبد الرسول , األسدي  .2877
: منشورات زین الحقوقیة . : م. د - . 1.ط -. عبد الرسول األسدي] / نص مطبوع[الجنسیة والعالقات الدولیة 

  .سم 25; مجلد . : ص 412 -]. ت.د[, 2010] : م.د[
???????????? :? .- ? :.389 - 407. 

695/01-341-1, 695/02-341-1 

  األسدي، عبد الرسول عبد الرضا   .2878
منشورات الحلبي : عمان  -. عبد الرسول عبد الرضا األسدي] / نص مطبوع[أحكام التنازع الدولي للقوانین 

  .سم25; . إیض: ص 192 -. 2012, الحقوقیة
 9786144012024ك .م.د.ر - . 173-185? -?.??????

1104/01-341-1, 1104/02-341-1 

  المطیري، بندر السبیق مسعف   .2879
: الریاض  - . بندر السبیق مسعف المطیري] / نص مطبوع[الجنایة على العقل في ضوء الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 297 - . 2004, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
 9789960953878ك .م.د.ر - . 297 - 267.: ? -. ?: ????????????

960/01-345-1, 960/02-345-1 

  المضحكي ، حنان ریحان   .2880
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السؤال البرلماني كأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة 

المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. حنان ریحان المضحكي.......... / بین التشریع البحریني و التشریعات المقارنة 
  .سم24; . إیض. : ص151 -. 2014, الحدیث

 9789774384257ك .م.د.ر - .  145 - 141. : ? -. ?: ??????????? 

568/01-342-1, 568/02-342-1 

  دمحم محمود , المصري  .2881
أحكام  -نظرة عامة في أحكام الشیك في مصر والبالد العربیة  - مدنیاً وجنائیاً ] : نص مطبوع. [أحكام الشیك

 - . دمحم محمود المصري.... / الشیك في القانون التجاري وعملیات البنوك من الوجھة القانونیة بالنسبة للشیك
 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 412 - . 1999, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. 02.ط

44/01-346-1, 44/02-346-1 

  دمحم الولید , المصري  .2882
/ دراسة مقارنة للتشریعات العربیة و القانون الفرنسي ] : نص مطبوع[الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 397 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. دمحم الولید المصري
 9957163440ك .م.د.ر - . 389-397. : ? -. ?:  ????????????

573/01-341-1, 573/02-341-1 



  حسني , المصري  .2883
حسني / دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و القانون المصري ] : نص مطبوع[إندماج الشركات و إنقسامھا 

 .سم24; . ص 415 -. 1986, .ن.د: القاھرة  -. المصري

569/01-346-1, 569/02-346-1 

  حسني , المصري  .2884
, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. حسني المصري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 671 -. 2006
 9770497002ك .م.د.ر -. 652-654: ?-?: ???????????? 

342/01-341-1, 342/02-341-1 

   سامح عزیز, المصري  .2885
 315 -]. ت.د[, المكتب الثقافي) : م. د( - . سامح عزیز المصري] / نص مطبوع[موسوعة الجرائم الضریبیة 

 .سم 24; . إیض. : ص

653/01-345-1, 653/02-345-1 

  سامح عزیز , المصري  .2886
یتضمن تأسیس شركة التوصیة ] : نص مطبوع[النظام القانوني والمحاسبي لشركات التوصیة البسیطة 

, الناشرون المتحدون إیجیبت لإلصدارات والبرمجیات القانونیة: القاھرة  - . سامح عزیز المصري... / البسیطة
 .25; . إیض. : ص 190 -. ت. د

1016/01-346-1, 1016/02-346-1 

  صباح مصطفى , المصري  .2887
المكتب : القاھرة  -. مصريصباح مصطفى ال/ الفاعلیة  - المقومات  -الماھیة ] : نص مطبوع[النظام الحزبي 

  .سم 24; . إیض. : ص 590 -. 2007, الجامعي الحدیث
??????????? :? .- ?:.545 - 583. 

235/01-342-1 

  زكریا , المصرى  .2888
دراسة مقارنة في التشریع : النشاط اإلدارى -) اإلدارة( التنظیم اإلدارى ] : نص مطبوع[أسس اإلدارة العامة 

دار الكتب : القاھرة  -. زكریا المصرى.. / قضاء في مصر ولیبیا وبعض الدول العربیة واألجنبیةوالفقھ وأحكام ال
  .سم24; . إیض. : ص 1192 -. دار شتات للنشر والبرمجیات, القانونیة

 9773861082ك .م.د.ر - . 1162-1174: ?-?: ???????????? 

587/01-342-1, 587/02-342-1 

  محمود عبد العزیز , المصري  .2889
عبد /  Water law in islam //qanun al-miyah fi al-islam] = نص مطبوع[قانون المیاه في اإلسالم 
 -. 1999, دار الفكر المعاصر: بیروت ; دار الفكر : دمشق  -. عبد هللا فكري الخاني; العزیز محمود المصري

  .سم 24; . إیض. : ص 272
 0370575471ك .م.د.ر - . 272 - 270: ?  - ? : ?????? ?????? 

94/01-340-1, 94/02-340-1 



  عباس مصطفى ,المصري  .2890
الضوابط القانونیة والشبھات الشرعیة في الفقھ اإلسالمي والقانون ] : نص مطبوع[عقد الحساب الجاري 

 - . سم24; . ص176 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . عباس مصطفى المصري/ الوضعي 
  ).المكتبة القانونیة(

 ????????????:? ? :.166 - 173 

435/01-346-1, 435/02-346-1 

  عباس مصطفى ,المصري  .2891
دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17عقد اإلعتماد المستندي في قانون التجارة الجدید رقم 

. ص 195 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. عباس مصطفى المصري/ بالشریعة اإلسالمیة 
  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; 

 ??????????? : ? ?:.184  -191 

522/01-346-1, 522/02-346-1 

  عباس مصطفى ,المصري  .2892
 -. عباس مصطفى المصري. / شركات األموال -شركات األشخاص ] : نص مطبوع. [تنظیم الشركات التجاریة

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص344 - . 2002, دار الجامعة الجدیدة. : یةاإلسكندر
 974028280ك .م.د.ر

33/01-346-1, 33/02-346-1 

  عباس مصطفى ,المصري  .2893
وفقا لضوابط قانون التجارة البحریة الجدید ] : نص مطبوع[المركز القانوني للمرسل إلیھ في عقد النقل البحري 

دار : اإلسكندریة  -. عباس مصطفى المصري. / طبقا ألحدث أحكام النقض في فرنسا ومصر 1990لسنة  8رقم 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص443 - . 2002, الجامعة الجدیدة للنشر

. ???????????? : ? - ? :.413 - 435 

36/01-341-1, 36/02-341-1 

  المصري، دمحم رفیق   .2894
دار زھران للنشر و : عمان  - . دمحم رفیق المصري] / نص مطبوع[الـتأمین على الحیاة و الضمان اإلجتماعي 

 .سم 24; . إیض. : ص 100 -. 1999, التوزیع

223/01-344-1, 223/02-344-1 

  المصري، رفیق یونس   .2895
رالمكتبي للطباعة والنشر دا: دمشق  -. 1.ط -. رفیق یونس المصري] / نص مطبوع[بحوث في المواریث 

 .سم 24; . إیض. : ص 104 -. 1999, والتوزیع

1220/01-346-1 

  المصري، زكریا   .2896
/ دراسة مقارنة تشریعیة فقھیة قضائیة ] : نص مطبوع[مدى الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین اإلنتخابیة 

  .سم25; . إیض. : ص352 -. 2012, دار الفكر و القانون: القاھرة  -. زكریا المصري
 9789776253537ك .م.د.ر - .  344 - 339. : ? -. ?: ???????????? 

591/01-342-1, 591/02-342-1 



 ].ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ -. ]نص مطبوع[النشریة الرسمیة للتعلیم العالي ىو البحث العلمي   .2897

  أحمد , المصطفى  .2898
. ص 271 -. 2008, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . حمد المصطفىأ] / نص مطبوع[في األحوال الشخصیة 

  .سم 24; . إیض: 

1040/01-346-1, 1040/02-346-1 

  جھاد محمود , األشقر  .2899
 -. 1.ط - . جھاد محمود األشقر/ في الفقھ اإلسالمي و القانون المدني ] : نص مطبوع[مسقطات الشفعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 118 - . 2009, دةدار الجامعة الجدی: اإلسكندریة 
 ???????????? :?- ? :111-116 

868/01-346-1, 868/02-346-1 

  عبد هللا , األشعل  .2900
. : ص 309 -. 2006, دار نصر: القاھرة  -. عبد هللا األشعل] / نص مطبوع[المؤامرة القانونیة على سوریا 

 .سم24; . إیض

307/01-341-1 

  د هللا عب, األشعل  .2901
, دار الكتاب القانوني: القاھرة  -. 01.ط -. عبد هللا األشعل] / نص مطبوع[السودان و المحكمة الجنائیة الدولیة 

 .سم24; . إیض. : ص 290 -. 2009

577/01-341-1, 577/02-341-1 

  عبد هللا , األشعل  .2902
دار نصر : القاھرة  - . 2.ط -. هللا األشعل عبد] / نص مطبوع[قضیة الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولیة 

  .سم24; . ص332 -. 2006, للطباعة
 3267237977ك .م.د.ر

1-341-1204/01 

  عبد هللا ,األشعل  .2903
 -. 2003, مؤسسة الطوبجي: القاھرة  -. عبد هللا األشعل] / نص مطبوع[القانون الدولي لمكافحة اإلرھاب 

  .سم24; . ص164
????????????:?.132-?.164?. 

1-341-1207/01 

  بشار دمحم , األسعد  .2904
دراسة في ضوء أحكام التحكیم و ] : نص مطبوع[الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود اإلستثمار الدولیة 

ت الحلبي منشورا: بیروت  - . 01.ط -. 020, بشار دمحم األسعد/ اإلتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة 
  .سم 25; . إیض. : ص 199 -. 2009, الحقوقیة

 7899535245ك .م.د.ر - .  195- 185.:? -. ?: ???????????? 

519/01-341-1, 519/02-341-1 



  عبد العزیز بن دمحم , المسفر  .2905
, یخ للنشردار المر: الریاض  - . عبد العزیز بن دمحم المسفر] / نص مطبوع[المخطوط العربي وشيء من قضایاه 

  .سم 24; . إیض. : ص 201 -. 1999
 9960244636ك .م.د.ر - . 201 - 197. : ? -? : ???????????? 

36/01-020-1 

/ أسس علمیة حدیثة ومدخل منھجي عربي ] : نص مطبوع[المكتبات والمعلومات والتوثیق   .2906
  .سم 24; . إیض. : ص 271 - . 1998, یةدار الثقافة العلم: اإلسكندریة  -. سید حسب هللا, دمحمالھجرسي سعد
 9771974025ك .م.د.ر - . 271 - 267.: ? -? : ???????????? 

6/01-020-1 

  تیسیر عبد هللا , المكید العساف  .2907
: لبنان  -. 1.ط - . تیسیر عبد هللا المكید العساف/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[السجل العقاري 

  .سم 25; مجلد . : ص 358 -. 2009, الحقوقیةمنشورات الحلبي 
 9789953524481ك .م.د.ر - . 340 - 311.: ? - . ?: ???????. 349 - 341.: ? -. ?: ????????????

1012/01-346-1, 1012/02-346-1 

  عبد القادر زھیر , النقوزي  .2908
بیروت  - . 1.ط -. لقادر زھیر النقوزيعبد ا] / نص مطبوع[المفھوم القانوني لجرائم اإلرھاب الداخلي والدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 229 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9789953486611ك .م.د.ر - . 221 - 209: ?  -? : ???????????? 

665/01-341-1, 665/02-341-1 

  المقدادي ، عادل علي   .2909
البیع  -البیوع التجاریة : ألحكام قانون التجارة العماني العقود التجاریة وفقا ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 Commercial law commercial contracts according to the.... = بیع النائب لنفسھ  - بالتقسیط 
provisions of omani commercial law  /دار الثقافة العلمیة: عمان  - . 1.ط -. عادل علي المقدادي ,

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2014
 9789957168186ك .م.د.ر - . 232 - 231. : ? -. ?: ???????????? 

1344/01-346-1, 1344/02-346-1 

  المقدادي ، عادل علي   .2910
 -مفھوم العمل التجاري : وفقا ألحكام قانون التجارة العماني ] : نص مطبوع[المبادئ العامة  -القانون التجاري 

 Commercial law - general principles : according to the... = ..مصادر القانون التجاري 
provisions of omani commercial law  / .....2014, دار الثقافة: عمان  - . عادل علي المقدادي .- 

  .سم24; . إیض. : ص295
 9789957168193ك .م.د.ر - .  295 - 291. : ? -. ?: ???????????? 

1367/01-346-1, 1367/02-346-1 

  المقدادي ، عادل علي   .2911
لسنة  55األوراق التجاریة وفقا لقانون التجارة العماني رقم : الجزء الثالث] : نص مطبوع[القانون التجاري 

; . إیض. : ص468 -. 2014, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. عادل علي المقدادي.......... /  1990
  .سم24

 ??????????? :?. - ? : .441 - 445 . 



1382.3/01-346-1, 1382.3/02-346-1 

  عادل علي , المقدادي  .2912
الحوادث البحریة  -البیوع البحریة  - النقل البحري  -أشخاص المالحة  - السفینة ] : نص مطبوع. [القانون البحري

 24; . إیض. : ص 326 -. 2002, مكتبة دار الثقافة. : عمان -. 1.ط -. عادل علي المقدادي. / التأمین البحري -
  ).428; المكتبة القانونیة ( - . سم

 ???????????? :?- ? :305-308 

61/01-343-1, 61/02-343-1 

  المقدادي، عادل علي   .2913
لسنة )  55(عملیات البنوك وفقا لقانون التجارة العماني رقم : الجزء الرابع] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 299 -. 2014, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. لي المقداديعادل ع/  1990
 9774380626ك .م.د.ر - . 288 - 283.: ? -. ?: ????????????

1382.4/01-346-1, 1382.4/02-346-1 

  متولي , النقیب  .2914
) : م.د( - . 1.ط -. متولي النقیب] / بوعنص مط[مھارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في البیئة الرقمیة 

  ).أساسیات المكتبات والمعلومات( - . سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2008, الدار المصریة اللبنانیة
 6365427977ك .م.د.ر - . 303- 299.: ? -?: ????????????

99/01-020-1 

  أحمد العزي , النقشبندي  .2915
 -. 2006, مؤسسة الوراق: عمان  -. أحمد العزي النقشبندي/ ارنة دراسة مق] : نص مطبوع[تعدیل الدستور 

  .سم24; . إیض. : ص 346
 ???????????? :? .- ? :.334 - 343 . 

259/01-342-1, 259/02-342-1 

  النعمان ، ریاض   .2916
 -. 1.ط -. ریاض النعمان/ الجزء األول ] : نص مطبوع[المعجم القانوني من حرف األلف إلى حرف السین 

  .سم 24; . إیض. : ص 872 -. 2013, دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957225209ك .م.د.ر

D. 413-34.1/01, D. 413-34.1/02 

  النعمان ، ریاض   .2917
دار : عمان  -. ریاض النعمان/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[المعجم القانوني من حرف الشین إلى حرف الیاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 1776 -]. ت.د[, التوزیعأسامة للنشر و
 9789957225209ك .م.د.ر

D. 413-34.2/01, D. 413-34.2/02 

  النعمة ، إبراھیم   .2918
, مؤسسة اإلنتشار العربي: بیروت  -. إبراھیم النعمة] / نص مطبوع[أصول التشریع الدستوري في اإلسالم 

  .سم24; . إیض. : ص292 -.). ت.د(
 9786144044223ك .م.د.ر - .  292 - 269. : ? -. ?: ? ??????????



527/01-342-1, 527/02-342-1 

جامعة : المدیة  - . ]نص مطبوع[النظام القانوني إلستغالل الحافظة العقاریة في مجال العقار الصناعي   .2919
  .غوطقرص مض. + سم21×.سم31; . إیض. : و90 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : ل م د  -ماستر

 َ◌MA 04/346-258/01 

جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. ]نص مطبوع[النظام القانوني و المؤسساتي للمحكمة العلیا   .2920
  .قرص مضغوط+ . سم21×.سم31; . و83 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-75/01 

كلیة . : الجزائر - المدیة  -. ]نص مطبوع[النظام القانوني لعملیات الصیرفة اإلسالمیة في الجزائر   .2921
قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 60 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .54 - 57  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-146/01 

. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  - . ]طبوعنص م[النظام القانوني لعقد ھبة العقارفي التشریع الجزائري   .2922
  .سم21×سم30; . و80 -

????????????.  
 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-173/01, M. 346-176/02 

 -). ت.د(, لم للمالییندار الع) : م.د( -. ]نص مطبوع[المعاھدات األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان   .2923
  .سم 19; . إیض. : ص 134

 ??????? : ? -  ? :101 - 132 

632/01-341-1, 632/02-341-1 

  منصور عمر , المعایطة  .2924
] نص مطبوع[األدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي لرجال القضاء واإلدعاء العام والمحامین وأفراد الضابطة العدلیة 

  .سم 24; . إیض. : ص168 - . 2006, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. منصور عمر المعایطة/ 
 9957161423ك .م.د.ر - . 162 - 161.: ? -? : ???????????? 

483/01-345-1, 483/02-345-1 

  منصور عمر , المعایطة  .2925
] نص مطبوع[أفراد الضابطة العدلیة األدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي لرجال القضاء واإلدعاء العام والمحامین و

  .سم 25; . إیض. : ص 270 - . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. منصور عمر المعایطة/ 
 4432169957ك .م.د.ر - . 2 70- 267: ?  -? : ??????? ???? 

658/01-345-1, 658/02-345-1 



  عاطف فھد , المغاریز  .2926
دار : عمان  -. 01.ط -. عاطف فھد المغاریز] / نص مطبوع[یة بین النظریة و التطبیق الحصانة الدبلوماس

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2008, الثقافة للنشر و التوزیع
 ???????????? : ?- ? :.217 224  

 9789957164706ك .م.د.ر -. 2008: مذكرة ل م د 

493/01-341-1, 493/02-341-1 

غالف . : ص 806 -. 2000, دار صادر: بیروت  -. عربي -قاموس عربي ] : طبوعنص م[المعتمد   .2927
  .سم 24; مصور 

 0000139953ك .م.د.ر

D. 413-10/01 

  المعتصم با ، الغریاني   .2928
. : اإلسكندریة -. الغریاني المعتصم با; دمحم السید الفقي] / نص مطبوع. [أساسیات القانون التجاري والبحري

 .سم 24; . إیض. : ص 335 - . 2008, الجدیدة للجامعةدار 

136/01-343-1, 136/02-343-1 

  المغبشي، عبد الحكیم عبد الجلیل   .2929
: اإلسكندریة  -. عبد الحكیم عبد الجلیل المغبشي] / نص مطبوع[أزمة المعارضة في النظم السیاسیة المعاصرة 

  .سم 24; . ضإی. : ص 502 -. 2012, المكتب الجامعي الحدیث
 9774383430ك .م.د.ر - . 493 - 453.: ? -? : ????????????

531/01-342-1, 531/02-342-1 

  موسى جمیل , النعیمات  .2930
النظریة العامة للتأمین من المسئولیة المدنیة مع إستعراض لنصوص تشریعات التأمین اإلجباري من المسئولیة 

دراسة ] : نص مطبوع[التشریع األردني و المصري و اإلنجلیزي  الناجمة عن إستعمال المركبات في كل من
 -. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . نزیھ دمحم الصادق المھدي, موسى جمیل النعیمات/ مقارنة 

 .سم24; . غالف ملون. : ص432

667/01-346-1, 667/02-346-1 

  دمحم عبد العال , النعیمي  .2931
غازي جمال خلیفة عبد الجبار توفیق , دمحم عبد العال النعیمي] / نص مطبوع[بحث العلمي طرق ومناھج ال

  .سم 24; . إیض. : ص 485 -. 2009, مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط - . البیاني
 9789957331634ك .م.د.ر - . 485 - 476. : ? ?: ???????????? 

79/01-001.4-1, 79/02-001.4-1 

  سحر رشید , النعیمي  .2932
 -. سحر رشید النعیمي/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[تحدید المسؤولیة بتكوین شركة أو اإلشتراك فیھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 2481169957ك .م.د.ر - . 238 - 229: ?  -? : ???????????? 

1009/01-346-1, 1009/02-346-1 



  محمود عبد المجید , المغربي  .2933
: لبنان  - . محمود عبد المجید المغربي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام العقد في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم25; مجلد . : ص  314 -. 2002, المؤسسة الحدیثة
 ???????????? :? . ?.:292 - 306 

838/01-346-1, 838/02-346-1 

  محمود عبد المجید , المغربي  .2934
 -. محمود عبد المجید المغربي] / نص مطبوع. [المشكالت التي یواجھھا تنفیذ العقود اإلداریة و آثارھا القانونیة

  .سم 24; . إیض. : ص 249 -. 1998, المؤسسة الحدیثة للكتاب. : لبنان -. 1.ط
 ???????????? :? .- ? : .239-242  ???? ????? - ???? 

283/01-346-1, 283/02-346-1 

  محمود عبد المجید , المغربي  .2935
 504 - ]. ت.د[, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. محمود عبد المجید المغربي] / نص مطبوع[تاریخ القوانین 

  .سم 24; . ص
??????????? : ?- ? :485 - 487 

125/01-340-1 

  المجید محمود عبد , المغربي  .2936
 - . 1990, )ن.د) : (م.د( - . محمود عبد المجید المغربي] / نص مطبوع[المال والملكیة في الشریعة اإلسالمیة 

  ).الوجیز في النظم القانونیة اإلسالمیة( - . سم 24; . إیض. : ص 102
 ???????????? : ?-  ? :93-96 

885/01-346-1, 885/02-346-1 

  مجید محمود عبد ال, المغربي  .2937
المؤسسة الحدیثة : طرابلس  -. 3.ط - . محمود عبد المجید المغربي] / نص مطبوع[المدخل إلى تاریخ الشرائع 

  .سم 24; . مجلد. : ص 431 -. 1996, للكتاب
???????????? : ?- ? :.412 - 416. 

177/01-340-1, 177/02-340-1 

  دمحم مصطفى , المغربي  .2938
دار : القاھرة  - . دمحم مصطفى المغربي/ المنظمات الدولیة ] : نص مطبوع[حق المساواة في القانون الدولي 

  .سم25; . إیض. : ص 542 -. 2007, المطبوعات الجامعیة
 ???????????? :?.-? : .435-465 

331/01-341-1, 331/02-341-1 

  جعفر محمود , المغربي  .2939
نص [حسین شاكر عساف ; إلعتداء على الحق في الصورة بواسطة الھاتف المحمولالمسؤولیة المدنیة عن ا

 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط - . حسین شاكر عساف, جعفر محمود المغربي] / مطبوع
  .سم 25; . إیض. : ص 190

 9789957165628ك .م.د.ر - . 190 - 183.: ? -. ?: ????????????

1043/01-346-1, 1043/02-346-1 



  كامل دمحم , المغربي  .2940
دار : عمان  -. 1.ط - . كامل دمحم المغربي] / نص مطبوع[أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2007, الثقافة للنشر و التوزیع
 9957161342ك .م.د.ر - . 307-311. : ? -? : ???????????? 

32/01-001.4-1, 32/02-001.4-1 

  عبد المجید , المغربي  .2941
 - . 2006, المؤسسة الحدیثة: بیروت  -. عبد المجید المغربي/ أصولھ و مسائلھ ] : :نص مطبوع[علم المیراث 

 .سم24; غالف مصور . : ص 189

740/01-346-1, 740/02-346-1 

  عبد المجید , المغربي  .2942
المؤسسة : لبنان  -. عبد المجید المغربي/ الجزء األول ] : نص مطبوع[انون اإلداري الخاص المدخل إلى الق
  .سم 25; . إیض. : ص 231 -. 1994, الحدیثة للكتاب

 ??????????? :? .- ? :.225 -226 . 

344.1/01-342-1, 344.1/02-342-1 

  األعرج، میسون جریس   .2943
دار : عمان  -. 1.ط - . میسون جریس األعرج/ دراسة مقارنة ] : مطبوع نص[آثار حكم إلغاء القرار اإلدراي 

  .سم 24; . إیض. : ص 326 - . 2013, وائل للنشر والتوزیع
 9789957119720ك .م.د.ر - . 326 - 313.: ? -? : ????????????

486/01-342-1, 486/02-342-1 

  المغفلي، دمحم البشیر   .2944
 Contribution] : نص مطبوع[التكوین اإلقتصادي لنظام الوقف الجزائري  -ریین نزع الملكیة العقاریة للجزائ

du M.A.L.G. a la lutte de libération nationale -Frantz fanon  / ...........أحمد حسین السلیماني ;
ة و ثورة أول المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة الوطنی: الجزائر  - . دمحم البشیر المغفلي

  .سم. + إیض. : ص 209 -. 2002, 1954نوفمبر 
???????? ? ???????? ???? 

09-04/346 

  إبراھیم أمین , النفیاوي  .2945
إبراھیم أمین .... / دراسة مقارنة في قانون المرافعات لمراحل تكوین] : نص مطبوع[القوة التنفیذیة لألحكام 

  .24; . إیض. : ص 293 -. 2005, .ن. د. : م. د -. 2.ط -. النفیاوي
 9770447439ك .م.د.ر - . 282 - 273: ? -? : ????????????

679/01-347-1 
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04/0024118, 04/0024119 

  بشار دمحم , االسعد  .2950
وسائل  -القانون الواجب التطبیق علیھا  -ماھیتھا ] : نص مطبوع[عقود االستثمار في العالقات الدولیة الخاصة 

 .سم24; . إیض. : ص 335 -. 2006, الحلبي: بیروت  -. بشار دمحم االسعد/ تسویة منازعاتھا 

405/01-341-1, 405/02-341-1 

  دمحم جمال مطلق , الذنیبات  .2951
دمحم .... / النشاط اإلداري -التنظیم اإلداري  - ماھیة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون اإلداري 

المكتبة ( - . سم 24; . إیض. : ص 372 -. 2003, الدار العلمیة للنشر: عمان  -. 1.ط -. جمال مطلق الذنیبات
  ).483; القانونیة 

. 

124/01-342-1, 124/02-342-1 

  غازي مبارك , الذنیبات  .2952
دراسة ألسالیب كشف التزویر ] : نص مطبوع[الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا و قانونا 

ني ، التشریعات العربیة وفق أحدث األسالیب والوسائل العلمیة وشرح تفصیلي قانوني مقارن بین القانون األرد
: عمان  -. 1.ط -. غازي مبارك الذنیبات. / والفرنسیة واألنجلوأمریكیة لكافة جوانب إثبات التزویر بالخبرة الفنیة

  .سم 24; . إیض. : ص 372 -. 2005, دار الثقافة للنشر والتوزیع
 9957160540ك .م.د.ر - . 372 - 368.: ? - ? : ???????. 367- 343.: ? -? : ????????????

191/01-345-1, 191/02-345-1 

  الذنیبات، دمحم محمود   .2953
 - . 3.ط -. دمحم محمود الذنیبات; عمار بوحوش] / نص مطبوع[مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث 

  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2001, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961003954ك .م.د.ر -. 204 -199: ? ? : ???????????? 



13/01-001.4-1, 13/02-001.4-1 

2954.  Cadiet , Loic  
Droit et attractivité économique : le cas de l'ohada . [Texte imprimé] : Tome 48 : 
travaux de l'association pour l'efficacité du droit et de la justice ( AEDJ ) dans l'espace 
OHADA. / Loic Cadiet. - Paris. : IRJS, 2013. - 233 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Bibliothèque 
de l'irjs - andré tunc). 
sans périodicité. - ISBN 9782919211296. - ISSN 21071691 = Droit et attractivité 
économique : le cas de l'ohada . 

04/0035571, 04/0035572 

2955.  Cadiet, Loic  
Droit judiciaire privé [Texte imprimé] / Loic Cadiet, Emmanuel Jeuland. - 7 Ed. - 
Paris : LexisNexis, 2011. - 838 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Manuel). 
Index: P - P.: 809 - 825. - ISBN 9782711015306 

04/0031310, 04/0031311 

  میر عبد األ, الذرب  .2956
 - . 1. ط - . عبد األمیر الذرب/  The general International Law] = نص مطبوع[القانون الدولي العام 

 .سم24; . إیض. : ص 480 - . 2006, دار تسنیم: عمان 

381/01-341-1, 381/02-341-1 

  وائل عبد الرحمن , التل  .2957
 - . عیسى دمحم قحل, وائل عبد الرحمن التل] / بوعنص مط[البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 120 -. 2007, دار حامد للنشر و التوزیع: عمان  -. 02.ط
 9789957323318ك .م.د.ر - . 120 -119: ?  -?: ???????????? 

64/01-001.4-1, 64/02-001.4-1 

  سعید , التل  .2958
عدنان الجادري موفق , سعید التل/ الكتاب األول : اسیات البحث العلمي أس] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 420 -. 2006, جامعة عمان للدراسات العلیا: عمان  -. 01.ط -. الحمداني
 ??????? : ? ? : .339  - 410  ???????????? : ? ? : .411 - 420 

100.1/01-001.4-1, 100.1/02-001.4-1 

  سعید , لتلا  .2959
عبد الحافظ , سعید التل/ الكتاب الثاني : اإلحصاء في البحث العلمي ] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

. : ص 392 -. 2006, جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا: عمان  -. 01.ط -. الشایب فرید كامل أبو زینة
  .سم 24; . إیض

 ??????? : ? ? :.379 - 392 

100.2/01-001.4-1, 100.2/02-001.4-1 

  سعید , التل  .2960
 -. مروان اإلبراھیم فرید كامل أبو زینة, سعید التل/ طرق البحث النوعي ] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 415 - . 2007, جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا: عمان  -. 02.ط



100.3/01-001.4-1, 100.3/02-001.4-1 

  سعید , التل  .2961
فرید كامل أبو زینة دمحم , سعید التل/ تصمیم البحث والتحلیل اإلحصائي ] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 464 -. 2007, دار المیسرة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. ولید البطش
 9957063898ك .م.د.ر -. 226-227.: ?? : ????????????  463 -  453. : ? ?: ??????? 

109/01-001.4-1 

دار أسامة للنشر و : عمان  -. ]نص مطبوع[التأمین اإلسالمي و التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة   .2962
  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2013, التوزیع 

 9789957225681ك .م.د.ر -. 359-368.: ? ? : ????????????

212/01-344-1, 212/02-344-1 

دار : عمان  - . مصطلحاتھ وخصائصھ و عالقتھ بالحوادث] : نص مطبوع[التأمین على المركبات   .2963
  .سم 24; . إیض. : ص 136 -. 2014, األكادیمیون للنشر و التوزیع: الحامد للنشر و التوزیع 

 9786038116050ك .م.د.ر -. 123-136:?.-.?: ????????????

1504/01-346-1, 1504/02-346-1 

. ص 609 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ]نص مطبوع[التأمینات العینیة والشخصیة   .2964
 .سم 24; 

1163/01-346-1, 1163/02-346-1 

  محمود عاطف , البنا  .2965
 376 -. 2007, بيدار الفكر العر. : القاھرة -. 1.ط -. محمود عاطف البنا] / نص مطبوع. [العقود اإلداریة

 .سم24; . إیض. : ص

190/01-346-1, 190/02-346-1 

  دمحم عاطف , البنا  .2966
. دمحم عاطف البنا/ الدعاوي اإلداري  - تنظیم رقابة القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[الوسیط في القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 491 -). دت(, دار الفكر العربي: القاھرة  -
 042810977 ك.م.د.ر

241/01-342-1 

  كمال صالح , البنا  .2967
كمال ] / نص مطبوع[المشكالت العملیة في دعاوى الطالق والفسخ والخلع للمصریین المسلمین وغیر المسلمین 

  .سم24; ص 212 - . 2001, عالم الكتب: القاھرة  -. صالح البنا
 8235232977ك .م.د.ر

325/01-347-1 

  لح كمال صا, البنا  .2968
الصیغ القانونیة لدعاوى األحوال الشخصیة ] : نص مطبوع[الصیغ القانونیة لدعاوى األحوال الشخصیة یتضمن 

  .سم24; . ص 447 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  -. 06.ط - . كمال صالح البنا... / للوالیة على النفس
 7168208977ك .م.د.ر



671/01-346-1, 671/02-346-1 

  خالد إبراھیم , تالحمةال  .2969
األوراق التجاریة و  - الشركات التجاریة  -مبادئ القانون التجاري ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون التجاري 

غالف ملون و . : ص323 -. 2006, دار وائل: اٍألدن  -. 02.ط -. خالد إبراھیم التالحمة/ العملیات المصرفیة 
  .سم24; مصور 

 6688119957ك .م.د.ر

830/01-346-1, 830/02-346-1 

  التالحمة، خالد أبراھیم   .2970
جھینة للنشرو : عمان  - . خالد أبراھیم التالحمة] / نص مطبوع[الدفع بالتحكیم و أثره على الدعوى القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 128 -. 2013, التوزیع
???????????? : ?.? :.123- 128 . 

888/01-347-1, 888/02-347-1 

  فاروق شوقي , البوھي  .2971
شركة ) : م.د( -. فاروق شوقي البوھي] / نص مطبوع[أسالیب ومناھج البحث في التربیة وعلم النفس 

  .سم 24; . إیض. : ص 308 -. 2005, الجمھوریة الحدیثة لتحویل و طباعة الورق
 ???????????? :?- ? : .289-292  ??????? :? -  ? :.295-303 

54/01-001.4-1, 54/02-001.4-1 

  سامر جابر , البلتاجى  .2972
 - . سامر جابر البلتاجى/ آلیات الحمایة -الجریمة ] : نص مطبوع[حمایة المدنیین فى زمن النزاعات المسلحة 

  .سم24; . إیض. : ص154 -. 2007, دار الفكر: اإلسكندریة 
 9773744709ك .م.د.ر

360/01-341-1 

  دمحم بن بلعید , البوطیبي  .2973
 - . دمحم بن بلعید البوطیبي/ طبیعتھا القانونیة و تكییفھا الفقھي ] : نص مطبوع[األوراق التجاریة المعاصرة 

  .سم24; غالف مصور . : ص 385 -. 2006, دار الكتب العلمیة: بیروت 
 6522474512ك .م.د.ر -. 383 -  373.? ? : ???????????? 

817/01-346-1, 817/02-346-1 

  دمحم , البھي  .2974
; . ص317 - . ت- د, مكتبة الشركة الجزائریة: الجزائر  - . دمحم البھي] / نص مطبوع[الدین و الحضارة اإلنسانیة 

 .سم24

1-341-1213/01 

  سمیر یوسف , البھي  .2975
 746 - . 2002, )ن.د) : (م.د( -. 2.ط -. سمیر یوسف البھي] / نص مطبوع[دفوع و عوارض الدعوى اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص
. 

82/01-342-1 



  التمیمي ، تیسیر رجب   .2976
دراسة فقھیة مقارنة بقوانین األحوال الشخصیة في ] : نص مطبوع. [الطالق بین تعسف المطلق وتفریق القاضي

, الكتاب الحدیثدار . : القاھرة - . 1.ط -. تیسیر رجب التمیمي. / بعض البلدان العربیة والمجاكم الفلسطینیة
  .سم 24; . إیض. : ص 436 -. 2009

 9771024671ك .م.د.ر - . 432 - 419: ?  -? : ???????????? 

1283/01-346-1, 1283/02-346-1 

  إبراھیم دسوقي , البنداري  .2977
دار  :اإلسكندریة  -. إبراھیم دسوقي البنداري] / نص مطبوع[النظم المحسبة في المكتبات ومراكز المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2001, الثقافة العلمیة
 9771853012ك .م.د.ر - . 220 - 219. : ? -? : ???????????? 

17/01-020-1 

  البھجي ، إیناس دمحم   .2978
ما ھیة اللجوء اإلنساني و مفھوم ] : نص مطبوع[األسس الدولیة لحق اللجوء السیاسي و اإلنساني بین الدول 

. 2012, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: عابدین  -. 01.ط -. إیناس دمحم البھجي/ الدولة المضیفة الالجئ و 
  .سم24; . إیض. : ص332 -

 9789776223585ك .م.د.ر - .  318 - 309. : ? -. ?: ??????????? 

851/01-341-1, 851/02-341-1 

  البھجي ، إیناس دمحم   .2979
 -. 1.ط - . یوسف المصري, إیناس دمحم البھجي] / نص مطبوع. [دولي والشریعة اإلسالمیةالمواطنة في القانون ال

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2013, المركز القومي للإلصدارات القانونیة. : القاھرة
 9789776223578ك .م.د.ر - . 264 - 258: ?  -? : ???????????? 

866/01-341-1, 866/02-341-1 

  ، عصام أحمد البھجي   .2980
دار الفكر . : اإلسكندریة -. 1.ط -. عصام أحمد البھجي] / نص مطبوع. [B.O.Tالطبیعة القانونیة لعقود 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2014, الجامعي
 9789773791343ك .م.د.ر - . 252 - 247: ?  -? : ???????????? 

1306/01-346-1, 1306/02-346-1 

  أحمد البھجي ، عصام   .2981
دراسة تحلیلة ] : نص مطبوع[اإللتزام بالشفافیة و اإلفصاح في عقود االستثمار و االستھالك و العالج الطبي 

المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. عصام أحمد البھجي....... / لمفھوم الشفافیة و اإلفصاح و تمیز الشفافیة 
  .سم24; . إیض. : ص432 -. 2014, الحدیث

ك .م.د.ر -.  425 -  223. : ? -. ?: ??????? .  222 - 217. : ? -. ?: ???????????? 
9789774384004 

1384/01-346-1, 1384/02-346-1 

  عصام أحمد , البھجي  .2982
] / نص مطبوع[تعویض األضرار الناتجة عن تطبیقات الھندسة الوراثیة في ضوء قواعد المسئولیة المدنیة 

  .سم24; مجلد . : ص 227 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة:  القاھرة - . عصام أحمد البھجي
 2161328977ك .م.د.ر - . 223 - 183:  1-4- ??? : ???????  181 -  171.? ? : ????????????



743/01-346-1, 743/02-346-1 

  عصام أحمد , البھجي  .2983
لیة للقواعد العامة في اإلثبات و دور دراسة تحلی] : نص مطبوع[أحكام عبء اإلثبات في نطاق المسئولیة المدنیة 

دار الجامعة : اإلسكندریة  - . عصام أحمد البھجي/ المشرع في نقل و تخفیف عبء اإلثبات بین طرفي الخصومة 
  .سم24; . إیض. : ص 242 -. 2014، 2007, دار الفكر الجامعي] : م.د: [الجدیدة 

 9789773791353ك .م.د.ر -. 233-238: ? -?: ???????????? 

449/01-347-1, 449/02-347-1 

  عصام أحمد , البھجي  .2984
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق اإلنسان و المسئولیة المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 698 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . عصام أحمد البھجي
??????????? ? :?- ? :632-684 

88/01-340-1, 88/02-340-1 

  البھجي، إیناس دمحم   .2985
. 1.ط - . یوسف المصري, إیناس دمحم البھجي] / نص مطبوع[النظم الدولیة بین الشریعة والقانون الدولي الخاص 

  .سم 25; . إیض. : ص 298 - . 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -
 978977622345ك .م.د.ر - .  288 - 270.: ? -. ?: ????????????

817/01-341-1, 817/02-341-1 

  البھجي، إیناس دمحم   .2986
 -المعاھدات  -الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان ] : نص مطبوع[الشرعیة الدولیة في المواثیق و القوانین الدولیة 

المركز : القاھرة  -. إیناس دمحم البھجي... / ییز ضد المرأةإتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التم -حقوق المرأة 
  .سم 24; . إیض. : ص 470 -. 2013, القومي لإلصدارات القانونیة

 9788776223592ك .م.د.ر -. 

836/01-341-1, 836/02-341-1 

  البھجي، إیناس دمحم   .2987
المركز القومي : القاھرة  -. دمحم البھجي إیناس] / نص مطبوع[القانون الدولي وعالقتھ بالشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 361 -. 2013, لإلصدارات القانونیة
 9789776223462ك .م.د.ر -. 

835/01-341-1, 835/02-341-1 

  البھجي، إیناس دمحم   .2988
 -أنواع الدساتیر  - مفھوم القانون الدستوري : دراسة مقارنة] : نص مطبوع[الرقابة على دستوریة القوانین 

المركز القومي : القاھرة  - . 1.ط - . یوسف المصري, إیناس دمحم البھجي... / مصادر القانون الدستوري
  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2013, لإلصدارات القانونیة

 9789776223608ك .م.د.ر - . 268 - 257.: ? -. ?: ????????????

552/01-342-1, 552/02-342-1 

  البھجي، إیناس دمحم   .2989
تنفیذ  - الوضع القانوني للدولة المضیفة لالجئ اإلنساني ] : نص مطبوع[البعد القانوني لألجانب داخل الدولة 

المركز القومي : القاھرة  - . 1.ط - . إیناس دمحم البھجي... / حقوق وواجبات وتحدیات -األحكام األجنبیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 302 -. 2013, لإلصدارات القانونیة
 9789776003431ك .م.د.ر

951/03-341-1, 951/01-341-1 

  البھجي، عصام أحمد   .2990
دراسة تخلیلیة لتعریف التحكیم و تمیزه عن وسائل فض ] : نص مطبوع[التحكیم في منازعات عقود اإلستثمار 

. : ص 179 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عصام أحمد البھجي..... / المنازعات األخرى
  .سم 24; . إیض

 9789773791381ك .م.د.ر - . 176 - 173.: ? -? : ????????????

855/01-347-1, 855/02-347-1 

  البھجي، عصام أحمد   .2991
ة دراس] : نص مطبوع) [FIDICالفیدیك ( إلتزامات المھندس والمقاول ورب العمل في عقود اإلنشاءات الدولیة 

... / تحلیلیة وشرح تفصیلي لماھیة وحقیقة الشروط والعقود الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمھندسین اإلستشاریین 
  .سم 24; . إیض. : ص 397 -. 2014, دارالفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . عصام أحمد البھجي

 9789773791377ك .م.د.ر

978/01-341-1, 978/02-341-1 

  أحمد البھجي، عصام   .2992
یحوي على دراسة تحلیلیة لمفھوم حجیة األحكام ] : نص مطبوع[حجیة الحكم الجنائي أمام القاضي المدني 

 -. 1.ط -. عصام أحمد البھجي..... / وشروط تطبیق الحجیة واألساس القانوني لھا وأساس حجیة الحكم
  .سم 24; . إیض. : ص 401 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

 9789773791526ك .م.د.ر - . 397 - 393.: ? -. ?: ????????????

988/03-345-1, 988/01-345-1 

  البھجي،إیناس دمحم   .2993
المركز القومي : القاھرة  - . إیناس دمحم البھجي] / نص مطبوع[الجریمة في القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 579 -. 2013, لإلصدارات القانونیة
 9789776223424ك .م.د.ر - .  555 - 554.: ? - . ?: ????????????0

837/01-341-1, 837/02-341-1 

  البھجي،إیناس دمحم   .2994
یوسف , إیناس دمحم البھجي] / نص مطبوع[طرق التقاضي و دور القضاء بین القانون الدولي و الشریعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 476 -. 2013, القانونیة المركز القومي لإلصدارات: القاھرة  -. المصري
 9789776223615ك .م.د.ر

848/01-341-1, 848/02-341-1 

  البھجي،إیناس دمحم   .2995
االھمیة اإلستراتیجیة للبحر  -تاریخ االقرصنة ] : نص مطبوع[جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة 

المركز : القاھرة  -. یوسف المصري, إیناس دمحم البھجي/ إزدیادھا  إزدھار القرصنة و -األمن العربي  - االحمر
  .سم 24; . إیض. : ص 317 -. 2013, القومي لإلصدارات القانونیة

 9789776223660ك .م.د.ر - . 304 -303.: ?  -.? : ????????????

989/01-341-1, 989/02-341-1 



  زغلول , البلشى  .2996
 -تطورأحكام المعارضة في التشریع المصري  -فكرة المعارضة ] : نص مطبوع[ة المعارضة في األحكام الجنائی

ممن تجوز  -غیابي  -حضوري اعتباري  -وصف الحكم حضوري  - ما تجوز فیھ وماال تجوز فیھ المعارضة 
 - . 1998, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . زغلول البلشى... / إجراءات المعارضة والحكم فیھا -المعارضة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 325
 9770304662ك .م.د.ر

141/01-345-1, 141/02-345-1 

  علي , البارودي  .2997
علي . / 1999لسنة  17وفقا ألحكام قانون التجارة رقم ] : نص مطبوع. [العقود وعملیات البنوك التجاریة

 .سم 24; . إیض. : ص 444 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . البارودي

83/01-346-1, 83/02-346-1 

  علي , البارودي  .2998
لسنة  17عملیات البنوك وفقا ألحكام قانون التجارة رقم -العقود التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم24; . ص444 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم فرید العریني, علي البارودي/  1999

444/01-346-1, 444/02-346-1 

  علي , البارودي  .2999
عملیات  - الشركات التجاریة  -األموال التجاریة  - التجار  - األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 -. 1999, عات الجامعیةدار المطبو: اإلسكندریة  - . دمحم السید الفقي, علي البارودي/ البنوك و األوراق التجاریة 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 570

630/01-346-1, 630/02-346-1 

  البارودي، مرفت دمحم   .3000
 -. 2007, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. مرفت دمحم البارودي] / نص مطبوع[اإلرھاب النووي ومجابھتھ 

 .سم 24; . إیض. : ص 103

751/01-341-1, 751/02-341-1 

  داود , الباز  .3001
من الدستور المصري مقارنة مع  62دراسة تحلیلیة للمادة ] : نص مطبوع[حق المشاركة فى الحیاة السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص 782 - . 2006, دار الفكر: اإلسكندریة  -. داود الباز/ نظام فرنسا 
 382604977ك .م.د.ر - .  769 - 723.: ? -. ?: ???????????? 

292/01-342-1, 292/02-342-1 

  داود , الباز  .3002
 - . داود الباز/ في الشریعة االسإلمیة و النظم الوضعیة ) :الشكل- األركان -المفھوم ] : ( نص مطبوع[بناء الدولة 
 .سم24; . إیض. : ص 155 -. 2006, دار الفكر: االسكندریة 

302/01-342-1 

  داود , الباز  .3003
مقارنة ) البرلمان(دراسة تحلیلیة و تأصیلیة لجوھر النظام النیابي ] : نص مطبوع[والدیمقراطیة النیابیة الشورى 

 .سم24; . إیض. : ص 184 - . 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. داود الباز/ بالشریعة اإلسالمیة 



401/01-342-1 

  داود عبد الرازق , الباز  .3004
دراسة تحلیلیة في إطار المفھوم القانوني للبیئة و ] : نص مطبوع[حمایة البیئة من التلوث األساس الدستوري ل

  .سم 24; . إیض. : ص158 -. 2006, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . 1.ط -. داود عبد الرازق الباز/ التلوث 
 4042379977ك .م.د.ر - . 153 - 139.: ? -. ?: ????????????

225/01-342-1, 225/02-342-1 

  داود عبد الرزاق , الباز  .3005
داود عبد / وأثرھا على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفیھ ] : نص مطبوع[الحكومة اإللكترونیة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الرزاق الباز
 3157503977978ك .م.د.ر - . 347 - 315.: ? -. ?: ???????????? 

212/01-342-1, 212/02-342-1 

  الباز، داود   .3006
رؤیة شرعیة لفكرة مجلس الدولة ] : نص مطبوع) [أساس تمیزه(أصول القضاء اإلداري في النظام اإلسالمي 

  .سم21; . ص163 -. 2004, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . داود الباز/ ووالیاتھ 
 4843133ك .م.د.ر

1-342-701/01 

  التباني، دمحم العربي   .3007
دمحم / الجزء األول ] : نص مطبوع. [تحذیر العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار

  .سم 24; . إیض. : ص 375 -. 2012, .المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. : الجزائر - . 1.ط -. العربي التباني
 9789931384052ك .م.د.ر

1.1/01-953-1 

  التباني، دمحم العربي   .3008
/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [تحذیر العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار, الثاني

 24; . إیض. : ص 306 -. 2012, .المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. : الجزائر - . 1.ط - . دمحم العربي التباني
  .سم
  9789931834069ك .م.د.ر

 الثاني, : محتوي في 

1.2/01-953-1 

  التباني، دمحم العربي   .3009
منشورات ) : الجزائر(تلمسان - . دمحم العربي التباني] / نص مطبوع[نزھة الفتیان في تراجم بعض الشجعان 

 .إیض. : ص 96 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف

1/01-920-1 

  التباني، الشیخ دمحم العربي   .3010
الجزائر  -. 1.ط -. الشیخ دمحم العربي التباني/ الجزء األول ] : نص مطبوع[براءة األشعریین من عقائد المخالفین 

  .سم 24; . إیض. : ص 348 - . 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: 
 9789931384076ك .م.د.ر



2.1/01-245-1 

  دمحم العربي التباني، الشیخ   .3011
الجزائر  -. 1.ط -. الشیخ دمحم العربي التباني/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[براءة األشعریین من عقائد المخالفین 

  .سم 24; . إیض. : ص 306 - . 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: 
 9789931384083ك .م.د.ر

2.2/01-245-1 

  دمحم مجدي , البتیتي  .3012
 -. 2001, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة - . دمحم مجدي البتیتي] / نص مطبوع. [اإلجتماعیةالتشریعات 

  .سم 24; . إیض. : ص 484
 ???????????? :?-  ? :479 - 480 

1/01-344-1, 1/02-344-1 

  محسن عبد الحمید , البیھ  .3013
مكتبة . : القاھرة - . 4.ط - . ن عبد الحمید البیھمحس] / نص مطبوع. [القانون الزراعي وحمایة البیئة الزراعیة

 .سم24; . إیض. : ص 588 -. 2001, الجالء الجدیدة

39/01-343-1, 39/02-343-1 

  البدوي، إسماعیل إبراھیم   .3014
دار الفكر : اإلسكندریة  - . إسماعیل إبراھیم البدوي] / نص مطبوع[الحكم القضائي في الدعوى اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 463 -. 2013, الجامعي
 9789773792171ك .م.د.ر - .  452 - 439.: ? -? : ????????????

505/01-342-1, 505/02-342-1 

  البدوي، اسماعیل إبراھیم   .3015
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . اسماعیل إبراھیم البدوي] / نص مطبوع[طرق الطعن في األحكام اإلداریة 

  .إیض; . إیض. : ص 489 -. 2013
 978977379215×ك .م.د.ر -. 467-474.:? -.?: ????????????

893/01-347-1 

  التجاني ، بلعروسي أحمد   .3016
 La protection du= الجزء االثاني ] : نص مطبوع[التشریع والتنظیم المتعلقان بحمایة المستھلك 

consommateur : tome 2  /دار ھومھ للنشر : الجزائر  -. 01.ط - . سفي أحمدیو, بلعروسي أحمد التجاني
  .سم 24; . إیض. : ص 1026 -. 2008, والتوزیع

 51606599619ك .م.د.ر

867.2/01-346-1, 867.2/02-346-1 

  نجوى ابراھیم , البدالي  .3017
 - . 2005, دةدار الجامعة الجدی: اإلسكندریة  -. نجوى ابراھیم البدالي] / نص مطبوع[عقد اإلیجار التمویلي 

 .سم24; . ص 532

484/01-346-1, 484/02-346-1 



  منیر حمید , البیاتي  .3018
/ دراسة دستوریة شرعیة وقانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام السیاسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 432 -. 2011, دار النفائس للنشر والتوزیع: عمان  - . 3.ط - . منیر حمید البیاتي
 9789957809980ك .م.د.ر - . 421 - 405.: ? -. ?: ???????????? 

421/01-342-1, 421/02-342-1 

  علي طاھر , البیاتي  .3019
دار : عمان  -. 1. ط -. علي طاھر البیاتي/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم التجاري البحري 

  .سم24; . إیض. : ص 264 -. 2006, الثقافة للنشر و التوزیع
 9789957161064ك .م.د.ر -. 247-258: ? -?: ???????????? 

305/01-341-1, 305/02-341-1 

  البیاتي، نادیة یاس   .3020
/ دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[التوقیع اإللكتروني عبر األنترنیت ومدى حجیتھ في اإلثبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 344 - . 2013, دار البدایة ناشرون وموزعون: عمان  - . 1.ط - . نادیة یاس البیاتي
 9789957823139ك .م.د.ر - . 340 - 301.: ? -? : ????????????

1264/01-346-1, 1264/02-346-1 

  ذیاب , البداینة  .3021
, ر المناھج للنشر والتوزیعدا: عمان  -. ذیاب البداینة/ دلیل النشر العلمي ] : نص مطبوع[التوثیق العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 395 -. 2006
 9957181033ك .م.د.ر - . 367-392. : ? - ?: ???????  353-365.: ?  -?: ???????????? 

67/01-001.4-1 

  دمحم إبراھیم , البدارین  .3022
 384 -. 2007, دار الثقافة: ن عما - . 1.ط - . دمحم إبراھیم البدارین] / نص مطبوع[الدعوى بین الفقھ و القانون 

  .سم24; غالف ملون . : ص
 326816169957ك .م.د.ر -. 367-383: ? -?: ???????????? 

435/01-347-1, 435/02-347-1 

  محمود السید عمر , التحیوي  .3023
.............. / مرحلة بیع العقار  - التمھید لبیع العقار ] : نص مطبوع[البیع الجبري للعقار و الحجز اإلداري 

 -. سم 24; . إیض. : ص 116 - . 2001, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوي
 ).المكتبة القانونیة(

30/01-342-1, 30/02-342-1 

  بلعروسي أحمد , لتیجانيا  .3024
 170 -. 2010, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . بلعروسي أحمد التیجاني] / نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 17; . إیض. : ص
 9789961654361ك .م.د.ر

712/01-345-1, 712/02-345-1 



  التیجاني، بلعروسي أحمد   .3025
 la protection du= الجزء األول ] : : نص مطبوع[المستھلك التشریع والتنظیم المتعلقان بحمایة 

consommateur : tome 1  /دار ھومة للنشر : الجزائر  -. 01.ط - . یوسفي أحمد, بلعروسي أحمد التیجاني
  .سم 24; . إیض. : ص 866 -. 2008, والتوزیع

 51606599619ك .م.د.ر

867.1/01-346-1, 867.1/02-346-1 

  سالم فایز  ,البحیري  .3026
: القاھرة  -. سالم فایز البحیري/ النظم القانونیة واإلداریة للمجالس النیابیة ] : نص مطبوع[القانون الدستوري 
 .سم 25; . إیض. : ص 393 - . 2010, دار الكتاب الحدیث

392/01-342-1, 392/02-342-1 

  ممدوح خلیل , البحر  .3027
مكتبة دار : عمان  - . 1.ط - . ممدوح خلیل البحر] / نص مطبوع[ة مبادىء قانون أصول المحاكمات الجزائی

 ).206; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 402 -. 1998, الثقافة للنشر و التوزیع

142/01-345-1, 142/02-345-1 

  أحمد حامد , البدري دمحم  .3028
دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة 

 - . سم 24; . ص 645 -. 2003, منشاة المعارف. : اإلسكندریة -. أحمد حامد البدري دمحم/ و القوانین الوضعیة 
  ).الكتب القانونیة(

 9770439134ك .م.د.ر - . 631- 604.: ? -? : ????????????

339/01-345-1, 339/02-345-1 

  ھشام دمحم , البدرى  .3029
, دار الفكر والقانون: مصر  -. 1.ط -. ھشام دمحم البدرى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التصحیح الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 193 -. 2008
 806253977976ك .م.د.ر - .  188 - 180.: ? -. ?: ???????????? 

311/01-342-1, 311/02-342-1 

  ھشام دمحم , البدرى  .3030
. : اإلسكندریة -. ھشام دمحم البدرى] / نص مطبوع. [النص الضریبي بین التفسیر اإلداري و التفسیر التشریعي

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 254 -. 2005, منشأة المعارف
 977171157Iك .م.د.ر

83/01-343-1, 83/02-343-1 

نص [ملحق الكتاب األول : السودان  -الجزائر اإلمارات العربیة المتحدة  :التحكیم في البلدان العربیة   .3031
 - Arbitration in the arab countries : Algeria - United Arab Emirates] = مطبوع

Sudan . - موسوعة التحكیم( -. سم 24; . ص 599 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط.(  
 15848699539ك .م.د.ر -. ?? ???? ??????? ?? ??????? ??????? ???? ????? ?????

30/01-348-1 



  حسن حسین , البراوي  .3032
حسن / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي ] : نص مطبوع[الحقوق المجاورة لحق المؤلف 

  .سم24; . ص243 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. حسین البراوي
 7453404977ك .م.د.ر

422/01-346-1, 422/02-346-1 

  جھاد دمحم , البریزات  .3033
دار الثقافة للنشر : عمان  - . 1.ط - . جھاد دمحم البریزات/ دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[الجریمة المنظمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2008, والتوزیع
 9957163273ك .م.د.ر - . 272 - 265.: ? -? : ???????????? 

499/01-345-1, 499/02-345-1 

  سرھنك حمید , البرزنجي  .3034
: عمان  -. 01.ط -. سرھنك حمید البرزنجي] / نص مطبوع[مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 360 -. 2009, دار الدجلة
 6065719957ك .م.د.ر - .  360 - 333.: ? -. ?: ???????????? 

386/01-342-1, 386/02-342-1 

  البرزنجي، سرھنك حمید   .3035
 -. سرھنك حمید البرزنجي] / نص مطبوع[األنظمة اإلنتخابیة و المعاییر القانونیة الدولیة لنزاھة اإلنتخابات 

  .سم24; . إیض. : ص240 - . 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9786144016312ك .م.د.ر - .  237 - 223. : ? -. ?: ???????????? 

131/01-342-1, 131/02-342-1 

  جمال عبد المجید , التركي  .3036
. جمال عبد المجید التركي/ دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[المساھمة التبعیة في قانون العقوبات 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 178 -. 2006, جامعي الحدیثالمكتب ال. : القاھرة - . 1.ط -
???????????? : ?- ? :.169 - 178. 

215/01-345-1, 215/02-345-1 

  عزت سعد السید , البرعي  .3037
: القاھرة  -. عزت سعد السید البرعي] / نص مطبوع[حمایة حقوق اإلنسان في ظل التنظیم الدولي اإلقلیمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 948 -. 1985, اصمةمطبعة الع
 ???????????? :?-? :907-935 

274/01-341-1, 274/02-341-1 

  أحمد حسن ,البرعي  .3038
دار الفكر : القاھرة  - . أحمد حسن البرعي] / نص مطبوع[الحركة التعاونیة من الوجھتین التشریعیة و الفكریة 

 .سم24; . ص352 -). ت-د(, العربي

1-341-1215/01 

  بسام نھار , البطون  .3039
 -. 01.ط - . بسام نھار البطون/ دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ] : نص مطبوع[الشھادة في الشریعة اإلسالمیة 



  .سم 24; . إیض. : ص304 -. 2010, دار الثقافةللنشر و التوزیع: عمان 
 2506169957ك .م.د.ر - . 304 - 295.: ? ? : ???????????? 

657/01-347-1, 657/02-347-1 

  عمر دمحم , البصول  .3040
, دار الثقافة للنشرو التوزیع: عمان  -. 01.ط - . عمر دمحم البصول] / نص مطبوع[شرح قانون منع الجرائم 

  .سم 24; . إیض. : ص 192. -. 2008
 9957163518ك .م.د.ر

625/01-345-1, 625/02-345-1 

  دمحم بلھاشمي , التسولي  .3041
, مكتبة المنارة كتب: مراكش  - . 2.ط - . دمحم بلھاشمي التسولي] / نص مطبوع[التعویض عن حوادث السیر 

 )).5(; القانون في خدمة المجتمع ( - . سم 23; . إیض. : ص 362 -. 2004

965/01-346-1, 965/02-346-1 

  البطوش ، أیمن دمحم   .3042
 -. 1.ط -. أیمن دمحم البطوش/  Human rights. = دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [حقوق اإلنسان وحریاتھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2014, دار وائل للنشر والتوزیع. : عمان
 9789957910921ك .م.د.ر - . 207 - 199: ?  - ? : ????????????  198 - 185: ?  - ? : ??????? 

931/01-341-1, 931/02-341-1 

  عامر فتحي , البطاینة  .3043
عمان  - . 1. ط -. عامر فتحي البطاینة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 272 -. 2008, دار الثقافة: 
 9789957163471ك .م.د.ر -. 267-272: ? -?: ???????????? 

373/01-341-1, 373/02-341-1 

  اوزادید ، نائلة   .3044
جامعة . : المدیة - . نائلة اوزادید; الزھرة طاجین] / نص مطبوع. [الوظائف اإلداریة العامة التنسیق والتوجیھ

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 44 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012:  2013/2012 :إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-82/01 

  سعید یوسف , البستاني  .3045
الحساب  -المؤسسة التجاریة  - الشركات  -القانون التجاري العام ] : نص مطبوع[قانون األعمال والشركات 

 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . سعید یوسف البستاني/ الجاري والسندات القابلة للتداول 
  .سم24; . ص536

? ? ???????????? :519  - 523 

433/01-346-1, 433/02-346-1 

  سعید یوسف , البستاني  .3046
النظام التقلیدي و الحلول الحدیثة ] : نص مطبوع[أحكام اإلفالس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة 



 407 -. 2007, شورات الحلبي الحقوقیةمن: بیروت  -. سعید یوسف البستاني/ للمشروعات التجاریة المتعثرة 
 .سم24; غالف مجلد . : ص

709/01-346-1, 709/02-346-1 

  سعید یوسف , البستاني  .3047
: الموضوع األول] : نص مطبوع[الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات 

النظریة العامة لتنازع : ألجانب وللعرب، الموضوع الثالثالمركز القانوني ل: الجنسیة والقومیة، الموضوع الثاني
; . إیض. : ص 817 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 01.ط -. سعید یوسف البستاني. / القوانین

  .سم 25
 9789953524603ك .م.د.ر - . 793 - 785.:? -? : ???????????? 

484/01-341-1, 484/02-341-1 

  سعید یوسف , نيالبستا  .3048
 - . سعید یوسف البستاني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المركز القانوني لألجانب و للعرب في الدول العربیة 

  .سم24; إیض . : ص 320 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 1. ط
.???????????? :? -? :239 -307 

209/01-341-1, 209/02-341-1 

  سعید یوسف , البستاني  .3049
بیروت  -. سعید یوسف البستاني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنسیة و القومیة في تشریعات الدول العربیة 

  .سم24; . إیض. : ص 372 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
. ???????????? :? -? :349-353 

225/01-341-1, 225/02-341-1 

  سعید یوسف , البستاني  .3050
 - تنازع القوانین (تطور و تعدد طرق حل النزعات الخاصة الدولیة ] : نص مطبوع[ون الدولي الخاص القان

 - . 2004, منشورات الحلبي: بیروت  -. 1. ط - . سعید یوسف البستاني) / التحكیم التجاري الدولي -المعاھدات 
  .سم 24; . إیض. : ص 322

. ???????????? :? ? : .299-302 

131/01-341-1, 131/02-341-1 

  سعید یوسف , البستاني  .3051
دراسة مثارنة لقوانین : القواعد الموحدة وقواعد تنازع القوانین ] : نص مطبوع[القانون الدولي لإلسناد التجاریة 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . سعید یوسف البستاني/ التجارة العربیة بقانون جنیف الموحد 
  .سم 25; . إیض. : ص 480 -. 2006

 9953462119ك .م.د.ر - . 460 - 457: ?  -? : ????????????

683/01-341-1, 683/02-341-1 

  سعید یوسف , البستاني  .3052
 -. 1.ط -. سعید یوسف البستاني] / نص مطبوع[إشكالیة وآفاق تطور قانون الجنسیة في لبنان والدول العربیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 471 -. 2006, قوقیةمنشورات الحلبي الح: بیروت 
 9953462178ك .م.د.ر - . 462 - 459: ?  -? : ????????????  458 -  249: ?  -? : ????? 

676/01-341-1, 676/02-341-1 



  البسیوني، أحمد عبد الحمید   .3053
أحمد عبد الحمید / عي بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوض] : نص مطبوع[األحكام المتعلقة بالمعاق ذھنیا 

  .سم 25; . إیض. : ص 493 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . البسیوني
 9773283739ك .م.د.ر - .  475 - 415.: ? -. ?: ????????????

869/01-347-1, 869/02-347-1 

  خیري فتحي , البصیلي  .3054
: القاھرة  -. خیري فتحي البصیلي] / نص مطبوع[عالمیة تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة ال

  .سم24; . إیض. : ص 632 -. 2007, دار النھھضة العربیة
 9770449369ك .م.د.ر -. 525-564: ? -?: ???????  567-618: ?-?: ???????????? 

240/01-341-1, 340/02-341-1 

  البشري ، دمحم األمین   .3055
أكادیمیة نایف العربیة : الریاض  -. 1.ط - . دمحم األمین البشري] / نص مطبوع[لعربي أنماط الجرائم في الوطن ا

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 1999, للعلوم األمنیة
 9789960725987ك .م.د.ر - . 230 - 225: ?  -? : ???????????? 

942/01-345-1, 942/02-345-1 

  البشري ، دمحم األمین   .3056
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم : الریاض  -. 1.ط - . دمحم األمین البشري] / نص مطبوع[المتكامل التحقیق الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 407 -. 1998, األمنیة
 996072557×ك .م.د.ر - . 407 - 402. : ? -. ?: ???????????? 

966/01-345-1, 966/02-345-1 

  دمحم األمین , البشرى  .3057
. : الریاض -. 1.ط -. دمحم األمین البشرى] / نص مطبوع[الجریمة وتطبیقاتھ في الدول العربیة علم ضحایا 

  .سم 24; . إیض. : ص 231 - . 2005, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
 9960968707ك .م.د.ر - . 231 - 223.: ? - ? : ??????? . 220 - 213.: ? -? : ???????????? 

301/01-345-1, 301/02-345-1 

  البشري، دمحم األمین   .3058
دار الحامد : األردن  - . 1.ط - . دمحم األمین البشري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العدالة الجنائیة ومنع الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 549 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: 
 9960725227ك .م.د.ر - .  549 - 541.: ? -.?: ????????????

871/01-345-1, 871/02-345-1 

  البشري، دمحم األمین   .3059
محسن عبد , دمحم األمین البشري] / نص مطبوع[معاییر األمم المتحدة في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة 

. : ص 331 -. 2014, دار الحامد للنشر والتوزیع: األكادیمیون للنشر والتوزیع : عمان  -. 1.ط - . الحمید أحمد
  .سم 24; . إیض

 9960725340ك .م.د.ر - .  331.: ?: ????????????

880/01-341-1, 880/02-341-1 



  إبراھیم أحمد , البسطویسي  .3060
 -. إبراھیم أحمد البسطویسي] / نص مطبوع[أحكام ودیعة الصكوك في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم24; مجلد . : ص 355 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 7181328977ك .م.د.ر -. 317.?: ???????????? 

602/01-346-1, 602/02-346-1 

  البسطویسي، إبراھیم أحمد   .3061
 -. إبراھیم أحمد البسطویسي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع) [ودیعة الصكوك( إیداع األوراق المالیة في البنوك 

  .سم 24; . إیض. : ص 355 -. 2009, ر الجامعيدار الفك: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9771758831ك .م.د.ر - . 347 - 317.: ? -? : ????????????

1217/01-346-1, 1217/02-346-1 

  عثمان , التكروري  .3062
 -. 2004, مكتبة دار الثقافة: عمان  - . عثمان التكروري] / نص مطبوع[شرح قانون األحوال الشخصیة 

 .سم24; ن غالف ملو. : ص364

440/01-346-1, 440/02-346-1 

  عثمان , التكروري  .3063
الدعوى  - المحاكم واإلختصاص ] : نص مطبوع[الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة 

مكتبة دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط - . عثمان التكروري/ األحكام وطرق الطعن فیھا  - والخصومة القضائیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 186 -. 1997, والتوزیع

 ??????? :? .- ? :.153 - 175  . ???????????? :? .- ?:.177  - 178 . 

108/01-347-1, 108/02-347-1 

  دمحم عزمي , البكري  .3064
دار محمود . : م.د -. دمحم عزمي البكري] / نص مطبوع[الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقھ والقضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 736 -. ت.د, لتوزیعللنشر و ا
 9775312272ك .م.د.ر

618/01-347-1, 618/02-347-1 

  ھیثم , البقلى  .3065
 - . ھیثم البقلى/ العالج بین الشریعة والقانون  - الوقایة  - األسباب ] : نص مطبوع[انحراف الطفل والمراھق 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2006, نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط
 9771433555ك .م.د.ر - . 210 - 207.: ? -? : ????????????

448/01-345-1, 448/02-345-1 

  مشعل بن عبدهللا , الثقیل  .3066
دار : عمان  - . 1.ط - . مشعل بن عبدهللا الثقیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة التأدیبیة للمحامي 

  .سم 25; . إیض. : ص 253 -. 2010, ر والتوزیعالثقافة للنش
 9957165512ك .م.د.ر - . 253 - 221: ?  -? : ???????????? 

1116/01-346-1, 1116/02-346-1 



  عبد القادر , البقیرات  .3067
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. عبد القادر البقیرات] / نص مطبوع[القانون التجاري الجزائري 

  .سم 27; . إیض. : ص 180 -. 2010
 9789961013106ك .م.د.ر

1039/01-346-1, 1039/02-346-1 

  عبدالقادر , البقیرات  .3068
 - . 2.ط - . عبدالقادر البقیرات/ معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانیة ] : نص مطبوع[العدالة الجنائیة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 270 -. 2007, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 ???????????? :?- ? :253-263 

313/01-341-1, 313/02-341-1 

  البقیرات، عبد القادر   .3069
الشركات التجاریة  -المحل التجاري  -نظریة التاجر  -األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[مبادئ القانون التجاري 

  .سم 27; . إیض. : ص151 -. 2015, المطبوعات الجامعیةدیوان : الجزائر  - . عبد القادر البقیرات/ 
 9789961014387ك .م.د.ر

1469/01-346-1, 1469/02-346-1 

المؤسسة : الجزائر  - . حالة حقوق اإلنسان في الجزائر] : نص مطبوع[ 2011التقریر السنوي   .3070
  .سم 24; . إیض. : ص 166 - . 2012, الوطنیة لإلتصال والنشر والتوزیع

 9789931378037ك .م.د.ر

701/01-341-1 

  كمیت طالب , البغدادي  .3071
/ المسؤولیة الجزائیة و المدنیة ] : نص مطبوع[المسؤولیة القانونیة عن اإلستخدام غیر المشروع لبطاقة اإلئتمان 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2008, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. كمیت طالب البغدادي
 9957162993ك .م.د.ر - . 272 - 267.: ? - ? : ????????????? 

473/01-345-1, 473/02-345-1 

دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة (التعسف في إستعمال حق الملكیة العقاریة   .3072
  .سم21×سم30; . و 95 -. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. ]نص مطبوع[

????????????  
) : جامعة التكوین المتواصل(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة 

2012/2011 

M. 346-196/01 

3073.  Cafarelli,françois  
Le Petit droit public [Texte imprimé] : l'incontournable en 21 fiches M droit 
constitutionnel - droit administratif général et spécial- finances publiques - droit 
européen / françois Cafarelli. - parit : Dunod, 2014. - 48 cm. : ill. ; 23 cm. - (les petits 
experts 2014/15). 
ISBN 978100716555 

04/0037728 



  أیمن مصطفى , الجمل  .3074
دراسة مقارنة في ] : نص مطبوع. [جنة البشریة في إجراءات تجارب البحث العلميمدى مشروعیة إستخدام األ

 374 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. أیمن مصطفى الجمل. / الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي
  .سم 24; . إیض. : ص

 9342328977ك .م.د.ر -. 333-363: ? -?: ???????????? 

91/01-344-1, 91/02-344-1 

  أحمد محمود , الجمل  .3075
في ضوء التشریعات الوطنیة و اإلتفاقات اإلقلیمیة والمعاھدات ] : نص مطبوع. [حمایة البیئة البحریة من التلوث

 - . سم 24; . إیض. : ص 146 -. 1998, .منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. أحمد محمود الجمل. / الدولیة
  ).الكتب القانونیة(

 046203977×ك .م.د.ر - . 141 - 139: ? -? : ???????????? 

12/01-343-1, 12/02-343-1 

  ھشام مصطفى , الجمل  .3076
] : نص مطبوع[دور الموارد البشریة في تمویل التنمیة بین النظام المالي اإلسالمي و النظام المالي الوضعي 

  .سم 24; . ص 598 -. 2006, فكر الجامعيدار ال: القاھرة  -. ھشام مصطفى الجمل/ دراسة مقارنة 
 ???????????? :?-? :519-564 

81/01-340-1, 81/02-340-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3077
 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . ماجد راغب الحلو] / نص مطبوع[العقود اإلداریة و التحكیم 

  ).ةالمكتبة القانونی( - . سم24; . إیض. : ص 204
. 

120/01-342-1, 120/02-342-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3078
 - بنیان اإلدارة العامة  - دراسة اإلدارة العامة ] : نص مطبوع. [علم اإلدارة العامة و مبادئ الشریعة اإلسالمیة

; . إیض: . ص 480 -. 2005, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. ماجد راغب الحلو....... / نشاط اإلدارة العامة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 9770313564ك .م.د.ر

71/01-343-1, 71/02-343-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3079
الضبط اإلداري  -معاییر الحمایة -المقصود بالتلوث ] : نص مطبوع. [قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة

. : اإلسكندریة -. ماجد راغب الحلو... / قانونیة لتلویث البیئة الجزاءات ال - التقنیة القانونیة لحمایة البیئة  - والبیئة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 448 -. 2002, منشأة المعارف

 5095703977ك .م.د.ر -. 1

24/01-344-1, 24/02-344-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3080
ماجد .... / الصحافة اإللكترونیة - یم الصحافة تنظ - نظام المطابع ] : نص مطبوع. [حریة اإلعالم و القانون

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 440 -. 2006, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . راغب الحلو



89/01-344-1, 89/02-344-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3081
. 1994, دار المطبوعات الجامعیة :االسكندریة  - . ماجد راغب الحلو] / نص مطبوع[الدولة في میزان الشریعة 

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 476 -

38/01-340-1, 38/02-340-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3082
ماجد ..... / األموال العامة -المركز والالمركزیة  -ذاتیة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 656 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . غب الحلورا
  ).القانونیة

 ??????????? :? .- ? :.642 - 656 . 

5/01-342-1, 5/02-342-1 

  ماجد راغب , الحلو  .3083
إختصاص القضاء  -التنظیم القضائي اإلداري  -مبدأ المشروعیة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

; . إیض. : ص 696 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ماجد راغب الحلو........... / اإلداري
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24
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  ین عز الد, الدناصوري  .3128
عبد الحمید , عز الدین الدناصوري/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء 

 .سم25; . ص1909 -. 2002, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 07.ط -. الشواربي

389.2/01-346-1 

  عز الدین , الدناصوري  .3129
عبد الحمید , عز الدین الدناصوري/ الجزء األول ] : نص مطبوع[القضاء  المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ و



  .سم24; . ص1774 - . 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 07.ط -. الشواربي
 9130003977ك .م.د.ر

389.1/01-346-1 

  عز الدین , الدناصوري  .3130
عز / یشمل دراسة تفصیلیة عن عقد البیع ] : عنص مطبو[المشكالت العملیة و الدعاوى و الدفوع في عقد البیع 

  .سم24; مجلد . : ص 1268 - . 2003, )ن.د) : (م.د( -. 3.ط -. عبد الحمید الشواربي, الدین الدناصوري
 8515036977ك .م.د.ر

346/01-347-1, 346/02-347-1 

  عز الدین , الدناصوري  .3131
 - . 11.ط -. حامد عكاز, عز الدین الدناصوري/ األول الجزء ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون المرافعات 

  .سم24; . ص 2064 - . 2003, )د ن: (اإلسكندریة 
 2075703977ك .م.د.ر

23.1/01-348-1 

  عز الدین , الدناصوري  .3132
 - . 10.ط -. حامد عكاز, عز الدین الدناصوري/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون المرافعات 

 .سم 24; . ص 1946 -. 2002, )ن.د: ( )م.د(

23.2/01-348-1 

  عز الدین , الدناصوري  .3133
عز الدین ] / نص مطبوع[ 1999لسنة  18التعلیق على قانون اإلثبات متضمنا تعدیالت القانون رقم 

 .سم 24; . ص 1406 - . 2002, )ن.د) : (م.د( -. 10.ط -. حامد عكاز, الدناصوري

14/01-348-1 

  عز الدین , الدناصوري  .3134
وأحدث أحكام النقض والمحكمة  1999لسنة  18التعلیق على قانون اإلثبات متضمنا تعدیالت القانون رقم 

 1406 -. 2002, )ن.د) : (م.د( -. 10.ط - . حامد عكاز, عز الدین الدناصوري] / نص مطبوع[الدستوریة العلیا 
 .سم 24; . ص

  عزالدین , الدناصوري  .3135
. حامد عكاز, عزالدین الدناصوري/ في ضوء الفقھ و القضاء ] : نص مطبوع[اء المستعجل و قضاء التنفیذ القض

  .سم24; . إیض. : ص 1301 -. 1998, )ن. د: (اإلسكندریة  - . 6.ط -

113/01-347-1, 113/02-347-1 

  الحناشي ، الھواري   .3136
. : الجزائر -المدیة  -. الھواري الحناشي; یحي رموش/  ]نص مطبوع[مبدأ المنافسة في تفویضات المرفق العام 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 64 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .56 - 61  
 2022/2021) : یحي فارسجامعة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-515/01 



  مازن , الحنبلي  .3137
الوسیط في جرائم النشر و الصحف و إفشاء األسرار المتعلقة باألفراد و سالمة الدولة و الذم و القدح و التحقیر و 

نص [التحریض و التعرض لآلداب العامة في قانون العقوبات العام و العقوبات و أصول المحاكمات العسكریة 
األبحاث ( - . سم 24; . إیض. : ص 274 -. 2004, المكتبة القانونیة: دمشق  -. مازن الحنبلي] / مطبوع

  ).03; الكتاب الثالث : القانونیة 
???????????? : ?- ? :.256 - 257. 

417/01-345-1, 417/02-345-1 

  أحمد محمود , الخولي  .3138
: القاھرة  -. 01.ط -. أحمد محمود الخولي] / نص مطبوع[الوضعي  نظریة الحق بین الفقھ اإلسالمي و القانون

من نظریات الفقھ ( - . سم 24; . إیض. : ص 186 -. 2003, دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة
  )).3(اإلسالمي

 9773420922ك .م.د.ر - . 167 - 149.: ? -? : ???????????? 

58/01-340-1, 58/02-340-1 

  جمال , الخولي  .3139
, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. جمال الخولي/ دراسة وثائقیة ] : نص مطبوع[اإلستبدال وإغتصاب األوقاف 

  .سم 24; . إیض. : ص 370 -). ت.د(
 ???????????? : ?- ? : .201 - 218 ????? : ?- ? : .223 - 380 

46/01-020-1 

  جمال , الخولي  .3140
, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. 02.ط -. جمال الخولي] / نص مطبوع[م الدبلوماتیك العربي مداخالت في عل

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2000
 ???????????? : ?-  ? :.225 - 229 

54/01-020-1, 54/02-020-1 

  جمال إبراھیم , الخولي  .3141
 -. 2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. ھیم الخوليجمال إبرا] / نص مطبوع[فھرسة الوثائق األرشیفیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 97
 ??????? : ? - ? : .39 - 93  ???????????? : ?- ? : .95 - 97 

33/01-020-1 

  دمحم , الجوھري  .3142
تثمارات الثقافیة الدار الدولیة لإلس: القاھرة  -. 01.ط - . دمحم الجوھري] / نص مطبوع[طرق البحث اإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 319 -. 2008, .م.م.ش
 9772823675ك .م.د.ر -. 

85/01-001.4-1, 85/02-001.4-1 

  دمحم محمود , الجوھري  .3143
 415 -. 2009, دار المیسرة: عمان  - . 1.ط -. دمحم محمود الجوھري] / نص مطبوع[أسس البحث اإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789957065584رقم معیاري  -:. ?????????????



2/01-001.4-1 

  كمال عبد الواحد , الجوھري  .3144
دار محمود . : القاھرة -. 1.ط -. كمال عبد الواحد الجوھري] / نص مطبوع[مذكرات الدفاع في القضایا الجنائیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 380 -. 2006, للنشر والتوزیع

523/01-345-1, 523/02-345-1 

  كمال عبد الواحد , الجوھري  .3145
دار محمود . : القاھرة -. 1.ط -. كمال عبد الواحد الجوھري] / نص مطبوع[حكم البراءة في القضایا الجنائیة 

 .سم24; . إیض. : ص 188 -. 2006, للنشر والتوزیع

494/01-345-1, 494/02-345-1 

  كمال عبد الواحد , الجوھري  .3146
دار محمود للنشر : القاھرة  -. كمال عبد الواحد الجوھري] / نص مطبوع[ات الدفاع في القضایا المدنیة مذكر

 .سم24; . إیض. : ص 223 -. 2006, والتوزیع

292/01-347-1, 292/02-347-1 

  عبد العزیز السید , الجوھري  .3147
عبد العزیز السید / دراسة مقارنة ] : ص مطبوعن[القانون و القرار اإلداري في الفترة ما بین اإلصدار و الشھر 

  .سم24; . إیض. : ص 336 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2.ط - . الجوھري
 2092809961ك .م.د.ر - . 325 - 321.: ? -. ?: ???????????? 

152/01-342-1, 152/02-342-1 

  الجوھري، دمحم   .3148
 - . دمحم الجوھري; عدلي السمري; آمال عبد الحمید] / نص مطبوع[لضبط اإلجتماعي علم اإلجتماع القانوني وا

 .سم 24; . إیض. : ص  375 -. 2009, دار المسیرة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط

157/05-340-1, 157/01-340-1 

  الخوالدة ، محمود سفیان   .3149
: عمان  -. محمود سفیان الخوالدة/ دراسة مقارنة ] : وعنص مطب[الحمایة الجزائیة للطفل في قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 218 -. 2013, دار وائل للنشر و التوزیع
 9789957910884ك .م.د.ر - . 209-218.:?-.? : ???????????? 

961/01-345-1, 961/02-345-1 

  الحوات ، علي   .3150
. 1997, أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض  -. 1.ط -. علي الحوات] / نص مطبوع[الجرائم الجنسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 122 -
 9960725197ك .م.د.ر - . 123 - 119. : ? -. ?: ???????????? 

967/01-345-1, 967/02-345-1 

  بركات موسى , الحواتى  .3151
بركات موسى / قانونیة تحلیلیة مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربي 



  ).بحوث و دراسات( - . سم 24; . إیض. : ص 258 -. 2007, المنظمة العربیة للتنمیة: القاھرة  -. الحواتى
???????????? :? .- ? :.257 - 258 . 

256/01-342-1, 256/02-342-1 

  أسامة أحمد , الحواري  .3152
أسامة أحمد ] / نص مطبوع[كم على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصة القواعد القانونیة التي یطبقھا المح

  .سم24; . إیض. : ص 240 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. الحواري
 9957163259ك .م.د.ر -. 185-230: ? -?: ???????  235-240: ? -?: ???????????? 

295/01-341-1, 295/02-341-1 

  الجود، خالد سلمان   .3153
 - . 1. ط - . خالد سلمان الجود; مرشد أحمد السید/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء الدولي اإلقلیمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2004, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 ???????????? :?- ? :247-255  ??????? :?-? :207-246 

287/01-341-1, 287/02-341-1 

  الجنبیھي، ممدوح دمحم   .3154
. ممدوح دمحم الجنبیھي; منیر دمحم الجنبیھي] / نص مطبوع[التعاون الدولي في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

  .سم24; . إیض. : ص 216 - . 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -
 . ???????????? :? - ? :216 

170/01-341-1, 170/02-341-1 

  أبو الخیر عبد الونیس , الخویلدي  .3155
] نص مطبوع[حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل اإلتصال الحدیثة بین الفقھ اإلسالمي و القانون المدني 

 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . أبو الخیر عبد الونیس الخویلدي/ دراسة مقارنة : 
  .سم24; . ص482

 7214328977ك .م.د.ر

386/01-346-1, 386/02-346-1 

  الجوخدار ، حسن   .3156
دار : عمان  -. حسن الجوخدار] / نص مطبوع[البحث األولي أو اإلستدالل في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  .سم24; . إیض. : ص336 -. 2016, الثقافة
 9789957166991ك .م.د.ر

1117/01-345-1, 1117/02-345-1 

  حسن , الجوخدار  .3157
 -. حسن الجوخدار" / دراسة مقارنة ] : " نص مطبوع[التحقیق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 688 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط
 9957163693ك .م.د.ر - . 641- 625.: ? -? .: ????????????

35/01-345-1, 35/02-345-1 

  الدویري ، فایز دمحم   .3158
 214 -. 2013, دار وائل للنشر والتوزیع. : عمان - . 1.ط - . فایز دمحم الدویري] / نص مطبوع. [األمن الوطني



  .سم 24; . إیض. : ص
 9789957910549ك .م.د.ر - . 214- 213: ?  -? : ???????????? 

929/01-341-1, 929/02-341-1 

  یاسر , الحویش  .3159
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. یاسر الحویش] / نص مطبوع[مبدأ عدم التدخل وإتفاقیات تحریر التجارة العالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 816 -. 2005, الحلبي الحقوقیة
 ???????????? : ?-  ? :785 - 810 

633/01-341-1, 633/02-341-1 

  قدسي موسى ال, الدویك  .3160
دراسة للمركز القانوني للمدینة واإلنتھاكات اإلسرائیلیة لحقوق اإلنسان ] : نص مطبوع[القدس و القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 112 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. موسى القدسي الدویك. / فیھا
 4104803977ك .م.د.ر - . 97-109.: ? ? : ???????????? .

138/01-341-1, 138/02-341-1 

  موسى القدسي , الدویك  .3161
موسى / دراسة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[و إنتفاضة األقصى  1949إتفاقیة جنیف الرابعة لعام

 .سم24; . إیض. : ص142 - . 2005, .)ن.د: (فلسطین  -. القدسي الدویك

243/01-341-1, 243/02-341-1 

  موسى القدسي , الدویك  .3162
 -. موسى القدسي الدویك] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني وقواعد القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص120 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 0126303977ك .م.د.ر - . 107-115: ? - ?: ???????????? .

152/01-341-1, 152/02-341-1 

  الحویقل، معجب بن معدي   .3163
: عمان  -. 1.ط - . معجب بن معدي الحویقل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان واإلجراءات األمنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2014, دار الحامد للنشر والتوزیع: األكادیمیون للنشر والتوزیع 
 9960973964ك .م.د.ر - .  159 - 151.: ? -? : ????????????

882/01-341-1, 882/02-341-1 

  ناصر كریمش خضر , الجوراني  .3164
دار : عمان  - . 01.ط -. ناصر كریمش خضر الجوراني] / نص مطبوع[نظریة التوبة في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 268 -. 2008, الحامد
 9957324247ك .م.د.ر - . 268 -243.: ? ? : ???????????? 

645/01-345-1, 645/02-345-1 

  یوسف سعد هللا , الخوري  .3165
یوسف سعد هللا / أعمال وعقود إداریة  - تنظیم إداري : الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون اإلداري العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 546 - . 1998, )ن.د) : (م.د( -. 2.ط - . الخوري
 ??????????? :? .- ? :.533 - 544 . 



2.1/01-342-1, 2.1/02-342-1 

  یوسف سعد هللا , الخوري  .3166
یوسف سعد هللا / مسؤولیة السلطة العامة  - القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري العام , 2:ج

  .سم 24; . إیض. : ص 690 - . 1998, )ن.د) : (م.د( -. 2. ط - . الخوري
 ???????????? :? .- ? :.663-664.  

 2:ج, : محتوي في 

2.2/01-342-1, 2.2/02-342-1 

  عدنان طھ , الدوري  .3167
, الجامعة المفتوحة: لیبیا  -. 1.ط -. عدنان طھ الدوري] / نص مطبوع[القانون الدستوري و النظم السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص 424 -. 2002
 2019339959ك .م.د.ر - .  414 - 407.: ? -. ?: ???????????? 

307/01-342-1, 307/02-342-1 

  عدنان طھ , الدوري  .3168
/ األحكام المنظمة للعالقات الدولیة وقت السلم والحرب : الجزء الثاني] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

; . إیض. : ص 416 -. 1994, الجامعة المفتوحة] : م.د[ -. عبد األمیر عبد العظیم العكیلي, عدنان طھ الدوري
  ).منشورات الجامعة المفتوحة( - . سم25

. ??????? : ?-  ? :.371 - 406  ???????????? : ?- ? : .407 - 411 

5/01-341-1, 5/02-341-1 

  عبد العزیز سلیمان , الحوشان  .3169
 دراسة مقارنة بین الفقھ الجنائي و اإلسالمي و القانون] : نص مطبوع[القرابة و أثرھا على الجریمة و العقوبة 

. : ص 490 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . عبد العزیز سلیمان الحوشان/ الوضعي 
  .سم24; مجلد 

 2684629953ك .م.د.ر -. 465-483: ? -?: ???????????? 

575/01-345-1, 575/02-345-1 

  سمیر عثمان , الیوسف  .3170
. 1.ط -. سمیر عثمان الیوسف] / نص مطبوع[الي للعقد اإلداري نظریة الظروف الطارئة وأثرھا في التوازن الم

  .سم 24; . إیض. : ص 175 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9789953524658ك .م.د.ر - . 165 - 164: ?  -? : ????????  171 - 167: ?  -? : ???????????? 

1028/01-346-1, 1028/02-346-1 

  ات محي الدین الیوسفي، ھ  .3171
 - . ھات محي الدین الیوسفي] / نص مطبوع[األثر المانع إلتفاق التحكیم ومدى تأثیره على اإلختصاص القضائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 433 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9789773791147ك .م.د.ر - .  427 - 409.: ?-. ?: ????????????

902/01-347-1, 902/02-347-1 

  ادمحم ، جرمون   .3172
جامعة یحي : المدیة  - . جرمون ادمحم; بوھدة خثیر] / نص مطبوع[ھیئات الرقابة اإلداریة المكلفة بمكافحة الفساد 

  .قرص مضغوط. + سم 31× سم  21; . و 87 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 



 ???????????? :? .- ? : .79 - 83  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-215/01, M. 343-215/02 

  الجمیل ، إیمان   .3173
إیمان . .... / الخسارات البحریة المشتركة  -االنقاذ البحري  - التصادم البحري ] : نص مطبوع[الحوادث البحریة 

  .سم24; . إیض. : ص350 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . الجمیل
ك .م.د.ر -.  344 -  343. : ? -. ?: ???????????? .  342 - 173. : ? -. ?: ??????? 

9789774383482 

227/01-344-1, 227/02-344-1 

  الجمیل ، إیمان   .3174
, عي الحدیثالمكتب الجام: اإلسكندریة  -. إیمان الجمیل] / نص مطبوع[سند الشحن و دوره في النقل البحري 

  .سم24; . إیض. : ص215 -. 2012
ك .م.د.ر -.  209 -  207. : ? -. ?: ???????????? .  206 - 127: ?  -. ?: ??????? 

9789774383454 

233/01-344-1, 233/02-344-1 

  الجمیل العدوي، دمحم شكري   .3175
/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[ة موقف الشریعة اإلسالمیة من الممارسات الطبیة المتعلقة بغشاء البكار

  .سم 24; . إیض. : ص 339 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. دمحم شكري الجمیل العدوي
 9789776441996ك .م.د.ر - . 332 - 294.: ? -. ?: ????????????

220/01-344-1, 220/02-344-1 

  الجمیل العدوي، دمحم شكري   .3176
دمحم شكري / دراسة فقھیة معاصرة ] : نص مطبوع[وراق التجاریة في میزان الشریعة اإلسالمیة خصم األ

  .سم 24; . إیض. : ص 229 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. الجمیل العدوي
 9789773790820ك .م.د.ر - .  224 - 191.: ? -. ?: ????????????

1380/01-346-1, 1380/02-346-1 

  الجمیل، إیمان   .3177
: اإلسكندریة  - . إیمان الجمیل] / نص مطبوع[عقد العمل البحري وفقا للتشریع الوطني واإلتفاقیات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2014, المكتب الجامعي الحدیث
 9789774384318ك .م.د.ر - .  219 - 217.: ? -. ?: ????????????

980/01-341-1, 980/02-341-1 

  الحمدوني، حسن حسن   .3178
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . حسن حسن الحمدوني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تخصص القاضي الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 338 -. 2013, الجدیدة
 9789773289898ك .م.د.ر - . 327 - 303.: ? -. ?: ????????????

934/01-345-1, 934/02-345-1 



  الدلیمي ، عالء شوكت   .3179
دراسة مقارنة في القانونین األردني ] : (نص مطبوع[المركز القانوني لحائز العقار في الرھن التأمیني 

; . إیض. : سم208 -. 2016, دار أمجد للنشر والتوزیع: عمان  - . 01. ط - . عالء شوكت الدلیمي) / والعراقي
  .سم25

 9789957991685ك .م.د.ر - . 207 - 199. : ? -. ?: ???????????? 

1520/01-346-1, 1520/02-346-1 

  محسن عبد فرحان , الجمیلي  .3180
بیروت  -. 1.ط -. محسن عبد فرحان الجمیلي] / نص مطبوع[زكاة الزروع والثمار والعسل في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 215 - . 2006, دار الكتب العلمیة: 
 ????????????:  ?- ? :193 - 212 

964/01-346-1, 964/02-346-1 

  أسعد عبید , الجمیلي  .3181
دار : عمان  -. 1.ط - . أسعد عبید الجمیلي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 496 -. 2009, الثقافة للنشر والتوزیع
 9482169957ك .م.د.ر - . 496 - 481: ?  -? : ???????????? 

973/01-346-1, 973/02-346-1 

  مفید نایف , الدلیمي  .3182
فخري عبد الرزاق , مفید نایف الدلیمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[غسیل األموال في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط - . الحدیثي
 995716080×ك .م.د.ر - . 368 - 357.: ? -? : ???????????? 

433/01-345-1, 433/02-345-1 

  خالد رشید , الجمیلي  .3183
دار الدولیة . : القاھرة -. 1.ط - . خالد رشید الجمیلي] / نص مطبوع[الحدود في الفقھ الجنائي اإلسالمي المقارن 

  .سم 24; . إیض: . ص 314 -. 2002, لإلستثمارات الثقافیة
 9772821192ك .م.د.ر

238/01-345-1, 238/02-345-1 

  حبیب ابراھیم , الخلیلي  .3184
: الجزائر  -. 02.ط -. حبیب ابراھیم الخلیلي/ النظریة العامة للقانون ] : نص مطبوع[المدخل للعلوم القانونیة 

  .سم 22; . إیض. : ص 204 -. 1983, دیوان المطبوعات الجامعیة
 019409961ك .م.د.ر - . 190 - 189.: ? -? : ???????? ???

20/38-340-1, 20/01-340-1 

  إبراھیم صادق , الجندي  .3185
أكادیمیة نایف . : الریاض -. إبراھیم صادق الجندي] / نص مطبوع[الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 301 -. 2000, العربیة للعلوم األمنیة
 9960853128ك .م.د.ر -. 301 - 299.: ? -? : ???????????? 298 - 281.: ? -? : ?????

294/01-345-1, 294/02-345-1 



  أحمد نصر , الجندي  .3186
. 2003, دار الكتب القانونیة. : مصر -. أحمد نصر الجندي] / نص مطبوع. [النسب في اإلسالم واألرحام البدیلة

 .سم24; . إیض. : ص246 -

216/01-346-1, 216/02-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3187
, دار الكتب القانونیة. : القارة - . أحمد نصر الجندي] / نص مطبوع. [إقامة الدعوى في مواد األحوال الشخصیة

 .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2004

223/01-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3188
 - . 2004, دار الكتب القانونیة. : القاھرة - . أحمد نصر الجندي/  ]نص مطبوع. [الطالق و التطلیق و آثارھما

 .سم 24; . إیض. : ص 770

319/01-346-1, 319/02-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3189
دار الكتب : القاھرة  -. أحمد نصر الجندي/ اللعان  - الظھار- اإلیالء  - الخلع ] : نص مطبوع[من فرق الزوجیة 

  .سم24; . ص304 -. 2005, القانونیة
 9032386977ك .م.د.ر

448/01-346-1, 448/02-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3190
أحمد نصر ...... / تعریف العدة ومشروعیتھا وأسبابھا ] : نص مطبوع[عدة النساء عقب الفراق أو الطالق 

 .مس24; غالف ملون . : ص226 -. 2004, دار الكتب القانونیة: اإلسكندریة  - . الجندي

474/01-346-1, 474/02-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3191
, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أحمد نصر الجندي/ ت - أ ] : نص مطبوع[مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص496 -. 2004

461.1/01-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3192
, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ ح -ت] : مطبوعنص [مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص1024 -. 2004

461.2/01-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3193
دار الكتب : مصر  -. أحمد نصر الجندي/ ض  -ح ] : نص مطبوع[مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص1552 -. 2004, القانونیة

461.3/01-346-1 



  أحمد نصر , الجندي  .3194
, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ م  - ط ] : نص مطبوع[مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص2064 -. 2004

461.4/01-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3195
, دار الكتب القانونیة: مصر  - . جنديأحمد نصر ال/ ن  -م ] : نص مطبوع[مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص 2576 -. 2004

461.5/01-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3196
دار : مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء السادس : و - ن ] : نص مطبوع[مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

  .سم24; . ص3055 -. 2004, الكتب القانونیة
 3018386977ك .م.د.ر

525.6/01-347-1, 525.6/02-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3197
التعلیق على نصوص قانون تنظیم بعض أوضاع و ] : نص مطبوع[مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 - . أحمد نصر الجندي/  2000لسنة  1إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة الصادر بالقانون رقم 
 .سم24; . ص 664 -. 2004, القانونیةدار الكتب : مصر 

461.7/01-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3198
 - . 2004, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. أحمد نصر الجندي] / نص مطبوع[المواریث في الشرع و القانون 

  .سم 24; . ص 322
 0585237977ك .م.د.ر

352/01-346-1, 352/02-346-1 

  صر أحمد ن, الجندي  .3199
نص ....... [التعلیق على نصوص قانون تنظیم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة 

 24; مجلد . : ص 664 -. 2004, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء السابع ] : مطبوع
 .سم

536.7/01-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3200
دار : مصر  -. أحمد نصر الجندي/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع)) [ن- م((ألحوال الشخصیة مبادئ القضاء في ا

 .سم 24; مجلد . : ص 2576 -. 2004, الكتب القانونیة

536.4/01-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3201
: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع)) [م - ط ((مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 2064 - . 2004, دار الكتب القانونیة



536.4/01-347 

  أحمد نصر , الجندي  .3202
: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع)) [ض - ح ((مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 1552 - . 2004, دار الكتب القانونیة

536.3/01-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3203
: مصر  -. أحمد نصر الجندي/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع)) [ح-ت (( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 1024 - . 2004, دار الكتب القانونیة

536.2/01-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3204
: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء األول ] : نص مطبوع)) [ت- أ((  مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة

 .سم 24; مجلد . : ص 496 - . 2004, دار الكتب القانونیة

536.1/01-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3205
 -. 2009, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أحمد نصر الجندي] / نص مطبوع[شرح قانون األسرة الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 437
 9773860000ك .م.د.ر

943/01-346-1, 943/02-346-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3206
دار : مصر  -. أحمد نصر الجندي/ الجزء األول ] : نص مطبوع) [ت -أ( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 496 -. 2004, الكتب القانونیة

525.1/01-347-1, 525.1/02-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3207
: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع) [ح-ت ( مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 1024 - . 2004, دار الكتب القانونیة

525.2/01-347-1, 525.2/02-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3208
: مصر  -. أحمد نصر الجندي/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع) [ض -ح (لشخصیة مبادئ القضاء في األحوال ا

 .سم 24; مجلد . : ص 1552 - . 2004, دار الكتب القانونیة

525.3/01-347-1, 525.3/02-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3209
دار : مصر  -. جنديأحمد نصر ال/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع) [م -ط (مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 2064 -. 2004, الكتب القانونیة

525.4/01-347-1, 525.4/02-347-1 



  أحمد نصر , الجندي  .3210
: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء الخامس ] : نص مطبوع) [ن -م (مبادئ القضاء في األحوال الشخصیة 

 .سم 24; جلد م. : ص 2576 - . 2004, دار الكتب القانونیة

525.5/01-347-1, 525.5/02-347-1 

  أحمد نصر , الجندي  .3211
التعلیق على نصوص قانون تنظیم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة الصادر 

, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أحمد نصر الجندي/ الجزء السابع ] : نص مطبوع[ 2000لسنة1بالقانون رقم 
 .سم 24; مجلد . : ص 664 -. 2004

525.7/01-347-1, 525.7/02-347-1 

  دمحم دباس , الحمید  .3212
دار الحامد : عمان  -. 1.ط -. ماركو إبراھیم نینو, دمحم دباس الحمید] / نص مطبوع[حمایة أنظمة المعلومات 

  .سم 25; . إیض. : ص 192 -. 2007, للنشر والتوزیع
 9957321226ك .م.د.ر - . 192 - 189 :?  -? : ???????????? 

741/01-345-1, 741/02-345-1 

  دمحم صبري , الجندي  .3213
دمحم . / دراسة في التشریعات والفقھ اإلسالمي من منظور موازن ] : نص مطبوع[النیابة في التصرفات القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. صبري الجندي
 9789957167776ك .م.د.ر - . 288 - 277.: ? -? : ????????????

742/01-347-1, 742/02-347-1 

  الجندي، إبراھیم صادق   .3214
, إبراھیم صادق الجندي] / نص مطبوع[في التحقیق والطب الشرعي  D.N.Aتطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة 

; . إیض. : ص 200 -. 2002, أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض  -. 1.ط - . حسین حسن الحصیني
  ).مركز الدراسات والبحوث( - . سم 24

 9960853802ك .م.د.ر - .  200 - 194.:? - . ?: ???????????? 193 - 181.: ? - . ?: ???????

882/01-345-1, 882/02-345-1 

  الجندي، أحمد نصر   .3215
دار الكتب : مصر  -. أحمد نصر الجندي] / نص مطبوع[النفقات والحضانة والوالیة على المال في الفقھ المالكي 

  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2006, القانونیة
 9773860906ك .م.د.ر

1236/01-346-1, 1236/02-346-1 

  الجندي، أحمد نصر   .3216
; دار الكتب القانونیة : مصر  - . أحمد نصر الجندي] / نص مطبوع[أسئلة من محاكم األسرة واإلجابة علیھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 283 -. 2013, دار شتات للنشر والبرمجیات: اإلمارات 
 9789773864760ك .م.د.ر

1357/01-346-1, 1357/02-346-1 



  نایف دمحم , جنیديال  .3217
دار : عمان  -. 1.ط - . نایف دمحم الجنیدي] / نص مطبوع[عضل النساء والتفریق للشقاق بین الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع
 3512169957ك .م.د.ر - . 240 - 231: ?  -? : ???????????? 

1004/01-346-1, 1004/02-346-1 

  صخر عبد هللا , الجنیدي  .3218
دراسة قانونیة مقارنة في الضریبة العامة ] : نص مطبوع. [نحو قانون عقوبات ضریبي یواجھ تحدیات العصر

  .سم 24; . إیض. : ص 170 -. 2005, دار الثقافة. : عمان - . 1.ط -. صخر عبد هللا الجنیدي......... / 
 5043169957ك .م.د.ر -. 161-165: ? -?: ???????????? 

95/01-343-1, 95/02-343-1 

  أحمد دمحم , الخلیفي  .3219
 -. 2001, دار المدار اإلسالمي: لیبیا  - . أحمد دمحم الخلیفي] / نص مطبوع[عقود الزواج الفاسدة في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 271
 9956290654ك .م.د.ر

946/01-346-1, 946/02-346-1 

  فرج زھران  الدمرداش ،  .3220
/ دراسة مقارنة في الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[أحكام الذبائح عند المسلمین عند المسلمین و أھل الكتاب 

  .سم23; . إیض. : ص456 -.). ت.د(, مؤسسة الثقافة الجامعیة: اإلسكندریة  - . فرج زھران الدمرداش
 ???????????? :? .- ? : .429 - 443 . 

891/01-347-1, 891/02-347-1 

  عبد العظیم ,الجنزوري  .3221
دار النھضة : القاھرة  - . عبد العظیم الجنزوري/ الدولة األوربیة الكونفیدرالیة ] : نص مطبوع[اإلتحاد األوربي 

  .سم24; . ص157 -. 1999, العربیة
????????????:146?.147?. 

1-341-1186/01 

  علي ندیم , الحمصي  .3222
مجد : بیروت  -. 01.ط - . علي ندیم الحمصي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[والصناعیة الملكیة التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 391 -. 2010, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 9789953515724ك .م.د.ر

993/01-346-1, 993/02-346-1 

  الجمعیة المصریة للقانون   .3223
الجمعیة : القاھرة  - . الجمعیة المصریة للقانون] / نص مطبوع[ 39العدد:الدولي  المجلة المصریة للقانون
 .سم24; . ص462 -. 1983, المصریة للقانون الدولي

39/01 340-96- ع /P 

  الجمعیة المصریة للقانون الدولي   .3224
مطبعة : القاھرة  -. ليالجمعیة المصریة للقانون الدو] / نص مطبوع[ 24العدد: المجلة المصریة للقانون الدولي



  .سم24; . ص339 - . 1968, نصر
???????????? :?.274-?.291 

24/01 340-96- ع /P 

  الجمعیة المصریة للقانون الدولي   .3225
الجمعیة : القاھرة  -. الجمعیة المصریة للقانون الدولي] / نص مطبوع[ 40العدد:المجلة المصریة للقانون الدولي 

 .سم2; . ص300 -. 1984, المصریة للقانون الدولي

40/01 340-96- ع /P 

  غالب علي , الداودي  .3226
, دار وائل للطباعة والنشر: عمان  -. 07.ط -. غالب علي الداودي] / نص مطبوع[المدخل إلى علم القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 329 -. 2004
 9957110594ك .م.د.ر - . 318 - 310.: ? -? : ???????????? 

63/01-340-1, 63/02-340-1 

  غالب علي , الداودي  .3227
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط - . غالب علي الداودي/ الجنسیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

  .سم 25; . إیض. : ص 352 -. 2011, والتوزیع
 9789957166373ك .م.د.ر - . 352 - 347.: ? -. ?: ????????????

653/01-341-1, 653/02-341-1 

  غالب علي , الداودي  .3228
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط - . غالب علي الداودي/ تنازع القوانین ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

  .سم 25; . إیض. : ص 400 -. 2011, والتوزیع
 9789957166380ك .م.د.ر - . 394 -371.: ? - . ?: ???????. 400 - 395.: ? -. ?: ????????????

648/01-341-1, 648/02-341-1 

  غالب علي , الداودي  .3229
. غالب علي الداودي. / دراسة مقارنة مع ملحق بالنصوص وآخر التعدیالت] : نص مطبوع. [شرح قانون العمل

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2011, دار الثقافة. : عمان - . 1.ط -
 9789957166366ك .م.د.ر - . 336 - 335.: ? - ? : ????????????. 333 - 241.: ? - ? : ???????

162/01-344-1, 162/02-344-1 

  إیناس , الخالدي  .3230
دار ومكتبة : عمان  - . 1.ط -. إیناس الخالدي] / نص مطبوع[تلوث البحار النفطي المالحي في القانون الدولي 

  .سم 23; . إیض. : ص 196 -. 2012, الحامدللنشر والتوزیع
 9789957326562ك .م.د.ر - . 196 - 147.: ? - ? : ????????????. 145 - 141.: ? - ? : ???????

712/01-341-1, 712/02-341-1 

  الخالدي، أحمد عبد الحمید   .3231
دار الكتب : مصر  -. أحمد عبد الحمید الخالدي] / نص مطبوع[المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص416 -. 2011, للنشر و البرمجیات دار شتات: القانونیة 
 9789773863426ك .م.د.ر - .  410 - 399. : ?. ?: ???????????? 



613/01-342-1, 613/02-342-1 

  الخالدي، أحمد عبد الحمید   .3232
د عبد الحمید أحم/ دراسة مقارنة : الدیمقراطیة الرئیسیة : النظم السیاسیة ] : نص مطبوع[القانون الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص280 -. 2011, دار شتات للنشر و البرمجیات: دار الكتب القانونیة : مصر  -. الخالدي
 9789773863505ك .م.د.ر - .  276 - 263.: ?. ?: ???????????? 

612/01-342-1, 612/02-342-1 

  روزا جعفر دمحم , الخامري  .3233
: اإلسكندریة  - . روزا جعفر دمحم الخامري] / نص مطبوع[ج الحاسب اآللي مشكالت الطبیعة القانونیة لبرام

 .سم24; غالف ملون . : ص232 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث

573/01-346-1, 573/02-346-1 

  الجابر األسدي ،ضیاء عبد هللا   .3234
, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. ضیاء عبد هللا الجابر األسدي] / نص مطبوع[أبحاث في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 504 -. 2014
 9786144360026ك .م.د.ر - . 493-502.: ? -?: ???????????? 

879/01-345-1, 879/02-345-1 

  الجابر األسدي، ضیاء عبد هللا   .3235
, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. ضیاء عبد هللا الجابر األسدي] / نص مطبوع[أبحاث في القانون العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 335 -. 2013
 9786144360019ك .م.د.ر - . 331-334.: ? -.?: ????????????

188/01-340-1, 188/02-340-1 

  الجابري األسدي، ضیاء عبد هللا   .3236
علي , جابري األسديضیاء عبد هللا ال/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة لعضو المجلس النیابي 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . سعد عمران
 9786144360026ك .م.د.ر - . 290 - 263.: ? -. ?: ????????????

987/01-345-1, 987/02-345-1 

  إیمان دمحم , الجابري  .3237
. 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -.  الجابريإیمان دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األمر الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 123 -
 9789773286992ك .م.د.ر - . 118 - 113: ? -? : ????????????

784/01-345-1, 784/02-345-1 

  جالل , الجابري  .3238
. : ص 336 - . 2009, ةدار الثقاف: عمان  -. 1.ط -. جالل الجابري] / نص مطبوع[الطب الشرعي القضائي 

  .سم 24; . إیض
 5480169957ك .م.د.ر - .  333 - 330.: ? -. ?: ???????????? 

4/01-347-1, 4/02-347-1 



  جالل , الجابري  .3239
حوادث  -الجروح  -الموت  -اإلستعراف  - تعریف الطب الشرعي ] : نص مطبوع. [الطب الشرعي والسموم

دار الثقافة للنشر . : عمان -. 2.ط -. جالل الجابري/  Forensic medicine and toxicology... = المرور
  .سم 25; . إیض. : ص 574 -. 2011, والتوزیع

 9957166076ك .م.د.ر

153/01-344-1, 153/02-344-1 

  الحاج ، بوعیشاوي   .3240
. بوعیشاوي الحاج; نشادي أحمد] / نص مطبوع. [صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال النظام العام

قرص . + سم30×.سم21; . و 56 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -
  .مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .46 - 49  ???????????? :? . - ? : .50 - 53  
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-161/01, M. 343-161/02 

  الحاج الرول، نعیمة   .3241
 - . أسماء جالل, نعیمة الحاج الرول] / نص مطبوع[إلتزام البائع بتسلیم العقار المبیع في التشریع الجزائري 

. + سم 21× . سم 30; . و 96 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? : .91 - 96  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-549/01, M. 346-549/02 

  الحاج حمو العبادي ، نضال یاسین   .3242
دار الكتب : مصر  -. مصر - . نضال یاسین الحاج حمو العبادي] / نص مطبوع[الوجیز في علم اإلجرام 

  .سم24; . إیض. : ص540 -. 2014, دار شتات للنشر و التوزیع] : م.د: [نونیة القا
 9789773865250ك .م.د.ر - .  529 - 523.: ? -. ?: ??????????? 

860/01-345-1, 860/02-345-1 

  الحاج حسن ، حسین علي   .3243
 - . حسین علي الحاج حسن ] /نص مطبوع. [الفكر التشریعي اإلسالمي بین النص التاریخي والقرآن الكریم

  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2013, مكتبة زین الحقوقیة. : القاھرة
 9786144360187ك .م.د.ر - . 274 - 267: ?  -? : ???????????? 

182/01-340-1, 182/02-340-1 

  رامیا , الحاج  .3244
فرید , رامیا الحاج/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[فرید جبور ; مبدأ حیاد القاضي المدني بین النظریة والتطبیق

  .سم 24; مجلد . : ص360 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط -. جبور
 9953486802ك .م.د.ر - . 356 -329. : ? ?: ???????????? 

619/01-347-1, 619/02-347-1 

  ساسي سالم , الحاج  .3245
دار الكتاب الجدید . : بیروت - . 1.ط - . ساسي سالم الحاج] / نص مطبوع[ عقوبة اإلعدام بین اإلبقاء و اإللغاء



  .سم24; . إیض. : ص 200 -. 2005, المتحدة
 5235299959ك .م.د.ر - . 199 - 197.: ? -? : ????????????

356/01-345-1, 356/02-345-1 

  عبد هللا , الدایر  .3246
دار : القاھرة  - . عبد هللا الدایر] / نص مطبوع[الحضارات النظم السیاسیة الدیمقراطیة كأساس للحوار بین 

  .سم 25; . إیض. : ص 334 -. 2008, الكتاب الحدیث
 9773504915ك .م.د.ر -.  331 -  319.: ? -. ?: ????? 

395/01-342-1, 395/02-342-1 

  الیاس ، سمارة   .3247
: المدیة  -. سمارة الیاس; بوقرة دمحم الحبیب] / وعنص مطب[تنظیم عالقة اإلدارة بالمواطن في القانون الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و67 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .66 - 67  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-222/01, M. 343-222/02 

  جعفر , الجاسم  .3248
. : ص 248 -. 2005, دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان  - . جعفر الجاسم] / نص مطبوع[تكنولوجیا المعلومات 

  .سم 24; . إیض
????????????: 

49/01-020-1 

  الیاسین، جعفر عبد األمیر   .3249
بیروت  -. جعفر عبد األمیر الیاسین/ ي دراسة میدانیة في علم اإلجتماع الجنائ] : نص مطبوع[جرائم الموظفین 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9786144015537ك .م.د.ر - . 347-364.: ?-.? : ???????????? 

965/01-345-1, 965/02-345-1 

  دمحم عودة , الجبور  .3250
دار : عمان  - . 1.ط -. دمحم عودة الجبور] / طبوعنص م[الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم اإلرھاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2009, الثقافة للنشر و التوزیع
 9957164379ك .م.د.ر -. 397-400: ? -?: ???????????? 

604/01-345-1, 604/02-345-1 

  الجبوري ، طھ صالح   .3251
المكتب الجامعي : بیروت  -. صالح الجبوري طھ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حق الزوجة في السكنى 

  .سم24; . إیض. : ص207 -. 2012, الحدیث
 9789774383038ك .م.د.ر - .  201 - 193. : ? -. ?: ???????????? 

1383/01-346-1, 1383/02-346-1 



  محمود خلف , الجبوري  .3252
, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 2.ط - . محمود خلف الجبوري] / نص مطبوع[العقود اإلداریة 

  ).201; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 268 -. 1998
 9957165734ك .م.د.ر

804/01-346-1, 804/02-346-1 

  محمود خلف , الجبوري  .3253
, دار الثقافة: عمان  -. محمود خلف الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للمناقصات العامة 

  ).248المكتبة القانونیة، ( - . سم 24; . إیض. : ص 210 -. 1999
 ??????????? :? .- ?:.165 - 168  .??????? :? . - ?:.173 -206 

36/01-342-1, 36/02-342-1 

  یاسین دمحم , الجبوري  .3254
یاسین دمحم / الجزء األول : ةمصادر الحقوق الشخصی] : نص مطبوع[الوجیز في شرح القانون المدني األردني 

  .سم 24; مجلد . : ص 786 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. الجبوري
 5365169957ك .م.د.ر -. 763-776: ? -?: ???????????? 

428.1/01-347-1, 428.1/02-347-1 

  یاسین دمحم , الجبوري  .3255
: الجزء الثاني):أحكام اإللتزامات (آتار الحقوق الشخصیة ] : مطبوع نص[المبسوط في شرح القانون المدني 

دار الثقافة للنشر : عمان  -. 01.ط - . یاسین دمحم الجبوري..... / وسائل تنفیذ الحقوق الشخصیة: المجلد األول 
  .سم 24; مجلد . : ص 560 -. 2006, والتوزیع

 3092169957ك .م.د.ر - . 527-536: ?  -? : ???????????? 

1/01-407.2-347-1, 1/02-407.2-347-1 

  سعد صالح , الجبوري  .3256
 - . 1.ط - . سعد صالح الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مسؤولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر 

  .سم 25; . إیض. : ص 240 -. 2010, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان 
 9789953559353ك .م.د.ر -. 229 - 227: ?  -? : ?????  226 - 205: ? -? : ???????????? 

729/01-345-1, 729/02-345-1 

  سعد صالح , الجبوري  .3257
سعد صالح / دراسة مقارنة في األحكام الموضوعیة ] : نص مطبوع[الجرائم اإلرھابیة في القانون الجنائي 

; . إیض. : ص 372 -. 2010, لحدیثة للكتابالمؤسسة ا: بیروت  - . 1.ط -. ولید بدر نجم الراشدي, الجبوري
  .سم 24

 9789953559209ك .م.د.ر - . 356 - 339: ?  -? : ???????????? 

723/01-345-1, 723/02-345-1 

  عبد هللا , الجبوري  .3258
 -. 1.ط - . عبد الحق حمیش, عبد هللا الجبوري] / نص مطبوع[أحكام المواریث والوصایا في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2007, كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي: الشارقة 
 9789948100515ك .م.د.ر - . 223 - 215.: ? -? : ????????????

1162/01-346-1, 1162/02-346-1 



  الجبوري، ماھر صالح   .3259
حمادة للنشر : األردن ; وري دار الیاز: عمان  - . ماھر صالح الجبوري] / نص مطبوع[القرار اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 266 - .). ت.د(, والتوزیع
 9789957890568ك .م.د.ر

574/01-342-1, 574/02-342-1 

  الجبوري، یاسین دمحم   .3260
أحكام : آثار الحقوق الشخصیة : الجزء الثاني] : نص مطبوع[الوجیز في شرح القانون المدني األردني 

 704 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان - . 2.ط -. یاسین دمحم الجبوري/ مقارنة  دراسة: اإللتزامات
  .سم 24; . إیض. : ص

 9957166304ك .م.د.ر - . 693 - 685.: ? -? : ????????????

428.2/01-347-1, 428.2/02-347-1 

  الجبوري، یاسین دمحم   .3261
نظریة : المجلد األول: مصادر الحقوق الشخصیة: الجزء األول: ] نص مطبوع[المبسوط في القانون المدني 

دراسة موازنة في القانون المدني األردني والفقھ اإلسالمي مع اإلشارة إلى : إنعقاد العقد: القسم األول: العقد
, والنشردار وائل للطباعة : عمان  - . 1.ط - . یاسین دمحم الجبوري/ القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي 

  .سم 24; . إیض. : ص 649 -. 2002
 9957112481ك .م.د.ر

1/01-1227.1-346-1 

  الجبوري، یاسین دمحم   .3262
نظریة : المجلد األول: مصادر الحقوق الشخصیة: الجزء األول] : نص مطبوع[المبسوط في القانون المدني 

لقانون المدني األردني والفقھ اإلسالمي مع اإلشارة دراسة موازنة في ا: مراتب إنعقاد العقد: القسم الثاني: العقد
دار وائل للطباعة : عمان  -. 1.ط - . یاسین دمحم الجبوري/ إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي 

  .سم 24; . إیض. : ص 436 -. 2002, والنشر
 9957112473ك .م.د.ر

2/01-1227.1-346-1 

  الجبوري، یاسین دمحم   .3263
نظریة : المجلد األول: مصادر الحقوق الشخصیة: الجزء األول] : نص مطبوع[سوط في القانون المدني المب

دراسة موازنة في القانون المدني األردني والفقھ اإلسالمي مع اإلشارة : آثار إنعقاد وإنحاللھ: القسم الثالث: العقد
دار وائل للطباعة : عمان  -. 1.ط - . الجبوريیاسین دمحم / إلى القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي 

  .سم 24; . إیض. : ص 542 -. 2002, والنشر
 9957112465ك .م.د.ر

3/01-1227.1-346-1 

  ھاني , الحبال  .3264
المؤسسة الحدیثة : لبنان  -. 01.ط - . ھاني الحبال] / نص مطبوع[ 2008 - 2003إجتھادات قضایا اإلفالس 

 .سم 24; مجلد :  .ص 184 -. 2010, للكتاب

809/01-347-1, 809/02-347-1 



  نزیھ , الدباس  .3265
دار الحامد للنشر . : عمان -. 2.ط -. نزیھ الدباس] / نص مطبوع. [التشریعات و القوانین السیاحیة و الفندقیة

 .سم 24; . إیض. : ص 348 -. 2007, والتوزیع

111/01-344-1, 111/02-344-1 

  علي دمحم , الدباس  .3266
 -. علي دمحم الدباس/ في النظم الدیمقراطیة النیابیة ] : نص مطبوع[السلطة التشریعیة و ضمانات استقاللھا 

  .سم25; . إیض. : ص400 -. 2008, المؤلف: عمان  -. 01.ط
 ???????????? :? .- ?:.369 - 395 

338/01-342-1, 338/02-342-1 

  دمحم صالح علي , الدباس  .3267
دراسة تحلیلیة لتحقیق ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان و حریاتھ و دور شرعیة اإلجراءات الشرطیة في تعزیزھا 

علي , علي دمحم صالح الدباس/ التوازن بین حقوق اإلنسان و حریاتھ وأمن المجتمع تشریعیا، وفقھا، و قضاءا 
  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2005, لتوزیعدار الثقافة للنشر وا: عمان  -. علیان دمحم أبو زید

 995716029×ك .م.د.ر - . 303 - 299. : ? ?: ?????? ?????? . 

126/01-341-1, 126/02-341-1 

  جھاد رضا , الحباشنة  .3268
دار الثقافة للنشر و . : عمان - . 1.ط - . جھاد رضا الحباشنة] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2008, یعالتوز
 9957163532ك .م.د.ر - . 144 - 139: ?  -? : ???????????? 

477/01-345-1, 477/02-345-1 

  الحبیب ، دمحم   .3269
 -. دمحم الحبیب] / نص مطبوع" [دراسة مقارنة"القضاء و التحكیم أیة صیغة بدیلة للنھوض بالوظیفة القضائیة 

  .سم21; . ص559 -. 2016, و الوراقة الوطنیةالمطبعة : المغرب 
 978995490887ك .م.د.ر

1-347-1043/01 

  الجبیر، أحمد   .3270
, اآلفاق المشرقة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. أحمد الجبیر] / نص مطبوع[المالیة العامة والتشریع المالي 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2011
 9789957536053ك .م.د.ر - . 287 - 286.:? -. ?: ????????????

182/01-343-1 

  مدحت , الدبیسي  .3271
مدحت ... / الحجز القضائي وفقا لقانون المرافعات ] : نص مطبوع[جرائم تبدید المحجوزات إداریا و قضائیا 

  .سم24; مجلد . : ص 304 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . الدبیسي
???????? ???? :?- ? :291 

532/01-345-1, 532/02-345-1 



  مدحت , الدبیسي  .3272
منعقدة بغرفة المشورة و بالجلسة العالنیة نظر غرفة المشورة ألوامر ] : نص مطبوع[محكمة الجنح المستأنفة 

; مجلد . : ص 566 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. 1.ط -. مدحت الدبیسي...... / التحقیق باعتبارھا 
  .سم24

 ???????????? :?- ? :547 

557/01-345-1, 557/02-345-1 

  مدحت , الدبیسي  .3273
... / العزل -مراقبة الشرطة  -المصادرة ] : نص مطبوع[العقوبات التبعیة والتكمیلیة في التشریعات الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -). ت.د(, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة  -. مدحت الدبیسي
 9773285790ك .م.د.ر

688/01-345-1, 688/02-345-1 

  الدبیسي، مدحت   .3274
حسم الخالف ] : نص مطبوع[ 99لسنة  17مشكالت التطبیق العملي ألحكام الشیك في ضوء قانون التجارة رقم 

امة لمحكمة النقض والمحكمة فیما یتعلق بقاعدة القانون االصلح للمتھم في ضوء ما انتھت الیھ الھیئة الع
حمدي , دمحم عبد الوھاب, مدحت الدبیسي... / الدستوریة العلیا وما جرى علیھ العمل بالدوائر الجنائیة بالنقض

  .سم 24; . إیض. : ص 523 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( - . خلیفة
????? :?- ? :.467 - 503. 

664/01-347-1, 664/02-347-1 

  دمحم دمحم  صادق, الجبران  .3275
 - دراسة في النظریة العامة و تطبیقھا في القانون المقارن ] : نص مطبوع[التصنیف في القانون الدولي الخاص 

منشورات : بیروت  -. 1. ط - . صادق دمحم دمحم الجبران) / مصر، لبنان،سوریة،العراق، الكویت و األردن(
  .سم 24; . إیض. : ص 120 -. 2006, الحلبي الحقوقیة

 9953462690ك .م.د.ر -. 111-113: ? -?: ??????????? ?

300/01-341-1, 300/02-341-1 

  الدبس ، عصام علي   .3276
/  Constitutional law and political regimes] = نص مطبوع. [القانون الدستوري والنظم السیاسیة

  .سم 24; . إیض. : ص 519 -. 2014, دار الثقافة العلمیة. : عمان -. 1.ط -. عصام علي الدبس
 9789957167967ك .م.د.ر - . 519 - 493: ?  - ? : ??????? . 489 - 485: ?  -? : ???????????? 

519/01-342-1, 519/02-342-1 

  عصام , الدبس  .3277
دار : عمان  -. 01.ط -. عصام الدبس/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري ورقابتھ ألعمال اإلدارة 

  ).یح( - . سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2010, ثقافةال
 9957165178ك .م.د.ر - .  416 - 397.:? -. ?: ????????????

389/01-342-1, 389/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3278
دار : عمان  -. 1.ط - . عصام علي الدبس/ الخصائص العامة : الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 862 -. 2011, للنشر والتوزیع الثقافة
 9957166625ك .م.د.ر - . 726 - 721.: ? - . ?: ???????????? .  862 -  729.: ? -. ?: ????? 



419.2/01-342-1, 419.2/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3279
/ الحقوق والحریات العامة  -مات الحكو -الدول : التنظیم السیاسي : الكتاب ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. عصام علي الدبس
 9957165185ك .م.د.ر - .  366 - 363.: ? -. ?: ???????????? 

419.1/01-342-1, 419.1/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3280
عصام علي / المؤسسة الدستوریة األولى : السلطة التشریعیة : الكتاب الثالث ] : وعنص مطب[النظم السیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 958 - . 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الدبس
 9957166632ك .م.د.ر - .  798 - 795: ?  - ? : ???????????? .  958 -  801.: ? -. ?: ????? 

419.3/01-342-1, 419.3/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3281
. : ص 742 -. 2011, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط -. عصام علي الدبس] / نص مطبوع[القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض
 9789957166687ك .م.د.ر - . 473 - 469.: ? - . ?: ????????????. 742 - 477.: ? - . ?: ???????

439/01-342-1, 439/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3282
عصام علي / المؤسسة الدستوریة الثانیة : السلطة التنفیذیة : الكتاب الرابع ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 869 -. 2011, دار الثقافة: عمان  -. الدبس
 9789957166649ك .م.د.ر - . 869 - 799.: ? - . ?: ???????. 795 - 793.: ? -. ?: ????????????

419.4/01-342-1, 419.4/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3283
عصام علي / الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتھا : الكتاب السادس] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 894 -. 2011, دار الثقافة: عمان  -. الدبس
 9789957166663ك .م.د.ر - . 894 - 735.: ?- . ?: ???????. 732 - 729.: ? -. ?: ????????????

419.6/01-342-1, 419.6/02-342-1 

  عصام علي , الدبس  .3284
عصام علي / المؤسسة الدستوریة الثالثة : السلطة القضائیة : الكتاب الخامس ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 654 -. 2011, دار الثقافة: عمان  -. الدبس
 9789957166656ك .م.د.ر - . 654 - 543.: ? - . ?: ???????. 540 - 537.: ? -. ?: ????????????

419.5/01-342-1, 419.5/02-342-1 

  الدبس،عصام علي   .3285
= النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري  - ماھیة القانون اإلداري : الكتاب األول] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

Administrative law :First book: The concept of administrative law - Admi  / عصام علي
  .ص 24; إیض . : ص 520 -. 2014, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. الدبس

 9769957167961ك .م.د.ر



479.1/01-342-1, 479.1/02-342-1 

  الدبس،عصام علي   .3286
 -. عصام علي الدبس/  Mediator constitutional system] = نص مطبوع[الوسیط في النظام الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 608 - . 2014, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 9789957167974ك .م.د.ر -. 608 -  555.:? -.?: ????? 

594/01-342-1, 594/02-342-1 

  الجیاللي ، ضامن   .3287
 -. ضامن الجیاللي] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة لإلحتالل اإلسرائیلي عن بناء المستوطنات في فلسطین 

  .سم 31× . سم 21; . یضإ. : و 441 -. 2019, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
 ??????? :? .- ? : .380 - 402  ???????????? :? .- ? : .403  - 432  

 2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د دكتوراه  -

T. 341-120/01, T. 341-120/02 

  تشوار , الجیاللي  .3288
 -. تشوار الجیاللي] / نص مطبوع. [ه اإلكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة و البیولوجیةالزواج و الطالق تجا

  .سم22; . إیض. : ص 182 -. 2001, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجرائر
 9961004728ك .م.د.ر

298/01-346-1, 298/02-346-1 

  عجة , الجیاللي  .3289
. / النظریة العامة للقانون اإلجتماعي في الجزائر] : نص مطبوع. [ةالوجیز في قانون العمل و الحمایة اإلجتماعی

  .سم24; . إیض . : ص 336 -. 2005, دار الخلدونیة للنشر و التوزیع. : الجزائر - . عجة الجیاللي
 7046529961ك .م.د.ر -. 323-329: ? -?: ???????????? 

37/01-344-1, 37/02-344-1 

  عجة , الجیاللي  .3290
 - . عجة الجیاللي/ األنشطة العادیة و قطاع المحروقات ] : نص مطبوع[في القانون الجزائري لإلستثمار  الكامل

  .سم25; غالف ملون . : ص 863 -). دت(, دار الخلدونیة: الجزائر 
 4056529961ك .م.د.ر

626/01-346-1, 626/02-346-1 

  عجة , الجیاللي  .3291
دار : الجزائر  - . عجة الجیاللي/ نظریة القانون بین التقلید والحداثة : ] نص مطبوع[مدخل للعلوم القانونیة 

  ).L.M.D( -. سم 24; . إیض. : ص 934 - ). ت.د(, الخلدونیة للنشر والتوزیع
???????????? : ?- ? :.809 - 866 ????? : ? - ? :.867  - 934 

140/01-340-1, 140/02-340-1 

  والحقوق المجاورة  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف  .3292
 05-03أمر رقم ] : نص مطبوع[النصوص التشریعیة الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر 

= یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  2003یولیو  19الموافق  1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في 
Textes regissant les droits d'auteur et les droits voisins en algerie  / الدیوان الوطني لحقوق

. ص 120 -. 2005, الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة: الجزائر  -. المؤلف والحقوق المجاورة



  .سم 21; . إیض: 
 ???? ???????? ??????- ????? 

1551/01-346-1 

  الجحني، علي بن فایز   .3293
مركز : الریاض  -. 1.ط - . علي بن فایز الجحني] / نص مطبوع[سالم المحاماة وحقوق اإلنسان في اإل

  .سم 24; . إیض. : ص 134 -. 2003, الدراسات و البحوث
 9789960853758ك .م.د.ر - . 134 - 127.: ? -. ?: ???????????? 

935/01-347-1, 935/02-347-1 

  دمحم سلیمان , الدجاني  .3294
دار : عمان  -. منذر سلیمان الدجاني, دمحم سلیمان الدجاني] / نص مطبوع[سیاسة منھجیة البحث العلمي في علم ال

  .سم 24; غالف ملون . : ص  155 -. 2006, زھران للنشر و التوزیع
 ???????????? : ? ?.135  - 155 

33/01-001.4-1 

  قیس عبد الوھاب , الحیالي  .3295
دار حامد : عمان  - . 1.ط -. قیس عبد الوھاب الحیالي/  في الشریعة اإلسالمیة] : نص مطبوع[میراث المرأة 

  .سم 24; . إیض. : ص 305 -. 2008, للنشر و التوزیع
 0308329957978ك .م.د.ر -. 287-305: ? -?: ???????????? 

907/01-346-1, 907/02-346-1 

  عدنان یوسف , الدجاني  .3296
التقریر  - التقدیم و اإللقاء  -األطروحة  -المشروع  - فصلیة الورقة ال -الرسالة الجامعیة المقالة ...كیف تحضر

. : ص 62 - . 2000, دار وائل للطباعة والنشر: عمان  -. 01.ط - . عدنان یوسف الدجاني] / نص مطبوع[
  .سم 24; . إیض

 9957110764ك .م.د.ر

55/01-001.4-1, 55/02-001.4-1 

  الحیالي، قیس عبد الوھاب   .3297
, دار الحامد للنشر و التوزیع: عمان  - . قیس عبد الوھاب الحیالي] / نص مطبوع[الزوجیة  ملكیة أثاث بیت

  .سم25; . إیض. : ص153 -. 2008
 9789957323073ك .م.د.ر - . 143-153? -?.??????

1507/01-346-1, 1507/02-346-1 

  الحداد ، تجاني   .3298
] / نص مطبوع[الیوم البرلماني السنوي لألطفال  - 2001مجلس النواب ینظر في مشروع میزانیة الدولة لسنة 

الحیاة : الحیاة النیابیة ( - . سم30; . إیض. : ص52 - . 2001, مجلس النواب: تونس  -. ثامر سعد, تجاني الحداد
  ).45عدد ; النیابیة 

 تواترات غیر معروفة

45/01 340-58- ع /P 



  حفیظة السید , الحداد  .3299
من حیث استقاللیتھ وآثاره و النظام القانوني الذي ] : نص مطبوع[بشأن اتفاق التحكیم اإلتجاھات المعاصرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 188 -. 1996, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. حفیظة السید الحداد......... / یحكمھ 
 0171304977ك .م.د.ر - .  182 - 180.: ? -. ?: ???????????? 

28/01-347-1, 28/02-347-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3300
] / نص مطبوع[اإلتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة اإلداریة و أثرھا على القانون الواجب التطبیق 

المكتبة ( - . سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. حفیظة السید الحداد
  ).القانونیة

?? ????? :? .- ? :.88 - 141 . 

29/01-347-1, 29/02-347-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3301
مدى إختصاص القضاء الوطني بإتخاذ اإلجراءات الوقتیة والتحفظیة في المنازعات الخاصة الدولیة المتفق 

 260 -). ت.د(, امعيدار الفكر الج: اإلسكندریة  - . حفیظة السید الحداد] / نص مطبوع[بشأنھا على التحكیم 
  .سم 24; . إیض. : ص

 4225036977ك .م.د.ر - .  254 - 250.: ? -. ?: ???????????? 

55/01-347-1, 55/02-347-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3302
دراسة تحلیلیة و إنتقادیة بمناسبة ] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین اإلزدواجیة و الوحدة 

دار الفكر : اإلسكندریة  - . حفیظة السید الحداد/ ة الشركة األمریكیة كرومالوى ضد جمھوریة مصر العربیة قضی
 .سم24; . ص 140 -. 2003, الجامعي

441/01-347-1, 441/02-347-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3303
ي إكتساب الجنسیة المصریة حق الطفل المولود ألم مصریة ف] : نص مطبوع[اإلتجاھات المعاصرة في الجنسیة 

. ص 55 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 01.ط -. حفیظة السید الحداد/ األصیلة المستمدة من األم 
  .سم 24; . إیض: 
 0825160977ك .م.د.ر -. 

9/01-341-1, 9/02-341-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3304
حفیظة السید / تحدید ماھیتھا والنظام القانوني لھا ] : نص مطبوع[نبیة العقود المبرمة بین الدول واألشخاص األج

  .سم 25; . إیض. : ص 874 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. الحداد
. ???????????? : ? - ? : .847 - 861 

16/01-341-1, 16/02-341-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3305
دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[حكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة الطعن بالبطالن على أحكام الت

حفیظة ... / بشأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة  1994لسنة  27وإنتقادیة ألحكام القانون المصري رقم 
  .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 1997, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. السید الحداد

 6455160977ك .م.د.ر - . 336 -330.: ? -? : ????? ??????.



55/01-341-1, 55/02-341-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3306
حفیظة / المبادىء العامة في تنازع القوانین : الكتاب األول] : نص مطبوع[الموجز في القانون الدولي الخاص 

 .سم 24; . إیض. : ص 446 - . 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. السید الحداد

251.1/01-341-1, 251.1/02-341-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3307
اإلختصاص القضائي الدولي و تنفیذ األحكام ] : نص مطبوع[النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي 

 448 -. 2005, لحلبي الحقوقیةمنشورات ا: بیروت  -. 1.ط -. حفیظة السید الحداد/ األجنبیة و أحكام التحكیم 
 .سم 24; غالف ملون . : ص

482.2/01-341-1, 482.2/02-341-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3308
: بیروت  -. 1. ط - . حفیظة السید الحداد] / نص مطبوع[الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي 

  .سم24; . یضإ. : ص 544 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة
. 

171/01-341-1, 171/02-341-1 

  حفیظة السید , الحداد  .3309
اإلختصاص القضائي الدولي : الكتاب الثاني] : نص مطبوع[النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي 

, الحلبي الحقوقیة منشورات: بیروت  -. 01.ط -. حفیظة السید الحداد/ و تنفیذ األحكام األجنبیة و أحكام التحكیم 
 .سم 24; . إیض. : ص 448 -. 2005

263.2/01-341-1, 263.2/02-341-1 

  فیصل مفتاح , الحداد  .3310
دارسة منھجیة لكتابة البحوث الجامعیة ورسال الماجستیر ] : نص مطبوع[منھجیة البحوث والرسائل العلمیة 
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  .سم 25; . إیض. : ص 184 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع
 9957165567ك .م.د.ر - . 184 - 177: ?  -? : ???????????? 

1092/01-346-1, 1092/02-346-1 

  خلیفة , الخروبي  .3354
, مركزالنشر الجامعي: تونس  - . بيخلیفة الخرو/ الكراء  -البیع  -الوكالة ] : نص مطبوع[العقود المسماة 

 .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 2007

939/01-346-1, 939/02-346-1 



. .بحث فقھي مقارن] : نص مطبوع. [الجرائم اإللكترونیة في الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة   .3355
  .سم 24; . إیض. : ص 231 - . 2011, .دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -
 9789770437971ك .م.د.ر - . 228 - 215: ?  -? : ??????????? ?

841/01-345-1, 841/02-345-1 

كلیة الحقوق . : المدیة -. ]نص مطبوع[الجرائم الماسة بالتجارة اإللكترونیة في التشریع الجزائري   .3356
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و146 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-181/01, M. 345-181/02 

  ماجد سالم , الدراوشھ  .3357
, لثقافةدار ا: عمان  -. 1.ط -. ماجد سالم الدراوشھ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سد الذرائع في جرائم القتل 

  .سم24; غالف ملون . : ص 320 -. 2008
 ???????????? :?- ? :303-320  

 5298169957ك .م.د.ر - . 2008: ل م د دكتوراه  -

578/01-345-1, 578/02-345-1 

  إحمود فالح , الخرابشة  .3358
 -. الح الخرابشةإحمود ف/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلشكاالت اإلجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط
 9957163907ك .م.د.ر -. 359-368: ? -?: ???????????? 

628/01-345-1, 628/02-345-1 

  سامي دمحم , الخرابشة  .3359
 - . سامي دمحم الخرابشة/ دراسة مقارنة ] : بوعنص مط[التنظیم القانوني إلعادة ھیكلة الشركات المساھمة العامة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 206 - . 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 2366169957ك .م.د.ر - . 206 -199:.? .? : ???????????? 

850/01-346-1, 850/02-346-1 

  محمود دمحم , الجراح  .3360
دار : دار الرایة للنشر و التوزیع : عمان  -. 01.ط -. ود دمحم الجراحمحم] / نص مطبوع[أصول البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2008, الحامد للنشر و التوزیع
 9789957499242ك .م.د.ر - . 245- 243. : ? -? : ???????????? 

80/01-001.4-1, 80/02-001.4-1 

  إبراھیم , الدراجي  .3361
: بیروت  -. 1.ط -. إبراھیم الدراجي] / نص مطبوع[سؤولیة القانونیة الدولیة عنھا جریمة العدوان و مدى الم
  .سم24; مجلد . : ص 1096 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة

 ???????????? : ?- ? :1055-1086 

209/01-345-1, 209/02-345-1 

  جعفر عبد السادة بھیر , الدراجي  .3362
. 2008, دار الحامد: عمان  -. جعفر عبد السادة بھیر الدراجي/ دراسة مقارنة  ] :نص مطبوع[تعطیل الدستور 



  .سم25; . إیض. : ص216 -
 4425329957978ك .م.د.ر - .  216 - 205.:? -. ?: ????????????

335/01-342-1, 335/02-342-1 

  الحربي ، خالد بن سلیم   .3363
األكادیمیون للنشر : عمان  -. 1.ط -. خالد بن سلیم الحربي] / نص مطبوع[ضحایا التھریب البشري من األطفال 

  .سم 24; . إیض. : ص 363 -. 2014, دار حامد للنشر والتوزیع: والتوزیع 
 9786038006610ك .م.د.ر - . 362 - 317: ?  - ? : ???????  316 - 300: ?  -? : ???????????? 

946/01-345-1, 946/02-345-1 

  ھیام , الجرد  .3364
ھیام / دراسة مقارنة للقوانین التي تحكم ] : نص مطبوع[لمد و الجزر بین السریة المصرفیة و تبییض األموال ا

  .سم24; مجلد . : ص 386 - . 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. الجرد
 ??????? :? - ? :195 -374  ???????????? :?- ? :375-376. 

564/01-345-1, 564/02-345-1 

; . إیض. : ص233 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ]نص مطبوع[الحریات العامة   .3365
  .سم24

 9789773289010ك .م.د.ر - .  231- 224.: ? -. ?: ???????????

468/01-342-1, 468/02-342-1 

  الحریري، علي عبیر   .3366
 -. علي عبیر الحریري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المدنیة التعسف في استعمال الحق اإلجرائي في الدعوى 

  .سم25; . إیض. : ص424 -. 2015, شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس 
 9786144232194ك .م.د.ر - . 389-419? -?.??????

997/01-347-1, 997/02-347-1 

  خالد حمادة , الخریشا  .3367
دار : عمان  - . 1.ط - . خالد حمادة الخریشا/ دراسة مقارنة ] : بوعنص مط[دعاوى اإلستمالك أمام القضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2010, الفكر ناشرون وموزعون
 995707637×ك .م.د.ر - . 294 - 290: ?  -? : ???????????? 

1062/01-346-1, 1062/02-346-1 

  أمجد سعود قطیفان , الخریشة  .3368
 -. 1.ط -. دمحم سعید نمور, أمجد سعود قطیفان الخریشة/ دراسة مقارنة ] : طبوعنص م[جریمة غسل األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 - . 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع. : عمان
 9957160761ك .م.د.ر - . 256 - 243.: ? -? : ???????????? 

257/01-345-1, 257/02-345-1 

  دمحم أمین , الخرشة  .3369
. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . دمحم أمین الخرشة] / نص مطبوع[األحكام الجزائیة تسبیب 

  .سم 25; . إیض. : ص 215 -
 9957166472ك .م.د.ر - . 215 - 207: ?  -? : ???????????? 



732/01-345-1, 732/02-345-1 

  دمحم أمین , الخرشة  .3370
 -. 1.ط -. دمحم أمین الخرشة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلثبات الجنائي مشروعیة الصوت والصورة في 

  .سم 25; . إیض. : ص 351 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 9957166465ك .م.د.ر - . 351 - 331: ?  -? : ???????????? 

714/01-347-1, 714/02-347-1 

  الحص، سلیم   .3371
. سلیم الحص; عمار سعیداني] / نص مطبوع. [یتوجھ إلى المستقبل -المصالحة خیار : ومة مناقشة برنامج الحك

  ).15: العدد ; مجلس األمة ( - . سم 30; . إیض. : ص 30 -. 2004جویلیة  30-5, مجلس األمة. : الجزائر -
 تصدر كل شھرین

15/01 340-27- ع /P, 15/02 340- 27-ع /P 

  دمحم عبد المطلب , الخشن  .3372
دمحم عبد المطلب ] / نص مطبوع[ریف اإلرھاب الدولي بین اإلعتبارات السیاسیة و اإلعتبارات الموضوعیة تع

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. الخشن
 9789776410077ك .م.د.ر

302/01-341-1, 302/02-341-1 

  دمحم عبد المطلب , الخشن  .3373
: اإلسكندریة  -. دمحم عبد المطلب الخشن] / نص مطبوع[نوني لرئیس الدولة في القانون الدولي العام الوضع القا

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 372 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر
 ???????????? :?-? :353-364 

216/01-341-1, 216/02-341-1 

  إحسان دمحم , الحسن  .3374
. : ص 302 -. 2007, دار وائل. : عمان -. 01.ط -. إحسان دمحم الحسن] / نص مطبوع. [م اإلجتماع القانونيعل

  .سم 24; . إیض
 9789957117436ك .م.د.ر

110/01-344-1, 110/02-344-1 

  إحسان دمحم , الحسن  .3375
, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. إحسان دمحم الحسن] / نص مطبوع[مناھج البحث اإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 339 -. 2005
 9957115413ك .م.د.ر - . 339 - 329. : ? -? : ???????????? 

46/01-001.4-1, 46/02-001.4-1 

  الحسن، كفیف   .3376
, ةدار ھوم: الجزائر  -. كفیف الحسن] / نص مطبوع[النظام القانوني للمسؤولیة اإلداریة على أساس الخطأ 

  .سم 24; . إیض. : ص 359 -]. ت.د[
 9789931030034ك .م.د.ر - . 339 - 325.:? -. ?: ????????????

588/01-342-1, 588/02-342-1 



  ولید عزت , الدسوقي الجالد  .3377
 -. ولید عزت الدسوقي الجالد] / نص مطبوع[حمایة المستھلك وحمایة المنافسة رفع الممارسات اإلحتكاریة 

  .25; . إیض. : ص 216 - . ت.د, الناشرون المتحدون إیجیبت لإلصدارات والبرمجیات القانونیة: القاھرة 
???????????? : ?- ? :209 - 212. 

1017/01-346-1 

  دمحم إبراھیم , الدسوقي علي  .3378
لعربیة للنشر دار النھضة ا. : القاھرة -. دمحم إبراھیم الدسوقي علي] / نص مطبوع[حمایة الموظف العام جنائیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 226 -. 2006., والتوزیع
 9770497150ك .م.د.ر - . 220 - 204.: ? -? : ???????????? 

305/01-345-1, 305/02-345-1 

  دمحم إبراھیم , الدسوقي علي  .3379
النھضة العربیة للنشر دار . : القاھرة - . دمحم إبراھیم الدسوقي علي] / نص مطبوع. [الحقوق المالیة للموظف العام

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2011, والتوزیع
 9789770464423ك .م.د.ر - . 242 - 236. : ? -. ?: ???????????? 

170/01-344-1, 170/02-344-1 

  طارق إبراھیم , الدسوقي عطیھ  .3380
 -. إبراھیم الدسوقي عطیھطارق / النظام القانوني لحمایة المعلوماتي ] : نص مطبوع[األمن المعلوماتي 

  .سم 25; . إیض. : ص 652 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 9773284735ك .م.د.ر -. 645 - 631: ?-? : ????????????

696/01-345-1, 696/02-345-1 

  طارق إبراھیم , الدسوقي عطیة  .3381
. / تحلیلیة -إحصائیة  - نفسیة  - دراسة قانونیة ] : وعنص مطب. [شخصیة ضابط الشرطة بین الواقع و المأمول

 .سم 24; . إیض. : ص 642 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . طارق إبراھیم الدسوقي عطیة

88/01-344-1, 88/02-344-1 

  طارق إبراھیم , الدسوقي عطیة  .3382
 Le Systéme Légal Pour La Protection. = البیئةالنظام القانوني لحمایة ] : نص مطبوع. [األمن البیئي

De L 'Environnement  /2009, دار الجامعة الجدیدة. : االزاریطة - . طارق إبراھیم الدسوقي عطیة . - 
  .سم  24; . إیض. : ص 525

 9773285294ك .م.د.ر - . 516 - 511: ?  -? : ???????????? 

115/01-344-1, 115/02-344-1 

  طارق إبراھیم , وقي عطیةالدس  .3383
 - . طارق إبراھیم الدسوقي عطیة/ في ضوء القواعد اإلجرائیة واألسالیب الفنیة ] : نص مطبوع[مسرح الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 664 - . 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773288219ك .م.د.ر

781/01-345-1, 781/02-345-1 



  ، طارق إبراھیم الدسوقي عطیة  .3384
طارق إبراھیم الدسوقي ] / نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة و المقارنة 

  .سم 24; . إیض. : ص 502 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: الغسكندریة  -. عطیة
 9789776410640ك .م.د.ر - . 494 - 489.: ? ? : ????????????

202/01-344-1, 202/02-344-1 

  الدسوقي عطیة، طارق إبراھیم   .3385
دار : اإلسكندریة  -. طارق إبراھیم الدسوقي عطیة] / نص مطبوع[البصمات وأثرھا في اإلثبات الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 556 -. 2016, الجامعة الجدیدة
 9789773287243ك .م.د.ر - . 548 - 545.: ? -. ?: ????????????

1085/01-345-1, 1085/02-345-1 

  ولید إبراھیم , الدسوقي  .3386
 - . 1.ط - . ولید إبراھیم الدسوقي/ في ضوء القانون واإلتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة ] : نص مطبوع[مكافحة الفساد 

  .سم 24; . إیض. : ص 467 - . 2010, الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات: القاھرة 
 9789774770968ك .م.د.ر - . 461 - 439: ? -? : ????????????

733/01-341-1, 733/02-341-1 

  أحمد عبد الحمید , الدسوقي  .3387
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الموضوعیة و اإلجرائیة لحقوق اإلنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة 

. إیض. : ص 570 -. 2007, لنھضة العربیة للنشر والتوزیعدار ا. : القاھرة -. 1.ط -. أحمد عبد الحمید الدسوقي
  .سم 24; 

 9770452475ك .م.د.ر - .  553 - 521.: ? -? : ???????????? 

443/01-345-1, 443/02-345-1 

  دمحم عبد الرحمن , الدسوقي  .3388
دمحم عبد /  -ا المتخصصة منظمة األمم المتحدة و وكاالتھ: الجزء الثاني] : نص مطبوع[قانون المنظمات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص286 -. 2006, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . الرحمن الدسوقي
 9770439223ك .م.د.ر

226.2/01-341-1 

  سید إبراھیم , الدسوقي  .3389
 - . سید إبراھیم الدسوقي] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة لحقوق المرأة على ضوء إتفاقیة منع التمییز الجنسي 

  .سم24; . إیض. : ص 254 -. 2007, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 
 9770452939ك .م.د.ر -. 250 -  226:?- ?: ??????? 

280/01-341-1, 280/02-341-1 

  الدسوقي، دمحم عبد الرحمن   .3390
. : القاھرة -. دمحم عبد الرحمن الدسوقي] / نص مطبوع[ي اإللتزام الدولي بحمایة طبقة األوزون في القانون الدول

  .سم 24; . ص 287 - . 2002, دار النھضة العربیة
 977044183ك .م.د.ر - . 279 - 269.: ? -. ?: ????????????

1-341-1244/01 



  إیاد عصام , الحطاب  .3391
إیاد عصام / ن واإلتفاقیات الدولیة التدابیر القانونیة في القوانی] : نص مطبوع[مكافحة اإلغراق التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 279 -. 2022, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . الحطاب
 9789957166458ك .م.د.ر - . 279 - 263.: ? -? : ????????????

1147/01-346-1, 1147/02-346-1 

  الخطابي ، عبد العزیز رمضان   .3392
دار الفكر : اإلسكندریة  - . عبد العزیز رمضان الخطابي] / نص مطبوع[ن الدولي اإلنساني وسائل إنقاذ القانو

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2014, الجامعي
 9789773791238ك .م.د.ر - . 212 - 199. : ? -. ?: ???????????? 

956/01-341-1, 956/02-341-1 

  صالح , الحصین  .3393
 - . 1.ط -. صالح الحصین] / نص مطبوع[اإلسالم ومنھج الحضارة المعاصر العالقات الدولیة بین منھج 

  .سم 21; . إیض. : ص 96 - . 2008, العبیكان للنشر والتوزیع: الریاض 
 436054978ك .م.د.ر

589/01-341-1, 589/02-341-1 

  علي جبار , الحسیناوي  .3394
دار الیازوري العلمیة للنشر . : عمان - . ويعلي جبار الحسینا] / نص مطبوع[جرائم الحاسوب و األنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2009, والتوزیع
 ???????????? : ?- ? :.181 - 188 

319/01-345-1, 319/02-345-1 

  مدحت دمحم , الحسیني  .3395
الصورة  -عیة إجراءات رفع منازعات التنفیذ الوقتیة والموضو - قاضي التنفیذ ] : نص مطبوع[منازعات التنفیذ 

; . إیض. : ص 790 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . مدحت دمحم الحسیني.... / التنفیذیة
 .سم24

311/01-347-1, 311/02-347-1 

  عمار عباس , الحسیني  .3396
. 01.ط -. سینيعمار عباس الح/ أصول إعداد البحوث والرسائل القانونیة ] : نص مطبوع[منھج البحث القانوني 

  .سم 24; . إیض. : ص 480 - . 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9786144011638ك .م.د.ر -. 466 - 463.: ? ?: ????????????. 462 -  449.: ? ?: ???????

131/01-001.4-1, 131/02-001.4-1 

  الحسیني، رباب   .3397
مفاھیم العلم في  -أمریكا والقضیة الفلسطینیة  -سیاسیة الخارجیة اإلستراتیجیة السیاسیة واألدبیات العربیة ال

اإلتجاه القومي في  - القوى البشریة العربیة  - ) ملف ( المشاكل والطموحات : الباحثون الشباب  -العقلیة العربیة 
. : لبنان -. ]و آخرون...[; رباب الحسیني; إبراھیم بدران; محمود الورفلي] / نص مطبوع... [الروایة المصریة

المستقبل : المستقبل العربي ( -. سم 24; . إیض. : ص 200 - . 1988/10, .مركز دراسات الوحدة العربیة
  ).117; العربي 

 ???????????? : ?-  ? :192 - 200 



07-341-04/051 

  الحسیني، عمار عباس   .3398
 -. 1.ط -. عمار عباس الحسیني] / مطبوع نص[دراسة مقارنة : حالة الضرورة وأثارھا في المسؤولیة الجنائیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 632 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144011133ك .م.د.ر - . 618 - 571: ? - ? : ?????????????? 

735/01-345-1, 735/02-345-1 

  الحسیني، عمار عباس   .3399
عمار / قراءة معاصرة في النصوص الجنائیة والتأدیبیة ] : وعنص مطب[التجریم العقاب في النظام التأدیبي 

  .سم 25; . إیض. : ص 320 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. عباس الحسیني
 9786144016893ك .م.د.ر - . 308 -301.: ? -.?: ????????????

1080/01-345-1, 1080/02-345-1 

  الخطیب ، نادر زاید   .3400
 Human Rights and] = نص مطبوع[قوق اإلنسان والسیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الوطن العربي ح

American Foreign Policy Towards The Arab World  /دار الخلیج : عمان  - . نادر زاید الخطیب
  .سم24; . إیض. : ص231 -. 2016, للنشر والتوزیع

 ???????????? :? .- ? :.207 - 226 

1139/01-341-1, 1139/02-341-1 

  الخطیب ، حسام   .3401
تقریر عن مؤتمرین لإلتحاد البرلماني  -إجتماع دمشق للبرلمانیین العرب : البرلمان العربي , البرلمان العربي

. إیض. : ص 74 -. 1980, األمانة العامة للبرلمان العربي: دمشق  -. حسام الخطیب] / نص مطبوع... [الدولي 
  .مس 24; 

  تصدر كل ثالثة أشھر
 البرلمان العربي: محتوي في 

3/01 340-53- ع /P, 3/02 340-53-ع /P 

  مھدي كامل , الخطیب  .3402
 - . مھدي كامل الخطیب] / نص مطبوع. [الموجز في شرح أحكام الشفعة على ضوء أحكام محكمة النقض

  .سم24; . إیض. : ص228 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة
 ???????????? :? .- ? : .220 -221 

191/01-346-1, 191/02-346-1 

  نعمان أحمد , الخطیب  .3403
مكتبة : عمان  - . 1.ط - . نعمان أحمد الخطیب] / نص مطبوع[الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 656 -. 2004, دار الثقافة للنشر و التوزیع
.??? ????????? :? . - ? :.610 -615  . ??????? :? .- ? :.616  -644 . 

103/01-342-1, 103/02-342-1 

  نعمان أحمد , الخطیب  .3404
 208 -. 1993, عمادة البحث العلمي: الكرك  -. نعمان أحمد الخطیب] / نص مطبوع[مبادئ القانون الدستوري 



  .سم24; . إیض. : ص
 ??????????? :? .- ? :.154 - 158  . ??????? :? . - ? :.159 - 206 . 

205/01-342-1 

  سمیر , الخطیب  .3405
التعاون الدولي و دور المؤسسات المصرفیة و المالیة في مجال ] : نص مطبوع[مكافحة عملیات غسل األموال 

: اإلسكندریة  - .سمیر الخطیب. / اإلتفاقیات الدولیة والتشریعات التي تجرم عملیات غسل األموال - المكافحة 
  .سم 24; . إیض. : ص 236 -. 2007, منشأة المعارف

 9972403977ك .م.د.ر - . 234 - 233.: ? -? : ????????????

27/01-345-1, 27/02-345-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3406
/ ة مقارنة دراس] : نص مطبوع[القیود القانونیة على حریة الصحافة منذ العھد العثماني و حتى العھد الحالي 

  .سم 24; . إیض.. : ص 312 - . 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . سعدي دمحم الخطیب
 9953462070ك .م.د.ر - . 308 - 303.: ? - ? : ???????????? 302 - 163.: ? - ? : ??????? 

451/01-345-1, 451/02-345-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3407
منشورات : بیروت  -. 1. ط - . سعدي دمحم الخطیب] / نص مطبوع[التشریع و التطبیق حقوق اإلنسان بین 

  .سم24; . إیض. : ص 240 -. 2009, الحلبي
 9789953524207ك .م.د.ر -. 234- 231: ?- ?: ????????????  229- 161: ?- ?: ??????? 

425/01-341-1, 425/02-341-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3408
سعدي / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سلطتین التشریعیة والتنفذیة في األنظمة الدستوریة العربیة العالقة بین ال
  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . دمحم الخطیب

 9789953486857ك .م.د.ر - . 209 - 207: ?  - ? : ???????????? . 

25/01-342-1, 25/02-342-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3409
: لبنان  -. 01.ط - . سعدي دمحم الخطیب] / نص مطبوع[التنظیم القانوني لحریة اإلعالم المرئي والمسموع 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2009, منشرات الحلبي الحقوقیة
ك .م.د.ر -.  182 -  169.: ?  -. ?: ???????????? .  168 - 135.: ? -. ?: ??????? 

9789953524689 

569/01-341-1, 569/02-341-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3410
سعدي دمحم ] / نص مطبوع[حریة المعتقد وأحكامھا التشریعیة وأحوالھا التطبیقیة وأھمیتھا في حوار األدیان 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . الخطیب
 9786144011225ك .م.د.ر - . 235 - 231: ?  -? : ????????????  230 -  127: ?  -? : ????? 

674/01-341-1, 674/02-341-1 



  سعدي دمحم , الخطیب  .3411
] / نص مطبوع... [حقوق السجناء وفقا ألحكام المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان والدساتیر العربیة والقوانین

  .سم 24; . إیض. : ص 296 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . سعدي دمحم الخطیب
 9786144010228ك .م.د.ر - . 291 - 289: ? * - ? : ????????????  288 - 127: ?  - ? : ??????? 

548/01-341-1, 548/02-341-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3412
: لبنان  -. 01.ط -. سعدي دمحم الخطیب] / وعنص مطب[أسس حقوق اإلنسان في التشریع الدیني والدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9766144010075ك .م.د.ر -. 198 - 187.: ?  -. ?: ??????? 

568/01-341-1, 568/02-341-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3413
منشورات : بیروت  - . 1.ط - . سعدي دمحم الخطیب] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في نطاق جامعة الدول العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2012, الحلبي الحقوقیة
 9786144012468ك .م.د.ر - . 219 - 215: ?  -? : ???????????? 

739/01-341-1, 739/02-341-1 

  سعدي دمحم , الخطیب  .3414
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -.  الخطیبسعدي دمحم] / نص مطبوع[الدولة القانونیة وحقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 151 -. 2012, الحقوقیة
 9786144011850ك .م.د.ر - . 145 - 141.: ? - . ?: ????????????. 140 - 131.: ? - . ?: ???????

456/01-342-1, 456/02-342-1 

  الخطیب، نعمان أحمد   .3415
نعمان أحمد /  Al basseet in the constitutional system] = مطبوعنص [البسیط في النظام الدستوري 

 .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2014, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . الخطیب

554/01-342-1, 554/02-342-1 

  الخطیب، سعدي دمحم   .3416
منشورات الحلبي : بیروت  - . 1.ط - . سعدي دمحم الخطیب] / نص مطبوع[فلسفة القانون وحقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص 159 -. 2013, الحقوقیة
 9786144012970ك .م.د.ر - .  152 - 149.: ? -. ?: ????????????

184/01-340-1, 184/02-340-1 

  محسن أحمد , الخضیري  .3417
مكتبة : القاھرة  -. یريمحسن أحمد الخض] / نص مطبوع[األسس العلمیة لكتابة رسائل الماجستیر والدكتوراه 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 1992, األنجلو المصریة
 97710908ك .م.د.ر -. 153-154: ? ? : ???????????? 

11/01-001.4-1 

  عبد هللا حسین , الخشروع  .3418
 - تربس  اتفاقیة - منظمة التجارة العالمیة ] : نص مطبوع. [الوجیز في الحقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة



عبد هللا حسین ... / حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة األخرى -العالمات التجاریة  - براءات اإلختراع 
  .سم25; . إیض. : ص 408 -. 2004, دار وائل للنشر و التوزیع. : عمان - . الخشروع
 9957115715ك .م.د.ر - . 400 - 391.:? - . ?: ???????????? . 388 -  239. : ? -. ?: ????? 

329/01-346-1, 329/02-346-1 

  مدیحة فؤاد , الخضري  .3419
الموت و التغیرات التي تحدث للجثة عقب ] : نص مطبوع[الطب الشرعي و مسرح الجریمة والبحث الجنائي 

 -العاھات المستدیمة  -اآلالت الناریة  - اإلسفكسیا  -الحروق  -الجروح  -الكسور  - الموت الفجائي  -الوفاة 
مكتب : اإلسكندریة  - . أحمد بسیوني أبو الروس, مدیحة فؤاد الخضري/ اإلجھاض  -اإلغتصاب وھتك العرض 

 .سم 24; . ص 960 -). ت .د(, الجامعي الحدیث

92/01-345-1, 92/02-345-1 

  عروبة جبار , الخزرجي  .3420
 Children Rights : Between theory and] = ِنص مطبوع[حقوق الطفل بین النظریة و التطبیق 

application  /ص 367 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. عروبة جبار الخزرجي : .
  .سم 24; . إیض

 1462169957ك .م.د.ر - .  367 - 353. : ? -. ?: ???????????? 

880/01-346-1, 880/02-346-1 

  عروبة جبار , الخزرجي  .3421
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. عروبة جبار الخزرجي] / نص مطبوع[لحقوق اإلنسان  القانون الدولي

  .سم 25; . إیض. : ص 615 -. 2010, والتوزیع
 9957165642ك .م.د.ر - . 614 - 599: ?  - ? : ????????????  596 - 523: ?  - ? : ??????? 

687/01-341-1, 687/02-341-1 

  واد الجشعمي ، خالد ج  .3422
منشورات زین . : القاھرة -. 1.ط -. خالد جواد الجشعمي] / نص مطبوع. [المعاھدات الدولیة والسیادة الوطنیة

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2014, الحقوقیة
 97861360828ك .م.د.ر - . 408 - 391: ?  - ? : ???????????? . 390 - 343: ?  - ? : ??????? 

865/01-341-1, 865/02-341-1 

  عبد الباسط دمحم سیف , الحكیمي  .3423
عبد الباسط دمحم سیف ) / 455سلسلة الرسائل القانونیة ] : (نص مطبوع[النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2002, الدار العلمیة الدولیة: عمان  -. 1.ط - . الحكیمي
???????????? : ?- ? :.349 - 366. 

761/01-345-1, 761/02-345-1 

  الجعبري، ماھر   .3424
: اإلسكندریة  -. ماھر الجعبري/ عرض مھني من منظور حضاري ] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 292 -. 2014, مؤسسة الثقافة الجامعیة
???????????? :281 - 285 

151/01-001.4-1, 151/02-001.4-1 



  إبراھیم بن عبد العزیز , یلجالدع  .3425
دار صفاء : عمان  -. 01.ط -. إبراھیم بن عبد العزیز الدعیلج] / نص مطبوع[مناھج وطرق البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 199 -. 2010, للنشر والتوزیع
 9789957245412ك .م.د.ر -. 189 - 185.: ? ?: ????????????

128/02-001.4-1, 128/03-001.4-1 

  مصطفي دمحم , الدغیدي  .3426
 -. مصطفي دمحم الدغیدي] / نص مطبوع[اإلثبات وخطة البحث في جرائم السرقة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 370 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة 
 9771774093ك .م.د.ر - . 361 - 356: ?  -? : ???????????? 

690/01-345-1, 690/02-345-1 

  عبد المجید دمحم , الحفناوي  .3427
عبد المجید دمحم / مع دراسات في نظریة الحق والقانون في القانون الروماني ] : نص مطبوع[تاریخ القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 320 - ). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -. الحفناوي

2/01-340-1, 2/02-340-1 

  عبد المجید دمحم , الحفناوي  .3428
دار الھدى : اإلسكندریة  -. عبد المجید دمحم الحفناوي] / نص مطبوع[تاریخ النظم اإلجتماعیة و القانونیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 336 -). ت.د(, للمطبوعات

4/01-340-1, 4/02-340-1 

  عبد المجید دمحم , الحفناوي  .3429
 -. عبد المجید دمحم الحفناوي/ لقانون الروماني مع دراسات في نظریة العقد في ا] : نص مطبوع[تاریخ القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 336 -). ت.د(, دار الھدى للمطبوعات: اإلسكندریة 

52/01-340-1, 52/02-340-1 

  الخفیف ، علي   .3430
دار الكتاب : القاھرة  - . علي الخفیف/ بحث مقارن ] : نص مطبوع[التصرف اإلنفرادي و اإلرادة المنفردة 

  .سم24; . إیض. : ص240 -. 2009, حدیثال
 977102468xك .م.د.ر

1328/01-346-1, 1328/02-346-1 

  الخفیف ، علي   .3431
, دار الفكر العربي. : القاھرة -. علي الخفیف/ ملخص الدروس ] : نص مطبوع. [التركة والحقوق المتعلقة بھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 243 -. 2010
 9771026267ك .م.د.ر

1287/01-346-1, 1287/02-346-1 

  الخفیف ، علي   .3432
. : ص 516 -. 2010, دار الفكر العربي: القاھرة  -. علي الخفیف] / نص مطبوع[أحكام المعامالت الشرعیة 

  .سم 24; . إیض
 9771008765ك .م.د.ر



928/01-347-1, 928/02-347-1 

  الخفیف، الشیخ علي   .3433
, دار الفكر العربي: القاھرة  -. الشیخ علي الخفیف] / نص مطبوع[إلسالمي بحوث و مقاالت في التشریع ا

  .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2010
 9771025775ك .م.د.ر -. 307-308.:?-.?: ????????????

1452/01-346-1, 1452/02-346-1 

3434.  Calais-Auloy, Jean  
Droit de la consommation [Texte imprimé] / Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz. - 6e 
éd. - Paris : Dalloz, 2003. - VIII-631 p. ; 22 x 14 cm. - (Précis DallozPrécis Dalloz). 
Bibliogr. Index. - ISBN 2247050905 

04/0014355 

3435.  Cambrige  
Dictionnaire cambrige klett compact [Texte imprimé] : Français - anglais / english -
french / Cambrige. - france : university press, [s.d]. - P.1375 : 22 CM. 
index alph.- français - anglais. - ISBN 0521803004 

D. 443-17/01 

3436.  Camil,habib  
A dictionary of diplomatic terminology and international relations [Texte imprimé] = 
 habib Camil, Ahmed aoudi. - lébanon : Modern / قاموس المفردات الدبلوماسیة والعالقات الدولیة
institution of the book, 2005. - P.751 : ill ; 24 CM. 
index alph. 

D. 423-04/01 

  وي ، دمحم سعید الرمال  .3437
 -. 1.ط - . دمحم سعید الرمالوي] / نص مطبوع. [أحكام الفساد المالي واإلداري في الفقھ الجنائي اإلسالمي

  .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2013, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9789773792049ك .م.د.ر - . 180 - 147: ?  -? : ???????????? 

503/01-342-1, 503/02-342-1 

  الرمالوي، دمحم سعید   .3438
دمحم سعید ] / نص مطبوع. [جریمة اإلغتیال بین اإلعتبارات السیاسة و الموضوعیة وأثرھا على الفرد و المجتمع

  .سم 24; . إیض. : ص 179 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . الرمالوي
 9776410145 ك.م.د.ر - . 174 - 151: ?  -? : ????????????

905/01-345-1, 905/02-345-1 

  الرھایفة ، سالمة صالح   .3439
دار . : عمان -. 1.ط -. سالمة صالح الرھایفة] / نص مطبوع. [حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة

  .سم 24; . إیض. : ص 370 -. 2012, .ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325701ك .م.د.ر - . 370 - 361. : ? -. ?: ???????????? 



862/01-341-1, 862/02-341-1 

  الرومي ، دمحم أمین   .3440
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . 1.ط - . دمحم أمین الرومي] / نص مطبوع[التعاقد االلكتروني عبر اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 261 -. 2004, الجامعیة
 ???????????? :? .- ? . :250 - 253 

1424/01-346-1, 1424/02-346-1 

  دمحم أمین , الرومي  .3441
: دار الكتب القانونیة : مصر  -. دمحم أمین الرومي] / نص مطبوع[غسل األموال في التشریع المصري و العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 660 -. 2008, دار شتات للنشر والبرمجیات
 9773861643ك .م.د.ر - . 337 - 333.: ? - ? : ??????? 647 - 641.: ? -? : ????????????

21/01-345-1, 21/02-345-1 

  دمحم أمین , الرومي  .3442
دار الكتب . : مصر -. دمحم أمین الرومي] / نص مطبوع[التنظیم القانوني لإلتصاالت في مصر والدول العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 258 -. 2008, دار شتات للنشر والبرمجیات: القانونیة 
 977386166×ك .م.د.ر - . 251 - 249.: ? -? : ???????????? 

255/01-345-1, 255/02-345-1 

  دمحم أمین , الرومي  .3443
جریمة اإلستغالل غیر  - جریمة سرقة البرامج والمعلومات ] : نص مطبوع[جرائم الكمبیوتر و اإلنترنت 

... جریمة التحویل اإللكتروني غیر المشروع لألموال  - لمعلومات جریمة إتالف البرامج وا -المشروع للكمبیوتر 
  .سم 24; . ص 155 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . دمحم أمین الرومي/ 

???????????? : ?- ? :.147 - 149. 

286/01-345-1 

  دمحم أمین , الرومي  .3444
. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . دمحم أمین الرومي] / طبوعنص م[النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني 

  .سم24; . إیض. : ص113 -
 0032379977ك .م.د.ر

546/01-346-1, 546/02-346-1 

  دمحم أمین , الرومي  .3445
, جامعيدار الفكر ال: اإلسكندریة  -. 1.ط - . دمحم أمین الرومي] / نص مطبوع[حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

  .سم 24; . إیض. : ص 427 -. 2009
 7587717977ك .م.د.ر -. 211-418: ? -?: ???????  419-421: ? -?: ???????????? 

876/01-346-1, 876/02-346-1 

  دمحم أمین , الرومي  .3446
ر الفكر دا: اإلسكندریة  - . 1.ط - . دمحم أمین الرومي] / نص مطبوع[النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني 

  .سم24; . إیض. : ص 208 -. 2006, الجامعي
. ???????????? :? -? :201-204  ??????? :?- ? :130-200 



218/01-341-1, 218/02-341-1 

  منیر عبدهللا , الرواحنة  .3447
عبدهللا منیر ] / نص مطبوع[مجموعة التشریعات واإلجتھادات القضائیة المتعلقة في الملكیة الفكریة والصناعیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 336 -. 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الرواحنة
 9440169957ك .م.د.ر

968/01-346-1, 968/02-346-1 

  دمحم نصر , الرواشدة  .3448
: عمان  -. 1.ط -. دمحم نصر الرواشدة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إدارة الدعوى المدنیة في النظام القضائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 319 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع
 9789957165598ك .م.د.ر - . 319- 309.: ? -. ?: ????????????

699/01-347-1, 699/02-347-1 

  الرواشدة، دمحم یاسین   .3449
: االردن  -.  یاسین الرواشدةدمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام عقد الترخیص باستغالل براءة اإلختراع 

  .سم 24; . ایض. : ص 311 -. 2017, دار الثقافة للنشر والتوززیع
 9789957642082ك .م.د.ر - . 311 - 295.: ? -. ?: ????????????

1558/01-346-1, 1558/02-346-1 

  دمحم , الروبى  .3450
 -. 2005, دار النھضة: القاھرة  -.  الروبىدمحم] / نص مطبوع[الجنسیة و مركز األجانب فى القانون المقارن 

 .سم24; . إیض. : ص 188

423/01-341-1, 423/02-341-1 

  دمحم , الروبى  .3451
 -ماھیتھا "دراسة في إطار القانون الدولي الخاص ] : نص مطبوع[ B.O.Tعقود التشیید و االستغالل و التسلیم

 388 -. 2004, دار النھضة: القاھرة  - . دمحم الروبى. / تقییمھا -ا القانون واجب التطبیق علیھ -طبیعتھا القانونیة 
  .سم24; . إیض. : ص

 97704389955ك .م.د.ر -. 349-370: ?-?: ???????????? 

455/01-341-1, 455/02-341-1 

  سراج الدین , الروبي  .3452
. 2002, الدار المصریة. : القاھرة - . 2.ط -. سراج الدین الروبي] / نص مطبوع. [محاضر الشرطة و تقاریرھا

  .سم24; . إیض. : ص 310 -
 756270977ك .م.د.ر -. 296-297: ?-?: ???????????? 

79/01-344-1, 79/02-344-1 

  سراج الدین , الروبي  .3453
 الدار) : م . د (  - . 2. ط -. سراج الدین الروبي] / نص مطبوع[آلیة اإلنتربول في التعاون الدولي الشرطي 

  .سم 24; . إیض. : ص 334 -. 2001, المصریة اللبنانیة
 7413270977ك .م.د.ر - . 320 - 317.: ? - ? : ???????????? .

50/01-341-1, 50/02-341-1 



  سراج الدین دمحم , الروبي  .3454
ت البراءة دور المباحث الجنائیة و اإلنتربول في إثبا] : نص مطبوع[اإلستجوابات الجنائیة في مفھومھا الجدید 

, الدار المصریة اللبنانیة: بیروت  -. سراج الدین دمحم الروبي. / لألبریاء داخل السجون أو المتھمین في الجرائم
  .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 1997

 9772703912ك .م.د.ر - .  394 - 387.: ? -? : ????????????

174/01-345-1, 174/02-345-1 

   جابر إبراھیم, الراوي  .3455
. 1. ط -. جابر إبراھیم الراوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرح أحكام قانون الجنسیة وفقا آلخر التعدیالت 

  .سم24; . إیض. : ص 228 -. 2000, دار وائل للنشر: عمان  -
 99571109707ك .م.د.ر -. 193-226: ?-?: ???????  185-189: ?- ?: ???????????? .

197/01-341-1, 197/02-341-1 

  جابر إبراھیم , الراوي  .3456
 -. جابر إبراھیم الراوي] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في القانون الدولي الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 393 -. 1999, دار وائل للنشر: عمان  -. 01.ط
 ???????????? :? .- ? :.372-385 . 

571/01-341-1, 571/02-341-1 

  الراشدي، عبد هللا جمیل   .3457
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد هللا جمیل الراشدي] / نص مطبوع[الخبرة وأثرھا في الدعوى الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 397 -. 2014, الجامعي
 9789773791329ك .م.د.ر -. 397 -  389.: ? - ? : ????? 388 - 373.: ? -? : ????????????

901/01-345-1, 901/02-345-1 

  دمحم , الرازقي  .3458
دراسة حول الظاھرة اإلجرامیة من حیث أسبابھا و طرق القضاء ] : نص مطبوع[علم اإلجرام والسیاسة الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 - . 1999, دار الكتاب الجدید المتحدة: بیروت  - . 2.ط -. دمحم الرازقي/ علیھا 
??????????? ? : ?- ? :.206 - 207 

34/01-345-1, 34/02-345-1 

  دمحم , الرازقي  .3459
دمحم / المسؤولیة الجنائیة  -الجریمة  - األحكام العامة : االقسم العام] : نص مطبوع[محاضرات في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 310 -. 1999, دار الكتاب الجدید المتحدة: بیروت  -. 3.ط - . الرازقي
 9959290220ك .م.د.ر

29/01-345-1, 29/02-345-1 

  الرازقي، دمحم معمر   .3460
دار الثقافة : عمان  - . دمحم معمر الرازقي; محمود أحمد عبابنة] / نص مطبوع[جرائم الحاسوب و أبعادھا الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2005, للنشر والتوزیع
 9957160214ك .م.د.ر - . 195 - 187.: ? -? : ???????????? 

489/01-345-1, 489/02-345-1 



  أشرف فتحي , الراعي  .3461
دار : عمان  - . 1.ط - . أشرف فتحي الراعي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حق الحصول على المعلومات 

  .سم 25; . إیض. : ص 120 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع
 9789957165444ك .م.د.ر -  .120 - 119.: ? -. ?: ????????????

1041/01-346-1, 1041/02-346-1 

  أشرف فتحي , الراعي  .3462
 -. أشرف فتحي الراعي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حریة الصحافة في التشریع ومواءمتھا للمعاییر الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9957166106ك .م.د.ر - . 142 - 139: ?  -? : ???????? ????

158/01-344-1, 158/02-344-1 

  الراعي، أشرف فتحي   .3463
دار الثقافة للنشر . : عمان -. 2.ط -. أشرف فتحي الراعي/ الذم والقدح ] : نص مطبوع[جرائم الصحافة والنشر 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2012, والتوزیع
 9789957164973ك .م.د.ر - . 207 - 205.: ? -? : ????????????

1213/01-346-1, 1213/02-346-1 

3464.  Canedo, Marguerite  
Le mandat administratif [Texte imprimé] / Marguerite Canedo. - Paris : L.G.D.J, 
2001. - 876 P ; 24 Cm. - (Bibliothèque de droit public). 
ISBN 2275020381 

04/0014473, 04/0014474 

  ولید خالد , الربیع  .3465
دار : عمان  -. ولید خالد الربیع/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[اإللزام في مسائل األحوال الشخصیة 

 .سم24; غاف ملون . : ص 327 -. 2007, النفائس

714/01-346-1, 714/02-346-1 

  الرحماني ، دمحم سعید   .3466
كلیة . : المدیة - . دمحم سعید الرحماني] / نص مطبوع[لتعدیل الدستوري على المؤسسة التنفیذیة إنعكاسات ا

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 84 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .75 - 81  
 2021/2020) : جامعة المدیة(وق والعلوم السیاسیة كلیة الحق: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-457/01, M. 343-457/02 

  دمحم سعید , الرحو  .3467
دمحم . / دراسة تحلیلیة] : نص مطبوع. [النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشریعات الدول العربیة

الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 172 -. 2007, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. 1.ط -. سعید الرحو
  ).القانونیة

 ???????????? :?- ? :167-168 

1/01-346-1, 1/02-346-1 



  نایف محمود , الرجوب  .3468
 272 -. 2008, دار الثقافة: عمان  - . نایف محمود الرجوب] / نص مطبوع[أحكام الخطبة في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; غالف ملون . : ص
 5323169957ك .م.د.ر

773/01-346-1, 773/02-346-1 

  جوخة , الریامي  .3469
 - . 1.ط - . جوخة الریامي/ دراسة في فلسفة األخالق التطبیقیة ] : نص مطبوع[مفھوم القتل وإشكالیاتھ الطبیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2006, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة 
 977270997×ك .م.د.ر - . 222 - 185: ?  -? : ???????????? 

676/01-345-1, 676/02-345-1 

  الردایدة ، عبد الكریم   .3470
دار حامد . : األردن - . 1.ط -. عبد الكریم الردایدة] / نص مطبوع. [الجرائم المستحدثة وإستراتیجیة مواجھتھا

  .سم 24; . إیض. : ص 381 -. 2013, للنشر والتوزیع
 9789957327354ك .م.د.ر - . 381 - 361: ?  -? : ???????????? 

916/01-345-1, 916/02-345-1 

  عبد الكریم , الردایدة  .3471
دراسة مقارنة مابین القوانین ] : نص مطبوع[دور أجھزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمة 

. : ص 287 -. 2010, الكریم الردایدة عبد: عمان  - . 1.ط - . عبد الكریم الردایدة/ الوضعیة والشریعة اإلسالمیة 
  .سم 24; . إیض

???????????? : ?- ? :.279 - 287. 

767/01-345-1, 767/02-345-1 

  الردایدة، عبد الكریم   .3472
 -. عبد الكریم الردایدة) / على البنوك األردنیة (دراسة تطبیقیة میدانیة ] : نص مطبوع[جرائم بطاقات اإلئتمان 

  .سم25; . إیض. : ص376 -. 2013, دار الحامد: عمان  -. 01.ط
ك .م.د.ر -.  376 -  553. : ? -. ?: ???????????? .  352 - 333. : ? -. ?: ??????? 

9789957329347 

1016/01-345-1, 1016/02-345-1 

  لیلى نقوال , الرحباني  .3473
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . رحبانيلیلى نقوال ال/ مفھوم في طور التبدل ] : نص مطبوع[التدخل الدولي 
  .سم 25; . إیض. : ص 296 -. 2011, الحلبي الحقوقیة

 9786144011652ك .م.د.ر - . 292 - 255: ?  -? : ????? 254 - 239: ?  -? : ???????????? 

686/01-341-1, 686/02-341-1 

3474.  Canin, Parice  
Droit pénal général [Texte imprimé] / Parice Canin. - Paris : Hachette, 2000. - 159 P. ; 
19x14 cm. - (Les Fondomentaux,Droit). 
bibliogr . : p :158 index .:p .p :159- 160. - ISBN 201145364X 

04/0014211, 04/0014212 



3475.  Canivez , Patrice  
Qu'est-ce gue l'action politique? [Texte imprimé] / Patrice Canivez. - France : 
Librairiephilosophique J. VRIN, 2013. - 124p. : Ill. ; 18cm. - (Chemins 
philosophiques : Chemins philosophiques). 
ISBN 9782711625062. - ISSN 17627184 = Qu'est-ce gue l'action politique? 

04/0035641, 04/0035642 

  ھاني , الرضا  .3476
: بیروت  -. 2.ط -. ھاني الرضا/ قوانینھا وأصولھا  -تاریخھا ] : نص مطبوع[القات الدبلوماسیة والقنصلیة الع

  .سم 25; . إیض. : ص 347 - . 2010, دار المنھل البناني
???????????? :? .- ? :.337 - 339. 

646/01-341-1, 646/02-341-1 

  محمود علي , الرشدان  .3477
دار الثقافة : عمان  -. 1.ط -. محمود علي الرشدان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لمدني الغبن في القانون ا

  .سم 25; . إیض. : ص 320 -. 2010, للنشر والتوزیع
 9789957165246ك .م.د.ر - . 320 - 307.: ? -. ?: ????????????

697/01-347-1, 697/02-347-1 

  الرشدان، محمود علي   .3478
دراسة مقارنة في القانون المدني والشریعة اإلسالمیة والقانون اإلداري ] : نص مطبوع[ارئة نظریة الظروف الط

دارالیازوري العلمیة للنشر : عمان  -. محمود علي الرشدان/ دراسة تحلیلیة مدعمة باألحكام القضائیة : 
  .سم 24; . إیض. : ص 155 -. 2014, والتوزیع

???????????? : ?- ? :.149 - 153. 

1270/01-346-1, 1270/02-346-1 

  الرشید ، بن شویخ   .3479
جامعة سعد . : البلیدة -. بن شویخ الرشید] / نص مطبوع. [األحكام الثابتة والمتغیرة في قانون األسرة الجزائري

  .سم31×.سم21; . و 287 -. 2002/2001, .دحلب
 ???????????? : ?-  ? :281 - 284  

 .2002/2001. : البلیدة: قانون خاص : دكتوراه دولة 

T. 346-12/01 

  أحمد حسن , الرشیدي  .3480
الوظیفة اإلفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورھا في تطویر سلطات واختصاصات األجھزة السیاسیة لالمم المتحدة 

  .سم24; . ص578 -. 1993, الھیئة المصریة العامة للكتاب: القاھرة  -. أحمد حسن الرشیدي] / نص مطبوع[
 2317901977ك .م.د.ر -. 596.?-578.?:????????????

1-341-1183/01 

  بشیر صالح , الرشیدي  .3481
دار الكتاب : الكویت  -. بشیر صالح الرشیدي/ رؤیة تطبیقیة مبسطة ] : نص مطبوع[مناھج البحث التربوي 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -). ت.د(, الحدیث
 9775758432ك .م.د.ر - . 275 -261.: ?  -?: ???????????? 



68/01-001.4-1 

  الرصیفان العبادي ، دمحم حمید   .3482
دار وائل للنشر . : عمان -. 1.ط -. دمحم حمید الرصیفان العبادي] / نص مطبوع. [المبادئ العامة للقرار اإلداري

  .سم 24; . إیض. : ص 324 -. 2014, والتوزیع
 9789957911300ك .م.د.ر - . 324 - 319: ?  -? : ???????????? 

540/01-342-1, 540/02-342-1 

  الرصیفان العبادي ، دمحم حمید   .3483
دمحم حمید الرصیفان / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق الطفل في التشریعات الوضعیة و المواثیق الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص271 - . 2013, دار وائل للنشر: عمان  -. العبادي
 9789957910778ك .م.د.ر - .  271 - 261. : ? -. ?: ???? ????????

990/01-341-1, 990/02-341-1 

  الركابي، لمیاء یاسین   .3484
: عمان  -. 01.ط -. یاسین دمحم العیثاوي, لمیاء یاسین الركابي] / نص مطبوع[ضمانات المرأة في حقوق اإلنسان 

  .سم24; . یضإ. : ص156 -. 2011, دار الجنان للنشر و التوزیع
 9789957551001ك .م.د.ر - .  154 - 141. : ? -. ?: ???????????? 

1006/01-341-1, 1006/02-341-1 

جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. ]نص مطبوع[الرقابة المالیة على النفقات العمومیة في الجزائر   .3485
  .مضغوط قرص. + سم21×.سم31; . و67 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( 

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-72/01 

  دمحم السعید , الرقاق  .3486
دمحم السعید ] / نص مطبوع[النظریة العامة لقرارات المنتظمات الدولیة ودورھا في إرساء قواعد القانون الدولي 

  .سم24; . ص657 -. ت-د, منشأة المعارف:  القاھرة -. الرقاق
????????????:?.360-?.378 

1-341-1225/01 

  أسامة حمدان , الرقب  .3487
: عمان  -. 1.ط - . أسامة حمدان الرقب/ العالج  - المظاھر  - األسالیب ] : نص مطبوع[جرائم النصب واإلحتیال 

  .سم 24; . یضإ. : ص 356 -. 2010, دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع
???????????? : ?- ? :.353 - 356. 

780/01-345-1, 780/02-345-1 

  الرفاعي ، أشرف عبد العلیم   .3488
 -. أشرف عبد العلیم الرفاعي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التبني الدولي و مبدأ احترام مصلحة الطفل 

  .سم24; . إیض. : ص315 -]. ت.د[, دار الفكر الجامعي: االسكندریة 
 9789773791305ك .م.د.ر - .  312 - 302. : ? -. ?: ??????????? 

766/01-341-1, 766/02-341-1 



  أحمد حسین , الرفاعي  .3489
دار : عمان  -. 3.ط -. أحمد حسین الرفاعي/ تطبیقات إداریة وإقتصادیة ] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 
  .سم 24; . إیض:  .ص 311 -. 2003, وائل للنشر و التوزیع

 ???????????? :? ? :.307 - 310  ??????? :? ? : .311 

97/01-001.4-1 

  الرفاعي، عبد الرحمن أحمد   .3490
عبد / دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[البصمة الوراثیة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 25; . إیض. : ص 864 - . 2013, ات الحلبي الحقوقیةمنشور: بیروت  -. 1.ط -. الرحمن أحمد الرفاعي
 9786144014165ك .م.د.ر - . 831 - 797.:? - . ?: ???????????? 796 - 789.: ? - .?: ???????

867/01-345-1, 867/02-345-1 

  عبد الرزاق ألحمد , السنھوري  .3491
 - الحوالة  -األوصاف : تزام بوجھ عامنظریة اإلل] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط -. عبد الرزاق ألحمد السنھوري/ الجزء الثالث : اإلنقضاء 
 .سم24; مجلد . : ص  1208 -

536.3/01-346-1, 536.3/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3492
/ اإلنقضاء  - اإلنتقال -األوصاف  -اآلثار  -اإلثبات -المصادر] : نص مطبوع[لتزام الوجیز في النظریة العامة لإل
. : ص1466 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد مدحت المراغي, عبد الرزاق أحمد السنھوري

 .سم24; غالف ملون 

539/01-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3493
الجزء : مصادر اإللتزام : نظریة اإللتزام بوجھ عام] : نص مطبوع[المدنى الجدید الوسیط فى شرح القانون 

 - . 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 02. ط -. عبد الرزاق أحمد السنھوري/ المجلد األول : األول 
 .سم24; مجلد . : ص 1498 - 735

1/01-536.1-346-1, 1/02-536.1-346-1 

  عبد الرزاق أحمد  ,السنھوري  .3494
الجزء : مصادر اإللتزام : نظریة اإللتزام بوجھ عام] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

. ص 1268 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . عبد الرزاق أحمد السنھوري/ المجلد الثاني : األول 
 .سم24; مجلد : 

2/01-536.1-346-1, 2/02-536.1-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3495
اإلیجار و العاریة : العقود الواردة على اإلنتفاع بالشيء ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط  - . عبد الرزاق أحمد السنھوري/ المجلد األول : الجزء السادس : 
 .سم24; مجلد . : ص  102 -. 2000

1/01-536.6-346-1, 1/02-536.6-346-1 



  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3496
أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة األصلیة المتفرعة عن ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون الجدید 

لبنان  -. 03.ط - . عبد الرزاق أحمد السنھوري /المجلد األول : الجزء التاسع ) : حق اإلنتفاع و اإلرتفاق(الملكیة 
 .سم24; مجلد . : ص  762 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: 

1/01-536.9-346-1, 1/02-536.9-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3497
د الرزاق أحمد عب/ الجزء الرابع : البیع والمقایضة ] : : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

 .سم 24; مجلد . : ص  886 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03. ط -. السنھوري

536.4/01-346-1, 536.4/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3498
عبد /  الجزء الخامس: العقود التي تقع على الملكیة ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

 .سم 24; مجلد . : ص  614 - . 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط -. الرزاق أحمد السنھوري

536.5/01-346-1, 536.5/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3499
إلیجار و العاریة ا: العقود الواردة على اإلنتفاع بالشيء ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط - . عبد الرزاق أحمد السنھوري/ المجلد األول : الجزء السادس : 
 .سم 24; مجلد . : ص  1604 - 886 -. 1998

2/01-536.6-346-1, 2/02-536.6-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3500
الجزء :حق الملكیة مع شرح مفصل لألشیاء و األموال ] : نص مطبوع[الجدید  الوسیط في الشرح القانون المدني

. : ص 1108 - . 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط - . عبد الرزاق أحمد السنھوري/ الثامن 
 .سم 24; مجلد 

536.8/01-346-1, 536.8/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3501
عقود المقامرة و الرھان و المرتب مدى : عقود الغرر ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني الجدید الوسیط في 

منشورات : لبنان  - . 03.ط  -. عبد الرزاق أحمد السنھوري/ الجزء السابع المجلد الثاني : الحیاة و عقد التأمین 
 .سم 24; مجلد . : ص1722 - 986 -. 1998, الحلبي الحقوقیة

2/01-536.7-346-1, 2/02-536.7-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3502
منشورات الحلبي : بیروت  -. 2.ط -. عبد الرزاق أحمد السنھوري/ الجزء األول ] : نص مطبوع[نظریة العقد 

 .سم 25; مجلد . : ص 594 -. 1998, الحقوقیة

1054.1/01-346-1, 1054.1/02-346-1 

  اق أحمد عبد الرز, السنھوري  .3503
عبد / الجزء العاشر : في التأمینات الشخصیة و العینیة ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

 .سم 24; مجلد . : ص 1058 - . 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط -. الرزاق أحمد السنھوري



536.10/01-346-1, 536.10/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد  ,السنھوري  .3504
. عبد الرزاق أحمد السنھوري/ عقود الواردة على العمل ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

 .سم 24; . ص 982 -. 1998, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . 03.ط -

1/01-536.7-346-1, 1/02-536.7-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3505
عبد الرزاق أحمد /  3 - 1دراسة مقارنة بالفقھ الغربي ] : نص مطبوع[مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 258 -. 1998, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 2.ط -. السنھوري

1112.1/01-346-1, 1112.1/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد , السنھوري  .3506
نظریة السبب ونظریة :  6 - 4: دراسة مقارنة بالفقھ الغربي] : نص مطبوع[الفقھ اإلسالمي  مصادر الحق في

. : ص 262 - . 1998, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 2.ط - . عبد الرزاق أحمد السنھوري/ البطالن 
 .سم 24; . إیض

1112.2/01-346-1, 1112.2/02-346-1 

  ھاشم علي , الشھوان  .3507
دار : عمان  -. ھاشم علي الشھوان] / نص مطبوع[ؤولیة المدنیة للمھندس اإلستشاري في عقود اإلنشاءات المس

  .سم 24; . إیض. : ص 173 -. 2009, الثقافة
 9957163952ك .م.د.ر - . 173 - 163.: ? ? : ???????????? 

940/01-346-1, 940/02-346-1 

  صبري دمحم , السنوسي دمحم  .3508
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ام الجنائیة على ممارسة الحقوق السیاسیة و العضویة البرلمانیة أثر األحك

 24; . إیض. : ص 128 -. 2008, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. صبري دمحم السنوسي دمحم
  .سم

 9789770455158ك .م.د.ر - . 123 - 118.: ? -? : ????????????

235/01-345-1, 235/02-345-1 

  مصطفى إبراھیم , الزلمي  .3509
مصطفى إبراھیم ] / نص مطبوع[أحكام المیراث و الوصیة و حق اإلنتقال في الفقھ اإلسالمي المقارن و القانون 

  .سم24; غالف مجلد . : ص243 - . 2006, دار وائل للنشر: عمان  -. الزلمي
 2662119957ك .م.د.ر

706/01-346-1, 706/02-346-1 

  مصطفى إبراھیم , الزلمي  .3510
مصطفى إبراھیم / دراسة مقارنة بالقانون ] : نص مطبوع[أحكام الزواج والطالق في الفقھ اإلسالمي المقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2011, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  -. 1.ط -. الزلمي
 978995355937ك .م.د.ر

1175/01-346-1, 1175/02-346-1 



  السالمات ، ناصر   .3511
إثراء للنشر والتوزیع . : األردن -. 1.ط -. ناصر السالمات] / نص مطبوع. [الحمایة الجزائیة للعالمات التجاریة

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2013, مكتبة الجامعة. : الشارقة; 
 9789957781682ك .م.د.ر - . 414 - 396: ?  -? : ???????????? 

921/01-345-1, 921/02-345-1 

  السالمات ، ناصر   .3512
مكتبة : الشارقة ; الثراء للنشرو التوزیع : األردن  -. ناصر السالمات] / نص مطبوع[نفاذ القرار اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 587 -. 2013, الجامعة
.? ? ? ???????????? :.548-582 . 

550/01-342-1, 550/02-342-1 

  ناوي ، ولید دمحم الش  .3513
دار . : القاھرة - . 1.ط - . ولید دمحم الشناوي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2013, الفكر والقانون للنشر والتوزیع
 9789776253728ك .م.د.ر - . 302 - 215: ?  - ? : ??????? . 214 - 203: ?  -? : ???????????? 

203/01-344-1, 203/02-344-1 

  الشھاوي ، إبراھیم   .3514
دار . : القاھرة -. 1.ط -. إبراھیم الشھاوي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع[ B.O.Tعقود إمتیاز المرافق العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 570 -. 2011, الكتاب الحدیث
 9789773503775ك .م.د.ر

1337/01-346-1, 1337/02-346-1 

  الطماوي ، سلیمان   .3515
سلیمان / تنظیم وإدارة القوى البشریة والمادیة لتحقیق األھداف العامة ] : نص مطبوع[أصول اإلدارة العامة 

  .سم 25; . إیض. : ص 632 -. 2017, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . الطماوي
 978977350303×ك .م.د.ر

660/01-342-1, 660/02-342-1 

  دمحم , الشناوي  .3516
دار الكتاب : القاھرة  - . دمحم الشناوي] / نص مطبوع[جرائم األنترنیت وبطاقات اإلئتمان والجریمة المنظمة 

  .سم 25; . إیض. : ص 513 -. 2009, الحدیث
 9773502100ك .م.د.ر - . 481 - 423: ? - ? : ???????. 504 - 482: ? -? : ????????????

695/01-345-1 

  دمحم , الشھاوي  .3517
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  - . دمحم الشھاوي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 532 -. 2005, والتوزیع
 9770497320ك .م.د.ر - . 515 - 485.: ? -? : ????????????

216/01-345-1, 216/02-345-1 



  سلیمان دمحم , طماويال  .3518
 -. محمود عاطف البنا, سلیمان دمحم الطماوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة للقرارات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 786 -. 2006, دار الفكر العربي: القاھرة 
 8203510977ك .م.د.ر

236/01-342-1, 236/02-342-1 

  سلیمان دمحم , الطماوي  .3519
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السلطات الثالث في الدساتیر العربیة المعاصرة و في الفكر السیاسي اإلسالمي 

  .سم 24; . إبض. : ص 606 -. 1996, دار الفكر العربي: القاھرة  - . 6. ط -. سلیمان دمحم الطماوي
???????????? : ?- ? :.603 -604 . 

253/01-342-1, 253/02-342-1 

  سلیمان دمحم , الطماوي  .3520
دار : القاھرة  - . 7.ط -. سلیمان دمحم الطماوي/ قضاء اإللغاء : الكتاب األول ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 .سم24; . إیض. : ص 916 -. 1996, الفكر العربي

191.1/01-342-1 

  سلیمان دمحم , الطماوي  .3521
سلیمان دمحم / قضاء التعویض و طرق الطعن في األحكام :الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 .سم24; . إیض. : ص 627 -. 1996, دار الفكر العربي: القاھرة  - . الطماوي

191.2/01-342-1 

  سلیمان دمحم , الطماوي  .3522
 - . 4.ط - .سلیمان دمحم الطماوي/ دراسة مقارنة : قضاء التأدیب :الكتاب الثالث ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 .سم24; . إیض. : ص 720 -. 1995, دار الفكر العربي: القاھرة 

191.3/01-342-1 

  طارق عبد الحمید , الشھاوي  .3523
دار : اإلسكندریة  - . 01.ط - . طارق عبد الحمید الشھاوي. / رؤیا مستقبلیة] : نص مطبوع[الھجرة غیر الشرعیة 

  .سم 24 ;. إیض. : ص  104 -. 2009, الفكر الجامعي
 9789771758815ك .م.د.ر -. 100 - 97. ? -? : ???????????? 

488/01-341-1, 488/02-341-1 

  طارق عبد الحمید , الشھاوي  .3524
طارق / دراسة مقارنة بین األنظمة السیاسیة المعاصرة والفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[نظریة العقد السیاسي 
  .سم 24; . إیض. : ص 677 -. 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشھاوي

 9771758822ك .م.د.ر - .  656 - 623.: ? -.?: ???????????? 

382/01-342-1, 382/02-342-1 

  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3525
 -ستجواب اإل -الشھادة  -المعاینة  -التحقیق  -المحقق  -الباحث الجنائي ] : نص مطبوع[الحدث اإلجرامي 

 - . قدرى عبد الفتاح الشھاوي. / عمال -تحلیال  - قیودا  -قضاءا  - فقھا  - تشریعا  -الخبرة  - اإلستعراف 



  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 252 -. 1999, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 9770304913ك .م.د.ر

59/01-345-1, 59/02-345-1 

  لفتاح قدرى عبد ا, الشھاوي  .3526
. : اإلسكندریة - . قدرى عبد الفتاح الشھاوي] / نص مطبوع[أسالیب البحث العلمي الجنائي و التقنیة المتقدمة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص197 -. 1999, منشأة المعارف
 9770305324ك .م.د.ر - . 182 - 181.: ? -? : ????????????

353/01-345-1, 353/02-345-1 

  قدرى عبد الفتاح , لشھاويا  .3527
قدرى عبد الفتاح . / التضامم في التشریع المصري والمقارن - التضامن ] : نص مطبوع. [أحكام عقد الكفالة

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص296 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . الشھاوي
 ???????????? :? .- ? : .269 - 270 

176/01-346-1 

  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3528
آثار عقد -اركان عقد الوكالة ] : نص مطبوع. [أحكام عقد الودیعة في التشریع المصري والمقارن مدنیا وجنائیا

 - . سم24; . إیض. : ص212 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . قدرى عبد الفتاح الشھاوي.... / الودیعة
  ).الكتب القانونیة(
 9770309850ك .م.د.ر

189/01-346-1, 189/02-346-1 

  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3529
 - خصائصھا  -أركانھا  -الوكالة ماھیتھا ] : نص مطبوع. [أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري والمقارن

 24; . إیض. : ص 572 -. 2001, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . قدرى عبد الفتاح الشھاوي........ / سعتھا 
  ).الكتب القانونیة( - . سم
 9770308773ك .م.د.ر

117/01-346-1, 117/02-346-1 

  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3530
 - التوكیالت ] : نص مطبوع[الموسوعة القانونیة لصیغ العقود الرسمیة و العرفیة في التشریع المصري المقارن 

; ص 973 -. 2002, منشأة المعارف: القاھرة  - . قدرى عبد الفتاح الشھاوي.. / .....الشھر العقاري  -المقاوالت 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 7095603977ك .م.د.ر

733/01-346-1, 733/02-346-1 

  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3531
نص ... [قارن ضوابط اإلستدالالت و اإلیضاحات و التحریات و اإلستخبارات في التشریع المصري و الم

الكتب ( - . سم24; . ص 560 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. قدرى عبد الفتاح الشھاوي] / مطبوع
  ).القانونیة

 6109503977ك .م.د.ر

375/01-347-1, 375/02-347-1 



  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3532
غیر المسلمین في التشریع المصري  و -للمسلمین ] : نص مطبوع[موسوعة تشریعات األحوال الشخصیة 

 24; . ص 716 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. قدرى عبد الفتاح الشھاوي............. / والمقارن 
  ).الكتب القانونیة( - . سم
 7091103977ك .م.د.ر

798/01-347-1, 798/02-347-1 

  قدرى عبد الفتاح , الشھاوي  .3533
و دعوى اإلعسار المدني كوسیلة من وسائل الضمان للدائنین في التشریع المصري نظریة الحق في الحبس 

قدرى ... / شروط نشأة الحق في الحبس -ماھیة اإلعسار  - ماھیة الدفع بعدم التنفیذ ] : نص مطبوع... [والمقارن
  .سم 24; . ص 204 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الفتاح الشھاوي

 7099003977ك .م.د.ر

79/01-340-1 

  دمحم سلیمان ,الطماوي  .3534
دار الفكر : القاھرة  -. دمحم سلیمان الطماوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األسس العامة للعقود اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 912 -. 2005, العربي
 ??????? :? .- ?:.714 - 902 . 

228/01-342-1, 228/02-342-1 

  ناوي، ولید دمحم الش  .3535
دار ] : م.د[ -. ولید دمحم الشناوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على التعدیالت الدستوریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 243 -. 2013, الفكر و القانون للنشر و التوزیع
 9789776253711ك .م.د.ر

951/01-347-1, 951/02-347-1 

  ى عصمت الشناوي، أسامة عل  .3536
 -. أسامة على عصمت الشناوي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لحق اإلنسان في التصرف في أعضائھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 555 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789777290470ك .م.د.ر

920/01-345-1, 920/02-345-1 

  دمحم فھاد , الشاللدة  .3537
. ص 442 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . دمحم فھاد الشاللدة] / نص مطبوع[نساني القانون الدولي اإل

  .سم24; . إیض: 
 ×977031420ك .م.د.ر - . 422-433.: ? - ?: ???????????? .

205/01-341-1, 205/02-341-1 

  . دمحم أعبید, الزناتي إبراھیم  .3538
المكتب : اإلسكندریة  -. الزناتي إبراھیم. دمحم أعبید] / نص مطبوع[الھجرة غیر الشرعیة والمشكالت اإلجتماعیة 

  .25; . إیض. : ص 275 -]. ت.د[, .2008] : م.د: [العربي الحدیث 
. ???????????? : ? -  ? :259 - 269. 

86/01-341-1 



  حازم نعیم , الصمادي  .3539
 - العملیات اإللكترونیة  - لوسائل اإللكترونیة ا] : نص مطبوع[المِسؤولیة في العملیات المصرفیة اإللكترونیة 

دار وائل : عمان  - . 01.ط - . حازم نعیم الصمادي.... / الضرر و عالقة السببیة  -المسؤولیة  -العقد اإللكتروني 
  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2002, للنشر والتوزیع

 995785500×ك .م.د.ر

510/01-346-1 

  عال السنارى ، دمحم عبد ال  .3540
القاھرة  -. دمحم عبد العال السنارى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مبدأ المشروعیة و الرقابة علي أعمال اإلدارة 

 .سم21; . ص640 - . ت-د, ن-د: 

1-342-707/01 

  معین فندي , الشناق  .3541
معین فندي ] / نص مطبوع[الدولیة اإلحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة و اإلتفاقیات 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. الشناق
 9510169957ك .م.د.ر - . 309-320.: ? ? : ???????????? 

610/01-341-1, 610/02-341-1 

  فائق محمود , الشماع  .3542
, دار الثقافة: عمان  - . 01ط  -. فائق محمود الشماع/ قانونیة مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[الحساب المصرفي 

  .سم 24; ایض : ص  327 -. 2009
 3468169957ك .م.د.ر -. 320- 313? .?????????????? ?

1007/01-346-1, 1007/02-346-1 

  دمحم قاسم , الشوم  .3543
دار : بیروت  - . 01.ط -.  قاسم الشومدمحم] / نص مطبوع[منھجیة البحث وعلم المكتبات وتحقیق المخطوطات 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2007, الكتب العلمیة
 9782745157195ك .م.د.ر - . 194 - 192.: ?  -? : ???????????? 

28/01-020-1 

  الطوھاري، مروة   .3544
. : المدیة -. رامي فیروز بن, مروة الطوھاري] / نص مطبوع[جریمة تھریب المھاجرین في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 85 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط
 ????? :? .- ? :.67  - 73 .???????????? :? . - ? :.76  - 81.  
 2018/2017 ) :جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-106/01, M. 345-106/02 

  أحمد یوسف , السولیة  .3545
: اإلسكندریة  - . 1.ط - . أحمد یوسف السولیة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة واألمنیة للشاھد 

  .سم 24; . إیض. : ص 536 - . 2007, دار الفكر الجامعي
 9773790398ك .م.د.ر - . 532 - 489.: ? - ? : ??? ?????????. 488- 476.: ? - ? : ??????? 

445/01-345-1, 445/02-345-1 



  تاال سعود . الشوا ، أ  .3546
&  Commercial] = نص مطبوع[التشریعات التجاریة وتشریعات األعمال لطلبة العلوم اإلداریة والمالیة 

Business law  /2009, دار وائل للنشر: عمان  -. 3.ط -. صفاء محمود السویلمیین, تاال سعود الشوا. أ . - 
  .سم 24; . إیض. : ص 466

 9957115855ك .م.د.ر - . 459 - 456. : ? -. ?: ???????????? 

933/01-347-1, 933/02-347-1 

  الطوال،عبیر الصفدي   .3547
 Financial leasing :the future of= مستقبل صناعة التمویل ] : نص مطبوع[التأجیر التمویلي 

financing industry  /ص 224 -. 2015, دار المناھج للنشر و التوزیع: عمان  -. عبیر الصفدي الطوال : .
  .سم 24; . إیض

????? :?.- ?:.139 -224 

1358/01-346-1, 1358/02-346-1 

  أحمد یوسف , الزواھرة  .3548
 - . 2.ط -. أحمد یوسف الزواھرة /دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حجیة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 -. 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957167288ك .م.د.ر - . 255 - 247.: ? -? : ????????????

768/01-345-1, 768/02-345-1 

  دمحم أمین أحمد , الشوابكة  .3549
. : عمان -. 1.ط - . دمحم أمین أحمد الشوابكة/ مة المعلوماتیة الجری] : نص مطبوع[جرائم الحاسوب و اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 265 -. 2004, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع
???????????? : ?- ? :.248 - 258. 

258/01-345-1, 258/02-345-1 

  دمحم عبد هللا , الشوابكة  .3550
 obstention control on the= دراسة مقارنة ] : مطبوع نص[رقابة اإلمتناع على دستوریة القوانین 

constitutionality of laws : A comparative study  /دار : عمان  -. 1.ط -. دمحم عبد هللا الشوابكة
  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 201, الثقافة للنشر والتوزیع

 9789957167448ك .م.د.ر - . 383 - 365.: ? -. ?: ????????????

441/01-342-1, 441/02-342-1 

  الشوابكة، فایز   .3551
األمانة العامة . : األردن -. سفیان الحسن, خلف ھمیسات, فایز الشوابكة] / نص مطبوع. [رسالة مجلس االمة

  .سم 30; . إیض. : ص 68 - . 2004كانون األول , لمجلس األمة األردني
 تواترات غیر معروفة

54/01 340-27- ع /P 

  شواربي ، إبراھیم عبد المنعم ال  .3552
] / نص مطبوع. [ضوابط تنفیذ أحكام المحكومین األجنبیة والوطنیة وفقا للقوانین اإلجرائیة بین النظریة والتطبیق

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2013, دار الفكر العربي. : القاھرة -. 1.ط -. إبراھیم عبد المنعم الشواربي
 9789771027997ك .م.د.ر - . 420 - 417: ?  -? : ???????????? 



845/01-347-1, 845/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3553
عبد الحمید . / في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع 1990لسنة  08رقم ] : نص مطبوع. [قانون التجارة البحریة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 572 -. 1995, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. الشواربي
 4980003977ك .م.د.ر -. 565: ?-? : ???????????? 

18/01-343-1, 18/02-343-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3554
 - أنواع التنفیذ  - الطبیعة القانونیة للتنفیذ  -محل التنفیذ ] : نص مطبوع[التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقھ 

 -. عبد الحمید الشواربي... / إنقضاء التنفیذ -نظام جب العقوبة  - إرجاء التنفیذ  -تنفیذ وقف ال -كیفیة التنفیذ 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 335 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 970301345ك .م.د.ر -. 328 - 291.: ? - ? : ???????

25/01-345-1, 25/02-345-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3555
 -التعریف بالزنا  - الدعارة  -الفعل الفاضح  - ھتك العرض - و جرائم اإلغتصاب ] : نص مطبوع[جریمة الزنا 
عبد .... / جرائم اإلغتصاب -عقوبة جریمة الزنا  - دعوى الزنا في القانون المصري  - إثبات الزنا  -أركان الزنا 

 ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . ص 176 -. 1998, منشأة المعارف: ریة اإلسكند -. الحمید الشواربي

79/01-345-1, 79/02-345-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3556
إفشاء  -البالغ الكاذب  - جرائم الصحافة و النشر و جرائم القذف و السب ] : نص مطبوع[الجرائم التعبیریة 

عبد / الرقابة على المصنفات الفنیة في ضوء القضاء والفقھ  - المؤلف  قانون حمایة حق - شھادة الزور  -األسرار 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 505 - . 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. الحمید الشواربي

 9770311952ك .م.د.ر - . 479 - 461.: ? - ? : ???????. 483 - 48.: ? -? : ???????????? 

335/01-345-1, 335/02-345-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3557
اقناعیة  - عبء اإلثبات : القاعدة: النظریة و التطبیق] : نص مطبوع[اإلثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ 

 - القرائن  - حجیة األإوراق والمحاضر  -اإلعتراف واإلقرار : ، التطبیق...الدلیل ومناقشتھ وتقدیره ومشروعیتھ
 24; . ص 252 - . 1996, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد الحمید الشواربي... / ة األحكامحجی - الشھادة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم
 9771033573ك .م.د.ر -. 249.: ? -? : ???????????? 

490/01-345-1, 490/02-345-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3558
نص [ 1996لسنة  12المعدل والقانون رقم  1984لسنة  31ن رقم جرائم األحداث وتشریعات الطفولة في القانو

 - . سم 24; . إیض. : ص 244 -. 1997, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي] / مطبوع
  ).الكتب القانونیة(
 977032708ك .م.د.ر

41/01-345-1, 41/02-345-1 



  عبد الحمید , الشواربي  .3559
جرائم استراد  -جرائم غش األغذیة  -جرائم قانون قمع الغش و التدلیس ] : نص مطبوع[دلیس جرائم الغش و الت

الغش الصناعي طبقا آلخر التعدیالت وأحدث أحكام محكمة  -الغش التجاري  - األغذیة المغشوشة والفاسدة 
; . ص 387 -. 1998, عارفمنشأة الم. : اإلسكندریة - . 2.ط -. عبد الحمید الشواربي/ النقض والدستوریة العلیا 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24
 9770302252ك .م.د.ر

388/01-345-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3560
 -التشریع  - القضاء  - الفقھ ] : نص مطبوع[الجرائم المنافیة لآلداب العامة في القوانین الخاصة و قانون العقوبات 

الكتب ( - . سم24; . ص 505 - . 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد الحمید الشواربي... / الدعارة 
  ).القانونیة

 3119103977ك .م.د.ر

427/01-345-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3561
 -. عبد الحمید الشواربي] / نص مطبوع. [99لسنة  17الشیك من الناحیتین الجنائیة والتجاریة في القانون رقم 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 409 -. 2000, معارفمنشأة ال. : اإلسكندریة
 9770306517ك .م.د.ر

45/01-346-1, 45/02-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3562
منشأة : اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي/ الشیك  - السند ألمر  -الكمبیالة ] : نص مطبوع[األوراق التجاریة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص778 -. 2001, المعارف
 ???????????? :? ?:.767 - 769 

988/01-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3563
طبیعة الحكم بإشھار اإلفالس و - إجراءات اإلفالس -شروط الحكم بإشھار اإلفالس ] : نص مطبوع. [اإلفالس

. 1995, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. شواربيعبد الحمید ال........ / طرق الطعن في حكم اإلفالس-مضمونھ 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 574 -

 977103457×ك .م.د.ر -. 567: ? :???????????  565 -  477: ?  -? : ????? 

53/01-346-1, 53/02-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3564
منشأة : اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي] / ص مطبوعن[ 1999لسنة  17اإلفالس في ضوء القانون رقم 

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . ص1160 -. 2003, المعارف
 111203977ك ز.م.د.ر

417/01-346-1, 417/02-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3565
 -القضاء  - الفقھ  1999ة لسن 17وفقا لقانون التجارة رقم ] : نص مطبوع. [نظریة األعمال التجاریة والتاجر

 - . سم 25; . إیض. : ص 552 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. عبد الحمید الشواربي. / التشریع



  ).الكتب القانونیة(
 9770309370ك .م.د.ر - . 546 - 543. : ? -. ?: ???????????? 

15/01-346-1, 15/02-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3566
. عبد الحمید الشواربي... / أساس الفسخ و مقارنتھ بالبطالن] : نص مطبوع[عقد في ضوء القضاء و الفقھ فسخ ال

  ).سلسلة الكتب القانونیة( -. سم24; ص 470 -]. ت.د[, منشأة المعارف: القاھرة  - . 03ط -
 8034803977ك .م.د.ر

752/01-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3567
التشریع  - القضاء  -الفقھ ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17ود التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم اإللتزامات و العق

. ص720 -. 2001, منشاة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد الحمید الشواربي/ مع صیغ العقود و الدعاوى التجاریة 
 ).الكتب القانونیة( -. سم24; مجلد : 

557.1/01-346-1, 557.1/02-346-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3568
سقوط  -الحجیة  - عدم االختصاص : الدفوع اإلجرائیة ] : نص مطبوع[الدفوع المدنیة اإلجرائیة والموضوعیة 

. سم25; . إیض: ص 2187 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي........ / الخصومة
  ).الكتب القانونیة( -

 9770397202ك .م.د.ر -.  2176 - 2145.: ? - . ?: ???????

149/01-347-1, 149/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3569
الطعن : الكتاب الرابع  - الكتاب الثالث ] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون اإلجراءات الجنائیة 

 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الشواربيعبد الحمید / الكتاب الثالث : التنفیذ الجنائي  -الجنائي 
  ).الكنب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص785

 9770310565ك .م.د.ر -.  777.: ?: ??????????? .  776 - 667.: ? -. ?: ??????? 

275.3/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3570
منشأة : اإلسكندریة  -. 2.ط -. عبد الحمید الشواربي] / عنص مطبو[التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 638 -. 2000, المعارف
 067203977×ك .م.د.ر -. 2000: لسانس 

31/01-347-1, 31/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3571
منشأة : اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي] / نص مطبوع[طرق الطعن في األحكام المدنیة والجنائیة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 1108 -. 1996, المعارف
 0020903977ك .م.د.ر -.  1081.: ?: ???????????? 

41/01-347-1, 41/02-347-1 



  عبد الحمید , الشواربي  .3572
عبد / بطالن الحكم  - بطالن المحاكمة  -التحقیق بطالن  -نظریة البطالن ] : نص مطبوع[البطالن الجنائي 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 643 -. 1990, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الحمید الشواربي

 9770300381ك .م.د.ر - .  638 - 637.: ? -. ?: ???????????? 

61/01-347-1, 61/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3573
إصدار الحكم  -المداولة  -بیانلت الحكم ] : نص مطبوع[سبیب األحكام المدنیة الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء ت

. سم 24; . إیض. : ص 588 -. 1996, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي...... / و النطق بھ 
  ).الكتب القانونیة( -
 1984103977ك .م.د.ر

110/01-347-1, 110/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3574
 -. عبد الحمید الشواربي/ الصیغ القانونیة  - القضاء  -الفقھ ] : نص مطبوع[األحكام العامة في التنفیذ الجبري 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 728 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 9770309648ك .م.د.ر - .  721 - 720.: ? -. ?: ???????????? 

169/01-347-1, 169/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3575
محاكم المخالفات و الجنح و : الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون اإلجراءات الجنائیة 

. ص 1034 -. 2003, شأة المعارفمن: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي/ الجنایات و نظریة الحكم الجنائي 
  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض: 

 97703100530ك .م.د.ر -.  1029.: ?: ???????????.  1028 - 1007.: ? -. ?: ??????? 

275.2/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3576
صیغ  - القضاء  -الفقھ : در اإللتزام مصا: الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على القانون المدني 

; . إیض. : ص 459 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد الحمید الشواربي. / العقود و الدعاوي 
 ).الكتب القانونیة( - . سم24

276.2/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3577
أحكام عقد البیع و العقود التي تقع على : ب الرابع الكتا] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على القانون المدني 

 923 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي..... / عقد المقایضة  -عقد البیع : الملكیة 
 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص

276.4/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3578
صیغ  -القضاء  -الفقھ : أحكام اإللتزام : الكتاب الثالث ] : نص مطبوع[لى القانون المدني التعلیق الموضوعي ع

; . إیض. : ص1002 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد الحمید الشواربي. / العقود و الدعاوي 
 ).الكتب القانونیة( - . سم24

276.3/01-347-1 



  عبد الحمید , الشواربي  .3579
أحكام عقد اإلیجار وفقا للقواعد العامة للقانون المدني ] : نص مطبوع[لیق الموضوعي على القانون المدني التع

 -. عبد الحمید الشواربي/ ووفقا ألحكام القوانین اإلسثنائیة و إیجار األراضي الزراعیة والتأجیر التمویلي 
  ).الكتب القانونیة( -  .سم24; . إیض. : ص1420 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 9105403977ك .م.د.ر

276.5/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3580
أحكام عقد اإلیجار وفقا للقواعد العامة للقانون المدني و وفقا ألحكام القوانین اإلستثنائیة وإیجار األراضي 

 -. 2004, منشأة المعارف: كندریة اإلس -. عبد الحمید الشواربي] / نص مطبوع[الزراعیة و التأجیر التمویلي 
 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص1420

297/01-347-1, 297/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3581
عبد الحمید / الجزء الثاني : اإلختصاص القضائي] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 

  ).الكتب القانونیة( -. 24; غالف ملون . : ص 615 -. 2004, المعارفمنشأة : اإلسكندریة  -. الشواربي
 ???????????? : ?-  ? :603 - 607 

421.2/01-347-1, 421.2/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3582
عبد الحمید / الجزء الثالث : إجراءات الخصومة] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 410 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الشواربي
 ???????????? : ?-  ? :400 - 404 

421.3/01-347-1, 421.3/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3583
عبد / الجزء الرابع : لمرافعاتالدفوع في قانون ا] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 

الكتب ( -. سم24; غالف ملون . : ص 450 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الحمید الشواربي
  ).القانونیة

 ???????????? : ?-  ? :435 - 439 

421.4/01-347-1, 421.4/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3584
عبد الحمید / الجزء الخامس : عوارض الخصومة] : نص مطبوع[افعات التعلیق الموضوعي على قانون المر

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 374 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الشواربي
 ???????????? : ?-  ? :363 - 367 

421.5/01-347-1, 421.5/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3585
عبد الحمید / الجزء السابع : نظریة األحكام] : نص مطبوع[الموضوعي على قانون المرافعات  التعلیق

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 944 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الشواربي
 1129903977ك .م.د.ر - . 937 - 934: ?  -? : ???????????? 

421.7/01-347-1, 421.7/02-347-1 



  عبد الحمید , الشواربي  .3586
عبد الحمید / الجزء السادس : األوامر الوالئیة] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 

  ).الكتب القانونیة( - . سم25; غالف ملون . : ص 398 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الشواربي
 ???????????? : ?-  ? :387 - 391 

421.6/01-347-1, 421.6/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3587
نطاق سریان : األحكام العامة في قانون المرافعات] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 

: إلسكندریة ا -. عبد الحمید الشواربي/ الجزء األول ............ : اإلعالنات -قبول الدعوى  -قانون المرافعات 
  ).الكتب القانونیة( - . سم25; غالف ملون . : ص 482 -. 2004, منشأة المعارف

 1119903977ك .م.د.ر -. 434-467: ? -?: ???????  469-473: ? -?: ???????????? 

421.1/01-347-1, 421.1/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3588
عبد / الجزء الثامن : طرق الطعن في األحكام المدنیة] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات 

الكتب ( -. ص24; غالف ملون . : ص 1025 -). دت(, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الحمید الشواربي
  ).القانونیة

 ???????????? : ?-  ? :1012 - 1017 

421.8/01-347-1, 421.8/02-347-1 

  د عبد الحمی, الشواربي  .3589
المكتب الجامعي ) : دم(  -. عبد الحمید الشواربي/ اإلجرائي و الموضوعي ] : نص مطبوع[البطالن المدني 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 854 -. 2007, الحدیث
 6945159977ك .م.د.ر

513/01-347-1, 513/02-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3590
الدعوى الجنائیة : الكتا ب األول ] : نص مطبوع[راءات الجنائیة التعلیق الموضوعي على قانون اإلج

 - . سم24; . إیض. : ص 718 -. 2006, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي................. / 
  ).الكتب القانونیة(

 9770310204ك .م.د.ر -.  713.: ?: ??????????? .  712 - 691.:? -. ?: ??????? 

275.1/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3591
 -مصادر القانون : القانون و تطبیقھ: الكتاب األول ] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على القانون المدني 

. ص 950 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي.......... / التعسف في إستعمال الحق 
 ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض: 

276.1/01-347-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3592
 -. عبد الحمید الشواربي/ شركات األشخاص واألموال واإلستثمار ] : نص مطبوع[موسوعة الشركات التجاریة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; مجلد . : ص 2150 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 8106303977ك .م.د.ر



8/01-348-1, 8/02-348-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3593
: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشواربي/ التشریع  -القضاء  -في ضوء الفقھ ] : نص مطبوع[العقود اإلداریة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 284 -. 2003, منشأة المعارف

 119303977ك .م.د.ر - .  268.: ?: ???????????? 

148/01-342-1, 148/02-342-1 

  عبد الحمید , الشواربي  .3594
عرض ألسباب البراءة الصادرة من محاكم الجنایات في ضوء ] : نص مطبوع[البراءة في قضایا المخدرات 

 -. عبد الحمید الشواربي/ أحكام محكمة النقض مع تحلیل فقھي و قضائي ألھم جرائم المخدرات الشائعة 
 .سم 25; . إیض. : ص 558 - . ت.د, مؤسسة الثقافة الجامعیة: اإلسكندریة 

603/01-347-1, 603/02-347-1 

  عبدالحمید , الشواربي  .3595
. عبدالحمید الشواربي/ الصیغ القانونیة  -القضاء  -الفقھ ] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون اإلثبات 

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 1050 -. 2002 ,منشاة االمعارف: اإلسكندریة  -
 9770309532ك .م.د.ر

145/01-347-1, 145/02-347-1 

  الشواربي، عبد الحمید   .3596
األحكام العامة لقانون العقوبات في : الكتاب األول] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات 

تعدد  - العقوبات األصلیة والتبعیة  - القانون الجنائي من حیث المكان والزمان سریان : ضوء الفقھ و القضاء
. : ص 605 -. 2003, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. عبد الحمید الشواربي... / المساھمة الجنائیة -العقوبات 

  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض
 3110703977ك .م.د.ر - . 600 - 599.: ? -? : ???????????? 

279.1/01-345-1, 279.1/02-345-1 

  الشواربي، عبد الحمید   .3597
الجنایات و الجنح المضرة بالمصلحة : الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات 

 -الداخل الجنایات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج ومن جھة : العامة في ضوء الفقھ و القضاء
عبد الحمید ... / تجاوز الموظفین حدود وظائفھم وتقصیرھم في أداء واجبھم -جرائم األموال العامة  - الرشوة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 1018 -. 2003, منشاة المعارف: اإلسكندریة  -. الشواربي
 9110403977ك .م.د.ر

279.2/01-345-1, 279.2/02-345-1 

  الشواربي، عبد الحمید   .3598
الجنایات و الجنح و المخالفات : الكتاب الثالث والرابع] : نص مطبوع[التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات 

القبض على الناس بدون  - ھتك العرض  -الحریق العمد  - القتل والجرح والضرب : التي تحدث آلحاد الناس 
 - . سم 24; . إیض. : ص 1009 - . 2003, منشأة المعارف. : إلسكندریةا - . عبد الحمید الشواربي... / وجھ حق

  ).الكتب القانونیة(
 9770311081ك .م.د.ر

279.3/01-345-1, 279.3/02-345-1 



  عمر كامل , السواعدة  .3599
 - . 01.ط -. عمر كامل السواعدة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األساس القانوني لحمایة األسرار التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص153 -. 2009, دار الحامد للنشر: مان ع
 9789957324124ك .م.د.ر - . 153- 147.:? ? : ???????????? 

999/01-346-1, 999/02-346-1 

  إكرام فالح , الصواف  .3600
 - . افإكرام فالح الصو/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الدستوریة والقانونیة في حق الملكیة الخاصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 177 -. 2009, دار زھران للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9789957504786ك .م.د.ر - . 177 - 161: ?  -? : ???????????? 

1060/01-346-1, 1060/02-346-1 

  الشوبري البھي ، أحمد السید   .3601
 - . أحمد السید الشوبري البھي] / طبوعنص م[المسؤلیة المدنیة عن الخطر التكنولوجي والتأمین علیھا 

  .سم24; . إیض. : ص484 - . 2016, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789777292450ك .م.د.ر - . 475 - 443. : ? -. ?: ???????????? 

1519/01-346-1, 1519/02-346-1 

  عمر دمحم , الشوبكي  .3602
. : ص 396 -. 2006, دار الثقافة: عمان  - . عمر دمحم الشوبكي /دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض
 144169957ك .م.د.ر - . 396- 389.: ? -. ?: ??????????? . 

15.1/01-342-1, 15.1/02-342-1 

  لیلى حسن , الزوبعي  .3603
.... وانواع العدة من فرقة الطالقیتناول حقیقة العدة واشكالھا ] : نص مطبوع[أحكام العدة في الشریعة اإلسالمیة 

  .25; . إیض. : ص 294 -. 2007, دار الكتب العلمیة: بیروت  - . 1.ط - . لیلى حسن الزوبعي/ 
 9782745154521ك .م.د.ر - . 271 - 267:?  -? : ???????. 292 - 273: ? -?: ????????????

969/01-346-1, 969/02-346-1 

  الشلبي جمال   .3604
 -. الشلبي جمال; حریق إیلیا; إبتسام الكتبي] / نص مطبوع[والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي  الدیمقراطیة

كتب المستقبل ( -. سم 24; . إیض. : ص 395 -. 2004, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  -. 01.ط
  ).30; العربي 
  9953450013ك .م.د.ر - . 395 - 385: ?  -? : ???? 

 ISBN 9953450013, 2004, راطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربيالدیمق: في 

30/01 340-52- ع /P 

  دمحم عبد الرحمن , الضویني  .3605
أنواع القسمة و أركانھا - ماھیة القسمة ] : نص مطبوع. [أحكام القسمة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني

 24; . إیض. : ص 657 -. 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. دمحم عبد الرحمن الضویني............ / 
  .سم

 ???? :? .- ? :.608 - 610  ???????????? :? .- ? :.611- 638 



153/01-346-1, 153/02-346-1 

  فاطمة , السویسي  .3606
: لبنان  - . سيفاطمة السوی/ إجتھاد  -تشریع : نظام مجلس شورى الدولة] : نص مطبوع[المنازعات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 368 -. 2004, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 ???????????? :? .- ? :.367 - 368 . 

279/01-342-1, 279/02-342-1 

  عبد الحمید , الشورابي  .3607
األفعال السابقة لتنفیذ الجریمة التي ال تخضع ] : نص مطبوع[الشروع في الجریمة في ضوء القضاء والفقھ 

تحدید ) وقف التنفیذ اإلضطراري - القصد الجنائي  -البدء في التنفیذ (للعقاب، أعمال التنفیذ التي تخضع للعقاب 
 24; . إیض. : ص 116 -. 1998, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. عبد الحمید الشورابي... / نطاق الشروع

 ).الكتب القانونیة( - . سم

38/01-345-1, 38/02-345-1 

  عبد الحمید , الشورابي  .3608
تمام الجریمة والعقاب علیھا  -إثبات العقود  - عقود األمانة ] : نص مطبوع[جرائم التبدید في ضوء الفقھ والقضاء 

الجرائم الملحقة بالتبدید  - إختالس األشیاء المحجوزة  - تسبیب جریمة التبدید ورقابة النقض  -والحكم الصادر فیھا 
. : ص 232 -. 1990, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الحمید الشورابي . /أحدث أحكام النقض -

 .سم 24; . إیض

75/01-345-1 

  عبد الحمید , الشورابي  .3609
. عبد الحمید الشورابي] / نص مطبوع[مسؤولیة األطباء و الصیادلة و المستشفیات المدنیة و الجنائیة و التأدیبیة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 618 -. 2000, منشاة المعارف. : اإلسكندریة -
 977030459×ك .م.د.ر - . 618 - 616.: ? -? : ????????????

192/01-345-1 

  عبد الحمید , الشورابي  .3610
 - الرسوم  - التوثیق  -الشھر العقاري : في ضوء القضاء والفقھ ] : نص مطبوع. [إجراءات الشھر العقاري
. : ص 496 -. 1999, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. عبد الحمید الشورابي........ / تعلیمات الشھر العقاري 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض
 9771034871ك .م.د.ر

121/01-346-1, 121/02-346-1 

  عبد الحمید , الشورابي  .3611
شریع و صیغ العقود و الدعاوى التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم الت -القضاء  - عملیات البنوك في ضوء الفقھ 

. : ص 818 -. 2002, منشأة المعارف.. : اإلسكندریة -. عبد الحمید الشورابي] / نص مطبوع[ 1999لسنة  17
  .سم 24; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .808 -812 

253/01-346-1, 253/02-346-1 

   جالل عاید, الشورة  .3612
غالف . : ص142 -. 2008, دار الثقافة: عمان  -. جالل عاید الشورة] / نص مطبوع[وسائل الدفع اإللكتروني 



  .سم24; ملون 
 1321169957ك .م.د.ر

566/01-346-1, 566/02-346-1 

  نداء دمحم , الصوص  .3613
ص 299 -. 2007, ع العربيمكتبة المجتم: عمان  -. نداء دمحم الصوص] / نص مطبوع[مبادئ القانون التجاري 

 ).سلسلة الوجیز في العلوم اإلداریة( -. سم24; غالف مصور : 

708/01-346-1, 708/02-346-1 

  الزوكھ، دمحم خمیس   .3614
دار : اإلسكندریة  - . دمحم خمیس الزوكھ] / نص مطبوع[البیئة ومحاور تدھورھا وآثارھا على صحة اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 558 -. 2015, المعرفة الجامعیة
???????????? : ?- ? :.543 - 550 .????? : ?- ? :.541 - 542. 

186/01-344-1, 186/02-344-1 

  عبد الحمید نجاشي , الزھیري  .3615
 - . 1.ط -. عبد الحمید نجاشي الزھیري/ آثار الحق وإنقضاؤه ] : نص مطبوع[شرح قانون المعامالت المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 312 -. 2009, ر والتوزیعإثراء للنش: عمان 
 9789957493714ك .م.د.ر

737/01-347-1 

  مراد محمود , الشنیكات  .3616
 -. 1.ط -. مراد محمود الشنیكات/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني 

  .سم24; غالف ملون . : ص 304 - . 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 8364169957ك .م.د.ر -. 293-303: ? -?: ???????????? 

501/01-347-1, 501/02-347-1 

  وسام أحمد , السمروط  .3617
 -تحلیل الدم  -بصمات األصابع : دراسة فقھیة مقارنة] : نص مطبوع[القرینة و أثرھا في إثبات الجریمة 

. 1.ط -. وسام أحمد السمروط/ اإلستعراض بكالب األثر  -جھاز كشف الكذب  -التنصت على المكالمات الھاتفیة 
  .سم24; . إیض. : ص 408 - . 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -

 9953462313ك .م.د.ر - . 408 - 401.: ? - ? : ???????. 398 - 371.: ? -? : ???????????? 

458/01-345-1, 458/02-345-1 

  ھاني علي , ويالطھرا  .3618
ھاني علي / النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري  -ماھیة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 344 -. 2006, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الطھراوي
 ???????????? :? .- ? :.325 - 335 . 

165/01-342-1, 165/02-342-1 

  ھاني علي , الطھراوي  .3619
. 2007, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. ھاني علي الطھراوي] / نص مطبوع[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 



  .سم24; . إیض: ص  415 -
 0278169957ك .م.د.ر - .  415 - 407.: ? -. ?: ???????????? 

214/01-342-1, 214/02-342-1 

  ني علي ھا, الطھراوي  .3620
مع دراسة ألحدث التعدیالت : الحكم المحلي في األردن و بریطانیا ] : نص مطبوع[قانون اإلدارة المحلیة 

دار الثقافة للنشر و : األردن  -. 01.ط -. ھاني علي الطھراوي/ المتعلقة بھیكلة السلطات المحلیة في النظامین 
  .سم 25; . إیض. : ص 357 -. 2004, التوزیع

???????? ???? :? .- ? :.345 - 353 . 

350/01-342-1, 350/02-342-1 

  الزھرة ، صیفي   .3621
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . صیفي الزھرة; سمیة زبیش] / نص مطبوع[الصلح في المسائل العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم  21; . و106 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????  :? .- ? : .83 -96  ???????????? :? .- ? : .97 - 101  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-431/01, M. 346-431/02 

  عدلي , السمري  .3622
دار المسیرة : عمان  - . 1.ط - . طلعت لطفي, عدلي السمري] / نص مطبوع[علم إجتماع الجریمة واإلنحراف 

  .سم 25; إیض . : ص 447 -. 2010, والتوزیعللنشر 
 9789957066574ك .م.د.ر

744/01-345-1, 744/02-345-1 

  عدلي محمود , السمري  .3623
, دار المیسرة للنشر والتوزیع: عمان  - . 01.ط -. عدلي محمود السمري] / نص مطبوع[علم اإلجتماع الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 399 -. 2009
 ???????????? : ?-  ? :399 

601/03-345-1, 601/04-345-1 

  عدنان , الزنكنة  .3624
منشورات : بیروت  -. عدنان الزنكنة] / نص مطبوع[المركز القانوني لرئیس الدولة الفیدرالیة العراق أنموذجا 

  .سم 24; . إیض. : ص 382 -. 2011, الحلبي الحقوقیة
 5180401614978ك .م.د.ر - .  367 - 353.: ? - . ???????????? ?

280/01-342-1, 280/02-342-1 

  أحمد شوقي , الشلقاني  .3625
. 3.ط -. أحمد شوقي الشلقاني/ الجزء األول ] : نص مطبوع[مبادىء اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري 

  .سم22; . إیض. : ص 152 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -
 9961002342ك .م.د.ر

135.1/01-347-1, 135.1/02-347-1 



  أحمد شوقي , الشلقاني  .3626
. 3.ط -. أحمد شوقي الشلقاني/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[مبادىء اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري 

  .سم22; . إیض. : ص 476 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -
 9961002962ك .م.د.ر

135.2/01-347-1, 135.2/02-347-1 

  أحمد شوقي , الشلقاني  .3627
 -. أحمد شوقي الشلقاني/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[مبادىء اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري 

  .سم22; . إیض. : ص 600- 477 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 3.ط
 9961002970ك .م.د.ر - .  588 - 587.: ? -. ?: ???????????? 

135.3/01-347-1, 135.3/02-347-1 

  الضامن ، جمیل حسین   .3628
المسؤولیة الدولیة عن إنتھاك حمایة الصحفیین ووسائل اإلعالم أثناء النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون 

]. ت.د[, دار شتات للنشر والتوزیع: قانونیة دار الكتب ال: مصر  -. جمیل حسین الضامن] / نص مطبوع[الدولي 
  .سم 24; . إیض. : ص 356 -

 9789773864435ك .م.د.ر -. 343 -  331. : ? -. ?: ????????????  330 - 299. : ? -. ?: ??????? 

962/01-341-1, 962/02-341-1 

  دمحم علي , السالم عیاد الحلبي  .3629
 - . 1.ط -. أكرم طراد الفایز; دمحم علي السالم عیاد الحلبي/ سم العام الق] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 376 -. 2007, دار الثقافة: عمان 
 ???????????? :?- ? :371-373. 

547/01-345-1, 547/02-345-1 

  منذر , الضامن  .3630
دار المسیرة للنشروالتوزیع : عمان  -. 01.ط -. منذر الضامن] / نص مطبوع[أساسیات البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2007, والطباعة
 95706343xك .م.د.ر - . 256 -251.: ?  -? : ???????????? 

65/01-001.4-1, 65/02-001.4-1 

  مھند أحمد , الصانوري  .3631
حكام التحكیم التجاري الدولي دراسة مقارنة أل] : نص مطبوع[دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص 

 -. 01. ط  -. مھند أحمد الصانوري. / في غالبیة التشریعات العربیة واألجنبیة واإلتفاقیات والمراكز الدولیة
  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2005, دار الثقافة: عمان 

 1059169957ك .م.د.ر - . 253-268.: ? ? : ???????  269-283. : ? ?: ????????????.

136/01-341-1, 136/02-341-1 

  عالء عبد الرازق , السالمي  .3632
 - . خالد ابراھیم السلیطي, عالء عبد الرازق السالمي/  e-management] = نص مطبوع[اإلدارة اإللكترونیة 

  .سم24; . إیض. : ص 400 -. 2008, دار وائل: عمان 
 ??????? :? .- ? :.384 - 391 . 

249/01-342-1, 249/02-342-1 



  منذر , الشاوي  .3633
. 1.ط -. منذر الشاوي/ الفكرة الدیموقراطیة ] : نص مطبوع[الدولة الدیموقراطیة في الفلسفة السیاسیة والقانونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 254 -. 2000, شركة المطبوعات للتوزیع والنشر: لبنان  -
 .2000: ماجستیر 

411/01-342-1, 411/02-342-1 

  منذر إبراھیم , الشاوي  .3634
 -. 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط -. منذر إبراھیم الشاوي] / نص مطبوع[فلسفة القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 332
 9957164737ك .م.د.ر - . 333 - 331.: ? ?.: ????????????

143/01-340-1, 143/02-340-1 

  دمحم منصور , الصاوي  .3635
دراسة في القانون الدولي ] : نص مطبوع[كام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة أح

دمحم / اإلجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات و إبادة األجناس وخطف الطائرات و جرائم أخرى 
  .سم24; . إیض. : ص 784 -). دت( , دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . منصور الصاوي

. 

162/01-341-1, 162/02-341-1 

  توفیق دمحم , الشاوي  .3636
منشأة : اإلسكندریة  -. توفیق دمحم الشاوي] / نص مطبوع[حرمة أسرار الحیاة الخاصة و نظریة عامة للتفتیش 

  .سم24; غالف مصور . : ص 564 -. 2006, المعارف
 4144003977ك .م.د.ر -. 529-544: ? -?: ???????????? 

539/01-345-1, 539/02-345-1 

  حیدر أدھم , الطائي  .3637
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . حیدر أدھم الطائي] / نص مطبوع[اإلحتجاج في القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2012
 9786144012161 ك.م.د.ر - . 213 - 201.: ? -? : ????????????

737/01-341-1, 737/02-341-1 

  كریمة عبد الرحیم , الطائي  .3638
حسین , كریمة عبد الرحیم الطائي] / نص مطبوع[المسئولیة الدولیة عن األضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة 

  .سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2009, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. علي الدریدي
 9789957118020ك .م.د.ر - . 184 - 177: ?  -? : ???????????? 

688/01-341-1, 688/02-341-1 

  كریمة عبد الرحیم , الطائي  .3639
كریمة عبد / في المواثیق الدولیة وبعض الدساتیر العربیة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2009, دار آیلة للنشر والتوزیع: ن عما -. حسین الدریدي, الرحیم الطائي
???????????? : ?- ? :193 - 196 . 

724/01-341-1, 724/02-341-1 



  عادل أحمد , الطائي  .3640
دار الثقافة : عمان  - . عادل أحمد الطائي/ األشخاص  -المصادر  - التعریف ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم 25; . إیض. : ص  333 -. 2008, التوزیع للنشر و
 9957164317ك .م.د.ر

489/21-341-1, 489/01-341-1 

  عادل أحمد , الطائي  .3641
دار الثقافة للنشر : عمان  - . عادل أحمد الطائي] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا 

  ).260المكتبة القانونیة ( - . سم 23; . إیض. : ص 296 -. 1999, والتوزیع
???????????? : ?- ? :.275 - 291. 

1130/01-346-1, 1130/02-346-1 

  الشاوي،منذر   .3642
 24; . إیض. : ص 272 -. 2013, الذاكرة للنشرو التوزیع: بغداد  -. منذر الشاوي] / نص مطبوع[دولة القانون 

  .سم
??????????: 

180/01-340-1, 180/02-340-1 

  مختار األخضري , السائحي  .3643
مختار / إشكالیة الموازنة بین الحق في اإلعالم وحسن سیر القضاء ] : نص مطبوع[الصحافة والقضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2011, دار ھومة: الجزائر  - . األخضري السائحي
 9789961655566ك .م.د.ر

735/01-347-1, 735/02-347-1 

  الشاوش، خلیفة عبد السالم   .3644
دار جریر : عمان  - . 1.ط -. خلیفة عبد السالم الشاوش] / نص مطبوع[اإلرھاب والعالقات العربیة الغربیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 318 -. 2008, للنشر والتوزیع
 9789957381171ك .م.د.ر - . 290 - 261:?  - ? : ???????. 318 - 291: ?  -? : ????????????

327/01-341-1 

  علي حسین , الشامي  .3645
علي حسین / نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات واإلمتیازات الدبلوماسیة ] : نص مطبوع[الدبلوماسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 847 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. الشامي
 99571653921ك .م.د.ر -.  838 -  825. :? -. ?: ????????????  . 820 - 601.:? -. ?: ??????? 

525/01-341-1, 525/02-341-1 

  عایدة , الشامي  .3646
, المكتب الجامعي الحدیث) : د م (  -. عایدة الشامي] / نص مطبوع[خصوصیة اإلثبات في الخصومة اإلداریة 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 284 -. 2008
 2960404977ك .م.د.ر -. 271-284: ? -?: ??? ?????????

466/01-347-1, 466/02-347-1 



  الشامي، لبنان ھاتف   .3647
 - . لبنان ھاتف الشامي; عبد الناصر أحمد جرادات/ بین النظریة والتطبیق ] : نص مطبوع[أسس العالقات العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 235 -. 2009, دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: األردن 
???????????? :? .-? :.231- 235. 

651/01-342-1, 651/02-342-1 

  كامران , الصالحي  .3648
مكتبة . : عمان -. كامران الصالحي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [بیع المحل التجاري في التشریع المقارن

  ).221; المكتبة القانونیة ( - . مس 24; . إیض. : ص 300 -. 1998, دار الثقافة للنشر والتوزیع
 ???????????? :? .- ? : .287 - 296 

98/01-346-1, 98/02-346-1 

  الطاھر ، بن خرف هللا   .3649
دور الفواعل الحكومیة وغیر الحكومیة في رسم السیاسة : دراسات وأبحاث ] : نص مطبوع[فكر ومجتمع 

, بن خرف هللا الطاھر/  Pensee et societes..... = 2009 - 1999السیاسة الخارجیة  - الخارجیة الجزائریة 
, كوم للدراسات النشر والتوزیع. طاكسیج : الجزائر  -]. و آخرون...[; عبد السالم بن زاوي, بلقاسم بومھدي

  ).23.ع ; الفكر والمجتمع ( -. سم 24; . إیض. : ص 398 -. 2015كانون الثاني / ینایر 
 فكر ومجتمع=  11128232د .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

23/01 340-77- ع /P 

  باحمد , الطاھر  .3650
 -. باحمد الطاھر] / نص مطبوع. [دور اللجنة الدولیة للصلیب االحمر في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

  .سم 21×.سم 31; . و 194 -. 2009/2010, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
 ??????????? : ? ?:.181  - 190  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-07/05, T. 341-07/01 

  بریك , الطاھر  .3651
دار : الجزائر  -. بریك الطاھر] / نص مطبوع[مجموعة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالحالة المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2008, الھدى للطباعة والنشر والتوزیع
 9789961609842ك .م.د.ر

808/01-347-1, 808/02-347-1 

  عمر علي , الشامسي  .3652
 475 - . 2010, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. عمر علي الشامسي] / نص مطبوع[فسخ العقد 

  .سم 25; . إیض: سم 
 9789776223263ك .م.د.ر - . 455 - 437: ?  -? : ?????????? ??

1065/01-346-1, 1065/02-346-1 

  بادة عمار , السالك  .3653
. ویقة دمحم مولود, بادة عمار السالك] / نص مطبوع[رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات المتعلقة بھا 

  .سم 21×.سم 30; . و 87 -. 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -
???????????:  

 2011/2010: المدیة : القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-52/01, M. 346-52/02 

  مصطفى , الشاذلي  .3654
معلقا على نصوصھ بأحكام القضاء في خمسین عاما ] : نص مطبوع[الجریمة والعقاب في قانون المخدرات 

 .سم 24; . إیض. : ص 591 -). د ت(, المكتب العربي الحدیث :اإلسكندریة  - . مصطفى الشاذلي/ وآراء الفقھاء 

145/01-345-1, 145/02-345-1 

  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3655
المسؤولیة  - النظریة العامة للجریمة  -أولیات القانون الجنائي : القسم العام] : نص مطبوع[شرح قانو ن العقوبات 

 24; . إیض. : ص 448 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة: سكندریة اال -. فتوح عبد هللا الشاذلي/ والجزاء 
 .سم

8/01-345-1, 8/02-345-1 

  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3656
تقلید  -العدوان على المال العام  -الرشوة وما یلحق بھا :القسم الخاص] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

 -. فتوح عبد هللا الشاذلي... / إستعمال المحررات المزورة- المحررات التزویر في  - وتزویر األختام والعالمات 
 .سم 24; . إیض. : ص 714 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 

15/01-345-1, 15/02-345-1 

  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3657
الضرب والجرح وإعطاء المواد  -أ القتل العمد والخط] : نص مطبوع[جرائم اإلعتداء على األشخاص و األموال 

السرقة وما یلحق  - القذف والسب والبالغ الكاذب وإفشاء األسرار  -اإلعتداء على العرض  - اإلجھاض  -الضارة 
 .سم 24; . إیض. : ص 636 -. 2002, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. فتوح عبد هللا الشاذلي... / بھا

48/01-345-1, 48/02-345-1 

  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3658
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. فتوح عبد هللا الشاذلي/ أولیات علم اإلجرام ] : نص مطبوع[علم اإلجرام العام 

 .سم 24; . إیض. : ص 332 -. 2002, الجامعیة

173/01-345-1, 173/02-345-1 

  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3659
/ دراسة تأصیلیة مقارنة بقوانین األحداث العربیة ] : نص مطبوع[لتنظیم قضاء األحداث قواعد األمم المتحدة 

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. فتوح عبد هللا الشاذلي
 ???????????? : ?- ? :.145 - 150 

310/01-345-1, 310/02-345-1 

  بد هللا فتوح ع, الشاذلي  .3660
الرشوة في  - رشوة الموظف العام ] : نص مطبوع[الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري 

 - اإلخالل بواجبات الوظیفة نتیجة الرجاء أو التوصیة أو الوساطة  - عرض الرشوة  -المشروعات الخاصة 
, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -. 1.ط - .فتوح عبد هللا الشاذلي... / استغالل النفوذ  -المكافأة الالحقة 

  .سم 24; . ص 427 -. 1991
 9775159148ك .م.د.ر - . 414 - 413.: ? -? : ???????????? 

393/01-345-1, 393/02-345-1 



  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3661
فتوح / النظریة العامة للجریمة الدولیة : أولیات القانون الدولي الجنائي] : نص مطبوع[القانون الدولي الجنائي 

 .سم 23; . ص 448 -. 2002, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. عبد هللا الشاذلي

122/01-345-1, 122/02-345-1 

  فتوح عبد هللا , الشاذلي  .3662
فتوح ... / تفسیر السلوك اإلجرامي - أولیات علم اإلجرام العام ] : نص مطبوع[اإلجرام والعقاب  أساسیات علم

  .سم 24; . إیض. : ص 608 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. عبد هللا الشاذلي
 9953462100ك .م.د.ر

672/01-345-1, 672/02-345-1 

  دمحم علي , الصابوني  .3663
دار : الجزائر  -. دمحم علي الصابوني] / نص مطبوع[المواریث في الشریعة اإلسالمیة في ضوء الكتاب و السنة 

 .سم24; . ص201 - . ت.د, السالم

383/01-346-1, 383/02-346-1 

  الشادلي ، فتوح عبد هللا   .3664
العوامل  - سیر السلوك اإلجرامي محاوالت تف -ماھیة علم اإلجرام ] : نص مطبوع. [علم اإلجرام وعلم العقاب

. : ص 480 -. 2011, .دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. فتوح عبد هللا الشادلي.... / الداخلیة لإلجرام
 .سم 24; . إیض

853/01-345-1, 853/02-345-1 

  الصادق ، ضریفي   .3665
-1-جامعة الجزائر : الجزائر  -. ریفي الصادقض] / نص مطبوع[النظام القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد 

  .سم 31× . سم 21; . و 508 -. 2015ماي  21, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .463 - 492  

 2015ماي  21: الجزائر : القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-29/01 

  الصادق، مزھود   .3666
 - . مزھود الصادق] / نص مطبوع[ر من العھد البربري إلى حرب التحریر الوطني تاریخ القضاء في الجزائ

  .سم 24; . إیض. : ص 437 -. 2013, دار مداد یونیفارسیتي براس: الجزائر  -. 2.ط
 9789931442066ك .م.د.ر - . 431 - 425.: ? -. ?: ????????????. 423 -  363.: ? -. ?: ?????

192/01-340-1, 192/02-340-1 

  الصادق، جاب هللا دمحم   .3667
: الجزائر  -. جاب هللا دمحم الصادق] / نص مطبوع[الموجز في تقنیات الجمركة في التشریع والتنظیم الجزائریین 

  .سم 23; . إیض. : ص 262 - . 2016, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع
 9789931032168ك .م.د.ر - . 251 - 245.: ? -. ?: ????????????

1549/01-346-1, 1549/02-346-1 

  الساري سعید ، إیاد أحمد   .3668
نص [النظام القانوني إلبرام العقد اإللكتروني على ضوء قانون التوقیع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونیة 



: وت بیر -. 01.ط -. إیاد أحمد الساري سعید/ دراسة مقارنة في ظل القوانین العربیة واألجنبیة ] : مطبوع
  .سم25; . إیض. : ص376 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة

 9786144018118ك .م.د.ر - . 370 - 355.: ? -. ?: ????????????  354 - 293.: ? -. ?: ??????? 

1525/01-346-1, 1525/02-346-1 

  سامیة حسن , الساعاتي  .3669
بیروت  - . 2.ط -. سامیة حسن الساعاتي/ الجنائي بحوث في علم اإلجتماع ] : نص مطبوع[الجریمة و المجتمع 

  .سم24; غالف ملون . : ص 244 -. 1983, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: 
 ????????????? :? -? :231-238 

580/01-345-1, 580/02-345-1 

  المتولي صالح , الشاعر  .3670
 -دراسة القضیة  -العلم القانوني  -لموضوعیة یشتمل على األدوات ا] : نص مطبوع. [أدوات المحامي الناجح

; . إیض. : ص 78 -. 2001, دار الكتب القانونیة. : القاھرة -. المتولي صالح الشاعر...... / الثقافة العامة 
  .سم24

 8715237977ك .م.د.ر

8/01-344-1, 8/02-344-1 

  المتولي صالح , الشاعر  .3671
دار . : القاھرة -. المتولي صالح الشاعر] / نص مطبوع[ر مستحدثة تعریف الجریمة و أركانھا من وجھة نظ

  .سم 24; . إیض. : ص 169 -. 2003, الكتب القانونیة
 9775237815ك .م.د.ر

183/01-345-1, 183/02-345-1 

  صالح یحي , الشاعري  .3672
التسویات السیاسیة  -تطورھا عوامل ..تصنیفھا..النزاعات الدولیة] : نص مطبوع[تسویة النزاعات الدولیة سلمیا 

القاھرة  -. 1.ط -. صالح یحي الشاعري... / دور المنظمات الدولیة واإلقلیمیة في تسویة النزاعات -والدبلوماسیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 510 -. 2006, مكتبة مدبولي: 

 9772085399ك .م.د.ر -.  507 -  500.: ? -.?: ???????????? .  499 - 440.: ? -. ?: ??????? 

602/01-341-1 

  الشافعي ، حسن أحمد   .3673
. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط - . حسن أحمد الشافعي] / نص مطبوع. [قانون حمایة البیئة 

  .سم 24; . إیض. : ص 464 -
 9789773279700ك .م.د.ر

198/01-344-1, 198/02-344-1 

  أحمد , الشافعي  .3674
الدیوان : الجزائر  -. أحمد الشافعي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ن في قانون اإلجراءات الجزائیة البطال

  .سم 24; . إیض. : ص 236 -. 2004, الوطني لألشغال التربویة
 9961410467ك .م.د.ر - .  227 - 221.: ? -. ?: ???????????? 

201/01-347-1, 201/02-347-1 



  أحمد , الشافعي  .3675
دار : الجزائر  -. 4.ط -. أحمد الشافعي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لبطالن في قانون اإلجراءات الجزائیة ا

  .سم 24; غالف ملون . : ص 368 -. 2007, ھومھ
 9104659961978ك .م.د.ر -. 355-362: ? -?: ???????????? 

535/01-347-1, 535/02-347-1 

  أحمد محمود , الشافعي  .3676
: اإلسكندریة  -. أحمد محمود الشافعي] / نص مطبوع[المواریث والوصایا والوقف في الشریعة اإلسالمیة  أحكام

 .سم 24; . إیض. : ص 524 -. 2009, مؤسسة الثقافة الجامعیة

1166/01-346-1, 1166/02-346-1 

  دمحم بشیر , الشافعي  .3677
مزیدة  3.ط - . دمحم بشیر الشافعي/ الوطنیة والدولیة مصادره وتطبیقاتھ ] : نص مطبوع[قانون حقوق اإلنسان 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 432 -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . ومنقحة
 9770312150ك .م.د.ر -. 335-423: ?-?: ??????? . 

198/01-341-1, 198/02-341-1 

  جابرعبد الھادى سالم , الشافعى  .3678
/ ثم تبییض  -فتطبیق  -تنزیل ] : نص مطبوع[مبادئ القانون الدولى اإلنسانى من منظور إسالمى تأصیل 

 -. سم24; . إیض. : ص 214 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . جابرعبد الھادى سالم الشافعى
  ).المكتبة الشرعیة(

 ???????????? :?-? :177-201 

383/01-341-1, 383/02-341-1 

  حسن أحمد , الشافعي  .3679
التشریعات في التربیة البدنیة و الریاضة ] : نص مطبوع[المنظور القانوني عامة و القانون اإلداري في الریاضة 

 =General legal perspective and administrative law in spost  /القاھرة  -. حسن أحمد الشافعي :
  .سم 24; . إیض. : ص377 -. 2007, دار الوفاء

 2415327977ك .م.د.ر

240/01-342-1 

  حسن أحمد , الشافعي  .3680
اإلنتاج  -الدكتورة  - الماجستیر (تطبیقات ریاضیة  -مبادئ عامة ] : نص مطبوع[معاییر نقد الرسائل العلمیة 

 - . 2004, لطباعة و النشردار الوفاء لدنیا ا: اإلسكندریة  - . سوزان أحمد مرسي, حسن أحمد الشافعي) / العلمي
  .سم 24; . إیض. : ص 186

 9773274144ك .م.د.ر

52/01-001.4-1 

  عبیدي , الشافعي  .3681
] نص مطبوع[قانون قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج 

 - . سم 17; . إیض. : ص 144 - . 2009, زیعدار الھدى للطباعة والنشر والتو: الجزائر  - . عبیدي الشافعي/ 
  ).الموسوعة الجنائیة(
 9789947262016ك .م.د.ر



825/01-345-1, 825/02-345-1 

  عبیدي , الشافعي  .3682
: الجزائر  -. عبیدي الشافعي] / نص مطبوع[قانون الوقایة من تببییض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما 

  ).الموسوعة الجنائیة( - . سم 16; . إیض. : ص 240 - . 2008, لتوزیعدار الھدى للطباعة والنشر وا
 9789947260258ك .م.د.ر

824/01-345-1, 824/02-345-1 

  عبیدي , الشافعي  .3683
دار الھدى للطباعة و : الجزائر  -. عبیدي الشافعي] / نص مطبوع[القانون المدني مذیل باجتھاد القضاء المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2009, النشر و التوزیع
 9789947262009ك .م.د.ر

635/01-347-1, 635/02-347-1 

  عبیدي , الشافعي  .3684
دار : الجزائر  - . عبیدي الشافعي/ مذیلة بمبادئ القضاء وأراء الفقھاء ] : نص مطبوع[أحكام محكمة الجنایات 

  ).الموسوعة الجنائیة( - . سم 16; . إیض. : ص 144 -. 2008, الھدى للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947260678ك .م.د.ر -. 137-142.: ? -?: ????????????

828/01-345-1, 828/02-345-1 

  عبیدي , الشافعي  .3685
دار : الجزائر  -. عبیدي الشافعي] / نص مطبوع[قانون تنظیم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسین 

  ).الموسوعة الجنائیة( - . سم 16; . إیض. : ص 128 -. 2008, توزیعالھدى للطباعة والنشر وال
 9789947260289ك .م.د.ر

829/01-345-1, 829/02-345-1 

  عبیدي , الشافعي  .3686
] / نص مطبوع[قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع اإلستعمال واإلتجار غیر المشروعین بھا 

 - . سم 16; . إیض. : ص 304 -. 2008, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع:  الجزائر -. عبیدي الشافعي
  ).الموسوعة الجنائیة(
 9789947260272ك .م.د.ر

826/01-345-1, 826/02-345-1 

  عبیدي , الشافعي  .3687
, یعدار الھدى للطباعة والنشر والتوز: الجزائر  -. عبیدي الشافعي] / نص مطبوع[قانون مكافحة التھریب 

  ).الموسوعة الجنائیة( - . سم 16; . إیض. : ص 174 -. 2008
 9789947260241ك .م.د.ر

830/01-345-1, 830/02-345-1 

  عبیدي , الشافعي  .3688
دار الھدى للطباعة والنشر : الجزائر  - . عبیدي الشافعي] / نص مطبوع[قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

  ).الموسوعة الجنائیة( - . سم 16; . یضإ. : ص 318 -. 2008, والتوزیع
 9789947260265ك .م.د.ر



827/01-345-1, 827/02-345-1 

  . عبیدي, الشافعي  .3689
. عبیدي) / الموسوعة الجنائیة] : (نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة مذیل بإجتھاد القضاء الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 - .2008, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . الشافعي
 9947260142ك .م.د.ر

674/01-347-1, 674/02-347-1 

  الشافعي، أحمد   .3690
/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 839 -. 2017, والتوزیعدار ھومة للطباعة والنشر : الجزائر  -. 1.ط -. أحمد الشافعي
 9789931032656ك .م.د.ر - . 817 - 803.: ? -. ?: ????????????

1100.2/01-345-1, 1100.2/02-345-1 

  الشافعي، أحمد   .3691
/ الجزء األول ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 502 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. 1.ط -. الشافعيأحمد 
 9789931032656ك .م.د.ر

1100.1/01-345-1, 1100.1/02-345-1 

  الشافعي، عبیدي   .3692
 2006مایو سنة  11المؤرخ في  154 - 06مرفق ب المرسوم التنفیذي رقم ] : نص مطبوع[قانون األسرة 

مذیل باإلجتھاد : مكرر بخصوص الشھادة الطبیة ما قبل الزواج  7المحدد لشروط وكییفیات تطبیق المادة 
: الجزائر  - . عبیدي الشافعي/ قانون الجنسیة الجزائریة  -القضائي للمحكمة العلیا ملحق ب قانون الحالة المدنیة 

  .سم 23; غالف ملون . : ص 144 -. 2008, دار الھدى
 60032699479ك .م.د.ر

910/01-346-1 

  الزبن، ریم صالح   .3693
: االسكندریة  -. ریم صالح الزبن] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمرأة في ضوء أحكام االتفاقیات الدولیة 

  .سم25; . إیض. : ص371 -. 2016, مركز الدراسات العربیة
 9789776504929ك .م.د.ر - . 337-365? -?.??????

1146/01-341-1, 1146/02-341-1 

  ھیثم حمود , الشبلي  .3694
دار صفاء : عمان  - . 1.ط -. ھیثم حمود الشبلي] / نص مطبوع[إدارة مخاطر اإلحتیال في قطاع اإلتصاالت 

  .25; . إیض. : ص 392 -. 2009, للنشر والتوزیع
 9789957244552ك .م.د.ر - . 392 - 383: ? -? : ????????????

617/01-345-1 

  حسین دمحم , الشبلي  .3695
عمان  - . 1.ط -. مھند فایز الدویكات, حسین دمحم الشبلي] / نص مطبوع[التزویر و اإلحتیال بالبطاقات اإلئتمانیة 

  ).الجرائم المالیة و المستحدثة( - . سم 24; . إیض. : ص 111 -. 2009, دار مجدالوي للنشر و التوزیع: 
 9789957023492ك .م.د.ر - .109-111: ? -?: ???????????? 



616/01-345-1, 616/02-345-1 

  لینا , الطبال  .3696
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . لینا الطبال] / نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص 787 -. 2010
 ???????????? : ?-  ? :779 - 783 

664/01-341-1, 664/02-341-1 

  الطباخ ، شریف أحمد   .3697
دار الفكر . : اإلسكندریة -. 1.ط -. شریف أحمد الطباخ] / نص مطبوع[أثر الفساد الحكومي في إنتشار الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 472 -. 2013, الجامعي
 9789773792016ك .م.د.ر

907/01-345-1, 907/02-345-1 

  شریف , الطباخ  .3698
دار . : اإلسكندریة -. شریف الطباخ] / نص مطبوع. [یض في حوادث السیارات في ضوء القضاء والفقھالتعو

 .سم24; . إیض. : ص 352 -. 2004, الفكر الجامعي

64/01-344-1, 64/02-344-1 

  شریف , الطباخ  .3699
ن والطب الشرعي جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وإصابات العمل والعاھات في ضوء القانو

 24; . إیض. : ص 341 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. شریف الطباخ] / نص مطبوع[
  .سم
 9770438075ك .م.د.ر

130/01-345-1, 130/02-345-1 

  شریف , الطباخ  .3700
دار : اإلسكندریة  -. خشریف الطبا] / نص مطبوع[جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا في ضوء الفقھ والقضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 366 -. 2005, الفكر الجامعي
 9775160996ك .م.د.ر -. 353 - 272.: ? - ? : ???????

138/01-345-1, 138/02-345-1 

  شریف , الطباخ  .3701
وع في غش الدف - الدفوع في غش األلبان ] : نص مطبوع[الدفوع في جرائم الغش و التدلیس و الجرائم التموینیة 

الدفوع فیما یتعلق  - الدفوع المتعلقة بالمیاه الغازیة والمثلجات  -الدفوع في غش الدخان والتبغ  - الشاي والبن 
, المركز القومي لإلصدارات القانونیة. : القاھرة -. شریف الطباخ/ في ضوء القضاء والفقھ ...بغش الصابون

 .سم 24; . إیض. : ص 480 -. 2005

276/01-345-1, 276/02-345-1 

  شریف , الطباخ  .3702
القاھرة  -. شریف الطباخ] / نص مطبوع[التعویض عن جرائم السب و القذف و جرائم النشر في القضاء و الفقھ 

  .سم24; . ص 272 -. 2007, دار الفكر الجامعي: 
 9041379977ك .م.د.ر



452/01-345-1 

  شریف , الطباخ  .3703
شریف / الخ ......جرائم الشیك  -شروط صحة الشیك  -تعریف الشیك ] : نص مطبوع. [الدفوع في الشیك

 .سم24; . إیض. : ص214 -. 2002, توزیع ولید حیدر) : م.د( -. الطباخ

182/01-346-1, 182/02-346-1 

  شریف , الطباخ  .3704
. شریف الطباخ] / مطبوعنص [التعویض عن المسئولیة التقصیریة و المسئولیة العقدیة في ضوء القضاء و الفقھ 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 823 - . 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -
 4011379977ك .م.د.ر

656/01-346-1, 656/02-346-1 

  شریف , الطباخ  .3705
/ قھ التطبیق العملي للمسئولیة المدنیة في ضوء القضاء و الف] : نص مطبوع[التعویض عن اإلخالل بالعقد 

 .سم24; غالف ملون . : ص 483 -. 2005, المركز القومي: القاھرة  -. شریف الطباخ

783/01-346-1, 783/02-346-1 

  شریف , الطباخ  .3706
) : د م( - . أحمد جالل, شریف الطباخ/ الجزء األول ] : نص مطبوع[موسوعة الفقھ والقضاء في الطب الشرعي 

 .سم24; مجلد . : ص 818 -). د ت(, دار العدالة للنشر

820.1/01-345-1, 820.1/02-345-1 

  شریف , الطباخ  .3707
) : د م( - . أحمد جالل, شریف الطباخ/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[موسوعة الفقھ والقضاء في الطب الشرعي 

 .سم24; مجلد . : ص 710 -). د ت(, دار العدالة للنشر

820.2/01-345-1, 820.2/02-345-1 

  شریف , الطباخ  .3708
) دم (  - . أحمد جالل, شریف الطباخ/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[موسوعة الفقھ و القضاء في الطب الشرعي 

 .سم 24; مجلد . : ص 610 - ). دت ( , دار العدالة للنشر و التوزیع: 

820.3/01-345-1, 820.3/02-345-1 

  شریف أحمد , الطباخ  .3709
 -. شریف أحمد الطباخ] / نص مطبوع[الفقھ و القضاء و أحكام المحكمة اإلداریة  التعویض اإلداري في ضوء

  .سم 24; . إیض. : ص 664 -. 2006, دار الفكر الجامعي: القاھرة 
 ???????:? . - ? :.506 - 655 . 

226/01-342-1 

  شریف أحمد , الطباخ  .3710
. / في ضوء القضاء و الفقھ و المعاھدات الدولیة ] :نص مطبوع. [التعویض عن النقل البري و البحري و الجوي

  .سم24; . إیض. : ص 504 -. 2005, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. شریف أحمد الطباخ
 ??????? :? -? :403 -485 



52/01-344-1, 52/02-344-1 

  شریف أحمد , الطباخ  .3711
سیارات و دعاوى التعویض في حوادث السیارات جرائم اإلصابة الخطأ و القتل الخطأ الناتجة عن حوادث ال

ودعاوى التعویض في حوادث السیارات والتأمین اإلجباري على السیارات وضوابط تسبیب األحكام الصادرة في 
دار المصطفى لإلصدارات . : القاھرة -. شریف أحمد الطباخ] / نص مطبوع. [جرائم القتل واإلصابة الخطأ

  .سم 24; . ص 553 - .). ت. د(, القانونیة
??????? : ? - ? :.516 - 543. 

364/01-345-1, 364/02-345-1 

  شریف أحمد , الطباخ  .3712
صیغ دعاوى  -إجراءات رفع الدعوى اإلداریة ] : نص مطبوع[صیغ الدعاوى اإلداریة في ضوء القضاء و الفقھ 

 814 -. 2006, دار الفكر الجامعي: ة اإلسكندری - . 01.ط -. شریف أحمد الطباخ......... / البدالت الوظیفیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 ??????? :? .- ? : .783 - 798 . 

206/01-342-1, 206/02-342-1 

  یحي السید , الصباحي  .3713
دار : القاھرة  - . یحي السید الصباحي/ مقارنة ] : نص مطبوع[النظام الرئاسي األمریكي و الخالفة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض: ص  603 -. 1993, الفكر العربي
 6055910977ك .م.د.ر

247/01-342-1 

  خالد یحیى , الصباحین  .3714
دراسة مقارنة بین التشریعین المصري واألردني ] : نص مطبوع[في براءة اإلختراع ) السریة (شرط الجدة

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2009, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. خالد یحیى الصباحین/ واإلتفاقیات الدولیة 
 9789957163631ك .م.د.ر - . 256 - 251.: ? -? : ????????????

1126/01-346-1, 1126/02-346-1 

  الشباك ناصر، بشار فالح   .3715
. 01.ط -. بشار فالح الشباك ناصر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة التعسف في إدارة الشركات التجاریة 

  .سم25; . إیض. : ص275 -. 2016, مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع: مصر  -
 9789777960007ك .م.د.ر - . 271 - 263. : ? -. ?: ???????????? 

1523/01-346-1, 1523/02-346-1 

  لیث عبد األمیر , الصباغ  .3716
دراسة تتناول نظام الوقف اإلسالمي وطرق تنمیتھ، من النواحي القانونیة ] : نص مطبوع[تنمیة الوقف 
; . إیض. : ص 111 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . لیث عبد األمیر الصباغ/ واإلقتصادیة 

  .سم 24
 9786144011690ك .م.د.ر

1172/01-346-1, 1172/02-346-1 

  دمحم , السباعي  .3717
 385 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . دمحم السباعي] / نص مطبوع[خصخصة السجون 



  .سم 24; . إیض. : ص
 9773284328ك .م.د.ر -. 371-380:  ?-?: ????????????  370- 339: ? - ?: ??????? 

595/01-345-1, 595/02-345-1 

  فارس , السبتي  .3718
دار . : الجزائر -. فارس السبتي] / نص مطبوع. [المنازعات الضریبیة في التشریع و القضاء الجزائي الجزائري

  .سم 23; . إیض. : ص 398 -. 2008, ھومھ
 9789961652299ك .م.د.ر - . 391- 385.: ? .? : ???????????? 

114/01-344-1, 114/02-344-1 

  سعد , الشتیوي  .3719
دار الفكر . : اإلسكندریة -. 1.ط - . سعد الشتیوي] / نص مطبوع. [التحقیق اإلداري في نطاق الوظیفة العامة

  .سم 24; . إیض. : ص  187 -. 2007, الجامعي
 977379048×ك .م.د.ر - . 186 - 150.: ? ? : ???????????? 

140/01-343-1, 140/02-343-1 

  سعید , الشتیوي  .3720
, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . 1.ط -. سعید الشتیوي] / نص مطبوع. [المساءلة التأدیبیة للموظف العام

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2008
 1377328977ك .م.د.ر

76/01-344-1, 76/02-344-1 

  ربھ  دمحم عبد, السبحي  .3721
 -. دمحم عبد ربھ السبحي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تعیب المعقود علیھ و أثره في عقود المعاوضات المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 297 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 0044397977ك .م.د.ر -. 270-284: ? -?: ???????????? 

872/01-346-1, 872/02-346-1 

  سالم دمحم , الزبیدي  .3722
: الحرطوم  -. حسن الساعوري, سالم دمحم الزبیدي] / نص مطبوع[اإلتحاد اإلفریقي في ظل النظام الدولي 
  .سم 24; . إیض. : سم 143 -. 2006, منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثقافة

 9959250687ك .م.د.ر - .  142 - 141.:? -. ?: ???????????? 

508/01-341-1, 508/02-341-1 

  كامل علوان , الزبیدي  .3723
: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع . عمان -. 1.ط -. كامل علوان الزبیدي] / نص مطبوع[علم النفس الجنائي 

  .سم 23; . إیض. : ص 195 - . 2010, ]ن.د[
 9789957331757ك .م.د.ر - . 195 - 187.: ? -? : ????????????

764/01-345-1, 764/02-345-1 

  علي عبد الرزاق , الزبیدي  .3724
دار الیازوري العلمیة : االردن  - . حسان دمحم شفیق, علي عبد الرزاق الزبیدي] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان 



  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2009, للنشر و التوزیع
 ???????????? :? .- ? :.203 - 206 . 

533/01-341-1, 533/02-341-1 

  السبكي ، ھاني عیسوي   .3725
= دراسة وفقا للشریعة اإلسالمیة و بعض القواعد القانونیة الدولیة و الوطنیة ] : نص مطبوع[اإلتجار بالبشر 

Human trafficking :A stydy according to islamic law and some of national / ..... ھاني
  .سم25; . إیض. : ص479 - . 2014, دار الثقافة: عمان  -. عیسوي السبكي

 9789957168582ك .م.د.ر

873/01-345-1, 873/02-345-1 

  السبكي ، ھاني عیسوي   .3726
دراسة في ضوء الشریعة اإلسالمیة وبعض التشریعات الدولیة واإلقلیمیة ] : نص مطبوع. [غسیل األموال 

 - Money laundering a study according to islamic law and some of national. = والوطنیة
international and regional rules  /2015, دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان -. ھاني عیسوي السبكي .

  .سم 24; . إیض. : ص 488 -
 9789957168599ك .م.د.ر - . 488 - 463. : ? -.?: ???????????? 

912/01-345-1, 912/02-345-1 

  السبكي، ھاني عیسوي   .3727
دراسة في ضوء الجھود و التشریعات الدولیة و الوطنیة ] : نص مطبوع[تجار غیر المشروع باألسلحة الناریة اإل
 =Firearms the illicit trafficking: astudy according to the international and national 

effortes  / ......إیض. : ص591 -. 2015, عدار الثقافة للنشر و التوزی: عمان  -. ھاني عیسوي السبكي . ;
  .سم25

 9789957168704ك .م.د.ر - .  591- 579. : ? -. ?: ???????????? 

992/01-341-1, 992/02-341-1 

  السبكي،ھاني   .3728
دراسة في ضوء الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي و بعض ] : نص مطبوع[عملیات اإلتجار بالبشر 

دار الفكر : اإلسكندریة  -. 01.ط -. ھاني السبكي/  humain trafficking=  التشریعات العربیة و األجنبیة
  .سم24; . إیض. : سم 521 -. 2010, الجامعي

 9773790721ك .م.د.ر - .  511 - 486.: ? -. ?: ??????????? 

785/01-341-1, 785/02-341-1 

  السبعاوي، مجید خضر   .3729
حقیقة الغلط وأساس رفع التكلیف  - أبعاد فكرة الغلط ] : نص مطبوع[ن نظریة الغلط في قانون العقوبات المقار

القاھرة  -. 1.ط -. مجید خضر السبعاوي.... / اإلشارة في نطاق القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة للغلط -فیھ 
  .سم 25; . إیض. : ص 541 - . 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: 

 9789776223301ك .م.د.ر - . 529 - 508.: ? -  .?: ?????????????

952/01-345-1, 952/02-345-1 

  الزین ، عزري   .3730
دراسة في التشریع الجزائري مدعمة بأحدث ] : نص مطبوع[قرارت العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا 

. : ص 140 - . 2005 ,دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط -. عزري الزین/ قرارات مجلس الدولة 



  .سم 24; . إیض
 9773580881ك .م.د.ر

946/01-347-1, 946/02-347-1 

  عبد المنعم فرج , الصده  .3731
القانون المصري واللبناني والسوري والعراقي واللیبي ] : نص مطبوع. [نظریة العقد في قوانین البالد العربیة

 637 -. 1974, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : بیروت -. عبد المنعم فرج الصده. / والكویتي والسوداني
 .سم 24; . إیض. : ص

73/01-346-1, 73/02-346-1 

  عبد المنعم فرج , الصده  .3732
). ت.د(, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: بیروت  -. عبد المنعم فرج الصده] / نص مطبوع[أصول القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 610 -

21/01-340-1, 21/02-340-1 

  عادل دمحم , السیوى  .3733
سرى , عادل دمحم السیوى/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القواعد الموضوعیة و اإلجرائیة لجریمة غسل األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 596 -. 2008, نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط -. محمود صیام
 9771442740ك .م.د.ر - . 577 - 537.: ? -? : ? ???????????

474/01-345-1, 474/02-345-1 

  عبد السالم منصور , الشیوى  .3734
 -. عبد السالم منصور الشیوى] / نص مطبوع[التعویض عن األضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 310 -. 2008, ]ن.د: [دار شتات للنشر و التوزیع ; دار الكتب القانونیة : مصر 
 ???????????? : ?- ?: .287 - 305 . 

507/01-341-1, 507/02-341-1 

  محمود دمحم عبد العزیز , الزیني  .3735
مسؤلیة األطباء على العملیلت التعویضیة والتجمیلیة والرتق العذري في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 

. : ص 267 -. 1991, مؤسسة الثقافة الجامعیة: االسكندریة  - . دمحم عبد العزیز الزینيمحمود ] / نص مطبوع[
  .سم 24; . إیض

 9770015202ك .م.د.ر - . 261 - 251.: ?-? : ????????????

148/01-345-1, 148/02-345-1 

  دمحم , الشیمي  .3736
التواجد في الصیدلیات  -ي المواد المخدرة التواجد في أماكن معدة و مھیأة لتعاط] : نص مطبوع[جنح المخدرات 

. 1.ط - . دمحم الشیمي... / جنھ عدم إمساك الكشوف والدفاتر وعدم إرسالھا - و المحالت المرخص لھا في اإلتجار 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2000, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة) : م.د( -

???????????? :? :.187 ??????? : ?- ? :.145- 185 

58/01-345-1, 58/02-345-1 

  دمحم محمود , الشحات  .3737
دار . : اإلسكندریة -. دمحم محمود الشحات] / نص مطبوع. [أحكام و طرق تقادیر الكفایة السنویة للموظف العام



  .سم24; . إیض. : ص 326 -). ت.د(, الفكر الجامعي
 15160977ك .م.د.ر

5/01-344-1 

  دمحم محمود ,الصیاد  .3738
دار : بیروت  -. صوفي أبوطالب, دمحم محمود الصیاد] / نص مطبوع[المجتمع العربي و القضیة الفلسطینیة 

 .سم24; . ص412 -. 1973, النھضة العربیة

1-341-1196/01 

  الصیاغ ، لیث عبد األمیر   .3739
امل الرئیسیة التي قد تؤثر على أسواق اللتأمین العربیة العو] : نص مطبوع[صناعة التأمین في األسواق العربیة 

; . إیض. : ص72 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. لیث عبد األمیر الصیاغ....... / في السنوات
  .سم20

 9789953524085ك .م.د.ر

1371/01-346-1, 1371/02-346-1 

  نذیر بن دمحم , الطیب أوھاب  .3740
. نذیر بن دمحم الطیب أوھاب/ دراسة مقارنة فى الفقھ اإلسالمى و القانون ] : نص مطبوع[اإلداریة  نظریة العقود

  .سم24; غالف ملون . : ص 272 -. 2006, اإلدارة العامة: الریاض  -
 1141149960ك .م.د.ر -. 253-270: ?-?: ????????????

368/01-346-1, 368/02-346-1 

  الطیب، مغیث   .3741
جامعة یحي فارس : المدیة  -. مغیث الطیب; بوجمیعة حمیدة] / نص مطبوع[المرقي العقاري بالضمان  إلتزام

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و76 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? :.68 - 71  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-477/01, M. 346-477/02 

  الشیخ ، دمحم محمود   .3742
 Law Applicable= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القانون الواجب التطبیق على إتفاق التحكیم اإللكتروني 

To The Electronic Arbitration Agreement : A Comparative Study  /دمحم محمود الشیخ . - 
  .سم25; . إیض. : ص183 -. 2015, لتوزیعدار الثقافة للنشر وا: األردن  -. 01.ط

 ???????????? :? .- ? : .177 - 183 

1521/01-346-1, 1521/02-346-1 

  السید ، مصطفى خمیس   .3743
رؤیة تطبیقیة للقاعدة الدستوریة في الدولة المدنیة الحدیثة بین ] : نص مطبوع[دستور الدولة المدنیة الحدیثة 

 329 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة - . 1.ط -. ى خمیس السیدمصطف. / األصالة والمعاصرة
  .سم 24; . إیض. : ص

 9776441385ك .م.د.ر - .. 329 - 323. : ? -. ?: ???????????? 

520/01-342-1, 520/02-342-1 



  السید ، سامح عبد القوى   .3744
سامح عبد ] / نص مطبوع. [وإنعكاساتھ على الساحة الدولیةالتدخل الدولي بین المشروعیة وعدم المشروعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 517 - . 2012, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة  - . القوى السید
 9789773288870ك .م.د.ر - . 514 - 439: ?  - ? : ??????? . 438 - 405: ?  -? : ???????????? 

925/01-341-1, 925/02-341-1 

  الصید ، عبد الرحمان   .3745
عبد الرحمان ] / نص مطبوع[الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسیات على ضوء قواعد القانون الدولي 

  .سم 21×.سم30; . و 193 -. 2016/2015, جامعة یحیى فارس: المدیة  -. الصید
???????????? :?.-? :.176-189  

 2016/2015) : كلیة الحقوق(جامعة یحیى فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-82/01, T. 341-82/02 

  السید دمحم، جمعة زكریا   .3746
جمعة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة الحریق العمد واإلھمال في القانون الجنائي والفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 01ط -. زكریا السید دمحم
 9789777530118ك .م.د.ر - . 296 - 279.: ? -? : ????????????

863/01-345-1, 863/02-345-1 

  السید دمحم، جمعة زكریا   .3747
جمعة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في القانون الجنائي والفقھ اإلسالمي 

  .سم 25. + إیض. : ص 631 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. زكریا السید دمحم
 9789776413177ك .م.د.ر - .  612 - 593.: ? -. ?: ????????????

883/01-345-1, 883/02-345-1 

  الشیخ التمیمي ، أمیر طالب   .3748
 - . أمیر طالب الشیخ التمیمي/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلطار القانوني لعقود بنك المعلومات 

  .سم24; . إیض. : ص247 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144014035ك .م.د.ر -  . 241 - 221. : ? -. ?: ????????????

1308/01-346-1, 1308/02-346-1 

  محمود , السید التحیوي  .3749
محمود / وفقا لقانون التحكیم في شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ] : نص مطبوع[تنفیذ حكم المحكمین 

  .سم24; . إیض:  .ص 170 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . السید التحیوي
 ???????????? :? .- ? :.152 - 164 .  

 9775946093ك .م.د.ر - . 2003: ل م د دكتوراه  -

158/01-347-1, 158/02-347-1 

  محمود , السید التحیوي  .3750
طبقا لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة ] : نص مطبوع[إجراءات رفع الدعوى القضائیة األصل واإلستثناء 

 - . سم24; . إیض. : ص 912 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . محمود السید التحیوي...... / .....
  ).المكتبة القانونیة(

 9773273059ك .م.د.ر - .  877 - 836.: ? -. ?: ???????????? 



159/01-347-1, 159/02-347-1 

  محمود , السید التحیوي  .3751
 - . 1.ط - . محمود السید التحیوي/ من قانون المرافعات )  3( على ضوء المادة ] :نص مطبوع[دعوى الحسبة 

  .سم24; . إیض. : ص 288 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9775946107ك .م.د.ر - .  274 - 261.:? -. ?: ???????????? 

170/01-347-1, 170/02-347-1 

  محمود , السید التحیوي  .3752
دار : اإلسكندریة  - . 1.ط -. محمود السید التحیوي] / نص مطبوع[التحكیم و جزاء اإلخالل بھ طبیعة شرط 

  .سم 24; . ص 316 -. 2003, الفكر الجامعي
 1985160977ك .م.د.ر -. 277-313: ? -?: ???????????? 

376/01-347-1, 376/02-347-1 

  محمود , السید التحیوي  .3753
/ تعیین ھیئة التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع ] : نص مطبوع[یم العنصر الشخصي لمحل التحك

  .سم 24; . ص 482 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . محمود السید التحیوي
 2965160977ك .م.د.ر -. 447-478: ? -?: ???????????? 

378/01-347-1, 378/02-347-1 

  مود مح, السید التحیوي  .3754
: اإلسكندریة  -. محمود السید التحیوي] / نص مطبوع[حضور صاحب الصفة اإلجرائیة في الدعوى القضائیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 692 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة
 3308327977ك .م.د.ر -. 637-675: ? -?: ???????????? 

379/01-347-1, 379/02-347-1 

  محمود , د التحیويالسی  .3755
دار الفكر : اإلسكندریة  - . محمود السید التحیوي] / نص مطبوع[أوامر األداء وفقا لقانون المرافعات و التجاریة 

  .سم23; . إیض. : ص 195 -. 2003, الجامعي
 9775946131ك .م.د.ر

147/01-347-1, 147/02-347-1 

  حفیظة , السید الحداد  .3756
. / تحدید ماھیتھا والنظام القانوني الحاكم لھا] : نص مطبوع. [دول واألشخاص األجانب العقودالمبرمة بین ال
  .سم24; . إیض. : ص 876 -. 2007, دار المطبوعات الجامعة. : اإلسكندریة -. حفیظة السید الحداد
 9770080993ك .م.د.ر - . 861 - 847. : ? -. ?: ???????????? 

341/01-346-1, 341/02-346-1 

  حفیظة , السید الحداد  .3757
منشورات الحلبي : بیروت  - . حفیظة السید الحداد] / نص مطبوع[الموجز في الجنسیة و مركز األجانب 

  .سم24; . إیض. : ص512 -. 2003, الحقوقیة
. 

153/01-341-1, 153/02-341-1 



  السید الحداد، حفیظة   .3758
الدین وتنازع القوانین في مادة اإلرث واألحوال الشخصیة، تنازع القوانین في عقود , مجلة الدراسات القانونیة

, حفیظة السید الحداد/  Revue des etudes juridiques] = نص مطبوع..... [الوكاالت التجاریة، قرار رقم 
 24; . إیض. : ص 344 -. 2003, لبي الحقوقیةمنشورات الح: بیروت  - . دمحم المجدوب, دمحم رفعت عبد الوھاب

  ).2: العدد; مجلة الدراسات القانونیة : مجلة الدراسات القانونیة ( - . سم
  تواترات غیر معروفة

 مجلة الدراسات القانونیة: محتوي في 

2/01 340-4- ع  /P, 2/02 340-4-ع  /P 

  دمحم السید , السید الدسوقي  .3759
دراسة مقارنة بین الفقھ ] : نص مطبوع[المتعلقة بحیاة و سالمة اإلنسان  التعویض عن األضرار األدبیة

; . ص 541 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . دمحم السید السید الدسوقي/ اإلسالمي و القانون المقارن 
 .سم 24

133/01-340-1 

  رمضان علي , السید الشرنباصي  .3760
 - . رمضان علي السید الشرنباصي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المي حمایة المستھلك في الفقھ اإلس

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 268 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 

472/01-346-1, 472/02-346-1 

  رمضان علي , السید الشرنباصي  .3761
جابر عبد ; والد في الفقھ اإلسالمي و القانون و القضاءأحكام األسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق األ

رمضان علي السید / دراسة لقوانین األحوال الشخصیة في مصر و لبنان ] : نص مطبوع[الھادي سالم الشافعي 
 .سم24; غالف ملون . : ص 632 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. الشرنباصي

468/01-346-1, 468/02-346-1 

  رمضان علي , السید الشرنباصي  .3762
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . رمضان علي السید الشرنباصي] / نص مطبوع[الوجیز في أحكام الوصیة والوقف 

 .سم 24; . إیض. : ص 251 -. 2005, الجدیدة

945/01-346-1, 945/02-346-1 

  السید القزاز، بدر دمحم   .3763
بدر دمحم / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[ودورھا في مكافحة الفساد اإلداري اإلدارة اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 481 -. 2016, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . السید القزاز
 9789773792560ك .م.د.ر - . 475 - 435.: ? -. ?: ????????????

609/01-342-1, 609/02-342-1 

  أحمد علي , السید خلیل  .3764
أحمد علي ] / نص مطبوع[طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة التنفیذ و محاكم الطعن في المواد المدنیة و التجاریة 

المكتبة ( - . سم 24; غالف ملون . : ص 384 - . 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . السید خلیل
  ).القانونیة

 ???????????? :?-? :373-377 

377/01-347-1, 377/02-347-1 



  السید عویس ، حمدي أبو النور   .3765
حمدي أبو النور السید ] / نص مطبوع[إستغالل النفوذ الوظیفي وسبل مكافحتھ من منظور إسالمي وقانوني 

  .سم 24; . إیض. : ص 163 - . 2015, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عویس
 9789773791001ك .م.د.ر - . 160 - 149. : ? -. ?: ???? ????????

261/01-344-1, 261/02-344-1 

  حمدي أبو النور , السید عویس  .3766
 -. 1.ط -. حمدي أبو النور السید عویس/ في القانون اإلداري ] : نص مطبوع[مبدأ إحترام الحقوق المكتسبة 

  .سم 24; . إیض. : ص 164 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789770452181ك .م.د.ر - .  162 - 157.: ? -. ?: ???????????? 

417/01-342-1, 417/02-342-1 

  السید عویس، حمدي أبو النور   .3767
دار : اإلسكندریة  -. حمدي أبو النور السید عویس] / نص مطبوع[الحمایة التشریعیة و القضائیة لحق الھجرة 

  .سم24; . إیض. : ص 163 -]. ت.د[, الفكر الجامعي
 9789773790862ك .م.د.ر - . 158 - 151.: ? -. ?: ??????????? 

799/01-341-1, 799/02-341-1 

  سعید , السید على  .3768
: القاھرة  - . سعید السید على] / نص مطبوع[مجلس الدولة و دوره في صیاغة التشریعات و الرقابة الدستوریة 

  .سم 24; . إیض. : ص  144 - . 2009 ,دار الكتاب الحدیث
 9773500800ك .م.د.ر - .  141 - 137.: ? -. ?: ???????????? 

356/01-342-1, 356/02-342-1 

  سعید , السید على  .3769
. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . سعید السید على] / نص مطبوع[النظام البرلماني و المسؤولیة السیاسیة 

  .سم  24; . إیض . :ص  237 -
 977350081×ك .م.د.ر - . 233 - 225.: ? -. ?: ???????????? 

359/01-342-1, 359/02-342-1 

  دمحم السید , السید عمران  .3770
اإلعتراف بالجریمة لعدم التمییز وإنعكاسھ على  -المجموعة العملیة لألبحاث القانونیةفي اإللتزام باألخبار .

 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . دمحم السید السید عمران] / ص مطبوعن.. [المسؤولیة المدنیة 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 164

 9775036100ك .م.د.ر - . 159 -145. : ? -.?: ???????????? 

1487/01-346-1, 1487/02-346-1 

  السید دمحم , السید عمران  .3771
دار . : اإلسكندریة -. السید دمحم السید عمران] / نص مطبوع[أحكام قانون التأمینات اإلجتماعیة الموجز في 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 305 -. 2000, المطبوعات الجامعیة

130/01-346-1, 130/02-346-1 



  السید دمحم , السید عمران  .3772
دراسة مقترنة مع دراسة تحلیلیة و تطبیقیة للنصوص الخاصة ] : نص مطبوع[حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد 

غالف . : ص 264 -. 2003, الدار الجامعیة للطباعة: بیروت  - . السید دمحم السید عمران/ بحمایة المستھلك 
  .سم 24; ملون 

 ???????????? : ?.?:255 -266 

605/01-346-1, 605/02-346-1 

  د ، دمحم السید عبد الصم  .3773
, .مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. دمحم السید عبد الصمد. / الزكاة] : نص مطبوع. [قانون التكافل اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2014
 9776441897ك .م.د.ر

1293/01-346-1, 1293/02-346-1 

  السید عبد السمیع ، أسامة   .3774
أسامة / دراسة مقارنة بین التشریعات السماویة ] : نص مطبوع[في استقرار الدولة األمن االجتماعي و دوره 

 .سم24; . إیض. : ص268 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 01.ط -. السید عبد السمیع

184/01-344-1, 184/02-344-1 

  السید عبد القوي عون ، كمال دمحم   .3775
: اإلسكندریة  - . كمال دمحم السید عبد القوي عون/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ستنساخ الضوابط القانونیة لإل
  .سم 24; . إیض. : ص 534 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة
 9789773289980ك .م.د.ر - .  528 - 486. : ? -. ?: ???????????? 

222/01-344-1, 222/02-344-1 

  أماني دمحم , السید  .3776
 -. 01.ط -. أماني دمحم السید/ اإلتاحة  - التجھیز والنشر  - الخصائص ] : نص مطبوع[اإللكترونیة  الدوریات
  .سم 24; . إیض. : ص 279 -. 2007, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة 

رقم  -. 9774271017ك .م.د.ر - . 279 - 249. : ? -? : ?????  246 - 235.: ?  -? : ???????????? 
 6222006311698معیاري 

2/01-020-1, 2/02-020-1 

  محمود , الشیخ  .3777
 24; . إیض. : ص 296 -. 2007, دار أسامة: عمان  - . 1.ط -. محمود الشیخ] / نص مطبوع[التسویق الدولي 

  .سم
???????????? : ?- ? :.275 - 280. 

  دمحم علي , السید  .3778
 111 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت - . سیددمحم علي ال] / نص مطبوع[في الجریمة السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 ???????????? : ?- ? :.105 - 106.  

408/01-345-1, 408/02-345-1 

  أسامة عبدالعلیم , الشیخ  .3779
لقانون دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي و ا] : نص مطبوع[مجلس العقد وأثره في عقود التجارة اإللكترونیة 



 24; . إیض. : ص 103 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. أسامة عبدالعلیم الشیخ/ الوضعي 
  .سم

 9773283126ك .م.د.ر -. 102 - 94.: ? ? : ???????????? 

933/01-346-1, 933/02-346-1 

  الشافعي عبد الرحمن , السید  .3780
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. الشافعي عبد الرحمن السید/ قارنة دراسة م] : نص مطبوع[عقد البیع 

 .سم 24; . إیض. : ص 155 -. 2012, القانونیة

1168/01-346-1, 1168/02-346-1 

  جیھان محمود , السید  .3781
/ افیة دراسة تحلیلیة وقائمة ببلیوجر] : نص مطبوع[شعبان عبد العزیز خلیفة ; أوائل المطبوعات المصریة

; . إیض. : ص 310 -. 2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . شعبان عبد العزیز خلیفة, جیھان محمود السید
  .سم 29

 ?????? : ?- ? :.251 - 269 

19/01-020-1 

  جیھان محمود , السید  .3782
شعبان عبد , جیھان محمود السید/ دراسة في أوائل المطبوعات العربیة ] : نص مطبوع[الببلیوجرافیا التحلیلیة 

  .سم 25; . إیض -. 2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . العزیز خلیفة
 ???????????? : ?-  ? :.537 - 549  ????? : ?- ? : .552 - 805  

 2000: ل م د دكتوراه  -

39/01-020-1 

  جیھان محمود , السید  .3783
جیھان محمود / دراسة میدانیة لواقعھا وتحلیل إلتجاھات المستفدین منھا ] : عنص مطبو[مكتبات المراكز الثقافیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 306 -. 2001, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. 01.ط -. السید
 ???????????? : ?- ? : .243 - 255  ????? : ?- ? : .261 - 306  

 2001: لیسانس 

44/01-020-1 

  شاد ر, السید  .3784
 - . 2005, دار وائل للنشر: عمان  - . 2. ط -. رشاد السید] / نص مطبوع[القانون الدولي العام في ثوبھ الجدید 

 .سم24; . إیض. : ص 282

330/01-341-1, 330/02-341-1 

  شوقي , السید  .3785
 -. 1.ط -. شوقي السید/ طبیعتھ ومعیاره في الفقھ والتشریع والقضاء ] : نص مطبوع[التعسف في إستعمال الحق 

  .25; . إیض. : ص 562 -. 2008, دار الشروق: القاھرة 
 9789770922935ك .م.د.ر

1022/01-346-1 



  السید، دمحم صالح عبد البدیع   .3786
دار : القاھرة  - . دمحم صالح عبد البدیع السید] / نص مطبوع[األصول اإلسالمیة للقانون اإلداري المعاصر 

  .سم21; . ص103 -. 1999 ,النھضة العربیة
 9770427470ك .م.د.ر

1-342-705/01 

  الشیخ، أسامة عبد العلیم   .3787
دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون ] : نص مطبوع[مجلس العقد وأثره في عقود التجارة اإللكترونیة 

; . إیض. : ص 148 -. 2013, يدار الفكر الجامع: اإلسكندریة  -. 1.ط -. أسامة عبد العلیم الشیخ/ الوضعي 
  .سم 24

 9789773790895ك .م.د.ر - . 144 - 135.: ? -. ?: ????????????

1339/01-346-1, 1339/02-346-1 

  السید،عفیفي   .3788
مع التعلیق علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض ] : نص مطبوع[موسوعة المذكرات أمام القضاء المدني 

دار ولید حیدر للنشر ) : م.د( - . 05.ط -. سمیر عفیفي, عفیفي السید/  2001والدستوریة العلیا حتى عام
  .سم 24; . إیض. : ص 600 -. 2002, والتوزیع

 9771971409ك .م.د.ر

777/01-347-1, 777/02-347-1 

  عبد القادر , الشیخلي  .3789
; . ص 201 -. 2005, لنشر والتوزیعدار الثقافة ل: عمان  -. عبد القادر الشیخلي] / نص مطبوع[ثقافتك القانونیة 

 .سم 24

73/01-340-1, 73/02-340-1 

  عبد القادر , الشیخلي  .3790
الجوانب الشكلیة و الموضوعیة للبحث القانوني ال سیما في رسائل ] : نص مطبوع[قواعد البحث القانوني 

دار : عمان  -. 01.ط -. الشیخليعبد القادر / الماجستیر و الدكتوراه و نظم ترقیة القضاة و تدرج المحامین 
 .سم 24; . إیض. : ص 152 -. 2005, الثقافة للنشر و التوزیع

114/01-001.4-1, 114/02-001.4-1 

  عبد القادر , الشیخلي  .3791
نص [جرائم اإلتجار باألشخاص واألعضاء البشریة وعقوباتھا في الشریعة والقوانین العربیة والقانون الدولي 

; . إیض. : ص 327 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. القادر الشیخلي عبد] / مطبوع
  .سم 25

 9789953524726ك .م.د.ر - . 324 - 313: ?  -? : ????????????

678/01-341-1, 678/02-341-1 

  عبد القادر , الشیخلي  .3792
موضوعیة للبحث القانوني ال سیما في رسائل الجوانب الشكلیة و ال] : نص مطبوع[قواعد البحث القانوني 

دار : عمان  -. 02.ط -. عبد القادر الشیخلي/ الماجستیر و الدكتوراه و نظم ترقیة القضاة و تدرج المحامین 
  .سم 24; . إیض. : ص 237 -. 2010, الثقافة للنشر والتوزیع

 9957163969ك .م.د.ر



120/01-001.4-1, 120/02-001.4-1 

  عبد القادر , خليالشی  .3793
دار : عمان  -. 03.ط -. عبد القادر الشیخلي] / نص مطبوع[فن كتابة التقاریر اإلداریة والمالیة والفنیة وغیرھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2011, الثقافة للنشر و التوزیع
 9789957162900رقم معیاري  -. 995716290×ك .م.د.ر - . 159.: ?: ????????????

126/01-001.4-1, 126/02-001.4-1 

  الشیخلي، عبد القادر   .3794
: عمان  -. عبد القادر الشیخلي/ الشیخلي، عبد القادر ] : نص مطبوع[الحكم القضائي من النظریة إلى التطبیق 

  .سم25; . إیض. : ص352 -. 2014, دار الثقافة للنشر و التوزیع
 9789957161552ك .م.د.ر

992/01-347-1, 992/02-347-1 

  الشخیلي، عبد القادر   .3795
 :Legal expression : legislation= محاماة  -قضاءا  -فقھا  - تشریعا ] : نص مطبوع[الصیاغة القانونیة 

jurisprudence; judiciary;legal profession  /دار الثقافة للنشر و : عمان  - . عبد القادر الشخیلي
  .سم 24; . إیض. : ص 341 -. 2014, التوزیع

 9789957161545ك .م.د.ر -. 340-- 331.: ? -.? : ????????????

187/01-340-1, 187/02-340-1 

  إلیاس , الشیخاني  .3796
إلیاس ] / نص مطبوع[اإلعتداء على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في قانون حمایة الملكیة األدبیة و الفنیة 

  .سم 22; . إیض. : ص 103 -. 2008, ابالمؤسسة الحدیثة للكت: لبنان  -. الشیخاني
 ???????????? :?- ? :97 -98 

744/01-346-1, 744/02-346-1 

  إلیاس , الشیخاني  .3797
المؤسسة : لبنان  -. إلیاس الشیخاني] / نص مطبوع[البنود التحكیمیة في العقود التي تكون اإلدارة طرفا فیھا 

  .سم 22; . إیض. : ص 88 -. 2008, الحدیثة للكتاب
 ???????????? :?- ? :81-85 

575/01-347-1, 575/02-347-1 

  إلیاس , الشیخاني  .3798
المؤسسة الحدیثة : لبنان  -. إلیاس الشیخاني] / نص مطبوع[التوقیف وإخالء السبیل أمام القضاء الجزائي 

  .سم 22; . إیض. : ص 46 -. 2008, للكتاب
???????????? :? :.43 

695/01-347-1, 695/02-347-1 

  الیاس , الشیخاني  .3799
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس  -. الیاس الشیخاني] / نص مطبوع[القرارات اإلداریة لرئیس دائرة التنفیذ 

  .سم22; . إیض. : ص 48 -. 2008
 ???????????:? : .45. 



345/01-342-1, 345/02-342-1 

  ولید , الزیدي  .3800
دار . : عمان - . 01.ط -. ولید الزیدي. / الموقف القانوني] : نص مطبوع. [ة عبر اإلنترنتالتجارة اإللكترونی

  .سم 24; . إیض. : ص 108 -. 2004, المناھج للنشروالتوزیع
 ???????????? : ?-  ? :105 - 107 

47/01-343-1, 47/02-343-1 

  الصدیق ، بودواو   .3801
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . بودواو الصدیق] / طبوعنص م[حمایة حق الشعوب في تقریر المصیر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 96 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .90 - 93  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-87/01, M. 341-87/02 

  الصیرفي ، دمحم   .3802
  .سم24; . إیض. : ص212 - . 2013, دار الفجر: القاھرة  - . دمحم الصیرفي] / نص مطبوع[السكان و البیئة 

 9789773582770ك .م.د.ر - .  206 - 201. : ? -. ?: ??????????? 

195/01-344-1, 195/02-344-1 

  دمحم , الصیرفى  .3803
. : ص 440 -. 2007, دار الفكر: اإلسكندریة  - . دمحم الصیرفى] / وعنص مطب[القرار اإلداري و نظم دعمھ 

  .سم24; . إیض
 7040379977ك .م.د.ر - . 440 - 435.: ? -. ?: ???????????? 

319/01-342-1, 319/02-342-1 

  دمحم , الصیرفى  .3804
, رس الدولیة للنشروالتوزیعمؤسسة حو: اإلسكندریة  -. 01.ط - . دمحم الصیرفى] / نص مطبوع[اإلدارة المكتبیة 

  )).28(كتب المعارف اإلداریة ، ( - . سم 24; . إیض. : ص 690 -. 2005
 977368069xك .م.د.ر - . 687 - 679. : ? -? : ???????????? 

81/01-020-1 

  دمحم , الصیرفى  .3805
. 2008, تب الجامعي الحدیثالمك. : اإلسكندریة - . دمحم الصیرفى] / نص مطبوع. [البیع والشراء عبر األنترنیت

  .سم 25; . إیض. : ص 390 -
???????????? : ?- ? :386 - 390. 

160/01-343-1 

  عبد القادر , الشحط العربي  .3806
. ص 240 -. 2007, دار الھدى: الجزائر  - . نبیل صقر, عبد القادر الشحط العربي] / نص مطبوع[طرق التنفیذ 

  ).الفكر القانونيموسوعة ( - . سم24; غالف ملون : 
 0876609961978ك .م.د.ر -. 234 - 228: ?  - ? : ??????? 

765/01-347-1, 765/02-347-1 



  خضر مصباح , الطیطي  .3807
خضر مصباح ] / نص مطبوع[التجارة اإللكترونیة و األعمال اإللكترونیة من منظور تقني وتجاري وإداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 433 -. 2008, دار الحامد: عمان  -. الطیطي
 9789957324360ك .م.د.ر - .  434. : ?: ????????????

1124/01-346-1, 1124/02-346-1 

  صالح الدین حسن , السیسى  .3808
صالح . / مبادرات ومقترحات التطویر والتفعیل...الواقع] : نص مطبوع[النظم والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 564 -. 2007, دار الفكر العربي: القاھرة  - . 1. ط - . الدین حسن السیسى
 9771022121ك .م.د.ر - . 439-553: ?- ?: ???????  555-559: ?- ? : ???????????? .

463/01-341-1, 463/02-341-1 

  صالح الدین حسن , السیسى  .3809
/ ات جدوى للمشروعات العقاریة دراس] : نص مطبوع[التمویل العقاري والتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

 24; . إیض. : ص 425 -. 2010, دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط - . صالح الدین حسن السیسى
  .سم

 9789773582172ك .م.د.ر - . 425 - 342: ? -? : ??????? 341 - 336: ? -? : ????????????

1150/01-346-1, 1150/02-346-1 

  د الفتاح مصطفى عب, الصیفي  .3810
دار الھدى ) : م.د(  - . عبد الفتاح مصطفى الصیفي/ النظریة العامة ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

 .سم24; . إیض. : ص 686 -). ت.د(, للمطبوعات

5/01-345-1, 5/02-345-1 

  عبد الفتاح مصطفى , الصیفي  .3811
عبد الفتاح / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنائیة اإلشتراك بالتحریض ووضعھ من النظریة العامة للمساھمة 

  .سم 24; . ص 642 -.). ت.د(, دار النھضة العربیة. : اإلسكندریة - . مصطفى الصیفي
???????????? : ?- ? :.577 - 603. 

412/01-345-1, 412/02-345-1 

  الصیفي، عبد الفتاح مصطفى   .3812
مصطفى عبد , عبد الفتاح مصطفى الصیفي/ واألنماط واإلتجاھات التعریف ] : نص مطبوع[الجریمة المنظمة 

, األكادیمیون للنشر والتوزیع: دار الحامد للنشر والتوزیع : عمان  - . 1.ط -. أحمد دمحم النكالوي, المجید كاره
  .سم 24; . إیض. : ص 133 -. 2014

 9789960725642ك .م.د.ر - . 133 - 130.: ? -. ?: ????????????

1000/01-345-1, 1000/02-345-1 

  الطروانة، دمحم   .3813
, دار الخلیج للنشر و التوزیع: عمان  - . دمحم الطروانة] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین النص و التطبیق 

  .سم24; . إیض. : ص234 -. 2014
??????.?232. 

1109/01-341-1, 1109/02-341-1 



  رمضان على , الشرنباصي  .3814
رمضان / الحسبة  -العقوبة  -الحق  -الملك  -نظریة العقد ] : نص مطبوع[امة في الفقھ اإلسالمي النظریات الع

 .سم24; غالف ملون . : ص 304 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . على الشرنباصي

571/01-346-1, 571/02-346-1 

  رمضان علي السید , الشرنباصي  .3815
رمضان علي السید / حقوق وواجبات الزوجین  -مكونات العقد ] : نص مطبوع[واج في اإلسالم أحكام عقد الز

 .سم 24; . ص 234 - ). ت.د(, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. الشرنباصي

607/01-346-1, 607/02-346-1 

  دمحم علي , السرھید  .3816
دار : عمان  -. 1.ط -. دمحم علي السرھید/ دراسة مقارنة  ] :نص مطبوع[الجوانب القانونیة للسریة المصرفیة 

  ).محكم علمیا( - . سم 24; . إیض. : ص 142 -. 2009, جلیس الزمان
 9789957810689ك .م.د.ر - . 137 - 133: ?  -? : ???????????? 

1094/01-346-1, 1094/02-346-1 

  الطراونة ، دمحم   .3817
دراسة في التشریعات واإلجتھادات القضائیة األردنیة مقارنة مع ] : بوعنص مط[الحق في المحاكمة العادلة 

 The right to a fair trail= المواثیق واإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 
- A comparative study of the jordanian jurisprudence and jurisprudences  /اونةدمحم الطر .- 

  .سم 25; . إیض. : ص 315 - . 2014, دار الخلیج للنشر والتوزیع: عمان 
 ??????? :? .- ? : .149 - 304  ???????????? :? .- ? : .305  - 315 

1008/01-341-1, 1008/02-341-1 

  بسام أحمد , الطراونة  .3818
السجل  - الدفاتر التجاریة  - لتجاریة والتجار األعمال ا -النظریة العامة ] : نص مطبوع[مبادئ القانون التجاري 

. : سم 328 - . 2012, دار المسیرة للنشر: عمان  - . 2.ط -. باسم دمحم ملحم, بسام أحمد الطراونة... / التجاري
  ).شرح القانون التجاري( -. سم 24; . إیض

 9789957066536ك .م.د.ر - . 328 - 325.: ? -? : ????????????

1146/01-346-1, 1146/02-346-1 

  حسین أحمد , الطراونة  .3819
. 1.ط -. توفیق صالح عبد الھادي, حسین أحمد الطراونة/ المفھوم و الممارسة ] : نص مطبوع[الرقابة اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 321 -. 2011, دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع: عمان  -
 9789957325824ك .م.د.ر - . 321 - 319.: ? - . ?: ????????????. 317 - 297.: ? - . ?: ???????

446/01-342-1, 446/02-342-1 

  الطراونة، دمحم   .3820
دمحم / دراسة في النص و التطبیق و موقف األردن من نظامھا األساسي ] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص239 -. 2014, دار الخلیج للنشر و التوزیع: عمان  - . الطراونة
 ??????? :? .- ? : .219 - 249 . 

420/01-341-1, 420/02-341-1 



  الطراونة، دمحم   .3821
 -. دمحم الطراونة/ النص و آلیات التطبیق على الصعید الوطني األردني ] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض:  .ص224 -. 2014, مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان: عمان 
??????.?- ?151-159 

1153/01-341-1, 1153/02-341-1 

م  1269 - 715/ ه  668 -96الضرائب في المغرب اإلسالمي منذ عھد الوالة حتى سقوط الموحدین   .3822
  .سم 24; . إیض. : ص 318 -. 2013, دار بھاء الدین للنشر والتوزیع: الجزائر  -. ]نص مطبوع[

 9789931322474ك .م.د.ر -. 278 -  237. : ? -. ?: ????????????  236 - 211. : ? -. ?: ??????? 

225/01-343-1, 225/02-343-1 

  الصرایرة ، إبراھیم صالح   .3823
 -. إبراھیم صالح الصرایرة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مشروعیة اإلضراب و أثره في العالقات التعاقدیة 

  .سم24; . إیض. : ص 446 -. 2012, دار وائل: عمان 
 9789957910242ك .م.د.ر - .  446 - 423. : ? -. ?: ???????????? 

582/01-342-1, 582/02-342-1 

  الصرایرة، مصلح ممدوح   .3824
 - الضبط اإلداري  -التنظیم اإلداري  -مبادئ القانون اإلداري : الكتاب األول] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

. : ص 360 -. 2014, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 2.ط -. مصلح ممدوح الصرایرة /المرفق العام 
  .سم 24; . إیض

 9789957167837ك .م.د.ر - .  360 - 355.: ? -? : ????????????

529.1/01-342-1, 529.1/02-342-1 

. ص 326 -. 2010جانفي , اإلسالمیةكلیة العلوم : الجزائر  -. The Path] = نص مطبوع[الصراط   .3825
  .سم 24; . إیض: 
  الصراط=  11114312د .م.د.ر

 ISSN 11114312, 2010جانفي , 20.ع, الصراط: في 

20/01 340-64- ع /P 

  عبد الباسط عبد الواسع , الضراسي  .3826
 -. الواسع الضراسيعبد الباسط عبد / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني إلتفاق التحكیم 

  .سم24; مجلد . : ص 230 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 1.ط
 ???????????? :?- ? :207-219 

316/01-347-1, 316/02-347-1 

  عباس , الصراف  .3827
 -. جورج حزبون, عباس الصراف/ نظریة الحق  - نظریة القانون ] : نص مطبوع[المدخل إلى علم القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 294 -. 2005, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 ???????????? : ?- ? :.280 - 284 

66/01-340-1, 66/02-340-1 



  مصطفى محمود , الشربیني  .3828
 - . مصطفى محمود الشربیني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[بطالن إ جراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص1370 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة: سكندریة اإل
 8155328977ك .م.د.ر -. 1356 - 1337.: ? - . ?: ????????????. 

145/01-342-1, 145/02-342-1 

  لطفي , الشربیني  .3829
 - . 1.ط -. لطفي الشربیني. / أحكام وتشریعات األمراض النفسیة] : نص مطبوع. [الطب النفسي والقانون

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : بیروت
 5025318977ك .م.د.ر -. 142-147:?-?: ????????????  148-193: ? - ? : ??????? 

81/01-344-1 

  لطفي , الشربیني  .3830
لطفي / عربي  -إنجلیزي :  ]نص مطبوع[حسین عبد الرزاق الجزائري ; موسوعة شرح المصطلحات النفسیة

 440 -. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: بیروت  -. 1.ط -. حسین عبد الرزاق الجزائري; الشربیني
 .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص

D3677 

  عماد , الشربینى  .3831
. عماد الشربینى/ عقد النقل  - ت نظام الشركا -نظام البنوك ] : نص مطبوع[ 1999القانون التجاري الجدید لسنة 

 .سم24; ص  399 -. 2002, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -

500/01-346-1, 500/02-346-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3832
) : م.د(  -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

  .سم 23; . ص 310 - . 1999, موسوعات القانونیةالمركز الدولي لل
 4077919977ك .م.د.ر

790.1/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3833
جمیع الدوائر المدنیة والتجاریة والعمال واألحوال ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

 305 -. 1999, المركز الدولي للموسوعات القانونیة) : م.د(  -. عبد المنعم الشربیني/ الشخصیة واإلیجارات 
 .سم 24; . ص

790.3/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3834
) : م.د(  -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدارالثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

  .مس 24; . ص 311 - . 1999, المركز الدولي للموسوعات القانونیة
 071119977ك .م.د.ر

790.5/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3835
, المركز الدولي للموسوعات القانونیة) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني] : ... / نص مطبوع[الموسوعة الشاملة 



  .سم 24; . ص 617 -. 1999
 3071219977ك .م.د.ر

790.6/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3836
, المركز الدولي للموسوعات القانونیة) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني] : ... / نص مطبوع[موسوعة الشاملة ال

  .سم 24; . ص 320 -. 1999
 1071319977ك .م.د.ر

790.7/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3837
, مركز الدولي للموسوعات الدولیةال) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني] : ... / نص مطبوع[الموسوعة الشاملة 

  .سم 24; . ص 631 -. 1999
 071419977ك .م.د.ر

790.8/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3838
المركز ) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة ألحكام النقض 

  .سم 24; . ص 307 -. 1999, الدولي للموسوعات القانونیة
 2073519977ك .م.د.ر

790.9/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3839
المركز الدولي ) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ اإلٌصدار الثاني ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة 

  .سم 24; . ص 303 -. 1999, للموسوعات القانونیة
 0073619977ك .م.د.ر

790.11/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3840
المركز الدولي ) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة 

 .سم 24; . ص 305 -. 1999, للموسوعات القانونیة

790.13/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3841
المركز الدولي ) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة ألحكام 

  .سم 24; . ص 292 -. 1999, للموسوعات القانونیة
 9737019977ك .م.د.ر

790.14/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3842
المركز ) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة إلحكام النقض 

  .سم 24; . ص 297 -. 1999, الدولي للموسوعات القانونیة
 6078019977ك .م.د.ر



790.15/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3843
: القاھرة  -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

  .سم 24; . ص 302 - . 1994, القانونیةالمركز الدولي للموسوعات 
 6078119977ك .م.د.ر

790.16/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3844
المركز الدولي ) : م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ الفھرس الشامل ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة ألحكام 

  .سم 24; . ص 599 -. 1999, للموسوعات القانونیة
 8091119977ك .م.د.ر

790.18/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3845
جمیع الدوائر المدنیة والتجاریة والعمال واألحوال ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

 600 -. 1999, المركز الدولي للموسوعات القانونیة) : م.د(  -. عبد المنعم الشربیني/ الشخصیة واإلیجارات 
  .سم 24; . ص

 9069019977ك .م.د.ر

790.4/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3846
) : م.د(  -. عبد المنعم الشربیني/ اإلصدار الثاني ] : نص مطبوع... [الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

  .سم 24; . ص 287 - . 1999, المركز الدولي للموسوعات القانونیة
 1083919977ك .م.د.ر

790.17/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3847
عبد / الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع الدوائر الجنائیة 

 .سم 24; . ص 743 - . 1991, )ن .د) : ( م .د(  -. المنعم الشربیني

791.2/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3848
عبد / الجزء الرابع ] : نص مطبوع[لشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع الدوائر الجنائیة الموسوعة ا

 .سم 24; . ص 666 - . 1993, )ن.د) : ( م.د(  -. المنعم الشربیني

791.4/01-347-1 

  عبد المنعم , الشربیني  .3849
/ الجزء الخامس ] : نص مطبوع[لجنائیة الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع الدوائر ا

 .سم 24; . ص 604 -. 1994, )ن.د) : ( م.د(  -. عبد المنعم الشربیني

791.5/01-347-1 



  عبد المنعم , الشربیني  .3850
عبد / الجزء األول ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض الصادرة من جمیع الدوائر الجنائیة 

 .سم 24; . ص 829 - . 1990, )ن.د) : ( م.د(  -. الشربینيالمنعم 

791.1/01-347-1, 791.1/02-347-1 

 الشربیني، لطفي   .3851
Interpretation of psychological expressions [Texte imprimé] : English - Arabic = 

دار النھضة الجزائریة: ت بیرو -. لطفي الشربیني/ عربي  -إنجلیزي :موسوعة شرح المصطلحات النفسیة  , 
[s.d]. - P.437 : ill. ; 24 cm. 
index alph 

D. 423-06/01 

  الشربیني، عبد المنعم   .3852
جمیع الدوائر المدنیة والتجاریة والعمال واألحوال ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

الجزء : نوفمبر حتى دیسمبر السنة السادسة والثالثون من :  1985اإلصدار الثاني : الشخصیة واإلیجارات 
  .سم 24; . إیض. : ص 616 -. 1999, )ن.د) : (م .د(  -. عبد المنعم الشربیني/ الثاني 

 9771907794ك .م.د.ر

790.2/01-347-1 

  الشربیني، عبد المنعم   .3853
لمدنیة والتجاریة والعمال واألحوال جمیع الدوائر ا] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

الجزء الثاني : من أبریل حتى دیسمبر السنة الحادیة واألربعون: 1990: اإلصدار الثاني : الشخصیة واإلیجارات 
  .سم 23; . إیض. : ص 599 -. 1999, )ن.د) : (م.د( -. عبد المنعم الشربیني/ عشر 

 9771907360ك .م.د.ر

790.12/01-347-1 

  ربیني، عبد المنعم الش  .3854
جمیع الدوائر المدنیة والتجاریة والعمال واألحوال ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة ألحكام محكمة النقض 

عبد / الجزء العاشر : من مایو حتى دیسمبر السنة األربعون :  1989اإلصدار الثاني : الشخصیة واإلیجارات
  .سم 23; . إیض. : ص 605 -. 1999, )ن.د) : (م.د( -. المنعم الشربیني

 9771907352ك .م.د.ر

790.10/01-347-1 

  عدنان إبراھیم , السرحان  .3855
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. عدنان إبراھیم السرحان/ العقود المسماة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم24; . غالف ملون. : ص 252 -. 2007, التوزیع
 8159169957ك .م.د.ر

681/01-346-1, 681/02-346-1 

  عدنان إبراھیم , السرحان  .3856
عدنان إبراھیم / دراسة مقارنة ) : اإللتزامات ( مصادر الحقوق الشخصیة] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

. ص 578 -]. ت.د[, 2005] : م.د: [دار الثقافة للنشر و التوزیع : عمان  -. 1.ط - . خاطر نوري حمد, السرحان
 .سم24; الف ملون غ: 



492/01-347-1, 492/02-347-1 

  دمحم إبراھیم , الشریدة  .3857
 - . 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . دمحم إبراھیم الشریدة] / نص مطبوع[حق الدفاع أمام القضاء المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 321
 9773502855ك .م.د.ر - . 1-8: ? -?: ???????  300-315: ? -?: ???????????? 

593/01-347-1, 593/02-347-1 

  الشریف ، شمس الدین بشیر   .3858
 -. شمس الدین بشیر الشریف] / نص مطبوع. [الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة بین النظریة والتطبیق

  .سم 24; . إیض. : ص 227 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9789777290036ك .م.د.ر - . 221 - 203: ?  -? : ???????????? 

211/01-344-1, 211/02-344-1 

  أشرف عبد المحسن , الشریف  .3859
 - . 1.ط -. أشرف عبد المحسن الشریف/ المعاییر واإلجراءات ] : نص مطبوع[تقییم الوثائق األرشیفیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2002, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
????? ??????? :?-  ? :.205 - 211  ??????? : ? -? : .214 - 248 

95/01-020-1 

  حامد , الشریف  .3860
، جنایات 1994لسنة  4جنایات األمر العسكري رقم : یتضمن تفصیال شرح ] : نص مطبوع[جنایات المباني 

، جنایات البناء على 1983لسنة  30المعدل بالقانون رقم  1976لسنة  106البناء بدون ترخیص في القانون رقم 
دلر المطبوعات : اإلسكندریة  - . 1.ط -. حامد الشریف... / 1966لسنة  56األرض الزراعیة القانون رقم 

  ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( -. سم 24; . إیض. : ص 378 -. 1995, الجامعیة
 977008199×ك .م.د.ر - . 372 - 369.: ? -? : ????????????

119/01-345-1, 119/02-345-1 

  حامد , الشریف  .3861
شاملة موضوع سلطة المحكمة الجنائیة عند نظر الدفع و ] : نص مطبوع[نظریة الدفوع أمام القضاء الجنائي 

موضوع طلبات الدفاع وأیضا كافة الدفوع التي تثار في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائیة في ضوء 
  .سم 24; . إیض. : ص 575 -. 2003, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. حامد الشریف. / ة النقضرقابة محكم

 9775237475ك .م.د.ر - . 565 - 563.: ? -? : ????????????

131/01-345-1, 131/02-345-1 

  حامد , الشریف  .3862
بتعدیل قانوني اإلجراءات الجنائیة  1998لسنة  174الدفوع في الجنحة المباشرة في ضوء القانون الجدید رقم 

دراسة فقھیة قضائیة موسعة تشمل دفوع الدعوى الجنائیة التي تثار بصدد اإلدعاء ] : نص مطبوع[والعقوبات 
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. حامد الشریف... / المباشر وتعدیالت القانون الجدید بصدد جواز الحضور أمام المحكمة 

 .سم 24; . إیض. : ص 524 - . 1999, دار الفكر الجامعي

68/01-345-1, 68/02-345-1 

  حامد , الشریف  .3863
دار . : اإلسكندریة -. حامد الشریف. / بین النظریة والتطبیق] : نص مطبوع. [شیك الضمان والودیعة واإلئتمان



  .سم 24; . إیض. : ص 173 -. 1997, الفكر الجامعي
 ???????????? : ?-  ? :161 - 169 

48/01-346-1, 48/02-346-1 

  حامد , الشریف  .3864
دراسة تفصیلیة شاملة و تطبیقیة لكافة أنواع الدفوع التي تثار في ] : نص مطبوع[نظریة الدفوع في المخدرات 

  .سم 23; . إیض. : ص 778 -. 1998, دار الكتب القانونیة: مصر  -. حامد الشریف....... / جرائم 
 5335237977ك .م.د.ر -.  762 - 609.: ? -. ?: ??????? 

65/01-347-1, 65/02-347-1 

  حامد , الشریف  .3865
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 3.ط -. حامد الشریف] / نص مطبوع[فن المرافعة أمام المحاكم الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 -. 1999
 5235160977ك .م.د.ر

71/01-347-1, 71/02-347-1 

  حامد , الشریف  .3866
دراسة تحلیلیة تطبیقیة لقانون الطعن بالنقض في المواد الجنائیة مع أحدث أحكام ] : نص مطبوع[النقض الجنائي 

; . إیض. : ص 1024 -. 1999, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . حامد الشریف/ محكمة النقض وآراء الفقھ 
  .سم 25

 ??????? :? .- ?:.973 - 993  . ???????????? :? .-  ? :994 - 1011 . 

100/01-347-1, 100/02-347-1 

  حامد , الشریف  .3867
 1997لسنة  46طبقا ألخدث التعدیالت بقرار الصحة و السكان رقم ] : نص مطبوع[الدفوع في المخدرات 

. : ص 812 -. 2001, القانونیةدار الكتب : مصر  -. حامد الشریف............ / بتعدیل بعض الجداول الملحقة
  .سم24; . إیض

 9775237653ك .م.د.ر -.  804 - 607.: ? -. ?: ??????? 

155/01-347-1, 155/02-347-1 

  حامد , الشریف  .3868
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . حامد الشریف/ أمام القضاء الجنائي ] : نص مطبوع[الدفوع في النصب 

 .سم24; . إیض. : ص 544 -. 2004

204/01-347-1, 204/02-347-1 

  حامد , الشریف  .3869
أحكام  -یتناول تفصیال المذكلرات الجنائیة ] : نص مطبوع[كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجنائي 

 ;. ص 1300 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. حامد الشریف................ / وقواعد 
  .سم24

 2985160977ك .م.د.ر

355/01-347-1, 355/02-347-1 



  حامد , الشریف  .3870
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. حامد الشریف] / نص مطبوع[كنوز المرافعات الشفویة أمام القضاء الجنائي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 890 -. 2007, الجامعي
 0047379977ك .م.د.ر

512/01-347-1, 512/02-347-1 

  حامد , الشریف  .3871
, دار الكتب القانونیة: مصر  -. حامد الشریف] / نص مطبوع[صیغ ونماذج الطعن بالنقض في المواد الجنائیة 

  .سم24; مجلد . : ص 1042 -. 2000
 5645237977ك .م.د.ر

788/01-347-1, 788/02-347-1 

  عمرو واصف , الشریف  .3872
 - . سمیر عالیة, عمرو واصف الشریف/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلحتیاطي  النظریة العامة في التوقیف

  .سم 24; . ص 661 - . 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت
 ???????????? : ?- ? :.622 - 636. 

404/01-345-1, 404/02-345-1 

  عبد هللا دمحم , الشریف  .3873
 -. عبد هللا دمحم الشریف/ الطالب في كتابة األبحاث و الرسائل العلمیة  دلیل] : نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 219 - . ت.د, مكتبة مطبعة اإلشعاع: اإلسكندریة 
 ???????????? : ?-  ? :.185 - 201  ????????? ????? : ?- ?.202  - 219 

91/01-001.4-1, 91/02-001.4-1 

   عبد هللا دمحم, الشریف  .3874
, مؤسسة الثقافة الجامعیة) : م.د( -. عبد هللا دمحم الشریف] / نص مطبوع[مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 521 -). ت.د(
 ???????????? : ?- ? : .461 - 521 

85/01-020-1 

  محمود عبد الرحیم , الشریفات  .3875
. 1.ط -. محمود عبد الرحیم الشریفات/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التراضي في تكوین العقد عبر اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 - . 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -
 8447169957ك .م.د.ر -. 227-240: ? -?: ???????????? 

894/01-346-1, 894/02-346-1 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. ]نص مطبوع[ الضرر البیئي وتعویضھ في المسؤولیة المدنیة  .3876
  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2013

 9786144013793ك .م.د.ر -. 186 - 179: ????????????

188/01-344-1, 188/02-344-1 



  محمود علي , السرطاوي  .3877
الفكرناشرون و دار. : عمان -. محمود علي السرطاوي] / نص مطبوع. [شرح قانون األحوال الشخصیة

 .سم24; . إیض. : ص415 -. 2007, موزعون

188/01-346-1, 188/02-346-1 

  محمود علي , السرطاوي  .3878
دار الفكر ناشرونو : عمان  -. 01.ط -. محمود علي السرطاوي] / نص مطبوع[التحكیم في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 72 -. 2007, موزعون
???????????? :?  ? :65 - 79  

 9957074911ك .م.د.ر -. 2007: لیسانس 

658/01-347-1, 658/02-347-1 

  محمود علي , السرطاوي  .3879
دار الفكر : عمان  -. 1.ط -. محمود علي السرطاوي/ الزواج والطالق ] : نص مطبوع[فقھ األحوال الشخصیة 

  .سم 25; مجلد . : ص 264 - . 2008, ناشرون وموزعون
 9789957073588ك .م.د.ر - . 263 - 259.: ? -.?: ????????????

1049/01-346-1, 1049/02-346-1 

  طالب نور , الشرع  .3880
 - . 2008, دار وائل للنشر و التوزیع. : عمان -. 1.ط -. طالب نور الشرع] / نص مطبوع. [الجریمة الضریبیة

  .سم 24; . إیض. : ص 259
 9957116592ك .م.د.ر -. 251-259: ? -?: ???????????? 

127/01-343-1, 127/02-343-1 

  حازم دمحم , الشرعة  .3881
التقاضي اإللكتروني والمحاكم اإللكترونیة كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنیة وكفرع من فروع القانون بین 

 -. 2010, لنشر والتوزیعدار الثقافة ل: عمان  - . 1.ط -. حازم دمحم الشرعة] / نص مطبوع[النظریة والتطبیق 
  .سم 24; . إیض. : ص 222

 9957165543ك .م.د.ر - . 213 - 165: ?  - ? : ???????  222 - 219: ?  -? : ???????????? 

684/01-347-1, 684/02-347-1 

  الششتاوي ، سمیر   .3882
سمیر / لسنوات الماضیة األسئلة التي وردت في ا] : نص مطبوع[نماذج اختبارات النیابة العامة و إجاباتھا 

  .سم24; . إیض. : ص 92 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . الششتاوي
 9789775155160ك .م.د.ر

904/01-347-1, 904/02-347-1 

  الششتاوي، سمیر   .3883
 -. ويسمیر الششتا/ إعداد رسائل الماجستیر و الدكتوراه ] : نص مطبوع[كیف تكتب بحثا في القانون 

  .سم 20; . إیض. : ص 100 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 9789775155177ك .م.د.ر -. 100 - 82: ?  -? : ????????????

135/01-001.4-1, 135/02-001.4-1 



  علي یوسف , الشكري  .3884
علي ... / -طوكیو-ورمبرجن-دراسة في محكمة یبزج] : نص مطبوع[القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر 

; غالف مصور و ملون . : ص 396 -. 2005, إیتراك للنشر و التوزیع: مصر  - . 1.ط -. یوسف الشكري
  .سم24

 4014383977ك .م.د.ر -. 286-291: ?-?: ???????????? 

995/01-341-1, 995/02-341-1 

  علي یوسف , الشكري  .3885
إیتراك للطباعة : القاھرة  -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[الجدید اإلرھاب الدولي في ظل النظام العالمي 

 .سم 24; غالف مصور . : ص 240 -. 2008, و النشر

502/01-341-1 

  علي یوسف , الشكري  .3886
, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط - . علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر 

  .سم24; . إیض:  .ص 320 -. 2008
 9789957163570ك .م.د.ر -. 231-314: ? -?: ???????  315-320: ? -?: ????????????

370/01-341-1, 370/02-341-1 

  علي یوسف , الشكري  .3887
. : ص 184 -. 2008, دارأسامة: عمان  -. 1. ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[اإلرھاب الدولي 

  .سم24; . إیض
????????? ??? :?-? :177-182 

395/01-341-1, 395/02-341-1 

  علي یوسف , الشكري  .3888
إیتراك : القاھرة  - . 1.ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[مبادىء القانون الدستوري و النظم السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 537 -. 2004, للنشر و التوزیع
 2895723977ك .م.د.ر - . 530 - 513.: ? - . ?: ?????? ?????? 

104/01-342-1, 104/02-342-1 

  علي یوسف , الشكري  .3889
دار أسامة للنشر : عمان  -. 1.ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في ظل العولمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2006, والتوزیع
???????????? : ?-  ? :229 - 236 .??????? : ? -  ? :188 - 228. 

326/01-341-1, 326/02-341-1 

  علي یوسف , الشكري  .3890
 -. 2011, دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 472
 9789957247027ك .م.د.ر - . 467 - 463.: ? -? : ????????????

711/01-341-1, 711/02-341-1 



  علي یوسف , الشكري  .3891
, دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[مبادئ القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2011
 9789957247034ك .م.د.ر - . 376 - 361.: ? -? : ????????????

445/01-342-1, 445/02-342-1 

  یوسف علي , الشكري  .3892
دار صفاء للنشر : عمان  - . 1.ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[الوسیط في األنظمة السیاسیة المقارنة 

  .سم 24; . إیض. : ص 639 -. 2011, مؤسسة دار الصادق الثقافیة: العراق ; والتوزیع 
 9789957247058ك .م.د.ر - .  369 - 613.: ? -. ?: ????????????

438/01-342-1, 438/02-342-1 

  الشكري، علي یوسف   .3893
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. علي یوسف الشكري] / نص مطبوع[مباحث في الدساتیر العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 488 -. 2014, الحقوقیة
 9786144015650ك .م.د.ر - .  480 - 478.: ? -? : ????????????

482/01-342-1, 482/02-342-1 

  الشكري، عادل یوسف   .3894
منشورات : بیروت  -. 1.ط -. عادل یوسف الشكري] / نص مطبوع[مباحث معمقة في فقھ اإلجراءات الجزائیة 

  .سم 24; . إیض:  301 -. 2014, الحلبي الحقوقیة
 9786144014509ك .م.د.ر - .  295 - 283.: ? -. ?: ????????????

906/01-347-1, 906/02-347-1 

  شكري،علي یوسف ال  .3895
علي / دراسة في الشریعة اإلسالمیة و المواثیق الدولیة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین النص و التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 - . 2011, دار وفاء للنشرو التوزیع: عمان  -. یوسف الشكري
 9789957247065ك .م.د.ر

857/01-341-1, 857/02-341-1 

  لح خلیل الصقور، صا  .3896
دار أسامة للنشر و : عمان  - . صالح خلیل الصقور] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة اإلنسانیة و اإلعالم الدولي 

  .سم25; . إیض. : ص256 -. 2016, التوزیع 
 9789957226503ك .م.د.ر - . 253-256? -?.??????

1151/01-341-1, 1151/02-341-1 

  إیھاب فوزى , السقا  .3897
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . إیھاب فوزى السقا] / نص مطبوع[لتزویر في المحررات اإللكترونیة جریمة ا
  .سم 24; . إیض. : ص 98 -. 2008, الجدیدة

 ???????????? : ? ? :.87 - 94 

633/01-345-1, 633/02-345-1 



  الشقاني، عبد هللا شحاتھ   .3898
دراسة : اإلنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة ] : نص مطبوع[مبدأاإلشراف القضائي على اإلقتراع العام 

 - . سم 24; . إیض. : ص 752 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد هللا شحاتھ الشقاني/ مقارنة 
  ).الكتب القانونیة(

 475104977ك .م.د.ر - . 729 - 704.: ? -. ?: ???????????? 

204/01-342-1, 204/02-342-1 

  الشقحاء، فھد بن دمحم   .3899
: دار الحامد للنشر والتوزیع : عمان  - . فھد بن دمحم الشقحاء/ تصور شامل ] : نص مطبوع[األمن الوطني 

  .سم 24; . إیض. : ص 129 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع
 9789960951546ك .م.د.ر - .  169 - 161.: ? -. ?: ????????????

210/01-344-1, 210/02-344-1 

  أحمد السعید , الزقرد  .3900
. أحمد السعید الزقرد] / نص مطبوع. [تعویض ضحایا مرض اإلیدز و إلتھاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث

  .سم24; . إیض. : ص 142 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -
 ???????????? :?-? :127-137 

71/01-344-1, 71/02-344-1 

  أحمد السعید , الزقرد  .3901
اإلتجاھات الحدیثة في القانون المقارن و مدى ] : نص مطبوع[تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرھاب 

 219 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. أحمد السعید الزقرد/ اإلستفادة منھا بالقانون المصري 
  .سم 24; . إیض. : ص

??????? ????? : ?- ? :.205 -215 . 

422/01-345-1, 422/02-345-1 

  أحمد السعید , الزقرد  .3902
دار : القاھرة  -. أحمد السعید الزقرد] / نص مطبوع[الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة و المضللة 

  .سم24; غالف مصور . : ص 347 - . 2007, الجامعة الجدیدة للنشر
 5232328977ك .م.د.ر

593/01-346-1, 593/02-346-1 

  ھاني إبراھیم , الشعالن  .3903
لسنة  22البسیط في شرح نظام اإلیداع القانوني للمصنفات وفقا ألحكام قانون حمایة حق المؤلف األردني رقم 

:  .ص 230 -. 2007, دار دجلة: عمان  -. 1. ط  -. ھاني إبراھیم الشعالن] / نص مطبوع. [و تعدیالتھ 1992
  .سم  24; إیض 

 9789957710217ك .م.د.ر - . 73-230.:????? ? ?

941/01-346-1, 941/02-346-1 

  محمود مصطفى , الزعاریر  .3904
دراسة قانونیة إقتصادیة تطبیقیة لخصخصة المشروعات العامة في األردن ] : نص مطبوع[سیاسة التخاصیة 

 24; . إیض. : ص 269 -. 2004, افة للنشر والتوزیعدار الثق: عمان  -. محمود مصطفى الزعاریر/ ومصر 
  .سم

 9957160265ك .م.د.ر - . 250 - 242: ?  - ? : ???????  263 - 251: ?  -? : ???????????? 



1024/01-346-1 

  مخلد إبراھیم , الزعبي  .3905
السلطات  - لحریات في الحقوق الدستوریة و القانونیة و ا] : نص مطبوع[سؤاال و جوابا  765حقوق المواطن 

  .سم 24; . إیض. : ص 550 -. 2005, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. مخلد إبراھیم الزعبي......... / الثالث 
 ??????????? :? .- ? :.526 -530  . ??????? :? . - ? :.531 - 550 . 

129/01-342-1, 129/02-342-1 

  مخلد إبراھیم , الزعبي  .3906
, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط - . مخلد إبراھیم الزعبي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الوظیفة جریمة إستثمار 

  .سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2011
 9789957161491ك .م.د.ر - . 254 - 245.: ? -? : ????????????

762/01-345-1, 762/02-345-1 

  دمحم یوسف , الزعبي  .3907
, )ن.د. : (عمان -. دمحم یوسف الزعبي. / شرح عقد البیع في القانون المدني] : نص مطبوع. [العقود المسماة

  .سم 24; . إیض. : ص 576 -. 2004
 ???????????? :? .- ? :.551 - 556 

345/01-346-1, 345/02-346-1 

  دمحم داود , الزعبي  .3908
: عمان  -. 1.ط -.  داود الزعبيدمحم] / نص مطبوع[دعوى بطالن حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 384 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع
 9957166250ك .م.د.ر - . ??????? -?????? ??????  - ???????  -??????? 

673/01-341-1, 673/02-341-1 

  ابراھیم , الزعبي  .3909
مذھب ھیجل ومذھب الشرح  -مذھبي أوستن وكلسن  - ن مذاھب القانو] : نص مطبوع[مناھج البحث في القانون 

. موفق سمور المحامید, ابراھیم الزعبي... / مذھب جیني  -المذاھب الواقعیة والنظریة الماركسیة  -على المتون 
  ).416; المكتبة القانونیة ( -. سم 24; . ص 160 -. 2001, ]ن.د: [دار العلمیة ; دار الثقافة : عمان  -

??????????? :?-? :151-155 

74/01-340-1, 74/02-340-1 

  جمال , الزعبي  .3910
تعریف جریمة اإلفتراء ، ] : نص مطبوع[النظریة العامة لجریمة اإلفتراء في الفقھ والقانون والقضاء المقارن 

... / ذبةوتطورھا التاریخي، وتمییزھا عن إختالق الجرائم، وإزعاج السلطات، والذم وشھادة الزور والیمین الكا
  .سم 25; . إیض. : ص 503 - . 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. جمال الزعبي

???????????? : ?- ? :.473 - 484. 

170/01-345-1, 170/02-345-1 

  جالل دمحم , الزعبي  .3911
أسامة أحمد , جالل دمحم الزعبي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جرائم تقنیة نظم المعلومات اإللكترونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 336 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . المناعسة
 9957165574ك .م.د.ر - . 327 - 299: ?  - ? : ???????  336 - 331: ?  -? : ???????????? 



747/01-345-1, 747/02-345-1 

  خالد , الزعبي  .3912
المركز العربي للخدمات : عمان  -. خالد الزعبي] / نص مطبوع[نظم السیاسیة مبادىء القانون الدستوري وال

  .سم 24; . إیض. : ص 148 -. 1996, الطالبیة
. ???????????? : ? - ? :143 - 145 

40/01-342-1, 40/02-342-1 

  عوض أحمد , الزعبي  .3913
األحكام و طرق  - التقاضي  -  اإلختصاص -التنظیم القضائي ] : نص مطبوع[أصول المحاكمات المدنیة 

غالف . : ص 376 - . 2006, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  - . 2.ط - . عوض أحمد الزعبي........ / الطعن
  .سم 24; ملون 

 0310119957ك .م.د.ر

395.1/01-347-1, 395.1/02-347-1 

  عوض أحمد , الزعبي  .3914
; دار إثراء للنشر والتوزیع : األردن  -. 01.ط -. الزعبيعوض أحمد ] / نص مطبوع[مدخل إلى علم القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 342 -. 2010, مكتبة الجامعة: الشارقة 
 9789957780104ك .م.د.ر - . 342 - 339.: ? -? : ???????????? 

158/01-340-1, 158/02-340-1 

  علي أحمد , الزعبي  .3915
الدار : عمان  -. 1.ط -. علي أحمد الزعبي/ دراسة مقارنة ] : ص مطبوعن[أحكام المصادرة في القانون الجنائي 

  ).449; الرسائل القانونیة ( - . سم 24; . ص 168 -. 2002, العلمیة للنشر و التوزیع
??????? : ? - ? :.159 - 164  ???????????? : ? - ? :.137-157 

436/01-345-1, 436/02-345-1 

  علي أحمد , الزعبي  .3916
] : نص مطبوع[األحكام وطرق الطعن  -التقاضي  -اإلختصاص  - التنظیم القضائي : ل المحاكمات المدنیة أصو

  .2002, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 02.ط -. علي أحمد الزعبي/ الجزء الثاني : دراسة مقارنة : 
 9957113100ك .م.د.ر - . 979 - 965?  -? : ???????????? 

395.2/01-347-1, 395.2/02-347-1 

  الزعبي، مھند صالح   .3917
دراسة مقارنة بین ] : نص مطبوع[النظام القانوني لتأمین إصابات العمل في قانون الضمان اإلجتماعي األردني 

; . إیض. : ص678 -. 2013, دار یافا العلمیة: مصر  -. مھند صالح الزعبي/ القانون المصري و الفرنسي 
  .سم24

 9789957537593ك .م.د.ر - .  671 - 647.: ?  -. ?: ??????????? 

228/01-344-1, 228/02-344-1 

  الزعبي، خالد حمیدي   .3918
فخري عبد الرزاق / الجرائم الواقعة على األشخاص ] : نص مطبوع[القسم الخاص : شرح قانون العقوبات 

 25; . إیض. : ص 416 -. 2009, والتوزیعدار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. خالد حمیدي الزعبي; الحدیثي



  ).3الموسوعة الجنائیة ( - . سم
 9957164416ك .م.د.ر - . 416 - 409: ?  -? : ???????????? 

624/01-345-1, 624/02-345-1 

  ھاني سلیمان , الطعیمات  .3919
 -. 2006, الشروق دار: عمان  -. ھاني سلیمان الطعیمات] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص  414
 9957001337ك .م.د.ر

521/01-341-1, 521/02-341-1 

  السعدون الحسیني، عمار التركي   .3920
 - . 1.ط -. عمار التركي السعدون الحسیني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجرائم الماسة بالشعور الدیني 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144012673ك .م.د.ر - . 203 - 189.: ? -. ?: ????????????

958/01-345-1, 958/02-345-1 

  سعد , السعدني  .3921
معلقا علیھا ] : نص مطبوع[ 2000موسوعة القوانین الجنائیة الخاصة بأحدث التعدیالت الصادرة حتى عام 

 - . 2.ط - . سعد السعدني/ محكمتي النقض والدستوریة العلیا والقیود واألوصاف بأحدث األحكام الصادرة من 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 811 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 9770302929ك .م.د.ر

114/01-345-1, 114/02-345-1 

  السعدني، عبد الرحمن دمحم   .3922
عبد الملك طھ عبد , ثناء ملیجي السید عودة, عبد الرحمن دمحم السعدني] / مطبوع نص[مدخل إلى البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 234 -. 2012, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. الرحمن
 9789773502974ك .م.د.ر - . 234 - 229.: ? -. ?: ???????????

142/01-001.4-1, 142/02-001.4-1 

   السعداوي ، مصطفى  .3923
دراسة مقارنة في القوانین العربیة ] : نص مطبوع[األحكام الموضوعیة والقواعد اإلجرائیة لمكافحة اإلرھاب 

  .سم 25; . إیض. : ص 410 -. 2017, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . مصطفى السعداوي/ والقانون الفرنسي 
 9789773507329ك .م.د.ر - . 404 - 375. : ? -. ?: ???????????? 

1023/01-347-1, 1023/02-347-1 

  السعداوي، مصطفى   .3924
/ األحكام الموضوعیة والجوانب اإلجرائیة ] : نص مطبوع[المواجھة الجنائیة لجریمة إفساد الحیاة السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 634 -. 2016, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 1.ط -. مصطفى السعداوي
 9789773507138ك .م.د.ر - . 629 - 589.: ?-. ?: ????????????

1111/01-345-1, 1111/02-345-1 

  السعداوي، مصطفى   .3925
دراسة نقدیة تحلیلة تطبیقیة لموقف الفقھ والقضاء ] : نص مطبوع[المواجھة الجنائیة للجرائم غیر العمدیة 



. : ص 386 -. 2016, ار الكتاب الحدیثد: القاھرة  - . 1.ط - . مصطفى السعداوي/ المقارن مع القانون الفرنسي 
  .سم 24; . إیض

 9789773506711ك .م.د.ر - . 379 - 365.: ?-. ?: ????????????

1110/01-345-1, 1110/02-345-1 

  السعداوي، مصطفى   .3926
مصطفى ] / نص مطبوع[اإلصالح التشریعي للجرائم الواقعة على الحقوق السیاسیة بین الواقع والمأمول 

  .سم 24; . إیض. : ص 450 - . 2016, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 1.ط - . اويالسعد
 9789773506643ك .م.د.ر

657/01-341-1, 657/02-341-1 

  السعداوي، مصطفى   .3927
دراسة فقھیة قضائیة تطبیقیة معاصرة في ضوء قواعد ومبادئ ] : نص مطبوع[التعذیب واإلختفاء القسري 

. : ص 168 -. 2016, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . 1.ط -. مصطفى السعداوي/ ات الدولیة القانون واإلتفاقی
  .سم 24; . إیض

 9789773506582ك .م.د.ر - . 165 - 157.: ?. ?: ????????????

756/01-345-1, 756/02-345-1 

  فؤاد قاسم مساعد قاسم , الشعیبي  .3928
........... / دراسة مقارنة بین القانون والشریعةاإلسالمیة ] : وعنص مطب[المقاصة في المعامالت المصرفیة 

غالف . : ص 434 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. فؤاد قاسم مساعد قاسم الشعیبي
  .سم24; ملون ومصور 

 ???????????? : ?-  ? :387 - 413 

660/01-346-1, 660/02-346-1 

  صبري  السعدي ، دمحم  .3929
المسؤولیة : مصادر اإللتزام : النظري العامة لإللتزامات ] : نص مطبوع[الواضح في شرح القانون المدني 

دار : الجزائر  -. دمحم صبري السعدي/ دراسة مقارنة في القوانین العربیة : الفعل المستحق للتعویض : التقصیریة 
  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2011, الھدى للنشر والتوزیع

 9789947263822ك .م.د.ر

1477/01-346-1, 1477/02-346-1 

  السعید یوسف، أكمل یوسف   .3930
دار : اإلسكندریة  -. أكمل یوسف السعید یوسف] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألطفال من اإلستغالل الجنسي 

  .سم 24; . إیض. : ص 852 -. 2013, الجامعة الجدیدة
 9776410954ك .م.د.ر - .  840 - 785 .:? ? : ???????????? 

927/01-345-1, 927/02-345-1 

  دمحم , السعید رشدي  .3931
: اإلسكندریة  -. دمحم السعید رشدي/ و مدى حجیتھا في اإلثبات ] : نص مطبوع[التعاقد بوسائل اإلتصال الحدیثة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 267 -. 2008, منشأة المعارف
 ???????????? : ? .- ? :.246 - 259 . 

242/01-347-1, 242/02-347-1 



  دمحم صبري , السعدي  .3932
دمحم . / أحكام اإللتزام في القانون المدني الجزائري : القسم الثاني ] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزامات

  .سم24; . إیض . :ص468 -. 2004, دار الكتاب الحدیث. : القاھرة -. صبري السعدي
 9773500497ك .م.د.ر -. 2004: تاریخ 

277.2/01-346-1, 277.2/02-346-1 

  دمحم صبري , السعدي  .3933
دمحم صبري / عقد الكفالة ] : نص مطبوع[الواضح في شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة و العینیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص130 -. 2005, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . السعدي
 0100350977ك .م.د.ر

451/01-346-1, 451/02-346-1 

  دمحم صبري , السعدي  .3934
دمحم صبري / الجزء الثاني : الواقعة القانونیة -مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني الجزائري 

  .سم24;  غالف ملون. : ص304 -. 2004, دار الھدى: الجزائر  -. 02.ط - . السعدي
 0581609961ك .م.د.ر

360.2/01-346-1, 360.2/02-346-1 

  دمحم صبري , السعدي  .3935
الكتاب : مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري : القسم األول ] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزامات

, دار الكتاب الحدیث. : الجزائر -. لسعديدمحم صبري ا. / العقد و اإلرادة المنفردة -المصادر اإلداریة : األول 
  .سم 24; . إیض. : ص 323 -. 2003

 9770401862ك .م.د.ر

1/01-285.1-346-1, 1/02-285.1-346-1 

  دمحم صبري , السعدي  .3936
دار : الجزائر  -. دمحم صبري السعدي/ عقد البیع والمقایضة ] : نص مطبوع[الواضح في شرح القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 511 -. 2008, طباعة والنشر والتوزیعالھدى لل
 9789947022146ك .م.د.ر

980/01-346-1, 980/02-346-1 

  دمحم صبري , السعدي  .3937
العقد و اإلرادة : النظریة العامة لإللتزامات : الجزء األول] : نص مطبوع[الواضح في شرح القانون المدني 

; . إیض. : ص 384 -. 2007, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  - .دمحم صبري السعدي/ المنفردة 
  .سم 24

 9789947015933ك .م.د.ر

978.1/01-346-1, 978.1/02-346-1 

  شاكر , السعید  .3938
دار ] : م.د: [دار أسامة للنشر والتوزیع : عمان  -. 1.ط -. شاكر السعید] / نص مطبوع[علم الفھرسة والتوثیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2006, لمشرق الثقافيا
? ???????????? - ? :.159 -160 

97/01-020-1 



  كامل , السعید  .3939
الدار : عمان  -. 1.ط -. كامل السعید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرح األحكام العامة في قانون العقوبات 

  ).427; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 854 -. 2002, دار الثقافة للنشر والتوزیع: العلمیة الدولیة 
 ???????????? : ?- ? :.829 - 385. 

181/01-345-1, 181/02-345-1 

  كامل , السعید  .3940
 -التھدید  - التحقیر  - القدح  - الذم : الجرائم الواقعة على الشرف و الحریة] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

 -. كامل السعید. / إفشاء المخابرة الھاتفیة -إفشاء األسرار  -الحرمان من الحریة الشخصیة  -منزل خرق حرمة ال
 ).438; المكتبة القانونیة ( -. سم 24; . ص 256 -. 2002, الدار العلمیة: عمان  -. 1.ط

186/01-345-1, 186/02-345-1 

  كامل , السعید  .3941
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین األردنیة ] : نص مطبوع[ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة

النظریة العامة وھي  - مراحل الخصومة الجزائیة  -الدعاوى الناشئة عن الجریمة : والمصریة والسوریة وغیرھا
:  .ص 837 -. 2008, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط -. كامل السعید/ نظریات اإلختصاص والبطالن واإلثبات 

  .سم 24; . إیض
 9957160340ك .م.د.ر

263/01-345-1, 263/02-345-1 

  كامل , السعید  .3942
دار الثقافة . : عمان -. 2.ط -. كامل السعید/ الجرائم الواقعة على اإلنسان ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 2008, للنشر والتوزیع
 9957161484ك .م.د.ر - . 408 - 405: .? -? : ???????????? 

467/01-345-1, 467/02-345-1 

  كامل , السعید  .3943
دار : عمان  -. 1.ط -. كامل السعید/ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

  .سم24; غالف ملون . : ص 576 -. 2008, الثقافة
 0302169957ك .م.د.ر

535/01-345-1, 535/02-345-1 

  كامل , السعید  .3944
, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. كامل السعید/ الجرائم الواقعة على األموال ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

  .سم24; غالف ملون . : ص 368 -. 2008
 1350169957ك .م.د.ر

579/01-345-1, 579/02-345-1 

  كامل , السعید  .3945
, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. كامل السعید/ القسم الخاص ] : نص مطبوع[بات شرح قانون العقو

  .سم 24; . إیض. : ص 324 -. 2009
 9789957117757ك .م.د.ر

722/01-345-1, 722/02-345-1 



  عباس ھشام , السعدي  .3946
دار : اإلسكندریة  - . السعديعباس ھشام ] / نص مطبوع[مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 332 -. 2002, المطبوعات الجامعیة
???????????? : ?- ? :.301 - 322 

104/01-345-1, 104/02-345-1 

  السعدي، دمحم صبري   .3947
: الجزائر  -. دمحم صبري السعدي/ التأمینات الشخصیة و العینیة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني الجزائري 

  .سم21; . ص128 -. ت- د, دار الھدى
 13990ك .م.د.ر

1-347-1034/01 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3948
دار : الجزائر  - . دمحم الصغیر بعلي....... / ماھیة دعوى اإللغاء: دعوى اإللغاء ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض: ص  406 -. 2007, العلوم
 6699099961978ك .م.د.ر - .  391 - 371.:? -. ?: ??????? .  398 - 392.: ? - .?: ???????????? 

223/01-342-1, 223/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3949
, دار العلوم: الجزائر  - . دمحم الصغیر بعلي/  Conseil d'etat= مجلس الدولة ] : نص مطبوع[القضاءاإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 220 -. 2004
 3628059961ك .م.د.ر -.  209 - 189.: ? -. ?: ??????? .  213 - 210.: ? -. ?: ????????????

309/01-342-1, 309/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3950
دمحم الصغیر .......... / خصائص القرار اإلداري وأنواع القرار اإلداري ] : نص مطبوع[القرارات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص166 - . 2005, دار العلوم للنشر :الجزائر  - . بعلي
 1808059961ك .م.د.ر - .  162 - 158.: ? -. ?: ??????????? 

283/01-342-1, 283/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3951
. : الجزائر - . دمحم الصغیر بعلي. / النصوص القانونیة -المدخل العام ] : نص مطبوع. [تشریع العمل في الجزائر

  .سم24; . إیض. : ص 300 -. 2000, دار العلوم للنشر والتوزیع
 168059961×ك .م.د.ر -. 182- 155: ? - ?: ??????? 

29/01-344-1, 29/02-344-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3952
علوم للنشر دار ال: الجزائر  - . دمحم الصغیر بعلي) .......... / الغرف اإلداریة ] : ( نص مطبوع[المحاكم اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 166 -. 2005, و التوزیع
 9961805763ك .م.د.ر -.  159 -  153.: ? -. ?: ???????????? .  152 - 142.: ? -. ?: ??????? 

251/01-347-1, 251/02-347-1 



  دمحم , الصغیر بعلي  .3953
دار العلوم : الجزائر  -. دمحم الصغیر بعلي/ نظریة القانون، نظریة الحق ] : نص مطبوع[المدخل للعلوم القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2006, للنشر و التوزیع
 8968059961ك .م.د.ر -. 226 - 225: ?  -?: ??????????? 

82/01-340-1, 82/02-340-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3954
دمحم الصغیر ........ / رقابة على اإلدارة ال -مبدأ المشروعیة ] : نص مطبوع[الوجیز في المنازعات اإلداریة 

  .سم23; . إیض. : ص 216 -. 2005, دار العلوم: الجزائر  - . بعلي
 7438059961ك .م.د.ر - .  209 - 206.:? - . ?: ????????????. 

94/01-342-1, 94/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3955
دمحم ....... / التراضي  -المناقصة  - أنواع العقود اإلداریة  -ي معیار العقد اإلدار] : نص مطبوع[العقود اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص160 -. 2005, دار العلوم للنشر و التوزیع: الجزائر  -. الصغیر بعلي
 8828059961ك .م.د.ر -.  154 -  105.: ? -.?: ??????? .  158 - 155. : ? -. ?: ???????????? 

139/01-342-1, 139/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3956
دار : الجزائر  -. دمحم الصغیر بعلي...... / النشاط اإلداري -التنظیم اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص306 -. 2004, العلوم للنشر و التوزیع
 ??????????? :? .- ? :.291 - 296 .  

 9398059961ك .م.د.ر - . 2004: ل م د دكتوراه  -

140/01-342-1, 140/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3957
: الجزائر  - . دمحم الصغیر بعلي/  administration locale] = نص مطبوع[قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة 

  .سم24; . إیض. : ص 216 -. 2004, دار العلوم
 8658059961ك .م.د.ر -.  182 -  144.: ? -. ?: ???????.  2014- 209. : ? -. ?: ??????????? 

146/01-342-1, 146/02-342-1 

  دمحم , الصغیر بعلي  .3958
نصوص قانونیة خاصة بالمحاكم اإلداریة و مجلس : ملحق ] : نص مطبوع[النظام القضائي اإلداري الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 234 - .2009, دار العلوم للنشر و التوزیع: الجزائر  -. دمحم الصغیر بعلي/ الدولة 
 2529099961978ك .م.د.ر - . 232 - 225.: ? -. ?: ???????????? 

384/01-342-1, 384/02-342-1 

  حسن صالح , الصغیر عبد هللا  .3959
حسن صالح الصغیر عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مدى مشروعیة اإللزام بالفحص الطبي قبل الزواج 

  .سم24; غالف ملون : ص 149 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . هللا
 ???????????? :? . ?.:137 - 145 

616/01-346-1, 616/02-346-1 



  أسامة دمحم , الصغیر  .3960
دار الفكر ) : م.د( -. أسامة دمحم الصغیر] / نص مطبوع[أوامر التحقیق اإلبتدائیة و الرقابة القضائیة علیھا 

  .سم24; . إیض. : ص 140 - ). ت.د(, والتوزیع والقانون للنشر
 ???????????? : ?-  ? :139 

313/01-347-1, 313/02-347-1 

  جمیل عبد الباقي , الصغیر  .3961
جمیل عبد الباقي / األحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة باإلنترنت ] : نص مطبوع[اإلنترنت والقانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2002, نھضة العربیة للنشر والتوزیعدار ال: القاھرة  -. الصغیر
 9770428426ك .م.د.ر - . 227- 205.: ? -? : ???????????? 204 -188.:? - ? : ???????

117/01-345-1, 117/02-345-1 

  حسن صالح , الصغیر  .3962
 - . حسن صالح الصغیر] / مطبوعنص . [صالحیة المبیع لإلنتفاع بھ في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 468 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 ???????????? :?-? :447-466 

85/01-343-1, 85/02-343-1 

  حسن صالح , الصغیر  .3963
حسن ] / نص مطبوع[سالمي و القانون الوضعي التھمة في مجال المعامالت و آثرھا على التصرف في الفقھ اإل

المكتبة ( - . سم 24; . إیض. : ص 491 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. صالح الصغیر
 ).القانونیة

266/01-345-1, 266/02-345-1 

  حسام الدین عبد الغنى , الصغیر  .3964
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  ).4; موسوعة القضاء المدني : موسوعة القضاء المدني ( - . سم 25

 9789957163662ك .م.د.ر - . 319 - 317.: ? -. ?: ????????????

858.4/01-347-1, 858.4/02-347-1 

   علي دمحم, الكیك  .4016
دمحم علي ] / نص مطبوع[السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تطبیق العقوبة و تشدیدھا و تحقیق ووقف تنفیذھا 

 .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 212 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . الكیك

538/01-345-1, 538/02-345-1 

  دمحم علي , الكیك  .4017
 -. 2008, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . 1.ط -. دمحم علي الكیك] / نص مطبوع[إلجراءات الجنائیة تحول ا

  .سم 24; . إیض. : ص 240
 9773790469ك .م.د.ر

230/01-345-1, 230/02-345-1 

  صباح لطفي , الكربولي  .4018
 - . صباح لطفي الكربولي/ مي والقانون الدولي إلزامیة تنفیذھا في الفقھ اإلسال] : نص مطبوع[المعاھدات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2011, دار دجلة: عمان  -. 1.ط
 9789957711641ك .م.د.ر - . 220 - 215.: ? -? : ????????????

710/01-341-1, 710/02-341-1 

  عادل عبد الجواد , الكردوسي  .4019
تقریر  - العمل المیداني  -األدوات  - طرق البحث  -ة البحث إعداد خط] : نص مطبوع[إعداد البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2008, مكتبة األداب: القاھرة  - . 02.ط - . عادل عبد الجواد الكردوسي/ البحث 
 9772419521ك .م.د.ر - . 304 - 295.: ? ? : ???????????? 

125/01-001.4-1, 125/02-001.4-1 

  بد هللا الكرجي ، ع  .4020
عبد هللا / دراسة نموذجیة للقطاع البنكي المغربي ] : نص مطبوع[غسل األموال في القانون المغربي و المقارن 

  .سم24; . إیض. : ص213 -. 2010, .)ن.د.) : (م.د( -. الكرجي
 ??????? :? .- ? :.170 - 204 . ??????????? :? . - ? :.205 - 210 . 

795/01-341-1, 795/02-341-1 

  دمحم شیرین , الكردي  .4021
 -. جالل توفیق زكي, دمحم شیرین الكردي/ فرنسي  -عربي ] : نص مطبوع[جالل توفیق زكي ; قاموس إبن سینا

  .سم 24; غالف ملون . : ص 592 -. 2002, مكتبة إبن سینا: القاھرة 
 0557271977ك .م.د.ر

D3665 

  جمال محمود , الكردي  .4022
و النظرة العربیة واإلسالمیة للحقوق الذھنیة في ] : نص مطبوع. [قا ت الخاصة الدولیةحق المؤلف في العال

 - . 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. جمال محمود الكردي. / منظومة اإلقتصاد العالمي الجدید



  .سم24; . إیض. : ص206
 ???????????? :? .- ? :.193-197 

181/01-346-1, 181/02-346-1 

 الكردي، دمحم شیرین   .4023
Dictionnaire Ibn sina : Français - Arabe [Texte imprimé] =  عربي  - فرنسي : قاموس إبن سینا

591 - . 2002, مكتبة الساعي للنشر والتوزیع: الریاض  - . جالل توفیق زكي, دمحم شیرین الكردي/   p. : ill. ; 
24 cm. 
Index Français - Arabe. - ISBN 9772715570 

D. 443-10/01, D. 443-10/02 

  نزال منصور , الكسواني  .4024
, دار المستقبل للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. نزال منصور الكسواني] / نص مطبوع[مبادئ القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص252 -. 2009
 ???????????? : ?-  ? :249 - 250 

1080/01-346-1, 1080/02-346-1 

  عامر محمود , الكسواني  .4025
عامر / القانون الواجب التطبیق علیھا  -وسائل حمایتھا  -إثباتھا -ماھیتھا ] : نص مطبوع[التجارة عبر الحاسوب 

  .سم24; غالف ملون . : ص 304 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . محمود الكسواني
 5352169957ك .م.د.ر - . 301- 293.: ? .? : ???????????? 

835/01-346-1, 835/02-346-1 

  عامر محمود , الكسواني  .4026
دار : عمان  -. 1.ط -. عامر محمود الكسواني/ آثار الحق في القانون المدني ] : نص مطبوع[أحكام اإللتزام 

  .سم24; غالف ملون . : ص 304 -. 2008, الثقافة للنشر و التوزیع
 3372169957ك .م.د.ر -. 303-304: ?-?: ????? ???????

508/01-347-1, 508/02-347-1 

  عامر محمود , الكسواني  .4027
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. عامر محمود الكسواني] / نص مطبوع[الجنسیة والموطن ومركز األجانب 

  ).2; الدولي الخاص موسوعة القانون ( - . سم 25; . إیض. : ص 383 -. 2010, والتوزیع
 9957165772ك .م.د.ر - .  383 - 377. : ? -. ?: ???????????? 

596/01-341-1, 596/02-341-1 

  عامر محمود , الكسواني  .4028
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مزودة ومدعمة باإلجتھادات ] : نص مطبوع[التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة 

; . إیض. : ص 240 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط - . الكسوانيعامر محمود / القضائیة 
  .سم 25

 9957163693ك .م.د.ر - . 240 - 237: ?  -? : ???????????? 

1113/01-346-1, 1113/02-346-1 



  عامر دمحم , الكسواني  .4029
 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: ان عم -. 1.ط -. عامر دمحم الكسواني] / نص مطبوع[تنازع القوانین 

  ).1; موسوعة القانون الدولي الخاص ( - . سم 25; . إیض. : ص 320
 9957165239ك .م.د.ر - .  320 - 311. : ? -. ?: ???????????? 

599/01-341-1, 599/02-341-1 

  دمحم عبید , الكعبي  .4030
 -. دمحم عبید الكعبي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[كة اإلنترنت الجرائم الناشئة عن اإلستخدام غیر المشروع لشب

  .سم 24; . إیض. : ص 385 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة
 9770448125ك .م.د.ر - . 385 - 313.: ? - ? : ???????  309 - 295.: ? -? : ???????????? 

306/01-345-1, 306/02-345-1 

  خلیفة علي , كعبيال  .4031
 - . خلیفة علي الكعبي/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[البصمة الوراثیة و أثرھا على األحكام الفقھیة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 385 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :.356 - 371. 

172/01-345-1, 172/02-345-1 

4032.  De castries, Henri  
Sécurité juridique et initiative économique [Texte imprimé] / Henri De castries, 
Nicolas Molfessis. - Paris : Mare et Martin, 2015. - 356 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Le club 
des juriste). 
Annexe: p. - p.: 345 - 352. - ISBN 9782849342046 

43081 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4033
: اإلسكندریة  -. فتوح عبد هللا الشاذلي, علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[علم اإلجرام وعلم العقاب 

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 236 - . 2009, )ن.د(

31/01-345-1, 31/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4034
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  -. علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 96 - . 1997, للنشر
???????????? : ?- ? :.86 - 96 

63/01-345-1, 63/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4035
دار : اإلسكندریة  -. فتوح عبد هللا الشاذلي, علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[علم اإلجرام و علم العقاب 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 320 -. 2003, المطبوعات الجامعیة

189/01-345-1, 189/02-345-1 



  قادر علي عبد ال, القھوجي  .4036
منشاة : اإلسكندریة  -. فتوح عبد هللا الشاذلي, علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[علم اإلجرام و العقاب 

 ).الكتب القانونیة( -. سم24; . ص 548 -. 1998, المعارف

346/01-345-1, 346/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4037
 - . 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. لقادر القھوجيعلي عبد ا] / نص مطبوع[الندب للتحقیق 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 232
???????????? : ?- ? :.220 - 228 

368/01-345-1, 368/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4038
. : بیروت -. علي عبد القادر القھوجي/ دراسة مقارنة : القسم العام] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

 .سم 24; . ص 926 -. 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة

334/01-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4039
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[إختصاص محاكم أمن الدولة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 136 -. 2003
 ????????????:? .- ? :.126 - 132 . 

174/01-347-1, 174/02-347-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4040
: بیروت  - . علي عبد القادر القھوجي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  .سم24; . ص 519 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة
 3454629953ك .م.د.ر

483.1/01-347-1, 483.1/02-347-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4041
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[المعاھدات الدولیة أمام القاضي الجنائي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص128 -. 1997, الجدیدة للنشر
. ???????????? : ? - ? :.118 - 128 

12/01-341-1, 12/02-341-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4042
 - . 1.ط - . سامي عبد الكریم محمود, علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[أصول علمي اإلجرام والعقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 456 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت
 9786144010570ك .م.د.ر

259/01-345-1, 259/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4043
والجزاء الجنائي ) عوارضھا  -أساسھا ( المسؤولیة الجنائیة : القسم العام ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. علي عبد القادر القھوجي) / التدبیر اإلحترازي  -العقوبة ( 



  .سم 25; . مجلد. : ص 352 -. 2009
 9789953524573ك .م.د.ر

686/01-345-1, 686/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4044
. علي عبد القادر القھوجي/ جرائم اإلعتداد على اإلنسان والمال : القسم الخاص] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 560 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة:  لبنان - . 01.ط -
 9786144010457ك .م.د.ر

681/01-345-1, 681/02-345-1 

  علي عبد القادر , القھوجي  .4045
: لبنان  -. 01.ط - . علي عبد القادر القھوجي/ نظریة الجریمة : القسم العام] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

 .سم 24; . إیض. : ص 580 - . 2008, اا

650/01-345-1, 650/02-345-1 

  القھوجي، علي عبد القادر   .4046
التحقیق  -التحقیق األولي  - سیر الدعوى العامة : دراسة مقارنة : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة , 2:ج

, منشورات الحلبي الحقوقیة :بیروت  - . علي عبد القادر القھوجي] / نص مطبوع[التحقیق النھائي  -اإلبتدائي 
  .سم 24; . مجلد. : ص 222 -. 2007

  3454629953ك .م.د.ر
 2:ج, : محتوي في 

483.2/01-347-1, 483.2/02-347-1 

  القھوجي، علي عبد القادر   .4047
( ، الجزاء الجنائي )عوارضھا -ساسھا (المسئولیة الجنائیة] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات القسم العام 

 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. 1.ط -. علي عبد القادر القھوجي) / التدبیر اإلحترازي -لعقوبة ا
 .سم 24; . إیض. : ص 376

401/01-345-1, 401/02-345-1 

  عبد الفتاح عبد هللا , القماطي  .4048
عبد الفتاح عبد هللا / اء الجرائم إحص] : نص مطبوع[مصطفى عبد المجید كاره ; أساسیات اإلحصاء الجنائي

; . إیض. : ص 144 -). ت.د(, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. مصطفى عبد المجید كاره, القماطي
  .سم 24

 9789959102201ك .م.د.ر - . 144 - 143: ?  - ? : ????????????  135 - 117: ?  - ? : ??????? 

800/01-345-1, 800/02-345-1 

  عبد الحلیم عبد اللطیف , القوفي  .4049
عبد الحلیم عبد اللطیف ] / نص مطبوع[حسن النیة وأثره في التصرفات في الفقھ اإلسالمي و القانون المدني 

 .سم24; . ص928 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. القوفي

387/01-346-1, 387/02-346-1 

  سمیحة , القلیوبي  .4050
 -التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة  -نماذج المنفعة  -براءات اإلختراع ] : نص مطبوع[الصناعیة  الملكیة



 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. سمیحة القلیوبي. / المعلومات غیر المنصح عنھا
 .سم24; غالف مجلد . : ص1053

639/01-346-1, 639/02-346-1 

  القنیعي، بن یوسف   .4051
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. بن یوسف القنیعي/ واقع وتشریع ] : نص مطبوع[الھجرة غیر الشرعیة 

  .سم21× . سم 30; . و 283 -. 2016/2015, )جامعة سیدي بلعباس(السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.258 - 277.  

 2016/2015) : جامعة سیدي بلعباس( ة الحقوق والعلوم السیاسیةكلی: قانون جنائي وعلوم جنائیة : دكتوراه 

T. 341-100/01 

  رأفت عصام , القمص  .4052
................. / دعوى منع التعرض -دعاوي الحیازة ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في الدعاوي المدنیة 

  .سم 24; . ص 96 -. 1998, دار األلفى القانونیة) : د م(  -. 1.ط -. رأفت عصام القمص
??????? :? -? :69 - 93 

796.1/01-347-1, 796.1/02-347-1 

دار : اإلسكندریة  -. ]نص مطبوع[وسائل اإلدارة  -نشاط اإلدارة  - تنظیم اإلدارة : القانون اإلداري   .4053
 .سم 24; . إیض. : ص 592 - . 2006, الجامعة الجدیدة للنشر

190/01-342-1, 190/02-342-1 

دراسة في القانون الواجب : العملیات المصرفیة الدولیة ] : نص مطبوع[القانون التجاري الدولي   .4054
. 2012, دار الجامعة الجدیدة للنشر: االسكندریة  -. 02.ط -. التطبیق علي عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة

  .سم24; . إیض. : ص511 -
 9789773289003ك .م.د.ر - .  507- 487.:? -. ?: ??????????? 

758/01-341-1, 758/02-341-1 

  جمیل عبد هللا , القائفي  .4055
وفقا ألحكام الدستور الیمنى و الرقابة ] : نص مطبوع[سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف اإلستثنائیة 

 -. 2006, الجدیدة للنشردار الجامعة : اإلسكندریة  -. جمیل عبد هللا القائفي/ دراسة مقارنة : القضائیة علیھا 
  .سم24; . إیض. : ص 274

 8186328977ك .م.د.ر - . 263 - 252.: ? -. ?: ???????????? 

147/01-342-1, 147/02-342-1 

  عبد القادر , القادري  .4056
; . ص387 -. 1984, مكتبة المعارف: الرباط  -. عبد القادر القادري] / نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم24
????????????:?.357-?.362?. 

1-341-1209/01 

  القاسم، ھشام   .4057
; . ص538 -. 2008, منشورات جامعة دمشق: دمشق  - . ھشام القاسم] / نص مطبوع[المدخل إلي علم القانون 

 .سم21



1-340-214/01 

  القاسمي، دمحم   .4058
 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: یروت ب -. دمحم القاسمي] / نص مطبوع[مبادئ القانون الدولي العام 

  .سم25; . إیض. : ص444
 9786144016695ك .م.د.ر - . 435-444? -?.??????

1122/01-341-1, 1122/02-341-1 

  القاضي ، دمحم دمحم مصباح   .4059
 - . 1.ط - . القاضيدمحم دمحم مصباح / النظریة العامة للعقوبة والتدبیر اإلحترازي ] : نص مطبوع[القانون الجزائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144014202ك .م.د.ر

957/01-345-1, 957/02-345-1 

  القاضي ، ھشام دمحم   .4060
اإلسكندریة  -. 1.ط -. ھشام دمحم القاضي/ دراسة فقھیة قانونیة إقتصادیة مقارنة ] : نص مطبوع[التمویل العقاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 615 -. 2011, دار الفكر الجامعي: 
 9789773791549ك .م.د.ر - . 606 - 565. : ? -. ?: ???????????? 

1430/01-346-1, 1430/02-346-1 

  القاضي ، نصر الدین   .4061
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  القاضي الشیخ عبد اللطیف،فایز دریان   .4065
فایز دریان القاضي / في المذاھب اإلسالمیة و القوانین العربیة ] : نص مطبوع[فقھ المواریث , المجلد الثاني
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  القاضي، دمحم مختار   .4069
. : ص 238 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم مختار القاضي] / نص مطبوع[الغش التجاري 
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  محي الدین , القیسي  .4078
 383 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. محي الدین القیسي] / نص مطبوع[القانون اإلداري العام 
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النشاط  -التنظیم اإلداري  -ذاتیة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون اإلداري 
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  القطب، دمحم دمحم   .4093
. دمحم دمحم القطب/ وخصوصیة أحكامھا  - مشكالتھا ] : نص مطبوع[الناشئة عن أضرار الدواء المسؤولیة المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 438 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 9789776410961ك .م.د.ر - . 431 - 411.: ? -. ?: ????????????

230/01-344-1, 230/02-344-1 

  ن راشد سالم ب, العلوي  .4094
 -. سالم بن راشد العلوي/ دیوان المظالم  -مبدأالمشروعیة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 304 -. 2009, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط
 6454169957ك .م.د.ر - . 302 - 295.: ? -. ?: ???????????? 

243/01-342-1, 243/02-342-1 

  سعد عبد الجبار , لوشالع  .4095
, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط -. سعد عبد الجبار العلوش] / نص مطبوع[دراسات معمقة في العرف الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص256 -. 2008
 6289169957ك .م.د.ر - . 256 - 253.: ? -. ?: ???????????? 

238/01-342-1, 238/02-342-1 

  دمحم عبد الغفور , العماوي  .4096
/ دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ] : نص مطبوع[التعویض عن األضرار الجسدیة واألضرار المجاورة لھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 - . 2012, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. دمحم عبد الغفور العماوي
 9789957167622ك .م.د.ر - . 352 - 343.: ? -? : ????????????

1129/01-346-1, 1129/02-346-1 

  مصطفي صالح , العماوي  .4097
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. مصطفي صالح العماوي] / نص مطبوع[التنظیم السیاسي والنظام الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2009, والتوزیع
 9957164782ك .م.د.ر - .  336 - 331.: ? -. ?: ???????????? 

375/01-342-1, 375/02-342-1 

  إبراھیم دمحم , العناني  .4098
المجلس األعلى : القاھرة  -. 2.ط -. نرمین ممدوح, إبراھیم دمحم العناني] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .سم25; . إیض. : ص 276 -. 2006, للثقافة
 9773059758ك .م.د.ر -. 



180/01-341-1, 180/02-341-1 

  إبراھیم دمحم , العناني  .4099
: القاھرة  -. 2. ط - . إبراھیم دمحم العناني] / نص مطبوع) [التجاري -الخاص - العام( اللجوء إلى التحكیم الدولي

  .سم24; . إیض. : ص 400 - . 2006, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 9770448656ك .م.د.ر

337/01-341-1, 337/02-341-1 

  صادق , العاللي  .4100
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. صادق العاللي/ قانونیة - دراسة سیاسیة] : نص مطبوع[العالقات الثقافیة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 398 -. 2006, الجامعیة
 4094409961ك .م.د.ر -. 379-392: ?-?: ???????????? 

317/01-341-1, 317/02-341-1 

  فایز جبر , اتيالعن  .4101
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 - . مصطفى العوجي. / العقد مع مقدمة في الموجبات المدنیة: الجزء األول ] : نص مطبوع. [القانون المدني

 .سم 24; . إیض. : ص 800 -. 2003, )ن.د: ( .بیروت -. 3.ط

342.1/01-346-1, 342.1/02-346-1 

  مصطفى , العوجي  .4107
: بیروت  - . 2.ط - . مصطفى العوجي/ الجزء الثاني : المسؤولیة المدنیة ] : نص مطبوع[القانون المدني 

 .سم 24; . ص 808 - . 2004, منشورات الحلبي

342.2/01-346-1, 342.2/02-346-1 

  مصطفى , العوجي  .4108
مصطفى / أبحاث  - إستشارات  - تعلیق على قرارات  -مسائل : التمارین العملیة] : نص مطبوع[القانون المدني 

  .سم24; غالف ملون . : ص 434 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . العوجي
 9274629953ك .م.د.ر

498/01-347-1, 498/02-347-1 

  مصطفى , العوجي  .4109
منشورات الحلبي : بیروت  - . 2.ط - . مصطفى العوجي/ الموجبات المدنیة ] : نص مطبوع[القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 438 -. 2011, الحقوقیة
 9789953462257ك .م.د.ر

1170/01-346-1, 1170/02-346-1 

  علي جمال الدین , العوضي  .4110
علي جمال . / الدولیة 1983دراسة للقضاء و الفقھ المقارن و قواعد سنة ] : نص مطبوع. [المستندیةاإلعتمادات 

  .سم 24; . إیض. : ص 552 -. 1989, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. الدین العوضي
 9770404659ك .م.د.ر

252/01-346-1, 252/02-346-1 

  العلي ، ربیع حسین   .4111
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط - . ربیع حسین العلي] / نص مطبوع[إلفالس في القانون الدولي الخاص ا

  .سم 24; . إیض. : ص 264 -. 2014, الحقوقیة
 9786144014332ك .م.د.ر - . 262 - 255. : ? -. ?: ???????????? 

957/01-341-1, 957/02-341-1 

  أحمد عبد هللا , العلي  .4112
. إیض. : ص 248 - . 2005, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . أحمد عبد هللا العلي] / نص مطبوع[م عن بعد التعلی

  .سم 24; 
 9773500861ك .م.د.ر - . 248 - 239. : ? -? : ???????????? 

78/01-020-1 



  العلي، دمحم مھنا   .4113
; . ص285 - . ت-د, دیوان المطبوعات الجامعیة:  الجزائر - . دمحم مھنا العلي] / نص مطبوع[اإلدارة في اإلسالم 

  .سم21
 4162156ك .م.د.ر

1-342-706/01 

  نایف حامد , العلیمات  .4114
: عمان  -. 1.ط - . نایف حامد العلیمات] / نص مطبوع[جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 320 -. 2006, دار الثقافة
 9789957162667ك .م.د.ر -. 307-320: ? -?: ????? ???????

297/01-341-1, 297/02-341-1 

  الغندور، أحمد   .4115
, دار المعارف: القاھرة  - . أحمد الغندور/ بحث مقارن ] : نص مطبوع[الطالق في الشریعة اإلسالمیة و القانون 

  .سم21; . ص315 -. 1976
 9773463571ك .م.د.ر

1-346-1592/01 

  دمحم طلعت , الغنیمي  .4116
, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . دمحم طلعت الغنیمي] / نص مطبوع. [القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 354 -. 1985

66/01-343-1, 66/02-343-1 

  دمحم طلعت , الغنیمي  .4117
دمحم / دراسة في كل من الفكر العربي و اإلشتراكي و اإلسالمي ] : نص مطبوع[ألمم األحكام العامة في قانون ا

 .سم24; . ص1235 -. 1970, منشأة المعارف: القاھرة  -. طلعت الغنیمي

1-341-1243/01 

  حمدي , الغنیمي  .4118
دیوان :  .الجزائر -. 2ط  -. حمدي الغنیمي] / نص مطبوع. [محاضرات في القانون البحري الجزائري

 ).دروس العلوم القانونیة( - . سم 27; . إیض. : ص 110 -. 1988, .المطبوعات الجامعیة

6/01-343-1, 6/02-343-1 

  معن خلیل , العمر  .4119
. : ص 320 -. 2008, دار الشروق: عمان  -. 1.ط -. معن خلیل العمر] / نص مطبوع[علم ضحایا اإلجرام 

  .سم 24; . إیض
 9789957003355ك .م.د.ر

710/01-345-1, 710/02-345-1 

  العمروسي ،أنور   .4120
أصول المرافعات الشرعیة في ] : نص مطبوع[أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى و الطعون 

. ص 496 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. أنور العمروسي/ الجزء الثالث : مسائل األحوال الشخصیة 
 .سم 24 ;. إیض: 



804.3/01-347-1 

  أنور , العمروسي  .4121
اإلختالس ، اإلستیالء ، التسھیل ، التربح ، الغدر ، ] : نص مطبوع[جرائم األموال العامة وجرائم الرشوة 

أمجد , أنور العمروسي.... / اإلضرار العمدي واستغالل النفوذ، والرشوة الالحقة وفي مجال المشروعات الخاصة
  .سم 24; . غالف ملون. : ص 292 -. 1996, )ن .د) : ( م.د(  -. 2.ط -. العمروسي

 9771905538ك .م.د.ر

84/01-345-1, 84/02-345-1 

  أنور , العمروسي  .4122
] : نص مطبوع[رد اإلعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري الطبیعة القانونیة واإلختصاص واإلجراءات 

رد اإلعتبار والعفو الشامل بالفقھ وقضاء  -آثاره  -إجراءاتھ  -جھة إصداره  - أنواعھ - صیغھ : دراسة مقارنة
أنور . / 1999وأحكام النقض حتى عام  1999لسنة  17النقض مع ملحق بنصوص اإلفالس طبقا للقانون رقم 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2000, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. العمروسي
???????:  ? - ? :.103- 173. 

132/01-345-1, 132/02-345-1 

  أنور , العمروسي  .4123
. / معلقا على النصوص بالفقھ وقضاء النقض ] : نص مطبوع. [حوالة الحق و حوالة الدین في القانون المدني

 .سم 24; . إیض. : ص 124 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. أنور العمروسي

259/01-346-1, 259/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4124
دار الفكر . : اإلسكندریة -. أنور العمروسي] / نص مطبوع. [التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 1999, الجامعي
 9775160626ك .م.د.ر - . 299.: ?: ???????????? 

159/01-346-1, 159/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4125
عقد التأمین معلقا على  - المرتب مدى الحیاة  -المقامرة والرھان ] : نص مطبوع. [عقود الغرر في القانون المدني
. : ص 271 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . أنور العمروسي. / نصوصھا بالفقھ وأحكام النقض

 .سم 24; . إیض

244/01-346-1, 244/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4126
دعوى  - دعوى ضمان اإلستحقاق  -دعوى ضمان التعرض ] : نص مطبوع[دعاوى الضمان في القانون المدني 

 -. سم24; . ص 329 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي..... / ضمان العیوب الخفیة 
  ).الكتب القانونیة(
 1125403977ك .م.د.ر

518/01-346-1, 518/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4127
 - سعر الفائدة في المواد المدنیة و التجاریة  - فوائد التأخیر] : نص مطبوع. [أحكام الفوائد في القانون المدني



. إیض: . ص 108 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. أنور العمروسي.... / تخفیض الفائدة اإلتفاقیة 
 .سم 24; 

260/01-346-1, 260/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4128
اإلستغالل معلقا على نصوصھا  -اإلكراه -التدلیس -الغلط ] : نص مطبوع[عیوب الرضا في القانون المدني 

  .سم24; . ص300 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي/ بالفقھ وقضاء النقض 
 9113503977 ك.م.د.ر

380/01-346-1, 380/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4129
الصوریة المطلقة والنسبیة  - ماھیة الصوریة ] : نص مطبوع. [الصوریة و ورقة الضد في القانون المدني

. 1997, دار محمود للنشر والتوزیع: دار المطبوعات الجامعیة . : اإلسكندریة -. أنور العمروسي... / والتدلسیة
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 427 -
 9777626305ك .م.د.ر

142/01-346-1, 142/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4130
... / المفقود-المحجور علیھ-القاصر] : نص مطبوع[الشخص الطبیعي و الشخص اإلعتباري في القانون المدني 

  .سم24; . ص 208 -. 2006, دار محمود: القاھرة  -. أنور العمروسي
 3835312977ك .م.د.ر

791/01-346-1, 791/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4131
... نظریة التاجر ، ونظریة األوراق التجاریة ] : نص مطبوع... [قواعد و إجراءات البرتستو في القانون التجاري

 .سم24; . ص306 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . أنور العمروسي/ 

578/01-346-1, 578/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4132
] نص مطبوع[ 1985لسنة  100شرح قانون األحوال الشخصیة للمسلمین و غیر المسلمین المعدل بالقانون رقم 

أنور ... / قرار وزیر العدل  -تقریر اللجنة المشتركة بمجلس الشعب  -ومذكراتھ اإلیضاحیة  -مواده : 
 .سم24; . إیض. : ص 401 -. 1993, .دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. مروسيالع

204/01-346-1, 204/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4133
دار : اإلسكندریة  -. أنور العمروسي] / نص مطبوع[أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى والطعون 

  .سم 25; . إیض: . ص 1564 -. 1999, الفكر الجامعي
 9775160618ك .م.د.ر

68/01-347-1, 68/02-347-1 

  أنور , العمروسي  .4134
الفقھ على جمیع المذاھب و التعدیالت ] : نص مطبوع[أصول المرافعات الشرعیة في مسائل األحوال الشخصیة 

. : ص 1096 - . 2001, عيدار الفكر الجام: اإلسكندریة  -. 3.ط -. أنور العمروسي.............. / و قانون 



  .سم 24; . إیض
 6765160977ك .م.د.ر - . 2001: ل م د دكتوراه  -

70/01-347-1, 70/02-347-1 

  أنور , العمروسي  .4135
 - . 2000, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي] / نص مطبوع[التشریع والقضاء في اإلسالم 

 .سم24; . إیض. : ص 160

141/01-347-1, 141/02-347-1 

  أنور , العمروسي  .4136
أصول المرافعات الشرعیة في ] : نص مطبوع[أصول المرافعات و مذكرات الدفاع في الدعاوى و الطعون 

; . ص 496 -). دت(, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . أنور العمروسي/ الجزء الرابع : مسائل األحوال الشخصیة
 .سم24

804.4/01-347-1 

  أنور , العمروسي  .4137
 - . أنور العمروسي] / نص مطبوع[الدعاوى المسماة في القانون المدني في ضوء الفقھ و أحكام القضاء 

 .سم24; . ص 1258 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

365/01-347-1, 365/02-347-1 

  أنور , العمروسي  .4138
 - المقاصة  -التجدید واإلنابة  -الوفاء بمقابل  -الوفاء ] : نص مطبوع[ني صور إنقضاء اإللتزام في القانون المد

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . أنور العمروسي/ التقادم المسقط  - إستحالة التنفیذ  -اإلبراء  - إتحاد الذمة 
 .سم24; . ص 496 -. 2004

485/01-347-1 

  أنور , العمروسي  .4139
أنور ] / نص مطبوع[مع فھارس تفصیلیة  -على طریقة ھجائیة أبجدیة  2000حتى عام قضاء النقض التجاري 

  .سم24; مجلد . : ص 1342 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. العمروسي
 ???????????? : ?-  ? :1329 

10/01-348-1, 10/02-348-1 

  أنور , العمروسي  .4140
مذكرات الدفاع لدى محكمة ] : نص مطبوع[ات و مذكرات الدفاع في الدعاوى والطعون موسوعة أصول المرافع

/ الجزء األول : مذكرات الدفاع أمام اإلستئناف العالي  - مذكرات الدفاع لدى المحكمة اإلداریة العلیا  - النقض 
 .سم 24; . ص726 -). د ت(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي

804.1/01-347-1, 804.1/02-347-1 

  أنور , العمروسي  .4141
دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء ] : نص مطبوع[موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج والطالق والخلع 

دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. أنور العمروسي/ الجزء األول : المذاھب األربعة و القوانین الوضعیة
  .سم24; . ص 504 -. 2003, الجامعي

 4945160977ك .م.د.ر



1192.1/01-346-1, 1192.1/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4142
النصوص ، و الفقھ ، ومبادئ النقض أقسام رئیسیة شاملة ] : نص مطبوع[موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 
یة وأحكام النقض الحدیثة دراسة مقارنة مع أھم التعدیالت التشریع -ووافیة ، یتكون كل منھا من عدة كتب 

 - . 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي/ الجزء الثاني ... : ومذاھب الفقھ طبقا للقانونین 
 .سم24; . ص 1094

1185.2/01-346-1 

  أنور , العمروسي  .4143
قضاء األحوال : القضاء النصوص ، و الفقھ ، ومبادئ ] : نص مطبوع[موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 

.......... : واللوائح التنفیذیة  2000لسنة  1و القانون رقم  1985لسنة100الشخصیة للمسلمین ، شرح القانون 
 .سم24; . ص 696 - . 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي/ الجزء الثالث 

1185.3/01-346-1 

  أنور , العمروسي  .4144
عقد  -إلتزام المرافق العامة  -المقاولة ] : نص مطبوع[الواردة على العمل في القانون المدني العقود 
. سم24; . إیض. : ص 660 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . 1.ط -. أنور العمروسي........... / العمل

  ).الكتب القانونیة( -
 5104203977ك .م.د.ر

171/01-342-1, 171/02-342-1 

  أنور , العمروسي  .4145
األوصاف المعدلة ألثر اإللتزام معلقا على نصوصھما بالفقھ و ] : نص مطبوع[الشرط واألجل في القانون المدني 

غالف . : ص 180 -. 2006, دار محمود للنشر و التوزیع: القاھرة  - . 1.ط -. أنور العمروسي/ قضاء النقض 
  .سم24; ملون 

 1845312977ك .م.د.ر

430/01-346-1, 430/02-346-1 

  أنور , العمروسي  .4146
 -حقوق الجوار  -المطالت - القسمة  - الشیوع ] : نص مطبوع[الملكیة وأسباب كسبھا في القانون المدني 

 -. 2004, دار محمود للنشر و التوزیع. : م.د -. أنور العمروسي...... / تصفیة التركة  - المیراث  - اإلستیالء 
  .سم 24; . ص 917

 9775312655ك .م.د.ر

955/01-346-1, 955/02-346-1 

  العمروسي، أنور   .4147
مذكرات الدفاع أمام ] : نص مطبوع[موسوعة أصول المرافعات ومذكرات الدفاع في الدعاوى و الطعون 

دار : دریة اإلسكن - . أنور العمروسي/ الجزء الثاني : مذكرات الدفاع أمام المحاكم الجزئیة  -المحاكم اإلبتدائیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 1562 -]. ت.د[, ]ن.د) : [ت.د(; الفكر الجامعي 

 9775160618ك .م.د.ر

804.2/01-347-1, 804.2/02-347-1 



  العمروسي، أنور   .4148
دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء ] : نص مطبوع[موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج والطالق والخلع 

أنور / النصوص المعدلة في األحوال الشخصیة للمسلمین : الجزء الرابع: لقوانین الوضعیة المذاھب األربعة و ا
 .سم 24; . إیض. : ص 730 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. العمروسي

1192.4/01-346-1, 1192.4/02-346-1 

  العمروسي، أنور   .4149
دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء ] : نص مطبوع[لخلع موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج والطالق وا

/ المرجع الوافي في قضاء األحوال الشخصة للمسلمین : الجزء الثالث : المذاھب األربعة و القوانین الوضعیة 
 .سم 24; . إیض. : ص 696 - . 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي

1192.3/01-346-1, 1192.3/02-346-1 

  العمروسي، أنور   .4150
دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء ] : نص مطبوع[موسوعة األحكام الشرعیة في الزواج والطالق والخلع 

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أنور العمروسي/ الجزء الثاني : المذاھب األربعة و القوانین الوضعیة 
 .سم24; . إیض. : ص 1074 -. 2005

1192.2/01-346-1 

  العمروسي،أنور   .4151
أقسام رئیسیة شاملة ووافیة ، : النصوص ، و الفقھ ، ومبادئ النقض : موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 

دراسة مقارنة مع أھم التعدیالت التشریعیة وأحكام النقض الحدیثة ومذاھب الفقھ  -یتكون كل منھا من عدة كتب 
 -. أنور العمروسي] / نص مطبوع[أنور العمروس / الجزء األول :  2000لسنة  91و1طبقا للقانونین 

 .سم 24; . ص 496 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

1185.1/01-346-1 

  العمروسي،أنور   .4152
قضاء األحوال الشخصیة : النصوص ، و الفقھ ، ومبادئ القضاء : موسوعة األحوال الشخصیة للمسلمین 

واللوائح التنفیذیة، وشرح الئحة المأذونین  2000لسنة 1والقانون رقم  1985لسنة 100شرح القانون  للمسلمین ،
. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . أنور العمروسي] / نص مطبوع[الجزء الرابع : والموثقین المنتدبین 

 .سم 24; ص  730 -

1185.4/01-346-1 

  العمراني، سناء   .4153
 -. سمیرة دحماني, سناء العمراني] / نص مطبوع[ة الدستوري على القوانین العضویة في الجزائر الرقاب

. + سم 31× . سم 21; . و 60 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? : .51 - 57.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  إدارة ومالیة: ل م د  -ماستر

M. 343-385/01, M. 343-385/02 

  الغمري ، أسامة رمضان   .4154
دار : مصر  -. أسامة رمضان الغمري] / نص مطبوع[لوائح وقوانین ممارسة الطب واألخطاء المھنیة لألطباء 

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2009, یعدار شتات للنشر والتوز: الكتب القانونیة 
 9775403375ك .م.د.ر -.  153. : ?: ???????????? 



221/01-344-1, 221/02-344-1 

  أسامة رمضان , الغمري  .4155
 -. أسامة رمضان الغمري] / نص مطبوع[الجرائم الجنسیة و الحمل و اإلجھاض من الوجھة الطبیة الشرعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 134 -. 2005, ةدار الكتب القانونی. : مصر
 9775403197ك .م.د.ر

249/01-345-1, 249/02-345-1 

  عبد هللا حسین , العمري  .4156
, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . عبد هللا حسین العمري] / نص مطبوع[جریمة اختطاف األشخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2009
 ???????????? : ?-  ? :129 - 185 

598/01-345-1, 598/02-345-1 

  العمري، دمحم رسمي   .4157
مؤسسة الوراق : عمان  -. دمحم رسمي العمري] / نص مطبوع[قاعدة التنازع في مسألة حمایة غیر كاملي األھلیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2013, للنشروالتوزیع
 9789957333867ك .م.د.ر -.  213-222.:?-.? : ????????????

1377/01-346-1, 1377/02-346-1 

  العمري، مرزوق   .4158
, .المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. : الجزائر -. مرزوق العمري] / نص مطبوع[نظریة الكسب عند األشاعرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2011
 9789931902041ك .م.د.ر - . 324 - 310: ?  - ? : ??????? . 309 - 299: ?  -? : ???????????? 

1/01-245-1 

  العمري، فرحان مصطفى   .4159
دار وائل : عمان  - . فرحان مصطفى العمري] / نص مطبوع[الدلیل في اللوائح و الطلبات و العقود القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 300 -. 2011, للنشر و التوزیع
 9789957119560ك .م.د.ر

887/01-347-1, 887/02-347-1 

  العمري،أحمد إسماعیل   .4160
دار الكتب : مصر  - . أحمد إسماعیل العمري] / نص مطبوع[نفاذ المعاھدات في ظل اإلحتالل العسكري 

  .إیض. : ص 244 - . 2014, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات ; القانونیة 
 9789773864519ك .م.د.ر -. 188-210.:?-.?: ????????????

1026/01-341-1, 1026/02-341-1 

  رشیدة , العام  .4161
 - . 2006, دار الفجر للنشر و التوزیع: القاھرة  - . رشیدة العام] / نص مطبوع[المجلس الدستوري الجزائري 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 250
 8109358977ك .م.د.ر - .  243 - 237.: ? -. ?: ???????????? 

163/01-342-1, 163/02-342-1 



  العام، رشیدة   .4162
 -. 2016, دار األیام للنشر و التوزیع: عمان  - . رشیدة العام] / نص مطبوع[الوجیز في القانون الدولي العام 

  .سم25; . إیض: ص 246
 9789957951290ك .م.د.ر

1135/01-341-1, 1135/02-341-1 

  العاني، دمحم شالل   .4163
 - . 2.ط -. دمحم شالل العاني; عیسى العمري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلسالمیة فقھ العقوبات في الشریعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 398 -. 2003, دارالمسیرة للنشر والتوزیع والطباعة. : عمان
 ???????????? : ?- ? :.392 - 398. 

464/01-345-1, 464/02-345-1 

  عبدالعزیز بن صقر , الغامدي  .4164
أكادیمیة : الریاض  -. أكادمیة نایف العربیة, عبدالعزیز بن صقر الغامدي] / نص مطبوع[و العولمة اإلرھاب 

  ).295; مركز الدراسات للبحوث ( - . سم24; . إیض. : ص 364 -. 2002, نایف العربیة
 9960853683ك .م.د.ر -. 354-358: ? -?: ???????????? 

415/01-341-1 

   دمحم عبد هللا, الظاھر  .4165
 -. دمحم عبد هللا الظاھر] / نص مطبوع. [الضرورات التي تفرضھا سیاسة الخصخصة في مجال عالقات العمل

  .سم24; . إیض. : ص 458 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط
 ???????????? :?- ? :429-450 

97/01-344-1, 97/02-344-1 

  خالد خلیل , الظاھر  .4166
تعریف ونشأة وتطور وخصائص وأساس : الكتاب األول : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ن اإلداري القانو

, دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان  - . خالد خلیل الظاھر.... / القانون اإلداري وكیفیة تطبیق ھذه األسس
  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 1998

 ??????????? :? .- ? :.5 - 8.. 

6.1/01-342-1, 6.1/02-342-1 

  خالد خلیل , الظاھر  .4167
العقود اإلداریة  - الضبط اإلداري  -المرفق العام :الكتاب الثاني :دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

. : ص336 - . 1998, دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط - . خالد خلیل الظاھر/ األموال العامة  -
 .مس 24; . إیض

6.2/01-342-1, 6.2/02-342-1 

  راتب عطا هللا , الظاھر  .4168
دار الثقافة : عمان  - . 1.ط -. راتب عطا هللا الظاھر] / نص مطبوع[التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 255 -. 2008, للنشر والتوزیع
 9957163558ك .م.د.ر

671/01-347-1, 671/02-347-1 



4169.  Cauchois, Hervé  
Code électoral 2015 [Texte imprimé] : les codes / Hervé Cauchois. - ed.24. - Paris. : 
berger levlault, 2015. - 629. : ILL. ; 24 Cm. 
Annexe; P.- P.: 437 - 618. - ISBN 9782701318608 

04/0040290 

  محمود صالح , العادلى  .4170
جریمة إفشاء : دراسة مقارنة] : نص مطبوع[لتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلیھ الحمایة الجنائیة إل

 - . 1.ط - . محمود صالح العادلى. / الحمایة الجنائیة لسر المھنة - حاالت إباحة إفشاء األسرار  - أسرار المھنة 
  .سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

 977043499×ك .م.د.ر - .  233 - 213.: ? -? .: ????????????

133/01-345-1, 133/02-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4171
دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقھ ] : نص مطبوع[النظریة العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي 

  .سم 24; . ص 877 -. 2004, دار الفكر الجامعي . :اإلسكندریة - . 1.ط - . محمود صالح العادلى/ اإلسالمي 
 97737900×ك .م.د.ر

278/01-345-1, 278/02-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4172
] : نص مطبوع[موسوعة حمایة البیئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي الجنائي و الفقھ اإلسالمي 

. : ص 441 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . لح العادلىمحمود صا/ الجزء األول : دراسة مقارنة 
  .سم 24; . إیض

 ???????????? : ?-  ? :410 - 422. 

410.1/01-345-1, 410.1/02-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4173
نص [لقضاء في ضوء آراء الفقھاء وأحكام ا 1998لسنة  6الوسیط في شرح جرائم البلطجة طبقا للقانون رقم 

 24; . إیض. : ص 166 -. 1999, النجم للنشر و التوزیع: القاھرة  - . 1.ط -. محمود صالح العادلى] / مطبوع
  .سم

 977042448×ك .م.د.ر - . 154 - 143.: ? -? : ???????????? 

487/01-345-1, 487/02-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4174
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. محمود صالح العادلى/ مقارنة  دراسة] : نص مطبوع[الجریمة الدولیة 

  .سم24; إیض  -غالف ملون ومصور . : ص 302 -. 2004
 3380704977ك .م.د.ر -. 173-233: ? -?: ???????  235-271: ?-?: ???????????? 

747/01-341-1, 747/02-341-1 

  محمود صالح , العادلى  .4175
: الجزء الثاني -المواجھة الجنائیة لإلرھاب : الجزء األول] : نص مطبوع[الجنائي لإلرھاب موسوعة القانون 0

دور قانون العقوبات في مكافحة التطرف والعنف : الجزء الثالث -السیاسة الجنائیة لمواجھة العنف اإلرھابي 
  .سم 24; . إیض. : ص 650 -. 2005, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . محمود صالح العادلى/ اإلرھابي 

 977224196×ك .م.د.ر



392.1/01-345-1, 392.1/02-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4176
دار : اإلسكندریة  - . 1.ط - . محمود صالح العادلى] / نص مطبوع[التقاریر الطبیة و المسؤولیة الجنائیة عنھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2007, الفكر الجامعي
 9773480946 ك.م.د.ر

420/01-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4177
/ دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[إستجواب الشھود في المسائل الجنائیة 

  .سم 24; . ص 269 -. 2004, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. محمود صالح العادلى
 9772242192ك .م.د.ر - . 249- 233.: ? -? : ???????????? 

267/01-345-1, 267/02-345-1 

  محمود صالح , العادلى  .4178
 Arabicism  &Islam and the new] = نص مطبوع[الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید 

gobel system  /ص 368 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . محمود صالح العادلى : .
  .سم24; . إیض

 9975160977ك .م.د.ر -. 236- 203: ? - ?: ????????????  351- 237: ?- ?: ??????? 

257/01-341-1, 257/02-341-1 

  العاقل ، إیمان   .4179
كلیة الحقوق . : المدیة -. إیمان العاقل] / نص مطبوع[الجرائم الماسة بالبیانات الشخصیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط+ سم  31×.سم 21; . إیض. : و 101 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة والعلوم 
 ??????? :? .- ? : .83 - 87  ???????????? :? . - ? : .88 - 96  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-176/01, M. 345-176/02 

  العتوم، منصور إبراھیم   .4180
دار وائل للنشر : عمان  -. 1.ط -. منصور إبراھیم العتوم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2013, والتوزیع
 9789957910464ك .م.د.ر - . 230 - 225.: ? -. ?: ????????????

546/01-342-1, 546/02-342-1 

  عباس , العبودي  .4181
 -تتضمن ھذه الدراسة فحص الدم ] : نص مطبوع[الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات المدني 

: عمان  -. 1.ط -. عباس العبودي. / اإلنترنیت -الكمبیوتر  - الفاكسمیلي  - التلكس  -المیكروفیلم  -شریط الكاسیت 
 - . سم 24; . إیض. : ص 165 -. 2002, دار الثقافة للنشر والتوزیع: لتوزیع الدار العلمیة الدولیة للنشر وا

  ).448; المكتبة القانونیة (
???????????? : ?- ? :.157- 161. 

180/01-345-1, 180/02-345-1 

  عباس , العبودي  .4182
 Explanation of the provisions of civil] = نص مطبوع[شرح أحكام قانون اإلثبات المدني 



evidence law  /إیض. : ص 376 - . 1998, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 02.ط -. عباس العبودي .
  .سم24; 

 9957166052ك .م.د.ر - .  368 - 361.: ?. -. ?: ???????????? 

109/01-347-1, 109/02-347-1 

  عباس , العبودي  .4183
نظریة المدخل لدراسة قانون أصول المحاكمات ] : نص مطبوع[شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 448 -. 2007, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. عباس العبودي... / المدنیة
 4052169957ك .م.د.ر -. 437-445: ? -?: ???????????? 

463/01-347-1, 463/02-347-1 

  عباس , العبودي  .4184
عباس / دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة لمحكمة التمییز ] : نص مطبوع[أحكام قانون التنفیذ شرح 

  .سم24; غالف ملون . : ص 250 -. 2007, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. العبودي
 9041169957ك .م.د.ر -. 238-242: ? -?: ???????????? 

488/01-347-1, 488/02-347-1 

  عباس , العبودي  .4185
دراسة مقارنة و معززة بآخر التعدیالت التشریعیة و المبادئ القانونیة ] : نص مطبوع[شرح أحكام قانون البینات 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2004, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. عباس العبودي/ 
 ???????????? : ? ?:.267 -270  

 9957160370ك .م.د.ر -. 2004: لسانس 

601/01-347-1, 601/02-347-1 

  عباس , العبودي  .4186
دراسة مقارنة معززة ] : نص مطبوع[تحدیات اإلثبات بالسندات اإللكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا 

, الحلبي الحقوقیةمنشورات : لبنان  - . 01.ط -. عباس العبودي/ بآخر التعدیالت التشریعیة و التطبیقات القضائیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2010

 ???????????? : ? ? :.250 - 260 

660/01-347-1, 660/02-347-1 

  عباس , العبودي  .4187
دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات ] : نص مطبوع[شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع واإلیجار 

 - . 2009, دار الثقافة للنشرو التوزیع: عمان  -. 01.ط -. حمد إبراھیم الحیاريأ, عباس العبودي/ القضائیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 368

 9957164607ك .م.د.ر -. 368 -363.: ? ?: ????????????

937/01-346-1, 937/02-346-1 

  عباس , العبودي  .4188
 - . 2.ط - . عباس العبودي/ ة والحدیثة دراسة مقارنة مع التشریعات القدیم] : نص مطبوع[شریعة حمورابي 

  .سم 24; . إیض. : ص 237 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957165338ك .م.د.ر - . 237 - 231.: ? -? : ????????????

126/01-340-1, 126/02-340-1 



  عبد العلي بن دمحم , العبودي  .4189
 -. عبد العلي بن دمحم العبودي] / نص مطبوع[العینیة بالمملكة المغربیة  نظام التحفیظ العقاري و إشھار الحقوق

 .سم24; مجلد . : ص 320 -. 2006, المركز الثقافي العربي: المغرب  -. 02ط

719/01-346-1, 719/02-346-1 

  دمحم ولید , العبادي  .4190
دمحم ولید / المترتبة على الفصل فیھا شروط قبول دعوى اإللغاء و اآلثار ] : نص مطبوع[القضاء اإلدري 

  ).الموسوعة اإلداریة( - . سم 24; . إیض. : ص 796- 323 -. 2007, مؤسسة الوراق: عمان  -. العبادي
 9789957331412ك .م.د.ر

340.2/01-342-1, 340.2/02-342-1 

  دمحم ولید , العبادي  .4191
 -. 2007, مؤسسة الوراق: عمان  -.  ولید العباديدمحم/ القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[الموسوعة اإلداریة 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 322
 9789957331405ك .م.د.ر

349.1/01-342-1 

  دمحم ولید , العبادي  .4192
 - . دمحم ولید العبادي/ القضاء اإلداري في األنظمة المقارنة : الجزء األول ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

الموسوعة ( - . سم 24; . إیض. : ص 322 -. 2007, مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط
  ).اإلداریة

 5140339975978ك .م.د.ر

340.1/01-342-1, 340.1/02-342-1 

  دمحم عبد الكریم , العبادي  .4193
دمحم عبد الكریم / مقارنة دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء علیھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2010, دار الفكر: عمان  -. 1.ط -. العبادي
 9789957076627ك .م.د.ر - . 298 - 287: ?  -? : ???????????? 

760/01-347-1, 760/02-347-1 

  بسام , العباجي  .4194
, دار الحامد للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط - . بسام العباجي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ملكیة األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2008
 9789957324008ك .م.د.ر - . 246 - 233.: ? ? : ???????????? 

934/01-346-1, 934/02-346-1 

  العبادي، دمحم حمید   .4195
دمحم حمید ........ / دارة العامة المشروعیة ، رقابة القضاء امتیازات اإل] : نص مطبوع[قضاء التعویض اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص304 -. 2014, دار جلیس الزمان: عمان  -. 01.ط -. العبادي
 9789957812324ك .م.د.ر - .  304 - 293.: ?.?: ???????????? 

621/01-342-1, 621/02-342-1 



  العباسي ، مریة   .4196
; وھیبة فراح. / 29/90دراسة على ضوء القانون ] : ص مطبوعن[دور أدوات التعمیر الفردیة في حمایة البیئة 

 21× سم  31; . و 96 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . مریة العباسي
  .قرص مضغوط. + سم

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-215/01, M. 346-215/02 

  معتز فیصل , العباسي  .4197
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. معتز فیصل العباسي] / نص مطبوع[إلتزامات الدولة المحتلة إتجاه البلد المحتل 

  .سم 25; . إیض. : ص 614 -. 2009, الحلبي الحقوقیة
 9789953524627ك .م.د.ر - . 595 - 551: ?  -? : ???????????? 

679/01-341-1, 679/02-341-1 

  فلیح دمحم , العبد هللا  .4198
دراسة عملیة إلجراءات التقاضي في الدعاوى ] : نص مطبوع[المجالس الشرعیة و المبادئ القضائیة , 1:ج

دار الثقافة للنشر و : عمان  -. 1.ط -. فلیح دمحم العبد هللا/ الشرعیة مؤیدة بأھم و أحدث القرارات اإلستئنافیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 718 -. 2009, التوزیع

  9957164287ك .م.د.ر - . 713 - 707: ? -?: ????????????  703 -  649: ? - ?: ??????? 
 1:ج, : محتوي في 

576.1/01-347-1, 576.1/02-347-1 

  العبد هللا، فلیح دمحم   .4199
ت التقاضي في الدعاوى دراسة عملیة إلجراءا] : نص مطبوع[المجالس الشرعیة و المبادئ القضائیة , 2:ج

دار الثقافة للنشر و : عمان  -. 1.ط -. فلیح دمحم العبد هللا/ الشرعیة مؤیدة بأھم و أحدث القرارات اإلستئنافیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 718 -. 2009, التوزیع

  9957164287ك .م.د.ر - . 713 - 707: ? - ?: ????????????  703 - 649: ?  - ? : ??????? 
 2:ج, : ي محتوي ف

576.2/01-347-1, 576.2/02-347-1 

  العبید العازمي، فھد عبد هللا   .4200
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. فھد عبد هللا العبید العازمي] / نص مطبوع[اإلجراءات الجنائیة المعلوماتیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 740 -. 2015
 9789777292139ك .م.د.ر - . 721 - 697.: ? -.?: ????????????

1087/01-345-1, 1087/02-345-1 

  علي ھادي , العبیدي  .4201
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . علي ھادي العبیدي/ البیع و اإلیجار ] : نص مطبوع[العقود المسماة 

  .سم24; غالف ملون . : ص378 -. 2005
 4049169957ك .م.د.ر

438/01-346-1, 438/02-346-1 

  علي ھادي , العبیدي  .4202
الحقوق العینیة التبعیة  - الحقوق العینیة األصلیة :الحقوق العینیة ] : نص مطبوع[الوجیز في شرح القانون المدني 



دار : عمان  - . 1.ط - . علي ھادي العبیدي/ دراسة مقارنة : الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -حق الملكیة  -
  .سم24; غالف ملون . : ص 352 -. 2008 ,الثقافة للنشر و التوزیع

 8348169957ك .م.د.ر

494/01-347-1, 494/02-347-1 

  فریدة , العبیدي  .4203
 - . 2008, دار الكتب القانونیة. : االسكندریة -. فریدة العبیدي] / نص مطبوع. [السلطة التأدیبیة لصاحب العمل

  .سم24; . إیض. : ص 358
 6008386977ك .م.د.ر -. 327-342: ? -?: ???????????? 

53/01-344-1, 53/02-344-1 

  العبیدي، رضوان حسن   .4204
دار الفكر : اإلسكندریة  -. رضوان حسن العبیدي] / نص مطبوع[التلوث الغذائي واألضرار الناتجة عنھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 513 -. 2014, الجامعي
 9789773790437ك .م.د.ر - . 501 - 480.: ? -? : ????????????

200/01-344-1 

  الغبرا، شفیق   .4205
اإلنتفاضة  -البشر والتنمیة في الوطن العربي  -حدود السلطة الخاصة بالنخب الحاكمة : المستقبل العربي 

. / ببلیوغرافیا -یومیات  -مؤتمرات  - كتب ] : نص مطبوع).... [ندوة( إشكالیة اإلشتراكیة - ) ملف(الفلسطینیة
. 1988/7, .مركز دراسات الوحدة العربیة. : لبنان -]. و آخرون...[; شفیق الغبرا; سعید بنسعید; يحامد أنصار

  ).113; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص 196 -
 ???????????? : ?-  ? :185 - 186 

113/01 340-52- ع /P 

  قصي دمحم , العیون  .4206
قصي دمحم / باإلضافة إلى أحكام محكمة العدل العلیا في مسائل الجنسیة ] : ص مطبوعن[شرح أحكام الجنسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2009, دار الثقافة: عمان  -. العیون
 8489169957ك .م.د.ر - .  240 - 239.: ? - . ???????????? ?.  238 - 179.: ? - . ????? ?

336/01-342-1, 336/02-342-1 

  ثائر سعود , عدوانال  .4207
دار الثقافة : عمان  -. 1.ط -. ثائر سعود العدوان. / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العدالة الجنائیة لألحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2012, للنشر و التوزیع
 9789957167264ك .م.د.ر - . 320 - 311.: ? -? : ????????????

765/01-345-1, 765/02-345-1 

  ثائر سعود , العدوان  .4208
دار : عمان  -. 1.ط -. ثائر سعود العدوان/ الدلیل إلى إتفاقیة األمم المتحدة ] : نص مطبوع[مكافحة الفساد 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2012, الثقافة
 9789957167806ك .م.د.ر

720/01-341-1, 720/02-341-1 



  علي عیسى , العدوان  .4209
حالة  1999- 1988أزمة لوكربي ] : نص مطبوع[العربیة من المنازعات العربیة الدولیة موقف جامعة الدول 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2003, دار وائل: عمان  -. 01.ط - . علي عیسى العدوان/ دراسیة 
 9789957113551رقم معیاري  -. 9957113550ك .م.د.ر - . 247- 224.: ? ? : ????????????.

114/01-341-1, 114/02-341-1 

  العیوسي ، دمحم عبد الرحمن   .4210
دار المعرفة . : األزاریطة -. دمحم عبد الرحمن العیوسي] / نص مطبوع. [التحلیل العلمي للجریمة واإلنحراف 

  .سم 24; . إیض. : ص 326 -. 2012, .الجامعیة
 ???????????? : ?-  ? :314 - 324. 

838/01-345-1, 838/02-345-1 

  حمدي , العجمي  .4211
 -. 01.ط -. حمدي العجمي] / نص مطبوع[مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة 

 .سم 24; . إیض. : ص 175 - . 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 

357/01-342-1, 357/02-342-1 

  العجمي، أحمد عبد العلیم   .4212
 -. أحمد عبد العلیم العجمي] / نص مطبوع[یة وإنعكاساتھا على سلطات البنك المركزي نظم الدفع اإللكترون

  .سم 24; . إیض. : ص 344 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9771790153ك .م.د.ر - .  322 - 313.: ? - . ?: ???????????? 311 - 301.: ? - . ?: ???????

1375/01-346-1, 1375/02-346-1 

  العجمي،حمد بن دمحم   .4213
دار : القاھرة  -. حمد بن دمحم العجمي] / نص مطبوع[تطبیقات البرامج اإللكترونیة وعالقتھا بجودة الخدمة 

  .سم24; . ص364 -. 2046, الكتاب الجامعي
 97860390771ك .م.د.ر -. ?321-364?:???????

1-020-108/01 

  العجاج ، القاضي طالل   .4214
دار ومكتبة الحامد للنشر : عمان  -. 1.ط -. القاضي طالل العجاج] / نص مطبوع[وحقوق المحامي التزامات 
  .سم 24; . إیض. : ص 111 -. 2012, والتوزیع

 9789957326692ك .م.د.ر

885/01-347-1, 885/02-347-1 

  نوفان العقیل , العجارمة  .4215
دار . : عمان -. 01.ط -. نوفان العقیل العجارمة. / مقارنةدراسة ] : نص مطبوع. [سلطة تأدیب الموظف العام

  .سم 24; . إیض. : ص 496 -. 2007, الثقافة للنشر والتوزیع
 ???????????? : ?- ? :477-495 

101/01-344-1, 101/02-344-1 

  یاسین , العیثاوي  .4216
دار أسامة : عمان  - . 01.ط -. العیثاوي یاسین] / نص مطبوع[السیاسة األمریكیة بین الدستور و القوى السیاسیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 296 - . 2008, للنشر
 ???????????? :? .- ? :.285 - 296 . 

517/01-341-1 

  العید ، موفقي   .4217
. : المدیة -. موفقي العید] / نص مطبوع[حق المشاركة السیاسیة للمرأة بین المواثیق الدولیة والقانون الجزائري 

  .سم 21× . سم 30; . و 201 -. 2016/  2015, جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .175 - 194  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA 341-72/01, TA 341-72/02 

  صفاء حسن , العجیلي  .4218
دار : عمان  -. 1.ط - . صفاء حسن العجیلي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األھمیة الجنائیة لتحدید لحظة الوفاة 

  .سم 24; . إیض. : ص 333 -. 2011, ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325428ك .م.د.ر - . 333 - 317.: ? -? : ????????????

777/01-345-1, 777/02-345-1 

  العیداني ، سمیر   .4219
سمیر ; بالل بن بابا علي] / نص مطبوع[النظام القانوني للسكنات الوظیفیة والمنازعات المتعلقة بھا في الجزائر 

. : و 64 -. 2022/2021, )فارس جامعة یحي( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . العیداني
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .58 - 61  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-480/01 

  العیداني ،عمر   .4220
, ]ن.د: [المدیة  -. عمر العیداني; ربیع مصطفاوي] / نص مطبوع[ائر عصرنة نظام الموازنة العامة في الجز

  .سم 21×.سم30; . و 66 - . 2012/2011
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-12/01, M. 343-12/02 

  العیداني، عمر   .4221
جامعة . : المدیة -. عمر العیداني; ربیع مصطفاوي] / نص مطبوع. [اص القانون العامالغرامة التھدیدیة ضد أشخ

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و95 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .84 - 90  

 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-111/01, M. 343-111/02 

  العیدي ، رشید   .4222
. : الجزائر -المدیة  - . رشید العیدي] / نص مطبوع[ 2020مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 69 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  دولة ومؤسسات: ل م د  -ماستر



M. 343-540/01 

  العیدي ، كریمة   .4223
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر -. كریمة العیدي] / نص مطبوع[إستغالل العقار الموجھ لإلستثمار في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21;  .إیض. : و 401 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ??????????? :? .- ? : .89 - 99  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس (كلیة الحقوق والعلوم السیاسي : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-63/01, M. 658-63/02 

  العیدي ، عبد العزیز   .4224
 -المدیة  - . عبد العزیز العیدي; مراد قول] / نص مطبوع[ إنشاء وإلغاء المرفق العام في ظل القانون الجزائري

× . سم 21; . إیض. : و 66 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .57 - 62  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( یاسیة كلیة الحقوق والعلوم الس: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-502/01 

  العیدي ، فاطمة الزھراء   .4225
كلیة الحقوق : الجزائر  - . فاطمة الزھراء العیدي] / نص مطبوع[بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . +سم 31× . سم 21; . إیض. : و 71 -. 2017/2016, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .-? : .66 - 68  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-41/01, M. 658-41/02 

  العیش ، فضیل   .4226
 -. فضیل العیش/  2006- 12-20في 06/22وفقا للتعدیالت األخیرة ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

 .سم18; . ص190 -. 2007, البغداديمنشورات : الجزائر 

1-347-1030/01 

  فضیل , العیش  .4227
. 2ط - . فضیل العیش/  2005مدعم بإجتھادات قضاء المحكمة العلیا مع تعدیالت ] : نص مطبوع[قانون األسرة 

  .سم24; ص 139 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -
 0094609961ك .م.د.ر

397/01-346-1, 397/02-346-1 

  فضیل , العیش  .4228
, )ن.د) : (م.د( -. فضیل العیش/ ملحق قانون األسرة باللغتین ] : نص مطبوع[شرح وجیز لقانون األسرة 

  .سم 21; غالف ملون . : ص 174 -. 2008
 ???????????? : ?-  ? :132  ??????? : ?-  ? :133 - 169 

581/01-346-1 

  العیش، فضیل   .4229
 Code penal loi sur la] = نص مطبوع[العقوبات ومكافحة الفساد وفقا للتعدیالت األخیرة قانون 



prévention et la lutte contre la corruption selon la derniére mise a jour  /فضیل العیش .- 
 .سم 15; . أیض. : ص 171 -. 2008, )ن.د) : (م.د(

935/01-345-1 

  العیش، فضیل   .4230
: الجزائر  -. فضیل العیش] / نص مطبوع[اإلجراءات الجزائیة قانون العقوبات قانون مكافحة الفساد  قانون

 .سم21; . ص304 - . 2007, منشورات بغدادي

1-347-1033/01 

  عبد الرحمن دمحم , العیسوى  .4231
. : اإلسكندریة - . العیسوىعبد الرحمن دمحم ] / نص مطبوع. [شرح قانون البیئة من المنظور النفسي و التربوي

  .سم24; . إیض. : ص 308 - . 2006, دار الفكر الجامعي
 9773790371ك .م.د.ر -. 289-293: ?-?: ???????????? 

91/01-343-1, 91/02-343-1 

  عبد الرحمن دمحم , العیسوى  .4232
 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. عبد الرحمن دمحم العیسوى. / مھنیا ونفسیا] : نص مطبوع. [المحاماة

  .سم 24; . إیض. : ص 314
 0089003977ك .م.د.ر

7/01-344-1, 7/02-344-1 

  عبد الرحمن دمحم , العیسوى  .4233
. : بیروت -. 1.ط - . عبد الرحمن دمحم العیسوى/  Motivation of crimes] = نص مطبوع[دوافع الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 571 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة
???????????? : ?- ? :.563 - 569 

239/01-345-1, 239/02-345-1 

  عبد الرحمن دمحم , العیسوى  .4234
منشورات الحلبي . : بیروت -. عبد الرحمن دمحم العیسوى] / نص مطبوع[إتجاھات جدیدة في علم النفس الجنائي 

 .سم 24; . إیض. : ص 544 -. 2004, الحقوقیة

360/01-345-1 

  عبد الرحمن دمحم , العیسوى  .4235
دار . : اإلسكندریة - . عبد الرحمن دمحم العیسوى/  The abnormal criminal] = نص مطبوع[المجرم الشاذ 
  .سم 24; . إیض. : ص  389 -. 2005, الفكر الجامعي

???????????? : ?- ? :.389 - 388. 

190/01-345-1 

  د الرحمن دمحم عب, العیسوى  .4236
: بیروت  -. 1.ط - . عبد الرحمن دمحم العیسوى/ دراسة في علم النفس الجنائي ] : نص مطبوع[الذكاء والجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9789953486543ك .م.د.ر - . 270 - 269: ?  - ? : ???????  268 - 257: ?  -? : ???????????? 



697/01-345-1 

  عبد الرحمن دمحم , العیسوى  .4237
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. عبد الرحمن دمحم العیسوى] / نص مطبوع[القضاء والبحث العلمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 504 -. 2009, الحقوقیة
 9789953524061ك .م.د.ر - . 486 - 473.: ? -. ?: ????????????

700/01-347-1, 700/02-347-1 

  عبد الرحمان دمحم , العیسوي  .4238
. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عبد الرحمان دمحم العیسوي] / نص مطبوع[مبحث الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 445 -
 9773790282ك .م.د.ر - . 435 - 427.: ? -.?: ???????????? 

520/01-345-1, 520/02-345-1 

  عبد الرحمان دمحم , لعیسويا  .4239
منشورات : بیروت  - . 1.ط - . عبد الرحمان دمحم العیسوي] / نص مطبوع[المضمون النفسي لقانون المخدرات 

  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. 2011, الحلبي الحقوقیة
 9786144011041ك .م.د.ر

588/01-345-1, 588/02-345-1 

  طالل یاسین , العیسى  .4240
طالل یاسین / تحدید مفھومھ وطبیعتھ وتكویناتھ والقانون واجب التطبیق ] : نص مطبوع[تروني العقد اإللك

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2008, دار البیروني للنشر و التوزیع: عمان  -. سھى یحیى الصباحین, العیسى
???????????? : ? ? :.141- 144 

953/01-346-1, 953/02-346-1 

  ل یاسین طال, العیسى  .4241
تشكیالتھا ..أساسھا القانوني ..دراسة قانونیة في تحدید طبیعتھا ] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

: عمان  -. علي جبار الحسیناوي, طالل یاسین العیسى/ مع تحدید ضمانات المتھم فیھا .. أحكامھا العویة فیھا ..
  .سم 25; . إیض. : ص 304 -. 2008, دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع

 ???????????? :? .-  ? :.293 - 302 . 

523/01-341-1, 523/02-341-1 

  العیفاوي ، صبرینة   .4242
] / نص مطبوع[القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة اإلبادة الجماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2014, الوفاء القانونیة مكتبة: اإلسكندریة  - . 1.ط - . صبرینة العیفاوي
 9789776441446ك .م.د.ر - . 200 - 189. : ? -.? : ???????????? 

943/01-345-1, 943/02-345-1 

  . العیفاوي، كریمة  .4243
یحي فارس جامعة الدكتور . : المدیة -. العیفاوي. كریمة; مفتي. خدیجة] / نص مطبوع. [إنھاء القرارات اإلداریة

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 78 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة . : لیسانس



M. 343-26/01 

  دمحم , العروصي  .4244
, شركة الخطاب للطباعة: المغرب  - . 01.ط -. دمحم العروصي] / نص مطبوع[المختصرفي المنھجیة القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 173 -. 2009
 ???????????? :? ? : .167 - 170 

123/01-001.4-1, 123/02-001.4-1 

  العروسي،عمرو   .4245
مكتبة : اإلسكندریة  - . عمرو العروسي] / نص مطبوع[الظروف المخففة و المشددة في الفقھ الجنائي اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 615 -. 2013, اء القانونیةالوف
 9789776441583ك .م.د.ر

877/01-345-1, 877/02-345-1 

  العروسي،عمرو   .4246
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. عمرو العروسي] / نص مطبوع[القرائن القضائیة في الفقھ الجنائي اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 515 -. 2013, القانونیة
 9776441569ك .م.د.ر

849/01-347-1, 849/02-347-1 

  العروسي،عمرو   .4247
 - . عمرو العروسي/ دراسة تطبیقیة في القانون الدولي اإلنساني ] : نص مطبوع[الشرطة و الحرب األھلیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 127 - . 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789776441576ك .م.د.ر - .  122 - 117: ?-.? : ???????????? 

985/01-341-1, 985/02-341-1 

  الغراوي، فاضل عبد الزھرة   .4248
منشورات الحلبي : لبنان  - . فاضل عبد الزھرة الغراوي] / نص مطبوع[المھجرون و القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 -. 2013, الحقوقیة
 9786144012925ك .م.د.ر -. 239-250.:?-.?: ????????????

1021/01-341-1, 1021/02-341-1 

  دمحم حمد , الغرابیة  .4249
, دار حامد للنشر و التوزیع: األردن  -. 01.ط - . دمحم حمد الغرابیة] / نص مطبوع[نظام القضاء في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2004
 9957320599ك .م.د.ر - . 367 - 351.: ? -? : ???????????? 

150/01-340-1, 150/02-340-1 

  العرایشي ، عمر أحمد   .4250
دار الحامد : عمان  - . 1.ط -. عمر أحمد العرایشي] / نص مطبوع[السندلت اإللكترونیة وحجیتھا في اإلثبات 

  .سم 25; . إیض. : ص 184 -. 2016, للنشر والتوزیع
 978957329488ك .م.د.ر -. 182 -  175. : ? -. ?: ????? ??????? 174 - 155. : ? -. ?: ??????? 

1492/01-346-1, 1492/02-346-1 



  العرباوي ، صالح   .4251
صالح ; سیف الدین بن عفري] / نص مطبوع[صندوق ضمان الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 65 -. 2020/2019 ,)جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. العرباوي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? :.56 - 59  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-413/01, M. 343-413/02 

  العربي ، الطاھر   .4252
كلیة . : المدیة - الجزائر  -. الطاھر العربي; الطیب فرطاس] / نص مطبوع[بطالن محاضر الضبطیة القضائیة 

قرص . + م 31× . سم 21; . إیض. : و 46 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .40 - 42  ???????????? :? . - ? : .43 - 44  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم الیاسیة:  القانون الجنائي: ل م د  -ماستر

M. 345-117/01, M. 345-117/02 

  العربي ، بختي   .4253
بختي / الجزاء والعالج  -األسباب والعوامل ] : نص مطبوع[جنوح األحداث في ضوء الشریعة وعلم النفس 

  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2014, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . العربي
 9789961017500ك .م.د.ر

1095/01-345-1, 1095/02-345-1 

  بلحاج , العربي  .4254
العقد ( التصرف القانوني : الجزء األول ] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري

. : ص 360 -. 2008, دیوان المطبوعات الجامعیة: . الجزائر -. 6.ط -. بلحاج العربي) . / واإلدارة المنفردة 
  .سم 24; . إیض

 9961007689ك .م.د.ر

172.1/01-346-1, 172.1/02-346-1 

  بلحاج , العربي  .4255
مع التعدیالت و مدعم بأحدث ] : ( نص مطبوع[أحكام التركات و المواریث على ضوء قانون األسرة الجدید 

 Provisions of inheritance in the light of the latest interpretative) = اجتھادات المحكمة العلیا 
judgments of the supreme court  /2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. بلحاج العربي .

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -
 9789957164508ك .م.د.ر - . 387-396.: ? -.?: ???????????? 

899/01-346-1, 899/02-346-1 

  بلحاج , العربي  .4256
 -. بلحاج العربي. / على ضوء القوانین الطبیة المعاصرة] : نص مطبوع. [معصومیة الجثة في الفقھ اإلسالمي

  .سم 25; . إیض. : ص 287 -. 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط
 9789957164362ك .م.د.ر - . 256 - 237 :? - ? : ???????. 284 - 257: ? -? : ????????????

143/01-344-1, 143/02-344-1 



  بلحاج , العربي  .4257
 - . بلحاج العربي] / نص مطبوع[مشكالت المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري 

  .سم 22; . إیض. : ص 244 -. 2011, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961014776ك .م.د.ر - . 240 - 213: ?  -? : ??? ?????????

1059/01-346-1, 1059/02-346-1 

  بلحاج , العربي  .4258
] : نص مطبوع. [الحدود الشرعیة واألخالقیة للتجارب الطبیة على اإلنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري

  .سم22; . إیض. : ص198 -. 2011, الجامعیةدیوان المطبوعات . : الجزائر -. بلحاج العربي. / دراسة مقارنة
 9789961014370ك .م.د.ر - . 192 - 173: ?  -? : ????????????  172 -  135: ?  -? : ????? 

149/01-344-1, 149/02-344-1 

  بلحاج , العربي  .4259
جتھادات وفق آخر التعدیالت ومدعم بأحدث إ] : نص مطبوع[أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجدید 

 24; . إیض. : ص 560 -. 2012, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. بلحاج العربي/ المحكمة العلیا الجزء األول 
  .سم

 9789957166878ك .م.د.ر - . 557 - 537.: ? -? : ????????????

1140.1/01-346-1, 1140.1/02-346-1 

  بلحاج , العربي  .4260
, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. بلحاج العربي/ ء الشریعة اإلسالمیة في ضو] : نص مطبوع[أحكام اإللتزام 

  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. 2012
 9789957167356ك .م.د.ر - . 380 - 361.: ? -? : ????????????

1136/01-346-1, 1136/02-346-1 

  العربي، بلحاج   .4261
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[وانین الطبیة المعاصرة أحكام التجارب الطبیة على اإلنسان في ضوء الشریعة والق

 =Provisions of medical experiments on humans  /دار الثقافة : عمان  - . 1.ط -. بلحاج العربي
  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2012, للنشر والتوزیع

 9957167004ك .م.د.ر - . 245 - 221.: ? -? : ????????????

182/01-344-1, 182/02-344-1 

  العربي، بلحاج   .4262
وفق آخر التعدیالت التشریعیة ومدعم بأحدث ] : نص مطبوع[نظریة العقد في القانون المدني الجزائري 

 558 -. 2015, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. بلحاج العربي/ إجتھادات المحكمة العلیا دراسة مقارنة 
  .سم 27; . إیض. : ص

 9789961018279ك .م.د.ر -. 507-548.:?-.?: ????????????

1475/01-346-1, 1475/02-346-1 

  العربي، بلحاج   .4263
نص [الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعدیالت ومدعم بأحدث إجتھادات المحكمة العلیا 

 461 -]. ت.د[, .المطبوعات الجامعیةدیوان : الجزائر  -. بلحاج العربي/ الجزء األول أحكام الزواج ] : مطبوع
  .سم 27; . إیض. : ص

 9789961003770ك .م.د.ر - . 449 - 429.: ? - .:?: ????????????



1552/01-346-1, 1552/02-346-1 

  العربي، بلحاج   .4264
ت وفق آخر التعدیالت ، ومدعم بأحدث اجتھادا] : نص مطبوع[أحكام اإللتزام في القانون المدني الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 732 - . 2013, دار ھومة: الجزائر  -. بلحاج العربي/ دراسة مقارنة : المحكمة العلیا
 9789961657331ك .م.د.ر - . 732 - 728.:?-. ?: ????????????

1556/01-346-1 

  العربي، حوریة   .4265
. حوریة العربي; فاطمة خرشف] / مطبوعنص . [عمالة األطفال وآلیات الحد منھا في نطاق منظمة العمل الدولیة

قرص . + سم30×.سم21; . و108 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .91 - 100  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-45/01, M. 341-45/02 

  أیمن حسین , العریمي  .4266
أكرم , أیمن حسین العریمي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الشیك في ضوء الفقھ وأحكام القضاء 

  .سم 25; . إیض. : ص 208 -. 2008, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . طراد الفایز
 ???????????? : ?-  ? :205 - 208  ????? : ?-  ? :147 - 204 

674/01-345-1, 674/02-345-1 

  دمحم فرید , العریني  .4267
دار . : اإلسكندریة -. دمحم فرید العریني. / حوادث الطیران -النقل الجوي ] : نص مطبوع. [القانون الجوي

 .سم 24; . إبض. : ص 414 -. 2007, الجامعة الجدیدة

55/01-343-1, 55/02-343-1 

  دمحم فرید  ,العریني  .4268
دار الجامعة . : اإلسكندریة - . دمحم فرید العریني. / النقل الجوي الداخلي والدولي] : نص مطبوع. [القانون الجوي

 .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 2003, الجدیدة

43/01-343-1, 43/02-343-1 

  دمحم فرید , العریني  .4269
شركة  - شركة التوصیة البسیطة  -شركة التضامن  -للشركة النظریة العامة ] : نص مطبوع. [الشركات التجاریة

دار المطبوعات . : اإلسكندریة - . دمحم فرید العریني... / شركة المساھمة المبسطة -شركة المساھمة - المحاصة 
 .سم 24; . إیض. : ص 730 -. 2002, الجامعیة

27/01-346-1, 27/02-346-1 

  دمحم فرید , العریني  .4270
دمحم فرید . / شركات المساھمة والتوصیة باألسھم وذات المسئولیة المحدودة] : نص مطبوع. [تجاريالقانون ال
 .سم 24; . إیض. : ص 514 - . 1999, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . العریني

4/01-346-1, 4/02-346-1 



  دمحم فرید , العریني  .4271
. جالل وفاء البدري دمحمین, دمحم فرید العریني/ النشاط التجاري وآلیاتھ دراسة في ] : نص مطبوع[قانون األعمال 

 .سم24; . ص430 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -

431/01-346-1, 431/02-346-1 

  دمحم فرید , العریني  .4272
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ھاني دویدار, دمحم فرید العریني] / نص مطبوع[أساسیات القانون التجاري 

 .سم24; . ص 440 -. 2004

463/01-346-1, 463/02-346-1 

  دمحم فرید , العریني  .4273
دمحم فرید / شركات األموال  -شركات األشخاص  - النظریة العامة للشركة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم24; . ص 716 - . 2001, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . العریني
 3455036997ك .م.د.ر

598/01-346-1, 598/02-346-1 

  دمحم فرید , العریني  .4274
. / المشروع التجاري الجماعي بین وحدة اإلطار القانوني و تعدد األشكال] : نص مطبوع. [الشركات التجاریة
 .سم 24; . إیض. : ص 495 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة. : القاھرة - . دمحم فرید العریني

212/01-346-1, 212/02-346-1 

  دمحم فرید , العریني  .4275
. د(  - . دمحم فرید العریني. / شركات األشخاص و األموال -الشركات التجاریة ] : نص مطبوع. [القانون التجاري

 .سم24; . إیض. : ص 510 -. 1997, )ن .د). : ( م 

26/01-346-1, 26/02-346-1 

  دمحم فرید , العریني  .4276
, دمحم فرید العریني/ المحل التجاري  - التجار  -األعمال التجاریة : الجزء األول] : نص مطبوع[القانون التجاري 
 .سم 23; . إیض. : ص 498 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. جالل وفاء دمحمین

987.1/01-346-1, 987.1/02-346-1 

  دمحم فرید , نيالعری  .4277
دمحم السید , دمحم فرید العریني/ الشركات التجاریة  - التجار  - األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم 25; . إیض. : ص 813 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . الفقي

1084/01-346-1, 1084/02-346-1 

  مشھور بخیت , العریمي  .4278
, دار الثقافة: عمان  -. 01.ط -. مشھور بخیت العریمي] / نص مطبوع[یة الدولیة لمكافحة اإلرھاب الشرع
  .سم 24; . إیض. : ص  232 -. 2009

 9957164492ك .م.د.ر -. 323 -  225.?  -?: ???????????? - 01-06:??????? ?? 

485/01-341-1, 485/02-341-1 



  فرید , العریني  .4279
دار المطبوعات . : اإلسكندریة -. فرید العریني. / النقل الجوي الداخلي والدولي] : نص مطبوع[ .القانون الجوي

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 416 -. 1997, الجامعیة

22/01-343-1, 22/02-343-1 

  فرید دمحم , العریني  .4280
دار . : اإلسكندریة - . فرید دمحم العریني. / دوليالنقل الجوي الداخلي وال] : نص مطبوع. [القانون الجوي

 .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 2002, المطبوعات الجامعیة

21/01-343-1, 21/02-343-1 

  العریني، دمحم   .4281
. : ص 468 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. دمحم العریني] / نص مطبوع. [القانون التجاري

 .سم 24; . إیض

5/01-346-1, 5/02-346-1 

  دمحم علي , العریان  .4282
ظاھرة  - 2000إنعكاسات ثورة المعلومات على قانون العقوبات مشكلة عام ] : نص مطبوع[الجرائم المعلوماتیة 

فیروسات  - جرائم المعلوماتیة  -المجرم المعلوماتي  - نظم الحاسب اآللي  -المعلوماتیة في مجال الجریمة 
. سم 24; . ص 263 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. دمحم علي العریان... / اإلليالحاسب 

  ).المكتبة القانونیة( -
 9773280950ك .م.د.ر - . 257 - 253.: ? -? : ????????????

123/01-345-1, 123/02-345-1 

  دمحم علي , العریان  .4283
في ضوء اإلتجاھات الحدیثة لإلتفاقیات الدولیة ] : نص مطبوع[مكافحتھا عملیات غسل األموال وآلیات 

م بشأن 2002لسنة  78م المعدل بالقانون رقم  2002لسنة  80والتشریعیات المقارنة والتشریع المصري رقم 
معة الجدیدة دار الجا. : اإلسكندریة - . دمحم علي العریان/ دراسة مقارنة : مكافحة غسل األموال والئحتھ التنفیذیة

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 612 - . 2005, للنشر
???????????? : ?- ? :.583 - 591 ??????? : ? - ? :.453 - 580 

327/01-345-1, 327/02-345-1 

  دمحم علي , العریان  .4284
دمحم علي .... / علوماتیةالجھود الدولیة المبذولة في مكافحة الجرائم الم] : نص مطبوع[الجرائم المعلوماتیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 335 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. العریان
 9789773287085ك .م.د.ر - . 324 - 317.:? -. ?: ????????????

707/01-345-1, 707/02-345-1 

  المعتصم با , الغریاني  .4285
دار : اإلسكندریة  - . المعتصم با الغریاني/ العامة للحرفة التجاریة النظریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم24; غالف ملون . : ص 309 - . 2005, الجامعة الجدیدة للنشر

508/01-346-1, 508/02-346-1 



  فیصل سعید , الغریب  .4286
المنظمة العربیة للتنمیة : مصر  -. فیصل سعید الغریب] / نص مطبوع[التوقیع اإللكتروني و حجیتھ في اإلثبات 

  ).407المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ،( -. سم24; غالف مصور و ملون . : ص 302 -. 2005, اإلداریة
 ???????????? :?- ? :265-290 

333/01-347-1, 333/02-347-1 

  العزاوي أمینة   .4287
. : المدیة -. العزاوي أمینة; خدیجة بوحموم] / نص مطبوع. [أسباب انتقال الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة

  .سم 21×سم 30;  45 -. 2011/2010, ]ن.د[
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-85/01, M. 346-85/02 

  عبد العزیز , العشاوي  .4288
, دار ھومة: الجزائر  - . عبد العزیز العشاوي/ الجزء األول ] : نص مطبوع[أبحاث في القانون الدولي الجنائي 

  .سم24; . إیض. : ص 342 -. 2007
 9789961669747ك .م.د.ر -. 336-339: ?-?: ???????????

362.1/01-341-1, 362.1/02-341-1 

  عبد العزیز , العشاوي  .4289
الجریمة  - القواعد اآلمرة  - المنظمات الدولیة : جزء الثاني ال] : نص مطبوع[أبحاث في القانون الدولي الجنائي 

. : ص 328 -. 2006, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  - . 1. ط -. عبد العزیز العشاوي/ المنظمة 
  .سم24; . إیض

 9961650069ك .م.د.ر - . 297: ? - ?: ??????? 

362.2/04-341-1, 362.2/01-341-1 

  وي، لمى عبد الباقي العزا  .4290
لتفادي اإلنتقائیة وإزدواجیة المعاییر في تعاملھ مع ] : نص مطبوع[الوسائل القانونیة إلصالح مجلس األمن 

. : ص 416 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . لمى عبد الباقي العزاوي/ القضایا الدولیة 
  .سم 25; . إیض

 9786144015759ك .م.د.ر - . 414 - 391 .:? -. ?: ????????????

854/01-341-1, 854/02-341-1 

  العزاوي، حسین   .4291
دار الحامد : عمان  -. حسین العزاوي] / نص مطبوع[موقف القانون الدولي من اإلرھاب و المقارنة المسلحة 

  .سم 24; . إیض. : ص 261 -. 2011, للنشر و التوزیع
 9789957326784ك .م.د.ر - . 261 - 245.: ?-.?: ????????????

1072/01-341-1, 1072/02-341-1 

  العشاوي، عبد العزیز   .4292
: الجزائر  -. 1.ط - . علي أبو ھاني, عبد العزیز العشاوي] / نص مطبوع[فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 454 -. 2010, دار الخلدونیة
 9789961524039ك .م.د.ر



1149/01-341-1, 1149/02-341-1 

  الغزالي حرب ، أسامة   .4293
تداعیات وفاة االسد على الصراع العربي و  -مستقبل الحكم في السودان ] : نص مطبوع[السیاسة الدولیة 

 .إیض. : ص 304 -. 2000, البنك العقاري المصري العربي: مصر  -. أسامة الغزالي حرب.... / اإلسرائیلي

141/01 340-59- ع /P 

  الغزالي حرب ، أسامة   .4294
...... ماري روبنسن  -نحو نظام دولي متعدد األقطاب : الصین  -الدبلوماسیة المصریة و تحدیات عالم جدید 

 Egyptian Diplomacy and the challenges of a new world - China moves] = نص مطبوع[
Towards a multipolar world system / ......كورنیش  - . أحمد یوسف القرعي, سامة الغزالي حربأ

  ).السیاسة الدولیة( - . سم27; . إیض. : ص336 - . 2001, مطابع األھرام: النیل 
 تصدر كل ثالثة أشھر

145/01 340-59- ع /P 

  الغزالي حرب ، أسامة   .4295
تخابات الرئاسة األمریكیة عام عودة إلى الحرب أم بحث عن السالم ؟ ان: اإلنتفاضة الثانیة : السیاسة الدولیة 

.......  The second intifada : a return to war or a search for peace] = نص مطبوع...... [ 2000
; . إیض. : ص371 -. 2001, مطابع األھرام: كورنیش النیل  - . أحمد یوسف القرعي, أسامة الغزالي حرب/ 

  ).134; السیاسة الدولیة ( - . سم27
 ثالثة أشھر تصدر كل

143/01 340-59- ع /P 

  الغزالي حرب، أسامة   .4296
من أكبر مستعمرة إلى : الھند  -الحدث و التداعیات : أمریكا و اإلرھاب  - الفرنكوفونیة و الحوار بین الثقافات 

 The francophone and dialogue between cultures - The attack] = نص مطبوع......... [أكبر 
on the united states -----  /2001, مطابع األھرام: النیل  - . أحمد یوسف القرعي, أسامة الغزالي حرب . - 

  ).146; السیاسة الدولیة ( - . سم27; . إیض. : ص312
 تصدر كل ثالثة أشھر

146/01 340-59- ع /P 

  دمحم , الغزالي  .4297
. ص 304 -. 2006, لطباعة وللنشر والتوزیعدار الھدى ل: الجزائر  - . دمحم الغزالي] / نص مطبوع[قذائف الحق 

  .سم 23; . إیض: 
 9961607597ك .م.د.ر

152/01-340-1, 152/02-340-1 

  عبد الحكیم ذنون , الغزالي  .4298
 - . عبد الحكیم ذنون الغزالي/ دراسىة مقارنة ] : نص مطبوع[القرائن الجنائیة و دورھا في اإلثبات الجنائي 

  .سم24; . إیض. : ص 287 -. 2006, المطبوعات الجامعیةدار : اإلسكندریة 
 ???????????? : ? ? :.261- 281 

625/01-347-1, 625/02-347-1 



  العشاب ، صحبي   .4299
. : الجزائر -.المدیة -. صحبي العشاب] / نص مطبوع[جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 70 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .64 - 69  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-143/01 

  العضایلة، أمین سالمة   .4300
 -. أمین سالمة العضایلة/  Brief in constitutional law] = نص مطبوع[ام الدستوري الوجیز في النظ

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 2.ط
 9789957163631ك .م.د.ر - . 304 - 301.: ? - . ?: ????????????. 297 - 239.: ? - . ?: ???????

443/01-342-1, 443/02-342-1 

  العزایزة الزعبي، نھیل عبد الكریم   .4301
 The legal guarantees assessments of] = نص مطبوع[الضمانات القانونیة المقررة لألحداث 

teenagers  /إیض. : ص 192 - . 2016, دار وائل للنشر: عمان  - . 1.ط -. نھیل عبد الكریم العزایزة الزعبي .
  .سم 25; 

 9789957912536ك .م.د.ر - . 192 - 155.: ? - .?: ??????? 156 - 147.: ? -.?: ????????????

1074/01-345-1, 1074/02-345-1 

  ریاض , العطار  .4302
: بیروت  -. 01.ط  -. ریاض العطار] / نص مطبوع[دراسات و موضوعات عامة في شأن حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2002, الجمعیة العراقیة لحقوق اإلنسان
. 

124/01-341-1, 124/02-341-1 

  أحمد عارف , العساف  .4303
, أحمد عارف العساف/ المفاھیم واألدوات ] : نص مطبوع[منھجیة البحث في العلوم اإلجتماعیة واإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 528 -. 2010, دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان  - . 01.ط -. محمود الوادي
 9789957245955ك .م.د.ر

127/01-001.4-1, 127/02-001.4-1 

  باسم خلف , العساف  .4304
دار زھران للنشر  -. 1.ط -. باسم خلف العساف] / نص مطبوع[حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة 

  .سم 25; . إیض. : ص 361 - . 2010, ]ن.د: [والتوزیع 
 9789957504670ك .م.د.ر - . 361 - 347.: ? -. ?: ????????????

694/01-341-1, 694/02-341-1 

  رجائي سید أحمد , العطافي الفقي  .4305
نظریة التوكیل في الدعوى بین المتخاصمین في الشریعة ] : نص مطبوع. [المحاماة في الشریعة اإلسالمیة

. إیض. : ص 674 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . رجائي سید أحمد العطافي الفقي. / اإلسالمیة
  .سم24; 

 4160328977ك .م.د.ر -. 666 - 644: ?-?: ???????????? 



47/01-344-1, 47/02-344-1 

  العشب، محفوظ   .4306
 - . ت-د, المطبعة الرسمیة: الجزائر  -. محفوظ العشب] / نص مطبوع[دراسات في القانون اإلقتصادي 

  .سم21; . ص156
 ????????????:?.149-?.152 

1-340-211/01 

  دمحم حمد , العسبلي  .4307
 - . 1. ط -. دمحم حمد العسبلي] / نص مطبوع[المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض. : ص 870 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 9959224881ك .م.د.ر - . 825-856: ? - ?: ????????????.

214/01-341-1, 214/02-341-1 

  ربیع مفید , الغصیني  .4308
ربیع ............. / موقعھ، دوره، صالحیاتھ، و مسؤولیتھ السیاسیة] : نص مطبوع[الوزیر في النظام السیاسي 

  .سم24; . إیض: ص 184 - . 2003, منشورات الحلبي: بیروت  -. األمیر عزت األیوبي, مفید الغصیني
??????????? :? .- ? :.183 -187. 

257/01-342-1 

  العسیاني،أحمد بن دمحم   .4309
مجلس الشورى لسلطنة : عمان  -. أحمد بن دمحم العسیاني.... / إلى أین.. أزمة اإلسكان ] : نص مطبوع[الشورى 

  .إیض. : ص 79 -. 2011, عمان
 الشورى=  13199846د .م.د.ر -. تحدیث مستمر

88/01 340-62- ع /P, 88/02 340- 62-ع /P 

  عبد القادر , العطیر  .4310
عبد . / األوراق التجاریة: الجزء الثاني : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [الوسیط في شرح القانون التجاري

  .سم 24; . إیض. : ص642 -. 1998, مكتبة دار الثقافة. : عمان -. 1.ط -. القادر العطیر
 ???????????? :? .- ? : .618 - 623 

20.2/01-346-1, 20.2/02-346-1 

  عبد القادر , العطیر  .4311
 - المحل التجاري  -التجار  -األعمال التجاریة : الجزء األول ] : نص مطبوع. [الوسیط في شرح القانون التجاري

 24; . إیض. : ص 503 -. 1999, مكتبة دار الثقافة. : عمان - . 02.ط - . عبد القادر العطیر. / العقود التجاریة 
  ).234; بة القانونیة المكت( - . سم

 ???????????? : ?-  ? :489 - 49 

20.1/01-346-1, 20.1/02-346-1 

  عبد القادر , العطیر  .4312
القواعد العامة و األحكام الخاصة بعقود التأمین من : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [التأمین البري في التشریع

. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع. : عمان -. 1.ط -. العطیرعبد القادر ... / المسؤولیة ضد حوادث السیارات
  .سم 24; . إیض. : ص 372 -

 ???????????? : ?- ? :359-364 



250/01-346-1, 250/02-346-1 

  العطیر، عبد القادر حسین   .4313
إستغالل  - السفینة أشخاص  -السفینة : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة 

 - . 1.ط - . عبد القادر حسین العطیر. / التأمین البحري - الحوادث البحریة  -مسؤولیة الناقل البحري  -السفینة 
  ).238; المكتبة القانونیة ( -. سم 25; . إیض. : ص 777 - . 1999, دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان

 9957160036ك .م.د.ر -. 754 -  744: ???????????? ? ?

78/01-343-1, 78/02-343-1 

  العشري ، ھاني حسن   .4314
, دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة  -. ھاني حسن العشري] / نص مطبوع[اإلجراءات في النظام القضائي الدولي 

  .سم25; . إیض. : ص560 -]. ت.د[
 9789772387023ك .م.د.ر - .  550- 525.: ? -. ?: ??????????? 

770/01-341-1, 770/02-341-1 

  العطري، بن عزوز   .4315
بن / دراسة تحلیلیة نقدیة لكتاب اإلنسان ذلك المجھول ] : نص مطبوع[صیاغة اإلنسان بین العلم و اإلیمان 

  .إیض. : ص 253 - ]. ت.د[, دار األوطان: الجزائر  - . 01.ط -. عزوز العطري
 9789947983300ك .م.د.ر -:. ????????????

1/01-100-1, 1/01-100-2 

  سلیمان , العسكري   .4316
وزارة : الكویت  -. سلیمان العسكري/ دار األثار اإلسالمیة إستعادة الزمن المفقود ] : نص مطبوع[العربي 
  .سم24; . ص210 -. 2001, اإلعالم
 العربي=  02583941د .م.د.ر - . شھریة

513/01 340-98- ع /P 

  ماجد عبد هللا , العكایلة  .4317
نص " [الضابطة العدلیة"اإلختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في األحوال العادیة واإلستثنائیة

عبد هللا ماجد / دراسة تحلیلیة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین األردنیة والمصریة والفرنسیة وغیرھا ] : مطبوع
  .سم 24; . إیض. : ص 575 -. 2010, لتوزیعدار الثقافة للنشر و ا: عمان  -. 01.ط - . العكایلة

 0539169957ك .م.د.ر - . 574 - 559.: ? -? : ???????????? 

159/01-340-1, 159/02-340-1 

  العكایلة، عبد هللا ماجد   .4318
دراسة تحلیلیة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین العربیة و ] : نص مطبوع[الوجیز في الضبطیة القضائیة 

; . إیض. : ص 655 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 01.ط -. عبد هللا ماجد العكایلة/ یة األجنب
  .سم 24

 8364169957ك .م.د.ر - . 655 - 643.: ? -? : ????????????

161/01-340-1, 161/02-340-1 

  عزیز , العكیلي  .4319
الجزء ] : نص مطبوع[العقود التجاریة  - ا لمتجر  -التجار  - الوسیط في شرح القانون التجاري األعمال التجاریة 



  .سم 24; . ص 416 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: االردن  - . عزیز العكیلي/ األول 
 4359169957ك .م.د.ر

000000000000, 000000000000000 

  عزیز , العكیلي  .4320
عزیز / ة فقھیة قضائیة مقارنة في األحكام العامة و الخاصة دراس] : نص مطبوع[الوسیط في الشركات التجاریة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 601 -. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. العكیلي
 9296169975ك .م.د.ر - . 586 - 579: ? . ?: ???????????? 

795/01-346-1, 795/02-346-1 

  عزیز , العكیلي  .4321
. / العقود التجاریة -المتجر  - التجار  -األعمال التجاریة : الجزء األول ] : نص مطبوع. [جاريشرح القانون الت

  .سم 24; . إیض. : ص469 -. 1998, مكتبة دار الثقافة. : عمان - . عزیز العكیلي
 ???????????? :?.- ? : .453-460 

6.1/01-346-1, 6.1/02-346-1 

  عزیز , العكیلي  .4322
 - . عزیز العكیلي. / األوراق التجاریة و عملیات البنوك: الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [لتجاريشرح القانون ا

  ).446; المكتبة القانونیة ( -. سم24; . إیض. : ص488 - . 2002, الدار العلمیة الدولیة للنشر. : األردن
 ???????????? : ?-  ? :472 - 476. 

6.2/01-346-1, 6.2/02-346-1 

  عزیز , كیليالع  .4323
] : نص مطبوع. [1997لسنة  22شرح القانون التجاري في الشركات التجاریة وفقا لقانون الشركات الجدید رقم 

شركة التوصیة  -شركة المساھمة -شركة المحاصة  -شركة التوصیة البسیطة  -شركة التضامن : الجزء الرابع 
 - . سم 24; . إیض. : ص477 -. 1998, للنشر والتوزیعدار الثقافة . : عمان - . عزیز العكیلي.... / باألسھم

  ).227; المكتبة القانونیة (
 ???????????? :? .- ? : .461-466 

6.4/01-346-1, 6.4/02-346-1 

  عزیز , العكیلي  .4324
 - التعریف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح التشریعات التجاریة 

 - . 2008, دار الثقافةللنشر و التوزیع: عمان  - . عزیز العكیلي............ / المتجر  - التجار  -لتجاریة األعمال ا
  .سم24; غالف ملون . : ص 384

 0373169957ك .م.د.ر

794/01-346-1, 794/02-346-1 

  ساعد , العقون  .4325
مجلة دولیة محكمة فصلیة تصدرھا ] : مطبوعنص [العدد السابع و العشرون : مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانیة 

. : ص271 -. 2016جوان , جامعة الجلفة) : الجزائر(الجلفة  -. علي شكري, ساعد العقون/ جامعة الجلفة 
  ).27.ع; مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانیة : مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانیة ( -. سم30; . إیض

 العدد السابع و العشرون: مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانیة =  82401112د .م.د.ر -. تصدر كل ثالثة أشھر



 -. 2003, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. ]نص مطبوع[ B-O-Tالعقود اإلداریة و عقد البوت   .4326
  .سم21; . ص412

  9770443220ك .م.د.ر

1-342-690/01 

  العقلي ، خیرة   .4327
كلیة الحقوق . : الجزائر -. خیرة العقلي; صبرینة مسعودي] / نص مطبوع[ي اإلعتراف وأثره في اإلثبات الجنائ

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 69 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .62 - 65  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-131/01, M. 345-131/02 

  إبراھیم سالم , العقیلي  .4328
 - . 1.ط - . إبراھیم سالم العقیلي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إساءة استعمال السلطة في القرارات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2008, دار قندیل: عمان 
 6054259957978ك .م.د.ر - .  351- 343.: ? -. ?: ? ???????????

325/01-342-1, 325/02-342-1 

  إبراھیم سالم , العقیلي  .4329
] : نص مطبوع. [الرقابة القضائیة على قرارات مقدري الضریبة على الدخل وفعالیة عقوبات الجرائم الضریبیة

. ص 249 -. 2008, دار قندیل للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط -. إبراھیم سالم العقیلي. / دراسة قانونیة مقارنة
  .سم 25; . إیض: 

 9789957250560ك .م.د.ر - . 249- 243.: ? -. ?: ????????????

166/01-343-1, 166/02-343-1 

  ھدى لطیف , العقیدي  .4330
 -. 1.ط -. العقیديھدى لطیف . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [التعویض عن الفصل التعسفي في قانون العمل

  .سم 24; . إیض. : ص 207 - . 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت
 9786144011393ك .م.د.ر - . 200 - 181: ?  -? : ???????????? 

154/01-344-1, 154/02-344-1 

  عصام حسن عید , العقرباوي  .4331
دار : عمان  - . 1.ط -. د العقرباويعصام حسن عی] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة لمساح األراضي 

  .سم 24; . إیض. : ص 82 -. 2009, مجدالوي
 2336029957978ك .م.د.ر -. 80-81: ? -?: ???????????? 

895/01-346-1, 895/02-346-1 

  العظامات، دمحم عارف   .4332
نص [القضاء اإلداري علیھا سلطة اإلدارة بإلغاء الوظائف العامة في ضوء التوجھ نحو سیاسة التخاصیة و رقابة 

. : ص 170 - . 2014, دار حامد للنشر و التوزیع: عمان  -. دمحم عارف العظامات/ دراسة مقارنة ] : مطبوع
  .سم 24; . إیض

 9789957327828ك .م.د.ر -.  163-170.:?-.? : ????????????

576/01-342-1, 576/02-342-1 



  العفیف ، زید حسین   .4333
 Lawsuit commitment= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[في قانون أصول المحاكمات المدنیة إحالة الدعوى 

in civil procedure law : A comparative study  /2012, دار الثقافة: عمان  -. زید حسین العفیف . - 
  .سم25; . إیض. : ص239

 9789957167769ك .م.د.ر - .  239 - 235. : ? -. ?: ???????????? 

890/01-347-1, 890/02-347-1 

  الفالح، دمحم عبد هللا   .4334
األحكام األساسیة لحقوق ] : نص مطبوع[الحقوق الدستوریة لإلنسان في الشریعة اإلسالمیة و القوانین الوضعیة 

. إیض. : ص295 -. 2011, دار الكتب الوطنیة: بنغازي  - . دمحم عبد هللا الفالح/ آلیات حقوق اإلنسان  -اإلنسان 
  .سم24; 

 9789959108906ك .م.د.ر - .  288 - 283. : ?. ?: ???????????? 

1069/01-341-1, 1069/02-341-1 

  عبد القادر , الفار  .4335
 - . 1.ط - . عدنان ملكاوي بشار, عبد القادر الفار/ آثار الحق في القانون المدني ] : نص مطبوع[أحكام اإللتزام 

  .سم24; غالف ملون . : ص 288 - . 2007, و التوزیعدار الثقافة للنشر : عمان 
 9309169957ك .م.د.ر -. 257-281: ? -?: ???????  285-288: ? -?: ???????????? 

484/01-347-1, 484/02-347-1 

  عبد القادر , الفار  .4336
: عمان  -. 1.ط -. عبد القادر الفار/ مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 

  .سم24; غالف ملون . : ص 320 -. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع
 6079169957ك .م.د.ر -. 265-311: ? -?: ???????  261-262: ? -?: ???????????? 

490/01-347-1, 490/02-347-1 

  عبد القادر , الفار  .4337
عمان  -. عبد القادر الفار/ النظریة العامة للحق  -ادئ القانون مب] : نص مطبوع[المدخل لدراسة العلوم القانونیة 

  .سم 24; . ص 244 - . 2006, دار الثقافة للنشر: 
 0118169957ك .م.د.ر

131/01-340-1, 131/02-340-1 

حارث سلیمان , الفاروقي  .4338  
إنكلیزي -عربي  : [Texte imprimé] المعجم القانوني  = Faruqis Law Dictionary : Arabic - 
English / سم 25; . ص 380 -. 1997, مكتبة لبنان: بیروت  -. 01.ط - . حارث سلیمان الفاروقي . 
???? ??????? 

D. 413-16/01, D. 413-16/02 

  نبیل شدید , الفاضل رعد  .4339
, الفاضل رعدنبیل شدید / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الدفوع الشكلیةفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

; . إیض. : ص 1159 -. 2005, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . 01.ط -. ھنري روبیر فرنسوا تاره -جاك
 .سم 24

337.2/01-347-1, 337.2/02-347-1 



  نبیل شدید , الفاضل رعد  .4340
, شدید الفاضل رعدنبیل / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الدفوع الشكلیةفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

 24; . إیض. : ص 531 -. 2005, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . 01.ط -. ھنري روبیر فرنسو تاره -جاك
 .سم

337.1/01-347-1, 337.1/02-347-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4341
 -. ن الفتالويسھیل حسی/  international criminal judiciary] = نص مطبوع[القضاء الدولي الجنائي 

  ).3; موسوعة القانون الدولي الجنائي ( -. سم24; . إیض. : سم464 - ]. ت.د[, دار الثقافة: األردن 
 9957166120ك .م.د.ر - .  464- 453.: ? - . ?: ??????????? .  452 - 321.:? -. ?: ??????? 

765/01-341-1, 765/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4342
 crimes of genocide and crimes] = نص مطبوع[بادة الجماعیة و جرائم ضد االنسانیة جرائم اإل

against humanity  /موسوعة ( -. سم25; . إیض -. 2011, دار الثقافة: األردن  -. سھیل حسین الفتالوي
  ).القانون الدولي الجنائي

 9957165970ك .م.د.ر - .  400 - 385.: ? -. ?:??????????? .  384 - 305. : ? -. ?: ??????? 

767/01-341-1, 767/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4343
= إنشاء الجامعة و أھدافھا : الجزء األول ] : نص مطبوع[جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة 

Arab states league : vol.1  /إیض. : ص 412 -. 2011, دار الحامد: عمان  -. سھیل حسین الفتالوي . ;
  ).موسوعة المنظمات الدولیة( - . سم25

 9789957325114ك .م.د.ر - . 412 - 395. : ? -. ?: ??????????? 

812.1/01-341-1, 812.1/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4344
 -. لفتالويسھیل حسین ا/  Organization theory= الجزء األول ] : نص مطبوع[نظریة المنظمة الدولیة 

  ).موسوعة المنظمات الدولیة( - . سم25; . إیض. : ص406 -. 2011, دار الحامد: عمان  -. 01.ط
 9789957325121ك .م.د.ر - .  406 - 389.:? -. ?: ??????????? 

811.1/01-341-1, 811.1/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4345
 : Child Rights in islam= قارنة في القانون الدولي العام دراسة م] : نص مطبوع[حقوق الطفل في اإلسالم 

A coparative study in public international law  /دار الثقافة: عمان  -. سھیل حسین الفتالوي ,
  ).7; موسوعة القانون الدولي اإلسالمي ( - . سم25; . إیض. : ص344 -. 2014

 9789957168278ك .م.د.ر - .  344 - 327. : ? -. ?: ??????????? 

816/01-341-1, 816/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4346
دراسة مقارنة في القانون الدولي ] : نص مطبوع[القیم األخالقیة في دبلوماسیة النبي دمحم صلى هللا علیھ و سلم 

 The morality in prophet mohammad diplomacy a :A comparative study in= العام 
public inteernational law  /ص408 -. 2014, دار الثقافة: عملن  -. 01.ط -. سھیل حسین الفتالوي : .



  ).2; موسوعة القانون الدولي اإلسالمي ( -. سم25; . إیض
 9789957168247ك .م.د.ر - .  408- 393. : ? -. ?: ??????????? 

815/01-341-1, 815/02-341-1 

  حسین  الفتالوي ، سھیل  .4347
 The principles of= دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[مبادئ القانون الدولي اإلسالمي 

islamic international law : A comparative study in public international law  / سھیل حسین
موسوعة القانون الدولي ( - . سم25; . إیض. : ص471 -. 2014, دار الثقافة: عمان  -. 01.ط -. الفتالوي

  ).اإلسالمي
 9789957168230ك .م.د.ر - .  471 - 447. : ? -. ?: ??????????? 

814/01-341-1, 814/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4348
 The principles. = دراسة مقارنة في القانون الدولي العام] : نص مطبوع. [مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم

of human rights in islam - a comparative study in public international law  / سھیل حسین
موسوعة القانون ( - . سم 24; . إیض. : ص 415 -. 2014, دار الثقافة العلمیة. : عمان -. 1.ط -. الفتالوي

  ).4; الدولي اإلسالمي 
 9789957168254ك .م.د.ر - . 412 - 397: ?  - ? : ????????????  396 - 363: ?  - ? : ??????? 

861/01-341-1, 861/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4349
= دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[الشخصیة القانونیة الدولیة في اإلسالم 

International legal personality in islam : A comparative study in public international 
law  /موسوعة القانون ( -. سم24; . إیض. : ص368 -. 2014, دار الثقافة: عمان  -. سھیل حسین الفتالوي

  ).03; الدولي اإلسالمي 
 9789957168285ك .م.د.ر - .  365 - 349. : ? -. ?: ???????????? 

912/01-341-1, 912/02-341-1 

  الفتالوي ، سھیل حسین   .4350
 Principles of global international] = نص مطبوع[المنظمات الدولیة العالمیة و اإلقلیمیة مبادئ 

organizations and regional organizations  /دار الثقافة: عمان  -. 02.ط -. سھیل حسین الفتالوي ,
  .سم25; . إیض. : ص366 -. 2012

 9789957165451ك .م.د.ر - .  364 - 357. : ? -. ?: ???????????? 

1002/01-341-1, 1002/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4351
. 2002, المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: القاھرة  -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[نظریة القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص192 -
 9775841666ك .م.د.ر -. 183-190: ? -?: ??????????? 

45/01-340-1, 45/02-340-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4352
 -. 2002, المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: القاھرة  -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[نظریة الحق 



  .سم 24; . إیض. : ص 164
 9775841690ك .م.د.ر - . 159 - 157.: ? -? : ????????????

48/01-340-1, 48/02-340-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4353
 -. سھیل حسین الفتالوى/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي 

  .سم24; . إیض. : ص 436 -. 2002, المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: القاھرة 
 645841977×ك .م.د.ر - . 400-429: ? - ?: ???????????? .

80/01-341-1, 80/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4354
, المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: القاھرة  -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 378 -. 2002
 9775841674ك .م.د.ر - . 368 - 361.: ? ? : ????????????  357 - 323. : ? ?: ??????? .

111/01-341-1, 111/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4355
. ص  280 -. 2002, المكتب المصري: القاھرة  - . سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض: 
 9775841682ك .م.د.ر - . 277 - 273. : ? ?: ???????????? .

116/01-341-1, 116/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4356
. 1. ط -. سھیل حسین الفتالوى/ دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر ] : نص مطبوع[الدبلوماسیة اإلسالمیة 

  .سم24; . إیض. : ص304 -. 2006, دار الثقافة: عمان  -
 978/9957161019ك .م.د.ر -. 291-300: ?-?: ???????????? 

393/01-341-1, 393/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4357
. : ص 352 -. 2007, دار الثقافة: عمان  -. 1. ط -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  ).3; موسوعة القانون الدولي ( -. سم24; . إیض
 9789957163105ك .م.د.ر -. 341-351: ?-?: ????????????

399/01-341-1, 399/02-341-1 

  سھیل حسین , وىالفتال  .4358
, دار الثقافة: عمان  - . 1. ط -. عماد دمحم ربیع, سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  ).موسوعات القانون الدولي( - . سم24; . إیض. : ص 352 -. 2007
 9789957163105ك .م.د.ر -. 337-350: ?-?: ???????????? 

400/01-341-1, 400/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4359
 -. غالب عواد حوامدة, سھیل حسین الفتالوى/ مبادئ القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 



  ).موسوعة القانون الدولي( -. سم24; . إیض. : ص 304 -. 2007, دار الثقافة: عمان  -. 1. ط
 9789957163129ك .م.د.ر -. 291-302: ?-?: ???????????? 

402.1/01-341-1, 402.1/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4360
 -المنازعات الدولیة  - اإلقلیم  -حقوق الدول و واجباتھا : الجزء الثاني] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

. : ص 304 - . 2007 ,دار الثقافة: عمان  -. 1. ط - . غالب عواد حوامدة, سھیل حسین الفتالوى/ الدبلوماسیة 
  ).موسوعة القانون الدولي( -. سم24; . إیض

 9789957163136ك .م.د.ر -. 299-304: ?-?: ???????????? 

402.2/01-341-1, 402.2/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4361
 international terrorism and the right of] = نص مطبوع[اإلرھاب الدولي و شرعیة المقاومة 

resistance / .سم24; . إیض. : ص 352 -. 2009, دار الثقافة: عمان  -. 1. ط -. سھیل حسین الفتالوى.  
 9789957164485ك .م.د.ر -. 341-350: ? -?: ???????????? 

412/01-341-1, 412/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4362
. : ص 352 -. 2007, دار الثقافة: عمان  -. 1. ط -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[التنظیم الدولي 

  ).موسوعة القانون الدولي( -. سم24; . إیض
 9957163143ك .م.د.ر -. 343-351: ? -?: ???????????? 

413/01-341-1, 413/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4363
. : ص 319 -. 2009, ر الثقافةدا. : عمان -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع. [القانون الدولي للبحار

 .سم24; . إیض

122/01-343-1, 122/02-343-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4364
 -. سھیل حسین الفتالوى/ دراسة مقارنة في نظریتي القانون والحق ] : نص مطبوع[المدخل لدراسة علم القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 398 -. 2001, مكتبة الذاكرة: بغداد 

148/01-340-1, 148/02-340-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4365
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق 

  .25; . إیض. : ص 272 -. 2009, والتوزیع
 9789957161026ك .م.د.ر - . 268 - 255: ?  -? : ???????????? 

269/01-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4366
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[القانون الدولي العام في السلم 

  .سم 25; . إیض. : ص 688 -. 2010, والتوزیع
 978995716571657ك .م.د.ر - . 686 -671.: ? -. ?: ????????????



641/01-341-1, 641/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4367
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط - . سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[القانون الدبلوماسي 

  .سم 24; إیض . : ص 664 -. 2010
????? :? .- ? :.525  - 645  . ???????????? :? .-  ? :.649 - 664 . 

605/01-341-1, 605/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4368
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. 01.ط -. سھیل حسین الفتالوى] / نص مطبوع[الموجز في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2009, التوزیع
 9957164577ك .م.د.ر - .  368 - 359. : ? -. ?: ??????????? 

555/01-341-1, 555/02-341-1 

  سھیل حسین , الفتالوى  .4369
, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط - . سھیل حسین الفتالوى/ وآثارھا في الوطن العربي ] : نص مطبوع[العولمة 
  .سم 24; . إیض. : ص 368. -. 2009

 9789957164461ك .م.د.ر - . 366 - 357.: ? -? : ????????????

718/01-341-1, 718/02-341-1 

  احب عبید ص, الفتالوي  .4370
مكتبة دار الثقافة للنشر . : عمان -. صاحب عبید الفتالوي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [تحول العقد

  .سم 24; . إیض. : ص290 -. 1997, والتوزیع
 ???????????? :? .- ? : .265 - 286 

77/01-346-1, 77/02-346-1 

  صاحب عبید , الفتالوي  .4371
 - . 1.ط - . صاحب عبید الفتالوي/ مدخل لدراسة علم القانون ] : نص مطبوع[مدني السھل في شرح القانون ال

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2010, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957119058ك .م.د.ر - . 416 - 405.: ? -? : ????????????

740.1/01-347-1, 740.1/02-347-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4372
 -. سھیل حسین الفتالوي/ دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[قات الدولیة اإلسالمیة العال

موسوعة القانون الدولي اإلسالمي ( -. سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2014, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 ;5.(  
 9789957168315ك .م.د.ر - . 334 - 321.: ? - ? : ????????????.

827/01-341-1, 827/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4373
سھیل حسین / دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني اإلسالمي 

موسوعة ( - . سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2014, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الفتالوي
  ).6; ن الدولي اإلسالمي القانو

 9789957168308ك .م.د.ر - . 350 - 339.: ? - ? : ????????????. 



828/01-341-1, 828/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4374
دار : عمان  - . سھیل حسین الفتالوي/ اإلنجازات واإلخفاقات : الجزء الثالث] : نص مطبوع[األمم المتحدة 

  ).4; موسوعة المنظمات الدولیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 423 -. 2010, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325107ك .م.د.ر - . 423 - 401.: ? - ? : ????????????.

825.3/01-341-1, 825.3/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4375
دار : عمان  -. 1.ط -. الفتالويسھیل حسین / أجھزة األمم المتحدة : الجزء الثاني] : نص مطبوع[األمم المتحدة 

  ).3; موسوعة المنظمات الدولیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 369 -. 2011, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325022ك .م.د.ر - . 366 - 355.: ? - ? : ????????????.

825.2/01-341-1, 825.2/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4376
دار : عمان  - . سھیل حسین الفتالوي/ أھداف األمم المتحدة ومبادئھا : الجزء األول] : عنص مطبو[األمم المتحدة 

  ).2; موسوعة المنظمات الدولیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 404 -. 2010, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325015ك .م.د.ر - . 400 - 388.: ? -? : ????????????. 385 - 324.: ? -? : ???????. 

825.1/01-341-1, 825.1/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4377
 Islamic International= دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[المنظمة الدولیة اإلسالمیة 

Organization  /إیض. : ص 392 -. 2014, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. سھیل حسین الفتالوي . ;
  .سم 24

 9789957168292ك .م.د.ر - . .  390 - 377.: ? - ? : ????????????.

842/01-341-1, 842/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4378
. 1.ط -. سھیل حسین الفتالوي/ دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[حقوق المرأة في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 360 - . 2014, والتوزیعدار الثقافة للنشر : عمان  -
 9789957168261ك .م.د.ر - . 358 - 347.: ? - ? : ????????????.

838/01-341-1, 838/02-341-1 

  الفتالوي، سھیل حسین   .4379
سھیل حسین / أجھزة الجامعة : الجزء الثاني] : نص مطبوع[جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة 

موسوعة ( - . سم 24; . إیض. : ص 413 -. 2010, دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع: عمان  -. الفتالوي
  ).6ج; المنظمات الدولیة 
 9789957325091ك .م.د.ر - . 410 - 397.: ? -. ?: ????????????

812.2/01-341-1, 812.2/02-341-1 

  الفتالوي، صاحب   .4380
الشركة : القاھرة  -. صاحب الفتالوي; منذر الفضل; كامل السعید] / نص مطبوع[ن مبادئ القانون وحقوق اإلنسا

  .سم 24; . إیض. : ص 246 - . 2013, العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات
 9789776274501ك .م.د.ر -. 246 -244.:? ? : ????????????



185/01-340-1, 185/02-340-1 

  الفیل ، علي عدنان   .4381
 - . علي عدنان الفیل. / دراسات مقارنة بین القوانین الجنائیة العربیة] : نص مطبوع. [الجنائي المقارن  القانون

  .سم 24; . إیض. : ص 235 -. 2010, .دار الجنادریة للنشر والتوزیع. : عمان  -. 1.ط
 9789957501242ك .م.د.ر - . 230 - 213: ?  -? : ???????????? 

836/01-345-1, 836/02-345-1 

  الفیل ، علي عدنان   .4382
عناصر  -ماھیة التلوث : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة 

, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. علي عدنان الفیل.............. / أسباب التلوث و آثاره -التلوث 
  .سم 24; . إیض. : ص 466 -. 2013

 9789776223684ك .م.د.ر - .  460 -445.: ?-.?: ???????????? 

217/01-343-1, 217/02-343-1 

  علي عدنان , الفیل  .4383
 - . 1.ط -. علي عدنان الفیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[وقف اإلجراءات الجنائیة في القانون العسكري 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 164 -. 2005, دار ھومھ: الجزائر 
 678669961ك .م.د.ر -. 143-157: ? -?: ???????????? 

547/01-347-1, 547/02-347-1 

  علي عدنان , الفیل  .4384
علي عدنان / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة عن إساءة إستخدام بطاقة اإلئتمان اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 - . 2011, حدیثة للكتابالمؤسسة ال: بیروت  -. 1.ط -. الفیل
 9789953559544ك .م.د.ر - . 294 - 259: ?  - ? : ???????  300 - 295: ?  -? : ???????????? 

1115/01-346-1, 1115/02-346-1 

  علي عدنان , الفیل  .4385
, مكتبة زین الحقوقیة) : م.د( -. 1.ط - . علي عدنان الفیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلجرام اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2011
 ???????????? : ?-  ? :389 - 395  ??????? : ? -  ? :123 - 388 

755/01-345-1, 755/02-345-1 

  علي عدنان , الفیل  .4386
 Legislative methodology in. = دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [المنھجیة التشریعیة في حمایة البیئة
protection the environment  /ص 376 -. 2012, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط -. علي عدنان الفیل : .

  .سم 24; . إیض
 9789957167042ك .م.د.ر - . 376 - 361.: ? - ? : ????????????. 357 - 275.: ? - ? : ???????

177/01-343-1, 177/02-343-1 

  علي عدنان , الفیل  .4387
 -. علي عدنان الفیل/ مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي ] : نص مطبوع[اسات في الفقة الجنائي اإلسالمي در

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2010, دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957122867ك .م.د.ر - . 300 - 285.: ? -? : ????????????



763/01-345-1, 763/02-345-1 

  علي عدنان , الفیل  .4388
, دار المناھج للنشر والتوزیع. : عمان - . 1.ط -. علي عدنان الفیل] / نص مطبوع. [قوانین حمایة البیئة العربیة

 .سم 24; . إیض. : ص 440 -. 2011

179/01-343-1, 179/02-343-1 

  علي عدنان , الفیل  .4389
, دار حامد للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. علي عدنان الفیل] / نص مطبوع[البیئة التشریع الدولي لحمایة 

  .سم 25; . إیض. : ص 345 -. 2010
 995732540×ك .م.د.ر

677/01-341-1, 677/02-341-1 

  علي عدنان , الفیل  .4390
. 1.ط - . علي عدنان الفیل/  ]نص مطبوع[التنظیم القانوني لإلنتخابات والتحوالت الدیمقراطیة في الوطن العربي 

  .سم 25; . إیض. : ص 512 -. 2012, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان  -
 9789957326579ك .م.د.ر

440/01-342-1, 440/02-342-1 

  الفیل، علي عدنان   .4391
 -. الفیل علي عدنان/ مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي ] : نص مطبوع[دراسات في الفقھ الجنائي اإلسالمي 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم25; . إَیض. : ص 300 - . 2010, الیازوري: عمان 
 9789957122867ك .م.د.ر - .  300 - 285. : ? -. ?: ???????????? 

1014/01-345-1, 1014/02-345-1 

  عبد المنعم عبد هللا عجب , الفیا  .4392
 - . 1992, مید الیت: لندن  -. منعم عبد هللا عجب الفیاعبد ال] / نص مطبوع[موسوعة المصطلحات القانونیة 

 ).The Way To Success( - . سم24; ص 172

D3688 

  الفجال ، عادل عبد الحمید   .4393
عادل ] / نص مطبوع. [ضوابط إستئصال األعضاء البشریة من الجثث اآلدمیة من الناحیتین القانونیة والشرعیة

الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2014, .منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. 1.ط -. عبد الحمید الفجال
  .).القانونیة

 9789770317991ك .م.د.ر - . 330 - 279: ?  -? : ???????????? 

174/01-344-1, 174/02-344-1 

  سامي جمیل , الفیاض الكبیسي  .4394
راسة مقارنة بین المذاھب الفقھیة المعتمدة تبحث في د] : نص مطبوع[رفع المسؤولیة الجنائیة في أسباب اإلباحة 

معاني المسؤولیة واإلباحة وأدلة مشروعیة دفع الصائل واألعمال الطبیة واأللعاب الریاضیة كما تبحث في حق 
سامي /  The removal of criminal liability in cases where it might be allowed... = التأدیب

  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2005, دار الكتب العلمیة. : بیروت -. 1.ط -. جمیل الفیاض الكبیسي
 2745148621ك .م.د.ر - . 379 - 356.: ? -? : ????????????



220/01-345-1, 220/02-345-1 

  سامي جمیل , الفیاض الكبیسي  .4395
 Partipation in crime at the Islamic] = (بوعنص مط[اإلشتراك في الجریمة في الفقھ اإلسالمي 

jurisprudence / (ص 360 -. 2006, دار الكتب العلمیة: بیروت  - . 1.ط - . سامي جمیل الفیاض الكبیسي : .
  .سم 24; . إیض

 2745148613ك .م.د.ر - . 351 - 323.: ? -? : ???????????? 

511/01-345-1, 511/02-345-1 

  دمحم الفخري، عوني   .4396
 - . عوني دمحم الفخري) / دراسة مقارنة] : (نص مطبوع[إدارة اإلختیار في العقود الدولیة التجاریة و المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -]. ت.د[, مكتبة السنھوري] : م.د: [منشورات زین الحقوقیة ] : م.د[
 9789953578293ك .م.د.ر - .  297-300.: ?-.? : ????????????

987/01-341-1, 987/02-341-1 

  الفیضي، أوان عبد هللا   .4397
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء ] : نص مطبوع[الخبرة الطبیة في الدعوى المدنیة 

دار : اإلسكندریة  -. 01.ط -. أوان عبد هللا الفیضي/ معززة بالتطبیقات القضائیة للمحاكم العربیة و العالمیة 
  .سم24; . إیض. : ص244 -. 2014, لفكر الجامعيا

 97897737921990ك .م.د.ر - .  235 - 217.: ?  -. ?: ???????????? 

921/01-347-1, 921/02-347-1 

  منذر , الفضل  .4398
مكتبة دار الثقافة . : عمان -. 1.ط -. منذر الفضل] / نص مطبوع. [التصرف القانوني في األعضاء البشریة

  ).439المكتبة القانونیة ، ( - . سم24; . إیض. : ص148 -. 2002, التوزیعللنشر و 
 ???????????? :?-? :142-148 

38/01-344-1, 38/02-344-1 

  منذر , الفضل  .4399
دار : عمان  -. صاحب الفتالوي, منذر الفضل/ العقود المسماة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني األردني 

 .سم24; . ص 383 -. 1993, وزیعالثقافة للنشر و الت

619/01-346-1 

  منذر , الفضل  .4400
, منشورات بنك األعمال: عمان  -. 01.ط -. منذر الفضل/  History of law] = نص مطبوع[تأریخ القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 273 -. 1996
 ???????????? : ?- ? :.255 - 262 

1/01-340-1, 1/02-340-1 

  منذر  ,الفضل  .4401
 319 -. 2012, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط -. منذر الفضل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الطبیة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789957167233ك .م.د.ر - . 318 - 307.: ? -? : ????????????



1133/01-346-1, 1133/02-346-1 

  منذر , الفضل  .4402
: عمان  - . 1.ط -. منذر الفضل/ مصادر اإللتزامات وأحكامھا ] : نص مطبوع[ني الوسیط في شرح القانون المد

  .سم 24; . إیض. : ص 639 -. 2012, دار الثقافة
 9789957167332ك .م.د.ر - . 639 - 625.: ? -? : ????????????

744/01-347-1, 744/02-347-1 

  الفضلى، جعفر   .4403
دراسة في ضوء التطور القانوني معززة ] : نص مطبوع[المقاولة  - یجار اإل - الوجیز في العقود المدنیة البیع 

 Brief in civil contrats sale - lease - contracting :Astydy in the light of= بالقرارات القضائیة 
legal development supported by judicial decisions  /دار الثقافة للنشر و : عمان  - . جعفر الفضلى

  .سم 24; . إیض. : ص 464 -. 2013, لتوزیعا
 9789957168049ك .م.د.ر - . 459-464.: ?-.? : ???????????? 

1359/01-346-1, 1359/02-346-1 

  الفضیالت ، جبر محمود   .4404
شركة : الجزائر  - . جبر محمود الفضیالت] / نص مطبوع[تاریخھ ونماذج منھ : القضاء في صدر اإلسالم 

  .سم21; . ص269 -. 1987, الشھاب
 364ك .م.د.ر

1-346-1593/01 

. ص 224 -. 2008مارس , مجلس األمة: الجزائر  -. تعدیل الدستور] : نص مطبوع[الفكر البرلماني   .4405
  .سم 27; . إیض: 

  غیر منتظمة
 2008مارس , 19.ع, الفكر البرلماني: في 

19/01 340-2- ع  /P, 19/02 340- 2-ع  /P 

  الفقي ،دمحم السید   .4406
 - . 01.ط -. دمحم السید الفقي] / نص مطبوع[المسؤولیة و التعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات 

 .سم25; . إیض. : ص 500 - . 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان 

759/01-341-1, 759/02-341-1 

  دمحم السید , الفقي  .4407
دمحم السید . / النقل البحري - إیجار السفینة  - أشخاص المالحة البحریة  - السفینة ] : مطبوع نص. [القانون البحري

 .سم24; . إیض. : ص 388 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . الفقي

96/01-343-1, 96/02-343-1 

  دمحم السید , الفقي  .4408
دار . : القاھرة -. دمحم السید الفقي] / نص مطبوع. [دام الحاویاتتطور قواعد قانون النقل البحري تحت تأثیر إستح

  .سم24; . إیض. : ص 164 -. 2007, الجامعة الجدیدة
 ???????????? :?-? :155-159 

110/01-343-1, 110/02-343-1 



  دمحم السید , الفقي  .4409
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. دمحم السید الفقي/ األوراق التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم24; غالف ملون . : ص272 -. 2005

442/01-346-1, 442/02-346-1 

  دمحم السید , الفقي  .4410
دراسة في النموذج ] : نص مطبوع[تحریر خدمات المھن الحرة و مبادرة الجمع بین الكفاءة المھنیة و التمویل 

. ص124 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . دمحم السید الفقي/ الفرنسي للشركات التجاریة المھنیة 
  .سم24; 
 2005: ل م د دكتوراه  -

478/01-346-1, 478/02-346-1 

  دمحم السید , الفقي  .4411
دمحم السید . / األموال التجاریة -التجار  -األعمال التجاریة ] : نص مطبوع. [دروس في القانون التجاري الجدید

 .سم24; . إیض. : ص376 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . لفقيا

23/01-346-1, 23/02-346-1 

  دمحم السید , الفقي  .4412
: بیروت  -. دمحم السید الفقي/ عملیات البنوك  -العقود التجاریة  - اإلفالس ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم 24; . ص 440 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة

353/01-346-1, 353/02-346-1 

  دمحم السید , الفقي  .4413
 - . دمحم السید الفقي) / األموال التجاریة  -التجار  -األعمال التجاریة ] : ( نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم 24; . إیض. : ص 397 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

871/01-346-1, 871/02-346-1 

  دمحم السید , الفقي  .4414
 13 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. دمحم السید الفقي] / نص مطبوع[العقود التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9784164011515ك .م.د.ر

1091/01-346-1, 1091/02-346-1 

  دمحم السید , الفقي  .4415
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . دمحم السید الفقي/ عملیات البنوك  - اإلفالس ] : نص مطبوع[القانون التجاري 
  .سم 24; . إیض. : ص 317 -. 2011, الحلبي الحقوقیة

 9786144011577ك .م.د.ر

1086/01-346-1, 1086/02-346-1 

  دمحم السید أحمد , الفقي  .4416
. : اإلسكندریة -. دمحم السید أحمد الفقي] / مطبوعنص . [المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 398 -. 1998, دار الجامعة الجدیدة
???? : ?- ? :391-392 



7/01-343-1, 7/02-343-1 

  أحمد عبد اللطیف , الفقي  .4417
دار الفجر : القاھرة  - . 1.ط - . للطیف الفقيأحمد عبد ا] / نص مطبوع[القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة 

  ).حقوق ضحایا الجریمة( - . سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2003, للنشر و التوزیع
 9775499976ك .م.د.ر - . 207 - 158.: ? -? : ????????????

22/01-345-1, 22/02-345-1 

  أحمد عبد اللطیف , الفقي  .4418
دار : القاھرة  -. 1.ط -. أحمد عبد اللطیف الفقي] / نص مطبوع[ا الجریمة الجاني و المجني علیھ و حقوق ضحای

  ).حقوق ضحایا الجریمة( - . سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2003, الفجر للنشر و التوزیع
 9775499984ك .م.د.ر - . 175 - 136.: ? -? : ???????????? 

441/01-345-1, 441/02-345-1 

  یف أحمد عبد اللط, الفقي  .4419
تطبیق على ضحایا جرائم اإلرھاب و جرائم اإلیدز بسبب نقل ] : نص مطبوع[الدولة و حقوق ضحایا الجریمة 

. : ص 226 - . 2003, دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط -. أحمد عبد اللطیف الفقي/ الدم الملوث 
  ).حقوق ضحایا الجریمة( -. سم 24; . إیض

 9773580024ك .م.د.ر - . 225 - 177.: ? -? : ???????????? 

415/01-345-1, 415/02-345-1 

  أحمد عبد اللطیف , الفقي  .4420
دار الفجر للنشر . : القاھرة -. 1.ط -. أحمد عبد اللطیف الفقي] / نص مطبوع. [الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة

  ).الجریمةحقوق ضحایا ( - . سم 24; . إیض. : ص 152 -. 2003, والتوزیع
 6001358977ك .م.د.ر -. 117-151: ?-?: ???????????? 

46/01-344-1, 46/02-344-1 

  حامد عبده , الفقي  .4421
, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . حامد عبده الفقي] / نص مطبوع[بیع النجش في الشریعة اإلسالمیة 

 .سم24; . ص 83 -. 2003

393/01-346-1, 393/02-346-1 

  حامد عبده , الفقي  .4422
 144 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . حامد عبده الفقي] / نص مطبوع. [اإلقالة في عقد البیع

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

221/01-346-1, 221/02-346-1 

  حامد عبده , الفقي  .4423
. 2003, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . حامد عبده الفقي] / نص مطبوع[ي موانع الشھادة في الفقھ اإلسالم

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 276 -
 ???????????? :?- ? :258-269 

383/01-347-1, 383/02-347-1 



  عمر عیسى , الفقي  .4424
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  - . لفقيعمر عیسى ا] / نص مطبوع[المرجع في ضوابط تسبیب األحكام الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 231 -. 2008, الحیث
 ???????????? : ? :225 

670/01-347-1, 670/02-347-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4425
ماھیة غسیل األموال وعقوبتھ وطبیعة غسیل األموال ] : نص مطبوع[مكافحة غسیل األموال في الدول العربیة 

دول العربیة، اإللتزامات الملقاة على البنوك زالمؤسسات المالیة في مصر والدول العربیة، في مصر وال
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عمرو عیسى الفقي... / الجزاءات في قانون غسیل األموال المصري والدول العربیة

  .سم 24; . إیض. : ص 174 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث
???????????? : ?- ?:. 166-167 

44/01-345-1, 44/02-345-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4426
القتل  -یتضمن شرح وافي ومفصل عن جرائم القتل العمدي ] : نص مطبوع[الوجیز في جرائم القتل العمدي 

القتل المقترن والمرتبط القتل العمدي في  - القتل بالسم  -سبق اإلصرار والترصد  -وماھیتھ واحكامھ المشتركة 
 .سم 24; . إیض. : ص 211 -. 2001, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. عمرو عیسى الفقي... / رتھ المخففةصو

52/01-345-1, 52/02-345-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4427
بیانات الحكم وما یتضمنھ من أقسام ضروریة من ] : نص مطبوع[المرجع في ضوابط التسبیب لألحكام الجنائیة 

... / م و بیاناتھ وبیان للواقعة الجنائیة وظروفھا وتطبیقاتھا من الجنح والجنایات الھامة في العملدیباجة الحك
  .سم 24; . ص 231 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عمرو عیسى الفقي
???????????? : ?- ? :.225 

290/01-345-1, 290/02-345-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4428
. إیض. : ص 344 -]. ت.د[, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. عمرو عیسى الفقي] / نص مطبوع. [المیراث

 .سم 24; 

149/01-346-1, 149/02-346-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4429
التوقیع  - وره في اإلثبات التوقیع وعناصره ود] : نص مطبوع[وسائل اإلتصال الحدیثة و حجیتھا في اإلثبات 

; . إیض. : ص 170 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث) : م.د( -. عمرو عیسى الفقي............ / الرقمي 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 ???????????? :? .- ? : .163 - 164 . 

282/01-347-1, 282/02-347-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4430
 - شھر اإلفالس  - إنعقاده  -آثاره  -إنعقاد الصلح الواقي ] : نص مطبوع[الحدیثة في اإلفالس  الموسوعة التجاریة

, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة) : م.د( -. عمرو عیسى الفقي....... / آثار حكم اإلفالس بالنسبة للمدین
 .سم 24; مجلد . : ص 418 -. 1999



1196/01-346-1, 1196/02-346-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4431
عمرو عیسى ] / نص مطبوع[بشأن لجان التوفیق في فض منازعات الدولة  2000لسنة  7التعلیق على القانون 

  .سم23; إیض  - غالف ملون . : ص 126 - . 2001, دار الكتب القانونیة: مصر  - . الفقي
 ???????????? :?- ? :123 

818/01-347-1, 818/02-347-1 

  مرو عیسى ع, الفقي  .4432
قانون (موسوعة قانون الطفل و اإلتفاقیات والمعاھدات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول العربیة 

لسنة  12شرح مفصل لمواد قانون الطفل المصري رقم : یتضمن المؤلف] : نص مطبوع)......... [األحداث
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. ى الفقيعمرو عیس... / معلقا علیھا بالقانون السوري واللیبي واللبناني 1996

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 350 -. 2005, ]ن.د: [ 2005; الحدیث 
 ???????????? : ?-  ? :345 

290/01-341-1, 290/02-341-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4433
: اإلسكندریة  -. عمرو عیسى الفقي/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[ الموسوعة الشاملة في األحوال الشخصیة

 .سم24; مجلد . : ص 816 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث

1186.3/01-346-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4434
: اإلسكندریة  -. عمرو عیسى الفقي/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في األحوال الشخصیة 

 .سم24; . ص 277 -. 2005, ب الجامعي الحدیثالمكت

1186.2/01-346-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4435
دار : مصر  - . عمرو عیسى الفقي/ دعوى التعویض ] : نص مطبوع[الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة 

  .سم24; مجلد . : ص 646 -. 2002, الكتب القانونیة
 ?????? ?????? : ? -  ? :640 - 641 

780/01-347-1, 780/02-347-1 

  عمرو عیسى , الفقي  .4436
: اإلسكندریة  -. عمرو عیسى الفقي/ الجزء األول ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في األحوال الشخصیة 

 .سم24; غالف ملون . : ص 252 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث

1186.1/01-346-1 

  عمروعیسى , الفقي  .4437
والالئحة 1994لسنة  281المعدل بقانون 1941لسنة  48وفقا للقانون ] : نص مطبوع[مع الغش والتدلیس جرائم ق

باإلضافة ألحداث أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة  1966لسنة  10والقانون  1996التنفیذیة لسنة 
. / ئحتھا التنفیذیةملحق للقوانین الخاصة بجرائم الغش والتدلیس وال 1997الدستوریة العلیا حتى سنة 

  .سم 24; . إیض. : ص 252 -. 1998, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - . عمروعیسى الفقي
 9775237483ك .م.د.ر



45/01-345-1, 45/02-345-1 

  غالي , الفقي  .4438
 - . ي الفقيغال/ المباديء القانونیة في النقض و اإلستئناف و المحكمة اإلداریة العلیا ] : نص مطبوع[التحكیم 
  .سم 24; . إیض. : ص  567 -. 2009, دار الكتاب الحدیث. : القاھرة

 9773500800ك .م.د.ر

591/01-347-1, 591/02-347-1 

  عاطف دمحم , الفقي  .4439
: الجزء األول  -1999لسنة  17وفقا ألحكام قانون التجارة الجدید رقم ] : نص مطبوع. [األوراق التجاریة

. ص 210 -. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة - . عاطف دمحم الفقي. / ألمر الكمبیالة والسند
  .سم 24; . إیض: 
 9770432628ك .م.د.ر

40.1/01-346-1, 40.1/02-346-1 

  عاطف دمحم , الفقي  .4440
عقد  -ل البحري للبضائع عقد النق: أشخاص المالحة البحریة  -السفینة ] : نص مطبوع. [قانون التجارة البحریة

دار الفكر . : اإلسكندریة -. 1.ط - . عاطف دمحم الفقي. / مشارطات إیجار السفن  - النقل البحري لألشخاص 
  .سم 24; . إیض. : ص 466 -. 2007, الجامعي

 3210709977ك .م.د.ر

123/01-343-1, 123/02-343-1 

  عاطف دمحم , الفقي  .4441
دار النھضة : القاھرة  -. عاطف دمحم الفقي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تجاري الحمایة القانوني لإلسم ال
  .سم 24; . إیض. : ص 194 -. 2007, العربیة للنشر والتوزیع

 9770436288ك .م.د.ر - . 189 - 178.: ? ? :???????????? 

952/01-346-1, 952/02-346-1 

  الفقي، دمحم السید   .4442
 -. دمحم السید الفقي/ اإلفالس والصلح الواقي منھ  - أدوات الوفاء واإلئتمان ] : طبوعنص م[القانون التجاري 

 .سم 24; . إیض. : ص 456 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

1307/01-346-1, 1307/02-346-1 

  الفقي، أحمد عبد اللطیف   .4443
دار . : القاھرة - . 1.ط - . أحمد عبد اللطیف الفقي] / نص مطبوع[وقایة اإلنسان من الوقوع ضحیة للجریمة 

  ).سلسلة حقوق ضحایا الجریمة( - . سم 24; . إیض. : ص 203 -. 2003, الفجر للنشر والتوزیع
 977549995×ك .م.د.ر - . 159 - 157.: ? -? : ????????????

855/01-345-1, 855/02-345-1 

  إبراھیم محمود , االبیدى  .4444
دار الكتب : مصر  - . إبراھیم محمود االبیدى] / نص مطبوع[نسان أمام المحاكم الجنائیة ضمانات حقوق اإل

  .سم 24; .. إیض. : ص 553 -. 2009, دار شتات للنشر و البرمجیات: القانونیة 
 ???????????? :? .-  ?:.517 - 534. 



584/01-341-1, 584/02-341-1 

  ابوغابة، خالد عبد العظیم   .4445
 - . خالد عبد العظیم ابوغابة/ دراسة الفقھ اإلسالمي و النظم الوضعیة ] : نص مطبوع[قھیة معاصرة قضایا ف

  .سم 24; . إیض. : ص 346 -. 2013, دار الفكر الجامعي: الإلسكندریة 
 9789773790837ك .م.د.ر -. 303-342.:? ?: ????????????

1332/01-346-1, 1332/02-346-1 

  أحمد , اباش  .4446
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . أحمد اباش/ في قواعد الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[األحكام العامة للشفعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 371 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 9789953524610ك .م.د.ر -. 345-354: ? -?: ???????????? 

571/01-347-1, 571/02-347-1 

4447.  Cédric Tahri  
Droit pénal général [Texte imprimé] : cours exercices corrigés / Sylvain Jacopin; 
Cédric Tahri. - Paris : Bréal, 2011. - 456 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Grand Amphi Droit). 
Index: P - P.: 452 - 456. - ISBN 9782749530819 

04/0031450, 04/0031451 

   محسن دمحم, ابراھیم النجار  .4448
 - . دمحم محسن ابراھیم النجار. / دراسة في نقل المعارف الفنیة] : نص مطبوع. [عقد اإلمتیاز التجاري

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص402 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 9773280357ك .م.د.ر - . 346-365. : ? - . ???????????? ?

84/01-346-1, 84/02-346-1 

  ابراھیم خراشي، عادل عبد العال   .4449
في ضوء اتفاقیة األمم المتحدة ] : نص مطبوع[استرداد األموال و األصول المنھوبة المتحصلة عن جرائم الفساد 

 دار: االسكندریة  -. عادل عبد العال ابراھیم خراشي/ لمكافحة الفساد و القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي 
  .سم25; . إیض. : ص170 -. 2016, الجامعة الجدیدة

 9789777292726ك .م.د.ر - . 154-165? -?.??????

1117/01-341-1, 1117/02-341-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4450
. اإلحتفاظ بالملكیة على سبیل الضمان ونقل الملكیة على سبیل الضمان] : نص مطبوع. [الملكیة كوسیلة للضمان

  .سم 24; . إیض. : ص 143 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. اھیم سعدنبیل ابر/ 
 3233328977ك .م.د.ر - . 135 - 131: ?-? : ???????????? 

35/01-343-1, 35/02-343-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4451
 -. نبیل ابراھیم سعد. / عقدأحكام التنازل عن ال -نطاق التنازل عن العقد ] : نص مطبوع. [التنازل عن العقد

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص198 -. 2000, منشأة المعارف. : اإلسكندریة
 977030803×ك .م.د.ر - . 189-192. : ? -. ?: ?????  181-187. : ? -. ?: ???????????? 



78/01-346-1, 78/02-346-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4452
 -. نبیل ابراھیم سعد. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [ألصلیة في القانون المصري و اللبنانيالحقوق العینیة ا

 .سم 24; . إیض. : ص 644 -. 2003, منشورات الحلبي. : بیروت

327/01-346-1, 327/02-346-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4453
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. ابراھیم سعدنبیل . / أحكام اإللتزام] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزام

 .سم 24; . إیض. : ص 456 -. 2003, الجدیدة

304/01-346-1, 304/02-346-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4454
. / الضمان بمجرد الطلب - االنابة الناقصة  - الكفالة  - التبعیة وغیر التبعیة ] : نص مطبوع. [التأمینات الشخصیة

 .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2005, دار الجامعیة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - .نبیل ابراھیم سعد

133/01-346-1, 133/02-346-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4455
نطاق تطبیق اإللتزام  -فكرةاإللتزام التضاممي ] : نص مطبوع. [التضامم و مبدأ عدم إقتراض التضامن

 24; . إیض. : ص 198 -. 2000, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . 02. ط -. نبیل ابراھیم سعد. / التضاممي
  ).الكتب القانونیة( - . سم

 9770308005ك .م.د.ر - . 121 - 117. : ? -. ?: ???????????? 

158/01-346-1, 158/02-346-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4456
دار النھضة العربیة للنشر . : بیروت - . راھیم سعدنبیل اب. / البیع: الجزء األول ] : نص مطبوع. [العقود المسماة

 .سم 25; . إیض. : ص 480 -. 1997, والتوزیع

71.1/01-346-1, 71.1/02-346-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4457
اإلسكندریة  -. نبیل ابراھیم سعد/ في ضوء الفقھ و القضاء ] : نص مطبوع[اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة 

  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 246 - . 2000, المعارفمنشأة : 
 9770307031ك .م.د.ر -. 239 - 237.: ? -. ?: ??????? 

126/01-347-1, 126/02-347-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4458
 - . رانھمام دمحم محمود زھ, نبیل ابراھیم سعد] / نص مطبوع[أصول اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; إیض . : ص 364 - . 2001, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

128/01-347-1, 128/02-347-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4459
دار النھضة : بیروت  -. نبیل ابراھیم سعد/ الجزء الثاني : نظریة الحق ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 282 -. 1995, نشر والتوزیعالعربیة لل



15.2/01-340-1, 15.2/02-340-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4460
. دمحم حسین منصور, نبیل ابراھیم سعد/ نظریة اإللتزامات  - المدخل إلى القانون ] : نص مطبوع[مبادىء القانون 

 .سم 25; . إیض. : ص 432 -. 1995, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: بیروت  -

23/01-340-1, 23/02-340-1 

  نبیل , ابراھیم سعد  .4461
, نبیل ابراھیم سعد/ نظریة اإللتزام  - نظریة الحق  - نظریة القانون ] : نص مطبوع[المبادئ األساسیة في القانون 

الكتب ( -. سم 23; . إیض. : ص 600 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. ھمام دمحم محمود زھران
 ).القانونیة

28/01-340-1, 28/02-340-1 

  ھالل یوسف , ابراھیم  .4462
صحف و طلبات األوراق القضائیة في منازعات األحوال الشخصیة ] : نص مطبوع. [صیغ األحوال الشخصیة

. 1999, الجامعیةدار المطبوعات . : اإلسكندریة - . ھالل یوسف ابراھیم... / للمسلمین وغیر المسلمین واألجانب
 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 489 -

147/01-346-1, 147/02-346-1 

  نادر دمحم , ابراھیم  .4463
 2و1تعلیق على حكمى التحكیم رقمي ] : نص مطبوع[اإلستعداد القانوني لبدء الشحن البحري للبضائع الخطرة 

نادر دمحم ....... /  10/9/2001ین تحت رعایة مركز اإلسكندریة البحري الدولي في والصادر 2001لسنة 
  .سم 24; . إیض. : ص 64 - . 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط - . ابراھیم

 6945160977ك .م.د.ر -. 60- 55: ? - ?: ???????????? .

88/01-341-1 

  دمحم عبد الرزاق , ابراھیم  .4464
 - . 02.ط -. عبد الباقي عبد المنعم أبوزید, دمحم عبد الرزاق ابراھیم] / نص مطبوع[مھارات البحث التربوي 

  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2010, دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان 
 978995707458xك .م.د.ر - . 383 -378.: ?  -?: ???????????? 

34/01-001.4-1, 34/02-001.4-1 

  أكرم نشأت , ابراھیم  .4465
 - . أكرم نشأت ابراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 380 -. 1998, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
???????????? : ?- ? :.344 - 366 

70/01-345-1, 70/02-345-1 

  سید احمد , ابراھیم  .4466
دار الفكر . : اإلسكندریة -. 1.ط -. سید احمد ابراھیم] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للصحفي فقھا و قضاء 

 .سم 24; . إیض. : ص 110 -. 2003, الجامعي

194/01-345-1 



  ابراھیمي ، نزھة   .4467
جامعة یحي فارس : المدیة  -. نزھة ابراھیمي; كلتوم یانس] / نص مطبوع[ع اإلدارة غیر المعتادة للمال الشائ

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم  21; . و 53 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .47 - 58  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-470/01, M. 346-470/02 

  ابراھیمي ، حلیمة   .4468
جامعة الدكتور : المدیة  -. حلیمة ابراھیمي] / نص مطبوع[مسؤوایة دولة اإلختالل عن إنتھاكات حقوق اإلنسان 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : ص76 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .-? : .70 - 73 .  

 2015/2014: المدیة : ن دولي قانو: ماستر 

M. 341-79/01, M. 341-79/02 

  دمحم , ابراھیمي  .4469
 - نشاط القاضي  -دعاوي الحیازة  -الدعوى القضائیة ] : نص مطبوع[الوجیز في اإلجراءات المدنیة 

; . إیض:  .ص 360 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. دمحم ابراھیمي.......... / اإلختصاص 
  .سم22

 9961003209ك .م.د.ر - .  345.: ?: ???????????? 

136.1/01-347-1, 136.1/02-347-1 

  دمحم , ابراھیمي  .4470
 - نشاط القاضي  -دعاوي الحیازة  -الدعوى القضائیة ] : نص مطبوع[الوجیز في اإلجراءات المدنیة 

; . إیض. : ص 350 -. 2001, المطبوعات الجامعیة دیوان: الجزائر  - . دمحم ابراھیمي....... / اإلختصاص 
  .سم22

 9961003217ك .م.د.ر - .  313.: ?: ???????????? 

136.2/01-347-1, 136.2/02-347-1 

4471.  Centre de recherche sur le droit des affaires  
Le droit des affaires d'aujourd'hui à demain [Texte imprimé] : Regards francais et 
étrangers en Hommage / Centre de recherche sur le droit des affaires, Préf. Robert 
Badintre. - Paris : LexisNexis, 2014. - 375p. : Ill. ; 24cm. 
ISBN 9782711019830. - ISSN 07682972 = Le droit des affaires d'aujourd'hui à 
demain 

04/0035637 

4472.  centre du recherche juridique et judiciare  
LA Lutte contre la cybercriminalité [Texte imprimé] : Actes du séminaire 
international Alger le 5-6-Mai 2010 =  ماي  6- 5محاربة الجریمة المعلوماتیة ملتقى دولي الجزائر
2010 / centre du recherche juridique et judiciare. - alger : centre du recherche 
juridique et judiciare, 2010. - 367 p. : ill. ; 25 cm. 
ISBN 9789961998502 

04/0035298, 04/0035299 



4473.  Chabanol, Daniel  
La Pratique du contentieux administratif [Texte imprimé] : devant les tribunaux 
administratifs et les cours administratives / Daniel Chabanol. - 3 ed. - Paris : Litec, 
2001. - 380 P. ; 24 x16cm. 
Index :p.p : 353 -367. - ISBN 271113265x 

04/0014195, 04/0014196 

4474.  Chabas, François  
Leçons de droit civil . Tome 1, Introduction à l'étude du droit , premier volume [Texte 
imprimé] / François Chabas, Henri et lion Mazeond . jean Mazeand. - 11 ed. - paris : 
Montchrestion ; Beiruth : Delta, 1996. - 628 p . ; 24 cm. 
Index p p 607 -621. - ISBN 2707606219 

04/0014277, 04/0014278 

4475.  Chagnollaud , Dominique  
Droit constitutionnel contemporain [Texte imprimé] : 1. Théorie générale - les 
régimes étrangers / Dominique Chagnollaud. - 7 édition. - Paris : Dalloz, 2013. - 384 
P. : ILL. ; 21 Cm. 
sans périodicité. - ISBN 9782247125531. - ISSN 6998900 = Droit constitutionnel 
contemporain 

04/0037717 

4476.  Chalas, Christelle  
L'Exercice discrètionnaire de la compétence juridictionnelle et droit international 
privé; préface Horatia muir watt [Texte imprimé] : Tome 1 / Christelle Chalas; Préf. 
Muir Watt. - Paris : P. U. A. M, 2000. - 348 P. ; 24 cm. 
ISBN 273140230X 

04/0013952, 04/0013953 

4477.  Chambon, Pirne  
Le Juge d'instruction [Texte imprimé] : théorie et pratique de la procédure / Pirne 
Chambon. - 4eme .ed . - Paris : Delta ; Dalloz,Beyrouth : [s.n], 1997. - 466 p. ; 25x18 
cm. 
Index : p . p : 453 - 464. - ISBN 2247024173 

04/0014261, 04/0014262 

4478.  chambre de commerce internationale  
Les Régles de L'ICC pour l'utilisation des termes de commerce nationaux et 
internationaux [Texte imprimé] : version bilingue anglais- français / chambre de 
commerce internationale. - france : international chamber of commerce, 2011. - 264 p. 
: ill. ; 24 cm. 
ISBN 9789284200894 

04/0035186, 04/0035187 



4479.  Champagne, Gilles  
L'essentiel du droit constitutionnel [Texte imprimé] / Gilles Champagne. - 4e éd. - 
Paris : Gualino, 2004. - 155 p. ; 17 x 17 cm. - (Les carrés rouges / Philippe Gualino). 
ISBN 284200793X 

04/0014208, 04/0039142 

4480.  Chanfreau, Martine Dizel  
Droit de l'entreprise en difficulté [Texte imprimé] / Martine Dizel Chanfreau. - Paris : 
Dunod, 1999. - 124 P. : Couv.Ill.en coul. ; 21 x15cm. - (collection Express). 
Index : pp. 121-123. - ISBN 210004303X 

04/0013930, 04/0013931 

4481.  Chapus, René  
Droit administratif général . Tome 2 [Texte imprimé] / René Chapus. - 8 ed. - Paris : 
Montchrestien, 1995. - 718 p. ; 23 x18cm. - (Collection Domat Droit Public). 
Index: p.p: 695 -701. - ISBN 2707606952 

04/0014220, 04/0014221 

4482.  Charbonnier, jacques  
Islam [Texte imprimé] : Droit finance et assurance / jacques Charbonnier, louis 
Augustin barriére. - bruxelles : Larcier, 2011. - 278 P. : ill. ; 24 CM. - (Cahiers 
financiers). 
bibliogr.:p -p.:163-277. - ISBN 9782804440183. - ISSN 20309856 = Islam 

04/0035316, 04/0035317 

4483.  Charfi, Mohamed  
l'institution judiciaire est le pilier de l'edification de l'état de droit [Texte imprimé] : . / 
Mohamed Charfi. - Algé. : EL-Djazair, Février 2013. - 141 P. : ill. ; 30 Cm. - (EL-
Djazair. ; N=59). 
mensuelle 

59/01 340-84- ع /P 

4484.  Charikh , Hassina  
Réglementation des marchés publics [Texte imprimé] / Ali Matallah; Hassina 
Charikh. - 1ère EDITION. - Alger : éditions Houma, 2009. - 95 P. : ILL. ; 23 Cm. 
ISBN 9789961653517 

343.07 Mat /01, 343.07 Mat /02 

4485.  Charles,raymond  
Le Droit musulman [Texte imprimé] / raymond Charles. - 1965. - paris : Presses 
Universitaire de france, [s.d]. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (que sais - je). 

04/0039121, 04/0039122 



4486.  Charveriat, Anne  
Assemblées Générales 2014-2015 [Texte imprimé] / Anne Charveriat, patrice 
Macqueron, Christophe Vannoote, ...[et all.]. - Paris. : Editions Francis lefebvre, 
2014. - 840 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Mémonto expert Francis lefebvre : Mémonto expert 
Francis lefebvre). 
annex: p. - p.: 747 - 786. - ISBN 9782368930342 

04/0035587 

4487.  Charvin, Robert  
Droit de l'homme et liberté de la personne [Texte imprimé] / Robert Charvin, Sueur 
Jean - Jacques. - 4e édition. - Paris : Litec, 2002. - 446 P ; 24 Cm. 
ISBN 2711134695 

04/0014030, 04/0014031 

4488.  Chatillon, Stéphane  
Droit des affaires internationales [Texte imprimé] / Stéphane Chatillon. - 3e.ed. - 
Paris : vuibert, 2002. - 374 P ; 21x14Cm. 
ISBN 2711778754 

04/0014242, 04/0014243 

4489.  Chatillon, Stéphane  
Le contrat international [Texte imprimé] / Stéphane Chatillon. - Paris : vuibert, 2001. 
- 233 P ; 21 Cm. - (Gestion internationale). 
ISBN 2711778703 

04/0014485, 04/0014486 

4490.  Chauchard, Jean- Pierre  
Droit de la sécurité sociale [Texte imprimé] / Jean- Pierre Chauchard. - 5.Ed. - Paris : 
Lextenso éditions, 2010. - 694 P. : ILL. ; 20 Cm. - (Manuel). 
Index: P. - P.:673 - 678. - ISBN 9782275033396 

04/0024252, 04/0024253 

4491.  Chebli ,, Fodil  
Manuel du fonctionnaire [Texte imprimé] : Droit du travail / , Fodil Chebli. - [s.l] : 
[s.n], [s.d]. 
ISBN 9961749057 

04/0014362, 04/0014363 

4492.  Cherchour ,mustapha  
Propriété industrielle [Texte imprimé] / mustapha Cherchour. - Alger : EDIK, [s.d]. - 
P .519 : ill. ; 24 cm. 
bibliogr.:. - ISBN 9961310195 

04/0031782, 04/0031783 



4493.  Chérif, Bennadji  
Vocabulaire Juridique [Texte imprimé] : éléments pour un dictionnaire des termes 
officiels / Bennadji Chérif; Préf. Mohand Issad. - Alger : office des publications 
universitaires, 2006. - 403 p. : couv .en. coul ; 27 cm. 
Index. - ISBN 9961009339 

D. 443-03/10, D. 443-03/11 

4494.  Cheurfi, Achour  
Dictinnaire Des Livres Sur La Revolution Algerienne De 1954 à Nos Jour [Texte 
imprimé] / Achour Cheurfi. - Algerie : édition du centre national d'Etudes et de 
recherches...., 2007. - 1345 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN 9789961846568 

D. 443-23/01 

4495.  Chiss,romain  
Guide de la rupture du contrat de travail 2014 [Texte imprimé] / chenu Damien; 
romain Chiss. - paris : LexisNexis, 2014. - 603 p. : ill. ; 30cm. 
ISBN 9782711019458 

344 che.1, 344 che.2 

4496.  Choron, Olivier  
SARL, SAS et SA en 50 questions pratiques [Texte imprimé] : aspects juridique, 
fiscal, social, conseils pratiques / paul Billion; Olivier Choron. - 3 eme éd. - Paris : 
LexisNexis, 2015. - 181 P. : ILL. ; 24 Cm. - (expertise comptable). 
Index : P. - P.: 175 - 177. - ISBN 9782711023479. - ISSN 21193169 = SARL, SAS et 
SA en 50 questions pratiques 

43105 

4497.  Chouvel, François  
Q C M et Q R C Finances publiques [Texte imprimé] / François Chouvel. - 2 ed. - 
Paris : ed Gualino, 2001. - 144 P. : couv.en coul. ; 17x17 cm. - (Collection Q C M). 
ISBN 2842003764 

04/0014222, 04/0014223 

4498.  Chouvel, François  
Finances publiques 2011 [Texte imprimé] : cadre juridique du budget - conception 
vote... / François Chouvel. - 14.Ed. - Paris : Gualino éditeur, Lextentions. - 240 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Mémentos LMD). 
Bibliographie: P. - P.:237 - 238 Index: P. - P.:239- 240. - ISBN 9782297016223 

04/0024366, 04/0024367 

4499.  Christine Rouault , Marie  
L'essentiel du Contentieux administratif . [Texte imprimé] / Marie Christine Rouault. 
- 4 eme édition. - Paris. : Gualino., 2014. - 128 P. : ILL. ; 17 Cm. - (Les Carrés.). 



sans périodicité. - ISBN 9782297032070. - ISSN 12888206 = L'essentiel du 
Contentieux administratif . 

04/0035539, 04/0035540 

4500.  Chystelle, Schaegis  
Dictionnaire De Droit Administratif [Texte imprimé] / Schaegis Chystelle. - paris : 
Ellipses édition marketing S. A ., 2008. - 314 p. : ill. ; 21 cm. - (Dictionnaire de 
Droit). 
ISBN 9782729839680 

D. 443-34/01, D. 443-34/02 

  . احمادي، یاسمینة  .4501
 - . احمادي. یاسمینة; شقاقة. منال] / نص مطبوع. [إدارة وتسییر الملك العمومي للطرق في التشریع الجزائري

قرص . + سم21× .سم31; . و 99 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(فارس جامعة الدكتور یحي . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-240/01, M. 346-240/02 

4502.  Claude Ricci , Jean  
Droit administratif général [Texte imprimé] : un cours facilement accessible - toute la 
jurisprudence mise à jour... / Jean Claude Ricci. - 5 édition. - Paris : hachette 
supérieur, 2013. - 318 P. : ILL. ; 24 Cm. - (HU DROIT). 
sans périodicité. - ISBN 9782011401274. - Numéro normalisé 14/0127/2 

04/0037738 

4503.  Clavier, jean- pierre  
Dictionnaire de droit de la propriété intellectuale [Texte imprimé] / carine Bernault; 
jean- pierre Clavier. - France : Ellipses, [s.d]. - P.430 : ILL. ; 19 CM. - (Dictionnaire 
de Droit). 
index alph .- français. - Numéro normalisé 9782729839659 

D. 443-39/01, D. 443-39/02 

4504.  Clay, Thomas  
L'Arbitre [Texte imprimé] / Thomas Clay. - Paris : Daloz, 2001. - 930 P. ; 24 cm. - 
(Nouvelle Bibliotheques de Theses). 
ISBN 2247043739 

04/0014533 

4505.  Clément, Christine  
Facturation [Texte imprimé] : régles économiques et fiscales / Christine Clément, 
Nathalie Pétrignet. - Paris : Francis lefebvre, 2016. - 218 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Dossier/ 
thémexpress). 
Bibliog: P. - P.: 215 - 218. - ISBN 9782368932193 



43096 

4506.  Cligman, Olivia  
Le Droit en prison [Texte imprimé] / Olivia Cligman, Laurance Gratiot, Jean 
Christophe Hanoteau. - Paris : Daloz, 2001. - 342 p. : Couv. ill. ; 22 cm. - (Etats de 
droit). 
Annexe p.p : 295 - 323 bibliog :p.p 325 - 327 Index p.p: 329 - 331. - ISBN 
2247041469 

04/0014416, 04/0014417 

  ارتیمھ ، وجدان سلیمان   .4507
 General provisions of crimes= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األحكام العامة لجرائم اإلتجار بالبشر 

of human trafficking a comparative study  /دار الثقافة : عمان  -. 1.ط - . وجدان سلیمان ارتیمھ
  .سم 24; . إیض. : ص 407 -. 2014, العلمیة

 9789957168551ك .م.د.ر - . 407 - 397. : ? -. ?: ??????????? ?

951/01-345-1, 951/02-345-1 

  نبیل ,اسماعیل عمر   .4508
نبیل / دراسة تحلیلیة و عملیة في الفقھ و القضاء المصري و الفرنسي ] : نص مطبوع[إعالن األوراق القضائیة 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 332 - . 2004, یدةدار الجامعة الجد: اإلسكندریة  -. اسماعیل عمر

202/01-347-1, 202/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4509
دار : اإلسكندریة  - . نبیل اسماعیل عمر] / نص مطبوع[الوسیط في الطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص 530 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر
 3040322977ك .م.د.ر

44/01-347-1, 44/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4510
نظریة الحكم القابل للطعن باالستئناف ] : نص مطبوع[الوسیط في الطعن باإلستئناف في المواد المدنیة والتجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص 978 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . نبیل اسماعیل عمر........ / 
 110328977×ك .م.د.ر

45/01-347-1, 45/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4511
 - . نبیل اسماعیل عمر] / نص مطبوع[الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنیة والتجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص 458 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 8002328977ك .م.د.ر - .  432 - 427.: ? -. ?: ???????????? 

43/01-347-1, 43/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4512
نبیل / دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[نطاق الطعن باإلستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي 

المكتبة ( - . سم 24; . إیض.. : ص 118 -. 1999, الجدیدةدار الجامعة : اإلسكندریة  - . 1.ط -. اسماعیل عمر



  ).القانونیة
 2885394977ك .م.د.ر - .  114 - 111.:? -. ?: ???????????? 

50/01-347-1, 50/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4513
دار الجامعة : ریة اإلسكند -. أحمد خلیل, نبیل اسماعیل عمر] / نص مطبوع[قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 730 -. 1997, الجدیدة للنشر

72/01-347-1, 72/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4514
 - . نبیل اسماعیل عمر] / نص مطبوع[تسبیب األحكام القضائیة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 114 -. 2001, الجدیدة للنشر دار الجامعة: اإلسكندریة 
 ???????????? :? .- ? :.112 - 113 .  

 9778230046ك .م.د.ر - . 2001: ل م د دكتوراه  -

76/01-347-1, 76/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4515
دراسة في قانون المرافعات المدنیة ] : نص مطبوع[التكامل الوظیفي لألعمال اإلجرائیة واإلجراءات الموازیة 

 -. سم 24; . إیض. : ص 86 - . 2001, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. نبیل اسماعیل عمر/ والتجاریة 
  ).المكتبة القانونیة(
 9773280373ك .م.د.ر

77/01-347-1, 77/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4516
, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . نبیل اسماعیل عمر] / نص مطبوع[الجبري الوسیط في التنفیذ 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 23; . إیض. : ص 1140 -. 2001
 9773280020ك .م.د.ر

87/01-347-1, 87/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4517
نبیل / دراسة عملیة طبقا ألحكام الفقھ و القضاء ] : نص مطبوع[أشكاالت التنفیذ الجبري الوقتیة والموضوعیة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 220 - . 2000, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. اسماعیل عمر
 9773280128ك .م.د.ر -.  212.: ? : ???????????? 

93/01-347-1, 93/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4518
 - . نبیل اسماعیل عمر" / دراسة لبعض الجوانب الفنیة للحكم القضائي] : " نص مطبوع[القضائي  الحكم

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 82 - . 1999, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9775394899ك .م.د.ر

112/01-347-1, 112/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4519
نبیل اسماعیل ) / دراسة تحلیلیة وتطبیقیة ] : ( نص مطبوع[ي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة سلطة القاض



  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 550 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عمر
???????????? :? .- ? :.533 - 544 . 

148/01-347-1, 148/02-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4520
نبیل اسماعیل / في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ] : نص مطبوع[الدفع بعدم القبول و نظامھ القانوني 

 .سم 24; . إیض. : ص 316 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عمر

308/01-347-1 

  نبیل , اسماعیل عمر  .4521
حكم  - خصومة التحكیم  -إتفاق التحكیم ] : نص مطبوع. [یة و التجاریة الوطنیة و الدولیةالتحكیم في المواد المدن

دار الجامعة : اإلسكندریة  -. 1. ط -. نبیل اسماعیل عمر. / المحكم وفقا إلحدث التعدیالت التشریعیة والقضائیة
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 330 -. 2004, الجدیدة

 9773231086ك .م.د.ر -. 

148/01-341-1, 148/02-341-1 

  اسلیماني، نعیمة   .4522
: المدیة  -. لیندة بوطبل, نعیمة اسلیماني] / نص مطبوع[ 09-16محفزات اإلستثمار األجنبي في ظل القانون 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 106 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .ضغوطم

???????????? :? .-? :.94 - 103  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-40/01, M. 658-40/02 

4523.  Code de procédures fiscales [Texte imprimé] = 2 - .قانون اإلجراءات الجبائیة 
édition. - Alger : Berti, 2002. - 158 P : couv en coul ; 20 x 14 Cm. 
ISBN 996169046X 

04/0014089, 04/0014090 

4524.  Coeuret, Alain  
Droit Pénal du travail [Texte imprimé] / Alain Coeuret, Elisabeth Fortis. - 2 ed. - Paris 
: Litec, 2000. - 392 p. ; 24 cm. 
Index p.p:379 - 381. - ISBN 2711132463 

04/0014540, 04/0014541 

4525.  Cohen- jjonathan, Gérard  
Libertés, justice, tolérance [Texte imprimé] : volume 2 / Gérard Cohen- jjonathan. - 
Bruxelles. : Bruylant, 2004. - 1784 P. : Ill. 
ISBN 2802718606 

04/0039215 

4526.  Colin, Frédéric  
Droit public [Texte imprimé] : Droit constitutionnel - droit administratif et institutions 



administratives - fonction publique - droit administratif des biens - finances publiques 
/ Frédéric Colin. - Paris : Gualino ; Lextenso : [s.n], 2009. - 633 P. : ILL. ; 22 Cm. - 
(Fonction publique - concours). 
ISBN 9782297010306 

04/0024043, 04/0024044 

4527.  Collart- Dutilleul, François  
Achat ou vente d'un bien immobilier [Texte imprimé] : 2009- 2010 / François Collart- 
Dutilleul, Phillippe Laurent Bernard Magois. - 5 Ed. - Paris : éditions Delmas, 2009. - 
809 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Compus Pro). 
Index: P - P.: 799 - 809 + CD. - ISBN 9782247101870 

04/0031492, 04/0031493 

4528.  Collectif  
Introduction au droit civil [Texte imprimé] / Collectif. - Paris : Ed Dalloz, 2000. - 132 
P. ; 21 cm. - (Annales du droit). 
ISBN 224704159 

04/0014281, 04/0014282 

4529.  Collectif  
Droits de l'homme en droit international [Texte imprimé] : Textes de base / Collectif. 
- 2 ème édition. - Strasbourg : Conseil de l'europe, 2002. - 563 P; ; 24Cm. 
ISBN 9287144974 

04/0014312, 04/0014313 

4530.  Collectif  
Code rural [Texte imprimé] : Textes à jour au 16 octobre 2006 / Collectif. - Paris : 
Litec, 2006. - 1446 P ; 19 Cm. - (Litec poche 2007). 
ISBN 2711008290 

04/0017223, 04/0020834 

4531.  Collienne, Fleur  
Droit de l'immigration et de la nationalité : fondamentaux et actualités [Texte 
imprimé] / Patrick Wautelet; Fleur Collienne. - Bruxelles. : Larcier, 2014. - 389 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Cup ; Vol.151). 
ISBN 9782804469115 

04/0040280 

4532.  Colloque  
L'adaptation du droit des sociétés aux nouveaux besoins de l'entreprise [Texte 
imprimé] / Colloque, Préf. Leila Saadé. - Paris : L .G.D. J., 2006. - 345 P. : ILL. ; 25 
Cm. 
ISBN 2802722549 



04/0027285, 04/0027286 

4533.  Colombet, Claude  
Propriété litteraire et artistique et droits voisins [Texte imprimé] / Claude Colombet, 
avec la collab de stephane colombet. - 9 ed. - Paris : ed . Dalloz ; Beyrouth : ed . 
Delta, 1999. - 518 p. ; 22 cm. - (Précis droit privé). 
Annexes p - p :423 - 488 Index p - p : 489 - 496 

01/0014492, 01/0014493 

4534.  Colson, Jean- Philippe  
Droit public économique [Texte imprimé] / Jean- Philippe Colson. - 3 ed. - Paris : L 
.G .D.J, 2001. - 552 P. : couv.en coul. ; 20x13 cm. 
I S S N 09903909. - ISBN 2275019499 

04/0014172, 04/0014173 

4535.  Colson, Jean-Philippe  
Droit public économique [Texte imprimé] / Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux. - 5 
Ed. - Paris : Lextenso éditions, 2010. - 980 P. : ILL. ; 20 Cm. - (Manuel). 
Index: P. - P.:925- 961. - ISBN 9782275034898 

04/0024357, 04/0024358 

4536.  Combacau, Jean  
Droit de la mer . Tome 2 , cours et travaux [Texte imprimé] / Jean Combacau, 
Francisco Orrego Vicuna Pierre Marie Dupuy. - Paris : Pedone, 1990. - 134 P. ; 24 
cm. 
ISBN 2233002121 

04/0014043, 04/0014044 

4537.  Commerce mondial et protection des droits de l'homme [Texte imprimé] : les 
droits de l'homme à l'épreuve de la globalisation des échanges économiques / Ed. 
INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME. - Bruxelles : 
Bruylant, 2001. - X-270 p. : couv .ill. ; 24 x 16 cm. - (Publications de l'Institut 
international des droits de l'homme). 
Bibliogr. p .p : 257- 268 Textes en français et en anglais. - ISBN 2802714929 

04/0014252 

4538.  Commission des sanctions et juridictions de recours  
Marchés financiers [Texte imprimé] : principes directeurs issus de la jurisprudence 
2003 - 2014 / Commission des sanctions et juridictions de recours. - Paris : La 
documentation Française, 2015. - 436 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Autorite des marchés 
financiers). 
ISBN 9782110101327 

43104 



4539.  Conseil de la Nation  
Conseil de la Nation, La coopération et le partenariat Euro-Méditerranéen [Texte 
imprimé] / Conseil de la Nation. - ALGER : Conseil de la Nation, 19 Décembre 2004. 
- 48 P. : ILL. ; 20 Cm. 
ISBN 97899619666 
contenu dans : Conseil de la Nation 

02-341-04/054 

4540.  Le Conseil de la Nation  
Le Conseil de la Nation : deux années aprés sa mise en place [Texte imprimé] / Le 
Conseil de la Nation. - ALGER : Le Conseil de la Nation, Juillet 2000. - 47 P. : ILL. ; 
18 Cm. 
in : Le Conseil de la Nation, Juillet 2000 

01-341-04/054 

4541.  Conseil de l'Europe  
La protection des enfants contre la violance sexuelle [Texte imprimé] : une approche 
globale / Conseil de l'Europe. - France. : Conseil de l'europe, 2011. - 355 P. : iLL. ; 24 
Cm. 
bibliog: P. - P.: 314 - 315. - ISBN 9789287171849 

04/0040296 

4542.  Conseil supérieur de la magistrature*  
Recueil des obligations déontologiques des magistrats [Texte imprimé] / Conseil 
supérieur de la magistrature*. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 67 P. : ILL. ; 21 Cm. 
Index: P. - P.:49- 57. - ISBN 9782247090372 

04/0027339, 04/0027340 

  اسطنبولي ، فردوس   .4543
 - . فردوس اسطنبولي] / نص مطبوع[آلیات إستقالل السلطة القضائیة في ظل التعدیالت الدستوریة في الجزائر 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 147 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .130 - 143  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-451/01, M. 343-451/02 

4544.  cornu ,emmanuel  
précis des marques [Texte imprimé] : la covention benelux - le droit communautaire - 
les lois pénales et de compétence civile belges - les conventions internationales / 
antoine Braun; emmanuel cornu. - 2009. - bruxelles : Larcier, [s.d]. - 1070 p. ; 24 cm. 
bibliogr.:. - ISBN 9782804420093 

04/0035250, 04/0035251 



4545.  Cornu, Gérard  
Droit civil [Texte imprimé] : La famille / Gérard Cornu. - 7 ed. - Paris : 
Montchrestion, 2001. - 691 P. ; 24 cm. - (Domat droit privé). 
ISBN 2707612065 

04/0014463, 04/0014464 

4546.  Cornu, Gérard  
Droit civil [Texte imprimé] : introduction au droit / Gérard Cornu. - 13 Ed. - Paris : 
Librairie générale de droit et de jurisprudence ; EJA : [s.n], 2007. - 277 P. : ILL. ; 22 
Cm. - (Domat droit privé). 
ISBN 9782707615510 

04/0024083, 04/0024084 

4547.  Le Corre, Pierre- Michel  
Droit des entreprises en difficulté [Texte imprimé] : Mesures en amont du tratememt 
judiciaire des duficultés... / Pierre- Michel Le Corre. - 4.Ed. - Paris : Editions Dalloz, 
2011. - 220 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Mémentos Dalloz / Marie-Anne Frison-Roche). 
Index: P. - P.:199- 210. - ISBN 9782247090075 

04/0027406, 04/0027407 

  أحمد , اسكندري  .4548
أحمد . / المجال الوطني للدولة لطلبة السنة الثانیة حقوق] : نص مطبوع[محاضرات في القانون الدولي العام 

  ).دروس جامعیة( - . سم22; . إیض. : ص148 -. 1998, ج.م.د: الجزائر  -. اسكندري
. 

68/01-341-1, 68/02-341-1 

4549.  Cossalter, Patrice  
L'essentiel sur le contentieux des contractuels de la fonction publique [Texte imprimé] 
/ Patrice Cossalter, Agnés Boissout. - Cedex : Territorial éditions, 2011. - 70 P. : ILL. 
; 24 Cm. 
ISBN 9782818601358 

04/0031344, 04/0031345 

4550.  Couchez, Gérard  
Procédure civile [Texte imprimé] / Gérard Couchez. - Paris : Dallaz, 1998. - 610 p. ; 
24 Cm. 
ISBN 2247028918 

04/0014565, 04/0014566 

  اسعیداني، فاطمة   .4551
; . و79 -. 2011/2012, ]ن.د: [المدیة  -. اسعیدانيفاطمة ; لیلى طھراوي] / نص مطبوع[نقل الملكیة العقاریة 

  .سم21×سم30
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 



M. 346-135/01, M. 346-135/02 

4552.  Courbe, Patrick  
Droit de la famille [Texte imprimé] / Patrick Courbe. - 2 ed. - Paris : Dalloz ; Armand 
Colin : [s.n], 2001. - 472 p. : Couv.ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection U). 
Index p.p 447 - 452. - ISBN 2247039138 

04/0014465, 04/0014466 

4553.  Courbe, Patrick  
Droit international privé [Texte imprimé] / Patrick Courbe. - Paris : Dalloz ; Armand 
Colin : [s.n], 2000. - 420 p. : couv.ill ; 19 cm. - (Compact). 
bibliog p:399 Annexe p.p: 401 - 404 Index p.p 405 - 409. - ISBN 2247039014 

04/0014293, 04/0014294 

4554.  Coursier,philippe  
LE Conflit de lois en matiére de contrat de travail [Texte imprimé] : étude en droit 
international privé français / philippe Coursier, Préf. bernard teyssié. - PARIS : l-
L.G.D.J, 1993. - 338 p. : ill. ; 24 cm. 
bibliogr.. - ISBN 9782275005188 

04/0035295, 04/0035296 

4555.  Couston, Mireille  
Droit de la sécurité internationale [Texte imprimé] / Mireille Couston. - 1ed. - 
Bruxelles : Larcier, 2016. - 345 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collection Paradigme). 
index: P. - P.:325 - 334. - ISBN 9782390130451 

43093 

4556.  Couteau, Pierre - Soler  
Droit de l'urbanisme [Texte imprimé] / Pierre - Soler Couteau. - 3 ed. - Paris : Dalloz, 
2000. - 674 p. : couv. en coul. ; 21cm. - (Cours Dalloz , série droit public). 
bibliog p-p.645 - 646 Index p-p 647 - 652. - ISBN 2247033660 

04/0014538, 04/0014539 

4557.  Couttenoire,adeline  
Droit des mineurs [Texte imprimé] / philippe Bonfils; adeline Couttenoire. - 2 eme éd. 
- paris : Dalloz, [s.d]. - 1278 p. : ill. ; 24 cm. - (Droit privé). 

04/0037718 

4558.  Couturier, Isabelle  
Code rural [Texte imprimé] : code forestier, commenté / Isabelle Couturier. - 29 Ed. - 
Paris : édition Dalloz, 2009. - 3036 P. : ILL. ; 20 Cm. - (Codes dalloz). 
ISBN 9782247082377 

04/0020841 



4559.  CRIDEAU  
Revue européenne de droit de l'environnement. [Texte imprimé] / CRIDEAU; 
CRIDEAU. - 3 Ed. - s.l : CRIDEAU, 1999. - 374 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISSN: 1283-08446. - ISBN 9782842871383 

04/0019278 

4560.  Crocq, Jean-Christophe  
Le Guide des infractions [Texte imprimé] : crimes / délits / contraventions... / Jean-
Christophe Crocq. - Paris. : Dalloz., 2014. - 1587 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Guide Dalloz : 
Guide Dalloz). 
Index : p - p.: 1828 - 1587. - ISBN 9782247126866 

04/0035592, 04/0035593 

4561.  Croissant-Rouge algérien  
Actes du premier colloque Algérien sur le droit international humanitaire [Texte 
imprimé] / Croissant-Rouge algérien. - Alger : Casbah, 2006. - 227p. : Ill. ; 24Cm. 
ISBN 996196411 

04/0039140 

  اعمر ستي ، حمزة   .4562
. : المدیة - . حمزة اعمر ستي; عیسى سلیماني] / نص مطبوع[اإلطار المؤسسي والوظیفي لمنظمة العمل الدولیة 

قرص . + سم 31×. سم 21; . إیض:  .و 73 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 71  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-153/01, M. 341-153/02 

4563.  Cyril nourissat  
Dictionnaire du droit de l'union européenne [Texte imprimé] / debard Thierry; 
Bernadette le baut-ferrarése; Cyril nourissat. - paris : Ellipses édition marketing S. A 
., 2007. - 360 p. : ill. ; 21 cm. 
Bibliographie : p - p : 351 - 355 Table des entrées : p - p : 357 - 360. - ISBN 
9782729834289 

D. 443-30/01, D. 443-30/02 

  عبد الحكیم , ذنون الغزال  .4564
منشأة . : القاھرة -. عبد الحكیم ذنون الغزال/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للحریات الفردیة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2007, المعارف
 9770315370ك .م.د.ر - . 325 - 311.: ? -? : ????????????

333/01-345-1, 333/02-345-1 

  دمحم عمر , ذوابة  .4565
أكرم , دمحم عمر ذوابة/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[أكرم یا ملكي ; عقد التحویل المصرفي اإللكتروني



  .سم24; غالف ملون . : ص 287 -. 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. یاملكي
 113169957ك .م.د.ر

655/01-346-1, 655/02-346-1 

  ذھبي ، سمیة   .4566
] / نص مطبوع[المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03/09الجرائم الماسة بالمستھلك في ظل القانون رقم 

 .و 91 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . سمیة ذھبي; زكیة اعمرستي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض: 

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-143/01, M. 345-143/02 

  ذھبیة ، فولي   .4567
; أحمدي شھرزاد; اتنبوعمرة ف] / نص مطبوع. [الحقوق السیاسیة للمرأة في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان

. سم 21× سم  31; . و 77 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. فولي ذھبیة
  .قرص مضغوط+ 

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-16/01 

4568.  Dagorne - Labbe, Yannick  
La formation du contrat [Texte imprimé] / Yannick Dagorne - Labbe. - Paris : 
Ellipses, 2001. - 92 P : ILL ; 24 Cm. - (Le droit en questions). 
ISBN 2729809686 

04/0014544, 04/0039124 

  دمحم جمال , ذنیبات  .4569
] م.د: [دار الثقافة للنشر و التوزیع . : عمان -. دمحم جمال ذنیبات] / نص مطبوع. [المالیة العامة و التشریع المالي

 ).465; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2003, .الدار العلمیة الدولیة: 

76/01-343-1, 76/02-343-1 

4570.  Dalbin, Agnés  
La sexualité à l'épreuve du couple [Texte imprimé] : les révélations d'une avocate / 
Agnés Dalbin. - 1 éd. - Paris. : L'Harmattan, 2014. - 117 P. : ILL. ; 22 Cm. - (La 
Justice au Quotidien). 
table des matiére: p.-p.:110-117. - ISBN 9782343049380 

04/0040284 

4571.  Dalloz  
Code du tourisme [Texte imprimé] : Commenté / Dalloz. - PARIS : Dalloz, 2015. - 
937 P. : ILL. ; 22 CM. 
table chronologique :p.-p.;905-937. - ISBN 9782247150229. - Numéro normalisé 
9782247150229 

04/0040281 



4572.  Dana-Démaret, Sabine  
Lexique de droit des sociétés et des groupements d'affaires [Texte imprimé] / Sabine 
Dana-Démaret, Yves Reinhard. - Paris : Dalloz, 1993. - 112 p. ; 18 CM. - (Lexique / 
Yves Simon). 
ISBN 2247016251 

D 24381 

4573.  Danti-guan, Michel  
L'ineffectivité des peines [Texte imprimé] : xx ème journées d'etude de L'Institut de 
sciences criminelles de poitiers vendredi 13 et samedi 14 guin 2014: Volume XXIX / 
Michel Danti-guan. - Paris. : LGDJ : faculté de droit et sciences sociales, 2015. - 192 
P. : ILL. ; 24 Cm. - (Travaux de l'institut des sciences criminelles poitiers ; 66). 
ISBN 9791090426436 

43078 

4574.  Dargirolle,fraçoise  
Méthode de français juridique [Texte imprimé] / éliane Damette; fraçoise Dargirolle. - 
france : Dalloz, 2012. - 373 p. : ill. - (méthode du droit). 
ISBN 9782247118069 

340 dam.1 

4575.  Daste , Adeline  
Divorce séparations de corps et de fait [Texte imprimé] : Conditions - procédure - 
conséquences - contentieux de l'après - divorce / Adeline Daste. - édi. 22 ème. - Paris 
: Delmas, 2013/2014. - 455 P. : ILL. ; 24 Cm. 
sans périodicité. - ISBN 9782247114955. - Numéro normalisé 6985311 

04/0040295 

4576.  Davgnon, Jean- François  
Droit de l'urbanisme [Texte imprimé] / Jean- François Davgnon. - 2 Ed. - Paris : 
LexisNexis Letec, 2007. - 175 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Objectif droit). 
Index : P. - P.: 171 - 172. - ISBN 9782711006748 

04/0031307, 04/0031308 

4577.  David, Eric  
Code de droit international public [Texte imprimé] : Texte au 1 er janvier 2008 / Eric 
David, Cédric Van Assche. - 4 éme Ed. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - 1774 P. : Ill. ; 
19 Cm. - (Codes en poche). 
ISBN 9782802725220 

04/0039187 

4578.  David,Eric  
Principes de droit des conflits armés [Texte imprimé] / Eric David. - 5 éme Ed. - 



Bruxelles : Bruylant, 2012. - 1151 P. : Ill. ; 24 Cm. 
Index: P. - P.:1135 - 1151. - ISBN 9782802736257 

04/0035675, 04/0035676 

4579.  Debbasch, Charles  
Droit constitutionnel et institutions politiques [Texte imprimé] / Charles Debbasch, 
Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier. - 4 ed. - Paris : Economca, 2001. - 1036 p. : 
Couv.ill. en coul. ; 24cm. 
index : p.p : 993 -1013. - ISBN 2717842209 

04/0014165, 04/0014166 

4580.  Debet, Anne  
L'influence de la convention européenne des droit de l'homme sur le droit civil [Texte 
imprimé] / Anne Debet. - Paris : Dalloz, 2002. - 998 P ; 24 Cm. 
ISBN 224704493X 

04/0014302, 04/0039176 

4581.  Debove , Frédéric  
Précis de droit pénal et de procédure pénale [Texte imprimé] / Frédéric Debove, 
Francois Falletti. - 5e éd. - Paris : Presses universitaires de Françe, 2013. - 968p. : Ill. 
; 24c. - (Service public. Major). 
Bibliog: p.p.: 955 - 956. Index : p.p. : 957 - 968 . - ISBN 9782130619932. - ISSN 
12424935 = Précis de droit pénal et de procédure pénale 

04/0035622, 04/0035623 

4582.  Debove, Frédéric  
100 questions en droit pénal et procédure pénale [Texte imprimé] : l'infraction, le 
procés, la peine / Frédéric Debove. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 105 P. : ILL. ; 10 
Cm. - (QSM Sirey). 
ISBN 9782247088577 

04/0031365, 04/0031366 

4583.  Decocq , Georges  
Droit commercial [Texte imprimé] : Actes de commerce - commerçants fonds de 
commerce - baux commerciaux concurrence - consommation - contrats / Georges 
Decocq, Aurélie Ballot-Léna. - 6 édition. - Paris : Dalloz, 2013. - 463 P. : ILL. ; 24 
Cm. - (Hyper Cours - Travaux dirigés). 
sans périodicité. - ISBN 9782247130252. - Numéro normalisé 6280226 

04/0037744 

4584.  Defrénois- Souleau, Isabelle  
Je veux réussir mon droit [Texte imprimé] : méthodes de travail et clés du succés / 
Isabelle Defrénois- Souleau. - 7 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 240 P. : ILL. ; 



19 Cm. - (Campus LMD). 
ISBN 9782247088003 

04/0027452, 04/0027453 

  میلود , ذبیح  .4585
دار الھدى النشر : الجزائر  - . میلود ذبیح] / نص مطبوع[الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة 

  .سم 24; . إیض. : سم 191 -. 2007, والتوزیع
 9789961609361ك .م.د.ر - . 188 - 182.: ? -. ?: ???????????? 

378/01-342-1, 378/02-342-1 

4586.  Dekeuwer- Défossez, Françoise  
Droit bancaire [Texte imprimé] / Françoise Dekeuwer- Défossez. - Paris : Dalloz, 
2007. - 166 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Mémentos). 
Index: P. - P.: 155- 164. - ISBN 9782247076178 

04/0020823 

4587.  Dekeuwer- Défossez, Françoise  
Les droits de l'enfant [Texte imprimé] / Françoise Dekeuwer- Défossez. - 9 Ed. - Paris 
: Presses universitaires de Françe, 2010. - 126P. : ILL. ; 18 Cm. - (Que sais- je?). 
Bibliographie: p - p.: 124 - 125. - ISBN 9782130583042 

04/0031218, 04/0031219 

4588.  Dekeuwer-Défossez, Françoise  
Droit commercial [Texte imprimé] : activités commerciales, commerçants, fonds de 
commerce, concurrence, consommation / Françoise Dekeuwer-Défossez. - 8e éd. - 
Paris : Montchrestien, 2004. - VII-515 p. ; 22 x 16 cm. - (Domat droit privé). 
Index. - ISBN 2707613878 

04/0014238, 04/0014239 

4589.  Dekeuwer-Défossezl., Françoise  
Droit bancaire [Texte imprimé] : les cadre juridiques de l'activité bancaire, les 
mécanismes juridiques des opérations bancaires / Françoise Dekeuwer-Défossezl., 
Sophie Morie. - 10 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 200 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Mémentos Dalloz / Marie-Anne Frison-Roche). 
Index: P. - P.:189- 192. - ISBN 9782247087839 

04/0027376, 04/0027377 

4590.  Delaunay, Benoit  
Droit public de la concurrence [Texte imprimé] / Benoit Delaunay. - Paris : L.G.D.J : 
Lextenso éditions, 2015. - 502 P. : ILL. ; 22 Cm. - (Manuel). 
ISBN 9782275034485 

43071 



4591.  Delebecque, Philippe  
Droit des obligations [Texte imprimé] : Résponsabilité civile, Délit et quasi - délit / 
Philippe Delebecque, Frédéric-Jérôme Pansier. - Paris : Litec, 2001. - 170 p. : couv.en 
coul. ; 24cm. - (Objectif droit). 
ISBN 2711132803 

04/0014430, 04/0014431 

4592.  Delecourt, Nicolas  
Comment gérer une association [Texte imprimé] : guide a l'usage des dirigeants 
bénévoles d'associations / Nicolas Delecourt, Laurence Happe- Durieux. - 6 Ed. - 
France : éditions du puits fleuri, 2010. - 378 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Gestion & 
Organisation). 
ISBN 9782867394393 

04/0024272, 04/0024273 

4593.  Delooz,pol  
Les maladies professionnelles [Texte imprimé] / pol Delooz. - 2007. - bruxelles : 
[s.n], [s.d]. - P.414 : ill. ; 24 cm. 
bibliogr.:. - ISBN 9782804431433 

04/0031778, 04/0031779 

4594.  Demortier , Alexandra  
Contentieux successoral [Texte imprimé] : Les écueils juridiques du conflit 
successoral / Alexandra Demortier, Sarah Désir; Jessica Fillenbaum. - bruxelles : 
Larcier, 2014. - 260p. : Ill. ; 24cm. - (La conférence du jeune Barreau de bruxelles). 
ISBN 978280446707. - ISSN 20314434 = Contentieux successoral 

04/0035628, 04/0035629 

4595.  Derieux, Emmanuel  
Le droit des médias [Texte imprimé] / Jean- Luc Aubert.; Emmanuel Derieux, 
Philippe Jestaz., ...[et all.]. - 4 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 188 P. : ILL. ; 17 
Cm. - (Connaissance du Droit). 
Bibliographie: P. - P.:171 - 172 . Index: P. - P.:173- 179. - ISBN 9782247087891 

04/0027529, 04/0027530 

4596.  Derycke, Claire  
Adjoint administratif territorial [Texte imprimé] : le tout en un du concours / Claire 
Derycke, Anne- Sophie Hardy- Dournes, Delphine Poirier. Florence Dineur. - Paris : 
édition Dalloz, 2009. - 383 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Spécial fonction publique territoriale : 
Sirey). 
CD. - ISBN 9782247081073 

04/003147, 04/003148 



4597.  Desplan , Bonnet  
Droit de la publicité et de la promotion des ventes [Texte imprimé] : pratiques 
déloyales , trompeuses ou agressives publicité comparative.... / Bonnet Desplan, 
Nadine Sermet. - 4 ème édition. - Paris : Dalloz, 2014/2015. - 659 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Dalloz). 
. - ISBN 9782247078974. - Numéro normalisé 6729081 

04/0035573 

4598.  Després, Isabelle  
Code de procédure civile [Texte imprimé] / Isabelle Després, Laurent Dargent. - 
102.Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 3148 P. : ILL. ; 20 Cm. 
ISBN 9782247102754 

04/0027362, 04/0027363 

4599.  Deviller, Jacqueline - Morand  
L'Environnement et le droit [Texte imprimé] / Jacqueline - Morand Deviller. - Paris : 
LGDJ, 2001. - 109 P. ; 18 cm. - (L'Environnement et le droit). 
Bibliog. p105. - ISBN 2275020020 

04/0014397, 04/0014398 

4600.  Devin , Guillaume  
Un seul monde . [Texte imprimé] : l'évolution de la coopération internationale. / 
Guillaume Devin. - Paris. : CNRS éditions., 2013. - 56 P. : ill. ; 17 SM. - (CNRS 
éditions.). 
sans périodicité. - ISBN 9782271077837 

04/0035546, 04/0035547 

4601.  Dewost, Jean-louis  
L'entreprise et la sécurité juridique [Texte imprimé] / Bénédicte Fauvarque-cosson; 
Jean-louis Dewost. - Paris : Société de législation comparée, 2015. - 124 P. : ILL. ; 24 
Cm. - (Collection colloques ; Vol.25). 
ISBN 9782365170475 

43079 

4602.  Di Manno, Thierry  
Le recours au droit comparé par le juge [Texte imprimé] / Thierry Di Manno. - 
Bruxelles : Bruylant, 2014. - 266 P. : Ill. ; 24 Cm. - (A la croisée des droits. Droits 
international, comparé - européen). 
ISBN 9782802745105 

04/0035685, 04/0035686 

4603.  Dibos- Lacroux., Sylvie  
Successions [Texte imprimé] : le guide pratique / Sylvie Dibos- Lacroux. - 9 Ed. - 



Cedex : Prat éditions, 2007. - 475 P. : ILL. ; 20 Cm. - (Les guide pratiques pour tous). 
Index: P. - P.: 463- 473. - ISBN 9782858909865 

04/0020840 

  ذیاب الشنون ، عایض حامد   .4604
 -. 1.ط -. عایض حامد ذیاب الشنون] / نص مطبوع[الرقابة على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 414 -. 2014, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957911522ك .م.د.ر - . 414 - 403. : ? -. ?: ???????????? 

1449/01-346-1, 1449/02-346-1 

  زیاد صبحي , ذیاب  .4605
 - . 1.ط -. زیاد صبحي ذیاب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إفالس الشركات في الفقھ اإلسالمي والقانون 

  .سم 25; . إیض. : ص 544 - . 2011, دار النفائس للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957800352 ك.م.د.ر - . 536 - 519: ?  -? : ???????????? 

1078/01-346-1, 1078/02-346-1 

  بادیس , ذیابي  .4606
: الجزائر  -. بادیس ذیابي] / نص مطبوع[صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 127 - . 2007, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع
 9789961608692ك .م.د.ر

981/01-346-1, 981/02-346-1 

4607.  Dictionnaire de droit administratif [Texte imprimé] : Notions essentielles - 
Institutions - Jurisprudence - Doctrine. - Notions essentielles - Institutions - 
Jurisprudence - Doctri : [s.n], [s.d]. 

D. 443-45/01, D. 443-45/02 

4608.  Didane, Mouloud  
Codes fiscaux [Texte imprimé] / Mouloud Didane. - Alger : Maison Belkeise, 2008. - 
736 P : ill. ; 18 * 12 Cm. - (Le droit à la portée et au service de tou). 

04/0016234, 04/0016235 

4609.  Didier, Paul  
Le Droit commercial [Texte imprimé] / Paul Didier. - 2e. ed. - Paris : Dalloz, 2001. - 
147 P. ; 17 x12cm. - (Connaissance du Droit). 
ISBN 2247044166 

04/0014236, 04/0014237 

  لؤي ماجد , ذیب أبو الھیجاء  .4610
دار الثقافة :  عمان -. لؤي ماجد ذیب أبو الھیجاء/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التأمین ضد حوادث السیارات 

  .سم24; غالف ملون . : ص 252 - . 2005, للنشر
 3995716027ك .م.د.ر -. 235 -333: . ?. ?: ????????????  211-229:. ? ? : 1-12??????? ??? 



778/01-346-1, 778/02-346-1 

  ذیب المعاني ، جعفر   .4611
جعفر ذیب /  Electronic arbitration ] =نص مطبوع[التحكیم اإللكتروني ودور القضاء الوطني بتفعیلھ 

  .سم 25; . إیض. : ص 296 - . 2014, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . المعاني
 9789957168469ك .م.د.ر - . 296 - 285. : ? -. ?: ???????????? 

923/01-347-1, 923/02-347-1 

  ذیب، عبد السالم   .4612
الجزائر  - . عبد السالم ذیب/ ترجمة للمحاكمة العادلة ] : نص مطبوع[إلداریة الجدید قانون اإلجراءات المدنیة وا

  .سم 24; . إیض. : ص 455 -. 2009, موفم للنشر: 
 9789961628300ك .م.د.ر - . 435.: ?: ????????????

1408/01-346-1 

  ذیب،عبدالسالم   .4613
عبدالسالم . / یقیة من خالل الفقھ وإجتھاد المحكمة العلیا دراسة نظریة وتطب] : نص مطبوع. [عقد اإلیجار المدني

  .سم 22; . إیض. : ص 226 -. 2001, الدیوان الوطني لألشغال التربویة. : الجزائر - . 1.ط -. ذیب
 9961410149ك .م.د.ر

290/01-346-1, 290/02-346-1 

4614.  Dione, Alioune  
Le droit douanier, la commerce électronique et la dématérialisation [Texte imprimé] / 
Alioune Dione. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 297 P. : ILL. ; 24 Cm. 
Bibliog: P. - P.: 255 - 287. index: P. - P.:289 -292. - ISBN 9782343062877 

43067 

4615.  Direction des journaux officiels  
Le tabac [Texte imprimé] : Les princpaux textes de loi / Direction des journaux 
officiels. - Paris : Journaux officiels, 2001. - 88 P. : ill. ; 21cm. - (La loi au quotidien). 
ISBN 2110750502 

04/0014340, 04/0014341 

4616.  Direction des journaux officiels  
La rupture du contrat de travail [Texte imprimé] : Les principaux textes de loi / 
Direction des journaux officiels. - Paris : Journaux officiels, 2001. - 125 P ; 21 Cm. - 
(La loi au quotidien). 
ISBN 211075074X 

04/0014388, 04/0014389 

4617.  Disle, Emmanuel  
droit fiscal [Texte imprimé] : corrigés du manuel 2014-2015 / Emmanuel Disle. - 
paris : Dunod, 2015. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (D C G 4). 
ISBN 9782100712601 



04/0037724 

4618.  LE DIVELLEC,Armel  
Dictionnaire du droit constitutionnel [Texte imprimé] : Notions essentielles - 
Institutions - Jurisprudence - Doctrine / Michel DE VILLIERS; Armel LE 
DIVELLEC. - éd.8. - Paris. : Dalloz, [s.d]. - P.400 : ill. ; cm 21. 
index alph. - français. - ISBN 9782247107872 

D. 443-46/01, D. 443-46/02 

  ذراع المیزان ، دمحم   .4619
جامعة یحي فارس : المدیة  -. دمحم ذراع المیزان; حلیم بشرایر] / نص مطبوع[لكترونیة التراضي في العقود اإل

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و109 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .100 - 104  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 658-14/01, M. 658-14/02 

4620.  Dnis Bredin , Jean  
Petit traité l'écrit judiciaire [Texte imprimé] : Prise de possession du dossier premières 
écritures - conclusions récapitulatives..... / Jean Dnis Bredin, Jean Maris Denieul. - 3 
ème édition. - Paris : Dalloz, 2003. - 288 P. : ILL. ; 20 Cm. 
sans périodicité. - ISBN 224705238× 

04/0039154 

4621.  Doleux, Catherine  
Chomage tous vos droits [Texte imprimé] : les allocations, le reclassement... / 
Catherine Doleux. - Cedex : PRAT édition, 2011. - 192 P. : ILL. ; 20 Cm. - (Les 
guides pratiques pour tous). 
Index: P. - P.:187- 190. - ISBN 9782809501926 

04/0024322, 04/0024323 

4622.  Dominique Chagnollaud  
Droit admistratif général [Texte imprimé] / Gilles Lebreton; Dominique Chagnollaud. 
- 6 Ed. - Paris : édition Dalloz, 2011. - 583 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Cours Dalloz L2). 
Bibliographie: P - P.: 565 - 567 Index: P - P.: 569 - 576. - ISBN 9782247109791 

04/0031387, 04/0031388 

4623.  Dominique Chagnollaud, Serge Guinchard.  
Droit international public [Texte imprimé] / Emmanuel Decaux; Dominique 
Chagnollaud, Serge Guinchard. - 3 Ed. - Paris : édition Dalloz, 2002. - 326 P. : ILL. ; 
24 Cm. - (HYPERCOURS : cours documents exercices). 
Bibliographie: P. - P.: 303 - 306. Index: P. - P.: 307- 315. - ISBN 9782247042760 

04/0020848 



4624.  Dominique Merville , Anne  
L'essentiel du droit financier. [Texte imprimé] / Anne Dominique Merville. - 3 me 
édition. - paris. : Gualino, 2013. - 159 P. : ILL. ; 17 Cm. - (Les Carrés.). 
sans périodicité. - ISBN 9782297025195. - ISSN 12888206 = L'essentiel du droit 
financier. 

04/0035541, 04/0035542 

4625.  Dormont, Sarah  
Droit et marché [Texte imprimé] / Sarah Dormont, Thomas Perroud. - Paris : L.G.D.J, 
2015. - 286 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Droit et économie). 
ISBN 9782275044491 

43072 

4626.  Douchy - oudot, mélina  
Droit civil 1re année [Texte imprimé] : introduction - personnes - famille / mélina 
Douchy - oudot. - 7 ed. - Paris : Editions Dalloz, 2013. - 471 P. : ill. ; 27 Cm. - (Hyper 
cours. Cours & travaux dirigés). 
ISBN 9782247127375 

04/0037743 

4627.  doussan,isabelle  
Production agricole et droit de l'environnement [Texte imprimé] / carole Hermon; 
isabelle doussan. - paris : LexisNexis, 2012. - 475 p. : ill. - (droit 
professionls(environnement)). 
ISBN 9782711015764. - ISSN 21193169 = Production agricole et droit de 
l'environnement 

344 her. 

4628.  Drain, Michel  
relations internationales [Texte imprimé] / Michel Drain. - 18 éme Ed. - Bruxelles : 
Larcier, 2013. - 424 P. : Ill. ; 24 Cm. - (Manuel ,Licence , Master , Concours. 
Paradigme). 
Bibliographie: P. :409. Index: P. p.: 411 - 424. - ISBN 9782350209494 

04/0035687, 04/0035688 

4629.  Dreyer, Emmanuel  
Responsabilités civile et pénale des médias [Texte imprimé] : presse - télévision - 
internet / Emmanuel Dreyer. - 2 Ed. - Paris : Litec, 2008. - 555 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Litec professionnels : le droit à performance). 
ISBN 9782711008490 

04/0024184, 04/0024185 

4630.  Drobenko, Bernard  
Droit de l'urbanisme [Texte imprimé] : les conditions de l'occupation du sol et de 



l'espace, l'aménagement, le contrôle, le financement, le contentieux / Bernard 
Drobenko. - 2e éd. - Paris : Gualino, 2005. - 295 p. ; 24 x 17 cm. - (Fac-Universités). 
Bibliogr. Index.. - ISBN 2842008138 

04/0014253, 04/0017144 

4631.  Droit administratif [Texte imprimé] : Deug droit 2 ème année. - Paris : 
Centre de publications universitaires, 1996. - 400 P. ; 24 cm. 
Annexes p-p : 357-379 Bibliog p : 380. - ISBN 2911377052 

04/0014570 

4632.  Droit commercial [Texte imprimé] : cours - thémes de travaux dirigés. - 
Paris. : Lextenso éditions, 2013. - 395 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collection Cours). 
index: p. - p.: 383 -385. - ISBN 9782275040844 

04/0035576, 04/0035577 

4633.  Un droit dans la guerre? [Texte imprimé] : Cas , documents et supports 
d'enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humaine / 
Antoine A. Bouvier; Thomas de Saint Maurice. - Genève : Comité international de la 
croix-rouge, 2003. - 396 p. ; 23 cm. 

4634.  droit de la concurrence libertés de circulation [Texte imprimé] : Droit de 
l'union - droit interne. - 4 e éd. - Paris : Dallaz, 2013. - 596p. : Ill. ; 24cm. - 
(HYPERCOURS : cours documents exercices). 
Bibliog: p. : 575. Index : p.p. :577 - 582 . - ISBN 9782247120345 

04/0035635, 04/0035636 

4635.  Droit international humanitaire [Texte imprimé] : un régime spécial de droit 
international? / Raphaèl Van steenberghe, Préf. Bruno Simma. - 2013. - Bruxelles. : 
Bruylant, 2013. - 352 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Direction internationale et relations 
internationales : Direction internationale et relations internationales). 
bibliographie : p. - p.: 333 - 346. - ISBN 9782802740629 

04/0035583, 04/0035584 

4636.  Le droit international humanitaire au plan national [Texte imprimé] : Impact et 
role des commissions nationales / Baptiste Rolle Isabelle Kuntziger; Préf. Jacques 
Foster. - Genève : Comité international de la croix rouge, 2003. - 240 p. ; 23 cm. 
Annexes 

4637.  Dross, William  
Le végétal saisi par le droit. [Texte imprimé] / William Dross. - Bruxelles : Bruylant, 
2012. - 272 P. : Ill. ; 24 Cm. 
ISBN 9782802739791 

04/0035671, 04/0035672 



4638.  Druffin - Bricca, Sophie  
L'essentiel de l'introduction générale au droit [Texte imprimé] / Sophie Druffin - 
Bricca. - 3e .éd. - Paris : Gualino, 2004. - 90 p. : ill. ; 17 cm. - (Les carrés rouges / 
Philippe Gualino). 
ISBN 2842007972 

340 dru. 

4639.  Druffin-Bricca, Sophie  
Introduction au droit et droit civil [Texte imprimé] : Licence de droit 1 ère année / 
Sophie Druffin-Bricca, Laurence-Caroline Henry. - Paris : Gualino, 2007. - 222 P : 
ILL ; 22 Cm. - (Annadroit LMD , annales coorigées 2008). 
ISBN 9782297002622 

04/0017212, 04/0019389 

4640.  Druffin-Bricca, Sophie  
Droit des biens [Texte imprimé] / Sophie Druffin-Bricca, Laurence-Caroline Henry. - 
2 ème. - Paris : Gualino, 2007. - 256 P ; 24*17 Cm. - (Mémentos LMD). 
ISBN 9782297003070 

04/0015833, 04/0020763 

4641.  Druffin-Bricca, Sophie  
Droit des obligations [Texte imprimé] : Licence de droit 2 éme année / Sophie 
Druffin-Bricca, Laurence - Caroline Henry. - Paris : Gualino, 2007. - 282 P. : ill. ; 22 
Cm. - (Annadroit LMD , Annales corrigées 2008). 
ISBN 9782297002615 

04/0017210, 04/0017211 

4642.  Druffi-nBricca, Sophie  
Introduction au droit [Texte imprimé] / Sophie Druffi-nBricca, Laurence - Caroline 
Henry. - Paris : L.G.D.J, 2003. - 318 P : ILL ; 24 Cm. - (Exercices corrigés). 
ISBN 2842005759 

04/0017216, 04/0019394 

  ذكي ، علي   .4643
علي ....... / المسؤوایة الجنائیة  -نظریة الجریمة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة لمھندسي البناء و المقاول 

  .سم25; . إیض. : ص635 - . 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 01.ط -. ذكي
 9789776441682ك .م.د.ر -.  627: -.?: ??????????? 

861/02-345-1, 861/03-345-1 

  لینا حسن , ذكي  .4644
دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و األوربي ] : نص مطبوع[قانون حمایة المنافسة و منع اإلحتكار 

  .سم24; . ص 413 -. 2006, لعربیة للنشر والتوزیعدار النھضة ا: القاھرة  -. لینا حسن ذكي/ 
 ???????????? :? ?:.381 - 404 



413/01-346-1, 413/02-346-1 

  عبد الرازق دمحم , ذكرى  .4645
 know - howحمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریة في ضوء التطورات التشریعیة و القضائیة 

; غالف ملون . : ص192 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . ذكرى عبد الرازق دمحم] / نص مطبوع[
  .سم24

 252398977ك و.م.د.ر - . 192 - 182: .?.? : ????????????

763/01-346-1, 763/02-346-1 

4646.  Dubouis, Louis  
Droit public [Texte imprimé] / Louis Dubouis, Gustave Peiser. - 21ed. - Paris. : 
Dalloz., 2013. - 358 P. : ILL. ; 24 Cm. - ("Les mémontos Dalloz" : "Les mémontos 
Dalloz"). 
index: p. - p.: 349 - 356. - ISBN 9782247129942 

04/0035598, 04/0035599 

4647.  Dumont, Christel  
Droit de la construction et de l'immobilier 2013 [Texte imprimé] / Christel Dumont, 
Martine Gerber- Lemaire. - Brexelle : Promoculture : Larcier, 2013. - 963 P. : Ill. ; 24 
Cm. - (Les codes. Promoculture-larcier). 
ISBN 9782879743554 

04/0035663, 04/0035664 

4648.  Dupeyroux, Jean - Jacques  
Droit de la sécurité sociale [Texte imprimé] / Jean - Jacques Dupeyroux, Xavier 
Prétot. - 9 éme Ed. - Paris : Dalloz, 2000. - 176 P. : Ill. ; 24 m. - (Mémentos Dalloz / 
Marie-Anne Frison-Roche. Série droit privé). 
Index: P. - P.: 173 - 176 . - ISBN 9782247031719 

04/0039137 

4649.  Dupont, Marc  
Droit hospitalier [Texte imprimé] / Marc Dupont, Christian Paire Claudine 
Bergoignan- Esper. - 8 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2011. - 962 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Cours dalloz M2). 
Bibliographie: P - P.: 919 - 931. Index: P - P.: 933- 946. - ISBN 9782247109944 

04/0031447, 04/0031448 

4650.  Duquesne, François  
Droit du travail [Texte imprimé] / François Duquesne. - Paris : Gualino, 2001. - 344 
p. : couv. en coul. ; 24cm. - (Mémentos). 
Bibliog p:339 Index p.p: 340 - 344. - ISBN 2842002245 

04/0014364, 04/0014365 



4651.  Duret- robert, françois  
Droit du marché de l'art [Texte imprimé] : Ventes publiques volontaires - ventes 
publiques judiciaires - ventes de gré a gré............ / françois Duret- robert. - 5 éme.éd. 
- paris : Dalloz, [s.d]. - 909 p. : ill. ; 27 cm. - (Dalloz action). 
ISBN 9782247120130 

04/0037722 

4652.  Dussart, Marie - Laure  
Constitution et économie [Texte imprimé] / Marie - Laure Dussart, Jean - yves 
Chérot. - Paris : Dalloz., 2015. - 380 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Nouvelle bibliothéque de 
théses ; Vol : 144). 
Biblio : P. - P.: 319 - 366 Index : P. - P.: 367 - 374. - ISBN 9782247151257 

43068 

4653.  Dutheil de la Rochére, Jacqueline  
Droit communautaire matériel [Texte imprimé] / Jacqueline Dutheil de la Rochére. - 
Paris : Hachette live, 2001. - 160 p. : couv en coul ; 19 x 14cm. - (collection les 
fondamentoux ; 143). 
bibliogr : p .158 Index : p.p159-160. - ISBN 2011453720 

04/0014012, 04/0014013 

4654.  DUTILLEUL, François Collart  
Contrats civils et commerciaux [Texte imprimé] / François Collart DUTILLEUL, 
Philippe Delebecque. - 3 ème. - Paris : Dalloz, 1996. - 883 P ; 22 Cm. - (Précis). 
ISBN 2247024165 

04/0014545, 04/0014546 

4655.  E.Glasson  
Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire de compétence et de procédure 
civile [Texte imprimé] : Tome premier / E.Glasson, Albert Tissier. - 3éme ed. - Paris : 
Librairie de la société Ame du recueil sirey, 1925. - 850p. : Ill. ; 24Cm. 

347Gla.Ex:01 

4656.  E.Glasson  
Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire de compétence et de procédure 
civile [Texte imprimé] : Tome deuxiéme / E.Glasson, Albert Tissier. - Paris : Librairie 
de la société Ame du recueil sirey, 1925. - 904p. : Ill. ; 24Cm. 

347Gla.T.Ex:01 

4657.  E.Glasson  
Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire de compétence et de procédure 
civile [Texte imprimé] : Tome troisiéme / E.Glasson, Albert Tissier, René Morel. - 3 
éme éd. - Paris : Librairie de la société Ame du recueil sirey, 1925. - 587p. : Ill. ; 
24Cm. 



347Gla.Tr.Ex:01 

4658.  E.Glasson  
Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire de compétence et de procédure 
civile [Texte imprimé] : Tome quatriéme / E.Glasson, Albert Tissier, René Morel. - 3 
éme éd. - Paris : Librairie de la société Ame du recueil sirey, 1925. - 1047p. : Ill. ; 
24Cm. 

347Gla.tra.Ex:01 

4659.  E.Glasson  
Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire de compétence et de procédure 
civile [Texte imprimé] : Tome Cinquiéme / E.Glasson, Albert Tissier, René Morel. - 3 
éme éd. - Paris : Librairie de la société Ame du recueil sirey, 1925. - 683p. : Ill. ; 
24Cm. 

347Gla.Trai.Ex:01 

  بن مولود ، دمحم   .4660
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. دمحم بن مولود; نسیم بن لكحل] / نص مطبوع[المقابل المالي في الصفقات العمومیة 

قرص . + سم 31× سم  21;  .إیض. : و 68 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .61 - 68  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-478/01 

  بن موسى ، عماد   .4661
 -المدیة  - . عماد بن موسى; حیم صیدعبد الر] / نص مطبوع[السالمة المھنیة للعامل في ظل التشریع الجزائري 

× . سم 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 30

 ???????????? :? .- ? : .49 - 60  
 2022/2021) : ارسجامعة یحي ف( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-132/01 

  بن موسى،إیمان   .4662
جامعة : المدیة  -. إیمان بن موسى; لمیاء بن عیسى یحى] / نص مطبوع[الحروب اإلستباقیة في القانون الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 50 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: انون العقاري ق: لیسانس 

M. 341-13/01 

  الغوثي , بن ملحة  .4663
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 2.ط -. الغوثي بن ملحة] / نص مطبوع[قانون األسرة على ضوء الفقھ والقضاء 

  .سم24; غالف ملون . : ص 238 -. 2008, الجامعیة
 6080009961ك .م.د.ر -. 178 - 175: ?  - ? : ???????

859/01-346-1, 859/02-346-1 



  الغوثي , بن ملحة  .4664
الدیوان الوطني لألشغال : الجزائر  - . 2.ط -. الغوثي بن ملحة] / نص مطبوع[القانون القضائي الجزائري 

 .سم 24; . إیض. : ص 464 -. 2000, التربویة

199/01-347-1, 199/02-347-1 

  بن مامي ، جمال   .4665
دراسة مقارنة بین الجزائر ] : نص مطبوع[المركز القانوني لرئیس الجمھویة في النظام الدستوري الجزائري 

, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : الجزائر -. جمال بن مامي/ والوالیات المتحدة األمریكیة 
  .سم 31× . مس 21; . إیض. : و 355 - . 2019/2018

 ???????????? :? .- ? : .324 - 342  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-114/01, T. 341-114/02 

  بن مامي، جمال   .4666
جمال بن ; ولید رحماني] / بوعنص مط[اإلصالحات الجبائیة في الجزائر و تأثیرھا على اإلقتصاد الوطني 

قر . + سم21×.سم31; . و 62 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. مامي
  .ص مضغوط

??????? :???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-56/01 

  ، مدیحة بن ناجي   .4667
كلیة الحقوق . : الجزائر  - . مدیحة بن ناجي] / نص مطبوع[إستقاللیة السلطة القضائیة في دول المغرب العربي 

  .سم 31× سم  21; . إیض. : ص 496 -. 2017/2016, )1جامعة الجزائر (والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .464 - 487  

 2017/2016) :  1جامعة الجزائر (الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة: القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-127/01, T. 341-127/02 

  علي , بن ھادیة  .4668
محمود ; بلحسن البلیش, علي بن ھادیة/ معجم عربي مدرسي ألفبائي ] : نص مطبوع[القاموس الجدید للطالب 

  .سم 23; . إیض. : ص 1505 -. 1991, المؤسسة الوطنیة للكتاب: الجزائر  -. 07.ط - . المسعدي
??????? ???? 

D. 413-17/01 

  بن ناصر، نذیر   .4669
نذیر بن / دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحق الورثة 

; . و 520 -. 2018/2017 ,)جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ) : الجزائر( المدیة  - . ناصر
  .سم 21× . سم 30

???????????? :? .- ? :.455 - 495.  
 2018/2017) : المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 346-36/01, T. 346-36/02 

  بن ناصر، بوطیب   .4670
عمان  -. 01.ط -. بوطیب بن ناصر/ سة حالة الجزائر درا] : نص مطبوع[رقابة السلطة المركزیة على البلدیات 



  .سم24; . إیض. : ص177 -. 2015, دار الرایة للنشر و التوزیع: 
 9789957579685ك .م.د.ر -. 

128/01-342-1, 128/02-342-1 

  بن ناصر، سفیان   .4671
ور القانون الدولي الجنائي دراسة من منظ] : نص مطبوع[جریمة اإلختفاء القسري لألشخاص في القانون الدولي 

 - . 2016, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  - . سفیان بن ناصر/ والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
  .سم 22; . إیض. : ص 213

 9789931032298ك .م.د.ر - . 205 - 197.: ? -. ?: ????????????

1166/01-341-1, 1166/02-341-1 

  . م, بن وارث  .4672
دار ھومة . : الجزائر -. بن وارث. م/ القسم الخاص ] : نص مطبوع[مذكرات في القانون الجزائي الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 253 -. 2004, للطباعة و النشر والتوزیع
 9961667387ك .م.د.ر -. 253.: ? -? : ????????????

221/01-345-1, 221/02-345-1 

  دمحم , بن وارث  .4673
. : ص 143 -. 2011, دار ھومة: الجزائر  - . دمحم بن وارث] / نص مطبوع[في قانون التأمین الجزائري دروس 

  .سم 24; . إیض
 9789961655382ك .م.د.ر

1122/01-346-1, 1122/02-346-1 

  بن واضح ، وسیم صالح الدین   .4674
; حمزة مخلوفي] / نص مطبوع[ 2020رئیس الحكومة أو الوزیر األول حسب الحالة في ظل التعدیل الدستوري 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - المدیة  -. وسیم صالح الدین بن واضح
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 68 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? : .62 - 66  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( لعلوم السیاسیة كلیة الحقوق وا: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-541/01 

  بن ھبري ، عبد الحكیم   .4675
 - دراسة تحلیلیة وعلمیة ] : نص مطبوع[أحكام الصلح في شؤون األسرة وفقا للتشریع والقضاء الجزائري 

, ار ھومة للنشر والتوزیعد: الجزائر  - . عبد الحكیم بن ھبري... / الصلح في الدعاوى فك الرابطة الزوجیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 343 -. 2018

 9789931033387ك .م.د.ر

1568/01-346-1, 1568/02-346-1 

  بن وقلیل، فیصل   .4676
) / قانون اإلجراءات الجزائیة] : (نص مطبوع[الطرق الموجزة إلنھاء الخصومة الجزائیة في التشریع الجزائري 

; . و92 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. فیصل بن وقلیل
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? :.84 - 89  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-52/01, M. 345-52/02 

  جمال بن دمحم , بن محمود  .4677
, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. جمال بن دمحم بن محمود] / نص مطبوع[ان اإلسالم الزواج العرفي في میز

  .سم24; . ص 129 -. 2004
 7421274512ك .م.د.ر

737/01-346-1, 737/02-346-1 

  بن دمحم الصغیر ، عبد العزیز   .4678
الضمانات  -ستوریة الضمانات الد] : نص مطبوع[الضمانات الدستوریة للمواطنین بین الشریعة والقانون 

: القاھرة  -. 1.ط -. عبد العزیز بن دمحم الصغیر..... / مبدأ الفصل بین السلطات -مبدأ سیادة القانون  -القضائیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 429 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة

 9789777610209ك .م.د.ر - . 412 - 407. : ? -. ?: ???????????? 

601/01-342-1, 601/02-342-1 

  أبي العباس أحمد , بن دمحم السفیاني  .4679
( الظاھر - . أبي العباس أحمد بن دمحم السفیاني/ صناعة تسفیر الكتب وحل الذھب ] : نص مطبوع[رسائل نادرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 56 - ). ت.د(, مكتبة الثقافة الدینیة) : القاھرة
 9775250668ك .م.د.ر -:. ????????????

60/01-020-1 

  بن دمحم العیساني، أحمد   .4680
السلطنة  -بناء الدولة العصریة في عمان التي تتطلعنا إلیھا قد تحقق بغون المولى ...جاللتھ: الشورى 
] نص مطبوع... [مجلس الشورى ودور اإلنعقاد الرابع -آفاق الخطة الخمسیة الثامنة  - عالقات متنامیة ...والصین

. : ص 80 -. 2011ینایر, مجلس الشورى: سلطنة عمان  - . عبد القادر بن سالم الذھب, حمد بن دمحم العیسانيأ/ 
  ).5: العدد; الشورى : الشورى ( -. سم 30; . إیض

 تواترات غیر معروفة

5/01 340-62- ع /P 

  بن دمحم بن یلس، عبد السالم بن أحمد   .4681
عبد السالم بن أحمد ] / نص مطبوع. [بن یلس الرسائل والمواقف الصوفیة اإلمام الشاعر المادح سیدي الحاج دمحم

 526 -. 2012, .المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. : الجزائر -. 1.ط -. جعلوك عبد الرزاق, بن دمحم بن یلس
  ).سلسلة السیرة الیلسیة( - . سم 24; . إیض. : ص

 9789931384373ك .م.د.ر

  بن نیة ، علي   .4682
كلیة الحقوق . : المدیة - . علي بن نیة] / نص مطبوع[یمة الزنا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري جر

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و88 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .82-84  

  2020/2019) : جامعة المدیة(حقوق والعلوم السیاسیة كلیة ال: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-168/01, M. 345-168/02 

  أحمد , بن مرسلي  .4683
دیوان : الجزائر  - . 03.ط - . أحمد بن مرسلي] / نص مطبوع[مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واإلتصال 



  .سم 24; . إیض. : ص 497 -. 2007, المطبوعات الجامعیة
 9961005953ك .م.د.ر -. 477-484: ? -?: ???????  485-491: ? -?: ?????? ??????

39/01-001.4-1, 39/02-001.4-1 

  بن إسماعین دلیلة   .4684
, ]ن.د. : [المدیة -. بن إسماعین دلیلة; ملیكة مزاري] / نص مطبوع[أراضي العرش في التشریع الجزائري 

  .سم 30; . و 71 - . 2011/2010
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-44/01, MA. 346-44/02 

  بن مشري ، عبد الحلیم   .4685
دار . : األزاریطة - . عبد الحلیم بن مشري] / نص مطبوع. [الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان في ظل العولمة

  .سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2010, .الجامعة الجدیدة
 9773285693ك .م.د.ر - . 244 - 226: ?  -? : ???????????? 

852/01-345-1, 852/02-345-1 

  بن مقلة، نذیر   .4686
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. نذیر بن مقلة] / نص مطبوع. [حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و63 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(
 ??????? :? .- ? : .01 - 03  ???????????? :? . - ? : .58 - 60  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-52/01, M. 341-52/02 

  رزق هللا العربي , بن المھیدي  .4687
دیوان . : الجزائر -. رزق هللا العربي بن المھیدي ] /نص مطبوع. [الوجیز في القانون التجاري الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 74 -. 1998, المطبوعات الجامعیة
 9961000528ك .م.د.ر - . 69 - 68: ?  -? : ???????????? 

313/01-346-1, 313/02-346-1 

  بن الصدیق، لفقیر بولنوار   .4688
القاون الدولي  -القانون الدولي اإلنساني ] : نص مطبوع[اني جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنس

 216 -. 2014, دار األیام للنشر و التوزیع: عمان  - . لفقیر بولنوار بن الصدیق/ الجنائي و المسؤولیة الدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789957950163ك .م.د.ر -. 201-215.: ?-.?: ????????????

1078/01-341-1, 1078/02-341-1 

  بن ذھبي ، دمحم   .4689
. دمحم بن ذھبي; عبد الرحمان موزغریت] / نص مطبوع[النظام الذي یحكم مسابقات اإللتحاق بالوظیفة العمومیة 

 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .56 - 59  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر



M. 341-477/01 

  بن ذباح، عدل   .4690
: زائر الج -. سمیر لقرید, عدل بن ذباح] / نص مطبوع[آثار الطبیعة القانونیة لعالقة اإلدارة العمومیة بأعوانھا 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 78 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? .74- 78.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-337/01, M. 343-337/02 

  بن تلمساني ، عبد السالم   .4691
 - . عبد السالم بن تلمساني; فتحي بن بوشتة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مھام القاضي الدستوري وأحكامھ 

 21; . إیض. : و 127 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -سترما

M. 343-509/01 

  بن تواتي ، عبد الكریم   .4692
 -. عبد الكریم بن تواتي; مصطفى قویسمي] / نص مطبوع[حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة 

× . سم 21; . إیض. : و 84 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31
 + ???????????? :? . - ? : .80 - 84  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-143/01, M. 341-143/02 

  علي بولحیة , بن بوخمیس  .4693
دار الھدى للنشر : الجزائر  -. علي بولحیة بن بوخمیس] / نص مطبوع[بدائل الحبس المؤقت اإلحتیاطي 

  .سم 24; . إیض. : ص 102 -. 2004, والتوزیع
 9961605934ك .م.د.ر -. 101 -  91: ?  -? : ???????  102: ? : ???????????? 

389/01-347-1 

  بن بوضیاف، عبد الوھاب   .4694
/  reperes pour la gestion des affaires de la commune] = نص مطبوع[معالم لتسییر شؤون البلدیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2014, دار ھومة: الجزائر  -. عبد الوھاب بن بوضیاف
 9789947266243ك .م.د.ر

626/01-342-1, 626/02-342-1 

  عبد الحكیم , تلیسبن   .4695
دوریة أكادیمیة نصف سنویة محكمة تھتم بمختلف ] : نص مطبوع[العدد الثاني : دراسات قانونیة و سیاسیة 

 -. 2017, المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة: الجزائر  -. عبد الحكیم بن تلیس/ المجاالت القانونیة و السیاسیة 
  .سم21; . اض. : ص264

 العدد الثاني: دراسات قانونیة و سیاسیة  = 72872507د .م.د.ر

2/01 340- 39ع /p, 2/02 340-39ع /p 



  بن تالي، الشارف   .4696
الشارف بن ] / نص مطبوع. [جریمة تبییض األموال عبر البنوك وآلیات مكافحتھا في القانون الدولي الجنائي

  .سم 21× . سم 30; . و190 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . تالي
 ???????????? :? .- ? : .179 - 185  

 2015/2014. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-62/01, T. 341-62/02 

  بن بابا علي ، أمال   .4697
ا أمال بن باب; كریمة شكوي] / نص مطبوع[دور رخص وشھادات التعمیر في المحافظة على الطابع العمراني 

 21; . إیض. : و 104 -. 2020/2019, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. علي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .94 - 100  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-626/01, M. 346-626/02 

  بن بابا علي، توفیق   .4698
توفیق بن بابا /  1978-1965دراسة في التجربة البومدینیة ] : نص مطبوع[بناء الدولة والمجتمع في الجزائر 

  .سم 21× . سم 30; . و 502 -. 2012/2011, )1-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : الجزائر  -. علي
???????????? :? .- ? :.483 - 495  

 2012/2011) : 3- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 342-07/01 

  بن بحة ، عماد   .4699
عماد ; سلیم بن بوعبد هللا] / نص مطبوع[حركة رؤوس األموال في مجال اإلستثمار في ظل القانون الجزائري 

. : و 58 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر -.المدیة - . بن بحة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .50 - 55  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-138/01 

  بن بربح، یاسین   .4700
: اإلسكندریة  -. یاسین بن بربح] / نص مطبوع[ي في فكر القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة الضبط اإلدار

  .سم 24; . إیض. : ص 127 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة
 9789776441316ك .م.د.ر -:. ????????????

518/01-342-1, 518/02-342-1 

  بن بریح، یاسین   .4701
 -. 1.ط - . یاسین بن بریح/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[على أساس الخطأ أحكام المسئولیة اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 687 - . 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789776441026ك .م.د.ر - . 680 - 669.: ? -? : ????????????

494/01-342-1, 494/02-342-1 

  بن بریكة ، دمحم   .4702
أعمال ملتقى دولي بتلمسان یومي ] : نص مطبوع. [ن عبد الكریم المغیلي فقھ السیاسة والحوار الدینياإلمام دمحم ب



, عبد المنعم. القاسمي د, دمحم بن بریكة. / م 2012فیفري  06-05: ه الموافق ل  1433ربیع األول  13- 12: 
 .سم 24; . إیض. : ص 261 - .2011, .دار اإلمام مالك: الجزائر  - ]. و آخرون...[, قسوم عبد الرزاق

4/01-920-1 

  بن بریكة، رفیقة   .4703
الجزائر  -. نسرین حمزة, رفیقة بن بریكة] / نص مطبوع[آلیات الحد من فوضى العمران في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 99 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .طمضغو

???????????? :? .- ? :.87 - 94.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-553/01, M. 346-553/02 

  بن تغري ، موسى   .4704
 -. موسى بن تغري] / نص مطبوع[مسؤولیة قوات حفظ السالم الدولیة عن إنتھاكات القانون الدولي اإلنساني 4

  .سم30×.سم21; . و321 -. 2015/2014, -بن یوسف بن خدة  - 1جامعة الجزائر : الجزائر 
 ???????????? :? .- ? :.278 - 316  

 2015/2014: الجزائر : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-88/01 

  بن تغري، موسى   .4705
, الماھر للطباعة والنشر والتوزیع. : الجزائر -. ى بن تغريموس] / نص مطبوع[معالم القانون الدولي الجنائي 

  .سم 24; . ص 444 -). ت. د(
 9789931742319ك .م.د.ر - . 438 - 412.: ? -. ?: ????????????

1181/01-341-1, 1181/02-341-1 

  دمحم رضا , بن حماد  .4706
مركز : تونس  -. دمحم رضا بن حماد] / مطبوعنص [المبادئ األساسیة للقانون الدستوري و األنظمة السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 516 -. 2006, النشر الجامعي
 ???????????? :? .- ? :.463 - 504 . 

184/01-342-1, 184/02-342-1 

  بن دوالي ، أمال   .4707
كلیة . : الجزائر -المدیة  -. أمال بن دوالي] / نص مطبوع[التمثیل النسبي على أعمال البرلمان في الجزائر 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 105 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-537/01 

  بن حوة ، أیوب   .4708
كلیة الحقوق . : المدیة -. أیوب بن حوة] / نص مطبوع[الجریمة في قانون العقوبات الجزائري المساھمون في 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 64 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .59 - 61  

 2020/2019) : جامعة المدیة(وم السیاسیة كلیة الحقوق والعل: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر



M. 345-167/01, M. 345-167/02 

  بن حوة ،عائشة   .4709
] / نص مطبوع[ماھیة الشغور وإجراءات إدراج األمالك الشاغرة ضمن األمالك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة 

  .سم21×سم30; . و 62 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة - . عائشة بن حوة; مریم مقالتي
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-93/01, M. 346-93/02 

  بن حلیمة، إیمان   .4710
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. إیمان بن حلیمة; حنان محجوبي] / نص مطبوع[تسویة المنازعات الجبائیة 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و55 -. 2013/2012, )ة الحقوقكلی(فارس 
??????? :???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-35/01 

  عبد الرزاق , بن خلیفة  .4711
 -. عبد الرزاق بن خلیفة...... / قانون المحكمة:  القانون و فقھ القضاء] : نص مطبوع[إجراءات النزاع اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -). ت-د(, دار اسھامات: تونس 
 1005459973ك .م.د.ر

282/01-342-1, 282/02-342-1 

  بن خلیفة، إلھام صالح   .4712
ي كل أنواعآثار مسح دراسة معمقة ف] : نص مطبوع[دور البصمات و اآلثار المادیة األخرى في اإلثبات الجنائي 

 The role of fingerprints and other physical traces= الجریمة و مدى قطعیتھا في اإلثبات الجنائي 
in the criminal evidence:Adeep study in all kinds of crime scence traces and their 

extent in the criminal vindication  /دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. إلھام صالح بن خلیفة ,
  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2014

 9789957168339ك .م.د.ر - .  265-271.: ? -.?: ????????????

984/01-345-1, 984/02-345-1 

  بن حمزي ، بالل   .4713
 - المدیة  -. بالل بن حمزي] / نص مطبوع[على مبدأ حریة الممارسات التجاریة  covid-19تأثیر الكورونا 

 31× . سم 21; . إیض. : و 72 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .66 - 70  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-120/01 

  بن جلغیم، عبد هللا سعد   .4714
عبد هللا سعد ] / نص مطبوع[واقع تطبیقات البرامج و التقنیات الحدیثة و عالقتھا بالتمكین و اإلغتراب الوظیفي 

  .سم24; . ص323 -. 2016, دار الكتاب الجامعي: القاھرة  - . بن جلغیم
 978603907113ك .م.د.ر - . 323.?-293.?:?????

1-020-109/01, 1-020-109/02 



  بن داود، وردة   .4715
وردة بن ] / نص مطبوع[رقابة الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة على العقار الفالحي في التشریع الجزائري 

; . و 113 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . عتیقة بلقاسم, داود
  .قرص مضغوط+  .سم 31× . سم 21

???????????? :? .- ? :.106 - 110.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-562/01, M. 346-562/02 

  بن داود، دمحم   .4716
كلیة الحقوق : الجزائر  -. رزاق بولعراسعبد ال, دمحم بن داود] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للعقار الفالحي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 71 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.64 - 68.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-552/01, M. 346-552/02 

  نسیمة , بن دالي ابراھم  .4717
جامعة . : المدیة - . نسیمة بن دالي ابراھم] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للطفل في ظل النزاعات المسلحة 

  .سم 30; . و 153 -. 2011/2010, الدكتور یحیى فارس
 ?????? :?????? ??? ??????  
 2011/2010) : كلیة الحقوق(دكتور یحیى فارس جامعة ال: قانون دولي : ماجستیر 

T. 341-18/05, T. 341-18/01 

  بن دالي براھیم ، سامیة   .4718
سامیة بن ; أم الخیر إكرام مغاسل] / نص مطبوع[سیاسة المدن الجدیدة كآلیة لتھیئة اإلقلیم في القانون الجزائري 

 21; . إیض. : و 68 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(یة كلیة الحقوق والعلوم السیاس. : المدیة -. دالي براھیم
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .66 - 72  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-610/01, M. 346-610/02 

  بن حاج معمر ، فتیحة   .4719
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . فتیحة بن حاج معمر] / نص مطبوع[حجیة اإلقتناع الذاتي للقاضي الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 60 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .53 - 56  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-205/01, M. 345-205/02 

  عبد الرحمن یوسف , بن حارب  .4720
العولمة و األمن ] : نص مطبوع[العولمة و أثرھا على األمن القومى الوطنى فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

العولمة  -العولمة اإلقتصادیة  -العولمة في المنظور السیاسي  - رات القومي العربي وأثرھا على دولة اإلما
; . إیض. : ص 75 -. 2005, المكتب الجامعي: اإلسكندریة  -. عبد الرحمن یوسف بن حارب.. / اإلعالمیة 

  .سم24
 ???????????? :?-? :71-72 

453/01-341-1, 453/02-341-1 



  بن جباس، لقمان   .4721
 -. لقمان بن جباس; عبد الحفیظ خالدي] / نص مطبوع[ات المشھرة في القانون الجزائري الحجز على العقار

قرص . + سم21×.سم31; . إیض. : و111 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
  .مضغوط

???????????:  
 2013/2012:  )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-227/01, M. 346-227/02 

  بن جیاللي، رابح   .4722
. دمحم نجیب دحمان, رابح بن جیاللي] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لصاحب حفظ الحق في التشریع الجزائري 

. سم 31× . سم 21; . و 80 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .قرص مضغوط+ 

???????????? :? .- ? :.70 - 75.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-555/01, M. 346-555/02 

  بن یخلف ، فایزة   .4723
. : الجزائر -. فایزة بن یخلف; المةفاطمة بوس] / نص مطبوع[مواجھة جریمة الرشوةفي التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 61 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .55 - 61  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-130/01, M. 345-130/02 

  بن یخلف، سارة   .4724
الجزائر  -. نادیة طالبي, سارة بن یخلف] / نص مطبوع[آلیات مكافحة التھرب الضریبي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 94 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

???????????? :? .- ?:.81 - 89.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-384/01, M. 343-384/02 

  بن جدة ، محسن   .4725
محسن بن ] / نص مطبوع[رن تنفیذ العقوبة السالبة للحریة بالوضع تحت المراقبة اإللكترونیة في القانون المقا

. : و 305 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . جدة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ??????? :? .- ? : .264 - 277  ???????????? :? .- ? : .264  - 277.  
) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : م جنائیة قانون جنائي وعلو: ل م د دكتوراه  -

2022/2021 

T. 345-10/01, T. 345-10/02 

  بن یحي، جمال   .4726
جامعة یحي فارس : المدیة  -. جمال بن یحي] / نص مطبوع. [جریمة الغش الضریبي في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و75 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(



 ???????????? :? .- ? :.52 - 55  ??????? :? .- ? :.57 - 69  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-34/01, M. 345-34/02 

  بن یحي،سھیلة   .4727
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  - .سھیلة بن یحي] / نص مطبوع[الغرامة التھدیدیة في الموارد اإلداریة 

  .2013/2012, )الحقوق
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-100/01 

  بن خدیجة، فایزة   .4728
جامعة یحي : المدیة  -. یجةفایزة بن خد; حسیبة یطو] / نص مطبوع[سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة 

  .قرص مغضوط. + سم30×.سم21; . و78 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.72 - 75  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-49/01, M. 345-49/02 

  بن خیرة ، حوریة   .4729
] / نص مطبوع[اسة بالشرف و اإلعتبار عبر شبكات التواصل اإلجتماعي في التشریع الجزائري الجرائم الم

. و68 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -. حوریة بن خیرة
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض: 

???????????? :? .- ?:67-68  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي :  ل م د -ماستر

M. 345-255/01 

  بن خروف ، عبد الرزاق   .4730
عبد الرزاق بن / التأمینات البریة : الجزء األول ] : نص مطبوع[التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 335 -. 2000, مطبعة حیرد: الجزائر  - . خروف
 ???????????? :? .- ? : .313 - 319 

267/01-344-1 

  بن دریس ، فتح الزھر   .4731
فتح ] / نص مطبوع[أحكام نقل وزرع األعضاء البشریة واآلثار المترتبة على مخالفتھا في القانون الجزائري 

. : و 107 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. الزھر بن دریس
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .95 - 100  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-140/01, M. 345-140/02 

  عبد القادر , بن حرز هللا  .4732
نص [الخالصة في أحكام الزواج و الطالق في الفقھ اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري حسب آخر تعدیل 

  .سم24; غالف ملون . : ص 406 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  - . عبد القادر بن حرز هللا] / مطبوع
 1173529961978ك .م.د.ر



806/01-346-1, 806/02-346-1 

  الطاه , بن خرف هللا  .4733
/ التعبیر الدستوري للحریات و الحقوق : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[مدخل إلى الحریات و حقوق اإلنسان 

 23; . إیض. : ص 125 -. 2009, كوم للدراسات و النشر و التوزیع.طاكسیج: الجزائر  - . الطاه بن خرف هللا
  .سم
 9789961971543ك .م.د.ر

409.2/01-342-1, 409.2/02-342-1 

  بن حسین، أم الخیر   .4734
أم الخیر بن ; ملیكة ربعي; مریم رحیم] / نص مطبوع[حمایة األموال والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة الدولیة 

. + سم 21× . سم 31; . و 89 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. حسین
  .قرص مضغوط

????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-15/01 

  بن دعاس، سھام   .4735
, ]ن.د. : [عنابة -. سھام بن دعاس] / نص مطبوع. [المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة

  .سم 21×سم 30; . و 210 -. 2005
???????????? .???????.  

 2005) : عنابة(جامعة باجي مختار : القانون العقاري : ماجستیر 

T. 346-04/01 

  بن حفري، عبد الجلیل   .4736
عبد الجلیل بن ] / نص مطبوع[مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي في المواد الجزائیة في التشریع الجزائري 

; . و 86 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . یونس بوقلقال, حفري
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30

???????????? :? .-? :.79 - 82  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-92/01, M. 345-92/02 

  رویسي ، دالل  بن  .4737
كلیة الحقوق . : المدیة - . دالل بن رویسي; زھیدة بن زموري] / نص مطبوع[التجمع ذي الغایة اإلقتصادیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 59 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .52 - 56  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : عمال قانون األ: ل م د  -ماستر

M. 658-87/01, M. 658-87/02 

  بن رویسي ، رشیدة   .4738
رشیدة ; إیمان بلعباسي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة من المخدرات والمؤثرات العقلیة في التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 81 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(م السیاسیة كلیة الحقوق والعلو. : المدیة - . بن رویسي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر



M. 345-198/01, M. 345-198/02 

  بن رویسي ، صالح الدین   .4739
صالح الدین بن ; بالل باب شیخ] / نص مطبوع[داري في منازعات الملكیة العقاریة إختصاص القاضي اإل

. سم 21; . إیض. : و 156 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . رویسي
  .قرص مضغوط. + سم 31× 

 ???????????? :? .- ? : .136-150  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : اري القانون العق: ل م د  -ماستر

M. 346-586/01, M. 346-586/02 

  بن رویسي، دمحم   .4740
 -. دمحم أمین موسى, دمحم بن رویسي] / نص مطبوع[ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة في القانون اإلداري 

. + سم 31× . سم 21; . و 73 - . 2019/2018, )حي فارسجامعة ی( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.67 - 69.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوقو والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-376/01, M. 343-376/02 

  بن رقاع، عبد الرحمن   .4741
 -. عبد الرحمن بن رقاع; عبد النور بوعیسى] / نص مطبوع[یة لحل المنازعات التجاریة نظام الوساطة كآل

. + سم 30× . سم 21; . و 82 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.73 - 77.  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-29/01, M. 658-29/02 

  بن رقیة ، لیاس   .4742
 - جامعة یحي فارس  - دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[طرق التوظیف وأثره على الكفاءات باإلدارة الجزائریة 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. لیاس بن رقیة/ بالمدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 106 - . 2022/2021
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-504/01 

  بن یوسف , بن رقیة  .4743
یوان الوطني الد. : الجزائر -. 1.ط -. بن یوسف بن رقیة] / نص مطبوع[شرح قانون المستثمرات الفالحیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 248 -. 2001, لألشغال التربویة
 02012419961ك .م.د.ر -. 232-237: ? -?: ???????  229-240: ?-?: ???????????? 

31/01-344-1, 31/02-344-1 

  بن یوسف , بن رقیة  .4744
إجتھادات المحكمة ] : مطبوع نص. [أھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة باإلیجار المدني والتجاري

 24; . إیض. : ص 440 -. 2002, الدیوان الوطني لألشغال التربویة. : الجزائر - . بن یوسف بن رقیة. / العلیا
  .سم
 5016419961ك .م.د.ر



287/01-346-1, 287/02-346-1 

  بن رقیة، لیلى   .4745
 -. لیلى بن رقیة; بھیة كتابي] / نص مطبوع[اإلصالح الجبائي و دوره في تمویل الخزینة العمومیة في الجزائر 

  .سم21×.سم30; . و 88 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
????????????:  

 2012/2011: قوق كلیة الح(جامعة الدكتوریحي فارس: إدارة ومالیة : ل م د  -لیسانس

M. 343-14/01, M. 343-14/02 

  بن رقیة، لیلى   .4746
 -. لیلى بن رقیة; بسمة ناصري] / نص مطبوع. [فعالیة الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة المحلیة في الجزائر 

  .مضغوطقرص . + سم30×.سم21; . و79 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
 ???????????? :? .- ? :.74 - 78  

 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-116/01, M. 343-116/02 

  بن رقیة، عقیلة   .4747
كلیة . : المدیة - . إیمان عوني, عقیلة بن رقیة] / نص مطبوع[أمانة الضبط في التنظیم القضائي الجزائري 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 140 - . 2018/2017, )امعة یحي فارسج(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.130 - 133.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-314/01, M. 343-314/02 

  بن زموري، سیف الدین   .4748
سیف الدین بن ; إبراھیم ولد جبا هللا] / نص مطبوع[ة المحلیة في تمویل المشاریع التنمویة المحلیة دور الجبای

; . و93 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. زموري
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? :.80 - 83  ??????? :? .- ? :.85 - 87  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-271/01, M. 343-271/02 

  بن سنوسي، فاطمة   .4749
 -. فاطمة بن سنوسي] / نص مطبوع[دور التظلم اإلداري في حل النزاعات اإلداریة في القانون الجزائري 

  .سم21; . ص191 -. 2003, دار مدني: الجزائر 
 9961102339ك .م.د.ر

1-342-702/01 

  بن شنب، المیة   .4750
: المدیة  - . المیة بن شنب] / نص مطبوع[اإلختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و45 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
??????? :???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : عقاري قانون : لیسانس 

M. 346-323/01 



  بن سونة ، بن سلیمان   .4751
بن ; زواوي مراد] / نص مطبوع[العالقة بین الوزیر األول ورئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري 

. إیض. : و 70 - . 2016/2015, )م السیاسیةكلیة الحقوق والعلو(جامعة یحي فارس : المدیة  -. سلیمان بن سونة
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; 

 ???????????? :? .- ? : .68 - 71  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-235/01, M. 343-235/02 

  بن سونة ، صلیحة   .4752
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. یحة بن سونةصل; إیمان یعیش تمام] / نص مطبوع[التحكیم اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 106 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .93 - 100  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-85/01, M. 658-85/02 

  بن سونة ، فؤاد   .4753
فؤاد بن ; فرید رحماني] / نص مطبوع[الضبط اإلداري و دوره في تفعیل حق اإلنسان في بیئة سلیمة و نظیفة 

. + سم21×.سم30; . إیض. : و95 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. سونة
  .قرص مضغوط
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-224/01, M. 346-224/02 

  بن شوتة، ھشام   .4754
كلیة الحقوق . : الجزائر - . سیدعلي عالق, ھشام بن شوتة] / نص مطبوع[تكوین الموظف في اإلدارات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 77 -. 2019/2018, )یحي فارس جامعة( والعلوم السیاسیة 
.???????????? :? . - ? :.74 - 77.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-348/01, M. 343-348/02 

  الرشید , بن شویخ  .4755
/ دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة ] : نص مطبوع[قانون األسرة الجزائري  الوصیة والمیراث في

  .سم 24; . إیض. : ص 216 - . 2008, دار الخلدونیة: الجزائر  - . 1.ط -. الرشید بن شویخ
 9789961522608ك .م.د.ر - . 212 - 209: ?  -? : ????????????

1056/01-346-1, 1056/02-346-1 

  ، بلقاسم بن شوشة   .4756
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر - . بلقاسم بن شوشة; عبد الرحمن بھلولي] / نص مطبوع[اإلشھار التضلیلي 

  .قرص مضغوط. + سم 31، . سم 21; . إیض. : و 111 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ??????? :? .- ? : .81 - 100  ???????????? :? . - ? : .101 - 109  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-66/01, M. 658-66/02 



  بن شوشة ، سلیمة   .4757
: المدیة  -. سلیمة بن شوشة; كنزة بن عیسى] / نص مطبوع. [دور الخزینة العمومیة في تنفیذ النفقات العمومیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 70 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس جامعة الدكتور 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-96/01 

  بن سلیمان، دمحم   .4758
: المدیة  -. دمحم بن سلیمان; عزالدین بن شنب] / نص مطبوع[دور المال العام في حسن سیر اإلدارة العامة 

  .سم21×سم30; . و 81 -. 2012/2011, ]ن.د[
???????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-05/01, M. 343-05/02 

  بن شنیتي ، حمید   .4759
 Les annales de=  مجلة علمیة محكمة دولیا: الجزء األول ] : نص مطبوع[ 1حولیات جامعة الجزائر 

l'université d'alger 1  /جامعة بن یوسف : الجزائر  -. السعید رحماني, دمحم األمین بن الزین, حمید بن شنیتي
  ).27.ع;  1حولیات جامعة الجزائر ( - . سم 24; . إیض. : ص 469 -. 2015جویلیة , بن خدة

 1حولیات جامعة الجزائر =  10091111د .م.د.ر -. 198687ك .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

27/01 340-82.1- ع /P 

  بن شنیتي ، حمید   .4760
 Les annales de= مجلة علمیة محكمة دولیا : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ 1حولیات جامعة الجزائر 

l'université d'alger 1  /جامعة بن یوسف : الجزائر  -. السعید رحماني, دمحم األمین بن الزین, حمید بن شنیتي
  ).27.ع;  1حولیات جامعة الجزائر ( - . سم 24; . إیض. : ص 441 -. 2015جویلیة , بن خدة

 1حولیات جامعة الجزائر =  10091111د .م.د.ر -. 198687ك .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

27/01 340-82.2- ع /P 

  بن شنیتي ، حمید   .4761
الجزائر  -. حمید بن شنیتي/ مجلة علمیة محكمة دولیا : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ 1حولیات جامعة الجزائر 

  .سم24; . ص283 -. ت.د, 1جامعة الجزائر : 
  1حولیات جامعة الجزائر =  871986د .م.د.ر -. 871986ك .م.د.ر

 ISSN 87-1986, ت.د, الجزء الثاني, 1حولیات جامعة الجزائر : في 

27/04 340-82.2- ع /P, 27/02 340- 82.2-ع /P 

  حمید , بن شنیتي  .4762
نیابة مدیریة الجامعة : الجزائر  -. حمید بن شنیتي/ الجزء األول ] : نص مطبوع[ 1حولیات جامعة الجزائر 

  .سم24; . ص400 -. 2014, للدراسات العلیا
 1حولیات جامعة الجزائر =  11110910د .م.د.ر

01/ 26ع -P/340-82.1 

  حمید , بن شنیتي  .4763
نیابة مدیریة الجامعة : الجزائر  -. حمید بن شنیتي/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ 1حولیات جامعة الجزائر 



  .سم24; . ص509 -. 2014, للدراسات العلیا
 1لجزائر حولیات جامعة ا=  11110910د .م.د.ر

01/ 26ع -P340-82.2 

  بن شھرة ، إسماعیل   .4764
عبد ] / نص مطبوع. [النظام التأدیبي بین قانون العمل والقانون األساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائر

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - المدیة  -. إسماعیل بن شھرة; الرزاق صدوقي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 120 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? : .105 - 117  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-513/01 

  بن زھرة ، عبد الحلیم   .4765
عبد الحلیم بن ; عبد الحكیم دقباج] / نص مطبوع[الجزائري والمقارن  موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع

× .سم 21; . إیض. : و 112 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. زھرة
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .104-109  
 2020/2019) : جامعة المدیة(لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-158/01, M. 345-158/02 

  جیاللي , بن سلكة  .4766
 -. 2.ط - . جیاللي بن سلكة] / نص مطبوع[إجراءات التبلیغ والتنفیذ ، والبیع بالمزاد العلني والممھور بالمحاضر 

 ).الدلیل العملي( -. سم 23; . إیض. : ص 162 - . 2005, دار األدیب للنشر والتوزیع) : م.د(

631/01-347-1, 631/02-347-1 

  بن سالم ، أمال   .4767
 -. أمال بن سالم; عبیر سابا; شمس دوفانة] / نص مطبوع. [طرق الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصة

قرص . + سم 21× سم  31; . و 59 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-320/01 

  بن سالم ، ھاجر   .4768
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . ھاجر بن سالم] / نص مطبوع. [سلطات الضبط اإلداري المحلي في الجزائر

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 64 - . 2019/2018, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .55 - 61  

 2019/2018) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-387/01, M. 343-387/02 

  بن سالم ، أسماء   .4769
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. أسماء بن سالم] / مطبوع نص[جریمة التزویر في المحررات الرسمیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 83 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .75 - 79  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-77/01, M. 345-77/02 

  بن سالم ، ھشام   .4770
كلیة الحقوق : الجزائر  -المدیة  -. ھشام بن سالم; فؤاد رمانة] / نص مطبوع[الحمایة المقررة لألطقم الطبیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 76 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-194/01 

  بن سالم ، خیرة   .4771
كلیة . : الجزائر -. خیرة بن سالم] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 443 -. 2018/2017, )دي بلعباسجامعة سی(الحقوق والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .410 - 432  

 2018/2017) : جامعة جیاللي لیابس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-61/01, T. 346-61/02 

  بن سالم ، رامي   .4772
 -المدیة  - . رامي بن سالم; نذیر أیوب بوشیبان] / نص مطبوع[مجلس األمن  الرقابة على شرعیة قرارات

 31× .سم 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .59 - 62  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة  كلیة الحقوق: قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-192/01 

  بن سالم، شمس الدین   .4773
] / نص مطبوع[الوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري كمرق عقاري ودورھا استثمارا وتسییرا 

. 2018/2017, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : المدیة -. بالل لطفي, شمس الدین بن سالم
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 90 -

???????????? : ? .- ? : .86 - 90  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-548/01, M. 346-548/02 

  بن طالب ، جمال الدین   .4774
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. جمال الدین بن طالب] / نص مطبوع[لحیازي في الصفقة العمومیة الرھن ا

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 63 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .55 - 59  

 2021/2020) : جامعة المدیة(سیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ال: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-450/01, M. 343-450/02 

  لیندا , بن طالب  .4775
دار : اإلسكندریة  -. لیندا بن طالب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[غسل األموال وعالقتھ بمكافحة اإلرھاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 450 -. 2011, الجامعة الجدیدة
 9789773287205ك .م.د.ر - . 446 - 418: ? -? : ????????????



782/01-345-1, 782/02-345-1 

  شفیقة , بن صاولة  .4776
. : ص 208 -. 2007, دار ھومة: الجزائر  -. شفیقة بن صاولة/ في المادة اإلداریة ] : نص مطبوع[الصلح 

  .سم24; . إیض
 3985669961978ك .م.د.ر - .  202 - 193.: ? -. ?: ???????????? 

330/01-342-1, 330/02-342-1 

  شفیقة , بن صاولة  .4777
 - . 2.ط -. شفیقة بن صاولة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إشكالیة تنفیذ اإلدارة للقرارات القضائیة اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 423 -. 2012, دار ھومة: الجزائر 
 9789961654125ك .م.د.ر -. 423.  405.: ? -. ?: ????????????

436/01-342-1, 436/02-342-1 

  بن صالح ، علي   .4778
. : الجزائر - المدیة  - . علي بن صالح] / نص مطبوع[الحق في بیئة سلیمة وضماناتھا في ظل التشریع الجزائري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض: و  76 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

???? ???????? :? .- ? : .65 - 70  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-543/01 

  بن عزوز , بن صابر  .4779
. / مدخل إلى قانون العمل الجزائري - الكتاب األول ] : نص مطبوع. [الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2009, دار الخلدونیة. : الجزائر -. 1.ط -. عزوز بن صابر بن
 4309529961978ك .م.د.ر -. 217-234: ? -?: ???????????? 

106.1/01-344-1, 106.1/02-344-1 

  بن عزوز , بن صابر  .4780
 -. 1.ط - . بن عزوز بن صابر/  ]نص مطبوع. [نشأة عالقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري والمقارن

  .سم 24; . إیض. : ص 328 - . 2010, دار الحامد للنشر والتوزیع. : عمان
 9957325558ك .م.د.ر - . 328 - 311: ?  -? : ???????????? 

155/01-344-1, 155/02-344-1 

  بن عزوز , بن صابر  .4781
 - . بن عزوز بن صابر. / راسة مقارنةد] : نص مطبوع. [مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 218 - . 2010, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
???????????? : ?- ? :.195 - 211. 

164/01-344-1, 164/02-344-1 

  بن صابر، بن عزوز   .4782
. : عمان  - . عزوز بن صابر بن] / نص مطبوع. [اإلتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري والمقارن

  .سم 25; . إیض. : ص 348 - . 2010, دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325329ك .م.د.ر - . 348 - 327: ? -? : ????????????



152/01-344-1, 152/02-344-1 

  بن زاید ، أمیرة   .4783
أمیرة ] / نص مطبوع[تشرنوبیل إلى فوكوشیما  تأثیر الملوثات اإلشعاعیة على حق اإلنسان في األمن البیئي من

  .سم 21× . سم 30; . و 277 -. 2016/  2015, جامعة یحي فارس. : المدیة -. بن زاید
 ???????????? :? .- ? : .238 - 255  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA 341-75/01, TA 341-75/02 

  یاسین , بن صاري  .4784
دارھومة للطباعة . : الجزائر -. یاسین بن صاري] / نص مطبوع. [التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري

  .سم24; . إیض. : ص 134 -. 2005, و النشر
 8889669961ك .م.د.ر -. 127-129: ? -?: ???????????? 

62/01-344-1, 62/02-344-1 

  یاسین , بن صاري  .4785
دار . : الجزائر - . یاسین بن صاري] / نص مطبوع. [منازعات الضمان اإلجتماعي في التشریع الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 137 -. 2004, ھومة
 9961668081ك .م.د.ر - . 137 - 135.: ? -. ?: ????????????

163/01-344-1, 163/02-344-1 

  بن شاعة، فاطمة الزھراء   .4786
 -. فاطمة الزھراء بن شاعة] / نص مطبوع[على الملكیة العقاریة في القانون المدني الجزائري  حق المرور كقید

  .سم21×سم30; . و 69 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-193/01 

  بن ساعد، بالل   .4787
كلیة : الجزائر  -. خالد بوزیدة, بالل بن ساعد] / نص مطبوع[حمایة مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 88 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.79 - 84.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-325/01, M. 343-325/02 

  بن ساعد، صبرینة   .4788
صبرینة بن ] / نص مطبوع. [1949اإلحتالل اإلسرائیلي لفلسطین ومدى تطبیق إتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

. + سم30×.سم21; . و160 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(فارس جامعة الدكتور یحي . : المدیة - . ساعد
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? : .95 - 146  ???????????? :? . - ? : .148 - 156  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-39/01, M. 341-39/02 



  بن ساعد،صبرینة   .4789
 -]. ت.د[, ]ن.د: [المدیة  -. صبرینة بن ساعد] / نص مطبوع[الدولیة المسلحة  حمایة المدنیین أثناء النزاعات

  .سم21×.سم30; . و 55
????????????:  

 )كلیة الحقوق(جامعة الدكتر یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-03/01, M. 341-03/02 

  بن زینة ، سمیة   .4790
جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. سمیة بن زینة] / نص مطبوع[شھادة إثبات الملك الوقفي 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 94 -. 2020/2019, )المدیة
 ??????? :? .- ? : .55 - 86  ???????????? :? . - ? : .87 - 90  

 2020/2019) : المدیةجامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-597/01, M. 346-597/02 

  . بن زینب، خدیجة  .4791
جامعة . : المدیة -. بن زینب. خدیجة] / نص مطبوع. [حیازة العقار وتملكھ بالتقادم في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 83 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012. : المدیة: القانون عقاري : ماستر 

M. 346-241/01, M. 346-241/02 

  بن طیبي، أمال   .4792
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . أمال بن طیبي; سمیة سعودي] / نص مطبوع[إدارة الملكیة المشتركة 

  .رص مضغوطق. + سم 21× .سم 31; . و 39 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-282/01 

  بن شیخ آث مولویا ،لحسین   .4793
 -حاالت المسؤولیة  -المسؤولیة على أساس المخاطر ] : نص مطبوع[نظام المسؤولیة في القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص174 -. 2013, دار الھدى. : عین ملیلة - . لحسین بن شیخ آث مولویا/  اإلحتیاط و الوقایة
 9789961606865ك .م.د.ر -. 

624/01-342-1, 624/02-342-1 

  لحسین , بن شیخ  .4794
ت العقوبا -النظریة العامة للجریمة  -النظریة العامة للجریمة ] : نص مطبوع[مبادىء القانون الجزائي العام 

 -. لحسین بن شیخ). / منطقة أقبو(القانون العرفي الجزائي لقریة تااسلنت  - أعمال تطبیقیة  - وتدابیر األمن 
  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2005, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر 

 9961664345ك .م.د.ر - . 233 - 231.: ? -? : ??????????????. 229 - 222.: ? - ? : ???????

169/01-345-1, 169/02-345-1 

  بن شیخ، شریفة   .4795
جامعة یحي : المدیة  -. شریفة بن شیخ; صبرینة سیفون] / نص مطبوع[مجلس الدولة الجزائري كجھة نقض 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و64 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 



 ???????????? :? .- ? :.58 - 61  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-283/01, M. 343-283/02 

  بلقاسم , بن صدیرة  .4796
. ص 279 -. 1995, مكتبة لبنان: بیروت  -. 2.ط - . بلقاسم بن صدیرة] / نص مطبوع[فرنسي  -قاموس عربي 

  .سم 24; 
????? : ?- ? :1 -32 

D. 413-08/01, D. 413-08/02 

  عبد الھادي , بن زیطة  .4797
عبد / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[تعویض الضرر المعنوي في قانون األسرة الجزائري 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص255 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. الھادي بن زیطة
 8202529961978ك .م.د.ر

811/01-346-1, 811/02-346-1 

  بن طرشة ، فضیل   .4798
; عثمان ذراع القندول] / نص مطبوع[محاكمة األحداث الجانحین مابین القانون الوطني واإلتفاقیات الدولیة 

. : و 65 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. فضیل بن طرشة
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-139/01, M. 345-139/02 

  بن طرشة، خدیجة   .4799
جامعة : المدیة  -. خدیجة بن طرشة; سھام نومري/ التخطیط و التنظیم ] : نص مطبوع[الوظائف اإلداریة العامة 

  .سم 21×.سم 30; . و 61 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق( فارس الدكتور یحي
????????????:  

 2012/2011: لیسانس 

M. 343-11/01, M. 343-11/02 

  بن زرقة ، روجینة   .4800
. : الجزائر -المدیة  -. روجینة بن زرقة] / نص مطبوع[مسؤولیة الشركات التكنولوجیة عن بیانات المستخدمین 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 65 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .58 - 60  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-148/01 

  بن زكور ، كنزة   .4801
جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . كنزة بن زكور] / نص مطبوع[مایة القضائیة للموظف الح

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 -. 2020/2019, )المدیة
 ???????????? :? .- ? : .67 - 71  

 2020/2019) : عة المدیةجام(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر



M. 343-428/01, M. 343-428/02 

  بن زكور، أم كلثوم   .4802
 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  - . أم كلثوم بن زكور] / نص مطبوع[النظام القانوني للسكن الترقوي المدعم 

  .سم21×سم30; . و 37
???????????? ???????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(ر یحي فارس جامعة الدكتو: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-149/01, M. 346-149/02 

  بن سعدة ، نجاة   .4803
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. نجاة بن سعدة] / نص مطبوع. [اإلطار القانوني لتمویل المشاریع عبر البنوك

  .مضغوط  قرص. + سم30×.سم21; . و51 - . 2015/2014, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .48 - 49  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-149/01, M. 343-149/02 

  بن سعدة، فاطمة الزھراء   .4804
فاطمة الزھراء ; ونيأحالم كرب] / نص مطبوع[النظام القانوني إلستغالل العقار الصناعي في عملیة اإلستثمار 

  .سم21×سم30; . و 57 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة - . بن سعدة
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-95/01, M. 346-95/02 

  بن سعید الترك الكثیري، كاملة بنت علي   .4805
دراسة تطبیقیة عن مواقع الصحف ] : نص مطبوع[وى المواقع اإللكترونیة وقابلیة إستخدامھا منھجیة تقییم محت
دار صفاء للنشر : عمان  - . عبد المجید صالح بوعزة, كاملة بنت علي بن سعید الترك الكثیري/ الیومیة الخلیجیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 256 -. 2016, والتوزیع
 9789957249885ك .م.د.ر - . 256 - 237.:? - . ?: ??????? 234 - 221.: ? -. ?: ????????????

1/01-070-1, 1/02-070-1 

  عمر , بن سعید  .4806
الدیوان الوطني . : الجزائر -. عمر بن سعید] / نص مطبوع. [اإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام القانون المدني

  .سم 29; . إیض. : ص 311 -. 2001, لألشغال التربویة
 9961410033ك .م.د.ر

282/01-346-1, 282/02-346-1 

  عمر , بن سعید  .4807
دار الھدى للطباعة : الجزائر  -. عمر بن سعید] / نص مطبوع[اإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام قانون األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 86 -. 2004, والنشر والتوزیع
 9961606086ك .م.د.ر

975/01-346-1, 975/02-346-1 

  عمر , بن سعید  .4808
دار الھدى : الجزائر  -. عمر بن سعید] / نص مطبوع[اإلجتھاد القضائي وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 360 -. 2004, للطباعة والنشر والتوزیع
 9961606078ك .م.د.ر

646/01-347-1, 646/02-347-1 

  بن صغیر ، محفوظ   .4809
نص [ 05-02أحكام الزواج في اإلجتھاد الفقھي و قانون األسرو الجزائري المعدل باألمر , یعاألسرة و التشر

  .سم 25; . إیض. : ص 484 - . 2012, دار الوعي للنشر و التوزیع: الجزائر  -. محفوظ بن صغیر] / مطبوع
???????????? :?.-? :.473-484  

 األسرة و التشریع: محتوي في 

1517/01-346-1, 1517/02-346-1 

  بن كالي، منال   .4810
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة - . منال بن كالي] / نص مطبوع[ 10-03التنمیة المستدامة في إطار القانون 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 100 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.88 - 96.  

 2017/2016: المدیة : قاري قانون الع: ماستر 

M. 346-484/01, M. 346-484/02 

  بن كحلة سھام   .4811
, ]ن.د] : [م.د[ -. بن كحلة سھام; صلیحة بن سونة] / نص مطبوع. [النظام القانوني لمتولي الوقف 

  .سم21×سم30; . و 68 - . 2009/2010
????????????  

 2009/2010: المدیة : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-39/01 

  بن كحلة، سھام   .4812
جامعة : المدیة  - . سھام بن كحلة] / نص مطبوع[إیجار المحالت السكنیة التابعة لدیوان الترقیة و التسیر العقاري 

  .سم 21×.سم30; . و 91 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(الدكتور یحى فارسجامعة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-190/01, M. 346-190/02 

  بن كسیرات ، وھیبة   .4813
 - . وھیبة بن كسیرات; مروة رحماني] / نص مطبوع. [مبدأ تدرج القواعد القانونیة وآثاره على الوظیفة القضائیة

قرص . + سم 21× سم  31; . و 56 - .2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-59/01 

  بن كسیرات ، دمحم   .4814
كلیة الحقوق . : الجزائر -. دمحم بن كسیرات] / نص مطبوع[ضمانات حریة المنافسة في القانون الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 59 -. 2019/2018, )یحي فارسجامعة ( والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .51 - 56  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-55/01, M. 658-55/02 

  بن قویدر ، یاسین   .4815
كلیة . : المدیة -. یاسین بن قویدر; عبد الحق بن عیسى] / نص مطبوع[مجلس المنافسة  الطعن في قرارات

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 82 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .75 - 83  
 2021/2020) : جامعة المدیة(لوم السیاسیة كلیة الحقوق والع: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-95/01, M. 658-95/02 

  بن قویدر ، قویدر   .4816
الجزائر  -. قویدر بن قویدر; محي الدین نوفل] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة كأساس للتدخل الدولي اإلنساني 

قرص . + سم 31× . م 21; . إیض. : و 82 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .-? : .67 - 72  
 2018/2017: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-131/01, M. 341-131/02 

  بن قارة، أسامة   .4817
كلیة : المدیة الجزائر  - . العید مالح, أسامة بن قارة] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و101 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :?.- ?.89-96.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-229/01 

  بن قرنوس، دمحم أمین   .4818
یونس بن , دمحم أمین بن قرنوس] / نص مطبوع[اختصاص المجلس الدستوري في أحكام الدعوى الدستوریة 

 31× . سم 21; . و 69 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. سالم
  .قرص مضغوط. + سم

.???????????? :? . - ? :.64 - 66.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-333/01, M. 343-333/02 

  بن عمور، حنان   .4819
جامعة . : المدیة -. حنان بن عمور; حبیبة علیالت] / نص مطبوع[الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولیة اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 81 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .- ? :.73 - 77.  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-293/01, M. 343-293/02 



  بن عالل ، مصطفى   .4820
. : الجزائر -. مصطفى بن عالل; أحمد بن یحي] / بوعنص مط[تفویض المرفق العام وفقا للتشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و60 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .53 - 58  
 2019/2018) : فارس جامعة یحي (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-50/01, M. 658-50/02 

  بن عالل، فاطمة   .4821
 -. سھام بحة, فاطمة بن عالل] / نص مطبوع[أحكام التنزیل بین الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري 

. + سم 21× . سم 30; . و 60 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.54 - 57  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ماستر 

M. 346-507/01, M. 346-507/02 

  مقنى , بن عمار  .4822
مقنى بن ] / نص مطبوع[ارن إجراءات التقاضى و اإلثبات فى منازعات الجنسیة و فقا للقانون الجزائرى و المق

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 228 -. 2009, دار الجامعةالجدیدة: اإلسكندریة  - . عمار
 4451328977ك .م.د.ر -. 217-220: ? -?: ???????????? 

429/01-347-1, 429/02-347-1 

  مقنى , بن عمار  .4823
 - . مقنى بن عمار/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ائري قواعد اإلثبات في المواد العمالیة في القانون الجز

  .سم 25; . إیض. : ص 389 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة 
 9773285723ك .م.د.ر - . 384 - 365: ?  -? : ???????????? 

711/01-347-1, 711/02-347-1 

  بن غوالة رحمة   .4824
: الجزائر  - . بن غوالة رحمة; علي سنوس] / نص مطبوع[مومیة التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة الع

  .سم 21×سم 30; . و 52 -. 1011/2010, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 1011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-86/02 

  بن على ، طھ   .4825
كلیة . : المدیة - . طھ بن على] / نص مطبوع[لھجرة غیر الشرعیة على الحق في طلب اللجوء السیاسي تأثیر ا

قرص . + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 71 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .-? : .55 - 56  
 2020/2019) : جامعة المدیة(لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا: القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-159/01, M. 341-159/02 

  بن علي ، عمر   .4826
 - المدیة  -. عمر بن علي; منیر بسام] / نص مطبوع[النظام الجبائي الجزائري بین النصوص التشریعیة والواقع 



 31× .سم 21; . إیض. : و 68 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- :? : .60 - 65  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-152/01 

  بن علي ، فوزیة   .4827
. : المدیة - . فوزیة بن علي] / نص مطبوع[للمحكمة الجنائیة الدولیة التكامل القضائي في ظل النظام األساسي 

  .سم 21× . سم 30; . و 170 -. 2016/  2015, جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .158 - 165  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA 341-76/01, TA 341-76/02 

  بن علي أمال   .4828
بن ; یاسمینة أحمادي] / نص مطبوع[اإللتزام بصیانة العقار المؤجر و المحافظة علیھ في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم 30; . و 54 - . 2010/2011, ]ن.د: [المدیة  - . علي أمال
????????????:  

 2010/2011 ) :كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-107/01, M. 346-107/02 

  بن علي، زینب   .4829
المدیة  -. جمیلة دھیمي, زینب بن علي] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للثروة الحیوانیة في التشریع الجزائري 

; . إیض. : و96 - . 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

???????????? :? .- ? :89-93  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-258/01 

  بن عمر بامخرمة، تقي الدین عبد هللا   .4830
] نص مطبوع... [بن أحمد بافضل الحضرميمشكاة المصباح في شرح العدة والسالح في أحكام النكاح للشیخ دمحم 

دار ابن : بیروت ; الجفان والجابي للطباعة والنشر : قبرص  -. 1.ط - . تقي الدین عبد هللا بن عمر بامخرمة/ 
 .سم 24; . إیض. : ص 431 -. 2004, حزم

1560/01-346-1, 1560/02-346-1 

  علي , بن غانم  .4831
, موفم للنشر والتوزیع: الجزائر  - . علي بن غانم] / نص مطبوع[األعمال  الوجیز في القانون التجاري و قانون

  .سم24; . ص225 -. 2005
 2006629961ك .م.د.ر - . 216 - 213.:?.? : ???????????? 

362/01-346-1, 362/02-346-1 

  علي بن , بن غانم  .4832
نة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي دراسة مقار] : نص مطبوع. [التأمین البحري و ذاتیة نظامھ القانوني

. إیض. : ص 320 - . 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر - . 2.ط -. علي بن بن غانم. / و اإلنجلیزي



  .سم 24; 
 8046909961ك .م.د.ر -. 310-315: ?-?: ???????????? 

103/01-343-1, 103/02-343-1 

  بن عائشة ، نبیلة   .4833
, دیوان المطبوعات الجامعیة: بن عكنون  -. نبیلة بن عائشة] / نص مطبوع[المقررات القضائیة اإلداریة  تنفیذ

  .سم22; . إیض. : ص196 -. 2013
 9789961016824ك .م.د.ر - .  187 - 179. : ?. ?: ??????????? 

959/01-347-1, 959/02-347-1 

  بن عائشة، نبیلة   .4834
نبیلة بن ] / نص مطبوع[ي مواجھة اإلدارة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة سلطات القاضي اإلداري ف

  .سم21× . سم 30; . و 351 -. 2016, )1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : الجزائر  -. عائشة
???????????? :? .-? :.339 - 348.  

 2016) : 1-جامعة الجزائر( كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 347-06/01 

  بن عامر ، فوزیة   .4835
 -المدیة  - . فوزیة بن عامر] / نص مطبوع[أحكام حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة في القانون الدولي 

 31× .سم 21; . إیض. : و 96 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

???????? ???? :? .- ? : .80 - 91  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-197/01 

  بن عامر العارضي ، راشد   .4836
ت دراسة تطبیقیة لتحفظا] : نص مطبوع[التحفظ على المعاھدات الدولیة في الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي 

. : ص 351 -. 2012, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . راشد بن عامر العارضي/ المملكة العربیة السعودیة 
  .سم 24; . إیض

 9789770469600ك .م.د.ر - . 339 - 321. : ? -. ?: ???????????? 

1051/01-341-1, 1051/02-341-1 

  تونسي , بن عامر  .4837
 242 -. 2003, ج.م.د: الجزائر  - . 04.ط - . تونسي بن عامر] / نص مطبوع[قانون المجتمع الدولي المعاصر 

  .سم22; . إیض. : ص
 3030609961ك .م.د.ر - . 325-331: ? -???????????? ? .

70/01-341-1, 70/02-341-1 

  بن عامر، یزید   .4838
: الجزائر ; )* یة الحقوقكل( 01-جامعة الجزائر: بن عكنون  -. یزید بن عامر] / نص مطبوع[الحق في الشرف 

  .سم 22×.سم 31; . و135 -. 2013/2012, ]ن.د[
????????????:  

 2013/2012: الجزائر : القانون المدني : ماجستیر 



T. 346-06/01, T. 346-06/02 

  بن عاشور ، إیمان   .4839
إیمان ; الزھراء بلجردي فاطمة] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لحرمة الموتى والمدافن في التشریع الجزائري 

. : و 59 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: المدیة  - الجزائر  -. بن عاشور
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .54 - 57  
 2019/2018) : ة یحي فارسجامع(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-121/01, M. 345-121/02 

  بن عبد هللا المالك، صالح   .4840
مطالبة الخدمة المدنیة برفع  - دور البرلمانات في حمایة النزاھة و مكافحة الفساد  -إلى أین؟ ... أزمة اإلسكان

عبد الرحمن بن , عبد هللا المالكصالح بن ] / نص مطبوع... [مستوى األداء واستمرار منح العالوة السنویة
. إیض. : ص 66 -. ه 1428, ودست العربیة: المملكة العربیة السعودیة  -. دمحم بن عبد هللا المھنا, عثمان الصغیر

  ).88: العدد; الشورى : الشورى ( -
مایة النزاھة دور البرلمانات في ح -إلى أین؟ ... أزمة اإلسكان=  13199846د .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

 ...مطالبة الخدمة المدنیة برفع مستوى األداء واستمرار منح العالوة السنویة -و مكافحة الفساد 

69-342-04/051 

  بن عبد هللا المالك، صالح   .4841
محافظ ھیئة اإلستثمار في  -مواطن یقترح إنشاء مصرف حكومي یتولى إراض الموظفین لشراء أرض ومسكن 

صالح بن ] / نص مطبوع[اإلساءة للمرأة السعودیة خطأ وعاقبنا المتسبب : الشورىالنائب األلماني یواخیممجلس 
 -. ه1427, ودست العربیة: الریاض  -. دمحم بن عبد هللا المھنا, عبد الرحمن بن عثمان الصغیر, عبد هللا المالك

  ).79: العدد; الشورى : الشورى ( -. سم 30; . إیض. : ص 74
 -مواطن یقترح إنشاء مصرف حكومي یتولى إراض الموظفین لشراء أرض ومسكن =  13199846د .م.د.ر

 اإلساءة للمرأة السعودیة خطأ وعاقبنا المتسبب: محافظ ھیئة اإلستثمار في مجلس الشورىالنائب األلماني یواخیم

68-342-04/051 

  بن عبد هللا المعسكري، الشیخ العربي   .4842
مخلوفي میلود , الشیخ العربي بن عبد هللا المعسكري] / نص مطبوع. [جاز في الرحلة الى الحجازالحقیقة والم
  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف. : الجزائر -. 1.ط -. المحفوظي

 9789931902058ك .م.د.ر

4/01-910-1 

  دمحم الھادي , بن عبد هللا  .4843
دمحم الھادي / االتفاقیات المصادق علیھا من طرف الجمھوریة التونسیة ] : نص مطبوع[لدولیة للشغل االتفاقات ا
  .سم24; . إیض. : ص 1088 - . 1999, دار اسھامات: تونس  -. بن عبد هللا

 9973828089ك .م.د.ر -. 573: ? -?: ???????????? 

417/01-341-1, 417/02-341-1 

  براھیم بن عبد الرحمان ، إ  .4844
. : الجزائر -المدیة  - . إبراھیم بن عبد الرحمان] / نص مطبوع[الحمایة المؤسساتیة للتراث الثقافي في الجزائر 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 92 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .85 - 89  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-491/01 

  عبد هللا , بن عبد العزیز الیوسف  .4845
عبد هللا بن عبد العزیز ] / نص مطبوع[دأسالیب تطویر البرامج و المناھج التدریبیة لمواجھة الجرائم المستحدثة 

  .سم24; . ص154 -. 2004, ج نع ع أ:  الریاض -. الیوسف
 9295159960ك .م.د.ر

566/01-345-1 

  بن عبد العزیز، محي الدین   .4846
محي الدین بن عبد ] / نص مطبوع[الخطأ اإلجرائي وإمكانیة تصحیحھ في التبلیغ الرسمي والتنفیذ الجبري 

  .سم 22; . إیض. : ص 214 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. العزیز
 9789931032342ك .م.د.ر - . 206 - 203.: ? -. ?: ????????????

1005/01-347-1, 1005/02-347-1 

  بن عبدي ، أمیرة   .4847
; ربیعة بن باشا] / نص مطبوع[ 03/06مبدأ التناسب بین الخطأ المھني والعقوبة التأدیبیة في ظل أحكام األمر 

 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - دیة الم -. أمیرة بن عبدي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و

 ???????????? :? .- ? : .54 - 59  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-472/01 

  بن عبدي ،ھدى   .4848
. : المدیة -. ھدى بن عبدي] / نص مطبوع. [الرقابة اإلداریة على التھیئة والتعمیر على مستوى والیة المدیة

  .سم 21×سم 30; . و 42 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-130/01, M. 346-130/02 

  بن عبدي، فلة   .4849
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. فلة بن عبدي] / نص مطبوع[دور اإلعالم والمشاركة في حمایة البیئة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 89 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة
???????????? : ?.- ? :.78 - 84  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : م د  ل -ماستر

M. 346-550/01 

  عبد الحفیظ , بن عبیدة  .4850
نص . [إلزامیة تأمین السیارات ونظام تعویض األضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشریع الجزائري

; . إیض. : ص 140 -. 2002, الدیوان الوطني لألشغال التربویة:  .الجزائر -. عبد الحفیظ بن عبیدة] / مطبوع
  .سم 22

 ???????????? :?-? :134-135  ??????? :?- ? :112- 133 



54/01-343-1, 54/02-343-1 

  عبد الحفیظ , بن عبیدة  .4851
, دار ھومة: الجزائر  - . عبد الحفیظ بن عبیدة] / نص مطبوع[الحالة المدنیة و إجراءاتھا في التشریع الجزائري 

  .سم23; غالف ملون . : ص 148 -. 2004
 9835669961ك .م.د.ر

562/01-346-1, 562/02-346-1 

  عبد الحفیظ , بن عبیدة  .4852
 -. عبد الحفیظ بن عبیدة] / نص مطبوع. [إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 212 -. 2004, دار ھومة. : الجزائر
 9961666771ك .م.د.ر

336/01-346-1, 336/02-346-1 

  عبد الحفیظ , بن عبیدة  .4853
: الجزائر  -. عبد الحفیظ بن عبیدة] / نص مطبوع[الجنسیة و مركز األجانب في الفقھ و التشریع الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص 350 -. 2005, دارھومة للطباعة و النشر
 9961668677ك .م.د.ر -. 341-342: ? -?: ????????????  339- 283: ? - ?: ??????? 

252/01-341-1, 352/02-341-1 

  بن عیاد فلة ، ھاجر   .4854
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. ھاجر بن عیاد فلة] / نص مطبوع[تقییم العقارات المبنیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 99 - . 2020/2019, )المدیةجامعة (السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .85 - 91  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-591/01, M. 346-591/02 

  بن عیاد، دمحم   .4855
; حسین فھیس] / نص مطبوع. [تسییر الموارد البشریة في اإلدارات العمومیة الجزائریةدور المخطط السنوي ل

. + سم30×.سم21; . و100 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. دمحم بن عیاد
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? : .iv - i  ???????????? :? . - ? : .vii - v  
 2014/2013: المدیة : دارة ومالیة إ: ماستر 

M. 343-117/01, M. 343-117/02 

  بن عیاش، عفیف الدین   .4856
 -. عفیف الدین بن عیاش] / نص مطبوع[ 2016السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

  .سم21; . ص158 -. 2018, دار ھومھ: الجزائر 
 978993103342ك .م.د.ر

1-342-693/01 

  بن عدة ، سارة   .4857
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. سارة بن عدة] / نص مطبوع[أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 59 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  دولة ومؤسسات: ل م د  -ماستر

M. 346-654/01 

  بن عیجة ، سھیلة   .4858
. : المدیة - . سھیلة بن عیجة; خلیفة بن عروس] / نص مطبوع. [التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 47 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-297/01 

  بن عیجة، الزھرة   .4859
: المدیة  -. الزھرة بن عیجة] / نص مطبوع[المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة 

  .سم 21× سم 30; . و 78 -. 2011/2012, )جامعة یحي فارس( ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
????????????:  

 2011/2012) : كلیة القانون(جامعو الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-02/01, M. 341-02/02 

  بن عیجة، زھرة   .4860
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  -. زھرة بن عیجة] / نص مطبوع[الجزاء في القانون الدولي الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و64 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.01 - 02  ???????????? :? .- ? :.57 - 61  

 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-124/01, M. 341-124/02 

  ى ، نورة بن عیس  .4861
; عثماني فریدة سعید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة عن التھدید عبر الوسائل اإللكترونیة 

 21; . إیض. : و 79 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. نورة بن عیسى
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .66 - 73  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-183/01, M. 345-183/02 

  بن عیسى ، محمود   .4862
; حناشمولود / دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[الدفع بعدم دستوریة القوانین بین نص المشرع وتطبیق القاضي 

 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . محمود بن عیسى
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 60

 ???????????? :? .- ? : .53 - 57  
 2022/2021:  )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-542/01 

  بن عیسى ، فرجاني   .4863
 - . فرجاني بن عیسى; بوعمران دمحم] / نص مطبوع[منازعات األحزاب السیاسیة في ظل التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و63 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : المدیة 



  .مضغوط
????????? ??? :? .- ? :57 - 60  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-186/01, M. 343-186/02 

  بن عیسى، دمحم قاسم   .4864
جامعة : المدیة  -. دمحم قاسم بن عیسى; جمال بنیة] / نص مطبوع[حدود سلطة القاضي الجزائي في تفرید العقوبة 

  .قرص مضغوط. + سم 30×.سم 21; . و 63 - . 2017/2016, )یاسیةكلیة الحقوق والعلوم الس( یحي فارس 
???????????? :? .-? :.57 - 60.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-28/01, M. 345-28/02 

  بن عیسى، إكرام   .4865
: المدیة الجزائر  -. منال عامر, یسىإكرام بن ع] / نص مطبوع[حجیة الدلیل اإللكتروني في اإلثبات الجنائي 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و76 -]. ت.د[, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :?.-? :68-70.  
 )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-261/01 

  بن عیسى، رشیدة   .4866
دار النفائس : عمان  - . 1.ط -. رشیدة بن عیسى/ دراسة طبیة فقھیة قانونیة ] : نص مطبوع[اإلستنساخ البشري 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2014, للنشر والتوزیع
 9789957801465ك .م.د.ر -.  268 - 255.: ? -? : ????????????. 254 - 249.: ? -? : ?????

201/01-344-1, 201/02-344-1 

  بن عیسى، كنزة   .4867
. : الجزائر -. أمینة بلحلوش, كنزة بن عیسى] / نص مطبوع[مكانة القانون العضوي في ھرم التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 77 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.70 - 74.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-377/01, M. 343-377/02 

  بن عروس ، إبراھیم   .4868
. الجزائر -المدیة  - . إبراھیم بن عروس; جمال رابحي] / نص مطبوع[الطرق الودیة لتسویة منازعات اإلستثمار 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 81 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .71 - 77  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-136/01 

  بن عروس حدة   .4869
 - . 2011, ]ن.د. : [المدیة - . بن عروس حدة; خدیجة بن زینب] / نص مطبوع[حق المرور لألرض المحصورة 



  .سم 21×.سم 30; . و 59
????????????.  

 2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-105/01, M. 346-105/02 

  سعدیة بن عروس،   .4870
. : المدیة -. أمینة حلوان, سعدیة بن عروس] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للبیئة المائیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 96 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.85 - 89.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : نائي وعلوم جنائیة قانون ج: ماستر 

M. 345-76/01, M. 345-76/02 

  بن غربي ، أحمد   .4871
كلیة . : المدیة -. أحمد بن غربي] / نص مطبوع[اإللتزام بمكافحة األفالت من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولیة 

  .سم 31× . سم 21; . إبض. : و 515 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
 ??????????? :? .- ? : .444 - 500  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-131/01, T. 341-131/02 

  بن غریبي سلیم   .4872
. بن غریبي سلیم; لقمان بن جباس] / نص مطبوع[ل قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الدعوى العقاریة في ظ

  .سم 21×سم 30; . و 84 -. 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-40/01, M. 346-40/02 

  لعطري , بن عزوز  .4873
لعطري بن ] / نص مطبوع[صیاغة اإلنسان بین العلم و اإلیمان دراسة تحلیلیة نقدیة لكتاب اإلنسان ذلك المجھول 

  .سم 23; . إیض: ص  253 -. 2012, دار األوطان: الجزائر  -. 1ط  -. عزوز
 9789947983300ك .م.د.ر

1/01-100-1, 1/02-100-1 

   بن عطا هللا،حسام  .4874
جامعة : المدیة  -. حسام بن عطا هللا] / نص مطبوع[العالقة المتبادلة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و109 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : لحقوقكلیة ا(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-76/01 

  بن عزیز ، ملیكة   .4875
جامعة : المدیة  -. ملیكة بن عزیز; زھیة تفات/ الواقع واآلفاق ] : نص مطبوع[مجلس األمن ومھمة حفظ السالم 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 114 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 



??????? ????? :? .- ? : .102 - 112  
 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-112/01, M. 341-112/02 

  بن عكاشة، دمحم   .4876
كلیة الحقوق : الجزائر  - . عالل منیر, دمحم بن عكاشة] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 92 -. 2018/2017, )عة یحي فارسجام( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.86 - 89.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-69/01, M. 345-69/02 

  بن فرحات، نور الدین   .4877
: المدیة  - . نور الدین بن فرحات] / نص مطبوع[یھ على القاعدة الجنائیة في التشریع الجزائري أثر المجني عل

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 74 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-?:.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( لعلوم السیاسیة كلیة الحقوق وا: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-78/01, M. 345-78/02 

  بن فریح ، بشرة   .4878
, ]ن.د. : [المدیة - . بشرة بن فریح] / نص مطبوع. [المرحلة القضائیة للمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و112 - . 2015/2014
????????????  :? .- ? : .103 - 109  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-145/01, M. 343-145/02 

  بن فریح، بشرة   .4879
جامعة الدكتور : المدیة  - . بشرة بن فریح] / نص مطبوع[النظام القانوني لنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 43 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(رس یحي فا
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-93/01 

  بھلولي ، دمحم   .4880
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. بھلولي دمحم] / نص مطبوع[التجارة اإللكترونیة في الجزائر بین النص والتطبیق 

  .قرص ممضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 71 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .62 - 67  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-101/01, M. 658-101/02 

  بلھواري ، أمینة إبراھیم   .4881
. : الجزائر - .المدیة -. أمینة إبراھیم بلھواري; زھرة دمحمي] / نص مطبوع[دور اإلستثمار في التنمیة المستدامة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 94 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .79 - 87  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-156/01 

  عبد اإللة , بنملیح  .4882
القاھرة  -. 01.ط -. دمحم إستیتو, عبد اإللة بنملیح] / نص مطبوع[مناھج البحث في اإلنسانیات والعلوم اإلجتماعیة 

  .سم 22; . إیض. : ص 150 -. 2006, رؤیة للنشر و التوزیع: 
 9776174205ك .م.د.ر - . 142-150.: ?  -?: ???????????? 

57/01-001.4-1 

  رمسیس , بھنام  .4883
 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. رمسیس بھنام/ جرائم القسم الخاص ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 23; . إیض. : ص 1508
 040003977×ك .م.د.ر

14/01-345-1, 14/02-345-1 

  رمسیس , بھنام  .4884
 -. 1997, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 3.ط - . رمسیس بھنام] / نص مطبوع[النظریة العامة للقانون الجنائي 

  ).القانونیةالكتب ( - . سم 25; . إیض. : ص 1214
 9770303011ك .م.د.ر

72/01-345-1, 72/02-345-1 

  رمسیس , بھنام  .4885
 -أنماط المجرمین  - أسالیب الكشف عن مصدر اإلجرام لدى المجرم ] : نص مطبوع[الوجیز في علم اإلجرام 

رام والظواھر أرصدة بین ظاھرة اإلج - ) علم طبائع المجرمین( الخبرة في المسائل الجنائیة تشخیصا وعالجا 
منشأة . : اإلسكندریة -. رمسیس بھنام). / علم اإلجتماع الجنائي، وعلم المجني علیھ(اإلجتماعیة األخرى 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 288 -. 1988, المعارف
 977103443×ك .م.د.ر

211/01-345-1, 211/02-345-1 

  بنونة ، أنیس   .4886
, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . أنیس بنونة; دمحم كادیك] / وعنص مطب[رخصة الھدم 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم21; . إیض. : و 73 - . 2020/2019
 ??????? :? .- ? : .54 - 64  ???????????? :? . - ? : .65 - 70  

 2020/2019) : جامعة المدیة(السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-594/01, M. 346-594/02 

  بنونة، دمحم   .4887
في  2000فبرایر  7أعمال الیوم الدراسي في یوم ] : نص مطبوع[المجتمع الدولي وحقوق الشخصیة اإلنسانیة 

 La communauté internationale et les droits de la= ذكرى وفاة المرحوم إدریس السالوي 
personne humaine: travaux dédiés a la mémoire de Driss Slaoui  /توفیق , دمحم بنونة

مؤسسة الملك عبد العزیز آل سعود للدراسات : الدار البیضاء  - . فاطمة الزھراء ازریول, بوعشرین
  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2001, اإلسالمیةوالعلوم اإلنسانیة

 998197319×ك .م.د.ر



244/01-341-1 

  بلودنین ، أحمد   .4888
الجزائر  - . أحمد بلودنین] / نص مطبوع[الدستور الجزائري وإشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة اإلنتقالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 261 -. 2013, دار ھومة للنشر والتوزیع: 
 9789961657492ك .م.د.ر - . 256 - 249. : ? -. ?: ???????????? 

648/01-342-1, 648/02-342-1 

  بلودنین، أحمد   .4889
جامعة : المدیة  -. أحمد بلودنین] / نص مطبوع[األزمة السیاسیة في الجزائر و تضخم اللجان الوطنیة لإلصالح 

  .سم30; . و 303 -. 2007/2006, الدكتور یحیى فارس
 ?????? :??????? ???? ?????? :303 ? .?????????????? :?. - ? :.2-14 

T. 342-01/01 

  بلمخطار، سوھیلة   .4890
فطیمة , سوھیلة بلمخطار] / نص مطبوع[الدولة القانونیة وسلطات القاضي اإلداري في تكریسھا في الجزائر 

. سم 21× . سم 30; . و 92 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. فراح
  .قرص مضغوط+ 
???????????? :? .- ? :.83 - 89.  

 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-326/01, M. 343-326/02 

  بھنس، یاسر حسین   .4891
, وزیعمركز الدراسات العربیة للنشر والت: مصر  - . یاسر حسین بھنس] / نص مطبوع[الجرائم الضریبیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 319 -. 2015
 9789776504349ك .م.د.ر - . 313 - 309.: ? -.?: ????????????

1065/01-345-1, 1065/02-345-1 

  بلمصطفاوي، نسیمة   .4892
كلیة . : المدیة -. نسیمة بلمصطفاوي] / نص مطبوع[الوصیة بین الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 94 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(لعلوم السیاسیة الحقوق وا
???????????? :? .-? :.82 - 86.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ل م د  -ماستر

M. 346-520/01, M. 346-520/02 

  د بالل ، دمحم محمو  .4893
. : المدیة -. دمحم محمود بالل; أبوبكر یعیش] / نص مطبوع. [التفویض اإلداري كأسلوب لعدم التركیز اإلداري

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و109 -. 2014/2015, ]ن.د[
 ???????????? :? .- ? : .102 - 106  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-128/01, M. 343-128/02 

  بالل ، بوجمعة   .4894
. : المدیة  -. بوجمعة بالل; عمارة سلیمان] / نص مطبوع. [آلیات إدارة الملكیة المشتركة في التشریع الجزائري 



  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 79 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
???????  :? .- ? : .68 - 71  ???????????? :? . - ? : .73 - 76  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-414/01, M. 346-414/02 

  بالل ، صابري   .4895
جامعة یحي فارس : المدیة  -. صابري بالل; زناتي إیمان] / نص مطبوع[حمایة الغابات في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 94 -. 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة (
 ???????????? :? .- ? : .78 - 88  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-472/01, M. 346-472/02 

  بالل، أسماء   .4896
كلیة الحقوق : الجزائر  -. دنیة نوارات, أسماء بالل] / بوعنص مط[عقد اإلمتیاز كأسلوب لتسییر المرفق العام 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 88 -. 2019/2018, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .83 - 89  

 2019/2018: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-324/01, M. 343-324/02 

  بالل، مشنتل   .4897
جامعة یحي : المدیة  -. مشنتل بالل; عبدون صالح] / نص مطبوع[التطبیق الجنائي للقانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و75 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.71 - 75  

 2016/2015: المدیة : قات دولیة قانون دولي وعال: ماستر 

M. 341-92/01, M. 341-92/02 

  بالل، أسامة   .4898
جامعة . : المدیة -. أسامة بالل; عبد الرؤوف صالحي] / نص مطبوع[المسؤولیة اإلداریة عن أعمال الشرطة 

  .رص مضغوطق. + سم 30× . سم 21; . و 55 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .- ? :.50 - 52.  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-286/01, M. 343-286/02 

  بالل، قویدر اعمر   .4899
: المدیة  -. قویدر اعمر بالل; عمیري عبد الرزاق] / نص مطبوع[التعویض عن أضرار األعمال المادیة لإلدارة 

قرص . + سم30×.سم21; . و78 -. 2016/2015, )لیة الحقوق والعلوم السیاسیةك(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.71 - 73  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-228/01, M. 343-228/02 

  بالوي ، عزیز   .4900
 -المدیة  -. عزیز بالوي/ الوالیة نموذجا :  ]نص مطبوع[النظام القانوني لتسییر میزانیة الھیئات المحلیة 

× . سم 21; . إیض. : و 69 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر



  .قرص مضغوط. + سم 31
 ???????????? :? .- ? : .62 - 66  

 2022/2021) : عة یحي فارسجام( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-506/01 

  بالمین كریمة   .4901
, ]ن.د: [المدیة  -. بالمین كریمة; سراب قاضي] / نص مطبوع[كسب الملكیة العقاریة باإللتصاق 

  .سم 21× سم  30; . و 82 - . 2009/2010
????? ????????????  

 2009/2010) : الحقوقكلیة (جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-23/01 

  بالمین، یحي   .4902
 -. یحي بالمین; الحسین شنوفي; جمال قالون] / نص مطبوع[مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري 

قرص . + سم21×.سم31; . و73 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-272/01 

  بناد ، أحمد   .4903
كلیة : الجزائر  - المدیة  -. أحمد بناد; دمحم مرازي] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لمعالجة اإلفالس البنكي 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إبض. : و 75 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .68 - 72  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-153/01 

  بناي، مریم بو خالفة   .4904
: المدیة الجزائر  - . قبور إبتسام, مریم بو خالفة بناي] / نص مطبوع[ مبدأ التفرید العقابي في التشریع الجزائري

قرص . + سم30.سم21; . إیض. : و92 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

????????????:?.- ? :84-88.  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-251/01 

  بالیفي ، جیھان   .4905
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. جیھان بالیفي; سامیة العمري] / نص مطبوع[اإلثبات في المنازعات اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم 21; . إیض. : و 74 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
????????? ??? :? .- ? : .67 - 71  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-448/01, M. 343-448/02 



  تمار، فایزة   .4906
: لمدیة ا -. فایزة تمار] / نص مطبوع[ضمانات المتھم أثناء التحقیق اإلبتدائي في ظل قانون اإلجراءات الجزائیة 

قرص . + سم 30× سم 21; . و 75 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.68 - 71.  
 2017/2016. : المدیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-46/01, M. 345-46/02 

  بالش ، أمینة   .4907
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. أمینة بالش; فضیلة العوفي] / نص مطبوع[للمحل التجاري الحمایة القانونیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .71 - 76  

 2020/2019) : جامعة المدیة(ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسی: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-84/01, M. 658-84/02 

  شوقي , بناسي  .4908
دراسة مقارنة بأحكام الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[أحكام عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري 

; . إیض. : ص 450 -. 2009, دار ھومة: الجزائر  -. شوقي بناسي/  -الفرنسي والمصري - والقوانین الوضعیة 
  .سم 24

 9789961652695ك .م.د.ر - . 441 - 439.: ? -. ?: ????????????

1123/01-346-1, 1123/02-346-1 

  تناغو ، سمیر   .4909
دراسة متعمقة في فلسفة القانون لطلبة معھد البحوث والدراسات العربیة بجامعة ] : ( نص مطبوع[جوھر القانون 
 24; . إیض. : ص 180 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. ناغوسمیر ت) / الدول العربیة 

  .سم
 9789777530088ك .م.د.ر

189/01-340-1, 189/02-340-1 

  سمیر عبد السید , تناغو  .4910
/ ... حقوق اإلمتیاز - الرھن الحیازي  - حق اإلختصاص  - الرھن الرسمي ] : نص مطبوع. [التأمینات العینیة

  .سم24; . إیض. : ص374 -. 2000, )د ن. : (اإلسكندریة -. سمیر عبد السید تناغو
 ???????????? :? .- ? : .359 - 363 

177/01-346-1, 177/02-346-1 

  سمیر عبد السید , تناغو  .4911
 -حیازي الرھن ال - حق اإلختصاص  -الرھن الرسمي  -الكفالة ] : نص مطبوع[التأمینات الشخصیة و العینیة 

الكتب ( - . سم24; . ص 470 - . 1996, منشأة المعارف: القاھرة  -. سمیر عبد السید تناغو/ حقوق اإلمتیاز 
 ).القانونیة

701/01-346-1, 701/02-346-1 

  سمیر عبد السید , تناغو  .4912
 -. سید تناغوسمیر عبد ال... / شرح أحكام عقد البیع على ضوء آراء الفقھاء ] : نص مطبوع. [عقد البیع



  .سم 23; . إیض. : ص 448 -). ت.د(, الفنیة للطباعة والنشر. : اإلسكندریة
 ????? :? .- ? : .422  - 431  ??????????? :? .- ? : .433- 435. 

87/01-346-1, 87/02-346-1 

  سمیر عبد السید , تناغو  .4913
 - . 1999, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. غوسمیر عبد السید تنا] / نص مطبوع[النظریة العامة في اإلثبات 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 216

363/01-347-1, 363/02-347-1 

  سمیر عبد السید , تناغو  .4914
سمیر / نحن نبحث عن التفرقة بین العدل في ذاتھ، والعدل داخل المجتمع ] : نص مطبوع[النظریة العامة للقانون 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 805 -. 1999, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد السید تناغو
 0157103977ك .م.د.ر - . 783 - 769.: ? -? : ????????????

50/01-340-1, 50/02-340-1 

  سمیر عبد السید , تناغو  .4915
القانون  - اإلثراء بال سبب  -مشروع العمل غیر ال -اإلدارة المنفردة  - العقد ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 

, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. سمیر عبد السید تناغو.... / مصدران جدیدان لإللتزام الحكم 
  .سم 25; . إیض. : ص 585 -. 2009

 977039590ك .م.د.ر

1050/01-346-1, 1050/02-346-1 

  بلة ، إیمان   .4916
جامعة . : المدیة -. إیمان بلة; سمیر غفاري; نریمان عوفي] / نص مطبوع. [ة لحقوق اإلنسانآلیات الحمایة الدولی

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 54 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-19/01 

  تحي ف, بو لعراس  .4917
مجلة دوریة أكادیمیة نصف سنویة محكمة تھتم بمختلف ] : نص مطبوع[العدد األول : دراسات قانونیة و سیاسیة 

 -. 2016, المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة: الجزائر  -. فتحي بو لعراس/ المجاالت القانونیة و السیاسیة 
  .سم21; . إض. : ص245

 العدد األول: ة و سیاسیة دراسات قانونی=  25077287د .م.د.ر

1/01 340- 39ع /p, 1/02 340-39ع /p 

  بو ترعة،رانیة   .4918
 01- 06األحكام الموضوعیة و اإلجرائیة لجریمة إستغالل النفوذ في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 

-2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -. رانیة بو ترعة] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و77 -. 2022

???????????? :?.- ?.67-72.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M .345-239/01 



  بو یوسفي، عادل   .4919
: المدیة  -. عادل بو یوسفي; سمیر غفاري] / نص مطبوع[دولي المعاصر حظر استخدام القوة في القانون ال

  .قرص مضغوط. + سم 30; . و 60 - . 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس
 ?????? :???? ???? 

M. 341-66/01, M. 341-66/02 

  بو رقعة، حلیمة   .4920
. فریال حسناوي, حلیمة بو رقعة] / نص مطبوع[یھ جریمة الدخول إلي نظام المعالجة االلیة للمعطیات و البقاء ف

; . إیض. : و69 -]. ت.د[, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

???????????? :? .-  ? :60-65  
 )عة یحي فارسجام( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-259/01 

  بو طیب، نسرین لویزة   .4921
المدیة الجزائر  -. سمیة بن إبراھیم, نسرین لویزة بو طیب] / نص مطبوع[الخبرة القضائیة أمام محكمة الجنایات 

. + سم30×.سم21; . إیض. : و77 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .وطقرص مضغ

???????????? :? .- ? : .61-66 .??????? :? .-?: .69-73  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-269/01 

  أحسن , بو سقیعة  .4922
األشخاص و الجرائم ضد األموال الجرائم ضد : الجزء األول] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الجنائي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2003, دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع. : الجزائر -. أحسن بو سقیعة/ 
 9961666720ك .م.د.ر

265.1/01-345-1, 265.1/02-345-1 

  بو عكاشة ، بوعالم   .4923
 -. بوعالم بو عكاشة] / نص مطبوع[الجزائري النظام القانوني للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في التشریع 

 21; . إیض. : و 63 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-532/01 

  بولنوار، وسام   .4924
وسام ; نورة لزرق; حمزة فرقاني] / نص مطبوع[دولیا، إقلیمیا، عربیا : الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتھا 

. + سم21× .سم 30; . و 56 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. بولنوار
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : انس لیس

M. 341-25/01 



  بولوصیفة عبد العزیز   .4925
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة - . بولوصیفة عبد العزیز] / نص مطبوع[الحمایة المدنیة للعالمة التجاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 90 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.82 - 85.  

 2017/2016. : المدیة: قانون األعمال : ماستر 

M. 658-30/01, M. 658-30/02 

  بولمعالي، نذیر   .4926
بحث في برنامج الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث ] : نص مطبوع[جرائم الفساد وأثرھا على النشاط اإلداري 

 24; . إیض. : ص256 -. 2013, مخبر السیادة و العولمة: المدیة  - . سھام بن دعاس, نذیر بولمعالي/ جامعي ال
  .سم

 9789947918227ك .م.د.ر - . 251-253.: ?-.?: ???????????? 

1008/01-345-1, 1008/02-345-1 

  بوناب، میلود   .4927
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . میلود بوناب] / نص مطبوع. [حمایة المرأة إبان النزاعات المسلحة

  .سم 31×.سم21; . و 191 - . 2012/2011, ).الحقوق
????????????.  

 2012/2011. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-33/01, T. 341-33/02 

  دینیس , توماس  .4928
دار : القاھرة  -. دینیس توماس) / دراسة مقارنة : (] نص مطبوع[المبادئ األساسیة في القانون الدستوري 

  .سم 23; . إیض. : ص  439 -. 2008, الكتاب الحدیث
 977575831401ك .م.د.ر

349/01-342-1, 349/02-342-1 

  أحمد دمحم , بونة  .4929
: اإلسكندریة  -. أحمد دمحم بونة/ النصوص الكاملة ] : نص مطبوع[النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 349 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث
 9774380478ك .م.د.ر

606/01-341-1, 606/02-341-1 

  أحمد دمحم , بونة  .4930
 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث) : ت.د( -. أحمد دمحم بونة] / نص مطبوع[بحوث في القانون الدولي الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 167
 9774380467ك .م.د.ر -. 167 -165.: ? ? : ????????????

632/01-345-1, 632/02-345-1 

  أحمد دمحم , بونة  .4931
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أحمد دمحم بونة] / نص مطبوع[میثاق االمم المتحدة و منظمة العدل الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص  70 -. 2009, الحدیث
 9774380436ك .م.د.ر



560/01-341-1, 560/02-341-1 

  أحمد دمحم , بونة  .4932
المكتب : اإلسكندریة  -. أحمد دمحم بونة] / نص مطبوع[إتفاقیة الحصانات و اإلمتیازات الدبلوماسیة لالمم المتحدة 

  .سم 24; . إیض. : ص 126 -. 2009, الجامعي الحدیث
 9774380483ك .م.د.ر

554/01-341-1, 554/02-341-1 

  دمحم بن أحمد , بونبات  .4933
/ دراسة شاملة لواقع العقار وللحقوق العینیة علي ضوء التشریع المغربي ] : نص مطبوع[الحقوق على العقارات 

 -. سم 24; . إیض. : ص 176 - . 2008, المطبعة والوراقة الوطنیة: المغرب  -. 1.ط - . دمحم بن أحمد بونبات
  ).2009سنة  17 سلسلة آفاق القانون رقم(

 ???????????? : ?-  ? :169 - 173 

1027/01-346-1, 1027/02-346-1 

  بولبداوي ، عبد القادر   .4934
عبد القادر ; دمحم نقاب] / نص مطبوع[النظام القانوني للمضائق البحریة بین سیادة الدول وحریة المالحة 

. : و 61 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر - المدیة  -. بولبداوي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .53 - 57  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-193/01 

  تومي ، مریم   .4935
دار الكتاب : القاھرة  -. 1.ط - . مریم تومي] / نص مطبوع[للملكیة المشتركة في الجزائر النظام القانوني 

  .سم 24; . إیض. : ص 260 -. 2014, الحدیث
 9789773505752ك .م.د.ر - . 253 - 231. : ? -. ?: ???????????? 

221/01-343-1, 221/02-343-1 

  تومي ، بالل   .4936
بالل ; فؤاد بن خاوة] / نص مطبوع[ 373/20للموظف في ظل المرسوم التنفیذي الوضعیات القانونیة األساسیة 

. : و 68 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . تومي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ????????????:? .- ? : .53 - 57  ???????:? .- ? : .58 - 68  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-533/01 

  تومي ، یحي   .4937
كلیة . : الجزائر -. یحي تومي] / نص مطبوع[جرائم اإلعتداء ضد األفراد باستخدام تكنولوجیا اإلعالم واإلتصال 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 300 - . 2018/2017, )1-جامعة الجزائر(الحقوق 
 ???????????? :? .- ? : .280 - 292  

 2018/2017) : 1جامعة الجزائر (كلیة الحقوق : القانون الجنائي : دكتوراه 

T. 345-08/01, T. 345-08/02 



  تومي ،حمیدة   .4938
جامعة الدكتور : المدیة  -. حمیدة تومي; اسميمریم ق] / نص مطبوع[السندات الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة 

  .قرص مضغوط+ سم  21×.سم 31; . و 58 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-279/01 

  جیمس إ , بوند  .4939
الجمعیة المصریة : القاھرة  -. 1.ط -. ھبة نایف مرسى, جیمس إ بوند] / ص مطبوعن[أساس إصدار األحكام 

  .سم24; غالف ملون . : ص 112 -. 1998, لنشر المعرفة والثقافة العالمیة
 0149120510ك .م.د.ر

392/01-347-1, 392/02-347-1 

  تومي، نبیل   .4940
كلیة الحقوق : الجزائر  -. سارة بن علوان, یل تومينب] / نص مطبوع[دور النیابة العامة في قضایا األسرة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 500 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
??????? :? . - ? :.58  .???????????? :? .- ? :.494 - 497.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ماستر 

M. 346-502/01, M. 346-502/02 

  تومي، حسینة   .4941
جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  -. حسینة تومي] / نص مطبوع[التنظیم الھیكلي لمجمع الشركات 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 61 - . 2018/2017, )یحي فارس
???????????? :? .? :.54 - 57.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-44/01, M. 658-44/02 

  تومي، عبد القادر   .4942
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر : الجزائر  -. مالحي علي, عبد القادر تومي/  Alhikma] = نص مطبوع[الحكمة 

  .سم 24; . یضإ. : ص 327 -. 2012, والتوزیع
 2012, 10.ع, المحكمة: في 

10/01 340-68- ع /P, 10/02 340- 68-ع /P 

  أیوب , بولین انطوینوس  .4943
أیوب بولین / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تحدیات شبكة األنترنت على صعید القانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص168 - . 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. انطوینوس
 9789953462745ك .م.د.ر

303/01-341-1 

  بولدوم ، كمال   .4944
 -. كمال بولدوم; إلھام سلیماني] / نص مطبوع[إلتزامات الموظف من وجھة نظر أخالقیات الوظیفة العمومیة 

× . سم 21; . إیض. : و 72 - . 2021/2020, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط. + سم31



 ??????????? :? .- ? : .65 - 69  
 2021/2020) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-460/01, M. 343-460/02 

  بولدوم، رزیقة   .4945
. رزیقة بولدوم; مریم بن بحة;  بلعربيدمحم] / نص مطبوع[اإلجراءات المیدانیة في عملیة المسح العام لألراضي 

قرص . + سم 21× .سم 30; . و 85 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -
  .مضغوط

????????????  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-329/01 

  قي بوھدة ، شو  .4946
. : المدیة -. شوقي بوھدة] / نص مطبوع[نظام الرقابة للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 129 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.117 - 125  
 .2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ة ومؤسسات دول: ل م د  -ماستر

M. 343-407/01, M. 343-407/02 

  بوھدة ، فطیمة   .4947
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. فطیمة بوھدة] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للمتعاملین بالشیك 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض:  .و 64 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .62 - 64  ??????? :? . - ? : .65  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-194/01, M. 345-194/02 

  دمحم قدور , بومدین  .4948
دار : عمان  -. 1.ط -. دمحم قدور بومدین] / نص مطبوع[ان بین السلطة الوطنیة والسلطة الدولیة حقوق اإلنس

  .سم 24; . إیض. : ص 226 -. 2010, الرایة للنشر والتوزیع
 9789957544010ك .م.د.ر - . 226 - 215: ?  -? : ???????????? 

655/01-341-1, 655/02-341-1 

  بومدین، دمحم   .4949
كلیة الحقوق : الجزائر  - . عمر شعبان, دمحم بومدین] / نص مطبوع[التأدیبي في قانون العمل الجزائري  التسریح

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 93 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.86 - 91.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-336/01, M. 343-336/02 

  بومدین، فھیمة   .4950
: المدیة  -. فھیمة بومدین; إیمان خلیفي] / نص مطبوع[القوة القاھرة والظروف الطارئة في القانون المدني 

قرص . + سم 30× .سم 21; . و 71 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط



???????????? :? .-? :.65 - 67.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-481/01, M. 346-481/02 

  بولحیة ، شھیرة   .4951
 -. ولحیةشھیرة ب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري 

  .سم25; . إیض. : ص182 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة 
 9789773287190ك .م.د.ر - .  162 - 133. :? - . ?: ??????????? .  132- 127.: ? -. ?: ??????? 

768/01-341-1, 768/02-341-1 

  بولحیة، إبراھیم   .4952
] / نص مطبوع[عملھ  - تنظیمھ  -تأسیسھ : المغرب العربي مجلس الشورى إلتحاد , منشورات مجلس األمة

  .سم 23; . إیض. : ص 253 -. 2006, المؤسسة الوطنیة لإلتصال والنشر والتوزیع: الجزائر  -. إبراھیم بولحیة
 2006, مجلس الشورى إلتحاد المغرب العربي: في 

23/01-340/P, 23/02-340/P 

  بولحیة، شھیرة   .4953
كلیة الحقوق : الجزائر  -. شھیرة بولحیة] / نص مطبوع[توریة للمتھم في مرحلة المحاكمة الضمانات الدس

  .سم 21× .سم 30; . و 410 -. 2016/2015, )جامعة بسكرة( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.352 - 387.  

 2016/2015) : جامعة بسكرة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون عام : دكتوراه 

T. 347-10/01 

  بولیق فاطمة الزھراء   .4954
; . و 77 -. 2009/2010, ]ن.د: [المدیة  - . بولیق فاطمة الزھراء; خیرة مشیر] / نص مطبوع[البیع باإلیجار 

  .سم21×سم30
???????????? :?????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-36/01 

  بولیق، فاطمة الزھراء   .4955
, ]ن.د: [المدیة  -. فاطمة الزھراء بولیق] / نص مطبوع[استثمار األمالك العقاریة الوقفیة في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم30; . و 107 - . 2012/2011
????????????:  

 2012/2011) : الحقوق كلیة( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-161/01, M. 346-161/02 

  بولریاح، أنیسة   .4956
. : المدیة - . خدیجة بوسھوة, أنیسة بولریاح] / نص مطبوع[النظام القانوني لتسییر العقار الصناعي في الجزائر 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 90 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :83 - 90.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر



M. 346-514/01, M. 346-514/02 

  . بولریاح، عائشة  .4957
. : المدیة -. بولریاح. عائشة; حمیدي أمینة] / نص مطبوع. [النظام القانوني لناظر الوقف في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 98 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-238/01, M. 346-238/02 

  بولس ، جان   .4958
 -. كمیل حبیب, روك أنطون مھنا, جان بولس] / نص مطبوع[اإلدارة والمال  أخالقیات المھن واألعمال في

  .سم 20; . إیض. : ص 366 -. 2016, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط
 9789953030258ك .م.د.ر -. 352 -  349. : ? -. ?: ????????????  348 - 331. : ? -. ?: ??????? 

259/01-344-1, 259/02-344-1 

  بولصنام ، ناجي   .4959
. : المدیة - . ناجي بولصنام; نعیمة مكي] / نص مطبوع[ 2020السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 81 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2021/2020) : جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-438/01, M. 343-438/02 

  بولصنام ، دمحم   .4960
نص [المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247/15عقد المناولة في ظل المرسوم الرئاسي 

. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق . : المدیة - . دمحم بولصنام; البشیر ھامل] / مطبوع
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 64 -

??????? :? . - ? : .55 - 59  ???????????? :? .- ? : .60 - 63  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-424/01, M. 343-424/02 

  بولصنام ، دمحم إبراھیم حمزة   .4961
 - . دمحم إبراھیم حمزة بولصنام; دمحم بومدین بن موسى] / نص مطبوع[تنفیذ المیزانیة في المؤسسات التربویة 

 21; . إیض. : و 75 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة 
  .رص مضغوطق. + سم 31× .سم

 ??????? :? .- ? : .68 - 69  ???????????? :? . - ? : .70 - 73  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-505/01 

  بومزونة، فتیحة   .4962
; . و 108 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  - . فتیحة بومزونة] / نص مطبوع[الوقف في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم30
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحى فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-191/01, M. 346-191/02 



  تونسي ، مروان   .4963
جامعة یحي فارس : المدیة  -. مروان تونسي] / نص مطبوع[دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و103 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? :.92 - 98  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-282/01, M. 343-282/02 

  بن عامر , تونسي  .4964
دیوان : الجزائر  -. نعیمة عمیمر, بن عامر تونسي] / نص مطبوع[قانون الدولي العام محاضرات في ال

  .سم 22; . إیض. : ص 312 -. 2010, المطبوعات الجامعیة
 9789961013168ك .م.د.ر -. 305-306.: ? ?: ????????????

433/01-341-1, 433/02-341-1 

  بن عامر , تونسي  .4965
: الجزائر  -. بن عامر تونسي] / نص مطبوع[ي ضوء القانون الدولي المعاصر أساس المسؤولیة الدولیة ف

  .سم24; . ص297 - . ت-د, منشورات حلب
????????????:?265-292?. 

1-341-1242/01 

  حسین , تونسي  .4966
دار : الجزائر  -. حسین تونسي/ دراسة تطبیقیة حول عقد البیع و عقد المقاولة ] : نص مطبوع[إنحالل العقد 

  .سم22; غالف ملون و مصور . : ص 144 -. 2007, الخلدونیة
 0196529961978ك .م.د.ر - . 138 - 135: .?.? : ???????????? 

819/01-346-1, 819/02-346-1 

  تونسي، صبرینة   .4967
. 2016, ونیةمكتبة الوفاء القان: القاھرة  - . صبرینة تونسي] / نص مطبوع[الجریمة البیئیة في القانون الجزائري 

  .سم 25; . إیض. : ص 211 -
 9789777531252ك .م.د.ر - . 206 - 185.: ? -.?: ????????????

1067/01-345-1, 1067/02-345-1 

  میشال , بونشیر  .4968
, دار القصبة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . دمحم أرزقي نسیب; میشال بونشیر] / نص مطبوع[مدخل للقانون 

  .سم 22; . إیض: . ص 144 -. 2004
 6450649961ك .م.د.ر

109/01-340-1, 109/02-340-1 

  عمار , بومزراق  .4969
. إیض. : ص 110 - . ت.د, مطبعة الشھاب: الجزائر  -. عمار بومزراق] / نص مطبوع[المبسط في طرق النفیذ 

 .سم 24; 

653/01-347-1, 653/02-347-1 



  نذیر , بومعالي  .4970
الجزائر  - . نذیر بومعالي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایتھ في النظم الوضعیة و اإلسالم حق الحیاة و سبل 

  .سم 24; . ص 191 -. 2005, قصر الكتاب: 
 996174957×ك .م.د.ر

243/01-345-1 

  بونعجاتي ، وافیة   .4971
الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة. : المدیة -. وافیة بونعجاتي] / نص مطبوع[جریمة التعذیب لإلقرار بالتھمة 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 77 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-185/01, M. 345-185/02 

  بومعیزة ، سعید   .4972
 -البلیدة  -. خالد بوشمة; حلیم رامي, سعید بومعیزة] / نص مطبوع[لقانونیة والسیاسیة مجلة البحوث والدراسات ا

مجلة ( -. سم 24; . إیض. : ص 283 -. ه 1436محرم / م  2014نوفمبر , جامعة لونیسي علي: الجزائر 
  ).6.ع; البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة 

 القانونیة والسیاسیة مجلة البحوث والدراسات=  21701725د .م.د.ر

6/01 340-39 - ع  /P 

  بومعیزة، جابر   .4973
. 2014, دار الجامعة الجدیدة: الجزائر  - . جابر بومعیزة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[انقضاء العقوبة بالتقادم 

  .سم 24; . إیض. : ص 171 -
 9776410275ك .م.د.ر -. 157-167.:?-.?: ????????????

1020/01-345-1, 1020/02-345-1 

  بولعراس ، جمال   .4974
جامعة یحي : المدیة  - . جمال بولعراس; عبد القادر عدول] / نص مطبوع[جرائم الصرف في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 117 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .106 - 114  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-54/01, M. 345-54/02 

  بولعراس ، سعید   .4975
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. سعید بولعراس; صالح بشوش; مولود خشیش] / نص مطبوع. [الحجز العقاري

  .مضغوطقرص . + سم 21× سم  31; . و 67 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-296/01 

  بولعراس، جمال   .4976
 -. جمال بولعراس; بشري بوزیدي; حكیمة سلیماني] / نص مطبوع[األمالك الشاغرة في القانون الجزائري 

قرص . + سم 21× .سم 31; . و 86 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط



????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-326/01 

  بومعزة، بشیر   .4977
] : وعنص مطب. [وترقیة صورة الجزائر في الخارج......مساھمة في تعزیز المنظومة القانونیة : الدورة األولى

, مجلس األمة. : الجزائر -. بشیر بومعزة". / تنتظرنا مشاریع قوانین تحتاج إلى إبداع : " السید بشیر بومعزة 
  ).01: العدد ; مجلس األمة ( - . سم 30; . إیض. : ص 52 -. 1998سبتمبر 

 تحدیث مستمر

1/01 340-27- ع /P 

  . بلباھي، بن عزوز  .4978
. بن عزوز; مسعودي. أمین] / نص مطبوع. [األخطاء الشخصیة والمرفقیة التعویض عن األضرار الناجمة عن

. + سم 21× .سم 31; . و 46 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . بلباھي
  .قرص مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-29/01 

  توامي، رشیدة   .4979
كلیة ( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . رشیدة توامي; سعاد بوزینة] / نص مطبوع[إستقااللیة القضاء 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و44 - . 2013/2012, )الحقوق
???????????:  

 2013/2012) : الحقوقكلیة ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 343-55/01 

  بواھي، فائزة   .4980
; بھیة عثماني] / نص مطبوع[النظام القانوني إلدماج األراضي الفالحیة ضمن القطاع العمراني في الجزائر 

 21; . و 112 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة - . فائزة بواھي
  .قرص مضغوط. + سم30× . سم

???????????? :? .- ? :.102 - 109.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-490/01, M. 346-490/02 

  بوالشعیر ، سعید   .4981
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. سعید بوالشعیر] / نص مطبوع[المجلس الدستوري في الجزائر 

  .سم 24; . إیض: . ص 167 -. 2012
 9789961015940ك .م.د.ر - . 166 - 165. : ? -. ?: ????????????

645/01-342-1, 645/02-342-1 

  سعید , بوالشعیر  .4982
 - النظریة العامة للدولة والدستور :الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة 

. : ص 224 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . 3.ط -. عیرسعید بوالش/ طرق ممارسة السلطة 



  .سم24; . إیض
 7036609961ك .م.د.ر - .  310 - 305.: ? -. ?: ??????????? . 

60.1/01-342-1, 60.1/02-342-1 

  سعید , بوالشعیر  .4983
طرق ممارسة السلطة  - النظم السیاسیة : الجء الثاني] : نص مطبوع[القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة 

  .سم24; . إیض . : ص 312 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 7.ط - . سعید بوالشعیر.... / 
 5036709961ك .م.د.ر - .  300- 295.:? - . ?: ???????????? . 

60.2/01-342-1, 60.2/02-342-1 

  بوالشعیر، سعید   .4984
و  1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ي ] : نص مطبوع[سي الجزائري النظام السیا

 307 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: بن عكنون  -. 02.ط - . سعید بوالشعیر/ الجزء األول :  1976
  .سم22; . إیض. : ص

 9789961016220ك .م.د.ر - .  302 - 291. : ?. ?: ??????????? 

625.1/01-342-1, 625.1/02-342-1 

  بوالشعیر، سعید   .4985
الجزء :  1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ي ] : نص مطبوع[النظام السیاسي الجزائري 

; . إیض. : ص 429 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: بن عكنون  -. 02.ط -. سعید بوالشعیر/ الثاني 
  .سم22

 9789961016237ك .م.د.ر -.  425 -  417. :?. ?: ? ??????????

625.2/01-342-1, 625.2/02-342-1 

  بوالشعیر، سعید   .4986
السلطة  - 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ] : نص مطبوع[النظام السیاسي الجزائري 

 470 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: ن بن عكنو -. 02.ط - . سعید بوالشعیر/ الجزء الثالث : التنفیذیة 
  .سم22; . إیض. : ص

 9789961016244ك .م.د.ر - .  464 - 457. : ?. ?: ??????????? 

625.3/01-342-1, 625.3/02-342-1 

  بوالشعیر، سعید   .4987
, الجامعیةدیوان المطبوعات : الجزائر  -. سعید بوالشعیر] / نص مطبوع[المجلس الدستوري في الجزائر 

  .سم 24; . ایض. : ص 364 -. 2017
 9789961020494ك .م.د.ر - . 359 - 355.:  -. ?: ????????????

496/01-342-1, 496/02-342-1 

  توات ، علي   .4988
من قانون  29دراسة تفسیریة لنص المادة ] : نص مطبوع[حكم الوقف المعلق على شرط في التشریع الجزائري 

. إیض. : و 72 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. تعلي توا/ األوقاف 
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; 

 ???????????? :? .- ? : .65 - 69  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر



M. 346-585/01, M. 346-585/02 

  تواتي ، سھیلة   .4989
كلیة . : المدیة -. سھیلة تواتي] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمشتري في عقد بیع العقار بناء على التصامیم 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 352 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .320 - 338  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د دكتوراه  -

T. 346-64/01, T. 346-64/02 

  بطاھر , تواتي  .4990
الدیوان : الجزائر  - . 1.ط -. بطاھر تواتي/  l'assistance judiciare] = نص مطبوع[المساعدة القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2003, ال التربویةالوطني لألشغ
 9961410300ك .م.د.ر - . 110. : ?: ???????????? 

197/01-347-1, 197/02-347-1 

  بطاھر ,تواتي  .4991
/ في التشریع الجزائري والمقارن ] : نص مطبوع[الخبرة القضائیة في األحوال المدنیة والتجاریة واإلداریة 

  .سم 22; . إیض. : ص 212 -. 2003, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. 1.ط -. بطاھر تواتي
 ???????????? :? :.203. 

200/01-347-1, 200/02-347-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4992
دار الفكر . : اإلسكندریة -. حسنین المحمدي بوادي/ مواجھتھ ... أسبابھ ] : نص مطبوع[اإلرھاب الفكري 

 .سم 25; . إیض. : ص 124 -. 2006, معيالجا

242/01-345-1, 242/02-345-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4993
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. حسنین المحمدي بوادي/ الخطر القادم ] : نص مطبوع[إرھاب األنترنت 

 .سم 24; . إیض. : ص 129 -. 2006, الجامعي

454/01-345-1, 454/02-345-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4994
دار الفكر : اإلسكندریة  -. حسنین المحمدي بوادي] / نص مطبوع[اإلرھاب الدولي بین التجریم و المكافحة 

  .سم24; . إیض. : ص180 -. 2004, الجامعي
. 

179/01-341-1, 179/02-341-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4995
دار : اإلسكندریة  -. 1. ط - . حسنین المحمدي بوادي] / نص مطبوع[حقوق المرأة بین اإلعتدال و التطرف 

  .سم24; . إیض. : ص 292 -. 2005, الفكر الجامعي
 9773790215ك .م.د.ر

221/01-341-1, 221/02-341-1 



  حسنین المحمدي , بوادي  .4996
 -. 2007, ر الفكر الجامعيدا: القاھرة  -. حسنین المحمدي بوادي/ لغة الدمار ] : نص مطبوع[اإلرھاب النووي 

  .سم 24; : إیض. : ص152
. ??????? :? - ? :137-145 

306/01-341-1, 306/02-341-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4997
, دار المطبوعات: االسكندریة  - . حسنین المحمدي بوادي] / نص مطبوع[اإلرھاب الدولى تجریما و مكافحة 

  .سم24; . إیض. : ص 190 -. 2007
 3111388977ك .م.د.ر

204/01-341-1, 204/02-341-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4998
: اإلسكندریة  - . حسنین المحمدي بوادي] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرھاب و سندان الغرب 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 - . 2004, دار الفكر الجامعي
 9773790193ك .م.د.ر -. 111-187: ? - ?: ??????? .

123/01-341-1, 123/02-341-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .4999
... بصمة المخ - بصمة الصوت  -بصمات األصابع ] : نص مطبوع[الوسائل العلمیة الحدیثة في اإلثبات الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. حسنین المحمدي بوادي/ 
 9770395862ك .م.د.ر

670/01-345-1, 670/02-345-1 

  حسنین المحمدي , بوادي  .5000
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . حسنین المحمدي بوادي] / نص مطبوع[العالم بین اإلرھاب والدیموقراطیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2007

345/01-341-1 

  تواق، ضاویة   .5001
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. ضاویة تواق] / نص مطبوع. [ة الجنائیة الدولیةإجراءات التقاضي أمام المحكم

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و124 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .118 - 121  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-43/01, M. 341-43/02 

  عبد المھدي , بواعنة  .5002
عبد المھدي / التشریع الصحي و المسؤولیة الطبیة ] : نص مطبوع[إدارة المستشفیات و المؤسسات الصحیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2003, دار الحامد للنشر و التوزیع. : عمان -. 1.ط - . بواعنة
 9957320288ك .م.د.ر -. 283 - 189.: ? -? : ???????  284.: ? -? : ????????????

210/01-345-1, 210/02-345-1 



  بوذینة ، نصیرة   .5003
 -. نصیرة بوذینة; وسام عیدات] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على البیئة في قانون العقوبات الجزائري 

 31×  .سم 21; . إیض. : و 65 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :58- 60  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-135/01, M. 345-135/02 

  سلمان , بوذیاب  .5004
الموجب و المسؤولیة  - الحق -في القانون  دراسة نظریة و تطبیقات عملیة] : نص مطبوع[مبادئ القانون المدني 

; غالف ملون . : ص 368 -. 2003, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت  - . 1.ط -. سلمان بوذیاب/ 
  .سم24

 6494279953ك .م.د.ر -. 361:? -?: ???????????? 

491/01-347-1, 491/02-347-1 

  سلیمان , بوذیاب  .5005
/ النظریة العامة للشركات  -المؤسسة التجاریة  - التجارة و التاجر] : نص مطبوع[مبادئ القانون التجاري 

غالف . : ص274 -. 2003, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع: بیروت  -. سلیمان بوذیاب
  .سم25; ملون 

 504279953ك ء.م.د.ر -. 292. ?: ???????????? 

904/01-346-1, 904/02-346-1 

  بلقاسم , بوذراع  .5006
, )دن: (الجزائر  -. بلقاسم بوذراع... / التجار -األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون التجاري 

  .سم24; . ص 223 -. 2004
 8079489961ك .م.د.ر

762/01-346-1, 762/02-346-1 

  بوتومي ، علي   .5007
 -المدیة  - . علي بوتومي; بلعباس تعشاش] / نص مطبوع[العقاریة  الحلول القانونیة إلشكاالت التنفیذ في المادة

 31× .سم 21; . إیض. : و 91 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .81 - 87  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( وم السیاسیة كلیة الحقوق والعل: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-646/01 

  بوثلجة ، مریم   .5008
: المدیة  -. مریم بوثلجة; فاطمة راشد] / نص مطبوع[دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق اإلنسان 

قرص . + مس 31× . سم 21; . و 99 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .88 - 94  
 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-109/01, M. 341-109/02 



  بوثلجة ، سارة   .5009
 -. سارة بوثلجة; دمحم المختار فرفودة] / نص مطبوع[النظام القانوني إلستغالل المنطقة اإلقتصادیة الخالصة 

 21; . إیض. : و 64 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -یة المد
  .قرص مضغوط. + سم 31× سم 

) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر
2022/2021 

M. 341-177/01 

  صالح بوتاني، دلخار   .5010
: اإلسكندریة  -. دلخار صالح بوتاني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة الموضوعیة للمعلوماتیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 357 - . 2016, دار الفكر الجامعي
 9789773793287ك .م.د.ر - . 351 - 331.: ? -.?: ????????????

1070/01-345-1, 1070/02-345-1 

  ة ، نجوة بوتیار  .5011
كلیة الحقوق . : الجزائر - المدیة  - . نجوة بوتیارة] / نص مطبوع[مكافحة العنف ضد المرأة في القانون الدولي 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 62 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57 - 59  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ون دولي قان: ل م د  -ماستر

M. 341-173/01 

  بوترعة ،خالد   .5012
, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. خالد بوترعة] / نص مطبوع[تفسیر المعاھدات الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : ص59 - . 2015/2014
? ??????????? :? .- ? : .54 - 59 .  

 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-72/01, M. 341-72/02 

  بوبكر ، مصطفى   .5013
 - . مصطفى بوبكر] / نص مطبوع[المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري 

  .سم25; . إیض. : ص296 - . 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789777290937ك .م.د.ر - . 290 - 281.: ? -. ?: ???????????? 

1529/01-346-1, 1529/02-346-1 

  خلف , بوبكر  .5014
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. خلف بوبكر/ في القانون الدولي المعاصر ] : نص مطبوع[العقوبات اإلقتصادیة 

  .سم 22; . إیض. : ص 150 -. 2008, الجامعیة
 9789961011386ك .م.د.ر - .  146 -137.: ? -? : ???????????? 

527/01-341-1, 527/02-341-1 

  سخري , بوبكر  .5015
و مدعم باإلجتھادات القضائیة  05- 98منقح و معدل بالقانون رقم  80-76األمر] : نص مطبوع. [القانون البحري
 -. 2005, دار ھومة. : الجزائر - . سخري بوبكر/  Code maritime=  5/106صنف .للمحكمة العلیا



  .سم24; . إیض. : ص224
 9961667050ك .م.د.ر

68/01-343-1, 68/02-343-1 

  بوبكر، فضیلة   .5016
فضیلة ; مریة حنیش] / نص مطبوع[الحجز التنفیذي على العقارات والحقوق العینیة العقاریة الغیر مشھرة 

  .سم21×سم30; . و 42 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة - . بوبكر
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : قانون عقاري : لسانس 

M. 346-99/01, M. 346-99/02 

  بوبكر،فضیلة   .5017
 جامعة الدكتوریحي: المدیة  -. فضیلة بوبكر] / نص مطبوع[تقییم أمالك العقاریة في التشریع الجزائري 

  .القرص المضغوط. + سم21×.سم 31; . و 50 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
???????????? :????? : ??:.51  -85  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-247/01, M. 346-247/02 

  بوحموم ، خدیجة   .5018
دراسة مقارنة بین القواعد العامة ] : نص مطبوع. [متیاز في إطار إستغالل العقار الصناعيالطبیعة القانونیة لإل

, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . خدیجة بوحموم. / وقواعد إستغالل العقار الصناعي
  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 104 - . 2013/2012

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: انون العقاري الق: ماستر 

M. 346-223/01, M. 346-223/02 

  بودھان ، موسى   .5019
 - . 2010, دار الھدى: الجزائر  -. موسى بودھان] / نص مطبوع[النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 384
 9789947262498ك .م.د.ر - . 379 - 369. : ? -. ?: ???????????? 

1055/01-345-1, 1055/02-345-1 

  بودھان ، موسى   .5020
 Loi portant système comptable fina,cier] = نص مطبوع[اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي 

et ses annexes  /24; . إیض. : ص 528 -. 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. موسى بودھان 
  .سم
 9789947262559ك .م.د.ر

223/01-343-1, 223/02-343-1 

  بودھان ، موسى   .5021
= نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة مدعمة باإلجتھاد القضائي ] : نص مطبوع[النظام القانوني لألمالك الوقفیة 

Le systeme juridique relative au biens wakfs  /دار الھدى للنشر : الجزائر  -. موسى بودھان
  .سم 24; . إیض. : ص 264 -. 2011, والتوزیع

 9789947263112ك .م.د.ر



1479/01-346-1, 1479/02-346-1 

  موسى , بودھان  .5022
 - عربي  - . مرفق بنصوص تعدیلیة وأخرى تنظیمیة ذات الصلة] : نص مطبوع. [قانون تنظیم الصفقات العمومیة

دار . : الجزائر - . موسى بودھان/  Loi portant Réglementation des marchés publics. = سيفرن
  .سم 24; . إیض. : ص 95 -. 2009, الھدى للنشر والتوزیع

 9789947262207ك .م.د.ر - . 93 - 90: ?  - ? : ????? ???????  - ???? : ???? 

147/01-343-1, 147/02-343-1 

  بودھان، موسى   .5023
= نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة منقحة ألحدث تعدیالتھا ] : نص مطبوع[النظام القانوني للتقییس 

Systeme juridique de la normalisation  /ص 416 -. 2011, دار الھدى: الجزائر  -. موسى بودھان .
  .سم 24; . إیض: 

 9789947263129ك .م.د.ر -. ???? ????? ?????

1099/01-341-1, 1099/02-341-1 

  بودالل، عز الدین   .5024
سید علي , عز الدین بودالل] / نص مطبوع[الرقابة على استغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الوطنیة الخاصة 

× . سم 30; . و 78 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . بن شوشة
  .قرص مضغوط. + سم 21

???????????? :? .- ? :.65 - 70.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-546/01, M. 346-546/02 

  بوخماشة، ھشام   .5025
كلیة : الجزائر  -. یعقوب شاكري, ھشام بوخماشة] / نص مطبوع[مسؤولیة المقاول والمھندس المعماري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 79 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.70 - 74.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-573/01, M. 346-573/02 

  دومنیك , بویو  .5026
 -. سلیم حداد; بروسبیرویل, دومنیك بویو/  le droit Administratif] = نص مطبوع[القانون اإلداري 

 - . سم20; . إیض. : ص  159 -. 2009, مجد المسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع: بیروت  -. 01.ط
  ).طري المعرفة(

 9789953515267ك .م.د.ر - .  156 -155.: ? -. ?: ????????????

343/01-342-1, 343/02-342-1 

  بوحلة، فاطمة الزھراء   .5027
كلیة . : المدیة -. صفیة صاقعي, فاطمة الزھراء بوحلة] / نص مطبوع[إثبات الطالق في التشریع الجزائري 

قرص + . سم 21× . سم 30; . و 119 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? : ?- ? :.100 - 116.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ل م د  -ماستر



M. 346-524/01, M. 346-524/02 

  بوحنبل ، فوزیة   .5028
كلیة : الجزائر  -المدیة - . بوحنبلفوزیة ] / نص مطبوع[نظام إستعمال وإستغالل المیاه في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 108 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .97 - 105  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-634/01 

  بودومة ، لخضر   .5029
] / نص مطبوع[المتعلق بنظام اإلنتخابات  01/21النظام القانوني لإلنتخابات المحلیة في ظل القانون العضوي 

 69 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. لخضر بودومة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و

 ???????????? :? .- ? : .60 - 65  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-461/01 

  بوحواس نسرین أسماء   .5030
بو , بوحواس نسرین أسماء] / نص مطبوع[ 199-18أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي 

; . و 78 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: الجزائر  - . دیسة إیمان
  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21

.????????????:? . - ? : .83 - 84.  
 2019/2018: كلیة الحقوق : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-355/01, M. 343-355/02 

  بودور، مبروك   .5031
كلیة الحقوق : الجزائر  - . مبروك بودور] / نص مطبوع[حمایة القضاء الجنائي لحقوق اإلنسان في الجزائر 

  .سم 21× .سم 30; . و 472 -. 2015/2014, )جامعة قسنطینة(
???????????? :? .- ? :.424 - 463.  

 2015/2014) : جامعة قسنطینة(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 347-08/01, T. 347-08/02 

  عمار ,بوحوش  .5032
. 1984, المؤسسة الوطنیة للكتاب: الجزائر  -. عمار بوحوش] / نص مطبوع[اإلتجاھات الحدیثة في علم اإلدارة 

  .سم24; . ص496 -
????????????:487?.490?. 

1-342-668/01 

  بویوسفي ، كریمة   .5033
. كریمة بویوسفي; لیلى لعجایمي] / نص مطبوع[یر المشروعة في التشریع الجزائري آلیات مكافحة المضاربة غ

 21; . إیض. : و 94 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× سم 

 ???????????? :? .- ? : .83 - 90  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : عمال قانون األ: ل م د  -ماستر



M. 658-122/01 

  عطا هللا , بوحمیدة  .5034
دیوان : الجزائر  -. عطا هللا بوحمیدة/ مفھومھ ، إجراءاتھ و آثاره ] : نص مطبوع[التسریح لسبب إقتصادي 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2009, المطبوعات الجامعیة
 9789961012123ك .م.د.ر -. 267-282: ? -?: ???????????? 

582/01-347-1, 582/02-347-1 

  عطاء هللا , بوحمیدة  .5035
.......) أنواعھا، تدرجھا، المبادئ التي تحكمھا،شكلھا] : ( نص مطبوع[النصوص القانونیة من اإلعداد إلى التنفیذ 

  .سم24; . إیض. : ص 176 -. 2008, طبوعات الجامعیةدیوان الم: الجزائر  - . عطاء هللا بوحمیدة/ 
 9789961011775ك .م.د.ر - . 176 - 175.: ? -. ?: ???????????? 

347/01-342-1, 347/02-342-1 

  بوحلیط، یزید   .5036
 دار الجامعة: اإلسكندریة  -. یزید بوحلیط] / نص مطبوع[السیاسة الجنائیة في مجال تبییض األموال في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 277 -. 2014, الجدیدة
 9789776410534ك .م.د.ر - . 268 - 255.: ? -. ?: ????????????

997/01-345-1, 997/02-345-1 

  بوجمیعة ، حمیدة   .5037
 -. حمیدة بوجمیعة; زینب بن زرقة] / نص مطبوع. [إجراءات التسجیل والشھر العقاري في التشریع الجزائري

قرص . + سم 21× سم  31; . و 41 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-321/01 

  بوخلیفة ، حمزة   .5038
 -المدیة  - . حمزة بوخلیفة; وشةفاروق بن خ] / نص مطبوع[المستجدات التشریعة للحقوق بین اإلدارة والمواطن 

 31× .سم 21; . إیض. : و 89 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .84 - 87  
 2022/2021 ) :جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-483/01 

  بوجمعة ، مسیلي   .5039
] نص مطبوع[األمالك الشاغرة كإحدى مشتمالت األمالك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في التشریع الجزائري 

 21; . و 61 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. مسیلي بوجمعة/ 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .52 - 58 ???????  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-435/01, M. 346-435/02 



  بوجمعة، أمینة   .5040
كتور جامعة الد. : المدیة - . أمینة بوجمعة] / نص مطبوع. [دور القضاء الدولي الجنائي في حمایة حقوق اإلنسان

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و112 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .101 - 107  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-49/01, M. 341-49/02 

  بوجمعة، أحمد   .5041
أحمد ; دمحم بن سلیمان] / نص مطبوع. [میةإختصاص القاضي اإلداري في مجال منازعات الصفقات العمو

. + سم30×.سم21; . و84 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . بوجمعة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .85 - 89  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-109/01, M. 343-109/02 

  بوجمعة، إدریس   .5042
إدریس / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام وضوابط الخطبة في قانون األسرة الجزائري والفقھ المالكي 

; . و 65 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. حكیم بلحسن, بوجمعة
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30

??????????? :? .-? :.56 - 58  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ماستر 

M. 346-512/01, M. 346-512/02 

  بوجمعة، خلف هللا   .5043
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. خلف هللا بوجمعة] / نص مطبوع[مدخل الى تسییر التقنیات الحضریة 

  .سم 23; . إیض. : ص 118 -. 2017
 9789961015728ك .م.د.ر

271/01-344-1, 271/02-344-1 

  بوجمعة، خلف هللا   .5044
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . خلف هللا بوجمعة] / نص مطبوع[تخطیط المدن ونظریات العمران 

  .سم 24; . إیض: ص  156 -. 2016
 9789961017401ك .م.د.ر -  .148 - 143.: ? -. ?: ????????????

270/01-344-1, 270/02-344-1 

  بوجمعة، سارة   .5045
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. سارة بوجمعة] / نص مطبوع. [الموازنة بین حمایة البیئة والتنمیة المستدامة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و104 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(فارس 
 ??????? :? .- ? : .83 - 94  ???????????? :? . - ? : .96 - 100  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-51/01, M. 341-51/02 

  بوجمعة،بالل   .5046
المدیة  -. بالل بوجمعة; أسماء العربي; نوال خوخى] / نص مطبوع[الشكلیة في بیع العقار في القانون الجزائري 



  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 72 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(ور یحي فارسجامعة الدكت: 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-324/01 

  بوداود ، صفیة   .5047
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . صفیة بوداود/  ]نص مطبوع[الجبایة العقاریة كأداة لتعزیز اإلیرادات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 98 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-455/01, M. 343-455/02 

  دمحم , بودالي  .5048
مكتبة : الجزائر  -. دمحم بودالي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإللتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات 

  .سم24; غالف ملون . : ص 94 -. 2005, الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع
 7257949961ك .م.د.ر

549/01-346-1, 549/02-346-1 

  دمحم , بودالي  .5049
: القاھرة  -. دمحم بودالي/ دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ] : نص مطبوع[القانون المقارن  حمایة المستھلك في
  .سم24; غالف ملون . : ص760 - . 2006, دار الكتاب الحدیث
 011350977ك و.م.د.ر -. 735 -  703.? ? : ???????????? 

711/01-346-1, 711/02-346-1 

  دمحم , بودالي  .5050
........... / دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا ] : نص مطبوع[ة في العقود في القانون الجزائري الشروط التعسفی

  .سم24; غالف ملون . : ص 120 - . 2007, دار ھومة: الجزائر  -. دمحم بودالي
 5045659961978ك .م.د.ر - . 116 - 111: ?  -? : ???????????? 

856/01-346-1, 856/02-346-1 

  دمحم , بودالي  .5051
, دار الفجر: القاھرة  - . 1. ط  -. دمحم بودالي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مكافحة الشروط التعسفیة في العقود 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 23; . إیض. : ص 164 -. 2007
 9773581144ك .م.د.ر - . 159 - 151.: ? ?: ???????????? 

942/01-346-1, 942/02-346-1 

  الي، دمحم بود  .5052
دمحم / دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي و الجزائري ] : نص مطبوع[مسئولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة 

  .سم 24; . إیض. : ص 151 -. 2005, دار الفجر للنشر و التوزیع. : القاھرة -. 1.ط -. بودالي
 977358092×ك .م.د.ر - . 145 - 141.: ? -? : ????????????

237/01-345-1, 237/02-345-1 

  بوخالفة ، أمال   .5053
 -. أمال بوخالفة; صفیة سلمان] / نص مطبوع[الرقابة على تفویضات المرفق العام في التشریع الجزائري 



. سم 31×. سم 21; . إیض. : و 112 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط+ 

?????? ?????? :? .- ? : .98 - 108  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-416/01, M. 343-416/02 

  بوخالفة، دمحم   .5054
كلیة . : المدیة -. سفیان بن عدة, دمحم بوخالفة] / نص مطبوع[أحكام التركة وتقییمھا في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 79 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.76 - 79 ??????? :? : .81.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-537/01, M. 346-537/02 

  بوخالفة، فیصل   .5055
] : م.د[ - . فیصل بوخالفة] / نص مطبوع[اإلشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائري 

  .سم25; . إیض. : ص240 - . 2016, مكتب الوفاء القانونیة
 9789777531221ك .م.د.ر - . 223-233? -?.??????

991/01-347-1, 991/02-347-1 

  بوخاتم، جویدة   .5056
كلیة الحقوق . : المدیة -. جویدة بوخاتم] / نص مطبوع[حقوق المطلقة بین الفقھ وقانون األسرة الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 73 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.65 - 71.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم اسیاسیة : ن المدني القانو: ل م د  -ماستر

M. 346-523/01, M. 346-523/02 

  بوخاتم، سماعین   .5057
( جامعة یحي فارس . : المدیة -. سماعین بوخاتم] / نص مطبوع[جریمة تبییض األموال في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 30× سم  21; . و 92 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.84 - 88.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-38/01, M. 345-38/02 

  بوخاري ، إبراھیم   .5058
فاطمة الزھراء ] / نص مطبوع[نا القیود الواردة على الحریات العامة في مجال الضبط اإلداري في جائحة كورو

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . إبراھیم بوخاري; براف
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 139 - . 2022/2021

 ???????????? :?.- ? : .124 - 134  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-463/01 

  بوخاري ، سھیر   .5059
كلیة الحقوق . : المدیة -. سھیر بوخاري; مروة بن زید] / نص مطبوع[خاصیة التجریم في الجریمة الجمركیة 

  .قرص مضغوط . +سم 31×.سم 21; . إیض. : و 104 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .92 - 101  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-162/01, M. 345-162/02 

  بوخاري مریم   .5060
, ]ن.د: [لمدیة ا -. بوخاري مریم; سلمى مصلى] / نص مطبوع[التصرف في الحقوق العقاریة للقصر 

  .سم21× سم 30; . و 55 - . 2010/2011
???????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-79/01, M. 346-79/02 

  بوخاري، فاطمة   .5061
جامعة الدكتور یحي فارس : ة المدی -. فاطمة بوخاري] / نص مطبوع[التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة 

  .سم21×.سم31; . و 142 - . 2011/2010, ).كلیة الحقوق(
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-20/05, T. 341-20/01 

  بوخاري،مریم   .5062
: المدیة  -. مریم بوخاري; مریم عماري] / نص مطبوع[جزائر اآللیات القانونیة للرقابة على التعمیر في ال

  .قرص المضغوط. + سم 21×.سم 310; . و 102 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-206/01, M. 346-206/02 

  بوختاش ، مریم   .5063
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -المدیة  -. مریم بوختاش] / نص مطبوع[دور المقیم العقاري في عملیة التقییم 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 82 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .78 - 82  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -سترما

M. 346-640/01 

  بودخاني مریم   .5064
 -. بودخاني مریم; رباب یوسفي] / نص مطبوع[ 15- 08قواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازھا في ظل القانون 

  .سم21×سم 30;  .و 55 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة 
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-16/01 

  حسني , بودیار  .5065
......... وضع الدساتیر  - دولة القانون  -تعریف القانون الدستوري ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص 122 -. 2003, دار العلوم للنشر و التوزیع: لجزائر ا -. حسني بودیار/ 
 478059961ك .م.د.ر - . 115 - 113. : ? -. ?: ???????????? 



138/01-342-1, 138/02-342-1 

  بوحدة ، دمحم أمین   .5066
الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة . : المدیة -. دمحم أمین بوحدة] / نص مطبوع[مجمع الشركات بین الواقع والتطبیق 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم 21; . إیض. : و80 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 ??????? :? .- ? : .65 - 71  ???????????? :? . - ? : .72 - 76  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-73/01, M. 658-73/02 

  بودیة ، فیروز   .5067
كلیة الحقوق . : المدیة -. فیروز بودیة; خدیجة قالتي] / نص مطبوع[األسرار التجاریة في للمكیة الفكریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 59 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2021/2020) : جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-113/01, M. 658-113/02 

  بویحي سمیر   .5068
, ]ن.د] : [م.د[ - . بویحي سمیر; سلمان بركاني] / نص مطبوع[التحقیق العقاري في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم 30; . و 110 - . 2009/2010
 ???????????? :?????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-35/01 

  بویحي، سمیر   .5069
 -. سمیر بویحي] / نص مطبوع[إلزامیة تأمین المحالت السكنیة ضد الكوارث الطبیعیة في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم30; . و 98 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحى فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-165/01, M. 346-165/02 

  بودرومي، منیر   .5070
المدیة  -. منیر بودرومي; رمضان مبرك; رشید عبدون] / نص مطبوع[إجراءات المسح وتسلیم الدفتر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 43 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس جامعة الدكتور یحي : 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-302/01 

  عبد الرحمان , بودربالة  .5071
صالح , عبد الرحمان بودربالة] / نص مطبوع[لجزائري التسویة القانونیة للبناءات غیر المشروعة في التشریع ا

  .سم21×سم 30; . و 73 -. 2009/2010, ]ن.د] : [م.د[ - . الدین جیاللي عیولة
????????????:  

 2009/2010: جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-14/01 



  بودربالة، إلیاس   .5072
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  - . إلیاس بودربالة] / نص مطبوع[المسلحة حمایة الصحفیین في النزاعات 

  .سم21×سم30; . و130 -. 2011/2010, )جامعة یحي فارس( 
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-30/01, T. 341-30/02 

  بودربالة، إلیاس   .5073
كلیة : الجزائر  - . إلیاس بودربالة] / نص مطبوع[القضاء الجنائي الدولي ودوره في حمایة حقوق اإلنسان 

  .سم 21× .سم 30; . و 387 -. 2017/2016, )جامعة سیدي بلعباس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.359 - 378.  

 2017/2016) : جامعة سیدي بلعباس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: وعالقات دولیة قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-98/01 

  بودربالة، مصطفى   .5074
مصطفى ; دمحم فؤاد إبراھیمي] / نص مطبوع[فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة 

; . و115 -. 2017/2016, )قوق والعلوم السیاسیةكلیة الح(جامعة یحي فارس : المدیة  - . بودربالة
  .قرص مضغوط. + سم30×.س21

 ???????????? :? .- ? :.103 - 106  
 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-126/01, M. 341-126/02 

  بودریوه، عبد الكریم   .5075
/  Revue Académique de la recherche juridique=  ]نص مطبوع[المجلة األكادیمیة للبحث القانوني 

. إیض. : ص 207 - . 2010, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. رداف أحمد, عبد الكریم بودریوه
  .سم 23; 
  المجلة األكادیمیة للبحث القانوني=  21700087د .م.د.ر

 ISSN 21700087, 2010, 01.ع, المجلة األكادیمیة للبحث القانوني: في 

1/01 340-11- ع /P 

  مخلوف , بوجردة  .5076
غالف . : ص 198 - . 2006, دار ھومة: الجزائر  - . 02ط -. مخلوف بوجردة] / نص مطبوع[العقار الصناعي 

  .سم24; مصور 
 0980669961ك .م.د.ر

775/01-346-1, 775/02-346-1 

  بوخرص إسحاق   .5077
. : المدیة -. بوخرص إسحاق; فاطمة الزھراء بن خالد] / نص مطبوع. [تعمیرالقواعد الجماعیة للتھیئة و ال

  .سم 30; . و 36 -. 2011/2010, ]ن.د[
???????????.  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-43/01, M. 346-43/02 



  بوخرص، نادیة   .5078
جامعة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . نادیة بوخرص] / نص مطبوع[دة للمال الشائع اإلدارة المعتا

  .سم 21× .سم 30; و  371 - . 2017/2016, )2- البلیدة
???????????? : ?.-? :.353 - 370.  

 2017/2016) : 2-جامعة البلیدة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-46/01 

  . بوخرص، إسحاق  .5079
جامعة . : المدیة - . بوخرص. إسحاق] / نص مطبوع. [القواعد الجماعیة للتھیئة والتعمیر ودورھا في مجال البیئة

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 64 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2013/2012: لمدیة ا: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-236/01, M. 346-236/02 

  مبروك , بوخزنة  .5080
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. مبروك بوخزنة] / نص مطبوع[المسؤولیةالجزائیة للشخص المعنوي 

  .سم 24; . إیض. : ص 319 -. 2010, القانونیة
 9789773277268ك .م.د.ر - . 312 - 301: ?  -? : ???????????? 

719/01-345-1, 719/02-345-1 

  بوجطو، سھیلة   .5081
جامعة یحي : المدیة  - . سھیلة بوجطو; دلیلة سي العربي] / نص مطبوع[الجرائم المتعلقة بالصحة العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم 21; . و 89 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .-? :.84 - 86.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-35/01, M. 345-35/02 

  بوخزاني، فاطمة   .5082
المدیة  -. رشیدة بوشعبة, فاطمة بوخزاني] / نص مطبوع[األقطاب الجزائیة المتخصصة في التشریع الجزائري 

; . إیض. : و79 - . 2022-2021, )امعة یحي فارسج( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

????????????:?.- ?.74-79 .???????:?.67  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-240/01 

  بودقة، فوزي   .5083
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. فوزي بودقة] / نص مطبوع[الجزائر تحدیات وبدائل  التخطیط العمراني لمدینة

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2015, الجامعیة
 9789961018354ك .م.د.ر - . 265 - 257.: ? -. ?: ????????????

272/01-344-1, 272/02-344-1 

  عبد الكریم , بوحفص  .5084
/ جذع مشترك طلبة العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة ] : نص مطبوع[البحث العلمي دلیل الطالب إلعداد وإخراج 



  .سم 24; . إیض. : ص 132 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . عبد الكریم بوحفص
 9961010108ك .م.د.ر - . 127-132. : ? - ?: ???????  124 - 123. : ? -? : ???????????? 

83/01-001.4-1, 83/02-001.4-1 

  بورنان حكیمة   .5085
, ]ن.د: [المدیة  -. بورنان حكیمة; سمیرة بومرار] / نص مطبوع[أنظمة استغالل االراضي الفالحیة في الجزائر 

  .سم 21×سم 30; . و 44 - . 2011/2010
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-72/01, M. 346-72/02 

  بورنان، كنزة   .5086
كلیة الحقوق . : المدیة -. كریمة عاید, كنزة بورنان] / نص مطبوع[تأثیر العالقة الزوجیة على التشریع الجزائي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 92 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
???????????? : ?.- ? :.83 - 89.  

 2018/2017: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-91/01, M. 345-91/02 

  بورویلة مسعود   .5087
جامعة : المدیة  -. ولد بن عیسي رضوان, بورویلة مسعود] / نص مطبوع[اإلستثمار األجنبي في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و83 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :74 - 80  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-350/01, M. 346-350/02 

  بورویس ، أمین   .5088
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. أمین بورویس; بلقاسم شیخ التھامي] / نص مطبوع[العضویة في المنظمات الدولیة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 100 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .94 - 99  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-180/01 

  ، عبد الرحمان  بوراوي  .5089
ملف العدوان الصھیوني علي لبنان و الثورة الفلسطینیة  - الغزو الصھیوني : البرلمان العربي , البرلمان العربي

 - . 1982, *األمانة العامة لإلتحاد البرلماني العربي] : م.د[ -. عبد الرحمان بوراوي] / نص مطبوع......... [
  .سم 24; . إیض. : ص 78

  ة أشھرتصدر كل ثالث
 البرلمان العربي: محتوي في 

10/01 340-53- ع /P, 10/02 340- 53-ع /P 

  بوراوي، عبد الرحمن   .5090
نص [ 1981) مارس ( آذار  11-9الثاني الجزائر  عدد خاص عن المؤتمر البرلماني العربي: البرلمان العربي 



, األمانة العامة لإلتحاد البرلماني العربي: دمشق  -. أحمد مكیس, حسام الخطیب, عبد الرحمن بوراوي] / مطبوع
 ).6و  5العدد ; البرلمان العربي : البرلمان العربي ( - . سم 23; . إیض. : ص 151 -. 1981جوان  - جانفي 

5.6/01 340-53- ع /P, 5.6/02 340- 53-ع /P 

  بوراوي، عبد الرحمن   .5091
وثیقة إعالن : النص الكامل ل -العمل العربي المشترك سالح فعال في مواجھة التحدیات : البرلمان العربي 

نص [الدین الخارجي للبلدان السائرة في طریق النمو  - استقالل الدولة الفلسطینیة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
األمانة العامة لإلتحاد البرلمان : دمشق  - . صالح الدین بالي, أحمد مكیس, عبد الرحمن بوراوي] / عمطبو

العدد ; البرلمان العربي : البرلمان العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص 88 -. 1988دیسمبر  -سبتمبر , العربي
 ).34و  33

33.34/01 340-53- ع /P, 33.34/02 340-53- ع /P 

  عبد الرحمن بوراوي،   .5092
أعمال ونتائج المؤتمر الثامن والسبعین  - اإلنتفاضة الباسلة لألھل في األراضي العربیة المحتلة : البرلمان العربي 

] نص مطبوع. [البیان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة العربیة غیر العادیة في عمان -لإلتحاد البرلماني الدولي 
. 1987دیسمبر-سبتمبر, األمانة العامة لإلتحاد البرلماني العربي. : دمشق - . أحمد مكیس, عبد الرحمن بوراوي/ 
  ).30: العدد; البرلمان العربي : البرلمان العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص 62 -

 تحدیث مستمر

30/01 340-53- ع /P 

  ھیلین , تورار  .5093
/  L'internationalisation des constitutions nationales] = نص مطبوع[تدویل الدساتیر الوطنیة 

 696 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 01.ط -. أكرم ألوتري; باسیل یوسف بخك, ھیلین تورار
  .سم 24; . إیض. : ص

 9786144010150ك .م.د.ر

608/01-341-1, 608/02-341-1 

  بوراس ، دمحم   .5094
دمحم . / دراسة تأصیلیة لإلشھار التجاري] : نص مطبوع. [اتالنظام القانوني لإلشھار عن المنتجات والخدم

  .سم 24; . إیض. : ص 571 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . بوراس
 9789777290050ك .م.د.ر - . 558 - 327. : ?  -. ?: ???????????? 

1320/01-346-1, 1320/02-346-1 

  بوراس ، یسرى   .5095
كلیة . : المدیة -. یسرى بوراس] / نص مطبوع[ي المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري التقاضي عن بعد ف

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 61 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .54 - 58  
 2021/2020) : جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-195/01, M. 345-195/02 

  عبد القادر , بوراس  .5096
دار : األزاریطة  -. عبد القادر بوراس] / نص مطبوع[التدخل الدولي اإلنساني و تراجع مبدأ السیادة الوطنیة 



  .سم 24; . إیض. : ص  359 -. 2009, الجامعة الجدیدة
 977328557×ك .م.د.ر - . 350 - 329.: ?  -. ?: ???????????? 

556/01-341-1, 556/02-341-1 

  بوراس، زھیة   .5097
المدیة  - . زھیة بوراس; أحالم مناصري] / نص مطبوع[أصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×سم31; . و98 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-273/01 

  بورحال حنان   .5098
: المدیة  -. بورحال حنان; بسمة بوقصة] / نص مطبوع[إثبات الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة 

  .سم 21×.سم 30; . و 80 -. 2010/2011, ]ن.د[
???????????.  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-57/01, M. 346-57/02 

  بوریاح، فایزة   .5099
حقوق والعلوم كلیة ال: المدیة  -. فایزة بوریاح] / نص مطبوع[أثر حظر إستخدام القوة في العالقات الدولیة 

  .سم21×سم30; . و 188 - . 2012/2011, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-35/01, T. 341-35/02 

  منیر , بوریشة  .5100
دار . : اإلسكندریة -. منیر بوریشة] / نص مطبوع[البورصة  المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 23; . إیض. : ص 242 - . 2002, الجامعة الجدیدة للنشر
???????????? : ?- ? :.232 - 235 

23/01-345-1, 23/02-345-1 

  بورزیق ، خیرة   .5101
 -الجزائر  -. خیرة بورزیق] / نص مطبوع[فاقیات الدولیة للعمل الحق النقابي بین قانون العمل في الجزائر واإلت

 21; . إیض. : و 290 -. 2014/2013, )جامعة الطاھر موالي سعیدة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : سعیدة
  .سم 31× . سم

 2014/2013) : جامعة الطاھر موالي سعیدة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-151/01 

  بوركبة، دمحم   .5102
دمحم / الشیخ أبو راس الناصري الجزائري : الجزء األول] : نص مطبوع[عجائب األسفار ولطائف األخبار 

  .إیض. : ص 388 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف) : الجزائر(تلمسان  - . بوركبة
????????????: 

1.1/01-910-1 



  ، دمحم بوركبة  .5103
دمحم / الشیخ أبو راس الناصري الجزائري : الجزء الثاني] : نص مطبوع[عجائب األسفار ولطائف األخبار 

  .إیض:  630- 390.: ص -. ص -. 2011, منشورات وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف: الجزائر  - . بوركبة
 ???????????? :?.- ? :.621 - 626 

1.2/01-910-1 

  بوسھوة ، وفاء   .5104
 -المدیة  -. وفاء بوسھوة; أم الخیر حمیان] / نص مطبوع[أصول التحقیق اإلداري في المخالفات التأدیبیة 

 31× .سم 21; . إیض. : و 86 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ??????? :? .- ? : .65 - 72  ???????????? :? . - ? : .73 - 79  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-531/01 

  بوسھوة، بشیرة   .5105
لیة الحقوق ك. : المدیة - . بشیرة بوسھوة] / نص مطبوع[طبیعة التسبیب في األحكام الجزائیة ونطاق اإللتزام بھ 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 103 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :93 - 99 ??????? :? .-? :.86 - 91  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-83/01, M. 345-83/02 

  دمحم أمین , بوسماح  .5106
: الجزائر  -. رحال موالي إیدریس; رحال بن أعمر; دمحم أمین بوسماح] / نص مطبوع[المرفق العام في الجزائر 

  .سم24; . إیض. : ص190 -. 1995, دیوان المطبوعات الجامعیة
. 

58/01-342-1, 58/02-342-1 

  معمر , بوزناده  .5107
 -. 1992, ج.م.د: الجزائر  - . معمر بوزناده] / نص مطبوع[ة ونظام األمن الجماعي المنظمات اإلقلیمی

  .سم22; . إیض. : ص134
. ???????????? :? - ? :125-132 

72/01-341-1, 72/02-341-1 

  بوسماحة ، صارة   .5108
صارة ; نطارق سحنی] / نص مطبوع[إجراءات المعاینة والتفتیش والحجز داخل المنظومة المعلوماتیة 

 21; . إیض. : و 78 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. بوسماحة
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .69 - 74  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-208/01, M. 345-208/02 

  نصر الدین , بوسماحة  .5109
 - . 1. ط - . نصر الدین بوسماحة] / نص مطبوع[حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولى 



  .سم24; . إیض. : ص 180 -. 2007, دار الفكر: اإلسكندریة 
 9773790459ك .م.د.ر -. 134-170: ?-?: ??????? 171-176: ? -?: ???????????? 

411/01-341-1, 411/02-341-1 

  بوشنافة ، مریم   .5110
. المدیة -. مریم بوشنافة; أمینة العماري] / نص مطبوع[دور الضبط اإلداري للجماعات المحلیة في حمایة البیئة 

قرص . + سم 31×.سم 21 ;. إیض. : و 72 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .64 - 68  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-397/01, M. 343-397/02 

  بوشنافة ، حسن   .5111
كلیة . : المدیة - . حسن بوشنافة; إبراھیميھشام ] / نص مطبوع[التزامات المرقي العقاري في عقد حفظ الحق 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 74 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .43 - 67  ???????????? :? . - ? : .68 - 71  
 2021/2020) : جامعة المدیة(سیة كلیة الحقوق والعلوم السیا: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-619/01, M. 346-619/02 

  بوشنافة إلھام   .5112
, ]ن.د: [المدیة  - . بوشنافة إلھام; إیمان عبادي] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة لألمالك العقاریة الخاصة 

  .سم 21×سم 30; . و 99 - . 2011/2010
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(امعة الدكتور یحي فارسج: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-78/01, M. 346-78/02 

  جمال , بوشنافة  .5113
 - . جمال بوشنافة/ مدعم بقرارات قضائیة ] : نص مطبوع[شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص 270 -. 2006, دار الخلدونیة: الجزائر 
 9961521315ك .م.د.ر - .  266 - 256.: ? -. ?: ??????????? 

257/01-347-1, 257/02-347-1 

  بوشنافة، جمال   .5114
. البلیدة -. جمال بوشنافة] / نص مطبوع. [اآلثار القانونیة المترتبة عن نظام الشھر العیني في التشریع الجزائري

  .سم 21×سم 30; . و 407 -. 2011, ]ن.د: [
???????????? .???????.  

 2011) : البلیدة(جامعة سعد دحلب : القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-05/01 

  بوشنافة،إلھام   .5115
 -. إلھام بوشنافة] / نص مطبوع[النظام القانوني لرخصة البناء في المناطق الخاصة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21×.سم 31; . و 85 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
  .مضغوط



????????????:  
 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-200/01, M. 346-200/02 

  بوزواوي رباب   .5116
; . و 56 -. 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -. بوزواوي رباب; إیمان بن طلیة] / نص مطبوع[العقار الصناعي 

  .سم 30
???????????:  

 2011/2010: المدیة : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-58/01, M. 346-58/02 

  میسوم , بوصوار  .5117
 - . 2010/2009, ]ن.د. : [المدیة -. میسوم بوصوار] / نص مطبوع. [حق الحرمة الجسدیة في القانون الدولي

  .سم 21×سم 30; . و 112
????????????  

 2010/2009) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ي قانون دول: ماجستیر 

T. 341-05/01, T. 341-05/02 

  بوصوار، میسوم   .5118
كلیة الحقوق : الجزائر  - . میسوم بوصوار] / نص مطبوع[تجریم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي 

  .سم 21× .سم 30; . و 348 -. 2017/2016, )جامعة تلمسان ( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.314 - 331.  

 2017/2016) : جامعة تلمسان( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون عام : دكتوراه 

T. 341-97/01 

  بوصوار، عائشة   .5119
عائشة ; فاطمة الزھراء حوریش] / نص مطبوع[الركن المادي لجرائم اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة 

. + سم21×.سم30; . و 63 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. بوصوار
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-30/01 

  توزوت ، عبد القادر   .5120
عبد ; فؤاد سي العربي] / نص مطبوع[یة في األحكام الجنائیة في التشریع الجزائري طرق الطعن غیر العاد

 21; . إیض. : و 52 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. القادر توزوت
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .45-48  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ائي وعلوم جنائیة قانون جن: ل م د  -ماستر

M. 345-192/01, M. 345-192/02 

  بوشویحة ، خدیجة   .5121
كلیة . : المدیة -. خدیجة بوشویحة; نوال بلطرش] / نص مطبوع[دور العون اإلقتصادي في حمایة المستھلك 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 55 - . 2020/2019, )مدیةجامعة ال(الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .50 - 51  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-77/01, M. 658-77/02 

  بوشھیر ، ولید   .5122
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . ولید بوشھیر; ھناء فرقاني] / نص مطبوع[الجنائیة مبدأ سریة التحقیقات 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 75 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .66 - 72  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 345-144/02, M. 345-144/01 

  بوشھیر، شرف الدین   .5123
: المدیة  -. شرف الدین بوشھیر; جالل یحیاوي] / نص مطبوع[إدارة األمالك الوقفیة و المنازعات المتعلقة بھا 

  .سم21×سم30; . و 40 -. 2011/2010, ]ن.د[
????? ???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : ن العقاري القانو: لیسانس 

M. 346-68/01, M. 346-68/02 

  بوشلیق ، كمال   .5124
دراسة تحلیلیة مقارنة مدعمة باالجتھاد القضائي لرجال ] : نص مطبوع[جریمة القذف بین القانون واإلعالم 

 160 -. 2010, دار الھدى: الجزائر  - . كمال بوشلیق/ القضاء واإلعالم على ضوء قانون العقوبات واإلعالم 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789947262603ك .م.د.ر - . 156 - 153. : ? - . ?: ????????????  152 - 69. : ? -. ?: ??????? 

1056/01-345-1, 1056/02-345-1 

  بوشلیق، كمال   .5125
 - . كمال بوشلیق) / موجھ لرجال القضاء] : (نص مطبوع[النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ األحكام الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2014, دار الخلدونیة: الجزائر 
 9789961526798ك .م.د.ر - . 207 - 193.: ? -. ?: ????????????

1106/01-345-1, 1106/02-345-1 

  دمحم , بوسلطان  .5126
دمحم / طالن واإلنھاء وإجراءات حل المنازعات الدولیة المتعلقة بذلك الب] : نص مطبوع[فعالیة المعاھدات الدولیة 

  .سم22; . إیض. : ص 400 -. 1995, ج.م.د: الجزائر  -. بوسلطان
. ???????????? : ? - ? :369-392 

74/01-341-1, 74/02-341-1 

  دمحم , بوسلطان  .5127
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 2ط  -.  بوسلطاندمحم/ الجزء األول ] : نص مطبوع[مبادئ القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص 556 -. 2005, الجامعیة
 9961008340ك .م.د.ر -. 444- 439:?????? ?????? 

311.1/01-341-1, 311.1/02-341-1 



  دمحم , بوسلطان  .5128
. : ص202 -. 2017, دستوريالمجلس ال: الجزائر  -. دمحم بوسلطان] / نص مطبوع[مجلة المجلس الدستوري 

  .سم21; . إض
 مجلة المجلس الدستوري=  09402253د .م.د.ر

8/01 340-45- ع /P 

  دمحم , بوسلطان  .5129
مجلس األمة بین قید ] : نص مطبوع[مجلة نصف سنویة متخصصة العدد الخامس : المجلس الدستوري 

, المجلس الدستوري: الجزائر  -.  بوسلطاندمحم... / اإلختصاص الدستوري و متطلبات تطویر العمل البرلماني 
  .سم27; . ص226 -. 2015

 مجلة نصف سنویة متخصصة العدد الخامس: المجلس الدستوري =  22530940د .م.د.ر

5/01 340-45- ع /P, 5/02 340-45-ع /P 

  بوطاوس ، نجمة   .5130
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. نجمة بوطاوس] / نص مطبوع[الحقوق األساسیة في ظل المنازعات الدستوریة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 89 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .76 - 85  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-536/01 

  بوشالي ، بلقاسم   .5131
 -. بلقاسم بوشالي; عز الدین تیتان] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطیرة عبر الحدود 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 66 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .61 - 64  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-168/01, M. 341-168/02 

  بوشالي ، عبد القادر   .5132
 -. اليعبد القادر بوش] / نص مطبوع[التسویة اإلداریة للعقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح األراضي 

 21; . إیض. : و 70 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. المدیة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ??????? :? .- ? : .56 - 62  ???????????? :? . - ? : .63 - 67  
 2022/2021) : امعة یحي فارسج( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-642/01 

  بوشالي، نعیمة   .5133
. نعیمة بوشالي; سلیمة دریادي] / نص مطبوع[حق البقاء في إیجار األماكن المعدة للسكن في القانون الجزائري 

. + سم 30× .سم 21; . و 66 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة -
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.60 - 62.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-497/01, M. 346-497/02 



  بوشاتة سمیرة   .5134
, ]ن.د. : [المدیة -. بوشاتة سمیرة; نبیلة بوكتاب] / نص مطبوع[بیع األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة 

  .سم 21×سم 30; . و 43 - . 2011/2010
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-41/01, M. 346-41/02 

  بوشارب ، مراد   .5135
كلیة : ائر المدیة الجز - . مریم كشیدة, مراد بوشارب] / نص مطبوع[الدفوع األولیة المثارة أمام القاضي الجزائي 

قرص . + سم30× .سم21; . إیض. : سم85 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-?: .77-82  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-267/01 

  نجیة بوشاك،   .5136
جامعة یحیى : المدیة  - . نجیة بوشاك] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان أثناء حالة الطوارىء بین النص و الواقع 

  .سم 21×.سم30; . و 166 -. 2016/2015, فارس
???????????? :?.-? :.153- 162  

 2016/2015) : كلیة الحقوق(جامعة یحیى فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-84/01, T. 341-84/02 

  بوشاقور، جعفر   .5137
: المدیة  - . جعفر بوشاقور; عبد القادر سعداوي] / نص مطبوع[الرقابة على تنفیذ المیزانیة المحلیة في الجزائر 

قرص . + سم30×.سم21; . و90 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ?:. 83 - 86  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-252/01, M. 343-252/02 

  بوستة، إیمان   .5138
 -. 2011, دار الھدى: الجزائر  -. إیمان بوستة] / نص مطبوع[دراسة تحلیلیة : النظام القانوني للترقیة العقاریة

  .سم 24; . إیض. : ص 336
 978994726367ك .م.د.ر -. 328 - 313:? -? : ????????????

529/01-346-1, 529/02-346-1 

  بوصبیع، مصطفى   .5139
مداومة السید مصطفى : الجزائر  - . مصطفى بوصبیع] / نص مطبوع[ 2014-2010المخطط الخماسي للتنمیة 

  ).عدد خاص; رسالة نائب ( - . سم 30; . إیض. : ص 15 -. 2010سبتمبر , بوصبیع
 معروفةتواترات غیر 

01/ 340- 57-خ ع /P 

  بوصبیع، مصطفى   .5140
مشروع  - 2011مداخلة في مناقشة بیان السیاسة العامة أكتوبر  - 2011مداخلة في مناقشة قانون المالیة لسنة 



جانفي , المجلس الشعبي الوطني. : الجزائر - . مصطفى بوصبیع] / نص مطبوع... [قانون یتعلق بالسینما 
  ).رسالة نائب( - . سم 30; . ضإی. : ص 16 -. 2011

 تواترات غیر معروفة

57/01-340/P 

  بوسیلة ، براھیم   .5141
كلیة : الجزائر  -. براھیم بوسیلة] / نص مطبوع[ 10-03النظام القانوني لعقد الشراكة في ظل أحكام القانون رقم 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 123 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .66 - 115  ???????????? :? . - ? : .116 - 119  
 2018/2017: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-528/01, M. 346-528/02 

  بوسیلة، أفراح   .5142
كلیة الحقوق والعلوم : المدیة الجزائر  - .أفراح بوسیلة] / نص مطبوع[حجیة بصمة المخ في اإلثبات الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و64 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
????????????:?.- ?.56-61.  

 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-224/01 

  بوزیان ، شھرزاد   .5143
, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . شھرزاد بوزیان] / نص مطبوع[أزمة العدالة الجنائیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 - . 2021/2020
 ???????????? :? .- ? : .62 - 70  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-212/01, M. 345-212/02 

  بوزیان، سعاد   .5144
مفھوم اإلثبات في المنازعات اإلداریة، أدلة اإلثبات في ] : نص مطبوع[طرق اإلثبات في المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 174 -. 2015, الھدى دار: الجزائر  -. سعاد بوزیان/ المنازعات اإلداریة 
 9789947266045ك .م.د.ر -. 161-165.: ?-.?: ????????????

962/01-347-1, 962/02-347-1 

  بوزیان، فلة   .5145
جامعة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . فلة بوزیان] / نص مطبوع[التصریح المفصل لدى الجمارك 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 69 - . 2019/2018, )یحي فارس
???????????? :? .- ? :.63 - 65  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-68/01, M. 658-68/02 

  بوضیاف ، مصطفى   .5146
: الجزائر -البلیدة  - . مصطفى بوضیاف] / نص مطبوع[خاصة حمایة المصلحة العامة في حق الملكیة العقاریة ال

  .سم 31× . سم 21; . و 279 -. 2015/2014, )-2-جامعة البلیدة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .259 - 279  
 2015/2014: البلیدة : القانون الدستوري والقانون اإلداري : دكتوراه 

T. 346-32/01, T. 346-32/02 

  بوضیاف ، عمار   .5147
عمار / النظریة العامة للقانون وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[المدخل للعلوم القانونیة 

  .سم24; . ص165 - . 2000, دار ریحانة: الجزائر  -. بوضیاف
???????????? :166?.168?. 

1-340-208/01, 1-340-208/02 

  د الرزاق بوضیاف ،عب  .5148
عبد الرزاق ] / نص مطبوع[ 09/08أصول التنفیذ و الحجز التنفیذي على المنقول و العقار وفقا لقانون 

  .ص 24; . ص 176 - . 2011, دارالھدى و النشر و التوزیع: الجزائر  -. بوضیاف
 9789947264331ك .م.د.ر - . 163-165.: ?- .?: ???????? ???? 

973/01-347-1, 973/02-347-1 

  عمار , بوضیاف  .5149
 416 - . 2007, جسور للنشر: الجزائر  - . 2.ط -. عمار بوضیاف] / نص مطبوع[الوجیز في القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص
 8396839961978ك .م.د.ر

286/01-342-1, 286/02-342-1 

  عمار , بوضیاف  .5150
جسور : الجزائر  - . 1.ط -. عمار بوضیاف/ قھیة دراسة تشریعیة قضائیة ف] : نص مطبوع[القرار اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 272 - . 2007, للنشر
 0796839961978ك .م.د.ر - .  266 - 251.: ? -. ?: ???????????? 

284/01-342-1, 284/02-342-1 

  عمار , بوضیاف  .5151
. : ص 256 -. 2007, جسور: الجزائر  -. عمار بوضیاف] / نص مطبوع[الصفقات العمومیة في الجزائر 

 .سم24; . إیض

314/01-342-1, 314/02-342-1 

  عمار , بوضیاف  .5152
النظریة العامة للقانون و تطبیقاتھا في التشریع الجزائري طبعة ] : نص مطبوع[المدخل الى العلوم القانونیة 

جسور للنشر : الجزائر  -. 3.ط -. عمار بوضیاف/  2007منقحة وفقا ألحدث النصوص القانونیة حتى أوت 
  ).من أجل بناء ثقافة قانونیة( - . سم 23; . إیض. : ص 256 -. 2007, والتوزیع

 54966839961978ك .م.د.ر - . 252 - 245.: ? -? : ????????????

119/01-340-1, 119/02-340-1 

  عمار , بوضیاف  .5153
دار ریحانة للنشر ) : م.د( - . عمار بوضیاف/ دعوة المخاصمة ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات المدنیة 



  ).الفكر القانوني( -. سم 20; . إیض. : ص  94 - ). ت.د(, والتوزیع
 9961822226ك .م.د.ر

47/01-347-1 

  عمار , بوضیاف  .5154
 - . عمار بوضیاف/  2000 - 1962] : نص مطبوع[القضاء اإلداري في الجزائر بین نظام الوحدة اإلزدواجیة 

  .سم 23; . إیض. : ص 131 -. 2000, دار ریحانة: الجزائر  -. 1.ط
 9961822188ك .م.د.ر - .  129 - 125.: ? -. ?: ???????????? 

418/01-342-1 

  عمار , بوضیاف  .5155
عمار / دراسة تشریعیة وقضائیة وفقھیة ] : نص مطبوع[دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2009, جسور للنشر والتوزیع: الجزائر  -. 1.ط -. بوضیاف
 9789947878125ك .م.د.ر

639/01-347-1, 639/02-347-1 

  عمار , بوضیاف  .5156
 216 -. 2008, جسور للنشر والتوزیع: الجزائر  - . 2.ط -. عمار بوضیاف] / نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  ).ل بناء ثقافة قانونیةمن أج( - . سم 23; . إیض. : ص
 9789947878019ك .م.د.ر - . 214 - 207.: ? -. ?: ???????????? 

379/01-342-1, 379/02-342-1 

  عمار , بوضیاف  .5157
: الجزائر  -. 01.ط -. عمار بوضیاف] / نص مطبوع[النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في القانون الجزائري 

  ).من أجل بناء ثقافة قانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2010, جسور للنشر والتوزیع
 9789947878392ك .م.د.ر -. 216-220.:? ?: ????????????

155/01-340-1, 155/02-340-1 

  عمار , بوضیاف  .5158
 -دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر ] : نص مطبوع[الوسیط في قضاء اإللغاء 

. : ص 366 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. عمار بوضیاف/ مصر  -تونس  -فرنسا 
  .سم 24; . إیض

 9957166175ك .م.د.ر - . 366 - 355.: ? -? : ???????????? 

167/01-340-1, 167/02-340-1 

  عمار , بوضیاف  .5159
 - . 1.ط - . عمار بوضیاف/ طبیقات لتشریعات عربیة مع ت] : نص مطبوع[الوسیط في النظریة العامة للقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957165796ك .م.د.ر - . 285 - 277.: ? -? : ????????????

168/01-340-1, 168/02-340-1 

  بوضیاف، أحمد   .5160
 116 -. 2010, تالة: الجزائر  -. أحمد بوضیاف] / نص مطبوع[ئر الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزا



  .سم 25; . إیض. : ص
 9789947834725ك .م.د.ر - . 116 -113.: ? -.?: ????????????

1082/01-345-1, 1082/02-345-1 

  بوضیاف، مصطفى   .5161
مصطفى ] / نص مطبوع. [القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة للمصلحة العامة في التشریع الجزائري

  .سم31×.سم21; . و119 -. 2001/2000, .جامعة سعد دحلب. : البلیدة -. بوضیاف
 ???????????? : ?-  ? :108 - 112  

 .2001/2000. : البلیدة: قانون عقاري وزراعي : ماجستیر 

T. 346-09/01 

  بوضیاف، عمار   .5162
جسور للنشر : الجزائر  - . عمار بوضیاف] / نص مطبوع[بیق التنظیم اإلداري في الجزائر بین النظریة والتط

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2010, والتوزیع
 9789947878408ك .م.د.ر - . 293 - 279.: ? -. ?: ???? 278 - 263.: ? -. ?: ????????????

586/01-342-1 

  بوضیاف، عمار   .5163
, جسور للنشر: الجزائر  -. عمار بوضیاف] / نص مطبوع[القانون المدني في ضوء إجتھاد المحكمة العلیا 

  .سم21; . ص256 -. 2015
 978993147534ك .م.د.ر

1-347-1051/01 

  بوضیاف، عبد الرزاق   .5164
عبد الرزاق / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إدارة أموال الوقف وسبل استثمارھا في الفقھ اإلسالمي والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2010, الھدى للطباعة وللنشر والتوزیعدار : الجزائر  -. بوضیاف
 9789947263013ك .م.د.ر -. 354 - 336.: ? -? : ????????????. 331 - 267.: ? -? : ?????

1231/01-346-1, 1231/02-346-1 

  بوضیاف،عبد الرزاق   .5165
دار : الجزائر  -. عبد الرزاق بوضیاف/ مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[مفھوم اإلفراج المشروط في القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 64 -. 2010, الھدى للطباعة و النشرو التوزیع
 9789947262740ك .م.د.ر -. 61-64.: ?-.?: ????????????

971/01-347-1, 971/02-347-1 

  بوطیبة ، عبد الرحمن   .5166
جامعة یحي فارس : المدیة  -. عبد الرحمن بوطیبة] / نص مطبوع[حمایة الالجئین في القانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 72 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .63 - 68  

 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-111/01, M. 341-111/02 



  بوطیبة فتیحة   .5167
 - . 2011, ]ن.د] : [م.د[ -. بوطیبة فتیحة; خولة آسیا سلمات] / نص مطبوع[البیئة و تھیئة اإلقلیم في الجزائر 

  .سم 21×سم  30; . و 41
????????????:  

 2011) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : لیسانس 

M. 346-106/01, M. 346-106/02 

  مدین بوزید، بو  .5168
بومدین . / 2011جویلیة  5-4 -ملتقى جیجل ] : نص مطبوع. [الفتوى والوطنیة في فكر الشیخ أحمد حماني 

 .سم 24; . إیض. : ص 346 -. 2012, .المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. : الجزائر -. 1.ط -. بوزید

5/01-920-1, 9/02-920-1 

  بوزیدي ، أمینة   .5169
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. أمینة بوزیدي] / نص مطبوع[لكتروني قبل التعاقد حمایة المستھلك اإل

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم 21; . إیض. : و 68 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-74/01, M. 658-74/02 

  عیشة , بوزیدي  .5170
: المدیة  -. عیشة بوزیدي] / نص مطبوع[أحكام التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى الدول في القانون الدولي العام 

  .سم30; . و 199 - . 2011/2010, جامعة الدكتور یحیى فارس
?????? :???? ???? ???? ????  
 2011/2010) : كلیة الحقوق(دكتور یحي فارس جامعة ال: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-21/05, T. 341-21/01 

  بوزیدي، عبد الرحمان   .5171
كلیة . : المدیة -. حكیمة بوخاري, عبد الرحمان بوزیدي] / نص مطبوع[السند ألمر في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 74 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.67 - 69.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-37/01, M. 658-37/02 

  بوسریة ، مفیدة   .5172
. المدیة - . مفیدة بوسریة; منال شنوفي/  ]نص مطبوع[دور المفتشیة العامة للمالیة في المحافظة على المال العام 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 54 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .48 - 52  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-446/01, M. 343-446/02 

  بوشریط ، سید علي   .5173
كلیة الحقوق . : الجزائر - المدیة  -. سید علي بوشریط] / نص مطبوع[القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 69 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : م د  ل -ماستر



M. 345-286/01 

  بوشریط ، شفیق   .5174
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . شفیق بوشریط] / نص مطبوع[لجنة الطعن كضمانة للموظف في مواجھة اإلدارة 

قرص + سم  31× .سم 21; . إیض. : و 57 - . 2022/2021, )یحي فارس جامعة( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .44 - 47  ????? :? .- ? : .48 - 55  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-500/01 

  بوطریق ، سامیة   .5175
. : المدیة -. سامیة بوطریق; صبرینة فرقاني] / نص مطبوع. [األراضي العام وتأسیس السجل العقاريمسح 

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 60 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-294/01 

  عبد الوھاب , بوضرسة  .5176
وفقا للفقھ و ما ھو ثابت ] : نص مطبوع[الشروط العامة و الخاصة لقبول الدعوى بین النظري و التطبیق 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 434 -. 2006, دار ھومھ: الجزائر  - . 2.ط -. عبد الوھاب بوضرسة........... / 
 5899669961ك .م.د.ر -. 421-424: ? -?: ???????????? 

533/01-347-1, 533/02-347-1 

  بوزرقولة ، حلیمة   .5177
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. حلیمة بوزرقولة; رحیمة محي الدین] / نص مطبوع[رھن حق اإلمتیاز الفالحي 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 63 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .58 - 61  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-641/01 

  بوزكري، سلیمان   .5178
كلیة : الجزائر  -. سلیمان بوزكري] / نص مطبوع[البناء القانوني للقاعدة الضریبیة في التشریع الجزائري 

  .سم 30× .سم 21; . ایض. : و 582 -. 2019, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.565 - 576.  

 2019) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د دكتوراه  -

T. 343-06/01, T. 343-06/02 

  أحسن , بوسقیعھ  .5179
 -. 2.ط -. أحسن بوسقیعھ/ المتابعة والجزاء : تصنیف الجرائم و معاینتھا] : نص مطبوع[لمنازعات الجمركیة ا
 .سم 24; . إیض. : ص 466 -. 2001, )ن.د) : (م.د(

395/01-345-1, 395/02-345-1 



  بوسقیعة ، أحسن   .5180
غشت  2امل للقانون وتعدیالتھ إلى غایة النص الك] : نص مطبوع[قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة 

 Code Pénal= القانون المتعمق بالتھریب والقانون المتعمق بالفساد : ماحق  -مدعم باإلجتھاد القضائي  2011
  .سم 18; . إیض. : ص 300 - . 2013/2012, برتي للنشر. : الجزائر -. أحسن بوسقیعة/ 
 978996169113×ك .م.د.ر

1118/01-345-1 

  بوسقیعة ، أحسن   .5181
النص الكامل للقانون وتعدیالتھ إلى ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة 

 - . أحسن بوسقیعة/  Code De Procédure Pénale= مدعم باإلجتھاد القضائي  2006دیسمبر  20غایة 
  .سم 18; . إیض. : ص 300 - . 2011/2010, منشورات بیرتي: الجزائر 

 9789961691148ك .م.د.ر

1025/01-347-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5182
الدیوان . : الجزائر - . 1.ط -. أحسن بوسقیعة. / مدعم باإلجتھاد القضائي] : نص مطبوع. [التشریع الجمركي

  .سم23; . إیض. : ص336 -. 2000, الوطني لألشغال التربویة
 9000419961ك .م.د.ر

56/01-343-1, 56/02-343-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5183
 code pénal à la lumiére de la pratique] = نص مطبوع[قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة 

judiciare  /ص 320 -. 2003, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. 4.ط - . أحسن بوسقیعة : .
  .سم 24; . إیض

 9961410130ك .م.د.ر -. ???? - ????? 

158/01-345-1, 158/02-345-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5184
, دار ھومة: الجزائر  - . أحسن بوسقیعة/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الجنائي الخاص 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 296 -. 2004
 1744669961ك .م.د.ر

265.2/01-345-1, 265.2/02-345-1 

  سن أح, بوسقیعة  .5185
الجرائم ضد األشخاص و الجرائم ضد األموال و بعض ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الجزائي الخاص 

غالف . : ص 488 -. 2008, دار ھومة للطباعة و النشر: الجزائر  - . 9.ط -. أحسن بوسقیعة/ الجرائم الخاصة 
  .ملون

 2672669961978ك .م.د.ر

370.1/01-345-1 

   أحسن, بوسقیعة  .5186
الدیوان الوطني لألشغال : الجزائر  - . 1.ط -. أحسن بوسقیعة] / نص مطبوع[الوجیز في القانون الجزائي العام 

  .سم 22; . إیض. : ص 309 -. 2002, التربویة
 9961410262ك .م.د.ر - . 306.: ? - ?: ???????



162/01-345-1, 162/02-345-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5187
 - . 1999, دار الحكمة للنشر و التوزیع: الجزائر  - . 02.ط -. أحسن بوسقیعة] / طبوعنص م[التحقیق القضائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 228
 ???????????? :? .-  ? :215 - 218 . 

198/01-347-1, 198/02-347-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5188
: الجزائر  -. 2.ط - . سقیعةأحسن بو] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 465 -. 2003, الدیوان الوطني لألشغال التربویة
 9961410025ك .م.د.ر

203/01-347-1, 203/02-347-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5189
دار : الجزائر  -. 7.ط -. أحسن بوسقیعة] / نص مطبوع[ 2006دیسمبر  20التحقیق القضائي في ضوء قانون 

  .سم24; غالف ملون . : ص 248 -. 2008, ھومة
 3177659961978ك .م.د.ر -. 237-240: ? -?: ???????????? 

473/01-347-1, 473/02-347-1 

  أحسن , بوسقیعة  .5190
 - . أحسن بوسقیعة/ وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص ] : نص مطبوع[المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 324 -. 2008, ر ھومھدا: الجزائر  -. 2.ط
 1880669961978ك .م.د.ر -. 311-317: ? -?: ???????????? 

542/01-347-1, 542/02-347-1 

  بوسقیعة، أحسن   .5191
الجزء الثاني : الجرائم اإلقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الجزائي الخاص 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 438 -. 2006, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . 2.ط -. بوسقیعةأحسن / 
 1744669961ك .م.د.ر

556.2/01-345-1 

  بوشعبة ، عبد القادر   .5192
: الجزائر  -المدیة  - . عبد القادر بوشعبة; كمال بداوي] / نص مطبوع[مبدأ الثبات التشریعي في عقد اإلستثمار 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 60 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .56 - 58  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-130/01 

  دمحم  بوشعبة،  .5193
كلیة : المدیة الجزائر  -. دمحم بوشعبة] / نص مطبوع[الخیانة و التجسس في قانون القضاء العسكري الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و84 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط



????????????:?.- ?.75-79.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ئي القانون الجنا: ل م د  -ماستر

M. 345-242/01 

  بوشعیب ، أوعبي   .5194
, .دار القلم. : فاس -. 1.ط -. أوعبي بوشعیب. / نظریة القانون] : نص مطبوع. [المبتدأ في العلوم القانونیة

  .سم 20; . إیض. : ص 190 -. 2010
 ???????????? : ?-  ? :181 - 182. 

178/01-340-1, 178/02-340-1 

  بوسعید ، كریمة   .5195
كلیة الحقوق . : المدیة -. كریمة بوسعید; صبرین فوسي] / نص مطبوع[ 2020التشریع والتنظیم ظل دستور 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 104 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
????????????  :? .- ? : .92 - 100  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-433/01, M. 343-433/02 

  بوسعیدي، سھام   .5196
كلیة . : المدیة -. سھام بوسعیدي] / نص مطبوع[الطلبات العارضة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 93 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.87 - 89.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم اإلنسانیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-313/01, M. 343-313/02 

  دمحم , بوكماش  .5197
جامعة : الجزائر  -. دمحم بوكماش/ مجلة دولیة دوریة محكمة ] : نص مطبوع[مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .سم27; . إض. : ص150 -. 2016, عباس لغرور
 مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة=  98062352د .م.د.ر

6/01 340-42- ع  /P 

  بوكثیر، عبد الرحمن   .5198
كلیة ( 1جامعة الجزائر : الجزائر  - . عبد الرحمن بوكثیر] / نص مطبوع[اإللغاء  عبء اإلثبات في دعوى

  .سم 30× . سم 21; . ص 423 -. 2014/2013, )بن عكنون -الحقوق
???????????? :? .- ? :.394 - 413. 

T. 347-05/01 

  بوكر، رشیدة   .5199
. 01.ط -. رشیدة بوكر] / نص مطبوع[ي المقارن جرائم اإلعتداء على نظم المعالجة اآللیة في التشریع الجزائر

  .سم24; . إیض. : ص600 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: اإلسكندریة  -
 9786144012277ك .م.د.ر

1037/01-345-1, 1037/02-345-1 



  بوكرا ، إدریس   .5200
المؤسسة الوطنیة . : لجزائرا - . إدریس بوكرا] / نص مطبوع[مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر 

 .سم 24; . إیض. : ص 503 -. 1990, للكتاب

1250/01-341-1 

  إدریس , بوكرا  .5201
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . إدریس بوكرا] / نص مطبوع[نظام إنتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 172 -. 2007, الجامعیة
 4106209961978ك .م.د.ر - .  161 - 157 .:? -. ?: ???????????? 

255/01-342-1, 255/02-342-1 

  إدریس , بوكرا  .5202
] : نص مطبوع[تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ اإلستقالل من خالل الوثائق و النصوص الرسمیة 

غالف . : ص 366 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2.ط - . إدریس بوكرا/ الجزء الثاني 
  .سم24; ملون و مصور 

 081209961ك .م.د.ر - .  354 - 343.: ? -. ?: ???????????? 

182.2/01-342-1, 182.2/02-342-1 

  بوكراس ، توفیق   .5203
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01/21الضمانات القانونیة لنزاھة العملیة اإلنتخابیة على ضوء األمر 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . توفیق بوكراس; قدور األخضر] / نص مطبوع[خابات اإلنت
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 117 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( 

 ???????????? :? .- ? : .107- 112  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-522/01 

  عبد المجید , بوكركب  .5204
عبد . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع[ضمانات إقرار السالم في الفقھ اإلسالمي الدولي و القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص 564 - . 2008, ]ن.د: [دار شتات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -. المجید بوكركب
 9773861562ك .م.د.ر - . 553- 512.:?  -? : ???????????? 

497/01-341-1, 497/02-341-1 

  بوقلوف ، مروان   .5205
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . مروان بوقلوف] / نص مطبوع[خصوصیة قانون مكافحة الفساد 

  .قر ص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 55 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
? ???????????? . - ? : .47 - 51  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-425/01, M. 343-425/02 

  بوقندورة، سلیمان   .5206
مدعم بأحدث اإلجتھادات القضائیة واآلراء ] : طبوعنص م[الدعاوى اإلستعجالیة في النظام القضائي العادي 

 22; . إیض. : ص 429 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  - . سلیمان بوقندورة/ الفقھیة 
  .سم

 9789931032618ك .م.د.ر - . 409 - 401.: ? -. ?: ????????????



1008/01-347-1, 1008/02-347-1 

  مة بوقلقال نعی  .5207
, ]ن.د: [المدیة  -. بوقلقال نعیمة; أمینة بوشنافة] / نص مطبوع[أحكام التصرف في األمالك الوقفیة 

  .سم 21× سم  30; . و 71 - . 2009/2010
 ???????????? :???????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-21/01 

  بوقلقال، دمحم   .5208
. : المدیة - . دمحم بوقلقال; دمحم عیساوي] / نص مطبوع[نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون 

  .سم21×سم30; . و 63 -. 2011/2010, ]ن.د[
???? ????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-91/02 

  بوقلقال،دمحم   .5209
بلدیة المدیة ] : نص مطبوع[تحقیق مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا بین التأصیل القانوني و التطبیق المیداني 

. و 91 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. دمحم بوقلقال; دمحم عیساوي/ نموذجا 
  .قرص مضغوط. + سم 21×.مس 31; 

????????????:  
 2013/2012) : المدیة(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-202/01, M. 346-202/02 

  بوقیراط ، أمینة   .5210
ة الحقوق كلی. : المدیة -. أمینة بوقیراط] / نص مطبوع[الوساطة في عملیات البورصة وفق التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 81 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .72 - 77  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-91/01, M. 658-91/02 

  ، لیلیا  بوقرة  .5211
لیلیا ] / نص مطبوع[الحقوق الثقافیة الواردة في العھد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة 

. : و 69 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. بوقرة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

??????? ????? :? .- ? : .62 - 66  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-184/01 

  بوقرة ، فرید   .5212
, ]ن.د: [المدیة  -. فرید بوقرة; أحمد فرج] / نص مطبوع. [النظام القانوني للمجلس األعلى للقضاء

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21;  .و74 - . 2015/2014
 ???????????? :? .- ? : .63 - 65  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 



M. 343-130/01, M. 343-130/02 

  . بوقرة، فرید  .5213
جامعة الدكتور . : المدیة -. بوقرة. فرید; شنوفي. مراد] / نص مطبوع. [إختصاصات مجلس الدولة الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 49 - . 2103/2012, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????:  

 2103/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-31/01 

  بوقریط ، أیوب   .5214
 -الجزائر  - . أیوب بوقریط; دمحم غرناوطي] / نص مطبوع[قوبات المحرض والفاعل المعنوي في قانون الع

 31× . سم 21; . إیض. : و 54 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-127/01, M. 345-127/02 

  بوقزولة ، یخلف   .5215
ھبة / دراسة مقارنة بین قانون حمایة المستھلك وقانون التجارة اإللكترونیة ] : نص مطبوع[اإللتزام باإلعالم 

: . و 77 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . یخلف بوقزولة; میھوبي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-102/01, M. 658-102/02 

  بوقصة،بسمة   .5216
بسمة ] / ص مطبوعن[القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة العامة المتعلقة بالسكك الحدیدیة 

. + سم 21×.سم 31; . و 131 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. بوقصة
  .قرص المضغوط
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-203/01, MA 04/346-203/02 

  عبد هللا , بوقفھ  .5217
عبد هللا / دراسة مقارنة : آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري ] : نص مطبوع[القانون الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص 370 -. 2003, دار ھومة للطباعة و النشر: الجزائر  -. بوقفھ
 8634669961ك .م.د.ر - . 366 - 359.: ? -. ?: ??????????? 

193/01-342-1, 193/02-342-1 

  عبد هللا , بوقفھ  .5218
الجزائر  -. عبد هللا بوقفھ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص 584 -. 2002, دار ھومة للطباعة و النشر: 
 1646669961ك .م.د.ر - .  584 - 577.: ? -. ?: ???????????? 

194/01-342-1, 194/02-342-1 



  بوقفة ، عبد هللا   .5219
الدول : دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة : السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید ] : نص مطبوع[النظم الدستوریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 464 - . 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. عبد هللا بوقفة/ والحكومات 
 9789961608372ك .م.د.ر -. 448 -  434. : ? -. ?: ????????????  433 - 414. : ? -. ?: ??????? 

628/01-342-1, 628/02-342-1 

  عبد هللا , بوقفة  .5220
 -. عبد هللا بوقفة/ سیاسیة  - قانونیة  - دراسة مقارنة تاریخیة ] : نص مطبوع[السلطة التنفیذیة بین التعسف و القید 

  .سم24; . إیض. : ص 399 - . 2006, دار الھدى: جزائر ال
 ??????????? :? .- ?:.375 - 388 . 

288/01-342-1, 288/02-342-1 

  عبد هللا , بوقفة  .5221
 208 - . 2005, دار الھدى: الجزائر  - . عبد هللا بوقفة/ فقھا - تشریعا  -نشأة ] : نص مطبوع[الدستور الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص
 1619609961ك .م.د.ر - .  199 - 192.: ? -. ?: ??????????? ?

133/01-342-1, 133/02-342-1 

  عبد هللا , بوقفة  .5222
 - تاریخیة : مراجعات : تاریخ ودساتیر الجمھوریة الجزائریة ] : نص مطبوع[القانون الدستوري الجزائري 

 Le droit constitutionnel : Histoire et constitutions De la= ......فرنسي - عربي : قانونیة - سیاسیة
république Algeriénne : la mémoire  /2008, دار الھدى للنشر و التوزیع: الجزائر  -. عبد هللا بوقفة .

  .سم 25; . إیض. : ص 416 -
 9789947260203ك .م.د.ر - .  416 - 411.: ? -. ?: ???????????? 

380/01-342-1, 380/02-342-1 

  بوقفطان ، دمحم أمین   .5223
. : المدیة -. دمحم أمین بوقفطان; أحمد وزاني; أمیر بلخیر] / نص مطبوع. [حمایة الملكیة العقاریة المشتركة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 71 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
???????????.  

 2013/2012. : یةالمد: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-299/01 

  بوعالم، بالقاسمي   .5224
 -------- السیاسة اإلداریة الفرنسیة - نزع الملكیة العقاریة للجزائریین  -المقاومة في الشعر الجزائري الحدیث 

 Contribution du M.A.L.G. a la lutte de libération nationale -Frantz] = نص مطبوع[
fanon .......... / .2002, المركز الوطني للدراسات و البحث: الجزائر  - . یوسف مناصریة, بالقاسمي بوعالم .

 ).06عدد ; المصادر ( - . سم24; . إیض. : ص598 -

6/01 340-66- ع /P 

  بوعالمي ، حمزة   .5225
حمزة ; دباح عبد القادر] / نص مطبوع[المجلس الوطني لحقوق اإلنسان كآلیة دستوریة لترقیة الحقوق والحریات 

 21; . إیض. : و 56 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. بوعالمي



  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-436/01, M. 343-436/02 

  وعالقة، األخضر ب  .5226
 - . مراد بن عبد الرحمان, األخضر بوعالقة] / نص مطبوع[الوساطة الجزائیة كالیة بدیلة للدعوى العمومیة 

; . إیض. : و94 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .-?: .89-92  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-275/01 

  بوغولة ، فطیمة   .5227
ولد حمودة ھالة ] / نص مطبوع[أثر الشركات متعددة الجنسیات على حقوق اإلنسان وتأثیرھا على الدول النامیة 

. و 73 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : لجزائرا -. فطیمة بوغولة; ثنینة
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض: 

 ???????????? :? .- ? : .63 - 69  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-148/01, M. 341-148/02 

  بوعلي ، سعید   .5228
, دار بلقیس: الجزائر  - . سعید بوعلي/ النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

 .سم21; . ص176 -. 2019

1-342-680/01, 1-342-680/02 

  بوعمران ، عادل   .5229
صالحیات البلدیة  -الوظیف البلدي  -مالیة البلدیة  -زة البلدیة أجھ] : نص مطبوع[البلدیة في التشریع الجزائري 

; . إیض. : ص 176 -. 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. عادل بوعمران/ الرقابة على البلدیة  -
  .سم 24

 9789947262535ك .م.د.ر - . 171 - 141. : ? -. ?: ???????????? 

629/01-342-1, 629/02-342-1 

  بوعمران، عادل   .5230
دار : الجزائر  -. عادل بوعمران/ دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة ] : نص مطبوع[دروس في المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 365 - . 2014, الھدى
 9789961606780ك .م.د.ر

615/01-342-1, 615/02-342-1 

  بوعمران، عادل   .5231
 -. عادل بوعمران/ دراسة قھیة تشریعیة و قضائیة ] : نص مطبوع[العقود اإلداریة النظریة العامة للقرارات و 

 .سم21; . ص263 - . 2018, دار الھدى: الجزائر 

1-342-688/01 



  بوعمرة ، سمیرة   .5232
كلیة الحقوق : المدیة الجزائر  -. غنیة حساني, سمیرة بوعمرة] / نص مطبوع[التحقیق في مسرح الجریمة 

  .قرص مضغوط. + سم30×. سم21; . إیض. : و79 -. 2022- 2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة والعلوم 
????????????:?.- ?.72-75.  

 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-228/01 

  بوعمرة ، سید أحمد   .5233
 -. سید أحمد بوعمرة; زكریاء فیشوح] / نص مطبوع) [الزیادة والنقصان(ة المساھمة تعدیل رأس مال شرك

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .70 - 75  
 2020/2019) : جامعة المدیة(لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-89/01, M. 658-89/02 

  بوعمرة، دمحم أمین   .5234
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. دمحم أمین بوعمرة] / نص مطبوع[أحكام الشیك في القانون التجاري الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 71 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
????? :? .-? :.65 ???????????? :? .-? :.68 - 71.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-35/01, M. 658-35/02 

  بوعمریون ، رمضان   .5235
كلیة الحقوق . : المدیة -. رمضان بوعمریون; أحمد مسعودعبد القادر ] / نص مطبوع[مجلس العقد اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 97 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-108/01, M. 658-108/02 

  بوعتبة، فوزیة   .5236
كلیة الحقوق والعلوم ) : الجزائر( المدیة  - . فوزیة بوعتبة] / نص مطبوع[اإلطار القانوني آللیات تمویل السكن 

  .سم 21× .سم 30; . و 590 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
???????????? :? .- ? :591 - 601.  

 2018/2017) : المدیة( لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ك: قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 346-38/01, T. 346-38/02 

  بوعبد هللا ،فرید   .5237
; حمزة سعیدي; حمزة مداوي] / نص مطبوع[إدارة العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة في ضوء القانون الدولي 

 21×.سم 31; . و 47 -. 2013/2012, )الحقوقكلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. فرید بوعبد هللا
  .قرص مضغوط. + سم

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 341-12/01 

  بوعبد هللا، غالم هللا   .5238
 -. هللا بوعبد هللاغالم ] / نص مطبوع[دور الشیخ عدة بن غالم هللا في نشر الحكمة الصوفیة وممارسة القضاء 



: سلسلة القوافل العلمیة ( - . سم 21; . إیض. : ص 110 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: الجزائر 
 ).3; سلسلة القوافل العلمیة 

1/01-922-1, 1/02-922-1 

  بوعیشاوي ، الحاج   .5239
. : المدیة -. الحاج بوعیشاوي; نشادي احمد] / نص مطبوع. [الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي للعامل

  .قرص مضغوط. + سم21× سم  31; . و 41 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-53/01 

  بوعیشاوي ،وحیدة   .5240
, ]ن.د. : [المدیة -. وحیدة بوعیشاوي] / نص مطبوع. [یع الجزائريالنظام القانوني للملكیة الشائعة في التشر

  .سم 21×سم 30; . و 91 - . 2012/2011
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-182/01, M. 346-182/02 

  بوعیشاوي وحیدة   .5241
 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة  -. بوعیشاوي وحیدة; سلیمة طویري] / نص مطبوع[ال الشائع التصرف في الم

  .سم21× سم30; . و 63
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-31/01 

  بوعیشاوي، سلیمة   .5242
دراسة تطبیقیة على عمل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ] : نص مطبوع[ات المسلحة العمل اإلنساني أثناء النزاع

. سم 30; . و 139 - . 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة  -. سلیمة بوعیشاوي; اسماء بن سالم/ 
  .قرص مضغوط+ 

 ?????? :????? ???? 

M. 341-65/01 

  بوعیشاوي، قرمیة   .5243
جامعة الدكتور . : المدیة - . قرمیة بوعیشاوي; جمیلة بلقاسمي] / نص مطبوع[اإلداري وعیوبھ ماھیة القرار 
  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 30; . و 65 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس 

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-43/01 

  بوعیشة، الحسین   .5244
جامعة . : المدیة - . الحسین بوعیشة; نصر الدین والي] / نص مطبوع[اإلشراف القضائي على العملیة اإلنتخابیة 

  .قرص مضغوط. + سم30× . سم 21; . و 70 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .- ? :.64 - 66. 



M. 343-288/01, M. 343-288/02 

  بوعیسى ، إیمان   .5245
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - . إیمان بوعیسى] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على المستھلك 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 78 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .69 - 74  

 2019/2018) : حامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-58/01, M. 658-58/02 

  بوعرابة، عبد النور   .5246
. : المدیة الجزائر - . دمحم قدوح, عبد النور بوعرابة] / نص مطبوع[الدفوع و الطلبات في االجراءات الجزائیة 

قرص . + سم30×سم21; . إیض. : و138 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق 
  .مضغوط

???????????? :? .- ?: .136-138.  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-243/01 

  بوغرارة، صالح   .5247
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . صالح بوغرارة] / نص مطبوع[د في النسب والحضانة حقوق األوال

  .سم 24; . إیض. : ص 185 -. 2013
 9789773792094ك .م.د.ر - . 177 - 169.: ? -. ?: ????????????

1352/01-346-1, 1352/02-346-1 

  دمحم , بوعشة  .5248
: الجزائر  -. دمحم بوعشة] / نص مطبوع[صورات السیكولوجیة المتضاربة للحكام إدارة النزاعات الدولیة في الت

  .سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2008, دار الھدى للنشر والتوزیع
 9789961609682ك .م.د.ر

592/01-341-1, 592/02-341-1 

  توفیق ، ھشام دمحم   .5249
دراسة مقارنة بین النظام الالتیني ] : نص مطبوع[المدنیة  - الجنائیة  -المسئولیات الثالث للموظف العام التأدیبیة 

. إیض. : ص 228 - . 2014, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 1.ط - . ھشام دمحم توفیق/ والنظام األنجلوسكسوني 
  .سم 25; 

 9789773505332ك .م.د.ر - . 224 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

263/01-344-1, 263/02-344-1 

  دمحم , توفیق اسكندر  .5250
 24; . إیض. : ص 240 -. 2002, دار ھومة: الجزائر  -. دمحم توفیق اسكندر] / نص مطبوع[الخبرة القضائیة 

  .سم
 9961666283ك .م.د.ر -..  233.: ?: ???????????? 

226/01-347-1, 226/02-347-1 

  ھشام دمحم , توفیق  .5251
, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . ھشام دمحم توفیق] / نص مطبوع. [طیةالمسئولیة اإلشرافیة للقیادة الشر



  .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2009
 9773284859ك .م.د.ر - . 304 - 293: ?  -? : ???????????? 

184/01-343-1, 184/02-343-1 

  أشرف مصطفى , توفیق  .5252
ماھیة الجریمة  - حقوق الدفاع ] : نص مطبوع) [بأحكام النقضمعلقا علیھا (دفاع المتھم في الجرائم العسكریة 

العقوبة  -الدفوع الجوھریة  -جرائم القسم الخاص  - الركن الشرعي  -تقسیمات وأركان الجریمة  -العسكریة 
 - . 2006, إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع. : القاھرة - . 1.ط -. أشرف مصطفى توفیق/ وحدود سلطة المحكمة 

  .سم 24; . ص 324
 9773830624ك .م.د.ر - . 324 - 323.: ? -? : ???????????? 

492/01-345-1, 492/02-345-1 

  أشرف مصطفى , توفیق  .5253
: مصر  - . 1.ط -. أشرف مصطفى توفیق] / نص مطبوع[أعمال النیابات العسكریة بالقوات المسلحة و الشرطة 

  .سم24; الف ملون غ. : ص 196 -. 2005, إیتراك للنشر و التوزیع
 7052383977ك .م.د.ر -. 187-188: ? -?: ???????????? 

322/01-347-1, 322/02-347-1 

  أشرف مصطفى , توفیق  .5254
. : مصر -. 1.ط - . أشرف مصطفى توفیق. / النظریة العامة] : نص مطبوع. [شرح قانون األحكام العسكریة

  .سم24; . یضإ. : ص 358 -. 2005, إیتراك للنشر و التوزیع
 0047383977ك .م.د.ر - . 347 - 345: ?  -? : ???????????? 

105/01-343-1, 105/02-343-1 

  سعد حقي , توفیق  .5255
. ص 427 -. 2006, دار وائل للنشر: عمان  -. 3.ط -. سعد حقي توفیق] / نص مطبوع[مبادئ العالقات الدولیة 

  .25; . إیض: 
 9789957110512ك .م.د.ر -.  427 - 407: ????????????

622/01-341-1 

  توفیق، ھشام إبراھیم   .5256
ھشام / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المقارن : الشرط الجزائي] : نص مطبوع[التعویض اإلتفاقي 

  .سم 25; . إیض. : ص 387 -. 2011, المركز القومي لإلصدارات القومیة: القاھرة  - . إبراھیم توفیق
 9776264402ك .م.د.ر - . 379 - 366.: ? -. ?: ????????????. 365 -  356.: ? -. ?: ?????

875/01-347-1, 875/02-347-1 

  بوفراش، حلیم   .5257
. حلیم بوفراش; عبد الرؤوف ذباح; عبد هللا سلیماني] / نص مطبوع[النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر 

قرص . + سم21× .سم 30; . و 56 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(تور یحي فارسجامعة الدك. : المدیة -
  .مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-310/01 



  دمحم علي دمحم , بني مقداد  .5258
إربد  - . 1.ط -. دمحم علي دمحم بني مقداد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تضامن الموقعون على األوراق التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 451 -. 2008, عالم الكتب الحدیث: 
 9789957710804ك .م.د.ر - . 451 - 444.: ? -? : ????????????

1157/01-346-1, 1157/02-346-1 

  بني مقداد، دمحم علي   .5259
] : نص مطبوع[ضوء قانون التجارة وشروحات الفقھ وأحكام القضاء الشیك الحصین لكل مجال وحین في 

; . إیض. : ص 124 -]. ت.د[, دروب للنشر والتوزیع: الیازوري : عمان  - . دمحم علي بني مقداد/ دراسة مقارنة 
  .سم 24

 9789957890414ك .م.د.ر - .  124 - 122.:? -. ?: ????????????

1400/01-346-1, 1400/02-346-1 

  قاسم دمحم , بني بكر  .5260
قاسم دمحم ] / نص مطبوع[نظریة الدفع الموضوعي في الفقھ اإلسالمي و القانون و تطبیقاتھا في القضاء الشرعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط - . بني بكر
 9957164744ك .م.د.ر - . 336 - 319.: ? ? :???????????? 

599/01-347-1, 599/02-347-1 

  جمیل دمحم , بني یونس  .5261
دراسة فلسفیة تحلیلیة على ضوء تحوالت العولمة ] : نص مطبوع[مفھوم اإلرادة ودورھا في القانون الخاص 

جمیل دمحم بني /  The concept of management and its role in the private lawوتطورات القانون 
  .سم 24; . إیض. : ص 256 - . 2012, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - .یونس

 9789957167257ك .م.د.ر - . 256 - 243.: ? - ? : ????????????. 239 - 237.: ? - ? : ???????

1141/01-346-1, 1141/02-346-1 

  دمحم علي , بني طھ  .5262
دار : عمان  -. 01.ط -. دمحم علي بني طھ] / نص مطبوع[المالیة  قواعد التبعیض و أثرھا في الفقھ المعاماالت

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2010, النفائس
 ???????????? : ? ? :.323 -336 

998/01-346-1, 998/02-346-1 

  بلحناشي، دمحم   .5263
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. دمحم بلحناشي; علي حسین حاج] / نص مطبوع[التنظیم اإلداري للوالیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 62 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة . : لیسانس

M. 343-64/01 

  ثلجون ، آسیة   .5264
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . آسیة ثلجون; ة یونسحسین] / نص مطبوع. [الشفعة في القانون الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21×سم  31 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 



M. 346-217/01, M. 346-217/02 

  ثلجون أسیة   .5265
, ]ن.د: [المدیة  - . ثلجون أسیة; فاطمة شاوشي] / نص مطبوع[ئة المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تلوث البی

  .سم21× سم 30; . و66 - . 2010/2011
????????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-118/01, M. 346-118/02 

  ثلجون فاطمة الزھراء   .5266
. : المدیة - . ثلجون فاطمة الزھراء; مھدیة دحماني] / نص مطبوع[ساب الملكیة العقاریة عقد الھبة كسبب الكت

  .سم 21×.سم 30; . و 48 - . 2011, ]ن.د[
????????????:  

 2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-103/01, M. 346-103/02 

  بلحوت ، خیرة   .5267
. : المدیة - . خیرة بلحوت] / نص مطبوع. [لواردة على التراث الثقافي العقاري من اجل المصلحة العامةالقیود ا

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 84 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-216/01, M. 346-216/02 

  بلحوت، زكریاء   .5268
] / نص مطبوع. [مسؤولیة الشركات العسكریة األمنیة الدولیة الخاصة عن إنتھاكات القانون الدولي اإلنساني

  .سم 30; . إیض. : و 177 - . 2013/2012, جامعة الدكتور یحیى فارس. : المدیة -. زكریاء بلحوت
 2013/2012) : كلیة الحقوق(لدكتور یحي فارس جامعة ا: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-32/01, T. 341-32/02 

  بلخوص ، بشیر   .5269
بشیر ; یحي بوشعبة] / نص مطبوع[ 247/15اإلمتیاز كآلیة قانونیة لتفویض المرفق العام في ظل المرسوم 

. : و 101 -. 2022/2021, )رسجامعة یحي فا( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. بلخوص
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ??????? :? .- ? : .75 - 86  ???????????? :? . - ? : .87 - 93  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-530/01 

  بلحنیش ، عبد القادر   .5270
. : المدیة - . عبد القادر بلحنیش; فضیل مولوج] / نص مطبوع[ال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري مج

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 58 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .54 - 56  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ل قانون األعما: ل م د  -ماستر

M. 658-94/01, M. 658-94/02 



  بلحاج ، نبیل   .5271
 -. نبیل بلحاج; شوقي مداني] / نص مطبوع[ 2020إستقاللیة السلطة القضائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 77 -. 2021/2020, )یةجامعة المد(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 71  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-434/01, M. 343-434/02 

  بلحاج ، العربي   .5272
العقد (المصادر اإلرادیة : الجزء األول ] : نص مطبوع[في القانون المدني الجزائري  النظریة العامة لإللتزامات

 25; . إیض. : ص 846 -. 2015, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . العربي بلحاج) / واإلرادة المنفردة
  .سم

 9789961017920ك .م.د.ر - . 830 - 776. : ? -. ?: ???????????? 

1539.1/01-346-1, 1539.1/02-346-1 

  بلحاج ، العربي   .5273
: مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري وفق اخر التعدیالت و مدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا

, ھدار ھوم: الجزائر  -. العربي بلحاج/ المصادر اإلرادیة العقد و اإلرادة المنفردة ] : نص مطبوع[الجزء األول 
  .سم21; . ص672 -. 2014

 978996165990ك .م.د.ر

1-347-1052.1/01 

  بلحاج ، العربي   .5274
: مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري وفق اخر التعدیالت و مدعم بأحدث اجتھادات االمحكمة العلیا 

, دار ھومھ: الجزائر  -. لعربي بلحاجا/ المصادر اإلرادیة العقد و اإلرادة المنفردة ] : نص مطبوع[الجزء الثاني 
  .سم21; . ص1033 -. 2014

 978996165990ك .م.د.ر

1-347-1052.2/01 

  بلحاج ،العربي   .5275
دیوان : بن عكنون  - . 01.ط -. العربي بلحاج] / نص مطبوع[بحوث قانونیة في قانون األسرة الجزائري الجدید 

  .سم22;  .إیض. : ص303 -. 2015, المطبوعات الجامعیة
 9789961017166ك .م.د.ر

1455/01-346-1, 1455/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5276
 -. العربي بلحاج. / مبادىء االجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا] : نص مطبوع. [قانون األسرة

  .سم22; . إیض. : ص212 -. 2000, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر
 9961004396ك .م.د.ر

170/01-346-1, 170/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5277
 - الخطبة  -مقدمة : الزواج والطالق : الجزء األول ] : نص مطبوع. [الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري

 - . 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. العربي بلحاج... / الوصیة - المیرا ث  -الطالق  -الزواج 



  .سم22; . إیض. : ص406
 9961003772ك .م.د.ر

168.1/01-346-1, 168.1/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5278
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 03. ط -. العربي بلحاج] / نص مطبوع[ 05قانون األسرة مع تعدیالت األمر 

  .سم24; غبالف ملون : ص  648 -. 2006, الجامعیة
 6105509961978ك .م.د.ر

582/01-346-1, 582/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5279
العربي ] : ............. / نص مطبوع[أحكام المواریث في التشریع اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري الجدید 

  .سم26; إیض  - غالف ملون . : ص 352 -. 2008, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . 1.ط - . بلحاج
 41187099618ك .م.د.ر - . 352 - 343: ?  -? : ???????????? 

860/01-346-1, 860/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5280
 -. العربي بلحاج. / المیراث والوصیة: الجزء الثاني] : نص مطبوع. [الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري

  .سم22; . إیض: . ص350 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر
 9961003788ك .م.د.ر - . 337 -326. : ? -. ?: ???????????? 

168.2/01-346-1, 168.2/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5281
الفعل ( الواقعة القانونیة : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري

, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. العربي بلحاج). / والقانون  -  سبب اإلثراء بال -الغیر المشروع 
  .سم22; . إیض. : ص550 -. 2001

 9961003985ك .م.د.ر - . 534 - 523. : ? -. ?: ???????????? 

172.2/01-346-1, 172.2/02-346-1 

  العربي , بلحاج  .5282
دیوان : الجزائر  - . العربي بلحاج/ الجزء األول ] : نص مطبوع[ أبحاث و مذكرات في القانون و الفقھ اإلسالمي

  ).علوم قانونیة: المعرفة( - . سم 24; . ص 384 -. 1996, المطبوعات الجامعیة
 4020209961ك .م.د.ر - . 382 - 381: ?  -? : ???????????? 

127.1/01-340-1, 127.1/02-340-1 

  العربي , بلحاج  .5283
دیوان : الجزائر  - . العربي بلحاج/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[القانون و الفقھ اإلسالمي  أبحاث و مذكرات في
  ).علوم قانونیة: المعرفة( - . سم 24; . ص 668 -. 1996, المطبوعات الجامعیة

 2020309961ك .م.د.ر

127.2/01-340-1, 127.2/02-340-1 

  صالح , بلحاج  .5284
 -. صالح بلحاج] / نص مطبوع[لدستوري في الجزائر من اإلستقالل إلي الیوم المؤسسات السیاسیة و القانون ا



  .سم 22; . إیض. : ص 350 -. 2010, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961013045ك .م.د.ر - .  339 - 333. : ? -. ?: ???????????? 

373/01-342-1, 373/02-342-1 

  بلحاج، دمحم علي   .5285
دمحم علي ; عدنان خان] / نص مطبوع[الجنائیة للوظیفة اإلداریة في القانون المتعلق بمكافحة الفساد الحمایة 

قرص . + سم21×.سم31; . و68 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . بلحاج
  .مضغوط

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( فارس جامعة الدكتور یحي : قانون عقاري : ل م د  -لیسانس

M. 343-58/01 

  بلحاج، العربي   .5286
 Summary in real] = نص مطبوع[الوجیز في الحقوق العینیة في ضوء الفقھ اإلسالمي و األنظمة السعودیة 

rights in the light of the islamic jurisprudence and saudi systems  /عمان  -. العربي بلحاج :
  .سم 25; . ص 264 -. 2015, دار الثقافة للنشر و التوزیع

 9789957168940ك .م.د.ر -. 231-254.: ?-.?: ????????????

1518/01-346-1, 1518/02-346-1 

  بلحاج، صالح   .5287
 - اإلقتصاد والسیاسة  - المؤسسات  -السلطة ] : نص مطبوع[ 1978إلى  1962النظام السیاسي الجزائري من 

  .سم 24; . إیض. : ص 520 -. 2012, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. صالح بلحاج/ اإلیدیولوجیا 
 9789773504758ك .م.د.ر - .  520 - 507.: ? -? : ????????????

514/01-342-1, 514/02-342-1 

  بلحارث ، لیندة   .5288
تیزي  -. لیندة بلحارث] / نص مطبوع[اإلقتصادیة في الجزائر نظام الرقابة على الصرف في ظل اإلصالحات 

  .سم 21× . سم 30; . و 396 -. 2013دیسمبر  14, جامعة مولود معمري: وزو 
 ???????????? :? .- ? : .351 - 374  

 2013دیسمبر  14) : كلیة الحقوق ( جامعة مولود معمري : قانون عام : دكتوراه 

T. 343-02/01, T. 343-02/02 

  بھیة ، مخلوف   .5289
; بن علي أمال] / نص مطبوع[الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة كآلیة لتثمین العقار السیاحي في التشریع الجزائري 

. سم30×.سم21; . و106 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . مخلوف بھیة
  .قرص مضغوط+ 

 ??????? : ? -  ? :68 - 96  ???????????? : ?-  ? :98 - 102  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-360/01, M. 346-360/02 

  بلحیاني ، سفیان   .5290
كلیة . : المدیة - . سفیان بلحیاني; بالل شالي] / نص مطبوع[أثر الظروف الطارئة على التصرفات العقاریة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 64 - . 2021/2020, )جامعة المدیة( الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط



 ??????? :? .- ? : .46 - 56  ???????????? :? . - ? : .57 - 62  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-621/01, M. 346-621/02 

  بلخیر ، صالح الدین أیوب   .5291
كلیة : الجزائر  -. صالح الدین أیوب بلخیر] / نص مطبوع[إختصاصات النیابة العامة في الدعوى العمومیة 

قرص . + سم 31× . م 21; . إیض. : و 58 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .54 - 56  
 2018/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -سترما

M. 345-68/01, M. 345-68/02 

  بلخیر ، صبرینة   .5292
. صبرینة بلخیر; نور اإلیمان عبد السالم] / نص مطبوع[ 02-15قاضي التحقیق وأھم التعدیالت في ضوء األمر 

. + سم 31× . سم 21; . و 89 - . 2017/2016 ,)كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس . : المدیة -
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .84 - 87  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-56/01, M. 345-56/02 

  بلحجر طارق ، فوزي   .5293
كلیة الحقوق والعلوم . : مدیةال -. فوزي بلحجر طارق] / نص مطبوع[الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 147 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-167/01, M. 341-167/02 

   بلخیرات ، أحمد الشریف  .5294
الجزائر  -. أحمد الشریف بلخیرات; دمحم أمین بلھوان] / نص مطبوع[رد اإلعتبار في القانون الجزائي الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 67 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .59 - 64  
 2018/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

66/01-345 .M, 66/02-345 .M 

  بلخیري ، رونق   .5295
كلیة الحقوق . : المدیة - . رونق بلخیري; نادیة تلمساني] / نص مطبوع[الشھادة ودورھا في اإلثبات الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 82 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .74 - 78  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-209/01, M. 345-209/02 

  بلخیري ، زكریاء   .5296
كلیة . : الجزائر -. زكریاء بلخیري; جیلة ربیعيح] / نص مطبوع[بدائل الحبس المؤقت في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 79 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .72 -75  

 2019/2018) : فارس جامعة یحي(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-133/01, M. 345-133/02 

  حسینة , بلخیري  .5297
نص [المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 -. 2006, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. حسینة بلخیري] / مطبوع
 9961608259ك .م.د.ر -.  280 -  261. : ? -. ?: ????????????.  260 - 188.: ? -. ?: ??????? 

591/01-341-1, 591/02-341-1 

  جعفر عبد السادة , بھیر الدراجي  .5298
ر جعفر عبد السادة بھی/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التوازن بین السلطة والحریة في النظمة الدستوریة 

  .سم24; . إیض. : ص 242 -. 2009, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الدراجي
 9789957324223ك .م.د.ر - . 242 - 229.: ? -. ?: ????????????

403/01-342-1, 403/02-342-1 

  بلدزر ، حمزة   .5299
. : المدیة -. حمزة بلدزر; ن بریحسماعین ب] / نص مطبوع[ 19-15رخصة البناء في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 75 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .-? : .68 - 72  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-589/01, M. 346-589/02 

  بلدزر نبیلة   .5300
كلیة الحقوق : الجزائر  - . خرشف زھیة, بلدزر نبیلة] / نص مطبوع[تسویة نزاعات تفویضات المرفق العام 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21; . و 50 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
.???????????? :? . - ?:.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : د  ل م -ماستر

M. 343-358/01, M. 343-358/02 

  مخلوف , بلخضر  .5301
المعدل والمتمم  15- 74االمر رقم ] : نص مطبوع. [النصوص القانونیة و التنظیمیة مع االجتھادات القضائیة

مخلوف ... / میة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن حوادث المرورالمتعلق بإلزا 31 -88بالقانون 
  .سم24; . إیض. : ص 416 -. 2004, دار الھدى. : الجزائر -. بلخضر

 3599609961ك .م.د.ر -. 38-394: ?-?: ???????  395-400: ?-?: ???????????? 

73/01-344-1, 73/02-344-1 

  بندق ، وائل أنور   .5302
مكتبة الوفاء : االسكندریة  -. 03.ط -. وائل أنور بندق] / نص مطبوع[ألموال في الدول العربیة غسیل ا
  .سم25; . إیض. : ص 551 -. 2008, القانونیة

 9773276119ك .م.د.ر



762/01-341-1, 762/02-341-1 

  وائل أنور , بندق  .5303
 - ). دت( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. قوائل أنور بند] / نص مطبوع[غسیل األموال في الدول العربیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 406

136/01-345-1, 136/02-345-1 

  وائل أنور , بندق  .5304
حمایة الملكیة : المجلد األول ] : نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : موسوعة الملكیة الفكریة

. إیض. : ص 426 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. وائل أنور بندق. / ةالفكریة في اإلتفاقیات الدولی
 .سم24; 

324.1/01-341-1, 324.1/02-341-1 

  وائل أنور , بندق  .5305
 - اإلمارات  - سوریا  -مصر : المجلد األول ] : نص مطبوع[موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 

 .سم24; . إیض. : ص 752 - ). دت ( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. بندق وائل أنور/ السودان 

464.1/01-342-1, 464.1/02-342-1 

  وائل أنور , بندق  .5306
 -الجزائر  -تونس  -األردن : المجلد الثاني ] : نص مطبوع[موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 

 .سم24; . إیض. : ص 764 - ). دت ( , دار الفكر الجامعي: سكندریة اإل -. وائل أنور بندق/ المغرب 

464.2/01-342-1, 464.2/02-342-1 

  وائل أنور , بندق  .5307
البحرین  - السعودیة  - لیبیا  -لبنان :المجلد الرابع ] : نص مطبوع[موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 

 624 - ). دت ( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. وائل أنور بندق/ ان عم- موریتانیا  -الصومال  -جیبوتي  -
 .سم24; . إیض. : ص

464.4/01-342-1, 464.4/02-342-1 

  وائل أنور , بندق  .5308
دار : اإلسكندریة  - . وائل أنور بندق/ اإلتفاقات الدولیة و قوانین الدول العربیة ] : نص مطبوع[موسوعة التحكیم 

 .سم24; غالف ملون . : ص 476 -. 2004, جامعيالفكر ال

756/01-341-1, 756/02-341-1 

  وائل أنور , بندق  .5309
 - . وائل أنور بندق] / نص مطبوع[موسوعة القانون اإللكتروني و تكنولوجیا اإلتصاالت و المعلومات 

  .سم24; غالف ملون مصور . : ص1462 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 7016438977ك .م.د.ر

20/01-348-1, 20/02-348-1 

  وائل أنور , بندق  .5310
 -فلسطین  - الكویت  -العراق : المجلد الثالث ] : نص مطبوع[موسوعة الدساتیر و األنظمة السیاسیة العربیة 

 .سم24; . ضإی. : ص 729 -). دت( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. وائل أنور بندق/ الیمن  - قطر 



464.3/01-342-1, 464.3/02-342-1 

  وائل أنور , بندق  .5311
 - ). ن.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. وائل أنور بندق] / نص مطبوع[التنظیم الدولي لحقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 664
. 

125/01-341-1, 125/02-341-1 

  وائل أنور , بندق  .5312
 - . 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . وائل أنور بندق] / نص مطبوع[األقلیات و حقوق اإلنسان 

 .سم24; . إیض. : ص 260

249/01-341-1, 249/02-341-1 

  وائل أنور , بندق  .5313
المحكمة الجنائیة - قواعد الحرب  -جرائم الحرب و اإلبادة ] : نص مطبوع[موسوعة القانون الدولي للحرب 

 .سم24; . إیض. : ص 556 -. 2004, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . وائل أنور بندق/ الدولیة 

323/01-341-1, 323/02-341-1 

  وائل أنور , بندق  .5314
 -. 1.ط -. وائل أنور بندق. / قواعد األونسیترال و دلیلھا التشریعي] : نص مطبوع. [قانون التجارة اإللكترونیة

  .سم 24; . إیض. : ص  125 -. 2009, مكتب الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة
 9773276716ك .م.د.ر

123/01-344-1, 123/02-344-1 

  وائل أنور , بندق  .5315
. 2009, مكتبة الوفا القانونیة: اإلسكندریة  -. 01.ط - . وائل أنور بندق] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

  ).كراسات تشریعیة( -. سم 24; . إیض. :  ص 137 -
 9773276176ك .م.د.ر

567/01-341-1, 567/02-341-1 

  بندق، وائل أنور   .5316
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  - . 1.ط - . وائل أنور بندق] / نص مطبوع[معاھدة جنیف بشأن أسرى الحرب 

  .سم 25; . إیض. : ص 123 -. 2009, القانونیة
 9773276716ك .م.د.ر

574/01-341-1, 574/02-341-1 

  بندق، وائل أنور   .5317
حمایة الملكیة : المجلد الثاني] : نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : موسوعة الملكیة الفكریة 

دار الفكر : ة اإلسكندری - . وائل أنور بندق) / لیبیا  -اإلمارات  - الیمن  -المغرب  -سوریا  - مصر(الفكریة في 
 .سم 24; . إیض. : ص 481 -). ت.د(, الجامعي

324.2/01-341-1, 324.2/02-341-1 



  بندق، وائل أنور   .5318
حمایة : االمجلد الثالث ] : نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : موسوعة الملكیة الفكریة 

دار الفكر : اإلسكندریة  - . وائل أنور بندق) / فلسطین  - الجزائر  -قطر -الكویت  - األردن (الملكیة الفكریة في 
 .سم 24; . إیض. : ص 520 -). ت.د(, الجامعي

324.3/01-341-1, 324.3/02-341-1 

  بندق، وائل أنور   .5319
ایة حم: المجلد الرابع ] : نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة : موسوعة الملكیة الفكریة 

 -. وائل أنور بندق) / لبنان - عمان  -السودان  - العراق  -البحرین  - السعودیة  - تونس (الملكیة الفكریة في
 .سم 24; . إیض. : ص 488 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

324.4/01-341-1, 324.4/02-341-1 

  بندق، وائل أنور   .5320
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. وائل أنور بندق] / نص مطبوع[ي في البالد العربیة مدونة اإلثبات التقلیدي واإللكترون

  .سم 24; . إیض. : ص 926 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة
 9789773278105ك .م.د.ر

831/01-347-1, 831/02-347-1 

  سوسن , تمرخان بكة  .5321
سوسن تمرخان ] / نص مطبوع[الجنائیة الدولیة  الجرائم ضد اإلنسانیة في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة

  .سم 24; . إیض. : ص 565 - . 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت - . 1.ط - . بكة
 9953462860ك .م.د.ر - . 552 - 535.: ? -? : ???????????? 

447/01-345-1, 447/02-345-1 

  بلطاس، عبد القادر   .5322
 - .Légende, 2007: الجزائر  -. عبد القادر بلطاس] / نص مطبوع[لجزائر إستراتجیة تمویل السكن في ا

  .سم 24; . إیض. : ص 395
 9789961975428ك .م.د.ر - . 388 - 369.: ?-.?: ??????? 395 - 389.: ? - . ?: ??????????????

236/01-343-1, 236/02-343-1 

  بلطرش ، محمود   .5323
, ]ن.د: [المدیة  -. محمود بلطرش; ابتسام قاسمیة] / نص مطبوع[یة التنظیم الداخلي للمحافظة العقار

  .سم21×سم30; . و 91 - . 2011/2010
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-69/02, M. 346-69/01 

  بلطرش ، أكرم   .5324
. المدیة -. أكرم بلطرش; عامر منصوري] / نص مطبوع[عقاریة في التشریع الجزائري النظام القانوني للجبایة ال

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 88 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .77 - 81  ??????? :? . - ? : .82 -85  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : انون العقاري الق: ل م د  -ماستر



M. 346-601/01, M. 346-601/02 

  بلطرش، كمال   .5325
جامعة یحي : المدیة  - . كمال بلطرش; إقبال بن سالم] / نص مطبوع[النظام القانوني إلبرام المعاھدات الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و81 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.75 - 76  

 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-121/01, M. 341-121/02 

  بلكیروس فیسة ، لطیفة   .5326
: المدیة  -. لطیفة بلكیروس فیسة] / نص مطبوع[جریمة الرشوة بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة 

قرص . + سم30×.سم21; . و75ا -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.66 - 72  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-21/01, M. 345-21/02 

  بلقاسم ، مصطفى   .5327
كلیة الحقوق : الجزائر  -. مصطفى بلقاسم; حنان عزیزي] / نص مطبوع[الطعن بالنقض في المسائل الجزائیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 67 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .-? : .62 - 64  

 2018/2017) : جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

64/01-M. 345 

  بلقاسم قوادري،عبد القادر   .5328
نص ......... [خماسیات عابر ألسطمبول  -تكامل أم تنافر ؟ : اإلسالم و السیاسة  - آلیات الرقابة البرلمانیة 

; . إیض. : ص63 -. 2010, مداومة حركة مجتمع السلم: عین الدفلى  -. عبد القادر بلقاسم قوادري] / مطبوع
  ).02عدد ; مجلة النائب : مجلة النائب ( - . سم29

 تواترات غیر معروفة

2/01 340-56- ع /P 

  أحمد , بلقاسم  .5329
  .سم24; . إیض. : ص 368 - . 2005, دار ھومة: الجزائر  - . أحمد بلقاسم] / نص مطبوع[القضاء الدولي 

 9961668628ك .م.د.ر -. 315-343: ?-?: ???????  347-359: ?-?: ???????????? 

242/01-341-1, 242/02-341-1 

  أحمد , بلقاسم  .5330
  .سم24; . إیض. : ص 278 - . 2005, دار ھومة: الجزائر  - . أحمد بلقاسم] / نص مطبوع[التحكیم الدولي 

 9961668634ك .م.د.ر - . 255-269: ?- ?: ????????????  241-251: ? -? : ??????? .

163/01-341-1, 163/02-341-1 

  أحمد , بلقاسم  .5331
. 2008, دار ھومة: الجزائر  -. 3. ط -. أحمد بلقاسم/ المفھوم و المصادر ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 



  .سم24; . إیض. : ص 224 -
 9961669002ك .م.د.ر -. 211-218: ?-?: ????????????

356/01-341-1, 356/02-341-1 

  أعراب , بلقاسم  .5332
: الجزائر  -. أعراب بلقاسم/ تنازع القوانین : الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص الجزائري 

  .سم 24; . ص 363 -. 2005, دار ھومھ للنشر والتوزیع
 9789961667361ك .م.د.ر -. 

147.1/01-341-1, 147.1/02-341-1 

  بلعربي , بلقاسم  .5333
-2008, ]ن.د: [المدیة  -. بلعربي بلقاسم] / نص مطبوع[دور المنظمات غیر الحكومیة في مجال حقوق اإلنسان 

  .سم 21×.سم30; . و 200 -. 2009
 ?????:  

 2009-2008) : جمعة الدكتور یحیى فارس(كلیة الحقوق: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-01/04, T. 341-01/01 

  بلقاسمي ، حزیة   .5334
دراسة على ضوء نصوص الملكیة الفكریة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري 

جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. حزیة بلقاسمي; عبد الغني زروقي/ والنصوص المستحدثة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 64 -. 2018/2017, )المدیة

 ???????????? :? .- ? : .59 - 62  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-80/01, M. 345-80/02 

  بلقاسمي ، رانیة   .5335
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. رانیة بلقاسمي] / عنص مطبو[ 01-21الجرائم اإلنتخابیة في ظل األمر 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 88 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .81 - 85  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-203/01, M. 345-203/02 

  بلقاسمي ، رابح   .5336
. اآللیات القانونیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ودورھا في تحفیز اإلستثمار في الجزائر

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. رابح بلقاسمي] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 76 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? : .73 - 76  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-511/01 

  بلقیروس فیسة، دمحم   .5337
كلیة . : الجزائر - . دمحم بلقیروس فیسة] / نص مطبوع[والمواثیق الدولیة حقوق المرأة بین التعالیم اإلسالمیة 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 120 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .115 - 118  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(قوالعلوم السیاسیةكلیة الحقو: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-144/01, M. 341-144/02 

  بلقزیز، عبد اإللھ   .5338
حول الحركة  - " الدیني - الحوار القومي " ندوة -واإلشتراكیة والرأسمالیة " بیریسترویكا"ال: المستقبل العربي 
; دمحم األطرش] / نص مطبوع... [الثوریة العربیة في قضایا وھموم راھنة تواجھ الحركة  -العربیة الواحدة 

 187 - . 1989/11, .مركز دراسات الوحدة العربیة. : لبنان -]. و آخرون...[; عبد اإللھ بلقزیز; محسن عوض
  ).129; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( - . سم 24; . إیض. : ص

 ???????????? : ?.-  ? : .181-187 

129/01 340-52- ع /P 

  إبراھیم , بلعلیات  .5339
/ دراسة علمیة تطبیقیة ] : نص مطبوع[أوامر التحقیق المستأنفة أمام غرفة اإلتھام مع إجتھاد المحكمة العلیا 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 128 -. 2004, دار الھدى: الجزائر  -. إبراھیم بلعلیات
 3571609961ك .م.د.ر -. 125: ? -?: ???????????? 

470/01-347-1, 470/02-347-1 

  بلغالم ، بالل   .5340
. : الجزائر -. بالل بلغالم/ نظام البلدیة ] : نص مطبوع[تطور النظام القانوني للجماعات اإلقلیمیة في الجزائر 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 526 -. 2018/2017, )1-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق 
 ???????????? :? .- ?: . 496 - 521  

 2018/2017) :  1جامعة الجزائر (كلیة الحقوق : القانون الدستوري والقانون اإلداري : دكتوراه 

T. 342-11/01, T. 342-11/02 

  بلعالم ، عبد المؤمن   .5341
: المدیة  - . عبد المؤمن بلعالم] / نص مطبوع[الدفاع الشرعي كسبب من أسباب اإلباحة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم  21; . و 65 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(معة یحي فارس جا
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .58 - 62  
 2017/2016: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-39/01, M. 345-39/02 

  بلعباس، نوال   .5342
كلیة الحقوق والعلوم : المدیة الجزائر  -. ریمة قطاف, نوال بلعباس] / نص مطبوع[المسؤولیة القانونیة للمحامي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و74 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :?.- ? :65-68.  

 2021-2022:  )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ماستر 

M. 345-250/01 

  بلعبدلي، نصیرة   .5343
كلیة . : المدیة -. فتیحة بوخلیف, نصیرة بلعبدلي] / نص مطبوع[إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 61 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 



???????????? :? .-? :.55 - 59  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-107/01, M. 345-107/02 

  إبراھیم , بلعیات  .5344
 -. یم بلعیاتإبراھ/ أركان الجریمة ] : نص مطبوع[أركان الجریمة و طرق إثباتھا في قانون العقوبات الجزائري 

  .سم24; . ص 334 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر 
 7126529961978ك .م.د.ر

553/01-345-1, 553/02-345-1 

  عمارة , بلغیث  .5345
/ دراسة تحلیلیة ، مقارنة، لطرق التنفیذ و إجراءاتھ و منازعاتھ ] : نص مطبوع[التنفیذ الجبري و إشكاالتھ 

  .سم24; . إیض. : ص 200 -. 2004, دار العلوم للنشر و التوزیع: الجزائر  - . عمارة بلغیث
 9961805666ك .م.د.ر - .  191 - 189. : ? -. ?: ???????????? 

235/01-347-1, 235/02-347-1 

  عمارة , بلغیث  .5346
ئي التنظیم القضا - نظریة الدعوى  - مبادئ النظام القضائي ] : نص مطبوع[الوجیز في اإلجراءات المدنیة 

  .سم24; . إیض. : ص 124 -. 2002, دار العلوم للنشر: الجزائر  -. عمارة بلغیث....... / الجزائري 
 9961805445ك .م.د.ر - .  120 - 118.: ? -. ?: ???????????? 

184/01-347-1, 184/02-347-1 

  بلعید، صالح   .5347
  .ص 182 -. 2009, دار ھومھ: الجزائر  -. 03.ط -. صالح بلعید] / نص مطبوع[نظریة النظم 

 9789961665138ك .م.د.ر

1/01-400-1, 1/08-400-1 

  دمحم الطاھر , بلعیساوي  .5348
, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط - . دمحم الطاھر بلعیساوي] / نص مطبوع[الوجیز في شرح األوراق التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 -. 2008
 9203659961978ك .م.د.ر -. 275-279: ? -?: ???????????? 

914/01-346-1, 914/02-346-1 

  . بلعیسي ، أحالم  .5349
جامعة . : المدیة -. بلعیسي. أحالم; عائشة سالم] / نص مطبوع. [حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 39 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-29/01 

  بلعیسى ، شریفة   .5350
. : الجزائر -المدیة  - . شریفة بلعیسى; سمیة زناقي] / نص مطبوع[ملكیة األراضي الفالحیة عن طریق الشفعة 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 81 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .قرص مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .70 - 78  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-643/01 

  أحمد التیجاني , بلعروسي  .5351
 Legislation et réglementation de. = زء األولالج] : نص مطبوع. [التشریع و التنظیم العسكري

L'ARMEE  /ص 405 -. 2007, دار ھومة. : الجزائر - . 2.ط - . أحمد التیجاني بلعروسي; رشید وابل : .
  .سم24; . إیض

 9884669961978ك .م.د.ر

117.1/01-343-1, 117.1/02-343-1 

  بلعرني ، سلیمان   .5352
الجزائر  -. سلیمان بلعرني; مراد شاللي] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني  التمییز بین المدني والمقاتل في

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 90 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .86 - 90  
 2018/2017: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-132/01, M. 341-132/02 

  بلعربي ، مولود   .5353
. الجزائر -المدیة  -. مولود بلعربي; فرید مراحي] / نص مطبوع[النظام القانوني للصفقات العمومیة اإللكترونیة 

+ . سم 31× .سم 21; . إیض. : و 77 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-492/01 

  بلعربي ، صبرینة   .5354
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. صبرینة بلعربي] / نص مطبوع[تقییم األراضي الفالحیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 63 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-596/01, M. 346-596/02 

  بلعقون ، فلة   .5355
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. فلة بلعقون; لیلى عربید/  ]نص مطبوع[المستفید من الغش في القانون الجمركي 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 78 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .72 - 75  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-88/01, M. 658-88/02 

5356.  Eberlin , Philippe  
signes protecteurs [Texte imprimé] = protective signs / Philippe Eberlin. - Genéve : 
Comité international de la croix-rouge, 1983. - 73p. : Ill. ; 23Cm. 



04/0039123 

  ثالم ، ریمة   .5357
 - . ریمة ثالم; صبیحة بصدوق] / نص مطبوع[في القانون الجزائري واإلتفاقیات التجاریة مكافحة اإلغراق 

 21; . إیض. : و 71 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .68 - 70  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ون األعمال قان: ل م د  -ماستر

M. 658-128/01 

  تاھمي، فاطمة   .5358
المدیة  -. فاطمة تاھمي; آسیة غالم] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 60 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-94/01 

  جمال جرجس مجلع , تاوضروس  .5359
: لقاھرة ا -. جمال جرجس مجلع تاوضروس] / نص مطبوع[الشرعیة الدستوریة ألعمال الضبطیة القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 611 -. 2006, النسر الذھبي
 9770268364ك .م.د.ر -. 561-581: ? -?: ????????????

584/01-342-1, 584/02-342-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5360
. سمیر فرنان بالي/ أبحاث و آراء ] : نص مطبوع[قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة , الجزء األول

  .سم24; . ص250 - . 2001, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 الجزء األول, : محتوي في 

576.1/01-346-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5361
اإلجتھاد القضائي في الجمھوریة العربیة ] : نص مطبوع[قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة 

 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. سمیر فرنان بالي) / بيد(السوریة و اإلمارات العربیة المتحدة 
 .سم24; . ص400

576.2/01-346-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5362
اإلجتھاد القضائي في لبنان و سلطنة عمان و ] : نص مطبوع[قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة 

 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . فرنان بالي سمیر/ الكویت و تونس و المغرب و العراق 
 .سم24; . ص331

576.3/01-346-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5363
قضایا اإلخالء لعلة إساءة إستعمال المأجور و مخالفة شروط عقد ] : نص مطبوع[الموسوعة القضائیة اإلیجاریة 



. : ص 562 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -  .1.ط - . سمیر فرنان بالي............. / اإلیجار
 .سم24; مجلد 

767/01-347-1, 767/02-347-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5364
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . سمیر فرنان بالي/ إجتھادات قضائیة ] : نص مطبوع[اإلثبات التقني و العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 275 -. 2009, الحلبي الحقوقیة
 9789953524245ك .م.د.ر

573/01-347-1, 573/02-347-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5365
 850 -. 2005, منشورات الحلبي: بیروت  -. 1.ط - . سمیر فرنان بالي] / نص مطبوع[الحصانة الدبلوماسیة 

 .سم24; . إیض. : ص

389/01-341-1, 389/02-341-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5366
. 1.ط - . سمیر فرنان بالي/ معاھدات دولیة  - نصوص قانونیة  -إجتھادات قضائیة ] : نص مطبوع[ار قانون اآلث

  .سم 24; . إیض. : ص 382 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9789953524238ك .م.د.ر

720/01-347-1, 720/02-347-1 

  سمیر فرنان , بالي  .5367
منشورات : بیروت  - . 1.ط - . سمیر فرنان بالي/ الجزء األول ] : نص مطبوع[العربیة قضایا التحكیم في الدول 

  .سم 25; . إیض. : ص 456 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 9789953486321ك .م.د.ر

717.1/01-347-1, 717.1/02-347-1 

  فرنان , بالي  .5368
منشورات الحلبي : بیروت  - . 1.ط -  .سمیر فرنان بالي, فرنان بالي] / نص مطبوع[أبحاث في اإلفالس 

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2009, الحقوقیة
 9789953524504ك .م.د.ر

1181/01-346-1, 1181/02-346-1 

  بالي، مباركة   .5369
جامعة . : المدیة -. مباركة بالي; نورة تیتاوني] / نص مطبوع. [جریمة إنتھاك حرمة ملك الغیر فقھا وقانونا

  .سم 21×سم 30 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق(ي فارس الدكتور یح
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-129/01, M. 346-129/02 

  بالي، سمیر فرنان   .5370
اإلجتھاد القضائي في جمھوریة ] : عنص مطبو[قضایا القرصنة التجاریة و الصناعیة و الفكریة , الجزء الرابع

 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . سمیر فرنان بالي/ مصر العربیة و المملكة األردنیة الھاشمیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 234
 الجزء الرابع, : محتوي في 

576.4/01-346-1 

  تامر ، دمحم صالح   .5371
دار : لبنان  -. 1.ط -. دمحم صالح تامر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[یم والتجر... اإلضراب بین المشروعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2016, الكتاب الحدیث
 5978614801728ك .م.د.ر - . 176 - 165. : ? -. ?: ???????????? 

1116/01-345-1, 1116/02-345-1 

  بالطاھر، محبوب إسالم   .5372
كلیة : الجزائر  -. كمال منادلي, محبوب إسالم بالطاھر] / نص مطبوع[الجزائري  جریمة التجمھر في التشریع

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 58 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.49 - 54.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( یاسیة كلیة الحقوق والعلوم الس: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-74/01, M. 345-74/02 

  بالطیب ، فضیلة   .5373
. : الجزائر -المدیة  -. فضیلة بالطیب] / نص مطبوع[النظام القانوني للقرارات اإلداریة الفردیة لتسییر الموظفین 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 107 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .96 - 102  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-514/01 

  بابا ، إبراھیم   .5374
كلیة . : المدیة - . إبراھیم بابا; دمحم بلمادي] / مطبوعنص [النظام القانوني لمالیة البلدیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 89 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .78 - 85  
 2021/2020 ) :جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-459/01, M. 343-459/02 

  بابا ، جمال الدین   .5375
جمال الدین ; دمحم عبد الغني عیاد] / نص مطبوع[دور اإلجتھاد القضائي كمصدر للقانون اإلداري في الجزائر 

. إیض. : و 87 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. بابا
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم  21; 

 ???????????? :? .- ? : .77 - 82  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-485/01 

  بابا ، یاسمینة   .5376
. : المدیة - . یاسمینة بابا] / نص مطبوع. [ئريالمحل في التصرف الوقفي الوارد على عقار في التشریع الجزا



قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 57 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .50 - 54  
 2021/2020: ) جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-614/01, M. 346-614/02 

  بابا عمي ، الحاج أحمد   .5377
دراسة قانونیة مقارنة لمدى جواز جمع ] : نص مطبوع[الجمع بین تعویض المسؤولیة المدنیة وتعویض التأمین 

..... / ة بسببالمضرور المؤمن لھ بین التعویضات المستمدة من التأمین واألخرى المستمدة من المسؤولیة المدنی
  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . الحاج أحمد بابا عمي

 9786144015728ك .م.د.ر - . 272 - 263. : ? -. ?: ???????????? 

1360/01-346-1, 1360/02-346-1 

  بابا علي، ھاجر   .5378
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  - . ھاجر بابا علي] / مطبوع نص[حقوق الحاضنة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 61 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(السیاسیة 
???????????? :? .-? :.55 - 58.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ماستر 

M. 346-510/01, M. 346-510/02 

  فاطمة , بابا  .5379
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. فاطمة بابا] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني بین النص و الواقع 

  .سم21×.سم 31; . و 224 - . 2009/2008, ).كلیة الحقوق(
 ????????????:  

 2009/2008. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-02/03, T. 341-02/04 

  بابا، إیمان   .5380
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . إیمان بابا; حنان بابا] / نص مطبوع[إختصاصات المجلس الدستوري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و64 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.55 - 58  

 2017/2016: المدیة :  إدارة ومالیة: ماستر 

M. 343-249/01, M. 343-249/02 

  بابا، یاقوت   .5381
 -. یاقوت بابا; حنان حجاج] / نص مطبوع) [بیع نموذج(محل اإللتزام في عقود المعاوضات الواردة على العقار 

قرص . + سم21× .سم 30; . و 54 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-318/01 

  بابا، سھیلة   .5382
كلیة : الجزائر  - . حبیبة مولوج, سھیلة بابا] / نص مطبوع[ 03 - 06النظام القانوني للمتربص وفق األمر 



قرص . + سم 31× . سم 21; . و 79 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس (الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.71 - 75.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-375/01, M. 343-375/02 

   نجیب أحمد عبد هللا, ثابت الجبلي  .5383
نجیب أحمد / دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي و األنظمة الوضعیة ] : نص مطبوع[التحكیم في القوانین العربیة 

  .سم24; مجلد . : ص 606 -. 2006, دار الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . عبد هللا ثابت الجبلي
 ???????????? : ?-  ? :532 - 581 

310/01-347-1, 310/02-347-1 

  نجیب أحمد عبد هللا , ثابت الجبلي  .5384
نجیب / دراسة لقانون التنفیذ الجبري الیمني ] : نص مطبوع[اإلجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد اإلدارة 

المكتبة ( - . سم24; . ص 110 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أحمد عبد هللا ثابت الجبلي
  ).القانونیة

??????????? ? :?- ? :97-102 

326/01-347-1, 326/02-347-1 

  نجیب أحمد عبد هللا , ثابت الجبلي  .5385
نجیب / دراسة مقارنة بنظام المرافعات الشرعیة السعودي ] : نص مطبوع[إجراءات دعوى التزویر الفرعیة 

المكتبة ( - . سم24; . ص 112 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث) : دم (  -. أحمد عبد هللا ثابت الجبلي
  ).القانونیة

 ???????????? :?- ? :105-110 

477/01-347-1, 477/02-347-1 

  نجیب أحمدعبد هللا , ثابت الجبلي  .5386
م  2002لسنة ) 40(دراسة تحلیلیة نقدیة طبقا لقانون المرافعات الیمني رقم ] : نص مطبوع[اإلعالنات القضائیة 

, المكتب الجامعي الحدیث) : دم (  -. نجیب أحمدعبد هللا ثابت الجبلي/ لعربیة مع اإلشارة إلى بعض التشریعات ا
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 138 -. 2006

 ???????????? :?- ? :128-132 

476/01-347-1, 476/02-347-1 

  ثابت بن عزة، ملیكة   .5387
 - . ملیكة ثابت بن عزة] / نص مطبوع[الجزائري جریمة اإلجھاض بین الشریعة اإلسالمیة والتشریع الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 307 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773288960ك .م.د.ر - . 300 - 291.: ? -. ?: ????????????

1007/01-345-1, 1007/02-345-1 

  عادل , ثابت  .5388
الرئیسیة الحدیثة و نظم الحكم في البلدان العربیة و للنظام دراسة للنماذج ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 442 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. عادل ثابت/ السیاسي اإلسالمي 
 0274328977ك .م.د.ر



237/01-342-1, 237/02-342-1 

  تابت، جوي   .5389
لبنان  - . 1.ط -. جوي تابت/ في القانون الدستوري المقارن :  ]نص مطبوع[حق رئیس الدولة في نقض القوانین 

  .سم 24; . إیض. : ص 1008 -. 2008, مجد المسسة الجامعیة للدراساتو النشر و التوزیع: 
 9770315311ك .م.د.ر

363/01-342-1, 363/02-342-1 

5390.  Echert, Gabriel  
Droit public des affaires [Texte imprimé] / Gabriel Echert. - Paris : Montchresien, 
2001. - 216 P. : coul .en coul. ; 21-13cm. - (collection focus droit). 
Index : p-p :213-215. - ISBN 270761224 

04/0014066, 04/0014067 

  عطاءهللا , تاج  .5391
. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [قانونیةالمرأة العاملة في تشریع العمل الجزائري بین المساواة و الحمایة ال

  .سم 24; . إیض. : ص 350 -. 2006, دیوان المطبوعات. : الجزائر - . عطاءهللا تاج
 7994701319ك .م.د.ر -. 335-346: ?-?: ???????????? 

83/01-344-1, 83/02-344-1 

  تایھي، أیمن   .5392
كلیة . : المدیة الجزائر -. یاسین شعبان, أیمن تایھي ] /نص مطبوع[دور ھیئة المحلفین في محكمة الجنایات 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و65 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :?.- ?:60 -62.  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-248/01 

  باحمد، رافع   .5393
كلیة : الجزائر  - . رافع باحمد] / نص مطبوع[اإلرتفاقات اإلداریة المتعلقة بالبرید واإلتصاالت اإللكترونیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 93 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.86 - 89.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-554/01, M. 346-554/02 

  عبد القادر , بایة  .5394
جامعة الدكتور : المدیة  -. عبد القادر بایة] / نص مطبوع[العھدان الدولیان لحقوق اإلنسان بین اإللتزام و التحفظ 

  .سم30; . و 187 - . 2011/2010, یحیى فارس
?????? :??? ???? ???  
 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون دولي : ماجستیر 

T. 341-22/05, T. 341-22/01 



  باجي، عبد القادر   .5395
عبد / دراسة تاریخیة، تحلیلیة وتوثیقیة : عصره وحیاتھ: الجزء الثاني] : نص مطبوع[تراث اإلمام المغیلي 

  .سم 24; . إیض. : ص 566 - . 2011, منشورات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: الجزائر  - . القادر باجي
???????????? : ?- ? :.527 545. 

3.2/01-920-1 

  باجي، عبد القادر   .5396
عبد القادر / دراسة تاریخیة، تحلیلیة وتوثیقیة : عصره وحیاتھ : الجزء األول] : نص مطبوع[اإلمام المغیلي 

 .سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2011, منشورات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: الجزائر  -. باجي

3.1/01-920-1 

  جوزف , بادروس  .5397
منشورا ت الحلبي : بیروت  -. جوزف بادروس/ عربي -عربي] : نص مطبوع[القاموس الموسوعي اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 728 -. 2006, الحقوقیة
 9953462208ك .م.د.ر - . ???? ???????

D. 413-14/01, D. 413-14/02 

  بایز ، ھیمن قاسم   .5398
نص [فاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان و انعكاسھا في التشریعات العراقیة حمایة الملكیة الخاصة في ضوء اإلت

. : ص344 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . ھیمن قاسم بایز/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : مطبوع
  .سم25; . إیض

ك .م.د.ر -.  333 -  317. : ? -. ?: ???????????? .  315 - 285. : ? -. ?: ??????? 
9789953578095 

963/01-341-1, 963/02-341-1 

  بایز مخموري، فاخر صابر   .5399
. : مصر - . فاخر صابر بایز مخموري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إستقالل القضاء بین الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 330 - . 2012, دار شتات للنشر والبرمجیات: دار الكتب القانونیة 
 9789773862993ك .م.د.ر - . 321 - 305.: ? -? : ????????????

826/01-347-1, 826/02-347-1 

  بارة، فتیحة   .5400
, ]ن.د: [المدیة  -. فتیحة بارة] / نص مطبوع[اإلطار القانوني والتنظیمي للوقف العام في الجزائر 

  .سم21× سم30; . و 125 - . 2012/2011
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري :  ل م د -ماستر

M. 346-172/01, M. 346-172/02 

  سلیمان , بارش  .5401
 - . 2006, دار الھدى: الجزائر  -. سلیمان بارش] / نص مطبوع[مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 112
 6818609961ك .م.د.ر -. 103: ? -?: ???????????? 

551/01-345-1, 551/02-345-1 



  سلیمان , بارش  .5402
 - . سلیمان بارش/ الجزء الثاني : طرق التنفیذ ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 128 - . 2006, دار الھدى: الجزائر 
 8803609961ك .م.د.ر

457.2/01-347-1, 457.2/02-347-1 

  سلیمان , بارش  .5403
/ الجزء األول : الخصومة القضائیة أمام المحكمة ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 159 - . 2006, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. سلیمان بارش
 802609961×ك .م.د.ر

457.1/01-347-1, 457.1/02-347-1 

  بشیر علي دمحم , باز  .5404
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . بشیر علي دمحم باز] / نص مطبوع[حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2004, الجدیدة
 ????????????:? .- ? :.405 - 418 . 

172/01-342-1, 172/02-342-1 

  باشن ، دمحم صادق   .5405
 -. دمحم صادق باشن; بھاء فایز إسماعیل تمراز] / نص مطبوع[التعاون القضائي الدولي في تسلیم المجرمین 

. + سم 31× . سم 21; . و 77 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

??????? ????? :? .- ? : .69 - 73  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-85/01, M. 341-85/02 

  باسم دمحم، ملحم   .5406
 The mediator in marine. = دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة

trade law explanation  /576 -. 2009, دار الثقافة. : عمان - . 01.ط -. ملحم باسم دمحم; لقادر العطیرعبد ا 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9957164300ك .م.د.ر - .  576 -571. : ?  -? : ???????????? 

130/01-343-1, 130/02-343-1 

  باشن، آمال   .5407
كلیة الحقوق والعلوم ( جامعة یحي فارس . : المدیة -. آمال باشن] / نص مطبوع[إثبات التعاقد اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 74 - . 2017/2016, )السیاسیة
??????????? :? .- ? :.65 - 69.  

 .2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-33/01, M. 658-33/02 

  باصور ، إسالم   .5408
: المدیة  -. إسالم باصور; أحمد بورحلة] / نص مطبوع[التشریع الجزائري المسؤولیة المدنیة لناظر الوقف في 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 54 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .51 - 54  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-465/01, M. 346-465/02 

  باصور، صحراوي   .5409
: المدیة  -. صحراوي باصور; صالح بلقاسم] / نص مطبوع[دور الوسیط القضائي في حل المنازعات العقاریة 

قرص . + سم 30× .سم 21; . و 71 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.66 - 67.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-482/01, M. 346-482/02 

  باطلي، غنیة   .5410
; دمحم الطاھر بلعیساوي/ دراسة قضائیة : اإلفالس والتسویة القضائیة] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجماعیة 

  .سم 22; . إیض. : ص 302 -. 2016, لتوزیعدار ھومة للطباعة والنشر وا: الجزائر  -. غنیة باطلي
 9789931032250ك .م.د.ر - . 287 - 279.: ?-. ?: ????????????

1009/01-347-1, 1009/02-347-1 

  باشا ، دمحم قدري   .5411
 -. دمحم قدري باشا] / نص مطبوع[األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة على مذھب اإلمام أبي حنیفة النعمان 

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2014, دار الكتب العلمیة: لبنان  -. 1.ط
 9782745179838ك .م.د.ر

1565/01-346-1, 1565/02-346-1 

  دمحم أبو ضیف , باشا خلیل  .5412
عوامل تكوینھا  -أنواعھا  - ماھیتھا ] : نص مطبوع[جماعات الضغط و تأثیرھا على القررات اإلداریة و الدولیة 

. : ص 370 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة  -. دمحم أبو ضیف باشا خلیل/ أھمیتھا  -مشروعیتھا  -
  .سم 24; . إیض

 9723283395ك .م.د.ر - .  354- 344.: ?  -. ?: ???????????? 

530/01-341-1, 530/02-341-1 

  حمدي , باشا عمر  .5413
, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط -. مدي باشا عمرح] / نص مطبوع[مجمع النصوص التي تحكم جھاز القضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2008
 9789961651032ك .م.د.ر

578/01-347-1, 578/02-347-1 

  دمحم كامل مرسى , باشا  .5414
معتز ; دمحم علي سكیكر, دمحم كامل مرسى باشا/ الحقوق العینیة األصلیة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم24; . ص512 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. مرسىكامل 
 7133203977ك .م.د.ر

403.1/01-346-1 



  دمحم كامل مرسى , باشا  .5415
: اإلسكندریة  -. دمحم كامل مرسى باشا/ الجزء السادس : العقود المسماة ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم24; . ص668 -. 2005, منشأة المعارف
 8135403977ك .م.د.ر

404.6/01-346-1 

  دمحم قدري , باشا  .5416
] / نص مطبوع[بسام عبد الوھاب الجالي ; األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة على مذھب أبي حنیفة النعمان

 -. 2007, دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزیع: لبنان  -. 01.ط -. بسام عبد الوھاب الجالي; قدري باشا دمحم
  .سم 24; . إیض. : ص 197

 9789953815343ك .م.د.ر

931/01-346-1, 931/02-346-1 

  باشا، دمحم أبو ضیف   .5417
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. دمحم أبو ضیف باشا/ ضوابط الجزاءات التأدیبیة ] : نص مطبوع[النظام التأدیبي 

 .سم 24; . إیض. : ص 117 -. 2011, الجدیدة

229/01-344-1, 229/02-344-1 

  تاقور ، فاروق   .5418
كلیة . : المدیة - . فاروق تاقور; یونس بن علي] / نص مطبوع[النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومیة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 91 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(ة الحقوق والعلوم السیاسی
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .80 - 86  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-394/01, M. 343-394/02 

  بتیل ، نصیرة   .5419
لعامة للوظیفة العمومیة في الرقابة على مسابقات التوظیف في المؤسسات واإلدارات العمومیة دور المفتشیة ا

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . نصیرة بتیل] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 93 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? : .85 - 90  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-473/01 

  بتیخ ، زھرة   .5420
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . زھرة بتیخ] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .67 - 71  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-218/01, M. 345-218/02 

  ببراھیمي، أمیرة   .5421
أمیرة ; نبیلة مكید] / نص مطبوع[العینیة األصلیة الواردة على العقار في التشریع الجزائري أحكام الحقوق 

; . إیض. : و85 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. ببراھیمي



  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(فارس  جامعة الدكتور یحي: قانون عقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-230/01, MA 04/346-230/02 

  ھالة سعید , تبسي  .5422
عائدة حنا،سمیر فرنان بالي ; )سیداو(حقوق المرأة في ظل إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. سمیر فرنان بالي عائدة حنا, ھالة سعید تبسي] / نص مطبوع[
  .سم 25; . إیض. : ص 453 -. 2011

 9786144010891ك .م.د.ر - . 449 - 448: ?  -? : ????????????  447 -  343: ?  -? : ????? 

666/01-341-1, 666/02-341-1 

  تیھال ، فاطیمة الزھراء   .5423
فاطیمة الزھراء ; بركاھم العمري] / نص مطبوع[ 01-06جریمة إستغالل النفوذ في ظل قانون مكافحة الفساد

. إیض. : و 74 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : المدیة -الجزائر  - . تیھال
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; 

 ???????????? :? .- ? : .65 - 70  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-120/01, M. 345-120/02 

  آالن , بینابنت  .5424
مجد : بیروت  -. 1.ط -. منصور القاضي, آالن بینابنت) / اإللتزامات(الموجبات ] : نص مطبوع[القانون المدني 

  .سم 24; . إیض: . ص 575 -. 2004, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 ???????????? :?- ? :7 

445/01-346-1, 445/02-346-1 

  بیومي فودة، سید دمحم   .5425
مركز : مصر  - . سید دمحم بیومي فودة] / نص مطبوع[وسائل حسم المنازعات الدولیة في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض: ص  208 -. 2015, الدراسات العربیة
 9789776504653ك .م.د.ر -. 201-206.: ?-.?: ????????????

1131/01-341-1, 1131/02-341-1 

  دمحم أحمد , بیومي  .5426
 512 -. 2003, دار المعرفة الجامعیة. : اإلسكندریة - . دمحم أحمد بیومي] / نص مطبوع. [التشریعات اإلجتماعیة

  .سم24; . إیض. : ص
 ???????????? : ?- ? :493-502 

16/01-344-1, 16/02-344-1 

  علي دمحم , بیومي  .5427
 -. 2005, دار الكتاب الحدیث. : القاھرة - . علي دمحم بیومي] / نص مطبوع. [أضواء على نقل وزراعة األعضاء

  .سم 24; . إیض. : ص 167
 9773501019ك .م.د.ر - . 166 - 161: ?  -? : ???????????? 

133/01-344-1, 133/02-344-1 



  رضا  عمرو, بیومى  .5428
دراسة في ضوء إنھیار ] : نص مطبوع[مخاطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائیایة على األمن القومى العربى 

دار : القاھرة  -. 1. ط -. عمرو رضا بیومى. / مصداقیة مجلس األمن في ظل النظام الدولي الجدید المزعوم
  .سم24; . إیض. : ص 296 -. 2002, النھضة

 9770437748ك .م.د.ر -. 266-290 :? -?: ???????????? 

377/01-341-1, 377/02-341-1 

  بحوث سھام   .5429
بحوث ; فریدة عمیمش] / نص مطبوع[المسؤولیة العشریة للمقاول والمھندس المعماري في التشریع الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و77 -. 2011/2010, ]ن.د] : [م.د[ -. سھام
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: العقاري  القانون: لیسانس 

M. 346-115/01, M. 346-115/02 

  أحمد دمحم , بدوي  .5430
. : ص 256 -. 1999, سعد سمك. : القاھرة -. أحمد دمحم بدوي] / نص مطبوع. [نقل و زرع األعضاء البشریة

  .سم 24; . إیض
 3817719977ك .م.د.ر - . 247 -241: ?  - ?: ?????????????? 240 -215: ?  - ?: ??????? 

12/01-344-1 

  أحمد دمحم , بدوي  .5431
سعد سمك للمطبوعات القانونیة ) : م.د( - . أحمد دمحم بدوي/ اإلغتصاب ] : نص مطبوع[جرائم العرض 

  .سم24; غالف ملون . : ص 280 -. 1999, واإلقتصادیة
 1817819977ك .م.د.ر

50/01-345-1 

  تیورسي، دمحم   .5432
دار ھومة : الجزائر  -. 2.ط - . دمحم تیورسي] / نص مطبوع[الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر 

  .سم 22; . إیض. : ص 535 -. 2015, للطباعة و النشر والتوزیع
 9789961657003ك .م.د.ر - . 526 - 491.: ? -. ?: ????????????

1543/01-346-1, 1543/02-346-1 

  بداوي ، نصیرة   .5433
 -المدیة  -. نصیرة بداوي; مسیكة دغیش] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للتاجر القاصر في القانون الجزائري 

× . سم 21; . إیض. : و 77 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ????????????: ? .- ? : .69 - 73  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-121/01 

  بجاوي، دمحم   .5434
 La protection internationale des droits de] = نص مطبوع[الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان 

l'homme  /530 -. 2006, مكتبة لبنان: بیروت  -. 1. ط -. عیسى فوزي, دمحم بجاوي; بطرس بطرس غالي 



  .سم24; . إیض. : ص
 9789953860244ك .م.د.ر -. 489-526: ? -?: ???????????? 

318/01-341-1, 318/02-341-1 

  بداوي، الحناشي   .5435
نص [استغالل األراضي الفالحیة التابعة ألمالك الخاصة بالدولة المحدد كیفیة  03 - 10أحكام الشفعة في القانون 

جامعة یحي ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. فاطمة الزھراء صحراوي, الحناشي بداوي] / مطبوع
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 51 -. 2019/2018, )فارس

???????????? :? .- ? :.47 - 51.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : م د ل  -ماستر

M. 346-568/01, M. 346-568/02 

  بداني ، أمین   .5436
 -المدیة  - . أمین بداني; یوسف حمیدي] / نص مطبوع[تصفیة شركة المساھمة في القانون التجاري الجزائري 

 31× .سم 21; . إیض. : و 65 - . 2021/2020, )جامعة یحي فارس( وم السیاسیة كلیة الحقوق والعل. : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ??????? :? .- ? : .54 - 57  ???????????? :? . - ? : .58 - 62  
 2021/2020) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-158/01, M. 658-158/02 

  بیاتة ، إكرام   .5437
 -. إكرام بیاتة; یامنة عزیبي] / نص مطبوع[عقد الترخیص باستغالل براءة اإلختراع في التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 69 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم
?? ?????????? :? .- ? : .63 - 66  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-151/01 

  بحار، ھاجر   .5438
: المدیة  - . ھاجر بحار; سمیة صیدون] / نص مطبوع[حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار 

قرص . + سم30× .سم 21; . و 83 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( امعة یحي فارس ج
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.77 - 79  
 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-115/01, M. 341-115/02 

  بداري ، كمال   .5439
إجراءات التقاضي أمام القسم : جلة علمیة محكمة قسم العلوم القانونیة م: 16العدد] : نص مطبوع[معارف 

نمویل االحزاب السیاسیة  -دور مجلس المنافسة في حمایة الحقوق والحریات في المجال اإلقتصادي  - اإلجتماعي 
, كلي محندجامعة أ: الجزائر  -البویرة  -. سمیر شیھاني, دمحم سرور, كمال بداري/  Maaref... = في الجزائر

  ).16.ع; معارف ( - . سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2014جوان 
 معارف=  11127007د .م.د.ر -. غیر منتظمة

16/01 340-44- ع  /P 



  بحة ، سعیدة   .5440
سعیدة ] / نص مطبوع[ 2020الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لعام 

 31×.سم 21; . إیض. : و 80 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة . : المدیة - . بحة
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .69 - 77  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-453/01, M. 343-453/02 

  ي، كریم تیتوان  .5441
كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : المدیة  -. كریم تیتواني] / نص مطبوع[حقوق اإلمتیاز على زیادة القیمة 

  .قرص مضغوط. + سم30× . سم 21; . و 58 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
???????????? :? .-? :.54 - 56.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-492/01, M. 346-492/02 

  بختاوي، العربي   .5442
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. العربي بختاوي] / نص مطبوع[منازعات استغالل أراضي العرش 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 106 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس
???????????? :? .- ? :.101 -106  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري :  ل م د -ماستر

M. 346-558/01, M. 346-558/02 

  بختاوي، فیروز   .5443
فیروز ; وھیبة شواط] / نص مطبوع[دعوى تجاوز السلطة في ضوء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم21×سم30; . و 93 -  .2012/2011, ]ن.د: [المدیة  - . بختاوي
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-08/01, M. 343-08/02 

  بختي ،العربي   .5444
دیوان : بن عكنون  -. العربي بختي] / نص مطبوع[حقوق الطفل في الشریعة اإلسالمیة و اإلتفاقیات الدولیة 

  .سم23; . إیض. : ص207 -. 2013, طبوعات الجامعیةالم
 9789961016916ك .م.د.ر - .  200 - 198. : ?. ?: ??????????? 

1091/01-341-1, 1091/02-341-1 

  بختي ،العربي   .5445
دیوان : بن عكنون  - . العربي بختي] / نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة القدیمة و اإلسالمیة و الجزائیة 

  .سم22; . إیض. : ص518 -. 2014, بوعات الجامعیةالمط
 9789961017494ك .م.د.ر - .  502 - 493. : ?. ?: ???????????? 

199/01-340-1, 199/02-340-1 

  بختي ،العربي   .5446
بن عكنون  -. 01.ط -. العربي بختي] / نص مطبوع[أحكام األسرة في الفقھ اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري 



  .سم23; . إیض. : ص295 -. 2014, وان المطبوعات الجامعیةدی: 
 9789961016336ك .م.د.ر - .  285 - 283. : ?. ?: ??????????? 

1459/01-346-1, 1459/02-346-1 

  بختي، العربي   .5447
, عیةدیوان المطبوعات الجام: الجزائر  -. العربي بختي] / نص مطبوع[الجریمة والجزاء في الفقھ وعلم النفس 

  .سم 23; . إیض. : ص 202 -. 2015
 9789961017944ك .م.د.ر - . 192 - 189.: ? -. ?: ????????????

1050/01-345-1, 1050/02-345-1 

  بختي، العربي   .5448
/ دراسة مقارنة بقانون األسرة الجزائري ] : نص مطبوع[أحكام الطالق وحقوق األوالد في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 334 -. 2013, مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. 1.ط -. العربي بختي
 9789931318842ك .م.د.ر - . 324 - 318.: ? -.?: ????????????

1150/01-341-1, 1150/02-341-1 

  أ .لوسي, تید  .5449
المنظمة : عمان  -. حمود أحمد اتیمم, أ تید.لوسي] / نص مطبوع[مقدمة إلى نظم المكتبة المبنیة على الحاسوب 

  .سم 24; . إیض. : ص 465 -. 1985, العربیة للعلوم اإلداریة
 ???????????? : ?- ? : .393 - 394 

20/01-020-1 

أحمد , تیجاني  .5450  
 .Dir ,أحمد تیجاني / le droit de la fonction publique = [Texte imprimé] قانون الوظیف العمومي

سم24; . إیض. : ص 370 - . 2005, دار ھومة: الجزائر  -. رشیدوابل  . 
??????? : ?. - ?.: 295 - 360. - ISBN 5739669961 

157/01-342-1, 157/02-342-1 

  بلعروسي أحمد , تیجاني  .5451
 بلعروسي أحمد; رشید وابل/  le droit de la securite sociale] = نص مطبوع. [قانون الضمان اإلجتماعي

  .سم24; . إیض. : ص 211 -. 2004, دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع. : الجزائر -. تیجاني
 9785669961ك .م.د.ر

61/01-344-1, 61/02-344-1 

  بخیت دمحم , بخیت على  .5452
 دراسة تحلیلیة في ظل قانون] : نص مطبوع[القوة التنفیذیة لعقد اإلیجار الموثق في إخالء العین المؤجرة 

 24; . إیض. : ص 124 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: مصر  - . بخیت دمحم بخیت على......... / المرافعات 
  .سم

 9773283062ك .م.د.ر - .  120 - 117.:? -. ?: ???????????? 

60/01-347-1, 60/02-347-1 

  بخیت دمحم , بخیت على  .5453
بخیت ) / دراسة مقارنة تطبیقیة مقارنة ( عات المدنیة و التجاریة في قانون المراف] : نص مطبوع[التنفیذ المباشر 



  .سم 24; . إیض. : ص 552 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . 01.ط -. دمحم بخیت على
 ???????????? :? .- ? :.512 - 540 . 

264/01-347-1, 264/02-347-1 

  بخیت دمحم , بخیت على  .5454
. بخیت دمحم بخیت على/ الجوانب الموضوعیة و اإلجرائیة ] : نص مطبوع[یدیة أمام القضاء المدني الغرامة التھد

  .سم 24; . إیض. : ص 212 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 9773282910ك .م.د.ر - . 203- 198.: ? ? : ???????????? 

605/01-347-1, 605/02-347-1 

  بد هللا محمود ع, بخیت  .5455
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. دمحم عقلة العلي, محمود عبد هللا بخیت] / نص مطبوع[الوسیط في فقھ المواریث 

  .سم24; . ص195 -. 2005, التوزیع
 9055169957ك .م.د.ر

371/01-346-1, 371/02-346-1 

  بخدة، مھدي   .5456
اإلسكندریة  -. مھدي بخدة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ي التنظیم القانوني ألوقات العمل في التشریع الجزائر

  .سم 24; . إیض:  312 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: 
 9789773289966ك .م.د.ر - . 308 -297.: ? -. ?: ????????????

249/01-344-1, 249/02-344-1 

  بیر ، كلود ج   .5457
 .ITCIS, 2014دار النشر :  HG¨/HWV -. 2.ط -. ركلود ج بی] / نص مطبوع[مدخل في القانون الجمركي 

  ).30: رقم ; الركاب ( - . سم 24; . إیض. : ص 118 -
 9789961965580ك .م.د.ر

226/01-343-1 

  أحمد , بدر  .5458
. ناریمان إسماعیل متولي, أحمد بدر/ دراسات في التحلیل الموضوعي ] : نص مطبوع[التكشیف واإلستخالص 

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2001, قباء للطباعة والنشر والتوزیعدار : القاھرة  -
 9773033228ك .م.د.ر - . 416 - 401.: ?  -? : ???????????? 

53/01-020-1, 53/02-020-1 

  أحمد أنور , بدر  .5459
). ت.د(, علمیةدار الثقافة ال: اإلسكندریة  - . أحمد أنور بدر] / نص مطبوع[المكتبات ومراكز المعلومات النوعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 97 -
 ????????????: 

34/01-020-1 

  أسامة أحمد , بدر  .5460
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. أسامة أحمد بدر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ضمان مخاطر المنتجات الطبیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 342 -. 2005, الجدیدة للنشر
 9770441562ك .م.د.ر - . 330 - 301.: ? -? : ????????????

233/01-345-1, 233/02-345-1 

  أسامة أحمد , بدر  .5461
مشكالت وحلول في ضوء قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ] : نص مطبوع. [تداول المصنفات عبر اإلنترنت

; . إیض. : ص182 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. أسامة أحمد بدر. / 2002لسنة  82رقم
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 ???????????? :? .- ? : .145-172 

225/01-346-1, 225/02-346-1 

  أسامة أحمد , بدر  .5462
دار : اإلسكندریة  -. أسامة أحمد بدر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة المستھلك في التعاقد اإللكتروني 

  .سم24; . ص 285 - . 2005, الجامعة الجدیدة للنشر
 8378004977ك .م.د.ر - . 2005: ل م د دكتوراه  -

375/01-346-1, 375/02-346-1 

  أسامة أحمد , بدر  .5463
فعل االشیاء التي  - فعل الحیوان  -.ماھیة الحراسة الفعلیة] : نص مطبوع[فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة 

; . ص 158 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. بدر أسامة أحمد......... / تتطلب حراستھا
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 ???????????? :? ? :.147 - 153  
 5450404977ك .م.د.ر - . 2005: ل م د دكتوراه  -

513/01-346-1, 513/02-346-1 

  أسامة أحمد , بدر  .5464
دراسة تحلیلیة قضائیة ] : نص مطبوع. [دنیة عند الرجوع على صاحب العملالدور التكمیلي لقواعد المسئولیة الم

. : ص 162 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . أسامة أحمد بدر. / في القانونین الفرنسي والمصري
  .سم 24; . إیض

 9789773287705ك .م.د.ر - . 156 - 143. : ? -. ?: ???????????? 

168/01-344-1, 168/02-344-1 

  أسامة أحمد , بدر  .5465
دراسة : الشخصیة والموضوعیة ] : نص مطبوع[اإللتزام ببذل عنایة واإللتزام بتحقیق نتیجة بین المسئولین 

. 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أسامة أحمد بدر/ تحلیلیة قضائیة في القانونین الفرنسي والمصري 
  .سم 24; . إیض. : ص 186 -

 9789773287736ك .م.د.ر -. 183 -  170. : ?: ????????????

759/01-347-1, 759/02-347-1 

  بالل عدنان , بدر  .5466
منشورات : لبنان  -. 01.ط - . بالل عدنان بدر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للمحامي 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2007, الحلبي الحقوقیة
 9953486482ك .م.د.ر -. 396 -  389.:? ? : ????????????  345- 241.: ? ? : ??????? 



617/01-347-1, 617/02-347-1 

  بدر، أسامة أحمد   .5467
دار : اإلسكندریة  -. أسامة أحمد بدر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العمل الفكري في أحكام قانون العمل 

  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2011, الجامعة الجدیدة
 9789773287767ك .م.د.ر - . 203 - 191.: ? -? : ????????????

1154/01-346-1, 1154/02-346-1 

  عیسى , بیرم  .5468
دار : بیروت  -. 1.ط - . عیسى بیرم/ مقاربة بین النص والواقع ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان والحریات العامة 

  .سم 24; . إیض . :ص 443 -. 2011, المنھل اللبناني
 9789953557205ك .م.د.ر - . 433 - 427.: ? -? : ????????????

741/01-341-1, 741/02-341-1 

  بیران ، یعقوب   .5469
جامعة یحي : المدیة  -. یعقوب بیران/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التأمین كآلیة للتعویض عن الضرر البیئي 

  .سم 21× . سم 30; . و 354 -. 2016/  2015, فارس
 ???????????? :? .- ? : .331 - 345  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

TA 343-08/01, TA 343-08/02 

  مراد , بدران  .5470
مراد / ارنة دراسة مق] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف اإلستثنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص  529 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . بدران
 ???????????? :? .- ? :.497 - 519 . ????? :? .- ? :.559 - 496 . 

368/01-342-1, 368/02-342-1 

  بدران، بدران أبو العنین   .5471
 267 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. أبو العنین بدرانبدران ] / نص مطبوع[الحقوق المتعلقة بالتركة 

 .سم 24; . إیض. : ص

1257/01-346-1, 1257/02-346-1 

  بحري ، عبد الرزاق   .5472
 -. عبد الرزاق بحري] / نص مطبوع[الضمانات القانونیة للرقابة على نفاذ القواعد الدستوریة في الجزائر 

× .سم 21; . إیض. : و 403 - . 2020/2019, )جامعة یحي فارس( العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و. : الجزائر
  .سم 31

 ???????????? :? .- ? : .360 - 386  
) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الدستوري والقانون اإلداري : ل م د دكتوراه  -

2020/2019 

T. 342-12/01, T. 342-12/02 

  بدري حنان   .5473
 - . بدري حنان; عائشة سعیداني] / نص مطبوع[حقوق اإلمتیاز الخاصة العقاریة في القانون المدني الجزائري 

  .سم 21× سم  30; . و 93 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة 



????????????  
 2009/2010: كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-24/01 

  فاطمة , بحري  .5474
دار : اإلسكندریة  -. 1.ط - . فاطمة بحري] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة الموضوعیة ألطفال المستخدمین 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 342 -. 2008, الفكر الجامعي
 6048379977ك .م.د.ر -. 247-315: ? -?: ???????  317-332: ?-?: ???????????? 

530/01-345-1, 530/02-345-1 

  بحریة ، وھیبة   .5475
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. وھیبة بحریة] / نص مطبوع[إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 62 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? . :56 - 61  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-216/01, M. 345-216/02 

  بیضون ، نادیا قاسم   .5476
منشورات  . :بیروت - . 1.ط -. نادیا قاسم بیضون/ اآلثار وسبل المعالجة ] : نص مطبوع. [الفساد أبرز الجرائم

  .سم 24; . إیض. : ص 496 -. 2013, الحلبي الحقوقیة
 9786144014318ك .م.د.ر - . 486 - 413: ?  -? : ???????????? 

889/01-345-1, 889/02-345-1 

  ولید , بیطار  .5477
  .سم24; . إیض. : ص 943 -. 2008, مجد: بیروت  -. ولید بیطار] / نص مطبوع[القانون الدولي العام 

 9789953463797ك .م.د.ر

439/01-341-1, 439/02-341-1 

  تیطراوي ، فاطمة الزھراء   .5478
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. فاطمة الزھراء تیطراوي; ھارون أمینة] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للشیك 

  .مضغوطقرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 69 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .62 - 64  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-172/01, M. 345-172/02 

5479.  Eisenmann , Charles  
Cours de droit administratif [Texte imprimé] : Tome 1 / Charles Eisenmann. - Paris : 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2014. - 786p. : ill. ; 24Cm. - 
(Anthologie du droit : Anthologie du droit). 
ISBN 9782275041957 

04/0035659, 04/0035660 



5480.  Eisenmann, Charles  
Cours de droit administratif [Texte imprimé] : Tome 2 / Charles Eisenmann. - Paris : 
Lextenso éditions : [s.l] : Institut d'études de droit public, 2014. - 909 P. : ILL. ; 24 
Cm. - (Anthologie du droit : Anthologie du droit). 
index: p. - p.: 875 - 892. - ISBN 9782275041964 

04/0035707, 04/0035708 

  باسیل یوسف , بجك  .5481
/ دراسة توثیقیة وتحلیلیة ] : نص مطبوع) [ 2005 -  1990( العراق وتطبیقات األمم المتحدة للقانون الدولي 

; غالف ملون . : ص 662 -. 2006, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  -. 01.ط -. باسیل یوسف بجك
  .سم 24

 0107829953ك .م.د.ر - . 639 - 633: ?  -? : ???????????? 

396/01-341-1 

5482.  Ellious, Bocthor  
Dictionnaire Français Arabe [Texte imprimé] = قاموس فرنسي عربي / Bocthor Ellious, 
Ibed Gallab. - éd 02. - Lebanon : Librairie du Liban Publishers, 1995. - 540 p. : ill. ; 
25 cm. 
Index Français - Arabe 

D. 443-14/01 

  نضال إسماعیل , برھم  .5483
دار الثقافة : عمان  -. غازي أبوعرابي, نضال إسماعیل برھم] / نص مطبوع[أحكام عقود التجارة اإللكترونیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 204 -. 2004, للنشر و التوزیع
???????????? :? . ?:.191 - 199 

765/01-346-1, 765/02-346-1 

  ول ، عبد السالم ترم  .5484
عبد السالم ; كمال شیكر] / نص مطبوع[الجرائم الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري 

. : و 88 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة  -. ترمول
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

??????????? ? :? .- ? : .83 - 88  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-145/01 

  برو ، تمارا أحمد   .5485
 -. تمارا أحمد برو] / نص مطبوع. [اللجوء السیاسي بین النظریة والتطبیق في ضوء القانون الدولي العام

  .سم 24; . إیض. : ص 248 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة: . القاھرة
 9789953578965ك .م.د.ر - . 244 - 237.: ?  - . ?: ????????????  236 - 189.: ?  - ? : ??????? 

860/01-341-1, 860/02-341-1 

  جالل , ثروت  .5486
یلیة تحلیلیة مقارنة لفكرة الجریمة دراسة تألص: دراسة مقارنة] : نص مطبوع[نظریة الجریمة المتعدیة القصد 

. لبنان - . جالل ثروت... / المتعدیة القصد بھدف الكشف عن صورة مستقلة قائمة بذاتھا في نظریة الخطأ الجنائي



  .سم 24; . ص 560 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
???????????? : ?- ? :.527 - 541. 

365/02-345-1, 365/01-345-1 

  جالل , وتثر  .5487
 480 -. 2007, دار الھدى للمطبوعات: اإلسكندریة  - . جالل ثروت] / نص مطبوع[علم اإلجرام وعلم العقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص
 ??????? :? - ? :440 -473 

600/01-345-1, 600/02-345-1 

  عبد الحمید , ثروت  .5488
عبد الحمید ). / لتداعیات الضارة للعمل الطبي مدى المسؤولیة عن ا] : ( نص مطبوع. [تعویض الحوادث الطبیة

  .سم 24; . إیض. : ص 188 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. 1.ط - . ثروت
 9230328977ك .م.د.ر

100/01-344-1, 100/02-344-1 

  عبد الحمید , ثروت  .5489
عبد الحمید / مدى حجیتھ في اإلثبات  -مواجھتھا كیفیة  -مخاطره  - ماھیتھ ] : نص مطبوع[التوقیع اإللكتروني 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 215ً -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . ثروت
 ???????????? : ? ?.199  - 210 

792/01-346-1, 792/02-346-1 

  میشیل , تروبیر  .5490
 - . 2003, دار األنوار للطباعة والنشر: بیروت  - .جورج سعد, میشیل تروبیر] / نص مطبوع[فلسفة القانون 

 .سم 24; . ص 128

80/01-340-1, 80/02-340-1 

  برویلة ، زبیر   .5491
كلیة الحقوق . : المدیة -. زبیر برویلة; بوجمعة حمیدي] / نص مطبوع[جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم 21; . إیض. : و51 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-171/01, M. 345-171/02 

  برویلة، سفیان   .5492
 -. سامیة بن عبد هللا, سفیان برویلة] / نص مطبوع[جریمة اإلختالس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

. + سم 21× . سم 30; . و 80 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.72 - 77  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-79/01, M. 345-79/02 

  بروس، جورج   .5493
/  Role and prospects of the OSCE] = نص مطبوع[دور وآفاق منظمة األمن والتعاون في أوروبا 



; . إیض. : ص 64 - . 2003سبتمبر , منشورات مجلس األمة: الجزائر  -. جورج بروس; محي الدین عمیمور
  ).مجلس األمة( - . سم 22

 معروفةتواترات غیر 

22/01-340/P, 22/02-340/P 

  برمیلة، سمیة   .5494
المدیة  -. سمیة برمیلة; فاطمة الزھراء منجل; سعاد قارة] / نص مطبوع[عقد البیع في القانون المدني الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 52 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-309/01 

  براوني ، صدیق   .5495
نص [ 2020دور المجلس األعلى للقضاء في ضمان إستقاللیة السلطة القضائیة حسب التعدیل الدستوري لسنة 

, )جامعة یحي فارس( ة الحقوق والعلوم السیاسیة كلی. : الجزائر -المدیة  -. صدیق براوني] / مطبوع
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-495/01 

  براوني، حمیدة   .5496
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. صوریة سالم, حمیدة براوني] / طبوعنص م[الھبة الواردة على العقار 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 75 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-? :.68 - 71.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-518/01, M. 346-518/02 

  براھیم بلھواري ، بلقاسم   .5497
كلیة الحقوق . : المدیة -. بلقاسم براھیم بلھواري] / نص مطبوع[صور الرقابة الدستوریة وحقوق اإلنسان 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 61 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
????? ???????? . - ? : .53 - 58  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-421/01, M. 343-421/02 

  براھیم بلھواري، فلة   .5498
, ]ن.د. : [یةالمد -. فلة براھیم بلھواري] / نص مطبوع. [أثر التحقیق العقاري في تطھیر الملكیة العقاریة

  .سم 21×سم 30; . و 89 - . 2012/2011
???????????? .???????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-187/01, M. 346-187/02 

  براھیمي أمیرة   .5499
, ]ن.د: [المدیة  -. براھیمي أمیرة; كیدنبیلة م] / نص مطبوع[الرھن الرسمي في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم 30; . و 67 - . 2010/2011



???????????  
 2010/2011) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-76/01, M. 346-76/02 

  دمحم , براھیمي  .5500
 -القواعد و المیزات األساسیة للقضاء المستعجل ] : نص مطبوع: [یشتمل على جزئین: القضاء المستعجل 

 260 -. 2006, دم ج: الجزائر  -. دمحم براھیمي/ الجزء األول : اإلختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة 
  .سم24; غالف ملون . : ص

 9097809961ك .م.د.ر -.  227-229: ? -?: ???????????? 

420.1/01-347-1, 420.1/02-347-1 

  دمحم , براھیمي  .5501
 -القواعد و المیزات األساسیة للقضاء المستعجل ] : نص مطبوع: [یشتمل على جزئین: القضاء المستعجل 

 260 -. 2006, دم ج: الجزائر  -. دمحم براھیمي/ الجزء الثاني : اإلختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة 
  .سم24; غالف ملون . : ص

 7097909961ك .م.د.ر -.  225-227: ? -?: ???????????? 

420.2/01-347-1, 420.2/02-347-1 

  الوردي , براھیمي  .5502
دار : اإلسكندریة  -. 1.ط -. الوردي براھیمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للجرائم اإلنتخابیة 

  .سم24; . إیض. : ص 370 -. 2008, الفكر الجامعي
 9049379977ك .م.د.ر - .  362 - 351.: ? - . ?: ??????? . 349 - 335 .:? -. ?: ???????????? 

248/01-342-1 

  صونیا إلیاس , برامیلي  .5503
المؤسسة . : لبنان - . صونیا إلیاس برامیلي/ بغاء  -كحول  -إدمان ] : نص مطبوع[نظریات في جناح األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2009, الحدیثة للكتاب
???????????? : ?- ? :.190 - 195 

281/01-345-1, 281/02-345-1 

  براھیمي، عبد الرحمان خالد   .5504
كلیة الحقوق . : المدیة الجزائر  -. عبد الرحمان خالد براھیمي] / نص مطبوع[اإلستئناف أمام محكمة الجنایات 

  .قرص مضغوط. + سم30×.مس21; . إیض. : و77 -. 2022- 2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
????????????:? .-? :67-75.  

 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-235/01 

  براھیمي، فایزة   .5505
. 2013, دار الھدى: الجزائر  -. فایزة براھیمي] / نص مطبوع[األثر المالي لعدم تنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 -
 9789961600344ك .م.د.ر - . 248 - 226.: ?- .?:????????????.

627/01-342-1, 627/02-342-1 



  برابح ، منیر   .5506
/ ] نص مطبوع[حمایة رضا المتعاقد في مرحلة إبرام العقد بین القواعد العامة للعقد وقواعد حمایة المستھلك 

 21; . إیض. : و 314 -. 2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : الجزائر -. منیر برابح
  .سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .276 - 290  
 2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-115/01, T. 341-115/02 

  برابح ، زیان   .5507
 - . زیان برابح] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة في القانون الدولي اإلنساني 

× .سم 21; إیض . : و 309 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .سم 31

 ???????????? :? .- ?.  :285 - 304  
) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د دكتوراه  -

2019/2018 

T. 341-119/01, T. 341-119/02 

  برادعي عبد القادر   .5508
كلیة : ائر الجز -. برادعي عبد القادر] / نص مطبوع[ألیات التوظیف في الجزائر في ظل القوانین الجدیدة 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21; . و99 - . 2018-2019, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
.???????????? :?.89 -93?.  

 2018-2019: كلیة الحقوق : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-341/01, M. 343-341/02 

  برادعي، سامیة   .5509
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  - . سامیة برادعي] / مطبوع نص[تحصین القرارات اإلداریة الفردیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و63 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.57 - 60  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-246/01, M. 343-246/02 

  بربار، ربیحة   .5510
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. ربیحة بربار] / نص مطبوع[ر القانوني للعقار السھبي في الجزائر اإلطا
  .القرص المضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 86 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-248/01, M. 346-248/02 

  برتي للنشر   .5511
= النص الكامل لقانون الصفقات العمومیة الجدید والنصوص التطبیقیة ] : نص مطبوع[قانون الصفقات العمومیة 

Code des marchés publics  /18; . إیض. : ص 283 -. 2012, برتي للنشر: الجزائر  -. برتي للنشر 
 .سم

1534/01-346-1 



  برتي للنشر   .5512
-08النص الكامل للقانون رقم ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة في ضوء الممارسة القضائیة 

&  Code de procédure civile= مدعم باإلجتھاد القضائي  2008فبرایر  25المؤرخ في  09
administrative - texte intégral de la loi 08-09 du février 2008 annotations et 

jurisprudence en arabe  /إیض. : ص 111 -. 2014, برتي للنشر والتوزیع: الجزائر  - . برتي للنشر . ;
  .سم 24

 9789961691496ك .م.د.ر

1001/01-347-1 

  بربیحة نصیرة   .5513
 -. بربیحة نصیرة; يأمینة عروس] / نص مطبوع[اإلطار القانوني والتنظیمي للمدینة في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم 30; . و 101 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-45/01, M. 346-45/02 

  بري، نبیھ   .5514
المدیریة العامة ] : م.د[ -. نبیھ بري/  AL -hayat al -nyabiya= لبنان ] : نص مطبوع[الحیاة النیابیة 

  .سم 30; . إیض. : ص 318 - . 2006سبتمبر , للدراسات و المعلومات في المجلس النیابي
 تصدر كل ثالثة أشھر

58/01-340/P 

  بري، نبیھ   .5515
Al-Hayat Al - niyabiya , س النواب مجل: لبنان  -. نبیھ بري] / نص مطبوع. [لبنان - الحیاة النیابیة

  .سم29; . إیض. : ص214 -. 2010یونیو , اللبناني
  تصدر كل ثالثة أشھر

 Al-Hayat Al - niyabiya: محتوي في 

58/01-340/P 

  بري، نبیھ   .5516
/  AL-HAYAT AL-NYABIYA - Revue parlementaire] = نص مطبوع. [لبنان -الحیاة النیابیة 

. : ص 240 -. 2006دیسمبر , المدیریة العامة للدراسات والمعلومات في المجلس النیابي. : الجزائر - . نبیھ بري
  .سم 30; . إیض

 تصدر كل ثالثة أشھر

58/02-340/P 

  برجم ، رانیا   .5517
كلیة . : الجزائر -ةالمدی - . رانیا برجم] / نص مطبوع[السلطة العقابیة للھیئات اإلداریة المستقلة في الجزائر 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-465/01 



  محفوظ , برحماني  .5518
. : اإلسكندریة -. محفوظ برحماني. / دراسة مقارنة -في القانون الجزائري ] : نص مطبوع. [اریةالضریبة العق

  .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة
 9773285359ك .م.د.ر - . 436- 419.: ? ? : ???????????? 

134/01-343-1, 134/02-343-1 

  توماس , برجنتال  .5519
; . ص125 -. ت- د, دار غریب: القاھرة  -. جورج عزیز, توماس برجنتال] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم24
 7107137779ك .م.د.ر

1-341-1190/01 

  بریوقي ، مسعود   .5520
. : المدیة - . مسعود بریوقي; جمال قالون] / نص مطبوع[المنازعات المترتبة عن اإلستیالء المؤقت على العقار 

قرص . + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 52 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(وم السیاسیة كلیة الحقوق والعل
  .مضغوط

 ???????????? :?.- ? : .49 - 51  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-611/01, M. 346-611/02 

  ود إیاد محم, بردان  .5521
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط - . إیاد محمود بردان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم و النظام العام 

  .سم24; . إیض. : ص 744 -. 2004, الحقوقیة
???????????? :?- ? :691-717 

241/01-341-1, 241/02-341-1 

  بریش، حكیم   .5522
عبد المالك , حكیم بریش] / نص مطبوع[ضائیة اإلداریة ضد اإلدارة العامة الضمانات القانونیة لتنفیذ األحكام الق

× . سم 21; . و 77 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . ابراھیمي
  .قرص مضغوط. + سم 31

???????????? :? .- ? :.70 - 74.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-363/01, M. 343-363/02 

  بریك، دلیلة   .5523
جامعة : المدیة  -. دلیلة بریك; مسعودة حمادي/ القضاء العادي ] : نص مطبوع[إجراءات رفع الدعوى القضائیة 

  .قرض مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 47 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-22/01 

  بریكي ، أسماء   .5524
 - . أسماء بریكي; عائشة صراح] / نص مطبوع[دور المواطنة في مكافحة الجریمة في التشریع الجزائري 

. سم 31× . سم 21; . إیض. : و 66 - . 2019/2018, )جامعة المدیة(لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا. : الجزائر 



  .قرص مضغوط+ 
 ???????????? :? .- ? : .58 - 62  

 2019/2018) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-128/01, M. 345-128/02 

  دمحم عبد الفتاح , ترك  .5525
القواعد الواجبة التطبیق على الحجز  -الحجز التحفظي على السفینة ] : نص مطبوع. [الحجز على السفینة

. 2005, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. دمحم عبد الفتاح ترك... / التحفظي على السفینة والشرو الموضوعیة
  ).لمكتبة القانونیةا( - . سم24; . إیض. : ص 154 -
 9129328977ك .م.د.ر

92/01-343-1, 92/02-343-1 

  دمحم عبد الفتاح , ترك  .5526
 -. دمحم عبد الفتاح ترك/ عقد نقل البضائع بحرا و عقد نقل األشخاص بحرا ] : نص مطبوع. [عقد النقل البحري

 .سم24; . إیض. : ص 642 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : القاھرة

109/01-343-1 

  دمحم عبد الفتاح , ترك  .5527
دراسة إلتفاق التحكیم و صوره ] : نص مطبوع[شرط التحكیم باإلحالة و أساس إلتزام المرسل إلیھ بشرط التحكیم 

 906 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندرسة  - . 1.ط -. دمحم عبد الفتاح ترك... / المختلفة و شروط صحتھ
  .سم24; لد مج. : ص

 6156328977ك .م.د.ر -. 893- 501: ? - ?: ??????? 

440/01-347-1, 440/02-347-1 

  دمحم عبد الفتاح , ترك  .5528
عقود مشارطات السفن : النطاق الشخصي ألتفاق التحكیم في عقد النقل البحري ] : نص مطبوع[التحكیم البحري 

, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم عبد الفتاح ترك/  ...قانون التجارة البحریة -عقد النقل البحري  -
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض: ص  870 -. 2005

 9082328977ك .م.د.ر -. 847 - 797: ?  - ?: ???????.

90/01-341-1, 90/02-341-1 

  دمحم عبد الفتاح , ترك  .5529
ماھیة التصادم البحري و أحكامھ في قانون ] : نص مطبوع[وقوعھ التصادم البحري ودور العنصر البشري في 

دمحم عبد الفتاح ...... / قواعد اإلختصاص -التجارة البحریة وأحكامھ في قانون التجارة البحریة والتشریع الدولي
  ).نونیةالمكتبة القا( - . سم24; . إیض. : ص  458 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . ترك

 7083328977ك .م.د.ر -. 

91/01-341-1, 91/02-341-1 

  تركمان ، طیب   .5530
 - . طیب تركمان; علي عزة] / نص مطبوع[عالقة المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس االمن الدولي 

. سم 31× . سم 21;  .إیض. : و 84 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط+ 

 ???????????? :? .- ? : .78 - 82  
 2018/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر



M. 345-73/01, M. 345-73/02 

  تركمان، فاطمة   .5531
الدكتور جامعة : المدیة  -. فاطمة تركمان] / نص مطبوع[في التشریع الجزائري ) الوصیة الواجبة ( التنزیل

  .قرص المضغوط. + سم 21×.سم31; . و 75 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 346-204/01, M. 346-204/02 

  تركماني ، رفیق   .5532
. : المدیة -. رفیق تركماني; سید علي تیغریني] / نص مطبوع[القانون الدولي العام وضع الحروب اإلستباقیة في 
قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 89 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .80 - 87  

) : جامعة یحي فارس(ة الحقوق والعلوم السیاسیة كلی: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر
2020/2019 

M. 341-152/01, M. 341-152/02 

  تركماني، حمیدة   .5533
حمیدة ] / نص مطبوع. [حمایة ضحایا النزاعات المسلحة بین الشریعة اإلسالمیة وقواعد القانون الدولي اإلنساني

. + سم30×.سم21; . و122 - . 2014/2013, ).یة الحقوقكل(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . تركماني
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .114 - 119  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-46/01, M. 341-46/02 

  بركو ، مزوز   .5534
المكتب : اإلسكندریة  -. زوز بركوم/ دراسة في علم اإلجتماع الجریمة ] : نص مطبوع[جریمة القتل عند المرأة 

  .سم24; . إیض. : ص 255 -. 2013, الجامعي الحدیث
 9789774382897ك .م.د.ر -.  250 -  247. : ? -. ?: ??????? .  246 - 241. : ? -. ?: ??????????? 

900/01-345-1, 900/02-345-1 

  بركان ، فرحات   .5535
كلیة الحقوق . : المدیة -. فرحات بركان] / نص مطبوع[اد اإلداري اإلدارة الرقمیة ودورھا في مكافحة الفس

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 89 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .? : .76 - 86  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-390/01, M. 343-390/02 

  بركان، دمحم   .5536
جامعة : المدیة  -. دمحم بركان; نسرین بوشریط; سمیة عمارة] / نص مطبوع[حمایة األمالك الوطنیة العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 85 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري . : انسلیس



M. 346-301/01 

  بركان، زھراء   .5537
: المدیة  -. زھراء بركان; وھیبة شواط] / نص مطبوع. [المسؤولیة الجزائیة للموظف عن إفشاء السر المھني

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و145 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .133 - 140  

 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-113/01, M. 343-113/02 

  بركان، زھرة   .5538
ور یحي جامعة الدكت: المدیة  -. زھرة بركان; العالیة خافي] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة 

  .سم21×سم30; . و 77 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق( فارس
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-03/01, M. 343-03/02 

  بركاھم ، زبیري   .5539
جامعة یحي : المدیة  -. زبیري بركاھم; یحةزبیري فت] / نص مطبوع[آثار نظام اإلمتیاز على األراضي الفالحیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 72 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? : .57 - 64  ???????????? :? . - ? : .65 - 69  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-437/01, M. 346-437/02 

  بركات ، دمحم   .5540
دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر ] : نص مطبوع) [السلطة التشریعیة(النظام القانوني لعضو البرلمان 

. دمحم بركات/ إنتخاب وتعیین ثم حقوق وواجبات عضو الرلمان : الجزء األول : وفرنسا وبعض األنظمة األخرى 
  .سم 25; . إیض. : ص 426 -. 2017, طبوعات الجامعیةدیوان الم: الجزائر  - . 2.ط -

 9789961015827ك .م.د.ر - . 417 - 405. : ? -. ?: ???????????? 

643.1/01-342-1, 643.1/02-342-1 

  بركات ، خدیجة   .5541
 -. خدیجة بركات; رضوان شیخ التھامي] / نص مطبوع[التعویض عن الحبس المؤقت في التشریع الجزائري 

 31× .سم 21; . إیض. : و90 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : ائرالجز
  .قرص مضغوط. + سم

 ??????? :? .- ? : .72 - 82  ???????????? :? . - ? : .83 - 87  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-137/01, M. 345-137/02 

  علي , بركات  .5542
. 2003, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع) : د م (  -. علي بركات] / نص مطبوع[التقاضي مدنیا ضد الدولة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 268 -
 8405504977ك .م.د.ر -. 254-259: ? -?: ???????????? 

335/01-347-1, 335/02-347-1 



  بركات، دمحم   .5543
دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا بعض األنظمة األخرى الجزء : النظام القانوني لعضو البرلمان

دیوان : الجزائر  -. 2.ط -. دمحم بركات/ مھام وأعمال وعالقات عضو البرلمان ] : نص مطبوع[الثاني 
  .سم 24; . إیض. : ص 465 -. 2017, .المطبوعات الجامعیة

 9789961015834ك .م.د.ر - . 464 - 453.: ? -. ?: ????????????

643.2/01-342-1, 643.2/02-342-1 

  إبراھیم دمحم , تركي  .5544
دار الوفاء لدنیا : اإلسكندریة  -. 01.ط -. إبراھیم دمحم تركي] / نص مطبوع[دراسات في مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2006, الطباعة و النشر
 9773275906ك .م.د.ر - . 233 -137.: ? - ?: ???????  244 - 237. : ? -?: ???????????? 

37/01-001.4-1, 37/02-001.4-1 

  بركي، ملیكة   .5545
خیرة ] / نص مطبوع[ 09/08التنظیم القضائي العادي الجزائري في ظل قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

; . إیض. : و60 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. ملیكة بركي; ثریةبو
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31

??????? :???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-34/01 

  بركي، محفوظ   .5546
كلیة : الجزائر  - . دمحم مبرك, محفوظ بركي] / نص مطبوع[قال الملكیة العقاریة المثقلة بتأمین عیني أحكام انت

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 133 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.107 - 113.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس( ة الحقوق والعلوم السیاسیة كلی: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-561/01, M. 346-561/02 

  تركیة ، سایح   .5547
دار . : اإلسكندریة - . 1.ط -. سایح تركیة. / دراسة مقارنة في القوانین العربیة] : نص مطبوع. [حمایة البیئة 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2014, الوفاء القانونیة
 9776441606ك .م.د.ر - . 183 - 173: ?  -? : ???????????? 

208/01-344-1, 208/02-344-1 

  تركیة ، سایح   .5548
مكتبة الوفاء . : اإلسكندریة -. 1.ط -. سایح تركیة] / نص مطبوع. [حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2014, القانونیة
 9776441606ك .م.د.ر - . 183 - 173: ?  -? : ?? ??????????

207/01-344-1, 207/02-344-1 

  برقاش ، علي   .5549
] / نص مطبوع[ 2020دور رئیس الجمھوریة في حمایة المؤسسات الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة

, )جامعة یحي فارس( اسیة كلیة الحقوق والعلوم السی. : الجزائر - المدیة  -. علي برقاش; الزھراء بوقرة



  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 76 - . 2022/2021
 ???????????? :? .- ? : .71 - 74  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-489/01 

  بشاللق ، عبد الحق   .5550
عبد الحق ] / نص مطبوع[التحري عن الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة حسب القانون الجزائري البحث و 

. إیض. : و48 - . 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  - . بشاللق
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; 

???????????? :? .- ?: .40-45 ??????? :? . - ? : .39 -50  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-276/01 

  بسناسي ، إنعام   .5551
كلیة . : الجزائر - . إنعام بسناسي; سلمى قرنینة] / نص مطبوع[دور القاضي الجزائي في حمایة المال العام 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 69 - . 2016/2017, )جامعة المدیة(السیاسیة  الحقوق والعلوم
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 69  
 2016/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

65/01-345. M, 65/02-M. 345 

  بسناسي،إنعام   .5552
إنعام ; إبتسام بلقاسم فیسة] / نص مطبوع[ترقیة والتسییر العقاري إیجار المحالت السكنیة التابعة لدواوین ال

. + سم 21× .سم 30; . و 84 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة - . بسناسي
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-311/01 

  ریاض الفتح هللا , بصلة  .5553
: دراسة في المفاھیم واألسالیب و اإلجراءات] : نص مطبوع[حدود اإلثبات العلمي في قضایا التزییف و التزویر 

... / التوقیع على بیاض -التزویر التاریخي  -الزمن في المحرر  -التزویر الجزئي والكلي مادیا وإلكترونیا 
  .سم 24; . إیض. : ص 688 -. 2001, )دن) : (دم( -. 1.ط -. هللا بصلة ریاض الفتح

 ???????????? : ?- ? :.656 - 676. 

486/01-345-1, 486/02-345-1 

  نعوم , تشومسكي  .5554
سوریا  - . 1.ط -. نعوم تشومسكي] / نص مطبوع[الربح على حساب الشعوب اللیبرالیة الجدیدة والنظام الكوكبي 

  .سم 22; . إیض. : ص 191 - . 2007, رة الفكریة واألدبیة أدونیساإلستشا: 
???????????? :?: .190 . 

399/01-342-1 

  بطوش، لخضر   .5555
. : المدیة -. یخلف شرفي, لخضر بطوش] / نص مطبوع[إیجار األراضي الوقفیة الفالحیة المسترجعة من الدولة 



قرص . + سم 21× . سم 30; . و 68 -. 2018/2017, )سجامعة یحي فار(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.58 - 63  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق العلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-532/01, M. 346-532/02 

  بطوش، سعاد   .5556
سعاد ] / نص مطبوع[من التعمیر العشوائي في ظل التشریع الجزائري دور التخطیط البیئي في وقایة البیئة 

× . سم 30; . و 108 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . بطوش
  .قرص مضغوط. + سم 21

???????????? :? .- ? : .96 - 104.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( لعلوم السیاسیة كلیة الحقوق وا: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-545/01, M. 346-545/02 

  تشوكتش كبیر ، نوال   .5557
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. نوال تشوكتش كبیر] / نص مطبوع[تأثیر العولمة على األمن القانوني 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 93 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 ??????????? :? .- ? : .82 - 85  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-393/01, M. 343-393/02 

, ة العربیةدار النھض: القاھرة  -. 1.ط -. ]نص مطبوع[تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي   .5558
  .سم 24; . إیض. : ص 683 -. 2012

 9789770468392ك .م.د.ر - . 669 - 631.: ?. ?: ????????????

1061/01-341-1, 1061/02-341-1 

  بسام الجزائري، على بن عبد الرحمن   .5559
دمحم في مصطلح الحدیث حاشیة العالمة " غرامي صحیح"المسماة):ه699: ت(شرح منظومة إبن فرح اإلشبیلي 

زوال "على ) و ھو األخ األكبر ألمیر عبد القادر )(م1861.ه1277: ت(السعید بن محي الدین الحسني الجزائر 
: الجزائر  -. على بن عبد الرحمن بسام الجزائري] / نص مطبوع) ) [ه819: ت( لعز الدین بن جماعة" الترح

  .إیض. : ص 199 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف
 9789931281045ك .م.د.ر -:. ????????? ???

1/01-910-1 

  بسام، عبد الرحیم   .5560
, عبد الرحیم بسام] / نص مطبوع[الحمایة المدنیة للشریك في الشیوع وفق أحكام القانون المدني الجزائري 

. سم 30; . و 73 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. سعدیة شھبة
  .قرص مضغوط. + سم 21× 

???????????? :? .-? :.65 - 69.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-544/01, M. 346-544/02 

  بسالم، عبد العزیز   .5561
عبد العزیز ] / نص مطبوع. [منظور القانون الدوليمدى مشروعیة الحصار اإلسرائیلي على قطاع غزة من 



  .سم31×.سم21; . و118 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . بسالم
 ??????? :? .- ? : .102 - 107  ???????????? :? .- ? : .108  - 114  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-54/01, T. 341-54/02 

  بطاھر ، آمال   .5562
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . آمال بطاھر] / نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة األجور في القانون الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 242 -. 2013, الجدیدة
 9789773289527ك .م.د.ر - . 235 - 223. : ? -. ?: ???????????? 

243/01-344-1, 243/02-344-1 

  بشار ،سعاد   .5563
جامعة الدكتور : المدیة  -. سعاد بشار; سھام شقور] / نص مطبوع[أثر الرھن الرسمس في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 86 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(حي فارسجامعة الدكتور ی: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-325/01 

  بطاش ، أحالم   .5564
كلیة . : المدیة -. أحالم بطاش; سعیدة بوشتة] / نص مطبوع[حق الموظف في الراتب في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 54 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .48 - 53  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-404/01, M. 343-404/02 

  بطاش، نرجس   .5565
لزھراء سي فاطمة ا, نرجس بطاش] / نص مطبوع[أحكام أیلولة األمالك الشاغرة للدولة في التشریع الجزائري 

× . سم 21; . و 67 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. موسى
  .قرص مضغوط. + سم 31

???????????? :? .- ? : .59 - 64.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-570/01, M. 346-570/02 

  بطاش، حمزة   .5566
; یحي علیاتي] / نص مطبوع[الدلیل العلمي في اإلثبات الجنائي وأثره في اإلقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

سم  21; . و 90 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : المدیة  -. حمزة بطاش
  .طقرص مضغو. + سم 30× 

???????????? :? .-? :.81 -86.  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-48/01, M. 345-48/02 

  تشبالو، سلمى   .5567
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. سلمى تشبالو] / نص مطبوع. [عملیات حفظ السالم الدولیة



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و138 - . 2014/2013, ).الحقوق
 ??????? :? .- ? : .106 - 121  ???????????? :? .- ? : .122  - 135  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-54/01, M. 341-54/02 

  نوال أحمد , بسج  .5568
نص [دمحم المجذوب ; النزاعات المسلحةالقانون الدولي اإلنساني و حمایة المدنیین و األعیان المدنیة في زمن 

. : ص 359 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط - . المجذوب دمحم; نوال أحمد بسج] / مطبوع
  .سم 24; . إیض

 9786144010013ك .م.د.ر - . 355 - 347.: ?  - . ?: ???????????? .  346 - 317.: ?  -. ?: ????? 

572/01-341-1, 572/02-341-1 

  بسیوني ، عبد الرؤوف ھاشم دمحم   .5569
. 2004, دار النھضة: القاھرة  -. عبد الرؤوف ھاشم دمحم بسیوني] / نص مطبوع[شبھ العقد في القانون اإلداري 

  .سم21; . ص253 -
 9770445835ك .م.د.ر

1-342-696/01 

  عبد الغني , بسیوني عبد هللا  .5570
عبد الغني بسیوني / الحقوق و الحریات العامة -الحكومات-النظریة العامة للدولة ] :نص مطبوع[النظم السیاسیة 

 .سم24; . إیض. : ص 410 -. 2006, دار الجامعیة الجدیدة: القاھرة  -. عبد هللا

276/01-342-1, 276/02-342-1 

  عبد الغني , بسیوني عبد هللا  .5571
عبد الغني .. / صول و مبادئ علم اإلدارة العامة في اإلسالم دراسة أل] : نص مطبوع[أصول علم اإلدارة العامة 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 464 -. 2006, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. بسیوني عبد هللا

154/01-342-1, 154/02-342-1 

  محمود شریف , بسیوني  .5572
ظامھا األساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة نشأتھا ون] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

; . إیض. : ص 526 -. 2002, )د ن) : (د م( -. محمود شریف بسیوني/ والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة 
 .سم24

467/01-341-1, 467/02-341-1 

  محمود شریف , بسیوني  .5573
محمود شریف / ووسائل مكافحتھا دولیا و عربیا ماھیتھا ] : نص مطبوع[الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 312 -. 2004, دار الشروق. : القاھرة -. 1.ط - . بسیوني
 9770911151ك .م.د.ر -. 211- 111.: ? - ? : ??????? 

400/01-345-1, 400/02-345-1 

  محمود شریف , بسیوني  .5574
, محمود شریف بسیوني] / نص مطبوع[لعربیة و حمایة حقوق اإلنسان اإلجراءات الجنائیة في النظم القانونیة ا

 .سم24; غالف ملون . : ص 962 -. 1991, دار العلم للمالیین: بیروت  -. 1.ط - . وزیر عبد العظیم



471/01-347-1, 471/02-347-1 

  محمود شریف , بسیوني  .5575
. = الوثائق الدولیة واإلقلیمیة: الجزء األول] : نص مطبوع[ الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة

international and regional instruments on criminal justice: part 1: international and 
regional instruments  /572 -. 2007, دار النھضة: القاھرة  -. خالد محي الدین, محمود شریف بسیوني 

  .سم24; . إیض. : ص
 9789770454357ك .م.د.ر

422.1/01-341-1, 422.1/02-341-1 

  محمود شریف , بسیوني  .5576
الجرائم الدولیة والتعاون : الجزء الثاني] : نص مطبوع[الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة 

محمود شریف /  International and regional instruments oncriminal justice : part 2. = الدولي
  .سم24; . إیض. : ص 684 -. 2007, دار النھضة: القاھرة  -. خالد محي الدین, بسیوني

 9789770454357ك .م.د.ر

422.2/01-341-1, 422.2/02-341-1 

  محمود شریف , بسیوني  .5577
. : ص470 -. 2007 ,دار النھضة: القاھرة  -. محمود شریف بسیوني] / نص مطبوع[القانون الدولى اإلنساني 

 .سم 24; . إیض

428/01-341-1, 428/02-341-1 

  دمحم إبراھیم , بسیوني  .5578
 - . 2007, دار الرشاد للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 1.ط -. دمحم إبراھیم بسیوني] / نص مطبوع[المجالس النیابیة 

  ).للشباب( - . سم 24; . إیض. : ص 120
 9773641120ك .م.د.ر

408/01-342-1, 408/02-342-1 

  حسن السید , بسیوني  .5579
; . إیض. : ص 116 -. 2000, )د ن ) : ( د م (  -. حسن السید بسیوني] / نص مطبوع[منھجیة العمل القضائي 

 .سم24

146/01-347-1, 146/02-347-1 

  عبد الرؤوف ھاشم , بسیونى  .5580
: اإلسكندریة  - . 1.ط - . عبد الرؤوف ھاشم بسیونى ] /نص مطبوع[إشكاالت التنفیذفى أحكام القضاء االداري 

  .سم24; . إیض. : ص110 -. 2008, دار الفكر
 9229504977ك .م.د.ر - .  105 - 101.: ? -. ?: ???????????? 

321/01-342-1, 321/02-342-1 

  عبد الرؤوف ھاشم , بسیونى  .5581
 - . عبد الرؤوف ھاشم بسیونى/ داریة و تحضیرھا إجراءات رفع الدعوى اإل] : نص مطبوع[المرافعات اإلداریة 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 402 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 2255304977ك .م.د.ر



461/01-347-1, 461/02-347-1 

  عبد الغني عبد هللا , بسیوني  .5582
عبد الغني عبد هللا ..... / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[وقف تنفیذ القرار اإلداري في أحكام القضاء اإلداري 

 .سم24; . إیض: ص  276 -. 2007, منشورات الحلبي للحقوقیات: بیروت  -. 2.ط - . بسیوني

217/01-342-1 

  بسیوني، محمود شریف   .5583
= الوثائق الدولیة واإلقلیمیة ] : نص مطبوع[الجزء األول : ة المعنیة بالعدالة الجنائیةالوثائق الدولیة و اإلقلیمی

International and regional instruments on criminal justice: Part 1 international and 
regionl instruments / .العربیةدار النھضة : القاھرة  -. 3.ط -. خالد محي الدین, محمود شریف بسیوني ,

  .سم 25; . إیض. : ص 639 -. 2012
 9789770461551ك .م.د.ر

919.1/01-341-1, 919.1/02-341-1 

  بسیوني، محمود شریف   .5584
الجرائم الدولیة والتعاون الدولي ] : نص مطبوع[الجزء الثاني : الوثائق الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بالعدالة الجنائیة

. إیض. : ص 997 -. 2012, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. 3.ط -. لد محي الدینخا, محمود شریف بسیوني/ 
  .سم 25; 
 9789770461551ك .م.د.ر

919.2/01-341-1, 919.2/02-341-1 

  بسیوني، عبد الرؤوف ھاشم   .5585
الرؤوف ھاشم عبد / في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[نظریة الضبط اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 326 - . 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . بسیوني
 8047379977ك .م.د.ر - . 318 - 309. : ? -. ?: ???????????? 

123/01-342-1 

  بصدوق، نور الھدى   .5586
جامعة : المدیة  - . دى بصدوقنور الھ; نسیمة ضیف هللا] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب 

  .قرص مضغوط+ سم  21× . سم 31; . و 108 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-32/01 

  رمضان دمحم , بطیخ  .5587
دار : القاھرة  -. رمضان دمحم بطیخ] / نص مطبوع[ي فى النظم الوضعیة و اإلسالمیة أصول التنظیم اإلدار

 .سم24; . إیض. : ص 417 -. 1998, النھضة

316/01-342-1 

  بطیخ، رمضان دمحم   .5588
دراسة تأصیلیة في نظم القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[قضاء اإللغاء ضمانة للمساواة وحمایة المشروعیة 

 .سم21; . ص243 -. 2006, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. رمضان دمحم بطیخ /المقارن 



1-347-1042/01 

  بشیر ، ممن عتاول   .5589
 - . ممن عتاول بشیر; ممن بشیر محمن ممن ثاني] / نص مطبوع[المنظمات اإلقلیمیة و نظام األمن الجماعي 

. + سم30×.سم21; . إیض. : ص113 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .102 - 109 . 

M. 341-82/01, M. 341-82/02 

  بشیر ، ھشام   .5590
: القاھرة  -. عالء الضاوي سبیطة, ھشام بشیر] / نص مطبوع[حمایة البیئة و التراث الثقافي في القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص296 -. 2013, ارات القانونیةالمركز القومي لإلصد
 9789776223400ك .م.د.ر -.  285 -  177. : ? -. ?: ??????? .  174 - 129. : ? -. ?: ??????????? 

877/01-341-1, 877/02-341-1 

  بشیر ،مزاري   .5591
مخلوف عبد ] / نص مطبوع[الملكیة  اإلجراءات القانونیة المتبعة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة و تسلیم سندات

; . و49 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. مزاري بشیر; الرحمان
  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم31

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-284/01 

  صھیب عبد هللا , بشیر الشخانبة  .5592
صھیب عبد هللا / الرھن ومدى مشروعیة إستثماراھا في المصارف اإلسالمیة ] : نص مطبوع[الضمانات العینیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 244 -. 2011, دار النفائس للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. بشیر الشخانبة
 9789957800529ك .م.د.ر - . 231 - 219: ?  -? : ???????????? 

1069/01-346-1, 1069/02-346-1 

  محمودي , بشیر  .5593
وسیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأداة حدیثة لشراء الدیون ] : نص مطبوع. [عقد تحویل الفاتورة

ال الدیوان الوطني لألشغ. : الجزائر -. 1.ط - . محمودي بشیر/  Factoring affacturage. = التجاریة
  .سم22; . إیض. : ص180 -. 2003, التربویة

 9961410335ك .م.د.ر - . 163-171:?  -? : ???????????? 

291/01-346-1, 291/02-346-1 

  ھشام , بشیر  .5594
التعریف  -اإلھتمام الدولي بحمایة البیئة ] : نص مطبوع[حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني 

 -. ھشام بشیر...... / حمایة البیئة في إلطار المنظمات الدولیة -یة البیئة في إطار اإلتفاقیات الدولیة حما - بالبیئة 
  .سم 24; . إیض. : ص 359 -. 2011, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط

 977626436×ك .م.د.ر -. 359 -  329: ?  -? : ????? 

662/01-341-1, 662/02-341-1 



  نصر الدین دمحم , بشیر  .5595
نصر الدین / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[غرامة التأخیر فى العقد اإلدارى و أثرھا في تسییر المرفق العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 555 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . دمحم بشیر
 101239977ك .م.د.ر - .  566 - 555.: ? -. ?: ???????????

222/01-342-1 

  قدوج , بشیر  .5596
الملكیة ] : نص مطبوع[ 1999إلى  1962النظام القانوني للملكیة العقاریة من خالل النصوص الصادرة من سنة 

. : ص644 - . 2004, )د ن. : (الجزائر -. 2.ط - . قدوج بشیر. / الرھن - اإلیجار  -العقد العقاري  - العقاریة 
  .سم22; . إیض

 9961410416ك .م.د.ر

270/01-346-1, 270/02-346-1 

  بشیر، ھشام   .5597
اإلحتالل األجنبي للعراق واإلخالل بالحمایة ] : نص مطبوع[إحتالل العراق وانتھاكات البیئة والممتلكات الثقافیة 

 -. 1.ط -. عالء الضاوي سبیطة, ھشام بشیر... / مبررات اإلحتالل  -عناصر اإلحتالل وآثاره  -القانونیة للبیئة 
  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة 

 9789776223356ك .م.د.ر - . 261 - 231.: ? -. ?: ????????????

972/01-341-1, 972/02-341-1 

  بشیر، ھشام   .5598
 -. 01.ط - . عبد ربھ إبراھیم إبراھیم, ھشام بشیر] / نص مطبوع[المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني 

  .سم23; . ص477 -. 2012, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة 
 9789776223226ك .م.د.ر - . 472 - 459.: ? -. ?: ???????????? 

1121/01-341-1, 1121/02-341-1 

  بشیرة، بولدوم   .5599
جامعة الدكتور : المدیة  -. بولدوم بشیرة; معمري یمینة/ ] نص مطبوع[قواعد تنفیذ المیزانیة العامة في الجزائر 

  .قرص مغضوط+ سم 30×.سم21; . و119 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :114 - 119  

 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-106/01, M. 343-106/02 

  بشرایر ، نسرین   .5600
نسرین ; نور الھدى لغواطي] / نص مطبوع[تفعیل دور المجلس الشعبي البلدي في تحقیق التنمیة المحلیة آلیات 

. : و 76 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . بشرایر
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-512/01 

  بشرایر محجوبة   .5601
- 2010, ]ن.د: [المدیة  -. بشرایر محجوبة; صفیة بن زاید] / نص مطبوع[إثبات الحقوق العینیة العقاریة 

  .سم 21×سم 30; . و 29 -. 2011



 ??????????? :???????:  
 2011-2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : نون العقاري القا: لیسانس 

M. 346-51/01, M. 346-51/02 

  بشرى ، بلخیر   .5602
المدیة  -. بلخیر بشرى; زولیخة عائشة] / نص مطبوع. [التراخیص اإلداریة كقید على الملكیة العقاریة الخاصة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 70 - . 2015/2014 ,).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : 
 ???????????? :?.- ? : .63 - 66  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-404/01, M. 346-404/02 

  أنطنیوس , بطرس  .5603
 160 -. 2002, بالمؤسسة الحدیثة للكتا) : م.د( - . أنطنیوس بطرس] / نص مطبوع[المساعد في كتابة البحوث 

  .سم 24; . إیض. : ص
 ??????? :? - ? :117 -154 

106/01-001.4-1 

  عادل , بطرس  .5604
عادل / قوانین  -قررات  -تحالیل ] : نص مطبوع) [1997 - 1996( المجلس الدستوري والطعون النیابیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 178 -. 1998, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. بطرس
. 

52/01-342-1, 52/02-342-1 

  بك، دمحم الخضري   .5605
 - . 2013, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. 4.ط - . دمحم الخضري بك] / نص مطبوع[تاریخ التشریع اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 264
 9782745159595ك .م.د.ر

107/01-340-1, 107/02-340-1 

5606.  Essaid, taib  
Droit de la fonction publique [Texte imprimé] / taib Essaid. - Algerie : Editrion - des 
dustrubution houma, 2003. - 248 p. ; 23cm. 
ISBN 9961666895 

04/0014100, 04/0014101 

  حاتم حسن , بكار  .5607
لیة مقارنة في ضوء أحدث دراسة تحلیلیة تأصی] : نص مطبوع[اآلثار القانونیة لإلرتباط بین األفعال اإلجرامیة 

 286 -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . حاتم حسن بكار/ اإلتجاھات الفقھیة و اإلجتھادات القضائیة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص

 2151903977ك .م.د.ر

555/01-345-1, 555/02-345-1 



  بكر عمر ، محمود أنیس   .5608
 -. 2013, )ن . د). : ( م . د(  -. محمود أنیس بكر عمر] / نص مطبوع[اإلداریة وتنفیذه  الحكم في الدعوى

  .سم 24; . إیض. : ص 400
 ???????????? : ?-  ? :387 - 398. 

854/01-347-1, 854/02-347-1 

  عصمت عبد المجید , بكر  .5609
ة والھیئات التي تتولى القضاء اإلداري دراسة قانونیة مقارنة عن مجالس الدول] : نص مطبوع[مجلس الدولة 

: عمان  -. 1.ط -. عصمت عبد المجید بكر.......... / وتقدیم اإلستشارات والفتاوى القانونیة وإعداد التشریعات
  .سم 24; . إیض. : ص 766 -. 2012, دار الثقافة

 9789957166960ك .م.د.ر - . 759 - 730.: ? -. ?: ????????????

437/01-342-1, 437/02-342-1 

  بكر، عصمت عبد المجید   .5610
شرح أحكام القانون المدني العراقي (أحكام اإللتزام : الجزء الثاني] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزامات 

) / مقارنا بالفقھ اإلسالمي والقوانین المدنیة ومشروع القانون المدني العربي الموحد في ضوء أحكام القضاء
  .سم 24; . إیض. : ص 648 -. 2011, جامعة جیھان الخاصة: أربیل  -. 1.ط - . المجید بكرعصمت عبد 

???????????? : ?- ? :.605 - 621 

1297.2/01-346-1, 1297.2/02-346-1 

  بكر، عصمت عبد المجید   .5611
قانون المدني العراقي شرح أحكام ال( مصادر اإللتزام : الجزء األول ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزامات 

 -. عصمت عبد المجید بكر...) / مقارنا بالفقھ اإلسالمي والقوانین المدنیة ومشروع القانون المدني العربي الموحد
  .سم 24; . إیض. : ص 799 -. 2011, جامعة جیھان الخاصة: أربیل 

???????????? : ?- ? :.743 - 776 

1297.1/01-346-1, 1297.1/02-346-1 

  بكري ، نسیم   .5612
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. نسیم بكري/ مجلس المنافسة ] : نص مطبوع[سلطات الضیط المستقلة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 81 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
? ???????????? . - ? : .70 - 77  

 2020/2019) : جامعة المدیة(حقوق والعلوم السیاسیة كلیة ال: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-422/01, M. 343-422/02 

  بكري دمحم ، بكري یوسف   .5613
. بكري یوسف بكري دمحم/ جرائم اإلعتداء على المصلحة العامة : القسم الخاص ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 275 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -
 9789776441217ك .م.د.ر

945/01-345-1, 945/02-345-1 

  بكري دمحم ، بكري یوسف   .5614
 -. بكري یوسف بكري دمحم/ جرائم اإلعتداء على األموال : القسم الخاص ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 227 - . 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9778441217ك .م.د.ر



995/01-345-1, 995/02-345-1 

  بكري یوسف , بكري دمحم  .5615
بكري یوسف بكري /  La Responsabilité Pénale du Témoin] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة للشاھد 

  .سم 24; . إیض. : ص 170 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. دمحم
 9789773791186ك .م.د.ر -. 165 -  157. : ?: ????????????

801/01-345-1, 801/02-345-1 

  عبد المھیمن ,بكرى  .5616
-د, مكتبة سید عبد هللا وھب: القاھرة  -. عبد المھیمن بكرى] / نص مطبوع[الجرائم المضرة بالمصلحة العامة 

 .سم24; . ص339 - . ت

1-345-1121/01 

5617.  l'Etablissement des publications militaires  
Quand l'enfant africain souffre les tourments de l'égoisme - les nouvelles technologies 
dans formation------ [Texte imprimé] / l'Etablissement des publications militaires. - 
alger : l'Etablissement des publications militaires*, [s.d]. - 74 p. : ill. ; 30 cm. - (EL-
Djeich : EL-Djeich ; n°563). 
mensuelle 

563/01 340-85- ع /P 

  بقنیش، عثمان   .5618
, .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2.ط -. عثمان بقنیش] / نص مطبوع[قانون المجتمع الدولي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2017
 9789961015414ك .م.د.ر

1169/01-341-1, 1169/02-341-1 

  مراد , بقالم  .5619
مكتبة : اإلسكندریة  -. 1.ط -. مراد بقالم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظام اإلزدواج البرلماني وتطبیقاتھ 

  ).الرسائل الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 291 -. 2009, الوفاء القانونیة
 9773277860ك .م.د.ر - .  279 - 269.: ? -. ?: ???????????? 

383/01-342-1, 383/02-342-1 

  عبد الھادي السید دمحم , تقي ا لحكیم  .5620
: بیروت  - . عبد الھادي السید دمحم تقي ا لحكیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عقد التأمین حقیقتھ و مشروعیتھ 

  .سم24; ملون  غالف. : ص 668 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة
 ???????????? : ? ? :.603 - 631 

579/01-346-1, 579/02-346-1 

  ریما مالك تقي الدین , تقي الدین الحلبي  .5621
بیروت  -. 1.ط -. ریما مالك تقي الدین تقي الدین الحلبي] / نص مطبوع[اإلثبات في القضایا المدنیة و التجاریة 

  .سم24; مجلد . : ص 530 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 1324629953ك .م.د.ر



416/01-347-1, 416/02-347-1 

  عمار , بقیوة  .5622
) : م.د( -. عمار بقیوة/ الجنسیة  -األسرة  -وثائق السفر  -الحالة المدنیة ] : نص مطبوع[التشریع الجزائري 

 .سم24; غالف ملون . : ص 420 -). ت.د(, )ن.د(

349/01-347-1, 349/02-347-1 

  دمحم بن أحمد , تقیة  .5623
مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة و القانون ] : نص مطبوع. [دراسة عن الھبة في قانون األسرة الجزائري

 24; . إیض. : ص 326 -. 2003, الدیوان الوطني لألشغال التربویة. : الجزائر -. دمحم بن أحمد تقیة. / المقارن
  .سم
 9961410246ك .م.د.ر

286/01-346-1, 286/02-346-1 

  عبد الفتاح , تقیة  .5624
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. عبد الفتاح تقیة] / نص مطبوع[الوجیز في المواریث والتركات 

  .سم24; غالف ملون . : ص 222 -. 2008
 8059809961ك .م.د.ر - . 216 - 212: ?  -? : ???????????? 

858/01-346-1, 858/02-346-1 

  تقیة، عبد الفتاح   .5625
 -. عبد الفتاح تقیة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قانون األسرة مدعما بأحدث اإلجتھادات القضائیة والتشریعیة 

النصوص التشریعیة في قضایا األحوال ( - . سم 25; . إیض. : ص 300 -. 2011, دار الكتاب الحدیث: القاھرة 
  ).الشخصیة

 9789773503997ك .م.د.ر - . 296- 293.: ? -. ?: ????????????

1256/01-346-1, 1256/02-346-1 

  تقرة فایزة   .5626
] : م.د[ -. تقرة فایزة; جمیلة حمزاوي] / نص مطبوع[القیود الواردة على حق الملكیة في التشریع الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و 53 -. 2009/2010, ]ن.د[
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : انون العقاري ق: لیسانس 

M. 346-33/01 

  تقرة، فایزة   .5627
 -. فایزة تقرة] / نص مطبوع[القیود الواردة على الملكیة الخاصة للمصلحة العامة في مجالب البناء والتعمیر 

  .سم21×سم30; . و97 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-169/01, M. 346-169/02 

  بقرین،عبد الصمد صالح   .5628
عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة المرأة أثناء النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي العام 



  .سم 24; . إیض. :  193 -. 2014, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . بقرین الصمد صالح
 9789773792819ك .م.د.ر -. 177-190.:?-.?: ????????????

1066/01-341-1, 1066/02-341-1 

5629.  Etien, Robert  
Droit administratif général [Texte imprimé] / Robert Etien; Dir. Jeran-Claude 
Masclet. - Paris : sup'foucher, 2007. - 151 p. : couv .en coul ; 25 x 18 cm. - (Parcours 
juridiques). 
Index. Bibliogr. - ISBN 9782216106035 

04/0014119, 04/0020836 

5630.  Etien, Robert  
Initiation au droit public [Texte imprimé] / Robert Etien. - Paris : Elllipses, 1998. - 
240 P. : couv. ill . ; 26 x18cm. 
ISBN 2729898980 

04/0014218, 04/0014219 

5631.  Etien, Robert  
Droit public général [Texte imprimé] / Robert Etien. - 3 éme. - Paris : Foucher, 2006. 
- 265 p. : ill. ; 25 cm. - (Parcours juridiques). 
Bibliog. pp. 251-252 Index. pp. 253-254. - ISBN 9782216110681 

04/0014792, 04/0014793 

  بغلول ، سارة   .5632
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر -. المدیة - . سارة بغلول] / نص مطبوع[حمایة حقوق المؤلف في البیئة الرقمیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 80 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .71 - 77  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-154/01 

  دمحمالصغیر , بعلي  .5633
القضاء  -قضاء المظالم  - اإلدارة  الرقابة على -مبدأالمشروعیة ] : نص مطبوع[الوسیط في المنازعات اإلداریة 

 416 -. 2009, دار العلوم للنشر و التوزیع: الجزائر  - . دمحمالصغیر بعلي....... / القضاء المزدوج -الموحد 
  .سم 24; . إیض. : ص

 ???????????? :? .- ? :.394 - 402  
 3269099961978ك .م.د.ر -. 2009: لسانس 

385/01-342-1, 385/02-342-1 

  دمحمالصغیر , بعلي  .5634
 -. دمحمالصغیر بعلي/  07 - 12ملحق قانون الوالیة رقم ] : نص مطبوع[الوالیة في القانون اإلداري الجزائري 

  .سم 22; . إیض. : ص 258 -. 2014, دار العلوم للنشر و التوزیع: الجزائر 
 9789947570197ك .م.د.ر - . 253 - 247.: ? -. ?: ???????????? 246 - 172.: ? -. ?:?????

640/01-342-1, 640/02-342-1 



  كریمة , بغاشي  .5635
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. كریمة بغاشي] / نص مطبوع[الخبرة القضائیة في المواد المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 236 -. 2009
 9789961012024ك .م.د.ر -. 231-234: ? -?: ???????????? 

580/01-347-1, 580/02-347-1 

  بعیلیش ، ھدى   .5636
جامعة یحي : المدیة  -. ھدى بعیلیش; مریم أوروان] / نص مطبوع[الشركة القابضة وعالقتھا بشركاتھا التابعة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و60 -. 2016/2017, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.55 - 57  

 2016/2017: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-22/01, M. 658-22/02 

  بغداد،دمحم   .5637
; . ص141 -. 2009, ]ن.د] : [م.د[ -. دمحم بغداد] / نص مطبوع[أزمة حركة مجتع السلم : التركة المسمومة 

  .سم24
 978994782409ك .م.د.ر

1-346-1584/01 

  بغدادي ، سعاد   .5638
سعاد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السرقة بین الشریعة اإلسالمیة وقانون العقوبات الجزائري جریمة 
; . إیض. : و 103 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - . بغدادي

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21
 ???????????? :? .- ? : .92 - 98  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : د  ل م -ماستر

M. 345-134/01, M. 345-134/02 

  دمحم أحمد , بغدادي  .5639
دراسة نظریة تطبیقیة موجزة لخطة تصنیف دیوي ] : نص مطبوع[التصنیف العشري ألوعیة المعلومات 

. ص 272 -. 2001, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . 02.ط -. السید النشار السید, دمحم أحمد بغدادي/ العشري 
  .سم 24; . إیض: 

 ???????????? : ?-  ? :.271 - 272 

22/01-020-1 

  جیاللي , بغدادي  .5640
: جزائر ال -. 1.ط - . جیاللي بغدادي/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[اإلجتھاد القضائي في المواد الجزائیة 

  .سم24; . ص 518 -. 2005, الدیوان الوطني لألشغال التربویة
 1066419961ك .م.د.ر

543.3/01-345-1, 543.3/02-345-1 

  جیاللي , بغدادي  .5641
الدیوان الوطني : الجزائر  -. 1.ط - . جیاللي بغدادي/ دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ] : نص مطبوع[التحقیق 

  .سم24; . إیض. : ص 340 -. 1999, لألشغال التربویة
 ???????????? :? .- ? : .319 - 321 . 



195/01-347-1, 195/02-347-1 

  عز الدین , بغدادي  .5642
. 01.ط - . عز الدین بغدادي] / نص مطبوع[اإلختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمھوریة و رئیس الحكومة 

  .سم 24; . إیض. : ص259 -. 2009, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -
 97732770504ك .م.د.ر - .  249 - 249.:? -. ?: ??????????? 

333/01-342-1, 333/02-342-1 

  بغدادي، موالي ملیاني   .5643
 -). دت(, قصر الكتاب: الجزائر  - . موالي ملیاني بغدادي] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم24; . إیض. : ص 494
 9961700430ك .م.د.ر

276/01-341-1 

  بغدادي، أمینة   .5644
: المدیة  - . أمینة بغدادي; حیاة بن سالم] / نص مطبوع[ظاھرة البناء الفوضوي و األلیات القانونیة للحد منھا 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و111 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-269/01 

  تعشاش ، عبد القادر   .5645
عبد القادر ; مختار عراب] / نص مطبوع[قرینة براءة الشخص محل المتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري 

× . سم 21; . إیض. : و 77 -. 2021/2020, )جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : المدیة -. تعشاش
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .71 - 74  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-206/01, M. 345-206/02 

  تعقیلت، ھارون   .5646
كلیة : المدیة  -. ھارون تعقیلت] / نص مطبوع[حریة التعبیر وجرائم الصحافة المكتوبة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; و  79 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.74 - 77.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

59/01-M. 345, 59/02-M. 345 

5647.  Euzet , Christophe  
Relations internationales. [Texte imprimé] : tout le droit - la définition - l'histoire - le 
débat - le problème - la jurisprudence - la bibliographie. / Christophe Euzet. - 2 eme 
édition. - Paris : Ellipses édition marketing S. A ., 2013. - 186 P. : ILL. ; 21 Cm. - 
(Tout le droit). 
sans périodicité. - ISBN 9782729877347 

04/0035543, 04/0035544 



5648.  Ewald , François  
Gestion de l'entreprise d'assurance. [Texte imprimé] / François Ewald, Patrick 
Thourot. - Paris. : Dunod, 2013. - 341 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Gestion - Finance). 
sans périodicité. - ISBN 9782100590568. - Numéro normalisé 6973960 

04/0035574, 04/0035575 

5649.  Eyben,cédric  
Les Recours de l'assureur [Texte imprimé] / christophe Verdure; cédric Eyben. - 
belgique : atheemis, [s.d]. - 183 P. : ill. ; 24 CM. - (atelier des fucam). 
bibliogr.:. - ISBN 9782874551727 

04/0035367, 04/0035368 

  تفات، موسى   .5650
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. موسى تفات] / نص مطبوع[ر اإلطار القانوني للحق النقابي في الجزائ

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 90 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-? :.82 85.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-306/01, M. 343-306/02 

5651.  Fakhar, abdelkader  
Revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques [Texte imprimé] : 
Volume : 27 = المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة والسیاسیة / abdelkader Fakhar, 
ameziane Ghezali, mohamed Brahimi. - Alger : institut de droit et des sciences 
administratives, Mars 1990. - 220 P. : ill. ; 24 Cm. - (Revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques ;  1ع/28مج ). 
trimestrielle 

1.3/01 340-36- ع  /P 

5652.  Fardoux, olivier  
Droit pénal du travail [Texte imprimé] / olivier Fardoux, jean-claude Planque. - 2 éd. - 
paris : Bréal, 2013. - 256 p. : ill. - (Lexifac droit). 
index: p.p.:2582- 255. - ISBN 9782749531419 

345 far.1, 345 far.2 

5653.  Favard, Claude Ducouloux  
La Criminalité D'Argent [Texte imprimé] : Quelle Répression? / Claude Ducouloux 
Favard, Préf. Christian Lopez. - Parie : Montchrestien, 2004. - 252 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Collection Grands Colloques). 
ISBN 2707614106 

04/0014568 

5654.  Favennec-Héry , Francoise  
La sécurité juridique en droit du travail [Texte imprimé] / Francoise Favennec-Héry, 



Préf. Bernard Teyssié. - Paris : LexisNexis, 2014. - 131p. : Ill. ; 21cm. - (Actualité). 
Index : p.p.: 127 - 128 . - ISBN 9782711020478 

04/0035626, 04/0035627 

5655.  Favreau,bertrand  
L'Avocat dans le droit européen [Texte imprimé] / bertrand Favreau, dean spielmann. 
- PARIS : Bruylant, 2008. - 385 p. : ill. ; 24 CM. 
bibliogr.:. - ISBN 9782802725527 

04/0035391, 04/0035392 

5656.  Favret, Jean - Marc  
Droit et pratique de l'union européenne; préf . Ami Barav [Texte imprimé] / Jean - 
Marc Favret; Préf. Ami Barav. - 3 ed. - Paris : Gualino éditeur, 2001. - 448 p. : couv. 
ill. ; 24x17 cm. - (Manuel). 
Index : p.p : 403 - 432. - ISBN 2842004353 

04/0014022, 04/0014023 

5657.  Ferrier, Didier  
Droit de la distribution [Texte imprimé] / Didier Ferrier. - 6 Ed. - Paris : LexisNexis, 
2012. - 432 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Manuel). 
Index: P - P.: 419 - 426. - ISBN 9782711016075 

04/0031313, 04/0031314 

5658.  Ferry-Maccario, Nicole  
Droit du marketing [Texte imprimé] / Nicole Ferry-Maccario. - Paris : Pearson 
Education, 2005. - 227 p ; 24 Cm. 
ISBN 2744071420 

5659.  Flauss, Jean-François  
Les nouvelles frontières du Droit international humanitaire [Texte imprimé] / Jean-
François Flauss. - Bruxelle. : Bruylant : Nemesis, 2003. - 218 P. : ill. ; 22 Cm. - (Droit 
et justice / Pierre Lambert ; 52). 
ISBN 2802718282 

04/0039179 

5660.  Flauss, Jean-François  
La protection diplomatique [Texte imprimé] : Mutations contemporaines et pratique 
nationales / Jean-François Flauss. - Bruxelles. : Bruylant : Nemesis, [s.d]. - 165 P. : 
ILL. ; 22 Cm. - (Droit et justice / Pierre Lambert ; 43). 
ISBN 2802717472 

04/0039180 

5661.  Flour, Jacques  
Droit civil [Texte imprimé] : les obligations.Tome 3 , le rapport d'obligation / Jacques 



Flour, Flour Yvonne, Savaaux Eric Aubert Jean-Luc. - Paris : Armand Colin 2001 ; 
Beirouth : Deltaa, 2001. - 334 P ; 24 Cm. 
ISBN 224704316x 

04/0014434, 04/0039181 

5662.  Flour, Jacques  
Droit civil [Texte imprimé] : Les obligations.T1. L'acte juridique / Jacques Flour, Eric 
SAVAUX Jean - Luc AUBERT. - 10 ème. - Paris : Armand Colin, 2002. - 409 P ; 24 
* 16. - (Droit). 
ISBN 2247047939 

04/0014422 

5663.  Flour, Jacques  
Droit civil [Texte imprimé] : Les obligations . T2 , Le fait juridique / Jacques Flour, 
Eric SAVAUX Jean - Luc AUBERT. - 9 ème. - Paris : Armand Colin, 2001. - 400 P ; 
24 Cm. - (Droit). 
ISBN 2247043151 

04/0014423 

5664.  Fogli, Fabrice  
Comment me constituer un patrimoine immobilier grace a mon entreprise [Texte 
imprimé] / Fabrice Fogli. - Belgique : Edition Professionnelle, 2011. - 64 P. : ILL. ; 
10 Cm. - (Bisiness Owners Only). 
Bibliographie: P.: 64. - ISBN 9782874961144 

04/00313560, 04/00313562 

5665.  Fontaine, M.  
Dictionnaire de droit [Texte imprimé] / M. Fontaine, R. Cavalerie, J-A Hassenforder. 
- 2 éd. - Paris : Foucher, 2000. - 406 p. : Couv.ill. en coul. ; 19 cm. - (La Dicothéque 
foucher). 
Index. - ISBN 2216087696 

D. 443-20/01, D. 443-20/02 

5666.  Fontaine, Michelle  
Droit [Texte imprimé] : guide pédagogique / Michelle Fontaine, Ghislaine Guichard, 
Pascale Liochon. - 3 éme ED. - Malakoff : Foucher : Les nouveaux, 2013. - 166 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (B T S tertiaires 1 er Année). 
ISBN 9782216123711 

04/0037713 

5667.  Fontaire, Michelle  
Notions fondamentales de droit [Texte imprimé] / Michelle Fontaire, Danielle Fouilhé 
Robert Cavalerie; Marie- Paule Schneider. Jacques- André Hassenforder. - 5 Ed. - 



Paris : édition Foucher, 2006. - 448 P. : ILL. ; 25 Cm. 
Index: P. - P.: 445- 448. - ISBN 9782216105472 

04/0020850 

5668.  Fouchard , Isabelle.  
Crimes internationaux . [Texte imprimé] : Entre internationalisation du droit pénal et 
pénalisation du droit international . / Isabelle. Fouchard. - Bruxelles. : Bruylant., 
2014. - 545 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Organisation international et relations 
internationales. ; N=73). 
sans périodicité. - ISBN 9782802740643 

04/0035552, 04/0035553 

5669.  Fouchard, Philippe  
Traité de l'arbitrage commercial international [Texte imprimé] / Philippe Fouchard. - 
Paris : Litec, 1996. - X-1225 p. ; 25 x 17 cm. 
Bibliogr. Index. - ISBN 2711125734 

04/0014055, 04/0014056 

5670.  Fouilleul, Nicolas  
Le contrat administratif éléctronique [Texte imprimé] : L'exemple des marchés 
publics .Tome 1 / Nicolas Fouilleul, Yves - René Guillou . Florian Linditch. - 
Marseille : Presses universitaires d'aix - marseille, 2007. - 524 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Droit de l'information et de la communication). 

04/0024075, 04/0024076 

5671.  Fouilleul, Nicolas  
Le contrat administratif éléctronique [Texte imprimé] : L'exemple des marchés 
publics .Tome 2 / Nicolas Fouilleul, Yves - René Guillou . Florian Linditch. - 
Marseille : Presses universitaires d'aix - marseille, 2007. - 891 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Droit de l'information et de la communication). 

04/0024079, 04/0024080 

5672.  Foulquier , nordert  
Manuel, Droit administratif des biens [Texte imprimé] / nordert Foulquier. - france : 
LexisNexis, 2011. - p.688 : ill. ; 24 cm. 
bibliog. - ISBN 9782711007316 
contenu dans : Manuel 

04/0031787, 04/0031788 

5673.  Foumdjem, célestin  
Blanchiment de capitaux et fraude fiscale [Texte imprimé] / célestin Foumdjem, Préf. 
christian lopez. - Paris : Harmattan, 2011. - 488 p. : ill. ; 24 CM. 
bibliogr.:. - ISBN 9782296543416 



04/0035162, 04/0035163 

5674.  Franceschini, Laurence  
Télévision et droit de la communication [Texte imprimé] / Laurence Franceschini. - 
Paris : Ellipses, 2003. - 175 p. : couv .en coul. ; 24 x 16 cm. - (Infocom). 
Bibliogr. : p 169 Index : p. 171 -172. - ISBN 2729815740 

04/0013970, 04/0013971 

5675.  Francis lefebvre  
Successions et libéralités [Texte imprimé] : Régime juridique et fiscal / Trad. Francis 
lefebvre. - 4eme éd. - levallois : Francis lefebvre, 2014. - 568P. : Ill. ; 23cm. 
ISBN 9782368930335. - ISSN 11598700 = Successions et libéralités 

04/0035634 

5676.  François Terré.  
La construction de l'état de droit [Texte imprimé] : dans les archives judiciaires de la 
cour de france au XIII siécle / Jean Hilaire; François Terré. - Paris : Editions Dalloz, 
2011. - 355 P. : ILL. ; 24 Cm. - (L'esprit du droit). 
Index: P. - P.:343- 355. - ISBN 9782247103379 

04/0027462, 04/0027463 

5677.  Frédéric Debove.  
Droit du travail [Texte imprimé] : théorie et pratique l'intégralité du cours des conseils 
méthodologiques / Corinne Pizzio- Delaporte; Frédéric Debove. - Paris : Magnard- 
Vuibert, 2011. - 432 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Dyna'Sup Droit). 
Index: P. - P.:419- 421. - ISBN 9782311003048 

04/0024337, 04/0024338 

5678.  Frédéric, Jérome Pansier  
Legal English L'anglais Juridique [Texte imprimé] / Jérome Pansier Frédéric. - paris : 
la maison du dictionnaire, 2008. - 173 p. : ill. ; 21 cm. 
Anglais. - ISBN 9782856082102 

D. 423-21/01, D. 423-21/02 

5679.  Frédéric, Sudre  
Droit européen et international des droits de l'homme [Texte imprimé] / Sudre 
Frédéric. - 6e édition. - Paris : Presse universitaire de France, 2003. - 665 P ; 24 Cm. 
ISBN 2130532470 

04/0014245, 04/0014246 

5680.  Frédérique Roseau  
Dictionnaire RF : Paye [Texte imprimé] / Desset Claude; Nicolas Raymond; 
Frédérique Roseau. - Paris : Groupe revue fiduciaire, 2001. - 685 p. : ill. ; 23 cm. 
Index. - ISBN 2865215407 



D. 443-24/01 

5681.  Fricero, Natalie  
Code des procédures civiles d'exécution [Texte imprimé] / Natalie Fricero, Gbriele 
Mecarelli. - Paris : édition juridiques et technique, 2013. - 920 P. : ILL. ; 22 Cm. 
Index: P - P.: 855 - 892. - ISBN 9782910326845 

04/0031285, 04/0031286 

5682.  Fricero, Natalie  
procédure civile [Texte imprimé] : le droit au procés - le droit au procés - le droit du 
procés - le droit au renouvellement du procés / Natalie Fricero. - 12 éd. - Cedex : 
Gualino : [s.l] : Lextenso éditions, 2015. - 271 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Mémentos LMD). 
Bibliog: P. - P.: 267 - index: P. - P.: 269 - 271. - ISBN 9782297047005 

43083 

5683.  Fructus, Isabelle  
Méthodologie de la recherche documentaire juridique [Texte imprimé] / Isabelle 
Fructus. - Bruxelles : Larcier : Collection paradigme, 2014. - 315 P. : Ill. ; 24 Cm. - 
(Méthode. Licence, master, Concours). 
Bibliographie: P. - P.: 303 -304. - ISBN 9782350209586 

04/0035693, 04/0035694 

5684.  Fulchiron, Hugues  
Travaux dirigés [Texte imprimé] : Droit international privé / Hugues Fulchiron, Cyril 
Nourissat; Edouard Treppoz. - 5éme Ed. - Paris : Lexis Nexis, 2013. - 291 P. : Ill. ; 24 
Cm. - (Objectif droit). 
Index: p. - p.: 289 - 291. - ISBN 9782711018307 

04/0035697, 04/0035698 

5685.  Gaillard, Emmanuel  
La jurisprudence du CIRDI volume 2 [Texte imprimé] : 2004-2009 / Emmanuel 
Gaillard. - Paris : edition A. Pedone, Beyrouth. - 866 P. : ILL. ; 25 Cm. 
ISBN 9782233005816 

04/0026807, 04/0026808 

5686.  Gaillard., Emmanuel  
La jurisprudence du CIRDI volume 1 [Texte imprimé] : 1965-2003 / Emmanuel 
Gaillard. - Paris : edition A. Pedone, Beyrouth. - 909 P. : ILL. ; 25 Cm. 
ISBN 9782233004529 

04/0026802, 04/0026803 

5687.  Gal, Jeaan Le  
Le Droit de l'enfant à lécole [Texte imprimé] : pour une éducation à la citoynneté / 
Jeaan Le Gal. - Bruxelles : DeBoeck, 2002. - 214 P : Couv.Ill. ; 23 Cm. - 



(Comprendre). 
ISBN 2804139913 

04/0014470, 04/0014471 

5688.  Le gall, Jean- Pierre  
Droit commercial [Texte imprimé] : notions générales / Jean- Pierre Le gall, Caroline 
Ruellan. - 15.Ed. - Paris : édition Dalloz, 2011. - 274 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Mémentos 
Dalloz / Marie-Anne Frison-Roche). 
Index: P. - P.:253- 257. - ISBN 9782247105809 

04/0024302, 04/0024303 

5689.  Gardelle, Linda  
Un printemps arabe ? [Texte imprimé] : les géopolitiques de brest / Linda Gardelle. - 
Paris : L'Harmattan, 2013. - 174 P. : ILL. ; 22 Cm. 
ISBN 9782343008707 

04/0035594, 04/0035595 

5690.  Garé, thierry  
Droit pénal [Texte imprimé] : procédure pénale / thierry Garé, Catherine Ginestet. - 
Paris : Ed Dalloz, 2000. - 450 P. : Couv. en coul. ; 21x15 cm. - (cours dalloz). 
Bibliogr.: p-p :431- 432 Index : p-p :433 -438 Bibliog P-P :431-432. - ISBN 
2247039731 

04/0014136, 04/0014137 

5691.  Garé, thierry  
Droit pénal spécial tome 1 [Texte imprimé] : Personnes et biens / thierry Garé. - 2 
éme Ed. - Bruxelles : Larcier : Collection paradigme, 2013. - 298 P. : Ill. ; 24 Cm. - 
(Manuel. Licence - Master - Concours). 
Bibliographie: P.:298. - ISBN 9782350209609 

04/0035691, 04/0035692 

5692.  Gaspon, Olivier  
La déontologie administrative [Texte imprimé] : des valeurs du service public à un 
management de la prévention des risques / Francois Chambon; Olivier Gaspon. - 2 éd. 
- Cedex : L.G.D.J., 2015. - 254 P. : ILL. ; 21 Cm. - (systemes pratique). 
Bibliog:P. - P.: 241 - 243. - ISBN 9782275033969 

43100 

5693.  Gattegno, Patrice  
Droit pénal spécial [Texte imprimé] / Patrice Gattegno. - 3 eme Ed. - Paris : Dallaz, 
1999. - 391 p. ; 21 Cm. - (Droit Privé "Cours"). 
ISBN 2247033601 

04/0014413 



5694.  Gaudemet, Yves  
Traité de droit administratif [Texte imprimé] : l'administration, la juridiction 
administrative, les actes administratifs, les régimes administratifs / Yves Gaudemet; 
Dir. André de Laubadère. - 16e éd. - Paris : LGDJ, 2001. - 918 p. ; 25 x 17 cm. - 
(Traité). 
Index. - ISBN 2275020756 

04/0014206 

5695.  Gaudu , Francois  
droit du travail [Texte imprimé] / Francois Gaudu. - 5 éd. - Paris : Dalloz, 2013. - 
471p. : Ill. ; 23cm. - (cours dalloz). 
ISBN 9782247129553 

04/0037743 

5696.  Gautrais, Vincent  
Le contrat électronique international [Texte imprimé] : Encadrement juridique / 
Vincent Gautrais. - 2 ème revue. - Louvain : Brulyland - Academia, 2003. - 427 P : ill 
; 24 Cm. 
ISBN 2872095624 

04/0014472 

5697.  Gautron, Jean - Claude  
Les Relations communautés Européennes; préf.jacques delors [Texte imprimé] : 
Europe de l`est / Jean - Claude Gautron, Préf. jacques delors. - Paris : Ed .Economica, 
1991. - 760 P. ; 24x16 cm. 
ISBN 2717821236 

04/0014009, 04/0014010 

5698.  Gavalda, Christian  
Droit bancaire [Texte imprimé] : Institutions , comptes , opération , services / 
Christian Gavalda, Jean Stoufflet. - 4 ed. - Paris : Litec, 1999. - 456 p. ; 24 cm. 
Index p.p 427 - 435. - ISBN 2711131033 

04/0014518 

5699.  Gayraud, Jean-François  
Le vol [Texte imprimé] / Jean-François Gayraud, David Sénat. - Paris : PUF, 2001. - 
127 P : ILL ; 17 Cm. - (Que sais-je ?). 
Conclusion P.P.123-124 Bibliographie P.P 125 - 126. - ISBN 2130507166 

04/0014414, 04/0014415 

5700.  Geerkens, Eric  
Méthodologie juridique [Texte imprimé] : Méthodologie de la recherche 
documentaire juridique / Eric Geerkens, Aurélie Bruyère. Paul Delnoy; Anne - Lise 
Sibony . - 3 Ed. - Bruxelles : Larcier, 2011. - 260 P. : ILL. ; 24 Cm. - (La Faculté de 



droit de l'université de Liège). 
ISBN 9782804438302 

04/0024224, 04/0024225 

5701.  Geerkens, Eric  
Méthodologie juridique [Texte imprimé] : Méthodologie de la recherche 
documentaire juridique / Eric Geerkens, Aurélie Bruyère, Anne - Lise Sibony, Cécile 
Nissen Paul Delnoy. - 4 Ed. - Bruxelles : Larcier, 2011. - 254 P. : ILL. ; 24 Cm. - (La 
Faculté de droit de l'université de Liège). 
ISBN 9782804448820 

04/0024182, 04/0024183 

5702.  Gérard Marcou.  
L'inexistence en droit administratif [Texte imprimé] : contribition a l'étude de la 
fonction des nullités / Sandrine Biagini- Girard; Gérard Marcou., Préf. Jean- Claude 
Ricci. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 496 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Logiques juridiques / 
Gérard Marcou). 
Bibliographie: P - P.: 457 - 475. Index: P - P.: 477 - 480. - ISBN 9782296124196 

04/0031420, 04/0031421 

5703.  Gérard, Patrick  
Pratique du droit de l'urbanisme [Texte imprimé] : Urbanisme réglementaire , 
individuel et opérationnel / Patrick Gérard, L'academie des sciences morales et 
politiques; Préf. Georges liet-Veaux. - 4e ed. - Saint - Germain ( Paris ) : Editions 
Eyrolles, 2003. - 248 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Droit). 
Bibliogr. Index. - ISBN 2212113723 

04/0014069, 04/0014070 

5704.  Gernay,olivier  
Confraternité et concurrence à la recherche d'une déontologie inspirée [Texte 
imprimé] / jean-françois Bellis; julie Backourt; olivier Gernay. - belgique : anthemis, 
2009. - 173 p. : ill. ; 24 cm. 
bibilog.:. - ISBN 9782874551246 

04/0035218, 04/0035219 

5705.  Ghazoli, Nasser Eddine  
Cours De Théorie Générale De L'Etats [Texte imprimé] / Nasser Eddine Ghazoli. - 
Alger : Office Des Publications Universiteres, 1983. - 310 P. : ILL. ; 27 Cm. - ("Le 
Cours Des Sciences Juridiques"). 

04/0014572, 04/0014573 

5706.  Ghestin, Jacques  
traité de droit civil [Texte imprimé] : Les éffets du contrat :interprétation , 
qualification , durée , inexécution , effet relatif , opposabilité / Jacques Ghestin, Marc 



Billiau Christophe Jamin. - 3 ème. - Paris : L.G.D.J, 2001. - 1340 P ; 23 Cm. - (Traité 
de droit civil). 
ISBN 227500159X 

04/0014476, 04/0014477 

5707.  Ghozali , nasser eddine  
Cour de systémes politiques comparés [Texte imprimé] : les Systémes libéraux / 
nasser eddine Ghozali. - Alger : office des publications universitaires, 1983. - 257 P. : 
ill. ; 27 cm. 

04/0031776, 04/0031777 

5708.  Ghozali, Nasser-Eddine  
Les Zones d'influences et le droit international public [Texte imprimé] : Aspects 
juridiques de la politique de grand puissance / Nasser-Eddine Ghozali; Préf par C. 
Chaumont. - Alger : O.P.U, 1985. - 497 P. : couv. ill ; 22 cm. 
Bibliog pp. 433-467 Index pp. 469-480 

04/0014324, 04/0014325 

5709.  Gicquel, Jean  
Droit constitutionnel et institutions politiques [Texte imprimé] / Jean Gicquel. - 16e 
éd. - Paris : Montchrestien, 1999. - 763 p. ; 22 x 16 cm. - (Domat droit public). 
ISBN 2707611565 

04/0014210, 04/0039170 

5710.  Giniés, Marie- Loréne  
Intégrer la fonction publique internationale [Texte imprimé] : ONU, OMC, OCDE, 
Union Européeenne... / Marie- Loréne Giniés. - 5 Ed. - S.L. : Studyrama, 2010. - 199 
P. : ILL. ; 18 Cm. - (Métiers). 
ISBN 9782759008612 

04/0031279, 04/0031280 

5711.  Girard, Charlotte  
La lutte contre le terrorisme [Texte imprimé] : l'hypothese de la circulation des 
normes / Charlotte Girard, Préf. Paul Tavernier. - Bruxelles : édition Bruylant, 2012. - 
332 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collection du Credho 18 : droit de l'homme, droit 
humanitaire). 
ISBN 9782802735304 

04/0031203, 04/0031204 

5712.  Girardon, Jean  
Les collectivités territoriales [Texte imprimé] / Jean Girardon. - 2. Ed. - Paris : 
Ellipses édition, 2011. - 223 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Mise au point). 
Bibliographie: P. - P.:215 - 218. - ISBN 9782729862930 



04/0024352, 04/0024353 

5713.  Giudicelli-Delage, Geneviéve  
Devoir de punir: le systéme pénal face a la protection internationale du droit a la vie 
[Texte imprimé] / Geneviéve Giudicelli-Delage, Stefano Manacorda, Juliette Tricot. - 
Paris : Société de législation comparée, 2013. - 334 P. : Ill. ; 24 Cm. - (Collection de 
l'UMR de droit comparé de paris ; 32). 
ISBN 9782365170239 

04/0035673, 04/0035674 

5714.  Giullien ,Raymond  
Lexique des termes juridique [Texte imprimé] / Raymond Giullien. - 16 éme. - Paris : 
Dalloz, 2007. - P.699 : ill. ; 14 Cm. 
index alph. - français. - Numéro normalisé 9782247079612 

D. 443-31/01, D. 443-31/02 

5715.  Glanert, Simone  
De la traductibilité du droit [Texte imprimé] / Simone Glanert, Préf. Pierre Legrand. - 
Paris : Dalloz., 2011. - 374 P. : ILL. ; 22 Cm. - (A Droit ouvert). 
index: p - p.: 364 - 372. - ISBN 9782247106868 

04/0035604, 04/0035605 

5716.  Golfier,christophe  
Droit pénal et procédure pénale [Texte imprimé] / christophe Golfier, marie héléne 
poisson-harduim. - 2000. - [s.l] : Ellipses, [s.d]. - 64 p. : ill. ; 20 cm. 
bibliogr. - ISBN 2729802495 

04/0035285, 04/0035286 

5717.  Gomez- Bassac, Valérie  
Droit immobilier [Texte imprimé] : 64 fiches pour réviser, plus de 400 QCM pour 
vous tester / Valérie Gomez- Bassac, Estelle Pidoux. - Vanves : éditions Foucher, 
2011. - 256 P. : ILL. ; 24 Cm. - (LMD collection Fiches & QSM). 
ISBN 9782216113538 

04/0031489, 04/0031490 

5718.  Gonod, Pascale  
Traité de droit administrtif [Texte imprimé] : Tome 2 / Pascale Gonod, Dir. Philippe 
Yolka Fabrice Melleray. - Paris : édition Dalloz, 2011. - 711 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Traités Dalloz). 
. - ISBN 9782247113576 

04/0031405, 04/0031406 

5719.  Gonod, Pascale  
Traité de droit administrtif [Texte imprimé] : Tome 1 / Pascale Gonod, Philippe Yolka 



Fabrice Melleray. - Paris : édition Dalloz, 2011. - 841 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Traités 
Dalloz). 
. - ISBN 9782247113569 

04/0031402, 04/0031403 

5720.  gonzalez, gérard  
droit international public [Texte imprimé] / gérard gonzalez. - Paris : Ellipes, 2004. - 
192 p. : ill. ; 19cm. - (Tout le droit). 
bibliogr.: p -p : 191-192. - ISBN 2729819134 

04/0016550, 04/0016551 

5721.  Gossum, Luc Van  
Les accidents du travail [Texte imprimé] / Luc Van Gossum. - 7 ème. - Bruxelles : 
Larcier, 2007. - 325 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Droit et professionnels). 
ISBN 9782804424732 

04/0024267, 04/0024268 

5722.  Goubeaux, Gilles  
Les Epreuves écrites de droit civil [Texte imprimé] : méthodes et modèles / Gilles 
Goubeaux, Philippe Bihr. - 8 ed. - Paris : L.G.D.J ; Beiruth : .Delta, 1996. - 272 p. : 
couv .en coul ; 24 cm. 
ISBN 2275001808 

04/0014528, 04/0014529 

5723.  goudemet, sophie  
Droit civil [Texte imprimé] : Les Successions ; les libéralités / Yves Lequette; 
françois Terre; sophie goudemet. - 4 éd. - france : Dalloz, 2013. - 1174 p. : ill. 
ISBN 9782247124800 

346 .05 ter.1, 346 .05 ter.2 

5724.  Gourion, Pierre- Alain  
Droit du commerce international [Texte imprimé] / Pierre- Alain Gourion, Nicolas 
Soubeyrand Georges Peyrard. - 4.Ed. - Paris : L.G.D.J, [s.d]. - 303 P. : ILL. ; 21 Cm. - 
(Systémes Droit). 
Bibliographie: P. - P.:291 - 294 Index: P. - P.:295 - 299. - ISBN 9782275032405 

04/0024307, 04/0024309 

5725.  Goy, Raymond  
La cours internationales de justice et les droits de l'hmmes [Texte imprimé] / 
Raymond Goy. - Bruxelles : Nemesis, 2002. - 222 P ; 21 Cm. 
ISBN 2802715496 

04/0014311 



5726.  Gridauh  
Droit de l'aménagement de l'urbanisme de l'abitat [Texte imprimé] : texte 
jurisprudence doctrine et pratiques / Gridauh. - Paris : Le Moniteur, 2003. - 614 P ; 24 
Cm. 
ISBN 281124061 

04/0014403, 04/0014404 

5727.  Gros, Manuel  
Lecons de droit de l'environnement [Texte imprimé] / Manuel Gros, Pierre-jean 
Baralle; Héloise Hicter. - Paris : Ellipses, 2013. - 275 P. : Ill. ; 24 Cm. - (Lecons de 
droit). 
Index: P.:275. - ISBN 9782729882075 

04/0035677, 04/0035678 

5728.  Grosliére , Jean-Claude  
La vente d'immeubles [Texte imprimé] / Jean-Claude Grosliére. - Paris : Dalloz, 1996. 
- 117p. : Ill. ; 23Cm. 
ISBN 9782247021017 

04/0039185 

5729.  Grossi, Paolo  
L'Europe du droit [Texte imprimé] / Paolo Grossi. - Paris : Seuil, 2011. - 290 P. : ILL. 
; 21 Cm. - (Faire L'europe). 
ISBN 9782020853880 

04/0024098, 04/0024099 

5730.  Groupe revue fiduciaire  
L'essentiel du patrimoine professionnel 2014 [Texte imprimé] / Groupe revue 
fiduciaire. - Paris : Groupe revue fiduciaire, 2014. - 198 P. : ILL. ; 23 Cm. 
andex: p - p.: 195 - 198. - ISBN 9782757904671 

04/0035602, 04/0035603 

5731.  Gueguen hallouet, gaelle  
Le Juge communuataire et la mer [Texte imprimé] / annie Cudennec; gaelle Gueguen 
hallouet. - [s.l] : comité scientifique, [s.d]. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Rencontres 
européennes). 
bibliogr.: 

04/0039132 

5732.  Guéry, Gabriel  
Pratique du droit du travail [Texte imprimé] / Gabriel Guéry. - 10 ed. - Paris : ed 
Gualino ; Monchrestin : [s.n], 2001. - 672 P . : Couv. en coul. ; 24 x16cm. - 
(Collection business). 
Index : p p.: 623 -638. - ISBN 2842003772 



04/0014367, 04/0014368 

5733.  Guglielmi, Gilles J.  
Droit du service public [Texte imprimé] / Gilles J. Guglielmi, Geneviéve Koubi. - 3 
Ed. - Paris : Montchrestien, Lextenso éditions. - 804 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Domat droit 
public). 
Index: P - P.: 779 - 788. - ISBN 9782707616852 

04/0031299, 04/0031300 

5734.  guibert , caroline  
Le droit d'informer; [Texte imprimé] : le rôle des médias dans le développement 
économique / Marie France pavillet; caroline guibert. - Bruxelles : De Boeck ; Paris : 
Nouveaux horizons, 2005. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Culture et communication). 
ISBN 280414318X 

04/0014255, 04/0039168 

5735.  Guigou, Elisabeth  
Les Lois"Bioéthque" A l 'epreuve des fait; pref. Elisabeth Guigou [Texte imprimé] / 
Elisabeth Guigou, Préf. Elisabeth Guigou. - Paris : PUF., 1999. - 341P. : ill. ; 22 CM. 
- (Droit et justice / Pierre Lambert). 
ISBN 2130506178 

04/001440 

5736.  Guilloud-Colliat , Laetitia  
l'action normative de l'union européenne [Texte imprimé] / Laetitia Guilloud-Colliat. - 
5e ed. - Bruxelles : Bruylant, 2014. - 310p. : Ill. ; 24cm. - (Droit de l'union 
européenne. Monographies). 
Biblioghraphie: p.p.: 299 - 304 . - ISBN 9782802742432 

04/0035632, 04/0035633 

5737.  Guinchard, Charles  
Droit et pratique de la procédure civile [Texte imprimé] : intérët à agir , competence , 
actes de procédure / Charles Guinchard. - Paris : Dalloz, 1998. - 1540 p. : couv. en 
coul. ; 26 x18cm. - (Dallez action 1998). 
Index :p . p : 1383 - 1478. - ISBN 2247028039 

04/0014531, 04/0014532 

5738.  Guinchard, Serge  
Internet pour le droit [Texte imprimé] : connexion, recherche, droit / Serge 
Guinchard, Michèle Harichaux, Renaud de Tourdonnet. - 2e éd. - Paris : 
Montchrestien, 2001. - 304 p. : ill. ; 20 cm. 
Bibliogr. Index. - ISBN 2707612316 

04/0014078, 04/0014079 



5739.  Guinchard, Serge  
Droit et pratique de la procédure civil [Texte imprimé] : Concilation et médiation , 
intérêt à agir , compétence , actes de procédure , aide juridique , procés équitable , 
référé , mise en état , incidents de procédure , jugement ...... / Serge Guinchard. - Paris 
: Dalloz, 2000. - 1524 p. : Couv. en. coul. ; 25 x17cm. - (Dalloz action). 
Index : p.p .:1429 - 1472. - ISBN 22477041906 

04/0014257, 04/0014258 

5740.  Guinchard, Serge  
Procédure civile [Texte imprimé] : droit interne et droit de l'union européeenne / 
Serge Guinchard, Frédérique Ferrand Cécile Chainais. - 30. Ed. - Paris : Editions 
Dalloz, 2010. - 1585 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Précis droit privé). 
Index: P. - P.:1517- 1548. - ISBN 9782247102778 

04/0027334, 04/0027335 

5741.  Guinchard, Serge  
Institutions juridictionnelles [Texte imprimé] / Serge Guinchard, André varinard. 
Gabriel Montagnier; Thierry Debard. - 10 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 1104 
P. : ILL. ; 21 Cm. - (Précis). 
Index: P. - P.:1066 - 1082. - ISBN 9782247085934 

04/0027280, 04/0027281 

5742.  Guinchard, Serge  
Droit processuel [Texte imprimé] : Droits fondamentaux du procés / Serge Guinchard, 
cécile Chainais, Constantin S Delicostopoulos. - 7 éd. - Paris : Dalloz, [s.d]. - 1493 P. 
: ill. ; 21 Cm. - (Droit privé. Précis). 
ISBN 9782247124817 

04/0037727 

5743.  Guinchrd, Serge  
Comment devenir Avocat [Texte imprimé] : les voies d'accés, les examens et les 
filiéres paralléles / Serge Guinchrd. - 9 Ed. - Paris : Gazette du palais, 2012. - 136 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Carriéres Judiciaires : les filiéres). 
ISBN 9782359710502 

04/0031254, 04/0031255 

5744.  Guyomar, Mattias  
Contentieux administratif [Texte imprimé] / Dominique Chagnollaud, Serge 
Guinchard.; Mattias Guyomar, Bertrand Seiller. - 2 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 
2012. - 514 P. : ILL. ; 26Cm. - (HYPERCOURS : cours documents exercices). 
Bibliographie: P - P.: 491 - 492. Index: P - P.: 493 - 502. - ISBN 9782247118472 

04/00314338, 04/00314339 



5745.  Guyon, Yves  
Droit des affaires Tome 2 , entreprises en difficultés redressement judiciare, faillite 
[Texte imprimé] / Yves Guyon. - 6 ed. - Paris : Economica ; Beyrouth : Delta, [s.d]. - 
482 p. ; 25 x 17cm. - (Collection droit des affaires et de l'entreprise). 
Biblior.: p.p : 463 - 464 Index : p.p. : 465 - 472. - ISBN 2717833730 

04/0014233, 04/0014234 

5746.  Guyon, Yves  
Les sociétés [Texte imprimé] : Aménagements statutaires et conventions entre 
associés / Yves Guyon. - 3 ème. - Paris : L.G.D.J, 1998. - 426 P : ILL ; 23 Cm. - 
(Traité des contrats). 
ISBN 2275015329 

04/0014501, 04/0014502 

5747.  Hachouf, Salim  
Le droit de l'existance [Texte imprimé] : Institution , psychopathologie , devenir / 
Salim Hachouf. - Alger : office des publications universitaires, 1993. - 290 p. ; 22 x15 
cm. 
Bibliogr. - ISBN 406355 

344.01 HAC., 344 01 HAC 

5748.  Hadi Said  
General International Dictionary : Englisg - Arabic / French - Arabic [Texte imprimé] 
عربي - فرنسي / عربي  - إنكلیزي : القاموس الدولي العام  =  / Alwan Firyal; S.M.Laham; Hadi 
Said. - éd 01. - Lebanon : Dar Al - Kotob Al - ilmiyah, 2006. - 423 p. : ill. ; 25 cm. 
Index English - Arabic / French - Arabic. - ISBN 2745139592 

D. 423-10/01, D. 423-10/02 

5749.  Hadjri , Fouad  
Diagnostic juridique de l'acte médical [Texte imprimé] / Fouad Hadjri. - Alger : 
Office des publicatios universtaires, 2014. - 119 P : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961017852 

344.04 Had/01, 344.04 Had/02 

5750.  Hadjri, Fouad  
Législation médicale [Texte imprimé] / Fouad Hadjri. - Alger : O.P.U, 2014. - 117 P. : 
ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961017869 

04/0042266, 04/0042267 

5751.  Hakki , Mamdouh  
Dictionnaire des termes juridique et commerciaux [Texte imprimé] : Français - Arade 
عربي - فرنسي : قاموس المصطلحات الحقوقیة و التجاریة  =  / Mamdouh Hakki. - liban : Libraire 



du liban, [s.d]. - P.320 : ill. ; 30 CM. 
index alph. 

D. 443-11/01 

5752.  HALPERIN, Jean-Louis   
Dictionnaire des grandes oeuvres juridique ]نص مطبوع / [Olivier CAYLA; Jean-Louis 

HALPERIN. - Paris : Dalloz, 2010. - P.620 : ill. ; 19 cm.  
index alph - français . - 9782247089857ك .م.د.ر 

D. 443-43/01, D. 443-43/02 

5753.  Hamdouni, Saïd  
Institutions internationales [Texte imprimé] / Saïd Hamdouni. - 2 ème. - Paris : 
Ellipse, 2007. - 185 P. : ill. ; 19 cm. - (Tout le droit). 
ISBN 9782729834524 

04/0016556, 04/0016557 

5754.  Hamelin, Jacques  
Les Règles de la profession d'avocat [Texte imprimé] / Jacques Hamelin, Domien 
André. - 9 eme Ed. - Paris : Dallaz, 2000. - 560p. ; 24 cm. 
ISBN 2247033881 

04/0014551 

5755.  Hamon, Francis  
Droit des fonctions publiques [Texte imprimé] : Volume 01:Organisation et gestion / 
Francis Hamon. - Paris : LGDJ, 2002. - 190 p. : Ill. ; 21Cm. - (Systèmes / L). 
Bibliogr. :p.p.:183 -187 index : p .p .:189 -190. - ISBN 2275022546 

04/0039182 

5756.  Hamon, Francis  
Droit des fonctions publiques [Texte imprimé] : Volume 02:carrières, droits et 
obligations / Francis Hamon. - Paris : LGDJ, 2002. - 190 p. : Ill. ; 21Cm. - (Systèmes 
/ L). 
Bibliogr. :p.p.:183 -187 index : p .p .:189 -190. - ISBN 2275022546 

344.01Ham.v.02Ex:01 

5757.  Haned, Khelil  
Les cahiers des traavaux publics [Texte imprimé] / Khelil Haned, Rachid Aissaoui. - 
Alger : éditions Houma, 2014. - 150 P. : ILL. ; 24 Cm. 
Bibliograph.:P.: 141. - ISBN 9789961659984 

04/0042362, 04/0042363 

5758.  Haquani, Zalmai  
Droit international de l'économie [Texte imprimé] / Zalmai Haquani, Philippe 



Saunier. - 2.Ed. - Paris : Ellipses édition marketing S.A, 2007. - 215 P. : ILL. ; 24 Cm. 
- (Manuel universités droit). 
ISBN 9782729834920 

04/0024362, 04/0024363 

5759.  Harith Suleiman, Faruqi  
Faruqi's Law Dictionary : English - Arabic [Texte imprimé] =  إنكلیزي : المعجم القانوني - 
 .Faruqi Harith Suleiman. - éd 03. - Beirut : Librairie du Liban Publishers, 2000 / عربي
- 758 p. : ill. ; 25 cm. 
Index English - Arabic 

D. 423-12/01, D. 423-12/02 

5760.  Harvey, Malcolm  
Droit anglais et droit américain [Texte imprimé] : Cours et exercices corrigés / 
Malcolm Harvey, Marion Charret- Del Bove. Catherine Kirby- Légier. - Paris : 
Armand Colin, 2011. - 192 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Cursus Droit). 
ISBN 9782200272308 

04/0031411, 04/0031412 

5761.  Hassan, Abdallah  
Adictionary Of International Relations And Conference Terminology [Texte imprimé] 
عربي مع فھارس ومالحق باإلنجلیزیة والعربیة - إنجلیزي : قاموس مصطلحات العالقات والمؤتموات الدولیة  =  
/ Abdallah Hassan. - Lebanon : Librairie Du Liban, 1999. - 654 p. : ill. ; 25 cm. 
Index English - Arabic 

D. 423-08/01 

5762.  Hausman, Jean - Marc  
Droit et psycologie [Texte imprimé] : Recueil de textes normatifs à l'attention des 
étudiants en sciences psychologiques et de l'éducation / Jean - Marc Hausman. - 
Belgique : Université Catholique de Louvain : anthemis, 2015. - 423 P. : ILL. ; 24 
Cm. 
ISBN 9782874559471 

43075 

5763.  Hayajneh , Abdelnaser zeyad  
legal terminoligy [Texte imprimé] : learn, proceed and have fun =  المصطلحات القانونیة :
 .Abdelnaser zeyad Hayajneh. - Aman : Dar wael, 2012. - 301p. : ILL / تعلم ، تقدم و استمتع
; 25cm. 
biblioghraphie: p.p.:297 - 301 . - Numéro normalisé 9789957119874 

D. 423-23/01, D. 423-23/02 

5764.  Henni, mustapha  
Dictionnaire des termes économiques et commerciaux [Texte imprimé] : Français - 
Anglais - Arabe =  معجم المصطلحات اإلقتصادیة والتجاریة: عربي -إنجلیزي  -فرنسي  / mustapha 



Henni. - 1996. - liban : Libraire du liban, [s.d]. - P.369 : ill. ; 26 BCM. 
index alph. 

D. 443-12/01 

5765.  Henry , Guillaume.  
Technologies vertes et propriété intellectuelle . [Texte imprimé] : Brevets - marques 
et écolabels - Green tech and IP rights préface de l'ompi et avant-propos de l'ADEME. 
/ Guillaume. Henry. - paris. : Lexis Nexis S.A., 2013. - 497 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(L'institut de recherche en propriete intellectuelle. ; N=42. Lexis Nexis.). 
sans périodicité. - ISBN 9782711016884. - ISSN 07570341 = Technologies vertes et 
propriété intellectuelle .. - Numéro normalisé VB465601 

04/0035550, 04/0035551 

5766.  Henry, xavier  
code civil [Texte imprimé] / xavier Henry. - 114 éd. - paris : Dalloz, 2015. - 3032 p. : 
ill. ; 23 cm. 
ISBN 9782247137978 

04/0037740 

5767.  Hernane, Abderrahmane  
La hadhana dans ses rapports avec la puissance paternelle en droit algérien [Texte 
imprimé] / Abderrahmane Hernane; Préf. Monique contamine -Raynaud. - Alger : 
Office des publication universitaires, 1996. - 254 p. : couv . en coul. ; 22 cm. 
ISBN 9961000789 

04/0013973, 04/0013974 

5768.  Hervé,christian  
Violences sur le corps de la femme [Texte imprimé] : Aspects jurididues,culturels et 
éthiques / christian Hervé, Micheéle stanton Jean, Claire ridau Bajon. - Paris : Dalloz, 
2012. - 197 P. : ILL. ; 25 CM. - (Thémes commentaires et actes). 
ISBN 9782247120703 

04/0040291 

5769.  Hess - Fallon, Brigitte  
Droit de la famille [Texte imprimé] / Brigitte Hess - Fallon, Anne-Marie Simon; 
Héléne Hess. - 3 ed. - Paris : Dalloz, 2001. - 230 p. : Couv.ill. en coul. ; 21cm. - 
(collection aid-Mémoire). 
Index p-p 221-222. - ISBN 2247042651 

04/0014542, 04/0014543 

5770.  Hess- Fallon, Brigitte  
Droit du travail 2012 [Texte imprimé] : Contrats de travail, Licenciment démission... / 
Brigitte Hess- Fallon, Anne- Marie Simon. - 22 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2011. - 



366 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Aide - Mémoire). 
Index: P - P.: 363 - 366. - ISBN 9782247109685 

04/0031486, 04/0031487 

5771.  Hidegard  
La Protection des consommateurs acheteurs à distance [Texte imprimé] : analyse du 
droit siuse à la lumiére du droit ...... / Hidegard. - Paris : Dalloz, 1999. - 350 p. : ill. ; 
24 cm. 
annexes: p.p.307-350. - ISBN 37255388 

04/0014254, 04/0039133 

5772.  Hilaire , jean  
Histoire du droit [Texte imprimé] : Introduction historique au droit et histoire des 
institutions publiques / jean Hilaire. - 13 eme ed. - Paris : Dalloz, 2013. - 210p. : Ill. ; 
24cm. - (Les mémentos). 
Index : p.p. : 201 - 208 . - ISBN 9782247129997 

04/0035651, 04/0035652 

5773.  Hocine, Mabrouk  
Code de commerce algérien [Texte imprimé] : Textes d'application , jurisprudence et 
textes complémentaires / Mabrouk Hocine. - Alger : Editions distribution houma, 
2003. - 320 p. : couv en coul. ; 23x16cm. 
ISBN 9961667093 

04/0014116, 04/0014117 

5774.  Hocine, Mabrouk  
Code Algérien des assurances [Texte imprimé] : textes d'application, jurisprudence et 
textes complémentaires / Mabrouk Hocine. - 2 Ed. - Alger : éditions Houma, 2010. - 
231 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961652756 

04/0031266, 04/0031267 

5775.  Hoflack, Fominique  
Femmes bourreaux [Texte imprimé] : Femmes victimes / Fominique Hoflack. - paris : 
edition du moment, 2015. - 149 P. : ILL. ; 24 CM. 
ISBN 9782354173692 

04/0040289 

5776.  Hoir-Lauprêtre, Catherine  
Droit du crédit [Texte imprimé] / Catherine Hoir-Lauprêtre. - Paris : Ellipses, 1999. - 
158 p. ; 26 x 18 cm. 
Bibliogr. Index. - ISBN 2729869603 

04/0014357 



5777.  Horchani, Ferhat  
Les sources du droit international public [Texte imprimé] / Ferhat Horchani. - 2 ème. - 
Paris : L.G.D.J, 2008. - 344 P. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN 227502526x 

04/0017215, 04/0019388 

5778.  Hotte, Simon  
La Rupture du contrat international [Texte imprimé] : Contribution à l'étude du droit 
transnational des contrats . Tome 28 / Simon Hotte, Jean -Michel Jacquet. - Paris : 
Defrénois ; E.J.A. : [s.n], 2007. - 476 P. ; 24 Cm. - (Doctorat et Notariat). 
ISBN 9782856231371 

04/0024242, 04/0024243 

5779.  Huet, André  
Droit pénal international [Texte imprimé] / André Huet, Renée Koering- Joulin. - 2 
ed. - Paris : P.U.F, 2001. - 430 P. : couv .en coul. ; 21x15 cm. - (collection themis). 
Index : p-p .419-425 
* : 2001. - ISBN 2130515746 

04/0014033, 04/0014034 

5780.  HUET, Jérome  
Traité de droit civil [Texte imprimé] : Les principaux contrats spéciaux / Jérome 
HUET. - Paris : L.J.D.J, 1996. - 1544 P : ILL ; 22 Cm. - (Traité de droit civil). 
ISBN 2275002510 

04/0014479, 04/0014480 

  ریبیر  -ج  .5781
الجزء : المنافسة -الملكیة الصناعیة  - محاكم التجارة  -التجار ] : نص مطبوع[المطول في القانون التجاري 

مجد المؤسسة الجامعیةللدراسات و : بیروت  - . منصو القاضي; روبلو - ر , ریبیر - ج/ المجلد األول : األول 
  .سم25 ;. إیض. : ص  1074 -. 2007, النشر و التوزیع

 6504639953978ك .م.د.ر

1/01-537.1-346-1, 1/02-537.1-346-1 

  ریبیر  -ج  .5782
 -العقود التجاریة  - المصارف و البورصات  -األسناد التجاریة ] : نص مطبوع[المطول في القانون التجاري 

. منصو القاضي; بلورو - ر , ریبیر - ج/  Traité de droit commercial= الجزء الثاني : األصول الجماعیة 
; . إیض. : ص  1074 -. 2011, مجد المؤسسة الجامعیةللدراسات و النشر و التوزیع: بیروت  - . 02.ط -

 .سم25

537.2/01-346-1, 537.2/03-346-1 

  ریبیر . ج  .5783
 Traité droit= المجلد الثاني : الجزء األول : الشركات التجاریة] : نص مطبوع[المطول في القانون التجاري 

commercial : tome 1 - volume 2 : les sociétés commerciales  /سلیم حداد ; روبلو. ر , ریبیر. ج



  .سم25; . إیض. : ص 1016 - ]. ت.د[, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت  -. منصور القاضي
 7664639953978ك .م.د.ر

2/01-537.1-346-1, 2/02-537.1-346-1 

  م - د  .5784
 .سم24; . ص20 -]. ت.د[, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. م-د] / نص مطبوع[قانون الجنسیة 

1-346-1582/01 

  م - د  .5785
 -. 2008, دار بلقیس:  2008الجزائر  -. م-د] / نص مطبوع[دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  .سم12×.سم18; . ص120
 978994782927ك .م.د.ر

1-342-703/01 

  م - د  .5786
  .سم21; . ص736 -. 2011, بیرتي للنشر: الجزائر  - . م-د] / نص مطبوع[القانون اإلداري 

 978996169204ك .م.د.ر

1-343-679/01 

  م - د  .5787
 .سم18; . س248 -. 2013, بیرتي للنشر: الجزائر  -. م- د] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

1-347-1045/01 

  م - د  .5788
 -. 2008, منشورات بیرتي: الجزائر  -. م-د] / نص مطبوع[القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة 

 .سم18; . ص203

1-347-1032/01 

  م - د  .5789
 .سم18; . ص334 -. 2018, دار بلقیس: الجزائر  -. م-د] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

1-347-1031/01 

  برھان الدین , جمل  .5790
برھان الدین . / السفتجة و السند ألمر الشیك] : نص مطبوع. [السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري

سلسلة دروس ( -. سم 27; . إیض. : ص 170 -. 1988, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. 2ط  -. جمل
 ).العلوم القانونیة

43/01-346-1, 43/02-346-1 

  عمار حبیب , جھلول  .5791
منشورات زین الحقوقیة : بغداد  -. 1.ط - . عمار حبیب جھلول] / نص مطبوع[النظام القانوني لحكومة الشركات 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 - . 2011, ]ن.د: [دار نیبور ; 
 ???????????? : ?-  ? :247 - 259 



1079/01-346-1, 1079/02-346-1 

  دھلوك، زوبیدة   .5792
المعدل والمتمم  30- 90مكرر من القانون  64إستغالل األمالك الوطنیة العمومیة عن طریق اإلمتیاز طبقا للمادة 

. و 156 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. زوبیدة دھلوك] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط. + سم 21× سم 30; 

????????????.  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-214/01, M. 346-214/02 

  دھلوك،ملیاني   .5793
كلیة : المدیة الجزائر  - . أیوب علواوي, ملیاني دھلوك] / نص مطبوع[إجراءات إنعقاد دورات محكمة الجنایات 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و90 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( یاسیة الحقوق والعلوم الس
  .مضغوط

???????????? :?.- ? :83-87.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-231/01 

  جلول ، فاتح   .5794
 -. فاتح جلول/ رسالة مھنیة بین محراب القضاء والمكتب العمومي ] : نص مطبوع[الیمین القانونیة للموثق 

  ).الموثق في مھنة الموثق( -. سم 24; . إیض. : ص 96 - . 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789947263037ك .م.د.ر

1478/01-346-1, 1478/02-346-1 

  سمیر , دنون  .5795
 -. سمیر دنون/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المرفقي في القانونین المدني و اإلداري الخطأ الشخصي و الخطأ 

  .سم 24; . إیض. : ص 319 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان 
 ???????????? :?- ? :291-314 

912/01-346-1, 912/02-346-1 

  سمیر سھیل , دنون  .5796
سمیر / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لمیكانیكیة و التأمین اإللزامي علیھا المسؤولیة المدنیة على فعل اآلالت ا

  .سم 24; مجلد . : ص399 - . 2005, المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس  -. سھیل دنون
 ???????????? : ? ? : .386 - 396 

798/01-346-1, 798/02-346-1 

  سمیر سھیل , دنون  .5797
المؤسسة الحدیثة : طرابلس  -. سمیر سھیل دنون] / نص مطبوع[المنازعات اإلداریة النظریات األساسیة في 

  .سم 25; . إیض. : ص 459 -. 2009, للكتاب
 ???????????? :? .- ? :.454 - 456 . 

424/01-342-1, 424/02-342-1 

  سیبیل سمیر , جلول  .5798
 - . 1.ط -. سیبیل سمیر جلول/ وطرق الحمایة دراسة في المفھوم والعقود ] : نص مطبوع[المعرفة العلمیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 464 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9789953524283ك .م.د.ر - . 453 - 433: ?  -? : ???????????? 

1076/01-346-1, 1076/02-346-1 

  حموم، ملیكة   .5799
نصیرة حاج ] / نص مطبوع. [بجامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة دراسة حالة: األطر القانونیة الجدیدة للتوظیف 

; . و96 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . ملیكة حموم; علي
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ??????? :? .- ? : .102  ???????????? :? . - ? : .132  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-119/01, M. 343-119/02 

  جلول، دلیلة   .5800
. إیض. : ص 79 -. 2015, دار الھدى: الجزائر  -. دلیلة جلول] / نص مطبوع[األسس النفسیة للتحقیق الجنائي 

  .سم 24; 
 9789947266069ك .م.د.ر - . 78 - 75.: ? -. ?: ????????????

1052/01-345-1, 1052/02-345-1 

  جلول، سیبیل   .5801
. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. سیبیل جلول] / نص مطبوع[نظام اإلفالس وخصائصھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -
 9786144012956ك .م.د.ر - . 220 - 219.: ?. ?: ????????????

1419/01-346-1, 1419/02-346-1 

  جلول،فاتح   .5802
 Prerogatives de] = نص مطبوع[جمان الرسمي على ضوء اإللتزامات الوطني والدولیة مھام المترجم التر

traducteur interprete officiel au vue de ses obligations nationales et internationales  /
  .سم 24; . ص 352 -. 2001, دار الھدى: الجزائر  -. فاتح جلول

 9789947263761ك .م.د.ر -. ???? ????? ?????

1098/01-341-1, 1098/02-341-1 

  دنوني بن الشیخ الحسین ، ھجیرة   .5803
النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في التشریع ] : نص مطبوع[موجز المدخل للقانون 

  .سم21 ;. ص226 -. ت- د, منشورات دحلب: الجزائر  - . ھجیرة دنوني بن الشیخ الحسین/ الجزائري 
???????????? :?.222-?.226 

1-340-210/01 

  حمود ، دمحم الحاج   .5804
 -. دمحم الحاج حمود/  studies in the international law] = نص مطبوع[دراسات في القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص400 -. 2013, دار الثقافة: عمان 
 9789957167844ك .م.د.ر

959/01-341-1, 959/02-341-1 



  حمود الفھداوي ، باسم دمحم   .5805
. 1.ط -. باسم دمحم حمود الفھداوي] / نص مطبوع. [الجرائم المرتكبة ضد المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة

  .سم 24; . إیض. : ص 154 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -
 9774383977ك .م.د.ر - . 150 - 143: ?  -? : ???????????? 

868/01-341-1, 868/02-341-1 

  حمود عبد هللا السبعاوي، زیاد دمحم   .5806
زیاد دمحم حمود عبد هللا / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي مابین الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط - . السبعاوي
 9789777610049ك .م.د.ر - . 190 - 179.: ?. ?: ????????????

1043/01-341-1, 1043/02-341-1 

  دمحم الحاج , حمود  .5807
. : ص 560 -. 2008, دار الثقافة: عمان  -. 1. ط - . دمحم الحاج حمود] / نص مطبوع[القانون الدولي للبحار 

  .سم24; : إیض
 9789957163617ك .م.د.ر -. 543-557: ? -?: ??? ?????????

401/01-341-1, 401/02-341-1 

  دمحم عبد هللا , حمود  .5808
 196 -. 2002, الدار العلمیة للنشر. : عمان -. دمحم عبد هللا حمود] / نص مطبوع. [إنھاء العقد باإلرادة المنفردة

 .سم 24; . إیض. : ص

338/01-346-1, 338/02-346-1 

  صبحي , حموي  .5809
دار : بیروت  - . 2.ط -. أنطوان نعمة, صبحي حموي] / نص مطبوع[المنجد في اللغة العربیة المعاصرة 

  .سم25; . إیض. : ص1641 -. 2001, المشرق
 6782721422286ك .م.د.ر -. ????- ???? ??????? 

D. 413-28/01, D. 413-28/02 

  عبد العزیز المرسى , حمود  .5810
عبد العزیز المرسى / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القانونیة لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي الجوانب 

  .سم24; . ص134 - . 2005, .ن.د: مصر  - . حمود
 4855800977ك .م.د.ر -. 129 -  117.: ? ?: ??????????? 

412/01-346-1, 412/02-346-1 

  منتصر سعید , حموده  .5811
 -. منتصر سعید حموده] / نص مطبوع[ساني مع اإلشارة ألھم مبادئھ في الفقھ اإلسالمي القانون الدولي اإلن

  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9771756806ك .م.د.ر - .  290 - 287.:?  -. ?: ???????????? 

543/01-341-1, 543/02-341-1 

  جنوحات ، فضیلة   .5812
المنظومة : مجلة علمیة محكمة یصدرھا المركز الجامعي لتیبازة ] : نص مطبوع[دفاتر البحوث العلمیة 



... = معالجة تغیر الظروف في تنفیذ عقود التجارة الدولیة - المصرفیة الجزائریة من التخطیط ألى التحریر 
Dafatir el bohouthe el ilmiya  /المركز : الجزائر  -. سلیمفلة , الشریف مریبعي, فضیلة جنوحات

دفاتر البحوث ( - . سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2013مارس , ذاكرة األمة للنشر والتوزیع: الجامعي لتیبازة 
  ).01.ع; العلمیة 

 دفاتر البحوث العلمیة=  23351837د .م.د.ر -. غیر منتظمة

1/01 340-76- ع /P 

  منتصر سعید , حمودة  .5813
منتصر / دراسة فقھیة في ضوء علم اإلجرام والعقاب والشریعة اإلسالمیة ] : مطبوعنص [إنحراف األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2008, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. سعید حمودة
 9773790466ك .م.د.ر - . 288 - 283.: ? -.?: ???????????? 

518/01-345-1, 518/02-345-1 

  منتصر سعید , حمودة  .5814
دار : اإلسكندریة  -. منتصر سعید حمودة/ دراسة فقھیة في التشریع الجنائي اإلسالمي ] : نص مطبوع[اإلرھاب 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 244 -. 2008, الجامعة الجدیدة
 ???????????? :?- ? :223-240 

541/01-345-1, 541/02-345-1 

  منتصر سعید , حمودة  .5815
/ جوانبھ القانونیة ووسائل مكافحتھ في القانون الدولي العام والفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[رھاب الدولي اإل

  .سم24; . إیض. : ص 544 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. منتصر سعید حمودة
 . ???????????? :? - ? :513-533 

192/01-341-1, 192/02-341-1 

  نتصر سعید م, حمودة  .5816
: اإلسكندریة  -. منتصر سعید حمودة] / نص مطبوع[حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام و اإلسالمي 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 320 - . 2007, دارالجامعة الجدیدة
 ??????????? :?- ?305 -315 . 

320/01-341-1, 320/02-341-1 

  منتصر سعید , حمودة  .5817
/ دراسة فقھیة فى ضوء أحكام القانون الدولى اإلنسانى ] : نص مطبوع[اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة  حقوق

  .سم24; . إیض. : ص 256 -. 2008, دار الجامعة: اإل سكندریة  -. 1. ط -. منتصر سعید حمودة
 9773283607ك .م.د.ر -. 247-250: ? -?: ???????????? 

388/01-341-1, 388/02-341-1 

  منتصر سعید , حمودة  .5818
, دار الفكر: اإلسكندریة  -. 1. ط -. منتصر سعید حمودة] / نص مطبوع[قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة 

  .سم24; . إیض. : ص 198 -. 2008
 9773790493ك .م.د.ر -. 189-190: ? -?: ???????????? 

444/01-341-1, 444/02-341-1 



  تصر سعید من, حمودة  .5819
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. منتصر سعید حمودة] / نص مطبوع[القانون الدولي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 598 -. 2008
 9771756774ك .م.د.ر

618/01-341-1, 618/02-341-1 

  منتصر سعید , حمودة  .5820
دراسة : أحكام القانون الدولي الجنائي -عامة للجریمة الدولیة النظریة ال] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

 24; . إیض. : ص 402 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. منتصر سعید حمودة. / تحلیلیة
  .سم

 ???????????? :?-? :389-395 

443/01-341-1, 443/02-341-1 

  منتصر سعید , حمودة  .5821
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. منتصر سعید حمودة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الدولي قانون اإلعالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 323 -. 2012, الجامعي
 9789773791773ك .م.د.ر - . 317 - 309.: ? -? : ????????????

725/01-341-1, 725/02-341-1 

  حمودة، منتصر سعید   .5822
دار : اإلسكندریة  -. 1.ط -. منتصر سعید حمودة] / نص مطبوع[اإلنتربول : ة الجنائیة المنظمة الدولیة للشرط

  .سم 24; . إیض. : ص 200 - . 2008, الفكر
 ???????????? :?-? :191-194 

406/01-341-1, 406/02-341-1 

  حمودة، منتصر سعید   .5823
. 01.ط -. منتصر سعید حمودة] / نص مطبوع[المیة دراسة مقارنة بأحكام الشریعة اإلس: الحمایة الدولیة للمرأة 

  .سم 24; . ص 323 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 8267328977ك .م.د.ر - . 312 - 307: ?  - ? : ???????????? .

457/01-341-1 

  حمودة، منتصر سعید   .5824
] : نص مطبوع[حكام محكمة النقض المصریة المساھمة الجنائیة في التشریع الجنائي المصري واإلسالمي وأ

 199 -. 2012, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. منتصر سعید حمودة/ دراسة مقارنة بالتشریع الجنائي اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789773791782ك .م.د.ر -. 196 -193.:?-.?: ????????????

1046/01-345-1, 1046/02-345-1 

  منتصرسعید حمودة،   .5825
 -. منتصرسعید حمودة/ دراسة مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[الحمایة الدولیة لحقوق المرأة 

  .سم24; . إیض. : ص 324 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. 1. ط
 9773282678ك .م.د.ر -. 307-318: ? -?: ???????????? 

350/01-341-1, 350/02-341-1 



  حمودة، فاروق   .5826
. 2016, مركز الدراسات العربیة: االسكندریة  -. فاروق حمودة] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة للنازحین داخلیا 

  .سم25; . إیض. : ص245 -
 9789777960328ك .م.د.ر - . 223-237? -?.??????

1114/01-341-1, 1114/02-341-1 

  حمودي ، ملیكة   .5827
ملیكة ] / نص مطبوع. [بعض األسلحة على ضوء القانون الدولي اإلنساني بین المبدأ والتطبیقحظر إستعمال 

  .سم 21× سم 30; . و 240 - . 2012/2011, ]ن.د. : [المدیة -. حمودي
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-36/01, T. 341-36/02 

  حمودي ، دمحم رضا   .5828
كلیة : المدیة  - الجزائر - . دمحم رضا حمودي] / نص مطبوع[جریمة الضرب والجرح في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× سم  21; . إیض. : و 118 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .110 - 113  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-116/01, M. 345-116/02 

  حمودي ، مصطفى   .5829
 -. 2014, المكتبة المصریة: مصر  - . مصطفى حمودي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دعاوى الحیازة 

  .سم24; . إیض. : ص141
ك .م.د.ر -.  135 -  131. : ? -. ?: ???????????? .  130 - 125. : ? -. ?: ??? ????

9789774115164 

1370/01-346-1, 1370/02-346-1 

  حمودي، سعدیة   .5830
جامعة : المدیة  - . سعدیة حمودي; فطوم زالك] / نص مطبوع[الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و81 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة (یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.75 - 78  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-250/01, M. 343-250/02 

  حموش ،ھاجر   .5831
ھاجر ; منى حنیش/  cnep banque= دراسة حالة ] : نص مطبوع[دور البنوك في تمویل المشاریع العقاریة 

  .سم21×سم30; . و 45 - . 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -. حموش
???? ???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-61/01, M. 346-61/02 

  خنوش، فطیمة الزھرة   .5832
: الجزائر  -. كریمة عزیزي, فطیمة الزھرة خنوش] / نص مطبوع[ضمانات اإلستثمار في التشریع الجزائري 



قرص . + سم 21× . سم 30; . و 68 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.61 - 65.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-46/01, M. 658-46/02 

  رشید , خلوفي  .5833
: الجزائر  -. رشید خلوفي/ تنظیم و إختصاص القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[قانون المنازعات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 444 -. 2004, دیوان المطبوعات الجامعیة
 077609961ك .م.د.ر - .  429 - 427.: ? -. ?: ???????????? 

252/01-342-1, 252/02-342-1 

  رشید , خلوفي  .5834
 - . 2001, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. رشید خلوفي] / نص مطبوع. [قانون المسؤولیة اإلداریة

  ).سلة دروس جامعیةسل( - . سم22; . إیض. : ص151
 996100051×ك .م.د.ر

169/01-346-1, 169/02-346-1 

  رشید , خلوفي  .5835
دیوان : الجزائر  -. رشید خلوفي/  Code de procédure civile] = نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة 

  .سم22; . إیض. : ص 446 -. 2002, المطبوعات الجامعیة
 0023509961ك .م.د.ر -.  397 - 193.: ? -. ?: ??????? 

137/01-347-1, 137/02-347-1 

  رشید , خلوفي  .5836
دیولن المظبوعات : الجزائر  -. رشید خلوفي] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات أمام الجھات القضائیة اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 226 -. 2009, الجامعیة
 9789961011836ك .م.د.ر - . ????? - ???? :???? 

581/01-347-1, 581/02-347-1 

  رشید , خلوفي  .5837
رشید / شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ] : نص مطبوع[قانون المنازعات اإلداریة 

  .سم27; . إیض. : ص 210 -. 2001, ج.م.د: الجزائر  -. خلوفي
 007909961×ك .م.د.ر -. 

59/01-342-1, 59/02-342-1 

  رشید  ,خلوفي  .5838
: الجزائر  -. 2.ط -. رشید خلوفي/ شروط قبول الدعوى اإلداریة ] : نص مطبوع[قانون المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة
 2067109961ك .م.د.ر

186/01-342-1, 186/02-342-1 



  رشید , خلوفي  .5839
 -. رشید خلوفي/ تنظیم واختصاص القضاء اإلداري : الجزء األول ] : مطبوعنص [قانون المنازعات اإلداریة 

  .سم21; . ص390 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 978996101522ك .م.د.ر

1-342-252.1/01 

  خلوفي، خدوجة   .5840
خدوجة / دراسة مقارنة :  ]نص مطبوع[الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي 

  .سم30×.سم21; . و503 -. 2014, - بن عكنون  - ) كلیة الحقوق(جامعة الجزائر : الجزائر  -. خلوفي
 ???????????? :? .- ? :.466 - 489  

 2014: الجزائر : القانون الدستوري والقانون اإلداري : دكتوراه 

T. 342-03/01 

  خلوفي، رشید   .5841
. 2.ط -. رشید خلوفي/ الدعاوى وطرق الطعن اإلداریة الجزء الثاني ] : نص مطبوع[اإلداریة  قانون المنازعات

  .سم 22; . إیض. : ص 282 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -
 9789961015230ك .م.د.ر

649.2/01-342-1, 649.2/02-342-1 

  خلوفي، رشید   .5842
الخصومة اإلداریة ، اإلستعجال اإلداري، الطرق البدیلة لحل ] : مطبوعنص [قانون المنازعات اإلداریة 

 245 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2.ط -. رشید خلوفي/ النزاعات اإلداریة الجزء الثالث 
  .سم 22; . إیض. : ص

 9789961015247ك .م.د.ر

649.3/01-342-1, 649.3/02-342-1 

  د خلوفي، رشی  .5843
 -. 2015, منشورات كلیك: الجزائر  -. رشید خلوفي] / نص مطبوع[إجتھادات أساسیة في القضاء اإلداري 

 .سم21; . ص528

1-342-691/01 

  یھمي ، دمحم   .5844
كلیة . : المدیة -. دمحم یھمي; عز الدین بن عیسى] / نص مطبوع[ 2020الحصانة البرلمانیة في ظل الدستور 

  .قرص مضغوط. + سم 21; . إیض. : و 62 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة الحقوق والعلوم 
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-435/01, M. 343-435/02 

  دمحم أحمد , حلمي الطوابي  .5845
. دمحم أحمد حلمي الطوابي/ ؤیة نقدیة في ضوء مقاصد الشریعة والقانون ر] : نص مطبوع[النظام العالمي الجدید 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2009, دار الفكرالجامعي: اإلسكندریة  - . 01.ط -
 9771758868ك .م.د.ر - .  207 - 208.:? -. ?: ???????????? 

503/01-341-1, 503/02-341-1 



  حلمي الطوابي، دمحم أحمد   .5846
 -. دمحم أحمد حلمي الطوابي/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[نف األسري وأثره على الفرد والمجتمع الع
  .سم 24; . إیض. : ص 143 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط

 9789773792116ك .م.د.ر - . 139 - 135.: ? -? : ????????????

904/01-345-1, 904/02-345-1 

  حلمي الطوابي، دمحم أحمد   .5847
. دمحم أحمد حلمي الطوابي/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[العاھة العقلیة وأثرھا في نطاق التجریم والعقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 151 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -
 9789773792127ك .م.د.ر - . 147 -141.: ? -. ?: ????????????

981/01-345-1, 981/02-345-1 

  . حنا ، منیر ریاض  .5848
] : نص مطبوع. [الطب الشرعي والوسائل العلمیة والبولیسیة المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناة

. حنا. اضمنیر ری.... / األسباب المباشرة للوفاة -الموت الفجائي  -ویتضمن العملیات الفنیة المتعلقة باإلستعراف 
  .سم 24; . إیض. : ص 1012 -. 2011, .دار الفكر الجامعي . : اإلسكندریة - . 1.ط -

 9789773791073ك .م.د.ر - . 957 - 955: ?  -? : ???????????? 

835/01-345-1, 835/02-345-1 

  منیر ریاض , حنا  .5849
والفقھ الفرنسى والمصرى ویتضمن  فى ضوء القضاء] : نص مطبوع. [المسئولیة المدنیة لألطباء والجراحین

; . إیض. : ص 720 -. 2007, دار الفكر. : االسكندریة -. 1. ط -. منیر ریاض حنا.... / عملیات نقل الدم
  .سم24

 9789773790447ك .م.د.ر -. 690- 687: ?- ?: ????????????  685- 630: ?- ?: ??????? 

102/01-344-1, 102/02-344-1 

  بدوي , حنا  .5850
منشورات . : بیروت -. بدوي حنا. / دراسات  -نصوص  - اجتھادات : الجزء األول ] : نص مطبوع. [وكالةال

 .سم 25; . إیض. : ص 592 -. 1998, الحلبي الحقوقیة

116.1/01-346-1, 116.1/02-346-1 

  بدوي , حنا  .5851
بیروت  -. بدوي حنا/ جتماعي إجتھادات في قضایا العمل و الضمان اإل] : نص مطبوع[عمل و ضمان إجتماعي 

 .سم24; مجلد . : ص 354 -. 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة: 

369/01-347-1, 369/02-347-1 

  بدوي , حنا  .5852
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . بدوي حنا/ إجتھادات و نصوص قانونیة ] : نص مطبوع[جرائم المطبوعات 

  .سم 24; لد مج. : ص 476 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 0264869953978ك .م.د.ر

474/01-347-1, 474/02-347-1 



  بدوي , حنا  .5853
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . بدوي حنا/ الجزء األول : إجتھادات ونصوص ] : نص مطبوع[تجارة 
 .سم 25; مجلد . : ص 730 -. 1998

793.1/01-347-1, 793.1/02-347-1 

  بدوي , حنا  .5854
منشورات الحلبي : بیروت  -. بدوي حنا/ نصوص وقوانین  -اجتھادات ] : نص مطبوع[جبات وعقود مو

 .سم 25; مجلد . : ص 762 -. 1999, الحقوقیة

795.1/01-347-1, 795.1/02-347-1 

  بدوي , حنا  .5855
رات الحلبي منشو: بیروت  - . بدوي حنا/ الجزء الثاني : إجتھادات دراسات ونصوص] : نص مطبوع[عقاري 
 .سم 25; مجلد . : ص 634 -. 1998, الحقوقیة

1206.2/01-346-1, 1206.2/02-346-1 

  بدوي , حنا  .5856
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . بدوي حنا/ الجزء األول : إجتھادات ونصوص ] : نص مطبوع[عقاري 
 .سم 25; مجلد . : ص 602 -. 1998

1206.1/01-346-1, 1206.1/02-346-1 

  بدوي , حنا  .5857
 394 -. 2009, مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة) : م . د(  - . بدوي حنا/ الجزء األول ] : نص مطبوع[اإلستمالك 

 ).موسوعة القضایا العقاریة( - . سم 24; مجلد . : ص

970.1/01-346-1, 970.1/02-346-1 

  بدوي , حنا  .5858
 - . 2009, منشورات زین الحقوقیة) : م.د( -. 1.ط -. بدوي حنا/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الملكیة العقاریة 

 ).موسوعة القضایا العقاریة( - . سم 24; . إیض. : ص 320

970.2/01-346-1, 970.2/02-346-1 

  بدوي , حنا  .5859
 - . 2009, الحقوقیة مكتبة زین) : م.د( - . 1.ط -. بدوي حنا/ اإلثبات ] : نص مطبوع[موسوعة القضایا الجزائیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 304

818.4/01-345-1, 818.4/02-345-1 

  بدوي , حنا  .5860
, مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة) : م . د(  -. 01.ط - . بدوي حنا/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[حق المرور 

 ).موسوعة القضایا العقاریة( - . سم 25; مجلد . : ص 376 -. 2009

970.3/01-346-1 



  بدوي , حنا  .5861
مكتبة زین الحقوقیة ) : م.د( -. 2.ط -. بدوي حنا/ السجل العقاري ] : نص مطبوع[موسوعة القضایا العقاریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 427 -. 2011, للنشر والتوزیع

970.4/01-346-1, 970.4/02-346-1 

  بدوي , حنا  .5862
منشورات زین : بیروت  -. 1.ط -. بدوي حنا/ تمییز جزائي : ] نص مطبوع[موسوعة القضایا الجزائیة 

 ).موسوعة القضایا الجزائیة( -. سم 25; . مجلد. : ص 358 -. 2010, الحقوقیة

818.9/01-345-1, 818.9/02-345-1 

  بدوي , حنا  .5863
منشورات زین : ت بیرو -. 1.ط -. بدوي حنا/ مرور الزمن الجزائي ] : نص مطبوع[موسوعة القضایا الجزائیة 

 ).موسوعة القضایا الجزائیة( -. سم 25; . مجلد. : ص 309 -. 2011, الحقوقیة

818.8/01-345-1, 818.8/02-345-1 

  بدوي , حنا  .5864
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. بدوي حنا/ إجتھادات ونصوص قانونیة ] : نص مطبوع[التمثیل التجاري 

  .سم 24; . مجلد:  .ص 287 -. 2009, الحقوقیة
 9789953524405ك .م.د.ر

754.1/01-347-1, 754.1/02-347-1 

  بدري , حنا  .5865
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. بدري حنا/ إجتھادات ونصوص قانونیة ] : نص مطبوع[ملكیة الطوابق والشقق 

  .سم 25; . إیض. : ص 272 -. 2011, الحلبي الحقوقیة
 9789953524429ك .م.د.ر

1111/01-346-1, 1111/02-346-1 

  حنا، بدوي   .5866
. : ص336 -. 2015, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط -. بدوي حنا] / نص مطبوع[النیابة العامة 

  .سم24; . إیض
 9789953578712ك .م.د.ر

956/01-347-1, 956/02-347-1 

  حنا، بدوي   .5867
; . إیض. : ص 309 -. 2015, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. حنابدوي ] / نص مطبوع[الھیئة اإلتھامیة 

  ).موسوعة القضایا الجزائیة( - . سم 25
 9789953578729ك .م.د.ر

1060/01-345-1, 1060/02-345-1 

  حنا، بدوي   .5868
. ص 328 -. 2015, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. بدوي حنا] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة 

  .سم 25; . إیض: 
 9786144360354ك .م.د.ر



1062/01-345-1, 1062/02-345-1 

  جالل ، نورة   .5869
كلیة الحقوق . : الجزائر -المدیة  - . نورة جالل/  07/13قانون ] : نص مطبوع[تنظیم مھنة المحاماة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 56 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-470/01 

  جمال ، موزاوي   .5870
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. موزاوي جمال; العمراني یوسف] / نص مطبوع[الصندوق الوطني للسكن 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 57 - . 2016/2015, )ق والعلوم السیاسیةالحقو
 ??????? :? .- ? : .51 - 55  ???????????? :? . - ? : .56 - 57  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-463/01, M. 346-463/02 

  جمال ، بن مامي   .5871
جامعة . : المدیة  -. بن مامي جمال] / نص مطبوع. [وتأثیره على إستقاللیة البرلمان في الجزائر التشریع بأوامر 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 108 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .96 - 103  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-138/01, M. 343-138/02 

  جمال ، رمضان كامل   .5872
دار : القاھرة  - . رمضان كامل جمال] / نص مطبوع[المبادئ العامة في النظام القانوني للتأمینات اإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 610 -. 2012, الكتاب الحدیث
 978977350460×ك .م.د.ر

193/01-344-1, 193/02-344-1 

  ، صبیحة جالل   .5873
 -المدیة  -. صبیحة جالل; مریم مزاري] / نص مطبوع. [تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر

× . سم 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .56 - 60  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-131/01 

  جالل ، زكري   .5874
زكري ; عبد العظیم بوضیفة] / نص مطبوع[ 2020الضمانات الدستوریة لنزاھة العملیة اإلنتخابیة وفقا لدستور 

. : و 99 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق . : الجزائر - المدیة  -. جالل
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-539/01 



  حنان ، شعبان   .5875
 - . شعبان حنان; سعودي فاطمة] / نص مطبوع[ریع الجزائري جریمة المخدرات والمؤثرات العقلیة في التش

. + سم 31× . سم 21; . و 99 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .88 - 93  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-03/01, M. 345-03/02 

  جمال ، كامل رمضان   .5876
كامل رمضان / المشكالت العملیة في نقل الملكیة ] : نص مطبوع[الحقوق و اإللتزامات القانونیة في عقد البیع 

  .سم25; . إیض. : ص761 -. 2012, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. جمال
 9789773504610ك .م.د.ر -.  741 - 715. : ? -. ?: ??????? 

1315/01-346-1, 1315/02-346-1 

  جالل وفاء ، البدري دمحمین   .5877
; الفقي دمحم السید; دمحم فرید العریني. / دراسة في األدوات القانونیة] : نص مطبوع. [مبادىء القانون التجاري
 - . سم 24; . إیض . :ص 527 - . 1998, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . البدري دمحمین جالل وفاء

 ).المكتبة القانونیة(

7/01-346-1, 7/02-346-1 

  جمال الدین ، سامي   .5878
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . سامي جمال الدین] / نص مطبوع[قضاء المالءمة و السلطة التقدیریة لإلدارة 

  .سم24; . إیض. : ص352 -. 2010, الجدیدة
 9789773286882ك .م.د.ر

469/01-342-1, 469/02-342-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5879
 -. صالح الدین جمال الدین/ دراسة في أحكام محكمة النقض الجنائي ] : نص مطبوع[بطالن إجراءات القبض 

  .سم24; . إیض. : ص 172 -. 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 ???????????? :? .- ? :.103 - 105  . ??????? :? .- ? :.107 - 171 . 

175/01-347-1, 175/02-347-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5880
صالح / دراسة عملیة تطبیقیة طبقا ألحدث األحكام ] : نص مطبوع[الطعن في التحریات و إجراءات الضبط 

  .سم24; غالف مصور . : ص 382 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. الدین جمال الدین
 7416204977ك .م.د.ر

303/01-347-1, 303/02-347-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5881
صالح الدین جمال / دراسة عملیة تطبیقیة طبقا ألحدث األحكام ] : نص مطبوع[الطعن في إجراءات التفتیش 

  .مس24; غالف مصور . : ص 298 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. الدین
 8416204977ك .م.د.ر

304/01-347-1, 304/02-347-1 



  صالح الدین , جمال الدین  .5882
: اإلسكندریة  -. صالح الدین جمال الدین] / نص مطبوع[التحكیم و تنازع القوانین في عقود التنمیة التكنولوجیة 

 .سم24; . إیض. : ص 385 - . 2005, دار الفكر الجامعي

270/01-347-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5883
صالح الدین / في ضوء إستخدام البث الفضائي للبرامج باألقمار الصناعیة ] : نص مطبوع[حمایة حق المؤلف 

  .سم24; . إیض. : ص 59 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. جمال الدین
 ????????????: ?-  ? :51-57 

874/01-346-1, 874/02-346-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5884
] / نص مطبوع[فكرة النظام العام في العالقات الخاصة الدولیة بین القوانین الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة 

  .سم24; . ص 86 -. 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط -. صالح الدین جمال الدین
 ×977043504ك .م.د.ر -. 82- 75: ? - ?: ???????????? . 

172/01-341-1, 172/02-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5885
صالح الدین جمال / دراسة في ضوء فقھ الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[قانون العالقات الخاصة الدولیة 

 .سم24; . إیض. : ص 416 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. الدین

206/01-341-1, 206/02-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5886
 -. صالح الدین جمال الدین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للجنسیة في الدولة اإلسالمیة 

  .سم24; . إیض. : ص160 -. 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 ???????????? :?- ? :145-153 

245/01-341-1, 345/02-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5887
 - . 2. ط  -. صالح الدین جمال الدین/ دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ] : نص مطبوع[تنازع القوانین 

  .سم 24; . إیض. : ص 444 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة 
 ×977224456ك .م.د.ر

298/01-341-1, 298/02-341-1 

  صالح الدین  ,جمال الدین  .5888
صالح الدین / دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[تنازع القوانین في مشكالت إبرام الزواج 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. جمال الدین
 9770451452ك .م.د.ر

301/01-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5889
 -. صالح الدین جمال الدین. / دراسة مقارنة: الجنسیة و تنازع القوانین] : نص مطبوع[دولي الخاص القانون ال



  .سم24; . إیض. : ص 480 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. 1. ط
 9773790480ك .م.د.ر

352/01-341-1, 352/02-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5890
صالح الدین جمال /  International contracts and arbitration] = نص مطبوع[یم العقود الدولیة والتحك

  .سم24; . إیض. : ص 470 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط -. الدین
 ×977379026ك .م.د.ر

465/01-341-1, 465/02-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5891
 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. صالح الدین جمال الدین] / بوعنص مط[إرھاب ركاب الطائرات 

  .سم 24; . إیض. : ص 163
 9770424595ك .م.د.ر - . 140 - 139: ?  -? : ???????????? 

631/01-341-1, 631/02-341-1 

  صالح الدین , جمال الدین  .5892
نص [عبد الرحیم إسماعیل زیتون ; إلعالنات القضائیةالجدید في قضاء التنفیذ وقضاء األمور المستعجلة وا

............ / منازعات التنفیذ الوقتیة والموضوعیة -إختصاصات قاضي التنفیذ  - السندات التنفیذیة ] : مطبوع
. ص 285 -. 2006, دار المطبوعات القانونیة: مصر  -. عبد الرحیم إسماعیل زیتون, صالح الدین جمال الدین

  .سم 24; . إیض: 
 0397704977ك .م.د.ر

667/01-347-1, 667/02-347-1 

  سامي , جمال الدین  .5893
دراسة : تنظیم القضاء اإلداري  -مبدأ المشروعیة  -الرقابة على أعمال اإلدارة] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص367 -. 2003, القضاء اإلداري: القاھرة  -. سامي جمال الدین/ مقارنة 
  ).القانونیة

 1305969977ك .م.د.ر

242/01-342-1 

  سامي , جمال الدین  .5894
التنظیم القانوني  - تنظیم السلطة اإلداریة و اإلدارة المحلیة : الجزء األول] : نص مطبوع[أصول القانون اإلداري 

 -. 1996, دار المطبوعات الجامعیة: ریة اإلسكند -. سامي جمال الدین/ نظریة العمل اإلداري  -للوظیفة العامة 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 416

. 

87.1/01-342-1, 87.1/02-342-1 

  سامي , جمال الدین  .5895
التظیم القانوني للوظیفة العامة -تنظیم السلطة اإلداریة و اإلدارة المحلیة ] : نص مطبوع[أصول القانون اإلداري 

 - . 1996, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. سامي جمال الدین/ الجزء الثاني : عمل اإلدارينظریة ال -
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 796

. 



87.2/01-342-1, 87.2/02-342-1 

  سامي , جمال الدین  .5896
اإلختصاص بنظر الدعوى و  -داریة المنازعةاإل] : نص مطبوع[الوسیط في دعوى إلغاء القرارات اإلداریة 

; . إیض. : ص 880 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 1.ط -. سامي جمال الدین..... / شروط قبولھا
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 9124703977ك .م.د.ر

153/01-342-1, 153/02-342-1 

  سامي , جمال الدین  .5897
دعاوى إلغاء القرارات غیر ] : نص مطبوع[ون المتصلة بشؤون الموظفین منازعات الوظیفة العامة و الطع

منشأة : اإلسكندریة  -. 1.ط -. سامي جمال الدین.. / المشروعة بشأن الحیاة الوظیفیة للموظفین العمومیین
  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 484 -. 2005, المعارف

 3137903977ك .م.د.ر

203/01-342-1, 203/02-342-1 

  سامي , جمال الدین  .5898
أسالیب العمل  -موضوع العمل اإلداري  -التعریف بالعمل اإلداري] : نص مطبوع[نظریة العمل اإلداري 

. 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. سامي جمال الدین/  l'action de l'administration= اإلداري 
 .سم 24; . إیض. : ص 312 -

452/01-342-1, 452/02-342-1 

  جمال الدین، صالح الدین   .5899
دراسة في أحكام المركز الدولي لتسویة منازعات : دور أحكام التحكیم في تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین 

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. صالح الدین جمال الدین] / نص مطبوع[اإلستثمار بواشنطن 
  .سم 24; . ص 146 -. 2004

 1995160977ك .م.د.ر -. 143 - 138: ?  - ? : ??????? 

324/01-347-1, 324/02-347-1 

  جمال الدین، سامي   .5900
. : ص339 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. سامي جمال الدین] / نص مطبوع[النظم السیاسیة 

 .سم24; . إیض

475/01-342-1, 475/02-342-1 

  جمال الدین، سامي   .5901
دار : اإلسكندریة  -. سامي جمال الدین] / نص مطبوع[تدرج القواعد القانونیة ومبادئ الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2013, الجامعة الجدیدة
 9789776410565ك .م.د.ر

190/01-340-1, 190/02-340-1 

  محمود ,جالل حمزة   .5902
: اإلیجار  - البیع : العقود المسماة : الجزء الرابع ] : نص مطبوع[ي شرح القانون المدني األردني التبسیط ف

; . إیض. : ص 474 -. 2005, المملكة األردنیة الھاشمیة: عمان  -. 1.ط -. محمود جالل حمزة/ الجزء الرابع 



  .سم24
 ???????????? :? .- ? :.458 - 462 . 

162.4/01-347-1, 162.4/02-347-1 

  دمحم خالد , جمال رستم  .5903
بیروت  -. 1.ط - . دمحم خالد جمال رستم] / نص مطبوع[التنظیم القانوني للتجارة و اإلثبات اإللكتروني في العالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 527 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9953462291ك .م.د.ر - .  522 - 521.: ? -. ?: ???????????? 

24/01-347-1, 24/02-347-1 

  رمضان , جمال كامل  .5904
مشروعیة العمل الطبي، الطبیعة القانونیة للمسئولیة الطبیة، ] : نص مطبوع[مسئولیة األطباء و الجراحین المدنیة 

المركز القومي . : اإلسكندریة -. 1.ط -. رمضان جمال كامل. / أركان المسئولیة الطبیة، التشریعات الطبیة
  .سم 24; . إیض. : ص 324 -. 2005, صدارات القانونیةلإل

??????? : ? - ? :.257 - 309. 

325/01-345-1, 325/02-345-1 

  رمضان , جمال كامل  .5905
 - . 2000, دار األلفى) : م.د ( - . رمضان جمال كامل] / نص مطبوع. [شرح دعوى الریع في القانون المدني

  .سم24; . إیض. : ص240
?????????? ?? :? .- ? : .227 - 230 

195/01-346-1, 195/02-346-1 

  رمضان , جمال كامل  .5906
رمضان ....... / معلقا علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض ] : نص مطبوع. [أحكام بیع ملك الغیر فقھاً وقضاء

  .سم 24; . إیض. : ص 98 -. 1998, دار األلفى. : مصر -. 4.ط - . جمال كامل
 9110085502ك .م.د.ر - . 96 - 92. : ? -. ?:  ????????????

123/01-346-1, 123/02-346-1 

  رمضان , جمال كامل  .5907
] / نص مطبوع[المشكالت العملیة التي یثیرھا عقد البیع العرفي معلقا علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض 

  .سم24; غالف ملون . : ص 205 - . )دت(, دار األلفي لتوزیع الكتب: القاھرة  - . 05.ط -. رمضان جمال كامل
 1912500977ك .م.د.ر

801/01-346-1, 801/02-346-1 

  رمضان , جمال كامل  .5908
 -رفع الدعوى وقیدھا وإعالنھا ] : نص مطبوع[ 1999لسنة 18الدعوى وإجراءاتھا في ضوء القانون رقم 

 -. 1.ط - . مضان جمال كاملر.... / المسائل التیتعترض سر الخصومة  - إجراءات الجلسات ونظامھا 
  .سم24; . إیض. : ص 301 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 

 ???????????? :? .- ? :.288 - 289 . 

153/01-347-1, 153/02-347-1 



  رمضان , جمال كامل  .5909
 - . ان جمال كاملرمض/ معلقا علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض ] : نص مطبوع[شرح دعوى إثبات الحالة 

  .سم24; . إیض. : ص 131 -). د ت(, نشأت حبیب] : م.د: [نشأت حبیب ) : د م( -. 3.ط
 ???????????? : ?- ? :.124 - 126 . 

142/01-347-1 

  رمضان , جمال كامل  .5910
ركنا الحیازة  -زة نطاق الحیا -ماھیة الحیازة  -النظریة العامة للحیازة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للحیازة 

المركز . : م.د - . 02.ط -. رمضان جمال كامل....... / - شروط صحھ الحیازة -وضع الید العرضي  - المادي 
  .سم 24; . إیض. : ص 333 -. 2005, القومي لإلصدارات القاننیة

 ???????????? : ? ?:.312- 318 

956/01-346-1, 956/02-346-1 

  جالل علي، العدوي   .5911
). / مع مقارنة بین القوانین العربیة (احكام اإللتزام  - مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع. [ظریة العامة لإللتزامالن

. : ص 904 -. 2002, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 3.ط - . العدوي جالل علي; توفیق حسن فرج
 .سم 24; . إیض

333/01-346-1, 333/02-346-1 

  وردة , دالل  .5912
 -. فتوح عبد هللا الشاذلي; وردة دالل] / نص مطبوع[جرائم المفلس في القانون الجزائري و القانون المقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 318 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 9773284786ك .م.د.ر - . 309 - 298.: ? -? : ????????????

442/01-345-1, 442/02-345-1 

  تومي , جمال  .5913
: المدیة  -. تومي جمال] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس األمن الدولي بین التبعیة و االستقالل 

  .سم21×سم30; . و147 -. 2011/2010, ]ن.د[
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-25/01, T. 341-25/02 

  جالل، نور الھدى   .5914
جامعة : المدیة  -. نور الھدى جالل; شھرزاد نور الھدى قاسم] / نص مطبوع[جریمة التعذیب في القانون الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 52 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : لدولي القانون ا: لیسانس 

M. 341-23/01 

  دھان، الخنساء   .5915
كلیة الحقوق : الجزائر  -. الخنساء دھان] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على اآلثار في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 78 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.71 - 75.  

 2018/2017) : جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر



M. 345-98/01, M. 345-98/02 

  جمال، دریجي   .5916
: المدیة  -. دریجي جمال; مسدورة بالل/ ] نص مطبوع[رقابة القاضي اإلداري على مشروعیة القرار اإلداري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و76 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :69 - 71  

 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-121/01, M. 343-121/02 

  دمحم السید , حالوة  .5917
, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. دمحم السید حالوة] / نص مطبوع[الطفل بین المكتبة والمتحف تثقیف 
  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2002

 ??????? : ? -  ? :.240 - 255  ???????????? : ? -  ? :.259 - 265 

24/01-020-1 

  حماني ، الدراجي   .5918
كلیة . : المدیة -. الدراجي حماني; جمعي یوسف] / نص مطبوع[خزینة العمومیة دور الجبایة العادیة في تمویل ال

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 63 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57 - 59  
 2020/2019) : جامعة المدیة(ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسی: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-398/01, M. 343-398/02 

  حماني ،أسامة دمحم األمین   .5919
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. أسامة دمحم األمین حماني; صدیق فخار] / نص مطبوع[جریمة تبیض األموال 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 49 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 341-10/01 

  یماني، عدالن   .5920
 -. جمال رازم, عدالن یماني] / نص مطبوع[آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . و 74 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( اسیة كلیة الحقوق والعلوم السی: الجزائر 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.66 - 70.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-361/01, M. 343-361/02 

  دالندة ، یوسف   .5921
; . إیض. : ص 183 -. 2014, دار ھومة. : الجزائر -. یوسف دالندة] / نص مطبوع[جراءات الجبائیة قانون اإل

  .سم 24
 9789931030119ك .م.د.ر

965/01-347-1, 965/02-347-1 



  یوسف , دالندة  .5922
. دالندةیوسف . / عن األضرار الجسمانیة و المادیة الناتجة عن حوادث المرور] : نص مطبوع. [نظام التعویض

  .سم24; . إیض. : ص 178 -. 2005, دار ھومھ. : الجزائر -
 4846669961ك .م.د.ر

80/01-344-1, 80/02-344-1 

  یوسف , دالندة  .5923
المؤرخ  09/01: منقح وفق التعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب القانون رقم] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

دار ھومة للطباعة و . : الجزائر - . یوسف دالندة. / ادات القضائیةومزود باإلجتھ 2001یونیو سنة  26: في
  .سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2003, النشر و التوزیع

 9961665899ك .م.د.ر

195/01-345-1, 195/02-345-1 

  یوسف , دالندة  .5924
 -. یوسف دالندة/  02منقح بالتعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب األمر رقم ] : نص مطبوع[قانون األسرة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 216 -. 2007, دار ھومة: الجزائر  -. 02.ط
 0082659961978ك .م.د.ر

808/01-346-1, 808/02-346-1 

  یوسف , دالندة  .5925
: الجزائر  -. 2.ط -. یوسف دالندة] / نص مطبوع) [الزواج والطالق (دلیل المتقاضي في مادة شؤون األسرة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 158 -. 2008, دار ھومة
 3094659961978ك .م.د.ر

854/01-346-1, 854/02-346-1 

  یوسف , دالندة  .5926
مدعم باإلجتھادات ......: منقح وفقا للتعدیالت التي أدخلت علیھ ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة 

  .سم24; . إیض. : ص 370 -. 2005, دار ھومة: الجزائر  - . یوسف دالندة/ القضائیة 
 9961665023ك .م.د.ر -.  360 - 354.: ? -. ?: ??????? 

244/01-347-1, 244/02-347-1 

  یوسف , دالندة  .5927
یوسف ....... / محاكم إداریة  - محكمة علیا  -مجالس  -محاكم ] : نص مطبوع[التنظیم القضائي الجزائري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 272 - . 2006, دار الھدى: الجزائر  - . 1.ط -. دالندة
 814259947ك .م.د.ر -. 271: ? -?: ????????????  270- 189: ? - ?: ??????? 

506/01-347-1, 506/02-347-1 

  یوسف , دالندة  .5928
/ وفق أحكام الشریعة و القانون وما إستقر علیھ قضاء المحكمة العلیا ] : نص مطبوع[الوجیز في شھادة الشھود 

  .سم 24; . إیض. : ص 232 -. 2004, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  -. سف دالندةیو
 9961668294ك .م.د.ر -. 224 - 88.: ? -? : ???????  225.: ? -? : ???????????? 

12/01-345-1, 12/02-345-1 



  یوسف , دالندة  .5929
 -. یوسف دالندة........... / آخر التعدیالت التي أدخلت علیھ منقح ب] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 439 -. 2007, دار ھومھ: الجزائر  -. 1.ط
 7083659961978ك .م.د.ر

534/01-347-1, 534/02-347-1 

  یوسف , دالندة  .5930
 -. 2009, دار ھومة: الجزائر  - . 1.ط -. ةیوسف دالند] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 214
 3276659961978ك .م.د.ر -. 196- 193: ? - ?: ??????? 

545/01-347-1, 545/02-347-1 

  یوسف , دالندة  .5931
الجدید  الوجیز في شرح األحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة وفق قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة

 -. 2008, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. یوسف دالندة/ الدعوى القضائیة ] : نص مطبوع[
  .سم 23; . إیض. : ص 335

 9789961652572ك .م.د.ر

651/01-347-1 

  یوسف , دالندة  .5932
نص ... [لعادي والقضاء اإلداريطرق الطعن العادیة وغیر العادیة في األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء ا

  .سم 24; . إیض. : ص 234 -. 2009, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . یوسف دالندة] / مطبوع
 9789961653494ك .م.د.ر - . 224: ? : ???????????? 

692/01-347-1, 692/02-347-1 

  یوسف , دالندة  .5933
 - . 2011, دار ھومة: الجزائر  -. یوسف دالندة] / مطبوع نص[إستشارات قانونیة في قضایا شؤون األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 199
 9789961655412ك .م.د.ر

1121/01-346-1, 1121/02-346-1 

  یوسف , دالندة  .5934
المرخ  14-11منقح وفق آخر التعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب القانون رقم] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 213 -. 2012, دار ھومة: الجزائر  - . دالندةیوسف /  2في 
 9789961650844ك .م.د.ر

760/01-345-1, 760/02-345-1 

  دالندة، یوسف   .5935
 118 -. 2015, دار ھومة: الجزائر  - . یوسف دالندة] / نص مطبوع[الوجیز في شرح قانون المساعدة القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789931030195ك .م.د.ر -. 109-111.:?-.?:??????? 112- 111:-?-.?:????????????

970/01-347-1, 970/02-347-1 



  دالندة، یوسف   .5936
مزود ] : نص مطبوع[ 14/08: قانون الحالة المدنیة منقح بالتعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب القانون رقم

دار : الجزائر  -. یوسف دالندة/ دات المحكمة العلیا بأحدث النصوص التنظیمیة ذات الصلة ومبادئ وإجتھا
  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2014, ھومة

 9789931030225ك .م.د.ر -. 236- 65.:?- .?:???????

1473/01-346-1, 1473/02-346-1 

  دالندة، یوسف   .5937
على ] : نص مطبوع[قسمتھا  - إدارتھا  -حمایتھا  - إثباتھا  - إكتسابھا : الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة

 - . 2015, دار ھومة: الجزائر  -. یوسف دالندة/ ضوء القانون الجزائري وما إستقر علیھ قضاء المحكمة العلیا 
  .سم 24; . إیض. : ص 189

 9789931033004ك .م.د.ر -. 182 -179.:?-.?:????????????

1472/01-346-1, 1472/02-346-1 

  سعدیة  خنانیف ،  .5938
, ]ن.د: [المدیة  - . سعدیة خنانیف] / نص مطبوع[التصرفات الخاضعة للشھر في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم30; . و 64 - . 2012/2011
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتوریحى: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-189/01, M. 346-189/02 

  جالبي، سمیرة   .5939
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . سمیرة جالبي; شھرزاد بوعمرة] / نص مطبوع[إثبات الملكیة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم21.سم31; . و63 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-275/01 

  حماتشي،عبد الحق   .5940
كلیة الحقوق : المدیة الجزائر  - . عبد الحق حماتشي] / نص مطبوع[جریمة التحرش في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×سم21; . إیض. : و59 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :53-55  

 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -سترما

M. 345-253/01 

  كمال , حماد  .5941
مجد المؤسسة الجامعیة : بیروت  - . 1. ط -. كمال حماد] / نص مطبوع[النزاع المسلح و القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 - .1997, للدراسات و النشر و التوزیع
 . ??????? .?- ? :262  ???????????? :?- ? :255-258 

121/01-341-1, 121/02-341-1 

  كمال , حماد  .5942
, مجد: بیروت  - . 1. ط -. كمال حماد] / نص مطبوع[اإلرھاب و المقاومة في ضوء القانون الدولي العام 



  .سم22; . إیض. : ص152 -. 2003
 9953427410ك .م.د.ر -. 143- 89: ? - ?: ??????? 

384/01-341-1, 384/02-341-1 

  جالخ، فاطمة الزھراء   .5943
سارة , فاطمة الزھراء جالخ/ سیادة القانون ] : نص مطبوع[دور المجلس الدستوري في تجسید مبدأ المشروعیة 

× . سم 21; . و 64 -. 2017/2016 ,)كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة - . بلقایدي
  .سم 30

???????????? :? .-? : .58 - 61.  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-254/01, M. 343-254/02 

  حالدو مامن، عبد الرشید   .5944
جامعة الدكتور . : ةالمدی -. عبد الرشید حالدو مامن] / نص مطبوع[حمایة األسرى في القانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم30; . و 50 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي . : لیسانس

M. 341-20/01 

  حالدو مامن، عبد الرشید   .5945
: المدیة  -. عبد الرشید حالدو مامن] / نص مطبوع[عالیة و حقوق اإلنسان العقوبات االقتصادیة الدولیة بین الف

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : سم55 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .53 - 55 ?.  
 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-60/01, M. 341-60/02 

  جالیلة، دلیلة   .5946
كلیة ( جامعة أبو بكر بلقاید : الجزائر  -. دلیلة جالیلة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة تبییض األموال 

  .سم 30× .سم 21; . ص 505 - . 2014/2013, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.487 - 504. 

T. 345-03/01 

  الزھراء حمادوش ،   .5947
] / نص مطبوع[ 373- 20والمرسوم التنفیذي رقم  03- 06الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف بین األمر رقم 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. الزھراء حمادوش; دلیلة رابحي
  .ضغوطقرص م. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 101 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? :.89 - 95  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-525/01 

  جالیلي ، نعیمة   .5948
ة نعیم; الزھرة مسكین] / نص مطبوع[أحكام تصرف الشریك في المال الشائع في القانون المدني الجزائري 

. : و 61 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  -. جالیلي



  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-635/01 

. : الجزائر -المدیة  -. ]نص مطبوع[دنیین في القانون الدولي اإلنساني والشریعة اإلسالمیة حمایة الم  .5949
. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 89 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .قرص مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .84 - 88  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ك: القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-182/01 

  حمادة الدلیمي ، حبیب إبراھیم   .5950
حبیب إبراھیم حمادة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القرارات اإلداریة القابلة لإلنفصال عن العقد اإلداري 

  .سم25; . إیض. : ص184 - . 2016, زیعدار األیام للنشر والتو: عمان  -. 01.ط -. الدلیمي
 ???????????? :? .- ? :.171 - 180 

634/01-342-1, 634/02-342-1 

  حمادة الدلیمي، حبیب إبراھیم   .5951
. حبیب إبراھیم حمادة الدلیمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حدود سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادیة 

  .سم24; . إیض. : ص351 -. 2015, رات الحلبي الحقوقیةمنشو: اإلسكندریة  - . 01.ط -
 9786144016787ك .م.د.ر - .  348 - 327. : ?. ?: ???????????? 

611/01-342-1, 611/02-342-1 

  دمحم أنور , حمادة  .5952
 -اإلھمال  -اإلضرار  -التربح  -اإلستیالء  -اإلختالس ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألموال العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 133 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . دمحم أنور حمادة/ موضوعیا وإجرائیا 
???????????? : ?- ? :.127 - 129 . 

135/01-345-1, 135/02-345-1 

  دمحم أنور , حمادة  .5953
 -. دمحم أنور حمادة. / التأجیر -الرھن  -البیع ] : نص مطبوع. [التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري

  .سم 24; . إیض. : ص 106 -. 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 ???????????? :? : .101 

97/01-346-1, 97/02-346-1 

  دمحم أنور , حمادة  .5954
. اإلسكندریة -. أنور حمادةدمحم ] / نص مطبوع. [النظام القانوني لبراءات اإلختراع و الرسوم و النماذج الصناعیة

 .سم 24; . إیض. : ص102 -. 2002, دار الفكر الجامعي: 

111/01-346-1, 111/02-346-1 

  دمحم أنور , حمادة  .5955
. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . دمحم أنور حمادة] / نص مطبوع[المسئولیة اإلداریة و القضاء الكامل 



  .مس 24; . إیض. : ص 144 -
 ????????????:? .- ? :.140 - 141 . 

127/01-342-1, 127/02-342-1 

  حمادي ، كریمة   .5956
المعدل سنة  310-16تسویة وضعیة السكنات اإلجتماعیة التابعة لدواوین الترقیة العقاریة في ظل المرسوم 

, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . كریمة حمادي] / نص مطبوع. [2018
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 62 - . 2021/2020

 ???????????? :? .- ? : .52 - 56  ??????? :? . - ? : .57 - 57  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-617/01, M. 346-617/02 

  حمادي ، عبد الناصر   .5957
. : المدیة -. عبد الناصر حمادي; سكینة بن سالم] / نص مطبوع[جریمة السب والقذف في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 118 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .95 - 106 ?????? ?????? :?. - ? : .107-113  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-151/01, M. 345-151/02 

  إبراھیم علي , حمادي الحبلوسي  .5958
إبراھیم علي . / ونیة مقارنةدراسة قان] : نص مطبوع. [الخطأ المھني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 - . 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت - . 1.ط - . حمادي الحبلوسي
 9953462410ك .م.د.ر - .  268 - 255: ?  -? : ???????????? 

140/01-344-1, 140/02-344-1 

  حمادي، خدیجة   .5959
المدیة  - . خدیجة حمادي] / نص مطبوع[امة في تحریك الدعوى العمومیة القیود الواردة على حریة النیابة الع

; . إیض. : و76 - . 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

????????????:? .- ?: .65-69  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( لسیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ا: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-273/01 

  حمادي، سلمى   .5960
: المدیة الجزائر  -. بسمة غرایة, سلمى حمادي] / نص مطبوع[حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و78 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? : .77-81  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345- 282/01 

  الفاضل , خمار  .5961
; . ص 183 -. 2008, دار ھومة: الجزائر  -. 3.ط -. الفاضل خمار] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على العقار 



  .سم 24
 2979669961978ك .م.د.ر

544/01-345-1, 544/02-345-1 

  دمارجي ، شفیق   .5962
. : المدیة - . شفیق دمارجي] / نص مطبوع[ 07/17األحكام الجنائیة في التشریع الجزائري على ضوء القانون 

قرص . + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 68 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .54 - 61  ???????????? :? . - ? : .62 - 65  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-146/01, M. 345-146/02 

  دمارجي، عبد الجلیل   .5963
, عبد الجلیل دمارجي] / نص مطبوع[المنفردة للزوج في الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري  الطالق باإلرادة

 21; . إیض. : و 79 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. دمحم سرار
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? .-? : .71 - 77  
 2018/2017: المدیة : القانون العقاري  :ل م د  -ماستر

M. 346-504/01, M. 346-504/02 

  رضا , خالصي  .5964
 -. رضا خالصي. / جبایة األشخاص الطبعیین و المعنویین] : نص مطبوع. [النظام الجبائي الجزائري الحدیث

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2006, دار ھومھ. : الجزائر -. 2.ط
 7948669961ك .م.د.ر -. 197-198: ? -?: ???????????? 

124.1/01-343-1, 124.1/02-343-1 

  حسان , حالق  .5965
دار النھضة العربیة للنشر : بیروت  -. 01.ط - . حسان حالق] / نص مطبوع[مقدمة في مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 305 -. 2010, والتوزیع
 9786144020548ك .م.د.ر - . 305 - 297.: ? -? : ???????????? 

36/01-001.4-1, 36/02-001.4-1 

  حسان , حالق  .5966
دلیل الباحث ] : نص مطبوع[األرشیف والوثائق والمخطوطات في مكتبات ومراكز لبنان والعالم العربي والعالم 

 432 -. 2003, والتوزیعدار النھضة العربیة للنشر : بیروت  -. 1.ط - . حسان حالق/ إلى وثائق البحث العلمي 
  .سم 24; . إیض. : ص

 ???????????? : ?- ? : .418 - 428 

100/01-020-1, 100/02-020-1 

  جماعة من المؤلفیین   .5967
, المطبعة و الوراقة الوطنیة: المغرب  -. جماعة من المؤلفیین] / نص مطبوع[? أیة حمایة : التجارة اإللكترونیة 

  .سم21; . ص307 -. 2010
 20281676ك .م.د.ر



1-346-1589/01 

  فتح هللا , خالف  .5968
................... / دراسة تأصیلیة حول ] : نص مطبوع[أحكام أوامر األداء في ضوء التشریع والفقھ والقضاء 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 252 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . فتح هللا خالف
 977030655xك .م.د.ر - .  245 - 244.: ? -. ?: ????????? ???

131/01-347-1, 131/02-347-1 

  خالف، عمار   .5969
كلیة : الجزائر  - . عمار خالف] / نص مطبوع[إستقاللیة السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 83 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? : .76 - 81.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343- 369/01, M. 343- 369/02 

  خالفي ، بومدین   .5970
. المدیة -. بومدین خالفي; عبد القادر شرفي] / نص مطبوع. [القضاءإثبات الملكیة العقاریة الخاصة من منظور 

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 36 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-334/01 

  خنافیف، سعدیة   .5971
, ]ن.د. : [المدیة -. سعدیة خنافیف; لیلى حمادي] / نص مطبوع. [عام لألراضي وتأسیس السجل العقاريالمسح ال

  .سم 21×سم 30; . و 47 - . 2010/2009
????????????.  

 2010/2009) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-02/01 

  جون، ماري ھنكرتس   .5972
بك لویز , ماري ھنكرتس جون/ القواعد : المجلد األول] : نص مطبوع[قانون الدولي اإلنساني العرفي ال

  .سم 24; . ص 541 - . 2007, اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: القاھرة  -. دوزوالد
 9775677521ك .م.د.ر

1-341-1239/01 

  خوالني ، عبد المؤمن   .5973
كلیة . : المدیة - . عبد المؤمن خوالني] / نص مطبوع[ 2020ل الدستوري السلطة التشریعیة في ظل التعدی

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 67 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-454/01, M. 343-454/02 



  خوالني، رزیقة   .5974
سھیلة , رزیقة خوالني] / نص مطبوع[اإلمتیاز واإلیجار كوسیلتین لإلستثمار في األمالك الوطنیة الخاصة 

× . سم 21; و  110 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. بوعیسى
  .قرص مضغوط. + سم 31

???????????? :? .- ? :.90 - 97.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-571/01, M. 346-571/02 

  أولیفیة , دوھامیل  .5975
 -. 01.ط - ]. و آخرون...[; منصور القاضي; إیف میني, أولیفیة دوھامیل] / نص مطبوع[المعجم الدستوري 

  .سم 25; . ص 1367 -. 1996, مجدالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت 
??????? ???? 

D. 413-07/07, D. 413-07/08 

  دومة، یوسف   .5976
جامعة : المدیة  -. یوسف دومة; إلیاس زایدي] / نص مطبوع[جریمة اإلبادة الجماعیة في القانون الدولي الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و84 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(ي فارس یح
 ???????????? :? .- ? :.77 - 81  

 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-123/01, M. 341-123/02 

  دومي ، سعیدة   .5977
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 ???????????? :? ? : .315 - 316 

105/01-001.4-1, 105/02-001.4-1 

  خوخة، أشرف فھمي   .6018
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. أشرف فھمي خوخة] / نص مطبوع[التشریعات اإلعالمیة بین الرقابة وحریة التعبیر 

  .سم 24; . إیض. : ص 323 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة
 9789773279602ك .م.د.ر - . 318 - 237.: ? - . ?: ???????. 232 - 219.: ? -. ?: ????????????

1451/01-346-1, 1451/02-346-1 

  جودي ، زینب   .6019
, جامعة یحي فارس. : المدیة -. زینب جودي] / نص مطبوع[التعاون األمني الدولي في مجال مكافحة المخدرات 

  .سم 21× . سم 30; . و 144 -. 2016/  2015
 ???????????? :? .- ? : .124 - 136  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 



TA 341-78/01, TA 341-78/02 

  ماجد سلیمان , دودین  .6020
 -. 01.ط -. ماجد سلیمان دودین] / نص مطبوع[الترجمة القانونیة والمصطلحات والنماذج والصیاغة القانونیة 

  .سم 25; غالف مصور . : ص 732 -. 2009, مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع: عمان 
 ??????? : ? -  ? :366- 730 

D. 413-19/01, D. 413-19/02 

  ود بشار محم, دودین  .6021
اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة اإلنترنت وفقا لقانون المعامالت اإللكترونیة و بالتأصیل مع النظریة 

 -. دمحم یحیى المحاسنة, بشار محمود دودین] / نص مطبوع[دمحم یحیى المحاسنة ; العامة للعقد في القانون المدني
  .سم24; غالف ملون . : ص 288 - . 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 

 0121169957ك .م.د.ر

658/01-346-1, 658/02-346-1 

  جویحان، عبد الرحیم عبد العزیز   .6022
 -. عبد الرحیم عبد العزیز جویحان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قرارات الھیئة العامة في الشركات المساھمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2010, دار حامد للنشر و التوزیع: عملن 
 9789957324957ك .م.د.ر - . 196 -181.:?-.? : ???????????? 

1355/01-346-1, 1355/02-346-1 

  دویدار ، ھاني   .6023
. : ص 67 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. ھاني دویدار] / نص مطبوع. [المنھجیة القانونیة

  .سم 24; . إیض
 9789776410657ك .م.د.ر - . 64 - 63: ?  -? : ???????????? 

134/01-001.4-1, 134/02-001.4-1 

  ھاني , دویدار  .6024
 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . ھاني دویدار] / نص مطبوع. [الوجیزفي القانون البحري

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 392
 039328977×ك .م.د.ر

34/01-343-1, 34/02-343-1 

  ھاني , دویدار  .6025
 Regulations] = نص مطبوع. [النظام القانوني للسالمة و الصحة في مجال النقل و خاصة النقل البحري

relative to safety and ealth in the field of transports special focus onmaritime 
transports  /سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : ریةاإلسكند - . ھاني دویدار .

  ).المكتبة القانونیة( -
 9755394977ك .م.د.ر

9/01-343-1, 9/02-343-1 

  ھاني , دویدار  .6026
 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. ھاني دویدار] / نص مطبوع[األعمال التجاریة بالقیاس 



  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 348
 6058328977ك .م.د.ر -. 558 - 537. ? ? : ??????????? 

370/01-346-1, 370/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6027
, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . ھاني دویدار] / نص مطبوع. [الوفاء باألوراق التجاریة المعالجة الكترونیا

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض . :ص60 -. 2003
 ???????????? : ?- ? :55 - 58 

228/01-346-1, 228/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6028
 -الدفاتر التجاریة  -السجل التجاري  - التجار  -األعمال التجاریة ] : نص مطبوع. [التنظیم القانوني للتجارة

; . إیض. : ص340 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : ریةاإلسكند -. ھاني دویدار. / المحل التجاري
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 9773280411ك .م.د.ر

9/01-346-1, 9/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6029
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. ھاني دویدار] / نص مطبوع[الوجیز في العقود التجاریة و العملیات المصرفیة 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 352 -. 2003 ,الجدیدة

609/01-346-1, 609/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6030
 547 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . ھاني دویدار] / نص مطبوع[األوراق التجاریة واإلفالس 

  .سم24; مجلد . : ص
 3166328977ك .م.د.ر

390/01-346-1, 390/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6031
دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي و بعض التشریعات الدولیة و ] : نص مطبوع[عملیات غسیل األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 714 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. ھاني دویدار/ الوطنیة 
 9773284409ك .م.د.ر -. 673-699: ? -?: ???????????? 

926/01-346-1, 926/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6032
/ الشركات التجاریة  -الملكیة التجاریة و الصناعیة  -التنظیم القانوني للتجارة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 936 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . ھاني دویدار
 9789953486642ك .م.د.ر

922/01-346-1, 922/02-346-1 

  ھاني , دویدار  .6033
 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . ھاني دویدار] / نص مطبوع[قانون الطیران التجاري 



  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 536
. 

35/01-341-1, 35/02-341-1 

  ھاني , دویدار  .6034
نحو توحید النظام القانوني ] : نص مطبوع[في المھن الحرة ) GATS( أثر اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات 

. : ص146 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . ھاني دویدار/ للخدمات الرأسمالیة و غیر الرأسمالیة 
  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض

 8043328977ك .م.د.ر - . 142 - 136. ? - ? : ???????????? .

76/01-341-1, 76/02-341-1 

  ھاني دمحم , دویدار  .6035
 - . 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. ھاني دمحم دویدار] / نص مطبوع. [التشریعات السیاحیة

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 136

97/01-343-1, 97/02-343-1 

  ھاني دمحم , دویدار  .6036
 - موجبات التجار القانونیة  - نظریة التاجر  -نظریة األعمال التجاریة ] : نص مطبوع. [التنظیم القانوني للتجارة

. : ص 687 -. 1997, المؤسسة الجامعیة. : مصر -. ھاني دمحم دویدار. / الشركات التجاریة -المؤسسة التجاریة 
 .سم 24; . إیض

8/01-346-1, 8/02-346-1 

  ھاني دمحم , دویدار  .6037
 -. ھاني دمحم دویدار/  LEASING CRéDIT - BAIL] = نص مطبوع. [النظام القانوني للتأجیر التمویلي

 .سم24; . إیض. : ص738 -. 1998, مطبعة اإلشعاع. : اإلسكندریة -. 02.ط

219/01-346-1, 219/02-346-1 

   ھاني دمحم, دویدار  .6038
دراسة في ضوء قانون ] : نص مطبوع. [القانون التجاري بین التنظیم الموضوعي والتنظیم الفئوي للتجارة

. ص139 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. ھاني دمحم دویدار. / 1999لسنة  17التجارة رقم 
  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض: 

 9773280489ك .م.د.ر - . 127-134. : ? -. ?: ???????????? 

10/01-346-1, 10/02-346-1 

  ھاني دمحم , دویدار  .6039
. : بیروت -. ھاني دمحم دویدار. / دراسة في قانون المشروع الرأسمالي] : نص مطبوع. [مبادىء القانون التجاري

 .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 1997, المؤسسة الجامعیة للدراسات

3/01-346-1, 3/02-346-1 

  دمحم , دویدار  .6040
. : ص386 -. 1999, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . دمحم دویدار] / نص مطبوع[اإلقتصاد الدولي 

  ).المكتبة اإلقتصادیة( -. سم24; . إیض
. 



24/01-341-1, 24/02-341-1 

  طلعت , دویدار  .6041
طلعت / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  النظریة العامة للتنفیذ القضائي في

  .سم 24; . إیض. : ص 775 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. دویدار
 9789953486741ك .م.د.ر

343/01-347-1, 343/02-347-1 

  طلعت دمحم , دویدار  .6042
/ لضبط قواعد التأجیل بین قیمة الوقت في الدعوى و الحق في الدفاع  محاولة] : نص مطبوع[تأجیل الدعوى 

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 352 - . 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . طلعت دمحم دویدار
 9770311391ك .م.د.ر - .  341 - 329. : ? -. ?: ???????????? 

281/01-347-1, 281/02-347-1 

  عبد الفتاح , ویدارد  .6043
 - . 1.ط -. مایسة أحمد النیال; عبد الفتاح دویدار] / نص مطبوع[الجرائم والجنایات من المنظور النفسي 

  .25; . إیض. : ص 339 - . 2009, دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :337 - 339. 

577/01-345-1, 577/02-345-1 

   دویدار، ھاني  .6044
ھاني / اإلفالس  -األوراق التجاریة  -العملیات المصرفیة  -العقود التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 968 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. دویدار
 9789953486680ك .م.د.ر

1240/01-346-1, 1240/02-346-1 

  جودر ، ملیكة   .6045
كلیة الحقوق : الجزائر  -. ملیكة جودر] / نص مطبوع[مسؤولیة اإلدارة المحلیة في المحافظة على النظام العام 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 67 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .61 - 63  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-479/01 

  دویفي، نورة   .6046
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. نورة دویفي] / نص مطبوع[آثار عقد إمتیاز استغالل العقار الصناعي 

  .قرص مضغوط . +سم 21× . سم 30; . و 107 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-? :.95 - 103.  

 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-543/01, M. 346-543/02 

والعلوم كلیة الحقوق . : الجزائر - المدیة  -. ]نص مطبوع[دور منظمة األمم المتحدة في مكافحة الفساد   .6047
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 92 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 

 ???????????? :? .- ? : .81 - 88  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر



M. 341-181/01 

كلیة الحقوق . : الجزائر -المدیة  -. ]نص مطبوع[ي مكافحة اإلرھاب دور مجلس األمن الدولي ف  .6048
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 66 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 

 ???????????? :? .- ? : .58 - 62  
 2022/2021) : فارس جامعة یحي( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-176/01 

جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. ]نص مطبوع[دور المسح في تطھیر العقار الفالحي   .6049
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 75 -. 2020/2019, )المدیة

 ??????? :? .- ? : .60 - 64  ???????????? :? . - ? : .65 - 71  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-600/01, M. 346-600/02 

كلیة الحقوق . : الجزائر -المدیة  -. ]نص مطبوع[دور التحكیم في تطویر وتشجیع اإلستثمار األجنبي   .6050
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 85 -. 2022/2021 ,)جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 

 ???????????? :? .- ? : .76 - 81  
) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر
2022/2021 

M. 341-179/01 

كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. ]وعنص مطب[دور القیادة اإلداریة في إتخاذ القرار   .6051
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و58 - . 2013/2012, )الحقوق

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-36/01 

  جورج ، حزبون   .6052
عباس . / تمھید مصادر اإللتزام] : نص مطبوع. [حق الشخصي و تقسیمات العقودمقدمة النظریة العامة لمفھوم ال

سلسلة ( - . سم 24; . إیض. : ص 152 -. 2004, دار وائل. : عمان -. ملكاوي بشار, حزبون جورج; الصراف
  ).3; أعرف عن العلمیة القانونیة 

 9957115294ك .م.د.ر

323/01-346-1, 323/02-346-1 

  خوري ، عمر   .6053
.  2010, دار الكتاب الحدیث. : القاھرة -. 1.ط -. عمر خوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [السیاسة العقابیة

  .سم 24; . إیض. : ص 518 -
 9773502732ك .م.د.ر - . 505 - 467: ?  -? : ???????????? 

888/01-345-1, 888/02-345-1 

  ولیم نجیب , جورج نصار  .6054
: بیروت  -. 01.ط -. ولیم نجیب جورج نصار] / نص مطبوع[مفھوم الجرائم ضد اإلنسانیة في القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص  543 -. 2008, مركز دراسات الوحدة العربیة
 9789953822358ك .م.د.ر - . 520 - 511.: ? -?: ???????????? 



482/01-341-1, 482/02-341-1 

  مر ع, حوري  .6055
 381 -. 2008, منورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . 01.ط -. عمر حوري] / نص مطبوع[القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789953524108ك .م.د.ر - . 2008: جراحة األسنان 

351/01-342-1, 351/02-342-1 

  دوري، یحي أحمد   .6056
, ن- د: الجزائر  -. یحي أحمد دوري] / نص مطبوع[بو سلیماني الواضحات في القناعات و المواقف للشھید دمحم 

  .سم24; . ص80 -. 2005
 غیر منتظمة

4/01 340-99- ع /P 

  حوریة ، مبروكي   .6057
. مبروكي حوریة; عذاوري نوال] / نص مطبوع[الحكم القضائي اإلداري في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

. + سم 31× . سم 21; . و 78 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .63 - 70  ??????? :? . - ? : .74 - 78  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-296/01, M. 343-296/02 

  حوریة ، بوخرص   .6058
 - . بوخرص حوریة; شیخ التھامي سارة] / نص مطبوع[الممارسات التجاریة غیر الشرعیة حمایة المستھلك من 

. + سم 31× . سم 21; . و 111 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? : .99 - 107  ???????????? :? . - ? : .108- 110  
 2017/2016: المدیة : دارة ومالیة إ: ماستر 

M. 658-19/01, M. 658-19/02 

  حوریة ، شالبي   .6059
شالبي ; بوعمرة ملیكة] / نص مطبوع. [األجھزة المسیرة للعقار الصناعي والمنازعات المترتبة عن إستغاللھ 

. + سم30×.سم21;  .و 79 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. حوریة
  .قرص مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .60 - 71  ???????????? :? . - ? : .73 - 75  
 2015/2014. : المدیة: قانون عقاري : ماستر 

M. 346-399/01, M. 346-399/02 

  حوریة، بھیاني   .6060
 - . بھیاني حوریة] / مطبوعنص [أحكام التصرف القانوني للشریك في العقار الشائع في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و62 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
 ???????????? : ?-  ? :59 - 62  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-365/01, M. 346-365/02 



  حوریة، سي یوسف زاھیة   .6061
دراسة مقارنة بأحكام القانوني ] : نص مطبوع[ي في عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري الواف

دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. سي یوسف زاھیة حوریة/ الفرنسي والمصري مدعمة باجتھادات قضائیة فقھیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2015, والنشر والتوزیع

 9789931031116ك .م.د.ر - . 206 - 203. : ? -. ?: ????????????

1555/01-346-1, 1555/02-346-1 

  یوس حسینة   .6062
, ]ن.د. : [المدیة - . یوس حسینة; خدیجة بلحنیش] / نص مطبوع[اكتساب الملكیة العقاریة بالوصیة 

  .سم 21×سم 30; . و 51 - . 2011/2010
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( دكتور یحي فارس جامعة ال: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-46/01 

  یوس، دمحم   .6063
: المدیة  -. دمحم یوس; دمحم زاوي] / نص مطبوع[آلیات الضبط اإلداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري 

  .وطقرص مضغ. + سم 21× .سم 31; . و42 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-304/01 

  یوس، دمحم   .6064
 -. دمحم یوس; رضوان قمانة; أمین بوقدرة] / نص مطبوع[مبدأ الفصل بین السلطات في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و59 -. 2013/2012, )الحقوق كلیة(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-79/01 

  یوس، دمحم   .6065
 -. س، دمحمیو; أمین بوقدرة; رضوان قمانة] / نص مطبوع[مبدأ الفصل بین السلطات في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و59 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-79/01 

  یوسف ، أمیر فرج   .6066
التلقیح الصناعي و تأجیر ] : نص مطبوع[علمیة و األحكام الشرعیة و القانونیة أطفال األنابیب طبقا للحقائق ال

 - . أمیر فرج یوسف....... / األطفال المستنسخین و المعدلین و المھندسین وراثیا -األرحام و األجنة المجمدة 
  .سم24; . إیض. : ص335 - . 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 

 9789773279444ك .م.د.ر - .  332: .?:??????????? 

185/01-344-1, 185/02-344-1 

  یوسف ، أمیر فرج   .6067
الجریمة المنظمة وعالقتھا باإلتجار بالبشر وتھریب المھاجرین غیر الشرعیین و الجھود الدولیة و المحلیة 



. إیض. : ص 822 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. أمیر فرج یوسف] / نص مطبوع[لمكافحتھا 
  .سم 24; 
 9789777530101ك .م.د.ر -. 

846/01-341-1, 846/02-341-1 

  یوسف ، أمیر فرج   .6068
] نص مطبوع. [الجریمة اإللكترونیة والمعلوماتیة والجھود الدولیة والمحلیة لمكافحة جرائم الكمبیوتر واألنترنت

  .سم 24; . إیض. : ص 490 -. 2011, تبة الوفاء القانونیةمك. : اإلسكندریة - . 1.ط - . أمیر فرج یوسف/ 
 9789773278545ك .م.د.ر - . 490 - 489: ?  -? : ???????????? 

894/01-345-1, 894/02-345-1 

  یوسف ، أمیر فرج   .6069
تأجیر :  ]نص مطبوع[أطفال األنابیب و التلقیح الصناعي طبقا للحقائق العلمیة و األحكام الشرعیة و القانونیة 

, دار الكتاب الحدیث: اإلسكندریة  -. أمیر فرج یوسف.......... / األطفال المستنسخون -األجنة المجمدة  -األرحام 
  ).موسوعة القانون الجنائي و األدلة الجنائیة( - . سم24; . إیض. : إیض -. 2012

 ص239ك .م.د.ر -.  237. : ?: ???????????? 

204/01-344-1, 204/02-344-1 

  . یوسف ، أمیر فرج  .6070
دار . : اإلسكندریة -. یوسف. أمیر فرج/  E.COMMERCE] = نص مطبوع. [التجارة اإللكترونیة

  .سم 24; . إیض. : ص 756 -. 2008, .المطبوعات الجامعیة
 ??????? :? .- ? : .383 - 643 . ???????????? :? .- ? : .748  - 751. 

199/01-343-1, 199/02-343-1 

  یوسف ، بوشاقور رحماني   .6071
كلیة ( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . بوشاقور رحماني یوسف] / نص مطبوع. [مسؤولیة ناظر الوقف 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم12; . و 64 - . 2015/2014, ).الحقوق
 ???????????? :? .- ? : .54 - 59  

 2015/2014: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-421/01, M. 346-421/02 

  یوسف ، یوسف حسن   .6072
حمایة األطفال في ] : نص مطبوع[جریمة إستغالل األطفال و حمایتھم في القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة 

المركز القومي : القاھرة  -. یوسف حسن یوسف......... / ضوء قواعد و مبادئ القانون الدولي اإلنساني 
  .سم24; . إیض. : ص375 -. 2013, ات القانونیةلإلصدار

 9789776223363ك .م.د.ر - .  361 - 347. : ? -. ?: ???????????? 

964/01-341-1, 964/02-341-1 

  یوسف ، یوسف حسن   .6073
 -مصادر الشرعیة الدولیة  -التنظیم الدولي ] : نص مطبوع[المنظمات و المنازعات في القانون الدولي 

المركز القومي لإلصدارات : القاھرة  -. یوسف حسن یوسف...... / ة الدولیة للمنظمات الدولیة المسؤولی
  .سم24; . إیض. : ص505 -. 2013, القانونیة

 9789776223493ك .م.د.ر - .  487 - 486. : ? -. ?: ???????????? 



983/01-341-1, 983/02-341-1 

  یوسف ، زیتوني   .6074
جامعة : المدیة  -. زیتوني یوسف; مكید إمامة] / نص مطبوع[لنزاھة اإلنتخابات في الجزائر الضمانات القانونیة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 97 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .87 - 92  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-236/01, M. 343-236/02 

  مي موسى , یوسف موسى  .6075
 - . 1.ط -. مي موسى یوسف موسى/ طبیعة األنا األعلى لدى الحدث البغي ] : نص مطبوع[جنوح األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص260 -. 2009, شركة نوابغ الفكر: القاھرة 
 9789776305342ك .م.د.ر - . 260 - 254: ?  -? : ???????????? 

691/01-345-1, 691/02-345-1 

  دمحم خلیل , یوسف أبو بكر  .6076
مجد المؤسسة : بیروت  - . دمحم خلیل یوسف أبو بكر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حق المؤلف في القانون 

  .سم24; غالف ملون : ص 430 -. 2008, الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 5994639953ك .م.د.ر -. 423 -417?:???????????? 

881/01-346-1, 881/02-346-1 

  یوسف إبراھیم ھالل   .6077
كیفیة رفعھا و إجراءاتھا علما  -شرح الدعوى الدستوریة : الموسوعة الكاملة في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا 

یوسف ] / نص مطبوع[الثالث  الجزء:  2006وعمال مع جمیع أحكام المحكمة الدستوریة منذ نشأتھا وحتى عام 
  .سم 24; . إیض. : ص 1120 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. إبراھیم ھالل

 8019438977ك .م.د.ر

17.3/01-348-1, 17.3/02-348-1 

  یوسف إبراھیم، ھالل   .6078
كیفیة رفعھا و إجراءاتھا علما  -ریة شرح الدعوى الدستو: الموسوعة الكاملة في أحكام المحكمة الدستوریة العلیا 

ھالل ] / نص مطبوع[الجزء الثاني :  2006وعمال مع جمیع أحكام المحكمة الدستوریة منذ نشأتھا وحتى عام 
  .سم 24; . إیض. : ص 1348 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. یوسف إبراھیم

 8019438977ك .م.د.ر

17.2/01-348-1, 17.2/02-348-1 

  یوسف إبراھیم، ھالل   .6079
كیفیة رفعھا و إجراءاتھا علما  -شرح الدعوى الدستوریة : الموسوعة الكاملة في أحكام المحكمة الدستوریة 

ھالل ] / نص مطبوع[الجزء الرابع :  2006وعمال مع جمیع أحكام المحكمة الدستوریة منذ نشأتھا وحتى عام 
  .سم 24; . إیض. : ص 864 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. یوسف إبراھیم

 8019438977ك .م.د.ر

17.4/01-348-1, 17.4/02-348-1 



  یوسف مقابلة ، حسن   .6080
 The role of public= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دور اإلدعاء العام في تحقیق الشرعیة الجزائیة 

prosecution in achieving the penal legality : A comparative study  /حسن یوسف مقابلة .- 
  .سم24; . إیض. : ص663 -. 2014, دار الثقافة: عمان 

 9789957168353ك .م.د.ر - . 663 - 627. : ? -. ?: ??????????? 

950/01-345-1, 950/02-345-1 

  یوسف المناصر ، منیر   .6081
نص [المحكم في اإلثبات في خصومة التحكیم التجاري الدولي  التزامات وسلطات, مجموعة الرسائل الجامعیة

 Obligations and authorities of arbitratorsln the disputes of= دراسة مقارنة ] : مطبوع
international commercial arbitration in establishing proofs - comparative study  / منیر

 -. 2016, دار الثقافة للنشر والتوزیع: الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع  :عمان  - . 1.ط -. یوسف المناصر
  .سم 25; . إیض. : ص 591

  9789957169213ك .م.د.ر - . 591 - 549. : ? -. ?: ???????????? 
 مجموعة الرسائل الجامعیة: محتوي في 

1501/01-346-1, 1501/02-346-1 

  یوسف التومي، ملیكة   .6082
, ملیكة یوسف التومي] / نص مطبوع[ 12-15ة الجنائیة للطفل الضحیة و الطفل المجرم في ظل قانون الحمای

. و69 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -. فوزیة الرحماني
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض: 

????????????:?.-  ?:59-64  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-257/01 

  محمود األمیر , یوسف الصادق  .6083
محمود / وأثره على حكم القاضي في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ] : نص مطبوع[الرجوع عن الشھادة 

  .25; . إیض. : ص 552 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: . م. د -. األمیر یوسف الصادق
 9774220676ك .م.د.ر - . 529 - 499: ? -? : ????????????

680/01-347-1 

  یوسف الزین ، شریفة   .6084
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . شریفة یوسف الزین] / نص مطبوع[إستغالل العقارات الوقفیة الموجھة لالستثمار 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 307 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( لوم السیاسیة الحقوق والع
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .276 - 298.  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-67/01, T. 346-67/02 

  ف الزین، شریفة یوس  .6085
جامعة . : المدیة - . شریفة یوسف الزین; فلة شیباوي] / نص مطبوع[الغبن في بیع العقار في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21× .سم 30; . و 75 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(ارس جامعة الدكتور یحي ف: القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-314/01 

  یوسف القواسمي ، أمل   .6086
 -. 01.ط - . أمل یوسف القواسمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اآلثار الشرعیة و القانونیة للضرر المعنوي 

  .سم24; . إیض. : ص184 -. 2014, دار النفائس: عمان 
 9789957801328ك .م.د.ر - .  179 - 163. : ? -. ?: ??????????? 

1254/01-346-1, 1254/02-346-1 

  باسیل , یوسف بجك  .6087
خلدون حسن , باسیل یوسف بجك/ عوامل الثبات و أسس التغییر ] : نص مطبوع[الدستور في الوطن العربي 

. إیض:  .ص172 - . 2006, مركز دراسات الوحدةالعربیة: بیروت  - . 1.ط - . رشید عمارة یاس الزیدي, النقیب
  ).47; كتاب المستقبل العربي ( -. سم24; 
 9044829953ك .م.د.ر

306/01-342-1, 306/02-342-1 

  جاد , یوسف خلیل  .6088
المیدان،المعیار و اإلجتھادات الحدیثة المدنیة ، الجزائیة ، ] : نص مطبوع. [مضار الجوار غیر المألوفة

. بیروت -. 1.ط - . جاد یوسف خلیل/  Trouble anormeaux de voisinage). = دراسة مقارنة(واإلداریة 
 .سم 24; . إیض. : ص 512 -. 2006, دار العدالة للطبع والنشر: 

82/01-344-1, 82/02-344-1 

  أحمد علي , یوسف جرادات  .6089
وسف أحمد علي ی/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة تنفیذ األحكام القضائیة المدنیة في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; مجلد . : ص 432 -. 2006, دار النفائس: عمان  -. 1.ط - . جرادات
 ???????????? :?- ? :405-416 

423/01-347-1, 423/02-347-1 

  یوسف حسن ، یوسف   .6090
منشأة : االسكندریة  -. یوسف یوسف حسن] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم الدولیة 

  .سم24; . إیض - .). ت. د(, ارفالمع
 9789770318890ك .م.د.ر - .  339 - 335. : ? -. ?: ??????????? 

760/01-341-1, 760/02-341-1 

  یوسف حسن ، یوسف   .6091
 -المرأة في القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي ] : نص مطبوع[حقوق المرأة في القانون الدولي و الشریعة 

, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. یوسف یوسف حسن..... / ظل حقوق اإلنسان المرأة في 
  .سم24; . إیض. : ص473 -. 2013

 9789776223486ك .م.د.ر

883/01-341-1, 883/02-341-1 

  یوسف حسن ، یوسف   .6092
مركز . : عمان -. 1.ط -. سنیوسف یوسف ح] / نص مطبوع[اإلتفاقیات والمعاھدات في ضوء القانون الدولي 

  .سم 25; . إیض. : ص 730 - . 2017, الكتاب األكادیمي
 9789957352035ك .م.د.ر



1171/01-341-1, 1171/02-341-1 

  لینا إبراھیم , یوسف حسان  .6093
 .لینا إبراھیم یوسف حسان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التوثیق اإللكتروني و مسؤولیة الجھات المختصة بھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 -. 2009, دار الرایة للنشر و التوزیع: عمان  - . 1.ط -
 8484999957978ك .م.د.ر -. 177-279: ? -?: ???????  281-286: ? -?: ???????????? 

891/01-346-1, 891/02-346-1 

  یوسف غنایم، مدحت أحمد   .6094
إنشاء  - نشأة الرقابة البرلمانیة ] : نص مطبوع[النظام البرلماني  وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في

: القاھرة  -. مدحت أحمد یوسف غنایم................... / النظام في عھد الخدیوي توفیق  - المجلس الشورى 
  .سم 24; . إیض. : ص506 -. 2010, المركز القومي لإلصدارات القانونیة

 9789776364218ك .م.د.ر -. 498 -483.:? ? : ????????????

543/01-342-1, 543/02-342-1 

  یوسف غنایم، مدحت أحمد   .6095
 - . مدحت أحمد یوسف غنایم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لغرامة التأخیر في العقود اإلداریة 

  .سم 24; . ضإی. : ص 170 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط
 9789776223011ك .م.د.ر - . 161 - 155.: ? -. ?: ????????????

551/01-342-1, 551/02-342-1 

  طارق صالح , یوسف عزام  .6096
طارق صالح / في إثبات الحقوق والجرائم ] : نص مطبوع[أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم 

  .24; . إیض. : ص 239 -. 2009, س للنشر والتوزیعدار النفائ: األردن  -. 1.ط -. یوسف عزام
 9789957477462ك .م.د.ر - . 231 - 207: ? - ? : ???????. 206 - 199: ? -? : ????????????

692/01-345-1, 692/02-345-1 

  یوسف عزام، طارق صالح   .6097
طارق / المي والقانون المدني دراسة مقارنة بین الفقھ اإلس] : نص مطبوع[أثر العیب في المعامالت المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 - . 2008, دار النفائس للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط - . صالح یوسف عزام
?????? ?????? : ? - ? :.143 - 153. 

1212/01-346-1, 1212/02-346-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6098
ن المدني وما جاء بالمذكرة اإلیضاحیة للمشروع التمھیدى المسئولیة المدنیة و التعویض عنھا طبقا ألحكام القانو

 -. أمیر فرج یوسف] / نص مطبوع[ 2005للقانون المدني و المبادئ المستقرة لدى محكمة النقض حتى عام 
 .سم24; . ص747 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 

628/01-346-1, 628/02-346-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6099
تعریفھا و أنواعھا و تطورھا و أھمیتھا في مجال التجارة ] : نص مطبوع[طاقات اإلئتمان و الحمایة الجنائیة لھا ب

; غالف ملون . : ص 476 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة: القاھرة  -. أمیر فرج یوسف/ اإللكترونیة 
  .سم24

 ???????????? : ?. ? :469 - 472 



764/01-346-1, 764/02-346-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6100
: اإلسكندریة  -. أمیر فرج یوسف] / نص مطبوع[الدفاع عن المتھم باإلصالة أو بالوكالة وجزاء اإلخالل بھ 

 .سم 24; . إیض. : ص 544 -. 2008, المكتب الجامعي الحدیث

606/01-347-1, 606/02-347-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6101
المحكمة الجنائیة الدولیة والطابع القانوني لھا و نشوء عناصر فوق الوطنیة في القضاء الجنائي الدولي طبقا 

منشاة : اإلسكنریة  - . أمیر فرج یوسف/  international criminal court] = نص مطبوع.......... [
  .سم 25; . إیض. : ص 834 -. 2008, المعارف

 7162603977978ك .م.د.ر

557/01-341-1, 557/02-341-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6102
] / نص مطبوع.... [موسوعة حمایة الملكیة الفكریة من الناحیة األدبیة والفنیة والصناعیة طبقا لكافة اإلتفاقیات

  .سم 24; . إیض. : ص 1315 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . أمیر فرج یوسف
 ???????????? : ?: 1309 

1032/01-346-1, 1032/02-346-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6103
طبقا لنظام روما األساسي وألحكام مجلس األمن مع ] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة ومشكلة دارفور 

 دار المطبوعات: اإلسكندریة  -. أمیر فرج یوسف... / بیان موقف الوالیات المتحدة وجامعة الدول العربیة
  .سم 24; . إیض. : ص 561 -. 2009, الجامعیة

 ??????? : ? -  ? :540 - 559 

612/01-341-1, 612/02-341-1 

  أمیر فرج , یوسف  .6104
. أمیر فرج یوسف.... / زرع ونقل األعضاء والدم والعالج بالخالیا الجذعیة] : نص مطبوع. [الموت اإلكلینیكي

  .سم 24; . إیض. : ص 387 -. 2011, یةدار المطبوعات الجامع. : اإلسكندریة -
 ???????????? :? .- ? : .383 - 384. 

169/01-344-1, 169/02-344-1 

  أمیرفرج , یوسف  .6105
 592 -. 2008, دم ج: اإلسكندریة  - . أمیرفرج یوسف] / نص مطبوع[الجرائم المعلوماتیة على شبكة األنترنت 

 .سم25; إیض  -غالف ملون و مصور . : ص

574/01-345-1, 574/02-345-1 

  أحمد , یوسف  .6106
وفقا ألحدث أحكام المحكمة اإلداریة العلیا وفتاوى وأحكام ] : نص مطبوع[قضاء اإللغاء أمام مجلس الدولة 

 264 -. 2002, المكتب الفني لإلصداراتالقانونیة: مصر  -. عزت أحمد یوسف, أحمد یوسف/ مجلس الدولة 
  .سم 24; . إیض. : ص
?? ?????????? :? : .254 . 



173/01-347-1, 173/02-347-1 

  أحمد , یوسف  .6107
وفقا ألحدث أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستوریة العلیا و ] : نص مطبوع[قانون الطوارئ و أمن الدولة 
, قانونیةالمكتب الفنى لإلصدرات ال) : م.د( -. عزت أحمد یوسف, أحمد یوسف/ أحكام و فتاوى مجلس الدولة 

  .سم24; . إیض. : ص 276 -.). ت.د(
 ???????????? :? :.269 . 

196/01-342-1, 196/02-342-1 

  مصطفى , یوسف  .6108
دار النھضة العربیة : القاھرة  - . مصطفى یوسف] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمتھم في مرحلة التحقیق 

 .سم24; مصور غالف ملون و . : ص 118 -. 2007, للنشر والتوزیع

540/01-345-1, 540/02-345-1 

  مصطفى , یوسف  .6109
. 2009, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. مصطفى یوسف] / نص مطبوع[اإلدانة والبراءة في تزویر المحررات 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -
 9773862097ك .م.د.ر

597/01-347-1, 597/02-347-1 

  مصطفى السید , یوسف  .6110
, عالم الكتب للنشر والتوزیع: القاھرة  -. مصطفى السید یوسف] / نص مطبوع[صیانة المخطوطات علما وعمال 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2002
 9772322757ك .م.د.ر - . 234 - 231. : ? -? : ???????????? 

61/01-020-1 

  بشیر شریف , یوسف  .6111
دار البدایة ناشرون : عمان  -. 1.ط -. بشیر شریف یوسف] / مطبوعنص [نزع الجنسیة بین الواقع والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2011, وموزعون
 9789957820688ك .م.د.ر -. 290 -  185: ?  -? : ????? 

672/01-341-1, 672/02-341-1 

  بشیر شریف , یوسف  .6112
: عمان  -. 1.ط - . بشیر شریف یوسف] / طبوعنص م[المنظمات غیر الحكومیة بین القانون الدولي والوطني 

  .سم 25; . إیض. : ص 320 -. 2011, دار البدایة ناشرون وموزعون
 9789957820664ك .م.د.ر

660/01-341-1, 660/02-341-1 

  دالندة , یوسف  .6113
الشخصیة و  بأحدث مباديء و إجتھھادات المحكمة العلیا في مادتي االحوال] : نص مطبوع[قانون األسرة مدعم 

  .سم23; . ص  183 -. 2003, دار ھومة: الجزائر  -. دالندة یوسف/ المیراث 
 0543669961ك .م.د.ر -. 175 - 167: . ?.? : ?????? 

503/01-346-1, 503/02-346-1 



  جوزیف نسیم , یوسف  .6114
: اإلسكندریة  -. إبراھیم خمیس إبراھیم, جوزیف نسیم یوسف] / نص مطبوع[ومناھج البحث  المكتبة التاریخیة

  .سم 24; . إیض. : ص 318 -. 2005, دار المعرفة الجامعیة
 ???????????? :?- ? : .289 - 313 

50/01-001.4-1 

  یوسف حسن , یوسف  .6115
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. یوسف حسن یوسف] / نص مطبوع[القانون الجنائي الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 391 -. 2011
 9789773277782ك .م.د.ر - . 389 - 387: ? -? : ????????????

736/01-341-1, 736/02-341-1 

  خالد حمدي , یوسف  .6116
د و القانون المدني وعقد مقارنة شرح أحكام الشیك و إیصال األمانةفي ظل قانون العقوبات و قانون التجارة الجدی

 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. خالد حمدي یوسف] / نص مطبوع[بینھم والمبادئ ا لتي إستقرت علیھا 
  .سم24; . ص  148

 ???????????? :? .? . :145- 146  
 3049386977ك .م.د.ر - . 2005: ل م د دكتوراه  -

617/01-346-1, 617/02-346-1 

  سنیة أحمد , یوسف  .6117
سنیة . / دراسة تأصیلیة لمستندات الملف الضریبي وإجراءاتھ] : نص مطبوع. [اإلطار القانوني للملف الضریبي

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 185 - . 2004, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . أحمد یوسف
 9096328977ك .م.د.ر - . 183-184: ? -? : ???????????? 

42/01-343-1, 42/02-343-1 

  سنیة أحمد , یوسف  .6118
دار . : اإلسكندریة -. سنیة أحمد یوسف] / نص مطبوع. [حمایة الحیازة بین النیابة العامة والقضاء المستعجل

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص136 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر
 ???????????? :?. - ? : .129- 133 

106/01-346-1, 106/02-346-1 

  یوسف، أمیر فرج   .6119
نص [التوقیع اإللكتروني والحجیة القانونیة للتوقیع اإللكتروني في كافة المعمالت اإللكترونیة : الجدید في 

التوقیع  -قمي التوقیع الر -إثباتھ  -ممیزاتھ  -كیفیة تفعیلھ  -أحكامھ  -تعریفھ و شروطھ : ویتضمن] : مطبوع
. 1.ط -. أمیر فرج یوسف/  Electronic Signature... = البصمة الوراثیة -توقیعك الیدوي  - الیدوي الرقمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 587 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -
 9789773278538ك .م.د.ر -. 584 - 583.: ? -? : ????????????. 581 - 544.: ? -? : ?????

824/01-347-1, 824/02-347-1 

  یوسف، أمیر فرج   .6120
. أمیر فرج یوسف] / نص مطبوع[الھجرة غیر الشرعیة طبقا للواقع والقانون والمواثیق والبروتوكوالت الدولیة 

موسوعة القانون الجنائي ( - . سم 24; . إیض. : ص 123 -. 2011, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . 1.ط -



  ).واألدلة الجنائیة
 9789773503988ك .م.د.ر - .  121.: ?: ????????????

890/01-341-1, 890/02-341-1 

  یوسف، أمیر فرج   .6121
 -. أمیر فرج یوسف] / نص مطبوع[القبض و التفتیش وفقا لقانون اإلجراءات الجنائیة و أحكام محكمة النقض 

  .سم 24; . إیض. : ص 479 -  .2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789773279884ك .م.د.ر - . 477-479.:? -.? : ????????????

1003/01-345-1, 1003/02-345-1 

  یوسف، إبراھیم السید   .6122
 Principles of legal translation - legalese= اللغة القانونیة ] : نص مطبوع[أساسیات الترجمة القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 408 -. 2017, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 1.ط -. سفإبراھیم السید یو/ 
 9789773507541ك .م.د.ر -. 405.: ? -. ?: ????????????

207/01-340-1, 207/02-340-1 

  یوسف، دمحم صافي   .6123
. دمحم صافي یوسف/ بیئة دراسة في إطار القانون الدولي لل] : نص مطبوع[مبدأ اإلحتیاط لوقوع األضرار البیئیة 

  .سم 24; . ص 205 -. 2007, دار النھضة العربیة. : القاھرة -
 9770452173ك .م.د.ر - . 200 - 185.: ? -. ?: ????????????

1-341-1246/01 

  یوسف، یوسف حسن   .6124
المكتب :  ]م.د[ -. یوسف حسن یوسف] / نص مطبوع[الدولة وسیادتھا وفق معایر القانون الدولي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 219 -. 2014, الجامعي الحدیث
 9774383953ك .م.د.ر -. 209-211.: ?-.?: ????????????

578/01-342-1, 578/02-342-1 

  یوسف، یوسف حسن   .6125
: اإلسكندریة  -. یوسف حسن یوسف] / نص مطبوع[حقوق األقلیات في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 316 -. 2014, تب الجامعي الحدیثالمك
 9789774383984ك .م.د.ر - . 310 -301.: ? -.?: ????????????

993/01-341-1, 993/02-341-1 

  یوسف، یوسف حسن   .6126
 - . یوسف حسن یوسف] / نص مطبوع[حقوق السجناء و المعتقلین في القوانین الدولیة و القانون اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: ة القاھر
 9789777610551ك .م.د.ر - . 379-380.: ? - .?: ?????????????

1017/01-341-1, 1017/02-341-1 

  یوسف، یوسف حسن   .6127
 -تنفیذ األحكام دولیا التعاون في ] : نص مطبوع[حقوق تبادل المسجونین بین الدول وفق االتفاقیات الدولیة 

المركز القومي : القاھرة  -. یوسف حسن یوسف........ / العقوبات التكمیلیةو الجزاءات -العقوبات األصلیة 



  .سم24; . إیض. : ص402 -. 2015, لإلصدارات القانونیة
 9789777610506ك .م.د.ر - .  386 - 377. : ?. ?: ???????????? 

1071/01-341-1, 1071/02-341-1 

  یوسف، یوسف حسن   .6128
خطوات فحص  -األدلة الجنائیة في مسرح الجریمة ] : نص مطبوع[طرق و معاییر البحث الجنائي الدولي 

, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 01.ط -. یوسف حسن یوسف.......... / مسرح الجریمة 
  .سم24; . إیض. : ص356 -. 2014

 9789776223974ك .م.د.ر - .  344 - 342.: ?.?: ????????? ???

1068/01-341-1, 1068/02-341-1 

  یوسف، یوسف حسن   .6129
النزاعات  - مفھوم القانون الدولي اإلنساني و تطوره التاریخي ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان و المواثیق الدولیة 

. 2011, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 01.ط -. یوسف حسن یوسف........ / الدولیة المسلحة
  .سم24; . إیض. : ص548 -
 9776264314ك .م.د.ر

1086/01-341-1, 1086/02-341-1 

  یوسف، یوسف حسن   .6130
اإلبادة الجماعیة ] : نص مطبوع[المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب والتطھیر العرقي وجرائم اإلبادة 

: القاھرة  -. 1.ط -. یوسف حسن یوسف... / عدم تقادم الجرائم الدولیة -جرائم الحرب  -ائم ضد اإلنسانیة الجر -
  .سم 24; . إیض. : ص 762 -. 2011, المركز القومي لإلصدارات القانونیة

 9776264426ك .م.د.ر - . 751 - 744.: ? -. ?: ????????????

1044/01-341-1, 1044/02-341-1 

  وسف، حسن یوسف ی  .6131
المركز : القاھرة  -. حسن یوسف یوسف] / نص مطبوع[نظام الحكم بین القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 308 -. 2013, القومي لإلصدارات القانونیة
 9789776223561ك .م.د.ر - .  289 - 287.: ? - ? : ????????????.

843/01-341-1, 843/02-341-1 

  یوسف، حسن یوسف   .6132
: القاھرة  -. 1.ط -. حسن یوسف یوسف] / نص مطبوع[التحكیم الدولي بین القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة
 9789776223370ك .م.د.ر -. 363 -  344.: ? -? : ?????.

841/01-341-1, 841/02-341-1 

  یوسف، سعیدي   .6133
جامعة یحي فارس : المدیة  - . سعیدي یوسف; ممي حمزة] / نص مطبوع[تنظیم مھنة المحاماة في القانون الجدید 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و100 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ??????? :? .- ? :.59 - 93  ???????????? :? .- ? :.95 - 96  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-230/01, M. 343-230/02 



  یوسف، كرولین   .6134
 -. أحمد سمیر الحمداني, كرولین یوسف] / نص مطبوع[تجارة األسلحة وأثرھا في إنتھاكات حقوق اإلنسان 

  .سم 24 ;. إیض. : ص 206 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: صیدا  -. 1.ط
 9789953578057ك .م.د.ر - .  198 - 183.: ? -. ?: ????????????

970/01-341-1, 970/02-341-1 

  یوسف، عبد الصمد دمحم   .6135
اإلسكندریة  -. 01.ط -. عبد الصمد دمحم یوسف] / نص مطبوع[أحكام القرعة في میزان الفقھ اإلسالمي و القانون 

  .سم24; . إیض. : ص156 -  .2015, مكتبة الوفاء القانونیة: 
 9789777530859ك .م.د.ر

939/01-347-1, 939/02-347-1 

  یوسف،یوسف حسن   .6136
: القاھرة  -. یوسف حسن یوسف] / نص مطبوع[النقل و الشحن و التامین البحري في ضوء القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : س 381 -. 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة
 9789774223530ك .م.د.ر

847/01-341-1, 847/02-341-1 

  یوسفي ، راضیة   .6137
. : الجزائر - المدیة  - . راضیة یوسفي] / نص مطبوع[النظام القانوني لصیانة السكنات المؤجرة والمحافظة علیھا 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 67 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .59 - 62  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-648/01 

  یوسفي ، رباب   .6138
كلیة (الدكتور یحي فارسجامعة : المدیة  -. رباب یوسفي] / نص مطبوع[النظام القانوني لسكن الترقوي المدعم 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و101 - . 2013/2012, )الحقوق
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-232/01, M. 346-232/02 

  یوسفي ، عائشة   .6139
. عائشة یوسفي] / نص مطبوع[ومیة في ظل القانون األساسي للوظیفة العمومیة تقییم الموظف في اإلدارات العم

. سم 31×.سم 21; . إیض. : و 105 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -
  .قرص مضغوط+ 

 2020/2019:  )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-391/01, M. 343-391/02 

  موریس , دوفرجیھ  .6140
جورج ; موریس دوفرجیھ/ األنظمة السیاسیة الكبرى ] : نص مطبوع[المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 482 -. 1992, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت  -. 1.ط -. سعد
. 



46/01-342-1, 46/02-342-1 

  حمد الدھان، عقیل فاضل   .6141
عقیل فاضل / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[تبعیة التأمینات لإللتزام األصلي في القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 263 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. ط - . حمد الدھان
 9786144012338ك .م.د.ر - . 258 - 249.: ? -? : ????????????

1233/01-346-1, 1233/02-346-1 

  عبد العزیز سلیمان , حمد الحوشان  .6142
عبد العزیز سلیمان حمد / دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ] : نص مطبوع[تجاوز حق الدفاع الشرعي 

  .سم 25; . إیض. : ص 696 -. 2011, لبي الحقوقیةمنشورات الح: بیروت  -. 1.ط -. الحوشان
 9786144010563ك .م.د.ر - . 672 - 639: ?  -? : ???????????? 

736/01-345-1, 736/02-345-1 

  ساجر ناصر , حمد الجبوري  .6143
 At tasri al islami wal] = نص مطبوع[التشریع اإلسالمي و الغزو القانوني الغربي للبالد اإلسالمیة 
gazw al quanuni al garbi lil bilad al islamiyah  /بیروت  -. 01.ط -. ساجر ناصر حمد الجبوري :

  .سم 24; غالف ملون . : ص 464 -. 2005, دار الكتب العلمیة
 4496474512ك .م.د.ر -. 427-459: ?-?: ???????????? 

90/01-340-1, 90/02-340-1 

  ساجر ناصر , حمد الجبوري  .6144
 - . 1. ط  -. ساجر ناصر حمد الجبوري] / نص مطبوع[اإلنسان السیاسیة في اإلسالم و النظم العالمیة حقوق 

  .سم24; . إیض. : ص 416 -. 2005, دار الكتب العلمیة: بیروت 
 9782745148524ك .م.د.ر -. 388-413: ? -?: ????????????

319/01-341-1, 319/02-341-1 

  حمد الطراونة، بسام   .6145
عمان  -. 1.ط - . بسام حمد الطراونة; باسم دمحم ملحم/ الشركات التجاریة ] : نص مطبوع[شرح القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 599 -. 2012, دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: 
???????????? :? .- ? :.593 - 597. 

1418/01-346-1, 1418/02-346-1 

  صالح أنور حمد عبد هللا ،   .6146
صالح أنور حمد / دراسة تحلیلیة و مقارنة ] : نص مطبوع[المشاكل القانونیة للمیاه الدولیة و تسویة منازعاتھا 

  .سم 24; . ص 267 -. 2015, منشورات زین الحقوقیة: لبنان  -. عبد هللا
 9786144360606ك .م.د.ر - . 260 -251.: ? -.?: ????????????

1082/01-341-1, 1082/02-341-1 

  فیدا نجیب , حمد  .6147
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . فیدا نجیب حمد] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 232 -. 2006, الحلبي الحقوقیة
 9799953462287ك .م.د.ر -. 213-217: ? -?: ???????  219-223: ? -?: ???????????? 



469/01-341-1, 469/02-341-1 

  خلیل ، دمحم   .6148
كلیة : الجزائر  -. دمحم خلیل; زكریاء سعیدي] / نص مطبوع[حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي العام 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 88 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ????????????: ? .- ? : .86 - 89  
 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-137/01, M. 341-137/02 

  خلیل ، نجاة   .6149
 - . یلنجاة خل; عقیلة طوماش] / نص مطبوع[دور األمم المتحدة في مكافحة النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

. سم 31× . سم 21; . إیض. : و 62 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط+ 

 ???????????? :? .- ? : .55 - 60  
 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیایة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-135/01, M. 341-135/02 

  خلیل ھندى، أحمد حلمى   .6150
دار : اإلسكندریة  -. أحمد حلمى خلیل ھندى] / نص مطبوع[عقود اإلمتیاز البترولیة وأسلوب حل منازعاتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 767 -). ت.د(, الفتح للطباعة والنشر
 9789776442009ك .م.د.ر - . 748 - 723.: ? -. ?: ????????????

941/01-347-1, 941/02-347-1 

  جمیل الحشیمي، لینا   .6151
في القانوناللبناني والقانون المصري والقانون (دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[بیع العقارات تحت اإلنشاء 

 25; . إیض. : ص 318 -. 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . 1.ط -. لینا جمیل الحشیمي) / الفرنسي
  .سم
 9786144231906ك .م.د.ر - . 314 - 306.: ? -. ?: ?????. 296-304.: ? -. ?: ????????????

1416/01-346-1, 1416/02-346-1 

  خلیل الشرفي ، فاطمة الزھراء   .6152
] نص مطبوع[اآللیات واألسالیب المتحدثة إلعادة التربیة واإلدماج اإلجتماعي للمحبوسین في التشریع الجزائري 

, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. فاطمة الزھراء خلیل الشرفي; ونادي فایزة/ 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و99 - . 2018/2017

 ???????????? :? .- ? : .91 - 97  
 2018/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-99/01, M. 345-99/02 

  خلیل الشرفي، یسمینة   .6153
المدیة  -. یسمینة خلیل الشرفي; سمیرة حاب هللا] / نص مطبوع[ضمانات المتھم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة 

قرص . + سم30×.سم21; . و97 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.87 - 94  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-53/01, M. 345-53/02 

  دمحم خلیل , خلیل الطعاني  .6154
دمحم خلیل خلیل / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سلطة القاضي في توجیھ سیر إجراءات الخصومة المدنیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2009, وزیع والطباعةدار المسیرة للنشر والت: عمان  -. 1.ط -. الطعاني

638/01-347-1, 638/02-347-1 

  أشرف دمحم , خلیل حماد  .6155
 -. 1.ط -. أشرف دمحم خلیل حماد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحكیم في المنازعات اإلداریة وأثاره القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 405 -. 2010, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9773790765ك .م.د.ر - . 398 - 367: ?  -? : ???????????? 

673/01-347-1, 673/02-347-1 

  أشرف دمحم , خلیل حماد  .6156
أشرف دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة القرارات اإلداریة القابلة لإلنفصال في مجال العقود اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2010, دار الفكر الجامعي: یة اإلسكندر -. 1.ط - . خلیل حماد
 9773790754ك .م.د.ر - .  201 - 191.: ? -. ?: ???????????? 

396/01-342-1, 396/02-342-1 

  خلیل شرفي، سلمى   .6157
سلمى / ي دراسة مقارنة بین أحكام الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني الجزائر] : نص مطبوع[إلتزامات الجوار 

. سم 30; . و 60 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . خلیل شرفي
  .قرص مضغوط. + سم 21× 

???????????? :? .-? :.55 - 57.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-531/01, M. 346-531/02 

  حلیم غازي ، ھیثم   .6158
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. ھیثم حلیم غازي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سلطات اإلدارة في العقود 

  .إیض; . إیض. : ص231 -. 2014
 9789773791087ك .م.د.ر -.  227- 177. : ? -. ?: ??????? 

507/01-342-1, 507/02-342-1 

  أحمد , خلیل  .6159
. إیض. : ص 110 - . 1993, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . أحمد خلیل] / نص مطبوع[جرائم الزنا 

 .سم 24; 

163/01-345-1, 163/02-345-1 

  أحمد , خلیل  .6160
 2000لسنة) 1(رقم خصوصیات التقاضي في مسائل األحوال الشخصیة المتعلقة بالوالیة على النفس وفقا للقانون

المكتبة ( - . سم24; . ص239 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. أحمد خلیل] / نص مطبوع[
  ).القانونیة

 ??????????? : ? ? :.232  - 234 



577/01-346-1, 577/02-346-1 

  أحمد , خلیل  .6161
أحمد ) / ستقالل الحجوز مع توحید اإلجراءات دراسة في إ] : ( نص مطبوع[النظام القانوني لتعدد الحجوز 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 190 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. خلیل
 ???????????? :? .- ? :181 - 184 . 

98/01-347-1, 98/02-347-1 

  أحمد , خلیل  .6162
. أحمد خلیل..... / العالج -وسائل الوقایة -مفترضات التعارض ] : وعنص مطب[التعارض بین األحكام القضائیة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 256 -. 1998, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -
 ???????????? :? .- ? :.245 - 249 . 

121/01-347-1, 121/02-347-1 

  أحمد , خلیل  .6163
 652 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. أحمد خلیل] / نص مطبوع[مدنیة أصول المحاكمات ال

 .سم24; . إیض. : ص

266/01-347-1, 266/02-347-1 

  أحمد , خلیل  .6164
قواعد التحكیم في القانون اللبناني مع دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكیمي الصادر في تحكیم 

 .سم24; . ص 356 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. أحمد خلیل/ ] نص مطبوع[داخلي 

360/01-347-1 

  أحمد محمود , خلیل  .6165
القانون  -القانون الروسي ] : نص مطبوع[جریمة الزنا في الشریعتین اإلسالمیة و المسیحیة و القوانین الوضعیة 

. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. أحمد محمود خلیل. / القانون المصري -القانون الفرنسي  - اإلنجلیزي 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 164 -
 5099103977ك .م.د.ر

152/01-345-1, 152/02-345-1 

  أحمد محمود , خلیل  .6166
زواج  -اطل الزواج الصحیح والزواج الب -أركانھ وشروطھ وأحكامھ ] : نص مطبوع. [عقد الزواج العرفي

 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. أحمد محمود خلیل..... / زواج المحلل  - زواج المتعة  -الشغار 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص234

 9770309451ك .م.د.ر -. 225 - 175. : ? -. ?: ??????? 

202/01-346-1, 202/02-346-1 

  أحمد محمود , خلیل  .6167
الشھرة ، أثاره ، البطالن الوجوبي : اإلفالس التجاري ] : نص مطبوع. [اإلفالس التجاري واإلعسار المدني

. : ص 446 - ). ت.د(, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. أحمد محمود خلیل..... / والجوازى ، إدارة التفلیسة
  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض

 9771033158ك .م.د.ر



58/01-346-1, 58/02-346-1 

  أحمد محمود , خلیل  .6168
 -. أحمد محمود خلیل/ قانون ضمانات و حوافز اإلستثمار ] : نص مطبوع[الوسیط في تشریعات اإلستثمار 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 658 -. 2005, منشاة المعارف: اإلسكندریة 
 2134303977ك .م.د.ر

486/01-346-1, 486/02-346-1 

  أحمد محمود , خلیل  .6169
 -. أحمد محمود خلیل.. / مأمور إتحاد المالك..ملكیة الطبقات] : نص مطبوع[إدارة المال الشائع و التصرف فیھ 

  .سم24; غالف مصور . : ص199 - . 2008, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة 
 5018438977ك .م.د.ر

643/01-346-1, 643/02-346-1 

  د محمود أحم, خلیل  .6170
شھر ] : نص مطبوع. [شرح اإلفالس التجاري في قانون التجارة الجدید معلقا علیھ بأحكام محكمة النقض

. إیض. : ص 352 - . 2001, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. أحمد محمود خلیل..... / إدارة التفلیسة  -اإلفالس 
  .سم24; 
 9770308927ك .م.د.ر

59/01-346-1, 59/02-346-1 

  أحمد محمود , خلیل  .6171
....... / األمبریة  -إحتالس األموال  -الرشوة  -اإلرھاب  -الجاسوسیة ] : نص مطبوع[جرائم أمن الدولة العلیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 914 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أحمد محمود خلیل
 977438041×ك .م.د.ر

647/01-345-1, 647/02-345-1 

  عدلى , خلیل  .6172
 - القتل العمد مع سبق اإلصرار أو الترصد  -جریمة القتل العمد ] : نص مطبوع[جرائم القتل العمد علما وعمال 

عدلى ... / القتل الذي یقع على جریح الحرب -إرتباط القتل بجنایة أو جنحة  -إقتران القتل بالجنایة  -القتل بالسم 
  .سم 24; . إیض. : ص 975 - . 2002, القانونیة دار الكتب: مصر  -. خلیل

 9775237734ك .م.د.ر

127/01-345-1, 127/02-345-1 

  عدلى , خلیل  .6173
 - اإلستجواب والمواجھة  -تعریف المتھم واإلستجواب ] : نص مطبوع[استجواب المتھم فقھا و قضاءا 

دار . : القاھرة - . عدلى خلیل... / طبیعة اإلستجواب وأنواعھ -اإلستجواب والسؤال  - اإلستجواب واإلستضاح 
  .سم 24; . إیض. : ص 350 -. 2004, الكتب القانونیة

???????????? : ?- ?. :333 - 334 

175/01-345-1, 175/02-345-1 

  عدلى , خلیل  .6174
, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. عدلى خلیل] / نص مطبوع[التقادم الجنائي والمدني في ضوء أحكام النقض 



  .سم24; . إیض. : ص 714 -. 2001
 9775237327ك .م.د.ر

79/01-347-1 

  خلیل، دمحم   .6175
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. دمحم خلیل] / نص مطبوع[ات الملكیة الفكریة التحكیم في المنازع

  .سم21× .سم 30; . و 469 -). ت.د(, )جامعة سیدي بلعباس(
???????????? :? .- ? :.432 - 459.  

 )ت.د) : (جامعة سیدي بلعباس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون عام : دكتوراه 

T. 347-09/01 

  خلیل، حسین إبراھیم   .6176
 -. حسین إبراھیم خلیل] / نص مطبوع[اإلعالن القضائي عن طریق البرید اإللكتروني في النظریة و التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 145 -. 2015, دار الفكر و القانون: القاھرة 
 9789777470391ك .م.د.ر - . 138- 123.:?-.?: ???????????? 

952/01-347-1, 952/02-347-1 

  خلیل، عاصم جاسر   .6177
 -. عاصم جاسر خلیل/ تطبیقات من النظام القانوني الفلسطیني ] : نص مطبوع[منھجیة البحث القانوني و أصولھ 

  .سم24; . إیض. : ص 223 -. 2012, دار الشروق للنشر و التوزیع: عمان 
 9789957005078ك .م.د.ر - .  223 - 222. : ? -. ?: ???????????? 

149/01-001.4-1, 149/02-001.4-1 

  خلیل، عدلي   .6178
السرقة بجمیع أوصافھا : یتضمن الكتاب شرحا وافیا لجرائم] : نص مطبوع[جریمة السرقة والجرائم الملحقة بھا 

 -لغیر اإلستالء بدون نیة التملك على سیارة مملوكة ل - إختالس الراھن للشيء المرتھن  - تملك الشیئ الضائع 
. 2006, دار الكتب القانونیة. : القاھرة -. عدلي خلیل... / اإلمتناع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب -تقلید المفاتیح 

  .سم 24; . ص 384 -
 9775237440ك .م.د.ر

466/01-345-1 

  حلیاللي، أمینة   .6179
كلیة ) : الجزائر( المدیة  - . لیالليأمینة ح] / نص مطبوع[حمایة الطفل الجندي في ظل أحكام القانون الدولي 

  .سم 21× . سم 30; . و 309 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :290 302.  

 2018/2017) : كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المدیة: قانون دولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-93/01, T. 341-93/02 

  حلیاللي،أمینة   .6180
جامعة الدكتور . : المدیة - . أمینة حلیاللي] / نص مطبوع[حمایة المرأة في ظل أحكام القانون الجنائي الدولي 

  .سم 2130; . و183 - . 2014/2013, یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .171 - 177 ?????? :???????? ????  

 2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 



T. 341-48/01, T. 341-48/02 

  دلیلة ، مخلوفي   .6181
جامعة . : المدیة -. مخلوفي دلیلة; شرود شریفة] / نص مطبوع. [إحالل الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  30; . و 50 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-50/01 

  جمیلة ، مقاتلي   .6182
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . مقاتلي جمیلة] / نص مطبوع[النظام القانوني للحالة المدنیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 117 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .114 - 117  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-214/01, M. 343-214/02 

  جمیلة ، بلقاسمي   .6183
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة -. بلقاسمي جمیلة; توامي رشیدة] / نص مطبوع[آلیات الرقابة الجبائیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 102 - . 2016/2015, )سیةالحقوق والعلوم السیا

 ????????????:? .- ? : .91 - 98  ??????? :? .- ? : .100 - 103  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-193/01, M. 343-193/02 

  جمیلة ، براوني   .6184
جامعة یحي فارس : المدیة  - . براوني جمیلة] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان  دور اإلتحاد اإلفریقي في حمایة

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 94 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .81 - 87  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-106/01, M. 341-106/02 

  جمیلة ،لكحل   .6185
. 2012/2011, ]ن.د] : [م.د[ -. لكحل جمیلة] / نص مطبوع. [إنحالل عقد البیع العقاري في التشریع الجزائري

  .سم 21×سم 30; . و 48 -
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-122/01, M. 346-122/02 

  فضیل , دلیو  .6186
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. فضیل دلیو] / نص مطبوع[قضایا منھجیة في العلوم اإلجتماعیة 

  ).سلسلة المعرفة( - . سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2001
 9961005120ك .م.د.ر -. 

86/01-001.4-1, 86/02-001.4-1 



  فضیل , دلیو  .6187
: قسنطینة  -. فضیل دلیو/ سؤاال و جوابا  130] : نص مطبوع[سس البحث وتقنیاتھ في العلوم اإلجتماعیة أ

  .سم22; غالف ملون . : ص 127 - . ت.د, دیوان المطبوعات الجامعیة
 ???????????? : ? ?.121 -127 

24/01-001.4-1, 24/02-001.4-1 

  فضیل , دلیو  .6188
 -. 2008, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 03.ط -. فضیل دلیو] / بوعنص مط[دراسات في المنھجیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 103
 9789961004326رقم معیاري  - . 103 - 95: ?  -? : ???????????? 

88/01-001.4-1, 88/02-001.4-1 

  جمیلة، منور   .6189
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. منور جمیلة/  ]نص مطبوع[حمایة حق اللجوء السیاسي في القانون الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و87 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.73 - 83  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-99/01, M. 341-99/02 

  جمیلة، لكحل   .6190
جامعة : المدیة  -. لكحل جمیلة; بن عبد الرحمان راویة] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تھدم البناء 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و103 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :107 - 111  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-376/01, M. 346-376/02 

  دلیلة، بن سماعین   .6191
 -. بن سماعین دلیلة; قصري حمزة] / نص مطبوع[القیود الواردة على إستغالل المناجم في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و83 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
???????  : ? -  ? :62 - 77  ???????????? : ?-  ? :79 - 80  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-358/01, M. 346-358/02 

  دلیلة، بلعربي   .6192
 -. بلعربي دلیلة; صفرة بشیرة] / نص مطبوع[اإلرتفاقات اإلداریة كقید على الملكیة العقاریة للمصلحة العامة 

قرص . + سم21× سم 30; . و 103 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: . المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-212/01, M. 346-212/02 

  یمینة، یھوني   .6193
جامعة یحي : المدیة  -. یھوني یمینة; بوشعبة زینب] / نص مطبوع[قوبات النظام القانوني لقاضي تطبیق الع

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و80 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 



 ???????????? :? .- ? :.74 - 77  
 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-10/01, M. 345-10/02 

  حلیمة، كروش   .6194
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. كروش حلیمة] / نص مطبوع[آثار الرھن الرسمي فیما بین المتعاقدین 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و61 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.56 - 58  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-474/01, M. 346-474/02 

  دلیو، فضیل   .6195
 -. فضیل دلیو] / نص مطبوع[ 2014 - 1435مدخل إلى منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة 

  .سم 20; . إیض. : ص 318 -. 2014, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789961659205ك .م.د.ر -  .318 - 307.: ? -. ?: ????????????

148/01-001.4-1, 148/02-001.4-1 

  حمدون ، ریان ھاشم   .6196
دار : اإلسكندریة  - . ریان ھاشم حمدون] / نص مطبوع[التنظیم القانوني للتداول اإللكتروني ألوراق المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2013, الجامعة الجدیدة
 9789773289953ك .م.د.ر -. 220 -  189. : ? -. ?: ????????????  188 - 179. : ? -. ?: ??????? 

1369/01-346-1, 1369/02-346-1 

  حمدون المولى، مؤید سعدهللا   .6197
مؤید سعدهللا حمدون ] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة عن انتھاك حقوق الطفل في ظل اإلحتالل الحربي 

; . إیض. : ص 282 -. 2013, دار شتات للنشرو البرمجیات: اإلمارات ;  دار الكتب القانونیة: مصر  -. المولى
  .سم 24
 978977386489ك .م.د.ر - .  275 - 251. : ? - . ?: ???????????? . 

845/01-341-1, 845/02-341-1 

  حمدون الشریفي، رضوان ھاشم   .6198
دار : اإلسكندریة  -. دون الشریفيرضوان ھاشم حم] / نص مطبوع[نحو نظام قانوني للتحكیم اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 177 -. 2013, الجامعة الجدیدة
 9789773289850ك .م.د.ر - . 186 - 175.: ? -. ?: ????????????

892/01-347-1, 892/02-347-1 

  حمدون، ذوادیة   .6199
, دار الھدى: الجزائر  - . یة حمدونذواد] / نص مطبوع[تنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة في القانون الجزائري 

  .سم21; . ص507 -. 2015
 9947267881ك .م.د.ر

1-347-1038/01 



  دمدوم، كمال   .6200
 Les President des] = نص مطبوع[رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ضباطا للشرطة القضائیة 

assemblees populaires communales officiers de la police judiciaire  /الجزائر  -. كمال دمدوم
  .سم 20; . إیض. : ص 84 -. 2004, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: 

  9961667719ك .م.د.ر -. ?????/ ????
 2004, رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ضباطا للشرطة القضائیة: في 

45-342-04/051 

  حمدوني ، أمال   .6201
كلیة . : الجزائر -المدیة  -. أمال حمدوني; زینب بابا] / نص مطبوع[ 2020المحكمة الدستوریة في ظل دستور 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 81 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .75 - 79  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( یة كلیة الحقوق والعلوم السیاس: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-462/01 

  حمدوش، كلثوم   .6202
, ]ن.د. : [المدیة -. كلثوم حمدوش; بھیة بوعالم هللا] / نص مطبوع[حمایة البیئة البحریة من التلوث في الجزائر 

  .سم21×سم30; . و 73 - . 2011/2010
????????????.  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(یحي فارس جامعة الدكتور : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-100/01, M. 346-100/02 

  حنیني ، ھاجر   .6203
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. ھاجر حنیني; صبرینة یحیاوي] / نص مطبوع[جرائم اإلفالس 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 77 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
????? ??????? :? .- ? : .68 - 73  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-83/01, M. 658-83/02 

  عبد الناصر , جندلي  .6204
دیوان : ائر الجز -. عبد الناصر جندلي] / نص مطبوع[تقنیات ومناھج البحث في العلوم السیاسیة واإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 263 -. 2005, المطبوعات الجامعیة
 9961008251ك .م.د.ر - . 263 -253: ?  -? : ???????????? 

51/01-001.4-1, 51/02-001.4-1 

  عبد الناصر , جندلي  .6205
: القاھرة  -. عبد الناصر جندلي] / نص مطبوع[أثر الحرب الباردة على اإلتجاھات الكبرى و النظام الدولي 

  .سم24; . ص680 -. 2011, مكتبة مدبولي
 1787208977ك .م.د.ر -. ?645-668?:????????????

1-341-1189/01 

  حمدان ، بوجمعة   .6206
 - . بوجمعة حمدان; ھشام بن نعیجة] / نص مطبوع[نقل الموظف في ظل قانون الوظیفة العمومیة الجزائري 



. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(لسیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ا. : المدیة
  .قرص مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-429/01, M. 343-429/02 

  حسن دمحم , حمدان  .6207
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. حسن دمحم حمدان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للفرانشیزي 

  .سم 24; . إیض. : ص 316 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 9789953486369ك .م.د.ر - . 308 - 205: ?  - ? : ???????  204 - 189: ?  -? : ???????????? 

1068/01-346-1, 1068/02-346-1 

  حسین عبد اللطیف , حمدان  .6208
. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. حسین عبد اللطیف حمدان] / نص مطبوع[نظام السجل العقاري 

  .سم24; مجلد . : ص 575 -
 ??????? : ? ?.429 - 540 + ??? ????????? ???????12  ???????????? : ? ?.558 - 560 

373/01-346-1, 373/02-346-1 

  حسین عبد اللطیف , حمدان  .6209
منشورات : بیروت  - . حسین عبد اللطیف حمدان/ أحكامھ و تطبیقاتھ ] : نص مطبوع[الضمان اإلجتماعي 

 .سم25; مجلد . : ص 812 -. 2005, الحلبي الحقوقیة

542/01-346-1, 542/02-346-1 

  حسین عبد اللطیف , حمدان  .6210
حسین عبد اللطیف / تحلیلیة شاملة ألحكام الرھن والتأمین و اإلمتیاز  دراسة] : نص مطبوع[التأمینات العینیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 582 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . حمدان
 9789953524542ك .م.د.ر

1174/01-346-1, 1174/02-346-1 

  عبد المطلب عبد الرازق , حمدان  .6211
دار الجامعة : القاھرة  -. عبد المطلب عبد الرازق حمدان] / نص مطبوع[اإلسالمي أحكام اللقیط في الفقھ 

  .سم24; . ص157 -. 2006, الجدیدة
 9180328977ك .م.د.ر -. 152- : 143.: ?.? : ???????????? 

785/01-346-1, 785/02-346-1 

  عبد المطلب عبد الرازق , حمدان  .6212
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . عبد المطلب عبد الرازق حمدان] / نص مطبوع[وسائل اإلثبات في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 266 -. 2007, الجدیدة
 ???????????? : ? ? :.250- 265 

613/01-347-1, 613/02-347-1 

  حمداني، ھجیرة   .6213
كلیة الحقوق والعلوم ) : الجزائر (المدیة  - . ھجیرة حمداني] / نص مطبوع[تمویل تنمیة أراضي الوقف العام 

  .سم 21× .سم 30; . و 386 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 



??????? :? . -? :.283 - 339 .???????????? :? .? :.341 - 375.  
 2018/2017) : المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-39/01, T. 346-39/02 

  حمدادو، جیاللي   .6214
: المدیة  - . جیاللي حمدادو] / نص مطبوع[تأثیر األحكام القضائیة على عدة الطالق في قانون األسرة الجزائري 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 112 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-?. :96 - 109  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ل م د  -ماستر

M. 346-505/01, M. 346-505/02 

  سالمة عبد الفتاح , حلیبھ  .6215
 -. سالمة عبد الفتاح حلیبھ/ بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي ] : نص مطبوع[أحكام عقد العالج 

  .سم 24; . إیض. : ص 675 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 3488328977ك .م.د.ر -. 631-668: ? -?: ???????????? 

870/01-346-1, 870/02-346-1 

  حلیتي، دمحم األمین   .6216
. : المدیة -. عمرونالعید , دمحم األمین حلیتي] / نص مطبوع[ 07-17طرق الطعن في المادة الجنائیة وفقا للقانون 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 66 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.60 - 62.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-105/01, M. 345-105/02 

  حمید ، وزاني   .6217
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  04-11إلتزام المرقي العقاري بتامین المسؤولیة المدنیة في ظل القانون 

كلیة الحقوق والعلوم (جامعة یحي فارس : المدیة  -. وزاني حمید; وزاني أحمد] / نص مطبوع[العقاریة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم  21; . و 86 - . 2016/2015, )السیاسیة

 ???????????? :? .- ? : .83 - 84  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-460/01, M. 346-460/02 

  حمید ، بن شنیتي   .6218
 - . 2.ط -. شنیتي حمیدبن / القاعدة القانونیة ] : نص مطبوع. [مدخل لدراسة العلوم القانونیة , الجزء األول

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2009, جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة: الجزائر 
 ?????????????? : ? -  ? :304 - 313  

 الجزء األول, : محتوي في 

153/01-340-1 

  حمدي ، صالح الدین أحمد   .6219
منشورات زین : بیروت  -. أحمد حمديصالح الدین ] / نص مطبوع[العدوان في ضوء القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص272 -. 2014, الحقوقیة



ك .م.د.ر -.  267 -  252. : ? -. ?: ??????? .  250 - 235. : ? -. ?: ???????????? 
9786144360859 

910/01-341-1, 910/02-341-1 

  حمدي ، غضبان   .6220
 - . غضبان حمدي] / نص مطبوع[خلیة و القانون الدولي إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانین الدا

  .سم24; . إیض. : ص320 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144014462ك .م.د.ر - .  315- 303. : ? -. ?: ??????????? 

894/01-341-1, 894/02-341-1 

  حمدي أحمد ، وائل   .6221
مفھوم مبدأ حسن النیة في  -المفھوم القانوني لعقود البیوع الدولیة ] : بوعنص مط[حسن النیة في البیوع الدولیة 

وائل حمدي ... / النظام القانوني لمبدأ حسن النیة في تكوین العقد -عناصر مبدأ حسن النیة  -قانون التجارة الدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 782 -. 2010, دار الفكر والقانون: القاھرة  - . 1.ط - . أحمد

 9789776253226ك .م.د.ر - . 774 - 741. : ? -. ?: ???????????? 

1057/01-341-1, 1057/02-341-1 

  حمدي أحمد ، صالح الدین   .6222
الشرعیة  -ضوء على المیثاق ): في القانون الدولي الجنائي ] : ( نص مطبوع[دراسات في القانون الدولي العام 

صالح الدین حمدي .... / التسویة السلمیة للنزاع -اإلرھاب  -إستخدامات القوة  - حق تقریر المصیر  -الدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 400 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة. : القاھرة - . 1.ط - . أحمد

 9789953578996ك .م.د.ر - . 390 - 387: ?  - ? : ????????????  380 - 347: ?  - ? : ??????? 

859/01-341-1, 859/02-341-1 

  عالء عزیز , حمید الجبوري  .6223
دار العلمیة : عمان  -. 01.ط - . عالء عزیز حمید الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عقد الترخیص 

  ).479; الرسائل القانونیة ( - . سم 24; غالف ملون . : ص 216 -. دار الثقافة للنشر, الدولیة للنشر
?????????? ?? : ?-  ? :203 - 208 

534/01-346-1, 534/02-346-1 

  حمید الحدیثي، عبد هللا حسن   .6224
دارالكتب : بیروت  - . 1.ط -. عبد هللا حسن حمید الحدیثي] / نص مطبوع[أحكام المعسر في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2005, العلمیة
 2745147404ك .م.د.ر - . 347 - 334.: ? -. ?: ????????????

1561/01-346-1, 1561/02-346-1 

  عمر , حمدي باشا  .6225
  .سم21; . إیض. : ص 168 -. 2004, دار ھومھ: الجزائر  -. عمر حمدي باشا] / نص مطبوع[القضاء المدني 
 700669961×ك .م.د.ر - . 9. : ?: ???????????

10/01-347-1, 10/02-347-1 

  عمر , حمدي باشا  .6226
التعلیق على  -مباديء اإلجتھاد القضائي  - دراسة تطبیقیة من زاویة التشریع ] : نص مطبوع[القضاء التجاري 



  .سم21; . إیض. : ص 192 -. 2002, دار ھومھ: الجزائر  - . عمر حمدي باشا/ قرارات المحكمة العلیا 
 9608669961ك .م.د.ر

150/01-347-1, 150/02-347-1 

  مر ع, حمدي باشا  .6227
دار : الجزائر  -. 7.ط -. عمر حمدي باشا] / نص مطبوع[مبادئ اإلجتھاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنیة 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 172 -. 2007, ھومھ
 3505669961978ك .م.د.ر

409/01-347-1, 409/02-347-1 

  عمر , حمدي باشا  .6228
, دارھومة: الجزائر  -. عمر حمدي باشا] / نص مطبوع[یة المتعلقة بالعقار مجمع النصوص التشریعیة و التنظیم

  .سم 24; غالف ملون . : ص 696 -. 2002
 552669961ك .م.د.ر

781/01-347-1, 781/02-347-1 

  عمر , حمدي باشا  .6229
دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. 3.ط -. عمر حمدي باشا] / نص مطبوع[آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة 

  .سم 22; . إیض. : ص 367 -. 2015, و النشر و التوزیع
 9789961657058ك .م.د.ر - . 367 - 365.: ? -.?: ????????????

1542/01-346-1, 1542/02-346-1 

  حمدي باشا، عمر   .6230
ات المدنیة و المتضمن قانون اإلجراء 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم 

  .سم21; . ص446 -. 2018, دار ھومھ: الجزائر  - . عمر حمدي باشا] / نص مطبوع[اإلداریة 
 978996165606ك .م.د.ر

1-347-1048/01 

  حمید ردمان، معمر طاھر   .6231
 -. معمر طاھر حمید ردمان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إدارة التفلیسة وإنتھائھا بالنسبة للشخص الطبیعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 525 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773289829ك .م.د.ر - .  512 - 501.: ? -. ?: ????????????

1376/01-346-1, 1376/02-346-1 

  أمل وجیھ , حمدي  .6232
. أمل وجیھ حمدي/ لمكتبات واإلتاحة في ا - والتنظیم  -اإلختیار ] : نص مطبوع[المصادر اإللكترونیة للمعلومات 

  .سم 24. + سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2007, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة  - . 1.ط -
 2112427977ك .م.د.ر -. 246 - 217.: ? ?: ????? 216 - 200.: ? ?: ????????????

88/01-020-1 

  حازم صباح , حمید  .6233
: عمان  -. 1.ط -. حازم صباح حمید/  2007 -1991] : نص مطبوع[ اإلصالحات الدستوریة في الدول العربیة



  .سم 24; . إیض. : ص 436 -. 2012, دار الحامد للنشر والتوزیع
 9789957325664ك .م.د.ر - . 436 - 407.: ? - . ?: ????????????. 404 - 327.: ? - . ?: ???????

442/01-342-1, 442/02-342-1 

  حمد صالح الدین أ, حمدي  .6234
, ج.م.د: الجزائر  - . 03.ط -. صالح الدین أحمد حمدي] / نص مطبوع[محاضرات في القانون الدولي العام 

  ).دروس العلوم القانونیة( - . سم27; . إیض. : ص 70 -. 1990
.???????????? :? - ? :69 -70 

69/01-341-1, 69/02-341-1 

  صالح الدین أحمد , حمدي  .6235
, منشورات آلقا: الجزائر  -. 01.ط -. صالح الدین أحمد حمدي] / نص مطبوع[لدولي العام دراسات في القانون ا

  .سم 24; . إیض. : ص 448 -. 2002
. ???????????? :? - ? :431-436  ??????? :? - ? :371-429 

100/01-341-1, 100/02-341-1 

  طارق عبد العزیز , حمدي  .6236
, دار الكتب القانونیة: مصر  -. طارق عبد العزیز حمدي] / نص مطبوع[الدولة التقنین الدولي لجریمة إرھاب 
  .سم 24; . إیض. : ص 136 -. دار شتات للنشر والبرمجیات

 9773861821ك .م.د.ر - . 134 - 129: ?  -? : ???????????? 

616/01-341-1, 616/02-341-1 

  طارق عبد العزیز , حمدي  .6237
 - . طارق عبد العزیز حمدي] / نص مطبوع[نائیة والمدنیة عن جرائم اإلرھاب الدولي المسئولیة الدولیة الج

  .سم 24; . إیض. : ص 419 -. دار شتات للنشر و البرمجیات, دار الكتب القانونیة: مصر 
 9773861716ك .م.د.ر - .  412 -393.:?  -. ?: ???????????? 

576/01-341-1, 576/02-341-1 

   كمال, حمدي  .6238
] نص مطبوع. [1990لسنة  8أشخاص المالحة البحریة و المرشد و مجھز القطر في قانون التجارة البحریة رقم 

 - . كمال حمدي... / الوكالء البحریون - البحارة وعقد العمل البحري  -الربان  -مالك ومجھز السفینة : 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 388 -. 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة
 9770312363ك .م.د.ر -. 377- 314: ? - ?: ??????? 

73/01-343-1, 73/02-343-1 

  كمال , حمدي  .6239
األحكام  - الشحن والتفریغ بین عملیات النقل البحري ] : نص مطبوع. [عقد الشحن والتفریغ في النقل البحري

كمال ).... / فھ ، اإللتزامات الناشئة عنھ ، طبیعتھ القانونیةالتعریف بالعقد ، أطرا( العامة لعقد الشحن والتفریغ 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 339 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . حمدي

 6103303977ك .م.د.ر

44/01-343-1 



  كمال , حمدي  .6240
): الربان عن النقص والزیادة في الشحنة مسؤولیة ] : (نص مطبوع[جریمة التھریب الجمركي وقرنیة التھریب 

 - ...نطاق التھریب الجمركي، أركان جریمة التھریب الجمركي، اإلجراءات الجنائیة : جریمة التھریب الجمركي
منشأة : اإلسكندریة  -. كمال حمدي... / أساس المسؤولیة ، نفي قرینة التھریب: قرینة التھریب الجمركي

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض . :ص 146 -. 1997, المعارف
 9770303321ك .م.د.ر

61/01-345-1, 61/02-345-1 

  كمال , حمدي  .6241
كمال . / التركة و الحقوق المتعلقة بھا- المیراث وتعریفھ  - المواریث ] : نص مطبوع. [المواریث والھبة والوصیة

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . یضإ. : ص 238 -. 1998, نشأة المعارف. : اإلسكندریة - . حمدي
 9770304573ك .م.د.ر

151/01-346-1, 151/02-346-1 

  حمید، حیدرعبد الرزاق   .6242
حیدرعبد ] / نص مطبوع[تطور القضاء الدولى الجنائى من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة 

 .سم24; . إیض. : ص350 -. دار شتات للنشر, كتب القانونیةدار ال: مصر  -. دمحم رشید مجید; الرزاق حمید

410/01-341-1, 410/02-341-1 

  حمدي، كمال   .6243
 -تعیین الربان وعزلھ ووظائفھ وواجباتھ وسلطاتھ ومسؤولیاتھ  -الربان ] : نص مطبوع. [البحري عقد العمل

.. / التعریف بالعقد واإللتزامات -عقد العمل البحري  -تعریف البحار والشروط الواجب توافرھا فیھ  -البحار 
الكتب ( - . سم 24; . یضإ. : ص 213 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. 2.ط - . كمال حمدي

  .).القانونیة
????? : ?-  ? :161 - 209 

185/01-343-1 

  حمید، عبد هللا الحرتسي   .6244
دار زھران للنشر : األردن  -. عبد هللا الحرتسي حمید] / نص مطبوع[تطبیقات فنیات الضرائب بالنظام الجبائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 328 -. 2012, و التوزیع
 9789957880637ك .م.د.ر

206/01-343-1, 206/02-343-1 

  حمیدوش ، نسیمة   .6245
-92إنعكاسات الرقابة المالیة السابقةعلى القرارات المتعلقة بالمسار المھني للموظف وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

, )عة المدیةجام(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. نسیمة حمیدوش; فاطمة فارح] / نص مطبوع[ 414
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 108 - . 2021/2020

 ??????? :? .- ? : .97 - 102  ???????????? :? . - ? : .103 - 107  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-440/01, M. 343-440/02 

  یدوش، نسیمة حم  .6246
, ]ن.د: [المدیة  -. نسیمة حمیدوش; سعاد صادوق] / نص مطبوع[مسؤولیة اإلدارة في مجال الرقابة العمرانیة 

  .سم21×سم30; . و 93 - . 2012/2011



????????????  
 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-01/01, M. 343-01/02 

  حمیدوش، عبد النور   .6247
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . ولید حمیدي, عبد النور حمیدوش] / نص مطبوع[أعوان الجمارك 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 79 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-? :.72 - 76  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( ة الحقوق والعلوم السیاسیة كلی: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-311/01, M. 343-311/02 

  حمیدة ، دحام   .6248
جامعة : المدیة  -. دحام حمیدة; تواتي نورة] / نص مطبوع[إحترام وكفالة إحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 101 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .87 - 89  

 2016/2015. : المدیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-83/01, M. 341-83/02 

  حمیدة ، خدیم   .6249
جامعة . : المدیة  -. خدیم حمیدة; بلخیر أمیر/  ]نص مطبوع. [المنازعات المثارة بشأن إعداد السجل العقاري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 76 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .69 - 74  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-392/01, M. 346-392/02 

  حمیدي ، أمینة   .6250
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. أمینة حمیدي] / نص مطبوع[ظام القانوني لألمین العام للبلدیة الن
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 66 - . 2017/2016, )جامعة المدیة(

 ??????? :? .- ? : .56 - 59  ???????????? :? . - ? : .60 - 64  
 2017/2016) : جامعة المدیة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ومالیة إدارة : ل م د  -ماستر

M. 343-329/01, M. 343-329/02 

  حمیدي ، نصر الدین   .6251
. المدیة - . نصر الدین حمیدي; جمال أوشبر] / نص مطبوع[مكانة المؤسسات اإلستشاریة في التعدیل الدستوري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 148 - . 2021/2020, )المدیة جامعة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .130 - 143  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-447/01, M. 343-447/02 

  حمیدي ، كمال   .6252
سید علي ] / نص مطبوع[اجرین غیر الشرعیین في ظل إحترام قواعد حقوق اإلنسان اإلبعاد والطرد للمھ

. : و 139 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . كمال حمیدي; رمضاني
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض



 ???????????? :? .- ? : .116 - 133  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي  :ل م د  -ماستر

M. 341-164/01, M. 341-164/02 

  حمیدي ، فاتح   .6253
كلیة الحقوق : الجزائر  - . فاتح حمیدي] / نص مطبوع[الشركات المتعددة الجنسیات وأثرھا على سیادة الدول 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 66 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .58 - 64  

 2018/2017) : جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-134/01, M. 341-134/02 

  یوسف , حمیدي  .6254
: مجلة البحوث و الدراسات العلمیة, السابع. كمة عن جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیةمجلة علمیة سنویة مح

. ص341 -. 2013جوان , جامعة الدكتور یحیى فارس: الجزائر  -. یوسف حمیدي] / نص مطبوع[العدد السابع 
  ).07; مجلة البحوث والدراسات العلمیة ( - . سم 24; . إیض: 

  العدد السابع: مجلة البحوث و الدراسات العلمیة=  11127511د .م.د.ر - :. ???????????? -. سنویة
 ISSN, 2013جوان , السابع, مجلة علمیة سنویة محكمة عن جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة: محتوي في 

11127511 

7/01 340-12- ع /P, 7/02 340-12-ع /P 

  حمیدي، حكیم   .6255
جامعة یحي : المدیة  -. حكیم حمیدي; كریم بعیطاوي] / مطبوع نص[تأثیر القرابة على المسؤولیة الجزائیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× سم  21; . و 78 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .- ? :.71 - 74.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-44/01, M. 345-44/02 

  حمیدي، سید علي   .6256
الجزائر  -. كمال قاللیب, سید علي حمیدي] / نص مطبوع[الحجز التنفیذي على العقارات في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 123 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.114 - 119.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-565/01, M. 346-565/02 

  حمیدي، فاطمة الزھراء   .6257
الجزائر  -. فاطمة تومي, فاطمة الزھراء حمیدي] / نص مطبوع[سلطات اإلدارة العامة في إطار العقود اإلداریة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 58 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( یة الحقوق والعلوم السیاسیة كل: 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.54 - 58.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-382/01, M. 343-382/02 



  یدیة ،سھام حم  .6258
: المدیة  -. سھام حمیدیة; حیاة علواني] / نص مطبوع[الضمانات القانونیة لعقد اإلیجار في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 69 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( فارس جامعة الدكتور یحي: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-289 

  حمیدیة، عدنان   .6259
كلیة : الجزائر  -. عدنان حمیدیة] / نص مطبوع[اإلطار القانوني للسكن الترقوي العمومي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 91 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .وطمضغ

???????????? :? .- ? :.98 - 102.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-574/01, M. 346-574/02 

  حنیش ، مریة   .6260
جامعة الدكتور یحي . : المدیة -. مریة حنیش; أیوب حمیدة/  ]نص مطبوع. [الحمایة الجزائیة لالمالك العقاریة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 85 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-221/01, M. 346-221/02 

  حنیش ، زھور   .6261
 - المدیة  -. زھور حنیش; فایزة بن شوشة] / نص مطبوع[ریة أمام القضاء اإلداري خصوصیة المنازعات العقا

× .سم 21; . إیض. : و 108 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .93 - 103  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( یة الحقوق والعلوم السیاسیة كل: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-656/01 

  دمحم , خمیس  .6262
 -. 2001, الفتح للطباعة والنشر. : اإلسكندریة - . دمحم خمیس] / نص مطبوع[اإلخالل بحق المتھم في الدفاع 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 400
 ???????????? : ?- ? :.353 - 371 . 

375/01-345-1, 375/02-345-1 

  حنیش، منى   .6263
جامعة الدكتور : المدیة  - . منى حنیش] / نص مطبوع[النظام القانوني و المؤسساتي للعقار السیاحي في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; إیض . : و125 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ??????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-231/01, M. 346-231/02 



  حلیس، لخضر   .6264
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. لخضر حلیس] / نص مطبوع[مكانة اإلرادة في ظل تطور العقد 

  .سم 21× . سم 30; . و 299 -. 2016/2015, )جامعة تلمسان 
???????????? :? .-? :.279 - 290 .????? :? .- ?:.267 - 277.  

 2016/2015) : جامعة تلمسان ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-48/01 

  دمیش، خیرة   .6265
. : المدیة - . ة دمیشخیر; فاطمة بن عیسى] / نص مطبوع[قید الحقوق العینیة التبعیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 30× . سم 21; . و 79 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.72 - 75.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-493/01, M. 346-493/02 

  حمیزي ، عبد الحمید   .6266
كلیة . : الجزائر -. عبد الحمید حمیزي] / نص مطبوع[سمال شركة المساھمة وفق القانون الجزائري زیادة رأ

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 67 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .61 - 64  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(ة الحقوق والعلوم السیاسیةكلی: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-67/01, M. 658-67/02 

  حمیزي، مبروكة   .6267
 - . مبروكة حمیزي; شریفة بلعربي] / نص مطبوع[إثبات بیع الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

. + سم 30× . سم 21; . و 62 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.58 - 59.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-489/01, M. 346-489/02 

  حمیزي، مراد   .6268
: المدیة  - . مراد حمیزي; فاروق موساوي] / نص مطبوع[طرق إحالة الدعوى العمومیة على محكمة الجنح 

قرص . + سم30×.سم21; . و58 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.01 - 06  ???????????? :? .- ? :.53 - 57  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-24/01, M. 345-24/02 

  یمینة  حمیسي،  .6269
: المدیة  - . یمینة حمیسي] / نص مطبوع[آلیات التحري والمتابعة أمام الضبطیة القضائیة في جرائم المخدرات 

قرص . + سم30×.سم21; . و88 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.79 - 80  ???????????? :? .- ? :.82 - 84  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-30/01, M. 345-30/02 

  حابس ركاد , خلیف الشبیب  .6270
حابس / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[البیانات الخطیة إلثبات عدم مشروعیة القرار اإلداري في دعوى اإللغاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 252 -. 2010, مد للنشر والتوزیعدار الحا: عمان  -. 1.ط -. ركاد خلیف الشبیب
 99573225248ك .م.د.ر - .  252 - 241.: ?  -. ?: ???????????? 

415/01-342-1, 415/02-342-1 

  خلیفاتي، لطیفة   .6271
: مدیة ال - . لطیفة خلیفاتي] / نص مطبوع[النظام القانوني لعقد البیع بناء على التصامیم في التشریع الجزائري 

  .القرص المضغوط. + سم 21×.سم 31; . ص 93 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-201/01, M. 346-201/02 

  خلیفة ، نسرین   .6272
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. نسرین خلیفة; منصورة الفاطمي] / نص مطبوع[الخاصة للدولة إدارة األمالك 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 79 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .69 - 73  

 2018/2017: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-527/01, M. 346-527/02 

  خلیفة ، شعبان عبد العزیز   .6273
شعبان / دراسة تحلیلیة مقارنة وخطة قیاسیة ] : نص مطبوع[التصنیف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات 

  .2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. عبد العزیز خلیفة
????????????: 

90.2/01-020-1, 90.2/02-020-1 

  خلیفة ، عوض عبد الكریم   .6274
عوض عبد / دراسة في ضوء أحكام القضاء الدولي ] : نص مطبوع[تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة 

  .سم25; . إیض. : ص156 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. الكریم خلیفة
 9789777291422ك .م.د.ر

1136/01-341-1, 1136/02-341-1 

  خلیفة ، عبد العزیز   .6275
مبدأ المشروعیة في تأدیب الموظف العام مع دراسة ألحكام قضاء مجلس ] : نص مطبوع[اإلجراءات التأدیبیة 

  .سم24; . إیض. : ص319 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. عبد العزیز خلیفة/ الدولة 
 97735015801ك .م.د.ر - .  312 - 308. : ? -. ?: ???????????? 

209/01-344-1, 209/02-344-1 

  خلیفة ، عبد العزیز   .6276
عبد العزیز / قضاء األمور المستعجلة في الدعاوى التأدیبیة ] : نص مطبوع[األحكام العامة في الدفوع اإلداریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 432 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: الجزائر  - . خلیفة
 9773501588ك .م.د.ر - . 420 - 417. : ? -. ?:  ????????????



661/01-342-1, 661/02-342-1 

  خلیفة ،عبد العزیز عبد المنعم   .6277
: الجزءالثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب الموظف العام 

 -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ ي الوظیفة العامة ضوابط مشروعیة إجراءات التأدیب اإلداري و القضائي ف
 .سم 24; . إیض. : ص 370 - . ت.د, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

461.2/01-342-1, 461.2/02-342-1 

  خلیفة ،عبد العزیز عبد المنعم   .6278
: الجزء األول ] : مطبوعنص [الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب الموظف العام 

منشأة : اإلسكندریة  -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ أسباب و شروط قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري 
  .سم 24; . إیض. : ص 783 -. 2008, المعارف

 ???????????? :? .-  ?:.778 - 782 . 

461.1/01-342-1, 461.1/02-342-1 

  إبراھیم أحمد , خلیفة  .6279
دار : اإلسكندریة  -. إبراھیم أحمد خلیفة/ دراسة نقدیة ] : نص مطبوع[نظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة ال

  .سم24; . إیض. : ص 280 - . 2006, الجامعة الجدیدة للنشر
 9773282198ك .م.د.ر - . 265-268: ? - ?: ????????????  195-264: ? -?: ??????? . 

167/01-341-1, 167/02-341-1 

  إبراھیم أحمد , خلیفة  .6280
دراسة تحلیلیة في مضمونة و الرقابة ] : نص مطبوع[اإللتزام الدولي بإحترام حقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 262 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. إبراھیم أحمد خلیفة/ على تنفیذه 
 ??????? :? -? :147 -243 . ???????????? :?-? :244-251 

270/01-341-1, 270/02-341-1 

  إبراھیم أحمد , خلیفة  .6281
دار الجامعة : القاھرة  - . إبراھیم أحمد خلیفة] / نص مطبوع[الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 140 -. 2007, الجدیدة
 ???????????? :?-? :121-136 

286/01-341-1, 286/02-341-1 

  إبراھیم أحمد , خلیفة  .6282
, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. إبراھیم أحمد خلیفة/ الدبلوماسي و القنصلي ] : نص مطبوع[القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 192 -. 2007
 ??????? :? - ? :130  - 185 

289/01-341-1, 289/02-341-1 

  إبراھیم أحمد , یفةخل  .6283
دراسة في ] : نص مطبوع[دور األمم المتحدة في تنمیة الشعوب اإلفریقیة في ظل التطورات الدولیة المعاصرة 

 164 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. إبراھیم أحمد خلیفة. / للقاعدة الدولیة للتنمیة.الطبیعة القانونیة 
  .سم24; . إیض. : ص

 9773282201ك .م.د.ر -. 145-157: ? -?: ?? ??????????



293/01-341-1, 293/02-341-1 

  دمحم علي , خلیفة  .6284
مالسي عبد الرؤوف حسب ; دمحم علي خلیفة] / نص مطبوع. [أھم القضایا البحریة الصادرة من المحاكم السودانیة

 .سم24; . إیض. : ص 708 - . 2003, المكتب العربي الحدیث. : اإلسكندریة -. 2.ط - . هللا

93/01-343-1, 93/02-343-1 

  تانیا , خلیفة  .6285
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. تانیا خلیفة] / نص مطبوع[ 96قانون العقوبات المعدل بمقتضى القانون رقم 

 .سم 21; . إیض. : ص 240 -. 2010

716/01-345-1, 716/02-345-1 

  شعبان عبد العزیز , خلیفة  .6286
 -. 1998, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . شعبان عبد العزیز خلیفة] / نص مطبوع[النشر الحدیث ومؤسساتھ 

 .سم 24; . إیض. : ص 205

21/01-020-1, 21/02-020-1 

  شعبان عبد العزیز , خلیفة  .6287
 -. عبان عبد العزیز خلیفةش/ أسسھ النظریة وتطبیقاتھ العلمیة ] : نص مطبوع[تزویدالمكتبات بالمطبوعات 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 1998, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? : .283 - 288 

41/01-020-1 

  شعبان عبد العزیز , خلیفة  .6288
زیز شعبان عبد الع/ الجزء األول ] : نص مطبوع[موسوعة الفھرسة الوصفیة للمكتبات ومراكز المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 792 - . 1998, مركز الكتاب للنشر: القاھرة  -. 01.ط -. دمحم عوض العایدي, خلیفة
????????????: 

42.1/01-020-1 

  شعبان عبد العزیز , خلیفة  .6289
شعبان عبد العزیز / الجزء الثاني ] : نص مطبوع[موسوعة الفھرسة الوصفیة للمكتبات ومراكز المعلومات 

  .سم 25; . إیض. : ص 1625 - . 1998, مركز الكتاب للنشر: القاھرة  -. 01.ط -. دمحم عوض العایدي, فةخلی
 ???????????? : ?-  ? :.1611 - 1628 

42.2/01-020-1 

  شعبان عبد العزیز , خلیفة  .6290
وسائر المواد غیر المواد السمعیة والبصریة والمصغرات الفیلمیة ] : نص مطبوع[الفھرسة الوصفیة للمكتبات 

. : ص 314 -. 1998, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . دمحم عوض العایدي, شعبان عبد العزیز خلیفة/ التقلیدیة 
  ).8; المكتبات والمعلومات ( -. سم 24; . إیض

 ???????????? : ?- ? : .307 - 314 

51/01-020-1 



  شعبان عبد العزیز , خلیفة  .6291
شعبان / دراسة تحلیلیة مقارنة وخطة قیاسیة ] : نص مطبوع[شري للمكتبات ومراكز المعلومات التصنیف الع

  .سم 24; . إیض. : ص 410 -. 2001, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. عبد العزیز خلیفة
????????????: 

90.1/01-020-1 

  شعبان عبد الغزیز , خلیفة  .6292
اإلسكندریة  - . شعبان عبد الغزیز خلیفة/ المطبوعات والمخطوطات ] : نص مطبوع[تبات الفھرسة الوصفیة للمك

  .سم 24; . إیض. : ص 503 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: 
 ????????????? : ? - ? : .499 - 504 

40/01-020-1 

  عبد الكریم عوض , خلیفة  .6293
 -. 2009, دار الجامعة: اإلسكندریة  -. الكریم عوض خلیفةعبد ] / نص مطبوع[القانون الدولى لحقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 174
 9773284832ك .م.د.ر -. 170- 153: ? - ?: ??????? 

435/01-341-1, 435/02-341-1 

  عبد الكریم عوض , خلیفة  .6294
عبد ] / نص مطبوع[نون أحكام القضاء الدولى و دورھا فى إرساء قواعد العرف الدولى و المبادئ العامة للقا

  .سم24; . إیض. : ص 314 -. 2009, دار الجامعة: اإلسكندریة  - . الكریم عوض خلیفة
 9773284840ك .م.د.ر -. 263-302: ? -?: ????????????

441/01-341-1, 441/02-341-1 

  عبد العزیز , خلیفة  .6295
, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . العزیز خلیفة عبد/ أسس إلغاء القرار اإلداري ] : نص مطبوع[قضاء اإللغاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 795 -. 2008
 9773501582ك .م.د.ر -. 778-782: ? -?: ???????????? 

587/01-347-1, 587/02-347-1 

  عبد العزیز , خلیفة  .6296
, دار الكتاب الحدیث: اھرة الق - . عبد العزیز خلیفة] / نص مطبوع[الوجیز في األسس العامة للعقود اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص  403 -. 2008
 977350158×ك .م.د.ر - . 393 - 391.: ? ? : ????????????

915/01-346-1, 915/02-346-1 

  عبد العزیز , خلیفة  .6297
لعزیز عبد ا/ تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق اإلداري ] : نص مطبوع[ضوابط العقوبة اإلداریة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 95 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . خلیفة
 9773501588ك .م.د.ر -. 91-. 87.: ? ?: ???????????? 

626/01-345-1, 626/02-345-1 



  عبد العزیز , خلیفة  .6298
: القاھرة  -. یز خلیفةعبد العز] / نص مطبوع[الوجیز في اإلثبات وإجراءات التقاضي في المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 427 - . 2008, دار الكتاب الحدیث
???????????? : ? ? :.428 -434 

595/01-347-1, 595/02-347-1 

  عبد العزیز , خلیفة  .6299
عبد / مسؤولیة اإلدارة عن القرارات والعقود اإلداریة ] : نص مطبوع[ركن الخطأ في المنازعات اإلداریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 265 - . 2008, دار الكتاب الحدیث: اإلسكندریة  - . ز خلیفةالعزی
 97735015809ك .م.د.ر - . 258 - 255.: ? -. ?: ????????????

404/01-342-1, 404/02-342-1 

  عبد العزیز , خلیفة  .6300
دار الكتاب : القاھرة  - . لیفةعبد العزیز خ] / نص مطبوع[األسس العامة للقرارات اإلداریة في الفقھ والقضاء 

  .سم 25; . إیض. : ص 387 -. 2008, الحدیث
 9773501589ك .م.د.ر - . 179 - 173.: ? -. ?: ???????????? 

394/01-342-1, 394/02-342-1 

  عبد العزیزعبد المنعم , خلیفة  .6301
عبد / األحكام  - الدفوع  -ة الخصوم -اإلختصاص ] : نص مطبوع[المرافعات اإلداریة في قضاء مجلس الدولة 

 .سم24; مجلد . : ص 348 - . 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. العزیزعبد المنعم خلیفة

426/01-347-1, 426/02-347-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6302
ر القاضى فى اإلثبات دو - اإلثبات غیر المباشر  -اإلثبات المباشر ] : نص مطبوع[اإلثبات أمام القضاء اإلدارى 

  .سم24; . إیض. : ص 204 -. 2008, دار الفكر: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ 
 5048379977ك .م.د.ر - .  197 -193.: ? -. ?: ???????????? 

308/01-342-1, 308/02-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6303
القرارات و العقود اإلداریة في الفقھ و قضاء مجلس ] : نص مطبوع[تصرفاتھا القانونیة مسئولیة اإلدارة عن 

 .سم24; . إیض. : ص 265 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ الدولة 

267/01-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6304
اإلنقضاء في ضوء قانون العمل  -اآلثار  -الخصائص ] : نص مطبوع. [الفردي األحكام العامة لعقد العمل

. 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. 1.ط -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة. / الموحد و قضاء النقض العمالي
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 366 -

 ??????? :? -? :313 -355  ???????????? :? -? :356 -357 

41/01-344-1, 41/02-344-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6305
عبد العزیز عبد المنعم / في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ] : نص مطبوع[أوجھ الطعن بإلغاء القرار اإلداري 



  .سم24; . إیض. : ص 490 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . خلیفة
 9775160804 ك.م.د.ر

157/01-347-1, 157/02-347-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6306
عبد العزیز عبد / األسباب و الشروط ] : نص مطبوع[دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة 

تب الك( - . سم24; . إیض. : ص 796 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 01.ط - . المنعم خلیفة
  ).القانونیة

 ???????????? :? .- ? :.778 - 782 . 

259/01-347-1, 259/02-347-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6307
-المصلحة ] : نص مطبوع[شروط قبول الطعن بإلغاء القرار اإلداري في ضوء الفقھ و قضاء مجلس الدولة 

دار : اإلسكندریة  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ دولة المیعاد في ضوء الفقھ وقضاء مجلس ال -التظلم - المحل 
  .سم24; . إیض. : ص 288 -. 2005, الفكر الجامعي

 ???????????? :? .- ? :.278 - 282 . 

279/01-347-1, 279/02-347-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6308
: اإلسكندریة  -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ ] نص مطبوع[إجراءات التقاضي و اإلثبات في الدعاوى اإلداریة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 448 -. 2008, منشأة المعارف
 ???????????? :?- ? :428-434 

453/01-347-1, 453/02-347-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6309
لموظف العام في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب ا

المكتب الفني : مصر  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ ضمانات تأدیب الموظف العام ] : نص مطبوع[
 .سم24; . إیض. : ص359 -. 2005, لإلصدارات القانونیة

463.3/01-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6310
ملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب الموظف العام في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة الموسوعة اإلداریة الشا

عبد العزیز عبد المنعم / شروط قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ] : نص مطبوع[
 .سم24; . إیض. : ص 287 -. 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . خلیفة

463.2/01-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6311
الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب الموظف العام في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة 

 - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ أسباب دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجلس الدولة ] : نص مطبوع[
 .سم24; . إیض. : ص 502 -. 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة:  القاھرة

463.1/01-342-1 



  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6312
دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام ] : نص مطبوع[التحكیم في منازعات العقود اإلداریة الداخلیة و الدولیة 

 180 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط - . م خلیفةعبد العزیز عبد المنع/ قضاء مجلس الدولة 
  .سم24; . إیض. : ص

 . ???????????? :? - ? :165-171 

159/01-341-1, 159/02-341-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6313
أحكام مجلس الدولة دراسة فقھیة مدعمة بأحدث ] : نص مطبوع[اإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 392 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ 
 ??????????? :? .- ? :.388 - 392. 

19/01-342-1, 19/02-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6314
ضمانات الجزاء في مرحلتي التحقیق و المحاكمة التأدیبیة :  ]نص مطبوع[الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة 

 -. سم24; . إیض. : ص 360 - . 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة... / 
  ).الكتب القانونیة(
 04026067977ك .م.د.ر -. 

85/01-342-1, 85/02-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6315
دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام :في مجال العقود والقرارات اإلداریة ] : نص مطبوع[المسئولیة اإلداریة 

; . إیض. : ص 268 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ مجلس الدولة 
  .سم24

 ???????????? :? .- ? :.255 - 258. 

155/01-342-1, 155/02-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6316
المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة  -التنفیذ  -اإلبرام ] : نص مطبوع[األسس العامة للعقود اإلداریة 

, ةدار الكتب القانونی: اإلسكندریة  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ ووفقا ألحكام قانون المناقصات و المزایدات 
  .سم24; . إیض. : ص 382 -. 2005

 ???????????? :? .- ? :.367 -371 . 

164/01-342-1, 164/02-342-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6317
دراسة تحلیلیة فقھیة مدعمة ] : نص مطبوع[الشرعیة اإلجرائیة في التأدیب الرئاسي والقضائي للموضف العام 

, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 01.ط - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ الدولة بأحدث أحكام قضاء مجلس 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 320 -. 2006

 ???????????? : ?-  ? :308-312 

482/01-347-1, 482/02-347-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6318
: اإلسكندریة  -. 01.ط - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة] / نص مطبوع[ تنفیذ األحكام اإلداریة و إشكاالتھ الوقتیة



  .سم 24; . إیض. : ص 223 - . 2007, دار الفكر الجامعي
 9773790483ك .م.د.ر - .  218 -213.: ?  -. ?: ???????????? 

547/01-341-1, 547/02-341-1 

  عبد العزیز عبد المنعم ,خلیفة  .6319
عبد العزیز عبد المنعم / في دعوى اإللغاء و الدعاوي التأدیبیة و المستعجلة ] : مطبوعنص [الدفوع اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص  431 -. 2008, المركز القومي لإلصدارات القانونیة. : م.د -. 01.ط - . خلیفة
 ???????????? :? .-  ?:.417- 419. 

369/01-342-1, 369/02-342-1 

  حمد خلیفة، إبراھیم أ  .6320
: اإلسكندریة  -. إبراھیم أحمد خلیفة; دمحم سامى عبد الحمید; دمحم السعید الدقاق] / نص مطبوع[التنظیم الدولى 
 ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 686 -. 2004, منشاة المعارف

419/01-341-1, 419/02-341-1 

  خلیفة، محمود عبد العزیز   .6321
 - . محمود عبد العزیز خلیفة/ التوظف  - الترشح  -اإلنتخاب ] : نص مطبوع[أة في اإلسالم الحقوق السیاسیة للمر

  .سم 22; . ص 307 -. 2005, الشركة المتحدة للطباعة و النشر و التوزیع: مصر 
 9771719459ك .م.د.ر -:. ???????????? 

521/01-342-1, 521/02-342-1 

  خلیفة، تانیا   .6322
 - . 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  - . 2.ط - . تانیا خلیفة] / نص مطبوع[مدنیة أصول المحاكمات ال

  .سم 24; . إیض. : ص 272
 9789953559414ك .م.د.ر -. 272 -  271.: ? -. ?: ?????

926/01-347-1, 926/02-347-1 

  خلیفة، عبد العزیز   .6323
دار : القاھرة  -. عبد العزیز خلیفة] / نص مطبوع[الدولة و الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس : قضاء اإللغاء 
  .سم 24; . إیض. : ص 317 -. 2008, الكتاب الحدیث

 9773501582ك .م.د.ر - . 309 - 305: ?  -? : ???????????? 

590/01-347-1, 590/02-347-1 

  خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم   .6324
الدور اإلجرائي و الموضوعي للقاضي ] : نص مطبوع[غداریة أصول اإلثبات و إجراءاتھ في الخصومة ال

عبد العزیز عبد المنعم / وسائل اإلثبات اإلداري  - إجراءات اإلثبات و العوامل المؤثرة فیھ  - اإلداري في اإلثبات 
  .سم240; . إیض. : ص 190 -. 2012, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . خلیفة

 9774383332ك .م.د.ر - . 180- 178:.?-.?: ???????????? 

556/01-342-1, 556/02-342-1 

  خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم   .6325
إجراءات -إجلراءات الحجز اإلداري] : نص مطبوع[إجراءات و منازعات الحجز اإلداري في الفقھ و القضاء 

. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ وضوعیة اإلشكاالت الوقتیة في الحجوز اإلداریة و منازعاتھا الم- الحجز العقاري



  .سم25; . إیض. : ص180 -. 2016, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -
 9789774385647ك .م.د.ر - . 169-171? -?.??????

1000/01-347-1, 1000/02-347-1 

  خلیفة،عبد العزیز   .6326
: القاھرة  -. عبد العزیز خلیفة/ الوظیفة العامة  ضوابط الضمانات التأدیبیة في] : نص مطبوع[قضاء التأدیب 

  .سم 24; . إیض. : ص 359 - . 2008, دار الكتاب الحدیث
 9773501583ك .م.د.ر

189/01-344-1, 189/02-344-1 

  خلیفي ، أحمد   .6327
حي جامعة ی: المدیة  - . أحمد خلیفي; مروان رملي] / نص مطبوع[حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و86 -. 2016/2017, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.75 - 81  

 2016/2017: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-23/01, M. 658-23/02 

  خلیفي ، دمحم یاسین   .6328
 -. دمحم یاسین خلیفي; أمیر حزاج] / نص مطبوع[الفساد ومكافحتھ النظام القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 65 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ??????????? :? .- ? : .57 - 61  
 2020/2019) : جامعة المدیة(یاسیة كلیة الحقوق والعلوم الس: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-86/01, M. 658-86/02 

  خلیفي ،فتیحة   .6329
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. فتیحة خلیفي; دلیلة عیاش] / نص مطبوع[السلطة التنفیذیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط+ سم  21×.سم 31; . و61 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-103/01 

  خلیفي أم الخیر   .6330
. : المدیة - . خلیفي أم الخیر; عبلة صیقع] / نص مطبوع[النظام القانوني لرخصة البناء في االراضي الفالحیة 

  .سم 21×سم 30; . و 55 -. 2011/2010, ]ن.د[
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-47/01, M. 346-47/02 

  عبد الرحمان , خلیفي  .6331
: بیروت  -. 01.ط - . عبد الرحمان خلیفي] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

  .سم 24; مجلد . : ص 314 -. 2007, الحقوقیة منشورات الحلبي
 ???????????? : ?-  ? :293-303  ??????? : ? - ? :223-291 



668/01-346-1, 668/02-346-1 

  عبد الرحمان , خلیفي  .6332
منازعات العمل  -مدخل عام لقانون العمل ] : نص مطبوع. [الوجیز في منازعات العمل و الضمان اإلجتماعي

 -. عبد الرحمان خلیفي. / منازعات الضمان اإلجتماعي -منازعات العمل الجماعیة و ممارسة اإلضراب-الفردیة 
  .سم 23; . إیض. : ص 162 -. 2008, دار العلوم للنشر و التوزیع. : الجزائر

 1339099961978ك .م.د.ر - . 162 - 154.: ? ? : ???????????? 

134/01-344-1, 134/02-344-1 

  ، كریمة حمروش  .6333
كلیة : الجزائر  - . صبرة عاید, كریمة حمروش] / نص مطبوع[النظام القانوني للمجلس الدستوري في الجزائر 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 62 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? :.55 - 58.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لیة إدارة وما: ل م د  -ماستر

M. 343-362/01, M. 343-362/02 

  خمري، ایمان   .6334
كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس . : المدیة - . ایمان خمري] / نص مطبوع[أحكام البطالن أمام القضاء الجزائي 

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم 21; . و 70 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
???????????? :? .-?:.65 - 66.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-36/01, M. 345-36/02 

  خمري، اعمر   .6335
جامعة : الجزائر  - . اعمر خمري] / نص مطبوع[السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین 

  .سم 30× . سم 21; . ص 445 -. 2013, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( معمري مولود 
???????????? :? .- ? :.405 - 425. 

T. 346-33/01 

  مجد الدین , خمش  .6336
دار مجدالوي : عمان  -. 1.ط -. مجد الدین خمش/ وتأثیراتھا في المجتمع العربي ] : نص مطبوع[العولمة 

  .سم 24; . إیض:  283 -. 2010, للنشر والتوزیع
 9789957023782ك .م.د.ر - . 281 - 271.: ? -? : ????????????

707/01-341-1, 707/02-341-1 

  خنساء ، بوتومي   .6337
: المدیة  -. بوتومي خنساء; معمري سلیمة] / نص مطبوع[سلطات الضبط اإلداري في المجال اإلقتصادي 

قرص . + سم 31× .سم 21; . و 81 -. 2017/2016, )وم السیاسیةكلیة الحقوق والعل(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .73 - 78  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-294/01, M. 343-294/02 



  حمزاوي ، الحاج   .6338
كلیة الحقوق : المدیة  -الجزائر  -. حمزاويالحاج ; أیوب حضري] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمال العام 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 80 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .69 - 73  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-118/01, M. 345-118/02 

  حمزاوي، جمیلة   .6339
 -. جمیلة حمزاوي] / نص مطبوع. [القرض العقاري كوسیلة لتمویل المشاریع العقاریة في التشریع الجزائري

  .سم 21×سم 30; . و 122 - . 2012/2011, ]ن.د. : [المدیة
???????????? .???????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(معة الدكتور یحي فارس جا: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-179/01, M. 346-179/02 

  حمزة ، وارد   .6340
كلیة الحقوق . : المدیة -. وارد حمزة] / نص مطبوع[الرقابة الداخلیة على شركة المساھة وفقا للقانون الجزائري 

  .قرص ضغوط. + سم 31×.سم 21; . ضإی. : و 87 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .79- 83  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-110/01, M. 658-110/02 

  حمزة ، دمحم لمین   .6341
دمحم ; عالء الدین واكد] / نص مطبوع[ 280/16تنفیذي والمرسوم ال 03/06الترقیة على أساس الشھادة بین األمر 

 21; . إیض. : و 79 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. لمین حمزة
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ??????? :? .- ? : .63 - 72  ???????????? :? . - ? : .73 - 77  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : سسات دولة ومؤ: ل م د  -ماستر

M. 343-389/01, M. 343-389/02 

  حمزة ، مفتاح   .6342
; مویسي رمضان] / نص مطبوع. [المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 01/06جریمة الرشوة في ظل القانون 

. + سم30×.سم21; . و 92 -. 205/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . مفتاح حمزة
  .قرص مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .85 - 89  
 205/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-157/01, M. 343-157/02 

  حمزة ، بابا   .6343
جامعة . : المدیة  -. بابا حمزة; لعقاب دمحم] / نص مطبوع. [سلطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائیة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 64 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .57 - 60  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-168/01, M. 343-168/02 



  حمزة ، حیاة   .6344
 - المدیة  -. حیاة حمزة] / نص مطبوع[العقاریة ضد خطر الحریق في التشریع الجزائري تأمین الممتلكات 

× . سم 21; . إیض. : و 98 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ??????? :? .- ? : .76 - 84  ???????????? :? . - ? : .85 - 91  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -استرم

M. 346-650/01 

  حمزة ، صدام فدان   .6345
. المدیة  -. صدام فدان حمزة; رابحي بوعزة] / نص مطبوع. [المسؤولیة اإلداریة الناجمة عن األشغال العمومیة

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 51 - . 2015/2014, ).لیة الحقوقك(جامعة الدكتور یحي فارس : 
 ???????????? :? .- ? : .47 - 48  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-159/01, M. 343-159/02 

  حمزة ، صكوشي   .6346
جامعة الدكتور یحي فارس :  المدیة -. صكوشي حمزة] / نص مطبوع. [تحدیث المیزانیة العامة في الجزائر

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 40 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-60/01 

  حمزة ، عبد الكریم   .6347
. : الجزائر -. د الكریم حمزةعب; فضیل شلبي. / النصوص التنظیمیة] : نص مطبوع. [قانون الصفقات العمومیة

  .سم24; . إیض. : ص 102 -. 2005, قصر الكتاب
 9527499961ك .م.د.ر

114/01-343-1, 114/02-343-1 

  ھاني محمود , حمزة  .6348
ھاني محمود ] / نص مطبوع[النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإلداریة الدولیة أمام المحكم الدولي 

  .سم 25; . إیض. : ص 437 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - .01.ط -. حمزة
 ???????????? : ?- ?- :.404 - 412 . 

518/01-341-1, 518/02-341-1 

  وفاء معتوق , حمزة  .6349
مكتبة : القاھرة  -. حمزة وفاء معتوق] / نص مطبوع[الطالق و آثاره المعنویة و المالیة في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; . ص 588 -. 2000, القاھرة للكتاب
 092314977ك .م.د.ر

364/01-346-1, 364/02-346-1 

  حمزة، مصطفاوي   .6350
: المدیة  -. مصطفاوي حمزة; براھیم دمحم أمین] / نص مطبوع[حمایة المنشآت الطبیة خالل النزاع المسلح 

قرص . + سم30×.سم21; . و75 -. 2016/2015, )العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط



 ???????????? :? .- ? :.73 - 75  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-104/01, M. 341-104/02 

  حمزة، خلیفي   .6351
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . حمزة خلیفي; بن تركیة سیدعلي] / نص مطبوع[بطاقة الدفع اإللكتروني 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و88 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة

 ???????????? :? .- ? :.83 - 85  
 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-11/01, M. 658-11/02 

  حمزة، رغمیت   .6352
حسني ] / نص مطبوع[ - العقار أنموذجا -إستثمار األمالك الوقفیة في التشریع الجزائري النظام القانوني إلدارة و

; . و 141 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. رغمیت حمزة; یوسف
  .قرص مضغوط. + سم 21×سم30

????????????.  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-210/01, M. 346-210/02 

  حمزة، فراحي   .6353
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . فراحي حمزة; بابا أیوب] / نص مطبوع[النظام الداخلي للمجلس الدستوري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و61 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.01 - 10  ???????????? :? .- ? :.56 - 57  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-204/01, M. 343-204/02 

  جمعھ فتوح ، صفاء فتوح   .6354
صفاء فتوح / آلیات فض المنازعات ] : نص مطبوع[منازعات عقودالتجارة اإللكترونیة بین القضاء و التحكیم 

  .سم 24; . إیض. : ص 565 -. 2013, دارالجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - .جمعھ فتوح
 9789773289034ك .م.د.ر -.  561 -507.:?-.? : ????????????

874/01-347-1, 874/02-347-1 

  أحمد محمود , جمعھ  .6355
منشاة : إلسكندریة ا -. أحمد محمود جمعھ] / نص مطبوع[أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص204 -. 2003, المعارف
 7113603977ك .م.د.ر

594/01-346-1, 594/02-346-1 

  عبد الرحمن أحمد , جمعة الحاللشة  .6356
 دراسة متقابلة مع الفقھ اإلسالمي والقوانین] : نص مطبوع[الوجیز في شرح القانون المدني األردني عقد البیع 

; . إیض. : ص 658 -. 2005, دار وائل: عمان  -. 1.ط -. عبد الرحمن أحمد جمعة الحاللشة/ المدنیة العربیة 
  .سم 24

 9789957114459ك .م.د.ر - . 652 - 641.: ? -? : ????????????



1134/01-346-1, 1134/02-346-1 

  عبد الرحمان أحمد , جمعة الحاللشة  .6357
دراسة متقابلة مع : أحكام اإللتزام: آثار الحق الشخصي] : نص مطبوع[الوجیز في شرح القانون المدني األردني 
 -. عبد الرحمان أحمد جمعة الحاللشة... / المصري والسوري والیمني: الفقھ اإلسالمي والقوانین المدنیة العربیة

  .سم 24; . إیض. : ص 667 -. 2006, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط
 9957116339ك .م.د.ر

233/01-347-1, 233/02-347-1 

  جمعة سیف، طارق   .6358
مع دراسة عن وثائق ضمان اإلعتمادات المستندیة ] : نص مطبوع[التأمین البحري في إطار اإلعتماد المستندي 

; . إیض. : ص 268 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 01.ط - . طارق جمعة سیف/ غیر المعززة 
  .سم24

 9789773791128ك .م.د.ر - .  268- 264.: ? -. ?: ??????????? .  263 - 184.: ? -. ?: ??????? 

784/01-341-1, 784/02-341-1 

  أحمد محمود , جمعة  .6359
ي و استقاللھ مع أحدث تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون العام و أثره على ذاتیة القانون اإلدار

: اإلسكندریة  -. أحمد محمود جمعة/ القانون المدني : الجزء األول] : نص مطبوع[ 2003األحكام حتى عام 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 177 -. 2005, منشأة المعارف

 6131603977ك .م.د.ر

83.1/01-340-1, 83.1/02-340-1 

  أحمد محمود , جمعة  .6360
 -. أحمد محمود جمعة] / نص مطبوع[ 2003ت التعویض في مجال القانون العام مع أحدث األحكام حتى منازعا

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 290 -. 2005, منشأة المعارف: القاھرة 
 5131603977ك .م.د.ر

496/01-346-1, 496/02-346-1 

  جمال الدین طھ , جمعة  .6361
في ظل قوانین اإلیجار والقانون المدني ] : نص مطبوع. [اد القانوني لعقد اإلیجارالمرجع العملي في اإلمتد

جمال . / وتشریعات االحوال الشخصیة وقانون التجارة والقوانین المنظمة لفئات المھنیین والحرفیین فقھا وقضاء
 .سم 24; . إیض. : ص 748 -. 1996, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. أحمد شاكر, الدین طھ جمعة

262/01-346-1, 262/02-346-1 

  جمعة، مجدي دمحم   .6362
دراسة تطبیقیة على اإلغتصاب و التحرش ] : نص مطبوع[العنف ضد المرأة بین التجریم و آلیات المواجھة 

  .سم25; . إیض. : ص731 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. 0.ط - . مجدي دمحم جمعة/ الجنسي 
ك .م.د.ر -.  722 -  717. : ? -. ?: ??????? .  716 - 689. : ? -. ?: ???????????? 

9789777291002 

1017/01-345-1, 1017/02-345-1 

  جمعة، نصرھارون   .6363
. : ص 133 -. 2014, المجد للنشر و التوزیع: عمان  - . نصرھارون جمعة] / نص مطبوع[التأمین على الحیاة 



  .سم 24; . إیض
 9789957589516ك .م.د.ر

1505/01-346-1, 1505/02-346-1 

  جمعي ، أمینة   .6364
كلیة : الجزائر  - . أمینة جمعي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسد وفقا للتشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 107 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .98 - 104  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-84/01, M. 345-84/02 

  خلف أبو قاعود، سالم   .6365
دار وائل للنشر : عمان  -. الم خلف أبو قاعودس] / نص مطبوع[تأسیس الشركات التجاریة بین الواقع والقانون 

  .سم 25; . إیض. : ص 191 -. 2014, والتوزیع
 9789957912192ك .م.د.ر -. 191 -  185 -. ?: ????????????

1437/01-346-1, 1437/02-346-1 

  السید ,خلف دمحم  .6366
یتضمن التعلیق على نصوص  ] :نص مطبوع[قضاء المخدرات و قواعد الضبط و التفتیش و تسبیب األحكام 

بالمقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة ، وقواعد  1989لسنة  122قانون المخدرات المعدل بالقانون الجدید رقم 
 1085 -. 2000, )ن.د) : (م .د( - . 5.ط -. السید خلف دمحم... / الضبط والتفتیش والتلبس وبطالن التفتیش وأثره

  .سم 24; . إیض. : ص
 9771996991ك .م.د.ر

373/02-345-1, 373/01-345-1 

  السید ,خلف دمحم  .6367
للتنازل عن اإلیجار والترك والتأجیر من الباطن في ضوء الفقھ وأحكام محكمة ] : نص مطبوع[ دعوى اإلخالء

. إیض. : ص 488 -. 2003, دار الكتب القانونیة: مصر  -. السید خلف دمحم/ النقض والمحكمة الدستوریة العلیا 
 .سم24; 

160/01-347-1, 160/02-347-1 

  أنس محمود , خلف الجبوري  .6368
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. أنس محمود خلف الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ة تزییف األختام جریم

  .سم 24; . إیض. : ص 169 -. 2012, الجدیدة
 978977328861ك .م.د.ر - . 165 - 157.: ? -? : ????????????

787/01-345-1, 787/02-345-1 

  خلف الجبوري، دمحم موسى   .6369
. دمحم موسى خلف الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لقانوني لعقد اإلستثمار في تصفیة النفط الخام النظام ا

  .سم 24; . إیض. : ص 171 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 9789776410053ك .م.د.ر - . 164 - 150.: ? -. ?: ????????????

1278/01-346-1, 1278/02-346-1 



  عبد الجواد , خلف  .6370
الدار الدولیة : القاھرة  -. 1.ط -. عبد الجواد خلف] / نص مطبوع[المیراث والوصیة في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2008, م.م .لإلستثمارات الثقافیة ش
 9772823268ك .م.د.ر - . 160 - 158.: ? -. ?: ????????????

1044/01-346-1, 1044/02-346-1 

  خلفوني مجید   .6371
. ص326 -. 2018, دار ھومھ: الجزائر  -. خلفوني مجید] / نص مطبوع[اإلیجار المدني في القانون الجزائري 

  .سم24; . إیض: 
 9789931033370ك .م.د.ر

1569/01-346-1, 1569/02-346-1 

  مجید , خلفوني  .6372
الدیوان الوطني لألشغال . : الجزائر - . مجید خلفوني] / نص مطبوع[. نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري

  .سم 22; . إیض. : ص 224 -. 2003, التربویة
 9961140343ك .م.د.ر - . 225 - 223.: .? -. ?: ???????????? 

289/01-346-1, 289/02-346-1 

  خلفوني، مجید   .6373
. 1.ط -. مجید خلفوني] / نص مطبوع[بقرارات قضائیة  مدعم: شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2008, دار ھومھ: الجزائر  -
 9961410513ك .م.د.ر -. 193-199: ? -?: ???????  200-202: ? -?: ???????????? 

913/01-346-1, 913/02-346-1 

  خلفاوي ، فتیحة   .6374
فتیحة / وباء كورونا ] : نص مطبوع[لعامة في التشریع الجزائري في حالة األوبئة اآللیة القانونیة لحفظ الصحة ا

. : و 64 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . خلفاوي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( وم السیاسیة كلیة الحقوق والعل: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-528/01 

  خلفات ، حسان   .6375
 - . حسان خلفات; زكریاء أوریاشي] / نص مطبوع[دور مجلس األمن في التدخل من أجل تكریس الدیمقراطیة 

× . سم 21 ;. إیض. : و 74 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .65 - 71  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-139/01, M. 341-139/02 

  خلفي ، خدیجة   .6376
جامعة یحي : المدیة  - . خدیجة خلفي; أمال قرید] / مطبوع نص[نظام براءات اإلختراع في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و84 -. 2016/2017, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.79 - 81  

 2016/2017: المدیة : قانون األعمال : ماستر 



M. 658-21/01, M. 658-21/02 

  الرحمان خلفي ، عبد   .6377
دار الھدى للنشر . : الجزائر - . عبد الرحمان خلفي] / نص مطبوع[محاضرات في القانون الجنائي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2010, والتوزیع
 9789947262450ك .م.د.ر - . 188 - 182. : ? -. ?: ???????????? 

1057/01-345-1, 1057/02-345-1 

  خلفي ،مسعودة   .6378
 - . 2012/2011, ]ن.د. : [المدیة -. مسعودة خلفي] / نص مطبوع. [مایة الجزائیة للملكیة العقاریة الخاصةالح
  .سم 21×سم 30; . و 87

????????????.  
 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-185/01, M. 346-185/02 

  حسین , حنفي عمر  .6379
 -نظریة الحمایة الدبلوماسیة الواجبة ] : نص مطبوع[دعوى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج 

; . إیض. : ص310 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. حسین حنفي عمر! / وامعتصماه
  .سم24

 9770427438ك .م.د.ر - . 285-297: ? - ?: ???????????? .

220/01-341-1, 220/02-341-1 

  خلفي، عبد الرحمن   .6380
: لبنان  -. 01.ط - . عبد الرحمن خلفي/ دراسة فقھیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[العقوبات البدیلة 

  .سم24; . إیض. : ص463 -. 2015, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 9786144232156ك .م.د.ر - .  438 - 421. : ? -. ?: ???????????? 

1038/01-345-1, 1038/02-345-1 

  خلفي،عبد الرحمن   .6381
 -. 2010, دار الھدى: الجزائر  -. عبد الرحمن خلفي] / نص مطبوع[محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 272
 9789947262931ك .م.د.ر -. 240-250.: ?-.?: ????????????

977//01-347-1, 977/02-347-1 

6382.  Ibrahim, I. Al - Wahab  
Law Dictionary : English - Arabic [Texte imprimé] =  عربي - إنكلیزي : القاموس القانوني  / I. 
Al - Wahab Ibrahim. - éd 03. - Beirut : Librairie Du Liban, 1988. - 380 p. : ill. ; 25 
cm. 
Index English - Arabic 

D. 423-11/01, D. 423-11/02 

  خان الدلوي، بحو برویز   .6383
دمحم سلیمان ; بحو برویز خان الدلوي/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة للحمایة المدنیة 

. إیض. : ص384 - . 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت ; منشورات الحلبي الحقوقیة : سوریا  -. األحمد



  .سم25; 
 9786144013830ك .م.د.ر - . 341-375? -?.??????

993/01-347-1, 993/02-347-1 

  قارنیي ,جان بیر  .6384
  .سم24; . ص169 -. 2002, دار القصبة: الجزائر  -. قارنیي جان بیر] / نص مطبوع[عولمة الثقافة 

 9961644166ك .م.د.ر -. ?168.?164:????????????

1-341-1197/01 

  یامنة، لعروسي   .6385
جامعة : المدیة  -. لعروسي یامنة; سعد السعود فطیمة] / نص مطبوع[الضمان المعماري في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و99 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
 ???????????? : ?-  ? :94 - 99  

 2014/2013: دیة الم: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-339/01, M. 346-339/02 

  . یاملكي ، أكرم  .6386
, .مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان -. یاملكي. أكرم. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [القانون الجوي

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 1998
 ???????????? :? .- ? : .153 - 154. 

198/01-343-1, 198/02-343-1 

  أكرم , یاملكي  .6387
دراسة مقارنة في األعمال التجاریة و التاجر و المتجر و العقود ] : نص مطبوع[القانون التجاري األردني 

  .سم24; . ص 307 -. 1998, مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. أكرم یاملكي/ التجاریة 
 ???????????? :? . ?:.291 - 293 

846/01-346-1 

  أكرم , یاملكي  .6388
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . أكرم یاملكي] / نص مطبوع[األوراق التجاریة و العملیات المصرفیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص351 -. 2008
 1011169957ك .م.د.ر - . 351 - 349: .? ? : ????????????

810/01-346-1, 810/02-346-1 

  أكرم , یاملكي  .6389
دار الثقافة للنشر . : عمان -. 1.ط - . أكرم یاملكي. / دراسة مقارنة: الشركات ] : نص مطبوع. [القانون التجاري

  .سم24; . إیض. : ص 512 -. 2008, والتوزیع
 0995716104ك .م.د.ر - . 498 - 493. : ? -. ?: ???????????? 

343/01-346-1, 343/02-346-1 

  أكرم , یاملكي  .6390
دراسة مقارنة في األعمال التجاریة و التاجر و المتجر و العقود ] : نص مطبوع[التجاري األردني  القانون



  .سم 24; . ص 307 -. 1998, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. أكرم یاملكي/ التجاریة 
 ???????????? :? . ?:.291 - 293 

846.1/01-346-1, 846.1/02-346-1 

  عزیز , داوود  .6391
دار ] : م.د: [دار أسامة للنشر و التوزیع : عمان  -. 1.ط -. عزیز داوود] / نص مطبوع[مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 -. 2006, المشرق الثقافي
 ???????????? : ?-  ? :.256- 258 

70/01-001.4-1, 70/02-001.4-1 

  داود، أمینة   .6392
 - . خضرة بن علیة, أمینة داود] / نص مطبوع[ 01 -  06متعلقة بالصفقات العمومیة في القانون رقم الجرائم ال
. + سم 21× . سم 30; . و 102 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 

  .قرص مضغوط
???????????? :? .-? :.91 -96.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ة قانون جنائي وعلوم جنائی: ماستر 

M. 345-102/01, M. 345-102/02 

  داود، دمحم عبد المقصود   .6393
دمحم عبد ] / نص مطبوع[موقف الشریعة اإلسالمیة من الحكم القضائي في العودة إلى الدین الثابت قبل اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 146 - . 2014, الجامعة الجدیدةدار : اإلسكندریة  -. المقصود داود
???????????? :? .- ? :.130- 142 

897/01-347-1, 897/02-347-1 

  داود، عبد العزیز   .6394
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتي عقود ] : نص مطبوع[حمایة المستھلك غي مواجھة الشروط التعسفیة 

. إیض. : ص 193 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . العزیز داود عبد/ اإلذعان و عقود اإلستھالك 
  .ص 24; 

????????????: 

1299/01-346-1, 1299/02-346-1 

  داودي ، بالل   .6395
 -المدیة  -. بالل داودي; سعاد سعداوي] / نص مطبوع[الشكلیة في التصرفات القانونیة وفق التشریع الجزائري 

 31× .سم 21; . إیض. : و 76 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( یة الحقوق والعلوم السیاسیة كل: الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم

??????? :? . - ? : .50 - 68  ???????????? :? .- ? : .69 - 73  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-639/01 

  داودي ، سمیحة   .6396
جامعة : المدیة  -. سمیحة داودي] / نص مطبوع[إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و61 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
 ??????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : ل م د  -ماستر



MA 04/346-257/01, MA 04/346-257/02 

  داودي سمیحة   .6397
داودي ; إیمان بن طالب] / نص مطبوع[الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم 30; . و 49 - . 2011-2010, ]ن.د: [المدیة  - . سمیحة
???????????:  

 2011- 2010: كلیة الحقوق (جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-55/01, M. 346-55/02 

  داودي عمور، خدوجة   .6398
. : ص 324 -. 1975, ]ن.د]. : [م.د[ -. خدوجة داودي عمور; داودي سالمي] / نص مطبوع. [القانون المدني

 .سم 21; . إیض

139/01-346-1 

  داودي، خیرة   .6399
: المدیة الجزائر  -. إشراق أیت, خیرة داودي] / نص مطبوع[نظام اإلفراج المشروط في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و70 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? .68-70  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-262/01 

  داودي، سالمي   .6400
, دحلب و زكریا: الجزائر  - . خدوجة داودي عمور, سالمي داودي] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة 

 .سم 22; . إیض. : ص 222 -. 1991

138/01-347-1 

  داودي، عبد القادر   .6401
 -. عبد القادر داودي] / نص مطبوع[دراسة شرعیة قانونیة مقارنة : األحكام الشرعیة في األحوال الشخصیة

  .سم 24; . إیض. : ص 419 -. 2007, دار البصائر للنشر والتوزیع: الجزائر 
???????????? :? .- 403  -409 

1410/01-346-1 

  حاوش، ھدى   .6402
الجزائر ( المدیة  - . ھدى حاوش] / نص مطبوع[زرع األعضاء البشریة بین القانون الجزائري والفقھ اإلسالمي 

  .سم 21×. سم 30; . و 343 -. 2018/2017, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس ) : 
????????????:? .-? :.311 - 331.  

 2018/2017) : المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 344-02/01, T. 344-02/02 

  حامي ، أمینة   .6403
كلیة . : المدیة -. أمینة حامي; سعاد بوقاسمي] / نص مطبوع[ 03-20النظام القانوني لعصابة األحیاء وفق األمر 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 69 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط



 ???????????? :? .- ? : .63 -66  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-213/01, M. 345-213/02 

  حامي ، بختة   .6404
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. بختة حامي] / نص مطبوع[في الجزائر النظام القانوني للتسویق 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 76 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .67 - 72  

 2021/2020:  )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-112/01, M. 658-112/02 

  دالي ، سعید   .6405
دراسة بعض الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة ] : نص مطبوع[الضمانات الدستوریة لحقوق اإلنسان في الجزائر 

 21; . إیض. : و 376 -. 2019/2018, )1-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق . : الجزائر -. سعید دالي/ والثقافیة 
  .سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .346 - 372  
 2019/2018) :  1جامعة الجزائر (كلیة الحقوق : القانون الدستوري والقانون اإلداري : دكتوراه 

T. 342-09/01 

  خالد ، عدلي أمیر   .6406
نص [ض والدستوریة أصول القواعد العامة في التجریم والعقاب على ضوء المستحدث من القوانین وأحكام النق

عدلي .... / تحدید الجریمة والشروع في الجریمة -مدى سریان قانون العقوبات في الزمان والمكان ] : مطبوع
  .سم 24; . إیض. : ص 487 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . أمیر خالد

 9789775160779ك .م.د.ر

956/01-345-1, 956/02-345-1 

  ولید , لد الربیعخا  .6407
, دار النفائس: األردن  -. ولید خالد الربیع] / نص مطبوع[اإللزام في التصرفات المالیة في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 520 -. 2007
 0114779957ك .م.د.ر -. 515 - 501. :? ?: ????????????

766/01-346-1, 766/02-346-1 

  سید حسن ال, حامد خطاب  .6408
 - . 1.ط -. حسن السید حامد خطاب] / نص مطبوع[أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 428 -. 2001, إیتراك للنشر و التوزیع: القاھرة 
 9775723469ك .م.د.ر - . 415 - 405.: ? -? : ????????????

42/01-345-1, 42/02-345-1 

  قبال ، أشرف السید حامد   .6409
/ دراسة تحلیلیة ألھم مالمحھ و اتجاھاتھ في اإلقتصاد العالمي ] : نص مطبوع[اإلستثمار األجنبي المباشر 

  .سم24; . إیض. : ص101 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . أشرف السید حامد قبال
 9789773791056ك .م.د.ر - .  99 - 91. : ? -. ?: ???????????? 

1363/01-346-1, 1363/02-346-1 



  ھدى , حامد قشقوش  .6410
 La Protéction pénle du commerce] = نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للتجارة اإللكترونیة عبر األنترنت 

électronique à travers l'internet  /دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. ھدى حامد قشقوش ,
  .سم 24; . إیض. : ص 145 -. 2000

 9770431893ك .م.د.ر -. 126 -  91.: ? - ? : ????? 137 - 129.: ? -? : ????????????

111/01-345-1, 111/02-345-1 

  خالد عطیة ، ولید   .6411
نص [حل مشكلة التداخل بین حق المشتري في فسخ البیع الدولي وحق البائع في إصالح الخلل في تنفیذ اإللتزام 

ولید خالد / دراسة مقارنة  -دراسة في ظل تحدید مفھوم المخالفة الجوھریة في عقد البیع الدولیة ] : مطبوع
  .سم 25; . إیض. : ص 144 - . 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. عطیة

 9786144016022ك .م.د.ر - . 139 - 131. : ? -. ?: ???????????? 

1016/01-341-1, 1016/02-341-1 

  خالد عطیة ، ولید   .6412
دراسة مقارنة بین القوانین واألنكلوسكسونیة ] : نص مطبوع[نحو نظریة عامة لقاعدة توقع األضرار في العقود 

 264 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. ولید خالد عطیة/ والمدنیة وعقود البیع الدولیة 
  .سم 25; . إیض. : ص

 9786144018224ك .م.د.ر - . 259 - 241. : ? -. ?: ???????????? 

1500/01-346-1, 1500/02-346-1 

  خالد عطیة ، عارف فراج   .6413
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. عارف فراج خالد عطیة] / نص مطبوع[إمتیاز التقاضي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 302 - . 2022/2021, )ارسجامعة یحي ف( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .279 - 297  
) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدستوري والقانون اإلداري : ل م د دكتوراه  -

2022/2021 

T. 342-15/01, T. 342-15/02 

  ، بلقیس عبد الرحمن حامد فتوتة   .6414
 - . 1.ط -. بلقیس عبد الرحمن حامد فتوتة] / نص مطبوع. [اإلحتكار في الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة

  .سم 24; . إیض. : ص 522 -. 2010, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة. : الریاض
 9786038006375ك .م.د.ر - . 522 - 492: ?  -? : ???????????? 

207/01-343-1, 207/02-343-1 

  خالد , حامد  .6415
دیوان . : الجزائر - . خالد حامد] / نص مطبوع. [نزاعات العمل في ظل التحوالت السوسیوإقتصادیة في الجزائر

  .سم22; . إیض. : ص285 -. 2011, المطبوعات الجامعیة
 9789961014547ك .م.د.ر - . 279 - 271: ?  -? : ???????????? 

150/01-344-1, 150/02-344-1 

  رمول , خالد  .6416
قصر . : الجزائر -. رمول خالد] / نص مطبوع. [المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري



  .سم24; . إیض. : ص176 -. 2001, الكتاب
 ??????? : ? - ? :.149 - 169  ???????????? : ? -  ? :170- 175.  

 996170066×ك .م.د.ر - . 2001: ل م د دكتوراه  -

279/01-346-1, 279/02-346-1 

  ھشام ,خالد  .6417
مؤسسة شباب . : اإلسكندریة -. ھشام خالد. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار

  .سم24; . إیض. : ص173 -. 1988, الجامعة
 ???????????? : ?-  ? :7-11. 

243/01-346-1, 243/02-346-1 

  ھشام ,خالد  .6418
, مؤسسة شباب الجامعة. : اإلسكندریة - . ھشام خالد] / نص مطبوع. [الحمایة القانونیة لإلستثمارات العربیة

  .سم24; . إیض. : ص152 -. 1988
 ???? : ?-  ? :145-147. 

239/01-346-1, 239/02-346-1 

  ھشام ,خالد  .6419
 -. 2000, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. ھشام خالد. / مقارنةدراسة ] : نص مطبوع. [جنسیة الشركة

  .سم24; . إیض. : ص462
 ???? :? .- ? : .432 - 433. 

295/01-346-1 

  ھشام ,خالد  .6420
 -الجزائر  -دراسة مقارنة في الدول التالیة لیبیا ] : نص مطبوع. [القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج

فرنسا  -إنجلترا  -فلسطین  -السودان  - لبنان  -الیمن  -اإلمارات  -الكویت  -األردن  -العراق  - ب المغر -سوریا 
 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص628 -. 2006, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. ھشام خالد/ 

19/01-346-1, 19/02-346-1 

  ھشام ,خالد  .6421
-الالتینیة : دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في النظم القانونیة ] : نص مطبوع[ي ماھیة الحكم القضائي األجنب

  .سم 24; . إیض. : ص  479 -. 2007, منشاة المعارف: اإلسكندریة  -. ھشام خالد........... / -األنجلوسكسونیة
 9770315346ك .م.د.ر

501/01-341-1, 501/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6422
دراسة فقھیة قضایة مقارنة ] : "نص مطبوع[لإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة موقع المال كضابط 
..) / لیبیا -الیمن  -لبنان  -السودان -الكویت  -مصر ( األنجلوسكسونیة وفي الدول العربیة  -في الدول األوروبیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 217 -. 2007, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. ھشام خالد
 9789773096513ك .م.د.ر

490/01-341-1, 490/02-341-1 



  ھشام ,خالد  .6423
مع إشارة خاصة لحق المصري متعدد الجنسیة في الترشیح ] : نص مطبوع[المركز القانوني لمتعدد الجنسیة 

 -. 01.ط -. ھشام خالد/ لعضویة مجلس الشعب في ضوء األحكام الصادرة من المحكمة اإلداریة العلیا 
  .سم 25; . إیض. : ص 429 -. 2001, دار الفكر الجامعي: سكندریة اإل

 745160977ك .م.د.ر -. 424 - 279.: ? -? : ??????? .

10/01-341-1, 10/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6424
ھشام / دراسة مقارنة في قانون الجنسیة العربي ] : نص مطبوع[إكتساب الجنسیة األصلیة بالمیالد ألب وطني 

  .سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 02.ط - . خالد
 2735160977ك .م.د.ر - . 14 - 9.: ? - ? : ???????????? .

11/01-341-1, 11/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6425
 -. ھشام خالد/ مع إشارة خاصة لنظام التأجیر التمویلي ] : نص مطبوع[البنوك اإلسالمیة الدولیة وعقودھا 

  .سم 24; . إیض. : ص220 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط
 9775160182ك .م.د.ر -. 215 - 81.: ? -? : ??????? .

34/01-341-1, 34/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6426
 - . 2001, لفكر الجامعيدار ا: اإلسكندریة  -. ھشام خالد] / نص مطبوع[التنازع اإلنتقالي في تنازع القوانین 

  .سم 24; . إیض. : ص216
0 

42/01-341-1, 42/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6427
دراسة مقارنة في القانون المصري والعربي مع إشارة خاصة ] : نص مطبوع[القانون القضائي الخاص الدولي 

: اإلسكندریة  -. ھشام خالد/ بیة للتحكیم التجاري الدولي وتنفیذ أحكام المحكمین األجنبیة في مصر والدول العر
  .سم 24; . إیض. : ص 613 - . 2001, دار الفكر الجامعي

. 

62/01-341-1, 62/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6428
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 2.ط -. ھشام خالد] / نص مطبوع[إثبات القانون األجنبي في القانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . ضإی. : ص102 -. 2001, الجامعي
 8755160977ك .م.د.ر -. 

64/01-341-1, 64/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6429
 -دراسة فقھیة قضائیة في القوانین العربیة ] : نص مطبوع[اإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة 

ھشام ...... / موقع المال  -ضابط جنسیة الخصوم : 1968األنجلوسكسونیةو إتفاقیة بروكسل لعام  -األوربیة 
  .سم24; . إیض. : ص 608 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1. ط  - . خالد

 9835160977ك .م.د.ر - . 592- 581: ?-? : ???? .



81/01-341-1, 81/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6430
دراسة مقارنة في ] : وعنص مطب[طبیعتھ  -مصادره  - مباحثھ  - المدخل للقانون الدولي الخاص العربي نشأتھ 

... / القطري  -العراقي  - اللیبي  - السوري  - اإلماراتي  - السعودي  - الالكویتي  -المصري : القوانین العربیة
  .سم24; . إیض: ص  458 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط -. ھشام خالد

 0955160977ك .م.د.ر - . 413-429: ? -? : ???????????? 

93/01-341-1, 93/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6431
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. ھشام خالد] / نص مطبوع[العقود الدولیة وخضوعھا للقواعد الموضوعیة 

  .سم24; . إیض: ص 64 -. 2001
. 

95/01-341-1, 95/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6432
دراسة القانون الدولي : المجلد األول] : نص مطبوع[رة الدولیة تكوین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجا

اإلسكندریة  -. ھشام خالد. / الخاص المادي في ضوء اإلتفاقیات الدولیة ولوائح مؤسسات التحكیم التجاري الدولي
  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 563 - . 2008, منشأة المعارف: 
 5164203977978ك .م.د.ر - . 548 - 473. : ?  - ? : ????????????.

132.1/01-341-1, 132.1/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6433
دراسة مقارنة في النظم القانونیة الالتینیة واألنجلوسكسونیة ] : نص مطبوع[أولیات التحكیم التجارى الدولى 

  .سم 24; : إیض: . ص 228 -. 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. ھشام خالد. / والعربیة
. ???????????? :? -? :197-214 

199/01-341-1, 199/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6434
دراسة مقارنة في األنظمة القانونیة الالتینیة واألنجلوسكسونیة ] : نص مطبوع[معیار دولیة التحكیم التجارى 

 24; . إیض. : ص  730 -. 2006, المعارفمنشاة : اإلسكندریة  -. ھشام خالد. / اإلتفاقیات الدولیة -والعربیة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم

.???????????? :? -? :663 -704 

200/01-341-1, 200/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6435
مشكلة قضاء الجنسیة العربي محاولة لحلھا في  - مشكلة دم األم العربیة :أھم مشكالت قانون الجنسیة العربي

: دراسة مقارنة في الدول العربیة التالیة] : نص مطبوع[القانونین الدولي والمقارن ضوء الموجھات المثالیة و
 -. ھشام خالد.. / سوریا -البحرین -عمان  - قطر  - المملكة العربیة السعودیة  -اإلمارات  -الكویت  - مصر 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 716 -. 2006, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
. ??????? :? -? :667-679 

210/01-341-1, 210/02-341-1 



  ھشام ,خالد  .6436
- الالتینیة -دراسة فقھیة قضائیة مقارنة فى األنظمة القانونیة األنجلوسكسونیة ] : نص مطبوع[ماھیة العقد الدولى 

. سم24; . إیض. : ص 332 -. 2007, منشاة المعارف: اإلسكندریة  -. ھشام خالد/ العربیة و اإلتفاقیات الدولیة 
  ).الكتب القانونیة( -

 9770315338ك .م.د.ر -. 295-312: ? -?: ???????????? 

376/01-341-1, 376/02-341-1 

  ھشام ,خالد  .6437
مؤسسة شباب : اإلسكندریة  -. ھشام خالد] / نص مطبوع[خصائص و طبیعة عقد ضمان اإلستثمار العربي 

 .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 1988, الجامعة

215/01-342-1, 215/02-342-1 

  ھشام ,خالد  .6438
 -. ھشام خالد/ دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص ] : نص مطبوع[إحالة الدعوى إلى محكمة أجنبیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2012, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9789773791711ك .م.د.ر - . 200 - 191.: ? -? : ????????????

726/01-341-1, 726/02-341-1 

  خالد، عدلي أمیر   .6439
] نص مطبوع[الجامع في أصول اإلثبات في ضوء المستحدث من القوانین وأحكام النقض والمالحظات القضائیة 

اإلثبات في الفقھ  -3ي اإلثبات في القانون الجنائ -2اإلثبات في القانون المدني والتجاري -1: ویشتمل على : 
 24; . إیض. : ص 441 -. 2013/2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عدلي أمیر خالد... / اإلسالمي

  .سم
 9789773289663ك .م.د.ر - . 436 - 435.: ? -. ?: ????????????

896/01-347-1, 896/02-347-1 

  خالد، عدلي أمیر   .6440
نص [ن الداخل و الخارج في ضوء المستحدث من قوانین و أحكام النقض و الدستوریة الجرائم الضارة بالوطن م

  .سم24; . إیض. : ص700 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . عدلي أمیر خالد] / مطبوع
 9789773791994ك .م.د.ر

1013/01-345-1, 1013/02-345-1 

  خالدة ، كوت   .6441
: المدیة  - . كوت خالدة; بن بركة غنیة/ األسالك المشتركة نموذجا ] : نص مطبوع[فین األنظمة التعویضیة للموظ

. + سم 312× . سم 21; . إیض. : و 82 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .75 - 79  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-237/01, M. 343-237/02 

  أحمد , خالدي  .6442
بین الشریعة اإلسالمیة و القانون المدني الجزائري على ضوء إجتھاد المحكمة العلیا و ] : نص مطبوع[الشفعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 323 -. 2008, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط - . أحمد خالدي/ مجلس الدولة 
 9789961650073ك .م.د.ر -. 311-315: ? -?: ? ???????????



579/01-347-1, 579/02-347-1 

  خالدي، أحالم   .6443
: المدیة  -. أحالم خالدي; مریم سرار] / نص مطبوع[أركان القرارات اإلداریة و أنواعھا في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; و 53 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 343-69/01 

  خالدي، أحمد   .6444
نص [القسمة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتھاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة 

  .سم 24; . إیض. : ص 257 -. 2008, دار ھومة: الجزائر  -. يأحمد خالد] / مطبوع
 9789961651940ك .م.د.ر - . 250 - 245.: ? -. ?: ????????????

1409/01-346-1 

  خالدي، صفاء ھاجر   .6445
. صفاء ھاجر خالدي/ دراسة مقارنة بین القانون والشریعة ] : نص مطبوع[أثر الطرق العلمیة الحدیثة في النسب 

. سم 21× . م 30; . إیض. : و 316 -. 2019, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .قرص مضغوط+ 

???????????? :? .- ? :.283 - 311  
 2019: المدیة : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 346-54/01, T. 346-54/02 

  خالدي، فتیحة   .6446
-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : الجزائر  - . فتیحة خالدي] / نص مطبوع[نسانیة والقانون التدخل الدولي بین اإل

  .سم 21× . سم 30; . و 301 -. 2015/2016, )1
???????????? :? .- ? :.277 - 297.  

 2015/2016) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 341-94/01 

  دمحم , خالدعبدالفتاح  .6447
دار : القاھرة  -. دمحم خالدعبدالفتاح/ نظام العاملین المدنیین بالدولة ] : نص مطبوع[موسوعة شرح أحكام 

 .سم24; غالف ملون . : ص 714 -. 2006, الحقانیة

171.2/01-344-1 

  دمحم , خالدعبدالفتاح  .6448
اإلعارة في ضوء أحكام  -الندب  -النقل  -قیاس كفایة اآلداء ] : نص مطبوع. [نظام العاملین المدنیین بالدولة

دار الحقانیة . : القاھرة -. 01.ط -. دمحم خالدعبدالفتاح. / المحكمة اإلداریة العلیا وأحكام وفتاوى مجلس الدولة
 ).شرح األحكام( - . سم 24; . إیض. : ص 692 - . 2006, لتوزیع الكتب القانونیة

171.1/01-344-1 

  جامعة منتوري   .6449
. إیض. : ص 23 -. 2010فیفري , جامعة منتوري: قسنطینة  -. جامعة منتوري] / نص مطبوع[ى الكلیات صد

  .سم 30; 



  شھریة
 2010فیفري , 33.ع, صدى الكلیات: في 

33/01 340-51- ع /P, 33/02 340- 51-ع /P 

  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .6450
جامعة نایف العربیة للعلوم : الریاض  - . بیة للعلوم األمنیةجامعة نایف العر] / نص مطبوع[األمن النووي 

  .سم 24; . إیض. : ص 166 -. 2008, األمنیة
 9960990249ك .م.د.ر

551/01-341-1, 551/02-341-1 

  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .6451
جامعة نایف العربیة للعلوم ] / عنص مطبو[االستخدام الشرعي و القانوني للوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2008, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض  - . األمنیة
 9789960999029ك .م.د.ر

639/01-345-1, 639/02-345-1 

  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .6452
جامعة نایف العربیة . : الریاض -. العربیة للعلوم األمنیةجامعة نایف ] / نص مطبوع. [مفھوم الشرطة المجتمعیة

  .سم 24; . إیض. : ص 284 -. 2006, للعلوم األمنیة
 9960972372ك .م.د.ر

119/01-344-1, 119/02-344-1 

  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة   .6453
جامعة نایف : الریاض  -. علوم األمنیةجامعة نایف العربیة لل] / نص مطبوع[جرائم اإلحتیال و اإلجرام المنظم 

  .سم24; . إیض. : ص236 -. 2007, العربیة للعلوم األمنیة
 9789960592640ك .م.د.ر - .  234 - 229. : ? -. ?: ???????????? 

968/01-345-1, 968/02-345-1 

  جامعة أدرار   .6454
واقع التشریع والدعوى اإلسالمیة  -العولمة وآثارھا اإلیجابیة والسلبیة على المجتمعات اإلنسانیة , مجلة الحقیقة

نص ... [التنمیة العامة وأبعادھا -أسس التعاون بین الجزائر والمنظمة الدولیة اإلفریقیة  -في ظل العولمة 
 EL-HAKIKA: Revue Académique Spécialisée Etudée Par L'Université] = مطبوع

d'ADRAD  /سم 25; . إیض. : ص 392 -. 2002أكتوبر , جامعة أدرار: الجزائر  -. جامعة أدرار.  
  تواترات غیر معروفة

 2002أكتوبر , 1.ع, مجلة الحقیقة: في 

04-300-04/051 

  جامعة الحاج لخضر   .6455
القانون المتضمن تنظیم مھنة  -ریف بالكلیة التع - ثالثون سنة من العطاء ] : نص مطبوع. [كلیة الحقوق

 .سم22; . إیض. : ص164 -. 2007, جامعة الحاج لخضر. : الجزائر - . جامعة الحاج لخضر... / المحاماة

85/01-344-1 



  جامعة الدكتور یحي فارس   .6456
أجھزة اإلعالم التنموي  - التنظیم العقلي عند الراشدین المدمنین على المخدرات, مجلة البحوث والدراسات العلمیة

دور المؤسسات ص م في التنمیة  -دور اللعب في حیاة الطفل  -ودورھا في حمایة البیئة ودعم التنمیة المستدامة 
جامعة /  Revue de recherches et etudes scientifiques] = نص مطبوع[اإلجتماعیة واإلقتصادیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 240 -. 2008, ر یحي فارسجامعة الدكتو: المدیة  -. الدكتور یحي فارس
أجھزة اإلعالم التنموي  -التنظیم العقلي عند الراشدین المدمنین على المخدرات =  11127511د .م.د.ر -. سنویة

دور المؤسسات ص م في التنمیة  -دور اللعب في حیاة الطفل  -ودورھا في حمایة البیئة ودعم التنمیة المستدامة 
  ة واإلقتصادیةاإلجتماعی

 2008, 2.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

2/01 340-12- ع  /P, 2/02 340- 12-ع  /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6457
 Revue de recherches et] = نص مطبوع[العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة , مجلة البحوث والدراسات العلمیة

etudes scientifiques  /266 -. 2007, جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. یحي فارس جامعة الدكتور 
  .سم 25; . إیض. : ص

  العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة=  11127511د .م.د.ر -. سنویة
 2007, 1.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

1/01 340-12- ع  /P, 1/02 340- 12-ع  /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6458
دراسة  - األثر المطھر للقید األول وموقف التشریع والقضاء الجزائري منھ , والدراسات العلمیةمجلة البحوث 

حاالت إستبعاد تطبیق  -مدى التأثیر على البیئة كأداة لحمایتھا من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري 
 Revue de recherches et etudes] = نص مطبوع... [القانون األجنبي المختص أمام القضاء الجزائري

scientifiques  /ص 252 -. 2009, جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  - . جامعة الدكتور یحي فارس : .
  .سم 25; . إیض

دراسة  - األثر المطھر للقید األول وموقف التشریع والقضاء الجزائري منھ =  11127511د .م.د.ر -. سنویة
حاالت إستبعاد تطبیق  -لحمایتھا من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري  مدى التأثیر على البیئة كأداة

  ...القانون األجنبي المختص أمام القضاء الجزائري
 2009, 03.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

3/01 340-12- ع /P, 3/02 340-12-ع /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6459
 - النظام القانوني لتسویة المنازعات في إطار إتفاقات منظمة التجارة العالمیة , لعلمیةمجلة البحوث والدراسات ا

دور أبناء المدیة في الحركة الوطنیة  -إرتباط المصلحة العامة بالملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 
 Revue de recherches et etudes] = نص مطبوع)........ [حسن قالتي أنموذجا(التونسیة 

scientifiques  /ص 363 -. 2012جوان , جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  - . جامعة الدكتور یحي فارس .
  .سم 22; . إیض: 

النظام القانوني لتسویة المنازعات في إطار إتفاقات =  11127511د .م.د.ر -. ????? - ??????  -. سنویة
دور أبناء  -العامة بالملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري إرتباط المصلحة  - منظمة التجارة العالمیة 

  )........حسن قالتي أنموذجا(المدیة في الحركة الوطنیة التونسیة 
 ISSN 11127511, 2012جوان , 02ج -  06.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

6/01 340-12- ع /P, 6/02 340-12-ع /P 

  ارس جامعة الدكتور یحي ف  .6460
أساسیات حول التعلیم  -في المنظور ) د.م.ل(فلسفة وأھداف نظام التعلیم العالي , مجلة البحوث والدراسات العلمیة

أثر نمط تنظیم الوقت المدرسي على السلوك عند  -أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتھا في الجزائر  - اإللكتروني 



 Revue de recherches et etudes] = نص مطبوع............. [) ..السنة السادسة( تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة 
scientifiques  /282 -. 2010أكتوبر , جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة - . جامعة الدكتور یحي فارس 

  .سم22; . إیض. : ص
 - في المنظور  )د.م.ل(فلسفة وأھداف نظام التعلیم العالي =  11127511د .م.د.ر -. ?????? - ?????  -. سنویة

أثر نمط تنظیم الوقت المدرسي  - أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتھا في الجزائر  -أساسیات حول التعلیم اإللكتروني 
  ) ...............السنة السادسة( على السلوك عند تالمیذ المرحلة اإلبتدائیة 

 ISSN 11127511, 2010أكتوبر , 04.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

4/01 340-12- ع  /P, 4/02 340- 12-ع  /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6461
أثر تبني المؤسسات  - تراجع مبدأسیادة الدولة في ظل النظام الدولي الجدید , مجلة البحوث والدراسات العلمیة

 - لى الثقافات المحلیة حقیقة العولمة وتأثیرھا ع -الجزائریة للحوكمة على جودة المراجعة المالیة دراسة میدانیة 
 Revue de] = نص مطبوع...... [التنمیة السیاحیة وأثرھا على التنمیة اإلقتصادیة المتكاملة في الوطن العربي 

recherches et etudes scientifiques  /جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. جامعة الدكتور یحي فارس ,
  .سم22; . إیض. : ص 289 - . 2012مارس 
 - تراجع مبدأسیادة الدولة في ظل النظام الدولي الجدید =  11127511د .م.د.ر -. ?????? - ?????  -. سنویة

حقیقة العولمة وتأثیرھا على  -أثر تبني المؤسسات الجزائریة للحوكمة على جودة المراجعة المالیة دراسة میدانیة 
  ......ة اإلقتصادیة المتكاملة في الوطن العربي التنمیة السیاحیة وأثرھا على التنمی -الثقافات المحلیة 

 ISSN 1127511, 2012مارس , 01ج -  06.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

6/31 340-12- ع /P, 6/32 340-12-ع /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6462
أھداف العولمة  -) د.م.ل(لعالي اآلثار اإلقتصادیة واإلجتماعیة لنظام التعلیم ا, مجلة البحوث والدراسات العلمیة

إلزامیة  - الدور اإلقتصادي للسیاحة مع اإلشارة لحالة الجزائر  -وأثرھا على حقوق اإلنسان والسالم العالمي 
 Revue de recherches et] = نص مطبوع........ [التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة 

etudes scientifiques  /2011جویلیة , جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. كتور یحي فارسجامعة الد .- 
  .سم22; . إیض. : ص 338

اآلثار اإلقتصادیة واإلجتماعیة لنظام التعلیم العالي =  11127511د .م.د.ر -. ?????? - ?????  -. سنویة
اإلقتصادي للسیاحة مع اإلشارة  الدور -أھداف العولمة وأثرھا على حقوق اإلنسان والسالم العالمي  - ) د.م.ل(

  ........إلزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة  -لحالة الجزائر 
 ISSN 11127511, 2011جویلیة , 05.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

5/01 340-12- ع  /P, 5/02 340- 12-ع  /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6463
أثر القرآن الكریم في إستدالل المتكلمین داللة الشاھد على الغائب في إثبات , والدراسات العلمیةمجلة البحوث 

دراسة " اإلصالحات المصرفیة ودورھا في إعادة ھیكلة الجھاز المصرفي  -بعض الصفات إالھیة نموذجا 
 Revue de] = ص مطبوعن........... [القانون الدولي اإلنساني -" لمسار اإلصالح المصرفي في الجزائر 

recherches et etudes scientifiques  /جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. جامعة الدكتور یحي فارس ,
  .سم22; . إیض. : ص 387 -. 2014جویلیة 
أثر القرآن الكریم في إستدالل المتكلمین داللة الشاھد على الغائب =  11127511د .م.د.ر - . ????? -. سنویة

" اإلصالحات المصرفیة ودورھا في إعادة ھیكلة الجھاز المصرفي  - إثبات بعض الصفات إالھیة نموذجا  في
  ...........القانون الدولي اإلنساني -" دراسة لمسار اإلصالح المصرفي في الجزائر 

 ISSN 11127511, 2014جویلیة , 01ج -  08.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

8/01 340-12- ع /P, 8/02 340-12-ع /P 



  جامعة الدكتور یحي فارس   .6464
رقابة الھیئات اإلداریة المستقلة على عقود اإلمتیاز في الجزائر ] : نص مطبوع[مجلة البحوث والدراسات العلمیة 

دور تكنولوجیا  -رؤیة إقتصادیة معاصرة : اإلطار المفھومي لصنادیق اإلستثمار في الفكر اإلسالمي  -
 Revue de recherches et......... = ت واإلتصاالت في تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المعلوما

etudes scientifiques  /2014نوفمبر , جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. جامعة الدكتور یحي فارس .- 
  .سم 22; . إیض. : ص 399

  البحوث والدراسات العلمیةمجلة =  11127511د .م.د.ر -. ?????? - ?????  -. سنویة
 ISSN 11127511, 2014نوفمبر , 02ج -  08.ع, مجلة البحوث والدراسات العلمیة: في 

8/01 340-12- ع /P, 8/02 340-12-ع /P 

  جامعة الدكتور یحي فارس   .6465
العنف  -عي وعالقتھ بعنف الطالبات المقیمات بالحي الجامعي الضبط اإلجتما, مجلة البحوث والدراسات العلمیة

 Revue] = نص مطبوع...... [تمكین العاملین وأثره في تحسین جودة الخدمات  - مقاربة سوسیولسانیة : اللفظي 
de recherches et etudes scientifiques  /جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . جامعة الدكتور یحي فارس

  .سم22; . إیض. : ص 290 -. 2015ان جو, فارس
الضبط اإلجتماعي وعالقتھ بعنف الطالبات المقیمات =  11127511د .م.د.ر -. ?????? - ?????  -. سنویة

  ......تمكین العاملین وأثره في تحسین جودة الخدمات  -مقاربة سوسیولسانیة : العنف اللفظي  -بالحي الجامعي 
 ISSN 11127511, 2015جوان , 01.ج 09.ع, لعلمیةمجلة البحوث والدراسات ا: في 

9/01 340-12- ع /P, 9/02 340-12-ع /P 

  جامعة باجي مختار   .6466
 EL Tawassol Economie Administration] = نص مطبوع[التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون 

et Droit  /سم 29; . إیض. : ص 285 -. 2014جوان , جامعة باجي مختار: عنابة  -. جامعة باجي مختار.  
  التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون=  11114932د .م.د.ر

 ISSN 4932-1111, 2014جوان , 38.ع, التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون: في 

38/01 340-79- ع /P 

  جامعة باجي مختار   .6467
 EL Tawassol Economie Administration] = نص مطبوع[التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون 

et Droit  /سم 29; . إیض. : ص 251 -. 2014سبتمبر , جامعة باجي مختار: عنابة  -. جامعة باجي مختار.  
  التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون=  11114932د .م.د.ر

 ISSN 11114932, 2014سبتمبر , 39.ع, التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون: في 

39/01 340-79- ع /P 

  جامعة باجي مختار   .6468
 EL Tawassol Economie Administration] = نص مطبوع[التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون 

et Droit  /سم29; . إیض. : ص306 -. 2015جوان , ]ن.د. : [عنابة -. جامعة باجي مختار.  
  رة والقانونالتواصل في اإلقتصاد واإلدا=  11114932د .م.د.ر

 ISSN 11114932, 2015جوان , 42.ع, التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون: في 

42/01 340-79- ع /P 

  جامعة حسیبة بن بوعلي   .6469
 Revue Academique Des Etudes] = نص مطبوع[األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة 

Sociales Et Humaines  /101 -. 2009, جامعة حسیبة بن بوعلي: الشلف  -. ليجامعة حسیبة بن بوع 
  .سم 30; . إیض. : ص



  األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة=  11127812د .م.د.ر
 ISSN 11127812, 2009, 02.ع, األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة: في 

2/01 340-48- ع /P, 2/02 340-48-ع /P 

  ح جامعة قاصدي مربا  .6470
 -. جامعة قاصدي مرباح/  Cahiers de politique et de droit] = نص مطبوع[دفاتر السیاسة والقانون 

  .سم 30; . إیض. : ص 379 -. 2011جوان , جامعة قاصدي مرباح: ورقلة 
  دفاتر السیاسة والقانون=  11129808د .م.د.ر - . ????? - ?????? 

 ISSN 11129808, 2011ن جوا, 05.ع, دفاتر السیاسة والقانون: في 

5/01 340- .83ع /P 

  جامعة قاصدي مرباح   .6471
 -. جامعة قاصدي مرباح/  Cahies de Politique et de Droit] = نص مطبوع[دفاتر السیاسة والقانون 

  .سم 30; . إیض. : ص 255 -. 2012جوان , جامعة قاصدي مرباح: الجزائر 
  والقانوندفاتر السیاسة =  11129808د .م.د.ر

 2012جوان , 7.ع, دفاتر السیاسة والقانون: في 

7/01 340- .83ع /P 

  جامعة قاصدي مرباح   .6472
األنماط اإلنتخابیة في ظل التحول : عدد خاص بأشغال الملتقى الدولي ] : نص مطبوع[دفاتر السیاسة والقانون 

جامعة قاصدي /  Cahies de Politique et de Droit=  2010نوفمبر /  04و  03الدیمقراطي ورقلة یومي 
  .سم 30; . إیض. : ص 470 -. 2010نوفمبر, جامعة قاصدي مرباح: ورقلة  - . مرباح

  دفاتر السیاسة والقانون=  11129808د .م.د.ر
 ISSN 11129808, 2010نوفمبر , دفاتر السیاسة والقانون: في 

01/ 340-.83ع خ  /P 

  خاثیر، لدمیة   .6473
 101 -. 2012/2011, ]ن.د. : [المدیة -. لدمیة خاثیر] / نص مطبوع. [ي التشریع الجزائرياألمالك الشاغرة ف

  .سم 21×سم 30; . و
???????????? .???????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-184/01, M. 346-184/02 

  ، سالم الشافعي  جابر عبد الھادي  .6474
. الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق األوالد في الفقھ والقانون والقضاء] : نص مطبوع. [مسائل األحوال الشخصیة

. إیض. : ص576 - . 2003, منشورات الحلبي). : م.د( - . سالم الشافعي جابر عبد الھادي; دمحم كمال الدین إمام/ 
 .سم24; 

215/01-346-1, 215/02-346-1 

  ولید حیدر , جابر  .6475
بیروت  - . 1.ط -. ولید حیدر جابر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التفویض في إدارة و إستثمار المرافق العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 687 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 4215249953978ك .م.د.ر -. 657-668: ? -?: ???????????? 



887/01-346-1, 887/02-346-1 

  حسین عبد السالم , جابر  .6476
أحوال  -القضاء في دعوى البالغ الكاذب ] : نص مطبوع[أثر براءة المتھم في إثبات جریمة البالغ الكاذب 

. / أثر البراءة على القاضي الجنائي عند فصلھ في الدعوى -اإلحتجاج باألعمال القضائیة  - البراءة من اإلتھام 
  .سم 24; . ص 185 - . 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - .حسین عبد السالم جابر

 9775160734ك .م.د.ر - . 173 - 169.: ? -? : ????????????

124/01-345-1, 124/02-345-1 

  سامیة دمحم , جابر  .6477
, لمعرفة الجامعیةدار ا: اإلسكندریة  -. سامیة دمحم جابر] / نص مطبوع[منھجیة البحث في العلوم اإلجتماعیة 

  .سم 24; . ص 332 -. 2007
 ???????????? :?- ? : .315-332 

45/01-001.4-1, 45/02-001.4-1 

  سامیة دمحم , جابر  .6478
, دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة  -. حسن دمحم حسن, سامیة دمحم جابر] / نص مطبوع[علم اجتماع القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 381 -. 2003
???????????? : ?- ? :.335 - 343 

61/01-340-1, 61/02-340-1 

  عبد الرؤوف , جابر  .6479
دار النھضة : بیروت  -. عبد الرؤوف جابر] / نص مطبوع[النظریة العامة في إجراءا ت المناقصات و العقود 

 .سم24; غالف مصور . : ص  238 -. 2003, العربیة للنشر والتوزیع

735/01-346-1, 735/02-346-1 

  جابر، عبد الرسول عبد الرضا   .6480
دار األیام للنشر و : عمان  -. عبد الرسول عبد الرضا جابر] / نص مطبوع[القانون الدولي الخاص اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 171 -. 2015, دار الریاحین للنشرو التوزیع: التوزیع 
???????????? :?.-? :.163-167 

1125/01-341-1, 1125/02-341-1 

  حاج أحسن، إیمان   .6481
جامعة الدكتور : المدیة  -. إیمان حاج أحسن; فطیمة سعد السعود] / نص مطبوع[اإلستثمار األجنبي في الجزائر 

  .سم 21×سم30; . و58 - . 2011/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????.  

 2011/2012) : قكلیة الحقو(جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-139/01, M. 346-139/02 

  حاج أعمر، لبنى   .6482
 -. لبنى حاج أعمر; سمیة قائد یوسف] / نص مطبوع[الرھن الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 73 - . 2011/2010, ]ن.د: [المدیة 
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(ة الدكتور یحي فارس جامع: القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-64/01, M. 346-64/02 

  حسنى دمحم , جاد الرب  .6483
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و ] : نص مطبوع[التعویض اإلتفاقي عن عدم تنفیذ اإللتزام أو التأخر فیھ 

. : ص 284 - . 2007, دار الفكر الجامعي:  اإلسكندریة -. 1.ط - . حسنى دمحم جاد الرب/ القانون الوصفي 
  .سم24; غالف مصور و ملون 

 5041379977ك .م.د.ر -. 262-279: ? -?: ???????????? 

410/01-347-1, 410/02-347-1 

  حاج اعمر ، لبنى   .6484
الدكتور یحي جامعة : المدیة  -. لبنى حاج اعمر] / نص مطبوع[مخالفات البناء و التعمیر في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و124 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-245/01, M. 346-245/02 

  حاج كولة، عبد الحكیم   .6485
عبد الحكیم ; یوسف عیاش] / نص مطبوع[ 70-14: الفالحیة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم  إیجار األراضي الوقفیة

× .سم 21; . و 72 - . 2016/2017, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : المدیة  -. حاج كولة
  .قرص مضغوط. + سم 30

???????????? :? .- ? :.64 - 68 .??????? :? : .62  
 2016/2017: المدیة : نون العقاري قا: ماستر 

M. 346-500/01, M. 346-500/02 

  حاج غوثي، قوسم   .6486
 -. قوسم حاج غوثي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789777290043ك .م.د.ر - . 309 -299.: ? - . ?: ???????. 296 - 275.: ? -. ?: ????????????

948/01-347-1, 948/02-347-1 

  حاج علي سوھیلة   .6487
; إبتسام مسعودي] / نص مطبوع. [الشرط المانع من التصرف في إطار السكنات المستفیدة من إعانات الدولة 

  .سم 21×سم 30; . و 56 -. 2009/2010, ]ن.د. : [المدیة -. حاج علي سوھیلة
??????? ????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-10/01 

  حاج علي، نصیرة   .6488
: دنیة واإلداریة اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلداریة ومجلس الدولة في ظل قانون اإلجراءات الم

( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  -. نصیرة حاج علي] / نص مطبوع[شروط رفع الدعوى  - اإلختصاص 
  .سم21×سم30; . و 47 -. 2012/2011, )جامعة یحي فارس
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 342-01/01, M. 342-01/02 



  حاج علي، سوھیلة   .6489
: المدیة  - . سوھیلة حاج علي] / نص مطبوع[القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة للمصلحة العامة 

  .سم21×سم30; . و 76 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????  

 2012/2011) : ة الحقوقكلی(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-154/01, M. 346-154/02 

  سمیر , جاد  .6490
مھني , سمیر جاد/  Educational research] = نص مطبوع[مناھج البحث في عصر المعلومات اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 418 -. 2005, الدار العالمیة للنشر و التوزیع: اإلسكندریة  -. 01.ط -. غنایم
 9776086667ك .م.د.ر -. 418 - 416. : ? -?: ???????  415.: ? : ?????????? ??

61/01-001.4-1 

  عبد المنعم عامر , جاد  .6491
المتولي عبد السمیع المتولي , عبد المنعم عامر جاد] / نص مطبوع[أسس كتابة الرسائل العلمیة و البحوث 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الغمریني
 9770309826ك .م.د.ر - . 206 -205. : ? -?: ???????????? 

60/01-001.4-1 

  فینمان , جاى  .6492
 -. فینمان جاى) / النظام القانوني للوالیات المتحدة] : (نص مطبوع[الحقوق الدستوریة و السیاسات الدستوریة 

  .سم24; . إیض. : ص343 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة 
 97757581903ك .م.د.ر

361/01-342-1, 361/02-342-1 

  حاجم الھیتي، سھیر إبراھیم   .6493
 -. سھیر إبراھیم حاجم الھیتي] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

  .سم 25; . إیض. : ص 640 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9786144015773ك .م.د.ر - .  629 - 597.: ? - . ?: ???????????? 595 - 565.: ? - . ?: ???????

892/01-341-1, 892/02-341-1 

  حاجي عمر ، سیبل جعفر   .6494
وائل  دار. : عمان -. 1.ط -. سیبل جعفر حاجي عمر] / نص مطبوع. [ضمانات عقد بیع المباني قید اإلنشاء

  .سم 24; . إیض. : ص 355 -. 2014, للنشر والتوزیع
 9789957911225ك .م.د.ر - . 355 - 343: ?  - ? : ???????  342 - 323: ?  -? : ???????????? 

1335/01-346-1, 1335/02-346-1 

  دمحم , داحي  .6495
دار الھدى للطباعة للنشر : ائر الجز - . دمحم داحي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمتا السرقة واإلبتزاز 

  .سم 22; . إیض. : ص 64 -. 2006, والتوزیع
 9961607201ك .م.د.ر

450/01-345-1 



  نعیمة , حاجي  .6496
دار الھدى للطباعة : الجزائر  - . نعیمة حاجي] / نص مطبوع[المسح العام لتأسیس السجل العقاري في الجزائر 

  .سم 24; . یضإ. : ص 271 -. 2009, والنشر والتوزیع
 9789947261712ك .م.د.ر

979/01-346-1, 979/02-346-1 

  حاجي، نعیمة   .6497
( دراسة تشخیصیة للوضعیة القانونیة ألراضي العرش] : نص مطبوع[أراضي العرش في القانون الجزائري 

دار : الجزائر  -. حاجينعیمة ..... / مدعمة بأھم القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا) أراضي السابقة
  .سم 24; . إیض. : ص 317 -. 2010, الھدى للطباعة والنشرو التوزیع

 9789947262542ك .م.د.ر -. 311-212.: ?-.?: ????????????

972/01-347-1, 972/02-347-1 

  خایر ، نوال   .6498
 - . نوال خایر; دیجة زاويخ] / نص مطبوع[مكافحة الھجرة غیر الشرعیة بین القانون و التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 30; . و 202 -. 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة 
 ?????? :???? ?? ??????? 

M. 341-68/01, M. 341-68/02 

  خایر، نوال   .6499
. : المدیة -. ایرنوال خ; سمیة بن عالل; خدیجة زاوي] / نص مطبوع[أسباب اإلباحة في القانون الدولي الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم21× .سم30; . و 136 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-36/01 

  دار المجاني   .6500
. : ص 1116 - . 2001, دار المجاني ش م ل: بیروت  -. 5.ط - . جانيدار الم] / نص مطبوع[مجاني الطالب 

  .سم 24; . إیض
 9789953160306رقم معیاري  -. 9953160309ك .م.د.ر -. ????? -????  - ???? ??????? 

D. 413-12/01 

  دار المطبوعات الجامعیة   .6501
دار : اإلسكندریة  - . وعات الجامعیةدار المطب] / نص مطبوع[ 1999لسنة  17قانون التجارة الجدید رقم 

 .سم24; . ص 234 -. 2005, المطبوعات الجامعیة

525/01-346-1, 525/02-346-1 

  دار العلوم   .6502
. / قضاء المحمة العلیا -قانون األسرة  -مدخل فقھي عام] : نص مطبوع. [الزواج والطالق في الشریعة والقانون

  .سم24; . إیض. : ص140 -. 2001, لومدار الع. : الجزائر - . دار العلوم
 9961805291ك .م.د.ر

293/01-346-1, 293/02-346-1 



  نور الدین , حاروش  .6503
, دار كتامة للكتاب. : الجزائر -. نور الدین حاروش] / نص مطبوع. [إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریة

  .سم 23; . إیض. : ص 319 -. 2008
 9789961984208ك .م.د.ر - . 316 - 310 :?  -? : ???????????? 

132/01-344-1, 132/02-344-1 

  جاسم ، أحمد عبید   .6504
. : القاھرة -. 1.ط - . أحمد عبید جاسم. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [التأصیل الفقھي للقانون المدني

  .سم 24; . إیض. : ص 512 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة
 9789953578941ك .م.د.ر - . 506 - 491: ?  -? : ???????????? 

1279/01-346-1, 1279/02-346-1 

  جاسم المعماري، دمحم حسن   .6505
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أثر الحرب على نفاذ المعاھدات الدولیة وما یجري علیھ العمل في الدول العربیة 

  .سم 24; . إیض:  286 -. 2012, ثالمكتب الجامعي الحدی] : م.د[ -. دمحم حسن جاسم المعماري
 9789774383014ك .م.د.ر -. 267 - 239.: ? ? : ???????????? 239-  237.:?- ?: ??????? 

856/01-341-1, 856/02-341-1 

  جاسم الحماوي ، رقیب دمحم   .6506
دمحم جاسم رقیب . / دراسة قانونیة] : نص مطبوع. [تطور وظائف األمم المتحدة وأثرھا في سیادة الدول 

  .سم 24; . إیض. : ص 269 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . الحماوي
 9789773289867ك .م.د.ر - . 267 - 245: ?  -? : ???????????? 

902/01-341-1, 902/02-341-1 

  جعفر حسن , جاسم الطائي  .6507
 -. 1.ط -. جعفر حسن جاسم الطائي/ یمة الحدیثة رؤیة جدیدة للجر] : نص مطبوع[جرائم تكنولوجیا المعلومات 

 .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2007, دار البدایة ناشرون وموزعون: عمان 

438/01-345-1, 438/02-345-1 

  جاسم الزبیدي ، عبد الباسط علي   .6508
: اإلسكندریة  -  .1.ط -. عبد الباسط علي جاسم الزبیدي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العدالة الضریبیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 271 -. 2015, المكتب الجامعي الحدیث
 9789774384664ك .م.د.ر - . 260 - 243. : ? -. ?: ???????????? 

1506/01-346-1, 1506/02-346-1 

  جاسم الزبیدي،عبد الباسط على   .6509
 -. عبد الباسط على جاسم الزبیدي/ سة مقارنة درا] : نص مطبوع[الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفیذھا 

  .2014, دار الحامد للنشر و التوزیع: عمان 
? ? ???????????? .- ? :.331 - 341 

214/01-343-1, 214/02-343-1 

  جاسم الشریفي،على صاحب   .6510
على صاحب ] / طبوعنص م[القیود على الحریات العامة في ظل الظروف اإلستثنائیة و الرقابة القضائیة علیھا 



  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. جاسم الشریفي
 9776441530ك .م.د.ر -:. ????????????

857/01-347-1, 857/02-347-1 

  جاسم الكربوني، دمحم عبید   .6511
, منشورات زین الحقوقیة] : م.د[ - . الكربوني دمحم عبید جاسم] / نص مطبوع[أحكام دور العبادة لغیر المسلمین 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 -. 2014
 9786144360781ك .م.د.ر - .  281- 257.:? -? : ????????????

915/01-347-1, 915/02-347-1 

  شھاب أحمد , جاسم العنبكي  .6512
وثیقة  - .مذكرة التغطیة المؤقتة - ن عقد التأمی - المصطلحات األساسیة ] : نص مطبوع[المبادئ العامة للتأمین 

 241 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. شھاب أحمد جاسم العنبكي/ أنواع ھیئات التامین  -التأمین 
 .سم24; . ص

632/01-346-1, 632/02-346-1 

  جاسم، قاسم محمود   .6513
 -. 1.ط -. نظام جبار طالب, قاسم محمود جاسم] / نص مطبوع[األضرار المعنویة الناتجة عن اإلصابة الجسدیة 

. : ص 271 - . 2013, دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع: العراق ; دار صفاء للنشر و التوزیع : األردن 
  .سم 24; . إیض

 9789957248451ك .م.د.ر - . 271 - 255.: ? -. ?: ????????????

1103/01-345-1, 1103/02-345-1 

  ز ذنون جاسم، فای  .6514
 -. فایز ذنون جاسم] / نص مطبوع[ 1969المعاھدات الدولیة في ضوء أحكام إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة

  .سم 24; . إیض. : ص 275 -. 2016, دارأمجد للنشر و التوزیع: عمان 
 9789957992026ك .م.د.ر -. 275-280.:?-.?: ????????????

1127/01-341-1, 1127/02-341-1 

  جاسم، فاروق إبراھیم   .6515
 -. 1.ط - . فاروق إبراھیم جاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساھمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 656 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144014394ك .م.د.ر - .  640 - 611.: ? -. ?: ????????????

1396/01-346-1, 1396/02-346-1 

  یاسمینة، بیر   .6516
جامعة یحي : المدیة  - . بیر یاسمینة; دایدي معزوزة] / نص مطبوع[محكمة التنازع ومبدأ اإلزدواجیة القضایئة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و84 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.77 - 80  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : استر م

M. 343-209/01, M. 343-209/02 



  یوسف , حاشي  .6517
منشورات : بیروت ; إبن الندیم : الجزائر  - . 1.ط - . یوسف حاشي] / نص مطبوع[في النظریة الدستوریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 480 -. 2009, الحلبي الحقوقیة
 9961982711ك .م.د.ر

406/01-342-1, 406/02-342-1 

  یاسین ، رباحي   .6518
( جامعة یحي فارس . : المدیة -. رباحي یاسین; باشن سماعیل] / نص مطبوع[الدور الرقابي لمجلس المحاسبة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 80 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .72 - 76  ??????? :? . - ? : .77 - 78  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-194/01, M. 343-194/02 

  یاسین الشواني، نوزاد أحمد   .6519
نوزاد أحمد یاسین / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة الشھود في القانون الجنائي الوطني والدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 391 - . 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط -. الشواني
 9789776223738ك .م.د.ر - . 379 - 353.: ? -. ?: ????????????

943/01-341-1, 943/02-341-1 

  یاسین الشواني، نوزاد أحمد   .6520
دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام المحاكم : ] نص مطبوع[اإلختصاص القضائي في جریمة اإلبادة الجماعیة 

 320 -. 2012, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط -. نوزاد أحمد یاسین الشواني/ الجنائیة الوطنیة والدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9786144230138ك .م.د.ر - . 315 - 299.:? -. ?: ????????????

949/01-347-1, 949/02-347-1 

  دمحم نعیم , یاسین  .6521
 -. 3.ط -. دمحم نعیم یاسین] / نص مطبوع[نظریة الدعوى بین الشریعة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

  .س24; مجلد . : ص 736 -. 2005, دار النفائس: عمان 
 ???????????? :?-? :708-724 

424/01-347-1, 424/02-347-1 

  دمحم یوسف , یاسین  .6522
, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط -. دمحم یوسف یاسین] / نص مطبوع[لقانون المصرفي والنقدي ا

 .سم 24; مجلد . : ص 248 -. 2007

545/01-346-1 

  عبد القادر , یاسین  .6523
نشورات م: بیروت  -. عبد القادر یاسین] / نص مطبوع[اإلنتھاكات اإلسرائلیة للحقوق الوطنیة الفلسطینیة 

 .سم24; . ص151 -. 1981, فلسطین المحتلة

1-341-1226/01 



  یاسین، وطفة ضیاء   .6524
 -. 01.ط -. وطفة ضیاء یاسین] / نص مطبوع[حمایة حق اإلنسان في العمل في ظل اإلستثمار األجنبي المباشر 

  .سم24; . إیض. : ص194 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773792015ك .م.د.ر -.  190 - 163. : ? -. ?: ??????? 

1089/01-341-1, 1089/02-341-1 

  یاسین، جبیري   .6525
جبیري / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون الجزائري ] : نص مطبوع[االتجار باألعضاء البشریة 

  .سم24 ;. إیض. : ص 281 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . یاسین
 9789777290739ك .م.د.ر - .  273 - 259. : ?. ?: ???????????? 

240/01-344-1, 240/02-344-1 

  نوري حمد , خاطر  .6526
. 2004, دار وائل: عمان  -. نوري حمد خاطر/ الملكیة الصناعیة ] : نص مطبوع[شرح قواعد الملكیة الفكریة 

  .سم24; غالف ملون . : ص393 -
 6559119957ك .م.د.ر

398/01-346-1, 398/02-346-1 

  نوري حمد , خاطر  .6527
: عمان  -. نوري حمد خاطر/ دراسة في المبادىء العامة في القانون المدني ] : نص مطبوع[عقود المعلوماتیة 

 ).403; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . ص 238 -]. ت.د[, الدار العلمیة للنشر

604/01-346-1, 604/02-346-1 

  عزیمة سالمة , خاطر  .6528
 -. 01.ط -. عزیمة سالمة خاطر/ تقویمھا و تطویرھا  - تنظیمھا  - أسسھا  - مفھومھا ] : نص مطبوع[المناھج 

  .سم 24; . إیض. : ص 312 -). ت.د(, الجامعة المفتوحة: لیبیا 
 9959330214ك .م.د.ر - . 312 - 301.: ? ? : ???????????? 

107/01-001.4-1, 107/02-001.4-1 

  خاطر، طلعت یوسف   .6529
دار : االسكندریة  -. طلعت یوسف خاطر] / نص مطبوع[نظریة اإلنعدام في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

  .سم25; . إیض. : ص227 -. 2015, الجامعة الجدیدة
 9789777291514ك .م.د.ر - . 215-220? -?.??????

994/01-347-1, 994/02-347-1 

  راسل , جاكوبي  .6530
, عالم المعرفة: الكویت  -. راسل جاكوبي/ السیاسة و الثقافة في زمن الالمباالة ] : نص مطبوع[نھایة الیوتوبیا 

  .سم24; . ص269 -. 2001
 262.?-215.?:???????????? - . شھریة

269/01 340-97- ع /P 

  جاكوفلیجیفك، بوسكو   .6531
دارالفكر : اإلسكندریة  -. بوسكو جاكوفلیجیفك] / نص مطبوع[انون الدولي ضمانات اإلستثمارات األجنبیة في الق



  .سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2008, الجامعي
 9773790485ك .م.د.ر - . 247 - 234.: ? ? : ???????????? 

611/01-341-1, 611/02-341-1 

  یاقوت ، بابا   .6532
بابا ; شنوفي حمیدة] / نص مطبوع. [في التشریع الجزائري تكوین األمالك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة 

. + سم30×.سم21; . و 72 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. یاقوت
  .قرص مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .65 - 69  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-412/01, M. 346-412/02 

  محمود دمحم , یاقوت  .6533
دراسة تحلیلیة ومقارنة في ] : نص مطبوع[حریة المتعاقدین في إختیار قانون العقد الدولي بین النظریة والتطبیق 

 -. سم24; ص  408 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . محمود دمحم یاقوت/ ضوء اإلتجاھات الحدیثة 
  ).الكتب القانونیة(
 073603977×ك .م.د.ر - . 383-401.: ? - ? : ???????????? .

84/01-341-1, 84/02-341-1 

  دمحم ماجد , یاقوت  .6534
الدعوى ] : نص مطبوع[شرح اإلجراءات التأدیبیة في الوظیفة العامة و المھن الحرة النقابیة و العمل الخاص 

تنفیذ العقوبات التأدیبیة  - القرارات واألحكام التأدیبیة  -ثبات اإل -المحاكمة التأدیبیة  - التحقیق اإلداري  -التأدیبیة 
 24; . إیض. : ص 991 -. 2004, منشاة المعارف. : اإلسكندریة - . دمحم ماجد یاقوت... / تنفیذ أحكام اإللغاء -

  ).الكتب القانونیة( - . سم
 97703124601ك .م.د.ر - . 979 - 959.: ? -? : ???????????? 

270/01-345-1, 270/02-345-1 

  دمحم ماجد , یاقوت  .6535
, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم ماجد یاقوت/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التحقیق في المخالفات التأدیبیة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 536 -. 2002
 097703977×ك .م.د.ر - . 526 - 505: ?  -? : ???????????? 

352/01-347-1, 352/02-347-1 

  دمحم ماجد , یاقوت  .6536
 - . 3.ط -. دمحم ماجد یاقوت/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أصول التحقیق اإلداري في المخالفات التأدیبیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 646 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 ???????????? :?- ? :623-673 

374/01-347-1, 374/02-347-1 

  دمحم ماجد , یاقوت  .6537
الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي لضباط و أفراد الشرطة و ثالثة أنظمة خاصة للوظیفة العامة وفقا ألحدث 

 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم ماجد یاقوت] / نص مطبوع..... [التشریعات وآراء الفقھ و 
 .سم 24; ون غالف مل. : ص 792



419/01-347-1, 419/02-347-1 

  دمحم ماجد , یاقوت  .6538
] نص مطبوع. [اإلحالة إلي اإلحتیاط في الشرطة بالمقارنة بنظام اإلحالة إلى اإلستیداع و نظام اإلجازة اإلجباریة

  .سم 24; . إیض. : ص 217 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . 02.ط - . دمحم ماجد یاقوت/ 
 9773285456ك .م.د.ر

121/01-344-1, 121/02-344-1 

  یاقوت، محمود دمحم   .6539
 -. محمود دمحم یاقوت] / نص مطبوع[دراسة تحلیلیة وتطبیقیة : قانون اإلرادة وقواعد البولیس ضروریة التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 220 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 4945160977ك .م.د.ر - . 217- 205: ? - ?: ???????????? . 

105/01-341-1, 105/02-341-1 

  یاغي ، أكرم حسن   .6540
منشورات زین : بیروت  -. أكرم حسن یاغي] / نص مطبوع[الوجیز في القواعد القانونیة لحقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص221 -. 2013, الحقوقیة
 9789953578781ك .م.د.ر -.  213.: ? : ???????????? 

965/01-341-1, 965/02-341-1 

  أكرم حسن , یاغي  .6541
أكرم ) / دراسة مقارنة ] : ( نص مطبوع[سمیر عالیة ; نظریة الدعوى الشرعیة في التشریع و الفقھ و القضاء

  .سم24;  مجلد. : ص 420 -. 2005, مكتبة زین الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . سمیر عالیة; حسن یاغي
 ???????????? :?- ? :391-308 

327/01-347-1, 327/02-347-1 

  یاغي، أكرم   .6542
دراسة فقھیة قانونیة مقارنة على ضوء الشریعة ] : نص مطبوع[الوجیز في أحكام الوصیة واإلرث 

: لبنان  - . أكرم یاغي/  1959حزیران  23وقانون اإلرث لغیر المحمدیین ) درزي  -جعفري  -حنفي (اإلسالمیة
  .سم 25; . إیض. : ص 360 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة

 9789953578880ك .م.د.ر - .  356 - 355.: ?. ?: ?????????????

1263/01-346-1, 1263/02-346-1 

  السید عبد المنعم , حافظ السید  .6543
مكتبة : اإلسكندریة  -. 1.ط -. سیدالسید عبد المنعم حافظ ال] / نص مطبوع[التعریف بالقانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2012, الوفاء القانونیة
 9789773279279ك .م.د.ر - . 218 - 207.: ? -? : ????????????

729/01-341-1, 729/02-341-1 

  السید عبد المنعم , حافظ السید  .6544
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. ظ السیدالسید عبد المنعم حاف] / نص مطبوع[أحكام تنظیم الجنسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 483 -. 2012
 9789773279293ك .م.د.ر



731/01-341-1, 731/04-341-1 

  حافظ السید، السید عبد المنعم   .6545
, تبة الوفاء القانونیةمك: اإلسكندریة  -. السید عبد المنعم حافظ السید] / نص مطبوع[أحكام تنظیم مركز األجانب 

  .سم 25; . إیض. : ص 662 -. 2014
 9789776441200ك .م.د.ر

927/01-347-1, 927/02-347-1 

  مجدي محب , حافظ  .6546
اإلجراءات  - الجرائم و المخالفات الجمركیة  - جریمة التھریب الجمركي ] : نص مطبوع. [الموسوعة الجمركیة

مجدي محب ....... / قانون الجمارك و الالئحة التنفیذیة لقانون الجماركالجمركیة وفقا ألحدث التعدیالت في 
 .سم24; . إیض. : ص 1020 -. 2005, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . حافظ

69/01-343-1, 69/02-343-1 

  خذر ، دمحم   .6547
جامعة (كلیة الحقوق . : ائرالجز -. دمحم خذر] / نص مطبوع[النظام القانوني للدفاع اإلقتصادي في الجزائر 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 302 - . 2017/2016, )1-الجزائر
 ???????????? :? .- ? : .273 - 296  

 2017/2016) :  1جامعة الجزائر ( كلیة الحقوق : قانون خاص : دكتوراه 

T. 343-10/01, T. 343-10/02 

  خذریة ، أنور   .6548
. : الجزائر -المدیة  -. أنور خذریة] / نص مطبوع[ 04- 11العقاري في القانون رقم  العقوبات اإلداریة للمرقي

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 81 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .70 - 76  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة  كلیة الحقوق: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-631/01 

  خذریة ، منال   .6549
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. منال خذریة; خدیجة شعیري] / نص مطبوع[اإلستشارة في الصفقات العمومیة 

قرص . + سم 31 ×.سم 21; . إیض. : و 86 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-493/01 

  یتوجي ، سامیة   .6550
دار : الجزائر  -. سامیة یتوجي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن إنتھاكات القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 25; . إیض. : ص 535 -. 2014 ,ھومة
 9789961658574ك .م.د.ر - . 528 - 503. : ? -. ?: ???????????? 

1167/01-341-1 

  علي عبد الرازق , جبلي  .6551
 -. علي عبد الرازق جبلي/ دراسات في المشكالت اإلجتماعیة ] : نص مطبوع[العنف و الجریمة المنظمة 



  .سم24; إیض  - غالف ملون ومصور . : ص 261 - . 2007, معیةدار المعرفة الجا: اإلسكندریة 
 ???????????? : ?-  ? :256 - 259 

570/01-345-1, 570/02-345-1 

  جبالي ، محمود   .6552
محمود ; عبد الفتاح یوسفي] / نص مطبوع[نھج مسؤولیة الحمایة لفرض إنطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني 

. : و 63 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : ائرالجز -المدیة  - . جبالي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .53 - 60  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-202/01 

  وعمر , يجبال  .6553
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . وعمر جبالي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة لألعوان اإلقتصادیین 

  )).حقوق(دروس جامعیة ( - . سم 22; . ص136 -. 1998
 9961002113ك .م.د.ر -. 133 - 83: ? - ? .: ???????

98/01-345-1, 98/02-345-1 

  حباني، رشید   .6554
 Guide des techniques de la redaction] = نص مطبوع[تقنیات التحریر اإلداري والمراسلة دلیل 

administrative de la correspobdance  /ص 145 -. 1996, دار النجاح: الجزائر  -. رشید حباني : .
 .سم 24; . إیض

652/01-342-1 

  جبار ، رجاء   .6555
خدیجة / ونیة إلستعمال الشركات العسكریة واألمنیة في الحروب مقاربة قان] : نص مطبوع[خصخصة الحرب 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . رجاء جبار; شیخ التھامي
  .قرض مضغوط. + سم 31× سم  21; . إیض. : و 63 - . 2022/2021
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-175/01 

  جبار، رقیة   .6556
 - . رقیة جبار" / اإلعتماد المستندي والكفالة البنكیة] : "نص مطبوع[النظام القانوني للعملیات البنكیة الدولیة 

  .سم 21× .سم 30; . و 305 -. 2017, )1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: الجزائر 
???????????? :? .? :.283 - 294.  

 2017) : 1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق : قانون خاص : دكتوراه 

T. 341-96/01 

  خباط ، صاحب مطر   .6557
 -. صاحب مطر خباط] / نص مطبوع[ضمانات التوازن بین السلطة و الحریة في إجراءات الضبط اإلداري 

  .2014, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة 
???????????? :?.-? :.273 - 299 

610/01-342-1, 610/02-342-1 



  دباغي، أمینة   .6558
كلیة : الجزائر  -. سعاد بوكرة عباسي, أمینة دباغي] / نص مطبوع[حمایة المستھلك في العقود اإللكترونیة 

قرص +  .سم 31× . سم 21; . و 50 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.45 - 46.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-59/01, M. 658-59/02 

  دبدابي، نسیمة   .6559
كلیة : الجزائر  - . ویدرھیبة بن ق, نسیمة دبدابي] / نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي في مجال اإلستثمار 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 84 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.77 - 81  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-57/01, M. 658-57/02 

  حبیب ، محمود أبو السعود   .6560
. 2006, ن-د: القاھرة  -. محمود أبو السعود حبیب/ وسائل و امتیازات اإلدارة ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

 .سم21; . ص299 -

1-342-681/01 

  حبیب ، مصطفى سلمان   .6561
 Investment in the Franchised= ] نص مطبوع) [الفرانشایز( اإلستثمار في الترخیص اإلمتیازي 

Licence -Franchise  /ص 192 -. 2011, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . مصطفى سلمان حبیب : .
  .سم 24; . إیض

 9789957162696ك .م.د.ر - . 192.: ?: ????????????

1454/01-346-1, 1454/02-346-1 

  دمحم شالل , حبیب العاني  .6562
دار : عمان  -. 1.ط -. علي حسن دمحم طوالبة, دمحم شالل حبیب العاني] / نص مطبوع[م و العقاب علم اإلجرا

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 1998, المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
??????? : ? - ? :.381 - 408 ???????????? : ? - ? :.409 - 419 

32/01-345-1, 32/02-345-1 

  مار حبیب جھلول، ع  .6563
منشورات زین : صیدا  -. 1.ط - . عمار حبیب جھلول] / نص مطبوع[النظام القانوني لحوكمة الشركات 

  .سم 25; . إیض. : ص 264 -. 2011, دار نیبور: بغداد ; الحقوقیة 
???????????? :? .- ? :.247 - 260. 

934/01-347-1, 934/02-347-1 

  علي عباس , حبیب  .6564
 272 -. 1999, مكتبة مدبولي: القاھرة  -. 01. ط  -. علي عباس حبیب] / نص مطبوع[ي حجیة القرار الدول

  .سم 18; . إیض. : ص
. ???????????? :? ? : .261 - 264 



113/01-341-1, 113/02-341-1 

  دبیب، أمین   .6565
كلیة (ي فارس جامعة الدكتور یح: المدیة  -. أمین دبیب] / نص مطبوع[الرھن الرسمي و القرض العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم21×سم31; . و72 - . 2013/2012, )الحقوق
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-278/01 

  حبیب، محمود أبو السعود   .6566
 -. ت-د, مطبعة اإلیمان: القاھرة  -. بیبمحمود أبو السعود ح] / نص مطبوع[الجزء األول : القضاء اإلداري 

 .سم21; . ص383

1-342-686/01 

  حبیبة ، سلیماني   .6567
: المدیة  -. سلیماني حبیبة] / نص مطبوع[منازعات العمل الجماعیة وسبل تسویتھا في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 83 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ????????????:? .- ? : .74 - 78  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-234/01, M. 343-234/02 

  حبیبة، ضیفي   .6568
جامعة : المدیة  -. ضیفي حبیبة; قادري منى] / نص مطبوع[حیازة العقار بین القانون والشریعة اإلسالمیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و116 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(كتور یحي فارس الد
 ??????? : ? -  ? :95 - 103  ???????????? : ?-  ? :105 - 112  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-385/01, M. 346-385/02 

  دبیح، إسحاق   .6569
; عبد القادر شرفاوي] / نص مطبوع[محلیة و دوره في تمویل الموازنة المحلیة الصندوق المشترك للجماعات ال

; . و43 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. إسحاق دبیح; جمال خمیسات
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31

 ??????? :???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( فارس جامعة الدكتور یحي : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-88/01 

  دبیح، زھیرة   .6570
جامعة . : الجزائر -. زھیرة دبیح] / نص مطبوع[الوحدة و اإلزدواجیة و حمایة المتقاضي في القانون المقارن 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 400 - . 2012/2011, -1-الجزائر
?????? :???? ?????  

 2012/2011:  - الجزائر-جامعة الجزائر: القانون المدني : توراه دك

T. 347-02/01, T. 347-02/02 



  خثیر، وھیبة   .6571
 -]. ت.د[, ]ن.د: [المدیة  -. وھیبة خثیر; یاسمین مزاري] / نص مطبوع[التشریع الجبائي و تفعیل اإلستثمار 

  .سم 21×.سم30; . و 105
????????????:  

 )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ة ومالیة إدار: لیسانس 

M. 343-16/01, M. 343-16/02 

  خثیر، وھیبة   .6572
نص . [المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 01 - 06جریمة رشوة الموظفین العمومیین في ظل القانون رقم 

; . و136 - . 2014/2013, ).حقوقكلیة ال(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. وھیبة خثیر] / مطبوع
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ??????? :? .- ? : .120 - 122  ???????????? :? .- ? : .124  - 131  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-112/01, M. 343-112/02 

  خثیري فاروق   .6573
, ]ن.د: [المدیة  -. خثیري فاروق; دمحم سمانة] / مطبوعنص [رخصة البناء و المنازعات المتعلقة بھا 

  .سم21×سم 30; . و 71 - . 2009/2010
 ???????????? :?????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-17/01 

  نجمة , جبیري  .6574
 - . نجمة جبیري] / نص مطبوع[القانون الجزائري والمقارن  التلبس بالجریمة وأثره على الحریة الشخصیة في

  .سم 25; . إیض. : ص 389 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة 
 9789773286253ك .م.د.ر - . 381 - 361: ?  -? : ???????????? 

715/01-345-1, 715/03-345-1 

  حبیرش ، دمحم   .6575
. : المدیة -. دمحم حبیرش; إبراھیم ساقي] / نص مطبوع[باحة والتجریم تسجیل األصوات والتقاط الصور بین اإل

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 58 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .49 - 54  
 2021/2020) : جامعة المدیة(علوم السیاسیة كلیة الحقوق وال: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-211/01, M. 345-211/02 

  دبیشة، ھاجر   .6576
أحالم , ھاجر دبیشة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إجراءات تنفیذ األحكام الجزائیة في التشریع الجزائري 

× . سم 30; . و 117 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  -. سیفون
  .قرص مضغوط. + سم 21

???????????? :? .-? :.106 - 112  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-60/01, M. 345-60/02 



  جبر ، محمود سالمة   .6577
ا لقانون العمل العماني وقوانین العمل بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة اإلنھاء التعسفي لعقد العمل وفق
دار الكتب . : مصر - . محمود سالمة جبر. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [ومعاییر العمل الدولیة والعربیة

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2007, .دار شتات للنشر والبرمجیات. : القانونیة
 9773861481ك .م.د.ر - . 340 - 331. : ? -. ?:  ????????????

195/01-343-1, 195/02-343-1 

  جبر السیالوي، عالء عبد الحسن   .6578
 - . 1.ط - . عالء عبد الحسن جبر السیالوي] / نص مطبوع[تعذیب المتھم في المنظورین القانوني والشرعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144015551ك .م.د.ر - . 204 - 179.: ? -. ?: ????????????

939/01-345-1, 939/02-345-1 

  عزیز كاظم , جبر  .6579
 -. 1.ط - . عزیز كاظم جبر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الضرر المرتد و تعویضھ في المسؤولیة التقصیریة 

  ).218; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 260 -. 1998 ,مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
???????????? : ?- ? :.239 - 254 

89/01-345-1, 89/02-345-1 

  جبران ، بن سعید   .6580
; بوعمریون الھادي] / نص مطبوع[التطبیق الموازي للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 21; . و 66 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - .بن سعید جبران
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? .- ? : .55 - 62  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-86/01, M. 341-86/02 

  یي ، آزاد دزه   .6581
 - . 01.ط -. آزاد دزه یي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ام القانوني للمصادقة على التوقیع اإللكتروني النظ

  .سم25; . إیض. : ص248 -. 2016, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773793189ك .م.د.ر - . 248 - 225.: ? -. ?: ???????????? 

1527/01-346-1, 1527/02-346-1 

  حیاة  دین ،  .6582
كلیة الحقوق : الجزائر  -. حیاة دین/ دراة تحلیلیة ] : نص مطبوع[ 2017اإلنتخابات المحلیة في الجزائر لسنة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 66 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .58 - 63  

 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لیة إدارة وما: ل م د  -ماستر

M. 343-328/01, M. 343-328/02 

  جیل منصرون ، كلود لیوزو   .6583
كلود لیوزو / الممجد لإلستعمار  2005فیفري  23مناھضة قانون ] : نص مطبوع[اإلستعمار والقانون والتاریخ 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2007, للنشر والتوزیعدار القصبة : الجزائر  -. جیل منصرون
 9789961646670ك .م.د.ر -. 202 - 183. : ? -. ?: ??????? 



201/01-340-1 

  دین، حیاة   .6584
جامعة الدكتور : المدیة  -. حیاة دین; فایزة فراح] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على قررات الضبط اإلداري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم31; . و44 - . 2013/2012 ,)كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-77/01 

  . دحمون، سعیدة  .6585
: المدیة  - .دحمون. سعیدة; قطفاوي. أحالم] / نص مطبوع. [نظریة الشخصیة المعنویة كأساس للتنظیم اإلداري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 45 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-28/01 

  اللورد , دیننج  .6586
. ص 524 -. 1989, دار الجیل: بیروت  - . ھنري ریاض; اللورد دیننج/  ]نص مطبوع[معالم في تاریخ القانون 

 .سم 24; 

121/01-340-1 

  دحماني ، سمیة   .6587
 - . سمیة دحماني/ دورھا اإلقتصادي  - سیرھا  - تنظیمھا ] : نص مطبوع[المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 -. 2020/2019, )المدیةجامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .70 - 74  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-602/01, M. 346-602/02 

  دحماني ، عبد السالم   .6588
 -. عبد السالم دحماني] / نص مطبوع[توریة للعمل البرلماني في النظام السیاسي الجزائري الضمانات الدس

 21; . إیض. : و 88 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .77 - 85  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ولة ومؤسسات د: ل م د  -ماستر

M. 343-534/01 

  دحماني، أحمد   .6589
كلیة . : المدیة - . أحمد دحماني] / نص مطبوع[الخلع في میزان الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 93 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? :.69  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ماستر 

M. 346-506/01, M. 346-506/02 



  جیالط، كریم   .6590
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. كریم جیالط] / نص مطبوع[الرقابة على عملیات التركیز اإلقتصادي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 120 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-? :.109 - 114.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-43/01, M. 658-43/02 

  حدو ، رابح   .6591
كلیة . : الجزائر -. رابح حدو] / نص مطبوع[الحد من أسوأ أشكال عمالة األطفال في نطاق منظمة العمل الدولیة 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 330 -. 2019, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .296 - 319  

 2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: لقانون الدولي ا: ل م د دكتوراه  -

T. 341-116/01, T. 341-116/02 

  حدو ،نور الدین   .6592
نور الدین ; عبد الكریم كناي] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسي بین النظریة و التطبیق 

  .سم30×.سم21; . إیض. : ص140 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق(فارس  جامعة الدكتور یحي: المدیة  - . حدو
 ???????????? :? .- ? : .123 - 132 .  

 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-73/01, M. 341-73/02 

  حدو، ھیشام   .6593
 -. ھیشام حدو; حسناويحمزة ; فتحي نومري] / نص مطبوع[شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21× سم  31; . و 51 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-327/01 

  جدو، ھشام   .6594
: الجزائر  -. ھشام جدو] / نص مطبوع[أدیبي كضمانة للمسائلة التأدیبیة في التشریع الجزائري تسبیب القرار الت

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 58 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? :.50 - 55.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( قوق والعلوم السیاسیة كلیة الح: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-360/01, M. 343-360/02 

  حدو، رابح   .6595
جامعة . : المدیة -. رابح حدو] / نص مطبوع. [حق الدفاع الشرعي والحرب الوقائیة في القانون الدولي العام

  .سم30; . و147 -. 2015/2014, الدكتور یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .130 - 141 ?????? :????? ?????  

 2015/2014. : المدیة : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-60/01, T. 341-60/02 



  حیولة ، منال   .6596
كلیة . : المدیة -. منال حیولة] / نص مطبوع[جریمة منح اإلمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 82 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(یاسیة الحقوق والعلوم الس
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .70 - 76  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-392/01, M. 343-392/02 

: الجزائر  -. بومدین بن عبد القادر السلیماني] / نص مطبوع[دین الغوث دیوان العارف با أبي م  .6597
  .سم 22; . إیض. : ص 174 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف

 9789931374ك .م.د.ر

1/01-811-1 

  حدودة، رتیبة   .6598
, )الحقوق والعلوم السیاسةكلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. رتیبة حدودة] / نص مطبوع[اإلعتماد المستندي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و83 - . 2016/2015
 ??????? :? .- ? :.01 - 26  ???????????? :? .- ? :.75 - 78  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-25/01, M. 658-25/02 

  یخلف ، حمید   .6599
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات  01/21األمر رقم  المنازعات اإلنتخابیة في الجزائر في ظل

 - المدیة , )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. حمید یخلف] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 70 -. الجزائر
 .الجزائر -المدیة ) : جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-524/01 

  یخلف ، عبد الصمد خلیدة   .6600
 -. عبد الصمد خلیدة یخلف; سارة زویقیر] / نص مطبوع[اآللیة القانونیة في العقار السیاحي وكیفیة حمایتھ 

 21; . إیض. : و 92 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .83 - 91  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-630/01 

  حجام ،عبد هللا   .6601
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. عبد هللا حجام; دمحم محمود بالل] / نص مطبوع[ر اإلداري النظام القانوني للقرا

  .القرض المضغوط. + سم 21×.سم 31; . و75 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-17/01 

  دحام، مراد   .6602
; . و 43 -. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. مراد دحام; أحمد بوجمعة] / نص مطبوع[سلطة الضبط اإلداري 



  .سم21×سم30
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-04/01, M. 343-04/02 

  دحام، مراد   .6603
 - . مراد دحام; عبد القادر مفتي] / نص مطبوع. [یات إختیار المتعامل المتعاقد مع اإلدارة في التشریع الجزائريآل

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و63 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
 ???????????? :? .- ? : .61 - 63  

 2014/2013: یة المد: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-104/01, M. 343-104/02 

  حجام، عبد هللا   .6604
جامعة . : المدیة -. عبد هللا حجام; عمر المختار بن طاطا] / نص مطبوع[دور شرطة العمران في حمایة البیئة 

  .طقرص مضغو. + سم 30× . سم 21; . و 74 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .- ? :.68 - 70. 

M. 343-289/01, M. 343-289/02 

  حیاة ، جرباع   .6605
جامعة یحي فارس : المدیة  -. جرباع حیاة; شابري فاطمة] / نص مطبوع[تفسیر قواعد القانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 96 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .89 - 93  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

MA 341-96/01, MA 341-96/02 

  أسعد , دیاب  .6606
 - . 1.ط  -. مصطفى حسن مصطفى, أسعد دیاب/ آفاق و تحدیات ] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض. : ص350 -. 2005, ت الحلبي الحقوقیةمنشورا: بیروت 
. 

154.1/01-341-1, 154.1/02-341-1 

  أسعد , دیاب  .6607
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت  - . 1.ط - . أسعد دیاب] / نص مطبوع[أبحاث في التأمینات العینیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 213 -. 1988, والتوزیع
???????????? : ?- ? :.207 - 208. 

1171/01-346-1, 1171/02-346-1 

  مفتاح دمحم , دیاب  .6608
: عمان  -. 01.ط - . مفتاح دمحم دیاب/ إتجاھات حدیثة في دراسة المعلومات ] : نص مطبوع[قضایا معلوماتیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2007, دار صفاء للنشر والتوزیع
 ???????????? : ?-  ? :.172 - 175 

18/01-020-1 



  مفتاح دمحم , دیاب  .6609
دار صفاء للنشر : عمان  -. 01.ط - . مفتاح دمحم دیاب] / نص مطبوع[مكتبات األطفال في عصر المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 111 -. 2006, والتوزیع
 9957242555ك .م.د.ر - . 111 - 103.: ?  -? : ???????????? 

84/01-020-1 

  حسن , دیاب  .6610
المؤسسة : بیروت  -. حسن دیاب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ C.I .Fالعقود التجاریة و عقد البیع سیف 

  .سم24; غالف ملون . : ص350 -. 1999, الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 ??????? ???? : ? ?.333 - 344 

761/01-346-1, 761/02-346-1 

  حیاة، میھوبي   .6611
جامعة : المدیة  -. میھوبي حیاة; شقاقة فریال] / نص مطبوع[القانوني للجان اإلداریة المتساویة األعضاء  النظام

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و111 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? :.30 - 101  ???????????? :? . - ? :.103 - 107  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-201/01, M. 343-201/02 

  حجاب، دمحم منیر   .6612
دار الفجر : القاھرة  -. دمحم منیر حجاب/ قضایا البیئة من منظور إسالمي ] : نص مطبوع[التلوث و حمایة البیئة 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2008, للنشر و التوزیع
 978977549962ك .م.د.ر

208/01-343-1, 208/02-343-1 

  حجاب، دمحم منیر   .6613
, دار الفجر للنشر و التوزیع: القاھرة  -. دمحم منیر حجاب] / نص مطبوع[األسس العلمیة لكتابة الرسائل الجامعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 136 -. 2007
???????????? :?.-? :.129-131 

139/01-001.4-1, 139/02-001.4-1 

  دیاب، یونس   .6614
الجذور العالمیة، المالمح العربیة، النموذج اللبناني دراسة شاملة من الینابیع ] : نص مطبوع[الخطابة القضائیة 

  .سم 24; . إبض. : ص 416 -. 1994, دار العلم للمالیین: بیروت  - . یونس دیاب/ إلى التطبیقات العملیة 
 5281006021311ك .م.د.ر - . 367 - 325.: ? - . ?: ??????? 381 - 371.: ? -. ?: ????????????

961/01-347-1 

  بادیس , دیابي  .6615
دار : الجزائر  -. بادیس دیابي/ متاع  -حصانة  -عدة  -نفقة  - تعویض ] : نص مطبوع[آثار فك الرابطة الزوجیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2008, الھدى للطباعة والنشر والتوزیع
 9789961609675ك .م.د.ر

976/01-346-1, 976/02-346-1 



  دیابي، بادیس   .6616
 350النص الكامل لقانون األسرة مدعم بأكثر من ] : نص مطبوع[قانون األسرة على ضوء الممارسة القضائیة 

:  .ص 190 - . 2012, دار الھدى: الجزائر  -. بادیس دیابي/ إجتھادا قضائیا حدیثا ومراسیم تنظیمیة وتنفیذیة 
  .سم 24; . إیض

 9789947265598ك .م.د.ر

1465/01-346-1, 1465/02-346-1 

  حجاج ، مریم   .6617
مریم ] / نص مطبوع[النظام القانوني لنزع الملكیة العقاریة من ألجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري 

. سم21×.سم31; . إیض. : و129 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. حجاج
  .قرص مضغوط+ 

 ???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-242/01, MA 04/346-242/02 

  ولید , حجاج إسماعیل  .6618
لعلیا و محكمة النقض و المحكمة اإلداریة وفقا لقضاء المحكمة الدستوریة ا] : نص مطبوع[بنوك القطاع العام 

 .سم24; . ص 152 -. 2003, دارأبو مجد) : م.د( -. ولید حجاج إسماعیل/ العلیا 

354/01-347-1, 354/02-347-1 

  حجاج فلة   .6619
حجاج ; المیة لبقع] / نص مطبوع[ OPGIإیجار المحالت السكنیة التابعة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري 

  .سم21×سم 30; . و 72 -. 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. لةف
????????????.  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-121/01, M. 346-121/02 

  حمزة أحمد , حداد  .6620
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. أحمد حداد حمزة/ الجزء األول ] : نص مطبوع[التحكیم في القوانین العربیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 527 -. 2010, والتوزیع
 9789957165888ك .م.د.ر

719.1/01-347-1, 719.1/02-347-1 

  حداد، إلیاس   .6621
ت دیوان المطبوعا: الجزائر  -. إلیاس حداد] / نص مطبوع[السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري 

 .سم24; . ص524 -]. ت.د[, الجامعیة

  حجاج،فلة   .6622
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. فلة حجاج] / نص مطبوع[إجراءات نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و92 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
???????????:  

  2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ن عقاري قانو: ل م د  -ماستر

M. 346-226/01, M. 346-226/02 



  رشیدة , حدادي  .6623
 - . رشیدة حدادي] / نص مطبوع[الطلبات العارضة و الدعاوى الفرعیة في قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري 

  .سم24; ملون غالف . : ص 256 -. 2006, دار ھومة: الجزائر  -. 2.ط
 6912669961ك .م.د.ر - .  251 - 247. : ? -. ?: ???????????? 

232/01-347-1, 232/02-347-1 

  حجار ، طاھر   .6624
 Les annales de= مجلة علمیة محكمة دولیا ] : نص مطبوع[ 1حولیات جامعة الجزائر , 1.الجزء 

l'université d'alger 1  /الجامعة للدراسات العلیا : الجزائر  - . لي فیالليع; حمید بن شنیتي, طاھر حجار
  ).26.ع; حولیات ( - . سم 24; . إیض. : ص 472 -. 2014نوفمبر , والبحث العلمي

  1حولیات جامعة الجزائر =  11110910د .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة
 1.الجزء , : محتوي في 

26/01 340-82- ع /P 

  جوزف نعوم , حجار  .6625
 - Mounged classique : arab= فرنسي  -عربي ] : نص مطبوع[لعربي الفرنسي للطالب المنجد ا

français  /سم 24; . إیض. : ص 1621 -. 1983, دار المشرق ش م م: بیروت  -. جوزف نعوم حجار.  
 1215072142ك .م.د.ر - . ????? - ???? ??????? ???? 

D. 413-11/01 

  خیاري نسیمة   .6626
, ]ن.د: [المدیة  - . خیاري نسیمة; وسام ازنایني] / نص مطبوع[اضي الفالحیة عن طریق االمتیاز استغالل األر

  .سم 21×سم 30; . و 57 - . 2010/2011
???????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-74/01, M. 346-74/02 

  خیاري، أحمد   .6627
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . أحمد خیاري] / نص مطبوع[نظریة التوازن المالي للعقد اإلداري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 40 - . 2013/2012, ).الحقوق
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-86/01 

  خیاطي ، عبد القادر   .6628
الجزائر  -. عبد القادر خیاطي; یاسمین بوھالي] / نص مطبوع[جریمة خطف طائرة في ظل التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 63 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57 - 60  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-129/01, M. 345-129/02 

  مصطفى أحمد عبد الجواد , حجازي  .6629
و المصري و الكویتي في  دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة للخبیر القضائي 



دار الجامعة : اإلسكندریة  -. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي/ ضوء آراء الفقھ و أحدث أحكام القضاء 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص176 -. 2004, الجدیدة

334/01-347-1, 334/02-347-1 

  عبد القادر بیومي , حجازي  .6630
دراسة متعمقة في التعریف ] : نص مطبوع[الجریمة و المجرم المعلوماتي  نحو صیاغة نظریة عامة في علم

منشأة : اإلسكندریة  -. 01.ط -. عبد القادر بیومي حجازي........ / بجرائم التقنیة الحدیثة و المجرم المعلوماتي
  .سم 24; . إیض. : ص 394 -. 2009, المعارف

 ???? :?.355 . ???????????? : ? ? :.366 - 381 

638/01-345-1, 638/02-345-1 

  عبد الفتاح بیوني , حجازي  .6631
دار . : اإلسكندریة - . 01.ط - . عبد الفتاح بیوني حجازي] / نص مطبوع. [المسؤولیة الطبیة بین الفقھ و القضاء

  .سم 24; . إیض. : ص 219 -. 2007, الفكر الجامعي
 9773790463ك .م.د.ر - . 214 -203.: ?.? : ???????????? 

109/01-344-1, 109/02-344-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6632
: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عبد الفتاح بیومي حجازي] / نص مطبوع[قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 180 - . 2006, دار الفكر الجامعي
 2026379977ك .م.د.ر - . 165-168: ?- ?: ?????????????? 

28/01-341-1, 28/02-341-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6633
دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري مقارنة بقانون ] : نص مطبوع[المعاملة الجنائیة واإلجتماعیة لألطفال 

. ص 272 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ األحداث اإلماراتي 
  .سم 24; . إیض: 

 ???????????? : ?- ? :.259 - 261. 

125/01-345-1, 125/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6634
عبد الفتاح بیومي / دراسة متعمقة عن أثر اإلنترنت في إنحراف األحداث ] : نص مطبوع[األحداث و اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 342 - . 2002, ر الجامعيدار الفك: اإلسكندریة  -. 1.ط -. حجازي
 9775160928ك .م.د.ر - . 337 - 321.: ? -? : ???????????? 

100/01-345-1, 100/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6635
عبد الفتاح بیومي / دراسة متعمقة عن أثر األنترنت في إنحراف األحداث ] : نص مطبوع[األحداث واألنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 342 -. 2007, دار شتات للنشر والبرمجیات: دار الكتب القانونیة : مصر  -. زيحجا
 9773861376ك .م.د.ر - . 337 - 321.: ? -? : ????????????

153/01-345-1, 153/02-345-1 



  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6636
دراسة متعمقة عن جرائم الرأي في قانون العقوبات : ] نص مطبوع[المبادئ العامة في جرائم الصحافة و النشر 

. إیض. : ص 288 - . 2006, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ و قانون الصحافة 
  .سم 24; 

???????????? : ?- ? :.275 - 278 

222/01-345-1, 222/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6637
النظریة العامة للجریمة  -دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي ] : نص مطبوع[لجنائیة الدولیة المحكمة ا

دار الفكر : اإلسكندریة  -. عبد الفتاح بیومي حجازي. / نظریة اإلختصاص القضائي للمحكمة -الجنائیة الدولیة 
  .سم24; . إیض. : ص 880 -. 2004, الجامعي

 ???????????? :?- ? :845-854 

468/01-341-1, 468/02-341-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6638
. : اإلسكندریة -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ دراسة متعمقة ] : نص مطبوع[أصول التحقیق الجنائي و التأدیبي 

 .سم 24; . إیض. : ص 364 - . 2005, دار الفكر الجامعي

250/01-345-1, 250/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي  ,حجازي  .6639
. 1.ط - . عبد الفتاح بیومي حجازي] / نص مطبوع[مبادئ اإلجراءات الجنائیة في جرائم الكومبیوتر واإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 435 - . 2006, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -
 9773790266ك .م.د.ر

275/01-345-1, 275/02-345-1 

  یومي عبد الفتاح ب, حجازي  .6640
دراسة في الظاھرة اإلجرامیة المعلوماتیة مع التطبیق على القانون ] : نص مطبوع[الجریمة في عصر العولمة 

. إیض. : ص 259 - . 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ اإلماراتي 
  .سم 24; 

 9773790465ك .م.د.ر - . 247 - 239.: ? - ? : ???????????? 238 - 229.: ? - ? : ???????

115/01-345-1, 115/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6641
الحمایة الجنائیة و المعلوماتیة لنظام : الكتاب الثاني] : نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة الحكومة اإللكترونیة 

. : ص 387 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . عبد الفتاح بیومي حجازي/ الحكومة اإللكترونیة 
  .سم 24; . إیض

???????????? : ?- ? :.367 - 375. 

366.2/01-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6642
النظام القانوني للحكومة اإللیكترونیة : الكتاب األول] : نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة الحكومة اإللیكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 452 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط - . عبد الفتاح بیومي حجازي/ 
 9775160997ك .م.د.ر - . 448 - 433.: ? -? : ????????????



366.1/01-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6643
نظام التجارة اإللكترونیة وحمایتھا : لكتاب األول ا] : نص مطبوع. [النظام القانوني لحمایة التجارة اإللكترونیة

; . إیض. : ص 316 -. 2002, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . 1.ط - . عبد الفتاح بیومي حجازي. / مدنیا
  .سم 24

 9774160845ك .م.د.ر - . 310 - 297. : ? -. ?: ???????????? 

11.1/01-346-1, 11.1/02-346-1 

  د الفتاح بیومي عب, حجازي  .6644
عبد الفتاح / دراسة تفصیلیة للتشریعات التالیة ] : نص مطبوع[التوقیع االلكترونى فى النظم القانونیة المقارنة 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 652 - . 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. بیومي حجازي
 ??????????? : ?. ? : .622 - 632 

491/01-346-1, 491/02-346-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6645
عبد الفتاح / نظام التجارة اإللكترونیة و حمایتھا المدنیة ] : نص مطبوع[التجارة اإللكترونیة و حمایتھا القانونیة 

  .سم25; ص 410 -. 2004, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. بیومي حجازي
 40125160977ك .م.د.ر

848/01-346-1, 848/02-346-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6646
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سلطة النیابة العامة في حفظ االوراق و األمر بأالوجھ إلقامة الدعوى الجنائیة 

  .سم24; . ص  670 -. 2004, دار الفكر الجامعي: الغسكندریة  - . عبد الفتاح بیومي حجازي
 ???????????? :? .?. :628 -651 

505/01-346-1, 505/02-346-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6647
عبد الفتاح بیومي / دراسة متعمقة في حقوق الملكیة الفكریة ] : نص مطبوع[حقوق المؤلف في القانون المقارن 

 666 -. 2009, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة ; منشأة المعارف : اإلسكندریة  -. 1.ط -. حجازي
  .سم 24; . إیض. : ص

 ???????????? :?- ? :381-386  ??????? :?- ? :395-653 

873/01-346-1, 873/02-346-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6648
عبد الفتاح / دراسة متعمقة في القانون الدولي الخاص ] : نص مطبوع[النظام القانوني لتنفیذ األحكام األجنبیة 

  .سم24; . إیض. : ص 262 - . 2004, دار الفكر الجامعي: دریة اإلسكن -. بیومي حجازي
. ??????? :? -? :241-256 

164/01-341-1, 164/02-341-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6649
العالمات ] : نص مطبوع[مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستھلك في عقود التجارة اإللیكترونیة 

 - . 1. ط -. عبد الفتاح بیومي حجازي. / حق المؤلف -مستھلك من الغش التجاري والتقلید حمایة ال: التجاریة 



  .سم24; . إیض. : ص 32 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
. ???????????? :? - ? :25 -26 

189/01-341-1, 189/02-341-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6650
 -. عبد الفتاح بیومي حجازي] / نص مطبوع[ئط اإللیكترونیة و نصوص التشریع جریمة غسل األموال بین الوسا

  .سم 24; . إیض. : ص 285 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 ???????????? :?- ? :265-275 

606/01-345-1, 606/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6651
دراسة متعمقة في جرائم الحاسب اآللي ] : نص مطبوع[كمبیوتر واإلنترنت الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم ال

 24; . إیض. : ص 283 -. 2009, بھجات للطباعة و النشر: مصر  -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ واإلنترنت 
 .سم

596/01-345-1, 596/02-345-1 

  عبد الفتاح بیومي , حجازي  .6652
دراسة متعمقة و مقارنة في جرائم ] : نص مطبوع[یا اإلتصاالت الحدیثة الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوج

عبد ..... / كسر شفرات القنوات الفضائیة المدفوعة مقدما  - شبكات اإلنترنت و اإلتصاالت  -الھاتف المحمول 
  .سم 24; . إیض. : ص 881 -. 2009, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 01.ط -. الفتاح بیومي حجازي

?? ?????????? : ?-  ? :666-676  ??????? : ? -  ? :674-760 

593/01-345-1, 593/02-345-1 

  عبد الفتاج بیومي , حجازي  .6653
دار الكتب : مصر  - . عبد الفتاج بیومي حجازي] / نص مطبوع[اإلثبات الجنائي في جرائم الكمبیوترو اإلنترنت 

  .سم 24; . إیض. : ص 263 -. 2007, القانونیة
 977386149×ك .م.د.ر

655/01-345-1, 655/02-345-1 

  . عبد الفتاح بیومي, حجازي  .6654
دراسة معمقة عن جریمة غسل األموال عبر الوسائط ] : نص مطبوع[جریمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت 

, العربیة للنشر والتوزیعدار النھضة : اإلسكندریة  - . 1.ط -. حجازي. عبد الفتاح بیومي....... / اإللكترونیة
  .سم 25; . إیض. : ص 283 -. 2008

 ???????????? :? ? :265 - 282 

583/01-345-1, 583/02-345-1 

  حجازي، عبد الفتاح بیومي   .6655
دراسة قانونیة متعمقة في ] : نص مطبوع[مكافحة جرائم الكومبیوتر و األنترنت في القانون العربي النموذجي 

. ص 779 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ وماتي القانون المعل
  .سم 24; . إیض: 

 9773790251ك .م.د.ر - . 759 - 743.: ? -? : ???????????? 

506/01-345-1, 506/02-345-1 



  حجازي، عبد الفتاح بیومي   .6656
الحمایة الجنائیة لنظام التجارة : الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[رونیة النظام القانوني لحمایة التجارة اإللیكت

. : ص 410 -. 2002, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. عبد الفتاح بیومي حجازي/ اإللكترونیة 
  .سم 24; . إیض

 9774160845ك .م.د.ر - . 397 - 389.: ? -? : ????????????

461.2/01-345-1, 461.2/02-345-1 

  حجازي، عبد الفتاح بیومي   .6657
دار : اإلسكندریة  - . 1.ط - . عبد الفتاح بیومي حجازي] / نص مطبوع[الملكیة الصناعیة في القانون المقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 742 -. 2007, الفكر الجامعي
 9773790462ك .م.د.ر -. 728 - 717.: ? -? : ???????????? 716 - 555.: ? -? : ?????

1302/01-346-1, 1302/02-346-1 

  دیب الشعیب ، فادي دمحم   .6658
 use of nuclear weapons in international] = نص مطبوع[استخدام األسلحة النوویة في القانون الدولي 

law  /سم24; . أیض. : ص192 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. فادي دمحم دیب الشعیب.  
ك .م.د.ر -.  189 -  183. : ? -. ?: ???????????? .  182 - 175. : ? -. ?: ???? ???

9786144013038 

935/01-341-1, 935/02-341-1 

  أحمد دمحم , دیب حجال  .6659
مكتبة زین : بیروت  - . أحمد دمحم دیب حجال/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القواسم المشتركة لعیوب الرضى 

  .سم24; مجلد . : ص 570 -. 2006, األدبیةالحقوقیة و 
???????????? : ? ?.541  -562  

 2006: ماجستیر 

776/01-346-1, 776/02-346-1 

  دیب، علي وھبي   .6660
 -. 01.ط -. علي وھبي دیب/ تطورھا و دورھا في قمع الجرائم الدولیة ] : نص مطبوع[المحاكم الجنائیة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص207 -. 2015, حلبي الحقوقیةمنشورات ال: اإلسكندریة 
 9786144016503ك .م.د.ر - . 200 - 185.: ?.?: ???????????? 

1063/01-341-1, 1063/02-341-1 

  دیة، فاطمة الزھراء   .6661
 -. فلة قوادري, فاطمة الزھراء دیة] / نص مطبوع[إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري 

. + سم 31× . سم 21; . و 73 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.65 - 69.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-557/01, M. 346-557/02 

  حدبي ، فؤاد   .6662
فؤاد ] / نص مطبوع[صالحیات كل من البرلمان الجزائري والكونغرس األمریكي في رسم السیاسیات التشریعیة 

 21; . إیض: و  309 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. حدبي



  .سم 31×.سم
) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : وري والقانون اإلداري القانون الدست: ل م د دكتوراه  -

2021/2020 

T. 342-12/01, T. 342-12/02 

  خیثر ، قاسي   .6663
كلیة الحقوق : الجزائر  -. قاسي خیثر] / نص مطبوع[لجنة إنھاء اإلستعمار اللجنة الرابعة للجمعیة العامة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 74 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .71 - 73  ????? :? .- ?: .70 - 71  

 2018/2017: جامعة ال ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-130/01, M. 341-130/02 

  علي یحي ، بن   .6664
; . إیض. : ص 289 -. 2006, منشورات المجلس. : الجزائر - . بن علي یحي] / نص مطبوع[الطب الشرعي 

  ).المجلس األعلى للغة العربیة: المجلس األعلى للغة العربیة ( - . سم 24
 994782117×ك .م.د.ر -. 288 -  287. : ? -. ?: ????????????  286 - 281. : ? -. ?: ??????? 

276/01-344-1 

  یحي ھاللي إیمان   .6665
; فاطمة الزھراء راكن] / نص مطبوع. [سلطات المحافظ العقاري في مراقبة إجراءات تنظیم الشھر العقاري 

  .سم21×سم30; . و 71 -. 2009/2010, ]ن.د] : [م.د[ -. یحي ھاللي إیمان
????????????  

 2009/2010: المدیة : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-38/01 

  سعید , یحي  .6666
المكتب العربي . : اإلسكندریة -. سعید یحي] / نص مطبوع. [قوانین الشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي

 .سم 24; . إیض. : ص 190 -. 1992, الحدیث

37/01-346-1, 37/02-346-1 

  خدیم ، البشیر   .6667
البشیر ] / نص مطبوع. [غیر الممسوحة في التشریع الجزائرياآللیات القانونیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة 

. + سم 21× سم  31; . و 109 - . 2012/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . خدیم
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2012/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-265/01, M. 346-265/02 

  دمحم حسن , دخیل  .6668
منشورات : بیرروت  - . 01.ط -. دمحم حسن دخیل] / نص مطبوع[الحریات العامة في ظل الظروف اإلستثنائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 213 -. 2009, الحلبي الحقوقیة
 9789953524092ك .م.د.ر -.  205 - 197.: ?  -. ?: ????????????.  196 - 159.:? -. ?: ??????? 

509/01-341-1, 509/02-341-1 



  دمحم حسن , دخیل  .6669
: بیروت  -. 1.ط - . دمحم حسن دخیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إشكالیات التنمیة اإلقتصادیة المتوازنة 

  .سم 24; . إیض. : ص 423 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة
 8525249953978ك .م.د.ر - .379-400: ? -?: ???????  401-423: ? -?: ???????????? 

865/01-346-1, 865/09-346-1 

  جیدل، كریمة   .6670
 30; . و 320 -. 2013, جامعة سعد دحلب: البلیدة  - . كریمة جیدل] / نص مطبوع[الشخصیة المعنویة للوقف 

  .سم
?????? :???? ?? ???? ??  
 2013: جامعةسعد دحلب بالبلیدة : القانون المدني : دكتوراه 

T. 346-20/01, T. 346-20/02 

  جدیلي، نوال   .6671
الجزائر  -. نوال جدیلي/ دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربي ] : نص مطبوع[السجل العیني 

  .سم 21× . سم 30; . و 362 - . 2017, )1-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : 
???????????? :? .- ? :.342 - 354  

 2017) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : نون خاص قا: دكتوراه 

T. 346-44/01 

  دیدان ، مولود   .6672
: الجزائر  -. مولود دیدان/  éducation physique et sports] = نص مطبوع[القانون الجزائري للریاضة 

  .سم 18; . إیض. : ص 351 -. 2010, دار بلقیس للنشر والتوزیع
 9789947829561ك .م.د.ر

260/01-344-1, 260/02-344-1 

  دیدان ، مولود   .6673
, دار بلقیس. : الجزائر -. 1.ط -. مولود دیدان] / نص مطبوع[مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 494 -. 2015
 9789947829097ك .م.د.ر - . 490 - 480. : ? -. ?: ???????????? 

665/01-342-1, 1-342-665/02 

  مولود , دیدان  .6674
 2006یولیو سنة  15مؤرخ في  03- 06أمر رقم ] : نص مطبوع[القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة 

 = ...........statut général de la fonction publique  /2006, دار بلقیس: الجزائر  -. مولود دیدان .- 
  .سم 24; . إیض. : ص 92

 00596499961ك .م.د.ر -. 2006: لیسانس 

246/01-342-1, 246/02-342-1 

  مولود , دیدان  .6675
 2006دیسمبر  20مؤرخ في  23- 06قانون رقم ] : نص مطبوع[قانون العقوبات حسب أخر تعدیل لھ 

قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج  - : والنصوص اآلتیة
دار . : الجزائر - . مولود دیدان/  Code Pénal... = قایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع اإلستعمالالو -



  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم 24; . ص 203 - . 2007, بلقیس
 9947829022ك .م.د.ر

440/01-345-1, 440/02-345-1 

  مولود , دیدان  .6676
مولود /  2006فبرایر 20مؤرخ في  04-  06قانون رقم ] : نص مطبوع[تعدیل لھ  قانون التأمینات حسب أخر

  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( -. سم24; . ص 80 -. 2006, دار بلقیس: الجزائر  -. دیدان
 60296499961ك .م.د.ر

675/01-346-1, 675/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6677
مولود /  2005فبرایر  6المؤرخ في  02- 05قانون رقم ] : نص مطبوع[لھ  القانون التجاري حسب آخر تعدیل

  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم20; . ص323 -. 2008, دار بلقیس: الجزائر  -. دیدان
 9961964918ك .م.د.ر - . ????? - ????: ???? 

925/01-346-1, 925/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6678
القانون في ( - . سم24; . ص111 -. 2006, دار بلقیس: الجزائر  - . مولود دیدان] / نص مطبوع[ت نظام التأمینا

  ).متناول و خدمة الجمیع
 020496499961ك .م.د.ر

676/01-346-1, 676/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6679
... /  2005سنة  فبرایر 27المؤرخ في  02- 05أمر رقم ] : نص مطبوع[قانون األسرة حسب أخر تعدیل لھ 

  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم24; . ص 64 -. 2006, دار بلقیس: الجزائر  - . مولود دیدان
 5896499961ك .م.د.ر

679/01-346-1, 679/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6680
دیسمبر  20 مؤرخ في 22-06حسب أخر تعدیل لھ قانون رقم ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

القانون في متناول و ( - . سم24; . إیض. : ص 196 -. 2007, دار بلقیس: الجزائر  -. مولود دیدان/  2006
 ).خدمة الجمیع

151/01-347-1, 151/02-347-1 

  مولود , دیدان  .6681
/  2005یونیو سنة  20المؤرخ في  10-05حسب أخر تعدیل لھ قانون رقم ] : نص مطبوع[القانون المدني 

القانون في متناول و خدمة ( - . سم24; غالف ملون . : ص 168 -. 2006, دار بلقیس: الجزائر  - . مولود دیدان
  ).الجمیع

 096499961ك .م.د.ر

408/01-347-1, 408/02-347-1 

  مولود , دیدان  .6682
/  2005ونیو سنة ی 20المؤرخ في  10-05قانون رقم ] : نص مطبوع[القانون المدني حسب أخر تعدیل لھ 



القانون في متناول ( -. سم24; . غالف ملون. : ص 404 -. 2006, دار بلقیس: الجزائر  -. 6.ط - . مولود دیدان
  ).و خدمة الجمیع

 90696499961ك .م.د.ر

417/01-347-1, 417/02-347-1 

  مولود , دیدان  .6683
دیسمبر 20المؤرخ في  22-06انون رقم حسب أخر تعدیل لھ ق] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

2006  =Code de procédure pénale  /إیض. : ص 197 -. 2008, داربلقیس: الجزائر  -. مولود دیدان .
  ).القانون في متناول وخدمة الجمیع( -. سم24; 
 9947829049ك .م.د.ر

156/01-347-1, 156/02-347-1 

  مولود , دیدان  .6684
القانون األساسي العام  -حسب آخر التعدیالت ] : نص مطبوع. [یة والوظائف العلیامدونة الوظیفة العموم

دار . : الجزائر -. مولود دیدان.... / الشبكة اإلستداللیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم -للوظیفة العمومیة 
  .)القانون في متناول وخدمة الجمیع( - . سم 24; . إیض. : ص 178 - . 2008, بلقیس

 0088299947978ك .م.د.ر

43/01-344-1, 43/02-344-1 

  مولود , دیدان  .6685
مفتشیة العمل  -ممارسة حق اإلضراب  -الوقایة من النزاعات في العمل وتسویتھا ] : نص مطبوع. [مدونة العمل

, دار بلقیس. : الجزائر -. مولود دیدان/  Code Des Collectivitée Territoriales..... = عالقات العمل -
  .سم 18; . إیض. : ص 878 -. 2007

 9789947829066ك .م.د.ر

116/01-344-1, 116/02-344-1 

  مولود , دیدان  .6686
دار : الجزائر  - . مولود دیدان/ دحول األجانب -وثائق السفر  -الحالة المدنیة  -الجنسیة ] : نص مطبوع[مدونة 
 ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم 18; . إیض. : ص 214 -). ت.د(, بلقیس

534/01-341-1, 534/02-341-1 

  مولود , دیدان  .6687
عربیة ): 2008حسب آخر تعدیل لھ نوفمبر (الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ] : نص مطبوع[دستور 

مولود /  Constitution De La République Algérienne Démogratique et Populaire= فرنسي  -
 ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم 18; . إیض. : ص 134 -. 2008, دار بلقیس: الجزار  -. دیدان

353/01-342-1, 353/02-342-1 

  مولود , دیدان  .6688
 -المحكمة العلیا  -التنظیم القضائي ] : نص مطبوع[مدونة التنظیم القضائي و اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

دار : الجزائر  -. مولود دیدان/ اإلجراءات المدنیة و اإلداریة  -محكمة التنازع  -المحاكم اإلداریة  - جلس الدولة م
  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم 22; . إیض. : ص 406 - . 2008, بلقیس

 9789947829165ك .م.د.ر -. 386- 344: ? - ?: ??????? 

586/01-347-1, 586/02-347-1 



  مولود , دیدان  .6689
; . إیض. : سم 227 -. 2008, دار بلقیس: الجزائر  -. مولود دیدان] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم 22
 9789947829049ك .م.د.ر -. ????? -???? ???? 

583/01-347-1, 583/02-347-1 

   مولود, دیدان  .6690
المؤسسات  -اإلدارة السیاحیة ] : نص مطبوع[مدونة النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بقطاع السیاحة 

; . إیض. : ص 618 -. 2007, دار بلقیس: الجزائر  -. مولود دیدان......... / الفندقة  - التكوین  - تحت الوصایة 
  ).القانون في متناول الجمیع( - . سم 24

 ??????? :? - ? :296 -308 

919/01-346-1, 919/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6691
-10- 26مؤرخ في 338- 08حسب آخر تحیین المرسوم الرئاسي رقم ] : نص مطبوع. [مدونة الصفقات العمومیة

2008 = ...Code des marchés publics / ...ص 252 -. 2008, دار بلقیس. : الجزائر -. مولود دیدان : .
  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - .سم 22; . إیض

 9789947829202ك .م.د.ر

186/01-343-1, 186/02-343-1 

  مولود , دیدان  .6692
. : ص 334 -. 2008, دار بلقیس: الجزائر  - . مولود دیدان] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

  .سم 22; . إیض
 9789947829141ك .م.د.ر -. 314- 286: ? - ?: ??????? 

585/01-347-1, 585/02-347-1 

  مولود , دیدان  .6693
تأمین  -التأمین على السیارات و نظام التعویض عن األضرار  -قانون التأمینات ] : نص مطبوع[نظام التأمینات 

 24; . إیض: . ص 236 -. 2006, دار بلقیس: الجزائر  -. مولود دیدان..................... / قرض عند التصدیر 
  .سم

 ????: ???? - ????? 

924/01-346-1, 924/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6694
معاشات أعضاء القیادة  -التقاعد المسبق  -النظام العام للتقاعد ] : نص مطبوع. [مدونة المعاشات و التقاعد

 Code des pensions et des... = السیاسیة لجبھة التحریر الوطني، الحكومة و اإلطارات السامیة للدولة 
retraites  /سم 22; . إیض. : ص 500 -. 2008, دار بلقیس. : الجزائر -. مولود دیدان.  
 9789947829127ك .م.د.ر -. 245- 186: ? - ?: ??????? 

117/01-344-1, 117/02-344-1 

  مولود , دیدان  .6695
 constitution du 28=  2002أبریل  10مع تعدیل ] : نص مطبوع[ 1996نوفمبر  28دستور 

novembre1996 avec la révision du 10avril 2002  /دار النجاح للكتاب: الجزائر  - . مولود دیدان ,



  ).القانون في متناول الجمیع( - . سم18; . إیض. : ص 132 -. 2006
 6257749961ك .م.د.ر -. 

108/01-342-1, 108/02-342-1 

  مولود , دیدان  .6696
دار النجاح : الجزائر  -. 1.ط -. مولود دیدان] / نص مطبوع[مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص 448 -. 2005, للكتاب
 9157749961ك .م.د.ر - . 444 - 439.: ? -. ?: ???????????? 

136/01-342-1, 136/02-342-1 

  مولود , دیدان  .6697
, دار النجاح للكتاب: الجزائر  -. 1.ط - . مولود دیدان] / نص مطبوع[نصوص القانون الدستوري الجزائري 

  ).القانون في متناول الجمیع( - . سم24; . إیض. : ص 280 -. 2005
 1197749961ك .م.د.ر

151/01-342-1, 151/02-342-1 

  مولود , دیدان  .6698
مولود /  2005فبرایر  6المؤرخ في  02- 05قانون رقم ] : نص مطبوع[نون التجاري حسب آخر تعدیل لھ القا

  ).القانون في متناول و خدمة الجمیع( - . سم 22; . ص297 - . 2006, دار بلقیس للنشر: الجزائر  -. دیدان
 996196490×ك .م.د.ر

677/01-346-1, 677/02-346-1 

  مولود , دیدان  .6699
, دار بلقیس للنشر والتوزیع: الجزائر  -. مولود دیدان] / نص مطبوع[ر وحدتي المدخل ونظریة الحق مقر

  .سم 23; . إیض. : ص 77 -). ت.د(
 ???????????? :? :.77 

142/01-340-1, 142/02-340-1 

  مولود , دیدان  .6700
. الجزائر - . مولود دیدان.... / البحري والمتضمن القانون  80 - 76األمر رقم ] : نص مطبوع. [القانون البحري

 ).القانون في متناول وخدمة الجمیع( - . سم 18; . إیض. : ص 287 -. 2005, دار بلقیس للنشر والتوزیع: 

129/01-343-1, 129/02-343-1 

  مولود , دیدان  .6701
إلتزامات  - اض المھنیة حوادث العمل و األمر - التأمینات اإلجتماعیة ] : نص مطبوع. [المدونة اإلجتماعیة

دار بلقیس للنشر . : الجزائر -. مولود دیدان.... / Code sosial......... = المكلفین في مجال الضمان اإلجتماعي
 ).القانون في متناول خدمة المجتمع( - . سم 24; . إیض. : ص 279 -. 2008, والتوزیع

131/01-343-1, 131/02-343-1 

  مولود , دیدان  .6702
. مولود دیدان... / إنتداب و عالوات المنتخبین المحلیین-قانون البلدیة ] : نص مطبوع[ة الجماعات اإلقلیمیة مدون

 .سم 18; . إیض. : ص 206 -). د ت(, دار بلقیس: الجزائر  -



360/01-342-1, 360/02-342-1 

  مولود , دیدان  .6703
 - . ص 18; . إیض. : ص 199 -. 2008, لقیسدار ب: الجزائر  -. مولود دیدان] / نص مطبوع[المحامي 

  ).سلسلة مھن القضاء(
 97899478299295ك .م.د.ر

703/01-347-1, 703/02-347-1 

  مولود , دیدان  .6704
 - . 2016, دار بلقیس: الجزائر  - . مولود دیدان/  code de la concurrence] = نص مطبوع[قانون المنافسة 

  .سم 18; . إیض. : ص 48
 97899478294ك .م.د.ر

1513/01-346-1, 1513/02-346-1 

  دیدان، مولود   .6705
المؤرخ في  01- 05أمر رقم : حسب أخر تعدیل لھ ] : نص مطبوع[قانون الجنسیة الجزائریة المعدل و المتمم 

مولود /  Code de la nationalité algérienne : Modiéé et complétée=  2005فبرایر سنة  27
القانون في متناول و خدمة ( -. سم 24; . إیض. : ص 36 - . 2006, دار بلقیس للنشر: ائر الجز -. دیدان

  ).الجمیع
 9947829006ك .م.د.ر

366/01-341-1, 366/02-341-1 

  دیدان، مولود   .6706
مولود ] / نص مطبوع) [2008حسب آخر تعدیل لھ نوفمبر (الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : دستور 

  .سم 18; . إیض. : ص 67 -. 2008, دار بلقیس: الجزائر  -. یداند
. 

352/01-342-1, 352/02-342-1 

  دیدان، مولود   .6707
 Code de la propriéte intellectuelle et] = نص مطبوع[قانون الملكیة الفكریة و الصناعیة 

industrielle  /سم 24; إیض . : ص 216 - . 2014, دار بلقیس: الجزائر  - . مولود دیدان.  
 9789947330401ك .م.د.ر

1512/01-346-1, 1512/02-346-1 

  دیدان، مولود   .6708
قمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس ] : نص مطبوع[قانون النقد و القرض 

: الجزائر  -. مولود دیدان/ و تمویل اإلرھاب و مكافحتھ  الوقایة من تبییض األموال - األموال من و إلى الخارج 
  .سم 18; . إیض. : ص 98 -. 2014, دار بلقیس

 9789947829370ك .م.د.ر

1511/01-346-1, 1511/02-346-1 

  یحیاوي ، إنتصار   .6709
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . إنتصار یحیاوي] / نص مطبوع[دور قوات حفظ السالم في الحفاظ على األمن الدولي 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 68 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .62 - 66  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-198/01 

  یحیاوي ، سمیة   .6710
. : الجزائر -. سمیة یحیاوي] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة عن الجرائم المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسیة 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 351 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(علوم السیاسیةكلیة الحقوق وال: القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-117/01, T. 341-117/02 

  یحیاوي ، صبرینة   .6711
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. صبرینة یحیاوي] / نص مطبوع[قسمة العقار المشاع لشریك ناقص األھلیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 59 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .52 - 55  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-605/01, M. 346-605/02 

  نورة , یحیاوي بن علي  .6712
 - . 2. ط -. نورة یحیاوي بن علي] / مطبوع نص[حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي و القانون الداخلي 

  .سم24; . إیض. : ص 200 -. 2004, دار ھومة: الجزائر 
 9961668065ك .م.د.ر -. 187-194: ? -?: ???????????? 

368/01-341-1, 368/02-341-1 

  أعمر , یحیاوي  .6713
دار : الجزائر  -. أعمر یحیاوي] / نص مطبوع[الوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص166 -. 2004, ھومة
 4569669961ك .م.د.ر

462/01-346-1, 462/02-346-1 

  أعمر , یحیاوي  .6714
. إیض. : ص 132 -. 2005, دار ھومھ: الجزائر  - . 3.ط - . أعمر یحیاوي] / نص مطبوع. [نظریة المال العام

  .سم 22; 
 4605669961ك .م.د.ر -. 126-128: ? -?: ? ???????????

125/01-343-1, 125/02-343-1 

  أعمر , یحیاوي  .6715
الجزائر  -. 1.ط -. أعمر یحیاوي] / نص مطبوع[الحقوق الساسیة للمرأة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2003, دار ھومھ: 
 9961665511ك .م.د.ر -. 171-180: ? -?: ???????????? 

476/01-341-1, 476/02-341-1 



  أعمر , یحیاوي  .6716
; . إیض. : ص 110 -. 2004, دار ھومة: الجزائر  - . أعمر یحیاوي] / نص مطبوع[منازعات أمالك الدولة 

  .سم24
 5837669961ك .م.د.ر - .  106 - 103.:? -. ?: ???????????? 

192/01-342-1, 192/02-342-1 

  أعمر , یحیاوي  .6717
 91 -. 2009, دار ھومة للطباعة و النشر: الجزائر  - . أعمر یحیاوي] / نص مطبوع[قانون المسؤولیة الدولیة 

  .سم 23; . إیض. : ص
 9789961653227ك .م.د.ر -. 88 -85.: ? ? : ???????????? 

639/01-341-1, 639/02-341-1 

  یحیاوي، جمال   .6718
منشورات : الجزائر  - . جمال یحیاوي] : : / نص مطبوع[م 1610 - 1492ومأساة األندلسیین سقوط غرناطة 

  .سم 24; . إیض. : ص 258 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف
 9789931384007ك .م.د.ر - . 256 - 245.: ? -? : ????????????

2/01-953-1 

  یحیاوي، سمیة   .6719
. : المدیة -. سمیة یحیاوي] / نص مطبوع. [الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة الوطنیة مبدأ التكامل بین المحكمة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و102 -. 2015/2014, ]ن.د[
 ???????????? :? .- ? : .91 - 97  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماستر 

M. 341-63/01, M. 341-63/02 

  دمحم , یحیاتن  .6720
الجزائر  - . دمحم یحیاتن) /  1986 - 1968(دلیل بیبلیوغرافي ] : نص مطبوع[البحث اللغوي في المغرب العربي 

  .سم 27; . ص 107 -. 1993, دیوان المطبوعات الجامعیة: 
????????????: 

55/01-020-1 

  حجیج ، سلیمة   .6721
كلیة الحقوق والعلوم . : الدیة -. سلیمة حجیج; بشرى حمیة] / نص مطبوع[ود التجاریة الشرط الجزائي في العق

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 71 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .61 - 65  

 2021/2020) : عة المدیةجام(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-99/01, M. 658-99/02 

  یحیى أحالم   .6722
: المدیة  -. یحیى أحالم; أمال العربي] / نص مطبوع[الحجز على العقار و تھیئة العقار للبیع بالمزاد العلني 

  .سم 21×سم 30; . و 47 -. 2010/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارسجامعة : قانون عقاري : لیسانس 



M. 346-114/01, M. 346-114/02 

  عوض دمحم , یحیى یعیش  .6723
فاعلیة الدیة : الجزء األول: دراسة مقارنة] : نص مطبوع[دور التشریع في مكافحة الجریمة من منظور أمني 

. اإلسكندریة -. عوض دمحم یحیى یعیش/ مي واألرش في مكافحة الجریمة على ضوء أحكام القانون والفقھ اإلسال
 .سم 24; . إیض. : ص 237 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث: 

298.1/01-345-1, 298.1/02-345-1 

  عادل , یحیى  .6724
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة - . 1.ط -. عادل یحیى] / نص مطبوع[مبادئ علم العقاب 

  .سم 24; . إیض: . ص 339 -. 2005
 977044545ك .م.د.ر

291/01-345-1, 291/02-345-1 

  عادل , یحیى  .6725
دار : القاھرة  -. 1.ط -. عادل یحیى] / نص مطبوع[وسائل التعاون الدولي في تنفیذ األحكام الجنائیة األجنبیة 

  .سم 24; . ص 202 -. 2004, النھضة العربیة
 9770445487ك .م.د.ر - . 195 - 186.: ? -? : ????????????

449/01-345-1 

  حدید، سمیة   .6726
جامعة یحي : المدیة  - . سمیة حدید; خلود عرایبیة] / نص مطبوع[الضمانات الدذستوریة لحمایة حقوق اإلنسان 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم 21; . و 67 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .- ? :.59 - 62.  

 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-118/01, M. 341-118/02 

  خدیجة ، مفتي   .6727
مفتي ] / نص مطبوع. [ضمانات تنفیذ المقرارات القضائیة اإلداریة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

. + سم30×.سم21; . و 82 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(س جامعة الدكتور یحي فار. : المدیة  -. خدیجة
  .قرص مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .77 - 79  
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-165/01, M. 343-165/02 

  خدیجة ، حدودة   .6728
جامعة الدكتور . : المدیة -. حدودة خدیجة ;بن علي حیاة] / نص مطبوع. [الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بھا 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 96 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .72 - 87  ???????????? :? . - ? : .88 - 94  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-136/01, M. 343-136/02 

  دي ، الطاوس حدی  .6729
كلیة : الجزائر  - . الطاوس حدیدي; رقیة بوقصة] / نص مطبوع[الجرائم اإلنتخابیة في التشریع الجزائري 



قرص . + م 31× . سم 21; . إیض. : و 94 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .83 - 87  
 2018/2017) : جامعة المدیة (كلیة الحقوق والعلوم السیایة : نون الجنائي القا: ل م د  -ماستر

62/01-M. 345, 62/02-M. 345 

  معراج , جدیدي  .6730
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 2ط -. معراج جدیدي] / نص مطبوع[محاضرات في قانون التأمین الجزائري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 203 -. 2007, الجامعیة
 089109961ك و.م.د.ر

697/01-346-1, 697/02-346-1 

  معراج , جدیدي  .6731
دیوان . : الجزائر -. 03.ط -. معراج جدیدي] / نص مطبوع. [مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري

  .سم22; . إیض. : ص200 -. 2003, المطبوعات الجامعیة
 9961003829ك .م.د.ر - . 180. : ?: ????????????

321/01-346-1, 321/02-346-1 

  فاروق صادق , حیدر  .6732
طرابلس  -. 02. ط - . فاروق صادق حیدر] / نص مطبوع[لمحات من مبدأ التدخل في القانون و العالقات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص152 -. 1999, تالة للطباعة و النشر: 
. ???????????? : ? ? : .145 - 150 

122/01-341-1, 122/02-341-1 

  جحیش ، فؤاد   .6733
كلیة الحقوق . : الجزائر -. فؤاد جحیش] / نص مطبوع[إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الوسط الرقمي 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 419 - . 2020, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .374 - 400  

 2020) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: م قانون عا: ل م د دكتوراه  -

T. 345-07/01, T. 345-07/02 

  خیر الدین ،غسان مدحت   .6734
دار الرایة للنشر و : عمان  -. غسان مدحت خیر الدین/ التدخل الدولي ] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2012, التوزیع
 9789957544621ك .م.د.ر -. 229- 225.:?.-?: ????????????

1028/01-341-1, 1028/02-341-1 

  عدنان , خیر  .6735
عدنان / الشركات التجاریة  -المؤسسة التجاریة  -األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري اللبناني 

  .سم 24; . إیض . :ص 518 -. 2000, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . خیر
 ???????????? :?- ? :496- 499 

888/01-346-1, 888/02-346-1 



  خیرون ، دمحم   .6736
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. دمحم خیرون] / نص مطبوع[ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة 

  .قرص مضغوط . +سم 31× . سم 21; . و 62 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .54 - 59  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-50/01, M. 345-50/02 

  خیرون، سمیة   .6737
: المدیة  -. سمیة خیرون; أمینة معیزي; حمیدة خدیم] / نص مطبوع[القیود القانونیة الواردة على الملكیة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم21×سم31; . و59 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(دكتور یحي فارس جامعة ال
???????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-333/01 

  خیرة ، حادري   .6738
كلیة الحقوق والعلوم (ة یحي فارس جامع: المدیة  -. حادري خیرة] / نص مطبوع[حق المستھلك في اإلعالم 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 107 - . 2017/2016, )السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .98 - 103  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 658-18/01, M. 658-18/02 

  خیرة ، خیذر   .6739
جامعة الدكتور یحي . : المدیة  -. خیذر خیرة; قلیفط أمینة] / نص مطبوع[ .اإلطار القانوني للنفقات العامة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 74 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(فارس 
 ??????? :? .- 61  - 65  ???????????? :? . - ? : .67  - 69  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-132/02, M. 343-132/01 

  خیرة ، سعدي   .6740
: المدیة  -. سعدي خیرة; بن ھالل أمینة] / نص مطبوع[النظام القانوني للدائرة في التنظیم اإلداري الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و103 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.92 - 103  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-221/01, M. 343-221/02 

  خیرة ، غفایریة   .6741
جامعة الدكتور ] : م.د[ -. غفایریة خیرة; دمحمي حكیمة] / نص مطبوع. [ضمانات إستقاللیة السلطة القضائیة 

  .ضغوط قرص م. + سم30×.سم21; . و116 -]. ت.د[, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .105 - 112  

 .المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-169/01, M. 343-169/02 



  خیرة، قرامطیة   .6742
: المدیة  -. قرامطیة خیرة; بالي مباركة] / نص مطبوع. [ 25/90الشفعة اإلداریة في ظل قانون التوجیھ العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و80 - . 2014/2013, )الحقوق كلیة(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :72 - 75  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-367/01, M. 346-367/02 

  دمحم , خیري  .6743
دمحم ] / نص مطبوع[ألمین سمیر ا; السمسرة والرھن واإلیداع بالمستودعات العامة طبقا لقانون التجارة الجدید

; . إیض. : ص 184 -. 2011, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط - . سمیر األمین, خیري
  .سم 24

 9776223228ك .م.د.ر

1063/01-346-1, 1063/02-346-1 

  فؤاد , حجري  .6744
, دیوان المطبوعات الجامعیة: لجزائر ا -. أحمد بن بلة, فؤاد حجري] / نص مطبوع[قانون الوظیف العمومي 

  ).القوانین اإلداریة( - . سم24; . إیض. : ص 608 -. 2006
 1097109961ك .م.د.ر

254/01-342-1, 254/02-342-1 

  فؤاد , حجري  .6745
. 2006, دم ج: الجزائر  -. أحمد بن بلة, فؤاد حجري/ األمالك العمومیة و أمالك الدولة ] : نص مطبوع[العقار 

  ).سلسلة القوانین اإلداریة( - . سم24; غالف ملون . : ص 579 -
 6974009961ك .م.د.ر

695/01-346-1, 695/02-346-1 

  فؤاد , حجري  .6746
: الجزائر  -. أحمد بن بلة; فؤاد حجري] / نص مطبوع[قانون الصفقات العمومیة القوانین الخاصة باإلقتصاد 

  ).القوانین اإلداریة( - . سم 22; . إیض. : ص 508 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة
 096909961×ك .م.د.ر

329/01-342-1, 329/02-342-1 

  حجري، فؤاد   .6747
. ص 600 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. فؤاد حجري] / نص مطبوع[قانون اإلستثمارات 

  ).سلسلة القوانین اإلداریة( - . سم 24; . غالف ملون: 
 1097109961ك .م.د.ر

696/01-346-1, 696/02-346-1 

  حجري، فؤاد   .6748
. : ص 109 -. 2014, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. فؤاد حجري] / نص مطبوع[المحاكمة الجنائیة 

  .سم 22; . إیض
 9789961017845ك .م.د.ر

960/01-347-1, 960/02-347-1 



  خیرجة، میلود   .6749
إختصاصات السلطة التشریعیة و الرقابة علیھا بواسطة :دراسة مقارنة] : نص مطبوع[الرقابة التشریعیة آلیات 

; . إیض. : ص 208 -. 2011, دار الفكر و القانون: المنصورة  -. میلود خیرجة...... / المجلس الدستوري 
  .سم24

 ??????? :? .- ? :.140 - 200 .?????????? :? . - ?:.201 - 206 . 

467/01-342-1, 467/02-342-1 

  دیساوي ، نجیة   .6750
نجیة ; صبرینة جبالي] / نص مطبوع. [مقارنة نظام الشھر الشخصي بنظام الشھر العیني في التشریع الجزائري

. + سم 21× سم  31; . و 50 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. دیساوي
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-295/01 

  حیضرة ، عبد الكریم   .6751
, مكتبة المعرفة: مراكش  -. عبد الكریم حیضرة/ النشاظ اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري المغربي 

 .سم21; . ص239 -. 2017

1-342-694/01 

  یفید د, دیفید ویسبرودت  .6752
] نص مطبوع[مختارات من أدوات حقوق اإلنسان الدولیة و ببلوغرافیا للبحث في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

الدار : عمان  - . 1. ط - ]. و آخرون...[, عماد عمر, فرانك نیومان فیتزباتریك جون, دیفید دیفید ویسبرودت/ 
 .سم24; . إیض. : ص744 -. 2007, األھلیة للنشر

341/01-341-1, 341/02-341-1 

  حرمة، صبرینة   .6753
كلیة . : الجزائر -. صبرینة عزایج, صبرینة حرمة] / نص مطبوع[عالقة إدارة عدم التركیز باإلدارة الالمركزیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 66 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? :.59 - 62.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-351/01, M. 343-351/02 

  خروبي ، أحمد   .6754
 - . أحمد خروبي; مولود عالوة] / نص مطبوع[التنظیم الھیكلي الجدید إلدارة الحفظ العقاري ومسح األراضي 

 21; . إیض. : و 67 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .55 - 64  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-651/01 

  جرود ، عبد هللا   .6755
 -لمدیة  - . عبد هللا جرود; عبد المجید بھیاني] / نص مطبوع[الجوانب القانونیة لمفھوم مناخ األعمال في الجزائر 



 31× .سم 21; . إیض. : و 87 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .81 - 85  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-126/01 

  درویش عبد الحمید ، حسني   .6756
 -. حسني درویش عبد الحمید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نھایة القرار اإلداري عن غیر طریق القضاء 

 .سم24; . إیض. : ص614 -. 2007, دار أبو المجد: الھرم  -. 02.ط

490/01-342-1, 490/02-342-1 

  دمحم كامل , درویش  .6757
دمحم / شركات األموال ] : نص مطبوع[شركات التأمین  -أساسیات متطورة و أحكام عامة في شركات األشخاص 

 .سم24 ;مجلد . : ص752 -. 1993, دار الخلود: بیروت  -. كامل درویش

457/01-346-1, 457/02-346-1 

  صفوت محمود , درویش  .6758
شرح للمشكالت العملیة في قانون ] : نص مطبوع[األسباب الشائعة ألحكام البراءة في قضایا المخدرات 

 -. 2009, دار البمطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. صفوت محمود درویش/ المخدرات و اإلجراءات الجنائیة 
  .سم 24; . إیض:  .ص 463

 ???????????? : ? ? :.457 - 460 

685/01-345-1, 685/02-345-1 

  درویش، ھاني عبد هللا   .6759
: اإلسكندریة  -. ھاني عبد هللا درویش/ دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[آثار إكتساب الجنسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 297 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة
 9789776410350ك .م.د.ر -. 288 -  277.: ? - ? : ????? 275 - 263.: ? -? : ????????????

871/01-341-1, 871/02-341-1 

  خروع ، أحمد   .6760
 -. 2.ط - . أحمد خروع] / نص مطبوع[اإلسالمي بین األسطورة والواقع  -دولة القانون في العالم العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 195 -. 2008, الجامعیةدیوان المطبوعات : الجزائر 
 9961007948ك .م.د.ر - . 195 - 191. : ? -. ?: ???????????? 

204/01-340-1, 204/02-340-1 

  أحمد , خروع  .6761
مركز الطباعة لجامعة : الجزائر  -. أحمد خروع] / نص مطبوع[محاضرات في المنھجیة و فلسفة القانون 

  .سم30; . ص117 -. 1997, الجزائر
 ??????? :? -  ? :99-103 

43/01-340-1 

  أحمد , خروع  .6762
أحمد / لیسانس حقوق : مدخل تمھیدي لطلبة السنة األولى] : نص مطبوع[المناھج العلمیة و فلسفة القانون 



  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 03.ط -. خروع
 8068209961ك .م.د.ر - . 186 - 183.: ? -? :  ???????????

111/01-340-1, 111/02-340-1 

  أحمد , خروع  .6763
أحمد " / لیسانس حقوق "محاضرات برنامج السنة الرابعة ] : نص مطبوع[حصیلة القانون الدولي للتنمیة 

  ).دروس جامعیة( - . سم22; . إیض. : ص68 -. 1998, ج.م.د: الجزائر  -. خروع
.??? ????????? : ? - ? :.64-67 

67/01-341-1, 67/02-341-1 

. : المدیة - . ]نص مطبوع[جرائم األعمال مابین قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ   .6764
قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض: و  87 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .مضغوط
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-80/01, M. 658-80/02 

  جراد، عبد العزیز   .6765
 IDARA - La Revue de l'Ecole. = المجلد األول] : نص مطبوع. [مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة: إدارة 

Nationale d'Administration / مركز . : الجزائر - . ھاشمي خرفي, محند ویدیر بلول, عبد العزیز جراد
 ).02: العدد ; إدارة ( - . سم 24; . إیض. : ص 163 -. 1991, .التوثیق والبحوث اإلداریة

2.1/01 340-71- ع /P 

  جراد، عبد العزیز   .6766
 - IDARA. = المجلد الثاني] : بوعنص مط. [تجدید المرفق العمومي -مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة  -إدارة 

La Revue de l'Ecole Nationale d'Administration - Renouveau du service public  / عبد
أكتوبر  10 - 9, .مركز التوثیق والبحوث اإلداریة. : الجزائر -. ھاشمي خرفي, محند ویدیر بلول, العزیز جراد

 ).01: العدد ; إدارة ( - . سم 24; . إیض. : ص 200 -. 1991

1.2/01 340-71- ع /P 

  جرادات ، أحمد علي   .6767
 -. أحمد علي جرادات/ الزواج و الطالق ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون األحوال الشخصیة الجدید 

  .سم24; . إیض. : ص432 -. 2012, دار الثقافة: عمان 
 9789957167653ك .م.د.ر - .  432 - 427. : ? -. ?: ??????????? 

1366/01-346-1, 1366/02-346-1 

  جرادات، أحمد علي   .6768
 -. 2012, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . أحمد علي جرادات] / نص مطبوع[النظام القضائي في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض:  9789957167370
 9789957167370ك .م.د.ر

836/01-347-1, 836/02-347-1 

  ال دراجي ، جم  .6769
كلیة الحقوق : الجزائر  -. جمال دراجي] / نص مطبوع[دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة 



  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 59 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .54 - 57  

 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قات دولیة قانون دولي وعال: ل م د  -ماستر

M. 341-133/01, M. 341-133/02 

مفھوم  - التحكیم التجاري الدولي في الجزائر  -مفھوم المصلحة بإعتبارھا غایة للحق , دراسات قانونیة  .6770
دار : الجزائر  -. خراز دمحم الصالح] / نص مطبوع[جدول التعویض عن حوادث السیارات  - التفویض اإلداري 

  .سم 23; . إیض. : ص 160 -. 2002جوان , القبة للنشر والتوزیع
 -التحكیم التجاري الدولي في الجزائر  - مفھوم المصلحة بإعتبارھا غایة للحق =  11123796د .م.د.ر - . شھریة

  جدول التعویض عن حوادث السیارات -مفھوم التفویض اإلداري 
 ISSN 11123796, 2002جوان , 01.ع, دراسات قانونیة: في 

1/01 340-1- ع  /P, 1/02 340-1-ع  /P 

إشكالیة المعلوماتیة بین حق الخصوصیة وإفشاء  -ضرورة التعدیل الشامل للدستور , دراسات قانونیة  .6771
: الجزائر  -. ]مطبوع نص... [منازعات العالمات الصناعیة والتجاریة -) السر البنكي نموذجا(األسرار المھنیة 

  .سم 23; . إیض. : ص 143 -. 2008سبتمبر , مركز البصیرة للبحوث واإلستشارات والخدمات التعلمیة
إشكالیة المعلوماتیة بین حق  - ضرورة التعدیل الشامل للدستور =  79881112د .م.د.ر -. تصدر كل ثالثة أشھر

  ...منازعات العالمات الصناعیة والتجاریة - ) وذجاالسر البنكي نم(الخصوصیة وإفشاء األسرار المھنیة 
 2008سبتمبر , 2.ع, دراسات قانونیة: في 

2/01 340-37- ع /P, 2/02 340-37-ع /P 

  عادل عبد العال , خراشي  .6772
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ضوابط التحري و اإلستدالل عن الجرائم في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 747 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. عال خراشيعادل عبد ال
 9773281833ك .م.د.ر - . 715 - 673.: ? -? : ???????????? 

326/01-345-1, 326/02-345-1 

  عادل عبد العال , خراشي  .6773
قھ في الفقھ اإلسالمي و القانون المخبر الخاص ومدى شرعیة اإلستعانة بھ في كشف الجریمة و ضمانات تطبی

. : ص 104 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . عادل عبد العال خراشي] / نص مطبوع[اإلجرائي 
  .سم 24; . إیض

 9773282554ك .م.د.ر -. 100 - 93.: ? -? : ????????????

446/01-345-1 

  علي جمیل , حرب  .6774
 -. دمحم المجذوب, علي جمیل حرب/ العقوبات الدولیة ضد الدول واألفراد ] : مطبوعنص [نظام الجزاء الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 688 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9786144010174ك .م.د.ر - . 674 - 657: ?  - ? : ???????  656 - 637: ?  -? : ???????????? 

627/01-341-1, 627/02-341-1 

  علي جمیل , حرب  .6775
 - . 1.ط - . دمحم المجذوب, علي جمیل حرب/ المحاكم الجنائیة الدولیة ] : نص مطبوع[القضاء الدولي الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 667 -. 2010, دار المنھل اللبناني للدراسات: بیروت 
 9789953557106ك .م.د.ر - . 660 - 655: ?  -? : ????????????  653 -  629: ?  -? : ????? 



661/01-341-1, 661/02-341-1 

  حرب، علي جمیل   .6776
علي / نظام العقوبات الدولیة ضد الدول واألفراد : الجزء االول] : نص مطبوع[نظریة الجزاء الدولي المعاصر 

  ).الدولیةالموسوعة الجزائیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 680 -]. ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ -. جمیل حرب
 9786144014233ك .م.د.ر -. 668 - 449.: ? -? : ????????????. 647 - 621.: ?-? : ?????.

831/01-341-1, 831/02-341-1 

  عبد الرزاق , دربال  .6777
دار . : الجزائر - . عبد الرزاق دربال. / مصادر اإللتزام] : نص مطبوع. [الوجیز في النظریة العامة لإللتزام

  .سم 24; . إیض. : ص 124 -. 2004, نشر و التوزیعالعلوم لل
 9961805569ك .م.د.ر - . 119-120.: ? -. ?: ???????????? 

306/01-346-1, 306/02-346-1 

  خرباش ، یوسف   .6778
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر -المدیة  -. یوسف خرباش] / نص مطبوع[تجاوزات مھام المبعوث الدبلوماسي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 94 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-196/01 

  درباش، مفتاح عمر   .6779
/ قواعد و أحكام الفقھ و القانون الدولي العام دراسة وفق ] : نص مطبوع[المنازعات الدولیة و طرق تسویتھا 

  .سم 25; . إیض. : ص 544 -. 2013, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. مفتاح عمر درباش
 6144231548ك .م.د.ر -. 534 -515.: ?-.?: ????????????

1081/01-341-1, 1081/02-341-1 

  عقیلة , خرباشي  .6780
عقیلة /  1996نوفمبر 28بعد التعدیل الدستوري ل] : نص مطبوع[مة و البرلمان العالقة الوظیفیة بین الحكو

  .سم24; . إیض. : ص 214 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. خرباشي
 ???????????? :? .- ? :.192 - 206 .  

 3140529961978ك .م.د.ر -. 2007: ماجستیر 

295/01-342-1, 295/02-342-1 

  یة حربي ، عال  .6781
یمینة ] / نص مطبوع[اإلمتیاز القابل للتحویل الى تنازل كآلیة لمنح العقار الموجھ لنشاط الترقیة العقاریة 

. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة  -. عالیة حربي; بوراكي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 95 -

?????? ? :? .- ? : .51 - 87  ???????????? :? . - ? : .88 - 92  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-627/01 

  مكي , دردوس  .6782
. 2006, معیة للنشردیوان المطبوعات الجا: الجزائر  - . مكي دردوس] / نص مطبوع[الموجز في علم اإلجرام 



  .سم 24; . إیض. : ص 260 -
 9961010116ك .م.د.ر - .. 253 - 245.: ? -? : ???????????? 

453/01-345-1, 453/02-345-1 

  مكي , دردوس  .6783
دیوان : الجزائر  -. مكي دردوس/ الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري 

 .سم24; . ص 257 -. 2005, امعیةالمطبوعات الج

512.1/02-345-1, 512.1/01-345-1 

  مكي , دردوس  .6784
دیوان : الجزائر  -. مكي دردوس/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 227 -. 2005, المطبوعات الجامعیة

512.2/01-345-1, 512.2/02-345-1 

  دریاد، ملیكة   .6785
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. ملیكة دریاد] / نص مطبوع[نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 389 -. 2014, الجامعیة
 9789961015988ك .م.د.ر -. 383 - 367.: ?-.?:????????????

963/01-347-1, 963/02-347-1 

  منى , یججر  .6786
مكتبة : بیروت  -. 1.ط -. منى جریج/ إنجلیزي  -فرنسي  -عربي ] : نص مطبوع[معجم المصطلحات القانونیة 

  .سم 24; . ص 916 -. 2007, لبنان
????? ???? : ? - ? :672  - 786 ??????? ???? : ? - ? :790 - 916  ????-  ?????- ??????? .- 

 313869953ك .م.د.ر

D. 413-02/01, D. 413-02/02 

  محمود علي , درید  .6787
: بیروت  -. 1.ط - . محمود علي درید/ آلیة التكوین وأسالیب النشاط ] : نص مطبوع[الشركة المتعددة الجنسیة 

  .سم24; مجلد . : ص 370 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة
 0585249953978ك .م.د.ر - . 358 - 347: ?  -? : ???????????? 

493/01-346-1, 493/02-346-1 

  دریجي، دمحم   .6788
المدیة  - . ھالة شیخ التھامي, دمحم دریجي] / نص مطبوع[إجراءات محاكمة األحداث في التشریع الجزائري 

; . إیض. : و80 - . 2022-2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

????????????:?.- ?.76-80.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-234/01 

  دریجي، جمال   .6789
 -]. ت.د[, ]ن.د: [المدیة  - . جمال دریجي; بالل مسدورة] / نص مطبوع[عیب االنحراف في استعمال السلطة 



  .سم 21×.سم30; . و 51
????????????:  

 )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-13/01, M. 343-13/02 

  حریش ، نسیمة   .6790
: الجزائر  -. نسیمة حریش; بن سونة مزاري] / نص مطبوع[ضمانات المحكوم علیھم في المؤسسات العقابیة 

قرص . + سم 30× . سم 21; . إیض. : و 59 - . 2018/2017, )مدیةجامعة ال(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط
 ????? :? .- ? : .60  - 65  ???????????? :? . - ? : .66  - 67  

 2018/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-104/01, M. 345-104/02 

  جرجس جدعون ، نجاة   .6791
غسان , نجاة جرجس جدعون/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لدولي و الداخلي جرائم األحداث في القانون ا

  .سم25; . إیض. : ص894 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. 02.ط -. رباح
 ??????? :? .- ? : .713 - 862  . ??????????? :? .- ? : .861  - 890 . 

884/01-341-1, 884/02-341-1 

  دریس، نبیل   .6792
دار األمة للطباعة والنشر : الجزائر  -. نبیل دریس] / نص مطبوع[المشاركة السیاسیة بین النظریة والتطبیق 

  .سم 22; . إیض. : ص 237 -. 2017, والتوزیع
 9789961673942ك .م.د.ر - . 233 - 227.:? - .?: ????????????. 

642/01-342-1 

  خریفي، مسعودة   .6793
جامعة یحي : المدیة  -. مسعودة خریفي; سید أحمد العدالني] / نص مطبوع[العام  ضمانات مبدأ سیر المرفق

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و60 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.50 - 54  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-272/01, M. 343-272/02 

  حرز هللا ، محمود   .6794
. 2010, دار زھران: عمان  -. مھا أبو یاسین, محمود حرز هللا] / نص مطبوع[علم األمراض و الطب الشرعي 

  .سم24; . إیض. : ص471 -
 ???????????? :? .- ? : .470 - 471 . 

232/01-344-1, 232/02-344-1 

  حرز هللا، كریم   .6795
جامعة : المدیة  -. كریم حرز هللا] / نص مطبوع[مات العقاریة في التشریع الجزائري النظام القانوني للتقیی
  .سم30; . و 363 -. 2015/2014, الدكتور یحیى فارس

?????? :???? ????  
 2015/2014: ل م د دكتوراه  -



T. 346-15/01, T. 346-15/02 

  خرشي عمر، معمر   .6796
كلیة الحقوق : الجزائر  - . معمر خرشي عمر] / نص مطبوع[لفضاء التراث المشترك لإلنسانیة في قانون ا

  .سم 21× . سم 30; . و 305 -. 2017/2016, )1-جامعة الجزائر(
???????????? :? .- ? :.290 - 300.  

 2017/2016) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-102/01, T. 341-102/02 

  أحمد خرزي،   .6797
. : المدیة -. رابح زواوي, أحمد خرزي] / نص مطبوع[تدخل ضابط الحالة المدنیة في عقود الزواج وانحاللھ 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 60 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.56 - 57.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : مدني القانون ال: ل م د  -ماستر

M. 346-521/01, M. 346-521/02 

  حركابي خلیدة   .6798
المدیة  -. حركابي خلیدة; أمال ولد رامول] / نص مطبوع[مراقبة استغالل العقار الفالحي في التشریع الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و 53 -. 2010/2011, ]ن.د: [
???????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-73/01, M. 346-73/02 

  علي وحید , حرقوص  .6799
علي / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[علي إبراھیم ; قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید

 .سم24; . ص 234 -. 2005, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. إبراھیمعلي , وحید حرقوص

367/01-347-1, 367/02-347-1 

  یرقي ، عبد الحكیم   .6800
 -. عبد الحكیم یرقي; محفوظ طیایبیة] / نص مطبوع[النظام القانوني للتمثیلیات العمالیة في التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 93 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( لوم السیاسیة كلیة الحقوق والع. : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-519/01 

  حسن ، میرفت منصور   .6801
میرفت منصور / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[كیان الجسدي التجارب الطبیة و العلمیة في ضوء حرمة ال

  .سم24; . إیض. : ص527 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. حسن
 9789773288984ك .م.د.ر - .  522 - 483. : ? -. ?: ???????????? 

224/01-344-1, 224/02-344-1 

  حسن ، عمر محمود   .6802
 -. عمر محمود حسن/ دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ] : نص مطبوع[اإلسالمي  المحل التجاري في الفقھ



  .سم25; . إیض. : ص263 -]. ت.د[, منشورات الحلبي الحقوقیة] : م.د[
 9876144017081ك .م.د.ر - . 256 - 241.: ? -. ?: ???????????? 

1522/01-346-1, 1522/02-346-1 

  حسن نانھ كھ لى ، لقمان فاروق   .6803
لقمان فاروق حسن . / دراسة مقارنة بین القانون والشریعة] : نص مطبوع. [المسؤولیة القانونیة في العمل الطبي 

  .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة. : القاھرة -. 1.ط -. نانھ كھ لى
 9789953578231ك .م.د.ر - . 274 - 255: ?  -? : ???????????? 

194/01-344-1, 194/02-344-1 

  حسن أحمد ، شحاتھ عبد المطلب   .6804
 -. شحاتھ عبد المطلب حسن أحمد] / نص مطبوع[اإلجھاض بین الحظر و اإلباحة في الفقھ اإلسالمي 

  ).تبة القانونیةالمك( - . سم 24; . إیض. : ص 78 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 9773281744ك .م.د.ر -. 78 - 71.: ? -? : ????????????

229/01-345-1, 229/02-345-1 

  حسن دمحم ،ھند   .6805
دراسة مدعمة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا واإلداریة العلیا وفتاوي : الموسوعة القضائیة في التعویض 

] / نص مطبوع[الجزء الثاني : مجلس الدولة وأحكام محكمة النقض الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع ب
 25; . إیض. : ص 1500 -. 2008, دار الكتب القانونیة؛ دار شتات للنشر والبرمجیات: مصر  - . ھند حسن دمحم

 .سم

45.2/01-342-1 

  حسن دمحم ،ھند   .6806
لدستوریة العلیا واإلداریة العلیا وفتاوي دراسة مدعمة بأحكام المحكمة ا: الموسوعة القضائیة في التعویض 

] / نص مطبوع[الجزء الثالث : الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة وأحكام محكمة النقض 
 25; . إیض. : ص 2100 -. 2008, دار الكتب القانونیة؛ دار شتات للنشر والبرمجیات: مصر  - . ھند حسن دمحم

 .سم

45.3/01-342-1, 45.3/02-342-1 

  حسن أحمد إبراھیم   .6807
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . حسن أحمد إبراھیم] / نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

 .سم 24; إیض :  552.ص -. 1999, الجامعیة

  ھند , حسن دمحم  .6808
دار الكتب . : مصر -. ھند حسن دمحم" / الصحافة و النشر ] : "نص مطبوع. [النظام القانوني لحریة التعبیر

  .سم24; . إیض. : ص 374 -. 2004, القانونیة
 ???????????? : ?-  ? :363 - 364  

75/01-344-1, 75/02-344-1 

  شحاتھ عبد المطلب , حسن أحمد  .6809
د المطلب حسن شحاتھ عب] / نص مطبوع[معوقات تنفیذ العقوبات البدنیة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

المكتبة ( - . سم 25; . إیض. : ص 436 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع: اإلسكندریة  - . أحمد



  ).القانونیة
 ???????????? : ?-  ? :416 - 429 

750/01-345-1, 750/02-345-1 

  حسن دمحم، ھند   .6810
المحكمة الدستوریة العلیا واإلداریة العلیا وفتاوي دراسة مدعمة بأحكام : الموسوعة القضائیة في التعویض 

] / نص مطبوع[الجزء الرابع : الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة وأحكام محكمة النقض 
 24; . إیض. : ص 2670 -. 2008, دار الكتب القانونیة؛ دار شتات للنشر والبرمجیات: مصر  - . ھند حسن دمحم

 .سم

45.4/01-342-1, 45.4/02-342-1 

  حسن النمراوي ، صالح الدین دمحم   .6811
صالح ] / نص مطبوع[الضریبة على الدخول غیر المشروعة في الشریعة اإلسالمیة مقارنة باإلقتصاد الوضعي 

  .سم24; . إیض. : ص415 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. الدین دمحم حسن النمراوي
 9789773279406ك .م.د.ر - .  410 - 381. : ? -. ?: ??????????? 

203/01-343-1, 203/02-343-1 

  دمحم جالل , حسن األتروشي  .6812
 - . دمحم جالل حسن األتروشي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2008 ,دار حامد للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9789957323431ك .م.د.ر - . 222 - 205: ?  -? : ???????????? 

1014/01-346-1, 1014/06-346-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6813
/ دراسة تأصیلیة وتحلیلیة لدور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم ] : نص مطبوع[الصلح القضائي 
 -. سم24; . إیض. : ص 356 - . 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . النیداني األنصاري حسن

  ).المكتبة القانونیة(
 ???????????? :? .- ? :.335 - 344 . 

99/01-347-1, 99/02-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6814
 -. األنصاري حسن النیداني] / طبوعنص م[النظام القانوني للخصومة أمام محكمة اإلحالة بعد النقض 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 352 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 977580017xك .م.د.ر - .  326 - 319.: ? -. ?: ????????????

120/01-347-1, 120/02-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6815
 -. األنصاري حسن النیداني.......... / دراسة تأصیلیة وتحلیلیة ] : نص مطبوع[للسندات التنفیذیة التنفیذ المباشر 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 244 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 ???????????? :? .- ? :319 - 325 . 

139/01-347-1, 139/02-347-1 



  حسن النیداني ،األنصاري   .6816
دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لدور القاضي في ] : نص مطبوع[القاضي و الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات 

, )دن) : (دم( -. 1.ط -. األنصاري حسن النیداني/ توقیع الجزاءات اإلجرائیة و اإلعفاء منھا و الحد من أثارھا 
  .سم24; . ص 320 -. 1999

 1257604977ك .م.د.ر -. 300-304: ? -?: ?????????? ??

510/01-347-1, 510/02-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6817
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. األنصاري حسن النیداني] / نص مطبوع[القاضي و الوسائل اإللكترونیة الحدیثة 

  .مس 24; غالف ملون و مصور . : ص 234 -. 2009, الجدیدة
 ???????????? :?- ? :213-223 

518/01-347-1, 518/02-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6818
 - . األنصاري حسن النیداني/ دراسة تأصیلیة وتطبیقیة ] : نص مطبوع[التنازل عن الحق في الدعوى 

  .سم 24; . إیض. : ص 273 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
?????? ?????? : ? ? :.273- 278 

596/01-347-1, 596/02-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6819
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. األنصاري حسن النیداني] / نص مطبوع[أصول تحریر صحف الدعاوى والطعون 

  .سم 24; . إیض. : ص 81 -. 2009, الجدید للنشر
 9773284948ك .م.د.ر

681/01-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6820
دار الجامعة الجدیدة للنشر : اإلسكندریة  -. األنصاري حسن النیداني] / نص مطبوع[القاضي والجزاء اإلجرائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2009, والتوزیع
 9773284913ك .م.د.ر - . 288 - 283: ?  -? : ???????????? 

690/01-347-1, 690/02-347-1 

  حسن النیداني ،األنصاري   .6821
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. األنصاري حسن النیداني] / نص مطبوع[العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بھا 

  .سم 25; . إیض. : ص 537 -. 2009, الجدیدة للنشر
 ???????????? : ?-  ? :502 - 513 

628/01-347-1, 628/02-347-1 

  نصاري حسن النیداني ،األ  .6822
دار الجامعة الجدیدة للنشر : الغسكندریة  - . األنصاري حسن النیداني] / نص مطبوع[األثر النسبي إلتفاق التحكیم 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2009, والتوزیع
 977328493×ك .م.د.ر - . 196 - 183: ?  -? : ???????????? 

689/01-347-1, 689/02-347-1 



  ،األنصاري حسن النیداني   .6823
/ دراسة تأصیلیة وتحلیلیة : دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم] : نص مطبوع[الصلح القضائي 

  .سم 24; . ص 265 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . األنصاري حسن النیداني
 9773284905ك .م.د.ر

650/01-347-1, 650/02-347-1 

  صباح مصطفى , يحسن المصر  .6824
صباح / دراسة مقارنة بین النظم الوضعیة والشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[النظام الحزبي في مصر 
 -. سم24; . إیض. : ص 718 - . 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . مصطفى حسن المصري

  ).المكتبة القانونیة(
. ???????????? :? -? :662-706 

228/01-341-1, 228/02-341-1 

  حسن الجمل ، حازم   .6825
, دار الفكر والقانون: القاھرة  -. 1.ط -. حازم حسن الجمل] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألمن اإللكتروني 

  .سم 25; . إیض. : ص 96 -. 2015
 9789777470438ك .م.د.ر - . 94 - 89. : ? -. ?: ???????????? 

1035/01-345-1, 1035/02-345-1 

  أحمد , حسن الحمادي  .6826
دارالثقافة : الدوحة  -. 1.ط - . أحمد حسن الحمادي] / نص مطبوع[الحكم بالبراءة و أثره في مبدأالتعویض 

  .سم24; . إیض. : ص 360 -. 2000, للطباعة والنشر
 9992136235ك .م.د.ر - .  356 - 348.: ? -. ?: ???????????? 

57/01-347-1, 57/02-347-1 

  صبري مصطفى , حسن السبك  .6827
دراسة مقارنة : ضماناتھ  -ماھیتھ : كصورة من صور البیوع التجاریة الخاصة] : نص مطبوع[البیع بالتقسیط 

مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط - . صبري مصطفى حسن السبك/ بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 
  .سم 24; . إیض. : ص 491 -. 2012, القانونیة

 9772244829ك .م.د.ر - . 485 - 459.: ? -? : ????????????

1155/01-346-1, 1155/02-346-1 

  حسن السبك، صبري مصطفى   .6828
دراسة مقارنة بین التعامل ] : نص مطبوع[القرض المصرفي كصورة من صور اإلئتمان وأداة للتمویل 

 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. السبكصبري مصطفى حسن / المصرفي والفقھ اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص 334

 9789773791272ك .م.د.ر -. 306 - 299.: ? -? : ?????. 329 - 307.: ? -? : ????????????

1237/01-346-1, 1237/02-346-1 

  نبیل محمود , حسن السید  .6829
إیتراك للنشر و . : القاھرة -. 1.ط -. نبیل محمود حسن السید/ ] نص مطبوع[جریمة الكسب غیر المشروع 

  .سم 24; . إیض. : ص 128 -. 2005, التوزیع
 9773830640ك .م.د.ر - . 122 - 119.: ? -? : ???????????? 



213/01-345-1, 213/02-345-1 

  حسن السیسي ، صالح الدین   .6830
صالح الدین حسن ] / نص مطبوع[المالیة و المجتمعیة مكافحة جریمة غسیل األموال و حوكمة المؤسسات 

  .سم24; . إیض. : ص370 -.). ت.د(, .)ن.د.) : (م.د( - . السیسي
 ??????????? :? .- ? : .359 - 370 . 

897/01-345-1, 897/02-345-1 

  حسن السیسي ، صالح الدین   .6831
 - . صالح الدین حسن السیسي. / قتصاد الدوليالجریمة التي تھدد إستقرار اإل] : نص مطبوع. [غسیل األموال

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2003, دار الفكر العربي. : القاھرة -. 1.ط
 9771017713ك .م.د.ر - . 158 - 79: ?  -? : ???????????? 

906/01-345-1, 906/02-345-1 

  حسن القرغولي ، وسام دمحم   .6832
وسام / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[یة التحتیة الممولة من القطاع الخاص اإلطار القانوني لعقود مشاریع البن

  .سم 25; . إیض. : ص 159 - . 2016, المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس  -. 1.ط -. دمحم حسن القرغولي
 9786144232309ك .م.د.ر - . 156 - 140. : ? -. ?: ???????????? 

1490/0-346-1 

  حسن یوسف ، یوسف   .6833
المسؤولیة الجنائیة ومصادر ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفیة التقاضي الدولي 

یوسف ... / المعاھدات والمواثیق الدولیة -النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  -القانون الجنائي الدولي 
  .سم 25; . إیض. : ص 357 -. 2013, دارات القانونیةالمركز القومي لإلص: القاھرة  -. 1.ط -. حسن یوسف

 9789776223622ك .م.د.ر - . 348 - 343. : ? -. ?: ???????????? 

1011/01-341-1, 1011/02-341-1 

  حسن یوسف ، یوسف   .6834
ار الشكلي المعی -القانون الدستوري ] : نص مطبوع[الشرعیة الدولیة للدولة بین القانون الدولي والفقھ اإلسالمي 

عبد , یوسف حسن یوسف.... / اسلطة السیاسیة والسیادة -نشأة مبدأ السیادة  -والموضوعي للقانون الدستوري 
; . إیض. : ص 245 - . 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط - . العزیز بن دمحم الصغیر

  .سم 25
 9789777610216ك .م.د.ر - . 234 - 233. : ? -. ?: ???????????? 

1040/01-341-1, 1040/02-341-1 

  حسن یوسف ، حسن   .6835
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. حسن حسن یوسف] / نص مطبوع[الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي 

  .سم25; . إیض. : ص247 -. 2011, القانونیة
 9789773278210ك .م.د.ر - .  242 - 241.:? - .?: ??????????? .  238 - 185.: ? -. ?: ??????? 

800/01-341-1, 800/02-341-1 

  دمحم عبد المقصود , حسن داوود  .6836
 -. دمحم عبد المقصود حسن داوود] / نص مطبوع. [الضوابط الشرعیة و القانونیة إلختالف المؤجر والمستأجر



  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . ضإی. : ص 314 - . 2000, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9773280179ك .م.د.ر

94/01-346-1, 94/02-346-1 

  حسن داود ، محمود السید   .6837
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التدابیر الدولیة لمكافحة االتجار بالنساء في القانون الدولي العام و الفقھ اإلسالمي 

. : ص215 -. 2010, دار شتات للنشر و البرمجیات: كتب القانونیة دار ال: مصر  -. محمود السید حسن داود/ 
  .سم24; . إیض

 9789773863043ك .م.د.ر - .  214 - 197. :? -. ?: ??????????? 

833/01-341-1, 833/02-341-1 

  حسن جاب هللا ، أمل لطفي   .6838
أمل لطفي حسن . / دراسة مقارنة] : عنص مطبو. [أثر الجرائم اإلنتخابیة على مشروعیة اإلنتخابات التشریعیة

  .سم 24; . إیض. : ص 221 -. 2013, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. جاب هللا
 9789770465884ك .م.د.ر - . 218 - 213: ?  -? : ???????????? 

892/01-345-1, 892/02-345-1 

  حسن جاب هللا، أمل لطفي   .6839
أمل لطفي حسن جاب / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إلدارة في مجال تسلیم المجرمین نطاق السلطة التقدیریة ل

  .سم 24; . إیض. : ص 149 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . هللا
 9789770461257ك .م.د.ر - . 145 - 143.: ? -. ?: ????????????

994/01-345-1, 994/02-345-1 

  ،أمل لطفي حسن جاب هللا  .6840
أمل / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الدستوریة لحرمة الذات اإلنسانیة و مقف الشریعة اإلسالمیة منھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 194 -. 2013, دار الفكر العربي: القاھرة  -. لطفي حسن جاب هللا
 9789770459132ك .م.د.ر - . 187-192.: ? - .?: ????????????.

617/01-342-1, 617/02-342-1 

  حسن جبل، شاكر حامد علي   .6841
. شاكر حامد علي حسن جبل/ دراسة فقھیة طبیة معاصرة ] : نص مطبوع[تلوث المیاه وأثره في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 159 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -
 9789773790745ك .م.د.ر - . 156 - 149.: ? -. ?: ????????????

218/01-344-1, 218/02-344-1 

  دزه یي ، أوزدن حسین   .6842
أوزدن ..... / دراسة مقارنة مع القانون العراقي و المصري و اللبناني ] : نص مطبوع[جریمة غسیل األموال 

  .سم24; . إیض. : ص256 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث:  2013 -. حسین دزه یي
 9789774382893ك .م.د.ر - .  250 - 241. : ? -. ?: ?????? ??????

990/01-345-1, 990/02-345-1 

  حسن صادق، المرصفاوي   .6843
/ الجزء الثاني : قانون العقوبات تشریعا و قضاء في مائة عام ] : نص مطبوع[المرصفاوي في القانون الجنائ 



 -. سم 24; . إیض. : ص 2046 -. 2003, المعارف للنشرمنشأة : اإلسكندریة  -. المرصفاوي حسن صادق
 ).الكتب القانونیة(

236.2/02-345-1, 236.2/01-345-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6844
, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم حسن قاسم] / نص مطبوع[إثبات الخطأ في المجال الطبي 

  .سم 24; . إیض. : ص 267 -. 2006
????? ?????? :? .- ? :.249 - 263 . 

214/01-347-1, 214/0-347-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6845
التأمین اإلجتماعي  -شرح أحكام التأمین االجتماعي علي العاملین ] : نص مطبوع. [قانون التأمین اإلجتماعي

 .سم 24; . إیض. : ص 561 -. 2003, دار الجامعیة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. دمحم حسن قاسم... / الشامل 

65/01-344-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6846
دمحم ) / أسباب كسب الملكیة -حق الملكیة في ذاتھ ( حق الملكیة ] : نص مطبوع[موجز الحقوق العینیة األصلیة 

 .سم24; مجلد . : ص 408 - . 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. حسن قاسم

469.1/01-346-1, 469.1/02-346-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6847
دار : اإلسكندریة  -. دمحم حسن قاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص323 -. 2002, الجامعة الجدیدة
 687328477ك و.م.د.ر

421/01-346-1, 421/02-346-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6848
دمحم حسن . / اإلیجار  - ) الضمان(التأمین -البیع : العقود المسماة: دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[القانون المدني 

 .سم 24; مجلد . : ص 1000 -. 2005, منشورات الحلبي. : بیروت -. قاسم

331/01-346-1, 331/02-346-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6849
دمحم / طرق اإلثبات  -المبادئ العامة في اإلثبات ] : نص مطبوع[مواد المدنیة و التجاریة قانون اإلثبات في ال

 .سم24; غالف ملون . : ص 440 - . 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. حسن قاسم

299/01-347-1, 299/02-347-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6850
منشورات الحلبي : بیروت  -. دمحم حسن قاسم] / نص مطبوع[أصول اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة 

 .سم24; غالف ملون . : ص 336 -. 2002, الحقوقیة

442/01-347-1, 442/02-347-1 



  دمحم , حسن قاسم  .6851
دمحم حسن / قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون األوربي ] : نص مطبوع[التعاقد عن بعد 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. مقاس
 ???????????? :? .- ? :.139 - 150 . 

258/01-347-1, 258/02-347-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6852
: بیروت  -. 1.ط -. قاسمدمحم حسن / نظریة الحق  -القاعدة القانونیة ] : نص مطبوع[المدخل لدراسة القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة
 5614629953ك .م.د.ر

98.1/01-340-1, 98.1/02-340-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6853
اإلسكندریة  - . دمحم حسن قاسم] / نص مطبوع[إنھاء عقد التأمین بعد وقوع الكارثة وضرورات حمایة المؤمن لھ 

  .سم 25; . إیض. : ص 183 -. 2005, الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیعدار : 
 977328106×ك .م.د.ر - . 178 - 165: ?  -? : ???????????? 

1087/01-346-1, 1087/02-346-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6854
/ عقد الوكالة دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في ضوء تطور ] : نص مطبوع[مضمون إلتزام الوكیل بتنفیذ الوكالة 

  .سم 24; . إیض. : ص 310 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. دمحم حسن قاسم
 9786144011683ك .م.د.ر - . 306 - 291.: ? -? : ????????????

1180/01-346-1, 1180/02-346-1 

  دمحم , حسن قاسم  .6855
ھات القضائیة والتشریعیة الحدیثة وتشریعات حمایة في ضوء التوج] : نص مطبوع[الوسیط في عقد البیع 

  .سم 24; . إیض. : ص 457 -. 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم حسن قاسم/ المستھلك 
 9789773288006ك .م.د.ر

1160/01-346-1, 1160/02-346-1 

  خلیل أحمد , حسن قدادة  .6856
. خلیل أحمد حسن قدادة. / عقد البیع: الجزء الرابع ] : نص مطبوع. [يالوجیز في شرح القانون المدني الجزائر

  .سم22; . إیض. : ص270 -. 2001, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -
 9961001931ك .م.د.ر - . 268 -267. :? -. ?: ????????????

162.4/01-346-1, 162.4/02-346-1 

  خلیل أحمد , حسن قدادة  .6857
خلیل أحمد حسن . / أحكام اإللتزام: الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [شرح القانون المدني الجزائري الوجیز في

 .سم27; . إیض. : ص400 -. 1990, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. قدادة

173.2/01-346-1, 173.2/02-346-1 

  خلیل أحمد , حسن قدادة  .6858
خلیل أحمد حسن / الجزء األول : مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع[جزائري الوجیز في شرح القانون المدني ال



  .سم 22; . إیض. : ص 307 -. 2010, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 04.ط -. قدادة
 9789961009086ك .م.د.ر - . 294 -293.: ? ? : ???????????? 

1036.1/01-346-1, 1036.1/02-346-1 

  حمود نبیل م, حسن  .6859
: االسكندریة  -. نبیل محمود حسن] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 409 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر
 9773285316ك .م.د.ر - .  400 - 379.:? -. ?: ???????????? 

559/01-341-1, 559/02-341-1 

  محمود , حسن  .6860
مؤسسة دار الكتب للطباعة و : الكویت  -. محمود حسن] / نص مطبوع[أحكام الوصیة بین الشریعة و القانون 

 .سم24; . ص 228 -. ت.د, النشر والتوزیع

405/01-346-1, 405/02-346-1 

  أحمد إبراھیم , حسن  .6861
منشورات : بیروت  -. طارق المجذوب, اھیم حسنأحمد إبر] / نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 488 -. 2003, الحلبي الحقوقیة
????? : ?- ? :.457 - 481 

69/01-340-1, 69/02-340-1 

  أحمد إبراھیم , حسن  .6862
دار : یة اإلسكندر -. أحمد إبراھیم حسن/ الجزء األول ] : نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

 .سم 24; . ص 306 -. 2002, المطبوعات الجامعیة

78.1/01-340-1, 78.1/02-340-1 

  أحمد إبراھیم , حسن  .6863
. 2000, الدار الجامعیة: بیروت  - . أحمد إبراھیم حسن/ دراسة في فلسفة القانون ] : نص مطبوع[غایة القانون 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص186 -

84/01-340-1, 84/02-340-1 

  أحمد ابراھیم , حسن  .6864
دار : اإلسكندریة  - . أحمد ابراھیم حسن/ نظم القسم الخاص ] : نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 316 -. 1998, المطبوعات الجامعیة

5/01-340-1, 5/02-340-1 

  أحمد ابراھیم , حسن  .6865
 - . أحمد ابراھیم حسن/ نظم القانون العام : الجزء األول] : نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

المكتبة القانونیة لدار ( -. سم 24; . إیض. : ص 302 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 ).المطبوعات الجامعیة

6.1/01-340-1, 6.1/02-340-1 



  أحمد ابراھیم , حسن  .6866
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. أحمد ابراھیم حسن] / نص مطبوع[تنازع القوانین عن الشرائع القدیمة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 236 -. 1996, الجامعیة
 9775036275ك .م.د.ر - . 231 - 221.: ? -? : ???????????? 

10/01-340-1, 10/02-340-1 

  أحمد ابراھیم , حسن  .6867
دار : اإلسكندریة  -. أحمد ابراھیم حسن] / نص مطبوع[أساس المسئولیة العقدیة في القانون الروماني 

  .سم 24; . إیض. : ص119 -. 2002, المطبوعات الجامعیة
 ??????????? : ?- ? :.106 - 117 

11/01-340-1, 11/02-340-1 

  أحمد ابراھیم , نحس  .6868
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . أحمد ابراھیم حسن] / نص مطبوع[األصول التاریخیة لنظریة الغبن الفاحش 

  ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الحدیثة( -. سم 24; . إیض. : ص 208 -. 1999, الجامعیة
 3285036977ك .م.د.ر - . 203 - 195.: ? -? : ???????????? 

13/01-340-1, 13/02-340-1 

  أحمد ابراھیم , حسن  .6869
دارالمطبوعات : اإلسكندریة  -. أحمد ابراھیم حسن] / نص مطبوع[فلسفة و تاریخ النظم اإلجتماعیة و القانونیة 

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( -. سم 24; . إیض. : ص 672 -. 2003, الجامعیة

53/01-340-1, 53/02-340-1 

  أحمد ابراھیم , حسن  .6870
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. أحمد ابراھیم حسن] / نص مطبوع[أصول تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 609 -. 2004, الجامعیة

60/01-340-1, 60/02-340-1 

  أحمد فراج , حسن  .6871
نفقة األقارب وفقا ألحدث  - حقوق األوالد  - الخلع  -الطالق ] : مطبوعنص [أحكام األسرة في اإلسالم 

غالف . : ص 325 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. أحمد فراج حسن/ التشریعات القانونیة 
 .سم24; ملون 

647/01-346-1, 647/02-346-1 

  حسن , حسن  .6872
بیروت  -. 1. ط - . كرم سمیر, عمر األیوبي, حسن حسن] / نص مطبوع[ي التسلح و نزع السالح و األمن الدول

  .).الكتاب السنوي( - . سم24; : إیض. : ص1186 -. 2005, مركز دراسات الوحدة العربیة: 
 9789953450544ك .م.د.ر

371/01-341-1, 371/02-341-1 

  حسن عبد المنعم , حسن  .6873
 -بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ] : مطبوع نص[ 1999لسنة  18التعلیق على القانون 



) : م.د( -. حسن عبد المنعم حسن.......... / قانون الرسوم القضائیة و -قانون اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة 
 ).كتب قانونیة( - . سم25; غالف ملون . : ص 256 - . 2000, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة

805/01-347-1 

  سوزان علي , حسن  .6874
المنظمات  -النظریة العامة للحق  -النظریة العامة للقانون ] : نص مطبوع. [التشریعات السیاحیة والفندقیة

. : ص 284 - . 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. سوزان علي حسن... / السیاحیة المحلیة 
  ).تبة القانونیةالمك( -. سم24; . إیض

??????? :? - ? :252 -277 

29/01-343-1, 29/02-343-1 

  سوزان علي , حسن  .6875
سوزان علي . / النقل أحادي الواسطة و النقل الدولي متعدد الوسائط] : نص مطبوع. [عقد نقل البضائع بالحاویات

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 320 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. حسن
 7097328977ك .م.د.ر

86/01-343-1, 86/02-343-1 

  سوزان علي , حسن  .6876
الھیكل اإلداري للنشاط السیاحي  -) النواحي القانونیة واألمنیة ] : ( نص مطبوع. [التشریعات السیاحیة و الفندقیة

. : اإلسكندریة -. سوزان علي حسن.... / رشاد السیاحياإلطار القانوني للنشاط السیاحي والفندقي واإل -والفندقي 
 .سم24; . إیض. : ص 352 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة

74/01-343-1, 74/02-343-1 

  سوزان علي , حسن  .6877
تعریف الوكیل ] : نص مطبوع. [مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل في النقل الداخلي والدولي والمتعدد الوسائط

الصعوبات  - الفروق القانونیة بین مسئولیةتھ وبین مسئولیة كال من الناقل والوكیل  -إلتزاماتھ  -ة للنقل بالعمول
منشأة . : اإلسكندریة -. سوزان علي حسن.... / المتعلقة بمسئولیة الوكیل بالعمولة للنقل بصفة متعھد الوسائط

  ).نیةالكتب القانو( - . سم 24; . إیض. : ص 374 -. 1999, المعارف
 3052403977ك .م.د.ر - . 358 - 356: ?-?: ?????? 

15/01-343-1, 15/02-343-1 

  سوزان علي , حسن  .6878
إلتزامات الوكیل بالعمولة ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقا لقانون التجارة رقم

; غالف ملون . : ص  320 -. 2004, شأة المعارفمن: اإلسكندریة  -. سوزان علي حسن... / للنقل بصفتھ وكیال
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 0123203977ك .م.د.ر

595/01-346-1, 595/02-346-1 

  سوزان علي , حسن  .6879
النظریة العامة  -النظریة العامة للحق  -النظریة العامة للقانون ] : نص مطبوع[الوجیز في مبادىء القانون 

 - . 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. سوزان علي حسن/ ت القانون التجاري أساسیا -لإللتزام 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 551

27/01-340-1, 27/02-340-1 



  سوزان علي , حسن  .6880
یاحیة الحكومیة المنظمات الس-األجھزة السیاحیة في مصر ] : نص مطبوع[األجھزة و المنظمات السیاحیة 

سوزان علي ..... / المنظمات السیاحیة التابعة لألمم المتحدة و المنظمات المتخصصة المرتبطة باألمم المتحدة (
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 23; . إیض. : ص 145 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. حسن

. ??????? : ?- ? : .102 - 145 

15/01-341-1, 15/02-341-1 

  شحاتھ عبد المطلب , حسن  .6881
شحاتھ عبد المطلب ] / نص مطبوع[حجیة الدلیل المادي في اإلثبات في الفقھ اإلسالمي ةو القانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 205 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. حسن
 ???????????? : ? ?:.178- 197 

727/01-347-1, 727/02-347-1 

  علي معوض , حسن  .6882
منذ إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا و حتى یونیو ] : نص مطبوع[النصوص التشریعیة المحكوم بعدم دستوریتھا 

; . إیض. : ص 276 -. 1996, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. علي معوض حسن.......... / 1995
  ).القانونیة المكتبة( - . سم 24

. 

47/01-342-1, 47/02--342-1 

  على عوض , حسن  .6883
دراسة تأصیلیة لنظام اإلدعاء المباشر وفقا ألحكام قانون العقوبات ] : نص مطبوع[الجنحة المباشرة و صیغھا 

 1996لسنة  3والقانون رقم  1992لسنة  97و 95و 92لسنة  23وقانون اإلجراءات الجنائیة والقوانین أرقام 
على .... / مرافعات فأصبح اإلدعاء  42بتعدیل المادة  99لسنة  18والقانون رقم  1997لسنة  80والقانون رقم 
المكتبة القانونیة لدار ( - . سم 24; . ص 526 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. عوض حسن

 ).المطبوعات الجامعیة

350/01-345-1, 350/02-345-1 

  على عوض , حسن  .6884
مع أھم مبادىء محكمة النقض : الجزء األول ] : نص مطبوع. [الصیغ النموذجیة للعقود و التصرفات القانونیة

 -. 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. على عوض حسن. / 2001في كافة أنواع العقود حتى نھایة عام 
 .سم 24; . إیض. : ص 626

76.1/01-346-1, 76.1/02-346-1 

  على عوض , حسن  .6885
على عوض .......... / الدعاوى واألوراق القضائیة] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 532 -. 1997, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. حسن
 1997: ل م د دكتوراه  -

787.1/01-347-1, 787.1/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6886
على عوض ........ / الدعاوى واألوراق القضائیة] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 1075 -). دت( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. حسن



787.2/01-347-1, 787.2/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6887
على عوض ........ / العقود والتصرفات القانونیة ] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة للعقود واألوراق القضائیة 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 480 -. 1998, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. حسن

787.3/01-347-1, 787.3/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6888
 -. على عوض حسن/ العقود والتصرفات القانونیة ] : نص مطبوع[اق القضائیة الصیغ النموذجیة للعقود واألور

 .سم 24; غالف ملون . : ص 934 -). دت ( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

787.4/01-347-1, 787.4/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6889
على .... / لنقض المدني و الجنائي صیغ طعون ا] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة للدعاوى واألوراق القضائیة 

 .سم 23; غالف ملون . : ص 532 -. 1998, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. عوض حسن

786.1/01-347-1, 786.1/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6890
.. / .....صیغ طعون النقض المدني و الجنائي ] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة للدعاوى واألوراق القضائیة 

 .سم 23; غالف ملون . : ص 1076 - ). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. على عوض حسن

786.2/01-347-1, 786.2/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6891
دار الكتب : القاھرة  -. على عوض حسن/ یشتمل على ] : نص مطبوع[الصیغ القانونیة لدعاوى اإلیجارات 

  .سم24; مجلد . : ص 502 -. 2000, القانونیة
 535237977×ك .م.د.ر

785/01-347-1, 785/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6892
 - المواد المدنیة و المرافعات ] : نص مطبوع[ 1999 - 96الموسوعة الفریدة في مباديء النقض الجدیدة من 

دار : كندریة اإلس -. على عوض حسن/ مع فھرس أبجدي موضوعي .....المواد التجاریة و الضرائب 
 .سم 24; مجلد . : ص 704 -. 2000, المطبوعات الجامعیة

797/01-347-1, 797/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6893
دار الكتب ) : القاھرة( -. على عوض حسن/ یشتمل على ] : نص مطبوع[الصیغ لإلنذارات على ید محضر 

  .سم24; . ص 456 -. 2000, القانونیة
 6555237977ك .م.د.ر

800/01-347-1 

  على عوض , حسن  .6894
یشتمل على في القانون المدني و قانون المرافعات ] : نص مطبوع[الصیغ القانونیة لإلنذارات على ید محضر 



 - . سم24; . ص 402 -. 2003, دارالمطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. على عوض حسن............ / 
 ).المكتبة القانونیة(

773/01-347-1, 773/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6895
السمسرة و  -الشركات التجاریة  -األعمال التجاریة  - التاجر ] : نص مطبوع[الصیغ القانونیة للدعاوى التجاریة 

  .سم 24; مجلد . : ص 446 -. 1999, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. على عوض حسن..... / البنوك 
 8375237977ك .م.د.ر

778/01-347-1, 778/02-347-1 

  على عوض , حسن  .6896
نص [ 1997أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الحریات والحراسة والملكیة منذ إنشاء المحكمة حتى مارس 

  .سم24; . إیض. : ص 354 -. 1999, دار الكتب القانونیة: اإلسكندریة  -. على عوض حسن] / مطبوع
 4395237977ك .م.د.ر -. 

78/01-342-1, 78/02-342-1 

  عبد هللا , حسن  .6897
 -. عبد هللا حسن....... / عربي  -إنجلیزي ] : نص مطبوع[قاموس مصطلحات العالقات و المؤتمرات الدولیة 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 658 - . 1999, مكتبة لبنان: بیروت 

D3685 

  حسن، أحمد إبراھیم   .6898
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. أحمد إبراھیم حسن] / نص مطبوع[اإلجتماعیة تاریخ النظم القانونیة و 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 552 -. 1999, الجامعیة

7/01-340-1, 7/02-340-1 

  حسن، جمعة عبد الجید   .6899
اإلسالمي والقانون الجنائي مخلفات الجریمة ودورھا في اإلثبات في مرحلتي التحقیق والمحاكمة في الفقھ 

, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. جمعة عبد الجید حسن/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المصري 
  .سم 24; . إیض. : ص 392 -. 2012

 9789773289314ك .م.د.ر - . 386 - 367.: ? -? : ????????????

902/01-345-1, 902/02-345-1 

  حسن، حسن محمود دمحم   .6900
/ دراسة مقارنة بدور القاضي المدني و الجنائي ] : نص مطبوع[دور القاضي اإلداري في خلق القاعدة القانونیة 

 .سم21; . ص349 - . ت-د, ن-د: م -د -. حسن محمود دمحم حسن

1-342-695/01 

  حسن، على عوض   .6901
 - الركن المادي  -تمییزھا عن الجنح المشابھة  - تطور التشریعي ال -ماھیتھا ] : نص مطبوع[جریمة التبدید 

دار : اإلسكندریة  -. على عوض حسن... / اإلشتراك -الشروع  - إثباتھا وجودا ونفیا  -الركن المعنوي 
 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . ص 472 -. 1996, المطبوعات الجامعیة



88/01-345-1, 88/02-345-1 

  حسن، على عوض   .6902
الشھادة في  -أركان جریمة شھادة الزور وإثباتھا و الحكم فیھا : یشتمل على] : نص مطبوع[جریمة شھادة الزور 

الیمین الكاذبة في الدعوى المدنیة والشرعیة وإثباتھا والحكم فیھا  - الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 
 24; . ص 156 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. على عوض حسن... / سالمیةوعقوبتھا في الشریعة اإل

  .سم
 9775237505ك .م.د.ر -. 147 - 129.: ? - ? : ??????? 

465/01-345-1, 465/02-345-1 

  حسن، على عوض   .6903
تحكیم في القانون رقم نظام ال] : نص مطبوع[التحكیم اإلختیاري واإلجباري في المنازعات المدنیة و التجاریة 

. 1.ط - . على عوض حسن.... / 2000لسنة  8والقانون رقم  1997لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة 27
  .سم 24; . إیض. : ص 554 - . 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -

 4735160977ك .م.د.ر -.  522 - 492.: ? -. ?: ??????? 

34/01-347-1, 34/02-347-1 

  حسناوي أحالم   .6904
: المدیة  -. حسناوي أحالم; ربیحة بربار] / نص مطبوع[إستصالح األراضي كسبب لكسب الملكیة العقاریة 

  .سم21× سم 30; . و 34 -. 2010/2011, ]ن.د[
???????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-80/01, M. 346-80/02 

  حسناوي،أحالم   .6905
جامعة : المدیة  - . أحالم حسناوي] / نص مطبوع[اإلطار المؤسساتي للعقار السیاحي في التشریع الجزائري 

  .القرض المضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 78 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012: قاري القانون الع: ل م د  -ماستر

M. 346-205/01, M. 346-205/02 

  حشود ، نسیمة   .6906
جامعة سعد : البلیدة  - . نسیمة حشود] / نص مطبوع[التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشھر ومدى مسؤولیتھ 

  .سم 21× . سم 30; . و 310 -. 2012, دحلب
 ???????????? :? .- ? : .294 - 310  ??????? :?. ? : .1 - 32  

 2012) : كلیة الحقوق ( جامعة سعد دحلب : القانون العقاري : دكتوراه 

TA 347-04 

  لندة معمر , یشوي  .6907
, دار الثقافة: عمان  - . 1. ط - . لندة معمر یشوي] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و إختصاصاتھا 

  .سم24; . إیض. : ص 464 -. 2008
 9781234567897ك .م.د.ر -. 449-463: ?-?: ????????????  446 -  371: ?- ?: ??????? 

347/01-341-1, 347/02-341-1 



  خضور ، أدیب دمحم   .6908
جامعة نایف العربیة للعلوم . : الریاض -. أدیب دمحم خضور] / نص مطبوع. [حمالت التوعیة المروریة العربیة

  .).مركز الدراسات والبحوث( -. سم 24; . إیض. : ص 154 -. 2007, .األمنیة
 9960984532ك .م.د.ر - . 154 - 148: ?  -? : ???????????? 

201/01-343-1 

  رأفت , دسوقي محمود  .6909
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. رأفت دسوقي محمود] / نص مطبوع[فكرة التحول في القرارات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 488 -. 2004
 ???????????? :? .- ? :.463 - 479 . 

179/01-342-1, 179/02-342-1 

  دمحم إبراھیمى , دسوقي  .6910
مؤسسة الثقافة : اإلسكندریة  - . دمحم إبراھیمى دسوقي] / نص مطبوع[تقدیر التعویض بین الخطأو الضرر 

  .سم24; غالف ملون . : ص  556 -. ت.د, الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع
? ??????????? : ?. ?.:521 - 536 

802/01-346-1, 802/02-346-1 

  رأفت , دسوقي  .6911
أحكام  -أراء الشراح  - تفسیر نصوص القانون ] : نص مطبوع[ 2003.لسنة  12شرح قانون العمل الجدید رقم 

; . إیض. : ص 384 -. 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . رأفت دسوقي..... / الجزء األول: القضاء 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 7127903977ك .م.د.ر -. 381: ?-?: ???????????? 

39.1/01-344-1, 39.1/02-344-1 

  رأفت , دسوقي  .6912
أحكام  - آراء الشراح  -تفسیر نصوص القانون] : نص مطبوع[ 2003لسنة  12شرح قانون العمل الجدید رقم 

; . إیض. : ص 612 -. 2005, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . رأفت دسوقي..... / الجزء الثالث: القضاء 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 1136603977ك .م.د.ر

39.3/01-344-1, 39.3/02-344-1 

  دسوقي، إسالم دسوقي عبد النبي   .6913
إسالم دسوقي عبد ] / وعنص مطب[النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطأ المسؤولیة الدولیة الموضوعیة 

  .سم24; . ص520 -. 2015, مركز الدراسات العربیة: القاھرة  -. النبي دسوقي
 978977650455ك .م.د.ر -. ?475-511.?:???????????

1-341-1253/01 

  دسوقي، رأفت   .6914
...: حكام القضاء أ -آراء الشراح  -تفسیر نصوص القانون :  2003لسنة  12شرح قانون العمل الجدید رقم , 2:ج

; . إیض. : ص 183 -. 2004, منشأة المعارف.. : اإلسكندریة  - . رأفت دسوقي] / نص مطبوع[الجزء الثاني 
  .سم 24

  7127903977ك .م.د.ر
 2:ج, : محتوي في 



39.2/01-344-1, 39.2/02-344-1 

  محمود نجیب , حسني  .6915
 - . محمود نجیب حسني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لبناني جرائم اإلعتداء على األموال في قانون العقوبات ال

 .سم 25; . إیض. : ص 690 -. 1984, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: بیروت 

47/01-345-1, 47/02-345-1 

  محمود نجیب , حسني  .6916
ورات الحلبي منش: بیروت  -. 01.ط -. محمود نجیب حسني] / نص مطبوع[جرائم اإلعتداء على األموال 

 .سم 24; مجلد . : ص 990 -. 2003, الحقوقیة

549/01-345-1, 549/02-345-1 

  أحمد محمود , حسني  .6917
أحمد /  1990لسنة  8في القانون البحري الجدید الصادر بالقانون رقم ] : نص مطبوع. [عقد النقل البحري

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 248 -. 1998, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. محمود حسني
 9770300659ك .م.د.ر

10/01-343-1, 10/02-343-1 

  أحمد محمود , حسني  .6918
] : نص مطبوع[قواعد ھامبورج  1978التعلیق على نصوص اتفاقیة ھامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة 

المعدل لھا، وفي القانون  1968وبروتوكول  1924مع اإلشارة إلى النصوص المقابلة في معاھدة بروكسل لسنة 
 - . سم 24; . إیض. : ص 359 - ). ت.د(, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد محمود حسني. / البحري الجدید

  ).الكتب القانونیة(
 9770304867ك .م.د.ر -. 348 - 276.: ? -? : ??????? .

18/01-341-1, 18/02-341-1 

  جیب دمحم ن, حسني  .6919
دار النھضة العربیة للنشر . : القاھرة - . دمحم نجیب حسني/ القسم الخاص ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

  .سم 24; . ص 1351 -. 1994, والتوزیع
 9770419922ك .م.د.ر

343/01-345-1 

  إبراھیم دمحم , حسنین  .6920
: اإلسكندریة  -. إبراھیم دمحم حسنین] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء 

  ).الكتب القانونیة( - . سم23; . إیض. : ص 722 -. 2000, منشأة المعارف
 3301504977ك .م.د.ر - .  714 -698.: ? - . ?: ???????????? .

48/01-342-1, 48/02-342-1 

  إبراھیم دمحم , حسنین  .6921
دار النھضة : القاھرة  - . إبراھیم دمحم حسنین] / نص مطبوع[عیات األھلیة أثر الحكم بعدم دستوریة قانون الجم

  .سم24; . إیض. : ص 260 -. 2000, العربیة للنشر والتوزیع
 1303304977ك .م.د.ر -. 

53/01-342-1 



  دمحم , حسنین  .6922
, وان المطبوعات الجامعیةدی. : الجزائر -. دمحم حسنین] / نص مطبوع. [عقد البیع في القانون المدني الجزائري

  .سم22; . إیض. : ص292 -. 2001
ك .م.د.ر -. 275 -  262.: ? - . ?: ????????????  265- 253:. ? -. ?: ??????? ??????? 

9961004337 

161/01-346-1, 161/02-346-1 

  دمحم , حسنین  .6923
دیوان المطبوعات : الجزائر  -.  حسنیندمحم] / نص مطبوع[طرق التنفیذ في قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري 

  .سم22; . إیض. : ص 244 -. 2001, الجامعیة
 9961001664ك .م.د.ر - .  236 - 235.: ? -. ?: ???????????? 

134/01-347-1, 134/02-347-1 

  عزت , حسنین  .6924
الھیئة . : القاھرة - . حسنینعزت ] / نص مطبوع[جرائم اإلعتداء على الشرف و اإلعتبار بین الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 382 -. 2006, المصریة العامة للكتاب
 9774191447ك .م.د.ر - . 359 - 355.: ? - ? : ???????????? 352 - 163.: ? - ? : ???????

167/01-345-1, 167/02-345-1 

  حسنین، إمام   .6925
دراسة تحلیلیة للتشریعات الجنائیة العربیة ] : مطبوعنص [جرائم اإلرھاب الدولي في التشریعات المقارنة 

. : ص 553 -. 2010, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . إمام حسنین/ واألجنبیة والشریعة اإلسالمیة 
  .سم 24; . إیض

???????????? :? .- ? :.525 - 552. 

1038/01-341-1, 1038/02-341-1 

  حسنین، دمحم   .6926
المؤسسة : الجزائر  -. دمحم حسنین] / نص مطبوع[القانون الوضعي الجزائري : نظریة القانون الوجیز في 

  .سم24; . ص198 -. 1986, الوطنیة للكتاب
????????????:?189-190?. 

1-346-1585/01 

  حسنین،دمحم   .6927
 - . 1985, لوطنیة للكتابالمؤسسة ا: الجزائر  -. دمحم حسنین] / نص مطبوع[الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام 

  .سم24; . ص438
???????????? :?.304?431 

1-346-1586/01 

  حسام ، بن عطا هللا   .6928
 - . بن عطا هللا حسام; موسى عبد القادر] / نص مطبوع. [اإلطار القانوني للسلطات اإلداریة المستقلة في الجزائر

قرص . + سم30×.سم21; . و 107 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة 
  .مضغوط 

 ???????????? :? .- ? : .98 - 104  
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 



M. 343-153/01, M. 343-153/02 

  حسام أحمد ، دمحم ھنداوي   .6929
اإلسرائیلي في ضوء أحكام القانون  دراسة تطبیقیة لواقع اإلحتالل] : نص مطبوع[الوضع القانوني لمدینة القدس 

  .سم 24; . إیض. : ص 386 -). ت.د(, دار النھضة العربیة. : القاھرة -. دمحم ھنداوي حسام أحمد/ الدولي 
 9770425508ك .م.د.ر - . 386 - 375.: ? -. ?: ????????????

1-341-1237/01 

  خشان األسدي، علي عبد العالي   .6930
بیروت  - . 1.ط -. علي عبد العالي خشان األسدي] / نص مطبوع[نیة في اإلثبات المدني حجیة الرسائل اإللكترو

  .سم 25; . إیض. : ص 231 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9786144012543ك .م.د.ر - .  226 - 217.:? -. ?: ????????????

862/01-347-1, 862/02-347-1 

  حسام الدین كامل ، األھواني   .6931
تعریف الحیاة الخاصة  - دراسة مقارنة  -الحق في الخصوصیة ] : نص مطبوع[الحق في إحترام الحیاة الخاصة 

دار النھضة : القاھرة  -. 1.ط - . األھواني حسام الدین كامل... / ومضمون الحق في الخصوصیة وخصائصھ
  .سم 24; . إیض. : ص 479 -. 1978, العربیة

 19772563304ك .م.د.ر

1572/01-346-1 

  عبد الغني الصغیر , حسام الدین  .6932
دار الفكر : القاھرة  -. 02ط -. عبد الغني الصغیر حسام الدین] / نص مطبوع[النظام القانوني إلندماج الشركات 

  .سم24; ص  670 -. 2004, الجامعي
 8053253977ك .م.د.ر

705/01-346-1, 705/02-346-1 

  حسام الدین، كادیك   .6933
: المدیة  -. كادیك حسام الدین; میرادي دمحم ھشام] / نص مطبوع[طعن ضد األحكام في المسائل الجزائیة طرق ال

قرص . + سم30×.سم21; . و90 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.82 - 85  
 2016/2015: مدیة ال: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-15/01, M. 345-15/02 

  أحمد أمین , حسان  .6934
: اإلسكندریة  - . فتحي عبد الھادي, أحمد أمین حسان/ إفتاء  - تشریعات قضاء ] : نص مطبوع[موسوعة األوقاف 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 700 -. 2003, منشأة المعارف
 6106403977ك .م.د.ر - . 685 - 684: ?  -? : ???????????? 

1197.3/01-346-1, 1197.3/02-346-1 

  حساني، خالد   .6935
بین أحكام المیثاق و الممارسات الدولیة ] : نص مطبوع[سلطات مجلس األمن في تطبیق الفصل السابع 

  .سم25 ;. إیض. : ص544 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط -. خالد حساني/ المعاصرة 



ك .م.د.ر -.  530 -  500. : ? -. ?: ???????????? . 500 - 481. : ? -. ?: ??????? 
9786144016701 

430/01-341-1, 430/02-341-1 

  حساني، علي   .6936
علي / إكتسابھا وحمایتھا القانونیة بین القانون الجزائري والقانون المقارن ] : نص مطبوع[براءة اإلختراع 

  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة. : األزاریطة -. حساني
 977328574×ك .م.د.ر - . 378 - 368.: ? - ? : ????????????. 365 - 267.: ? - ? : ???????

1218/01-346-1, 1218/02-346-1 

  حسن , حسانین  .6937
] نص مطبوع[ 2000لسنة  1درة بالقانون رقم أحكام األسرة اإلسالمیة فقھا و قضاءا طبقا آلخر التعدیالت الصا

  .سم 24; مجلد . : ص 540 -. 2001, دار اآلفاق العربیة: القاھرة  -. حسن حسانین/ 
 6003344977ك .م.د.ر

612/01-346-1, 612/02-346-1 

  حطاب ، نصیرة   .6938
, ]ن.د. : [المدیة -. نصیرة حطاب; نبیلة شبوطي] / نص مطبوع. [الموارد المالیة للجماعات المحلیة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و93 - . 2015/2014
 ????????????? :? . - ? : .83 - 88  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-150/01, M. 343-150/02 

  خشاب، حمزة   .6939
دار : الجزائر  - . مولود دیدان, حمزة خشاب] / نص مطبوع[ L M D: مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق

  ).سلسلة مباحث في القانون( - . سم 24; . إیض. : ص 316 - . 2014, بلقیس
 9789947330760ك .م.د.ر - . 306 - 303.: ? -. ?: ????????????

196/01-340-1, 196/02-340-1 

  حطاب، فؤاد   .6940
فؤاد ] / نص مطبوع[الدیمقراطیة في إطار اإلتفاقیات مع اإلتحاد األوروبي شرط إحترام حقوق اإلنسان و

  .سم21× . سم 30; . و 301 -. 2015/2014, )1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: الجزائر  - . حطاب
???????????? :? .- ? :.267 - 296.  

 2015/2014: ) 1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: قانون دولي وعالقات دولیة : دكتوراه 

T. 341-101/01, T. 341-101/02 

  حطابي ،منور   .6941
 -المدیة  -. منور حطابي; فیسة فتحي روباحي] / نص مطبوع[أزمة التقییم العقاري في التشریع الجزائري 

 31× .سم 21; . إیض. : و 83 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .72 - 77  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 346-653/01 



  حطابي، سید علي   .6942
: الجزائر  -. حطابيسید علي ........ / التوزیع العمومي للكھرباء و الغاز ] : نص مطبوع[الطاقة و المناجم 

  .إیض. : ص 114 -. 2010, *قطاع الطاقة والمناجم
 تحدیث مستمر

12/01 340-60- ع /P 

  حطابي، سید علي   .6943
ملف النقل عبر القنوات تحدیات ] : نص مطبوع. [تضامن وتنمیة مستدامة  -القمة الثالثة ألوبیك بالریاض 

 -. سید علي حطابي". / الجزائر أولویة بالنسبة إلینا : " فرنسا نیكوال ساركوزي  - الجزائر  -وطموحات 
العدد ; عصر المناجم الذھبي ( - . سم 30; . إیض. : ص 170 -. 2008جانفي , قطاع الطاقة والمناجم. : الجزائر

 :08.(  
 تحدیث مستمر

8/01 340-60- ع /P, 8/02 340-60-ع /P 

  حساین، سامیة   .6944
دراسة فقھیة وقانونیة في ظل ] : نص مطبوع[ود االیجار التجاریة مفھوم حق اإلیجار والتصرف فیھ في عق

, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . 1.ط -. سامیة حساین.... / القانون معززة بالتطبیقات القضائیة والعلیقات
  .سم 24; . ایض. : ص 280 -. 2016

 9786144232880ك .م.د.ر - . 274 - 256.: ?. ?: ????????????

1391/01-346-1 

  خشایمیة، عقابي أمال   .6945
دار : االسكندریة  -. عقابي أمال خشایمیة] / نص مطبوع[إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة 

  .سم25; . إیض. : ص252 -. 2016, الجامعة الجدیدة
 9789777291934ك .م.د.ر - . 239-244? -?.??????

1154/01-341-1, 1154/02-341-1 

  خضار ، لیاس   .6946
: المدیة  - . لیاس خضار; عبد الرحمن معاشو] / نص مطبوع[دور مجلس األمن في تحقیق نظام األمن الجماعي 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 80 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .70 - 77  
 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : د ل م  -ماستر

M. 341-114/01, M. 341-114/02 

  خزاز، مریم   .6947
كلیة الحقوق : المدیة  -. ھاجر قادري, مریم خزاز] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لبطاقة اإلئتمان المصرفیة 

  .سم 21× . سم 30; . و 77 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.71 - 74.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

61/01-M. 345, 61/02-M. 345 

  خزاعلة، عبد العزیز   .6948
] : م.د: [مد للنشر والتوزیع دار الحا: عمان  -. 1.ط - . عبد العزیز خزاعلة] / نص مطبوع[أمن الطفل العربي 



  .سم 24; . إیض. : ص 90 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع
 9789960725581ك .م.د.ر - .  90 - 89.: ? -. ?: ????????????

891/01-341-1, 891/02-341-1 

  سید , حسب هللا  .6949
: الریاض  - . دمحم جالل غندور, هللا سید حسب] / نص مطبوع[تاریخ الكتب والمكتبات عبرالحضارات اإلنسانیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 - . 1996, دار المریخ للنشر
 9960244793ك .م.د.ر - . 191 - 187. : ? -? : ???????????? 

52/01-020-1 

  حسین ، خلیل   .6950
 - تیازات الحصانات و اإلم-المھام و التمثیل -االصول و التانظیم ] : نص مطبوع[التنظیم الدبلوماسي 

: بیروت  -. دمحم المجذوب, خلیل حسین/ الدبلوماسیة اإلسالمیة  -فن التفاوض و المؤتمرات - البروتوكول 
  .سم 25; . إیض. : ص 1128 -. 2012, منشورا ت الحلبي الحقوقیة

 9786144012215ك .م.د.ر -. 1116-  837.: ? -. ?: ????? 

1024/01-341-1, 1024/02-341-1 

  دمحم , حسین منصور  .6951
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. دمحم حسین منصور] / نص مطبوع. [قانون التأمین اإلجتماعي

 .سم 24; . إیض. : ص416 -. 1998

56/01-344-1, 56/02-344-1 

  دمحم , حسین منصور  .6952
العیادة و  -التمریض  -الصیدلي  -طبیب األسنان  - الجراح  -الطبیب ] : نص مطبوع. [المسئولیة الطبیة

 272 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. دمحم حسین منصور. / االجھزة الطبیة -المستشفى 
  .سم24; . إیض. : ص

 5635394977ك .م.د.ر

13/01-344-1, 13/02-344-1 

  دمحم , حسین منصور  .6953
المعامالت اإللكترونیة ، صور وتطبیقات الخطأ اإللكتروني العقدي ] : نص مطبوع[المسئولیة اإللكترونیة 

المسؤوایة اإللكترونیة بصدد إستخدام األنترنیت وتقدیم خدماتھ، الجرائم اإللكترونیة، المواقع  -والتقصیري 
; . ص 444 -. 2003, ردار الجامعة الجدیدة للنش: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور... / والدومین والفیروسات

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24

509/01-345-1, 509/02-345-1 

  دمحم , حسین منصور  .6954
: من المسؤولیة المدنیة الناشئة من حوادث السیارات ] : نص مطبوع. [المضرور المستفید من التأمین اإلجباري

 220 - ). ت.د(, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. صوردمحم حسین من.......... / األشخاص الذین یشملھم التأمین 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

 ???????????? :? .- ? : .207- 213 

132/01-346-1, 132/02-346-1 



  دمحم , حسین منصور  .6955
دمحم ... / یز البیع عن غیره تمی] : نص مطبوع... [أحكام البیع التقلیدیة واإللكترونیة و الدولیة وحمایة المستھلك 

 .سم24; غالف ملون . : ص450 - . 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. حسین منصور

466/01-346-1, 466/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6956
دار : اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور] / نص مطبوع[أحكام األسرة المطبقة على المسیحین المصریین 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 482 -. 1999, بوعات الجامعیةالمط

552/01-346-1, 552/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6957
دار . : اإلسكندریة -. دمحم حسین منصور] / نص مطبوع. [النظام القانوني لألسرة في الشرائع غیر اإلسالمیة

 ).المكتبة القانونیة( - . مس24; . إیض. : ص487 -. 2003, الجامعة الجدیدة

217/01-346-1, 217/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6958
صور اإلئتمان وضماناتھ والوسائل التقلیدیة والحدیثة لحمایتھ ] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإلئتمان

 24; . إیض. : ص 510 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. دمحم حسین منصور.... / ،الكفالة
  ).المكتبة القانونیة( - . سم
 9773280497ك .م.د.ر

104/01-346-1, 104/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6959
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور/ أحكام اإللتزام ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزام 

  .سم24; مجلد . : ص 606 -. 2006
 5148328977ك .م.د.ر

400.2/01-346-1, 400.2/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6960
, الدار الجامعیة: بیروت  -. دمحم حسین منصور/ العقد و اإلدارة المنفردة ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 

 ).القانون المدني( - . سم24; غالف ملون . : ص 438 -. 2000

780/01-346-1, 780/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6961
دمحم حسین / أسباب كسب الملكیة - الملكیة و الحقوق المتفرعة عنھا] : نص مطبوع[الحقوق العینیة األصلیة 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص726 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. منصور
 4241328977ك .م.د.ر

821/01-346-1, 821/02-346-1 

  دمحم , ین منصورحس  .6962
التامین الغجباري من المسؤلیة عن  - عقد التأمین - مبادئ و أركان التأمین ] : نص مطبوع[أحكام التأمین 

 - . سم24; . ص 418 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور/ الحوادث 
 ).المكتبة القانونیة(



538/01-346-1, 538/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6963
آثار الشرط فیما بین األطراف بالنسبة للغیر  - دور الشرط في عقد البیع ] : نص مطبوع. [شرط اإلحتفاظ بالملكیة

 - . سم 24; . إیض. : ص 230 -. 1996, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. دمحم حسین منصور... / والدائنین 
  ).الكتب القانونیة(
 9773282422ك .م.د.ر

124/01-346-1, 124/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6964
، تعیب المباني ، التصدع و اإلنھیار .أنواع المسئولیة ، جرائم البناء] : نص مطبوع[المسئولیة المعماریة 

  .سم24; . ص 373 - . 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور............. / 
 4865394977ك .م.د.ر

627/01-346-1, 627/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6965
مناط المسؤولیة و حجیة الحكم ] : نص مطبوع[المسؤولیة عن حوادث السیارات و التامین اإلجباري منھا 

غالف . : ص 387 - . 2007, الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور........ / الجنائي في تحدیدیھا 
  .سم24; مصور 

 ???????????? :? .? . :357 - 371 

567/01-346-1, 567/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6966
دور القاضي في  - إعمال الشرط الصریح الفاسخ ] : نص مطبوع[دور القاضي إزاء الشرط الصریح الفاسخ 
, منشأة المعارف: ااإلسكندریة  -. صوردمحم حسین من................. / التحقق من وجود الشرط الصریح الفاسخ 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 232 -. 1995
 ???????????? :? .- ? :219 - 228 . 

117/01-347-1, 117/02-347-1 

  دمحم , حسین منصور  .6967
دمحم حسین .... / قراراإل -القرائن  -البینة  -الكتابة : مبادىء اإلثبات وطرقھ ] : نص مطبوع[قانون اإلثبات 

  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 284 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. منصور
 9770398888ك .م.د.ر

127/01-347-1, 127/02-347-1 

  دمحم , حسین منصور  .6968
إلثبات اإللكتروني ، الكتابة و مبادئ اإلثبات ، مفھوم و مالمح ا] : نص مطبوع[اإلثبات التقلیدي و اإللكتروني 

 324 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور............... / المحررات و الصورة 
  .سم24; . إیض. : ص

 ??????? :? .- ? : .309 - 311 . 

261/01-347-1, 261/02-347-1 



  دمحم , حسین منصور  .6969
دار النھضة : بیروت  -. دمحم حسین منصور/ القاعدة القانونیة : الكتاب األول] : بوعنص مط[المدخل إلى القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 1995, العربیة للنشر والتوزیع

15.1/01-340-1, 15.1/02-340-1 

  دمحم , حسین منصور  .6970
، میالد الحق وحمایتھ وإثباتھ ، ماھیة الحق ، أنواع الحقوق ،األشیاء محل الحق ] : نص مطبوع[نظریة الحق 

دار الجامعة : االسكندریة  -. دمحم حسین منصور/ الشخص الطبیعي،الشخص المعنوي : الشخصیة القانونیة
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 25; . إیض. : ص 496 -. 2004, الجدیدة للنشر

35/01-340-1, 35/02-340-1 

  دمحم , حسین منصور  .6971
مفھوم القانون، مصادره وتطبیقھ، مفھوم الحق وتقسیماتھ، الشخصیة القانونیة، ] : نص مطبوع[ مبادئ القانون

 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور... / مفھوم اإللتزام، مصادره وأحكامھ،
  .سم 24; . إیض. : ص 436

 7150328977ك .م.د.ر

99/01-340-1, 99/02-340-1 

  دمحم , حسین منصور  .6972
مفھوم و فلسفة و جوھر القانون، طبیعة وخصائص القاعدة القانونیة، مصادر ] : نص مطبوع[نظریة القانون 
; . إیض. : ص 508 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور. / القانون وتطبیقھ

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24
 4276328977ك .م.د.ر

110/01-340-1, 110/02-340-1 

  دمحم , حسین منصور  .6973
مضمونھ  -مفاوضات العقد وإبرامھ  -ماھیة العقد الدولى وأنواعھ و تطبیقاتھ ] : نص مطبوع[العقود الدولیة 

دار الجامعة : یة اإلسكندر -. دمحم حسین منصور.... / الصیاغة والجوانب التقنیة واألئتمانیة  -وأثاره وأنقضائھ 
 .سم24; . إیض. : ص 530 -. 2006, الجدیدة

386/01-341-1, 386/02-341-1 

  دمحم , حسین منصور  .6974
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. دمحم حسین منصور/ مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزام 

  .سم 24; . مجلد. : ص 932 -. 2006, الجدیدة للنشر
 9773281477ك .م.د.ر

400.1/01-346-1, 400.1/02-346-1 

  دمحم , حسین منصور  .6975
 -. 1.ط -. دمحم حسین منصور..... / عقدي البیع والمقایضة: القسم األول] : نص مطبوع[شرح العقود المسماة 

  .سم 25; . إیض. : ص 592 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144010587ك .م.د.ر

1099/01-346-1, 1099/02-346-1 



  دمحم , حسین منصور  .6976
 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط -. دمحم حسین منصور] / نص مطبوع. [قانون العمل

  .سم 24; . إیض. : ص 440
 9786144010600ك .م.د.ر

166/01-344-1, 166/02-344-1 

  دمحم , حسین منصور  .6977
. دمحم حسین منصور... / ماھیة قانون العمل،عقد العمل الفردي،عقد العمل الجماعي] : نص مطبوع. [لقانون العم

  .سم 25; . إیض. : ص 525 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت - . 1.ط -
 9786144010341ك .م.د.ر

156/01-344-1, 156/02-344-1 

  عاطف دمحم , حسین أبو ھربید  .6978
, دار النفائس: عمان  - . عاطف دمحم حسین أبو ھربید] / نص مطبوع[المناقصات في الفقھ اإلسالمي عقود 
 .سم24; . ص 248 -. 2006

712/01-346-1 

  حسین إبراھیم ، خالد دمحم   .6979
ن خالد دمحم حسی] / نص مطبوع[التصرف في الدیون و تطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  .سم24; . إیض. : ص755 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . إبراھیم
 9772381922ك .م.د.ر - .  732 - 689. : ? -. ?: ???????????? 

1397/01-346-1, 1397/02-346-1 

  عبد الحمید جبریل , حسین آدم  .6980
 - . عبد الحمید جبریل حسین آدم/ قضائیة علیھ تطبیقاتھ و الرقابة ال] : نص مطبوع[التنفیذ المباشر اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 498 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 1395152977ك .م.د.ر - .  488 - 471.: ? -. ?: ???????????? 

273/01-342-1, 273/02-342-1 

  أكرم دمحم , حسین التمیمي  .6981
 - . أكرم دمحم حسین التمیمي. / دراسة مقارنة في نطاق األعمال التجاریة] : طبوعنص م. [التنظیم القانوني للمھني

  .سم 24; . إیض. : ص 288 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت
 9786144010082ك .م.د.ر - . 282 - 263:?  -? : ???????????? 

131/01-344-1, 131/02-344-1 

  حسین الجداوي، أحمد حسین   .6982
 - . أحمد حسین حسین الجداوي] / نص مطبوع[سلطة تحریك الدعوى الجنائیة وفق القانون اإلجرائي المصري 

  .سم 24; . إیض. : ص 278 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 978977640336ك .م.د.ر -. 253-2276.: ?-.?: ????????????

988/01-347-1, 988/02-347-1 

  دمحم حكیم , یمحسین الحك  .6983
 -. دمحم حكیم حسین الحكیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 613 -. 2002, دار النھضة العربیة: القاھرة 
 9770437751ك .م.د.ر - . 580 - 525.: ? -? : ????????????

112/01-345-1, 112/02-345-1 

  دمحم حكیم , حسین الحكیم  .6984
مصر  -. دمحم حكیم حسین الحكیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[العدالة الجنائیة التصالحیة في الجرائم اإلرھابیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 127 -. 2009, دار الكتب القانونیة: 
 977386197xك .م.د.ر - . 109-117: ? -?: ??? ???? ????? ? ????????? ???????????? 

599/01-345-1, 599/02-345-1 

  حسین الراشدي ، بسمان نواف فتحي   .6985
 - . 1.ط - . بسمان نواف فتحي حسین الراشدي] / نص مطبوع. [النظام القانوني لإلستثمارات األجنبیة النفطیة

  .سم 24; . إیض. : ص 460 -. 2014, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9789773791109ك .م.د.ر - . 460 - 437. : ? -. ?: ? ???????????

1289/01-346-1, 1289/02-346-1 

  حسین الزبیدي ، دمحم عباس حمودي   .6986
 -. دمحم عباس حمودي حسین الزبیدي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [نظریة المصلحة في الطعن الجنائي

  .سم 24; . إیض. : ص 460 - . 2010, .دار الجامعة الجدیدة. : األزاریطة
 9773286029ك .م.د.ر - . 452 - 417: ?  -? : ???????????? 

849/01-345-1, 849/02-345-1 

  حسین السریري ، فتح هللا دمحم   .6987
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. فتح هللا دمحم حسین السریري] / نص مطبوع[المركز القانوني للموظف الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 289 - .2012, الجامعي
 9789773790912ك .م.د.ر - . 286 - 281. : ? -. ?: ???????????? 

991/01-341-1, 991/02-341-1 

  حسین القریشي، غني ناصر   .6988
, دار صفاء للطباعة والنشرو التوزیع: عمان  -. غني ناصر حسین القریشي] / نص مطبوع[علم الجریمة 

  .سم 24;  .إیض. : ص 303 -. 2015
 9789957245986ك .م.د.ر -. 293-303.: ?-.?: ????????????

962/01-345-1, 962/02-345-1 

  بشرى سلمان , حسین العبیدي  .6989
: بیروت  -. 1.ط -. بشرى سلمان حسین العبیدي] / نص مطبوع[اإلنتھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل 

  .سم 25; . إیض. : ص 480 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9789953524825ك .م.د.ر - . 474 - 441: ?  -? : ????????????

681/01-341-1, 681/02-341-1 

  سمیر جمیل , حسین الفتالوي  .6990
دیوان المطبوعات . : الجزائر -. سمیر جمیل حسین الفتالوي] / نص مطبوع. [العقود التجاریة الجزائریة



  .سم22; . إیض . :ص550 -. 2001, .الجامعیة
 9961005309ك .م.د.ر

164/01-346-1, 164/02-346-1 

  حسین بھنس، یاسر   .6991
مركز : مصر  -. 1.ط -. یاسر حسین بھنس] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للسریة في القانون الضریبي 

  .سم 25; . إیض. : ص 110 -. 2014, الدراسات العربیة للنشر والتوزیع
 9789776504325ك .م.د.ر - . 108 - 105.: ? - .?: ????????????

1069/01-345-1, 1069/02-345-1 

  عمر , حسین حنفى  .6992
دراسة تحلیلیة ألحكام التحكیم و محكمة ] : نص مطبوع) [حجیتھ و ضمانات تنفیذه ( الحكم القضائى الدولى 

 578 -. 2007, دار النھضة: القاھرة  - .2. ط -. عمر حسین حنفى/ العدل الدولیة و المحكمة الجنائیة الدولیة 
  .سم24; . إیض. : ص

 ???????????? :?-? :554-564 

429/01-341-1, 429/02-341-1 

  زكي زكي , حسین زیدان  .6993
تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة و أثرھا على الحقوق و اإللتزامات في الفقھ اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي 

 .سم24; . ص 232 -. 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . كي زكي حسین زیدانز] / نص مطبوع[

516/01-346-1, 516/02-346-1 

  زكي زكي , حسین زیدان  .6994
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حدود المسئولیة عن مضار الجوار في الشریعة الإلسالمیة والقانون المدني 

 .سم 24; . إیض. : ص 350 -. دار الكتاب القانوني, ]ن.د[ ) :ن.د( - . زكي زكي حسین زیدان

935/01-346-1, 935/02-346-1 

  زكي زكي , حسین زیدان  .6995
زكي ] / نص مطبوع[حق المجني علیھ في التعویض عن ضرر النفس في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 229 - . 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. زكي حسین زیدان
 ???????????? : ? ?:.209 -225 

961/01-346-1, 961/02-346-1 

  زكي زكي , حسین زیدان  .6996
دار . : م.د -. زكي زكي حسین زیدان] / نص مطبوع[البیع بالمزاد العلني في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 217 -. 2009, الكتاب القانوني
? ??????????? : ? ? :.205- 215 

958/01-346-1, 958/02-346-1 

  زكي زكي , حسین زیدان  .6997
زكي زكي حسین ] / نص مطبوع[حقوق الملكیة الفكریة ووسائل حمایتھا في الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 169 - . 2009, دار الكتاب القانوني: القاھرة  - . زیدان
?? ?????????? :? ? :.153 -167 



930/01-346-1, 930/02-346-1 

  زكي زكي , حسین زیدان  .6998
 - . زكي زكي حسین زیدان] / نص مطبوع[األضرار البیئیة وأثرھا على اإلنسان و كیف عالجھا اإلسالم؟ 

  .سم 24; . إیض. : ص 120 - . 2009, دار الكتاب الحدیث. : اإلسكندریة
 ???????????? : ?? :.109 - 119 

126/01-344-1 

  حسین علي ، جمال شعبان   .6999
جمال شعبان / دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ] : نص مطبوع[إنقضاء الدعوى الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 627 -. 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. حسین علي
 9789773278870ك .م.د.ر - . 620 - 585. : ? -. ?: ???????????? 

1026/01-345-1, 1026/02-345-1 

  حسین علي، جمال شعبان   .7000
في ضوء التكافل اإلجتماعي في الفقھ اإلسالمي والقانون ] : نص مطبوع[معاملة المجرمین وأسالیب رعایتھم 

 432 -. 2012, دار الفكر الجامعي. : كندریةاإلس -. 1.ط -. جمال شعبان حسین علي/ دراسة مقارنة : الوضعي
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789773791605ك .م.د.ر - . 421 - 403.: ? -? : ????????????

856/01-345-1, 856/02-345-1 

  حسین عبد الباري ، سیف اإلسالم   .7001
سیف اإلسالم حسین عبد  /األسباب والمخاطر المترتبة علیھا وكیف عالجھا اإلسالم ] : نص مطبوع[البطالة 
  .سم 24; . إیض. : ص 537 -. 2012, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. الباري

 9789773791950ك .م.د.ر

217/01-344-1, 217/02-344-1 

  مبروك , حسین  .7002
 ] /نص مطبوع[القانون التجاري الجزائري و النصوص التطبیقیة و اإلجتھاد القضائي و النصوص المتممة 

  .سم24; غالف ملون . : ص320 -. 2003, دار ھومة للطباعة و النشر: الجزائر  -. 03.ط -. مبروك حسین
 5708669961ك .م.د.ر

596/25-346-1, 596/01-346-1 

  دمحم بكر , حسین  .7003
 654 - . 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. دمحم بكر حسین] / نص مطبوع[الوسیط في القانون اإلداري 

 .سم 24; . إیض. : ص

232/01-342-1, 232/02-342-1 

  دمحم بكر , حسین  .7004
دمحم بكر . / دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون -حق التنقل والسفر] : نص مطبوع. [الحقوق والحریات العامة

  .سم 24; . إیض. : ص 160 - . 2007, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. حسین
 1045379977ك .م.د.ر

51/01-344-1, 51/02-344-1 



  دمحم عبد , حسین  .7005
 -. 2009, دار الرایة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. دمحم عبد حسین] / نص مطبوع[جریمة غسیل األموال 

  .سم 25; . إیض. : ص 172
 9789957499907ك .م.د.ر - . 170 - 169.: ? -. ?: ????????????

711/01-345-1, 711/02-345-1 

  دمحم عبد الظاھر , حسین  .7006
المؤسسة : القاھرة  -. دمحم عبد الظاھر حسین] / نص مطبوع[الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد 

  .سم24; غالف ملون . : ص120 - . 2002, الفنیة للطباعة و النشر
 2347504977ك .م.د.ر -. 119- 114.:? ?: ???????????? 

565/01-346-1, 565/02-346-1 

  أحمد فراج , حسین  .7007
المؤسسة الجامعیة للدراسات . : بیروت -. أحمد فراج حسین] / نص مطبوع. [نظام اإلرث في التشریع اإلسالمي

 .سم 26; . إیض. : ص354 -. 1998, والنشر والتوزیع

150/01-346-1, 150/02-346-1 

   أحمد فراج, حسین  .7008
منشأة . : اإلسكندریة -. أحمد فراج حسین] / نص مطبوع. [أحكام التركات و المواریث في الفقھ و القانون

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 1999, المعارف
 9770305519ك .م.د.ر

346/01-346-1, 346/02-346-1 

  أحمد فراج , حسین  .7009
] / نص مطبوع[الوقف في الفقھ و القانون و القضاء  مسائل األحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث و الوصیة و

; . ص367 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . جابر عبد الھادي سالم الشافعي, أحمد فراج حسین
 .سم24

366/01-346-1, 366/02-346-1 

  أحمد فرج , حسین  .7010
دار المطبوعات . : اإلسكندریة -. أحمد فرج حسین] / نص مطبوع[الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 332 -. 1999, الجامعیة

114/01-346-1, 114/02-346-1 

  أسامة سمیر , حسین  .7011
الجنادریة : عمان  - . 1.ط -. أسامة سمیر حسین/ الوجھ القبیح للتكنولوجیا ] : نص مطبوع[اإلحتیال اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 211 -. 2011 ,للنشر والتوزیع
 9957501437ك .م.د.ر - . 207: ? : ???????????? 

727/01-345-1, 727/02-345-1 

  مصطفى أحمد , حسین  .7012
 -. 1.ط -. مصطفى أحمد حسین] / نص مطبوع[قواعد بیانات النصوص الكاملة وأثرھا على خدمات المعلومات 

علم المكتبات والمعلومات ( - . سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2008, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة 



  ).المعاصر
 1376427977ك .م.د.ر -. 254- 231.: ? - ????? ? 229- 221.: ? - ???????????? ?

98/01-020-1 

  مصطفى سالمة , حسین  .7013
 -. 1. ط -. مصطفى سالمة حسین ;دمحم السعید الدقاق; دمحم سامي عبد الحمید] / نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 512 -. 1999, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 9770305499ك .م.د.ر

254/01-341-1, 354/02-341-1 

  مصطفى سالمة , حسین  .7014
, دار الجامعة: إلسكندریة ا -. مصطفى سالمة حسین] / نص مطبوع[إزدواجیة المعاملة فى القانون الدولى العام 

 .سم24; . إیض. : ص 220 -. 2007

421/01-341-1, 421/02-341-1 

  مصطفى سالمة , حسین  .7015
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. مصطفى سالمة حسین] / نص مطبوع[التحلل المشرع من اإللتزامات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 146 -. 2008, الجدیدة
 9773284182ك .م.د.ر

544/01-341-1, 544/02-341-1 

  خلیل , حسین  .7016
. خلیل حسین/ المسؤولیة الجنائیة للرؤساء واألفراد ] : نص مطبوع[الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 286 -. 2009, دار المنھل اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع: بیروت  - . 1.ط -
???????????? :? .- ? :.277 - 281. 

645/01-341-1, 645/02-341-1 

  خالد دمحم , حسین  .7017
. : اإلسكندریة -. خالد دمحم حسین] / نص مطبوع. [إلتزام الودیع برد الودیعة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

 .)المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص404 -. 2004, دالر الجامعة الجدیدة

226/01-346-1, 226/02-346-1 

  رجب علي , حسین  .7018
دار المناھج : عمان  - . 1.ط -. رجب علي حسین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنفیذ العقوبات السالبة للحریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 326 -. 2011, للنشر والتوزیع
 9789957182861ك .م.د.ر - . 326 - 313.: ? -? : ????????????

775/01-345-1, 775/02-345-1 

  طاھري , حسین  .7019
 -. طاھري حسین/ النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري و المؤسسات اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 384 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط
ك .م.د.ر -.  380 -  243.: ? - .?: ??????? .  240 - 239.: ? -. ? : ???????????? 

4156529961978 



297/01-342-1 

  سركوت إسماعیل , حسین  .7020
سركوت / دراسة مقارنة في القانون الخاص ] : نص مطبوع[دمحم سلیمان األحمد ; الظاھر ودوره في اإلثبات

. إیض. : ص 366 - . 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. دمحم سلیمان األحمد, إسماعیل حسین
  .سم 24; 

 9789953524184ك .م.د.ر - . 350 - 319: ?  -? : ???????????? 

715/01-347-1, 715/02-347-1 

  فایز دمحم , حسین  .7021
 -إعداد التدریبات القانونیة وكیفیة حلھا  -منھجیة البحث القانوني ] : نص مطبوع[دروس في المنھج القانوني 

 -. 01.ط -. أحمد أبو الحسن, فایز دمحم حسین/ كیفیة تقدیم االستشارة القانونیة  -رات الدفاع إعداد وصیاغة مذك
  .سم 24; . مجلد. : ص 464 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 

 9786144012178ك .م.د.ر -. 451 -  227.: ? ?: ???????

130/01-001.4-1, 130/02-001.4-1 

   فایز دمحم, حسین  .7022
 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. فایز دمحم حسین] / نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 509
 9786144010464ك .م.د.ر

176/01-340-1, 176/02-340-1 

  فریجھ , حسین  .7023
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 02.ط -. فریجھ حسین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرح القانون اإلداري 

  .سم 22; . إیض. : ص  276 -. 2010, الجامعیة
 9789961012475ك .م.د.ر - .  270 - 263.: ? -. ?: ??????????? 

372/01-342-1, 372/02-342-1 

  حسین، مصطفى سالمة   .7024
منشأة : اإلسكندریة  -. سالمة حسینمصطفى ; دمحم السعید الدقاق] / نص مطبوع[مصادر القانون الدولي العام 

 .سم 24; . إیض. : ص 190 -. 2003, المعارف

258/01-341-1, 258/02-341-1 

  حسین، حسین مجباس   .7025
دار الحامد : عمان  -. حسین مجباس حسین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المعاییر الدولیة لمحاكمة الحدث 

  .سم24; . یض؟إ. : ص124 -. 2015, للنشر و التوزیع
 9789957328368ك .م.د.ر

1156/01-341-1, 1156/02-341-1 

  حسین، رعد عداي   .7026
] م.د: [المؤسسة الحدیثة للكتاب : بیروت  -. رعد عداي حسین] / نص مطبوع[الوكالة المدنیة الغیر قابلة للعزل 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 - . 2010, مكتبة السنھوري: 
???????????? : ?- ? :.181 - 188. 



1241/01-346-1, 1241/02-346-1 

  حسین، زینب الحاج   .7027
فرنسي  -عربي : قاموس المصطلحات في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائیة ] : نص مطبوع[السھل 

  .سم 20; . إیض. : ص 85 -. 2005, المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس  -. زینب الحاج حسین/ 
 ????? :? ???? -  ????- ??????? ???? ????? 

D. 413-30/01, D. 413-30/02 

  حسین، علي   .7028
علي ; حنا نصر هللا; عید عریفج/ األصول والمفاھیم المعاصرة ] : نص مطبوع[مبادئ في العلوم اإلداریة 

; علوم اإلداریة سلسلة ال( - . سم 24; . إیض. : ص 269 -. 2012, دار زھران للنشر والتوزیع: عمان  -. حسین
46.( 

272/01-342-1, 272/02-342-1 

  حسیني ، إیمان   .7029
] نص مطبوع[تقییم المردود البیئي كآلیة قانونیة لحمایة البیئة من أخطار التوسع العمراني في التشریع الجزائري 

. إیض. : و 81 - . 2020/2019, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. إیمان حسیني/ 
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; 

 ???????????? :? .- ? : .71 - 77  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-624/01, M. 346-624/02 

  خیر الدین ,حسیب   .7030
 -. 1999, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  - . ر الدین حسیبخی] / نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24; . ص216
 المستقبل العربي=  10249834د .م.د.ر - . شھریة

01/ 52- 240ع -P340 

  خیر الدین , حسیب  .7031
 -. 1999, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  - . خیر الدین حسیب] / نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24 ;. ص197
 المستقبل العربي=  10249834د .م.د.ر - . شھریة

01/ 52- 239ع -P340 

  خیر الدین ,حسیب  .7032
 -. 1997, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  - . خیر الدین حسیب] / نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24; . ص187
 المستقبل العربي=  10249834د .م.د.ر - . شھریة

01/ 52- 221ع -P340 

  خیر الدین ,حسیب  .7033
 -. 2000, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  - . خیر الدین حسیب] / نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24; . ص199
 المستقبل العربي=  10249834د .م.د.ر - . شھریة



01/ 52- 251ع -P340 

  خیر الدین ,حسیب  .7034
 -. 2000, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  - . خیر الدین حسیب] / نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24; . ص244
 المستقبل العربي=  10249834د .م.د.ر - . شھریة

01/ 52- 252ع -P340 

  خیر الدین ,حسیب  .7035
 -. 1999, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  - . خیر الدین حسیب] / نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24; . ص200
 المستقبل العربي=  10249834د .م.د.ر

01/ 52- 243ع -P340 

  حسیب، خیر الدین   .7036
نص [ 270العدد : مجلة فكریة تعتني بقضایا الوحدة العربیة ومشكالت المجتمع العربي : المستقبل العربي 

. ص340 -. 2001, مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان  - . خیر الدین حسیب/ الدراسات الفلسطینیة ] : مطبوع
  .سم27; 

مجلة فكریة تعتني بقضایا الوحدة العربیة ومشكالت : المستقبل العربي =  10249834د .م.د.ر - . شھریة
 270العدد : المجتمع العربي 

270/01 340-52- ع /P 

  یزید ، جرود   .7037
كلیة ( ة یحي فارس جامع: المدیة  - . جرود یزید; قفایفي أنیسة] / نص مطبوع[النظم التأدیبیة المقارنة للموظف 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و91 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :?.- ? : .83 - 86  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-189/01, M. 343-189/02 

  عبد الكریم علوان , خضیر  .7038
 puplic international= حقوق اإلنسان :الكتاب الثالث ] : نص مطبوع[في القانون الدولي العام الوسیط 

law: book three  /إیض. : ص 321 -. 1997, دارالثقافة: عمان  - . 01.ط -. عبد الكریم علوان خضیر . ;
  .سم24
 . ??????? : ?- ?:.261 - 406 

1.3/01-341-1, 1.3/02-341-1 

  عبد الكریم علوان  ,خضیر  .7039
 public international= الكتاب الرابع : المنظمات الدولیة ] : نص مطبوع[الوسیط في القانون الدولي العام 

law: book four / .1997, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . 01.ط -. عبد الكریم علوان خضیر . - 
  .سم 24; . إیض. : ص 286

. ??????? : ?- ? :.214 - 276 

1.4/01-341-1, 1.4/02-341-1 



  عبد الكریم علوان , خضیر  .7040
 public= القانون الدولي المعاصر :الكتاب الثاني] : نص مطبوع[الوسیط في القانون الدولي العام 
international law :book2  /مكتبة دار الثقافة للنشر : عمان  -. 01.ط - . عبد الكریم علوان خضیر

  .سم 24; . إیض. : ص 387 -. 1997, لتوزیعوا
 ??????? : ? - ? :303- 374 

1.2/01-341-1, 1.2/02-341-1 

  عبد الكریم علوان , خضیر  .7041
 public international= المبادىء العامة : الكتاب األول] : نص مطبوع[الوسیط في القانون الدولي العام 

law :bookone  /1997, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط -. عبد الكریم علوان خضیر .- 
  .سم 24; . إیض. : ص384

 . ??????? : ?- ? : .337 - 366 

1.1/01-341-1, 1.1/02-341-1 

  حزیط ، دمحم   .7042
 على ضوء آخر التعدیالت لقانون اإلجراءات] : نص مطبوع[أصول اإلجراءات الجزائیة في القانون الجزائري 

. إیض. : ص 581 - ). ت . د (, دار ھومة للنشر والتوزیع. : الجزائر - . دمحم حزیط/ الجزائیة واإلجتھاد القضائي 
  .سم 25; 

 9789931032946ك .م.د.ر - . 574 - 571. : ? -. ???????????? ? ?

1021/01-347-1, 1021/02-347-1 

  حزیط ، دمحم   .7043
دار ھومة : الجزائر  - . دمحم حزیط] / نص مطبوع[یة في القانون الجزائري اإلثبات في المواد المدنیة والتجار

  .سم 24; . إیض. : ص 317 - . ص 2017, للنشر والتوزیع
 9789931032427ك .م.د.ر - . 312 - 307. : ? -. ?: ???????????? 

1564/01-346-1, 1564/02-346-1 

  دمحم , حزیط  .7044
نص [ 05ریة على ضوء آخر تعدیل للقانون التجاري بموجب القانون رقم حق اإلسترجاع في اإلیجارات التجا

  .سم24; . ص172 -. 2006, دار ھومة: الجزائر  - . دمحم حزیط] / مطبوع
 0896669961ك .م.د.ر - . 165 - 163: .? .? : ???????????? 

824/01-346-1, 824/02-346-1 

  دمحم , حزیط  .7045
الؤرخ في  22-06جزائیة الجزائري على ضوء آحر تعدیل بموجب القانون رقم مذكرات في قانون اإلجراءات ال

غالف . : ص 276 - . 2008, دار ھومة: الجزائر  -. 3.ط -. دمحم حزیط] / نص مطبوع.... [2006دیسمبر  20
  .سم 24; ملون 

 2088659961978ك .م.د.ر -. 269: ? - ?: ??????????????  268- 235: ? - ?: ??????? 

459/01-347-1, 459/02-347-1 

  دمحم , حزیط  .7046
تعیینھ وقواعد إختصاصھ المحلي والشخصي ] : نص مطبوع[قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري 

 232 -. 2008, دار ھومھ: الجزائر  - . 1.ط -. دمحم حزیط....... / طرق إتصالھ بالدعوى العمومیة -والنوعي 



  .مس 24; غالف ملون . : ص
 6233659961978ك .م.د.ر -. 224-225: ? -?: ???????????? 

537/01-347-1, 537/02-347-1 

  أحمد دمحم , حشیش  .7047
 - . 1.ط -. أحمد دمحم حشیش] / نص مطبوع. [المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأأسلمة القانون المعاصر

  .سم24;  .إیض: ص 172 -. 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 0333304977ك .م.د.ر

40/01-343-1, 40/02-343-1 

  أحمد دمحم , حشیش  .7048
. : ص 380 -. 2001, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أحمد دمحم حشیش] / نص مطبوع[طبیعة المھمة التحكیمیة 

  .سم24; .. إیض
 2291104977ك .م.د.ر - .  369- 359.: ? -. ?: ???????????? 

26/01-347-1, 26/02-347-1 

  أحمد دمحم , حشیش  .7049
أحمد دمحم / تمییزھا ، مفترضھا،عناصرھا ، وقفھا، إنقضاءھا ] : نص مطبوع[القوة التنفیذیة لحكم التحكیم 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 - . 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. حشیش
 8310204977ك .م.د.ر

35/01-347-1, 35/02-347-1 

  أحمد دمحم , حشیش  .7050
... / القضاء المدني و اإلداري ، و القضاء الجنائي ، و القضاء الدستوري] : نص مطبوع[نظریة وظیفة القضاء 

  .سم24; . ص 292 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. أحمد دمحم حشیش
 5282004977ك .م.د.ر -. 273-281: ? -?: ???????????? 

382/01-347-1, 382/02-347-1 

  أحمد دمحم , حشیش  .7051
, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أحمد دمحم حشیش] / نص مطبوع) [وأعوانھا ، و أعوان أعوانھا ( الھیئة القضائیة 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 306 -. 2008
 1405171977ك .م.د.ر

400/01-347-1, 400/02-347-1 

   كاظم, حطیط  .7052
كاظم / دراسات متنوعة في السیاسة و القانون العام و الخاص ] : نص مطبوع[أبحاث في السیاسة و القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 302 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. حطیط

65/01-340-1, 65/02-340-1 

  عادل أحمد , حشیش  .7053
دراسة لمظاھر المعامالت المنبثقة عن العالقات اإلقتصادیة الدولیة ] : نص مطبوع[أساسیات اإلقتصاد الدولي 

دار الجامعة : اإلسكندریة  -. عادل أحمد حشیش..... / في ضوء المتغیرات الطارئة على بیئة اإلقتصاد العلمي



  .سم 24; . إیض. : ص 407 -. 2002, الجدیدة
. ??????? : ?- ? :.355 - 384  ???????????? : ?- ? :.387 - 393 

25/01-341-1, 25/02-341-1 

  عادل احمد , حشیش  .7054
دراسة لمظاھر و مشكالت اإلقتصاد الدولي المعاصر وفقا ] : نص مطبوع[العالقات اإلقتصادیة الدولیة 

دار الجامعة : اإلسكندریة  -. عادل احمد حشیش...... / للتطورات الطارئة على النظام اإلقتصادي العالمي الجدید 
  ).المكتبة اإلقتصادیة( - . سم 24; . إیض. : ص 371 -. 2000, الجدیدة للنشر

 ???????????? : ?- ? :.350 - 358  ??????? : ? - ? :.334 - 347 

27/01-341-1, 27/02-341-1 

  خشیش، مولود   .7055
جامعة یحي  . :المدیة -. مولود خشیش; صالح بشوش] / نص مطبوع[المنازعات الناجمة عن رخصة البناء 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 68 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .- ? :.62 - 63.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-496/01, M. 346-496/02 

  علي أحمد , خضر المعماري  .7056
 - . 1.ط - . أحمد عبد العزیز الھسنیاني, علي أحمد خضر المعماري] / نص مطبوع[دراسات في علم اإلجرام 

  .سم 24; . إیض. : ص 392 -. 2012, دار غیداء للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957555009ك .م.د.ر - . 392 - 389.: ? -? : ????????????

771/01-345-1, 771/02-345-1 

  شیماء دمحم سعید , خضر البدراني  .7057
شیماء دمحم سعید خضر / دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[احكام عقد الصلح 

غالف ملون . : ص  214 -. دار الثقافة للنشر و التوزیع, دار العلمیةالدولیة للنشر و التوزیع: عمان  - . البدراني
  )).476(المكتبة القانونیة ( -. سم24; 

 ???????????? :? .?. :194 - 210 

583/01-346-1, 583/02-346-1 

  ناصر كریمش , خضر الجوراني  .7058
ناصر كریمش خضر / دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[عقوبة اإلعدام في القوانین العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 221 -. 2009, دار حامد للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط - . الجوراني
 9789957324032ك .م.د.ر -. 203-219: ? -?: ??????????? ?

623/01-345-1, 623/02-345-1 

  خضر الخیر ، خالد   .7059
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. خالد خضر الخیر] / نص مطبوع[المبادئ العامة في القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2014
 9786144231852ك .م.د.ر - . 200 - 199 . :? -. ?: ???????????? 

603/01-342-1, 603/02-342-1 



  خضر الطائي، حمزة حسن   .7060
مركز الكتاب : عمان  -. 1.ط -. حمزة حسن خضر الطائي] / نص مطبوع[الفساد اإلداري في الوظیفة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 164 -. 2015, األكادیمي
 9789957350895ك .م.د.ر - . 160 - 155.: ?-. ?: ????????????

604/01-342-1, 604/02-342-1 

  خضر , خضر  .7061
منشورات : لبنان  -. 03.ط - . خضر خضر] / نص مطبوع[مدخل إلى الحریات العامة و حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 530 -. 2008, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 ???????????? :? .-  ?:.517 - 521 . 

512/01-341-1, 512/02-341-1 

  خضراوي ، عقبة   .7062
 -. عقبة خضراوي] / نص مطبوع[اإلتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لالجئین 

  .سم25; . إیض. : ص427 - . 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789778503173ك .م.د.ر

803/01-341-1, 803/02-341-1 

  خضراوي ، عقبة   .7063
منیر , عقبة خضراوي] / نص مطبوع. [الوثائق الدولیة واإلقلیمیة المعنیة بحقوق اإلنسان وحقوق الالجئین

  .سم 24; . إیض. : ص 359 - . 2014, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط -. بسكري
 9776441484ك .م.د.ر - . 354 - 347: ?  -  ?: ??????? . 346 - 339: ?  -? : ???????????? 

867/01-341-1, 867/02-341-1 

  خضراوي، عقبة   .7064
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. عقبة خضراوي] / نص مطبوع[حق اللجوء في القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 203 -. 2014
 9778503166ك .م.د.ر - . 198 - 191.: ? -?: ????????????

819/01-341-1, 819/02-341-1 

  خضري، حمزة   .7065
جامعة الجزائر : الجزائر  -. حمزة خضري] / نص مطبوع[آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة 

  .سم30×.سم21; . و493 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق( 1
 ???????????? :? .- ? :.471 - 493  

 2015/2014: الجزائر : نون عقاري قا: دكتوراه 

T. 346-30/01 

  زھدي , یكن  .7066
, دار الثقافة. : بیروت -. زھدي یكن. / الجزء الثاني عشر ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض. : ص 346 -. 1967

72.12/01-346-1, 72.12/02-346-1 



  زھدي , یكن  .7067
شرح قانون العمل، وقانون الضمان : الجزء الحادي عشر ] : نص مطبوع. [ت والعقودشرح قانون الموجبا

 .سم 25; . إیض. : ص 290 -. 1967, دار الثقافة. : بیروت -. زھدي یكن. / اإلجتماعي

72.11/01-346-1, 72.11/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7068
دار . : بیروت -. زھدي یكن. / في الوكالة : شر الجزء الثالث ع] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض. : ص 280 -. 1967, الثقافة

72.13/01-346-1, 72.13/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7069
: في عقود الضمان والصلح والكفالة: الجزء السادس عشر ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض. : ص 370 -. 1970, دار الثقافة. : بیروت - .زھدي یكن. /  1105 -985المواد 

72.16/01-346-1, 72.16/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7070
مع مقارنتھ بالشرائع اإلسالمیة والرومانیة : الجزء األول ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود 

  .سم 25; . إیض. : ص 374 - ). ت.د(, مكتبة صادر. : بیروت -. زھدي یكن. / والقوانین الحدیثة
 ???????????? :? .- ? : .363 - 368 

72.1/01-346-1, 72.1/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7071
مع مقارنتھ بالقوانین الحدیثة والشریعة اإلسالمیة : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 24; . إیض. : ص 256 -). ت.د(, )ن.د. : (بیروت - . 02.ط -. زھدي یكن. / 133 - 121المواد : 

72.2/01-346-1, 72.2/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7072
. مع مقارنتھ بالقوانین الحدیثة والشریعة اإلسالمیة: الجزء الرابع] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25;  .إیض. : ص 239 -). ت .د(, )ن.د. : (بیروت -. زھدي یكن/ 

72.4/01-346-1, 72.4/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7073
مع مقارنتھ بالقوانین :  279 - 249المواد : الجزء الخامس ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

. إیض. : ص 296 - . 1963, منشورات المكتبة العصریة. : بیروت -. زھدي یكن. / الحدیثة والشریعة اإلسالمیة
 .سم 25; 

72.5/01-346-1, 72.5/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7074
, دار الثقافة. : بیروت -. زھدي یكن. / عقد الھبة: الجزء الثامن ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض. : ص 258 -. 1967

72.8/01-346-1, 72.8/02-346-1 



  زھدي , یكن  .7075
. /  949 - 823المواد : في الشركات : الجزء الرابع عشر ] : نص مطبوع. [ودشرح قانون الموجبات والعق

 .سم 25; . إیض. : ص 418 -. 1969, دار الثقافة. : بیروت - . زھدي یكن

72.14/01-346-1, 72.14/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7076
مع مقارنتة بالقوانین الحدیثة  : 201-134المواد : الجزء الثالث ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض. : ص 346 - ). ت.د(, )ن.د. : (بیروت -. زھدي یكن. / والشریعة اإلٌسالمیة

72.3/01-346-1, 72.3/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7077
 623 - 584عقد اإلیجار المواد  -إیجار األشیاء : الجزء التاسع ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض. : ص 322 -. 1967, دار الثقافة. : بیروت -. زھدي یكن. / 

72.9/01-346-1, 72.9/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7078
) :  503-372المواد "( البیع"في العقود المسماة : القسم الثاني ] : نص مطبوع[شرح قانون الموجبات والعقود 

 .سم 25; مجلد . : ص 250 -. 1967, دار الثقافة للنشر و التوزیع :بیروت  - . زھدي یكن/ الجزء السابع 

2/01-72.7-346-1, 2/02-72.7-346-1 

  زھدي , یكن  .7079
. /  995 - 950المواد : في الضمان : الجزء الخامس عشر ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 .سم 25; . إیض . :ص 322 - ). ت.د(, دار الثقافة. : بیروت - . زھدي یكن

72.15/01-346-1, 72.15/02-346-1 

  زھدي , یكن  .7080
 - . زھدي یكن). / انتقال الموجبات وسقوطھا: (الجزء السادس ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات و العقود

 .سم24; . إیض. : ص431 -. ت.د, دار الثقافة. : بیروت

72.6/01-346-1, 72.6/02-346-1 

  ي زھد, یكن  .7081
) عقدالعمل ( إجارة الخدمة أوعقد اإلستخدام : الجزء العاشر ] : نص مطبوع. [شرح قانون الموجبات والعقود

 546 -. 1967, دار الثقافة. : بیروت -. زھدي یكن. /  657 - 624المواد : وإجارة الصناعة، أوعقد المقاوالت
 .سم 25; . إیض. : ص

72.10/01-346-1, 72.10/02-346-1 

  یكن، زھدي   .7082
 - 442المواد " البیع " الجزء المتمم السابع في العقود المسماة ] : نص مطبوع[شرح قانون الموجبات والعقود 

 .سم 25; مجلد . : ص 246 -. 1967, دار الثقافة: بیروت  - . 1.ط -. زھدي یكن. / 503

3/01-72.7-346-1 



  دكاري، سھیلة   .7083
سھیلة ] / نص مطبوع[ملة بین قانون حقوق المؤلف وقانون الملكیة الصناعیة حمایة تصامیم الدوائر المتكا

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2014, دار ھومة: الجزائر  - . دكاري
 9789931030393ك .م.د.ر -. 363 -323.: ?-.?: ??????? 309-318.: ?-.?: ????????????

1467/01-346-1, 1467/02-346-1 

7084.  D'Isserl, Gyscard Gandou  
La résponsabilité de protéger [Texte imprimé] : nouvelle approche du droit 
international / Gyscard Gandou D'Isserl. - Paris : L'Harmattan - Congo, 2015. - 152 P. 
: ILL. ; 21 Cm. 
bibliolg : p. - p.: 137 - 141. - ISBN 9782343067247 

43102 

  حكیم ، مداني   .7085
جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  - . مداني حكیم] / نص مطبوع. [الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 109 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(
 ???????????? :? .- ? : .102 - 104  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-170/01, M. 343-170/02 

  حكیم ، العمري   .7086
] / نص مطبوع[اإلسرائلیة وأحكام القانون الدولي  - مشروع قیام الدولة الفلسطینیة بین المفاوضات الفلسطینیة 

. إیض. : و 415 - . 2020/2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: الجزائر  -. العمري حكیم
  .سم 31× . سم 21; 

 ???????????? :? .- ? : .370 - 406  
 2020/2019) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-118/01, T. 341-118/02 

  حكیم ، حبیش   .7087
: المدیة  -. حبیش حكیم; مھدي أسامة] / نص مطبوع[الوقائع المادیة كوسائل إلثبات الملكیة العقاریة الخاصة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 71 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .63 - 65  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-429/01, M. 346-429/02 

  حكیم، العمري   .7088
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . العمري حكیم] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة لالجئین الفلسطنیین نموذجا 

  .سم31×.سم21; . و 255 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق (
 ???????????? : ?-  ? :237 - 252  

 2015/2014: المدیة : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-49/01, T. 341-49/02 



  حكیمة ، سلیماني   .7089
. : المدیة  -. سلیماني حكیمة; لجلط أحالم] / نص مطبوع. [اإلرتفقات اإلداریة و المنازعات المترتبة عنھا 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 94 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .74 - 83 ?? ?????????? :? . - ? : .84 - 90  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-419/01, M. 346-419/02 

 -. ]نص مطبوع) [03-10قانون(حق اإلنتفاع بین القانون المدني و قانون المستثمرات الفالحیة   .7090
قرص . + سم21×.سم31; . إیض. : و53 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 

  .مضغوط
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-255/01, MA 04/346-255/02 

  حقي، أحمد معاذ   .7091
 -. مروان وحید شعبان, معاذ حقيأحمد / مجاالتھا  -مصادرھا  - مفھومھا ] : نص مطبوع[الثقافة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 340 -.). ت.د( , دار اإلعجاز: لبنان  -. 1.ط
 9786144015872ك .م.د.ر

193/01-340-1, 193/02-340-1 

  دقیش ،حمزة   .7092
 ;جمال عیسى] / نص مطبوع[مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وفقا لمیثاق منظمة األمم المتحدة 

; . إیض. : ص50 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. حمزة دقیش
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? : .52 - 55 .  
 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-59/01, M. 341-59/02 

  دقیش، حمزة   .7093
. : المدیة -. حمزة دقیش; جمال عیسي] / نص مطبوع[لمتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة مدى تفعیل ھیئة األمم ا

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم 30; . و 41 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-22/01 

  جغالل ،رضا   .7094
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. رضا جغالل; سارة قول; سمیة میري] / نص مطبوع[السكن الترقوي المدعم 

  .قرض مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 36 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
 2013/2012: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-335/01 

   دمحم, دغمان  .7095
 -. 2010, منشورات زین الحقوقیة) : م.د( -. 1.ط -. دمحم دغمان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إلزامیة العقد 



  .سم 25; . إیض. : ص 181
 ???????????? : ?-  ? :167 - 173 

1061/01-346-1, 1061/02-346-1 

  جعالب، كمال   .7096
دار ھومة : الجزائر  - . كمال جعالب/ ، بریطانیا، فرنسا الجزائر] : نص مطبوع[اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا 
  .إیض. : ص 270 -. 2017, للطباعة والنشر والتوزیع

 9789931032205ك .م.د.ر - . 260 - 257.: ?-. ?: ????????????

650/01-342-1, 650/02-342-1 

  دعاس، دمحم الھاشمي   .7097
 -. دمحم الھاشمي دعاس] / نص مطبوع[على المحاكمة العادلة  نظام المثول الفوري في التشریع الجزائري و أثره

; . إیض. : و71 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

????????????:? .- ?:64-67  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( اسیة كلیة الحقوق والعلوم السی: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-260/01 

  نعمان , دغبوش  .7098
دار الھدى للنشر : الجزائر  - . نعمان دغبوش] / نص مطبوع[معاھدات دولیة لحقوق اإلنسان تعلو القانون 

  .سم 24; . إیض . : ص 320 -. 2008, والتوزیع
 9789961609927ك .م.د.ر - .  316 - 315.: ? -. ?: ???????????? 

594/01-341-1, 594/02-341-1 

  عبد الحمید , دغبار  .7099
عبد / في إطار میثاق جامعة الدول العربیة ] : نص مطبوع[تسویة المنازعات اإلقلیمیة العربیة بالطرق السلمیة 

  .سم24; . إیض. : ص 312 -. 2008, دار ھومھ: الجزائر  -. 2. ط -. الحمید دغبار
 9789961650592ك .م.د.ر -. 309-311: ? -?: ???????????? 

374/01-341-1, 374/02-341-1 

  جعیجع ، عبد الوھاب   .7100
, دار الخلدونیة: الجزائر  -. عبد الوھاب جعیجع] / نص مطبوع[األمن المعلوماتي وإدارة العالقات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2017
 9789961528020ك .م.د.ر - . 206 - 181. : ?. : ?: ???????????? 

1175/01-341-1, 1175/02-341-1 

  یعیش سومیة   .7101
, ]ن.د: [المدیة  - . یعیش سومیة; تركیة منصوري] / نص مطبوع[النظام القانوني للرقابة على البناء 

  .سم 21×.سم 30; . و 45 - . 2011/2010
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(یحي فارس جامعة الدكتور: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-59/01, M. 346-59/02 



  أحمد , دغیش  .7102
. : ص 451 -. 2011, دار ھومة: الجزائر  -. أحمد دغیش] / نص مطبوع[حق الشفعة في التشریع الجزائري 

  .سم 24; . إیض
 9789961655139ك .م.د.ر - . 446 - 433.: ? -. ?: ????????????

1118/01-346-1, 1118/02-346-1 

  یعیش، أمینة   .7103
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . فتحیة سالم, أمینة یعیش] / نص مطبوع[اإلدارة الوقفیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 86 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .- ? :.77 - 83.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة :  ل م د -ماستر

M. 343-321/01, M. 343-321/02 

  یعیش،أبوبكر   .7104
 -. أبوبكر یعیش; مراد بوحمبل; فوزي سلیمي] / نص مطبوع[األخطاء الموجبة للعقوبات التأدیبیة للموظف العام 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و52 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(س جامعة الدكتور یحي فار: المدیة 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-102/01 

  محمود داوود , یعقوب  .7105
منشورات : بیروت  - . 1.ط - . یعقوبمحمود داوود / في القانون الجنائي اإلقتصادي ] : نص مطبوع[المسؤولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 504 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 9789953486598ك .م.د.ر -. 473-500: ? -?: ????????????  471- 465: ? - ?: ??????? 

608/01-345-1, 608/02-345-1 

  محمود داوود , یعقوب  .7106
. م.د - . 1.ط -. محمود داوود یعقوب/ تحلیلیة تأصیلیة مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[المفھوم القانوني لإلرھاب 

  .سم 25; مجلد . : ص 554 -. 2011, م.م.مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة ش: 
???????????? :? .- ? :.475 - 504 .??????? :? . - ? :.505 - 548. 

693/01-341-1, 693/02-341-1 

  ط .م, یعقوبي  .7107
قانون  -القانون المدني  - الدستور ] : نص مطبوع[ونیة في التشریع الجزائري معجم المصطلحات القان

 - . 2.ط -. ط یعقوبي.م... / القانون البحري - القانون التجاري  -قانون اإلجراءات الجزائیة  - اإلجراءات المدنیة 
  .سم 24; . ص 292 -. 2001, قصر الكتاب: الجزائر 

 9961700406ك .م.د.ر -. ???? -????? /????? - ????  6 -  1: ??????? 153 - 145: ???????

D. 413-03/01, D. 413-03/02 

  دمحم الطالب , یعقوبي  .7108
قصر : الجزائر  -. 4.ط -. دمحم الطالب یعقوبي] / نص مطبوع[قانون العقوبات مع التعدیالت التي أدخلت علیھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 481 -. 2001, الكتاب
 700066ك .م.د.ر - . 20 - 3.: ? -? : ?????. 24 - 5.: ? -? :  ????: ???????



156/01-345-1, 156/02-345-1 

  دمحم الطالب , یعقوبي  .7109
. دمحم الطالب یعقوبي] / نص مطبوع[التي لھا صلة بقانون العقوبات ) التشریعیة والتنظیمیة (النصوص الخاصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 678 -. 2000, قصر الكتاب: الجزائر  - . 3.ط -
 700066ك .م.د.ر

160/01-345-1, 160/02-345-1 

  یعقوبي، دمحم الطالب   .7110
قصر : الجزائر  -. دمحم الطالب یعقوبي] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة مع التعدیالت التي أدخلت علیھ 

 .سم21; . ص230 -. 2000, الكتاب

1-347-1044/01 

  عید دمحم س, جعفور  .7111
: الجزائر  -. 16.ط -. دمحم سعید جعفور/ الوجیز في نظریة القانون ] : نص مطبوع[مدخل إلى العلوم القانونیة 

  .سم 23; . ص 320 -. 2008, دار ھومھ
 1400669961978ك .م.د.ر

136/01-340-1, 136/02-340-1 

  دمحم سعید , جعفور  .7112
 - . دمحم سعید جعفور] / نص مطبوع. [مدني و الفقھ اإلسالمينظرات في صحة العقد و بطالنھ في القانون ال

  .سم23; . إیض. : ص160 -. 1998, دار ھومة. : الجزائر
 9961662776ك .م.د.ر

70/01-346-1, 70/02-346-1 

  دمحم سعید , جعفور  .7113
, دار ھومة: الجزائر  -. دمحم سعید جعفور] / نص مطبوع[إجازة العقد في القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 -. 2000
 8472669961ك .م.د.ر

392/01-346-1, 392/02-346-1 

  دمحم سعید , جعفور  .7114
. دمحم سعید جعفور] / نص مطبوع[تصرفات ناقص األھلیة المالیة في القانون المدني الجزائري و الفقھ اإلسالمي 

  .سم 20; غالف ملون . : ص 96 -. 2002, دار ھومة: الجزائر  -
 1601669961ك .م.د.ر

490/01-346-1, 490/02-346-1 

  دمحم سعید , جعفور  .7115
 -. دمحم سعید جعفور] / نص مطبوع. [الخیارات العقدیة في الفقھ اإلسالمي كمصدر للقانون المدني الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 110 -. 1998, دار ھومة. : الجزائر
 996166292xك .م.د.ر

320/01-346-1, 320/02-346-1 



  دمحم سعید , جعفور  .7116
. فاطمة أسعد, دمحم سعید جعفور] / نص مطبوع[التصرف الدائر بین النفع و الضرر في القانون المدني الجزائري 

  .سم20; غالف ملون . : ص189 -. 2002, دار ھومة: الجزائر  -
 7643669961ك .م.د.ر - . 180 - 171: .? . ?: ???????????? 

820/01-346-1, 820/02-346-1 

  دمحم سعید , جعفور  .7117
 -. 1.ط -. دمحم سعید جعفور/ دروس في نظریة الحق : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[مدخل إلى العلوم القانونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 641 -. 2011, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر 
 9789961655009ك .م.د.ر

172.2/01-340-1, 172.2/02-340-1 

  جعفور، دمحم السعید   .7118
 Revue critique de droit et sciences] = نص مطبوع[المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة 

politiques  /2006جانفي , كلیة الحقوق: تیزي وزو  -. زوایمیة رشید, رداف أحمد, دمحم السعید جعفور . - 
  .سم 23; . إیض. : ص 238

  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة=  11126590د .م.د.ر - . ????? - ?????? 
 ISSN 11126590, 2006جانفي , 01.ع, المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة: في 

1/01 340-13- ع /P, 1/02 340-13-ع /P 

  جعفور، دمحم السعید   .7119
 Revue critique de droit et sciences] = نص مطبوع[نون والعلوم السیاسیة المجلة النقدیة للقا

politiques  /ص 277 -. 2006, كلیة الحقوق: تیزي وزو  -. زوایمیة رشید, رداف أحمد, دمحم السعید جعفور .
  .سم 22; . إیض: 

  اسیةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السی=  11126590د .م.د.ر - . ????? - ?????? 
 ISSN 11126590, 2006, 02.ع, المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة: في 

02/ 340-13- 2ع /P, 01/ 340-13-2ع /P 

  جعفور، دمحم السعید   .7120
 Revue critique de droit et sciences] = نص مطبوع[المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة 

politiques  /ص 448 -. 2009, جامعة مولود معمري: تیزي وزو  -. معاشو عمار, دمحم السعید جعفور : .
  .سم 22; . إیض

  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة=  11126590د .م.د.ر - . ?????? - ????? 
 ISSN 11126590, 2009, 02.ع, المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة: في 

01/ 340-14- 2ع /P 

  جعفر ، علي   .7121
علي / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جرائم تكنولوجیا المعلومات الحدیثة الواقعة على األشخاص و الحكومة 

  .سم25; . إیض. : ص712 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. جعفر
 9789953578156ك .م.د.ر - .  694 - 680. : ? -. ?: ???????????? 

917/01-345-1, 917/02-345-1 

  جعفر ، علي دمحم   .7122
الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة وبالثقة العامة والواقعة على : القسم الخاص ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 



 494 -. 2006, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت  -. علي دمحم جعفر/ األشخاص واألموال 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9953463162ك .م.د.ر

947/01-345-1, 947/02-345-1 

  رشا دمحم , جعفر الھاشمي  .7123
رشا / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على سلطة اإلدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا 

  .سم 25; . إیض. : ص 311 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . دمحم جعفر الھاشمي
 9786144010266ك .م.د.ر - . 306 - 285: ?  - ? : ???????????? -

698/01-347-1, 698/02-347-1 

  فراس زھیر , جعفر الحسیني  .7124
فراس زھیر جعفر ] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة 

  .سم 25; . إیض. : ص 407 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. الحسیني
 9789953524634ك .م.د.ر - . 397 - 363: ?  -? : ???????????? 

685/01-341-1, 685/02-341-1 

  جعفر القریشي،عمو موسى   .7125
 -. قریشيعمو موسى جعفر ال] / نص مطبوع[أثر الحكومة اإللكترونیة في الحد من ظاھرة الفساد اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 240 - . 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: عمان 
 9786144016534ك .م.د.ر -. 235 -219.:?.-?: ???????????? 

598/01-342-1, 598/02-342-1 

  رضا دمحم , جعفر  .7126
دار . : سكندریةاإل -. رضا دمحم جعفر] / نص مطبوع[رضاء المضرور بالضرر و أثره على الحق في التعویض 

  .سم 24; . إیض. : ص 595 - . 2005, الجامعة الجدیدة للنشر
 9770445932ك .م.د.ر - . 583 - 559.: ? -? : ???????????? 

303/01-345-1, 303/02-345-1 

  علي دمحم , جعفر  .7127
المؤسسة الجامعیة . : بیروت - . 1.ط -. علي دمحم جعفر] / نص مطبوع[فلسفة العقاب و التصدي للجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2006, للدراسات و النشر والتوزیع
 9953463174ك .م.د.ر

349/01-345-1 

  علي دمحم , جعفر  .7128
. : بیروت -. 1.ط -. علي دمحم جعفر/ مناھج األمم المتحدة و التشریع الجزائي ] : نص مطبوع[مكافحة الجریمة 

 .سم 24; . إیض. : ص 263 -. 1998, و النشر والتوزیع المؤسسة الجامعیة للدراسات

387/01-345-1 

  علي دمحم , جعفر  .7129
مجد المؤسسة : بیروت  -. 1.ط -. علي دمحم جعفر] / نص مطبوع[شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 



  .سم24; مجلد . : ص 498 - . 2004, الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
 5614279953ك .م.د.ر

358/01-347-1, 358/02-347-1 

  علي دمحم , جعفر  .7130
مجد المسسة : بیروت  - . 01.ط -. علي دمحم جعفر] / نص مطبوع[اإلتجاھات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي 

  .سم 24; . إیض. : ص  240 -. 2007, الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 9789953463988ك .م.د.ر -. 

514/01-341-1, 514/02-341-1 

  علي دمحم , جعفر  .7131
/ الشریعة اإلسالمیة  -التشریع الروماني  - القوانین القدیمة : مدخل إلى دراسة ] : نص مطبوع[تاریخ القوانین 
. إیض. : ص 344 - . 1998, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت  - . 01.ط -. علي دمحم جعفر

 .سم 24; 

3/01-340-1, 3/02-340-1 

  علي دمحم , جعفر  .7132
القوانین القدیمة، القانون الروماني، الشریعة : مدخل إلى دراسة] : نص مطبوع[نشأة القوانین و تطورھا 
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Index p - p : 813 - 822. - ISBN 2247032133 

04/0014519, 04/0031480 

7196.  Lamorlette, Bernard  
Code de l'urbanisme 2007 [Texte imprimé] / Bernard Lamorlette, Dominique Moreno. 
- Paris : Litec, 2007. - 1155 P ; 20 Cm. 
ISBN 2711007022 

04/0014405 

7197.  Landel, james  
Lexique des termes d'assurance [Texte imprimé] / james Landel, Préf. yvonne 
Lambert- faire. - France : Largus de l'assurance, 2007. - 523 P. : ill. ; 19 CM. 
ISBN 9782247072385 

7198.  Lange, Jean - Louis  
Droit bancaire [Texte imprimé] / Jean - Louis Lange, Monique contamine -Raynaud. - 
6 ed. - paris : Dalloz ; Beiruth,.Delta : [s.n], 1995. - 825 p. ; 22 cm. - (Précis Dalloz / 
Nathalie Le Foll). 
Index p - p : 777 - 792. - ISBN 2247018661 

04/0014520, 04/0014521 

7199.  Lankarani El Zein, Leila  
Les Contrats d'état à l'épreuve du droit international [Texte imprimé] / Leila 
Lankarani El Zein, Préf. Sterm Brigite. - Bruxelles : Bruylant, 2001. - 572 P : couv.ill 
en coul. ; 24x16 Cm. - (collection de droit international). 
bibliogr. p .p .:535 - 562. - ISBN 2802715038 

04/0014248, 04/0014249 

7200.  Lapoyde Deschamps, Christian  
Droit des obligations [Texte imprimé] / Christian Lapoyde Deschamps. - Paris : 
Ellipses, 1998. - 302 P. ; 26 cm. - (Droit Universités). 
ISBN 2729858059 

04/0014444 

7201.  laran - gailhaguet ,sandrine  
Le droit en action sociale [Texte imprimé] / pierre -brice Lebrun; sandrine laran - 



gailhaguet. - paris : Dunod, 2014. - 203 p. : ill. ; 24 cm. 
index: p.- p.:201-203. - ISBN 9782100563036 

04/0037737 

7202.  Laret - Bedel, Catherine  
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes [Texte imprimé] : Guide et 
repères pour la négociation / Catherine Laret - Bedel, Agnès de Maulmont. - Paris : 
Liaisons, 2007. - 100 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9782878806779 

04/0024033, 04/0024034 

7203.  Larguier, Jean  
Droit pénal des affaires [Texte imprimé] / Jean Larguier, Philippe Conte. - 10 ed. - 
Paris : Dalloz ; Armand Colin : [s.n], 2001. - 520 p. : couv. en coul. ; 24 cm. - 
(Collection U). 
bibliogr.: p.p: 493 - 494 Index :p.p : 495 - 503. - ISBN 2247039170 

04/0014418, 04/0014419 

7204.  Larguier, Jean  
Droit pénal général [Texte imprimé] / Jean Larguier. - 18 ed. - paris : ed. Dalloz, 
2001. - 314 P. : couv en coul. ; 24 x16cm. - (Collection mémentos). 
ISBN 2247043615 

04/0014141, 04/0014142 

7205.  Larguier, Jean  
Procédure pénale [Texte imprimé] : La juridiction pénale, Le procés pénal / Jean 
Larguier, Philippe Conte. - 22 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 368 P. : ILL ; 24 
Cm. - (Mémentos Dalloz / Marie-Anne Frison-Roche). 
Index: P. - P.:349- 357. - ISBN 9782247084418 

04/0027514, 04/0027515 

7206.  Laronde - clérac, Céline  
Méthodologie des exercices juridiques [Texte imprimé] : droit privé, droit public, 
histoire du droit... / Céline Laronde - clérac, Agnés De luget, Magalie Flores - lonjou. 
- Paris : Lextenso éditions, 2015. - 162 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collections cours). 
ISBN 9782275042527 
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7207.  Larousse  
Larousse [Texte imprimé] : Dictionnaire de français Compact / Larousse. - Québec : 
Larousse, 2005. - 1478 p. : couv.ill en coul ; 20 cm. - (larousse). 
ISBN 2035322618 

D. 443-25/01 



7208.  Larrieu, Jacques  
Droit de l'internet [Texte imprimé] / Jacques Larrieu. - Paris : Ellipses, 2005. - 157 P : 
ILL ; 19 Cm. - (Mise au point). 
ISBN 2729822348 

04/0016542, 04/0016543 

7209.  Larroumet, Christian  
Droit civil . Tome 3 , Les obligations le contrat [Texte imprimé] / Christian 
Larroumet. - Paris : Economica ; Beiruth : Delta, 1996. - 972 p. ; 24 cm. - (Droit Civil 
Serie : en Seignement). 
Tableau p p 947 - 964. - ISBN 2717830952 

04/0014445, 04/0014446 

7210.  Larroumet, Christian  
Droit ciril .Tome 1 , introduction à l'étude du droit privé [Texte imprimé] / Christian 
Larroumet. - 3 ed. - paris : Economica . ; Beiruth Delta : [s.n], 1998. - 379 p. ; 24 cm. 
- (Collection droit civil Série : enseignement). 
ISBN 2717835121 

04/0014420, 04/0014421 

7211.  Lascoumes,pierre  
Corruptions [Texte imprimé] / pierre Lascoumes. - paris : Presses de sciences po, 
[s.d]. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (la bibliotheque du citoyen). 
ISBN 274607732 

04/0039214 

7212.  Laubadère, André de  
Traité de droit administratif. 2, Droit administratif des biens [Texte imprimé] : les 
domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les travaux pubics / André de 
Laubadère, Yves Gaudemet. - 11e éd. mise à jour. - Paris : LGDJ, 1998. - 477 p. ; 23 
x 15 cm. 
Index. - ISBN 2275017321 

04/0014207, 04/0039153 

7213.  Lavieille, Jean-Marc  
Droit internnational de l' environnement [Texte imprimé] / Jean-Marc Lavieille. - 
Paris : Ed . Ellipses ; Marketing : [s.n], 1998. - 192 P. ; 24 cm. - (Le droit en 
questions). 
Bibliog p : 189 Index p-p : 190-191. - ISBN 2729858997 

04/0014571 

7214.  Lavieille, Jean-Marc  
Relations internationales [Texte imprimé] : La discipline , les approches , les facteurs 
, les règles , la société internationale , les acteurs , les évolutions historiques , les défis 



/ Jean-Marc Lavieille. - Paris : Ellipses, 2003. - 176 P : ILL ; 24 Cm. - (Le droit en 
questions). 
ISBN 2729812954 

04/0020810 

7215.  Leborgne , Anne  
Code des procédures civiles d'exécution [Texte imprimé] : Commenté / Anne 
Leborgne, Olivier Salati, Laurent Dargent. - 2 édition. - Paris : Dalloz, 2014. - 1349 P. 
: ILL. ; 20 Cm. 
sans périodicité. - ISBN 9782247137817. - Numéro normalisé 1144434 

04/0037709 

7216.  Leborgne,anne  
Droit de l'éxécution [Texte imprimé] : Voies d'éxécution et procédure de distribution / 
anne Leborgne. - 2 éd. - paris : Dalloz, 2014. - 1109 p. : ill. - (Précis). 
ISBN 9782147115532 

347.07 leb.1, 347.07 leb.2 

7217.  Leclerc, Nadine Poulet- Gibot  
Droit administratif [Texte imprimé] : sources, moyens, controles / Nadine Poulet- 
Gibot Leclerc. - 4 Ed. - Paris : édition Bréal, 2011. - 288 P. : ILL. ; 23 Cm. - (Lexifac 
droit). 
ISBN 9782749509976 

04/0031384, 04/0031385 

7218.  Lefebvre , Francis  
Sociétés commerciales 2014. [Texte imprimé] / Francis Lefebvre, Anne Charvériat, 
Alain Couret, ...[et all.]. - Paris. : Francis lefebvre, 2014. - 1728 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Francis lefebvre). 
sans périodicité. - ISBN 9782851159922. - ISSN 6539431 = Sociétés commerciales 
2014. 

04/0035535, 04/0035536 

7219.  Lefebvre , Francis  
Droit commercial 2014 [Texte imprimé] : Fonds de commerce - contrats - biens de 
l'entreprise -crédit - garanties - recouvrement - entreprises en difficulteé / Francis 
Lefebvre. - 22 éd. - france : Francis lefebvre, [s.d]. - 1536 p : ill. ; 24 cm. - (Mémento 
pratique). 
ISBN 978268930373 

04/0037745 

7220.  Lefebvre, Francis  
Social [Texte imprimé] : droit du travail / Francis Lefebvre. - Paris : ed Francis 



Lefebvre, 2001. - 1376 P. ; 24 x15cm. - (Mémento pratique). 
Annexes p-p: 1176-1265 index p-p: 1269-1361. - ISBN 2851154699 

04/0014228, 04/0014229 

7221.  Legeais, Dominique  
Suretés et garanties du crédit. [Texte imprimé] / Dominique Legeais. - 9ém Ed. - 
Paris. : lextenso, 2013. - 506 P. : Ill. ; 22 Cm. - (Manuel). 
Bibliog.:9-10 Index:487 - 493. - ISBN 9782275036403 

04/0035682, 43220 

7222.  Legeais,dominique  
Droit commercial et des affaires [Texte imprimé] / dominique Legeais. - 21 éd. - paris 
: Dalloz, 2014. - 633 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN 9782247137633 

04/0037746 

7223.  Lemmet, Jean- François  
Le statut des agents territoriaux [Texte imprimé] : mode d'emploi / Jean- François 
Lemmet, Pierre- Henri Thomazo. - Paris : LGDJ, Lextenso éditions. - 253 P. : ILL. ; 
22 Cm. - (Systémes collectivités locales). 
Bibliographie: P - P.: 245 - 246. Index: 247 - 250. - ISBN 9782275035444 

04/0031353, 04/0031354 

7224.  lénel,pierre  
les états de la démocratie [Texte imprimé] : comprendre la démocratie au-delà de son 
utopie / odile Piriou; pierre lénel. - 2011. - paris : Hermann, [s.d]. - P.249 : ill. ; 24 
cm. 
bibliogr.:. - ISBN 9782705670757 

7225.  Létang, Pierre  
Urbanisme commercial [Texte imprimé] : régime des autorisation de création, 
d'extension et de transfert... / Pierre Létang. - Paris : Edition le moniteur, 2010. - 428 
P. : ILL. ; 26 Cm. - (Guides juridiques). 
Index: P. - P.:413- 417. - ISBN 9782281127355 

04/0024317, 04/0024318 

7226.  Lethielleux, Laëtitia  
Introduction au droit [Texte imprimé] : La règle de droit , les juridictions , les droits 
subjectifs / Laëtitia Lethielleux. - 2 Ed. - Paris : Gualino, 2010. - 191 P. : ILL. ; 20 
Cm. - (Les zoom's). 
ISBN 9782297014427 

04/0024088, 04/0024089 



7227.  De leval, georges  
La Preuve et la difficile quéte de la vérité juridiciare [Texte imprimé] : la justice et la 
vérite sint deux pointes si subtiles que nos instruments sont trop émoussés pour y 
toucher exactement / georges De leval. - belgique : anthemis, 2011. - 285 P. : ill. ; 25 
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bibliogr.:. - ISBN 9782874553103 

04/0035331, 04/0035332 

7228.  Leveneur, Laurent  
Code de la consommation [Texte imprimé] / Laurent Leveneur. - 2 éd. - Paris : 
LexisNexis, 2017. - 1904 P. : ILL. ; 19 Cm. 
Annex : P. - P.: 719 - 1807 index : P. - P.: 1819 - 1851. - ISBN 9782711025480 
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7229.  Levinet, Michel  
22 CmThéorie générale des droits et libertés [Texte imprimé] / Michel Levinet. - 
Bruxelles. : L.G.D.J : [s.l] : Anthemis / Nemesis, 2012. - 828 P. : ILL. ; 22 Cm. - 
(Droit & justice / Pierre Lambert ; 102). 
index: p. - p.: 785 - 819. - ISBN 9782874554070 

04/0035615, 04/0035616 

7230.  Levrault,Berger  
Code de l'urbanisme 2012 [Texte imprimé] : les codes / Berger Levrault. - Paris : 
Berger- Levrault, 2012. - 757 P. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN 9782701317366 

04/0031296, 04/0031297 

7231.  Levrault.  
Code de l'urbanisme 2011 [Texte imprimé] / Levrault. - Paris : Berger - Levrault, 
2011. - 1209 P. : ill ; 24 Cm. - (Les codes). 
ISBN 9782701317229 

04/0024167, 04/0024168 

7232.  Liedo,jean-pierre  
Révolution démocratique dans le monde arabe [Texte imprimé] : ah! si c'était vrai..... / 
jean-pierre Liedo. - paris : Armand Colin, 2012. - 338 p. : ill. 

342 lie.1, 342 lie.2 

7233.  Lièvrement, Christophe  
Le Débat en droit processeul [Texte imprimé] : Contribution à une théorie générale du 
débat / Christophe Lièvrement; préf Croze Hervé. - Paris : Presse Universitaaire, 
2001. - 624 P. : 24 cm. 
ISBN 2731402679 



04/0014526 

7234.  Linditch, Florian  
Le Droit des marchés publics [Texte imprimé] / Florian Linditch. - Paris : Dalloz, 
2000. - 156 P. ; 17 cm. - (Connaissance du Droit). 
ISBN 2247039219 

04/0014356 

7235.  Linotte, Didier  
Droit public économique [Texte imprimé] / Didier Linotte, Alexandre Graboy 
Grobesco. - Paris : Ed Dalloz, 2001. - 298 P. : couv. en coul. ; 24 x16cm. - (Collection 
mémentos Dalloz : série droit public). 
Index :p-p :287-290. - ISBN 224704168X 

04/0014176, 04/0014177 

7236.  Litec  
Code civil [Texte imprimé] : texte a jour au 23 mars 2006 / Litec. - Paris : Lexis 
Nexis LITEC, 2006. - 560 P. : ILL. ; 20 Cm. - (LITEC POCHE). 
Index: P. - P.: 529- 560. - ISBN 9782711007684 

04/0020852 

7237.  LLORENS, F.  
Code des marchés publiques [Texte imprimé] / F. LLORENS, P. Soler-Couteaux. - 
Paris : Litec, 1999. - 1186 P ; 18 Cm. 
ISBN 2711129977 

04/0014534 

7238.  Logéat, catherine  
Droit administratif général [Texte imprimé] : exercices corrigés / catherine Logéat, 
christine Paillard. - éd.2. - Paris. : Armand Colin, 2010. - 249 P. : ill. ; 21 Cm. - 
(Cursus Droit). 
ISBN 9782200249052 

04/0037712 

7239.  Lombard, Martine  
Droit administratif [Texte imprimé] / Martine Lombard, Gilles Dumont. - 9 Ed. - Paris 
: Editions Dalloz, 2011. - 646 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Hyper cours). 
Bibliographie: P - P.: 619 - 620. Index: P - P.: 621 - 626. - ISBN 9782247110025 

04/0031408, 04/0031409 

7240.  Lopez, Gérard  
La victimologie [Texte imprimé] / Jean- Luc Aubert.; Gérard Lopez, Philippe Jestaz. - 
Paris : édition Dalloz, 2010. - 196 P. : ILL. ; 17 Cm. - (Connaissance du Droit). 
Bibliographie: P. - P.:177 - 178 Index: P. - P.:179- 181. - ISBN 9782247088324 



04/0027496, 04/0027497 

7241.  LOPEZ,Gérard  
Dictionnaire sciences criminelles [Texte imprimé] / Gérard LOPEZ. - 2004. - Paris. : 
Dalloz, 2004. - P.1013 : ill. ; cm 24. 
index alph. - français. - ISBN 2247045677 

D. 443-44/01, D. 443-44/02 

7242.  Louis Renchon, jean  
Statut juridique du couple mariéet du couple non marié en driot belge et français 
[Texte imprimé] : volume: 1 : Les Statuts légaux des couples / jean Hauser; jean 
Louis Renchon. - Bruxelles : Larcier, 2012. - 709 P. : ILL. ; 25 CM. 
ISBN 9782804442095. - ISSN 20329857 = Statut juridique du couple mariéet du 
couple non marié en driot belge et français 

04/0040283 

7243.  Lubin, jean - jacques  
Fiscalité immobiliére [Texte imprimé] : acquisition - gestion - vente - imposition / 
jean - jacques Lubin, isidro perez Mas. - Paris. : Editions le moniteur, 2013. - 513 P. : 
ill. ; 25 Cm. - (Guides juridiques). 
ISBN 9782281129519 

04/0037749 

7244.  Luc Cooremans.  
La motivation formelle des actes administratifs en matiére de marchés publics [Texte 
imprimé] / Marie Maerevoet; Luc Cooremans. - Bruxelles : Larcier, 2011. - 213 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (Performance publique). 
Bibliographie: P. - P.:193 - 206 . - ISBN 9782804445089 

04/0024093, 04/0024094 

7245.  Luchaire, François  
Le Conseil constitutionnel .Tome 1 [Texte imprimé] : organisation et attributions / 
François Luchaire. - 2e.ed. - Paris : Economica, 1997. - 490 P. : couv ill . ; 24 x16cm. 
ISBN 2717834230 

04/0014214, 04/0014215 

7246.  Luchaire, François  
Le Conseil constitutionnel .Tome 2 [Texte imprimé] : jurisprudence , première partie , 
l'individu / François Luchaire. - 2e. ed. - Paris : Economica, 1998. - 259 P. : couv .ill ; 
24x16 cm. 
ISBN 2717835342 

04/0014216, 04/0014217 



7247.  Luciano, Kevin  
Cours de droit spécial des sociétés [Texte imprimé] : Licence 3/ Master / Dominique 
Vidal; Kevin Luciano. - 1éd. - Paris : Lextenso éditions, 2015. - 339 P. : ILL. ; 21 
Cm. - (AMPHI: LMD). 
index: P. - P.: 323 - 339. - ISBN 9782297045643 
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7248.  Lupiac, Thierry  
Consultant d'entreprise [Texte imprimé] : Statut juridique - Pratiques professionnelles 
2013 - 2014 / Thierry Lupiac. - 2 éme .ED. - Paris : Dalloz, 2013. - 359 P. : ILL. ; 24 
Cm. - (Delmas). 
Bibliographie: P.- P.:345 - 350 Index: P.- P.: 351 - 359. - ISBN 9782247120741 

04/0037711 

7249.  Lynn. S.Matar  
The courts ' language detailed trillingiul juridical economic dictionary [Texte 
imprimé] : English -Franch - Arabic =  قاموس ثالثي قانوني و إقتصادي موسع : لغة المحاكم :

عربي - فرنسي  - إنجلیزي   / Lynn. S.Matar. -  منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت , [s.d]. - P .1505 : 
ill. ; 24 CM. 
trilingual dictionary 

D. 423-20/01, D. 423-20/02 

7250.  Lynn.s.,Matar  
la langue des des gens de robe [Texte imprimé] : Dictionnaire trilingue juridique et 
économique détaille : Trançais - Anglais - Arabe =  قاموس ثالثي قانوني و :لغة المحاكم

عربي موسع -إنجلیزي  -فرنسي : إقتصادي موسع   / Matar Lynn.s. -  منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت ,
2004. - P.1988 : ill. ; 30 CM. 
index alph. - trillingue - termes juridique 

D. 443-01/02, D. 443-01/03 

7251.  M.Reda, Youssef  
AL- KAMEL AL- WASIT Plus [Texte imprimé] : Dictionnaire francais-arabe =  الكامل

عربي -قاموس فرنسي : ط زائدالوسی  / Youssef M.Reda. - Liban. : Librairie du Liban 
Publishers, 2005. - 1152 P. : ill. ; 24 Cm. 
Dictionnaire détaillé et illustré. - ISBN 9953104417 

D. 443-50/01 

7252.  M.T.Yagoubi  
Lexique Des Termes Juridiques : Droit - Commerce - Economie - Finances - 
Statistique : Français - Arabe [Texte imprimé] =  تجارة  - قانون : معجم المصطلحات القانونیة- 

عربي - فرنسي : إحصاء  - مالیة  -إقتصاد   / M.T.Yagoubi. - éd 01. - Alger : Palais du Livre, 
2001. - 428 p. : ill. ; 23 cm. 
Index Français - Arabe. - ISBN 9961700740 

D. 443-16/01, D. 443-16/02 



7253.  Mabaka, placide M.  
Constitution et risques [Texte imprimé] / placide M. Mabaka. - paris : L'Harmattan, 
2010. - 356 p. : ill. ; 24 cm. - (droit société et risque). 
ISBN 978296122697 

343 MAB.1, 343 MAB.2 

7254.  Mabrouk, abdennour  
Action du programme des nations unies pour le developpment dans les pays du 
Maghreb [Texte imprimé] / abdennour Mabrouk. - Strasbourg : Universite robert 
schuma de strasbourg, [s.d]. - 520 f. ; 30 cm. 
President: Jaque jean paul 
Doctorat : قانون دولي : Universite robert schuma de strasbourg* 

T. 341-01/01, T. 341-01/02 

7255.  Mabrouk, Hocine  
Code de la propriété intellectuelle [Texte imprimé] / Hocine Mabrouk. - 1 Ed. - Alger 
: éditions Houma, 2007. - 307 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961650998 

04/0031288, 04/0031289 

7256.  MacCrimmon, Marilyn  
The Dynamics of judicial proof [Texte imprimé] : Computation, Logic, and Common 
Sense / Marilyn MacCrimmon, Préf. peter Tillers. - New York : Phisica - Verlag 
Heidelberg, 2002. - 494 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Studies in Fuzziness And Soft 
Computing). 
bibliog;. - ISBN 3790814598 

04/0014569, 04/0039128 

7257.  Magnier, Véronique  
Droit des societés [Texte imprimé] / Véronique Magnier. - éd.6. - Paris. : Editions 
Dalloz, 2013. - 473 P. : ill. ; 21 Cm. - (cours dallozs:L3, M1). 
Bibliographie: P. - P. : 453 - 454. - ISBN 9782247129478 

04/0037720 

7258.  Mahieu, Stéphanie  
Le droit de la société de l'alimentation [Texte imprimé] : vers un nouveau modèle de 
maitrise des risques alimentaires et technologiques ... / Stéphanie Mahieu, Préf. 
Elianor Sharpston; Paul Nihoul. - Bruxelles : édition Larcier, 2007. - 674 P. : ILL. ; 
24 Cm. 
Bibliographie: P. - P.: 649 - 664. Index: P. - P.: 637- 647. - ISBN 9782804428143 

04/0020825 

7259.  De maillard, jean  
l'Arnaque [Texte imprimé] : la finance au - dessus des lois et des régles / jean De 



maillard. - france : Gallimard, 2011. - 397P. : ill. ; 19 CM. 
bibliogr.:. - ISBN 97820704141419 

04/0035306, 04/0035307 

7260.  Malarie-Vignal , Marie  
Droit de la concurrence interne et européen [Texte imprimé] / Marie Malarie-Vignal. - 
6 e ed. - Paris : Dalloz, 2014. - 350p. : Ill. ; 24cm. 
Bibliog:. - ISBN 9782247134694 

04/0035647, 04/0035648 

7261.  Malaurie, Philppe  
Les obligations [Texte imprimé] / Philppe Malaurie, Philippe Stoffel - Munck Laurent 
Aynès. - 2 ème. - Paris : Defrénois, 2005. - 846 P ; 24 Cm. - (Droit civil). 
ISBN 2856230768 

04/0014481, 04/0014482 

7262.  Maligner, Bernard  
Code électoral [Texte imprimé] : Texte du code , textes complémentaires, 
jurisprudence , annotations / Bernard Maligner. - Paris : Dalloz, 2001. - 677 P. ; 19 
cm. 
ISBN 2247037763 

04/0014346 

7263.  Malingrey, Philippe  
Cadre juridique de la prévention et de la réparation des risques professionnels [Texte 
imprimé] / Philippe Malingrey. - Paris : Lavoisier ; Tec et Doc : [s.n], 2009. - 175 P. : 
ILL. ; 24 Cm. - (SRD : Sciences du risque et du danger). 
ISBN 9782743011017 

04/0024227, 04/0024228 

7264.  Malinvaud, Philippe  
Introduction à l'etude du droit [Texte imprimé] / Philippe Malinvaud. - 8 ed. - Paris : 
Litec, 1998. - 320 P. ; 18 cm. 
ISBN 2711129586 

04/0014291 

7265.  Malinvaud, Philippe  
Droit de la promotion immobiliére [Texte imprimé] / Philippe Malinvaud, Philippe 
Jestaz, Patrice...etc Jourdain. - 8e édition. - Paris. : Editions DALLOZ., 2009. - 762 P. 
: ILL. ; 21 Cm. - (Droit Privé : Précis). 
index:p. - p.: 743 - 750. - ISBN 9782247081820 

04/0035614 



7266.  Mallat, Hyam  
Le droit de l'urbanisme , de la construction de l'environnement et de l'eau au liban 
[Texte imprimé] / Hyam Mallat. - Paris : . L.G.D.J, 1997. - 336 p. ; 22*15 cm. 
Bibliogr .:319 - 320. - ISBN 2802715305 

04/0014051, 04/0014052 

7267.  Mallet, éric  
Enfant handicapé et protection juridique [Texte imprimé] / éric Mallet. - Paris : 
LexisNexis, 2011. - 722 P. : ILL. ; 25 CM. 
ISBN 9782711015368 

04/0040287 

7268.  Mamdouh, Hakki  
Dictionnaire Des Termes Juridiques Et Commerciaux [Texte imprimé] =  قاموس

عربي -فرنسي : المصطلحات الحقوقیة والتجاریة   / Hakki Mamdouh. - Liban : Librairie du Liban 
Publishers, 2001. - 454 p. : ill. ; 25 cm. 
Index. Français - Arabe. - ISBN 9953102759 

D. 443-06/06, D. 443-06/01 

7269.  Marain, Gaétan  
Méthodologie et aspects formels de la recherche [Texte imprimé] : petit manuel à 
l'usage des juristes / Gaétan Marain. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 177 P. : ILL. ; 22 
Cm. 
ISBN 9782343076386 

43099 

7270.  Marais, Astrid  
Droit des personnes [Texte imprimé] / Astrid Marais. - Paris : édition Dalloz, 2012. - 
238 P. : ILL. ; 24 Cm. - (cours dalloz). 
Bibliographie: P - P.: 225 - 226. Index: P - P.: 227 - 234. - ISBN 9782247074297 

04/0031179, 04/0031180 

7271.  Marcel Gonthie  
Droit fiscal [Texte imprimé] / Alain BURLAUD; Nathalie Gonthier-Besacier; Marcel 
Gonthie. - Paris : Foucher, 2008. - 603 P. : ILL. ; 25 CM. - (DCG 4). 
ISBN 9782216106141 

04/0014791 

7272.  Marcellin, Yves  
Code du droit d'auteur,des droits voisins et des dessins et modeles [Texte imprimé] : 
Code annoté / Yves Marcellin. - Paris : Cedat, 1997. - 696 P. ; 18cm. - (le droit en 
poche). 
index : p. 683-695. - ISBN 2867490227 



04/0014580 

7273.  Marguénaud, Jean - Pierre  
La cour européenne des droits de l'homme [Texte imprimé] / Jean - Pierre 
Marguénaud. - 6 éme Ed. - Paris : Dalloz, [s.d]. - 200 P. : ILL. ; 17 Cm. - 
(Connaissance du Droit). 
Index: P .- P.: 189 - 194. - ISBN 9782247120062 

04/0037731 

7274.  Marie- Anne Frison- Roche.  
Droit et économie des contrats [Texte imprimé] / Christophe Jamin; Marie- Anne 
Frison- Roche., Emmanuel Sprinar. - Beyrouth : L.G.D.J., 2009. - 305 P. : ILL. ; 24 
Cm. - (Droit & économie). 
Index: P. - P.:293- 298. - ISBN 9782275031613 

04/0026797, 04/0026798 

7275.  Marie sabourin, jean  
Le Comité d'entreprise pour les nuls [Texte imprimé] : Comipredre le fonctionnement 
et les attributions du CE - Intégrert les nouvelles régles de transparence financiére - 
gérer sereinement et animer la CE / René Grison; jean Marie sabourin. - Paris : 
FIRST, 2015. - 300 P. : ILL. ; 22 CM. - (Avec les nuls,tout devient facile !). 
Index: p.p.:293-300. - ISBN 9782754071475 

04/0040292 

7276.  Marie, catherine  
Les Injonctions du juge [Texte imprimé] : Actes du 24 colloque des instituts d études 
judiciares des 23 et 24 mars 2007 / catherine Marie. - bruxelles : Bruylant, [s.d]. - 157 
P. : ill. ; 24 CM. 
bibliogr.:. - ISBN 9782802728276 

04/0035383, 04/0035384 

7277.  Markus, Jean - paul  
Code de la santé publique [Texte imprimé] : Jurisprudence intégralement refondue / 
Jean - paul Markus, Daniéle Cristol, Jérome Peigne. - ed.28. - Paris : Dalloz, 2014. - 
3644 P. : ill. ; 20 Cm. - (JURISPRUDENCE INTéGRALEMENT REFONDUE). 
tables alphabétique : p. - p.: 3613 - 3644. - ISBN 9782247137855 

04/0037705 

7278.  Marliére, Laurent  
Quel avocat pour le 21 ème Siècle? [Texte imprimé] / Laurent Marliére. - Bruxelles : 
Bruylant, 2001. - 384 P. : couv. ill. ; 24 cm. 
ISBN 2802714082 

04/0014272, 04/0014273 



7279.  Marly, Pierre- Grégoire  
Droit des assurances [Texte imprimé] / Pierre- Grégoire Marly. - Paris : Dalloz, 2013. 
- 312 P. : Ill. ; 21 Cm. - (Cours dalloz M1). 
Bibliographie: P. - P.: 293 - 296 Index: P. - P.:297 - 303. - ISBN 9782247109029 

04/0035695, 04/0035696 

7280.  Maroger,juliette morel  
Droit bancaire [Texte imprimé] / georges Decocq; yves Gérard; juliette morel 
Maroger. - paris : RB edition, 2010. - 384 p. : ill. ; 24 CM. - (Master banque). 
bibliogr.:. - ISBN 9782863255506 

04/0035321, 04/0035322 

7281.  Martens, Paul  
Les droits de la defense [Texte imprimé] / Paul Martens. - Paris. : Larcier, [s.d]. - 243 
P. : ILL. ; 24 Cm. - (Commission Universite Palais : Commission Universite Palais ; 
146). 
ISBN 9782804461799 

04/0035606, 04/0035607 

7282.  Martin, Raymond  
Deontologie de l'avocat [Texte imprimé] / Raymond Martin. - 5 ed. - Paris : Litec, 
1999. - 374 P. ; 21 cm. 
Bibliog : pp 353-357. - ISBN 2711131432 

04/0014483, 04/0014484 

7283.  Martineau, François  
Petit traité d'argumentation judiciaire [Texte imprimé] / François Martineau. - 4 Ed. - 
Paris : Dalloz, 2010. - 461 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Praxis Dalloz). 
Index: P. - P.:431- 461. - ISBN 9782247107308 

04/0027505, 04/0027506 

7284.  Martinez, Jean-Claud  
Droit budgétaire [Texte imprimé] : Budget de l'état budgets locaux , budget de la 
sécurité sociale , budget europien / Jean-Claud Martinez, Di Malta Pierre. - 3 ed. - 
Paris : Litec, 1999. - 998 P. ; 24 cm. 
ISBN 2711127230 

04/0014510 

7285.  Mathieu Guidére.  
La traduction juridique [Texte imprimé] : fondement et méthode. / Claude Bocquet; 
Mathieu Guidére. - 1Ed. - Bruxelles : Groupe De boeck S.a., 2008. - 122 P. : ILL. ; 24 
Cm. - (Traducto). 
Bibliorraphie: P. - P.: 113 - 119. - ISBN 9782804159283 



BOC 340/01, BOC 340/02 

7286.  Mathieu, Bertrand  
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux [Texte imprimé] / Bertrand 
Mathieu, Michel Verpeaux. - Paris : LGDJ, 2002. - X-791 p. ; 20 x 13 cm. - (Manuel). 
Bibliogr. Index. - ISBN 2275019286 

04/0014335, 04/0039155 

7287.  Mathieu, Marie - Laure  
Droit civil [Texte imprimé] : Les biens / Marie - Laure Mathieu. - 2 ème. . - Paris : 
Dalloz, 2010. - 398 P. : ill. ; 24 Cm. - (Sirey Université). 
ISBN 9782247089482 

04/0024292, 04/0024293 

7288.  Mathieu, Martial  
Droit naturel et droits de l'homme [Texte imprimé] : société d'histoire du droit 
journées internationales 2009 ( Grenoble- Vizille) / Martial Mathieu, Préf. Jean- 
Marie Carbasse. - Cedex : Press universitaires de grenoble, 2011. - 382 P. : ILL. ; 24 
Cm. 
ISBN 9782706116391 

04/0031347, 04/0031348 

7289.  Maurat, Pierre  
Droit de la famille [Texte imprimé] : mariage, divorce, concubinage... / Pierre Maurat. 
- 5 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 2010. - 1767 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Dalloz Action 2010 
/ 2011). 
Index: P - P.: 1713 - 1767. - ISBN 9782247086245 

04/0031474, 04/0031475 

7290.  mayaud,yves  
LA Responsabilité pénale des décideurs locaux [Texte imprimé] / yves mayaud. - 
france : Lamy, 2012. - 359 p. : ill. - (Lamy Axe Droit). 
index: p.p.:347- 351. - ISBN 9782721215628 

345 may.1 

7291.  Mayaux , luc  
Droit civil [Texte imprimé] : Les personnes : Cour et parcours / luc Mayaux. - paris : 
Ellipses, 1997. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Universités). 
I ndex : p -p .:201-208. - ISBN 272985715x 

04/0039165 

7292.  Mayer, Pierre  
Droit international privé [Texte imprimé] / Pierre Mayer, Vincent Heuzé. - 5 éd. - 



Paris : Montchrestien, 1994. - 784 p. ; 22 x 14 cm. - (Domat droit privé). 
Bibliogr. Index. - ISBN 2707613886 

04/0039130 

7293.  Mecum,vade  
Dire le droit et étre compris [Texte imprimé] : Comment rendre le language judiciare 
plus accessible :tome 2 pénal / vade Mecum. - Belgique. - [s.l] : Bruylant : [s.l] : 
creadif, 2010. - 186 p. : ill. ; 27 cm. 
bibliogr.:. - ISBN 9782802726401 

04/0035202, 04/0035203 

7294.  medjahed, Mohamed tayeb  
Contrat type des marchés publics [Texte imprimé] / Mohamed tayeb medjahed. - 
Algre : edition houma, 2007. - 226 p. : couv ill en coul. ; 23x16 Cm. 
ISBN 9789961668078 

04/0015191, 04/0015192 

7295.  medjahed, Mohamed tayeb  
Le droit de l'OMC & perspectives d'harmonisation du systéme algérien de défense 
commerciale [Texte imprimé] / Mohamed tayeb medjahed. - 2 Ed. - Alger : edition 
houma, 2008. - 309 P. : ILL. ; 24 Cm. 

04/0031305, 04/0031306 

7296.  Mélin, François  
Droit international privé [Texte imprimé] : Droit des conflits de juridictions , droit des 
conflits de lois , droit de la nationalité , condition des étrangers en france / François 
Mélin. - 4 Ed. - Paris : Gualino, 2010. - 255 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Mémentos LMD). 
ISBN 9782297013598 

04/0024138, 04/0024139 

7297.  Melleray, Fabrice  
Droit de la fonction publique [Texte imprimé] / Fabrice Melleray. - 2 Ed. - Paris : 
Economica, 2010. - 395 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Corpus droit public). 
ISBN 9782717858990 

04/0024189, 04/0024190 

7298.  Mentri, Messaoud  
L'Administration en question [Texte imprimé] : Reflexion sur les relations / Messaoud 
Mentri. - Alger : O.P.U, 1988. - 208 P. ; 24 cm. 
Bbliog . P-P196-202 

04/0014347, 04/0014348 



7299.  Merah , Ali  
Legal terminology [Texte imprimé] : مصطلحات قانونیة باإلنجلیزیة / Ali Merah. - Alger : 
office des publications universitaires, 2013. - 110 P. : ILL. ; 23 Cm. 
ISBN 9789961016404 

D04/423.27 /01, D04/423.27 /02 

7300.  Merle, Philippe  
Droit commercial. [Texte imprimé] : sociétés commerciales / Philippe Merle, Anne 
Fauchon. - 9 Ed. - Paris : édition Dalloz, 2003. - 899 P. : ILL. ; 21 Cm. - (Droit privé). 
ISBN 9782247054787 

04/0020842, 04/0035617 

7301.  Mérot, Christine  
Montage d'une opération immobilière privée [Texte imprimé] : Prospection fonciéère 
- études préalables et pré-opérationelles - montage juridique et financier... / Christine 
Mérot. - Antory : Editions le moniteur, 2015. - 299 P. : ILL. ; 27 Cm. - (méthodes). 
index: P. - P.: 283 -286. - ISBN 9782281130935 

43097 

7302.  Mestre, Jacques  
Droit spécial des sûrétés réelles [Texte imprimé] / Jacques Mestre, MARC Billiau 
Emmanue Putman. - Paris : L.G.D.J ; Beyrouth : Delta, 1995. - 968 p. ; 22 cm. 
Index p - p 900 - 937 

04/0014395, 04/0014396 

7303.  Mestre, Jacques  
Traité de droit civil [Texte imprimé] : droit commun des sûretés réells , théore 
générale / Jacques Mestre, Marc Billiau .. ( et al ) Emmanuel Putman. - Paris L.G.D.J 
: Delta ; Beyrouth : [s.n], 1995. - 520 p. ; 22 cm. 
Index p - p : 490 - 503 

04/0014536, 04/0014537 

7304.  Mialon, Marie- France  
Contrat de travail [Texte imprimé] : conclure - exécuter - rompre / Marie- France 
Mialon. - Paris : Ellipses édition marketing S.A, 2007. - 251 P. : ILL. ; 21 Cm. 
Bibliographie: P. - P.:245 - 246 Index: P. - P.:247- 251. - ISBN 9782729833305 

04/0024247, 04/0024248 

7305.  Michel Bruguière , Jean  
Les contrats de la propriété intellectuelle. [Texte imprimé] : La propriété intellectuelle 
autrement. / Jean Michel Bruguière. - Paris. : Dalloz., 2013. - 132 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(Thèmes commentaires.. CUEPI.). 
sans périodicité. - ISBN 9782247130344. - Numéro normalisé 6219471 



04/0035559, 04/0035560 

7306.  Michel Puéchavy, Frédéric Krenc, Pierre Lambert.  
Contentieux internationl des droits de l'homme et choix du forum [Texte imprimé] : 
les instances internationales de controle face au forum shopping / Jean- François 
Flauss; Michel Puéchavy, Frédéric Krenc, Pierre Lambert., Sébastien Touzé. - 
Bruxelles : édition Bruylant, 2012. - 139 P. : ILL. ; 24Cm. - (Droit et justice 97). 
++. - ISBN 9782802736301 

04/0031282, 04/0031283 

7307.  Michon, Jérome  
Les Concessions d'aménagement [Texte imprimé] : nouvelles régles de concurrence, 
nouvelles procédures de passation... / Jérome Michon. - 6 Ed. - Paris : Edition le 
moniteur, 2006. - 246 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Guides juridiques). 
Index: P. - P.: 233 - 236. - ISBN 9782281125412 

04/0020817 

7308.  Mikalef-Toudic, Véronique  
Droit des personnes et de la famille [Texte imprimé] / Véronique Mikalef-Toudic. - 
Bruxelles : Larcier, 2013. - 463 P. : Ill. ; 24 Cm. - (Métiers du droit. réparation aux 
concours et examens). 
Bibliographie: p. - p.:431 - 432 Index:p. - p.: 433 - 445. - ISBN 9782804462017 

04/0035668 

7309.  Milhat, Cédric  
L'acte administratif entre processus et procédures [Texte imprimé] / Cédric Milhat. - 
Paris : Papyrus, 2007. - 298 P. : ILL. ; 21 Cm. 
ISBN 9782876031746 

04/0024070, 04/0024071 

7310.  Milliot, Louis  
Introduction à l'etude du droit musulman [Texte imprimé] / Louis Milliot, Préf. 
François Paul Blanc. - 2. ed. - Paris : Ed Dalloz, 2001. - 670 P. : Couv.en Coul. ; 
24x16 cm. - (Bibliothèque dalloz). 
Indexs : p-p .615-635 Bibliog :p-p .637-661. - ISBN 2247044158 

04/0013932, 04/0013933 

7311.  ministère des finances  
Codes des impots [Texte imprimé] : code des impots directs et taxes assimiolées / 
Ministère des finances; ministère des finances. - Alger : Berti, 2003. - 790 p : couv en 
coul. ; 19x13 Cm. 
ISBN 9961690505 

04/0014094, 04/0014095 



7312.  Le Mire, Pieerre  
Droit de l' union européenne et politiques communes [Texte imprimé] / Pieerre Le 
Mire. - Paris : Daalloz, 2003. - 282 P ; 24 Cm. - (Mémontos). 
ISBN 2247053912 

04/0014303 

7313.  Monéger, Françoise  
Droit international privé [Texte imprimé] / Françoise Monéger. - Paris : Litec, 2001. - 
262 P. : couv en coul ; 24cm. - (Objectif droit). 
bibliog p: 241 Index p.p: 243 - 247. - ISBN 2711132641 

04/0014298, 04/0014299 

7314.  Monnier, Mireille  
L'urbanisme de protection [Texte imprimé] : un droit au service du patrimoine / 
Mireille Monnier. - Paris : Gualino éditeur : [s.l] : Lextenso éditions, 2013. - 206 P. : 
ILL. ; 22 Cm. - (Master : Master). 
Bibliographie :p - p.: 197 . index: p - p.: 199 - 202. - ISBN 9782297038690 

04/0035581, 04/0035582 

7315.  Monsérie - Bon, Marie -Héléne  
Droit des obligations [Texte imprimé] / Marie -Héléne Monsérie - Bon, Préf. Jérome 
Julien. - Paris : Ellipes, 2002. - 296 p. : ill. ; 19 cm. - (Tout le droit). 
ISBN 2729812709 

04/0016552, 04/0016553 

7316.  Montmerle, Jacques  
Passation et exeécution des marchés privés de travaux [Texte imprimé] / Jacques 
Montmerle, Marc Cabouche. Albert Caston; Michel Huet. Laurent de Gabrielli. - 5 
Ed. - Paris : édition Moniteur, 2006. - 597 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Analyse juridique). 
Index: P. - P.:575- 597. - ISBN 9782281125573 

04/0020856, 04/0020857 

7317.  Morand - Deville, Jacqueline  
Droit de l'urbanisme [Texte imprimé] / Jacqueline Morand - Deville. - 5 ed. - Paris : 
Dalloz, 2001. - 218 p. ; 24cm. - (Mémentos Dalloz- serie droit public ; sciences 
politi). 
Annexe p.p: 202 - 203 Index: p.p: 204 - 209. - ISBN 2247041477 

04/0014406, 04/0014407 

7318.  Morand- Deviller, Jacqueline  
Droit administratif [Texte imprimé] : cours - thémes de réflexion - commentaires 
d'arrets avec corrigés... / Jacqueline Morand- Deviller. - 12 Ed. - Paris : Montchrestien 
lextenso éditions, 2011. - 775 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Collection Cours). 
Bibliographie: p - p.: 761 - 762. Index: p - p.: 749 - 759. - ISBN 9782707617286 



04/0031197, 04/0031198 

7319.  Moreau- David, Jacqueline  
Histoire du droit [Texte imprimé] : 58 fiches pour réviser, plus de 400 QCM pour 
vous tester / Jacqueline Moreau- David, Anne- Sophie Chambost. - Vanves : édition 
Foucher, 2010. - 256 P. : ILL. ; 21 Cm. - (LMD collection fiches & QCM). 
Index: P. - P.:253- 256. - ISBN 9782216113170 

04/0027434, 04/0027435 

7320.  Moreno, Dominique  
Commerce et urbanisme entre liberté et régulation [Texte imprimé] / Dominique 
Moreno. - Paris : La documentation Française, 2008. - 154 P. : ILL. ; 18 Cm. - (Rue 
du commerce : Développer et entreprendre). 
ISBN 9782110073686 

04/0024371, 04/0024372 

7321.  Moréteau, Olivier  
Droit anglais des affaires [Texte imprimé] / Olivier Moréteau, André Tunc Stewart 
Newcombe. - 1. Ed. - Paris : Dalloz, Beyrouth. - 555 P. : ILL. ; 22 Cm. - (Précis Droit 
prévé). 
Index: P. - P.:533- 545. - ISBN 9782247039241 

04/0027547, 04/0027548 

7322.  Morin, Paul  
Annales corrigées commentées et actualisées 2000 DECF épreuve N.2 [Texte 
imprimé] : Relations juridiques de crédit , de travail et de contentieux / Paul Morin. - 
Paris : ESKA, 2000. - 178 P ; 24 Cm. - (Gestion). 
ISBN 2869118821 

04/0014376 

7323.  Mostefa Kara Borsali, Naima  
Institutions internationales [Texte imprimé] / Naima Mostefa Kara Borsali. - Alger : 
O.P.U, 1985. - 182 P. ; 27 x19cm. - (Collection le Cours des Juridiques). 
bibliogr . p p .:176 -180 

04/0013992, 04/0013993 

7324.  Mouriaux, René  
Le syndicalisme au défi du 21 e siécle [Texte imprimé] / René Mouriaux, Jean 
Magniadas. - Paris : édition syllepse, Espaces Marx. - 238 P. : ILL. ; 23 Cm. 
ISBN 9782849501771 

04/0024347, 04/0024348 

7325.  MULLER, Michèle  
Droit civil [Texte imprimé] / Michèle MULLER, jean -claude masclet. - 3 ème. - 



Vanves : Foucher, 2008. - 217 P ; 25 Cm. - (LMD Parcours juridiques). 
ISBN 9782216110612 

04/0014794, 04/0014795 

7326.  Munagorri, Rafael Encinas de.  
Introduction générale au droit [Texte imprimé] / Rafael Encinas de. Munagorri. - 3 
Ed. - Paris : Flammarion, 2011. - 381 P. : ILL. ; 17 Cm. 
ISBN 9782081258112 

04/0024143, 04/0024144 

7327.  muriel durrleman  
Dictionnaire de droit patrimonial de la famille [Texte imprimé] / jacque Charlin; 
william bross; muriel durrleman. - france : Ellipese, [s.d]. - P.494 : ILL. ; 22 CM. 
index alph .- dictionnaire - français. - Numéro normalisé 9782729837013 

D. 443-41/01, D. 443-41/02 

  خالد , رمول  .7328
دراسة مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[اإلطار القانوني و التنظیمي ألمالك الوقف في الجزائر 

, دار ھومة للطباعة و النشر: لجزائر ا -. خالد رمول/ مدعمة بأحدث النصوص القانونیة و اإلجتھادات القضائیة 
  .سم24; غالف ملون . : ص 232 -. 2004

 7822669961ك .م.د.ر -. 157-224: ? -?: ???????  153-156: ? -?: ???????????? 

372/01-347-1, 372/02-347-1 

  نغم حنا , رؤوف ننلیس  .7329
 - ماھیة رأس المال الشركة المساھمة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة المساھمة 

: الدار العلمیة الدولیة للنشر : عمان  -. نغم حنا رؤوف ننلیس......... / التعریف برأس المال الشركة المساھمة 
  .سم24; . ص182 -. 2002, دار الثقافة للنشر و التوزیع

 ???????????? :? . ? :.171 - 180 

423/01-346-1, 423/02-346-1 

  رؤوف، رباحي   .7330
, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. رباحي رؤوف] / نص مطبوع[اإللتزام الصرفي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و72 - . 2016/2015
 ???????????? :? .- ? :.68 - 69  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-09/01, M. 658-09/02 

  ستید ھام , رونالد  .7331
ستید ھام / دراسة معمقة في قوانین الوالیات المتحدة ] : نص مطبوع[القضاء الجنائي في التنظیمات الفیدرالیة 

 24; . إیض. : ص 495 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . المركز الثقافي للتعریب و الترجمة, رونالد
  .سم

 97757587074ك .م.د.ر -. ???? - ???? ?????  479-491: ? -?: ???????????? 

627/01-345-1, 627/02-345-1 



  روبحي ، سھام   .7332
. المدیة - . سھام روبحي; حدید سارة] / نص مطبوع. [حق اإلنسان في بیئة سلیمة ونظیفة في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 42 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-292/01 

  روبحي، دمحم   .7333
 - . دمحم روبحي; عادل بویوسفي] / نص مطبوع[آلیات مجلس األمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني 

قرص + سم  21× .سم 31; . و 52 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(رس جامعة الدكتور یحي فا: المدیة 
  .مضغوط

????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-24/01 

  رویبح ، یحي   .7334
. : المدیة - . یحي رویبح; ج موسىزكریا حا] / نص مطبوع[عقوبة العمل للنفع العام في ظل التشریع الجزائري 

قر ص . + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 78 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ?.63 - 69  ???????????? :? .- ? : .70 - 76  
 2020/2019) : معة المدیةجا(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-161/01, M. 345-161/02 

  رئیس الجمھوریة الجزائریة   .7335
اآللیة اإلفریقیة للتقییم من قبل  - التقریر المرحلي الثاني حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة 

جویلیة , )ن.د: (الجزائر  -. یةرئیس الجمھوریة الجزائر] / نص مطبوع[نقطة اإلرتكاز الوطنیة / النظراء 
 .سم 25; . إیض. : ص 494 -. 2012

91/01-340/P, 91/02-340/P 

  رویس، دمحم   .7336
 -. أحمد بن رویسي, دمحم رویس] / نص مطبوع[دعوى التعویض في الفقھ اإلسالمي والقضاء اإلداري الجزائري 

. + سم 30× .سم 21; . و 101 - . 2017/2016, )ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسی( جامعة یحي فارس . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.94 - 99.  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-255/01, M. 343-255/02 

  رویس، یاسین   .7337
كلیة الحقوق والعلوم  :المدیة الجزائر  -. یاسین رویس] / نص مطبوع[الجریمة السلبیة في التشریع الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و70 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :?.- ?.61-66  

 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-237/01 



7338.  Le Naèlou, Yves-simon  
Le jugement des offres dans les marchés publics [Texte imprimé] / Hervé Huguet; 
Yves-simon Le Naèlou. - Cedex : Territorial éditions, 2016. - 65 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(L'essentiel sur). 
ISBN 9782818611142 

43069 

  شارل , روسو  .7339
األھلیة للنشر و : بیروت  - . شكر هللا خلیفة; عبد المحسن سعد; شارل روسو] / نص مطبوع[ القانون الدولي العام

 .سم 25; . إیض. : ص392 -. 1987, التوزیع

2/01-341-1, 2/02-341-1 

  ھنري , روسیون  .7340
 - . 1.ط -. دمحم وطفھ, ھنري روسیون/  le conseil constitutionnel] = نص مطبوع[المجلس الدستوري 

 .سم24; . إیض. : ص168 - . 2001, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: لبنان 

166/01-342-1, 166/02-342-1 

  روكس، جان مارك   .7341
 Law of human] = نص مطبوع[قانون البیولوجیة البشریة مع ملحق بتقنین الصحة العامة الفرنسي 

biology  /دار الثقافة : عمان  -]. و آخرون...[, جان مارك روكس; یكورمیشیل بودوت ر; بیرنجیز السال
  .سم 24; . إیض. : ص280 -. 2014, للنشر و التوزیع

 9789957161538ك .م.د.ر - . 263-279.: ?-.?: ????? 

250/01-344-1, 250/02-344-1 

  رمیالوي ، راضیة   .7342
. : الجزائر -المدیة  - . راضیة رمیالوي/ نموذجا  الموثق] : نص مطبوع[المسؤولیة القانونیة للضابط العمومي 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 125 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .120 - 123  
 2022/2021) : ي فارسجامعة یح( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-487/01 

  رندة ، سوالمي   .7343
; أحمد مسعود سمیة] / نص مطبوع. [إجراءات الطعن اإلداري والقضائي في التشریع الوظیفي الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و 106 -. 2014/2015, ]ن.د. : [المدیة  -. سوالمي رندة
 ???????????? :? .- ? : .94 - 101  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-129/02, M. 343-129/01 

  رمیدي ، عائشة   .7344
عائشة ] / نص مطبوع[مخططات التعمیر كوسیلة قانونیة لتنظیم حركة البناء والتوسع العمراني في الجزائر 

× . سم 21; . إیض. : و 65 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و. : المدیة -. رمیدي
  .قرص مضغوط. + سم 31



 ????? :? .- ? : .53  - 54  ???????????? :? . - ? : .55  - 61  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-613/01, M. 346-613/02 

  رمضان ، دمحم أبو السعود   .7345
إبراھیم , دمحم أبو السعود رمضان; مصطفى الجمال. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [مصادر وأحكام اإللتزام

 .سم 24; . إیض. : ص 696 -. 2003, منشورات الحلبي. : بیروت -. سعد نبیل

322/01-346-1, 322/02-346-1 

  ود رمضان ،أبو السع  .7346
. : ص 439 -. 2004, .دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أبو السعود رمضان] / نص مطبوع[أحكام اإللتزام 

 .سم 24; . إیض

636/01-346-1, 636/02-346-1 

  رمضان الخطابي، عبد العزیز   .7347
زیز رمضان عبد الع/ دراسة في ضوء نظریة اإلختصاص ] : نص مطبوع[أسس القانون الدولي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 517 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. الخطابي
 9789773791214ك .م.د.ر - . 509 - 479.: ? -. ?: ????????????

1033/01-341-1, 1033/02-341-1 

  أبو السعود , رمضان  .7348
دار : اإلسكندریة  -. أبو السعود رمضان/ للحق  النظریة العامة] : نص مطبوع[شرح مقدمة القانون المدني 

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 542 -. 1999, المطبوعات الجامعیة

34/01-340-1, 34/02-340-1 

  مدحت , رمضان  .7349
یالت قانون اإلجراءات الجنائیة في ضوء تعد] : نص مطبوع[تدعیم قرینة البراءة في مرحلة جمع اإلستدالالت 

 24; . إیض. : ص 80 -. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . مدحت رمضان/ الفرنسیي 
  .سم

 9770434655ك .م.د.ر - .  76 - 73.: ? -. ?: ???????????? 

181/01-347-1, 181/02-347-1 

  مدحت عبد الحلیم , رمضان  .7350
. : القاھرة -. مدحت عبد الحلیم رمضان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ئیة للتجارة اإللیكترونیة الحمایة الجنا

  .سم 24; . ص 174 - . 2001, دار النھضة العربیة
 9770432814ك .م.د.ر - . 170 - 163.: ? -? : ???????????? 

397/01-345-1, 397/02-345-1 

  بوعبد هللا , رمضان  .7351
. 2008, دار الخلدونیة: الجزائر  -. بوعبد هللا رمضان] / نص مطبوع[الوكالة في التشریع الجزائري أحكام عقد 

  ).سلسلة قانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 208 -
 6110529961978ك .م.د.ر -. 199 -  198.? ? : ???????????? 



815/01-346-1, 815/02-346-1 

  سید محمود , رمضان  .7352
لسنة  19و قانون الضمان اإلجتماعي رقم  2002شرح قانون العمل وفقا آلخر التعدیالت لسنة  الوسیط في

سید محمود . / دراسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز و النقض] : نص مطبوع. [2001
  .سم 24; . إیض. : ص 572 -. 2006, دار الثقافة للنشر. : عمان -. 1.ط - . رمضان

 6096169957 ك.م.د.ر

63/01-344-1, 63/02-344-1 

  سید محمود , رمضان  .7353
دراسة مقارنة مع التطبیقات ] : نص مطبوع. [الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي

. : ص 570 -. 2010, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط - . سید محمود رمضان. / القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض
  .سم 24; . إیض

 9789957160968ك .م.د.ر

160/01-344-1, 160/02-344-1 

  عصام صادق , رمضان  .7354
دار النھضة : القاھرة  -. عصام صادق رمضان] / نص مطبوع[المعاھدات غیر المتكافئة في القانون الدولي 

  .سم24; . ص661 -. 1978, العربیة
???????:631? -638?. 

1-341-1192/01 

7355.  The national consulltative commission for the protection and promotion of 
human rights  
Annual Report 2011 [Texte imprimé] =  2011التقریر السنوي  / The national consulltative 
commission for the protection and promotion of human rights. - Algeria : The state of 
human rights, 2012. - 166 p. : ill. ; 22 cm. 
ISBN 9789931378020 
in : Annual Report 2011, 2012, ISBN 9789931378020 

74/01-340/P, 74/02-340/P 

  راویة ، شنوفي   .7356
جامعة . : المدیة -. شنوفي راویة] / نص مطبوع. [مبدأ توازن المیزانیة العامة في ظل تعدد اإلیرادات العامة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 82 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .71 - 74  ???????????? :? . - ? : .76 - 78  

 2015/2014. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-173/01, M. 343-173/02 

  رابح سیدھم، أحمد   .7357
; دمحم رفیق متیجي; محبوب إسالم بالطاھر] / نص مطبوع[ 03-10إستغالل األراضي الفالحیة في ظل القانون 

 30; . و 41 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة - . أحمد رابح سیدھم
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس :القانون العقاري : ل م د  -لیسانس



M. 346-313/01 

  رابحي ، أحمد   .7358
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - . أحمد رابحي] / نص مطبوع[اآللیات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان 

  .مضغوطقرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 121 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .107-115  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-145/01, M. 341-145/02 

  رابحي، أحسن   .7359
 267 -. 2013, دار الكتاب الحدیث:  القاھرة -. 1.ط - . أحسن رابحي] / نص مطبوع[األعمال القانونیة اإلداریة 

  .سم 25; . إیض. : ص
 9789773505080ك .م.د.ر - .  255 - 239.: ? -. ?: ????????????

497/01-342-1, 497/02-342-1 

  رایدة ، مازیغي   .7360
جامعة :  المدیة - . مازیغي رایدة] / نص مطبوع[الوظیفة الرقابیة والتشریعیة لمجلس األمة في الدتور الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 80 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .65 - 72  ??????? :? . - ? : .73 - 77  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-299/01, M. 343-299/02 

  شة رایس ، عائ  .7361
كلیة . : المدیة -. عائشة رایس; زھرة فراحي] / نص مطبوع[حمایة المستھلك اإللكتروني من الشروط التعسفیة 

قرص . + سم 31× . س 21; . إیض. : و 71 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .ضغوط

 ???????????? :? .- ? : .63 - 68  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : مال قانون األع: ل م د  -ماستر

M. 658-107/01, M. 658-107/02 

  رایس ، عبد القادر   .7362
 - المدیة  -. عبد القادر رایس] / نص مطبوع[النظام القانوني اللتزام البنك بالمحافظة على سریة الحسابات 

× .سم 21; . إیض. : و 157 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .143 - 152  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-140/01 

  مازن لیلو , راضى  .7363
دار : اإلسكندریة  - . مازن لیلو راضى] / نص مطبوع[نائیة في تمییز العقد اإلداري دور الشروط اإلستث

  .سم24; . إیض. : ص 168 -. 2002, المطبوعات
 ???????????? :? .- ? :.149 - 158. 

322/01-342-1, 322/02-342-1 



  مازن لیلو , راضى  .7364
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. مازن لیلو راضى] / مطبوعنص [العقود اإلداریة في القانون اللیبي والمقارن 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 23; . إیض. : ص 148 -. 2002, الجامعیة
???????????? :?- ? :137- 142 

26/01-342-1, 26/02-342-1 

  مازن لیلو , راضى  .7365
دار قندیل : عمان  -. 1.ط -. و راضىمازن لیل/ مجموعة دراسات ] : نص مطبوع[القانون الدولي الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2011, للنشر والتوزیع
 9789957251000ك .م.د.ر

663/01-341-1, 663/02-341-1 

  مازن لیلو , راضى  .7366
النظم البدیلة  -التطور الحدیث في مسؤولیة الدولة عن القوانین ] : نص مطبوع[دراسات في القانون اإلداري 

, دار قندیل للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. مازن لیلو راضى... / قیق العدالة والرقابة على أعمال اإلدارةلتح
  .سم 25; . إیض. : ص 372 -. 2011

 9789957250997ك .م.د.ر

423/01-342-1, 423/02-342-1 

  مازن لیلو , راضى  .7367
دار : عمان  -. 1.ط -. حیدر أدھم عبد الھادي, راضىمازن لیلو ] / نص مطبوع[المدخل لدراسة حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2009, قندیل للنشر والتوزیع
 9957250493ك .م.د.ر -. 400 - 335.: ? - ? : ???????

714/01-341-1, 714/02-341-1 

  مازن لیلو , راضى  .7368
 209 -. 2011, دار قندیل للنشر والتوزیع: مان ع - . 1.ط - . مازن لیلو راضى] / نص مطبوع[العقود اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789957250942ك .م.د.ر - . 209 - 201.: ? -? : ????????????

1138/01-346-1, 1138/02-346-1 

  مازن لیلوي , راضي  .7369
 - . ھاديحیدر أدھم عبد ال, مازن لیلوي راضي/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 382 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 ??????? : ? -  ? :317 - 378 

614/01-341-1, 614/02-341-1 

  مازن لیلور , راضي  .7370
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . مازن لیلور راضي] / نص مطبوع[الطاعة و حدودھا في الوظیفة العامة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2002, ةالجامعی
. ???????????? :? . - ? : .127 -138 . 

83/01-342-1, 83/02-342-1 



  دمحم صابون , راشد  .7371
: القاھرة  - . دمحم صابون راشد] / نص مطبوع[اإلفریقیة بعد الحرب الباردة  التنافس الفرنسي األمریكي في القارة

  .سم24; . ص238 - . 2011, دار النھضة العربیة
 2680104977ك .م.د.ر - . ?236.?-225.?:????????????

1-341-1241/01 

  راشد , راشد  .7372
 - . راشد راشد] / نص مطبوع. [الجزائرياألوراق التجاریة اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون التجاري 

  .سم22; . إیض. : ص436 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر
 996100745×ك .م.د.ر - . 436 - 427. : ? -. ?: ?????  406-409. : ? -. ?: ???????????? 

163/01-346-1, 163/02-346-1 

  عالء الدین , راشد  .7373
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع) : م.د( -. عالء الدین راشد] / نص مطبوع[رھاب المشكلة في تعریف اإل

 .سم 23; . إیض. : ص 137 -. 2006

250/01-341-1 

  راكن، فاطمة الزھراء   .7374
, ]ن.د: [المدیة  - . فاطمة الزھراء راكن] / نص مطبوع[تھیئة الثروة الغابیة الوطنیة في إطارالتنمیة المستدامة 

  .سم21×سم30; . و 157 - . 2012/2011
???????????? ???????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-195/01, M. 346-195/02 

  راقي، فاطمة الزھراء   .7375
] / نص مطبوع[التعدیالت المستحدثة  أحكام التوقیف للنظر في ظل التشریع الجزائري دراسة مقارنة في ظل

 - . 2022-2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -. فاطمة الزھراء راقي
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و194

????????????:?.- ?.169-178 .???????:?. - ?180-187.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-238/01, M. 345-238/02 

  راغب جبریل حمیس , راغب سكران  .7376
: اإلسكندریة  -. راغب جبریل حمیس راغب سكران] / نص مطبوع[الصراع بین حریة الفرد وسلطة الدولة 

  .سم 24; . إیض . :ص  716 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث
 ???????????? :? .- ? :.671 - 703 . 

358/01-342-1, 358/02-342-1 

  رافع، أمین   .7377
جامعة . : المدیة - . أمین رافع; مرزاق بوقرومي] / نص مطبوع[النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم30; . و 62 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 



M. 341-31/01 

  ربود، منال   .7378
كلیة : المدیة الجزائر  -. سارة ضواوي, منال ربود] / نص مطبوع[العقوبات التكمیلیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و62 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( السیاسیة الحقوق والعلوم 
  .مضغوط

????????????:? .- ?:.62-64  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-268/01, M. 345-268/02 

  ربوح، أمین   .7379
كلیة . : المدیة الجزائر - . أمین ربوح] / نص مطبوع[اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري  االجال في

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و78 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :70-74  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة  كلیة الحقوق: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-246/01 

  رباب، ملیاني   .7380
كلیة الحقوق والعلوم (جامعة یحي فارس : المدیة  - . ملیاني رباب] / نص مطبوع[ھیئات الرقابة التقنیة للبناء 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و88 - . 2016/2015, )السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.65 - 73  ???????????? :? .- ? :.75 - 83  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-451/01, M. 346-451/02 

  غسان , رباح  .7381
مع )  1998-03-26تاریخ  673القانون رقم ] : ( نص مطبوع[قانون المخدرات و المؤثرات العقلیة الجدید 

دار : بیروت  -. 1.ط -. مصطفى العوجي; غسان رباح/ تجار غیر المشروع دراسة مقارنة في اإلدمان و اإل
  .سم 25; . إیض. : ص 352 -. 1999, الخلود للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع

???????????? :. ?- ? :.286 - 288  ??????? : ? - ? :.293 - 345 

57/01-345-1, 57/02-345-1 

  غسان , رباح  .7382
دراسة مقارنة في ضوء أحكام ] : نص مطبوع[خالف للقانون أو المعرض لخطر اإلنحراف حقوق الحدث الم

 254 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت - . 2.ط -. غسان رباح/ إتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل 
  .سم 24; . إیض. : ص

 ??????? : ? - ? :.151 - 252 

261/01-345-1, 261/02-345-1 

  غسان , رباح  .7383
دراسة مقارنة حول جرائم األعمال و المؤسسات التجاریة المخالفات ] : نص مطبوع[قانون العقوبات اإلقتصادي 

منشورات الحلبي . : بیروت -. 2.ط -. غسان رباح/ المصرفیة و الضریبیة و الجمركیة و جمیع جرائم التجار 
 .سم 24; . إیض. : ص 406 -. 2004, الحقوقیة

262/01-345-1, 262/02-345-1 



  غسان , رباح  .7384
 -. 1.ط -. غسان رباح/ المبادئ ، الوسائل ] : نص مطبوع[قانون المستھلك الجدید و المالحقة مع دراسة مقارنة 

 .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2006, منشورا زین الحقوقیة: بیروت 

884/01-346-1, 884/02-346-1 

  غسان , رباح  .7385
مع دراسة مقارنة حول اإلدمان و اإلتجار ] : نص مطبوع. [في قضایا المخدرات و المؤثرات العقلیة  الوجیز

 24; . إیض. : ص 285 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة. : لبنان -. 01.ط -. غسان رباح. / غیر المشروع
  .سم
 9789953486246ك .م.د.ر

141/01-343-1, 141/02-343-1 

  ان غس, رباح  .7386
: بیروت  -. 1.ط -. غسان رباح/ دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة ] : نص مطبوع[الوجیز في عقوبة اإلعدام 
  .سم 24; . إیض. : ص 248 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة

 9789953486222ك .م.د.ر

726/01-345-1, 726/02-345-1 

  غسان , رباح  .7387
 -. غسان رباح/ دراسة مقارنة في التشریعات العربیة ] : نص مطبوع[رمیة الوجیز في العفو عن األعمال الج

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9789953486253ك .م.د.ر

724/01-345-1, 724/02-345-1 

  غسان , رباح  .7388
غسان ] / نص مطبوع[راسة مقارنة حول جرائم المعلوماتیة الوجیز في قضایا حمایة الملكیة الفكریة والفنیة مع د

  .سم 24; . إیض. : ص 192 - . 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط -. رباح
 9789953486215ك .م.د.ر

963/01-346-1, 963/02-346-1 

  غسان , رباح  .7389
بیروت  - . 1.ط -. غسان رباح/ دراسة مقارنة :  ]نص مطبوع[الوجیز في القانون الروماني والشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9789953486154ك .م.د.ر

175/01-340-1, 175/02-340-1 

  رباحي ، أسماء   .7390
لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا. : المدیة - . أسماء رباحي; صارة بابا علي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للبیئة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 91 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .79 - 86  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-199/01, M. 345-199/02 



  رباحي، مسعودة   .7391
, ]ن.د: [المدیة  -. مسعودة رباحي; جمیلة بوطیبة] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على الملكیة العقاریة 

  .سم21×سم30; . و 36 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-147/01, M. 346-147/02 

  رباعي، دمحم   .7392
: المدیة  - . دمحم رباعي; فوزي بن یحي] / نص مطبوع[سالمة القرارات اإلداریة كحتمیة قانونیة لمبدأ الشرعیة 

قرص . + سم30×.سم21; . و91 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.83 - 87  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-247/01, M. 343-247/02 

  ربح هللا ، دمحم   .7393
كلیة الحقوق . : المدیة - . دمحم ربح هللا; دمحم معدن] / نص مطبوع[السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة اإلنتخابات 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض . :و 66 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .60-63  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-444/01, M. 343-444/02 

  ربح هللا ، أحمد   .7394
كلیة : المدیة الجزائر  -. لیلي بن عبدي, أحمد ربح هللا/ ] نص مطبوع[جنحة عدم التبلیغ في قانون مكافحة الفساد 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و71 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ?: .63-67  
 2021-2022) : سجامعة یحي فار( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-285/01 

  ربیحي جمیلة   .7395
 54 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. ربیحي جمیلة; خدیجة صادمي] / نص مطبوع[اآلثار القانونیة للوقف 

  .سم 21×سم 30; . و
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-90/01, M. 346-90/02 

  . ربیحي، جمیلة  .7396
: المدیة  - . ربیحي. جمیلة; خدیجة صادمي] / نص مطبوع. [أسباب إكتساب الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 70 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: انون العقاري الق: ماستر 

M. 346-235/01, M. 346-235/02 



  عماد دمحم , ربیع  .7397
دار : عمان  - . 1.ط - . فتحي توفیق الفاعوري, عماد دمحم ربیع] / نص مطبوع[أصول علم اإلجرام و العقاب 

  .سم 25; . إیض. : ص 256 - . 2010, وائل للنشر والتوزیع
 9789957118525ك .م.د.ر - . 256 - 253:  ? -? : ???????????? 

749/01-345-1, 749/02-345-1 

  ربیع، سھام   .7398
كلیة : الجزائر  - . سعاد شریف, سھام ربیع] / نص مطبوع[ 05-18أحكام العقد اإللكتروني على ضوء القانون 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 88 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.81 - 87.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-70/01, M. 658-70/02 

  عیسى غسان , ربضي  .7399
. / دراسة مقارنة -وأمتعتھم  عن الضرر الواقع على األشخاص] : نص مطبوع. [مسؤولیة الناقل الجوي الدولي

  .سم 25; . إیض. : ص  256 - . 2008, دار الثقافیة. : عمان -. 01.ط - . عیسى غسان ربضي
 9957162705ك .م.د.ر - . 256 - 251.:? -? : ???????????? 

126/01-343-1, 126/02-343-1 

  عیسى غسان , ربضي  .7400
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. 1.ط - . عیسى غسان ربضي] / عنص مطبو[القواعد الخاصة بالتوقیع اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 302 -. 2009, التوزیع
 9957164348ك .م.د.ر -. 287-302: ? -?: ???????????? 

594/01-347-1, 594/02-347-1 

7401.  Neri , Kiara  
L'emploi de la force en mer. [Texte imprimé] / Kiara Neri. - Bruxelles. : Bruylant, 
2013. - 625 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Cahiers de droit international.). 
sans périodicité. - ISBN 9782802737377 

04/0035531, 04/0035532 

  ربعي ، عبد الفتاح أمین   .7402
 -. 1.ط -. بد الفتاح أمین ربعيع. / دراسة في القانون الجنائي] : نص مطبوع. [مالحقة مرتكبي جریمة التعذیب

  .سم 24; . إیض. : ص 295 -. 2014, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9789773791185ك .م.د.ر - . 289 - 285: ?  - ? : ??????? . 284 - 243: ?  -? : ???????????? 

891/01-345-1, 891/02-345-1 

7403.  Ngambi,joseph  
La Preuve dans le réglement des différends de l'organisation mondiale du commrerce 
[Texte imprimé] / joseph Ngambi, Préf. héléne ruiz fabri. - paris : Bruylant, 2010. - 
597 p. : ill. ; 24 cm. 
bibliogr.; 



04/0035178, 04/0035179 

  رحموني ، فاطمة الزھراء   .7404
الجزائر  - . فاطمة الزھراء رحموني; فوزیة بوھوش] / نص مطبوع[إثبات الجریمة الشرطة العلمیة ودورھا في 

 31× . سم 21; . إیض. : و 88 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : المدیة -
  .قرص مضغوط. + سم

 ??????? :? .- ? : .75 - 76  ???????????? :? . - ? : .77 - 82  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : م د مذكرة ل 

M. 345-123/01, M. 345-123/02 

  رحموني، ھاجر   .7405
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . أمینة بتیل, ھاجر رحموني] / نص مطبوع[جریمة التھریب الجمركي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 79 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
???????????? :? .-? :.72 - 76.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-319/01, M. 343-319/02 

  كمال , رحماوي  .7406
, دار ھومھ. : الجزائر -. 3.ط -. كمال رحماوي] / نص مطبوع. [يتأدیب الموظف العام في القانون الجزائر

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2006
 8679669961ك .م.د.ر -. 187-192: ? -?: ???????  195-209: ? -?: ???????????? 

90/01-344-1, 90/02-344-1 

  رحماني ، لیلى   .7407
كلیة . : المدیة - . لیلى رحماني; خدیجة بواللة] / نص مطبوع[واإلداریة التحكیم في ظل قانون اإلجراءات المدنیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 66 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57 - 62  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-442/01, M. 343-442/02 

  رحماني ، نسیمة   .7408
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. نسیمة رحماني; یمینة بومدین] / نص مطبوع[الالجىء البیئي في القانون الدولي 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 59 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-201/01 

  منصور , رحماني  .7409
, دار العلوم: الجزائر  -. منصور رحماني/ قضایا  -فقھ ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون الجنائي العام 

  .سم24; . ص 276 -. 2006
 1948059961ك .م.د.ر

545/01-345-1, 545/02-345-1 



  منصور , رحماني  .7410
أسباب إرتكاب الجریمة  - النظریات العلمیة  -العوامل اإلجرامیة ] : نص مطبوع[علم اإلجرام و السیاسة الجنائیة 

; غالف ملون . : ص 336 -. 2006, دار العلوم: الجزائر  - . منصور رحماني....... / السیاسة الجنائیة  -
  .سم24

 6978059961ك .م.د.ر -. 312-327: ? -?: ???????  330-334: ?-?: ???????????? 

554/01-345-1, 554/02-345-1 

  رحماني، نصیرة   .7411
 -. نصیرة رحماني; زھرة زھراوي/ المركزیة و الالمركزیة اإلداریة ] : نص مطبوع[أسالیب التنظیم اإلداري 

  .سم 21×.سم30; . و 92 -]. ت.د[, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
????????????:  

 )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-10/01, M. 343-10/02 

  رحماني، دلیلة   .7412
جامعة الدكتور : المدیة  - . یلة رحمانيدل] / نص مطبوع[المحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 .قرص مضغوط. + سم 30; . و 117 - . 2015/2014, یحیى فارس

M. 341-77/01, M. 341-77/02 

  رحماني،إیمان   .7413
: المدیة  - . إیمان رحماني; نسیمة لعیداني] / نص مطبوع[ 09/08:القضاء اإلستعجالي في ظل القانون رقم

  .القرص المضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 62 - . 2013/2012, )لیة الحقوقك(جامعة الدكتوریحي فارس
???????????? : ?????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-20/01 

  ریمة ، عماد   .7414
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . عماد ریمة; زروطة خدیجة] / نص مطبوع[اإلنھاء التعسفي لعالقة العمل 

  .سم 31× . سم 21; . و 68 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .61 - 65  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-263/01, M. 343-263/02 

  طارق عزت , رخا  .7415
. : ص 286 -. 2006, دار النھضة: القاھرة  - . طارق عزت رخا] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة المعاصرة 

  .سم24; . إیض
 97704491717ك .م.د.ر

407/01-341-1, 407/02-341-1 

  رحال ، عبیر   .7416
أمیرة ] / نص مطبوع[ 2020المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي والبیئي في ظل التعدیل الدستوري 

 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -. عبیر رحال; قطاف
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 62

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر



M. 343-517/01 

  جمال , رحال  .7417
; . و 131 -. 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. جمال رحال] / نص مطبوع. [فرد في القضاء الدولي مسؤولیة ال

  .سم 21×سم 30
???????????.  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون دولي : ماجستیر 

T. 341-16/05, T. 341-16/01 

  رحال، خدوجة   .7418
خدوجة ; مدینة بن معیشة] / نص مطبوع[أعمال الضبطیة القضائیة وقاضي التحقیق رقابة غرفة اإلتھام على 

× .سم 21; . و 82 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . رحال
  .قرص مضغوط. + سم30

???????????? :? .-? :.74 - 78.  
 2017/2016. : المدیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-27/01, M. 345-27/02 

  ریالي، ولید   .7419
: المدیة  - . ولید ریالي; أحمد العربي بن حورة] / نص مطبوع[سلطات القاضي اإلداري في توجیھ أوامر لإلدارة 

قرص . + سم30×.سم21; . و90 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

?? ?????????? :? .- ? :.83 - 87  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-251/01, M. 343-251/02 

  رحالي، حجیلة   .7420
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. حجیلة رحالي] / نص مطبوع[الوجیز في المنھجیة للعلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة 

  .سم 22 ;. إیض. : ص 88 -. 2015, الجامعیة
 9789961017951ك .م.د.ر - . 86 - 83.: ? -. ?: ????????????

147/01-001.4-1, 147/02-001.4-1 

  ریاض ، دمحم یخلف   .7421
دمحم ; بوجطو سھیلة; عبدادو سھام] / نص مطبوع. [الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بھا في ظل قانون الفساد

 21× سم  31; . و 50 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(تور یحي فارس جامعة الدك. : المدیة -. یخلف ریاض
  .قرص مضغوط. + سم

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-81/01 

  ریاض ، الحلبي   .7422
. : عمان - . ]و آخرون...[; الحلبي ریاض; شقیر فائق; علیان الشریف] / نص مطبوع. [مبادىء القانون التجاري

  .سم 24; . إیض. : ص 252 -. 2000, دار المیسرة للنشر والتوزیع
 6037069957ك .م.د.ر -. 252 - 251: ? - ???????????? ? 

2/01-346-1, 2/02-346-1 



  ریاض حنا ، منیر   .7423
میة و الفنیة األسالیب العل] : نص مطبوع[األدلة المادیة في اإلثبات من واقع الخبرة الفنیة للطب الشرعي 

, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط - . منیر ریاض حنا...... / المستخدمة في فحص و تحقیق األدلة
  .سم24; . إیض. : ص1023 -. 2015

 9789773791616ك .م.د.ر - .  964 - 961.: ? -. ?: ??????????? 

843/01-347-1, 843/02-347-1 

  عبد الفتاح محمود , ریاض  .7424
دار النھضة : القاھرة  - . عبد الفتاح محمود ریاض) / كشفھا وفحصھا] : (نص مطبوع[األدلة الجنائیة المادیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 680 -. 2000, العربیة
 9770429023ك .م.د.ر - . 674 - 671.: ? -? : ???????????? 

513/01-345-1, 513/02-345-1 

  ریاض، عبد الفتاح   .7425
عبد الفتاح / حجیة الصورة الفوتوغرافیة كدلیل مادي أمین ] : نص مطبوع[في البحوث الجنائیة التصویر 

  .سم 24; . ص 542 -). ت .د( , دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. ریاض
???????????? : ?- ? :.530 - 534. 

421/01-345-1 

7426.  Nicolas Molfessis.  
Droit international privé [Texte imprimé] / Bernard Audit; Nicolas Molfessis. - 4 Ed. - 
Paris : Ed. ECONOMICA, 2006. - 930 P. : ILL. ; 24 Cm. - (CORPUS DROIT 
PRIVé). 
Index: P. - P.: 901- 913. - ISBN 2717851860 

04/0020847 

  وفاء سید , رجب دمحم  .7427
. 2007, مطبعة العشرى) : م.د( - . وفاء سید رجب دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مستقبل القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 432 -
 ???????????? :? .- ? :.399 - 424.  

 2007: لسانس 

299/01-342-1, 299/02-342-1 

  رجب البشبیشي ، زاید أحمد   .7428
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقھ ] : نص مطبوع[أحكلم القسمة القضائیة وآثارھا في القانون المدني 

 25; . إیض. : ص 508 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . زاید أحمد رجب البشبیشي/ اإلسالمي 
  .سم

 9789777290319ك .م.د.ر - . 496 - 473. : ? -. ?: ???????????? 

932/01-347-1, 932/02-347-1 

  ود أحمد محم, رجب  .7429
 - . محمود أحمد رجب/ تنظیم و إختصاص القضاء اإلداري  -مبدأ الشرعیة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض: ص  184 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 
 4969404977ك .م.د.ر



210/01-342-1, 1-342-210/02 

7430.  Nihoul, Paul  
La Concurrence et le droit [Texte imprimé] / Paul Nihoul. - Paris : ed EMS, 2001. - 
304 P. ; 21cm. - (collection les essentiels de la gestion). 
Bibliog p-p : 283-285 Index p-p : 293-296 Glossurie p-p :287-292. - ISBN 
9912647576 

04/0014511, 04/0014512 

  ل رحیم ، كما  .7431
 2015, جامعة یحي فارس. : المدیة -. كمال رحیم] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة بین القانون والواقع 

  .سم 21× . سم 30; . و 159 - . 2016/ 
 ???????????? :? .- ? : .146 - 154  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-81/01, T. 341-81/02 

  رحیم ، كمال   .7432
 -. كمال رحیم] / نص مطبوع[تعزیز أحكام القانون الدولي اإلنساني في ظل النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 304 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
 ???????????? :?. - ? : .275 - 298  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-135/01, T. 341-135/02 

  حبیب هللا بن دمحم , رحیم التركستاني  .7433
إیتراك : القاھرة  - . 1.ط - . حبیب هللا بن دمحم رحیم التركستاني] / نص مطبوع[مستخلصات رسائل الماجستیر 

  .سم 24; . إیض. : ص 251 -. 2000, للطباعة و النشر و التوزیع
 9775723183ك .م.د.ر -. 251: ? ? : ???????????? 

9/01-001.4-1, 9/02-001.4-1 

  رحیم،خدیجة   .7434
لدكتور یحي جامعة ا: المدیة  -. خدیجة رحیم; عائشة بورباح] / نص مطبوع[إدالرة الملكیة المشتركة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 57 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-331/01 

  بیان یوسف , رجیب  .7435
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. 1.ط -. ن یوسف رجیببیا/ حقوق اإلمتیاز ] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 431 -. 2009, التوزیع
 9957164904ك .م.د.ر -. 411-431: ? -?: ???????????? 

567/01-347-1, 567/02-347-1 

  بیان یوسف , رجیب  .7436
/ عات الوضعیة والشریعة اإلسالمیة دراسة موازنة بین التشری] : نص مطبوع[دور الحیازة في الرھن الحیازي 



  .سم 24; . إیض. : ص 536 -. 2010, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط - . بیان یوسف رجیب
 9789957165765ك .م.د.ر - . 536 - 517.: ? -? : ????????????

1144/01-346-1, 1144/02-346-1 

  رحیش دمحم   .7437
. رحیش دمحم; یوسف حسیني] / نص مطبوع[ازعات المتعلقة بھ جزاءات اإلخالل بأحكام تسجیل العقارات و المن

  .سم21× .سم 30; . و 67 -. 2011 -2010, ]ن.د: [المدیة  -
???????????  

 2011 -2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-54/01, M. 346-54/02 

  سالم دمحم , ردیعان العزاوي  .7438
 -. 1.ط -. سالم دمحم ردیعان العزاوي] / نص مطبوع. [مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و االتفاقیات الدولیة

  .سم24; . إیض. : ص 400 -. 2008, دار الثقافة. : عمان
 9282169957ك .م.د.ر -. 393-397: ?-?: ???????????? 

116/01-343-1, 116/02-343-1 

  نورالدین , ریش  .7439
كلیة : الجزائر  -. نورالدین ریش] / نص مطبوع[إجراءات العفو الخاص وطریقة تنفیذه في القانون الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 50 - . 2019/2018, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
??????????? :? .-  :.47 - 49.  

 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  قانون جنائي وعلوم جنائیة: ل م د  -ماستر

M. 345-110/01, M. 345-110/02 

7440.  Nipoul, Paul  
Droit de la concurrence de l'UE 2013 [Texte imprimé] / Paul Nipoul, christophe 
Verdure. - 3 e édition. - Bruxelles : Groupe larcier., 2013. - 755 P. : ILL. ; 24 Cm. - 
(les codes thématique larcier : les codes thématique larcier). 
ISBN 9782804467104 

04/0035703, 04/0035704 

  عبد اللطیف السید , رسالن عودة  .7441
عبد اللطیف  . /دراسة مقانة] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإلستقالة بین القانون الوضعي و الشریعة اإلسالمیة

 - . سم 24; . إیض. : ص 530 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. السید رسالن عودة
 ).المكتبة القانونیة(

93/01-344-1 

  نبیلة إسماعیل , رسالن  .7442
دار الجامعة  :اإلسكندریة  -. نبیلة إسماعیل رسالن] / نص مطبوع[المسئولیة في مجال المعلوماتیة و الشبكات 

  .سم24; غالف ملون . : ص155 -. 2007, الجدیدة
 0251328977ك .م.د.ر -. 152 -  141.? ?: ???????????? 

425/01-346-1, 425/02-346-1 



  نبیلة إسماعیل , رسالن  .7443
, عة الجدیدةدار الجام: القاھرة  -. نبیلة إسماعیل رسالن] / نص مطبوع[التأمین في مجال المعلوماتیة و الشبكات 

  .سم24; غالف مصور . : ص 152ً -. 2006
 243328977ك .م.د.ر -. 150 -143: ?. ?: ???????????? 

781/01-346-1, 781/02-346-1 

  نبیلة إسماعیل , رسالن  .7444
, ةدار الجامعة الجدید: القاھرة  -. نبیلة إسماعیل رسالن] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة عن األضرار بالبیئة 

  .سم24; غالف ملون . : ص150 -. 2006
 9244328977ك .م.د.ر - . 154- 151:.? ? :  1???? ??? 147- 127:. ? . ?: ???????????? 

702/01-346-1, 702/02-346-1 

  نبیلة إسماعیل , رسالن  .7445
العربیة للنشر دار النھضة : القاھرة  -. نبیلة إسماعیل رسالن] / نص مطبوع[التأمین ضد أخطار التلوث 

  .سم24; غالف ملون . : ص 212 -. 2003, والتوزیع
 ???????????? :? .? :.201 - 209 

625/01-346-1, 625/02-346-1 

  رسول ، صفیة   .7446
جامعة الدكتور . : المدیة -. صفیة رسول; حمیدة شنوفي] / نص مطبوع. [األصناف القانونیة لألمالك الوطنیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 79 - . 2013/2012, )قكلیة الحقو(یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-298/01 

  رسول حمد ، ره نج   .7447
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. 1.ط -. ره نج رسول حمد] / نص مطبوع[المسئولیة المدنیة عن تلوث البیئة 

  .سم 25; . إیض. : ص 227 -. 2016, الجدیدة
 9789777292207ك .م.د.ر - . 224 - 211. : ? -. ?: ???????????? 

258/01-344-1, 258/02-344-1 

  رضوان ، بولعشب   .7448
 -. بولعشب رضوان] / نص مطبوع[اآللیات البدیلة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و99 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(دكتور یحي فارس جامعة ال: المدیة 
 ??????? : ? -  ? :64 - 89  ???????????? : ?-  ? :91 - 94  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-38/01, M. 346-338/02 

  إبراھیم , رضوان الجغبیر  .7449
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. إبراھیم رضوان الجغبیر] / مطبوع نص[بطالن حكم المحكم 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2009
 9957163914ك .م.د.ر - .  255 - 245.: ? -. ?: ???????????? 

213/01-347-1, 213/02-347-1 



  أبو زید , رضوان  .7450
, دار الفكر العربي: القاھرة  -. أبو زید رضوان] / نص مطبوع[األسس العامة في التحكیم التجاري الدولي 

  .سم24; . ص211 -. 1981
???????????? :?197-208?. 

1-341-1187/01 

  دمحم , رضوان  .7451
أفریقیا : الدار البیضاء  - . دمحم رضوان] / نص مطبوع[المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني والعدالة الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 406 -. 2010, الشرق
 9789981255593ك .م.د.ر - . 402 - 388.: ? -. ?: ????????????

644/01-341-1, 644/02-341-1 

  حسین عبد الحمید , رشوان  .7452
. 2006, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندریة  -. حسین عبد الحمید رشوان] / نص مطبوع[أصول البحث العلمي 

  .سم24; ر غالف مصو. : ص281 -
 ???????????? :? ? .265 -281 

23/01-001.4-1, 23/02-001.4-1 

  رفعت , رشوان  .7453
: القاھرة  -. رفعت رشوان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[رقابة القاضي الجنائي لمشروعیة القرار اإلداري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 210 - . 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 2482204977ك .م.د.ر

397/01-347-1 

  رفعت , رشوان  .7454
. 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. رفعت رشوان] / نص مطبوع[اإلرھاب البیئي في قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 157 -
 9773284441ك .م.د.ر -. 139-152: ? -?: ???????????? 

594/01-345-1, 594/02-345-1 

  رفعت , رشوان  .7455
 -. رفعت رشوان] / نص مطبوع[مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 185 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: االزاریطة  -. 01.ط
 4420328977ك .م.د.ر - .  186- 167.: ?  -. ?: ???????????? 

603/01-341-1, 603/02-341-1 

  فوقیھ حسن , رضوان  .7456
 -. 2008, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. فوقیھ حسن رضوان] / نص مطبوع[منھجیة البحث العلمي وتنظیمھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 192
 9773501809ك .م.د.ر - . 187-192. : ? -? : ???????????? 

93/01-001.4-1, 93/02-001.4-1 



  ، عصماني رضا   .7457
جامعة . : المدیة -. عصماني رضا; مخلوفي دمحم] / نص مطبوع[النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

قرص . + سم 21× . سم 30; . إیض. : و 56 - . 2016/2015, )كایة الحقوق والعلوم السیاسیة ( یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .51 - 52  
 2016/2015: المدیة : ومالیة إدارة : ماستر 

M. 343-200/01, M. 343-200/02 

  عبد السالم , رضا دمحم  .7458
دار الجامعة : القاھرة  -. عبد السالم رضا دمحم] / نص مطبوع[النظریة العامة للحراسة في القانون المدني 

  .سم24; غالف ملون . : ص 581 -. 2007, الجدیدة
 4224328977ك .م.د.ر -. 573 -551.:?. ?: ???????????? 

787/01-346-1, 787/02-346-1 

  عدي دمحم , رضا یونس  .7459
: بیروت  -. 1.ط -. عدي دمحم رضا یونس/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التدخل الھدام والقانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2010, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 9789953559179ك .م.د.ر - . 214 - 199 :?  -? : ???????????? 

670/01-341-1, 670/02-341-1 

  رضا راضي سعد، بشرى   .7460
بشرى / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[بدائل العقوبات السالبة للحریة وأثرھا في الحد من الخطورة اإلجرامیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2013, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. رضا راضي سعد
 9789957910730ك .م.د.ر - . 214 - 203.: ? -. ?: ????????????

938/01-345-1, 938/02-345-1 

  مصطفى أبو الغیط , رشا  .7461
المستندات الملحقة  -وصف البرامج  -برامج الحاسب اآللي ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة 

مصطفى أبو ). / أومبي -ویبو ( مؤلف والقانون النموذجي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة وفقا لقوانین حمایة ال
  .سم 24; . إیض. : ص 63 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . الغیط رشا

 9775946158ك .م.د.ر -. 61.: ? -? : ????????????

134/01-345-1, 134/02-345-1 

  ل رضا، جغال  .7462
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. جغالل رضا] / نص مطبوع[التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و77 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.74  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-475/01, M. 346-475/02 

  دمحم فؤاد , رشاد  .7463
 - . 1. ط -. دمحم فؤاد رشاد] / نص مطبوع[قواعد تفسیر المعاھدات في الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 555 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة 
 9773790439ك .م.د.ر -. 530-539: ?-?: ????????????



346/01-341-1, 346/02-341-1 

  رزایني، شافیة   .7464
المدیة  -. كریمة سلیماني, شافیة رزایني] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لقرینة البراءة في المجال اإلعالمي 

; . إیض. : و68 - . 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

???????????? :? .- ?: .61-65  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-277/01 

  نبیلة , رزاقي  .7465
 -. نبیلة رزاقي] / نص مطبوع[في التشریع الجزائري و المقارن ) المؤقت( التنظیم القانوني للحبس اإلحتیاطي 

  .سم 24; . إیض. : ص 399 -. ت.د, دار الجامعة الجدیدة:  اإلسطندریة
 9773284778ك .م.د.ر -. 390 - 371.:? ?: ???????????? 

640/01-345-1, 640/02-345-1 

  رستم السویلمیین ، صفاء محمود   .7466
مود رستم صفاء مح. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [دور مسؤولیة اإلدارة في تعزیز إحترام حقوق اإلنسان

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2013, دار وائل للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط -. السویلمیین
 9789957910273ك .م.د.ر - . 272 - 263: ?  -? : ???????????? 

545/01-342-1, 545/02-342-1 

  دمحم خالد جمال , رستم  .7467
 - الجرائم والحوادث البیئیة  - مقدمة في القوانین البیئیة :  ]نص مطبوع. [التنظیم القانوني في البیئة في العالم

 -. دمحم خالد جمال رستم/  the legal system of environment in the world... = الدراسات الخاصة
  .سم 24; . إیض. : ص 808 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط

 2064629953ك .م.د.ر - . 801-803: ? -? : ???????????? 

106/01-343-1, 106/02-343-1 

  رشید ، شمیشم   .7468
دراسة مقارنة بین ] : نص مطبوع[نظریة التعسف في إستعمال الحق وتطبیقاتھا على حق الملكیة العقاریة 

; . و161 -. 2002, .جامعة سعد دحلب. : البلیدة -. شمیشم رشید. / القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة 
  .سم31×.سم21

 ???????????? : ?-  ? :151 - 157  
 .2002. : البلیدة: قانون عقاري وزراعي : ماجستیر 

T. 346-07/01 

  رشید ، عبدون   .7469
 -. عبدون رشید; مبروك رمضان] / نص مطبوع. [جرد األمالك الوطنیة كآلیة لحمایتھا في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و 69 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة 
  .مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .57 - 62  ???????????? :? . - ? : .63 - 67  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-395/01, M. 346-395/02 



  صبا نعمان , رشید الویسي  .7470
 -. صبا نعمان رشید الویسي. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [إطار المشروعسلطة صاحب العمل اإلداریة في 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط
 9786144011669ك .م.د.ر - . 263 - 239.: ? - ? : ????????????. 238 - 233.: ? - ? : ???????

165/01-344-1, 165/02-344-1 

  رشید البرزنجي، أمید رشید   .7471
 - . أمید رشید رشید البرزنجي] / نص مطبوع[حمایة الطفل من اإلستغالل الجنسي في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 247 -. 2015, مكتبة الوفاء القانونیة: القاھرة 
 9777530675ك .م.د.ر -. 238 -219.: ?-.?: ????????????

1079/01-341-1, 1079/02-341-1 

  رشید الجمیلي، عبد الجبار   .7472
. عبد الجبار رشید الجمیلي] / نص مطبوع[جرائم اإلرھاب الدولي في ضوء إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 - . 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -
 9786144016428ك .م.د.ر -. 249-251.: ?-.?: ????????????

1065/01-341-1, 1065/02-341-1 

  رشید السنجاوي ، سلوان   .7473
, دار قندیل: عمان  - . 01.ط -. سلوان رشید السنجاوي] / نص مطبوع[التدخل اإلنساني في القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص224 -. 2011
 995725035Xك .م.د.ر - .  224 - 217. : ? -. ?: ??????????? 

791/01-341-1, 791/02-341-1 

  جوتیار دمحم , رشید صدیق  .7474
 The] = نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة عن إنتھاكات الشركات متعددة الجنسیة لحقوق اإلنسان 

International Responsibility For Multinational orporatios Violation Of Human Rights 
  .سم 25; . إیض. : ص 299 -. 2009, دیوان المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. جوتیار دمحم رشید صدیق/ 

 ???????????? : ?-  ?.275 - 296 

479/01-341-1, 479/02-341-1 

  دمحم السعید , رشدي  .7475
دراسة تحلیلیة وتأصیلیة لطبیعة العالقة بین المؤلف والناشر وكیفیة حمایة حقوق ] : نص مطبوع[عقد النشر 

, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم السعید رشدي" / اإلنترنیت "لملكیة الفكریة على شبكة المعلومات الدولیة ا
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 185 -. 2008

 9770404837ك .م.د.ر

984/01-346-1, 984/02-346-1 

  دمحم السعید , رشدي  .7476
الفرنسي : دراسة في القوانین ] : نص مطبوع" [لوك الفاحش و المقصودسوء الس" الخطأ غیر المغتفر 

. : ص 171 -. 2008, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. 02.ط -. دمحم السعید رشدي..... / والمصري والكویتي 
 .سم 24; . إیض

135/01-344-1, 135/02-344-1 



  رشیدة ، أمیر   .7477
جامعة الدكتور . : المدیة  -. أمیر رشیدة] / نص مطبوع. [التحفیزات الجبائیة الممنوحة لإلستثمار في الجزائر 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 67 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-139/01, M. 343-139/02 

  شیدة ، قمانة ر  .7478
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  - . قمانة رشیدة; الوجدي عائشة] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للشیك 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 70 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .66 - 68  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 658-17/01, M. 658-17/02 

  طارق صدیق , رشیدكھ ردي  .7479
طارق صدیق رشیدكھ / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . ردي
 9786144010983ك .م.د.ر - . 364 - 347: ?  - ?: ???????????? 

717/01-345-1, 717/02-345-1 

7480.  Nora , Benallègue - Chaouia  
Algérie mouvement ouvrier et quetion nationale 1919-1954 [Texte imprimé] / 
Benallègue - Chaouia Nora. - Alger : office des publications universitaires, 2010. - 
498 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9789961007846 

965 Ben./01, 965 Ben./02 

  رزق هللا ، دیانا   .7481
. : القاھرة -. 1.ط - . دیانا رزق هللا. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [المسؤولیة الجزائیة عن جرائم اإلعالم

  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة
 9789953578187ك .م.د.ر - . 290 - 281: ?  - ? : ???????????? . 280 - 213: ?  - ? : ??????? 

895/01-345-1, 895/02-345-1 

  فؤاد , رزق  .7482
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . إلیاس ناصیف; فؤاد رزق] / نص مطبوع[األحكام الجزائیة العامة 

 .سم 25; . إیض. : ص 427 -. 1998

18/01-345-1, 18/02-345-1 

  رزقي ، إیمان   .7483
. : المدیة -. إیمان رزقي; دمحم عبد الھادي بلحاج] / نص مطبوع[حمایة المستھلك في العقد التجاري اإللكتروني 

قرص . + سم31×.سم 21; . إیض. : و81 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

??????? ????? :? .- ? : .74 - 78  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر



M. 658-75/01, M. 658-75/02 

  رزقي ، حوریة   .7484
; خالديفاطمة الزھراء ] / نص مطبوع[النظام القانوني لتنفیذ القرارات القضائیة اإلداریة في مواجھة اإلدارة 

 67 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . حوریة رزقي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-520/01 

  زقي ، رانیة ر  .7485
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. رانیة رزقي; سمیرة غفایریة] / نص مطبوع[حقوق المالك المنتزعة ملكیتھ 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 62 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .55 - 59  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ري القانون العقا: ل م د  -ماستر

M. 346-620/01, M. 346-620/02 

  رزقي، غنیة   .7486
] / نص مطبوع[جریمة خیانة األمانة والجرائم المشابھة لھا في قانون العقوبات الجزائري والشریعة اإلسالمیة 

 94 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة  كلیة الحقوق: المدیة  - . سعدیة عالوي, غنیة رزقي
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و

???????????? :? .- ? :.83 - 90.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-95/01, M. 345-95/02 

7487.  Nouredine-safatian, Saida  
droit du travail [Texte imprimé] : relations individuelles / Saida Nouredine-safatian. - 
3 ed. - (S.L) : Enrick B.Editions, 2014. - 23 P. : ILL. ; 22 Cm. - (LEXIFICHE : 
LEXIFICHE). 
ISBN 9782356440570 

04/0040294 

  رقیة، قطفة   .7488
: المدیة  -. قطفة رقیة; علوي تونس] / نص مطبوع[یة الوقف العام في الشریعة اإلسالمیة والقانون آلیات حما

قرص . + سم30×.سم21; . و110 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.82 - 95  ???????????? :? .- ? :.100 - 105  
 2016/2015: المدیة : ون عقاري قان: ماستر 

M. 346-473/01, M. 346-473/02 

  رغمیت حمزة   .7489
. 2010/2011, ]ن.د: [المدیة  -. رغمیت حمزة; عبد الحفیظ خالدي] / نص مطبوع[منازعات التھیئة والتعمیر 

  .سم 21×سم 30; . و 59 -
????????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(فارس جامعة الدكتور یحي : القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-116/01, M. 346-116/02 

  رعد ، نزیھ   .7490
. ص192 -. 2013, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. نزیھ رعد] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة 

  .سم24; . إیض: 
 9786144231494ك .م.د.ر - .  171. : ?: ??????????? 

813/01-341-1, 813/02-341-1 

  نبیل الفاضل , رعد  .7491
المؤسسة : لبنان  - . نبیل الفاضل رعد/ بإتخاذ تدابیر حقیقیة إحتیاطیة ] : نص مطبوع[سلطة قاضي العجلة 

 .سم 25; مجلد . : ص 111 -. ت. د, الحدیثة للكتاب

696/01-347-1, 696/02-347-1 

  نبیل شدید الفاضل , رعد  .7492
. ص 96 -. 2003, المؤسسة الحدیثة: لبنان  -. 1.ط - . نبیل شدید الفاضل رعد] / نص مطبوع[ إستقاللیة القضاء

 .سم24; . إیض: 

317/01-342-1, 317/02-342-1 

  نزیھ , رعد  .7493
: لبنان  -. 02.ط -. نزیھ رعد/ المبادئ العامة و النظم السیاسیة ] : نص مطبوع[القانون الدستوري العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 300 -. 2008, ة للكتابالمؤسسة الحدیث
 ???????????? :? .- ? :.278 - 279 . 

387/01-342-1, 387/02-342-1 

7494.  nuyts,arnaud  
Droit international des affaires 2011-2012 [Texte imprimé] : Recueil de textes annotés 
/ rafaél Jafferali; vanessa Marquette; arnaud nuyts. - 4 éd. - bruxelles : Larcier, 2011. - 
719 P. : ill. ; 24COM. - (LES Codes thématiques larcier). 
Bibliogr.:. - ISBN 9782804449087 

04/0035226, 04/0035227 

  دمحم حسن , رفاعي العطار  .7495
 2004لسنة  15انون التوقیع اإللكتروني رقم دراسة مقارنة في ضوء ق] : نص مطبوع[البیع عبر شبكة األنترنت 

; غالف ملون ومصور . : ص 255 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. دمحم حسن رفاعي العطار/ 
  .سم24

 266328977ك و.م.د.ر - . 249 - 237:.? . ?: ???????????? 

803/01-346-1, 803/02-346-1 

  دمحم أحمد ,رفعت   .7496
, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. دمحم أحمد رفعت] / نص مطبوع[ة القانون الدولي لحقوق اإلنسان مقدمة لدراس

  .سم24; . ص107 -. 1980
 1032305977ك .م.د.ر

1-341-1199/01 



  إبراھیم , رفعت الجمال  .7497
: القاھرة  -. عت الجمالإبراھیم رف/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[إنعقاد البیع بوسائل اإلتصال الحدیثة 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص123 - . 2007, دار الفكر الجامعي
 ???????????? :? . ?.:117 - 122 

840/01-346-1, 840/02-346-1 

  دمحم عبد الوھاب , رفعت  .7498
. ص384 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم عبد الوھاب رفعت] / نص مطبوع[النظم السیاسیة 

 .سم 24; . إیض: 

239/01-342-1, 239/02-342-1 

  أحمد دمحم , رفعت  .7499
/ دراسة قانونیة تحلیلیة للجانب العضوي والوظیفي و التطبیقي للمنظمة العالمیة ] : نص مطبوع[األمم المتحدة 

  .سم24; . ص367 -. 1985, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. أحمد دمحم رفعت
 0017304977ك .م.د.ر

1-341-1219/01 

  دمحم رزق , رفعت  .7500
, دار الحقانیة: القاھرة  -. 1.ط - . دمحم رزق رفعت/ انقطاعھا  -موانعھا  -عوارضھا ] : نص مطبوع[األھلیة 
  .سم24; غالف ملون . : ص 190 -. 2006

 ???????????? : ?-  ? :178  ??????? : ?-  ? :167 - 177 

494/01-346-1, 494/02-346-1 

7501.  O .B .E. G.  
La Valeur ajoutée de l'avocat [Texte imprimé] / O .B .E. G. - belgeque : anthemis, 
2011. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (O B F G). 
bibliog.:. - ISBN 9782874553295 

04/0035170, 04/0035171 

م، لحام .س  .7502  
Political dictionary and international conference terms [Texte imprimé] : English - 
Franch - Arabic = Dictionnaire politique et termes des conferences internationales: 
anglais - français - arabe / م.لحام س , Préf. دار الكتب العلمیة: بیروت  -. فرح.أ , [s.d]. - P.598 : 
ill. ; 24 cm. 
index alph. 

D. 423-02/01, D. 423-02/02 

  طھ ، محمود أحمد   .7503
اإلجراءات التحضیریة للفصل في الدعوى : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات الجنائیة 

:  .ص424 -. 2013, دار شتات للنشر و التوزیع: دار الكتب القانونیة : مصر  -. محمود أحمد طھ/ الجنائیة 
  .سم24; . إیض

 9789773863452ك .م.د.ر

964.2/01-345-1, 964.2/02-345-1 



  طھ ، محمود أحمد   .7504
محمود / جرائم اإلعتداء على األشخاص : الجزء الثاني: القسم الخاص] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

. إیض. : ص 335 -]. ت.د[, رمجیاتدار شتات للنشر و الب: اإلمارات ; دارالكتب القانونیة : مصر  -. أحمد طھ
  ).الموسوعة الفقھیة و القضائیة( -. سم 24; 
 9789773865085ك .م.د.ر

1004.2/01-345-1, 1004.2/02-345-1 

  محمود أحمد , طھ  .7505
, منشأة المعارف. : االسكندیة -. محمود أحمد طھ] / نص مطبوع[اإلرتباط وأثره الموضوعي واإلجرائي 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2003
???????????? : ?- ? :.174 - 181. 

150/01-345-1, 150/02-345-1 

  محمود أحمد , طھ  .7506
, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . محمود أحمد طھ] / نص مطبوع[مبدأ تقید الدعوى بحدود الدعوى الجنائیة 

  ).انونیةالكتب الق( - . سم 24; . ص 308 -. 2003
 9770433071ك .م.د.ر - . 304 - 297.: ? -? : ????????????

234/01-345-1, 234/02-345-1 

  محمود أحمد , طھ  .7507
منشأة . : اإلسكندریة -. محمود أحمد طھ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للعالقة الزوجیة 

  ).انونیةالكتب الق( -. سم 24; . ص 490 -. 2008, المعارف
 ???????????? : ?- ? :.477 - 490. 

390/01-345-1, 390/02-345-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7508
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع. [التوحید الدولى للقانون البحرى

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2007
 9773480942ك .م.د.ر -. 283- 145: ? - ?: ??????? 

63/01-343-1, 63/02-343-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7509
 -النقل البحري  -أشخاص المالحة البحریة  - دراسة مقارنة ، السفینة ] : نص مطبوع. [أساسیات القانون البحري

 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1ط  -. مصطفى كمال طھ.... / الضمان -الحوادث البحریة 
  .سم24; . إیض. : ص 520

 ????????????:484 -488 

57/01-343-1, 57/02-343-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7510
 -إیجار السفینة و النقل البحري  -أشخاص المالحة البحریة  -السفینة  -مقدمة ] : نص مطبوع. [القانون البحري

 516 -. 1998, دار الجامعة الجدیدة. : كندریةاإلس -. مصطفى كمال طھ. / التأمین البحري -الحوادث البحریة 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

 ? ???? :499  ???????????? : ?-  ? :501-504 



5/01-343-1, 5/02-343-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7511
 -. 2007, الجامعيدار الفكر . : اإلسكندریة -. 1.ط -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع. [القانون البحري

  .سم24; . إیض. : ص 560
 9025379977ك .م.د.ر

107/01-343-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7512
. / شركات األموال - شركات األشخاص  - األحكام العامة في الشركات ] : نص مطبوع. [الشركات التجاریة
سلسلة ( -. سم 24; . یضإ. : ص 412 -. 1997, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. مصطفى كمال طھ

 ).المكتبة القانونیة

30/01-346-1, 30/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7513
. 1997, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع. [األوراق التجاریة و اإلفالس

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 507 -
 9775394252ك .م.د.ر - . 497 - 495. : ? -. ?: ???????????? 

51/01-346-1, 51/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7514
مصطفى / عملیات البنوك  -العقود التجاریة  -اإلفالس  - األوراق التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 .سم24; . ص708 -. 2001, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. كمال طھ

465/01-346-1, 465/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7515
; . ص247 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع[العقود التجاریة 

 .سم25

428/01-346-1, 428/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7516
مصطفى / اإلفالس  -عملیات البنوك  -ة العقود التجاری - األوراق التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 774 - . 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. كمال طھ

585/01-346-1, 585/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7517
; . ص164 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع[عملیات البنوك 

 .سم24

427/01-346-1, 427/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7518
. : بیروت - . مصطفى كمال طھ. / األوراق التجاریة واإلفالس] : نص مطبوع. [أصول القانون التجاري



  ).مكتبة القانون( - . سم24; . إیض. : ص 634 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة
 995346216xك .م.د.ر

56/01-346-1, 56/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7519
منشورات الحلبي : لبنان  -. مصطفى كمال طھ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أساسیات القانون التجاري 

  .سم24; مجلد . : ص 744 -. 2006, الحقوقیة
 6664629953ك .م.د.ر

657/01-346-1, 657/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7520
النقود  -.الشیك -السند اإلذنى  -الكمبیالة ] : نص مطبوع[التجاریة ووسائل الدفع اإللكترونیة الحدیثة األوراق 

دار الفكر : اإلسكندریة  -. وائل أنور بندق, مصطفى كمال طھ/ األوراق التجاریة اإللكترونیة  -اإللكترونیة 
  .سم24; . إیض. : ص 398 -. 2005, الجامعي

 ??????? :? .- ?: . 360 - 383 . 

654/01-346-1, 654/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7521
. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع. [1999لسنة  17األوراق التجاریة واإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة رقم

 .سم24; . إیض. : ص578 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -

52/01-346-1, 52/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7522
مصطفى ] / نص مطبوع. [1999لسنة  17العقود التجاریة و عملیات البنوك وفقا لقانون التجارة الجدید رقم 

 .سم 24; . إیض. : ص 412 - . 2002, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. كمال طھ

347/01-346-1, 347/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7523
األحكام العامة في الشركات ـ شركات األشخاص ـ شركات األموال ـ أنواع ] : نص مطبوع. [لتجاریةالشركات ا

; . إیض. : ص 467 -. 1998, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. مصطفى كمال طھ. / خاصة من الشركات
 .سم 24

29/01-346-1, 29/02-346-1 

  مصطفى كمال , طھ  .7524
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع[انون التجاري والبحري النظریة العامة للق

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الحدیثة( -. سم 24; . إیض. : ص 559 -). ت.د(, الجامعیة

1010/01-346-1, 1010/02-346-1 

  جبار صابر , طھ  .7525
 - . جبار صابر طھ/ بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي :  ]نص مطبوع[النظریة العامة لحقوق اإلنسان 

  .سم 25; . مجلد. : ص 304 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9789953524191ك .م.د.ر - . 298 - 273.: ? -. ?: ????????????



650/01-341-1, 650/02-341-1 

  طھ عبد المولى , طھ  .7526
. طھ عبد المولى طھ. / في ضوء الفقھ وقضاء النقض الحدیث] : نص مطبوع. [األضرار الجسدیةالتعویض عن 

  .سم25; . إیض. : ص 547 -. 2002, دار الكتب القانونیة. : القاھرة -
 ???????????? :? ? :501-538 

20/01-344-1, 20/02-344-1 

  طھ، محمود أحمد   .7527
. محمود أحمد طھ/ الدعاوي الناشئة عن الجریمة : الجزء األول ] : مطبوعنص [شرح قانون اإلجراءات الجنائیة 

 24; . إیض. : ص 400 -. 2013, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -
  .سم
 9789773863452ك .م.د.ر

964.1/01-345-1, 964.1/02-345-1 

  طھ، محمود أحمد   .7528
 - . محمود أحمد طھ/ الفصل في الدعوى الجنائیة : الجزء الثالث] : نص مطبوع[اإلجراءات الجنائیة شرح قانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 831 -. 2013, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر 
 9789773863452ك .م.د.ر

964.3/01-345-1, 964.3/02-345-1 

  د أحمد طھ، محمو  .7529
/ جرائم اإلعتداء على المصلحة العامة : الجزء األول : القسم الخاص] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

. ص 499 -. 2014, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -. محمود أحمد طھ
  ).الموسوعة الفقھیة و القضائیة( - . سم 24; . إیض: 
 9789773865085ك .م.د.ر

1004.1/01-345-1, 1004.1/02-345-1 

  طھ، محمود أحمد   .7530
محمود أحمد / جرائم اإلعتداء على األموال : الجزء الثالث : القسم الخاص] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

; . إیض. : ص 579 -]. ت.د[, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -. طھ
  .سم 24

 9789773865085ك .م.د.ر

1004.3/01-345-1, 1004.3/02-345-1 

  طھ، محمود أحمد   .7531
دار الفكر و : المنصورة  -. محمود أحمد طھ/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للعالقة الزوجیة 

  .سم24; . إیض. : ص492 -. 2015, القانون
 9789777470261ك .م.د.ر - .  489- 473. : ? - .?: ???????????? 

1047/01-345-1, 1047/02-345-1 

  طھ، مصطفى كمال   .7532
مكتبة : اإلسكندریة  - . 1.ط -. مصطفى كمال طھ] / نص مطبوع[أساسیات القانون التجاري والقانون البحري 



  .سم 24; . إیض. : ص 555 -. 2010, الوفاء القانونیة
 9789773277373ك .م.د.ر

1229/01-346-1, 1229/02-346-1 

  طھ، مصطفى كمال   .7533
 -النقل البحري  -أشخاص المالحة البحریة  - السفینة ) دراسة مقارنة] : (نص مطبوع[أساسیات القانون البحري 

منشورات الحلبي : بیروت  -. 2.ط -. مصطفى كمال طھ/ البحري ) التأمین( الضمان  -الحوادث البحریة 
  .سم 24; . إیض. : ص 519 -. 2012, یةالحقوق

 9953462720ك .م.د.ر - . 488 - 484.: ? -. ?: ????????????

215/01-343-1, 215/02-343-1 

  سلمان ، السعید   .7534
 - . السعید سلمان; عبد الصمد ونوغي دمحم] / نص مطبوع[الرقابة التقنیة على المباني في التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 84 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(حقوق والعلوم السیاسیة كلیة ال. : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .73 - 81  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-616/01, M. 346-616/02 

  ، حبیبة  سلمان  .7535
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . حبیبة سلمان] / نص مطبوع[آلیات الرقابة على شركة المساھمة الداخلیة والخارجیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 88 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .79 - 84  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : م د ل  -ماستر

M. 658-119/01 

  سلمان ، سمیر داود   .7536
ال جریمة و ال (التعریف بمبدأ الشرعیة : دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[مدى دستوریة جریمة االتفاق الجنائي 

 -. 2014, المركز القومي لإلصدارت القانونیة: القاھرة  -. اود سلمانسمیر د) ........... / عقوبة إال بنص
  .سم24; . إیض. : ص222

 9789776223936ك .م.د.ر - .  214- 194. : ? -. ?: ???????????? 

971/01-345-1, 971/02-345-1 

  سلمان ، سعاد   .7537
 - . سعاد سلمان; بشرى عبدي] / مطبوعنص [دور ھیئات الرقابة المالیة في الرقابة على الصفقات العمومیة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 75 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .66 - 72  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-441/01, M. 343-441/02 

  سلمان ، قصي   .7538
 -. 2012, منشورات جامعة جیھان الخاصة: أربیل  -. 1.ط - . قصي سلمان] / نص مطبوع[الحقوق العینیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 348
 9786589097976ك .م.د.ر - . 344 - 339. : ? -. ?: ???????????? 

1345/01-346-1, 1345/02-346-1 

  شمالل ، علي   .7539
: الجزائر  -. علي شمالل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة 

  .سم 24; . إیض:  2009 -. 2009, دار ھومة
 9789961653395ك .م.د.ر

981/01-347-1, 981/02-347-1 

  نصر , سلمان  .7540
: الجزائر  -. نصر سلمان/ دراسة مقارنة مع قانون األسرة ] : نص مطبوع[اإلسالمیة  أحكام الطالق في الشریعة

  .سم24; . ص 224 -. 2003, دار السالم
 6001909947ك .م.د.ر

772/01-346-1, 772/02-346-1 

  سلمان، نورة   .7541
. : المدیة -. ماننورة سل; صبرینة مصابحیة] / نص مطبوع[جرائم حرب فرنسا في الجزائر إبان اإلحتالل 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم 30; . و 58 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-37/01 

  سلمان، مریم   .7542
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  -. مریم سلمان] / نص مطبوع[ري النظام القانوني لتنفیذ العقد اإلدا

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و102 -. 2017/2016, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.92 - 94  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-279/01, M. 343-279/02 

  شمالل، علي   .7543
نسخة : التحقیق والمحاكمة: الكتاب الثاني] : نص مطبوع[مستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ال

 -. علي شمالل.... / التحقیق اإلبتدائي والسلطة المختصة بھ وعالقتھا بسلطة اإلتھام: 2017معدلة ومنقحة 
  .سم 22; . یضإ. : ص 271 -. 2016, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر 

 9789931032014ك .م.د.ر

1006.2/01-347-1, 1006.2/02-347-1 

  شمالل، علي   .7544
الضبطیة : اإلستدالل واإلتھام: الكتاب األول] : نص مطبوع[المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 

دار ھومة للطباعة والنشر : ائر الجز -. علي شمالل.... / الحفظ والوساطة -القضائیة وإجراءات اإلستدالل 
  .سم 23; . یض]إ. : ص 221 -. 2016, والتوزیع

 9789931031994ك .م.د.ر

1006.1/01-347-1, 1006.1/02-347-1 



  سھالوي ، حفیظة   .7545
, ]ن.د: [المدیة  - . حفیظة سھالوي] / نص مطبوع[دور الجبایة العقاریة في تمویل الجماعات المحلیة 

  .سم 21×.سم 30; . و 137 - . 2012/2011
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-160/01, M. 346-160/02 

  سھالوي ، حفیظة   .7546
) الجزائر واألردن أنموذجا ( أثر اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة على التشریع الجنائي الوطني 

 21× . سم 30; . و 276 -. 2016/  2015, جامعة یحي فارس. : المدیة -. حفیظة سھالوي] / نص مطبوع[
  .سم

 ???????????? :? .- ? : .249 - 273  
 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : ولي القانون الد: ماجستیر 

TA 341-77/01, TA 341-77/02 

  سھالوي ، حفیظة   .7547
] / نص مطبوع[اإلتجار غیر المشروع باألسلحة الصغیرة والخفیفة بین المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة 

; . إیض. : و 466 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. حفیظة سھالوي
  .سم 31×.سم 21

 ???????????? :? .- ? : .420 - 459  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د دكتوراه  -

T. 341-133/01, T. 341-133/02 

  سلمة ، بوتومي   .7548
جامعة : المدیة  -. بوتومي سلمة; طاھري أدمحم] / نص مطبوع[نوني لجریمة إساءة إستغالل الوظیفة البناء القا

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 79 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .68 - 74  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-220/01, M. 343-220/02 

  سلھب، سامي   .7549
. 1. ط -. سامي سلھب; عبد هللا األشعل/ آفاق و تحدیات : الجزء الثالث] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض. : ص 279 -. 2005, منشورات الحلبي: بیروت  -
. 

154.3/01-341-1, 154.3/02-341-1 

  وم،عبد الرزاق سم  .7550
زینب یوسف ; كریمة قرنوز] / نص مطبوع[الھیئات اإلستشاریة و دورھا في تسییر المسار المھني للموظف 

. : و44 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. عبد الرزاق سموم; السعیدي
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة  :لیسانس 

M. 343-40/01 



  زنودة ، ھبة   .7551
. : الجزائر -. ھبة زنودة; أمینة الدق] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة لحمایة المستھلك من المنتوج المستورد 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 102 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .94 - 98  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-53/01, M. 658-53/02 

  إمیل فھمي , شنودة  .7552
عصام توفیق , سامح جمیل عبد الرحیم, إمیل فھمي شنودة/ الفلسفة و الواقع ] : نص مطبوع[تعلیم حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 350 - ]. ت.د[, المكتبة العصریة للنشر و التوزیع: مصر  -. 01.ط -. قمر
 9774101200ك .م.د.ر -.  349 -  346.:?  -. ?: ??????? .  341- 328.: ?  -. ?: ???????????? 

553/01-341-1, 553/02-341-1 

  سلیم , صمودي  .7553
سلیم / دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

  .سم 24; . إیض. : ص 80 - . 2006, دار الھدى للنشر و التوزیع: الجزائر  - . صمودي
 9961608283ك .م.د.ر - . 76 - 73: ?  -? : ???????????? 

660/01-345-1, 660/02-345-1 

  زموري ، عماد   .7554
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عماد زموري] / نص مطبوع[مبدأقرینة البراءة في المادة الجزائیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 111 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجنائي  القانون: ل م د  -ماستر

M. 345-142/01, M. 345-142/02 

  زموري ، فؤاد   .7555
 - . فؤاد زموري; جمال الدین مسنادي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للدین اإلسالمي في التشریع الجزائري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 -. 2020/2019, )امعة المدیةج(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .65 - 73  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-163/01, M. 345-163/02 

  زنوش ، طاوس   .7556
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . طاوس زنوش/  Location vente] = نص مطبوع[البیع باإلیجار 

  .سم 24; . إیض. : ص 285 -. 2016
 9789961018590ك .م.د.ر - . 278 - 265. : ? -. ?: ???????????? 

1540/01-346-1, 1540/02-346-1 

  . سنوس، علي  .7557
: المدیة  -. سنوس. علي; بوشھیر. شرف الدین] / نص مطبوع. [الخاصةالقیود الواردة على حق الملكیة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21 0×.سم 31; . و 86 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 



????????????.  
 2013/2012. : المدیة: ماستر 

M. 346-239/01, M. 346-239/02 

  سلوغة ، سلیم   .7558
. سلیم سلوغة; دمحم المرسوم میسومي] / نص مطبوع[ 2020ر األول في ظل التعدیل الدستوريصالحیات الوزی

. + سم31×.سم 21; . إیض. : و 64 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .53 - 57  
 2021/2020) : جامعة المدیة(لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ك: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-449/01, M. 343-449/02 

  شنوف ، العید   .7559
, 1-جامعة الجزائر: الجزائر  -. العید شنوف] / نص مطبوع[الحقوق األدبیة و الفنیة لألشخاص المعنویة 

  .سم 30; . و 306 - . 2012/2011
?????? :?????? ???  
 2012/2011: الجزائر  -1-جامعة الجزائر : القانون المدني : دكتوراه 

T. 346-16/01, T. 346-16/02 

  شنوفي، زبیدة   .7560
. : المدیة - . ھند كناي, زبیدة شنوفي] / نص مطبوع[استقاللیة القضاء اإلداري كوسیلة لحمایة الحقوق والحریات 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 66 -. 2018/207, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.59 - 62.  
 2018/207) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-316/01, M. 343-316/02 

  سلمى ، مصلى   .7561
: المدیة  - . مصلى سلمى; مزاري ملیكة] / نص مطبوع[العقاریة دور البنوك في تمویل المشاریع اإلستثماریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و63 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :57 - 60  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-353/01, M. 346-353/02 

  ، تومي  سلمى  .7562
: المدیة  - . تومي سلمى; بن عمو بدریة] / نص مطبوع[إجراءات عزل الموظف في قانون الوظیف العمومي 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 66 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .52 - 58  ???????????? :? . - ? : .60 - 63  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-300/01, M. 343-300/02 

  سلمى، بودالل   .7563
جامعة : المدیة  -. بودالل سلمى] / نص مطبوع[ 15 - 08المنازعات المتعلقة برخصة البناء في إطار القانون 



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و87 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? : ? -  ? :1 - 8  ???????????? : ? -  ? :83  - 87  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-337/01, M. 346-337/02 

  سھام ، حمیدي   .7564
كلیة (یحي فارس  جامعة: المدیة  -. حمیدي سھام] / نص مطبوع[عقد التبادل العقاري في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 63 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .55 - 60  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-471/01, M. 346-471/02 

  سالم ، حمزة   .7565
 Les= الجزء الثاني ] : نص مطبوع[إلجراءات المدنیة واإلداریة األوامر على العرائض في قانون ا

ordonnances sur requetes dans le code de procedure civile et administrative  /حمزة سالم .
الدلیل العملي لرئیس ( - . سم 25; . إیض. : ص 414 -. 2015, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . 3.ط -

  ).المحكمة
 9789961657201ك .م.د.ر

1002.2/01-347-1, 1002.2/02-347-1 

  سھام ، شارفي   .7566
جامعة یحي فارس : المدیة  -. شارفي سھام; مقاني رضا] / نص مطبوع[نظام الوساطة في اإلدارة الجزائریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و72 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
??????? ????? :? .- ? :.66 - 69  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-223/01, M. 343-223/02 

  سالم ، صبحي   .7567
دار أمجد : عمان  - . 1.ط -. صبحي سالم] / نص مطبوع[الفساد اإلداري والمالي كظاھرة وأسالیب عالجھا 

  .سم 25; . إیض. : ص 185 -. 2014, للنشر والتوزیع
 9789957589363ك .م.د.ر - . 182 - 181. : ? -. ?: ???????????? 

1032/01-345-1, 1032/02-345-1 

  سھام ، سعیود   .7568
سعیود ] / نص مطبوع. [06/11إستغالل األراضي الفالحیة من قبل المؤسسات العمزمیة وفقا للمرسوم التنفیذي 

. + سم 21× سم  31; . و 109 - . 2013/2012, )الحقوقكلیة (جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. سھام
  .قرص مضغوط

 ????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-267/01, M. 346-267/02 

  سھام ،اسلیماني   .7569
, ]ن.د. : [المدیة -. اسلیماني سھام; دمحم سلیماني] / نص مطبوع. [حق اإلرتفاق في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم 30; . و 52 - . 2009/2010



????????????  
 2009/2010: المدیة : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-08/01 

  شالل، نزیھ نعیم   .7570
: بیروت  -. 2.ط -. شالل، نزیھ نعیم] / نص مطبوع[دعاوى إ بطال التبلیغات و اإلنذارات غیر القانونیة 

  .سم25; . إیض: ٌ 216.ص -. 2015 ,منشورات حلبي الحقوقیة
 995346247xك .م.د.ر

995/01-347-1, 995/02-347-1 

  شالل، نزیھ نعیم   .7571
: بیروت ; منشورات الحلبي الحقوقیة : عمان  -. شالل، نزیھ نعیم] / نص مطبوع[دعاوى التدخل و اإلدخال 
  .سم25; . إیض. : ص136 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة

 9953462372ك .م.د.ر

984/01-347-1, 984/02-347-1 

  سالم، حبیبة   .7572
 -. حیزیة بوقرادة, حبیبة سالم] / نص مطبوع[اإلشكاالت التي یثیرھا نظام الشھر العیني في التشریع الجزائري 

. + مس 31× . سم 21; . و 149 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.135 - 144.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-569/01, M. 346-569/02 

  سھام، عمرون   .7573
جامعة یحي : المدیة  -. عمرون سھام ] /نص مطبوع[آثار إتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على سیادة الدول 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و84 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.74 - 77  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-12/01, M. 658-12/02 

  نزیھ نعیم , شاللھ  .7574
/ دراسة مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد ] : نص مطبوع[اإلتھامیة بین اإلجتھاد و اإلختصاص دعاوى الھیئة 

  .سم24; مجلد . : ص 202 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. نزیھ نعیم شاللھ
 1634629953ك .م.د.ر -. 191- 161: ? - ?: ??????? 

448/01-347-1, 448/02-347-1 

  نزیھ نعیم , شاللھ  .7575
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. نزیھ نعیم شاللھ] / نص مطبوع[دعاوي تصحیح اإلسم و الشھرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2004
 ??????? :? .- ? :.100 - 140 . ???????????? :? .- ? :.141 - 143 . 

211/01-342-1, 211/02-342-1 



  یم شالال ، نزیھ نع  .7576
منشورات الحلبي . : بیروت -. 1.ط -. نزیھ نعیم شالال] / نص مطبوع. [دعاوى التحرش واإلعتداء الجنسي

  .سم 24; . إیض. : ص 167 -. 2010, .الحقوقیة
 9789953524948ك .م.د.ر - . 158 - 125: ?  - ? : ???????  162 - 159: ?  -? : ???????????? 

846/01-345-1, 846/02-345-1 

  شالال، نزیھ نعیم   .7577
اإلتصاالت ] : نص مطبوع[دعاوى التنصت على الغیر , الكتاب األول: الموسوعة الجزائیة الحقوقیة المختارة 
 La= دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة : السلكیة والالسلكیة والمكالمات الھاتفیة

ligimité de écoutes téléphonique et enregistrements,du poin de vue de la loi  / نزیھ نعیم
الموسوعة ( -. سم 24; . إیض. : ص 144 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة] : م.د[ -. 1.ط -. شالال

  ).الجزائیة الحقوقیة المختارة
  9789953524955ك .م.د.ر -. 144.: ? -? : ?????

 الكتاب األول: المختارة الموسوعة الجزائیة الحقوقیة : محتوي في 

830/01-347-1, 830/02-347-1 

  شالال، نزیھ نعیم   .7578
 Action= دراسة مقارنة من خالل الفقھ واإلجتھاد والنصوص القانونیة ] : نص مطبوع[الدعوى البولیانیة 

paulienne  /ص 221 - . 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. كمیل فنیانوس, نزیھ نعیم شالال : .
 ).17; الموسوعة القضائیة ( -. سم 24; . إیض

1387/01-346-1, 1387/02-346-1 

كلیة الحقوق . : الجزائر -المدیة  -. ]نص مطبوع[ضمانات الودائع البنكیة في القانون الجزائري   .7579
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض . :و 71 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 

 ???????????? :? .- ? : .68 - 72  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-133/01 

  سالمة ، دمحم عبد السالم   .7580
ألزمة اإلقتصادیة العالمیة ومسؤلیة البنوك والمصارف عملیات وجرائم غسیل األموال إلكترونیا وأثرھا على ا

  .سم 24; . إیض. : ص 164 -. 2010, دار المعارف: القاھرة  -. دمحم عبد السالم سالمة] / نص مطبوع[
 9789770274033ك .م.د.ر

955/01-345-1, 955/02-345-1 

  سالمة ، نزیھة   .7581
كلیة . : المدیة -الجزائر  -. نزیھة سالمة/ دراسة مقارنة  ] :نص مطبوع[الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 74 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .65 - 70  
 2019/2018) : حي فارسجامعة ی(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-119/01, M. 345-119/02 

  سالمة ، خدیجة   .7582
جامعة : المدیة  -. خدیجة سالمة; خدیجة العزازي] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لعملیات التركیز اإلقتصادي 



  .مضغوطقرص . + سم 31× . سم 21; . و 63 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .57 - 60  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 658-16/01, M. 658-16/02 

  أحمد عبد الكریم , سالمة  .7583
 -واإلنجلیزي  - واألمریكي  -في القانون المصري : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[فقھ المرافعات المدنیة الدولیة 

 - . 1.ط -. أحمد عبد الكریم سالمة... / والنمساوي و السویسري واأللماني - والفرنسي  -واألسترالي  -ي والكند
  .سم 25; . إیض. : ص 1192 -. 2000, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 

 9770428787ك .م.د.ر

336/01-341-1, 336/02-341-1 

  أحمد عبد الكریم , سالمة  .7584
, دار الفكر العربي: القاھرة  - . أحمد عبد الكریم سالمة] / نص مطبوع[المنھجیة إلعداد البحوث العلمیة  األصول

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2007
 9771022525ك .م.د.ر - . 201 - 181: ? -? :???????????? 

89/01-001.4-1, 89/02-001.4-1 

  أحمد عبد الكریم , سالمة  .7585
 -. أحمد عبد الكریم سالمة/ البیئي  -السیاحي  -اإللكتروني ] : نص مطبوع[الخاص النوعي  القانون الدولي

  .سم 24; . إیض. : ص 322 - . 2000, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط
 9317204977ك .م.د.ر -. 

63/01-341-1, 63/02-341-1 

  أحمد عبد الكریم , سالمة  .7586
دار النھضة العربیة : القاھرة  -. أحمد عبد الكریم سالمة] / نص مطبوع[التنازع الدولي للقوانین األصول في 

 .سم24; . ص1296 -. 2008, للنشر والتوزیع

222/01-341-1 

  أحمد عبد الكریم , سالمة  .7587
مصري واإلنجلیزي، تنظیر و تطبیق مقارن للقانون ال] : نص مطبوع[قانون التحكیم التجاري الدولي و الداخلي 

 - . 1.ط  -. أحمد عبد الكریم سالمة... / والفرنسي، واأللماني، والسویسري، والبلجیكي، والسویدي، واإلسباني
  .سم24; : إیض. : ص 1320 -. 2004, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 

 9770444545ك .م.د.ر -. 

155/01-341-1, 155/02-341-1 

  أحمد عبد الكریم , سالمة  .7588
. أحمد عبد الكریم سالمة. / قانون اإلرادة وأزمتھ -مفاوضات العقود الدولیة ] : نص مطبوع[قانون العقد الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 432 -. 2008, دار النھضة: القاھرة  -
. 

464/01-341-1, 464/02-341-1 



  نزیھ نعیم , شاللة  .7589
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . نزیھ نعیم شاللة] / نص مطبوع[عقاري المرتكز في دعاوى الحجز ال

  .سم24; غالف ملون . : ص143 -. 2007
 8344629953ك .م.د.ر - . 119-127.: ? ?:  2 -1??????? ??? 

769/01-346-1, 769/02-346-1 

  نزیھ نعیم , شاللة  .7590
/ مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد و النصوص القانونیة دراسة ] : نص مطبوع[المرتكز في دعاوى المصارف 

  .سم24; مجلد . : ص 383 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. نزیھ نعیم شاللة
 814629953ك .م.د.ر -. 363- ? 326. ? . ?: ????? 

788/01-346-1, 788/02-346-1 

  نزیھ نعیم , شاللة  .7591
دراسة مقارنة من خالل الفقھ و اإلجتھاد و ] : نص مطبوع[لدى جمیع الطوائف  المرتكز في دعاوى النفقة

  .سم24; . ص 184 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . نزیھ نعیم شاللة/ النصوص 
 4364629953ك .م.د.ر

455/01-347-1 

  مصطفى , سالمة  .7592
آلیة إدارة إتفاقیة مراكش : اإلطار التنظیمي] : نص مطبوع[ولیة منظمة التجارة العالمیة النظام الدولي للتجارة الد

: اإلسكندریة  - . 1. ط - . مصطفى سالمة.... / إتفاقیات التجارة العالمیة: اإلطار القاعدي.ومالحقھا1994لعام 
  .سم24; . إیض. : ص308 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة

 97732819811ك .م.د.ر -. 303- 285: ? - ?: ??????? 

266/01-341-1, 266/02-341-1 

  مصطفى , سالمة  .7593
: القاھرة  -. مصطفى سالمة/ اإلتفاق العام للتعریفات الجمركیة و التجاریة ] : نص مطبوع[قواعد الجات 

 .سم24; . ص223 - . 1998, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر

1-341-1210/01 

  یوسف , شاللة  .7594
منشأة : اإلسكندریة  -. یوسف شاللة/ المصطلحات القانونیة و التجاریة و المالیة ] : مطبوعنص [المعجم العملي 

 .سم 24; مجلد . : ص 1688 -). ت  - د ( , المعارف

D3684 

  عماد دمحم , سالمة  .7595
 Legal Protection of] = نص مطبوع[الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي و مشكلة قرصنة البرامج 
Computer programs and Software piracy problem / .دار وائل : عمان  - . 1.ط - . عماد دمحم سالمة

  .سم 24; . إیض. : ص 247 -. 2005, للنشر و التوزیع
 9957115308ك .م.د.ر - . 247 - 242.: ? -? : ????????????

205/01-345-1 



  عبد الحافظ , سالمة  .7596
دار : عمان  - . عبد الحافظ سالمة] / نص مطبوع[التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم تصمیم وإنتاج الوسائل 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2007, الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع
 ???????????? : ?-  ? :.237 - 238 

73/01-020-1, 73/02-020-1 

  سالمة، أحمد عبد الكریم   .7597
دار : القاھرة  - . 1.ط -. أحمد عبد الكریم سالمة] / نص مطبوع[ون الدولي الخاص مدونة أبحاث في القان

  .سم 24; . إیض. : ص 1209 -]. ت.د[, النھضة العربیة
 9789770470326ك .م.د.ر -. 

849/01-341-1, 849/02-341-1 

  سمانة، أسماء   .7598
: المدیة  -. أسماء سمانة] / نص مطبوع[النوویة  دور اللجنة الدولیة للطاقة الذریة في الحد من إنتشار األسلحة

قرص . + سم30×.سم21; . و86 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.81 - 83  
 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M- 341-122/01, M. 341-122/02 

  سمانة، عبد الكریم   .7599
مختار , عبد الكریم سمانة] / نص مطبوع[المنازعات العامة في مجال الضمان اإلجتماعي وآلیات تسویتھا 

× . سم 21; . و 113 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . موالي
  .قرص مضغوط. + سم 31

.???????????? :? . - ? :.101 - 106.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-373/01, M. 343-373/02 

  ریم سعود , سماوي  .7600
التنظیم القانوني للتراخیص اإلتفاقیة في ضوء منظمة ] : نص مطبوع[براءات اإلختراع في الصناعات الدوائیة 

. : ص 368 - . 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . ریم سعود سماوي/  W.T.Oالتجارة العالمیة
  .سم24; غالف ملون ومصور 

 4362169957ك .م.د.ر

831/01-346-1, 831/02-346-1 

  عدنان , ضناوي  .7601
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: نان لب - . الخیر عدنان, عدنان ضناوي] / نص مطبوع[األسناد التجاریة و اإلفالس 

 .سم24; مجلد . : ص376 -. 2001

836/01-346-1, 836/02-346-1 

  عدنان , ضناوي  .7602
دار المعارف . : لبنان -. عدنان ضناوي. / دراسة في القانون المقارن] : نص مطبوع. [علم المالیة العامة

  .سم 24; . إیض. : ص 398 -. 1992, العمومیة
??????????? ? : ?-  ? :366 



128/01-343-1, 128/02-343-1 

  سالوي، بوعالم   .7603
. : المدیة - . بوعالم سالوي; سلیمان لكارتي] / نص مطبوع[القیود البیئیة الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة 

قرص  . +سم 30× . سم 21; . و 87 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.75 - 82.  
 2017/2016. : المدیة: قانون العقاري : ماستر 

M. 346-498/01, M. 346-498/02 

  زھاوي، سیروان   .7604
منشورات زین : بیروت  - . 01.ط - . سیروان زھاوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام البرلماني 

  .سم24; . ضإی. : ص486 -. 2015, الحقوقیة
 9786144361085ك .م.د.ر - .  454 - 421. : ? -. ?: ???????????? 

619/01-342-1, 619/02-342-1 

  سالمي ، حمزاوي   .7605
إطار مقترح إلنشاء دیوان وطني ] : نص مطبوع[اآللیات القانونیة لمكافحة التھرب الضریبي في الجزائر 

جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. زاوي سالميحم; فاروق عبعوب/ لمكافحة التھرب الضریبي 
  .قرص ضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 90 -. 2021/2020, )المدیة

 ???????????? :? .- ? : .85-88  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-103/01, M. 658-103/02 

  شاللي ، عبد الحفیظ   .7606
; عماد الدین قریو] / نص مطبوع[الرھن القانوني لفائدة المؤسسات المالیة وصندوق ضمان الصفقات العمومیة 

 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . عبد الحفیظ شاللي
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 64

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-535/01 

  سالمي، أحمد   .7607
 -. علي غنیمي, أحمد سالمي] / نص مطبوع[أجھزة تسویة النزاعات التجاریة في المنظمة العالمیة للتجارة 

. + سم 21× . سم 30; . و 70 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.62 - 67  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-36/01, M. 658-36/02 

  حمود شھاب ، مجدي م  .7608
أھم مشكالت  - النظام الجدید للتجارة العالمیة  -نظریة التجار الدولیة ] : نص مطبوع[اإلقتصاد الدولي المعاصر 
. : ص 409 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. مجدي محمود شھاب/ اإلقتصاد الدولي المعاصر 

 .سم 24; . إیض

1018/01-341-1, 1018/02-341-1 



  شھاب العاني ، ثائر جمعة   .7609
منشورات الحلبي . : بیروت -. 1.ط -. ثائر جمعة شھاب العاني] / نص مطبوع. [المسؤولیة الجزائیة لألطباء

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2013, الحقوقیة
 9786144012819ك .م.د.ر - . 266 - 245: ?  -? : ???????????? 

886/01-345-1, 886/02-345-1 

  دمحم , ھابش  .7610
] نص مطبوع[التحكیم التجارى الدولي و ملحق القوانین و اإلتفاقیات المنظمة للتحكیم في مصر و الدول العربیة 

  .سم24; . إیض. : ص 320 -. 2008, مركز اإلسكندریة: اإلسكندریة  -. دمحم شھاب/ 
 ×977388192ك .م.د.ر -. 305-319: ? -?: ???????????? 

446/01-341-1, 446/02-341-1 

  دمحم , شھاب  .7611
دمحم ] / نص مطبوع[و القوانین و اإلتفاقیات المنظمة للتحكیم عربیا و عالمیا " أساسیات التحكیم التجاري الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2009, مكتبة الوفاء القانونیة. : م.د -. 01.ط - . شھاب
 6699327377ك .م.د.ر

619/01-341-1, 619/02-341-1 

  مجدي محمود , شھاب  .7612
مجدي / بالتطبیق على بعض البلدان العربیة ] : نص مطبوع[اإلتجاھات الدولیة لمواجھة أزمة الدیون الخارجیة 

المكتبة ( -. سم 25; . إیض. : ص110 -. 1998, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. محمود شھاب
  ).اإلقتصادیة

 9775394554ك .م.د.ر - . 110 - 105.: ? - ? : ???????????? .

33/01-341-1, 33/02-341-1 

  خالد , شھاب  .7613
الدفوع  - الدفوع في التبدید  - الدفوع في النصب  -الدفوع في الشیك ] : نص مطبوع[الدفوع في قانون العقوبات 

) م.د( -. خالد شھاب... / ورالدفوع في استعمال محرر مز - الفوع في التزویر  - الدفوع في السرقة  - في الرشوة 
 ).الدفوع العملیة( - . سم 24; . ص 596 - . 1998, دار الكتاب الذھبي: 

83/01-345-1, 83/02-345-1 

  سماتي، الطیب   .7614
 23المؤرخ في  08- 08المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان اإلجتماعي على ضوء القانون الجدید رقم 

مفھوم المنازعات الطبیة في مجال ] : نص مطبوع.... [مجال الضمان اإلجتماعي المتعلق في 2008فیفري 
. الطیب سماتي... / مجال تطبیق  - مفھوم المنازعات التقنیة في مجال الضمان اإلجتماعي  - الضمان اإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 - . 2010, دار الھدى: الجزائر  -
 9789947262139ك .م.د.ر - . 226 - 212.: ? -. ?: ????????????

218/01-343-1 

  سماتي،الطیب   .7615
 23المؤرخ في  08/08منازعات ھیئات الضمان اإلجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید رقم 

 -. الطیب سماتي] / نص مطبوع[المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي و القانون  2008فیفري 
  .سم 24; . إیض. : ص416 -. 2011, دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع :الجزائر 

 9789947263570ك .م.د.ر -. 358-369.:?-.?: ????????????



974/01-347-1, 974/02-347-1 

  بوجالل , صالح الدین  .7616
اإلنساني وحقوق دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي ] : نص مطبوع[الحق في المساعدة اإلنسانیة 

  .سم24; . إیض. : ص 418 - . 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. بوجالل صالح الدین/ اإلنسان 
 9773790494ك .م.د.ر

466/01-341-1, 466/02-341-1 

  عامر , صالح الدین  .7617
دار : القاھرة  -. ح الدینعامر صال... / االمم المتحدة - النظریة العامة ] : نص مطبوع[قانون التنظیم الدولي 

 .سم 24; . ص 520 -. 2002, النھضة العربیة للنشر والتوزیع

288/01-341-1 

  سمیر , صالح حمدي  .7618
 311 -. 2015, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. سمیر صالح حمدي] / نص مطبوع[المالیة العامة 

  .سم 26; . إیض. : ص
 9786144361023ك .م.د.ر - . 300 - 279.: ? - . ?: ???????. 277 - 273.: ? -. ?: ????????????

220/01-343-1, 220/02-343-1 

  رامي نھید , صالح  .7619
 -. 2010, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط - . رامي نھید صالح] / نص مطبوع. [إصابات العمل والتعویض عنھا

  .سم 24; . إیض. : ص 240
 9789957163655ك .م.د.ر - . 240 - 233.: ? -? : ????????????

161/01-344-1, 161/02-344-1 

  سمایل، تحسین حمد   .7620
األدلة : دراسة تحلیلیة مقارنة] : نص مطبوع[األدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجیتھا القانونیة 

تحسین حمد ... / أشیر على السنداتالت -الدفاتر واألوراق الخاصة  -الدفاتر التجاریة  - الناقصة في اإلثبات 
  .سم 24; . إیض. : ص 380 - . 2013, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 1.ط -. سمایل

 9789776223332ك .م.د.ر - . 361 - 343.: ? -. ?: ????????????

872/01-347-1, 872/02-347-1 

  زنایني مسعودة   .7621
. : المدیة -. زنایني مسعودة; دلیلة بلعربي] / نص مطبوع[القانون المدني الجزائري إدارة المال الشائع في 

  .سم21×سم 30; . و 55 -. 2011/2010, ]ن.د[
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-81/01, M. 346-81/02 

  زنایني، یوسف   .7622
یوسف ; دمحم بوزار دیلمي] / نص مطبوع[أثر اإلثبات الجزائي بالوسائل التقنیة الحدیثة على ضمانات المتھم 

. سم30×.سم21; . و96 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . زنایني
  .قرص مضغوط+ 



 ???????????? :? .- ? :.86 - 92  
 2017/2016: المدیة : جنائي وعلوم جنائیة قانون : ماستر 

M. 345-23/01, M. 345-23/02 

  سمار ، نور الھدى   .7623
نور الھدى ; فریال یاسمین لوكاد] / نص مطبوع[دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط اإلقتصادي في الجزائر 

 31×.س 21; . إیض. : و 90 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . سمار
  .قرص ضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .82 - 88  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-115/01, M. 658-115/02 

  دمحم , سمارة  .7624
دمحم .... / وجوب النیة في الوضوء -بیعة إختالف الفقھاء وأسبابھ ط] : نص مطبوع. [دراسات في الفقھ المقارن

 24; . إیض. : ص 288 -. 2002, الدار العلمیة الدولیة: دارالثقافة للنشر و التوزیع . : عمان -. 1.ط -. سمارة
  ).14; كتب الشریعة ( - . سم

 ???????????? :? .- ? :.282 - 284 

324/01-346-1, 324/02-346-1 

  دمحم , سمارة  .7625
, الدار العلمیة الدولیة: عمان  -. دمحم سمارة] / نص مطبوع[أحكام التركات و المواریث في األموال و األراضي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 415 -. 2002
 ???????????? :? . ?.:.412 - 415 

547/01-346-1, 547/02-346-1 

  دمحم , سمارة  .7626
الدار . : عمان -. دمحم سمارة. / شرح مقارن لقانون األحوال الشخصیة] : نص مطبوع. [أحكام وآثار الزوجیة

  ).15; كتب الشریعة ( - . سم 24; . إیض. : ص 462 -. 2002, العلمیة للنشر
 ???????????? :? .- ? :.453 -454 

339/01-346-1, 339/02-346-1 

  طھاري، مؤمن   .7627
 - . خالد طالبي, مؤمن طھاري] / نص مطبوع[نیة وفق التشریع الجزائري التحري في جریمة اإلرھاب اإللكترو

× .سم21; . إیض. : و82 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30

???????????? :? .-? : .74-78  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-266/01 

  بلقاسم , سالطنیة  .7628
دیوان : الجزائر  - . حسان الجیالني, بلقاسم سالطنیة/ الكتاب األول ] : نص مطبوع[أسس البحث العلمي 
  .سم 23; . إیض. : ص 203 -. 2007, المطبوعات الجامعیة

 9789961010808ك .م.د.ر - . 199 -195.: ?  - ? : ????????????  182-193. : ? - ? : ??????? 



38.1/01-001.4-1, 38.1/02-001.4-1 

  بلقاسم , سالطنیة  .7629
 -. حسان الجیالني, بلقاسم سالطنیة/ الكتاب الثاني ] : نص مطبوع[محاضرات في المنھج والبحث العلمي 

  .سم 22; . إیض. : ص 191 -. 2007, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961010815ك .م.د.ر - . 181-187.: ?  -?: ???????????? 

41.2/01-001.4-1, 41.2/02-001.4-1 

  عبد الملك , سالطنیة  .7630
عبد الملك ] / نص مطبوع[تاریخ النظم في الحضارات القدیمة و أثرھا على التشریعات و المواثیق الدولیة 

. إیض. : ص 438 -. 2007, دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  -. وبیةعبد الحمید حرا, سالطنیة
  .سم 24; 

 0511604799978ك .م.د.ر - . 436 - 434: ?  -? : ???????????? 

130/01-340-1, 130/02-340-1 

  زالسي،عادل   .7631
الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و دراسة مقارنة بین العھد الدولي ] : نص مطبوع[ضوابط الحق في التعبیر 

  .سم 30; . و 222 - . 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة  - . عادل زالسي/ الشریعة اإلسالمیة 
 2015/2014:  - كلیة الحقوق-جامعة الدكتور یجیي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-64/01, T. 341-64/02 

   زناقي ، أمینة  .7632
الجزائر  -المدیة  - . أمینة زناقي; إیمان ساكت] / نص مطبوع[دور إدارة الجمارك في متابعة الجریمة الجمركیة 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 68 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( علوم السیاسیة كلیة الحقوق وال: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-139/01 

  سماعیل ، زناتي   .7633
جامعة یحي : المدیة  -. زناتي سماعیل; بلحمزي رشید] / نص مطبوع[الوضعیات القانونیة الخاصة للموظف 

قرص + . سم 31× . سم 21; . إیض. : و 79 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .58 - 60  ???????:? . - ? : .64 - 79  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-191/01, M. 343-191/02 

  فضیل عبد هللا , طالفحة  .7634
دار الثقافة : عمان  -. 1.ط -  .فضیل عبد هللا طالفحة] / نص مطبوع[حمایة األطفال في القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 25; . إیض. : ص 224 -. 2011, للنشر والتوزیع
 9957166144ك .م.د.ر - . 224 - 203: ?  -? : ???????????? 

690/01-341-1, 690/02-341-1 

  دمحم لبیب , شنب  .7635
: اإلسكندریة  - . 02.ط -. دمحم لبیب شنب] / نص مطبوع[شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ و القضاء 



  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 262 -. 2004, منشأة المعارف
 3122203977ك .م.د.ر

624/01-346-1, 624/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7636
 - . أنور طلبھ....... / الوكالة و السمسرة  -أنواع البیوع  -إبرام البیع ] : نص مطبوع. [نفاذ و إنحالل البیع

 .سم 24; . إیض. : ص 660 -. 2003, دار الكتب القانونیة. : القاھرة

332/01-346-1, 332/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7637
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; . ص782 -. 2004, الحدیث

541.3/01-346-1, 541.3/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7638
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء الخامس ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب :  698 -. 2004, الحدیث

541.5/01-346-1, 541.5/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7639
الصیغ  - حسم كافة المنازعات الناشئة عن عقد اإلیجار ] : نص مطبوع. [عقد اإلیجار في ضوء قضاء النقض

 24; . إیض. : ص791 -. 1999, دار الكتب القانونیة. : القاھرة -. أنور طلبھ....... / القانونیة لصحف الدعاوى 
 .سم

69/01-346-1, 69/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7640
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء األول ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف ملون . : ص 674 -. 2004, الحدیث

541.1/01-346-1, 541.1/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7641
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء السابع ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب : . ص747 -. 2004, الحدیث

541.7/01-346-1, 541.7/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7642
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء التاسع ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص735 -. 2004, الحدیث

541.9/01-346-1, 541.9/02-346-1 



  ور أن, طلبھ  .7643
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء العاشر ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص798 -. 2004, الحدیث

541.10/01-346-1, 541.10/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7644
المكتب : اإلسكندریة  - . أنور طلبھ /الجزء الثاني عشر ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص704 -. 2004, الجامعي الحدیث

541.12/01-346-1, 541.12/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7645
المكتب : اإلسكندریة  - . أنور طلبھ/ الجزء الحادي عشر ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص672 -. 2004, الجامعي الحدیث

541.11/01-346-1, 541.11/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7646
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء السادس ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص843 -. 2004, الحدیث

541.6/01-346-1, 541.6/02-346-1 

  أنور , بھطل  .7647
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; . ص702 -. 2004, الحدیث

541.2/01-346-1, 541.2/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7648
المكتب : اإلسكندریة  - . طلبھأنور / الجزء الثالث عشر ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص728 -. 2004, الجامعي الحدیث

541.13/01-346-1, 541.13/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7649
المكتب : اإلسكندریة  - . أنور طلبھ/ الجزء الرابع عشر ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص779 -. 2004, الجامعي الحدیث

541.14/01-346-1, 541.14/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7650
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء الثامن ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف مذھب . : ص748 -. 2004, الحدیث

541.8/01-346-1, 541.8/02-346-1 



  ور أن, طلبھ  .7651
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف ملون . : ص714 -. 2004, الحدیث

541.4/01-346-1, 541.4/02-346-1 

  أنور , طلبھ  .7652
أنور ......... / إصدار األمر  - ریضة بیانات الع -شروط استصدار أمر األداء ] : نص مطبوع[أوامر األداء 

 .سم 24; . إیض. : ص 452 - . 2004, دار الكتب القانونیة: مصر  - . طلبھ

220/01-347-1, 220/02-347-1 

  أنور , طلبھ  .7653
تصحیح  -األحكام وإصدارھا : وفقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 

اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء الثالث ....... : بطالن األحكام وإنعدامھا  -التسبیب وعیوبھ  -سیرھا األحكام وتف
 .سم 24; . ص 920 - . 2001, منشأة المعارف: 

799.3/01-347-1 

  أنور , طلبھ  .7654
بدء میعاد الطعن  - جواز الطعن : وفقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 

: اإلسكندریة  - . أنور طلبھ/ الجزء الرابع ......... : شكل اإلستئناف  -إعالن الطعن  - سقوط الحق في الطعن  -
 .سم 24; . ص 948 -. 2001, منشأة المعارف

799.4/01-347-1 

  أنور , طلبھ  .7655
 - أوجھ إلتماس إعادة النظر : لتعدیالت وفقا ألحدث ا] : نص مطبوع[موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 

منشأة : اإلسكندریة  - . أنور طلبھ...... / أوجھ الطعن بالنقض  -الحكم في اإللتماس  -قبول اإللتماس وآثاره 
 .سم 24; . ص 2000 -. 2001, المعارف

799.5/01-347-1 

  أنور , طلبھ  .7656
التنفیذ الجبري  - قاضي التنفیذ : وفقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 

 -. أنور طلبھ/ الجزء السادس : مخاصمة القضاة  - العرض واإلیداع  -الحجز القضائي واإلداري  - ومنازعاتھ 
 .سم 24; . ص 890 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

799.6/01-347-1 

  أنور , طلبھ  .7657
 - سریان قوانین المرافعات : وفقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[مدنیة و التجاریة موسوعة المرافعات ال

: اإلسكندریة  -. أنور طلبھ/ الجزء األول ....... : البطالن  -المواعید  - اإلعالن  - أعمال المحضرین  -المصلحة 
 .سم 24; . ص 902 -. 2001, منشأة المعارف

799.1/01-347-1 

  أنور , طلبھ  .7658
 - تدخل النیابة العامة  -الغیاب : وفقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة 



 -. أنور طلبھ/ الجزء الثاني ................ : الطلباي العارضة  -اإلدخال  - الدفوع  - إجراءات الجلسات ونظامھا 
 .سم 24 ;. ص 838 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

799.2/01-347-1 

  طلبھ، عبد هللا   .7659
: دمشق  - . عبد هللا طلبھ/ القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري الرقابة القضائیة علي أعمال اإلدارة 

 .سم21; . ص448 -. 1980, جامعة دمشق

1-342-699/01 

  طلبھ، عبد هللا   .7660
 - . ت-د, مطبعة العجلوني: دمشق  -. عبد هللا طلبھ] / نص مطبوع[ي الجزء الثان: مبادئ القانون اإلداري 

 .سم21; . ص376

1-342-687.2/01 

  طلبھ، عبد هللا   .7661
 .سم21; . ص297 -. 2006, دار الكتاب: دمشق  - . عبد هللا طلبھ] / نص مطبوع[مبادئ القانون اإلداري 

1-342-687.1/01 

  طلبھ، عبد هللا   .7662
: دمشق  - . عبد هللا طلبھ/ القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[اإلداري الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة القانون 

 .سم21; . ص448 -. 2003, جامعة دمشق

1-347-1039/01 

  فرانسواز بوشیھ , سولنییھ  .7663
, دار العلم للمالیین: بیروت  -. فرانسواز بوشیھ سولنییھ] / نص مطبوع[القاموس العملي للقانون اإلنساني 

  .سم 24; . ص 716 -. 2006
???????: ?24 ?????: ?- ? :665 - 705 

D. 413-22/01 

  شومان، نصر   .7664
.) : م.د( -. 01.ط -. نصر شومان/ إساءة األمانة  -الشك دون مؤونة  - السرقة ] : نص مطبوع[جرائم األموال 

  .سم24; . إیض. : ص304 -. 2014, .)ن.د(
???????? ???? :?.?: .299 - 302 . 

1039/01-345-1, 1039/02-345-1 

  طوماش، عبد الرزاق   .7665
كلیة : الجزائر  - . سلیمان حطابي, عبد الرزاق طوماش] / نص مطبوع[اإلطار القانوني للتدابیر اإلحترازیة 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 78 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.72 - 74.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-101/01, M. 345-101/02 



  زواوي ، عائشة   .7666
جامعة . : المدیة - . عائشة زواوي; تليأمینة قری] / نص مطبوع[اإلستراتیجیة األممیة إلنھاء العنف ضد المرأة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 103 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .95 - 99  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-94/01, M. 341-94/02 

  زواوي ،مراد   .7667
, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. مراد زواوي] / نص مطبوع[اإلدارة المحلیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم31; . و 62 - . 2013/2012
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-25/01 

  زواوین ، خدیجة   .7668
. : المدیة -. خدیجة زواوین] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للشھود وضحایا الجرائم في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 57 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .49 - 52  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ترماس

M. 345-214/01, M. 345-214/02 

  زوامبیة، زینب   .7669
, زینب زوامبیة] / نص مطبوع[المیزانیة المحلیة بین التمویل الذاتي واإلعانات المقدمة من طرف الدولة 

 30; . و 95 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. صبرینة خیري
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم

???????????? :? .-? :.86 - 90.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-308/01, M. 343-308/02 

  زوالي، لیندة   .7670
جامعة الدكتور : المدیة  -. لیندة زوالي; سعاد بابا] / نص مطبوع[التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30; . و 128 - . 2015/2014, یحیى فارس
 ?????? :????? ???? 

M. 341-71/01, M. 341-71/02 

  زواني، تقوى   .7671
حنان , تقوى زواني] / نص مطبوع[ 02/18صاص اإلستشاري لمجلس الدولة وفق القانون العضوي تطور اإلخت

× . سم 21; . و 70 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. رمانة
  .قرص مضغوط. + سم 31
 .???????????? :? . - ? :.62 - 65.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الیة إدارة وم: ل م د  -ماستر

M. 343-381/01, M. 343-381/02 



  معادي أسعد , صوالحة  .7672
 -. معادي أسعد صوالحة/ النظام القانوني وألیات الحمایة الجنائیة واألمنیة ] : نص مطبوع[بطاقات اإلئتمان 

  .سم 25; . إیض. : ص 591 -. 2011, لكتابالمؤسسة الحدیثة ل: بیروت  -. 1.ط
 9789953559469ك .م.د.ر - . 558 - 527: ?  - ? : ???????  584 - 559: ?  -? : ???????????? 

1103/01-346-1, 1103/02-346-1 

  صوالحي ، جمال   .7673
;  سعید عثمانيدمحم] / نص مطبوع[النظام القانوني للتفاوض على عقود األعمال في ضوء التشریع الجزائري 

. : و 69 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. جمال صوالحي
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .65 - 66  
 2019/2018 ) :جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-49/01, M. 658-49/02 

  صوالحي ، صفیة   .7674
 -. صفیة صوالحي; إیمان فرجاني] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمستھلك من مخاطر المنتجات الصیدالنیة 

 21; . إیض. : و 92 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .80 - 88  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-129/01 

  زواي إیمان   .7675
; . و 17 -. 2010/2011, ]ن.د[: المدیة  - . زواي إیمان; إیمان محمودي] / نص مطبوع[عقد البیع بعد اإلنجاز 

  .سم 21×سم 30
????????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-112/01, M. 346-112/02 

  سوادي، عبد علي دمحم   .7676
ن الدولي اإلنساني والشریعة دراسة مقارنة بین القانو] : نص مطبوع[حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة 

; . إیض. : ص 241 -. 2015, .دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. عبد علي دمحم سوادي/ اإلسالمیة 
  .سم 24

 9789957911652ك .م.د.ر - . 241 - 237.: ? -. ?: ????????????

1035/01-341-1, 1035/02-341-1 

  دمحم وحید الدین , سوار  .7677
عمان  -. 02ط  -. دمحم وحید الدین سوار/ الكتاب األول ] : : نص مطبوع[كیة في ذاتھ في القانون المدني حق المل

 .سم24;  251 -. 1997, مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع: 

720.1/01-346-1, 720.1/02-346-1 

  دمحم وحید الدین , سوار  .7678
دار الثقافة للنشر و : عمان  - . دمحم وحید الدین سوار/ ة التبعیة الحقوق العینی] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

 .سم24; غالف ملون . : ص 416 -. 2006, التوزیع



454.3/01-346-1 

  دمحم وحید الدین , سوار  .7679
 -الرھن الحیازي  -الرھن المجرد : الحقوق العینیة التبعیة : الكتاب الثالث] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

. : ص 416 - . 2006, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط - . دمحم وحید الدین سوار/ قوق اإلمتیاز ح
 .سم 24; . إیض

277.3/01-347-1, 277.3/02-347-1 

  دمحم وحید الدین , سوار  .7680
الملكیة والحقوق أسباب كسب : الجزء الثاني : الحقوق العینیة األصلیة] : نص مطبوع[شرح القانون المدني 

 24; . إیض. : ص 518 -. 1999, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. دمحم وحید الدین سوار... / المشتقة من حقوق
  ).304المكتبة القانونیة ( - . سم

???????????? : ?- ? :.486 - 490. 

1131.2/01-346-1, 1131.2/02-346-1 

  شوارحي ، صوریة   .7681
 -. صوریة شوارحي] / نص مطبوع[كآلیة لحمایة حقوق المتقاضیین وتكریس العدالة الدفع بعدم الدستوریة 

 21; . إیض. : و 98 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .85 - 95  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  دولة ومؤسسات: ل م د  -ماستر

M. 343-521/01 

  زوازة، دمحم   .7682
جامعة الدكتور یحي . : المدیة  -. دمحم زوازة] / نص مطبوع. [حمایة األقلیات وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني

  .سم30; . و 239 -. 2015/2014, فارس
 ??????? :? .- ? : .212 - 223  ???????????? : ?- ? : .225 - 233 ?????? :?????? ???? ???  
 2015/2014:  - كلیة الحقوق-جامعة الدكتور یحیى فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-59/01, T. 341-59/02 

  شھبة مونة ، حیاة   .7683
كلیة الحقوق . : المدیة -. حیاة شھبة مونة] / عنص مطبو[القرار اإلداري كإمتیاز لإلدارة بین النفاذ والتنفیذ 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 52 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-418/01, M. 343-418/02 

  ھبة مونة ، خدیجة ش  .7684
كلیة . : المدیة - . خدیجة شھبة مونة] / نص مطبوع[آلیات تجسید الطابع العمراني المحلي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 69 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .50 - 62 ????????????  :? . - ? : .63 - 69  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-608/01, M. 346-608/02 



  أنور , طلبة  .7685
. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة/ الھبة و الوصیة ] : نص مطبوع[العقود الصغیرة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص377 -

479/01-346-1, 479/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7686
المكتب : اإلسكندریة  -. أنور طلبة... / إدارة المال الشائع - أسباب الشیوع ] : نص مطبوع[الملكیة الشائعة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص352 -. 2004, الجامعي الحدیث

480/01-346-1, 480/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7687
 - . 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . أنور طلبة/ عقد التأمین ] : نص مطبوع[العقود الصغیرة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 427

526/01-346-1, 526/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7688
......... الضمان العقاري  -إتفاق التمویل  - نشاط التمویل العقاري ] : مطبوعنص [شرح قانون التمویل العقاري 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 204 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة/ 

532/01-346-1, 532/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7689
التنفیذ  - الظروف الطارئة  -إستحالة التنفیذ  -البطالن  - سخ اإلنفساخ التفا - الفسخ ] : نص مطبوع[إنحالل العقود 

; . ص 477 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة/ العیني و التنفیذ بطریق التعویض 
 .سم24

384/01-346-1, 384/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7690
 -. أنور طلبة... / دعاوى الحیازة -شروط الحیازة  -المعارضة  الحیازة األصلیة و] : نص مطبوع[الحیازة 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 457 - . 2004, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة 

726/01-346-1 

  أنور , طلبة  .7691
, جامعي الحدیثالمكتب ال: اإلسكندریة  -. أنور طلبة/ المسئولیة العقدیة ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة 

 .سم24; مجلد . : ص768 -. 2005

377.1/01-346-1, 377.1/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7692
, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . أنور طلبة/ المسئولیة التقصیریة ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة 

 .سم24; مجلد . : ص 529 -. 2005

377.3/01-346-1, 377.3/02-346-1 



  أنور , طلبة  .7693
. إیض. : ص 516 -. 1999, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة - . أنور طلبة] / نص مطبوع. [عقد اإلیجار

 .سم 24; 

265/01-346-1, 265/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7694
الوفاء  - لتجاریة حوالة االوراق ا -.حوالة الحق والدین] : نص مطبوع[إنتقال و إنقضاء الحقوق و اإللتزامات 

المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبة...... / المقاصة القانونیة و القضائیة  - التجدید و العنابة  -بمقابل 
 .سم24; مجلد ملون . : ص 535 -. 2006, الحدیث

540/01-346-1, 540/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7695
و الشركة و .نماذج لكافة عقود البیع و المقایضة و الھبة] : نص مطبوع[نماذج العقود والتصرفات القانونیة 

 923 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 02.ط -. أنور طلبة........... / القرض و الدخل الدائم
 .سم24; مجلد . : ص

560/01-346-1, 560/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7696
تقدیر المنفعة العامة  - أعمال المنفعة العامة  -منازعات الملكیة ] : طبوعنص م[نزع الملكیة للمنفعة العامة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 231 -. ت.د, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . أنور طلبة......... / 

416/01-346-1, 416/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7697
, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة/ ة و العمل الحراس] : نص مطبوع[العقود الصغیرة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 250 -. 2004

498/01-346-1, 498/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7698
الطلبات و الدفوع فیھا  -اإلختصاص بنظرھا  - رفع الدعوى وتحریكھا ] : نص مطبوع[دعوى التعویض 

; . إیض. : ص 726 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 1.ط - . أنور طلبة/  ...............
 .سم24

187/01-347-1, 187/02-347-1 

  أنور , طلبة  .7699
 - أوجھ الطعن  -جواز الطعن و قبولھ و بطالنھ ] : نص مطبوع[الطعن بالنقض في المواد المدنیة و التجاریة 

; . ص 1076 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . 1.ط -. أنور طلبة/ .......... میعاد الطعن 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24

331/01-347-1, 331/02-347-1 

  أنور , طلبة  .7700
إلزام خصم بتقدیم ورقة  -اإلستجواب  - التحقیق  -عبء اإلثبات ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون اإلثبات 

 - . سم24; . ص 1160 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة............ / ه تحت ید
 ).المكتبة القانونیة(



361/01-347-1, 361/02-347-1 

  أنور , طلبة  .7701
 -جواز اإلستئناف وقبولھ  -رفع اإلستئناف و نظره ] : نص مطبوع[الطعن باإلستئناف و إلتماس إعادة النظر 

 1312 -. 2002, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة.......... / اإلستئناف المقابل والفرعي 
 .سم24; غالف ملون . : ص

348/01-347-1 

  أنور , طلبة  .7702
األشخاص  - القانون و تطبیقھ  -إساءة إستعمال الحق  -الحق ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني 

  .سم 24; مجلد . : ص 628 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أنور طلبة..... / واألموال 
 ??????? :? - ? :514 -600 

1198.1/01-346-1, 1198.1/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7703
دفع غیر  - اإلثراء بال سبب  -المسئولیة الناشئة من األشیاء ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني 

  .سم 24; مجلد . : ص 1143 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أنور طلبة.... / المستحق 
 ??????? :? -? :950 -1112 

1198.2/01-346-1, 1198.2/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7704
اإلیجار  -الصلح  -القرض  - الشركة  -الھبة  -المقایضة  - البیع ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني 

  .سم 24; مجلد . : ص 688 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أنور طلبة/ 
 ??????? :? - ? :600 -659 

1198.3/01-346-1, 1198.3/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7705
 -الودیعة  - كالة الو -إلتزام المرافق العامة  -المقاولة  -العاریة ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح القانون المدني 

, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أنور طلبة/ الكفالة  -التأمین  -المرتب مدى الحیاة  -المقامرة والرھان  -الحراسة 
  .سم 24; مجلد . : ص 1236 -. 2005

 ??????? :? -? :1134 -1203 

1198.4/01-346-1, 1198.4/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7706
 - وضع الحدود  -حق المرور  -المجرى و المسیل  - الملكیة ] : نص مطبوع[المدني  الوسیط في شرح القانون

مجلد . : ص 628 - . 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  - . أنور طلبة... / المطالت والمناور -الحائط المشترك 
  .سم 24; 

 ??????? :? - ? :482 -597 

1198.5/01-346-1, 1198.5/02-346-1 

  ور أن, طلبة  .7707
 -. أنور طلبة...... / الحكر -اإلستعمال و السكنى  - اإلنتفاع  -الحیازة ] : نص مطبوع[الوسیط في القانون المدني 

  .سم 24; مجلد . : ص 968 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر 
 038386977ك .م.د.ر -. 935- 906: ? - ?: ??????? 



1198.6/01-346-1 

  أنور , طلبة  .7708
مخالفة  - لجان التتحكیم  -اللجان القضائیة  - أنواع اإلختصاص ] : نص مطبوع[ص و اإلحالة اإلختصا

المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. أنور طلبة... / اإلحالة القانونیة والقضائیة  -مناط إنتفاء الحجیة  - اإلختصاص 
 .سم24; . إیض. : ص 640 -. 2006, الحدیث

217/01-341-1, 217/02-341-1 

  أنور , طلبة  .7709
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  - . 01.ط -. أنور طلبة/ المسئولیة العقدیة ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة 

 .سم 24; مجلد . : ص 726 -. 2005, الحدیث

377.2/01-346-1, 377.2/02-346-1 

  أنور , طلبة  .7710
الشفعة عند توالي  - التزاحم و المفاضلة بین الشفعاء  -ة أسباب الشفع] : نص مطبوع[الشفعة و التحیل إلسقاطھا 

 - . سم 24; . ص 582 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث) : م.د( -. أنور طلبة....... / إجراءات الشفعة - البیوع 
 ).المكتبة القانونیة(

489/01-346-1 

  انور , طلبة  .7711
 -. 2005, المكب الجامعى الحدیث: اإلسكندریة  - . ور طلبةان/ الجزءاألول ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة 

 .سم 24; . ص 768

489.1/01-346-1 

  طلبة، أنور   .7712
ما یعترض سیر اإلشكال السند  -األثر الواقف  -رفع اإلشكال ] : نص مطبوع[إشكاالت التنفیذ ومنازعات الحجز 

المكتب : اإلسكندریة  - . أنور طلبة.. / موضوعیة والمستعجلةالعقبات المادیة المنازعات ال -التنفیذي والملتزم فیھ 
 .سم 25; مجلد . : ص 974 -.). ت.د(, الجامعي الحدیث

881/01-347-1, 881/02-347-1 

  طلبة، أنور   .7713
الجزء السادس ] : نص مطبوع[ 1931مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة النقض منذ إنشائھا سنة 

 -. 2014, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة/  2012حتى  2003لمستحدث من ا: العاشر
 .سم25; . إیض. : ص750

895.16/01-347-1, 895.16/02-347-1 

  طلبة، أنور   .7714
الجزء السابع ] : نص مطبوع[ 1931مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة النقض منذ إنشائھا سنة 

. 2014, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. أنور طلبة......... /  2012حتى  2003المستحدث من :  عشر
 .سم24; . إیض. : ص945 -

895.17/01-347-1, 895.17/02-347-1 



  طلبة،انور   .7715
براءات  -الفنیة  المصنفات العلمیة و األدبیة و - حمایة حق المؤلف ] : نص مطبوع[حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

, ]ن.د] : [م.د[ -. انور طلبة..... / المعلومات غیر المفصح عنھا -الدوائر المتكاملة  -نماذج المنفعة  -اإلختراع 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 342 -]. ت.د[

1466/01-346-1, 1466/02-346-1 

  طوبال، مریم   .7716
, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة - . مریم طوبال] / طبوعنص م[منازعات الشھر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 30; . و 53 - . 2012/2013
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-332/01 

  طوبال، زكریا   .7717
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  - . زكریا طوبال] / نص مطبوع[ي للمحافظة العقاریة علما وعمال التنظیم الداخل

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 82 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.52 - 56.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( یة كلیة الحقوق والعلوم السیاس: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-560/01, M. 346-560/02 

  طوبال،سمیرة   .7718
: المدیة الجزائر  -. ھدایة بن بحى, سمیرة طوبال] / نص مطبوع[حمایة الطفل المحضون في التشریع الجزائري 

. + سم30×.سم21; . إیض . : و77 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

???????????? :?.- ?.66-72.  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( اكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-252/01 

  بیار , طوبیا  .7719
المؤسسة الحدیثة : لبنان  -. 01.ط - . بیار طوبیا/ في إجتھاد المحاكم اللبنانیة ] : نص مطبوع[الظروف الطارئة 

 .سم 24; . إیض. : ص 125 -. 1998, للكتاب

556/01-347-1, 556/02-347-1 

  بیار أمیل , طوبیا  .7720
دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء أحداث ] : نص مطبوع. [بطاقة اإلعتماد والعالقات التعاقدیة المنبثقة عنھا

 - La Carte de credit )Master card - Link. = الفرنسیةقرارات النقض الصادرة عن محكمة التمییز 
Visa  /سم 25; . إیض. : ص 202 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت - . بیار أمیل طوبیا. 

49/01-346-1, 49/02-346-1 

  بیار أمیل , طوبیا  .7721
دراسة في مشاكل ] : نص مطبوع[التنفیذیة طرق الطعن بقرارات وقف أومتابعة التنفیذ الصادرة في المعاملة 

 354 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. بیار أمیل طوبیا/ التنفیذ على ضوء االجتھاد الحدیث 
  .سم25; . إیض. : ص

? ???? . - ? :.343 - 350  . ???????????? :? .- ?:.341 - 342 . 



42/01-347-1, 42/02-347-1 

  ار أمیل بی, طوبیا  .7722
بطاقات اإلعتماد في التعامل  -خصوصیات النشاط المصرفي ] : نص مطبوع[أبحاث في القانون المصرفي 

: لبنان  -. 1.ط -. بیار أمیل طوبیا/ اإلجتھاد اللبناني الحدیث حول إفالس المصارف  - القانوني المعاصر 
  .سم 24; . إیض. : ص 235 -. 1999, المؤسسة الحدیثة للكتاب

???? ???????? :?- ? :232  ??????? :? - ? :90 -124 

890/01-346-1, 890/02-346-1 

  بیار أمیل , طوبیا  .7723
 -. بیار أمیل طوبیا) / اإلطار العقدي و اإلطار التقصیري] : ( نص مطبوع[الغش و الخداع في القانون الخاص 

  .مس 24; . إیض. : ص 530 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان 
 ???????????? : ?-  ? :495-508 

896/01-346-1, 896/02-346-1 

  بیار أمیل , طوبیا  .7724
بیار / دراسة مقارنة في القانون الخاص حول قاعدة الغش یفسد كل شيء ] : نص مطبوع[التحایل على القانون 

  .سم 25; مجلد  . :ص 536 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. غسان رباح; أمیل طوبیا
 ??????? : ? -  ? :469 - 508  ???????????? : ? -  ? :509 - 528 

966/01-346-1, 966/02-346-1 

  بیار أمیل , طوبیا  .7725
بیار أمیل / طلبات ولوائح النقض، الدعاوى واللوائح اإلستئنافیة، نظام الشركات ] : نص مطبوع[نماذج وصیغ 

 .سم 26; . إیض. : ص 338 -. 2010, یثة للكتابالمؤسسة الحد: بیروت  -. طوبیا

792/01-347-1, 792/02-347-1 

  بیار امیل , طوبیا  .7726
مع ( صرف العمال والمستخدمین  -الجزء األول] : نص مطبوع. [الدلیل العملي في قضایا الصرف التعسفي

 592 -. 2002, المؤسسة الحدیثة. : لبنان -. بیار امیل طوبیا)... / مقدمة عن التحایل على أحكام قانون العمل
 .سم24; . إیض. : ص

84.1/01-344-1, 84.1/02-344-1 

  بیار امیل , طوبیا  .7727
.... / صرف معلمي المدارس الخاصة - الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [الدلیل العملي في قضایا الصرف التعسفي

 .سم24; . إیض. : ص 648 -. 2002, المؤسسة الحدیثة. : لبنان -. بیار امیل طوبیا

84.2/01-344-1, 84.2/02-344-1 

  بیارامیل , طوبیا  .7728
منشورات : بیروت  -. 1.ط -. بیارامیل طوبیا/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الشركة المنشأة بصورة فعلیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 189 -. 2009, الحلبي الحقوقیة
 9789953524443ك .م.د.ر - . 174 - 171.: ? -. ?: ????????????

1053/01-346-1, 1053/02-346-1 



  زوبیري، عائشة   .7729
: المدیة  -. عائشة زوبیري] / نص مطبوع[اإلتجار غیر المشروع في المخدرات من منظور القانون الولي 

  .قرص مضغوط. + سم 30; . و 87 - . 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس
 ?????? :?????? ????? 

M. 341-70/01, M. 341-70/02 

  . زوبیري، فتیحة  .7730
 -. زوبیري. فتیحة; غلیاوي. فطیمة] / نص مطبوع. [السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة

قرص . + سم 21× . سم 31; . و 46 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-30/01 

  زوبیري،عائشة   .7731
جامعة الدكتور : المدیة  -. عائشة زوبیري] / نص مطبوع[موانع المسؤولیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و77 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 341-11/01 

  أمل دمحم , شلبي  .7732
المكتب : القاھرة  -. أمل دمحم شلبي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التنظیم القانوني للمنافسة و منع اإلحتكار 

  .سم24; غالف ملون ومصور . : ص 238 -. 2008, معي الحدیثالجا
 8025438977ك .م.د.ر - . 232 - 218:.?. ?: ???????????? 

807/01-346-1, 807/02-346-1 

  السید أمین , شلبي  .7733
 284 -. 2008, عالم الكتب: القاھرة  - . 1.ط -. السید أمین شلبي] / نص مطبوع[نظرات في العالقات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص
 9789772326174ك .م.د.ر

353/01-341-1 

  ھشام , زوین  .7734
التزویر  - إحتراف التزویر ] : نص مطبوع[البراءة في جرائم تزویر المحررات و المستندات الرسمیة و العرفیة 

 - التزویر المتقن  - إختالق التزویر  -ضبط جریمة التزویر  -التزویر بالكمبیوتر  - شواھد التزویر  -المفضوح 
المكتب الثقافي للنشر و . : القاھرة - . 5.ط - . أحمد القاضي, ھشام زوین... / التزویر باألنترنیت -وسائل التزویر 

 .سم 24; . إیض. : ص  160 -. 2004, التوزیع

352/01-345-1, 352/02-345-1 

  ھشام , زوین  .7735
أمر اإلعتقال السیاسي  -التعویض  - اإلفراج  - التعذیب  -تقال اإلع] : نص مطبوع[اإلعتقال السیاسي و الجنائي 

مسؤولیة وزیر الداخلیة  -التعویض  -اإلثبات  -تعذیب المعتقل  -إعادة إعتقالھ  -اإلفراج عن المعتقل  -والجنائي 
. : القاھرة -. ھشام زوین/ مع أحدث وأھم أحكام محاكم أمن الدولة العلیا وقضاء مجلس الدولة ...عن أمر اإلعتقال



  .سم 24; . إیض. : ص147 -. 2004, المكتب الثقافي للنشر والتوزیع
???????????? : ?- ? :.142. 

329/01-345-1 

  ھشام , زوین  .7736
ھشام ... / مشكالتھ للوحدات السكنیة و الوحدات غیر السكنیة - إمتداده  -مدتھ ] : نص مطبوع[عقد اإلیجار 

غالف . : ص 205 -. دار السماح للنشر والتوزیع, الكتب الثقافي للنشر و التوزیع :القاھرة  -. 02.ط -. زوین
 .سم24; ملون 

629/01-346-1, 629/02-346-1 

  ھشام , زوین  .7737
 - . 3.ط - . أحمد إبراھیم القاضي, ھشام زوین/ الجرائم والقضایا العسكریة ] : نص مطبوع[الموسوعة العسكریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 417 -. 2009, لإلصدارات القانونیةدار المصطفى : القاھرة 

814.1/01-345-1 

  ھشام , زوین  .7738
رؤیة علمیة وعملیة مستحدثة ] : نص مطبوع[حسین سعد نصار ; موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات الجنائي
المكتب : اإلسكندریة  - . 2.ط -. حسین سعد نصار, ھشام زوین/ ألدلة اإلثبات والنفى في جمیع المواد الجنائیة 

 ).موسوعة المحامي الشاملة في اإلثبات( - . سم 25; . إیض. : ص 505 -. 2009, الدولي للموسوعات القانونیة

819.2/01-345-1, 819.2/02-345-1 

  ھشام , زوین  .7739
بإصدار  2008 لسنة 120القانون رقم ] : نص مطبوع[محمود إبراھیم سالمة ; موسوعة المحاكم اإلقتصادیة

المكتب : اإلسكندریة  - . 2.ط - . محمود إبراھیم سالمة, ھشام زوین/ قانون المحاكم اإلقتصادیة وقراراتھ التنفیذیة 
  ).موسوعة المحاكم اإلقتصادیة( - . سم 25; . إیض. : ص 458 -. 2009, الدولي للموسوعات القانونیة

 ??????? : ? -  ? :430 - 445 

811.2/01-347-1, 811.2/02-347-1 

  ھشام , زوین  .7740
. 3.ط - . ھشام زوین/ التقادم المدني والجنائي واإلداري والشرعي ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في التقادم 

الموسوعة الشاملة في ( - . سم 25; . مجلد. : ص 434 -. 2010, مركز محمود لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -
 ).التقادم

1189.2/01-346-1, 1189.2/02-346-1 

  ھشام , زوین  .7741
. 3.ط - . ھشام زوین/ التقادم المدني والجنائي واإلداري والشرعي ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في التقادم 

الموسوعة الشاملة في ( - . سم 25; . إیض. : ص 412 -. 2010, مركز محمود لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -
 ).التقادم

413.3/01-342-1, 413.3/02-342-1 

  ھشام كامل , زوین  .7742
: تخلف اإلستدعاء -تخلف التجنید  -الھروب  -الغیاب ] : نص مطبوع[المشكالت العملیة في الجرائم العسكریة 

دار ) : م.د( -. 2.ط -. ھشام كامل زوین... / المحاكم العسكریة -أسباب البراءة  - اإلجراءات العملیة للمحاكمة 



  .سم 23; . إیض. : ص 140 -. 2000, الكتاب الذھبي
???????????? : ?- ? :.139 

93/01-345-1 

  مصطفى , طویل  .7743
دار : الجزائر  -. مصطفى طویل] / نص مطبوع[قانون الصفقات العمومیة في الجزائر حسب آخر التعدیالت 

  .سم20; غالف ملون . : ص 64 -. 2003, الحدیث للكتاب
 9318672994978ك .م.د.ر

823/01-346-1, 823/02-346-1 

  دمحم علي , سویلم  .7744
: القاھرة  -. دمحم علي سویلم/ دراسة تأصیلیة تحلیلیة و تطبیقیة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلسناد في المواد الجنائیة 
  .سم 25; . إیض. : ص 662 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة

???????????? : ?- ? :.618 - 642. 

178/01-345-1 

  دمحم علي , سویلم  .7745
دمحم / دراسة مقارنة بین التشریع و الفقھ و القضاء ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 500 -. 2007, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . علي سویلم
 ???????????? : ?- ?:. 458 - 480. 

504/01-345-1, 504/02-345-1 

  دمحم علي , سویلم  .7746
الخاصین  2004لسنة  11، 10شرح نصوص القانونین رقمي ] : نص مطبوع[شرح قانون محكمة األسرة 

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. دمحم علي سویلم... / بإنشاء محاكم األسرة و صندوق نظام تأمین األسرة
  .سم24; . ص 523 -. 2006, الجامعیة

 ??????????? :? .? :.508  - 511 

394/01-346-1, 394/02-346-1 

  دمحم علي , سویلم  .7747
/ دراسة مقارنة على الجریمة المنظمة ] : نص مطبوع[النظریة العامة لألوامر التحفظیة في اإلجراءات الجنائیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 926 -. 2009, یةدار المطبوعات الجامع: اإلسكندریة  -. دمحم علي سویلم
???????????? :? .- ? :.872 - 897. 

709/01-345-1, 709/02-345-1 

  سویلم، حسام   .7748
اإلتحاد  -النفط والعولمة اإلقتصادیة  -صنع السیاسة الخارجیة في عھد مبارك ] : نص مطبوع. [السیاسة الدولیة

 323 -. 2000أكتوبر , .مطابع األھرام بكورنیش النیل. : القاھرة - . لمحسام سوی... / الواقع واآلفاق: األروبي 
 .سم 30; . إیض. : ص

142/01 340-59- ع /P 



  زوینة، عبد الرزاق   .7749
. عبد الرزاق زوینة; عبد الحفیظ مختاري/  Revue du conseil d'etat] = نص مطبوع. [مجلة مجلس الدولة

 .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2002, دار ھومة. : الجزائر -

2/01 340-46- ع /P 

  عبد الوھاب علي , سوید  .7750
عبد / الملفات  -األجندات  -المكتبیة  -اإلداریة  -أوراق المحامي القضائیة ] : نص مطبوع[أصول مھنة المحاماة 

 .سم 24; مجلد . : ص 250 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  -. الوھاب علي سوید

503/01-347-1, 503/02-347-1 

  باسم كریم , سویدان الجنابي  .7751
/ دراسة في وقائع النزاع و مدى مشروعیة الحرب ] : نص مطبوع[ 2003مجلس األمن و الحرب على العراق 

  .سم24; . إیض. : ص 317 -. 2006, دار زھران: عمان  -. باسم كریم سویدان الجنابي
 ???????????? :?- ? :333-351  ???????: ?-? :272-317 

462/01-341-1, 462/02-341-1 

  أحمد حسین , سویدان  .7752
 -. دمحم المجذوب, أحمد حسین سویدان] / نص مطبوع[دمحم المجذوب ; اإلرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 2.ط
 ??????? : ? -  ? :209 - 220  ???????????? : ? -  ? :193 - 206 

682/01-341-1, 682/02-341-1 

  سویدات، عماد الدین محمود   .7753
دار الحامد : عمان  -. 1.ط - . عماد الدین محمود سویدات] / نص مطبوع[الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 195 -. 2012, للنشر والتوزیع
 9789957326487ك .م.د.ر - . 195 -193.: ? -. ?: ????????????

1386/01-346-1, 1386/02-346-1 

  سویحي ، حبیبة   .7754
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. حبیبة سویحي] / نص مطبوع[حقوق اإلمتیاز العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و119 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-243/01, MA 04/346-243/02 

  سویدي، حدة   .7755
حكیمة / ] نص مطبوع[ 07/  02القانون 75/  74نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري في ظل األمر 

  .سم21×سم30; . و89 -. 2011/2012, ]ن.د: [المدیة  -. حدة سویدي; بوكتاب
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-131/01 



  شویحي، خدیجة   .7756
. المدیة -. شریفة بلعباسي, شویحيخدیجة ] / نص مطبوع[الوظیفة التنمویة للمدن الجدیدة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 73 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.65 - 73  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-534/01, M. 346-534/02 

  سویدي، رشیدة   .7757
جامعة الدكتور : المدیة  -. رشیدة سویدي; فاطمة بلعباس] / نص مطبوع[قواعد و شروط تنظیم الشھر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و54 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( یحي فارس
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( كتور یحي فارسجامعة الد: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-270/01 

  ضویفي ، نادیة   .7758
. نادیة ضویفي/ حالة عقود اإلمتیاز ] : نص مطبوع[المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة و ھدف المردودیة 

  .سم 21×.سم30; . و 371 -. 2012/2011, )جامعة الجزائر(جامعة بن یوسف بن خدة : الجزائر  -
???????????? :? .-?:.344 - 365  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(بن یوسف بن خدة 1جامعة الجزائر: قانون عام : دكتوراه 

T. 346-23/01, T. 346-23/02 

  ضویفي ، حسان   .7759
كلیة . : الجزائر - . حسان ضویفي; أحمد بوشنافة] / نص مطبوع[التھرب الضریبي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 49 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( قوق والعلوم السیاسیة الح
  .مضغوط

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-138/01, M. 345-138/02 

  ضویفي ، زكریا   .7760
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. زكریا ضویفي] / نص مطبوع[تغالل الشواطىء في التشریع الجزائري إمتیاز إس

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 88 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2022/2021) : حي فارسجامعة ی( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-628/01 

  ضویفي دمحم   .7761
كلیة الحقوق : الجزائر  -. ضویفي دمحم] / نص مطبوع[منازعات اإلنتخابات المحلیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم21; . و 79 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة
. ???????????? :? . - ? :.70 - 74.  

 2019/2018: كلیة الحقوق : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-357/01, M. 343-357/02 



  زوزو، زولیخة   .7762
دار : عمان  -. زولیخة زوزو] / نص مطبوع[جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتھا في التشریع الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 330 -. 2015, الرایة للنشر و التوزیع
 9789957579791ك .م.د.ر

1072/01-345-1, 1072/02-345-1 

  صالح الدین , شوشاري  .7763
حساب المدد و المواعید و الرسوم  - أنواع المحاكم و إختصاصاتھا ] : نص مطبوع[الدلیل العملي للمحامي 

غالف ملون و مصور . : ص240 -. 2007, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. صالح الدین شوشاري... / القضائیة 
  .سم 24; 
 7283169957ك .م.د.ر

445/01-347-1, 445/02-347-1 

  صالح الدین , شوشاري  .7764
 - . 1.ط - . صالح الدین شوشاري/ في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة ] : نص مطبوع[التنفیذ الجبري 

  .سم 24; . ضإی. : ص 320 - . 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 3455169957ك .م.د.ر -. 313-320: ?-?: ???????????? 

570/01-347-1, 570/02-347-1 

  صالح الدین , شوشاري  .7765
 - اإلنذارات و اإلخطارات  -العقود و اإلتفاقیات  -الدعاوي الجزائیة  -الصیغ النموذجیةفي الدعاوي الحقوقیة 

, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط -. الدین شوشاري صالح] / نص مطبوع[اإلقرارات و الوكاالت 
  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2010

 3538169957ك .م.د.ر

160/01-340-1, 160/02-340-1 

  صالح الدین دمحم , شوشاري  .7766
متدربین و الدارسین دلیل للقضاة و المحامین األساتذة و ال] : نص مطبوع[الدلیل المعتمد في امتحانات الحقوقیین 

, ن.د: عمان  -. 01.ط -. صالح الدین دمحم شوشاري. / في المعھد القضائي وطلبة كلیات الحقوق في الجامعات
 .سم 24; . إیض. : ص 504 -. 2009

138/01-340-1, 138/02-340-1 

  عمر , شوقي سالم  .7767
مكتبة الساعي : القاھرة  -. ر شوقي سالمعم/ عربي  - إنجلیزي  -إنجلیزي ] : نص مطبوع[القاموس المعاصر 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 800 -. 2005, للنشر و التوزیع
 731271977ك .م.د.ر

D3669 

  بدر الدین عبد المنعم , شوقي  .7768
مركز االجانب دراسة مقارنة مع الفقھ  -الموطن  - الجنسیة ] : نص مطبوع[العالقات الخاصة الدولیة أحكام 

  .سم24; . إیض. : ص 665 -. 2005, )دن) : (دم( -. 3. ط -. بدر الدین عبد المنعم شوقي/  .اإلسالمي
 ???????????? :?-? :644-654 

338/01-341-1, 338/02-341-1 



  سوفي ، فرست   .7769
/ تطبیقیة دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[الوسائل القانونیة لمجلس األمن في تدویل النزاعات الداخلیة و تسویتھا 

  .سم24; . إیض. : ص360 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . فرست سوفي
 9786144360422ك .م.د.ر - .  352 - 340. :? -. ?: ???????????? 

916/01-341-1, 916/02-341-1 

  حسن أبوطالب , صوفي  .7770
حسن / الجزء األول : القانونیة و تطورھا  تكوین الشرائع] : نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

  .سم 24; . ص288 -. 1997, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 2.ط -. أبوطالب صوفي
 8126304977ك .م.د.ر

124.1/01-340-1, 124.1/02-340-1 

  حسن أبوطالب , صوفي  .7771
القانون الفرعوني والقانون : الشرائع السامیة: لجزء الثانيا] : نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 02.ط - . حسن أبوطالب صوفي/ البابلي والشریعة الیھودیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 188 -. 1997

 3041426977ك .م.د.ر

124.2/01-340-1, 124.2/02-340-1 

  سھى ، خلف عبد   .7772
دار البدایة . : اإلردن - . 1.ط -. خلف عبد سھى] / نص مطبوع. [اإلختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنیة

  .سم 24; . إیض. : ص 198 -. 2013, دار المستقبل للنشر والتوزیع: للنشر والتوزیع 
 9789957822347ك .م.د.ر - . 198 - 187: ?  -? : ???????????? 

904/01-341-1, 904/02-341-1 

  حسن سعد , سند  .7773
التشریعات المنظمة  - نشأة الصحافة ومدى إمكانیة اعتبارھا سلطة ] : نص مطبوع[جرائم الصحافة والنشر 

 -الركن المادي والمعنوي في جرائم الكلمة  - العالنیة  -قیود الصحافة  - حقوق وواجبات الصحفیین  -للصحافة 
  .سم 24; . إیض. : ص196 - . 2006, )ن.د) : (م.د( -. حسن سعد سند... / جرائم الخبر الركن المادي في

????? : ?- ? :.126 - 191. 

204/01-345-1, 204/02-345-1 

  حسن سعد , سند  .7774
التشریعات  -نشأة الصحافة ومدى إمكانیة إعتبارھا سلطة ] : نص مطبوع[الوجیزفي جرائم الصحافة والنشر 

الركن المادي والمعنوي في جرائم  -العالنیة  - قیود الصحافة  -حقوق وواجبات الصحفیین  -لصحافة المنظمة ل
 .سم 23; . إیض. : ص 193 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . حسن سعد سند/ الكلمة 

65/01-345-1, 65/02-345-1 

  سند، حسن سعد   .7775
مقارنة بھا في ظل أحكام الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[سالمة الجسدیة الحمایة الدولیة لحق اإلنسان في ال

/  The international protection to human right of body integrity= ومدى ھذه الحمایة في مصر 
  .سم 24; . ص 853 -. 1.ط, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. حسن سعد سند

 9775425605ك .م.د.ر - . 841 - 819.: ? -. ?: ????????????



1-341-1240/01 

  سلیم التخاینة، خولة متعب   .7776
 -. خولة متعب سلیم التخاینة/ دراسة موضوعیة ] : نص مطبوع[أسالیب التنظیمات اإلرھابیة عبر األنترنت 

  .سم24; . إیض. : ص138 -. 2014, دار الحامد للنشر و التوزیع: عمان  -. 01.ط
 9789957328931ك .م.د.ر - .  133 - 131. : ? -. ?: ???????????? 

1005/01-341-1, 1005/02-341-1 

  سھى حمید , سلیم الجمعھ  .7777
: اإلسكندریة  -. سھى حمید سلیم الجمعھ] / نص مطبوع[تلوث بیئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. :  ص 331 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة
 ??????? :? .-  ? :.279- 307  . ???????????? : ?-  ?:.311  - 327 . 

505/08-341-1, 505/01-341-1 

  سھیل طقوش، ماھر دمحم   .7778
 -. 1.ط -. ماھر دمحم سھیل طقوش/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قضاء المظالم اإلداریة في الشریعة والقانون 

  .سم 25; . إیض. : ص 536 -. 2011, فائسدار الن: بیروت 
 9789953183879ك .م.د.ر - .  509 - 475.: ? -. ?: ????????????

493/01-342-1, 493/02-342-1 

  أیمن سعد , سلیم  .7779
, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. أیمن سعد سلیم] / نص مطبوع[أساسیات البحث القانوني 

  .سم24; . إیض. : ص100 -. 2003
 9772235994ك .م.د.ر

119/01-001.4-1, 119/02-001.4-1 

  عبد العزیز , سلیم  .7780
دحض األدلة الفنیة و التقاریر الطبیة و الشرعیة و التشریحیة و اإلستشاریة و الترجیحیة و أوجھ الطعن علیھا 

, دار النسر الذھبي: القاھرة  - . زیز سلیمعبد الع] / نص مطبوع......... [كسبب للبراءة في القانون الجنائي 
  .سم24; غالف ملون . : ص 567 -. 2002

 0486619977ك .م.د.ر -. 563-565: ? -?: ???????????? 

563/01-345-1, 563/02-345-1 

  عصام أنور , سلیم  .7781
منشأة . : كندریةاإلس - . عصام أنور سلیم. / طبقا للتعدیالت المعاصرة] : نص مطبوع. [القانون الزراعي

  .سم 24; . إیض. : ص 540 -. 1998, المعارف
 7045503977ك .م.د.ر

102/01-343-1 

  عصام أنور , سلیم  .7782
منشأة . : اإلسكندریة -. عصام أنور سلیم. / 2003لسنة  12رقم ] : نص مطبوع. [أصول قانون العمل الجدید

 ).القانونیةالكتب ( -. سم24; . إیض. : ص 716 -. 2004, المعارف

49/01-344-1, 49/02-344-1 



  عصام أنور , سلیم  .7783
. : ص270 -. 2001, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة - . عصام أنور سلیم] / نص مطبوع. [حقوق الطفل

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض
 9855036399ك .م.د.ر

200/01-346-1, 200/02-346-1 

  عصام أنور , سلیم  .7784
دار المطبوعات . : اإلسكندریة -. عصام أنور سلیم] / نص مطبوع. [أصول األحوال الشخصیة لغیر المسلمین

 .سم 24; . إیض. : ص 504 -. 2004, الجامعیة

309/01-346-1, 309/02-346-1 

  عصام أنور , سلیم  .7785
منشأة . : اإلسكندریة -. عصام أنور سلیم] / نص مطبوع. [التملك بالتقادم على خالف الثابت بالسجل العیني

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 122 -. 2002, المعارف
 977030896xك .م.د.ر

110/01-346-1, 110/02-346-1 

  عصام أنور , سلیم  .7786
 - . 2001, ب الجامعي الحدیثالمكت: اإلسكندریة  -. عصام أنور سلیم] / نص مطبوع[أسس الثقافة القانونیة 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 454

31/01-340-1, 31/02-340-1 

  عصام أنور , سلیم  .7787
, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عصام أنور سلیم] / نص مطبوع[موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون 

  ).القانونیة الكتب( - . سم24; . إیض. : ص 242 -. 2000
 6078603977ك .م.د.ر - . 236 - 233.:? - . ?: ???????????? .

77/01-342-1, 77/02-342-1 

  عصام أنور , سلیم  .7788
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 01.ط -. عصام أنور سلیم) / نظریة الحق] : ( نص مطبوع[مقدمة الثقافة القانونیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 399 -. 2009, القانونیة

147/01-340-1, 147/02-340-1 

  عصام أنور , سلیم  .7789
: بیروت  -. 1.ط - . عصام أنور سلیم] / نص مطبوع[النظریة العامة لإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 415 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010402ك .م.د.ر

716/01-347-1, 716/02-347-1 

  عصام أنور , سلیم  .7790
: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عصام أنور سلیم] / نص مطبوع[النظریة العامة لإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 380 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة



732/01-347-1, 732/02-347-1 

  سلیم، عصام أنور   .7791
القاھرة  - . عصام أنور سلیم/ الجزء ااألول : األحكام العامة في اإلیجار ] : نص مطبوع[اإلیجار الوجیز في عقد 

  ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( -. سم 24; . ص 550 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة: 
 9395036977ك .م.د.ر

739.1/01-346-1, 739.1/02-346-1 

  ف إبراھیم سلیمان ، أشر  .7792
أشرف / دراسة موجزة عن القانزن الدستوري والنظم السیاسیة ] : نص مطبوع[مباديء القانون الدستوري 

  .سم25; . إیض. : ص201 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 01.ط -. إبراھیم سلیمان
 9789777610131ك .م.د.ر

635/01-342-1, 635/02-342-1 

  سلیمان ، طالب برایم   .7793
 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. طالب برایم سلیمان] / نص مطبوع[العالمة التجاریة المشھورة 

  .سم24; . إیض. : ص319
 9789953578767ك .م.د.ر - .  311 - 291. : ? -. ?: ???????????? 

1381/01-346-1, 1381/02-346-1 

  ایم سلیمان ، طالب بر  .7794
 - . طالب برایم سلیمان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الضمانات التشریعیة لحمایة اإلستثمار األجنبي 

  .سم 24; . إیض. : ص 547 -. 2016, دارالجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
???????????? :?.-? :.495- 542 

1503/01-346-1, 1503/02-346-1 

  مد إیھاب أح, سلیمان أبو الھیجاء  .7795
 - . إیھاب أحمد سلیمان أبو الھیجاء/ دراسة نظریة تطبیقیة ] : نص مطبوع[الحیل وأثرھا في األحوال الشخصیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 - ). ت.د(, دار النفائش) : م.د(
 9789957477325ك .م.د.ر - . 294 - 277: ?  -? : ???????????? 

1029/01-346-1, 1029/02-346-1 

  سلیمان دمحم ، الطماوي   .7796
, دار الفكر العربي: بیروت  -. الطماوي سلیمان دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الوجیز في القانون اإلداري 

 .سم 24; . إیض. : ص 758 -. 1973

673/01-342-1 

  سلیمان مساعد، عزة حسن   .7797
دراسة تحلیلیة نقدیة لنماذج ممثلة للوجود ] : نص مطبوع[األمن اإلنساني بین الصراع الدولي و القیم الخلقیة 

 Human security between contemporary international conflit and ethical= اإلنساني و القیم 
values (Acritical analytical study of representative models of human existence and 

values / (سم 24; . إیض. : ص 359 - . 2015, مكتبة الوفاء القانونیة: القاھرة  -  .عزة حسن سلیمان مساعد.  
 9777630408ك .م.د.ر -. 325-352.: ?-.?: ????????????



1064/01-341-1, 1064/02-341-1 

  نبیل زید , سلیمان مقابلة  .7798
دراسة مقارنة ] : ص مطبوعن[النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونیة في القانون الدولي الخاص 

 -الوساطة والتحكیم اإللكتروني  -عقود التجارة اإللكترونیة  -القانون التجاري الدولي  - في إطار قانون اإلنترنیت 
; . إیض. : ص 336 -. 2009, دار الثقافة: عمان  - . 01.ط -. نبیل زید سلیمان مقابلة. / القانون الدولي الخاص

  .سم 25
 9957163591ك .م.د.ر - .  336 - 327.:?  -. ?: ???????????? 

500/01-341-1, 500/02-341-1 

  خالد علي , سلیمان بني أحمد  .7799
 -. 01.ط - . خالد علي سلیمان بني أحمد] / نص مطبوع. [قانون الضمان اإلجتماعي في ضوء الشریعة اإلسالمیة

  .سم 24; . إیض. : ص309 -. 2007, دار حامد. : عمان
 9789957323387ك .م.د.ر - . 309 - 289: ?  -? : ????? ???????

120/01-344-1, 120/02-344-1 

  خالد أحمد , سلیمان شبكة  .7800
 - . خالد أحمد سلیمان شبكة] / نص مطبوع. [التكییف الشرعي لألوراق النقدیة وما ینبني علیھ من أحكام فقھیة

  .سم 25; . إیض. : ص 170 -. 2008, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط
 9773790506ك .م.د.ر - . 167 - 153: ? -? : ????????????

161/01-343-1, 161/02-343-1 

  سلیمان فیسة ، رحمة   .7801
 -. رحمة سلیمان فیسة; شیراز لجلط] / نص مطبوع[خیارات الحائز في مواجھة التنفیذ على العقار المرھون 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 85 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم. : المدیة
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? : .74 - 77  ???????????? :? . - ? : .78 - 82  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-604/01, M. 346-604/02 

  ولد خسال , سلیمان  .7802
 - . 01.ط - . عبد القادر بن عزوز, ولد خسال سلیمان] / نص مطبوع[أحكام الھبة والوقف والوصیة والمیراث 

  .سم 23; غالف ملون . : ص 156 -. 2011, دار ابن الطفیل للنشر: الجزائر 
 1253169931978ك .م.د.ر - . 154 - 147: ?  -? : ???????????? 

862/01-346-1, 862/02-346-1 

  حمدي عبد الجواد , سلیمان  .7803
طبقا ألحدث التعدیالت معلقا علیھا بالشرح وأحكام النقض ] : نص مطبوع[الرسوم القضائیة في المواد المدنیة 

. 03.ط -. حمدي عبد الجواد سلیمان/ الحدیثة والتعلیمات و الكتب الدوریة الصادرة من وزارة العدل إلى المحاكم 
 .سم 24; . إیض. : ص 149 - . دار السماح للنشر والتوزیع, المكتب الثقافي للنشر والتوزیع: القاھرة  -

298/01-347-1, 298/02-347-1 

  خالد , سلیمان  .7804
المؤسسة الحدیثة . : لبنان -. خالد سلیمان/ دراسة مقارنة : جریمة بال حدود] : نص مطبوع[تبییض األموال 



  .سم 24; . إیض. : ص 298 - .2004, للكتاب
??????? : ? - ? :.196 -281  .???????????? : ? - ? :.283 - 290. 

399/01-345-1, 399/02-345-1 

  سلیمان عبد المنعم , سلیمان  .7805
أصول المعاملة  -فلسفة الجزاء الجنائي  - نظریة الجزاء الجنائي ] : نص مطبوع[أصول علم الجزاء الجنائي 

; . إیض. : ص 292 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. سلیمان عبد المنعم سلیمان/ العقابیة 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24

30/01-345-1, 30/02-345-1 

  سلیمان عبد المنعم , سلیمان  .7806
 -الوصفي لظاھرة الجریمة  التحلیل -إشكالیات تأصیل علم اإلجرام ] : نص مطبوع[أصول علم اإلجرام القانوني 

 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر: القاھرة  -. سلیمان عبد المنعم سلیمان. / التحلیل التفسیري لعوامل اإلجرام
  .سم 25; . إیض. : ص 416

 3025394977ك .م.د.ر

28/01-345-1, 28/02-345-1 

  شیرزاد عزیز , سلیمان  .7807
شیرزاد / دراسة في ضوء القوانین الداخلیة و اإلتفاقیات الدولیة ] : ص مطبوعن[حسن النیة في إبرام العقود 

  .سم 24; . إیض. : ص 507 -. 2008, دار دجلة: عمان  -. 1.ط - . عزیز سلیمان
 1424789957978ك .م.د.ر -. 491-507: ? -?: ???????????? 

909/01-346-1, 909/02-346-1 

  سیف النصر , سلیمان  .7808
ضمانات المتھم في اإلستجواب واإلعتراف والمحاكمة الجنائیة طرق ] : نص مطبوع[ي اإلنسان البراءة األصل ف

 -. 2006, دار محمود للنشر و التوزیع. : القاھرة -. سیف النصر سلیمان/ اإلثبات الجنائي و أوامر اإلعتقال 
  .سم 24; . ص 199

 9775312906ك .م.د.ر - . 184 - 183.: ? -? : ????????????

268/01-345-1, 268/02-345-1 

  سیف النصر , سلیمان  .7809
مشروعیة التفتیش و اإلستیقاف لألشخاص و السیارات وراكبي السیارات و أمتعتھم في الكمائن و الطرق العامة 

. : ص 200 -. 2006, دار محمود للنشر و التوزیع. : القاھرة - . 1.ط - . سیف النصر سلیمان] / نص مطبوع[
  .سم 24; . إیض

 9775312892ك .م.د.ر

362/02-345-1, 362/01-345-1 

  علي علي , سلیمان  .7810
 -المسئولیة عن فعل الغیر ] : نص مطبوع. [دراسات في المسئولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري

, المطبوعات الجامعیةدیوان . : الجزائر -. 2.ط -. علي علي سلیمان. / المسئولیة عن فعل األشیاء و التعویض
 ).سلسلة القانون والمجتمع( - . سم22; . إیض. : ص268 -. 1989

171/01-346-1, 171/02-346-1 



  علي علي , سلیمان  .7811
 -. علي علي سلیمان. / مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزام

  .سم 24; . إیض. : ص 328 -. 2003, طبوعات الجامعیةدیوان الم. : الجزائر -. 5.ط
 9961003268ك .م.د.ر

317/01-346-1, 317/02-346-1 

  علي علي , سلیمان  .7812
دیوان : الجزائر  -. 3.ط -. علي علي سلیمان] / نص مطبوع[مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري 

  .سم 22; . إیض. : ص 316 -. 2005, المطبوعات الجامعیة
 032509961ك .م.د.ر - . 313-315: ?  - ? : ???????????? .

65/01-341-1, 65/02-341-1 

  عبد هللا , سلیمان  .7813
. 5.ط -. عبد هللا سلیمان/ الجریمة : الجزء األول : القسم العام ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات الجزائري 

  .سم 22; . غالف ملون. : ص 406 - .2004, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -
 9961007468ك .م.د.ر

99.1/13-345-1, 99.1/40-345-1 

  عبد هللا , سلیمان  .7814
 -. عبد هللا سلیمان/ الجزاء الجنائي : الجزء الثاني : القسم العام ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات الجزائري 

  ).علوم قانونیة: المعرفة( - . سم 22; . إیض. : ص 593 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 996100020×ك .م.د.ر

99.2/30-345-1, 99.2/01-345-1 

  عبد هللا سلیمان , سلیمان  .7815
دیوان : الجزائر  -. عبد هللا سلیمان سلیمان] / نص مطبوع[المقدمات األساسیة في القانون الدولي الجنائي 

  .سم24; . إیض. : ص 350 -. 1992, المطبوعات الجامعیة
.???????????? : ? ?:. 

133/01-341-1, 133/02-341-1 

  عبد المنعم , سلیمان  .7816
عرض الرشوة غیر  - الرشوة : الجرائم الخاصة بالمصلحة العامة] : نص مطبوع[قانون العقوبات الخاص 
: اإلسكندریة  - . بد المنعم سلیمانع... / اإلستجابة للرجاء أو التوصیة أو الوساطة -المقترن بقبول الموظف 

 .سم 24; . إیض. : ص 432 - . 1993, الجامعة الجدیدة للنشر

16/01-345-1, 16/02-345-1 

  عصام , سلیمان  .7817
: بیروت  -. 1.ط -. عصام سلیمان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق 

  .سم 25; . إیض. : ص 456 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010044ك .م.د.ر - .  442 - 439.: ? -. ?: ???????????? 

432/01-342-1, 432/02-342-1 



  عزة الحاج , سلیمان  .7818
: بیروت  -. عزة الحاج سلیمان/ الصورة  -الشیك ] : نص مطبوع[النظام القانوني للمصارف اإللكترونیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص196 -. 2005, قوقیةمنشورات الحلبي الح
 504629953ك .م.د.ر -. 191 -  183. ? ? : ????????????

730/01-346-1, 730/02-346-1 

  عبد هللا ,سلیمان  .7819
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. عبد هللا سلیمان] / نص مطبوع[دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري 

 .سم24; . ص299 -. 2006, الجامعیة

1-345-1119/01, 1-345-1119/02 

  سلیمان، بھلولي   .7820
بھلولي ] / نص مطبوع[م 954-789/ه342-173الدولة السلیمانیة واإلمارات العلویة في المغرب األوسط 

; . إیض. : ص 392 -. 2011, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف: الجزائر  -. 1.ط - . غازي الشمري, سلیمان
  .سم 24

 9789931374008ك .م.د.ر - . 381 - 351.: ? -? : ????????????

3/01-910-1 

  سلیمان، دادیار حمید سلیمان   .7821
دادیار حمید سلیمان / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلیطار القانوني للتقاضي المدني عبر االنترنت 

  .سم25; . إیض. : ص344 -. 2015, دار الثقافة: عمان  -. سلیمان
 9789957168773ك .م.د.ر - . 319-344? -?.??????

985/01-347-1, 985/02-347-1 

  سلیمان، شیرزاد عزیز   .7822
 -]. ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ -. شیرزاد عزیز سلیمان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عقد اإلعالن في القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 313
 9789957478414ك .م.د.ر - .  313 - 296.:? -.?: ????????????

1373/01-346-1 

  سلیمان، عبد المنعم   .7823
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. عبد المنعم سلیمان; جالل ثروت] / نص مطبوع[أصول اإلجراءات الجنائیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 724 -. 2006, الجدیدة

460/01-345-1, 460/02-345-1 

  سلیمان، عبد الفتاح   .7824
جرائم غسل األموال في  -أھمیة مكافحة غسل األموال دولیا و محلیا ] : نص مطبوع[مكافحة غسل األموال 

عبد / مكافحة البنوك لعملیات غسل األموال مع إشارة الى قوانین السعودیة وقطر والكویت  - القانون المصري 
  .سم 24; . إیض. : ص 328 -. 2006, دار الكتب القانونیة. : مصر -. الفتاح سلیمان

 ??????? : ? - ? :.234 - 315 

481/01-345-1, 481/02-345-1 



  سلیماني ، طاوس صارة   .7825
الجزائر  -. طاوس صارة سلیماني; سارة رضوان] / نص مطبوع[الممارسة النقابیة في تشریع العمل الجزائري 

; . إیض. : و 93 - . 2018/2017, )بجایة جامعة عبد الرحمان میرة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : بجایة -
  .سم 31× . سم 21

 ???????????? :? .- ? : .85 - 93  
 2018/2017) : جامعة عبد الرحمان میرة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-72/01 

  سلیماني، دمحم   .7826
. دمحم سلیماني; صالح الدین جیاللي عیولة] / نص مطبوع[ائري عقد اإلیجار الوارد على العقار في التشریع الجز

قرص . + سم 21× سم 30; . و 92 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -
  .مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-253/01, M. 346-253/02 

  سلیماني، زولیخة   .7827
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  - . زولیخة سلیماني] / نص مطبوع[تكییف الواقعة اإلجرامیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×. سم21; . إیض. : و60 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس
???????????? :? .-?: .53-55  

 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي  :ل م د  -ماستر

M. 345-274/01 

  سلیمة ، ملیكة   .7828
 -. ملیكة سلیمة; بلطرش فایزة] / نص مطبوع. [رقابة القاضي اإلداري على القرار التأدیبي بالنسبة للموظف 

قرص . + سم30×.سم21; . و 109 -. 2015/2014, ).قوقكلیة الح(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة 
  .مضغوط 

 ???????????? :? .-  : .96 - 104  
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-133/01, M. 343-133/02 

  سھیلة ، بن بارة   .7829
جامعة یحي : المدیة  -. ة سھیلةبن بار] / نص مطبوع[النظام القانوني إلندماج الشركات في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 73 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .-? : .65 - 68  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 658-20/01, M. 658-20/02 

  سھیلة ، بن عیجة   .7830
جامعة . : المدیة  -. بن عیجة سھیلة; رحماني فلة] / نص مطبوع. [تثمار األراضي الزراعیة الوقفیة عقود إس

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 83 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .01 - 02  ???????????? :? . - ? : .57 - 60  

 2015/2014. : لمدیة ا: قانون عقاري : ماستر 

M. 346-400/01, M. 346-400/02 



  سھیلة ، كشیدة   .7831
كلیة . : المدیة - . كشیدة سھیلة] / نص مطبوع[مبدأ حریة إستغالل أعالي البحار بین النص والممارسة الدولیة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 59 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .55 - 57  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-171/01, M. 341-171/02 

  سلیمة كریلفاوي   .7832
سلیمة ; نسرین بحري] / نص مطبوع. [األصناف القانونیة للمكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم 30; . و 54 - . 2009/2010, ]ن.د. : [المدیة -. كریلفاوي
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-12/01 

  صالح دمحم , سلیمة  .7833
دراسة  - ودور نوادي الحمایة والتعویض ] : نص مطبوع. [يتأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحر

  .سم 25; . إیض. : ص 837 -. 2007, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. صالح دمحم سلیمة. / مقارنة
 ????? :? ? :751 - 802???????????? :? ? :803 - 817 

152/01-343-1, 152/02-343-1 

  سھیلة، شایب ستي   .7834
جامعة : المدیة  - . شایب ستي سھیلة; حیولة رضوان] / نص مطبوع[یات تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري آل

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و97 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.82 - 86  

 2016/2015:  المدیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-13/01, M. 345-13/02 

  عبد الناصر دمحم , شنیور  .7835
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلثبات بالخبرة بین القضاء اإلسالمي و القانون الدولي و تطبیقاتھا المعاصرة 

; . إیض. : ص 275 -. 2005, دار النفائس: عمان  - . نبیھ صالح, تیسیر رجب التمیمي, عبد الناصر دمحم شنیور
 .سم24

917/01-347-1 

  سلیني ، دمحم الصغیر   .7836
, جامعة یحي فارس. : المدیة - . دمحم الصغیر سلیني] / نص مطبوع[القیمة القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة 

  .سم 21× . سم 30; . و 216 -. 2016/  2015
 ???????????? :? .- ? : .203 - 213  

 2016/  2015). : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : ن الدولي القانو: ماجستیر 

TA 341-73/01, TA 341-73/02 

  سلیمي ، فوزي   .7837
. 2015/2014, ]ن.د. : [المدیة - . فوزي سلیمي; فضیل عیسو] / نص مطبوع. [اإلثبات في المنازعات اإلداریة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و56 -



 ???????????? :? .- ? : .51 - 53  
 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-177/01, M. 343-177/02 

  طنجاوي ، مراد   .7838
كلیة الحقوق . : الجزائر - . مراد طنجاوي] / نص مطبوع[مدى حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات المدني 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 333 -. 2017/2016, )1-جامعة الجزائر(
 ???????????? :? .- ? : .300 - 319  

 2017/2016) : 1جامعة الجزائر (كلیة الحقوق : القانون المدني : دكتوراه 

T. 347-11/01, T. 347-11/02 

  توفیق , شندارلي  .7839
 228 -]. ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ -. شندارلي توفیق] / نص مطبوع[فسخ عقد الزواج في قانون االسرة الجزائري 

  .سم 22×.سم 27; . و
????????????: 

T. 346-1/01 

  شندارلي، توفیق   .7840
دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة وقوانین األحوال الشخصیة في البالد ] : نص مطبوع[فسخ عقد الزواج 

  .سم30; . و494 - . 2012/2011, - 1- جامعة الجزائر : الجزائر  - . توفیق شندارلي/ العربیة 
 ???????????? :? .- ? : .457 - 475 ?????? :????? ?????  

 2012/2011. : الجزائر1-1جامعة الجزائر : قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-14/01, T. 346-14/02 

  سنجاري، سلوان رشید   .7841
سلوان رشید / ل اإلنساني إلى مسؤولیة الحمایة من التدخ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة 

  .سم25; . إیض. : ص208 -. 2016, دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة  -. سنجاري
 9789777292191ك .م.د.ر - . 199-205? -?.??????

1107/01-341-1, 1107/02-341-1 

  زھیة ، بوراس   .7842
جامعة . : المدیة - . بوراس زھیة; بن قارة سعاد] / مطبوعنص . [منازعات الحیازة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و 70 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .61 - 65  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-398/01, M. 346-398/02 

  حسن سمیة ، حاج أ  .7843
جامعة : المدیة  -. حاج أحسن سمیة; مختاري سھیلة] / نص مطبوع[حقوق وإلتزامات الشریك في العقار الشائع 

  .قرص مغضوط. + سم30×.سم21; . و106 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :98 - 102  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-361/01, M. 346-361/02 



  شندب ، ربیع   .7844
. : ص 256 -. 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط - . ربیع شندب] / نص مطبوع[التقنیة العقدیة 

  .سم 25; . إیض
 9786144231920ك .م.د.ر

1446/01-346-1, 1446/02-346-1 

  سمیة ، سعودي   .7845
جامعة . : المدیة  - . سعودي سمیة; بولدم رزیقة] / نص مطبوع. [تھ في الجزائر الحجز العقاري وإجراءا

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 95 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .66 - 86  ???????????? :? . - ? : .88 - 91  

 2015/2014. : المدیة: قانون عقاري : ماستر 

M. 346-406/01, M. 346-406/02 

  دمحم یوسف , سنیة أحمد  .7846
دار : اإلسكندریة  -. دمحم یوسف سنیة أحمد] / نص مطبوع[غش الخصوم كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 582 -. 1998, الجامعة الجدیدة

49/01-347-1, 49/02-347-1 

  لیبا، أمین عاطف ص  .7847
 - . أمین عاطف صلیبا] / نص مطبوع[دور الدساتیر و السیادة الوطنیة في ظل المعاھدات و القررات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 340 -. 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان 
 9786144231890ك .م.د.ر -. 323 -317.: ?-.?: ????????????

596/01-342-1, 596/02-342-1 

  صلیحة ، حامي   .7848
جامعة یحي : المدیة  -. حامي صلیحة] / نص مطبوع[تطور التمثیل السیاسي النسوي في النظام الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 68 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .52 - 59  ???????????? :?.  - ? : .60 - 66  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-239/01, M. 343-239/02 

  قادة , شھیدة  .7849
 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . قادة شھیدة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للمنتج 

  .سم24; غالف ملون . : ص 461
 8253328977ك .م.د.ر

716/01-346-1, 716/02-346-1 

  زمیر ، إلھام   .7850
إلھام ; إخالص وكریف] / نص مطبوع[اآلثار القانونیة الندماج الشركات التجاریة على حقوق الشركاء والدائنین 

 31×.سم 21; . إیض. : و 64 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. زمیر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .60 - 63  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر



M. 658-97/01, M. 658-97/02 

  زھیر ، ذبیح   .7851
أسیة / ات اإلداریة ، العقود اإلداریة المرفق العام ، الضبط اإلداري ، القرار] : نص مطبوع[النشاط اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2019, دار التل للطباعة والنشر. : الجزائر -. 1.ط -. ذبیح زھیر; اعمر شریف
 9789931951162ك .م.د.ر - . 200 - 195. : ?. : ?: ???????????? 

666/01-342-1, 666/02-342-1 

  سمیر ، بوشارب   .7852
جامعة : المدیة  -. بوشارب سمیر] / نص مطبوع[نونیة لقیام مجمع الشركات في التشریع الجزائري اآللیات القا

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 56 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ????????????:? .- ? : .51 - 56  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-03/01, M. 658-03/02 

  سمیر الدلیمي ، عامر علي   .7853
/ دراسة قانونیة ] : نص مطبوع[صالحیة المدعي العام القانونیة لدى المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 244 - . 2013, دار غیداء للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. عامر علي سمیر الدلیمي
 9789957555870ك .م.د.ر - . 244 - 231. : ? -. ?: ???????????? 

1034/01-341-1, 1034/02-341-1 

  سمیر الدیلمي،عامر علي   .7854
عامر علي سمیر ] / نص مطبوع[مقدمة في شرح مبادئ حقوق اإلنسان وفقا لإلتفاقیات و السیاسات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 332 -. 2016, الرمال للنشر و التوزیع: روالتوزیع األكادیمیون النش: عمان  -. الدیلمي
 9789957590383ك .م.د.ر -. 325-330.: ?-.?: ????????????

1119/01-341-1, 1119/02-341-1 

  دمحم , سمیر  .7855
العربیة للنشر دار النھضة : القاھرة  -. 1.ط -. دمحم سمیر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجریمة المستحیلة 

  .سم 24; . إیض. : ص 347 -. 2011, والتوزیع
 978977046584ك .م.د.ر -. 341 -  321. : ?: ????????????

799/01-345-1, 799/02-345-1 

  زھیر، مغراوي   .7856
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. مغراوي زھیر] / نص مطبوع[حمایة الساحل في إطار التنمیة المستدامة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و65 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(
 ???????????? : ?-  ? :66 - 72  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-356/01, M. 346-356/02 

  توفیق , شندرلي   .7857
منشورات مخبر : الجزائر  -. درليتوفیق شن] / نص مطبوع[التحوالت الجدیدة إلدارة المرفق العام في الجزائر 

  .سم24; . س643 -. 2018, السیادة
 978993195466ك .م.د.ر



1-342-672/01, 1-342-672/02 

  زمیرلین، أمال   .7858
 - . مریم یوسفي, أمال زمیرلین] / نص مطبوع[أجھزة التحري و التحقیق في الجرائم المعلوماتیة 

:  81.و -. 2021-2022, ]ن.د: [المدیة ; ) جامعة یحي فارس( السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم) : المدیة(الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض

???????????? :? .- ?:71-76  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-245/01 

  زمیرلین،خلیدة   .7859
اسیا فاید , خلیدة زمیرلین] / نص مطبوع[مة منح إمتیازات غیر مبررة للغیر في مجال الصفقات العمومیة جری

. : و68 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر  -. عیشاوي
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض

????????????:?.- ?.59-63.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : م د  ل -ماستر

M. 345-232/01 

  عبد الغني , سمیردمحم  .7860
دراسة علمیة : المواد المستخدمة في صنعھا -العقلیة  المؤثرات - المواد المخدرة ] : نص مطبوع[المخدرات 

دار الكتب : مصر  - . عبد الغني سمیردمحم/ میدانیة في اطار أحكام القانون الدولي والقانونین المصري والكویتي 
  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2006, القانونیة

 9773860949ك .م.د.ر - . 277 - 270.: ? -.?: ???????????? 

522/01-345-1, 522/02-345-1 

  سمیرة، بومرار   .7861
بومرار ; مقالتي مریم] / نص مطبوع[عدم التعسف في إستعمال الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

. + سم30×.سم21; . و100 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. سمیرة
  .قرص مضغوط

????????????  : ?-  ? :91 - 95  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-378/01, M. 346-378/02 

  عثمان جمعة , ضمیریة  .7862
: اإلمارات العربیة المتحدة  -. 01.ط -. عثمان جمعة ضمیریة] / نص مطبوع[العالقات الدولیة في اإلسالم 

  .سم 25; . إیض. : ص 226 -. 2007, جامعة الشارقة
 ???????????? :? .- ? :.213 -221 . 

532/01-341-1, 532/02-341-1 

  طلیس، صالح   .7863
. 2010, منشورات زین الحقوقیة: صیدا  -. 01.ط -. صالح طلیس] / نص مطبوع[المنھجیة في دراسة القانون 

  .سم 25; . إیض. : ص 376 -
????? : ?- ? :335 - 359 ???????????? : ? - ? :361  - 366 

44/01-340-1, 44/02-340-1 



  رشید , شمیشم  .7864
; . إیض. : ص 200 -. 2006, دار الخلدونیة: الجزائر  - . رشید شمیشم] / نص مطبوع[مناھج العلوم القانونیة 

  .سم24
 9961521358ك .م.د.ر - . 195 - 193. : ? ?: ????????????

117/01-001.4-1, 117/02-001.4-1 

  رشید , شمیشم  .7865
 .سم 24; . ص 39 -. 2008, مطبوعة حامعیة: الجزائر  - . رشید شمیشم] / نص مطبوع[فلسفة القانون 

123/01-340-1, 123/02-340-1 

  رشید , شمیشم  .7866
/ دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[التعسف في إستعمال الملكیة العقاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 215 -). ت.د(, دار الخلدونیة: الجزائر  - . شمیشم رشید
 9789961523261ك .م.د.ر - . 211 - 203: ?  -? : ???????????? 

1110/01-346-1 

  سمیشة ، دمحم األمین   .7867
 - . األمین سمیشةدمحم ] / نص مطبوع[الوضعیات القانونیة األساسیة للموظف أثناء القیام بالخدمة واإلنقطاع عنھا 

 21; . إیض. : و 63 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-501/01 

  حامد محمود , شمروخ  .7868
. : اإلسكندریة -. حامد محمود شمروخ] / نص مطبوع. [حق اإلستمتاع بین الزوجین وآثاره وموانعھ الشرعیة

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص160 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر

155/01-346-1, 155/02-346-1 

  زھراوي ، حمزة   .7869
كلیة : المدیة  -الجزائر  -. حمزة زھراوي; سفیان بن تركي] / نص مطبوع[شریع الجزائري جریمة القتل في الت

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 77 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .69 - 72  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-114/01, M. 345-114/02 

  طھراوي ، یحي   .7870
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. یحي طھراوي] / نص مطبوع[جرائم إستغالل األطفال في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 85 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? :.79 - 83  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-155/01, M. 345-155/02 



  طھراوي ، فھیمة   .7871
 -. فھیمة طھراوي; شھیناز نادري/  ]نص مطبوع[آلیات مكافحة جریمة إختطاف األطفال في التشریع الجزائري 

. سم 31× . سم 21; . إیض. : و 100 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط+ 

 ????? :? .-? : .79  - 87  ???????????? :? . - ? : .88  - 95  
 2018/2017: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-70/02, M. 345-70/01 

  طھراوي ، فرید   .7872
 -المدیة  -. فرید طھراوي; دمحم أیمن ھیصام] / نص مطبوع[دور محكمة العدل الدولیة في تسویة نزاعات الحدود 

 31× سم  21; . إیض. : و 84 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .ص مضغوطقر. + سم

 ???????????? :? .- ? :.77 - 81  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-191/01 

  طھراوي نصیرة   .7873
 . :المدیة -. طھراوي نصیرة; نصیرة یخلف] / نص مطبوع. [عملیة تسجیل العقارات في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم 30; . و 52 -. 2009/2010, ]ن.د[
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-07/01 

  طھراوي، نصیرة   .7874
, ]ن.د: [ المدیة -. نصیرة طھراوي] / نص مطبوع) [الوصیة والھبة(دراسة مقارنة : التبرعات الناقلة للملكیة 

  .سم21×سم30; . و 153 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-192/01, M. 346-192/02 

  زھرة ، العرباوي   .7875
جامعة الدكتور . : المدیة -. اوي زھرةالعرب; رحموني فلة] / نص مطبوع. [جریمة التعدي على الملكیة العقاریة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 54 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-291/01 

  زھرة ، بوقرة   .7876
جامعة یحي : المدیة  -. بوقرة زھرة; فراحي نادیة] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخطأ الطبي 

  .سم 31× . سم 21; . و 79 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .71 - 76  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-262/01, M. 343-262/02 



  شمس الدین ، ودود فوزي   .7877
دار األكادیمیون : األردن  -. ودود فوزي شمس الدین] / نص مطبوع[حقوق المتھم أمام القضاء الدولي الجنائي 

  .سم25; . إیض . : ص469 - ]. ت.د[, الرمال للنشر والتوزیع: للنشر والتوزیع 
 9789957590512ك .م.د.ر - . 466 - 434.: ? -. ?: ???????????? 

1141/01-341-1, 1141/02-341-1 

  شمس الدین ، عفیف   .7878
عفیف /  2012تصنیف لألجتھادات الصادرة خالل عام ] : نص مطبوع[المصنف السنوي في القضایا المدنیة 

  .سم24; . إیض. : ص378 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. شمس الدین
 9786144360071ك .م.د.ر

912/01-347-1, 912/02-347-1 

  شمس الدین زین، زین العابدین   .7879
دار الكتب : القاھرة  -. زین العابدین شمس الدین زین] / نص مطبوع[معجم األلفاظ و المصطلحات التاریخیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 550 -. 2005, المصریة
 97722442844ك .م.د.ر - . ???? ????? ??????

D. 413-33/01, D. 413-33/02 

  أشرف توفیق , شمس الدین  .7880
أشرف توفیق شمس / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة من الوجھة الموضوعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 391 -. 2007, مطابع الدار الھندسیة: القاھرة  -. 2.ط -. الدین
 9660418358ك .م.د.ر - . 368 - 347: ?  -? : ???????????? 

702/01-345-1, 702/02-345-1 

  القاضي عفیف , شمس الدین  .7881
. : طرابلس -. 1.ط - . القاضي عفیف شمس الدین. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [المسؤولیة المدنیة للطبیب
  .سم 25; . إیض. : ص 432 -. 2004, المؤسسة الحدیثة للكتاب

 ???????????? : ?-  ? :417 - 428 

138/01-344-1, 138/02-344-1 

  عفیف , شمس الدین  .7882
, )ن.د) : (م.د( -. 3.ط - . عفیف شمس الدین... /  328القانون رقم ] : نص مطبوع[أصول المحاكمات الجزائیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 557 -. 2005

682/01-347-1 

  شمس الدین، خلیفي   .7883
جامعة : المدیة  -. خلیفي شمس الدین; بن عیاش محمود] / نص مطبوع[نائي حجیة األدلة الرقمیة في اإلثبات الج

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و82 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? :.71 - 74  ???????????? :? .- ? :.75 - 77  

 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-07/01, M. 345-07/02 



  شمس الدین، عفیف   .7884
, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. عفیف شمس الدین] / نص مطبوع[المحامي بین القضاء و النقابة و الموكل 

  .سم 24; . إیض: ص  363 -. 2013
 9789953378163ك .م.د.ر

883/01-347-1, 883/02-347-1 

  زكي  محمود, شمس  .7885
محمود / المجلد األول ] : نص مطبوع[مختارات من أحكام األحوال الشخصیة في التشریعات اللبنانیة و السوریة 

 .سم24; . ص594 - . 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. زكي شمس

651.1/01-346-1 

  محمود زكي , شمس  .7886
محمود / المجلد الثاني ] : نص مطبوع[اللبنانیة و السوریة مختارات من أحكام األحوال الشخصیة في التشریعات 

 .سم24; . ص1220 - . 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. زكي شمس

651.2/01-346-1 

  محمود زكي , شمس  .7887
حمود م/ المجلد الثالث ] : نص مطبوع[مختارات من أحكام األحوال الشخصیة في التشریعات اللبنانیة و السوریة 

 .سم24; . ص1938 - . 1999, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. زكي شمس

651.3/01-346-1 

  محمود زكي , شمس  .7888
محمود ] / نص مطبوع[اإلرھاب الدولي و زیف أمریكا وإسرائیل في ظل قانون العقوبات و القانون الدولي العام 

 .سم24; . إیض. : ص 624 - . 2003, وزارة االعالم: دمشق  -. عمر الشامي, زكي شمس

424/01-341-1 

  محمود زكي , شمس  .7889
 - . 1.ط -. محمود زكي شمس... / مصر -لبنان  - في سوریا ] : نص مطبوع[األسس العامة للعقود اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 916 -. 2000, مطبعة الداودي: دمشق 
 ???????????? :? .- ? :.905 - 907 . 

209.1/01-342-1 

  محمود زكي , شمس  .7890
 - . 01.ط -. محمود زكي شمس... / مصر -لبنان  - في سوریا ] : نص مطبوع[األسس العامة للعقود اإلداریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 912 -. 2000, مطبعة الداودي: دمشق 

209.2/01-342-1 

  أنور , سلطان  .7891
, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. أنور سلطان/ و المقایضة شرح عقدى البیع ] : نص مطبوع[العقود المسماة 

 .سم24; مجلد . : ص 435 -. 2005

793/01-346-1, 793/02-346-1 



  أنور , سلطان  .7892
 -. أنور سلطان/ دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام في القانون المدني األردني 

 .33. + سم24;  6.++إیض. : ص 441 - . 2007, لنشر و التوزیعدار الثقافة ل: األردن 

680/01-346-1, 680/02-346-1 

  أنور , سلطان  .7893
دار . : اإلسكندریة -. أنور سلطان. / مصادر اإللتزام] : نص مطبوع. [الموجز في النظریة العامة لإللتزام

 ).مكتبة القانونیةال( - . سم 24; . إیض. : ص 516 -. 1998, المطبوعات الجامعیة

63/01-346-1, 63/02-346-1 

  أنور , سلطان  .7894
دار المطبوعات . : اإلسكندریة -. أنور سلطان. / أحكام اإللتزام] : نص مطبوع. [النظریة العامة لإللتزام

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 471 -. 1997, الجامعیة

62/01-346-1, 62/02-346-1 

  أنور , سلطان  .7895
 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . أنور سلطان] / نص مطبوع[المبادىء القانونیة العامة 

 .سم 24; . إیض. : ص 446

26/01-340-1, 26/02-340-1 

  أنور , سلطان  .7896
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أنور سلطان] / نص مطبوع[قواعد اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 276 -. 2005

726/01-347-1, 726/02-347-1 

  أنور , سلطان  .7897
 -. 1966, دار المعارف: القاھرة  - . أنور سلطان/ مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزام , 1

  .سم24; . ص643
 1, : محتوي في 

1-346-1574/01 

  أنور ,سلطان  .7898
, منشأة المعارف: القاھرة  -. أنور سلطان/ أحكام اإللتزام ] : نص مطبوع[الموجز في النظریة العامة لإللتزام , 2

  .سم24; . ص391 -. 1965
 2, : محتوي في 

1-346-1575/01 

  ممدوح , طنطاوي  .7899
المحاكم  - الجھات الرئا سیة والرقابیة  - ة اإلداریة النیاب( الوالیة واإلختصاص ] : نص مطبوع[الجرائم التأدبییة 

 600 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 2.ط -. ممدوح طنطاوي/ الواجبات والمحظورات ): التأدیبیة
 ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

101/01-345-1, 101/02-345-1 



  ممدوح , طنطاوي  .7900
المحاكم  -الجھات الرئاسیة والرقابیة  -النیابة اإلداریة (الوالیة واإلختصاص ] : ص مطبوعن[الجرائم التأدیبیة 

 600 -. 2000, مطبعة اإلنتصار: اإلسكندریة  -. 1.ط -. ممدوح طنطاوي/ الواجبات والمحظورات ): التأدیبیة
 .سم 24; . إیض. : ص

39/01-345-1, 39/02-345-1 

  ممدوح , طنطاوي  .7901
المكتب : القاھرة  -. ممدوح طنطاوي] / نص مطبوع[لغرف التجاریة والئحتھ التنفیذیة و الشعب التجاریة قانون ا

  .سم24; غالف مصور . : ص 377 -. 2008, الجامعي الحدیث
 58438977ك و.م.د.ر

707/01-346-1, 707/02-346-1 

  ممدوح , طنطاوي  .7902
عقوباتھا و أصداء الجریمة الجنائیة علیھا ونظریة  -انع تحریكھا مو - ضماناتھا ] : نص مطبوع[الدعوى التأدیبیة 

المكتب الجامعي : اإلسكندریة  - . 1.ط - . ممدوح طنطاوي..... ... / الخطأ المرفقي ومسؤولیة أمناء المخازن 
 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 752 -. 2001, الحدیث

21/01-347-1, 21/02-347-1 

  ممدوح , نطاويط  .7903
/ إجراءات جمع األدلة التأدیبیة، وجمع اإلستدالالت ، خصائص اإلثبات التأدیبي ] : نص مطبوع[األدلة التأدیبیة 

 -. سم 24; . إیض. : ص 286 - . 2001, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . 2.ط -. ممدوح طنطاوي
  ).المكتبة القانونیة(

 9771963937ك .م.د.ر - .  276.: ?: ???????????

132/01-347-1, 132/02-347-1 

  ممدوح , طنطاوي  .7904
. 1.ط -. ممدوح طنطاوي/ القانون و الالئحة التنفیذیة و أحكام المحاكم ] : نص مطبوع[المناقصات و المزایدات 

 .سم24; . إیض. : ص 598 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -

180/01-342-1, 180/02-342-1 

  إبراھیم حامد , طنطاوي  .7905
دراسة تأصیلیة و تحلیلیة لنصوص القانون ] : نص مطبوع[أحكام التجریم و العقاب في قانون تنظیم اإلتصاالت 

 311 -. 2003, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. إبراھیم حامد طنطاوي. / 2003لسنة  10رقم 
  .سم 24; . ص
 9770441244ك .م.د.ر - . 289 - 278.: ? -? : ????????????

224/01-345-1 

  إبراھیم حامد , طنطاوي  .7906
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. إبراھیم حامد طنطاوي] / نص مطبوع[إشكاالت التنفیذ في المواد الجنائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 186 -. 2002, والتوزیع
 9770439460ك .م.د.ر - .  178 -172. : ? -. ?: ???????????? 

164/01-347-1, 164/02-347-1 



  أحمد , طنطاوي  .7907
) : ( م .د(  -. أحمد طنطاوي] / نص مطبوع[التعلیمات العامة للنیابات في المسائل الجنائیة حسب آخر التعدیالت 

  .سم 24; . إیض. : ص 412 - ). ت.د(, )ن .د
 ??????? :? .-  ? :1- 26 .  

 )ت.د: (ل م د دكتوراه  -

5/01-347-1, 5/02-347-1 

  سلطاني، عبد الرحمن   .7908
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عبد الرحمن سلطاني] / نص مطبوع[إلتزامات المرقي العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 112 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(
????????????: ? .- ? :.100 - 106.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-513/01, M. 346-513/02 

  سنقوقة، سائح   .7909
 09/08القانون رقم : تطبیقا  -تعلیقا  -شرحا  -نصا ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

م المتضمن قانون اإلجرات المدنیة و  2008فبرایر سنة  25ه الموافق ل  1429صفر سنة  18المؤرخ في 
 1247- 774.: ص-.ص -. 2008, دارالھدى: الجزائر  -. سائح سنقوقة/  1065-584الجزء الثاني من: اإلداریة

  .سم 25; . إیض: 
 9789947263020ك .م.د.ر -. 1243. : ?: ????????????

979.2/01-347-1 

  سنقوقة،سائح   .7910
 09/08القانون رقم : تطبیقا  -تعلیقا  -شرحا  -نصا ] : نص مطبوع[شرح قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

م المتضمن قانون اإلجرات المدنیة و  2008فبرایر سنة  25ه الموافق ل  1429صفر سنة  18المؤرخ في 
 25; . إیض. : ص 1248 -. 2011, دار الھدى: الجزائر  -. سائح سنقوقة/  583- 1الجزء األول من: اإلداریة

  .سم
 9789947263020ك .م.د.ر

979.1/01-347-1, 979.1/02-347-1 

  شلقامي ، شحاتھ غریب   .7911
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . شحاتھ غریب شلقامي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إشكاالت إتفاق التحكیم 

  .سم 25; . إیض. : ص 143 -. 2015 ,الجدیدة
 9789777291217ك .م.د.ر - . 140 - 136. : ? -. ?: ???????????? 

945/01-347-1, 945/02-347-1 

  شحاتھ غریب , شلقامى  .7912
 -. شحاتھ غریب شلقامى. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [خصوصیة المسئولیة المدنیة في مجال الدواء

  .سم 24; . إیض. : ص 135 - . 2008, لجامعة الجدیدةدار ا. : اإلسكندریة
 9773283550ك .م.د.ر - . 132 - 129.:? ? : ???????????? 

124/01-344-1, 124/02-344-1 

  شحاتة غریب , شلقامي  .7913
 دار: القاھرة  - . شحاتة غریب شلقامي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التعاقد اإللكتروني في التشریعات العربیة 



  .سم24; غالف ملون . : ص 165 -. 2008, الجامعة الجدیدة
 4472304977ك .م.د.ر - . 162 - 158. : ?. ?: ???????????? 

851/01-346-1, 851/02-346-1 

  شحاتة غریب , شلقامي  .7914
 دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والخصوصیة] : نص مطبوع[الملكیة الفكریة في القوانین العربیة 

 456 -. 2009, دارالجامعة الجدیدة) : مصر(األزاریطة  - . شحاتة غریب شلقامي/ حمایة برامج الحاسب اآللي 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9773283542ك .م.د.ر - . 393 - 361.:? ? : ????? 

947/01-346-1, 947/02-346-1 

  شلقامى، شحاتة غریب   .7915
 82دراسة في قانون حمایة الملكیة الفكریة الجدید رقم ] : نص مطبوع[الحق األدبي لمؤلف برامج الحاسب اآللي 

. : ص 186 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة  -. شحاتة غریب شلقامى/ دراسة مقارنة : 2002لسنة 
  .سم 24; . إیض

 9773283547ك .م.د.ر - . 182 - 177.: ? -? : ????????????

1230/01-346-1, 1230/02-346-1 

  سنقرة ، عیشة   .7916
. الجزائر -. عیشة سنقرة] / نص مطبوع[حمایة البیئة كقید على إستغالل العقار الصناعي في التشریع الجزائري 

. + سم 31× سم  21; . إیض. : و 547 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :510 ? .- 535 ?.  
 2019/2018: المدیة : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 343-07/01, T. 343-07/02 

  سمعون، ھجیرة   .7917
جامعة یحي : المدیة  -. ھجیرة سمعون; نادیة یعیش] / نص مطبوع[آلیات معالجة العجز المالي لمیزانیة الدولة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21;  .و90 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.83 - 86  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-265/01, M. 343-265/02 

  سمعون، سامیة   .7918
; أمینة قوادري] / نص مطبوع[الدفع بعدم القبول في المادة اإلداریة في ظل قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

 21; . و 65 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. سامیة سمعون
  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم

 ???????????? :? .- ? : .58 - 62  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-284/01, M. 343-284/02 

   دمحم دویدار, طلعت   .7919
دمحم ... / دراسة تأصیلیة تحلیلیة في اإلعتراض على حكم اإلفالس] : نص مطبوع[الطعن في حكم اإلفالس 



  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 206 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . دویدار طلعت
 1105328977ك .م.د.ر - . 200 - 187. : ? -. ?: ???????????? 

291/01-347-1, 291/02-347-1 

  دمحم دویدار , طلعت   .7920
دار : اإلسكندریة  -. دمحم دویدار طلعت/ دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[دعوى إسترداد المنقوالت المحجوزة 

  .سم 24; . إیض. : ص 231 -. 2009, الجامعة الجدیدة
 9773284298ك .م.د.ر -. 215-223: ? -?: ???????????? 

589/01-347-1, 589/02-347-1 

  دمحم دویدار , طلعت   .7921
دار : اإلسكندریة  -. دمحم دویدار طلعت/ دراسة في أساسیات دعاوي األدلة ] : نص مطبوع[دعوى العرض 
  .سم 24; . إیض. : ص 245 -. 2009, الجامعة الجدیدة

 9773284301ك .م.د.ر - . 242 - 233.:? ? : ???????????? 

610/04-347-1, 610/05-347-1 

  دمحم دویدار , طلعت   .7922
دراسة مقارنة في التشریعات الدولیة وأنظمة ] : نص مطبوع[ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . دمحم دویدار طلعت/ مراكزالتحكیم والتشریعات الوطنیة العربیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. 2009

 4895249953978ك .م.د.ر - . 374 - 361: ?  -? : ???????????? 

663/01-347-1, 663/02-347-1 

  دمحم دویدار , طلعت   .7923
دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریة المصرفیة وطبیعة العملیة البنكیة 

 24; . إیض. : ص 175 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة. : ریطةاألزا -. دمحم دویدار طلعت. / تأصیلیة مقارنة
  .سم

 9773285650ك .م.د.ر - . 172 - 165: ?  -? : ???????????? 

183/01-343-1, 183/02-343-1 

  دمحم دویدار , طلعت   .7924
 دویدار دمحم] / نص مطبوع[اإلعالن القضائي بین قیمة الوقت في الدعوى ومبدأ سلطان اإلرادة في الخصومة 

  .سم 24; . إیض. : ص 181 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. طلعت
 X977328428ك .م.د.ر - . 177 - 169: ?  -? : ????????????

763/01-347-1, 763/02-347-1 

  طلعت، دویدار   .7925
دویدار ] / نص مطبوع[یذ القضائي وظیفة فكرة اإلستعجال في فن التوفیق بین المصالح المتعارضة في التنف

  .سم21; . ص165 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. طلعت
 9773285642ك .م.د.ر

1-347-1046/01 



7926.  Oberdorff, Henri  
Libertés fondamentales et droits de l'homme [Texte imprimé] : textes français et 
internationaux / Henri Oberdorff; Ed. Jacques Robert. - Paris : Montchrestien, 2004. - 
814 p. : ill. ; 24 cm. 
Index. - ISBN 2707613975 

04/0014256, 04/0039158 

7927.  Oberdorff, Henri  
Droit de l'homme et libertés fondamentales [Texte imprimé] / Henri Oberdorff. - 3. 
Ed. - Paris : Lextenso éditions, 2011. - 636 P. : ill. ; 318 Cm. - (Manuel). 
Index: P. - P.:621- 624. - ISBN 9782275036533 
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  ضامن ، دمحم األمین   .7928
. الجزائر -المدیة  -. دمحم األمین ضامن] / نص مطبوع[اآللیات الدولیة الجنائیة لمواجھة إنتھاكات حقوق اإلنسان 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 415 - . 2020/03/07, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة: 
 ??????? :? .- ? : .380 - 387  ???????????? :? .- ? : .388  - 406  

 2020/03/07) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-122/01, T. 341-122/02 

  سالم ، زینب   .7929
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . زینب سالم] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على العقد اإلداري في مرحلة التنفیذ 

  .سم25; . إیض. : ص368 -. 2016, الجدیدة للنشر والتوزیع
 9789777292160ك .م.د.ر - . 361 - 337. : ? -. ?: ???????????? 

590/01-342-1, 590/02-342-1 

  جابر عبد الھادي , سالم الشافعي  .7930
 -. جابر عبد الھادي سالم الشافعي] / نص مطبوع. [مجلس العقد في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص750 -. 2001, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
????? ??????? :? .- ? : .702-738 

79/01-346-1, 79/02-346-1 

  جابر عبد الھادي , سالم الشافعي  .7931
دار : اإلسكندریة  - . جابر عبد الھادي سالم الشافعي] / نص مطبوع[أحكام المواریث في الفقھ و القانون والقضاء 

 .سم24; غالف ملون . : ص 324 -. 2005, الجامعة الجدیدة

473/01-346-1, 473/02-346-1 

  جابر عبد الھادي , سالم الشافعي  .7932
دعوة للعمل بنظام التأمین طبقا : رؤیة فقھیة و تطبیقیة و مستقبلیة ] : نص مطبوع. [البدیل اإلسالمي للتأمین

, عة الجدیدة للنشردار الجام. : اإلسكندریة -. جابر عبد الھادي سالم الشافعي. / لمشروع قانون المعامالت المدنیة
  ).المكتبة الشرعیة( - . سم24; . إیض. : ص160 -. 2007

 ????????????:? .- ?. :.133- 155. 

281/01-346-1, 281/02-346-1 



  سالم الشافعي، جابر الھادي   .7933
 جابر/ دراسة تأصیلیة مقاصدیة ] : نص مطبوع[تأصیل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من منظور إسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 - . 2015/2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. الھادي سالم الشافعي
 9789776410992ك .م.د.ر - . 282 - 259.: ? -. ?: ????????????

881/01-341-1, 881/02-341-1 

  سالم الشافعي، جابر عبد الھادي   .7934
رؤیة للتعایش ] : نص مطبوع[في اإلسالم والتجارب المعاصرة  المواطنة والخطاب التشریعي ألحكام األسرة

, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . جابر عبد الھادي سالم الشافعي/ المشترك بشأن مسائل األحوال الشخصیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 195 -. 2014

 9789777296203ك .م.د.ر - . 192 - 173.: ? -? : ????????????

1259/01-346-1, 1259/02-346-1 

  سالم الشافعي، جابر عبد الھادي   .7935
جابر عبد الھادي / دراسة مقاصدیة فقھیة قانونیة ] : نص مطبوع[مقاصد الشریعة اإلسالمیة في نظام المیراث 

  .سم25; . إیض. : ص223 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . سالم الشافعي
 9789773286784ك .م.د.ر - . 199-219. ? -.?: ???????????? 

1493/01-346-1, 1493/02-346-1 

  عائشة أحمد , سالم حسن  .7936
مجد : بیروت  -. 1.ط -. عائشة أحمد سالم حسن] / نص مطبوع[األحكام المتصلة بالحمل في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 472 -. 2008, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
 0944639953978ك .م.د.ر

629/02-347-1, 629/01-347-1 

  سالم قبع، لمیاء ھاشم   .7937
; دار الكتب القانونیة : مصر  -. لمیاء ھاشم سالم قبع] / نص مطبوع[اختالل التوازن المالي في العقد اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 260 -. 2013, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات 
 9789773864784ك .م.د.ر -.  243-254.:? ? : ????????????

565/01-342-1, 565/02-342-1 

  أمیر , سالم  .7938
مركز الدراسات : القاھرة  -. أمیر سالم/ معارك مستمرة بین الشمال و الجنوب ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

 .سم24; . ص329 - . 2008, و المعلومات القانونیة

1-341-1198/01 

  ناھد دمحم , سالم  .7939
 - . شعبان عبد العزیز خلیفة, ناھد دمحم سالم/ دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[نظم تصنیف المعرفة عند المسلمین 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
????????????: 

31/01-020-1 



  ناھد دمحم , سالم  .7940
 - . السید النشار السید, ناھد دمحم سالم/ دراسة نظریة تطبیقیة ] : نص مطبوع[شري العالمي التصنیف الع
  .سم 24; . إیض. : ص 222 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 

 ???????????? : ?- ? :.113 - 114  ????? : ?- ? : .117 - 222 

3/01-020-1 

  إیلي أدیب , سالم  .7941
أبحاث مؤتمرات العالئق الدولیة لكبار علماء العالم و ] : نص مطبوع[مستقبل الحضارة العربیة اإلنسان و 

 .سم24; . ص143 -. 1985, الدار المتحدة للنشر: بیروت  - . إیلي أدیب سالم/ مفكریھ 

1-341-1200/01 

  سماح , سالم  .7942
سماح . / تماعي في میادین الممارسة المھنیةمنھاج عمل األخصائي اإلج] : نص مطبوع. [التشریعات اإلجتماعیة

  .سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2010, عالم الكتب الحدیث. : إربد -. 01.ط -. سالم
 9789957702861ك .م.د.ر - . 196 - 193.: ? ? : ???????????? 

136/01-344-1, 136/02-344-1 

  زینب , سالم  .7943
دراسة مقارنة بین التشریع المصري والتشریع الجزائري ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة عن األعمال البنكیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 353 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . زینب سالم/ 
 9773286045ك .م.د.ر - . 346 - 327. : ?.?: ????????????

798/01-345-1, 798/02-345-1 

  أمیر ,سالم  .7944
مركز : القاھرة  -. عالء غانم, أمیر سالم] / نص مطبوع[و السوق العالمي لتجارة الجوع خرافة التنمیة أ

  .سم24; . ص150 -. 1994, الدراسات والمعلومات القانونیة
 0025421977ك .م.د.ر

1-341-1221/01 

  سالم، ناھد دمحم   .7945
. 01.ط -. ناھد دمحم سالم; عبد المنعم موسىغادة / ماھیتھا ، إدارتھا ، خدماتھا ] : نص مطبوع[مرافق المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 258 -. 2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -
 ???????????? : ?-  ? :.252 - 258 

25/01-020-1 

  ضامن، الجیاللي   .7946
جامعة الدكتور یحي . : دیةالم -. الجیاللي ضامن] / نص مطبوع. [اآللیات الدولیة لمكافحة الجرائم ضد اإلنسانیة

  .سم30; . و163 -. 2015/2014, فارس
 ???????????? :?- ? : ..142 - 152  ?????? :??? ???? ???  

 .2015/2014. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-55/01, T. 341-55/02 



  سالم، عمر دمحم   .7947
المركز القومي : القاھرة  -. 1.ط - . عمر دمحم سالم] / مطبوع نص[إستراتیجیة مكافحة جرائم اإلتجار في البشر 

  .سم 24; . إیض. : ص 600 -. 2014, لإلصدارات القانونیة
???????????? : ?- ? :.479 - 502 ??????? : ? - ? :.1  - 99 . 

875/01-345-1, 875/02-345-1 

  سالمي ، سمیة   .7948
كلیة . : الجزائر -المدیة  -. سمیة سالمي] / نص مطبوع[لجزائري القیود البیئیة لحمایة الصید في التشریع ا

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 76 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .66 - 69  ??????? :? . - ? : .71 - 76  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-637/01 

  سالمي ، سالم   .7949
كلیة  :الجزائر  -المدیة  -. سالم سالمي] / نص مطبوع[اإلطار المؤسساتي لحمایة المساحات والمواقع المحمیة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 74 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .69 - 74  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-638/01 

  یسى سالمي ع  .7950
. سالمي عیسى; عثمان عبیكشي] / نص مطبوع[قیود الجوار الواردة على الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 

  .سم 21× سم 30; . و 111 -. 2009/2010, ]ن.د: [المدیة  -
????????????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-22/01 

  سالمي، نجیة   .7951
جامعة یحي . : المدیة - . نجیة سالمي; فاطمة حدید] / نص مطبوع[الرجوع في الھبة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30× . سم 21; . و 55 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .-? :.52 - 54.  

 2017/2016: المدیة : قاري قانون الع: ماستر 

M. 346-478/01, M. 346-478/02 

  سالمي، عیسى   .7952
: المدیة  - . عیسى سالمي] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لمھنة المرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 153 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ي القانون العقار: ل م د  -ماستر

M. 346-194/01, M. 346-194/02 



  طالب ، مصدق عادل   .7953
: بیروت  -. 1.ط -. مصدق عادل طالب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلضراب المھني للعمال وآثاره 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144014288ك .م.د.ر - . 247 - 241. : ? -. ?: ????????? ???

226/01-344-1, 226/02-344-1 

  طالب ، نسرین   .7954
 -. نسرین طالب; أسماء عماري] / نص مطبوع[جریمة السرقة بین األصول والفروع في التشریع الجزائري 

 31×.سم 21; . إیض. : و 66 - . 2021/2020, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :?.- ? : .59 - 64  
 2021/2020) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-221/01, M. 345-221/02 

  طالب ، رحاب   .7955
كلیة الحقوق : الجزائر  -. رحاب طالب; سعاد عتیقي] / نص مطبوع[ي الجزائري أحكام العود في القانون الجنائ

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 92 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ??????? :? .- ? : .81 - 83  ???????????? :? . - ? : .84 - 90  

 2018/2017) : جامعة المدیة(لیة الحقوق والعلوم الیاسیة ك: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

63/01-M. 345, 63/02-M. 345 

  طالب ، سعاد   .7956
كلیة الحقوق : الجزائر  - . سعاد طالب] / نص مطبوع[الجوانب القانونیة للودیعة النقدیة البنكیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض . :و 117 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .92 - 96  

 2018/2017: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-38/01, M. 658-38/02 

  طالب ، عبد الرحیم   .7957
كلیة . : المدیة -. بعبد الرحیم طال] / نص مطبوع[المؤسسة العقابیة في الجزائر من العقاب إلى إعادة التأھیل 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 88 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .77 - 84  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-182/01, M. 345-182/02 

  طالب أحمد عادل   .7958
: الجزائر  -. بن تركیة دمحم, طالب أحمد عادل] / نص مطبوع[ 15-16النظام القانوني للتقاعد على ضوء القانون 

قرص . + سم31×.سم21; . و 81 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .مضغوط

.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-359/01, M. 343-359/02 



  أحسن مبارك , طالب  .7959
: الریاض  -. أحسن مبارك طالب] / نص مطبوع[جرائم اإلحتیال و العوامل اإلجتماعیة و النفسیة المھیئة لھا 

  .سم  24; . ص 259 - . 2007, منیةجامعة نایف العربیة للعلوم اال
 9789960990286ك .م.د.ر - . 259- 247.: ? ? : ???????????? 

643/01-345-1, 643/02-345-1 

  سماعین , شامة  .7960
 -. سماعین شامة. / دراسة وصفیة و تحلیلیة] : نص مطبوع. [النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري

  .سم24; . إیض. : ص 318 -. 2003, دار ھومة. : الجزائر
 9961666208ك .م.د.ر - . 309 - 295.: ? -. ?: ???????????? 

280/01-346-1, 280/02-346-1 

  طالب، رامي   .7961
: الجزائر  - . عبد القادر سحمادي, رامي طالب] / نص مطبوع[فسخ الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 64 -. 2019/2018, )معة یحي فارسجا( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? :.58 - 60.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-370/01, M. 343-370/02 

  زاوي إیمان ھاجر   .7962
, زاوي إیمان ھاجر] / نص مطبوع[ 2016ریعي و الرقابي للبرلمان وفقا للتعدیل الدستوري تعزیز الدور التش

; . و96 - . 2018-2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. بولنوار أمال
  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21

.???????????? :?.87 -91?.  
 2018-2019: وق كلیة الحق: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-342/01, M. 343-342/02 

  زاوي فاطمة   .7963
 - . زاوي فاطمة; جویدة برني] / نص مطبوع[حقوق و واجبات المنتجین في إطار قانون المستثمرات الفالحیة 

  .سم 21×.سم 30; .. و 21 - . 2011/2010, ]ن.د] : [م.د[
????????????.  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( كتور یحي فارس جامعة الد: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-101/01, M. 346-101/02 

  طالبي، بن عیسى   .7964
جامعة الدكتور : المدیة  - . بن عیسى طالبي] / نص مطبوع. [النظام القانوني للمنازعات الضریبیة في الجزائر

  .مضغوط قرص. + سم30×.سم21; . و112 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .107  ???????????? :? . - ? : .109 - 112  

 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-123/01, M. 343-123/02 

  سائح، سنقوقة   .7965
, دىدار الھ: الجزائر  -. سنقوقة سائح] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة نصا وتعلیقا و شرحا و تطبیقا 



  .سم21; . ص504 -. 2001
 9961603516ك .م.د.ر

1-347-1035/01 

  زاوي، سفیان   .7966
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . سفیان زاوي] / نص مطبوع[آلیات حمایة المستھلك في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 71 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
???????????? :? .-? :.61 - 67.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-47/01, M. 658-47/02 

  زاودي، شیماء   .7967
كلیة الحقوق والعلوم : المدیة  - . شھیناز بن تغري, شیماء زاودي] / نص مطبوع[إنقضاء الشركات التجاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 90 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(السیاسیة 
???????????? :? .-? :80 - 86  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-45/01 

  شاوشي ، فاطمة   .7968
جامعة . : المدیة  -. فاطمة شاوشي; سلیمة طویري] / نص مطبوع. [ائريإدارة العقار الشائع في التشریع الجز

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 67 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-266/01, M. 346-266/02 

  شرف شالي ، نیكوال أ  .7969
. نیكوال أشرف شالي/ دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[جرائم الفساد الدولي و الوسائل القانونیة من أجل مكافحتھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 412 -. 2012, إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع: القاھرة  -
 9789773832587ك .م.د.ر - . 410 - 397.: ?-.?: ????????????

1088/01-341-1, 1088/02-341-1 

  . سامي منصور  .7970
: لبنان  -. 1.ط -. سامي منصور; حسن محیو/ المدخل إلى العلوم القانونیة ] : نص مطبوع[القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010761ك .م.د.ر

164/01-340-1, 164/02-340-1 

  ذنون یونس  صالح المحمدي ،  .7971
دراسة في القوانین ] : " نص مطبوع. [المسؤولیة المدنیة عن بقایا األسلحة الحربیة في ظل اإلحتالل العسكري

 72 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة. : القاھرة - . 1.ط -. ذنون یونس صالح المحمدي". / المدنیة والدولیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789953578064ك .م.د.ر - . 69 - 63: ?  -? : ???????????? 

923/01-341-1, 923/02-341-1 



  صالح المحمدي، ذنون یونس   .7972
 The= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تعویض األضرار الواقعة على حیاة اإلنسان وسالمة جسده 

compensation the damages befalling the human life and the integrity of his body: a 
comparative study  /2013, منشورات زین الحقوقیة: لبنان  -. 1.ط - . ذنون یونس صالح المحمدي .- 

  .سم 25; . إیض. : ص 736
 9789953578040ك .م.د.ر - . 716 - 635.: ? -. ?: ????????????

1330/01-346-1, 1330/02-346-1 

  صالح الجبوري، ھاشم حسین علي   .7973
ھاشم حسین علي صالح / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لنزاھة اإلنتخابات النیابیة الضمانات الدستوریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 262 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. الجبوري
 9789773289517ك .م.د.ر - . 257 - 241.: ? -. ?: ????????????

538/01-342-1, 538/02-342-1 

  معمر مھدي , صالح الكبیسي  .7974
معمر مھدي صالح / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[توزیع اإلختصاصات الدستوریة في الدولة الفیدرالیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 439 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. الكبیسي
 9786144010105ك .م.د.ر - .  428 - 421.:? -. ?: ???????????? 

420/01-342-1, 420/02-342-1 

  دمحم عبد اللطیف , صالح الفرفور  .7975
, دار الحكمة: دمشق  - . 1.ط -. دمحم عبد اللطیف صالح الفرفور] / نص مطبوع[الفقھ الجنائي المقارن بالقانون 

 .سم24; غالف ملون . : ص 144 -. 1994

489/01-347-1, 489/02-347-1 

  . سامي جابر ، حسام دمحم  .7976
دار الكتب . : مصر -. سامي جابر. حسام دمحم] / نص مطبوع. [مختصة بتحریك الدعوى الجنائیةالسلطة ال
  .سم 24; . إیض. : ص 392 -. 2011, .دار شتات للنشر والتوزیع. : القانونیة

 9789773863689ك .م.د.ر

840/01-345-1, 840/02-345-1 

  سامي راضي ، دمحم   .7977
دمحم سامي / كیفیة إعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه ] : نص مطبوع[اإلداري منھج البحث العلمي في المجال 

  .سم 25; . إیض. : ص 300 -. 2015, دار التعلیم الجامعي للنشر والتوزیع: اإلسكندریة  -. راضي
 9789776341487ك .م.د.ر - . 300 - 295. : ? -. ?: ???????????? 

146/01-001.4-1, 146/02-001.4-1 

  صالح شبر ، رافع خضر   .7978
دار الرضوان . : عمان -. 1.ط -. رافع خضر صالح شبر] / نص مطبوع. [المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2014, للنشر والتوزیع
 9789957762346ك .م.د.ر - . 256 - 251: ?  -? : ???????????? 

933/01-345-1, 933/02-345-1 



  نائل عبد الرحمن , صالح  .7979
دار الفكر : األردن  -. نائل عبد الرحمن صالح/ القسم العام ] : نص مطبوع[محاضرات في قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 261 -. 1995, للطباعة والتوزیع والنشر
?????????????? : ? - ? :.256 - 258 

11/01-345-1, 11/02-345-1 

  نبیھ , صالح  .7980
 - . 2003, الدار العلمیة للنشر: عمان  -. 1.ط -. نبیھ صالح] / نص مطبوع[سة في علمي اإلجرام و العقاب درا

  ).468; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; غالف ملون . : ص 312
 ???????????? :?- ? :301-305 

198/01-345-1, 198/02-345-1 

  نبیة , صالح  .7981
] نص مطبوع[ي مقارنا بكل من القصد اإلحتمالي و القصد المتعدي و القصد الخاص النظریة العامة للقصد الجنائ

  .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2004, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . نبیة صالح/ 
 ???????????? : ?- ? :.443 - 447 

459/01-345-1, 459/02-345-1 

  أحمد , شامي  .7982
 - . أحمد شامي/ دراسة فقھیة ونقدیة مقارنة ] : نص مطبوع[زائري طبقا ألحداث التعدیالت قانون األسرة الج

  .سم 24; . إیض. : ص 368 - . 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773286722ك .م.د.ر - . 362 - 345: ?  -? : ???????????? 

1098/01-346-1, 1098/02-346-1 

   دمحم فوزي, صالح  .7983
جامعة الدكتور یحي . : المدیة  -. دمحم فوزي صالح] / نص مطبوع[الجریمة المنظمة وأثرھا على حقوق اإلنسان 

  .سم 21×.سم 31; . و 198 -. 2009-2008, ).كلیة الحقوق(فارس 
????????????:  

 2009- 2008. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-04/01, T. 341-04/02 

  باسم دمحم , لحصا  .7984
. : ص 416 -. 2006, المكتبة القانونیة: بغداد  -. باسم دمحم صالح/ القسم األول ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض
 ???????????? :?- ? :395-402 

901.1/01-346-1, 901.1/02-346-1 

  فوزي دمحم , سامي  .7985
دراسة مقارنة ألحكام التحكیم التجاري الدولي : التحكیم التجاري الدولي ] : نص مطبوع[شرح القانون التجاري 

: عمان  - . فوزي دمحم سامي/ الجزء الخامس : كما جاءت في القواعد و اإلتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة و العربیة 
 .سم24; . ص494 -. 1998, دار الثقافة للنشر و التوزیع

22.5/01-346-1, 22.5/02-346-1 



  فوزي دمحم , سامي  .7986
شركة  -األحكام العامة للشركات : في الشركات التجاریة : الجزء الثالث ] : نص مطبوع. [شرح القانون التجاري

; مكتبة دار الثقافة . : عمان -. فوزي دمحم سامي.... / شركة المحاصة -شركة التوصیة البسیطة  - التضامن 
  ).65; الكتب القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 317 -. 1997, دار المكتبة التربیة. : بیروت

 ???????????? :? .- ?: .301-308 

22.3/01-346-1, 22.3/02-346-1 

  فوزي دمحم , سامي  .7987
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. فوزي دمحم سامي/ األحكام العامة و الخاصة ] : نص مطبوع[الشركات التجاریة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 630 -. 2006, التوزیع
 5124169957ك .م.د.ر

662/01-346-1, 662/02-346-1 

  فوزي دمحم , سامي  .7988
.. / الشیك -الكمبیالة  -سند السحب (األوراق التجاریة : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [شرح القانون التجاري

 24; . إیض. : ص 390 -. 1997, كتبة التربیةدار م. : بیروت; مكتبة دار الثقافة . : عمان -. فوزي دمحم سامي
  .سم

 ???????????? : ?- ? :378 - 384. 

22.2/01-346-1, 22.2/02-346-1 

  فوزي دمحم , سامي  .7989
 -الشركة القابضة  -الشركات المساھمة العامة المحدودة : الجزء الرابع ] : نص مطبوع. [شرح القانون التجاري

, دار مكتبة التربیة. : بیروت; مكتبة دار الثقافة . : عمان -. فوزي دمحم سامي.. / .شركة اإلستثمار المشترك 
  .سم 24; . إیض. : ص 461 -. 1998

 ???????????? :? .- ? :.435 - 446 

22.4/01-346-1, 22.4/02-346-1 

  فوزي دمحم , سامي  .7990
 -مباديء القانون التجاري ] : نص مطبوع[تطبیقیة مبادىء القانون التجاري وفق المنھاج الجدید لجامعة البلقاء ال

: عمان  -. فوزي دمحم سامي/ األوراق التجاریة واألعمال المصرفیة  -الشركات التجاریة  -األعمال التجاریة 
  ).495; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . ص 360 - . 2003, الدار الدولیة للنشر
 ???????????? :? .? .:351 - 356 

467/01-346-1, 467/02-346-1 

  فوزي دمحم , سامي  .7991
دراسة مقارنة ألحكام التحكیم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد ] : نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي 

مكتبة دار الثقافة للنشر و : عمان  -. فوزي دمحم سامي/ الجزء الخامس : واإلتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والعربیة
  .سم 24; . إیض. : ص 496 -. 1994, وزیعالت
.???????????? :? - ? :473-490. 

53.5/01-341-1, 53.5/02-341-1 

  فرحة زراوي , صالح  .7992
المحل التجاري : المحل التجاري والحقوق الفكریة ] : نص مطبوع. [الكامل في القانون التجاري الجزائري

 - . 2001, ابن خلدون. : الجزائر -. فرحة زراوي صالح. / ة علیھعناصره طبیعتھ القانونیة والعملیات الوارد



  .سم24; . إیض. : ص348
 9961310004ك .م.د.ر - . 334 -324: ? -? : ???????????? 

272.1/01-346-1, 272.1/02-346-1 

  فرحة زراوي , صالح  .7993
الحقوق : ل التجاري والحقوق الفكریة المح: القسم الثاني] : نص مطبوع. [الكامل في القانون التجاري الجزائري

. الجزائر -. فرحة زراوي صالح... / حقوق الملكیة األدبیة والفنیة -حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة  - الفكریة 
  .سم24; . إیض. : ص614 -. 2001, ابن خلدون: 

 9961310012ك .م.د.ر - . 596 -579.: ? -. ?: ???????????? 

272.2/01-346-1, 272.2/02-346-1 

  فرحة زراوي , صالح  .7994
األنشطة التجاریة  -الحرفي  - التاجر  -األعمال التجاریة ] : نص مطبوع. [الكامل في القانون التجاري الجزائري

. : ص 660 -. 2003, نشر و توزیع ابن خلدون. : الجزائر -. فرحة زراوي صالح. / السجل التجاري - المنظمة 
  .سم24; . إیض

 9961310136ك .م.د.ر - . 643 - 642.: ? -. ?: ??????? ?????

267/01-346-1, 267/02-346-1 

  سامي، صفاء عادل   .7995
منشورات : بیروت  - . 1.ط - . صفاء عادل سامي] / نص مطبوع[حجیة البصمة الوراثیة في اإلثبات الجزائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 286 -. 2013, زین الحقوقیة
 9789953578750ك .م.د.ر - .  282 - 263.: ? -. ?: ????????????

878/01-345-1, 878/02-345-1 

  صالح، فؤاد   .7996
 - . ت-د, دار الكتاب اللبناني: الجزائر  -. فؤاد صالح] / نص مطبوع[مبادئ القانون اإلداري الجزائري 

 .سم21; . ص463

1-342-689/01 

  إسماعیل عبد النبي , شاھین  .7997
إسماعیل عبد النبي / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لك الغیر في الفقھ اإلسالمي و القانون المدني أحكام بیع م

  .سم24; مجلد . : ص244 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. شاھین
 ???????????? :? ? :.215 - 232 

379/01-346-1, 379/02-346-1 

  ي إسماعیل عبد النب, شاھین  .7998
/ دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[أحكام مطالبات المدنینین المتضامنین بالدین في القانون المدني 

; غالف ملون . : ص  204 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . إسماعیل عبد النبي شاھین
  .سم24

 0193328977ك .م.د.ر -. 204 -  180. ?.?: ???????????? 

456/01-346-1, 456/02-346-1 



  أسامة , شاھین  .7999
 - . سمیر الششتاوي, أسامة شاھین....... / روائع المرافعات في أشھر القضایا ] : نص مطبوع[فن المحاماة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 672 -. 2008, المكتب الجامعي الحدیث: مصر 
 4040438977ك .م.د.ر -. 655-664: ?-?: ???????????? 

356/01-347-1, 356/02-347-1 

  أسامة , شاھین  .8000
سمیر , أسامة شاھین/ المعارضة واإلستئناف ] : نص مطبوع[الموسوعة الذھبیة في الطعن في األحكام الجنائیة 

  ).الموسوعة الذھبیة( - . سم 25; . إیض. : ص 732 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث. : م. د - . الششتاوي
 9774380393ك .م.د.ر

815/01-345-1, 815/02-345-1 

  شاھین، إسماعیل عبد النبي   .8001
إسماعیل عبد النبي / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[مدى مسئولیة الوكیل في عقد الوكالة 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 - . 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. شاھین
 9789773790967ك .م.د.ر - .  217 - 203.: ? -.?: ????????????

1385/01-346-1, 1385/02-346-1 

  شاھین، إسماعیل عبدالنبي   .8002
: اإلسكندریة  -. إسماعیل عبدالنبي شاھین] / نص مطبوع[مسئولیة الوكیل في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 273 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر
???????????? : ?- ? :.251 - 267 

1251/01-346-1, 1251/02-346-1 

  شاھین، إسماعیل عبدالنبي   .8003
إسماعیل / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[إنقضاء العقد باإللغاء والرجوع في القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 786 -. 2013, فكر الجامعيدار ال: اإلسكندریة  - . 1.ط -. عبدالنبي شاھین
 9789773790929ك .م.د.ر - . 751 - 735.: ? -. ?: ????????????

1348/01-346-1, 1348/02-346-1 

  شاھین،إسماعیل عبد النبي   .8004
 -. إسماعیل عبد النبي شاھین] / نص مطبوع[الدخل الدائم بین الحظر و اإلباحة في الشریعة و القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 182 - . 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789773279762ك .م.د.ر

204/01-343-1, 204/02-343-1 

  سامیة ، تومي   .8005
, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. تومي سامیة] / نص مطبوع. [اإلیجارات الوقفیة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21 ;. و 91 - . 2015/2014
 ???????????? :? .- ? : .79 - 86  ??????? :? . - ? : .01 - 18  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-415/01, M. 346-415/02 



  سي یوسف , زاھیة حوریة  .8006
سي یوسف زاھیة / یة وفقھیة دراسة مقارنة ومدعمة باجتھادات قضائ] : نص مطبوع[الوجیز في عقد البیع 

  .سم 23; . إیض. : ص 302 -. 2008, دار األمل للنشر والتوزیع: الجزائر  -. حوریة
 9789961883846ك .م.د.ر - . 295 - 289: ?  -? : ???????????? 

381/01-346-1 

  زاھیة حوریة، سي یوسف   .8007
سي یوسف زاھیة / إجتھادات قضائیة وفقھیة دراسة مقارنة ومدعمة ب] : نص مطبوع[الواضح في عقد البیع 

  .سم 22; . إیض. : ص 366 - ]. ت.د[, دار ھومة: الجزائر  -. حوریة
 5649659961ك .م.د.ر - . 362 - 357: ?  -? : ????????????

905/01-346-1 

  سامیة، سالني   .8008
, ]ن.د: [المدیة  -. الني سامیةس; ھاجر حبیب] / نص مطبوع[تمویل الترقیة العقاریة العمومیة في الجزائر 

  .سم21×سم30; . و 45 - . 2011/2012
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: ل م د  -لیسانس

M. 346-134/01, M. 346-134/02 

  صالحي ، حلیمة   .8009
 -. المدیة - . حلیمة صالحي; عثماني یاسین سعید] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة 

× . سم 21; . إیض. : و 60 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :?.- ? : .53 - 57  
 2022/2021) : رسجامعة یحي فا( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-127/01 

  العید , صالحي  .8010
المنازعات  -الرقابة الجبائیة  -األنظمة الجبائیة ] : نص مطبوع[الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 152 -. 2005, دار ھومة: الجزائر  -. العید صالحي/ الجبائیة 
 9961669258ك .م.د.ر

231/01-347-1, 231/02-347-1 

  صالحي، دمحم أمین   .8011
 -. أحمد حمیدي, دمحم أمین صالحي] / نص مطبوع[تسییر المرفق العام بین ضرورة التحدیث وإشكاالت التحدیث 

. + سم 21× . سم 30; . و 117 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.109 - 115.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-303/02, M. 343-303/01 

  إیلي فؤاد , ضاھر  .8012
) : م.د ( - . فؤاد قسطنطین ضاھر, إیلي فؤاد ضاھر] / نص مطبوع[الدفوع الشكلیة الجزائیة في ضوء اإلجتھاد 



  .سم 24; . إیض. : ص 362 -). ت.د( , )ن.د( 
 ???????????? :?- ? :361 

564/01-347-1, 564/02-347-1 

  فؤاد , ضاھر  .8013
نص [تقلید العالمات الفارقة في ضوء اإلجتھاد  -اإلختالس  -إساءة اإلئتمان  -إغتصاب العقار  - جرائم السرقة 

 .سم 24; . إیض. : ص 512 -. 2000, مؤسسة الحدیثة للكتابال) : م .د(  -. فؤاد ضاھر] / مطبوع

344/01-345-1, 344/02-345-1 

  فؤاد , ضاھر  .8014
. 1998, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . فؤاد ضاھر/ الجزء األول ] : نص مطبوع[البیع في ضوء اإلجتھاد 

 .سم 24; . إیض. : ص 336 -

886.1/01-346-1, 886.1/02-346-1 

  فؤاد , ضاھر  .8015
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  - . 1.ط - . فؤاد ضاھر/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[البیع في ضوء اإلجتھاد 

 .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 1999

886.2/01-346-1, 886.2/02-346-1 

  سامر، الجیاللي   .8016
رفیق بابا , الجیاللي سامر] / نص مطبوع[ي الجزائري الموازنة العامة بین التشریع اإلسالمي والتشریع الوضع

 30× . سم 21; . و 104 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة -. علي
  .قرص مضغوط. + سم

???????????? :? .-? :.97 - 100.  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-259/01, M. 343-259/02 

  طاھر، رایس   .8017
مكتبة : االسكندریة  -. رایس طاھر] / نص مطبوع[التدخل الدولي ألغراض إنسانیة وتأثیره على األمن القومي 

  .سم25; . إیض. : ص276 -. 2016, الوفاء القانونیة
 9789777531542ك .م.د.ر - . 251-260? -?.??????

1111/01-341-1, 1111/02-341-1 

  طاھري ،حسین   .8018
 -دراسة مقارنة فرنسا : المراقبة  - اإلشراف  -التوجیھ ] : نص مطبوع[عالقة النیابة العامة بالضبط القضائي 

  .سم24; . إیض. : ص224 - . 2014, دار الھدى: الجزائر  - . حسین طاھري/ الجزائر 
 9789961601525ك .م.د.ر - .  221 - 213. : ?. ?: ???????????? 

957/01-347-1, 957/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8019
مدعما بإجتھاد مجلس الدولة في الجزائر ] : نص مطبوع[شرح وجیز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص 176 -. 2005, دار الخلدونیة: الجزائر  - . حسین طاھري............ / وفرنسا
 ???????????? :? .- ? :.126 - 127 . ??????? :? . - ? :.131 - 176 . 



328/01-342-1, 328/02-342-1 

  حسین , طاھري  .8020
دار المحمدیة . : الجزائر -. حسین طاھري. / كیف تحمي حقوقك] : نص مطبوع. [المرشد القانوني للمتقاضین

  .سم 24; . إیض. : ص 308 -. 1998, العامة
 4049279961ك .م.د.ر

67.2/01-343-1, 67.2/02-343-1 

  حسین , طاھري  .8021
دار . : الجزائر -. 2.ط -. حسین طاھري. / كیف تحمي حقوقك] : نص مطبوع. [المرشد القانوني للمتقاضین

  .سم24; . إیض. : ص410 -. 1999, المحمدیة العامة
 9270019961ك .م.د.ر -. 200: ? -?: ????????????  360- 316: ? - ?: ??????? 

67.1/01-343-1, 67.1/02-343-1 

  حسین , طاھري  .8022
. / فرنسا -الجزائر  -دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفیات العامة

  .سم24; . إیض. : ص 380 -. 2004, دار ھومة. : الجزائر -. حسین طاھري
 0607669961ك .م.د.ر -. 376 - 83: ? - ? : ??????? 

103/01-344-1, 103/02-344-1 

  حسین , طاھري  .8023
] نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة مدعما باجتھاد المحكمة العلیا وبنماذج قضائیة متنوعة 

  .سم 23; . إیض. : ص 280 -. 2001, دار ریحانة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. حسین طاھري/ 
 8358229961ك .م.د.ر - .  178 - 177.: ? -. ?: ???????????? 

206/01-347-1, 206/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8024
.................. / عالقة المتقاضي والمواطن بأعوان القضاء ] : نص مطبوع[دلیل أعوان القضاء و المھن الحرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 -. 2004, دار ھومة: الجزائر  -. حسین طاھري
 9544669961ك .م.د.ر - . 264 - 263: ?  - ?: ???????????? 

306/01-347-1, 306/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8025
. 3.ط - . حسین طاھري] / نص مطبوع[الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجزائیة مع التعدیالت المدخلة علیھ 

  .سم24; . ص 352 -. 2005, دار الخلدونیة: الجزائر  -
 3043529961ك .م.د.ر

467/01-347-1 

  حسین , طاھري  .8026
دار : الجزائر  -. 1.ط -. حسین طاھري) / كیف تحمي حقوقك ] : ( نص مطبوع[الدلیل القانوني للمتقاضین 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 248 -. 2007, الخلدونیة
 7184529961978ك .م.د.ر

475.2/01-347-1, 475.2/02-347-1 



  حسین , طاھري  .8027
دار : الجزائر  -. 1.ط -. حسین طاھري) / كیف تحمي حقوقك ] : ( نص مطبوع[لدلیل القانوني للمتقاضین ا

  .سم22; غالف ملون و مصور . : ص 336 -. 2007, الخلدونیة
 0183529961978ك .م.د.ر -. 170: ? - ?: ????????????  334 - 173:?  - ? : ??????? 

475.1/01-347-1, 475.1/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8028
/ مرشد قانوني و عملي مبسط یتناول أعمال و مھام المحضر القضائي ] : نص مطبوع[دلیل المحضر القضائي 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 264 -. 2009, دار ھومھ: الجزائر  - . 2.ط -. حسین طاھري
 6217659961978ك .م.د.ر -. 259: ? -?: ???????????? 

544/01-347-1, 544/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8029
غالف . : ص 496 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  - . 1.ط -. حسین طاھري] / نص مطبوع[دلیل الموثق 

  .سم 24; ملون و مصور 
 4185529961978ك .م.د.ر -. 490- 172: ? - ?: ???????  171: ? -?: ???????????? 

541/01-347-1, 541/02-347-1 

  حسین , ريطاھ  .8030
منذ اإلستقالل إلى یومنا ھذا ، ومن وحدة القضاء إلى إزداجیتھ مع ] : نص مطبوع[التنظیم القضائي الجزائري 

غالف . : ص 284 -. 2007, دار ھومھ: الجزائر  - . 1.ط - . حسین طاھري/ التعدیالت األخیرة المدخلة علیھ 
  .سم 24; ملون 

 4097659961978ك .م.د.ر

540/01-347-1, 540/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8031
 7المؤرخ في  21-01: القانون رقم  - شرح لقانون اإلجراءات الجبائیة ] : نص مطبوع. [المنازعات الضریبیة

. ص 207 -. 2007, دار الخلدونیة للنشر والتوزیع. : الجزائر -. 2.ط - . حسین طاھري..... / 1422شوال عام 
  .سم 25; . إیض: 

 9789961521557ك .م.د.ر - . 205.:?: ????????????

168/01-343-1, 168/02-343-1 

  حسین , طاھري  .8032
 - . 1.ط - . حسین طاھري/ كیف تحرر عریضة قضائیة ] : نص مطبوع[الصیغ القضائیة النموذجیة المتنوعة 

  .سم 25; . إیض. : ص 280 -. 2007, دار الخلدونیة للنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789961521861ك .م.د.ر - . 272.: ?: ????????????

568/01-347-1, 568/02-347-1 

  حسین , طاھري  .8033
وسائر العاملین بامانات الضبط والموظفین بالمحاكم والمجالس ] : نص مطبوع[أخالقیات المھنة ألمناء الضبط 

, دار ھومة: لجزائر ا -. 2.ط - . حسین طاھري/ القضائیة و مجلس الدولة منقحة حسب التعدیالت األخیرة 
  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2009

 9789961650110ك .م.د.ر -.  225.: ? - . ?: ????????????. 220 - 57.: ? - . ?: ???????



738/01-347-1, 738/02-347-1 

  طاھري، حسین   .8034
الحكم ] : (نص مطبوع[ )األردن -الكویت  -الجزائر (تسبیب األحكام القضائیة مدعما بإجتھاد القضاء المقارن

دار : الجزائر  - . حسین طاھري) / الحكم الجزائي في القانون الجزائري وبعض قوانین الدول العربیة - المدني 
  .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2014, ھومة

 9789961652152ك .م.د.ر

964/01-347-1, 964/02-347-1 

  طاھري، حسین   .8035
دار : الجزائر  - . حسین طاھري/  guide de l'expert judiciaire] = نص مطبوع[دلیل الخبیر القضائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 235 - . 2014, الھدى
 9789961609255ك .م.د.ر -. 233 -169.:?-.?:??????? 165-166.:? -.?:????????????

967/21-347-1, 967/01-347-1 

  طاھري، حسین   .8036
دار : الجزائر  - . حسین طاھري/  Guide de l'expert juriciare ] =نص مطبوع[دلیل الخبیر القضائي 

  .سم 23; . إیض. : ص 224 -. 2010, الخلدونیة
 9789961524022ك .م.د.ر -. 161-217.: ?-.?: ??????? -159-160.:?-.?: ????????????

980/01-347-1 

  طاھري، حسین   .8037
األوسط في شرح قانون األسرة الجزائري مدعما باجتھاد المحكمة العلیا و المذاھب الفقھیة مع التعدیالت المدخلة 

نص [مرفقا بنماذج قضائیة لعرائض األحوال الشخصیة  2005-02- 27المؤرخ في -02- 05علیھ بموجب األمر 
: الجزائر  - . حسین طاھري/  The midle in expaining the algeriancode of famimy] = مطبوع

  .سم 25; . إیض. : ص 586 -. 2009, دار الخلدونیة
 9789961523001ك .م.د.ر

1516/01-346-1, 1516/02-346-1 

  طاھري، حسین   .8038
مرشد قانوني ] : نص مطبوع[لطلبة الكفاءة المھنیة للمحاماة والمحامیة الجدد : الكلمة للدفاع: دلیل المحامي 
دار الخلدونیة : الجزائر  -. 1.ط - . حسین طاھري... / م المحامي وحقوقھ وواجبھ إزاء موكلھمبسط یبین مھا
  .سم 24; . ص 432 -. 2010, للنشر والتوزیع

 9789961523247ك .م.د.ر -. 246 -  237.: ? -. ?: ?????

1013/01-347-1, 1013/02-347-1 

  طاھري، حسین   .8039
الطالق  - عقد الزواج وإثباتھ  -الخطبة  -الزواج وانحاللھ : المحكمة العلیا في مسائلقانون األسرة في ظل إجتھاد 

, دار الخلدونیة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. حسین طاھري] / نص مطبوع... [التبرعات - وآثاره النیابة الشرعیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 359 -. 2015
 9789961527757ك .م.د.ر -. 312 -  90.: ? -. ?: ?????

1554/01-346-1, 1554/02-346-1 



  طاھري، حسین   .8040
دار : الجزائر  -. حسین طاھري] / نص مطبوع[قضاء اإلستعجال فقھا وقضاء مدعم باإلجتھاد القضائي المقارن 

  .سم21; . ص112 -. 2005, الخلدونیة
 9961932870ك .م.د.ر

1-347-1047/01 

  صابور ، لخضر   .8041
 -. لخضر صابور/ الجزائر نموذجا ] : نص مطبوع[وري وأثره على تنظیم السلطات في الدولة التعدیل الدست

قرص . + سم 21×.سم 31; . و 64 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
  .مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-24/01 

  صابور ، رابح   .8042
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. رابح صابور] / نص مطبوع[طرق اإلحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×. سم 21; . إیض. : و 65 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 2020/2019) : جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-154/01, M. 341-154/02 

  صابور، أمیرة   .8043
جامعة یحي فارس : المدیة  - . أمیرة صابور; أسماء زنایني] / نص مطبوع. [الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و83 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? :.73 - 78  ??????? :? .- ? :.80 - 81  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-18/01, M. 345-18/02 

  شربل طانیوس , صابر  .8044
 -). ت. د(, )ن.د. : (بیروت -. صابرشربل طانیوس ] / نص مطبوع. [عقد الوكالة في التشریع والفقھ واإلجتھاد

  .سم 25; . إیض. : ص 369
 ???????????? :? .- ?:.353 -358 

115/01-346-1, 115/02-346-1 

  طاجن، رجب محمود   .8045
رجب محمود / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الطعن بطریق التماس إعادة النظر في احكام القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 259 -. 2012, لنھضة العربیةدار ا: القاھرة  -. طاجن
 9789770469894ك .م.د.ر - . 253-256.:? ?: ????????????3.

542/01-342-1, 542/02-342-1 

  زكریا , طاحون  .8046
شركة . : القاھرة -. زكریا طاحون. / النماذج -اإلجراءات ] : نص مطبوع. [تقییم التأثیرات البیئیة للمشروعات

  .سم 24; . إیض. : ص 157 -. 2009, طباعةناس لل
 9773502341ك .م.د.ر



159/01-343-1, 159/02-343-1 

  شادولي ، ریمة   .8047
, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس . : المدیة -. ریمة شادولي] / نص مطبوع[العقد اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 92 - . 2016/2015
 ???????????? :? .- ? : .84 - 88  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-06/01, M. 658-06/02 

  شادولي، ریمة   .8048
جامعة : المدیة  -. ریمة شادولي; ھاجر حبیرش] / نص مطبوع[إجراءات مسح األراضي في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 60 -. 2013/2012, ).قكلیة الحقو(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-307/01 

  شادلي، ھشام   .8049
, ]ن.د: [مدیة ال - . ھشام شادلي; إیمان بوخیط] / نص مطبوع[القضاء اإلستعجالي في المواد اإلداریة 

  .سم 21×.سم 30; . و 72 - . 2012/2011
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-15/01, M. 343-15/02 

  شادلي، ھشام   .8050
 -. ھشام شادلي; ان بوخیطإیم] / نص مطبوع. [المنازعات الطبیة في مجال الضمان اإلجتماعي وآلیات تسویتھا

قرص . + سم30×.سم21; . و101 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .107 - 111  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-105/01, M. 343-105/02 

  شایب ، رشید   .8051
عبد ] / نص مطبوع[ 2008جویلیة  20المؤرخ في  15/08یة االوعیة العقاریة في ظل القانون رقمتسویة وضع
. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  - . رشید شایب; نورة بن أحمدي; الفتاح جرود

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 56 -
???????????? :?????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ن العقاري القانو: لیسانس 

M. 346-285/01 

  شایب ، سمیة   .8052
كلیة الحقوق . : المدیة -. سمیة شایب; سمیرة تومیات] / نص مطبوع[اإلھمال العائلي في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 86 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-202/01, M. 345-202/02 



  شایب ، كمال   .8053
( الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة . : الجزائر -المدیة  - . كمال شایب] / نص مطبوع[اإلستثمار في العقار الفالحي 

  .سم 31× .سم 21; . إیض. : و 79 -. 2021/2020, )جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .74 - 77  

 2021/2020) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-655/01 

  شایب الراس ، عبیر   .8054
 -. عبیر شایب الراس; فاطمة الزھراء عمران قسوم] / نص مطبوع[الفیتو وأثره على الشرعیة الدولیة حق 

 21; . إیض. : و 92 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .84 - 88  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : م د  ل -ماستر

M. 341-185/01 

  سایب، زینب   .8055
( جامعة یحي فارس . : المدیة -. زینب سایب] / نص مطبوع[اآلمر بالصرف ودوره في تنفیذ المیزانیة العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 64 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .-? :.57 - 59. 

M. 343-285/01, M. 343-285/02 

  سایح ، رضوان   .8056
رضوان ; فارس سایح] / نص مطبوع[ 2020ودستور  01/10النظام القانوني لمجلس المحاسبة مابین األمر 

. : و 85 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم. : الجزائر - المدیة  -. سایح
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .80 - 82  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-474/01 

  زایدي ، خالد   .8057
 -األحكام والتصرفات الواردة على التجارة ] : نص مطبوع[التجاري في دول المغرب العربي أحكام القانون 

 - . 2016, دار الخلدونیة: الجزائر  - . 1.ط -. خالد زایدي.... / قواعد القانون التجاري  - األحكام العامة للتجارة 
  .سم 24; . إیض. : ص 208

 9789931395195ك .م.د.ر - . 200 - 199. : ? -. ?: ???????????? 

1556/01-346-1, 1556/02-346-1 

  زایدي، خالد   .8058
خالد ... / شركة المحاصة -شركة التوصیة البسیطة  - شركة التضامن ] : نص مطبوع[أحكام شركات األشخاص 

  .سم 23; . إیض. : ص 240 -. 2018, دار الخلدونیة: الجزائر  -. زایدي
 978996152803ك .م.د.ر - . 237- 235.: ? -. ?: ????????????

1559/01-346-1, 1559/02-346-1 

  زایر، حمیدة   .8059
جامعة الدكتور . : المدیة - . حمیدة زایر; نصیرة مخلوف] / نص مطبوع. [دور البنوك في مكافحة غسیل األموال



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و98 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .95 - 98  

 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-122/01, M. 343-122/02 

  سایس ، جمال   .8060
قرارات مجلس  -قرارات المحكمة العلیا : الجزء األول ] : نص مطبوع. [اإلجتھاد الجزائري في القضاء العقاري

 -. 2013, منشورات كلیك. : الجزائر - . 3.ط -. سعید مقدم, ل سایسجما. / مسرد ألفبائي للكلمات الدالة -الدولة 
  .سم 24; . إیض. : ص 638

 9789947017609ك .م.د.ر

1243.1/01-346-1 

  سایس ، جمال   .8061
قرارات مجلس  -قرارات المحكمة العلیا : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [اإلجتھاد الجزائري في القضاء العقاري

 -. 2013, منشورات كلیك. : الجزائر - . 3.ط -. سعید مقدم, جمال سایس. / ألفبائي للكلمات الدالة مسرد -الدولة 
  .سم 24; . إیض. : ص 1178

 9789947310069ك .م.د.ر - . 1178 - 1175: ?  -? : ???????????? 

1243.2/01-346-1 

  صادق أحمد، طارق عفیفي   .8062
جرائم مقارنة بین القانون المصري و اإلمارتي و : ائم الھاتف المحمول جر] : نص مطبوع[الجرائم اإللكترونیة 

 326 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . طارق عفیفي صادق أحمد/ النظام السعودي 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789777610599ك .م.د.ر - . 314 -294.: ? -.?: ???????????? 

1021/01-345-1, 1021/02-345-1 

  صادق األعرجي ، فاروق دمحم   .8063
بیروت  -. 1.ط -. فاروق دمحم صادق األعرجي/ الجزء األول ] : نص مطبوع[مباحث في القانون الدولي للبحار 

  .سم 25; . إیض. : ص 794 -. 2015, منشورات زین الحقوقیة: 
 9786144361511ك .م.د.ر - . 786 - 781. : ? -. ?: ???????????? 

1058.1/01-341-1, 1058.1/02-341-1 

  صادق األعرجي، فاروق دمحم   .8064
دراسة في القانون الجنائي الدولي ] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتھا و طبیعتھا و نظامھا األساسي 

  .سم25; . إیض. : ص304 - . 2016, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . فاروق دمحم صادق األعرجي/ 
 9786144362747ك .م.د.ر - . ?????

1159/01-341-1, 1159/02-341-1 

  موریس , صادق  .8065
معلقا علیھا بأحداث أحكام محكمة النقض واألعمال التحضیریة ] : نص مطبوع. [قضاء منازعات الضرائب

  .سم24; . إیض. : ص 686 -. 1999, دار الكتب القانونیة. : القاھرة - . موریس صادق. / والالئحة التنفیذیة
 7465237977ك .م.د.ر -. 680: ? -?: ????????????

27/01-343-1 



  موریس , صادق  .8066
قانون العقوبات ] : نص مطبوع[المشكالت العملیة في الجرائم الجنائیة حسب أحدث التعدیالت والصیغ القانونیة 

إنقضاء الدعوى  -الدعوى المدنیة  - اإلعتراف  - التلبیس والتفتیش  -جرائم الشكوى : قانون اإلجراءات -
  .سم 24; . إیض. : ص 500 -. 2000, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - . موریس صادق... / الجنائیة

 3155237977ك .م.د.ر -. 496 - 439.: ? - ? : ??????? 

37/01-345-1, 37/02-345-1 

  موریس , صادق  .8067
نص [معلقاً علیھا بأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوریة العلیا  المنازعات في الجرائم الجنائیة

الحبس  -إنقضاء الدعوى الجنائیة  - الدعوى المدنیة  - اإلعتراف  - التلبس والتفتیش  - جرائم الشكوى ] : مطبوع
; . ص 442 -. 1999, مكتبة دنیا القانون للتوزیع والمعارض: القاھرة  -. 1.ط -. موریس صادق... / اإلحتیاطي

  .سم 24
??????? : ? - ? :.389 - 438 

87/01-345-1, 87/02-345-1 

  موریس , صادق  .8068
......... / ومواعید اإلعالن والتقادم والطعن في األحكام] : نص مطبوع[الصیغ القانونیة للعقود والدعاوى 

  .سم 24; مجلد . : ص 726 -. 2000, دار الكتب القانونیة: مصر  -. موریس صادق
 1355237977ك .م.د.ر

806/01-347-1, 806/02-347-1 

  ھشام , صادق  .8069
دار : اإلسكندریة  -. ھشام صادق] / نص مطبوع[اإلختصاص الموسع للقضاء العسكري و حقوق االنسان 

 .سم 24; . إیض. : ص 24 -. 2001, المطبوعات الجامعیة

6/01-341-1, 6/02-341-1 

  ھشام , صادق  .8070
تنازع  - اإلجراءات المدنیة و التجاریة الدولیة و تنفیذ األحكام األجنبیة ] : نص مطبوع[انون الدولى الخاص الق

; . إیض. : ص 492 -. 2008, دار المطبوعات: اإلسكندریة  -. عكاشة دمحم عبد العال, ھشام صادق/ القوانین 
 .سم24

375/01-341-1, 375/02-341-1 

  ھشام , صادق  .8071
دار : اإلسكندریة  -. ھشام صادق] / نص مطبوع[القوانین وتنازع اإلختصاص القضائي الدولي  تنازع

 .سم 24.; . إیض. : ص 298 -. 2009, المطبوعات الجامعیة

558/01-341-1, 558/02-341-1 

  ھشام علي , صادق  .8072
دراسة تحلیلیة و مقارنة لإلتجاھات الحدیثة ] : نص مطبوع[التجارة الدولیة  القانون الواجب التطبیق على عقود

 - . ھشام علي صادق........... / في التشریعات الداخلیة و اإلتفاقات الدولیة وأحكام القضاء والمحكمین وتوصیات 
  .سم 24; . إیض. : ص 1125 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط

 9775160790ك .م.د.ر - . 1106 - 1079.: ? -? : ???? ????????

29/01-341-1, 29/02-341-1 



  ھشام علي , صادق  .8073
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. ھشام علي صادق] / نص مطبوع[تنازع اإلختصاص القضائي الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص331 -. 2002, الجامعیة
. 

43/01-341-1, 43/02-341-1 

  ھشام علي , صادق  .8074
تنازع القوانین في مسائل المسئولیة التقصیریة المترتبة على التصادم البحري والحوادث الواقعة على ظھر السفن 

  .سم 24; . ص 212 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط -. ھشام علي صادق] / نص مطبوع[
 9775160812ك .م.د.ر - . 188-195.: ? - ? : ???????????? .

44/01-341-1, 44/02-341-1 

  ھشام علي , صادق  .8075
ھشام علي / تنازع القوانین  -تنازع اإلختصاص القضائي  -الجنسیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

  .سم24; . إیض: ص  357 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. صادق
. 

85/01-341-1, 85/02-341-1 

  ھشام علي , صادق  .8076
, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. ھشام علي صادق] / نص مطبوع[دروس في القانون الدولي الخاص 

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 342 -. 2004

460/01-341-1, 460/02-341-1 

  ھشام علي , صادق  .8077
مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحمایة األموال العربیة في ] : نص مطبوع[الدولیة للمال األجنبي الحمایة 

  .سم24; . ص357 - . ت-د, الدار الجامعیة: القاھرة  -. ھشام علي صادق/ الدول العربیة 
????????????:?.341-?.348 

1-341-1233/01 

  ھشام علي ,صادق  .8078
منشأة : القاھرة  -. ھشام علي صادق] / نص مطبوع[ي ضوء الوحدة المصریة اللیبیة أثار اإلستخالف الدولي ف

  .سم24; . ص145 -. ت-د, المعارف
???????????? :?.141-?.143 

1-341-1234/01 

  صادق، ھشام علي   .8079
. : ص 332 -. 2005, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . ھشام علي صادق] / نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

 .سم 24; . إیض

340/01-341-1, 340/02-341-1 

  صادق،عادل   .8080
دار : القاھرة  -. عادل صادق/ إستخدام اإلرھاب اإللكتروني في الصراع الدولي ] : نص مطبوع[القانون الدولي 



  .سم 24; . إیض. : ص 434 -. 2013, الكتاب الحدیث
 9789773503993ك .م.د.ر

1020/01-341-1, 1020/02-341-1 

  شایع العامري، رشاد نعمان   .8081
رشاد نعمان شایع / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األثار المالیة لإلفالس على الشخص الطبیعي المدین 

  .سم 24; . إیض. : ص 267 - . 2013, دارالفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . العامري
 9789773792237ك .م.د.ر - . 261 - 253.: ? -. ?: ????????????

1349/01-346-1, 1349/02-346-1 

  صایفي ، سھام   .8082
سھام ; فتیحة شنیني] / نص مطبوع[النظام القانوني لعملیات التنازل عن السكنات اإلجتماعیة لصالح شاغلیھا 

 21; . یضإ. : و 82 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. صایفي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .51 - 82  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 346-607/01, M. 346-607/02 

  صارة، بن زایط   .8083
جامعة الدكتور : المدیة  -. بن زایط صارة] / نص مطبوع[تعدیل العقد أثناء تنفیذه في القانون المدني الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و73 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :67 - 69  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-345/01, M. 346-345/02 

  شاربي ، ربیحة   .8084
ربیحة / األوربي و العربي : دراسة على المستویین ] : نص مطبوع[ایة حقوق اإلنسان إقلیمیا ضمانات حم

  .سم 30; . و 205 - . 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة  -. شاربي
 ?????? :??? ???? ??? 

T. 341-65/01, T. 341-65/02 

  شاربي ، ربیحة   .8085
. المدیة -. ربیحة شاربي] / نص مطبوع[ان بین التنظیم الدولي والتنظیم اإلقلیمي آلیات الرقابة على حقوق اإلنس

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 318 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 ??????????? :? .- ? : .297 - 310  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-137/01, T. 341-137/02 

  جورجي شفیق , سارى  .8086
دراسة تحلیلیة : النظام القانوني لھا  -التعریف ] : نص مطبوع[القرارات القابلة لإلنفصال في القانون اإلداري 

/  Les Actes Détachables En Droit Administratif= مقارنة في القانون الفرنسي و المصري 
  .سم24; . إیض. : ص 212 -. 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. جورجي شفیق سارى

 2378304977ك .م.د.ر - . 189-199.: ? - . ?: ???????????? . 



76/01-342-1, 76/02-342-1 

  سارى، جورجي شفیق   .8087
جورجي شفیق / دراسة مقارنة ألحدث النظریات و المبادئ ] : نص مطبوع[ضاء اإلداري قواعد وأحكام الق

  .سم21; . ص739 -. 2006, دار النھضة: القاھرة  -. سارى
 4770438888ك .م.د.ر

1-342-684/01 

  طارق ، حسین   .8088
. الجزائر -المدیة  -. ارقحسین ط] / نص مطبوع[أثر األمر الرئاسي على المسؤولیة التأدیبیة للموظف العمومي 

. + سم 31× .سم 21; . إیض: و  102 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .96 - 102  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-469/01 

  طارق عفیفي ، صادق   .8089
السوق المالیة السعودیة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لعملیات التداول في أسواق المال وفقا للنظام السعودي 

 -. 1.ط - . صادق طارق عفیفي... / طبیعة السوق المالیة وأھمیتھا -ھیئة السوق المالیة  - واألوراق المتداولة فیھا 
  .سم 25; . إیض. : ص 348 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة 

 9789777610186ك .م.د.ر - . 334 - 309. : ? -. ?: ???????????? 

1489/01-346-1, 1489/02-346-1 

  شارف،نبیلة   .8090
جامعة : المدیة  -. نبیلة شارف; سارة سایر] / نص مطبوع[عقد الوكالة في البیع العقار في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 80 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-281/01 

  ساسان، أمینة   .8091
 -. أمینة ساسان; راضیة عمي] / نص مطبوع[رلمان في النظام السیاسي الجزائري النظام القانوني لعضو الب

قرص . + سم30×.سم21; . و83 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.75 - 78  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-278/01, M. 343-278/02 

  زازة، لخضر   .8092
 Primauté du droit international sur le] = نص مطبوع[أسبقیة القانون الدولي على القانون الوطني 

droit national  /إیض. : ص 302 -. 2016, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. لخضر زازة .
  .سم 22; 

 9789931032151ك .م.د.ر - . 297 - 287.: ? -. ?: ????????????

1164/01-341-1, 1164/02-341-1 



  سالم الحاج , ساسي  .8093
: بیروت  -. 3.ط -. سالم الحاج ساسي] / نص مطبوع[المفاھیم القانونیة لحقوق اإلنسان عبر الزمان و المكان 

  .سم24; . إیض. : ص 672 -. 1998, دار الكتاب الجدیدة المتحدة
 9789959290250ك .م.د.ر -. 473-652: ?-?: ???????  655-663: ?-?: ???????????? 

339/01-341-1, 339/02-341-1 

  ساكر ، مراد   .8094
كلیة الحقوق : الجزائر  - . مراد ساكر; رشید لعناصري] / نص مطبوع[ 07/17محكمة الجنایات في ظل القانون 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 61 -. 2018/2017, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2018/2017) : جامعة المدیة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-88/01, M. 345-88/02 

  علي كمال , شاكر  .8095
علي / أسس نظریة وتطبیقات عملیة ] : عنص مطبو[نظم إدارة قواعد البیانات ألخصائیي المكتبات والمعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 199 -. 2005, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة  -. 01.ط -. كمال شاكر
 9772709007ك .م.د.ر -. 199.: ?  -? : ???????????? 

71/01-020-1, 71/02-020-1 

  علي كمال , شاكر  .8096
علي كمال / أسس نظریة وتطبیقات عملیة ] : نص مطبوع[لمعلومات شبكات الحاسبات ألخصائیي المكتبات وا

  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2006, الدار المصریةاللبنانیة: القاھرة  -. 01.ط - . شاكر
 9772709880ك .م.د.ر - . 214 - 185.: ?  -? : ?????  184 - 183. : ? -? : ???????????? 

77/01-020-1, 77/02-020-1 

  عبیر ربحي , كرا لقدوميشا  .8097
دار : عمان  -. عبیر ربحي شاكرا لقدومي] / نص مطبوع[التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصیة 

  .سم24; مجلد . : ص .331 -. 2007, الفكر ناشرون و موزعون
 6494079957ك .م.د.ر - . 330 -317:.? .? : ???????????? 

832/01-346-1, 832/02-346-1 

  أحمد عبد العلیم , شاكرعلي  .8098
دار الكتب : القاھرة  - . أحمد عبد العلیم شاكرعلي] / نص مطبوع[المعاھدات الدولیة أمام القضاء الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 564 -. 2006, القانونیة
 9773860787ك .م.د.ر -. 543-553: ? -?: ???????????? 

259/01-341-1, 359/02-341-1 

  عبد النبي  ,ساقي  .8099
 -. دمحم علوطي, عبد النبي ساقي] / نص مطبوع[التقنیات الحدیثة في التحقیق الجنائي ودورھا في ضبط الجریمة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 73 -. 2019/2018, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .مضغوط

???????????? :? .- ? : .67 - 71.  
 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -رماست

M. 345-108/01, M. 345-108/02 



  ساعاتي ،أمین   .8100
 - . أمین ساعاتي/ تطبیقات و دراسات على المملكة العربیة السعودیة ] : نص مطبوع[أصول علم اإلدارة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 421 -. 1997, ار الكتاب الحدیثد: القاھرة 
????????????: 

205/01-343-1, 205/02-343-1 

  صافو، حنان   .8101
, حنان صافو] / نص مطبوع[خصوصیة المتابعة الجزائیة لجرائم التجارة اإللكترونیة في التشریع الجزائري 

 - . 2022-2021, )جامعة یحي فارس( لوم السیاسیة كلیة الحقوق والع: المدیة الجزائر  -. مروة بلي صوفیة
  .قرص مضغوط. + سم30× .سم21; . إیض. : و85

???????????? :?.- ?.75-81.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-226/01 

  دمحم , صافي یوسف  .8102
 -. دمحم صافي یوسف] / نص مطبوع[دراسة في إطار القانون الدولي للبیئة "وقوع األضرار البیئیة مبدأاإلحتیاط ل

  .سم 24; . ص  203 -. 2007, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 
 9770451173ك .م.د.ر - . 200 - 185.: ? ? : ???????????? 

545/01-341-1, 545/02-341-1 

  ر عبد العزیز ناد, شافي  .8103
 - . نادر عبد العزیز شافي/  Money laundering= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جریمة تبییض األموال 

  .سم 24; . إیض. : ص 870 -. 2005, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 2.ط
 ??????? : ? - ? :.655 -834 .???????????? :. ? - ? :.835 - 845. 

217/01-345-1, 217/02-345-1 

  نادر عبد العزیز , شافي  .8104
نادر عبد العزیز ... / جریمة الخطف  - جریمة اإلغتصاب  - جریمة الزنى] : نص مطبوع[نظرات في القانون 

 .سم24; مجلد . : ص 546 -. 2007, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. شافي

536/01-345-1, 536/02-345-1 

  نادر عبد العزیز , شافي  .8105
: لبنان  -. نادر عبد العزیز شافي/ دراسة مقارنة : عقد شراء الدیون التجاریة ] : نص مطبوع[عقد الفاكتورنغ 

  .سم24; مجلد . : ص  435 -. 2005, المؤسة الحدیثة للكتاب
 ?????????????? :? ? :.395 - 414 

622/01-346-1, 622/02-346-1 

  نادر عبد العزیز , شافي  .8106
المؤسسة الحدیثة : لبنان  -. نادر عبد العزیز شافي/ الجزء األول : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اللیزنغ عقد 

 .سم24; مجلد . : ص 656 -. 2004, للكتاب

645.1/01-346-1, 645.1/02-346-1 



  نادر عبد العزیز , شافي  .8107
: لبنان  -. نادر عبد العزیز شافي/ الثاني الجزء ] : نص مطبوع[عقد اللیزنغ في ضوء اإلجتھادات القضائیة 

  .سم24; مجلد . : ص 388 -. 2004, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 ??????? :? .? .261  - 368 

645.2/01-346-1, 645.2/02-346-1 

  نادر عبد العزیز , شافي  .8108
. نادر عبد العزیز شافي/ ن إمتحانات القید في جدول المحامین المتدرجی] : نص مطبوع[مدخل المحامي المتدرج 

  .سم24; . إیض. : ص 626 -. 2007, المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس  - . 1. ط -
 ???????????? :? .- ? :.620 - 625 . 

286/01-347-1, 286/02-347-1 

  نادرعبد العزیز , شافي  .8109
نادرعبد العزیز / عام في نقابة المحامین إمتحانات اإلنتقال إلى الجدول ال] : نص مطبوع[المدخل إلى اإلستئناف 

 .سم24; مجلد . : ص 802 -. 2006, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. شافي

447/01-347-1, 447/02-347-1 

  طھ زاكي , صافي  .8110
 - . 1.ط - . طھ زاكي صافي) / بین القدیم و الجدید ] : ( نص مطبوع[اإلتجاھات الحدیثة للمحاكمات الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 544 -. 2003, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع: بیروت 
 9953427550ك .م.د.ر -. 522-524: ? -?: ???????????? 

569/01-347-1, 569/02-347-1 

  بدر الدین دمحم , شبل  .8111
دراسة في المصادر واآللیات النظریة ] : طبوعنص م[الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 

. : ص 800 - . 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. بدر الدین دمحم شبل/ والممارسة العملیة 
  .سم 24; . إیض

 9957766700ك .م.د.ر - . 800 - 777: ?  -? : ????????????

697/01-341-1, 697/02-341-1 

  دین دمحم بدر ال, شبل  .8112
بدر / دراسة في بنیة القاعدة الدولیة الجنائیة الموضوعیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي الجنائي الموضوعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 416 - . 2011, ]ن.د: [دار الثقافة . عمان -. 1.ط -. الدین دمحم شبل
 9789957166908ك .م.د.ر - . 416 - 409.: ? -? : ????????????

716/01-341-1, 716/02-341-1 

  دایفس , شبمان  .8113
 - . 1.ط -. دایفس شبمان] / نص مطبوع[مركز التعریب و البرمجة ; یوما21في Visual C++6علم نفسك 

  .سم 24; . إیض. : ص 690 -. 1999, الدار العربیة للعلوم: بیروت 
 2844090672ك .م.د.ر -. 690- 511: ? - ?: ??????? 

1/01-001.6-1 



  شتوان، بلقاسم   .8114
بحث مقارن بین المذاھب الفقھیة وقانون األسرة ] : نص مطبوع[نفقة األقارب والزوجة بین الشریعة والقانون 

  .سم21×سم30; . و 278 -. 1995, ]ن.د: [قسنطینة  - . بلقاسم شتوان/ الجزائریة 
????????????  

 1995) : قسنطینة(علوم اإلسالمیة جامعة األمیر عبد القادر لل: القانون العقاري : ماجستیر 

T. 346-02/01 

  شتوان، بلقاسم   .8115
: اإلسكندریة  -. بلقاسم شتوان] / نص مطبوع[النیابة الشرعیة في ضوء المذاھب الفقھیة و القوانین العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة
 9789778503197ك .م.د.ر

1274/01-346-1, 1274/02-346-1 

  شتوان، بلقاسم   .8116
دراسة : أسبابھا وآثارھا النفسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة] : نص مطبوع[ظاھرة الطالق في المجتمع الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 324 -. 2010, مطبعة المنار: سطیف  -. بلقاسم شتوان/ فقھیة إجتماعیة 
 9789947029367ك .م.د.ر - . 322 - 310.: ? -. ?: ????????????

1407/01-346-1 

  شتوان،بلقاسم   .8117
, ]ن.د: [قسنطینة  -. بلقاسم شتوان] / نص مطبوع[ -دراسة مقارنة  - الصلح في الشریعة والقانون 

  .سم21×سم30; . و 482 - . 2001/2000
???????  
 2001/2000) : قسنطینة(میة جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسال: القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-03/01 

  شتوي حدة   .8118
 -. قرین جمیلة, شتوي حدة] / نص مطبوع[حاالت حل المجلس الشعبي الوطني في النظام الدستوري الجزائري 

. + سم31×.سم21; . و46 - . 2018-2019, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

.????????????:?.41 -43?.  
 2018- 2019: الجزائر : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-334/01, M. 343-334/02 

  ریاض , شتوح  .8119
جامعة یحیى : المدیة  -. ریاض شتوح] / نص مطبوع[أسرى الحرب في ضوء القانون الدولي اإلنساني 

  .سم21×سم 30; . و 178 -. 2010/2011, )كلیة الحقوق(فارس
???????????? 

T. 341-29/01, T. 341-29/02 

  شتوي، حدة   .8120
 -. جمیلة قرین, حدة شتوي] / نص مطبوع[حاالت حل المجلس الشعبي الوطني في النظام الدستوري الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . و 46 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .مضغوطقرص 



.???????????? :? . - ? :.41 - 43.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-334/01, M. 343-334/02 

  صبور، حمزة   .8121
 -. ینة مخلوفيأم, حمزة صبور] / نص مطبوع[ 2016المبادرة بالقوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

. + سم 31× . سم 21; . و 61 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

 .???????????? :? . - ?:.53 - 56.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-374/01, M. 343-374/02 

  صبور، خدیجة   .8122
] / نص مطبوع). [دراسة تطبیقیة: (القانون الجنائي وقانون العمل : أثر القانون الدولي على التشریعات الداخلیة 

; . و154 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. خدیجة صبور; إیمان یوسفي
  .ص مضغوطقر. + سم30×.سم21

 ??????? :? .- ? : .132 - 136  ???????????? :? .- ? : .137  - 150  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-50/01, M. 341-50/02 

  طبوزي ، سفیان   .8123
جامعة یحي : المدیة  -. سفیان طبوزي; عبد النور زاویدي] / نص مطبوع[الرقابة على أعمال السلطة والسیادة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 74 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 71  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-218/01, M. 343-218/02 

  طبوزي ،ھاجر   .8124
) نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ،الشفعة(ئیة إلكتساب الدولة لألمالك العقاریة الوسائل القانونیة اإلستثنا

. : و120 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. ھاجر طبوزي] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض

??????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(لدكتور یحي فارس جامعة ا: قانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-225/01, M. 346-225/02 

  طبوزي، نصیرة   .8125
 -. نصیرة طبوزي; دمحم لمین غربي] / نص مطبوع[مسؤولیة المرؤوس عن تنفیذ أوامر الرئیس غیر المشروعة 

. + سم 30× .سم 21; . و 78 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.72 - 74. 

M. 343-287/01, M. 343-287/02 

  طبوزي، سفیان   .8126
: المدیة  - . سفیان طبوزي; دمحم رضا یحیاوي; عبد الرزاق طوبال] / نص مطبوع[نظریة المسؤولیة اإلداریة 



  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 67 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-46/01 

  أمل دمحم , شبلي  .8127
 -. دمحم شبليأمل . / منع اإلغراق و اإلحتكار من الوجھة القانونیة] : نص مطبوع. [الحد من آلیات اإلحتكار

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2006, .دارالجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع. : اإلسكندریة
 ???????????? : ? ?:.181- 195 

139/01-343-1, 139/02-343-1 

  . ف, شبلي  .8128
دارات النصوص التشریعیة والتنظیمیة وأحكام مطبقة على المؤسسات واإل] : نص مطبوع. [الضمان اإلجتماعي

 sécurité sociale : législation et reglementation. = العمومیة وإجراء القطاع الخاص
dispositions applicables aux travailleurs  /2008] : م.د: [قصر الكتاب . : الجزائر -. شبلي. ف. ,

  ).القانون المعمول بھ( - . سم 24; . إیض. : ص 64 -]. ت.د[
 9789961749937ك .م.د.ر

54/01-344-1 

  فاضلي , شبلي  .8129
, قصر الكتاب: الجزائر  -. فاضلي شبلي/ النص الكامل مدعم بمالحظات ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2008
 9789961749975ك .م.د.ر - . ????? - ???? : ???? 

977/01-346-1, 977/02-346-1 

  فاضلي , شبلي  .8130
أحكام مطبقة على المؤسسات  - النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا ] : نص مطبوع. [العمل قانون

 Droit de travail : législation et réglementation. = اإلقتصادیة العمومیة ومؤسسات القطاع الخاص
en vigueur : dispositions applicables aux entreprises publiques économiques et 

entreprises du secteur privé  /إیض. : ص 287 -. 2008, قصر الكتاب. : الجزائر - . فاضلي شبلي . ;
  ).القانون المعمول بھ( - . سم 24

 9789961749920ك .م.د.ر - . ????? - ???? : ???? 

129/01-344-1, 129/02-344-1 

  فضیل , شبلي  .8131
 .سم22; . إیض. : ص 48 -). ت.د(, قصر الكتاب: الجزائر  - . فضیل شبلي] / نص مطبوع[دستور الجزائر 

305/01-342-1, 305/02-342-1 

  فضیل , شبلي  .8132
 -المدة القانونیة للعمل  -التوظیف  -حقوق وواجبات العمال - نصوص مراجعة ] : نص مطبوع. [عالقات العمل
  .سم22; . إیض. : ص 96 -. 2007, )ن .د). : (م.د( - . 1.ط -. فضیل شبلي.... / العمل في اللیل

 2857499961978ك .م.د.ر

77/01-344-1, 77/02-344-1 



  دمحم , شتا أبو سعد  .8133
دار . : اإلسكندریة -. دمحم شتا أبو سعد/ تعلیق فقھي وقضائي ] : نص مطبوع[المعارضة في األحكام الجنائیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 232 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر
 9020328977ك .م.د.ر

24/01-345-1, 24/02-345-1 

  دمحم , شتا أبو سعد  .8134
دار : اإلسكندریة  -. دمحم شتا أبو سعد] / نص مطبوع[التعویض القضائي و الشرط الجزائي و الفوائد القانونیة 

  ).القانونیة المكتبة( - . سم24; . إیض. : ص 482 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر
 7021328977ك .م.د.ر

56/01-347-1, 56/02-347-1 

  دمحم , شتا أبو سعد  .8135
 1996لسنة  81الموجز العملي في الدفع بعدم القبول مدنیاً و تجاریاً و إدارایاً ودستوریاً في ضوء القانون رقم 

: اإلسكندریة  -. دمحم شتا أبو سعد....... / أحكام النقض و آراء الفقھاء معروضة عرضا منطقیا] : نص مطبوع[
 .سم 24; . إیض. : ص 264 - . 1997, دار الفكر الجامعي

81/01-347-1, 81/02-347-1 

  دمحم , شتا أبو سعد  .8136
عبء اإلثبات و اإلثبات بالكتابة : المجلد األول] : نص مطبوع[اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة 

; . إیض. : ص 642 -. 1997, دار الفكر العربي: القاھرة  -. دمحم شتا أبو سعد) / إثبات 59حتى  1المواد من (
 .سم24

176.1/01-347-1, 176.1/02-347-1 

  دمحم , شتا أبو سعد  .8137
دار : القاھرة  -. دمحم شتا أبو سعد/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة 

 .سم24; مجلد . : ص 329 -. 1997, ر العربيالفك

176.2/01-347-1, 176.2/02-347-1 

  دمحم , شتا أبو سعد  .8138
دار الفكر : اإلسكندریة  -. دمحم شتا أبو سعد] / نص مطبوع[الدفع بعدم اإلختصاص في المواد المدنیة و التجاریة 

 .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2003, الجامعي

218/01-347-1, 218/02-347-1 

  دمحم , شتا أبوسعد  .8139
. : ص 240 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. دمحم شتا أبوسعد] / نص مطبوع[الخطأ المشترك 

 .سم 24; . إیض

76/01-345-1, 76/02-345-1 

  دمحم , شتا أبوسعد  .8140
على نصوص قانون الطفل الجدید الصادر تعلیق ] : نص مطبوع[الوجیز في قانون الطفل و جرائم األحداث 

بمبادئ محكمةالنقض وآراء ثقاة الفقھاء، من الناحیتین الموضوعیة واإلجرائیة مع  1996لسنة  12بالقانون رقم 



 -. دمحم شتا أبوسعد... / تحلیل دقیق للنصوص وعرض ألھم القیود واألوصاف مشفوعة بالعقوبة التي یلزم توقیعھا
 .سم 24; . ص 257 -. 1997, الفكر الجامعيدار . : اإلسكندریة

369/01-345-1, 369/02-345-1 

  دمحم , شتا أبوسعد  .8141
دمحم .........). / البیع واإلیجار والھبة والوكالة( العقود المدنیة ] : نص مطبوع. [أحكام العقود المعلقة على شرط

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 146 - . 2000, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. شتا أبوسعد

81/01-346-1, 81/02-346-1 

  دمحم , شتا أبوسعد  .8142
وقف الخصومة وإنقطاعھا وسقوطھا وإنقضاؤھا بمضي ] : نص مطبوع[الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة 

 -. سم 24; . إیض. : ص 264 - . 2000, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم شتا أبوسعد/ المدة وتركھا 
 ).المكتبة القانونیة(

82/01-347-1, 82/02-347-1 

  دمحم دمحم , شتا  .8143
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  - . دمحم دمحم شتا] / نص مطبوع[فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب اآللي 

  ).قانونیةالمكتبة ال( - . سم 24; . إیض. : ص 149 - . 2001, للنشر
 9773280225ك .م.د.ر - . 146 - 137.: ? -? : ????????????

64/01-345-1, 64/02-345-1 

  طبال ، إحسان   .8144
جامعة : الجزائر  -. إحسان طبال] / نص مطبوع[النظام القانوني للتحقیق الدولي في جرائم الكمبیوتر 

  .سم21×.سم30; . و 375 - . 2014/2013, )یوسف بن خدة(1الجزائر
???????????? : ?- ? :.357 -372  

 2014/2013) : یوسف بن خدة(1جامعة الجزائر: القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-45/01 

  طبال ، صفاء   .8145
 -. صفاء طبال; فریال حمادو وفاء] / نص مطبوع[حجز وبیع العقار المرھون في ظل قانون النقد والقرض 

 21; . إیض. : و 70 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( وق والعلوم السیاسیة كلیة الحق: الجزائر  -المدیة 
  .قرص مضغوط. + سم 31× سم 

 ???????????? :? .- ? : .64 - 67  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-636/01 

  ن طبال ، عبد الرحما  .8146
كلیة الحقوق . : الجزائر -. عبد الرحمان طبال] / نص مطبوع[نطاق السلطة التقدیریة لمجلس األمن الدولي 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 71 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .68 - 71  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قات دولیة قانون دولي وعال: ل م د  -ماستر

M. 341-146/01, M. 341-146/02 



  طبال، جمال   .8147
( جامعة یحي فارس . : المدیة -. جمال طبال] / نص مطبوع[نظام التعاقد في الجزائر وآلیات تسویة منازعاتھ 

  .سم 30× .سم 21; . و 73 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.67 - 70. 

M. 343-290/01, M. 343-290/02 

  طبال، حسین   .8148
عبد الوھاب , حسین طبال] / نص مطبوع[براءة اإلختراع في مجال الصناعة الصیدالنیة وفقا للتشریع الجزائري 

 31. سم 21; . و 88 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( سیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ال: الجزائر  - . حمیدي
  .قرص مضغوط. + سم

???????????? :? .- ? :.79 - 84.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-69/01, M. 658-69/02 

  أسامة أحمد , شتات  .8149
تعلیمات بالرسوم والضرائب على أعمال التوثیق و الشھر ] : نص مطبوع. [العقاري و التوثیقتعلیمات الشھر 

  .سم24; . إیض. : ص 512 -. 2005, دار الكتب القانونیة. : مصر -. أسامة أحمد شتات. / العقاري
 9773860515ك .م.د.ر

75/01-343-1, 75/02-343-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8150
مستوى الجامعة  -المجالس والقیادات المسؤولة  -الھیكل العام للجامعات ] : نص مطبوع. [معاتقانون تنظیم الجا

 .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 1998, دار الكتب القانونیة. : القاھرة -. أسامة أحمد شتات.... / 

14/01-344-1, 14/02-344-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8151
یتناول قانون ] : نص مطبوع. [العامة والمنشآت الفندقیة والسیاحیةقانون إشتراطات و تراخیص المحال 

إشتراطات وتراخیص المحال العامة والمنشآت الفندقیة والسیاحیة وجمیع القرارات الوزاریة الصادرة بھذا 
 .سم 24; . إیض. : ص 114 -. 1997, دار الكتب القانونیة. : القاھرة - . أسامة أحمد شتات. / الشأن

99/01-346-1, 99/02-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8152
 - . أسامة أحمد شتات] / نص مطبوع. [قوانین المیراث و الوصیة و الوالیة على المال وفقا آلخر التعدیالت

 .سم 18; . إیض. : ص 92 -. 2003, دار الكتب القانونیة. : القاھرة

233/01-346-1, 233/02-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8153
أسامة أحمد . / القانون -اإلئتمان  - البنوك ] : نص مطبوع. [انین البنوك و اإلئتمان حسب آخر التعدیالتقو

 .سم 18; . إیض. : ص 176 -. 2003, دار الكتب القانونیة. : اإلسكندریة - . شتات

232/01-346-1 



  أسامة أحمد , شتات  .8154
دار الكتب . : القاھرة - . أسامة أحمد شتات] / نص مطبوع[ .قانون حمایة الملكیة الفكریة حسب أحدث التعدیالت

 .سم 18; . إیض. : ص 120 -. 2003, القانونیة

234/01-346-1, 234/02-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8155
أسامة أحمد ... / والالئحة التنفیذیة  1981لسنة  159قانون رقم ] : نص مطبوع[الشركات المساھمة والتجاریة 

  .سم24; . ص188 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  - . شتات
 0062386977ك .م.د.ر

437/01-346-1, 437/02-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8156
. أسامة أحمد شتات] / نص مطبوع.......... [غش الدخان البن  -الغش التجاري ویشتمل على غش اللبن و الشاي 

  .سم24; . ص458 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  -
 1185237977ك .م.د.ر - . ?

845/01-346-1, 845/02-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8157
أسامة أحمد ] / نص مطبوع[قانون السجل العیني و الئحتھ التنفیذیة و القرارات المنفذة وفقا ألحدث التعدیالت 

  .سم24; غالف ملون . : ص376 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  - . شتات
 080/9386977ك .م.د.ر

455/01-346-1, 455/02-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8158
أسامة أحمد ... / مراقبة األغذیة وتنظیم تداولھا -قمع الغش والتدلیس ] : نص مطبوع. [قوانین العالمات التجاریة

 .سم17; . إیض. : ص294 -. 1999, دار الكتب القانونیة). : القاھرة( - . شتات

120/01-346-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8159
 - . أسامة أحمد شتات] / نص مطبوع[قانون اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة حسب أحدث التعدیالت 

 .سم 18; . إیض. : ص 48 -. 2003, دار الكتب القانونیة: اإلسكندریة 

161/01-347-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8160
لسنة 8قانون التحكیم معدل بالقانون ] : نص مطبوع[كیم في المواد المدنیة و التجاریة قانون المرافعات و التح

 22; غالف ملون . : ص 208 - . 2003, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أسامة أحمد شتات................ / 2000
 .سم

387/01-347-1, 387/02-347-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8161
أسامة . / حسب أحدث التعدیالت 1978لسنة  47قانون رقم ] : نص مطبوع. [المدنیین بالدولةموسوعة العاملین 

 .سم24; . إیض. : ص 192 -. 2004, دار الكتب القانونیة. : مصر -. أحمد شتات



172/01-344-1, 172/02-344-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8162
أسامة أحمد ........ / الجمعیات العمومیة و المحاكم  -قانون مجلس الدولة ] : نص مطبوع[قانون مجلس الدولة 

 .سم 24; . إیض. : ص 126 - . 1998, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - . شتات

13/01-342-1, 13/02-342-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8163
 -. أسامة أحمد شتات.......... / یتناول ھذا الكتاب قرار رئیس الجمھوریة ] : نص مطبوع[قانون اإلدارة المحلیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 178 -. 1997, دار الكتب القانونیة: القاھرة 

34/01-342-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8164
......... / إدارة قضایا الحكومة-المحكمة الدستوریة العلیا ] : نص مطبوع[قوانین النیابة اإلداریة و مجلس الدولة 

  .سم 17; . إیض. : ص 184 -. 2003, دار الكتب القانونیة: اإلسكندریة  - . أسامة أحمد شتات
. 

126/01-342-1, 126/02-342-1 

  أسامة أحمد , شتات  .8165
 -. أسامة أحمد شتات. / والقرارات الوزاریة المنفذة ألحكامھ 2003لسنة  12رقم ] : نص مطبوع. [قانون العمل

  .سم 24; . إیض. : ص 314 -. 2004, دار الكتب القانونیة. : مصر
 9775237866ك .م.د.ر

145/01-344-1, 145/02-344-1 

  شتات، أسامة أحمد   .8166
صیغ  -صیغ الدعاوى اإلداریة  -صیغ الدعاوى الجنائیة  -صیغ العقود ] : نص مطبوع[صیغ العقود والدعاوى 

دار : اإلمارات ; القانونیة دار الكتب : مصر  - . أسامة أحمد شتات...... / دعاوى اإلیجارات والدعاوى المستعجلة
  .سم 24; . إیض. : ص 776 -. 2012, شتات للنشر والبرمجیات

 9773860175ك .م.د.ر

1354/01-346-1, 1354/02-346-1 

  شباح ، كمال   .8167
كلیة الحقوق . : المدیة -. كمال شباح] / نص مطبوع[دور لقاضي اإلداري في تعزیز ثقة المواطن باإلدارة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 87 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(یاسیة والعلوم الس
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-405/01, M. 343-405/02 

  صباح سعید ، دمحم   .8168
دار : دار الكتب القانونیة : مصر  - . دمحم صباح سعید/ ة مقارنة دراس] : نص مطبوع[جریمة تھریب المھاجرین 

  .سم 24; . إیض. : ص 348 -. 2013, شتات للنشر والتوزیع
 9789773864875ك .م.د.ر - . 338 - 319. : ? -. ?: ???????????? 

976/01-345-1, 976/02-345-1 



  صبایحي ، سلیمة   .8169
. المدیة -. سلیمة صبایحي; عائشة لخضاري] / نص مطبوع[ي القانون الدولي الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد ف

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 58 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .53 - 56  
 2020/2019) : جامعة المدیة(السیاسیة  كلیة الحقوق والعلوم: القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-156/01, M. 341-156/02 

  شبایكي ، نادیة   .8170
كلیة . : الجزائر -. نادیة شبایكي; المیة سبتي] / نص مطبوع[التعاون الدولي لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة 

قرص . + سم 31× . سم 21;  .إیض. : و 97 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .84 - 93  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-142/01, M. 341-142/02 

  شبایكي، جازیة   .8171
المدیة  -. جازیة شبایكي; صابرة عبد هللا الحاج] / نص مطبوع[مھنیة أثر الواجبات الوظیفیة في تحدید األخطاء ال

قرص . + سم30×.سم21; . و51 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.45 - 48  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-281/01, M. 343-281/02 

  غازي حسن , صباریني  .8172
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. غازي حسن صباریني] / نص مطبوع[الوجیز في مبادىء القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2005, التوزیع
قم ر -. 9957160389ك .م.د.ر - . 396 - 363. : ? ?: ???????  402 - 399. : ? ?: ???????????? . 

 9789957160388معیاري 

129/01-341-1, 129/02-341-1 

  غازي حسن , صباریني  .8173
الدار : األردن  -. 1. ط -. غازي حسن صباریني/ دراسة قانونیة ] : نص مطبوع[الدبلوماسیة المعاصرة 

  .سم24; . إیض. : ص 474 - . 2002, العلمیةالدولیة للنشر
 ???????????? :?-? :455-458 ?????? ? :?-? :444-453 

275/01-341-1, 275/02-341-1 

  غازي حسن , صباریني  .8174
دار : عمان  - . 3.ط -. غازي حسن صباریني] / نص مطبوع. [الوجیز في حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 423 -. 2011, الثقافة
 9789957166885ك .م.د.ر - . 423 - 417.: ? - ? : ????????????. 416 - 371.: ? - ? : ???????

722/01-341-1, 722/02-341-1 



  سبتي، عبد القادر   .8175
: الجزائر  -. عبد القادر سبتي] / نص مطبوع[تقلید العالمات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن 

  .سم 21× . سم 30; . و 307 -. 2017/2016, )1-جامعة الجزائر( كلیة الحقوق
???????????? :? .- ? :.280 - 300.  

 2017/2016) : 1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-45/01, T. 346-45/02 

  سبتي، عبد القادر   .8176
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. عبد القادر سبتي] / نص مطبوع[استثمار العقار الصناعي عن طریق اإلمتیاز 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . ایض. : و 82 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.71 - 77.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-56/01, M. 658-56/02 

  شبیل ، أمال   .8177
كلیة . : المدیة -. أمال شبیل; أسماء بلجوھر] / نص مطبوع[انة ھیئة نظامیة في التشریع الجزائري جریمة إھ

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 74 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 71  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : یة قانون جنائي وعلوم جنائ: ل م د  -ماستر

M. 345-189/01, M. 345-189/02 

  مختار حسین , شبیلي  .8178
جامعة : الریاض  - . مختار حسین شبیلي] / نص مطبوع[اإلجرام اإلقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 136 -. 2007, نایف العربیة للعلوم األمنیة
 996098450509ك .م.د.ر - .  134 - 127. :? -. ?: ??????????? 

549/01-341-1, 549/02-341-1 

  شبیلي، مختار   .8179
دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. 2.ط - . مختار شبیلي] / نص مطبوع[الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة 

  .سم 22; . إیض . :ص 469 -. 2016, و النشر و التوزیع
 9789961657010ك .م.د.ر - . 461 - 433.: ? -. ?: ????????????

1162/01-341-1, 1162/02-341-1 

  مسعود , زبدة  .8180
. إیض. : ص 262 -. 2001, موفم للنشر و التوزیع: الجزائر  - . مسعود زبدة] / نص مطبوع[القرائن القضائیة 

  .سم24; 
 9961622227ك .م.د.ر - .  247 - 241.: ? -. ?: ???????????? 

239/01-347-1, 239/02-347-1 

  عرب , صبحي  .8181
سند المؤمن  - السند ألمر  -السفتجة  -الشیك ] : نص مطبوع). [األسناد التجاریة(محاضرات في القانون التجاري 

. : ص190 -. 2000-1999, )ن.د. : (الجزائر - . 4.ط - . عرب صبحي.. / عقد تحویل الفاتورة -سند النقل  -
 .سم23; . إیض



278/01-346-1, 278/02-346-1 

  سامي , زبیدة  .8182
دار المدار : بیروت  - . 1.ط -. عباس عباس, سامي زبیدة] / نص مطبوع[الشریعة والسلطة في العالم اإلسالمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 402 - ). ت.د(, اإلسالمي
 9789959293473ك .م.د.ر - .  384 - 379.: ? -. ?: ???????????? 

398/01-342-1 

  زبیري، عبد القادر   .8183
علي بن , عبد القادر زبیري] / نص مطبوع[التصرفات الواردة على األمالك العقاریة الخاصة التابعة للدولة 

× . سم 21; . و 122 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. شنة
  .قرص مضغوط. + سم 31

???????????? :? .- ? :.118 - 122.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-567/01, M. 346-567/02 

  زبیش ، ملیكة   .8184
 -المدیة  - . ملیكة زبیش] / ص مطبوعن[تنظیم اإلستغالل الفالحي لألراضي الصحراویة في التشریع الجزائري 

× . سم 21; . إیض. : و 72 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ? : .62 - 67  
 2022/2021) : ارسجامعة یحي ف( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-647/01 

  صبري أبو فریخة، میرال   .8185
دار : القاھرة  - . 1.ط - . میرال صبري أبو فریخة] / نص مطبوع[اإلعالم والقانون في حمایة الطفل العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 148 -. 2015, الكتاب الحدیث
 9789773506322ك .م.د.ر

1170/01-341-1, 1170/02-341-1 

  صبري الطباخ، دمحم ممدوح   .8186
: القاھرة  -. 1.ط - . دمحم ممدوح صبري الطباخ] / نص مطبوع[موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف ضد النساء 

  .سم 25; . إیض. : ص 221 -. 2014, الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات
 9789770473184ك .م.د.ر - . 215 - 209.:? -. ?: ????????????

913/01-345-1, 913/02-345-1 

  دمحم , صبري السعدي  .8187
اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة طبقا ألحدث التعدیالت ] : نص مطبوع[الواضح في شرح القانون المدني 

 303 -. 2009, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. دمحم صبري السعدي/ ومزیدة بأحكام القضاء 
  ).الواضح في شرح القانون المدني( - . سم 24; . إیض. : ص

 9789947262122ك .م.د.ر

645/01-347-1, 645/02-347-1 



  السعدي دمحم , صبري  .8188
الكتاب : مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري : القسم األول ] : نص مطبوع[النظریة العامة لإللتزامات 

, دار الكتاب الحدیث: الجزائر  -. السعدي دمحم صبري/ القانون  -العمل النافع  - التقصیریة المسؤولیة : الثاني 
  .سم 24; . ص 316 -. 2003

 056350977+ك .م.د.ر

2/01-285.1-346-1, 2/02-285.1-346-1 

  حسین , صبري  .8189
علمي مبسط مع تطبیق  دورة تدریبیة كاملة بأسلوب] : نص مطبوع[المنھج المیسر في أصول البحث العلمي 

 -. 2007, مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة  - . حسین صبري/ لكافة إجراءات البحث العلمي .عملي شیق 
  .سم 24; . إیض. : ص 104

 9773881210ك .م.د.ر - . 102.: ?: ???????????? 

71/01-001.4-1, 71/02-001.4-1 

  عروة عكرمة , صبري  .8190
 -. 1.ط -. عروة عكرمة صبري/ وأثر العمل بھ على مسائل األحوال الشخصیة ] : وعنص مطب[اإلستحسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 488 - . 2011, دار النفائس للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957800611ك .م.د.ر - . 448 - 435.: ? -? : ????????????

1149/01-346-1, 1149/02-346-1 

  صبري،إسماعیل عبد هللا   .8191
: بیروت  - . إسماعیل عبد هللا صبري/ مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي ] : نص مطبوع[المستقبل العربي 

  .سم24; . إض. : ص158 -. 1990, مركز دراسات الوحدة العربیة
 شھریة

01/ 52- 137ع -P340 

  صبرینة ، فرقاني   .8192
فرقاني ; بوطریق سامیة] / نص مطبوع. [زائري الحمایة اإلداریة للملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الج

. + سم30×.سم21; . و 125 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. صبرینة
  .قرص مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .99 - 110  ???????????? :? . - ? : .112 - 117  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-396/01, M. 346-396/02 

  صبرینة، بلعباس   .8193
: المدیة  -. بلعباس صبرینة; ناشي وسیلة] / نص مطبوع[التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد اإلداري 

قرص . + سم30×.سم21; . و72 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

????????????  :? .- ? :.65 - 70  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-212/01, M. 343-212/02 

  صبرینة، زایري   .8194
جامعة : المدیة  -. زایري صبرینة; العشاب حمیدة] / نص مطبوع[تأثر العقار بأحكام قانون األسرة الجزائري 



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و115 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :106 - 110  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-454/01, M. 346-454/02 

  دمحم عبد الواحد , ضبش  .8195
 -.  عبد الواحد ضبشدمحم/ تطبیقات  - مقومات  -رساالت ] : نص مطبوع[المكتبات العصریة ومراكز المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 375 -. 2007, دار الفكر العربي: القاھرة  -. 01.ط
 9771022067ك .م.د.ر - . 375 - 373: ?  -? : ???????????? 

14/01-020-1 

  سبسي ، مولود   .8196
 -. مولود سبسي; إیمان بن موسى] / نص مطبوع[آلیات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة 

. + سم 31× . سم 21; . و 75 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .68 - 72  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-107/01, M. 341-107/02 

  خالد أحمد , شبكھ  .8197
خالد أحمد . / دراسة فقھیة مقارنة] : نص مطبوع. [التوكیل في الخصومة في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي

  .سم24; . إیض. : ص 443 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . شبكھ
 ???????????? :? .- ? : .399 - 433 

184/01-346-1, 184/02-346-1 

  خالد سلیمان , شبكھ  .8198
/ دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ] : نص مطبوع[كفالة حق التقاضي 
  .سم24; . إیض. : ص 496 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. خالد سلیمان شبكھ
 1365160977ك .م.د.ر - . 488 - 453.:? -. ?: ???????????? 

170/01-342-1, 170/02-342-1 

  طي ، دمحم   .8199
. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  - . دمحم طي] / نص مطبوع[القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص584 -
 9786144360484ك .م.د.ر

523/01-342-1, 523/02-342-1 

  سي موسى ، نسیمة   .8200
 -. نادیة مسعي, نسیمة سي موسى] / نص مطبوع[مة البیئیة بین إشكالیة إقرار المسؤولیة و تحدید الضحایا الجری

; . إیض. : و110 -. 2021- 2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

???????????? :? .- ? :95-104  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي :  ل م د -ماستر



M. 345-272/01 

  سي موسى، عبد الرحمان   .8201
/ عالمات الصدمة والحداد في اإلختبارات اإلسقاطیة ] : نص مطبوع[العنف اإلرھابي ضد الطفولة والمراھقة 

. إیض. : ص 328 -. 2015, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. رضوان زقار, عبد الرحمان سي موسى
  .سم 24; 

 9789961017913ك .م.د.ر -. 313-324.:?-.?: ????????????

1054/01-345-1, 1054/02-345-1 

  سي موسى، عبد القادر   .8202
 -. در سي موسىعبد القا] / نص مطبوع[الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بین النص القانوني والممارسة 

  .سم 21× . سم 30; . و 249 - . 2016/2015, )1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: الجزائر 
???????????? :? .- ? :.231 - 246.  

 2016/2015) : 1- جامعة الجزائر( كلیة الحقوق: قانون األعمال : دكتوراه 

T. 347-07/01 

  زاھیة , سي یوسف  .8203
  .سم24; . ص142 -. 2004, دار األمل: الجزائر  - . 03.ط - . زاھیة سي یوسف] / نص مطبوع[عقد الكفالة 

 0327799961ك .م.د.ر

357/01-346-1 

  سي یوسف، زاھیة حوریة   .8204
] / نص مطبوع[المتعلق بحمایة المستھلك الجزائري  2009فیفري  25المؤرخ في  03- 09دراسة قانون رقم 

 22; . إیض. : ص 94 -. 2017, ر ھومة للطباعة والنشر والتوزیعدا: الجزائر  - . زاھیة حوریة سي یوسف
  .سم

 9789931032434ك .م.د.ر -. 8589.: ? -. ?: ????????????

1546/01-346-1, 1546/02-346-1 

  سي علي ، أحمد   .8205
 - . مد سي عليأح/ األرجنتینیة  - حالة العالقات البریطانیة ] : نص مطبوع[إستعمال القوة في العالقات الدولیة 

  .سم23; . إیض. : ص247 -. 2010, دیوان المطبوعات الجامعیة: بن عكنون 
 9789961013533ك .م.د.ر - .  245 - 239. : ?. ?: ??????????? 

1092/01-341-1, 1092/02-341-1 

  أحمد , سي علي  .8206
لطلبة السنة أولى حقوق : ئریة النظریة والتطبیق في القوانین الجزا] : نص مطبوع[مدخل للعلوم القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 377 -. 2009, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. أحمد سي علي) / الفصل األول(
 9789961653180ك .م.د.ر - . 372 - 363.: ? -? : ???????????? 

163/01-340-1, 163/02-340-1 

  أحمد , سي علي  .8207
 -. أحمد سي علي/ النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في القوانین الجزائریة ] : ص مطبوعن[مدخل للعلوم القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 337 -. 2010, دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر 
 9789961654446ك .م.د.ر



169/01-340-1, 169/02-340-1 

  أحمد , سي علي  .8208
 -. أحمد سي علي] / نص مطبوع[الوطنیة المعاصرة والقانون الدولي العام  -النظام القانوني للشركات عبر

  .سم 24; . إیض. : ص 274 -. 2009, دار ھومة: الجزائر 
 9789961653425ك .م.د.ر - . 254 - 251.: ?-. ?: ???????.  271 -  255. : ?: ????????????

705/01-341-1, 705/02-341-1 

  سي علي، أحمد   .8209
/ محاضرات في النظریة العامة للقانون وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[لعلوم القانونیة مدخل ا

  .سم 24; . إیض. : ص 540 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. أحمد سي علي
 9789961016923ك .م.د.ر

200.2/01-340-1, 200.2/02-340-1 

  سي علي، أحمد   .8210
ماستر  -لیسانس : النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[للعلوم القانونیة  مدخل

 24; . إیض. : ص 575 -. 2014, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. أحمد سي علي/  L MDدكتوراه  -
  .سم
 9789961016930ك .م.د.ر

200.1/37-340-1, 200.1/01-340-1 

  سي علي، أحمد   .8211
 -. أحمد سي علي/ حالة الفولكالند ] : نص مطبوع[تطبیقات حل النزاعات الدولیة في القانون الدولي العام 

  .سم 22; . إیض. : ص 276 -. 2011, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961013717 ك.م.د.ر - . 273 - 267.: ? - . ?: ???????????? 266 - 261.: ? - .?: ???????

1161/01-341-1, 1161/02-341-1 

  بالل أمین , زین الدین  .8212
بالل . / مقارنة بالشریعة العربیة] : نص مطبوع. [ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة و التشریع المقارن

  .سم 24; . إیض. : ص 512 -. 2010, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . 01.ط -. أمین زین الدین
 9771756954ك .م.د.ر - . 501 - 490.: ? ? : ???????????? 

122/01-344-1, 122/02-344-1 

  بالل أمین , زین الدین  .8213
بالل أمین زین ] / نص مطبوع[جرائم نظم المعالجة األلیة للبیانات في التشریع المقارن والشریعة اإلسالمیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 401 -. 2008, رالجامعيدار الفك: اإلسكندریة  -. 1.ط -. الدین
 9773790508ك .م.د.ر - . 392 - 385: ?  -? : ???????????? 

739/01-345-1, 739/02-345-1 

  صالح , زین الدین  .8214
. : ص 456 -. 2005, دار الثقافة: عمان  -. صالح زین الدین] / نص مطبوع[العالمات التجاریة وطنیا ودولیا 

  .سم24; غالف ملون 
 0099169957ك .م.د.ر -. 456 -451: ? ?: ???????????? 



631/01-346-1, 631/02-346-1 

  صالح , زین الدین  .8215
.. نشأتھا و مفھومھا و نطاقھا و أھمیتھا وتكیفھا و تنظیمھا و حمایتھا] : نص مطبوع. [المدخل إلى الملكیة الفكریة

سلسلة الكتب الفكریة ( - . سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2004, الثقافةمكتبة دار . : عمان -. صالح زین الدین/ 
 ;1.(  

 ???????????? :? .- ? :.275 - 292. 

334/01-346-1, 334/02-346-1 

  صالح , زین الدین  .8216
النماذج  -الرسوم الصناعیة  - براءات اإلختراع] : نص مطبوع. [شرح التشریعات الصناعیة و التجاریة

دار الثقافة . : عمان -. صالح زین الدین. / العناوین التجاریة - االسماء التجاریة  -العالمات التجاریة  - الصناعیة 
  .سم24; . إیض. : ص 322 -. 2007, للنشر و التوزیع

 7039169957ك .م.د.ر - . 313 - 303. ? ? : ???????????? 

45/01-343-1, 45/02-343-1 

  صالح , زین الدین  .8217
 -النماذج الصناعیة  -الرسوم الصناعیة  -براءات اإلختراع ] : نص مطبوع[الصناعیة والتجاریة الملكیة 

. 2010, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. صالح زین الدین/ البیانات التجاریة  - العالمات التجاریة 
  .سم 25; . إیض. : ص 515 -

 9789957165468ك .م.د.ر - . 497 - 483.: ? -. ?: ????????????

1047/01-346-1, 1047/02-346-1 

  شیھوب ، مسعود   .8218
 - . مسعود شیھوب/ الجزء الثاني نظریة اإلختصاص ] : نص مطبوع[المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة 

  .سم 22; . إیض. : ص 216 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961002896ك .م.د.ر - . 209 - 201.: ? -. ?: ????????????

641.2/01-342-1, 641.2/02-342-1 

  شیھوب ، مسعود   .8219
دیوان : الجزائر  - . مسعود شیھوب] / نص مطبوع[المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتھا في القانون اإلداري 

 .سم21; . ص289 -. 2000, المطبوعات الجامعیة

1-342-692/01 

  مسعود , شیھوب  .8220
مسعود / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة عن اإلخالل بمبدأ المساواة وتطبیقاتھا في القانون اإلداري 

  .سم22; . إیض. : ص178 -. 2000, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . شیھوب
 8045509961ك .م.د.ر - .  173- 163.: ? -. ?: ???????????? 

61/01-342-1, 61/02-342-1 

  مسعود , شیھوب  .8221
األنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات : الجزء األول ] : نص مطبوع[المبادىء العامة للمنازعات اإلداریة 

  .سم22; . إیض. : ص178 - . 1999, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. مسعود شیھوب/ اإلداریة 
 8023109961ك .م.د.ر -. 



65.1/01-342-1, 65.1/02-342-1 

  مسعود , شیھوب  .8222
 - . 3.ط - . مسعود شیھوب/ الھیئات واإلجراءات أمامھا ] : نص مطبوع[المبادىء العامة للمنازعات اإلداریة 

  .سم22; . إیض. : ص 350 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 028909961×ك .م.د.ر

65.2/01-342-1, 65.2/02-342-1 

  عود مس, شیھوب  .8223
 -. مسعود شیھوب/ نظریة اإلختصاص : الجزء الثالث ] : نص مطبوع[المبادىء العامة للمنازعات اإلداریة 

  .سم22; . إیض. : ص 569 -. 1999, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 3029009961ك .م.د.ر - .  548 - 540.: ? -. ?: ???????????? 

65.3/01-342-1, 65.3/02-342-1 

  مسعود , شیھوب  .8224
 - . مسعود شیھوب/ نظریة اإلختصاص : الجزء الثالث ] : نص مطبوع[المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة 

  .سم21; . ص567 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9961002903ك .م.د.ر

1-342-641.3/01 

  شیھوب، مسعود   .8225
 - . مسعود شیھوب/ الجزء األول الھیئات واإلجراءات ] : نص مطبوع[ة المبادئ العامة للمنازعات اإلداری

  .سم 24; . إیض. : ص 420 -. 2013, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961002315ك .م.د.ر - . 412 - 403.: ? -.?: ????????????

641.1/01-342-1, 641.1/02-342-1 

  سمیر , شیھاني  .8226
حق المدخن السلبي  -دراسة مقارنة  - أثر إكراه المرأة الراشدة على الزواج : 17العدد : ] نص مطبوع[معارف 

سمیر ... / في مقاضاة المدخن اإلجابي للمطالبة بالتعویض عن األضرار الناجمة عن تعریضھ لدخان السجائر
  .سم21; . إض. : ص22 -. 2014دیسمبر , جامعة أكلي محند أولحاج: الجزائر  -. شیھاني

 معارف=  70071112د .م.د.ر -. 13692006ك .م.د.ر

17/01 340-44- ع  /P, 17/02 340- 44-ع  /P 

  سحمادي ، فتیحة   .8227
. : الجزائر -المدیة  - . فتیحة سحمادي; أحالم بطاش] / نص مطبوع[النظام القانوني لمفتشیة العمل في الجزائر 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 90 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-508/01 

  فوزیة منال , سحمادي  .8228
. جودي نفیسة, فوزیة منال سحمادي] / نص مطبوع[التقنیات المالیة و تعدیل نظام القروض السكنیة في الجزائر 

  .سم21×سم30; . و 50 -. 2011/2010, ]ن.د: [المدیة  -



???????????  
 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-66/01, M. 346-66/02 

  شحماط ، محمود   .8229
 - . 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. محمود شحماط ] /نص مطبوع[المدخل لعلم اإلدارة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 128
 9789947262474ك .م.د.ر

224/01-343-1, 224/02-343-1 

  شحماط ، محمود   .8230
دار بلقیس للنشر : الجزائر  -. 1.ط -. محمود شحماط] / نص مطبوع[الموجز في القانون البحري الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2014, عوالتوزی
 9789947330821ك .م.د.ر -. 233 - 183. : ? -. ?: ??????? 

228/01-343-1, 228/02-343-1 

  زینب ، أحمد الصغیر   .8231
جامعة یحي : المدیة  - . أحمد الصغیر زینب; بوأحمد تقیة] / نص مطبوع[ھیئات الرقابة على الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 85 -. 2016/2015, )حقوق والعلوم السیاسیةكلیة ال(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .76 - 81  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-217/01, M. 343-217/02 

  طیلب ، إسماعیل   .8232
كلیة . : الجزائر -المدیة  -. إسماعیل طیلب] / ص مطبوعن[طبیعة عالقة سلطة التعیین بھیئات لجان المشاركة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 78 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .69 - 74  
 2022/2021) : فارسجامعة یحي ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-507/01 

  زینة ، بن شھرة   .8233
( جامعة یحي فارس : المدیة  - . بن شھرة زینة] / نص مطبوع[النظام القانوني للعطل في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و60 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.52 - 56  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-185/01, M. 343-185/02 

  زینة، حموش   .8234
جامعة : المدیة  - . حموش زینة; دریوش أسماء] / نص مطبوع[حق اإلضراب لمستخدمي اإلدارات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + مس30×.سم21; . و84 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.79 - 81  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 



M. 343-202/01, M. 343-202/02 

  زینب، جبار   .8235
 - 14دراسة في ظل المرسوم التنفیذي رقم ] : نص مطبوع[أحكام الملكیة المشتركة في مجال الترقیة العقاریة 

. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . جبار زینب; حسناوي فریدة/  99
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و137 -

 ??????? :? .- ? :.88 - 125  ???????????? :? . - ? :.127 - 132  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-438/01, M. 346-438/02 

  واني ، عبد القادر زی  .8236
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . عبد القادر زیواني] / نص مطبوع[الطعن بالنقض في القضاء اإلداري الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 57 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.52 - 55  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-481/01 

  سحوي، خیرة   .8237
كلیة . : المدیة -. نزیھة سبتي, خیرة سحوي] / نص مطبوع[التعویض عن الضرر البیئي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 104 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.92 - 99  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-541/01, M. 346-541/02 

  عمر , صدوق  .8238
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . 3.ط -. عمر صدوق] / نص مطبوع[دراسة في مصادر حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 156 -. 2005, الجامعیة
 9961000617ك .م.د.ر -. 140-142: ? -?: ???????  153 - 144: ? -?: ???????????? 

232/01-341-1, 332/02-341-1 

  عمر , صدوق  .8239
الحمایة الدولیة  - المنازعات الدولیة  -ؤولیة الدولیة المس] : نص مطبوع[محاضرات في القانون الدولي العام 

; . إیض. : ص 162 -. 2003, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2. ط -. عمر صدوق/ لحقوق اإلنسان 
  .سم24

 9961006097ك .م.د.ر -. 151-155: ? -?: ???????????? 

233/01-341-1, 233/02-341-1 

  عمر , صدوق  .8240
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. عمر صدوق] / نص مطبوع[یاسیة وقانونیة في بعض قضایا األزمة آراء س

  .سم22; . إیض. : ص 226 -. 1995, الجامعیة
. 

57/01-342-1, 57/02-342-1 



  عمر , صدوق  .8241
عات دیوان المطبو: الجزائر  -. 03.ط -. عمر صدوق] / نص مطبوع[قانون المجتمع العالمي المعاصر 

  .سم 22; . إیض. : ص 185 -. 2010, الجامعیة
 9789961001981ك .م.د.ر -. 184 -177.: ? ?: ???????????? 

640/01-341-1, 640/02-341-1 

  صدوقي، مصطفى   .8242
المدیة  -. مصطفى صدوقي; ناصر بوسھوة] / نص مطبوع[حمایة الحیازة بین النیابة العامة و القضاء المستعجل 

  .سم21×سم30; . و 69 -. 2011/2010, ]ن.د: [
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-65/01, M. 346-65/02 

  زخمي، الطاھر   .8243
. : لمدیةا - . الطاھر زخمي] / نص مطبوع. [مدى تطبیق إتفاقیات حقوق اإلنسان على مستوى األنظمة الداخلیة

  .سم 21×سم 30; . و 157 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-31/01, T. 341-31/02 

  سحنین ، حبیبة   .8244
كلیة الحقوق : الجزائر  - . یبة سحنینحب] / نص مطبوع[ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في الدساتیر الجزائریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 71 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 .???????????? :? . - ? :.60 - 67.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-380/01, M. 343-380/02 

  سحنین، سفیان   .8245
: الجزائر  - . یوسف یاحي, سفیان سحنین] / نص مطبوع[تأثیر سلطات الضبط اإلداري على الحریات العامة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 59 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? : .53 - 55.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-364/01, M. 343-364/02 

  دمحم , شیا  .8246
مجد : بیروت  -. 01.ط - . دمحم شیا] / نص مطبوع[مناھج التفكیر وقواعد البحث في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2007, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 9953463336ك .م.د.ر - . 268 - 241: ? -?: ???????  239 -237. : ? ?: ???????????? 

108/01-001.4-1, 108/02-001.4-1 

  نغم إسحق , زیا  .8247
دار : اإلسكندریة  - . نغم إسحق زیا] / نص مطبوع[نسان القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإل



  .سم 24; . إیض. : ص 390 -. 2009, المطبوعات الجامعیة
. ???????????? : ?. ?:.369 - 386 . 

504/01-341-1, 504/02-341-1 

  زیان ، دمحم أمین   .8248
. دمحم أمین زیان] / نص مطبوع[الجنائیة  الجریمة الجمركیة بین القواعد العامة والتوجیھات الحدیثة في السیاسیة

× . سم 21; . إیض. : و 461 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .سم 31

 ???????????? :? .- ? : .423 - 442  
 2019/2018) : رسجامعة یحي فا(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د دكتوراه  -

T. 345-06/01, T. 345-06/02 

  زیان، دمحم أمین   .8249
الوساطة في المادة الجزائیة على ضوء قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري والقانون الخاص بحمایة الطفل 

  .سم 24; . ص 240 -. 2021, دار بلقیس للنشر. : الجزائر -. دمحم أمین زیان] / نص مطبوع[
 9789947331996ك .م.د.ر - . 236 - 230.: ? -. ?: ????????????. 229 -  179.: ? - .?: ?????

1-347-1026/01, 1-347-1026/02 

  زیان، دمحمأمین   .8250
: البلیدة  -. نادیة غالم, دمحمأمین زیان] / نص مطبوع[خصوصیة قواعد التجریم و العقاب في المادة الجمركیة 

  .سم 21×.سم 30; . و 141 - .2016/2015, 02جامعة البلیدة
? ???????- :?.-? :.01-20 - ???????????? :?.-? :.121-132  

 2016/2015: البلیدة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-01/01 

  زیان، حنان   .8251
معة الدكتور جا: المدیة  - . حنان زیان; إسحاق رحماني] / نص مطبوع[التسویة القانونیة للبناءات الغیر شرعیة 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و89 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-277/01 

  زیاني ، نوال   .8252
/ دراسة على مجلس األمن الدولي ] : نص مطبوع[ المسؤولیة الدولیة لمنظمة األمم المتحدة عن أعمال أجھزتھا

; . إیض. : و 345 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. : الجزائر - . نوال زیاني
  .سم 31× . سم 21

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-110/01, T. 341-110/02 

  زیاني، نوال   .8253
نوال ] / نص مطبوع. [العقوبات غیر العسكریة في الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة وتطبیقھا على العراق

  .سم30; . و 205 - . 2014/2013, جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. زیاني
?????? : ??????????? ??? ???? ??? :? .- ? : .185 - 200  
 .2014/2013:  -كایة الحقوق- جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : ماجستیر 



T. 341-57/01, T. 341-57/02 

  سحانین، نعیمة   .8254
كلیة . : المدیة - . یسمینة ناجمي, نعیمة سحانین] / نص مطبوع[آلیات مكافحة جریمة التعدیب في القانون الدولي 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 104 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(وم السیاسیة الحقوق والعل
  .مضغوط

???????????? : ?- ? :.94 - 100  
 2018/2017: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-90/01, M. 345-90/02 

  سدات ، عبد الرزاق   .8255
. : المدیة - . عبد الرزاق سدات; مصطفى لطرش] / نص مطبوع[الصفقات العمومیة ضمانات مبدأ المنافسة في 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 103 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .93 - 101  
 2021/2020) : جامعة المدیة(السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-456/01, M. 343-456/02 

  وائل دمحم , شحاتھ الخطیب  .8256
) م.د( - . وائل دمحم شحاتھ الخطیب] / نص مطبوع[القیود الواردة على حق الملكیة في ضوء أحكام محكمة النقض 

  .سم 23; . إیض. : ص 192 - ). ت.د(, دار األلفي لتوزیع الكتب القانونیة بالمنیا: 
 ???????????? : ? :183 

733/01-347-1, 733/02-347-1 

  دمحم أحمد , شحاتھ حسین  .8257
دمحم أحمد شحاتھ ] / نص مطبوع[الوجیز في مشروعیة التأمین و أنواعھ و مسئولیتھ عن الدیة باعتباره عاقلة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 99 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث: مصر  -. حسین
 ???????????? :? ? :.85 - 93 

418/01-346-1, 418/02-346-1 

  أبو زید شحاتھ , شحاتھ  .8258
أبو / في دائرة الحقوق و الواجبات العامة و تطبیقاتھ القضائیة ] : نص مطبوع[مبدأ المساواة في الدساتیر العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 766 - . 2001, )ن.د) : (م.د( -. زید شحاتھ شحاتھ
 ???????????? :?- ? :729-749 

480/01-342-1, 480/02-342-1 

  دمحم أحمد , شحاتھ  .8259
المكتب : القاھرة  - . دمحم أحمد شحاتھ] / نص مطبوع[اإلعدام في میزان الشریعة و القانون و أحكام القضاء 

 .سم24; . ص 122 -. 2007, الجامعي الحدیث

572/01-345-1 

  شحاتھ، دمحم أحمد   .8260
 - . دمحم أحمد شحاتھ] / نص مطبوع[المسئولیة المدنیة عن قتلى حوادث السیارات في الشریعة و القانون 



  .سم 24; غالف مصور . : ص 132 -. 2009, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 9774380483ك .م.د.ر -. 130 - 107.? ? : ????????????

797/01-345-1, 797/02-345-1 

  شحاتة حسین ، دمحم أحمد   .8261
, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -. 1.ط -. دمحم أحمد شحاتة حسین] / نص مطبوع[المیراث األنثوي 

  .سم 24; . إیض. : ص 100 -. 2013
 9789774382965ك .م.د.ر - . 96 - 89: ?  -? : ???????????? 

1284/01-346-1, 1284/02-346-1 

  شحاتة حسین، دمحم أحمد   .8262
. دمحم أحمد شحاتة حسین] / نص مطبوع[دور الدین في معالجة الجریمة والحفاظ على المجتمع ومقومات وجوده 

  .سم 24; . إیض. : ص 99 -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . 1.ط -
 9789774382974ك .م.د.ر - . 96 - 91.: ? -. ?: ????????????

983/01-345-1, 983/02-345-1 

  عالء الدین , شحاتة  .8263
دراسة لإلستراتیجیةالوطنیة للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات ] : نص مطبوع[التعاون الدولي لمكافحة الجریمة 

  .سم24; . إیض. : ص 498 -. 2000, إیتراك للنشر و التوزیع: القاھرة  - . عالء الدین شحاتة/ 
 0145723977ك .م.د.ر - . 469-487.: ? -? : ???????????. 

49/01-341-1, 49/02-341-1 

  طارق , زیاده  .8264
دراسة ] : نص مطبوع[التأمینات و الرھونات و اإلمتیازات العقاریة في ضوء التشریعین اللبناني و السوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 322 -. 1982, دار النھار للنشر: بیروت  - . طارق زیاده/ قانونیة مقارنة 
 ???????????? :?- ? :313-318 

889/01-346-1, 889/02-346-1 

  زیاده، طارق   .8265
المؤسسة . : بیروت - . طارق زیاده; أسعد دیاب] / نص مطبوع. [أبحاث في التحدید والتحریر والسجل العقاري 

 .سم 25; . إیض. : ص 290 -. 1994, الحدیثة للكتاب

100/01-346-1, 100/02-346-1 

  شحادة، عمر دمحم   .8266
المؤسسة الحدیثة : لبنان  -. عمر دمحم شحادة] / نص مطبوع[محاضرات في حقوق اإلنسان و الحریات العامة 

 .سم 24; . إیض. : ص 399 -. 2014, للكتاب

1025/01-341-1, 1025/02-341-1 

  طیار، طھ   .8267
 IDARA - La Revue de l'Ecole. = المجلد الثاني] : وعنص مطب. [مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة - إدارة 

Nationale d'Administration  /الجزائر - ]. و آخرون...[, ھاشمي خرفي, محند ویدیر بلول, طھ طیار : .
 ).02: العدد ; إدارة ( - . سم 24; . إیض. : ص 187 -. 1992, .مركز التوثیق والبحوث اإلداریة



2.2/01 340-71- ع /P 

  سحاري ، حوریة   .8268
. حوریة سحاري] / نص مطبوع[ 199- 18إبرام عقود تفویض المرفق العام المحلي وفق المرسوم التنفیذي رقم 

 21; . إیض. : و 50 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× سم 

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ومؤسسات دولة : ل م د  -ماستر

M. 343-496/01 

  شیب الجبوري، حامد دمحم   .8269
حامد دمحم شیب ] / نص مطبوع[أھمیة اإللتزام بالعقود و ضماناتھا للحقوق التعاقدیة وفقا للقوانین المدنیة العربیة 

 24; . إیض. : ص 228 -. 2015, الرمال للنشر و التوزیع: للنشر و التوزیع األكادیمیون : عمان  -. الجبوري
  .سم

 9789957590062ك .م.د.ر -. 213-221.:?-.?: ????????????

1508/01-346-1, 1508/02-346-1 

  زیتوني، دمحم رضا   .8270
 -. دمحم رضا زیتوني] / مطبوعنص [الحمایة القانونیة للحظائر الوطنیة والحظائر الثقافیة في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 87 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة 
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-157/01, M. 346-157/02 

  زیتوني، یوسف   .8271
جامعة الدكتور : المدیة  - . یوسف زیتوني] / نص مطبوع[اري الجزائري األوراق التجاریة في ظل القانون التج

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 67 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة . : لیسانس

M. 343-65/01 

  المجیدعامر  عبد, شیبوب  .8272
دراسة فقھیة مقارنة في ضوء أحكام ] : نص مطبوع[التعویض عن األضرار البدنیة الناشئة عن حوادث المرور 

. ص 509 -. 2006, دار الكتب القانونیة. : القاھرة - . عبد المجیدعامر شیبوب/ قانوني الدیة و التأمین اإلجباري 
  .سم 24; 

 9773860698ك .م.د.ر - . 506 - 494.: ? -? : ????????????

471/01-345-1 

  جلول , شیتور  .8273
, دار الفجر للنشر و التوزیع: القاھرة  -. جلول شیتور] / نص مطبوع[ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 202 -. 2006
 9773581101ك .م.د.ر - . 197 - 193.: ? -? : ???????????? 

251/01-345-1, 251/02-345-1 



  دمحم , طیبة  .8274
 - . 1. ط - . دمحم طیبة] / نص مطبوع[الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة و المركز القانوني لمتعدد الجنسیات 

  .سم24; . إیض. : ص140 -. 2006, دار ھومة: الجزائر 
 9961669916ك .م.د.ر -. 93-134: ? -?: ???????  135-136: ? -?: ???????????? 

363/01-341-1, 363/02-341-1 

  مصطفى عبد الغني , شیبة  .8275
(  - . 1.ط -. مصطفى عبد الغني شیبة/ الطالق و آثاره ] : نص مطبوع[أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 293 - . 2006, جامعة سبھا) : م.د
 3218319959ك .م.د.ر -. 275-283: ? -?: ???????????? 

897/01-346-1, 897/02-346-1 

  طیبي ، دمحم   .8276
جامعة یحي : المدیة  - . دمحم طیبي; لبنى عاللي] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للقاصر من جرائم اإلختطاف 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 93 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
????? ??????? :? .- ? :.83 - 90  
 2017/2016: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-51/01, M. 345-51/02 

  طیبي فتیحة   .8277
  .سم 21×سم 30; . و 70 -. 2010/2011, ]ن.د: [المدیة  -. طیبي فتیحة; جمیلة خلیفة] / نص مطبوع[الشفعة 

????????????  
 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-111/01, M. 346-111/02 

  طیبي، أمقران   .8278
كلیة ( جامعة الجزائر : الجزائر  - . أمقران طیبي] / نص مطبوع[حریة التنقل في النظام القانوني الجزائري 

  .سم 30× . سم 21; . ص 391 - . 2015/2014, )الحقوق
???????????? :? .- ? :.321 - 350 .????? :? .-? :.351 - 380 

T. 344-01/01 

  طیبي، دمحم   .8279
كلیة الحقوق والعلوم : المدیة  - . دمحم طیبي] / نص مطبوع[دور مسرح الجریمة في توجیھ التحقیق الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 108 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
???????????? :? .-? :.94 - 101 .????? :? . -? :.88  - 93.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

58/01-M. 345, 58/02-M. 345 

  طیبي، فاطمة الزھراء   .8280
: المدیة  - . فاطمة الزھراء طیبي; خالدة رقیق/  ]نص مطبوع[الوظائف اإلداریة العامة اإلتصال و الرقابة 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و49 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 



M. 343-71/01 

  زیبحة، زیدان   .8281
, دار الھدى: الجزائر  -. زیدان زیبحة] / نص مطبوع[المعلوماتیة في التشریع الجزائري و الدولي الجریمة 

  .سم 24; . ص 236 -. 2011
 9789964263706ك .م.د.ر -. 231-235.: ?-.?: ????????????  223-  181.: ?.?: ???????

1097/01-341-1, 1097/02-341-1 

  شیخ ، خیرة   .8282
, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . سومیة یعیش, خیرة شیخ] / نص مطبوع[البیع باإلیجار 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و84 - . 2013/2012
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-244/01, MA 04/346-244/02 

  صید ، فوزیة   .8283
. : المدیة -. فوزیة صید] / نص مطبوع[آلیات تسویة العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح األراضي 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 119 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .60 - 112 ? ??????????? :? . - ? : .113 - 117  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-582/01, M. 346-582/02 

  إبراھیم , سید أحمد  .8284
إبراھیم سید / اقات اإلئتمان بط] : نص مطبوع[الحمایة التشریعیة المدنیة و الجنائیة لبطاقات الدفع اإللیكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 205 -. 2005, الدار الجامعیة. : اإلسكندریة - . أحمد
???????????? : ?- ? :.201 - 205 

313/01-345-1, 313/02-345-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8285
إبراھیم ] / نص مطبوع[ا و قضاء التزویر المادي و المعنوي و الطعن بالتزویر في المواد المدنیة و الجنائیة فقھ

  .سم 24; . ص 149 -. 2002, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. سید أحمد
???????????? : ?- ? :.147 

380/01-345-1, 380/02-345-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8286
 - وسائل اإلثبات  -جنائي المبادئ العامة في اإلثبات ال] : نص مطبوع[مبادئ محكمة النقض في اإلثبات الجنائي 

دار الجامعة الجدیدة . : اإلسكندریة -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد/ األحكام الجنائیة  - إجراءات التحقیق والمحاكمة 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 355 - . 1999, للنشر

 9773394856ك .م.د.ر

357/01-345-1, 357/02-345-1 

   إبراھیم, سید أحمد  .8287
. : اإلسكندریة -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[الوقایة التشریعیة و القضائیة من الغش في المعامالت المدنیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 997 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث
 9774380207ك .م.د.ر

430/01-345-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8288
 288 -. 2005, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. إبراھیم سید أحمد/  فقھا و قضاءا] : نص مطبوع[عقد الودیعة 

  .سم24; . ص
 6025386977ك .م.د.ر

727/01-346-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8289
 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[عقد الشركة فقھا وقضاء 

 ).4; ة العقود القانونیة المسماه سلسل( - . سم24; . ص 348

589/01-346-1, 589/02-346-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8290
 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[عقد الوكالة فقھا وقضاء 

 ).سلسلة العقود القانونیة المسماة( - . سم24; . ص206

588/01-346-1, 588/02-346-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8291
, دار الكتب القانونیة. : مصر -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع. [المنع من التصرف في األموال فقھا و قضاءا

  .سم24; . إیض. : ص 80 -. 2005
 9773860213ك .م.د.ر

222/01-346-1, 222/02-346-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8292
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. 01.ط -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[و قضاء  مسئولیة المحامي فقھا

 ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 1168 -. 2004, الحدیث

273/01-347-1, 273/02-347-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8293
اإلسكندریة  -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد/ ا فقھا و قضاء] : نص مطبوع[الدفع بعدم الدستوریة و إشكاالتھ العملیة 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . ص 124 -. 2004, المكتب الجامعي الحدیث: 

422/01-347-1, 422/02-347-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8294
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد/ فقھا و قضاء ] : نص مطبوع[المنع من السفر و التحفظ على األموال 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 108 -. 2004, منشأة المعارف
 119103977ك .م.د.ر

368/01-347-1, 368/02-347-1 



  إبراھیم , سید أحمد  .8295
: ااإلسكندریة  -. 1. ط -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[مبادئ محكمة النقض في الجنسیة و مركز األجانب 

  .سم24; . إیض. : ص 332 - . 2003, معيدار الفكر الجا
 ???????????? :?-? :327-328 

236/01-341-1, 336/02-341-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8296
المكتب : اإلسكندریة  -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[الشرط المانع من التصرف فقھا وقضاء 

 .سم24; . إیض. : ص 68 -. 2004, الجامعي الحدیث

169/01-342-1, 169/02-342-1 

  إبراھیم , سید أحمد  .8297
: اإلسكندریة  - . إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[قانون مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر و اتفاقیة األمم المتحدة 

 .سم 24; . إیض. : ص 215 -. 2006, دار الكتاب القانوني

581/01-341-1, 581/02-341-1 

  اھیم ابر, سید أحمد  .8298
 -. ابراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[البراءة واإلدانة في جرائم النصب وخیانة األمانة والشیك بدون رصید 

 .سم 23; . إیض. : ص 204 -. 2001, دار الكتاب الذھبي: مكتبة كومیت : القاھرة 

77/01-345-1 

  ابراھیم , سید أحمد  .8299
, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. ابراھیم سید أحمد] / مطبوع نص[اإلستجواب و اإلعتراف فقھا و قضاء 

 .سم 24; . إیض. : ص 147 -. 2002

196/01-345-1 

  سید أحمد، إبراھیم   .8300
في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ] : نص مطبوع. [المستحدث من المبادئ القضائیة في المنازعات الضریبیة

منشأة . : اإلسكندریة -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد. / یة والجنائیة بمحكمة النقضوالدوائر المدنیة و التجار
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 476 -. 2002, المعارف

 7101003977ك .م.د.ر

94/01-343-1, 94/02-343-1 

  سید أحمد، إبراھیم   .8301
مصر  -. إبراھیم سید أحمد] / نص مطبوع[حكام الفقھ و القضاء الحمایة الجنائیة للعقود اإلداریة و المدنیة طبقا أل

  .سم 24; . إیض. : ص 268 -. 2005, دار الكتب القانونیة: 
 9773860302ك .م.د.ر - . 262 - 258.: ? -? : ???????????? 

463/01-345-1, 463/02-345-1 

  سید أحمد، إبراھیم   .8302
أحكام وأنواع : دراسة مقارنة بین القانونین المصري والكویتي ] : عنص مطبو[الشركات التجاریة فقھا وقضاء 

المركز : القاھرة  -. 1.ط -. إبراھیم سید أحمد... / شركة التوصیة البسیطة - شركة التضامن  - الشركات التجاریة 



  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2015, القومي لإلصدارات القانونیة
 9789777610377ك .م.د.ر

1439/01-346-1, 1439/02-346-1 

  شیخ التھامي ، حمید   .8303
; محفوظ كشافي/ دراسة على ضوء القانون الجزائري ] : نص مطبوع[الوظیفة اإلجتماعیة للملكیة العقاریة 

. : و 86 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . حمید شیخ التھامي
  .قرص مضغوط. + سم 31 ×.سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .74 - 82  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-633/01 

  سدي العلجة   .8304
. سدي العلجة; عودة خلفيمس] / نص مطبوع. [الحمایة القانونیة لألمالك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

  .سم 21× سم 30; . و 91 -. 2009/2010, ]ن.د. : [المدیة -
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-11/01 

  شیخ خیرة   .8305
: المدیة  -. شیخ خیرة; خیرة بلحوت] / مطبوعنص [اإلیجار كطریقة الستغالل األمالك العقاریة الوقفیة العامة 

  .سم 21×.سم 30; . و 37 - . 2011, ]ن.د[
????????????:  

 2011) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-104/01, M. 346-104/02 

  شریف , سید كامل  .8306
دار النھضة : القاھرة  - . شریف سید كامل] / نص مطبوع[ مكافحة جرائم غسل األموال في التشریع المصري

  .سم24; . ص 201 -. 2002, العربیة للنشر والتوزیع
 4428404977ك .م.د.ر

567/01-345-1 

  نوال , صید  .8307
جامعة . : المدیة - . نوال صید] / نص مطبوع[مدى مشروعیة واقع عالقة مجلس األمن بالقضاء الدولي الجنائي 

 .سم 30; . و 184 -. 2012/2011, حیى فارسالدكتور ی

01/T. 341-26, T. 341-26/02 

  فتحي أحمد , زید  .8308
......... / عقود التركات  - عقود النشر  -عقود البیع ] : نص مطبوع. [الوافي في صیغ العقود القانونیة الحدیثة

 .سم24; . إیض. : ص883 -. 2001, دار المطبوعات الجامعیة. : األسكندریة -. فتحي أحمد زید

197/01-346-1, 197/02-346-1 



  زید، دمحم إبراھیم   .8309
 - . دمحم إبراھیم زید) / المراحل السابقة على المحاكمة] : (نص مطبوع[نظم العدالة الجنائیة في الدول العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 277 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع: دار الحامد للنشر والتوزیع : عمان  -. 1.ط
 978960853314ك .م.د.ر - . 277 - 265.: ? -.?: ????????????

1001/01-345-1, 1001/02-345-1 

  سدي، العلجة   .8310
, ]ن.د: [المدیة  - . العلجة سدي] / نص مطبوع[السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 86 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-155/01, M. 346-155/02 

  شیخ، عبد الصدیق   .8311
عبد ] / نص مطبوع[اإلستقالل المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة و التطورات الضروریة 

  .سم 21×.سم30; . و 355 -. 2011-2010, بن یوسف بن خدة 1جامعة الجزائر:  1الجزائر - . یخالصدیق ش
???????????? :?.- ?:.329-348  

 2011-2010) : كلیة الحقوق(01جامعة الجزائر : إدارة ومالیة : دكتوراه 

T. 343-04/01 

  صیدون ، ھاجر   .8312
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. ھاجر صیدون] / نص مطبوع. [إستغالل األمالك الوقفیة الفالحیة

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 58 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ? : .53 - 56  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-615/01, M. 346-615/02 

  زیدومة، دریاس   .8313
: القاھرة  -. 1.ط - . دریاس زیدومة] / نص مطبوع[حمایة األحداث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 430 -. 2007, دار الفجر للنشر والتوزیع
 977358142×ك .م.د.ر - . 419 - 407.: ? -? : ???????????? 

455/01-345-1, 455/02-345-1 

  سیدأحمد ، دمحم طھ   .8314
] : نص مطبوع[التحكیم في منازعات العقود اإلداریة في ضوء النظام القانوني المصري و الفرنسي و الكویتي 

; . إیض:  9789777292429 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم طھ سیدأحمد/ دراسة مقارنة 
  .سم 24

 9789777292429ك .م.د.ر -. 165-175.: ?-.?: ????????????

1129/01-341-1, 1129/02-341-1 

  إبراھیم , سیدأحمد  .8315
إبراھیم ] / نص مطبوع[قانون التجارة اإللكترونیة و التوقیع اإللكتروني و قانون الملكیة الفكریة و األدبیة 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 464 -. 2005, الدار الجامعیة: اإلسكندریة  -. سیدأحمد



481/01-346-1, 481/02-346-1 

  إبراھیم , سیدأحمد  .8316
إنقضاء الحبس  -التصرف في األشیاء المضبوطة ] : نص مطبوع[إختصاص غرف المشورة فقھا وقضاءا 

غالف . : ص 72 -. 2002, الكتاب الذھبي دار) : م.د( -. 1.ط -. إبراھیم سیدأحمد................ / اإلحتیاطي 
  .سم 24; ملون 

 ???????????? : ?-  ? :68 - 70 

511/01-347-1, 511/02-347-1 

  إبراھیم , سیدأحمد  .8317
. 2008, دار الكتاب القانوني: القاھرة  -. إبراھیم سیدأحمد] / نص مطبوع[موسوعة اإلتفاقیات القضائیة الدولیة 

 .سم24; ملون غالف . : ص766 -

620/01-341-1, 620/02-341-1 

  إبراھیم ,سیدأحمد  .8318
المستحدث من أحكام محكمة ] : نص مطبوع[مبادىء محكمة النقض في القرارات والعقود والمنازعات اإلداریة 

: . ص 434 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. إبراھیم سیدأحمد..... / النقض في القرارات و العقود
  ).الكتب القانونیة( -. سم23; . إیض

 5073303977ك .م.د.ر - .  432 - 431.: ? -. ?: ???????????? 

103/01-347-1, 103/02-347-1 

  إبراھیم ,سیدأحمد  .8319
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. إبراھیم سیدأحمد/ اإلداریة  -القانونیة  - القضائیة  -اإلتفاقیة ] : نص مطبوع[الحراسة 

  .سم24; . إیض. : ص 188 - . 2003, فكر الجامعيدار ال
 ???????????? : ? :.185 . 

167/01-347-1, 167/02-347-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8320
تعریفھا و طبیعتھا و أھم مشكالتھا العملیة اإلداریة  -ماھیة اإلدارة العامة ] : نص مطبوع[أصول اإلدارة العامة 

 - . إبراھیم عبد العزیز شیحا/ الرقابة  -اإلتصال  - التنسیق  -القیادة و سلطة إصدار األوامر - التنظیم  - التخطیط  -
 .سم 24; . إیض. : ص 481 -. 2004, منشأة المعرف: القاھرة 

229/01-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8321
دراسة تحلیلیة : السیاسیة المعاصرة الوزارة في األنظمة  - رئیس الدولة ] : نص مطبوع[وضع السلطة التنفیذیة 
. سم24; . ص 143 - . 2006, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . إبراھیم عبد العزیز شیحا/ بین النصوص والواقع 

 ).الكتب القانونیة( -

396/01-347-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8322
. ص 628 -. 2006, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. إبراھیم عبد العزیز شیحا] / نص مطبوع. [األموال العامة

 ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض: 

119/01-343-1 



  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8323
دار : اإلسكندریة  - . إبراھیم عبد العزیز شیحا] / نص مطبوع[الوسیط في مبادىء وأحكام القانون اإلداري 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 463 -. 1999, المطبوعات الجامعیة
 ??????????? :? .- ? :.457 -463.. 

14/01-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8324
إبراھیم عبد / دراسة تحلیلیة للنظام الدستوري اللبناني ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

 ).كتب القانون( - . سم 24; . إیض. : ص 982 -). ت.د( , الجامعیة الدار: بیروت  -. 4.ط - . العزیز شیحا

144/01-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8325
, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . إبراھیم عبد العزیز شیحا/ الدول و الحكومات ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

 ).ةالكتب القانونی( - . سم24; . إیض. : ص 438 -. 2003

183/01-342-1, 183/02-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8326
 - . إبراھیم عبد العزیز شیحا/ دعوى اإللغاء  -والیة القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 576 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

188/01-342-1, 188/02-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8327
إبراھیم عبد العزیز / تحلیل النظام الدستوري المصري ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 804 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . شیحا

197/01-342-1, 197/02-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8328
. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. إبراھیم عبد العزیز شیحا] / نص مطبوع[القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 386 -
. 

199/01-342-1, 199/02-342-1 

  إبراھیم عبد العزیز , شیحا  .8329
إبراھیم عبد / یة الدساتیر و موقفھا من قضیتي السلطة و الحریة ماھ] : نص مطبوع[المبادئ الدستوریة العامة 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 312 -. 2006, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . العزیز شیحا

207/01-342-1, 207/02-342-1 

  إبراھیم عبدالعزیز , شیحا  .8330
 - . إبراھیم عبدالعزیز شیحا. / تنظیم القضاء اإلداري -مبدأ المشروعیة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 362 -. 2006, منشاة المعارف: اإلسكندریة 

585/01-342-1, 585/02-342-1 



  زیدان ، عبد النور   .8331
كلیة الحقوق . : الجزائر -. عبد النور زیدان] / نص مطبوع[تدخل الھیئات القضائیة واإلداریة في الزواج 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 466 -. 2018/2017, )1-جامعة الجزائر(
 ???????????? :? .- ? : .432 - 450  

 2018/2017) :  1جامعة الجزائر (كلیة الحقوق : القانون الدستوري والقانون اإلداري : دكتوراه 

T. 342 -10/01, T. 342 -10/02 

  فاضل , زیدان دمحم  .8332
دار . : عمان -. 1.ط -. فاضل زیدان دمحم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[سلطة القاضي الجنائي في تقدیر األدلة 

  .سم 24; . إیض. : ص 393 -. 2006, الثقافة للنشر والتوززیع
 9957160982ك .م.د.ر

495/01-345-1, 495/02-345-1 

  مسعد عبد الرحمن , زیدان قاسم  .8333
مسعد عبد الرحمن زیدان ] / نص مطبوع[األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي تدخل 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 736 -. 2003, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. قاسم

 . ???????????? :? - ? :671-717 

169/01-341-1, 169/02-341-1 

  مسعد عبد الرحمن , زیدان قاسم  .8334
دارالكتب القانونیة : مصر  - . مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم] / نص مطبوع[اإلرھاب في ضوء القانون الدولي 

  .سم24; : إیض. : ص 406 -. 2007, دار شتات للنشر والبرمجیات: 
 9773861147ك .م.د.ر -. 424-438: ? -?: ???????????? 

355/10-341-1, 355/09-341-1 

  مسعد عبد الرحمن , زیدان  .8335
دار الكتب : القاھرة  - . مسعد عبد الرحمن زیدان] / نص مطبوع[مناھج البحث العلمي في العلوم القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 282 -. 2007, القانونیة
 ???????????? : ?-  ? :266 - 272 

62/01-001.4-1, 62/02-001.4-1 

  زكي زكي حسین , زیدان  .8336
نص [اإلستخبارات العسكریة و دورھا في تحقیق األمن القومي للدولة في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

; . إیض. : ص 184 -. 2005, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط -. زكي زكي حسین زیدان] / مطبوع
  .سم 24

 ×977516099ك .م.د.ر - . 179 - 166: ? -?: ???????????? 

272/01-341-1, 272/02-341-1 

  علي الدین , زیدان  .8337
الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري معلقا علیھا بأحدث آراء الفقھ و القضاء اإلداري و أحكام المحكمة 

علي / ى قانون مجلس الدولة لتعلیق عل:المجلد األول ] : نص مطبوع[اإلداریة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا 
  .سم24; . إیض. : ص 400 -. 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. السید دمحم, الدین زیدان

 ??????????? :? : .379. 



160.1/01-342-1 

  علي الدین , زیدان  .8338
قھ و القضاء اإلداري و أحكام المحكمة الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري معلقا علیھا بأحدث آراء الف

علي / إجراءات رفع الدعوى اإلداریة :المجلد الثاني ] : نص مطبوع[اإلداریة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا 
  .سم24; . إیض. : ص 416 -. 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. السید دمحم, الدین زیدان

. 

160.2/01-342-1 

  علي الدین , زیدان  .8339
الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري معلقا علیھا بأحدث آراء الفقھ و القضاء اإلداري و أحكام المحكمة 

, علي الدین زیدان/ القرارات اإلداریة :المجلد الثالث ] : نص مطبوع[اإلداریة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا 
 .سم24; . إیض. : ص 414 -. 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة: رة القاھ -. السید دمحم

160.3/01-342-1 

  علي الدین , زیدان  .8340
الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري معلقا علیھا بأحدث آراء الفقھ و القضاء اإلداري و أحكام المحكمة 

صیغ الدعاوى  - نظریة العقود اإلداریة :المجلد الرابع ] : مطبوع نص[اإلداریة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا 
. : ص 400 -. 2005, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. السید دمحم, علي الدین زیدان/ اإلداریة 

 .سم24; . إیض

160.4/01-342-1 

  علي الدین , زیدان  .8341
معلقا علیھا بأحدث آراء الفقھ و القضاء اإلداري و أحكام المحكمة الموسوعة الشاملة في شرح القضاء اإلداري 

 -التعلیق على قانون النیابة اإلداریة : الجزء الخامس ] : نص مطبوع[اإلداریة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا 
 367 -. 2005, نونیةالمكتب الفني لإلصدارات القا: القاھرة  - . السید دمحم, علي الدین زیدان/ الدفوع اإلداریة 

  .سم24; . إیض. : ص
 ??????????? :? :.345. 

160.5/01-342-1 

  شیخي، ھشام   .8342
كلیة ( جامعة یحي فارس : المدیة  -. ھشام شیخي; مروان زیرق] / نص مطبوع[التسرب في القانون الجزائري 

  .رص مضغوطق. + سم 30× . سم 21; . و 85 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.74 - 80.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-41/01, M. 345-41/02 

  شیخي، عبد القادر   .8343
عبد القادر ; سلیمان لكارتي] / نص مطبوع[الملكیة العقاریة الخاصة و القیود الواردة علیھا للمصلحة العامة 

قرص . + سم21×.سم31; . و72 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . شیخي
  .مضغوط

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-271/01 



  سدیرة ، نجوى یونس   .8344
 Guarantees of suspect provision of] = نص مطبوع[الدولیة ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة 

international penal court  /ص 360 -. 2014, دار الثقافة العلمیة: عمان  -. 1.ط - . نجوى یونس سدیرة .
  .سم 24; . إیض: 

 9789957168391ك .م.د.ر - . 360 - 339. : ? -. ?: ???????????? 

948/01-341-1, 948/02-341-1 

  سحیري، كویمة   .8345
: المدیة  - . كویمة سحیري; منیرة زواوي] / نص مطبوع[حمایة حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30; . و 137 - . 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس
?????? :????? ???? 

M. 341-57/01, M. 341-57/02 

  ي صدیق دمحم ، ده شت  .8346
ده شتي ) / دراسة تحلیلیة مقارنة] : (نص مطبوع[القضاء اإلداري وتنازع إختصاصاتھ مع القضاء العادي 

  .سم25; . إیض. : ص227 -. 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 01.ط - . صدیق دمحم
 9789777611084ك .م.د.ر - . 219 - 207.: ? -. ?: ???????????? 

637/01-342-1, 637/02-342-1 

  صدیق دمحم، ده شتي   .8347
المركز : القاھرة  -. ده شتي صدیق دمحم] / نص مطبوع[دور المنظمات غیر الحكومیة في ضمان حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 188 -. 2015, القومي لإلصدارات القانونیة
 9789777611329ك .م.د.ر -. 171-186.: ?-.?: ????????????

1123/03-341-1, 1123/01-341-1 

  راسم شحدة , سدر  .8348
 -. 2010, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط - . راسم شحدة سدر] / نص مطبوع[تعدد الزوجات بین اإلسالم وخصومھ 

  .سم 24; . إیض. : ص 376
 9789957165550ك .م.د.ر - . 376 - 361.: ? -? : ????????????

1142/01-346-1, 1142/02-346-1 

  شیر، كریمة   .8349
( جامعة یحي فارس . : المدیة -. كریمة شیر; نوال فرج] / نص مطبوع[طرق الطعن العادیة في األحكام المدنیة 

  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 70 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.65 - 67. 

M. 343-292/01, M. 343-292/02 

  شیر، فاطمة   .8350
. المدیة -. لیلى بوسالمة, فاطمة شیر] / نص مطبوع[سلطات الضبط اإلداري على المستوى المحلي في الجزائر 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 73 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط
????? :? .- ? :.64 ???????????? :? .- ? :.65  - 69.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر



M. 343-320/01, M. 343-320/02 

  حسین , شحرور  .8351
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. حسین شحرور] / نص مطبوع[األسلحة الناریة في الطب الشرعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2004 ,الحقوقیة
 9953003114ك .م.د.ر - . 316 - 315.: ? -? : ????????????

435/01-345-1, 435/02-345-1 

  حسین علي , شحرور  .8352
منشورات : بیروت  -. 1.ط -. حسین علي شحرور] / نص مطبوع[الدلیل الطبي الشرعي و مسرح الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 520 -. 2006, الحلبي
 5924629953ك .م.د.ر - . 505.: ?: ???????????? 

20/01-345-1, 20/02-345-1 

  صحراوي ، خدیجة   .8353
. : المدیة - . خدیجة صحراوي; نصیرة زواوشة] / نص مطبوع[حجیة الحكم الجزائي على المتابعة التأدیبیة 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 98 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .94 - 98  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-192/01, M. 343-192/02 

  جورج , شدراوي  .8354
 272 -. 2005, كتابمنشورات المؤسسة الحدیثة لل: لبنان  -. جورج شدراوي] / نص مطبوع[تقسیمات األموال 

  .سم24; مجلد . : ص
 ???????????? :? .? :239 - 264 

382/01-346-1, 382/02-346-1 

  جورج ن , شدراوي  .8355
لبنان  - . جورج ن شدراوي) / حق اإلنتفاع - مع ملحق عن حق التصرف ] : (نص مطبوع[حق الملكیة العقاریة 

  .سم24; جلد م. : ص 342 -. 2006, المؤسسة الحدیثة للكتاب: 
 ???????????? :? . ?.:222 - 225 

729/01-346-1, 729/02-346-1 

  جورج ن , شدراوي  .8356
; . ص 367 -. 2008, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. جورج ن شدراوي] / نص مطبوع[التأمین العقاري 

  ).سلسلة الحقوق العینیة العقاریة( - . سم 24
? ? ???????????? :354  - 356 

1023/01-346-1, 1023/02-346-1 

  جورج ن , شدراوي  .8357
 - . جورج ن شدراوي) / حق اإلنتفاع - حق التصرف ] : نص مطبوع[مع ملحق عن (حق الملكیة العقاریة 

  .سم 24; مجلد . : ص 342 -. 2006, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 01.ط
 ???????????? :? . ?.:222 - 225 



  راوي، غنیة صح  .8358
. غنیة صحراوي; سعدیة شھبة] / نص مطبوع[دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة 

  .سم21×سم30; . و 44 -. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -
????????????  

  2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-145/01, M. 346-145/02 

  صحراوي، فھیمة   .8359
. : المدیة - . فھیمة صحراوي; سعاد رحال; خیرة شكیر سعید] / نص مطبوع[إجراءات رفع الدعوى اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم21× .سم 30; . و 75 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: لیة إدارة وما: لیسانس 

M. 343-42/01 

  سدراتي، الیاقوت   .8360
. : المدیة - . الیاقوت سدراتي; مریم طنجاوي] / نص مطبوع. [دور اآللیة األوروبیة في حمایة حقوق اإلنسان

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و103 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .94 - 98  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-44/01, M. 341-44/02 

  سدرة ، وسیلة حمود   .8361
وسیلة / دراسة مقارنة : تفعیل الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة العامة ] : نص مطبوع[تنظیم القضاء اإلداري 

  .سم 25; . إیض. : ص 307 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. مود سدرةح
 9789777290579ك .م.د.ر - . 302 - 295. : ? -. ?: ???????????? 

631/01-342-1, 631/02-342-1 

  مصطفى , صخري  .8362
مكتبة دار . : عمان -. ريمصطفى صخ.... / نصوصھا القانونیة] : نص مطبوع. [النزاعات الجبائیة والمالیة

  .سم 24; . إیض. : ص 354 -. 1998, الثقافة للنشر والتوزیع
 6774179973ك .م.د.ر

28/01-343-1, 28/02-343-1 

  مصطفى , صخري  .8363
/ دراسة مقارنة معلق علیھ بأحدث قرارات محكمة التعقیب ] : نص مطبوع[طرق الطعن في األحكام الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 1998, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع:  عمان - . مصطفى صخري
???????????? : ?- ? :.223 - 228. 

203/01-345-1, 203/02-345-1 

  مصطفى , صخري  .8364
المكتب الجامعي . : م.د -. مصطفى صخري/ أحكامھا و نصوصھا ] : نص مطبوع[االتفاقیات القضائیة الدولیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 662 -. 2005, الحدیث
 9973176642ك .م.د.ر - . 651-652: ? - ?: ???????????? .



150/01-341-1, 150/02-341-1 

  مصطفى , صخري  .8365
/ قضاء التعویض  -قضاء اإللغاء  - تنازع اإلختصاص : نصوصھا القانونیة] : نص مطبوع[النزاعات اإلداریة 
  .سم 24; . إیض. : ص 244 - ). دت(, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -  .مصطفى صخري

 0696179973ك .م.د.ر

29/01-342-1, 29/02-342-1 

  زیرق ، عبد الوھاب   .8366
 -. عبد الوھاب زیرق; كمال زیرق] / نص مطبوع[تسریح العمال ألسباب إقتصادیة في ظل التشریع الجزائري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 68 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا. : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .62 - 65  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-408/01, M. 343-408/02 

  العربي , القادر شحط عبد  .8367
العربي شحط عبد ] / نص مطبوع[نبیل صقر ; اإلثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقھ واإلجتھاد القضائي

 -. سم 24; . إیض. : ص 258 - . 2006, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  - . نبیل صقر, القادر
  ).موسوعة الفكر القانوني(
 9961608062ك .م.د.ر

831/01-345-1, 831/02-345-1 

  شحط عبد القادر، العربي   .8368
دار : القاھرة  - . 1.ط - . العربي شحط عبد القادر] / نص مطبوع[طرق التنفیذ في المواد المدنیة واإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2014, الكتاب الحدیث
 9789773505868ك .م.د.ر -. 217 - 188.: ? -. ?: ?????

943/01-347-1, 943/02-347-1 

  شخشوخ فریدة   .8369
 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة  -. شخشوخ فریدة; لدمیة خاثیر] / نص مطبوع[الضبط اإلداري و حمایة البیئة 

  .سم 21× سم 30; . و 48
????????????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-26/01 

  شخشوخ، فریدة   .8370
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. فریدة شخشوخ] / نص مطبوع. [جرائم البیئة في التشریع الجزائري

  .سم 21×سم 30; . و 79 - . 2013/2012, )الحقوق
????????????.  

 2013/2012) : وقكلیة الحق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-181/01, M. 346-181/02 



  صیكل األسدي،على جبار   .8371
دراسة مقارنة في ظل أحكام القانون المدني العراقي و ] : نص مطبوع[الملكیة الشائعة و أحكام إزالة الشیوع 

الرضوان : عمان  - . على جبار صیكل األسدي/ المصري و اللیبي و الجزائري و المغربي و األردني و اللبناني 
  .سم 24; . إیض. : ص 463 -. 2016, للنشر و التوزیع

 9789957764258ك .م.د.ر -. 451-463.: ?-.?: ????????????

1509/01-346-1, 1509/02-346-1 

  شیكاوي ، عیسى   .8372
; اويسفیان بوعیش] / نص مطبوع[حمایة حقوق الضحیة خالل الدعوى الجزائیة في ظل التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 62 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عیسى شیكاوي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-184/01, M. 345-184/02 

  شیكر ، شیماء   .8373
شیماء / دراسة على ضوء التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[النظام القانوني لسلطات الضبط اإلقتصادي 

× .سم 21; . إیض. : و 94 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . شیكر
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ???????????? :? .- ?: . 85 - 92  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-458/01, M. 343-458/02 

  شیكر ، فتحي   .8374
] نص مطبوع. [إستغالل األمالك الوقفیة العقاریة العامة عن طریق اإلیجار في التشریع الجزائري والفقھ المالكي

; . و 56 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. فتحي شیكر; عمارةسلیمان / 
  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-293/01 

  شیكر سعید ، سھیلة   .8375
كلیة الحقوق . : المدیة -. سھیلة شیكر سعید] / نص مطبوع[زائري مسؤولیة الطبیب الجزائیة في التشریع الج

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 52 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .45 - 49  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-169/01, M. 345-169/02 

  سعاد , شیكر  .8376
, جامعة الدكتور یحیى فارس. : المدیة - . سعاد شیكر] / نص مطبوع. [اإلرھاب و التعاون الدولي في مكافحتھ 

  .سم 30; . و 203 - . 2012/2011
?????? :???? ????? ???? ????  
 2012/2011) : كلیة الحقوق(تور یحي فارس جامعة الدك: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-27/01, T. 341-27/02 



  شیكر، یاسین   .8377
دمحم أمین ] / نص مطبوع[المتعلق بالمستثمرات الفالحیة 19 - 87المنازعات العقاریة اإلداریة في إطار القانون 

  .سم21×سم30; . و 57 -. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  - . یاسین شیكر; خالدي
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-141/01, M. 346-141/02 

  أنور دمحم , صدقي المساعدة  .8378
ت دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعا] : نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم اإلقتصادیة 

. : عمان -. 1.ط - . أنور دمحم صدقي المساعدة/ األردنیة و السوریة و اللبنانیة و المصریة و الفرنسیة و غیرھا 
  .سم 24; . إیض. : ص 456 -. 2006, دار الثقافة للنشر والتوززیع

 9957162748ك .م.د.ر - .  456 - 437.: ? -? : ????????????

413/01-345-1, 413/02-345-1 

  یعاوي ، وفاء ش  .8379
دیوان : الجزائر  - . 2.ط -. وفاء شیعاوي] / نص مطبوع[اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2013, المطبوعات الجامعیة
 9789961015919ك .م.د.ر - . 162 - 159. : ? -. ?: ???????????? 

1535/01-346-1, 1535/02-346-1 

  ضیف هللا ، عائشة   .8380
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. عائشة ضیف هللا] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لتسمیة المنشأ 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 63 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .60 - 63  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: عمال قانون األ: ل م د  -ماستر

M. 658-65/01, M. 658-65/02 

  ضیف هللا ، فاطمة   .8381
كلیة الحقوق . : المدیة - . فاطمة ضیف هللا] / نص مطبوع[الغش التجاري اإللكتروني في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 348 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .325 - 340  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-66/01, T. 346-66/02 

  ضیف هللا ، فاطمة   .8382
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . فاطمة ضیف هللا] / نص مطبوع[ي التشریع الجزائري الغش التجاري اإللكتروني ف

قرص . + سم 31× .سم 21; إیض . : و 348 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .325 - 340  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و: قانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-66/01, T. 346-66/02 



  سیف الدین، أحمد   .8383
منشورات : اإلسكندریة  - . 01.ط -. أحمد سیف الدین] / نص مطبوع[اإلتجاھات الحدیثة للقضاء الدولي الجزائي 

  .سم25; . إیض. : ص 488 -. 2015, الحلبي الحقوقیة
 9786144016497ك .م.د.ر - .  470 - 457. : ? -. ?:  ????????????

1000/01-341-1, 1000/02-341-1 

  سیف الشعراوي ، خالد أحمد   .8384
الشركات  -األوراق المالیة المتداولة في البورصة ] : نص مطبوع[اإلطار القانوني لعملیات التداول في البورصة 

 -. خالد أحمد سیف الشعراوي. / لرقابیة على تداول األوراق المالیةالجھات ا -العاملة في مجال األوراق المالیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 498 - . 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 

 9789777291132ك .م.د.ر - . 492 - 477. : ? -. ?: ???????????? 

1450/01-346-1, 1450/02-346-1 

  سیف حاشد، أحمد   .8385
 Studies on death penalty] : نص مطبوع[اإلعدام والحق في الحیاة في العالم العربي  دراسات حول عقوبة

and the right tolife in the arab world  /و آخرون...[, طاھر بومدرة, دمحم الطراونة, أحمد سیف حاشد .[
. ص 371 -. 2007, نسانمركز عمان لدراسات حقوق اإل] : م.د: [المنظمة الدولیة لإلصالح الجنائي ] : م.د[ -
  .سم 24; . إیض: 

??????? :? . - ? :.288 - 371. 

1048/01-341-1, 1048/02-341-1 

  دمحم عبید , سیف سعید  .8386
 -. 2009, .ن.د. : م.د -. دمحم عبید سیف سعید] / نص مطبوع[دور الشرطة في المحافظة على مبدأ المشروعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 380
 9789948039907ك .م.د.ر - . 373 - 351.: ? -? : ????????????

788/01-345-1, 788/02-345-1 

  طارق , سیف  .8387
 -دراسة تفصیلیة لقواعد یورك  -) العواریة العامة] : (نص مطبوع[الخسارة البحریة المشتركة 

; . إیض. : ص 230 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. طارق سیف... / 1994أنتوریب
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24

 3104328977ك .م.د.ر -. 180- 177: ?- ?: ????????????  227- 183: ?- ?: ??????? 

89/01-343-1, 89/02-343-1 

  سیفون ، أمینة   .8388
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. أمینة سیفون; زھیة بوشو] / نص مطبوع. [الجریمة المعلوماتیة

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 65 - . 2013/2012, )الحقوق
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-28/01 

  ضیفي حبیبة   .8389
. : المدیة -. ضیفي حبیبة; أمینة علواش] / نص مطبوع[إجراءات التنفیذ على العقار في التشریع الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و 71 -. 2011/2010, ]ن.د[



????????????  
 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-89/01, M. 346-89/02 

  صیفي، زھرة   .8390
, ]ن.د: [المدیة  - . زھرة صیفي; مصطفى عاقب] / نص مطبوع[عقد التأمین البحري وأثاره القانونیة 

  .سم21×سم30; . و 48 - . 2012/2011
???????????? ???????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-151/01 

8391.  Olivecrona, Karl  
De la loi et de l'état; Patricia Blanc- Gonnet Jonason Trad. [Texte imprimé] : une 
contribution de ll'école scandinave a la théorie réaliste du droit / Karl Olivecrona, 
Trad. Patricia Blanc- Gonnet Jonason. - Paris : Editions Dalloz, 2011. - 188 P. : ILL. ; 
22 Cm. - (Rivages du droit). 
ISBN 9782247105106 

04/0027367, 04/0027368 

8392.  Ollero- Tssara, Andrés  
Droit positif et droits de l'homme; Trad. Denis Pohé Tokpa. [Texte imprimé] / Andrés 
Ollero- Tssara, Trad. Denis Pohé Tokpa; Pilar Fuertes Aspillaga; ...[et all.]. - 
Bordeaux : édition Biére, 1997. - 208 P. : ILL. ; 22 Cm. 
Bibliographie: P. - P.: 205 - 208. - ISBN 2852760703 

04/0020839 

8393.  Ommeslaghe, Pierre Van  
Droit des obligations Tome troisiéme [Texte imprimé] : régime général de l'obligation 
théorie des preuves / Pierre Van Ommeslaghe. - Bruxelles : Brulant, 2010. - 2665 P. : 
ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9782802729419 

04/0031248, 04/0031249 

8394.  Ommeslaghe, Pierre Van  
Droit des obligations Tome premier [Texte imprimé] : introduction sources des 
obligations ( premiere partie) / Pierre Van Ommeslaghe. - Bruxelles : Brulant, 2010. - 
962 P. : ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9782802727514 

04/0031506, 04/0031507 

8395.  Ommeslaghe, Pierre Van  
Droit des obligations Tome deuxiéme [Texte imprimé] : sources des obligations ( 
deuxiéme partie) / Pierre Van Ommeslaghe. - Bruxelles : Brulant, 2010. - 1739 P. : 



ILL. ; 24 Cm. 
ISBN 9782802729402 

04/0031245, 04/0031246 

  زروال ، الطاھر   .8396
بن علیة , الطاھر زروال] / نص مطبوع[أحكام معاملة الحدث خالل مراحل الدعوى العمومیة و تنفیذالحكم 

. : و60 -. 2022- 2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة الجزائر -. طنجاوي
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض

- 2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر
2022 

M. 345-256/01 

  زروال ، حكیم   .8397
] / نص مطبوع[الدولي الجنائي إمكانیة محاكمة فرنسا عن جرائمھا اإلستعماریة في الجزائر وفق أحكام القانون 

. و 89 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . حكیم زروال
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض: 

 ???????????? :? .- ? : .82 - 87  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-189/01 

  زروال ، شریفة   .8398
 - . شریفة زروال; سفیان عبدون] / نص مطبوع[الضوابط القانونیة لإلثبات الجنائي بواسطة الشرطة العلمیة 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 60 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .62 - 64  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-186/01, M. 345-186/02 

  عبد الحمید , زروال  .8399
دار ھومة : الجزائر  - . 2.ط -. الحمید زروال عبد/ ترتیب موضوعي ] : نص مطبوع[من المحاكمات الكبرى 

  .سم 23; . إیض. : ص 180 -. 2007, للنشر والتوزیع
 9789961669150ك .م.د.ر - . 177 - 171: ?  -? : ???????????? 

706/01-347-1, 706/02-347-1 

  زروتي ، الطیب   .8400
الطیب / بقوانین دول المغرب العربي  :دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلختصاص الدولي للقضاء الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2017, دار الفسیلة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. زروتي
 9789947050811ك .م.د.ر - . 187 - 182. : ? -. ?: ???????????? 

1172/01-341-1, 1172/02-341-1 

  الطیب , زروتي  .8401
 160 -. 2000, .)ن.د: ( الجزائر  -. الطیب زروتي] / نص مطبوع[یة تحریر العرائض واألوراق شبھ القضائ

 .سم23; . إیض. : ص



193/01-347-1, 193/02-347-1 

  الطیب , زروتي  .8402
الطیب / الجزء األول : تنازع القوانین] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانین العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 282 - . 2000, الكاھنة مطبعة: الجزائر  -. زروتي
3 . ????????????: ? ? : .272 - 275 

102.1/01-341-1, 102.1/02-341-1 

  الطیب , زروتي  .8403
/ دراسة تحلیلیة مقارنة بالقوانین العربیة و القانون الفرنسي ] : نص مطبوع[الوسیط في الجنسیة الجزائریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 664 -. 2002, عة الكاھنةمطب: الجزائر  -. الطیب زروتي
. 

109/01-341-1, 109/02-341-1 

  الطیب , زروتي  .8404
 Droit International de la propriété= تحالیل ووثائق ] : نص مطبوع[القانون الدولي للملكیة الفكریة 

intellectuelle analyses et documents  /2004, مطبعة الكاھنة: الجزائر  - . 1. ط -. الطیب زروتي . - 
  .سم24; . إیض. : ص 334

 9947005585ك .م.د.ر -. 328- 139: ?- ?: ??????? 

309/01-341-1, 309/02-341-1 

  زروتي، الطیب   .8405
: الجزء األول] : نص مطبوع[ 25/02/2008المؤرخ في  09-08الكامل في العرائض القضائیة طبقا للقانون 

. إیض. : ص 273 -. 2010, مطبعة الفسیلة: الجزائر  - . الطیب زروتي/ العرائض القضائیة في شؤون األسرة 
  .سم 24; 
 9789947029176ك .م.د.ر

918.1/01-347-1 

  شروخ ، صالح الدین   .8406
دار العلوم للنشر : الجزائر  -. صالح الدین شروخ/ للجامعیین ] : نص مطبوع[مدخل في علم اإلجتماع 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2005, والتوزیع
 9961805836ك .م.د.ر

01/01-301-1 

  صالح الدین , شروخ  .8407
, دار العلوم للنشر و التوزیع: الجزائر  - . صالح الدین شروخ] / نص مطبوع[منھجیة البحث العلمي للجامعیین 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2003
 9961805534ك .م.د.ر -. 169-174: ? ? : ? ???????????

18/01-001.4-1, 18/02-001.4-1 

  دمحم , سرور  .8408
 - . دمحم سرور/ مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة اكلي محند أولحاج ] : نص مطبوع[ 18العدد : معارف 
  .سم21; . إض. : ص263 -. 2015, جامعة أكلي محند أولحاج: الجزائر 

 18العدد : معارف =  70071112د .م.د.ر



18/01 340-44- ع /P, 18/02 340- 44-ع /P 

  أحمد فتحي , سرور  .8409
الشرعیة الدستوریة في  - الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات ] : نص مطبوع[القانون الجنائي الدستوري 
; . إیض. : ص 615 -. 2004, دار الشروق. : القاھرة - . 3.ط -. أحمد فتحي سرور/ قانون اإلجراءات الجنائیة 

  .سم 24
 9770910317ك .م.د.ر

406/01-345-1 

  أحمد فتحي , سرور  .8410
دار : القاھرة  - . أحمد فتحي سرور] / نص مطبوع[الشرعیة الدستوریة وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 432 -. 1995, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
. 

96/01-341-1, 96/02-341-1 

  طارق , سرور  .8411
دار . : القاھرة - . 1.ط - . طارق سرور. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [نقل األعضاء البشریة بین األحیاء

  .سم24; . إیض. : ص 326 -. 2001, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 6322904977ك .م.د.ر - . 284-304: ?  -? : ???????????? 

23/01-344-1, 23/02-344-1 

  طارق , سرور  .8412
 - . 2.ط -. طارق سرور/ جرائم اإلعتداء على األشخاص : القسم الخاص] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 612 -. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 
 9770431621ك .م.د.ر

17/01-345-1, 17/02-345-1 

  ارق ط, سرور  .8413
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. 1.ط -. طارق سرور] / نص مطبوع[اإلختصاص الجنائي العالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 333 -. 2006, والتوزیع
 9770450065ك .م.د.ر - . 32 - 303.: ? -? : ????????????

166/01-345-1, 166/02-345-1 

  طارق , سرور  .8414
. : القاھرة -. 1.ط -. طارق سرور/ األحكام الموضوعیة : الكتاب األول] : نص مطبوع[الم جرائم النشر و اإلع
  .سم 24; . إیض. : ص 762 - . 2004, .دارالنھضة العربیة
 9770444227ك .م.د.ر - . 713 - 677.: ? -? : ????????????

168.1/01-345-1, 168.1/02-345-1 

  طارق , سرور  .8415
 - جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة  -جرائم القتل :القسم الخاص] : مطبوعنص [قانون العقوبات 

 -. 1.ط  -. طارق سرور... / جرائم القبض والحبس بدون مقتضى والخطف - جرائم العرض  -جرائم اإلجھاض 
  .سم 24; . إیض. : ص 1070 -. 2003, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 

 9770441066ك .م.د.ر



202/01-345-1, 202/02-345-1 

  أحمد فتحي ,سرور  .8416
 - . 1977, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. أحمد فتحي سرور] / نص مطبوع[الشرعیة و اإلجراءات الجنائیة 

 .سم24; . ص312

1-347-1027/01 

  لیلى , زروقي  .8417
الدیوان . : الجزائر - . 2.ط - . لیلى زروقي. / العقار الفالحي: الجزء األول ] : نص مطبوع. [التقنینات العقاریة

 .سم 24; . إیض. : ص 302 -. 2001, الوطني لألشغال التربویة

284.1/01-346-1, 284.1/02-346-1 

  لیلى , زروقي  .8418
. ص 408 -. 2004, دار ھومة: الجزائر  - . حمدي باشا عمر, لیلى زروقي] / نص مطبوع[المنازعات العقاریة 

  .سم24; . إیض: 
 7657669961ك .م.د.ر

396/16-346-1, 396/01-346-1 

  فرحة , زراو ي صالح  .8419
إبن : الجزائر  -. فرحة زراو ي صالح/ الحقوق الفكریة ] : نص مطبوع[الكامل في القانون التجاري الجزائري 

  ).سلسلة قانون األعمال( - . سم24; غالف ملون . : ص 557 -. 2006, یعخلدونللنشر و التوز
 039319961×ك .م.د.ر

704/01-346-1, 704/02-346-1 

  سراب، قاضي   .8420
 - . قاضي سراب; قریفي غالیة] / نص مطبوع[العقود التبرعیة المكسبة لحق اإلنتفاع في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و58 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة 
 ???????????? : ?-  ? :63 - 65  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-375/01, M. 346-375/02 

  دمحم أحمد , سراج  .8421
 - . دمحم أحمد سراج] / بوعنص مط. [نظریة العقد والتعسف في إستعمال الحق من وجھة الفقھ اإلسالمي

 .سم24; . إیض. : ص320 -. 1998, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة

208/01-346-1, 208/02-346-1 

  دمحم أحمد , سراج  .8422
 ].ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ -. دمحم كمال إمام, دمحم أحمد سراج] / نص مطبوع[أحكام األسرة في الشریعة اإلسالمیة 

574/01-346-1, 574/02-346-1 

  سرایش ، زكریا   .8423
العقد واإلرادة المنفردة مع اإلشارة إلى موقف الفقھ اإلسالمي من ] : نص مطبوع[الوجیز في مصادر اإللتزام 



  .سم 24; . إیض. : ص 174 -. 2013, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. زكریا سرایش/ بعض المسائل 
 9789961654835ك .م.د.ر

1538/01-346-1, 1538/02-346-1 

  سرایش، زكریا   .8424
زكریا / اإلیجار، المقاولة، الوكالة، الشركة المدنیة : الجزء األول] : نص مطبوع[الوجیز في العقود الخاصة 

  .سم 22; . إیض. : ص 93 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. سرایش
 9789931032366ك .م.د.ر - . 93 - 91.: ? -. ?: ????????????

1545.1/01-346-1, 1545.1/02-346-1 

  حمزة , شرایطي  .8425
سم 30; . و 68 - . 2009/2010, ]ن.د: [المدیة  -. حمزة شرایطي] / نص مطبوع[التعدي على أمالك الدولة 

  .سم21×
????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(ارس جامعة الدكتور یحي ف: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-15/01 

  شرایطي، حمزة   .8426
: المیة  - . حمزة شرایطي] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة لتسویة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم30; . و 88 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(ة الدكتو یحى فارسجامع: القانون العقاري : ل م د  -لیسانس

M. 346-159/01, M. 346-159/02 

  زرایقي، رضا   .8427
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  - . رضا زرایقي] / نص مطبوع[سلطات الضبط اإلداري في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 78 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
.???????????? :? . - ?: .68 - 73.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-350/01, M. 343-350/02 

  شرایف، ھاجر   .8428
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . ھاجر شرایف; أمینة مزاري] / نص مطبوع[القسمة الرضائیة في العقار 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 40 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-308/01 

  زراري ، نسیم   .8429
كلیة . : الجزائر -. نسیم زراري] / نص مطبوع[الجزائري  الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في التشریع

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 69 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .59 - 63  
 2019/2018) : فارسجامعة یحي (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر



M. 658-52/01, M. 658-52/02 

  النفاتي , زراص  .8430
إتفاقات -المفاھیم المختلفة للقضیة الفلسطینیة و أسانیدھھا] : نص مطبوع[إتفاقات أوسلو و أحكام القانون الدولي 

اإلسكندریة  -. النفاتي زراص...... / التكیف القانوني إلتفاقیات أسلو( أوسلو و األحكام الشكلیة في القانون الدولي 
  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 520 - . 2001, منشأة المعارف: 
 9770309265ك .م.د.ر - . 507 - 481.: ? -? : ????????????  479 - 368.: ? -? : ??????? .

20/01-341-1, 20/02-341-1 

  سراط، شریفة   .8431
: المدیة  - . شریفة سراط; نبیلة شبوطي; نصیرة حطاب] / نص مطبوع[البلدیة الرقابة المالیة على میزانیة 
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 72 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-84/01 

  شراطي ، زھیر   .8432
جامعة یحي فارس : المدیة  - . زھیر شراطي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للطبیب في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 84 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .76 - 80  

 2017/2016: المدیة : ومالیة  إدارة: ل م د  -ماستر

M. 345-55/01, M. 345-55/02 

  شراطي ، فریدة   .8433
 - . فریدة شراطي] / نص مطبوع[ 03-10عقد الشراكة بین المستثمرات الفالحیة والخواص في إطار القانون 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 149 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .67 - 72 ? ??????? .- ? : .73 - 145  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-590/01, M. 346-590/02 

  شراطي، یوسف   .8434
جامعة : المدیة  -. یوسف شراطي; دمحم بركان] / نص مطبوع[یع الجزائري أثار عقد البیع العقاري في التشر

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم 21; . و 96 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .-? :.91 - 92.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-480/01, M. 346-480/02 

  أوغست , شربونو  .8435
 Dictionnaire : Arab - Français) = (اللغة الكتابیة ( إفرنسي  -عربي : ص -أ] : نص مطبوع[قاموس 

(langue écrit  /سم 18; . إیض. : ص 599 -. 1973, مكتبة لبنان: بیروت  - . أوغست شربونو.  
 ??????? ???? -  ????-????? 

D. 413-13/01 



  ائد دمحم ق, طربوش  .8436
قائد دمحم / تحلیل قانوني مقارن ] : نص مطبوع[السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري 

 .سم 24; غالف ملون . : ص 472 -. 1996, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر: بیروت  - . طربوش

381/01-347-1, 381/02-347-1 

  قائد دمحم , طربوش  .8437
 - . قائد دمحم طربوش.......... / كونفیدرالیة فیدرالیة إندماجیة] : نص مطبوع[الوحدویة في العالم العربي التجارب 
  .سم 24; . إیض. : ص 312 - . 2006, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة 

 ??????? :? .- ? :.283 - 311 . 

201/01-342-1, 201/02-342-1 

  طربیت، سعید   .8438
 303 -. 2012, دار ھومة: الجزائر  -. سعید طربیت] / نص مطبوع[ي لعقد العمل محدد المدة النظام القانون

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789961656051ك .م.د.ر - . 296 - 281.: ?- ? .?: ????????????

273/01-344-1, 273/02-344-1 

  طربیت، سعید   .8439
, دار ھومة: الجزائر  -. سعید طربیت] / نص مطبوع[العمل السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون عالقات 

  .سم 24; . إیض. : ص 198 -. 2013
 9789961657836ك .م.د.ر - . 193 - 189.: ? -. ?: ????????????

268/01-344-1, 268/02-344-1 

  سردون، محمود   .8440
كلیة : الجزائر  -. حمود سردونم] / نص مطبوع[النظام القانوني لممارسة األنشطة المنجمیة في الجزائر 

  .سم21× . سم 30; . و 286 -. 2016/2015, )جامعة سیدي بلعباس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.270 - 283.  

 2016/2015) : جامعة سیدي بلعباس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : دكتوراه 

T. 344-03/01, T. 344-03/02 

  ھیبة , سردوك  .8441
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  - . 1.ط - . ھیبة سردوك] / نص مطبوع[المناقصة العامة كطریقة للتعاقد اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2009, القانونیة
 9773276783ك .م.د.ر - . 240 - 229.: ? -? : ????????????

1167/01-346-1, 1167/02-346-1 

  حان إبراھیم، باسم دمحم سر  .8442
دار النفائس للنشر : عمان  -. باسم دمحم سرحان إبراھیم] / نص مطبوع[مجلس عقد البیع بین النظریة و التطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2010, والتوزیع
 9789957800321ك .م.د.ر - . 225 -215.: ? -.? : ????????????

1356/01-346-1, 1356/02-346-1 



  ألبرت , سرحان  .8443
: بیروت  -. 01.ط -. زیاد أیوب یوسف جمیل, ألبرت سرحان] / نص مطبوع[القانون اإلداري الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 791 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010211ك .م.د.ر

388/01-342-1, 388/02-342-1 

  أحمد , سرحال  .8444
المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر : بیروت  -. 02.ط -. أحمد سرحال] / مطبوع نص[قانون العالقات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 766 -. 1993, و التوزیع
.????????????: 

130/01-341-1, 130/02-341-1 

  أحمد , سرحال  .8445
مجد : بیروت  -. لأحمد سرحا/ المصادر  -اإلطار ] : نص مطبوع[في القانون الدستوري و النظم السیاسیة 

  .سم24; . إیض. : ص 223 -. 2002, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 8174279953ك .م.د.ر -. 

142/01-342-1, 142/02-342-1 

  عبد العزیز دمحم , سرحان  .8446
دولیة وقرارات مبادئ القانون الدولي العام طبقا ألحدث التطورات التشریعیة والفقھیة وأحكام المحاكم ال

. ص493 -. 1975, دار النھضة العربیة: القاھرة  - . عبد العزیز دمحم سرحان] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة 
 .سم24; 

1-341-1224/01 

  عدنان , سرحان  .8447
عقد ] : نص مطبوع[شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 

  .سم24; . ص 332 -. 2005, دار وائل للنشر: عمان  -. عدنان سرحان/ الجزء األول : البیع
 6528119957ك .م.د.ر

715.1/01-346-1 

  سردار ، عبد الرحمن سیف   .8448
دار الرایة للنشر : عمان  -. 01.ط -. عبد الرحمن سیف سردار] / نص مطبوع[تسلسل النظام القانوني اإلسالمي 

  .سم24; . إیض. : ص206 -. 2015, و التوزیع
 978995757456ك .م.د.ر - .  206 - 205. : ? -. ?: ???????????? 

197/01-340-1, 197/02-340-1 

  شرحبیل ، حسین   .8449
الوكالة الوطنیة لتطویر : تقییم أداء المرفق العمومي : مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة ] : نص مطبوع[إدارة 

عبد , حسین شرحبیل/  Idara= الحكم الراشد في الجزائر من خالل الصحافة المستقلة  - ا اإلستثمار نموذج
 281 -. 2011, مركز التوثیق والبحث والخبرة: الجزائر  - ]. و آخرون...[, ویدیر بلول محند, الحمید مرواني

  ).2.ع - 21.م; إدارة ( - . سم 24; . إیض. : ص
 إدارة=  35611111د .م.د.ر

2.21/01 340-71- ع /P 



  وسیلة , شرید  .8450
, ]ن.د. : [المدیة -. وسیلة شرید] / نص مطبوع. [أثر العولمة على الھویة الثقافیة لدول العالم الثالث 

  .سم 21×سم30; . و 263 - . 2009/2010
 ???????????? : ? ? :.251 -260  

 2009/2010 ) :كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-08/05, T. 341-08/01 

  األمین , شریط  .8451
: الجزائر  -. 7.ط - . األمین شریط] / نص مطبوع[الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة 

  .سم22; . إیض. : ص 289 -. 2002, دیوان المطبوعات الجامعیة
 2027909961ك .م.د.ر - . 285 - 280.: ? -. ?: ??????????? 

62/01-342-1, 62/02-342-1 

  برھان , زریق  .8452
. ص 246 -. 2002, المكتبة القانونیة: دمشق  -. برھان زریق] / نص مطبوع[نظریة البطالن في العقد اإلداري 

 .سم24; غالف ملون : 

405/01-347-1 

  عمر خالد , زریقات  .8453
. 1.ط -. عمر خالد زریقات. / دراسة تحلیلیة] : نص مطبوع. [ألنترنیتعقود التجارة اإللكترونیة عقد البیع عبر ا

  .سم 25; . إیض. : ص 498 -. 2007, دار الحامد للنشر والتوزیع. : عمان -
 9789957322946ك .م.د.ر -. 475 -422: ? -? : ???????. 498 -477: ? -? : ????????????

155/01-343-1 

  هللا شریف النعیمي، دمحم عبد   .8454
 -. دمحم عبد هللا شریف النعیمي] / نص مطبوع[اإللتزامات والحقوق التي یرتبھا العقد اإلداري تجاه الغیر 

  .سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 9789776410084ك .م.د.ر - . 179 - 168.: ? -. ?: ????????????

536/01-342-1, 536/02-342-1 

  شریف قارة، سلیم دمحم   .8455
: عمان  -. سلیم دمحم شریف قارة/  The art of dealing with people] = نص مطبوع[فن التعامل مع الناس 

  .سم 24; . إیض. : ص 373 -. 2013, دار الثقافة للنشر و التوزیع
 9789957165949ك .م.د.ر -. 373 -367.: ? ? : ????????????

544/01-342-1, 544/02-342-1 

  دمحم عبد الجواد , شریف  .8456
: اإلسكندریة  -. 01.ط -. دمحم عبد الجواد شریف/ دراسة نقدیة تحلیلیة ] : نص مطبوع[التصنیف نظریا وعملیا 

  .سم 24; إیض . : ص 150 -. 2001, دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع
 ???????????? : ?-  ? :.149 - 150 

4/01-020-1 



  دمحم عبد الجواد , شریف  .8457
الدار المصریة : القاھرة  -. 02.ط -. دمحم عبد الجواد شریف] / نص مطبوع[التربیة المكتبیة بمراحل التعلیم 

  .سم 24; . إیض. : ص 254 -. 2006, اللبنانیة
 9772714613ك .م.د.ر - . 254 - 251. : ? -? : ???????????? 

58/01-020-1 

  دمحم عبد الجواد , شریف  .8458
) : م.د( - . دمحم عبد الجواد شریف] / نص مطبوع[أنشطة وخدمات المكتبات في ظل العولمة وثورة المعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2004, العلم واإلیمان للنشر والتوزیع
 9773080528ك .م.د.ر - . 269 - 263.: ?  -? : ???????????? 

66/01-020-1 

  دمحم عبد الجواد , شریف  .8459
العلم واإلیمان : دمشق  -. دمحم عبد الجواد شریف] / نص مطبوع[تدریس حصة المكتبة في ظل التقویم الشامل 

  ).كیف تكون معلما ناجحا( - . سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2007, للنشر والتوزیع
 977308082xك .م.د.ر - . 287 - 279. : ? -? : ???????????? 

86/01-020-1 

  شریف، بومنیر   .8460
كلیة الحقوق والعلوم (جامعة یحي فارس : المدیة  -. بومنیر شریف] / نص مطبوع[الشكلیة في عقد الوقف 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و96 - . 2016/2015, )السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.01 - 07  ???????????? :? .- ? :.86 - 89  

 2016/2015: المدیة : ن عقاري قانو: ماستر 

M. 346-453/01, M. 346-453/02 

  شریف، عبد الكریم   .8461
جامعة : المدیة  - . عبد الكریم شریف; الطاھر أوزداید] / نص مطبوع[الملكیة الشائعة في التشریع الجزائري 

  .طقرص مضغو. + سم21×.سم31; . و57 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-276/01 

  شریفة ، یوسف الزین   .8462
. یوسف الزین شریفة; شیباوي فلة] / نص مطبوع. [النظام القانوني للبناء في أرض الغیر في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و 92 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس  جامعة الدكتور. : المدیة  -
  .مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .73 - 80  ???????????? :? . - ? : .82 - 86  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-393/01, M. 346-393/02 

  شریفة ، سراط   .8463
جامعة یحي فارس : المدیة  - . سراط شریفة] / نص مطبوع[شریع الجزائري إستغالل براءة اإلختراع في الت

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 92 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(



 ????????????:? .- ? : .83 - 86  
 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-04/01, M. 658-04/02 

  شریفة، شرود   .8464
, ]ن.د. : [المدیة  -. شرود شریفة; مخلوفي دلیلة] / نص مطبوع. [الحمایة القانونیة للموظف العمومي

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و202 - . 2014/2015
 ???????????? :? .- ? : .185 - 198  

 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-144/01, M. 343-144/02 

  شریفي ، خدیجة   .8465
كلیة الحقوق والعلوم : المدیة الجزائر  -. خدیجة شریفي] / نص مطبوع[تأثیر علم الضحیة في السیاسة الجنائیة 

  .قرص مضغوط. + سم30× . سم21; . إیض. : و101 -. 2021-2022, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :? .- ?: .90-98  
 2021- 2022: المدیة الجزائر : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-279/01 

  شریفي، نسرین   .8466
: المدیة الجزائر  - . نسرین شریفي] / نص مطبوع[الدفاع الشرعي بین القانون الدولي الجنائي و القانون الوطني 

. + سم30×سم 21; . إیض . : و74 -. 2021- 2022, )عة یحي فارسجام( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ?: .66-70  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-278/01 

  شریفي،دمحم   .8467
جامعة : المدیة  -. دمحم شریفي; جیاللي وناس] / نص مطبوع[یة الدولیة إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائ

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 51 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتوریحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 341-14/01 

  ، فاطنة  شرشاري  .8468
 -. فاطنة شرشاري] / نص مطبوع[آلیات تحقیق التوازن العقدي بین المحترف والمستھلك في التشریع الجزائري 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 325 -. 2021, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
 ???????????? :? .- ? : .298 - 315  

 2021) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري ال: ل م د دكتوراه  -

T. 346-63/01, T. 346-63/02 

  شرشاري، نصیرة   .8469
كلیة : المدیة  - . نصیرة شرشاري] / نص مطبوع[انحالل الزواج عن طریق الفسخ في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 77 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 



???????????? :? .- ? :.69 - 72  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ماستر 

M. 346-511/01, M. 346-511/02 

جامعة : المدیة  -. ]وعنص مطب[طرق تملك الخواص للعقارات التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة   .8470
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و109 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 

 ??????? : ? -  ? :77 - 99  ???????????? : ?-  ? :100 - 104  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-342/01, M. 346-342/02 

  زرقوط،عبد الرزاق   .8471
جامعة الدكتور : المدیة  - . عبد الرزاق زرقوط; عبد القادر موسى] / نص مطبوع[الظاھرة الحزبیة في الجزائر 

  .قرص مضغوط+ سم  21×.سم 31; . و 61 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-101/01 

  أحمد خلیفة , شرقاوي أحمد  .8472
أحمد خلیفة شرقاوي ] / نص مطبوع[القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 25; . إیض. : ص 554 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . أحمد
 9773282046ك .م.د.ر - . 545 - 514: ?  -? : ? ???????????

728/01-347-1, 728/02-347-1 

  شرقاوي أحمد، أحمد خلیفة   .8473
أحمد خلیفة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة اإلختصاص في الفقھ اإلسالمي والقانون اإلجرائي المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. شرقاوي أحمد
 9789773790998ك .م.د.ر - . 213 - 211.: ? -? : ????????????

1326/01-346-1, 1326/02-346-1 

  زرقاوي، یسمینة   .8474
جامعة : المدیة  -. یسمینة زرقاوي; نبیلة عید; سمیة أحمد مسعود] / نص مطبوع[سلطات اإلدارة المتعاقدة 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم 31; . و 57 -. 2013/2012, )یة الحقوقكل(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-21/01 

  شرقي ، نور الھدى   .8475
كلیة الحقوق . : لجزائرا - . نور الھدى شرقي] / نص مطبوع[صور جریمة القتل الخطأفي التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 63 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .57 - 60  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-132/01, M. 345-132/02 



  شرقي، معمر   .8476
جامعة : المدیة  -. معمر شرقي; إبراھیم شھاب] / نص مطبوع[رقابة القضاء اإلداري على الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و101 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.91 - 97  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ستر ما

M. 343-275/01, M. 343-275/02 

  شرقي، نعیمة   .8477
: المدیة  - . نعیمة شرقي; لمیاء براھیمي] / نص مطبوع[دور منظمة األنتربول في مكافحة الجریمة المنظمة 

قرص . + سم30×.سم21; . و103 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.01 - 09  ???????????? :? .- ? :.96 - 101  
 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-127/01, M. 341-127/02 

  عمر , زرقط  .8478
جامعة الدكتور : المدیة  -. عمر زرقط] / نص مطبوع[النظام القانوني للطواقم الطبیة في النزاعات المسلحة 

  .سم30; . و 153 - . 2011/2010, یحیى فارس
 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-23/05, T. 341-23/01 

  زرقط، عمر   .8479
كلیة الحقوق : الجزائر  -. طعمر زرق] / نص مطبوع[اإلرھاب في القانون الدولي وأثره على حقوق اإلنسان 

  .سم 21× .سم 30; . و 356 -. 2017/2016, )جامعة سیدي بلعباس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.317 - 345.  

 2017/2016) : جامعة سیدي بلعباس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-103/01 

  د شرف الدین ، أحم  .8480
 - . ت-د, ن- د: لندن  -. أحمد شرف الدین/ أحكام اإلاتزام ] : نص مطبوع[الجزء الثاني : نظریة اإللتزام 

 .سم21; . ص315

1-346-1591.2/01 

  أحمد , شرف الدین  .8481
). : م.د( -. 3.ط - . أحمد شرف الدین. / دراسة في القانون و القضاء المقارنین] : نص مطبوع. [أحكام التأمین

  ).نادي القضاة( - . سم 24; . إیض. : ص 484 - . 1991, )ن.د(
 9772010127ك .م.د.ر - . 470 -365: ?  -? : ???????????? 

264/01-346-1, 265/02-346-1 

  أحمد , شرف الدین  .8482
رف أحمد ش... / قواعد إعداد الوثائق القانونیة] : نص مطبوع) [تصمیم العقد(أصول الصیاغة القانونیة للعقود

  .سم24; . إیض. : ص 116 - . 1993, )ن.د) : (م.د( -. الدین
 493100977ك .م.د.ر -.  110.: ?: ??????? 



189/01-342-1, 189/02-342-1 

  عبد التواب , شرف الدین  .8483
الدر الدولیة لإلستثمارات : مصر  -. 01.ط - . عبد التواب شرف الدین] / نص مطبوع[الفھرسة الوصفیة 

  .سم 24; إیض . : ص 247 -. 2000, الثقافیة
 9772820900ك .م.د.ر - . 247 - 243. : ? - ? : ????????????  241 - 237. : ? - ? : ??????? 

8/01-020-1 

  عبد التواب , شرف الدین  .8484
الدار : مصر  -. 01.ط -. عبد التواب شرف الدین/ دلیل عملي ودراسات نظریة ] : نص مطبوع[التصنیف 

  .سم 24; إیض . : ص 239 -. 2000, إلستثمارات الثقافیةالدولیة ل
 9772820706ك .م.د.ر -:. ????????????

12/01-020-1 

  عبد التواب , شرف الدین  .8485
الدر الدولیة لإلستثمارات : مصر  -. 01.ط -. عبد التواب شرف الدین] / نص مطبوع[دراسات في المعلومات 

  .سم 24; إیض . : ص 158 -. 2000, الثقافیة
 9772820897ك .م.د.ر - . 158 - 157.: ?  -? : ???????????? 

13/01-020-1 

  عبد العظیم , شرف الدین  .8486
: القاھرة  -. عبد العظیم شرف الدین/ الزواج ] : نص مطبوع[أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة 

  .سم24; غالف ملون :  .ص 465 -. 2003, الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة
 6182282977ك .م.د.ر

556/01-346-1, 556/02-346-1 

  عبد العظیم , شرف الدین  .8487
الدار الدولیة لإلستثمارات : مصر  -. عبد العظیم شرف الدین] / نص مطبوع[التنظیم القضائي في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 86 -. 2005, الثقافیة
 9772821982ك .م.د.ر

702/01-347-1, 702/02-347-1 

  شرف، عبد الحق   .8488
تلمسان  - . عبد الحق شرف. / م 1895 -ت-حیاتھ و آثاره ] : نص مطبوع[العربي عبد القادر بن على المشرفي 

  .إیض. : ص 198 -. 2011, منشورات وزارة الشؤون الدینیة واالوقاف) : الجزائر(
????????????:? .- ? : .174 -194 . 

2/01-920-1 

  طرفاوي ، أمینة   .8489
كلیة . : المدیة - . أمینة طرفاوي] / نص مطبوع[حمایة المستھلك في مجال القرض البنكي وفقا للقانون الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 122 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر



M. 658-105/01, M. 658-105/02 

  شرفاوي ، مصطفى   .8490
جامعة . : المدیة - . مصطفى شرفاوي] / نص مطبوع[حمایة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  .مس 21× . سم 30; . و 230 - . 2016/  2015, یحي فارس
 ???????????? :? .- ? : .212 - 224  

 2016/  2015) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

TA 341-71/01, TA 341-71/02 

  شرفاوي فاطمة الزھراء   .8491
, ]ن.د[] : م.د[ - . شرفاوي فاطمة الزھراء; فاطمة الزھراء بن شاعة] / نص مطبوع[قسمة المال الشائع 

  .سم21×سم 30; . و 71 - . 2009/2010
????????????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یخي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-18/01 

  شرفاوي، سارة   .8492
جامعة یحي : المدیة  -. سارة شرفاوي; مریم خلفاوي] / نص مطبوع[طرق اكتساب األمالك الوطنیة الخاصة 

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم 21; . و 65 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( ارس ف
???????????? :? .-? :.60 - 63.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-487/01, M. 346-487/02 

  شرفاوي، فاطمة الزھرة   .8493
. : المدیة -. فاطمة الزھرة شرفاوي] / نص مطبوع. [یع الجزائريحمایة األمالك الوطنیة العمومیة في التشر

  .سم 21×سم 30; . و 80 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-183/01, M. 346-183/02 

  طرفاوي،إبراھیم   .8494
جامعة : المدیة  -. إبراھیم طرفاوي; بالل منصورین] / نص مطبوع[لقانوني لألمالك الوطنیة العمومیة النظام ا

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 53 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتوریحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس: قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-286/01 

  شرفي ، أمینة   .8495
جامعة یحي فارس : المدیة  - . أمینة شرفي; منور بوشریط] / نص مطبوع[عالقة النیابة العامة بقاضي التحقیق 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 96 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ? : .88 - 91  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-57/01, M. 345-57/02 



  شرفي ،عبد النور   .8496
جامعة الدكتور : المدیة  -. عبد النور شرفي; أمین شیبي] / نص مطبوع[الملكیة المشتركة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . +سم 21×.سم 31; . و 46 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
???????????? : ?????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-287/01 

  علي , شرفي  .8497
 -. 1987, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. علي شرفي] / نص مطبوع. [المحامون و دولة القانون

  .سم 24; . إیض. : ص 110
 ???????????? :?- ? :99-100 

9/01-344-1, 9/02-344-1 

  علي خطار , شطناوي  .8498
, دار وائل: عمان  - . 1.ط -. علي خطار شطناوي] / نص مطبوع[مسؤولیة اإلدارة العامة عن أعمالھا الضارة 

  ).7; أعرف عن ( - . سم24; . إیض. : ص 320 -. 2008
 3667119957ك .م.د.ر

318/01-342-1, 318/02-342-1 

  علي خطار , شطناوي  .8499
دار الثقافة : عمان  - . 1.ط - . علي خطار شطناوي" / الجزء األول] : "نص مطبوع[موسوعة القضاء اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 512 -. 2008, للنشر والتوزیع
 9354169957ك .م.د.ر

462.1/01-342-1, 462.1/02-342-1 

  علي خطار , شطناوي  .8500
 772 -. 2003, دار وائل: عمان  - . 1.ط -. علي خطار شطناوي] / نص مطبوع[لوجیز في القانون اإلداري ا

  .سم 24; . إیض. : ص
 3359119957ك .م.د.ر -. 

116/01-342-1, 116/02-342-1 

  علي خطار , شطناوي  .8501
دار الثقافة : عمان  - . 01.ط - . علي خطار شطناوي" / الجزء الثاني] : "نص مطبوع[موسوعة القضاء اإلداري 

 .سم 24; . إیض. : ص 1038 -. 2004, للنشر والتوزیع

462.2/01-342-1, 462.2/02-342-1 

  سطوطح ، غنیة   .8502
كلیة ( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. غنیة سطوطح] / نص مطبوع. [تنظیم اإلنتفاع بالمال الشائع

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . إیض . :و 71 - . 2010/2009, )الحقوق 
 ???????????? : ?-  ? :67 - 69.  

 2010/2009. : المدیة: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-119/01, M. 346-119/02 



  سطوطح ، غنیة   .8503
, رسجامعة یحي فا. : المدیة -. غنیة سطوطح] / نص مطبوع[النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر 

  .سم 21× . سم 30; . و 382 -. 2017 - 2016
 ???????????? :? .- ? : .336 - 373  ???? :? : .374  

 2017 - 2016) : كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

TA 346-26 

  دمحم , شطوطي  .8504
, دار مدني: الجزائر  - . دمحم شطوطي/ دولة  دكتوراه -ماجستیر  -مذكرة تخرج ] : نص مطبوع[منھجیة البحث 

  .سم 30; . إیض. : ص 105 -. 2002
 9961101707ك .م.د.ر -. 101-102: ? ? : ???????????? 

17/01-001.4-1 

  سطوطح،غنیة   .8505
 204 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. غنیة سطوطح] / نص مطبوع[رخصة التجزئة في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم30; . و
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحى فارس: القانون العقاري : ل م د  -لیسانس

M. 346-167/01, M. 346-167/02 

  حماد دمحم , شطا  .8506
: ئر الجزا -. حماد دمحم شطا/ نظریة المرافق العامة : الكتاب األول ] : نص مطبوع[تطور وظیفة الدولة , 1:ج

  ).القانون و المجتمع( - . سم 22; . إیض. : ص 512 -. 1984, دیوان المطبوعات الجامعیة
 ???????????? :? .- ? :.493 - 498 .  

 1:ج, : محتوي في 

32.1/01-342-1, 32.1/02-342-1 

  سطاري ، أحمد   .8507
كلیة الحقوق . : المدیة - . سطاري أحمد] / نص مطبوع[اإلطار المؤسساتي لحمایة الساحل في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .55 - 62  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون عقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-584/01, M. 346-584/02 

  شطیبة ، سعدان   .8508
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. سعدان شطیبة] / نص مطبوع[إستثمار الوقف العقاري في التشریع الجزائري 

  .سم 31×.سم 21; . إیض: و  297 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .277- 289  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لقانون العقاري ا: ل م د دكتوراه  -

T. 346-62/01, T. 346-62/02 

  طشطوش، سایل عبد المولى   .8509
, دار البدایة ناشرون وموزعون: عمان  -. سایل عبد المولى طشطوش] / نص مطبوع[اإلرھاب المعاصر 



  .سم 24; . إیض. : ص 318 -. 2014
 9789957822736ك .م.د.ر - . 309-313.: ?-.? : ???????????? 

953/01-341-1, 953/02-341-1 

  صكوشي، مریم   .8510
 - . مریم صكوشي; فریدة بختي; كریمة مھناوي] / نص مطبوع[وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري 

قرص . + سم 21× .سم 30; . و 88 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-316/01 

  سكارنھ، بسیم خلیل   .8511
, ل للنشردار وائ: عمان  - . بسیم خلیل سكارنھ] / نص مطبوع[فعل المضرور و أثره في المسؤولیة التقصیریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 146 -. 2013
 9789957910945ك .م.د.ر - . 139-146.: ?-.???????????? ? ? 

1361/01-346-1, 1361/02-346-1 

  سكاكن ، عبد الرزاق   .8512
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عبد الرزاق سكاكن] / نص مطبوع[السجل التجاري اإللكتروني 

  .قرص مضغوط+ سم  31×.سم 21; . إیض. : و 60 - . 2020/2019, )المدیةجامعة (
 ???????????? :? .- ? : .41 - 44  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-93/01, M. 658-93/02 

  بایة , سكاكني  .8513
, دارھومة: الجزائر  -. 1.ط - . بایة سكاكني] / نص مطبوع[متقاضي و اإلدارة دور القاضي اإلداري بین ال

  .سم24; . إیض. : ص 160 -. 2006
 9961669630ك .م.د.ر - .  156 - 153.: ? -. ?: ???????????? 

234/01-347-1, 234/02-347-1 

  بایة , سكاكني  .8514
, دار ھومة: الجزائر  -. بایة سكاكني] / نص مطبوع[نسان العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق اإل

  .سم 24; . إیض. : ص 120 -. 2004
 0722669961ك .م.د.ر - . 115 -109. : ? ?: ????????????.

139/01-341-1, 139/02-341-1 

  أحمد ,زكي  .8515
. ص210 -. 1999, اإلعالم وزارة: الكویت  -. أحمد زكي/ مامباي بوابة الھند الحالمة ] : نص مطبوع[العربي 

  .سم24; 
 شھریة

485/01 340-98- ع /P 



  زكي، عالء   .8516
دراسة تحلیلیة وفقا للفقھ ] : نص مطبوع[جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات : جرائم اإلعتداء على الدولة

  .سم 25; مجلد . : ص 720 - . 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  -. 1.ط -. عالء زكي/ الحدیث 
 9786144231555ك .م.د.ر - .  718. : ?: ????????????

881/01-345-1, 881/02-345-1 

  زكي، عالء   .8517
 -. عالء زكي] / نص مطبوع[سلطات النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 639 - . 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789776441620ك .م.د.ر - . 636 - 633.: ? -. ?: ????????????

999/01-345-1, 999/02-345-1 

  زكي، عالء   .8518
نص [القضاء العسكري في ضوء أحكام محكمة النقض أمام المحكمة العسكریة العلیا وفقا ألحدث التعدیالت 

  .سم 24; . إیض. : ص 734 -. 2015, الحدیث المكتب الجامعي: اإلسكندریة  -. عالء زكي] / مطبوع
 9774384493ك .م.د.ر - . 708 - 707.: ? -. ?: ????????????

219/01-343-1, 219/02-343-1 

  زكي، عالء   .8519
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  -. عالء زكي] / نص مطبوع[الجریمة السیاسیة في القانون الدولي الجنائي 

  .سم25; . إیض. : ص701 -. 2016
 9786144232644ك .م.د.ر -. 695.?.??????

1115/01-341-1, 1115/02-341-1 

  زكي،عالء   .8520
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. عالء زكي] / نص مطبوع[األدلة الجنائیة في الطب الشرعي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 315 -. 2013
???????????? : ?:.312 . 

996/01-345-1 

  شكیوة ، راویة   .8521
كلیة . : المدیة -. راویة شكیوة; المیة بن عمر] / نص مطبوع[مكافحة جریمة إختطاف الطفل وفق التعدیل الجدید 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .69 - 75  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-201/01, M. 345-201/02 

  شكیر سعید، سمیرة   .8522
 - . سمیرة شكیر سعید; سمیرة كحول] / نص مطبوع[الحجز القضائي وأحكامھ المستمدة من الفقھ اإلسالمي 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 30 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : ةالمدی
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -لیسانس



M. 346-317/01 

  شكیرین ، دیلمي   .8523
كلیة : البلیدة  -الجزائر  - . دیلمي شكیرین] / نص مطبوع[ینة القدس المسؤولیة الدولیة لإلحتالل اإلسرائیلي لمد

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 409 -. 2018/2017, )جامعة البلیدة(الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .381 - 399  

 2018/2017) : 2جامعة البلیدة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-126/01, T. 341-126/02 

  سكیس، دمحم أمین   .8524
كلیة . : المدیة -. دمحم أمین سكیس] / نص مطبوع[منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري 

  .ضغوطقرص م. + سم 21× . سم 30; . و 77 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.68 - 74  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-539/01, M. 346-539/02 

  دمحم على , سكیكر  .8525
شرح وتعلیق : علىیشتمل ] : نص مطبوع. [مكافحة جریمة غسل األموال على المستویین المصري و العالمي

بشأن مكافحة جریمة غسل األموال  2003لسنة  78المعدل بالقانون رقم  2002لسنة  80على القانون رقم 
; . إیض. : ص 214 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. دمحم على سكیكر.... / وأعمالھ التحضیریة

  .سم 24
 ???????????? : ?- ? :.207  ??????? : ?- ? :.151 - 205 

439/01-345-1, 439/02-345-1 

  دمحم على , سكیكر  .8526
یشتمل على شرح وافي لكافة نصوص قانون ] : نص مطبوع[تشریعات التحكیم في مصر و الدول العربیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 434 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. دمحم على سكیكر........ / التحكیم 
 ???????????? :?- ? :411 

418/01-347-1, 418/02-347-1 

  دمحم على , سكیكر  .8527
دمحم على / یشتمل على ] : نص مطبوع[تحقیق الدعوى الجنائیة و إثباتھا في ضوء التشریع و الفقھ و القضاء 

  .سم24; غالف ملون . : ص 494 - . 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. سكیكر
 2377317977ك .م.د.ر

505/01-347-1, 505/02-347-1 

  دمحم على , سكیكر  .8528
) معلقا علیھا باألحكام الواردة في التشریعات ( الموسوعة القانونیة الشاملة في صیغ العقود الرسمیة والعرفیة 

العقود الواردة  -حوال الشخصیة الغقود الواردة في قوانین األ - العقود الواردة في القانون المدني ] : نص مطبوع[
. : ص 708 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم على سكیكر.. / في قوانین التجارة والشركات 

  .سم24; . غالف ملون
 0324328977ك .م.د.ر

772.1/01-347-1 



  دمحم على , سكیكر  .8529
القیود و األوصاف ا لخاصة ] : نص مطبوع[ت تشتمل على الموسوعة القانونیة في القیود و األوصاف و العقوبا

غالف ملون . : ص 748 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. دمحم على سكیكر......... / بقانون العقوبات 
  .سم24; ومصور 

 5280328977ك .م.د.ر

821/01-345-1, 821/02-345-1 

  دمحم على , سكیكر  .8530
. دمحم على سكیكر] / نص مطبوع[ 2006لسنة  145ضوء التعدیالت الواردة بالقانون رقم  الحبس اإلحتیاطي في

  .سم 24; . إیض. : ص 147 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 9771737740ك .م.د.ر -. 140 - 89: ?  - ? : ??????? 

677/01-345-1 

  دمحم على , سكیكر  .8531
علم النفس  -علم النفس الجنائي  -علم اإلجتماع الجنائي ] : نص مطبوع[ة والمجرم العلوم المؤثرة في الجریم

  .سم 25; . إیض. : ص 249 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. دمحم على سكیكر/ القضائي 
 97897717567767ك .م.د.ر

694/01-345-1, 694/02-345-1 

  دمحم على , سكیكر  .8532
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. دمحم على سكیكر] / نص مطبوع[ات المسؤولیة الجنائیة آلیة إثب
  .سم 24; . إیض. : ص 404 -. 2008

 9789771756750ك .م.د.ر

803/01-345-1, 803/02-345-1 

  سكیكر، دمحم علي   .8533
معلقا علیھا باألحكام الواردة في ( ق القضائیة الموسوعة القانونیة الشاملة في صیغ الدعاوى واإلعالنات واألورا

كافة صیغ اإلعالنات واإلنذارات  - كافة الصیغ القانونیة للدعاوى القضائیة ] : نص مطبوع) [التشریعات 
 690 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم علي سكیكر..... / كافة األوراق القضائیة  -القضائیة 

  .سم 24; . لونغالف م. : ص
 9325328977ك .م.د.ر

772.2/01-347-1 

  شكر الفھاد ، حسام زیدان   .8534
: اإلسكندریة  - . حسام زیدان شكر الفھاد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإللتزام بالتبصیر في المجال الطبي 

  .سم24; . إیض. : ص212 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة
 9789773289904ك .م.د.ر - .  206 - 197. : ? -. ?: ???????????? 

236/01-344-1, 236/02-344-1 

  زھیر , شكر  .8535
النظریة (القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة : الجزء األول ] : نص مطبوع[الوسیط في القانون الدستوري 

. : ص 410 -. 1994, تالمؤسسة الجامعیة للدراسا: بیروت  - . 3.ط - . زھیر شكر) / العامة و الدول الكبرى
  .سم 25; . إیض

 ???????????? :?.- ? :.400-401 



38.1/01-342-1, 38.1/02-342-1 

  شكراوي ، لمیاء   .8536
كلیة الحقوق . : المدیة - . لمیاء شكراوي; سھام زروقي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للتوقیع اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; إیض . : و 64 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .57 - 63  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-220/01, M. 345-220/02 

  زكراوي ، كمال   .8537
جامعة الدكتور . : المدیة -. كمال زكراوي; حنان دیلمي] / نص مطبوع. [دبلوماسیةالتطور التاریخي لنظریة ال

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 51 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-18/01 

  زكراوي، سعدیة   .8538
سعدیة ; مباركة رافع; سامیة سعدي] / نص مطبوع[ني لشھادة الحیازة في التشریع الجزائري النظام القانو

. + سم21×.سم31; . و82 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . زكراوي
  .قرص مضغوط
???????????:  

 2013/2012:  )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-322/01 

  زكري ، إسماعیل   .8539
 -. إسماعیل زكري; عبد الوھاب زواتیني] / نص مطبوع[النظم الجمركیة اإلقتصادیة في التشریع الجزائري 

; . إیض. : و 65 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .63 - 65  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-118/01 

  شكري ، علي   .8540
= المجلد الثاني : مجلة دولیة محكمة فصلیة تصدرھا جامعة ] : نص مطبوع[مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة 

Revue de droit et des sciences humaines  /و ...[, براھیم بن داود, مراد مختاري, علي شكري
مجلة ( - . سم 30; . إیض. : ص 218 -. 2014مارس , جامعة زیان عاشور) : الجزائر ( الجلفة  -]. آخرون

  ).2مجلد  - 18.ع; الحقوق والعلوم اإلنسانیة 
 مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة=  11128240د .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

18.2/01 340-41- ع /P 

  مستور , شكري  .8541
 -. 2001, ]ن.د: [المدیة  -. مستور شكري] / نص مطبوع[التنظیم اإلداري و تطبیقاتھ في الدولة اإلسالمیة 

  .سم 21×.سم30; مجلد . : و 334
???????????:  

 2001) : الحقوق كلیة(جامعة الجزائر: إدارة ومالیة : ماجستیر 



T. 343-01/01, T. 343-01/02 

  بھاء بھیج , شكري  .8542
, دار الثقافةللنشر و التوزیع: عمان  -. بھاء بھیج شكري] / نص مطبوع[إعادة التأمین بین النظریة و التطبیق 

  .سم24; غالف ماون . : ص 271 -. 2008
 1334169957ك .م.د.ر - . 271: ?: ???????????? 

833/01-346-1, 833/02-346-1 

  بھاء بھیج , شكري  .8543
, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. بھاء بھیج شكري] / نص مطبوع[التأمین في التطبیق والقانون والقضاء 

  .سم25; غالف ملون . : ص  898 -. 2007
 9279169957ك .م.د.ر -. 891 -  885.? .? : ????????????  881- 655.? ? : ????? 

847/01-346-1, 847/02-346-1 

  بھاء بھیج , شكري  .8544
, دار الثقافة. : عمان -. 01.ط - . بھاء بھیج شكري] / نص مطبوع. [التامین البحري في التشریع و التطبیق

  .سم 24; . إیض. : ص  800 -. 2009
 9957164428ك .م.د.ر - . 800 - 797.:? ? : ???????????? 

138/01-343-1, 138/02-343-1 

  بھاء بھیج , شكري  .8545
دار الثقافة : عمان  - . 1.ط -. بھاء بھیج شكري] / نص مطبوع[التأمین من المسؤولیة قي النظریة والتطبیق 

  .سم 25; . إیض. : ص 607 -. 2010, للنشر والتوزیع
 9957165840ك .م.د.ر - . 607 - 599: ?  -? : ???????????? 

1093/01-346-1, 1093/02-346-1 

  سعید عبد الغفار أمین , شكرى  .8546
. 2007, دار الفكر: القاھرة  -. 1. ط -. سعید عبد الغفار أمین شكرى] / نص مطبوع[القانون الدولى العام للعقود 

  .سم24; . إیض. : ص 512 -
 9771022040ك .م.د.ر -. 505-512: ?-?: ???????????? 

427/01-341-1, 427/02-341-1 

  عاطف , شكري  .8547
عاطف / الدفوع المؤدیة للبراءة منھا التعلیف على أحكام محكمة النقض ] : نص مطبوع[قضایا المخدرات 

 .سم 24; . إیض. : ص 141 -. 2009, دار الكتاب القانوني: اإلسكندریة  -. شكري

598/01-347-1, 598/02-347-1 

  فھمي محمود , شكري  .8548
 -اإلجراءات القضائیة  -نظام المحلفین  -تنظیم القضاء البریطاني ] : عنص مطبو[موسوعة القضاء البریطاني 

 -. فھمي محمود شكري... / جرائم زنا اآلباء ببناتھم -قتل الزوجة زوجھا وبالعكس  -جرائم إغتصاب األطفال 
  ).497 ;الكتب القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 410 -. 2004, مكتبة دار الثقافة للنشر: عمان  -. 1.ط

 ???????????? : ?- ? :.403 - 404. 

510/01-345-1, 510/02-345-1 



  شكرین ، شفیق   .8549
; فاروق سراي] / نص مطبوع[ 2020الحصانة البرلمانیة كآلیة لتحسین أداء العمل البرلماني في ظل دستور 

 64 - . 2022/2021, )حي فارسجامعة ی( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة  - . شفیق شكرین
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و

 ???????????? :? .- ? : .55 - 61  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-538/01 

  جاسم دمحم , زكریا  .8550
دراسة تأصیلیة تحلیلیة ناقدة في فلسفة القانون الدولي ] : نص مطبوع[لي المعاصر مفھوم العالمیة في التنظیم الدو

  .سم24; . إیض. : ص 576 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . 1. ط - . جاسم دمحم زكریا/ 
 9953462771ك .م.د.ر - . 559 - 533: ? - ?: ???????????? . 

219/01-341-1, 219/02-341-1 

  زكریاء ، معسكري   .8551
. : المدیة  -. معسكري زكریاء] / نص مطبوع. [النظام القانوني للسكنات الوظیفیة والمنازعات المترتبة عنھا 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 61 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .-  : .01 - 19  ???????????? :? .- ?: . 56 - 58  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-401/01, M. 346-401/02 

  زكریاء ، ربیع   .8552
: المدیة  - . ربیع زكریاء] / نص مطبوع[مدى نفاذ العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في القوانین الجزائریة 

  .سم21×سم30; . و 138 -. 2011/2010 ,)جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-19/05, T. 341-19/01 

  سعد صالح , شكطي  .8553
قافة للنشر دار الث: عمان  -. 1.ط -. سعد صالح شكطي] / نص مطبوع[دراسات معمقة في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 312 -. 2012, والتوزیع
 9789957167585ك .م.د.ر - . 312 - 299.: ? -? : ????????????

778/01-345-1, 778/02-345-1 

  زقان، سعیدة   .8554
كلیة . : المدیة -. یاسمین براھیمي, سعیدة زقان] / نص مطبوع[الترقیة في الرتبة في قطاع الوظیف العمومي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 55 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(لحقوق والعلوم السیاسیة ا
???????????? :? .-? :.50 - 52  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-310/01, M. 343-310/02 

   شقاقة، منال  .8555
: المدیة  -. منال شقاقة; بشیرة صفرة] / نص مطبوع[اإلستیالء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 90 -. 2011/2010, ]ن.د[



????? ???????????  
 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-70/01, M. 346-70/02 

  نبیل , صقر  .8556
 - . 2003, دار الھالل للخدمات اإلعالمیة: الجزائر  -. نبیل صقر] / نص مطبوع[البطالن في المواد الجزائیة 

  ).الموسوعة القضائیة الجزائریة( - . سم21; . إیض. : ص 230
 9947802035ك .م.د.ر

192/01-347-1, 192/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8557
المسؤولیة الجزائیة : المسئولیة الطبیة : الملف ] : نص مطبوع[موسوعة الفكر القانوني , نونيموسوعة الفكر القا

مفھوم التعویض الناشيء عن  -اإللتزامات المھنیة للطبیب في نظر القانون  - للطبیب عن إفشاء األسرار 
. لعور أحمد, الشحط العربي, رنبیل صق/ الجزء األول ...... :المسؤولیة الطبیة عن اإلجھاض -المسؤولیة الطبیة 

الموسوعة القضائیة ( -. سم 20; . إیض. : ص 169 - ). ت.د(, دار الھالل للخدمات اإلعالمیة: الجزائر  -
  ).الجزائریة

 )ت.د(, 01.ع, موسوعة الفكر القانوني: في 

1/01 340-49 - ع  /P, 1/02 340- 49 -ع  /P 

  نبیل , صقر  .8558
أحكام بیع  - نظام اإلنجاب اإلصطناعي ] : نص مطبوع[ة الفكر القانوني موسوع, موسوعة الفكر القانوني
بعض أنواع األعمال الطبیة والجراحة  -قانون األسرة الجزائري بین النظریة والتطبیق  - العقاروموقف القضاء 

دار الھالل  :الجزائر  -. لعور أحمد, الشحط العربي, نبیل صقر............. / مشكلة النشوز بین  - المستحدثة 
 - . سم 20; . إیض. : ص 157 -. 2004, مركزالدراسات والبحوث القانونیة] : م.د: [للخدمات اإلعالمیة 

  ).44.ع; الموسوعة القضائیة الجزائریة (
  موسوعة الفكر القانوني=  11124695د .م.د.ر

 ISSN 11124695, 2004, 04.ع, موسوعة الفكر القانوني: في 

4/01 340-49- ع  /P, 4/02 340- 49-ع  /P 

  نبیل , صقر  .8559
, دار الھدى: الجزائر  -. عبد النوري صالح, نبیل صقر] / نص مطبوع[جرائم المخدرات في التشریع الجزائري 

  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم24; إیض  -غالف ملون ومصور . : ص 158 -. 2006
 8798609961ك .م.د.ر

1/01-345-1, 1/02-345-1 

  نبیل , صقر  .8560
; . ص 413 -. 2006, دار الھدى: الجزائر  -. نبیل صقر] / نص مطبوع[قانون األسرة نصا و فقھا و تطبیقا 

  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم24
 6849609961ك .م.د.ر

1204/01-346-1, 1204/02-346-1 

  نبیل , صقر  .8561
 -تسویة المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة ] : نص مطبوع[ي موسوعة الفكر القانون, موسوعة الفكر القانوني

إشكالیة تطبیق بعض أحكام قانون  - مبدأ مشروعیة الدلیل الجنائي  -تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري 



الشحط , نبیل صقر/ الجزء الخامس ....... : التصدي للمماطلة والتعطیل في التحكیم التجاري الدولي - األسرة 
 - . سم 20; . إیض. : ص 169 -. 2004, دار الھالل للخدمات اإلعالمیة: الجزائر  -. لعورأحمد, العربي

  ).5.ع; الموسوعة القضائیة الجزائریة (
  موسوعة الفكر القانوني=  11124695د .م.د.ر

 ISSN 11124695, 2004, 05.ع, موسوعة الفكر القانوني: في 

5/01 340-43- ع  /P, 5/02 340- 43-ع  /P 

  نبیل , صقر  .8562
إخالل الطبیب بحق المریض في الرضا  -الحق في الخصوصیة ] : نص مطبوع[موسوعة الفكر القانوني 

إستقاللیة القضاء الواقع والمأمول  -عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون ومتطلبات المجتمع  -وجزاءه 
, دار الھالل للنشر والتوزیع: الجزائر  -. لعور أحمد, حط العربيالش, نبیل صقر/ العدد الثاني .............. : 

  ).02.ع; الموسوعة القضائیة الجزائریة ( - . سم 21; . إیض. : ص 159 -). ت.د(
 )ت.د(, 02.ع, موسوعة الفكر القانوني: في 

2/01 340-49 - ع  /P, 2/02 340- 49 -ع  /P 

  نبیل , صقر  .8563
, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . نبیل صقر] / نص مطبوع[ئري جرائم الصحافة في التشریع الجزا

  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2007
 9789961609163ك .م.د.ر

665/01-345-1, 665/02-345-1 

  نبیل , صقر  .8564
دار الھدى : الجزائر  - . نبیل صقر/  الجزء األول] : نص مطبوع[قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 591 -. 2008, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947260517ك .م.د.ر

640.1/02-347-1, 640.1/01-347-1 

  نبیل , صقر  .8565
ر الھدى دا: الجزائر  - . نبیل صقر/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 608 -. 2008, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947260524ك .م.د.ر

640.2/02-347-1, 640.2/03-347-1 

  نبیل , صقر  .8566
دار : الجزائر  -. نبیل صقر/  01 - 09معدل ومتمم بأحدث التعدیالت بالقانون ] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

  ).نصوص تنظیمیة وتشریعیة( - . سم 16; . إیض. : ص 224 -. 2008 ,الھدى للنشر والتوزیع
 9789961609965ك .م.د.ر

664/01-345-1, 664/02-345-1 

  نبیل , صقر  .8567
دار الھدى : الجزائر  -. أحمد لعور, نبیل صقر] / نص مطبوع[الدلیل العملي للمحامي في المواعید القانونیة 

  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم 24; . إیض. : ص 448 - .2008, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947260579ك .م.د.ر



688/01-347-1, 688/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8568
 255 -. 2008, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. نبیل صقر] / نص مطبوع[القانون المدني 

  ).والتشریعیةالنصوص التنظیمیة ( - . سم 16; . إیض. : ص
 9789961609958ك .م.د.ر

644/01-347-1, 644/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8569
دار الھدى للطباعة : الجزائر  -. قمراوي عزالدین, نبیل صقر] / نص مطبوع[قانون األسرة نصا وتطبیقا 

  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2008, والنشر والتوزیع
 9789947260630ك .م.د.ر

982/01-346-1, 982/02-346-1 

  نبیل , صقر  .8570
 -القانون البحري والنصوص التنظیمیة الخاصة بالمالحة البحریة ] : نص مطبوع. [القانون البحري نصا وتطبیقا

 24; . إیض. : ص 350 -. 2008, دار الھدى للنشر والتوزیع. : الجزائر - . نبیل صقر. / إجتھاد المحكمة العلیا
  .سم
 9789947260722ك .م.د.ر

146/01-343-1, 146/02-343-1 

  نبیل , صقر  .8571
, نبیل صقر/ التھریب والمخدرات وتبیض األموال في التشریع الجزائري ] : نص مطبوع[الجریمة المنظمة 
موسوعة ( - . سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2008, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. قمراوي عز الدین

  ).الفكر القانوني
 9789947260593ك .م.د.ر

661/01-345-1, 661/02-345-1 

  نبیل , صقر  .8572
. مكاري نزیھة, نبیل صقر] / نص مطبوع[الوسیط في القواعد اإلجرائیة والموضوعیة لإلثبات في المواد المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 286 -. 2009, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -
 9789947261217ك .م.د.ر

643/01-347-1, 643/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8573
دار الھدى للطباعة والنشر : الجزائر  - . نبیل صقر] / نص مطبوع[قضاء المحكمة العلیا في محكمة الجنایات 

  .سم 25; . إیض. : ص 624 -. 2008, والتوزیع
 9789947260647ك .م.د.ر

647/01-347-1, 647/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8574
, نبیل صقر. / النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالعمل] : نص مطبوع. [تشریعات العمل نصا وتطبیقا

  .سم 24; . إیض. : ص 430 -. 2009, دار الھدى للنشر والتوزیع. : الجزائر -. فراح دمحم الصالح
 9789947261149ك .م.د.ر



143/01-343-1, 143/02-343-1 

  نبیل , صقر  .8575
النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالجمارك والتھریب ] : نص مطبوع. [الجمارك والتھریب نصا وتطبیقا

, دار الھدى للنشر والتوزیع. : الجزائر - . نبیل صقر. / التھریب والجریمة الجمركیة - إجتھاد المحكمة العلیا  -
  .سم 24; . إیض. : ص 494 -. ت.د
 9789947261637ك .م.د.ر

144/01-343-1, 144/02-343-1 

  نبیل , صقر  .8576
مؤرخ في فبرایر سنة  09 -  08قانون رقم ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 592 -. 2008, دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع: الجزائر  -. نبیل صقر/  2008
 9789947260623ك .م.د.ر

633/01-347-1, 633/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8577
دار الھدى للطباعة والنشر : الجزائر  -. نبیل صقر] / نص مطبوع[قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  ).النصوص التنظیمیة والتشریعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2008, والتوزیع
 9789947260173ك .م.د.ر

649/01-347-1, 649/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8578
 - . نبیل صقر/ اإلجراءات اإلداریة ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 446 - . 2009, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر 
 9947261699ك .م.د.ر

708/01-347-1, 708/02-347-1 

  نبیل , صقر  .8579
 - الوقف  - الھبة  -البیع  -الوصیة : تصرفات المریض مرض الموت ] : نص مطبوع[موسوعة الفكر القانوني 

; . إیض. : ص 158 -. 2008, دار الھدى: الجزائر  - . نبیل صقر) / موسوعة الفكر القانوني...(اإلبراء -الكفالة 
  ).موسوعة الفكر القانوني( - . سم 24

 9789961609866ك .م.د.ر

1125/01-346-1, 1125/02-346-1 

  نبیل , .صقر  .8580
التشریع الخاص بإلزامیة التأمین على السیارات وقانون ] : نص مطبوع. [حوادث المرور نصا وفقھا وتطبیقا

دار . : الجزائر -. نبیل صقر. / قرارات المحكمة العلیا حول حوادث المرور - المرور والنصوص التنظیمیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2009, ر والتوزیعالھدى للطباعة والنش

 9789947261156ك .م.د.ر

153/01-343-1 

  صقر، نبیل   .8581
دار الھدى : الجزائر  - . نبیل صقر; حسین بوشینة] / نص مطبوع[الدلیل العملي للمحامي في المواد الجزائیة 



  ).سوعة الفكر القانونيمو( - . سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2008, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789947260166ك .م.د.ر

641/01-347-1, 641/02-347-1 

  صقر، نبیل   .8582
. : ص288 -. 2013, دار الھدى: عینن ملیلة  -. نبیل صقر] / نص مطبوع[الحیازة في قرارات المحكمة العلیا 

  .سم24; . إیض
 9789947265925ك .م.د.ر

958/01-347-1, 958/02-347-1 

  صقر، نبیل   .8583
 366 -. 2014, دار الھدى: الجزائر  - . نبیل صقر/ البناء والسكن والتعمیر ] : نص مطبوع[النشاط العقاري 

  ).سلسلة نصوص تنظیمیة وتشریعیة( - . سم 24; . إیض. : ص
 9789947266038ك .م.د.ر

1468/01-346-1, 1468/02-346-1 

  صقر، نبیل   .8584
: الجزائر  - . نبیل صقر] / نص مطبوع[المرافعة وتحریر العرائض : لمواد الجزائیةالدلیل العلمي للمحامي في ا

  .سم 24; . إیض. : ص 335 -. 2013, دار الھدى
 9789947260166ك .م.د.ر

968/01-347-1, 968/02-347-1 

  صقر، نبیل   .8585
نبیل ] / نص مطبوع[لعصمة غرفة األحوال الشخصیة الطالق وتوابع فك ا: اإلجتھاد القضائي للمحكمة العلیا

  .سم 24; . إیض. : ص 407 -. 2015, دار الھدى: الجزائر  - . صقر
 9789947266014ك .م.د.ر

1470/01-346-1, 1470/02-346-1 

  صقر، نبیل   .8586
دار : الجزائر  -. نبیل صقر] / نص مطبوع[التھریب والمخدرات والغش الضریبي : مبادئ اإلجتھاد القضائي

  .سم 24; . إیض. : ص 254 - . 2015, الھدى
 9789947266021ك .م.د.ر

969/01-347-1, 969/02-347-1 

  عادل عزام , سقف الحیط  .8587
ترجمة النصوص القانونیة المدنیة و التجاریة و الحكومیة و ] : نص مطبوع[الدلیل المعتمد للترجمة القانونیة 

عادل عزام /  The Reliable Guide To Legal Translation= الشرعیة من و إلى العربیة و اإلنجلیزیة 
  .سم 25; . إیض. : ص 621 -. 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط -. سقف الحیط

 9957164775ك .م.د.ر

144/01-340-1, 144/02-340-1 

  سقف الحیط، عادل عزام   .8588
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. عادل عزام سقف الحیط/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[حصانة المحامي 



  .سم25; . إیض. : ص287 -. 2015, التوزیع
 9789957168759ك .م.د.ر - . 269-287? -?.??????

986/01-347-1, 986/02-347-1 

  خمیس , طعم هللا  .8589
, مركز النشر الجامعي: س تون -. خمیس طعم هللا] / نص مطبوع[مناھج البحث وأدواتھ في العلوم اإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 247 -. 2004
مناھج البحث =  978997337د .م.د.ر -. 9973372018ك .م.د.ر -. 239-241: ? ? : ???????????? 

 وأدواتھ في العلوم اإلجتماعیة

1/01-001.4-1 

  جرجس یوسف , طعمھ  .8590
. : لبنان -. جرجس یوسف طعمھ/ دراسة مقارنة ] : وعنص مطب[مكانة الركن المعنوي في الجرائم اإلقتصادیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2005, المؤسسة الحدیثة للكتاب
???????????? : ?- ? :.399 - 409 

345/01-345-1, 345/02-345-1 

  سعید أحمد , شعلھ  .8591
تي قررتھا الدوائر الجنائیة بمحكمة مجموعة القواعد القانونیة ال] : نص مطبوع[قضاء النقض في األدلة الجنائیة 

 -اإلستجواب  -المعاینة  -القرائن  - الشھود  -الخبرة  - التسجیل  - اإلعتراف  -تساند األدلة  - اإلثبات : النقض في
 1018 -. 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . سعید أحمد شعلھ/ الجزء األول ...: اإلستعراف - اإلستدالل 

 ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص

328.1/01-345-1 

  سعید أحمد , شعلھ  .8592
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا الدوائر الجنائیة بمحكمة ] : نص مطبوع[قضاء النقض في األدلة الجنائیة 

 -اإلستجواب  -المعاینة  -القرائن  - الشھود  -الخبرة  - التسجیل  - اإلعتراف  -تساند األدلة  - في اإلثبات : النقض
; . إیض. : ص 1904 -. 2004, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. سعید أحمد شعلھ/ الجزء الثاني ..: اإلستدالل

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24
 9770311839ك .م.د.ر

328.2/01-345-1 

  سعید أحمد , شعلھ  .8593
مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في ] : نص مطبوع[قضاء النقض التجاري في اإلفالس 
). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. سعید أحمد شعلھ/  1997- 1931اإلفالس خالل سبعة و ستین عاما 

 .سم24; . ص 180 -

347/01-347-1, 347/02-347-1 

  دمحم فایق , زغلول  .8594
دمحم فایق ] / نص مطبوع[انون العقوبات و قانون اإلجراءات الجنائیة غسیل األموال و قضایا أمن الدولة في ق

  .سم 24; . إیض. : ص 782 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. زغلول
 9773501813ك .م.د.ر -. 774- 461: ? - ?: ??????? 

629/01-345-1, 629/02-345-1 



8595.  Ouabri , Farid  
étude du droit objectif et des droits subjectifs [Texte imprimé] : à la lumière de la 
législation algérienne / Farid Ouabri. - alger : Office des publication universitaires, 
2017. - 407 P. : ILL ; 24 Cm. 
ISBN 9789961019672 

340.2 Oua/01, 340.2 Oua/02 

  شعالن ، عمر   .8596
: الجزائر  -المدیة  - . عمر شعالن; رضا رابعي] / نص مطبوع[ني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة النظام القانو

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 95 - . 2022/2021, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .81 - 91  
 2022/2021) : جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-123/01 

  عبد المجید , زعالني  .8597
نماذج عن األعمال الموجھة، نماذج عن أسئلة : النظریة العامة للقانون ] : نص مطبوع[المدخل لدراسة القانون 

. : ص 195 -. 2010, النشر و التوزیعدار ھومة للطباعة و : الجزائر  - . عبد المجید زعالني/ اإلختبارات 
  .سم 24; . إیض

 9789961651315ك .م.د.ر -. 188 - 123.: ? - ? : ???????

171/01-340-1, 171/02-340-1 

  كمال , زغوم  .8598
. 2004, دار العلوم للنشر: الجزائر  -. كمال زغوم/ العرف - المعاھدات ] : نص مطبوع[مصادر القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض . :ص 232 -
 9951805585ك .م.د.ر -. 30 2 - 186. : ? ?: ??????? .

120/01-341-1, 120/02-341-1 

  شعوان ، سمیر   .8599
. : المدیة -. سمیر شعوان; بلعباس نجاوي] / نص مطبوع[الغش الجبائي وآثاره المالیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 78 - . 2020/2019, )دیةجامعة الم(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-414/01, M. 343-414/02 

  سغوان، عاشور   .8600
عاشور ] / نص مطبوع[ 2016الدستوري لسنة  تطور عالقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل

; . و 50 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: الجزائر  -. سغوان
  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21
 .???????????? :? . - ? :.53 - 54.  

 2019/2018: كلیة الحقوق : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-354/01, M. 343-354/02 



  سعود، یحي یاسین   .8601
المركز القومي : القاھرة  - . یحي یاسین سعود] / نص مطبوع[حقوق االنسان بین سیادة الدولة و الحمایة المدنیة 

  .سم25; . إیض: ص 355 -. 2016, لإلصدارات القانونیة
 9789777611572ك .م.د.ر - . 329-346? -?.??????

1110/01-341-1, 1110/02-341-1 

  سعوداوي ، فتیحة   .8602
. فتیحة سعوداوي; نجیبة بشیشي] / نص مطبوع. [آلیات تحصیل الضرائب في ظل اإلصالحات الجبائیة الجدیدة

قرص . + سم 21× سم  31; . و 49 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة:  إدارة ومالیة: ماستر 

M. 343-62/01 

  سعوداوي، رقیة   .8603
كلیة : المدیة الجزائر  -. ھند سعیداني, رقیة سعوداوي] / نص مطبوع[نظام الفترة األمنیة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و42 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :?.- ?.43-44.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-223/01 

  سعودي ، جمال   .8604
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . جمال سعودي; العید میسوم] / نص مطبوع[الدیوان المركزي لقمع الفساد 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 52 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(یاسیة الس
 ???????????? :? .- ? : .47 - 50  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-406/01, M. 343-406/02 

  دمحم العربي , سعودي  .8605
دمحم العربي /  1962 - 1516البلدیة  -الوالیة ] : نص مطبوع[سسات المركزیة و المحلیة في الجزائر المؤ

  .سم24; . إیض. : ص 310 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. سعودي
 2094509961ك .م.د.ر - .  303 -289.: ? - . ?: ???????????? . 

181/01-342-1, 181/02-342-1 

  دمحم توفیق , سعودي  .8606
. : القاھرة -. 1.ط -. دمحم توفیق سعودي] / نص مطبوع. [التلوث البحري ومدى مسؤولیة صاحب السفینة عنھ

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2001, دار األمین
 330279977×ك .م.د.ر - . 172 - 167:? -? : ???????????? 

14/01-343-1, 14/02-343-1 

  دمحم توفیق  ,سعودي  .8607
دمحم ] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة و الجنائیة ألعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة عن أعمال الشركة 



  .سم 24; . ص 108 -. 2002, دار األمین للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 1.ط -. توفیق سعودي
 977279327×ك .م.د.ر - . 106 - 103.: ? -? : ????????????

95/01-345-1, 95/02-345-1 

  دمحم توفیق , سعودي  .8608
 -. دمحم توفیق سعودي] / نص مطبوع. [بطاقات اإلئتمان و األسس القانونیة للعالقات الناشئة عن إستخدامھا

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2002, دار األمین للطباعة. : القاھرة
 9772793296ك .م.د.ر - . 140 - 135. : ? -? : ???????????? 

50/01-346-1 

  دمحم عبد الغني , سعودي  .8609
محسن , دمحم عبد الغني سعودي] / نص مطبوع[كتابة البحوث العلمیة ورسائل الدبلوم والماجستیر و الدكتوراه 

  .سم 24; . إیض. : ص 115 -. 2007, مكتبة األنجلو المصریة) : م.د( -. أحمد الحضیري
 97710998ك .م.د.ر -. 99-117. :? - ?: ??????? 

72/01-001.4-1 

8610.  Ouattara, Aboudramane  
La preuve électronique [Texte imprimé] : étude de droit comparé Afrique, Europe, 
Canada Vol. II / Aboudramane Ouattara, Préf. Jacques Mestre. - Marseille : Presses 
Universitaires d'Aix- Marsielle, 2011. - 221 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Horizons juridiques 
Africains). 
Bibliographie: P - P.: 207 - 214. Index: P - P.: 215 - 216. - ISBN 978271407594 

04/0031361, 04/0031362 

  سعاد ، بوعیشاوي   .8611
] / نص مطبوع[ 247- 15ئاسي إمتیازات المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الر

. و 51 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. بوعیشاوي سعاد; بابا الجوھر
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض: 

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-411/01, M. 343-411/02 

  سعاد ، زواوي   .8612
كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس : المدیة  -. زواوي سعاد] / نص مطبوع[دعوى وقف تنفیذ القرار اإلداري 

  .قرص مظغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 121 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .113 - 118  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -رماست

M. 343-198/01, M. 343-198/02 

  سعاد ، قدید   .8613
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. قدید سعاد; لشرف دلیلة] / نص مطبوع. [طرق سیر المرفق العام

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 48 - . 2013/2012, )الحقوق
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 



M. 343-48/01 

  سعاد، صادوق   .8614
 -. صادوق سعاد; زھراوي زھرة] / نص مطبوع[مبدأ الشرعیة كضمانة لتأدیب الموظف في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و171 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ??????? : ? -  ? :150 - 158  ???????????? : ? -  ? :160 - 171  
 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-110/01, M. 343-110/02 

  سعاد، قدید   .8615
جامعة  . :المدیة  -. قدید سعاد; بوزینة سعاد] / نص مطبوع. [الحصانة البرلمانیة في الدستور الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 78 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .71 - 73  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-154/01, M. 343-154/02 

  سعادي ، دمحم   .8616
دمحم . / المالحظات حول معاھدات فیینا لقانون المعاھداتبعض ] : نص مطبوع[القانون الدولي للمعاھدات 

  .سم 24; . إیض. : ص 339 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. سعادي
 9789776410091ك .م.د.ر - .  326 - 307: ?  -? : ???????????? 

941/01-341-1, 941/02-341-1 

  سعادي ، دمحم   .8617
اإلسكندریة  -. دمحم سعادي/ دراسة تأصیلیة حول مفھوم القانون الدولي العام ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2016, دار الجامعة الجدیدة: 
 978977729221ك .م.د.ر -. 305-326.: ?-.?: ????????????

1126/01-341-1, 1126/02-341-1 

  دمحم , سعادي  .8618
 96 -. 2002, دار ریحانة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. 01.ط -. دمحم سعادي] / ص مطبوعن[حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9961822374ك .م.د.ر - . 92 - 90. : ? ? : ???????????? .

101/01-341-1, 101/02-341-1 

  دمحم , سعادي  .8619
دار : الجزائر  - . 1.ط - . دمحم سعادي) / نموذجا( منظمة األمم المتحدة] : نص مطبوع[قانون المنظمات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2008, الخلدونیة
 9789961522905ك .م.د.ر -. 292-297: ?-?: ???????????? 

470/01-341-1, 470/02-341-1 

  دمحم , سعادي  .8620
. ص 304 -. 2008, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط -. دمحم سعادي] / نص مطبوع[مفھوم القانون الدولي العام 



  .سم 24; . إیض: 
 9789961522912ك .م.د.ر -. 278-295: ? -?: ???????????? 

473/01-341-1, 473/02-341-1 

  دمحم , سعادي  .8621
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. دمحم سعادي] / نص مطبوع[سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 340 -. 2010, الجدیدة
 9789773286337ك .م.د.ر -. 329 -  321. : ?: ????????????

706/01-341-1, 706/02-341-1 

  ربیعة , سعادي  .8622
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. ربیعة سعادي] / نص مطبوع[آلیات المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الحرب 

  .سم 30; . و 155 - .2010-2011, فارس
?????? :??? ???? ???  
 2010- 2011) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتوریحیى فارس : قانون دولي : ماجستیر 

T. 341-14/05, T. 341-14/01 

  سعادي، دمحم   .8623
دار  :اإلسكندریة  -. دمحم سعادي] / نص مطبوع[المسوؤلیة الدولیة للدولة في ضوء التشریع والقضاء الدولیین 

  .سم 24; . إیض. : ص 202 -. 2013, الجامعة الجدیدة
 9789773289292ك .م.د.ر - . 194 - 191.: ? -. ?: ????????????

937/01-341-1, 937/02-341-1 

  سعادي، دمحم   .8624
, دیدةدار الجامعة الج: االسكندریة  -. دمحم سعادي] / نص مطبوع[التدخل اإلنساني في ظل النظام الدولي الجدید 

  .سم25; . إیض: ص 499 -. 2016
 9789777291736ك .م.د.ر - . 445-488? -?.??????

1113/01-341-1, 1113/02-341-1 

  دمحم مرعي , صعب  .8625
. ص 717 -. 2007, منشورات زین الحقوقیة. : بیروت - . دمحم مرعي صعب] / نص مطبوع[جرائم المخدرات 

  .سم 24; . إیض: 
 ??????? : ? - ? :.401 - 706 

287/01-345-1, 287/02-345-1 

  دمحم مرعي , صعب  .8626
مجموعة األحكام الصادرة من الھیئة العامة : دراسة مقارنة: الجزء الثاني ] : : نص مطبوع[مخاصمة القضاة 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . دمحم مرعي صعب/  2003حتى نھایة  1983لمحكمة التمییز منذ عام 
 .سم24; . ص 368 -. 2005

301.2/01-347-1 



  دمحم مرعي , صعب  .8627
: بیروت  -. 01.ط -. دمحم مرعي صعب/ دراسة مقارنة : الجزء األول ] : : نص مطبوع[مخاصمة القضاة 

 .سم 24; . ص 368 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة

301.1/01-347-1 

  دمحم مرعي , صعب  .8628
المؤسسة : بیروت  -. 1.ط - . دمحم مرعي صعب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ العرض الفعلي واإلیداع

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2010, الحدیثة للكتاب
 9789953559094ك .م.د.ر - . 338 - 207: ?  - ? : ???????  340 - 339: ?  -? : ???????????? 

1072/01-346-1, 1072/02-346-1 

  عاصم شكیب , صعب  .8629
: بیروت  -. 1.ط -. عاصم شكیب صعب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الن الحكم الجزائي نظریا و عملیا بط

  .سم 24; غالف ملون . : ص 728 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة
 ???????????? :?-? :681-696 

436/01-347-1, 436/02-347-1 

  عاصم شكیب , صعب  .8630
 -. عاصم شكیب صعب] / نص مطبوع[ات الجزائیة في ضوء اإلجتھاد القضائي القواعد العامة في المحاكم

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9789953524702ك .م.د.ر - . 290 - 285: ?  -? : ???????????? 

687/01-347-1, 687/02-347-1 

  شعبان ، كریم   .8631
جامعة . : المدیة -. كریم شعبان; سیف الدین بلقاسمي] / نص مطبوع[ئي في الجریمة المعلوماتیة التحقیق الجنا
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 78 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 

 ????????????:? .- ? : .73 - 75  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-14/01, M. 345-14/02 

  شعبان ، عبد الحسین   .8632
 Islam and= المشترك اإلنساني للثقافات والحضارات المختلفة ] : نص مطبوع[اإلسالم وحقوق اإلنسان 

human rights  /بیسان للنشر والتوزیع: المركز الثقافي العراقي : بیروت  -. 2.ط - . عبد الحسین شعبان ,
  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2014

 9786144179840ك .م.د.ر -. 183 - 117. : ? -. ?: ??????? 

1050/01-341-1, 1050/02-341-1 

  دمحمعطا هللا , شعبان  .8633
مركز اإلسكندریة : القاھرة  -. 1. ط - . دمحمعطا هللا شعبان] / نص مطبوع[حریة اإلعالم في القانون الدولي 

  .سم24; . إیض: . ص328 -. 2007, للكتاب
 9773881156ك .م.د.ر -. 271-325: ?-?: ???????  253-270: ? -?: ???????????? 

351/01-341-1, 351/02-341-1 



  شعبان، حسام أسامة   .8634
نحو نھایة منھج التنازع ] : نص مطبوع[التنازع الكوني للقوانین في القانون الدولي الخاص ما بعد الحداثة 

; . إیض. : ص115 -. 2016, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . ھشام صادق; أسامة شعبان حسام/ السافیني 
  .سم24

 9789777292069ك .م.د.ر - . 109-112? -?.??????

1138/01-341-1, 1138/02-341-1 

  شعبان، فتیحة   .8635
كلیة الحقوق . : المدیة -. خدیجة بلطرش, فتیحة شعبان] / نص مطبوع[أحكام الواقف في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 71 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.62 - 66.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-536/01, M. 346-536/02 

  طعباش ، أمین   .8636
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  - . 1.ط -. أمین طعباش] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للمعامالت اإللكترونیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 244 -. 2015, القانونیة
 9777531139ك .م.د.ر - . 237. : ?: ???????????? 

1028/01-345-1, 1028/02-345-1 

  إبراھیم  سعد ، نبیل  .8637
دار : اإلسكندریة  - . نبیل إبراھیم سعد/ نظریة الحق  -نظریة القانون ] : نص مطبوع[المبادئ العامة للقانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2013, الجامعة الجدیدة

186/01-340-1, 186/02-340-1 

  عمر , سعد ا   .8638
les biens protégés , الجزار  - . عمر سعد ا / الممتلكات المحمیة ] : ص مطبوعن[القانون الدولي اإلنساني

  .سم 22; . إیض. : ص  189 -. 2008, دیوان المطبوعات الجامعیة: 
  789961011904ك .م.د.ر

 les biens protégés: محتوي في 

528/01-341-1, 528/02-341-1 

  سعد هللا ،عمر   .8639
, دیوان المطبوعات الجامعیة: بن عكنون  -. عمر سعد هللا/ ] نص مطبوع[الوجیز في حل النزاعات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص187 -. 2012
 9789961016008ك .م.د.ر - .  184 - 183. : ?. ?: ??????????? 

1093/01-341-1, 1093/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8640
 -. عمر سعد هللا/  Lexique En Droit International] = نص مطبوع[معجم في القانون الدولي المعاصر 

  .سم 30; . إیض. : ص 479 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9961008391ك .م.د.ر - . ???? ???????

D. 443-20/14, D. 443-20/15 



  عمر , سعد هللا  .8641
. : ص 422 -. 2007, عةدار ھومة للطبا: الجزائر  - . عمر سعد هللا] / نص مطبوع[قانون التجارة الدولیة 

  .سم 23; . إیض
 9789961651384ك .م.د.ر - .  409 - 396.: ? - . ?: ????????????.

529/01-341-1, 529/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8642
: الجزائر  - . عمر سعد هللا/ العالقة و المستجدات القانونیة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب 

  .سم 22; . إیض. : ص 245 -. 1993, ت الجامعیةدیوان المطبوعا
 ???????????? : ?- ? : .227 - 237 

7/01-341-1, 7/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8643
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. أحمد بن ناصر; عمر سعد هللا] / نص مطبوع[قانون المجتمع الدولي المعاصر 

  .سم22; . إیض. : ص 326 -. 2000, .الجامعیة
 048509961×ك .م.د.ر - . 311-317: ? - ?: ???????????? .

71/01-341-1, 71/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8644
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. 02.ط - . عمر سعد هللا] / نص مطبوع[دراسات في القانون الدولي المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2004, الجامعیة
 9961007077ك .م.د.ر -. 

107/01-341-1, 107/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8645
 introduction au droit international des] = نص مطبوع[مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

droit de lèhomme  /ص 316 -. 2006, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 1. ط - . عمر سعد هللا : .
  .مس24; . إیض

 9961006194ك .م.د.ر -. 310- 305: ?- ?: ????????????  303- 257: ?- ?: ??????? 

310/01-341-1, 310/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8646
عمر سعد /  droit de l'homme et droit des peuples] = نص مطبوع[حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب 

  .سم24; . إیض. : ص 400 -. 2005 ,دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . هللا
 9789961009000ك .م.د.ر -. 329-367: ? -?: ???????  371-389: ? -?: ???????????? 

312/01-341-1, 312/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8647
, ھومةدار : الجزائر  - . عمر سعد هللا] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني و ااإلحتالل الفرنسي للجزائر 

  .سم24; . إیض. : ص402 -. 2007
 9789961651506ك .م.د.ر

358/01-341-1, 358/02-341-1 



  عمر , سعد هللا  .8648
 238 -. 2005, دیوان المطبوعات الجزائریة: الجزائر  - . عمر سعد هللا] / نص مطبوع[حل النزاعات الدولیة 

  .سم22; . إیض. : ص
 9947008754ك .م.د.ر

454/01-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8649
 - . 2007, دار ھومھ: الجزائر  -. 1.ط - . عمر سعد هللا/ النظریة و التطبیق ] : نص مطبوع[الحدود الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 388
 9789961650806ك .م.د.ر

477/01-341-1, 477/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8650
 - . 2002, مجد الوي: عمان  -. 1.ط -. عمر سعد هللا/ وآراء وثائق ] : نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 448
 9975020951ك .م.د.ر - . 442 - 439: ?  -? : ???????????? 

630/01-341-1, 630/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8651
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . عمر سعد هللا/ الجزء األول ] : نص مطبوع[المطول في القانون الدولي للحدود 

  .سم 22; . إیض. : ص 339 -. 2010, الجامعیة
 9789961012949ك .م.د.ر

638.1/01-341-1, 638.1/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8652
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . عمر سعد هللا/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[المطول في القانون الدولي للحدود 

  .سم 22; . إیض. : ص 184 -. 2010, الجامعیة
 9789961012963ك .م.د.ر

638.3/01-341-1, 638.3/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8653
اآللیات  -صیغ عقود األعمال المتداولة  - األسس والمداخل النظریة ] : نص مطبوع[القانون الدولي لألعمال 

; . إیض. : ص351 -. 2010, ة للطباعة والنشر والتوزیعدار ھوم: الجزائر  -. عمر سعد هللا/ الوطنیة والدولیة 
  .سم23

 9789961654088ك .م.د.ر - . 335 - 331: ?  -? : ????????????  330 -  293: ?  -? : ????? 

658/01-341-1, 658/02-341-1 

  عمر , سعد هللا  .8654
, دار ھومة: الجزائر  - . سعد هللا عمر/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[آلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 422 -. 2011
 9789961655306ك .م.د.ر -. 416 - 405.: ?- . ?: ???????

704.2/01-341-1, 704.2/02-341-1 



  عمر إسماعیل ,سعد هللا  .8655
: الجزائر  -. هللا عمر إسماعیل سعد/ دراسة في النظریة و التطبیق ] : نص مطبوع[القانون الدولي للتنمیة 

  .سم24; . ص284 -. 1990, المؤسسة الوطنیة للكتاب
???????????? :?.271-?.278 

1-341-1231/01 

  سعد هللا، عمر   .8656
. عمر سعد هللا: / الجزءالثاني :مصادر القانون الدولي للحدود ] : نص مطبوع[المطول في القانون الدولي للحدود 

  .سم 22; . إیض. : ص 259 -. 2010, ات الجامعیةدیوان المطبوع: الجزائر  -
 9789961012949ك .م.د.ر

638.2/01-341-1, 638.2/02-341-1 

  سعد هللا، عمر   .8657
] / نص مطبوع[عمر سعد هللا / تكوین القانون الدولي للحدود : الجزءالرابع : المطول في القانون الدولي للحدود 

  .سم 22; . إیض. : ص 205 -. 2010, لمطبوعات الجامعیةدیوان ا: الجزائر  - . عمر سعد هللا
 9789961012963ك .م.د.ر

638.4/01-341-1, 638.4/02-341-1 

  سعد هللا، عمر   .8658
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. أحمد بن ناصر, عمر سعد هللا] / نص مطبوع[قانون المجتمع الدولي المعاصر 

  .سم 24 ;. إیض. : ص 343 -. 2013, الجامعیة
 9789961004852ك .م.د.ر

231/01-341-1, 231/02-341-1 

  سعد هللا،عمر   .8659
, دارھومھ: الجزائر  -. عمر سعد هللا] / نص مطبوع[القانون الدولي اإلنساني واإلحتالل الفرنسي للججزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 402 -. 2007
 9789961651506ك .م.د.ر - . 365-402.: ?-.?: ????? 

1095/01-341-1, 1095/02-341-1 

  سعد سعود، إیمان   .8660
إیمان ; إیمان مقاتلي] / نص مطبوع[دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة المرأة أثناء النزاعات المسلحة 

 ×.سم 21; . و 102 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : المدیة  -. سعد سعود
  .قرص مضغوط. + سم30

???????????? :? .-? :.90 - 96.  
 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-116/01, M. 341-116/02 

  محمود , سعد عبد المجید  .8661
وأراء الفقھ ضوابط وأحكام ممارسة مھنة المحاماة وفقا ألحكام قانون المحاماة وتعدیالتھ والقوانین المتصلة بھ 

 - . 2009, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. محمود سعد عبد المجید] / نص مطبوع[وقضاء المحاكم 
  .سم 25; . إیض. : ص 314

 9774380496ك .م.د.ر - . 311 - 310: ?  -? : ???????????? 



655/01-347-1, 655/02-347-1 

  سعد عبد الجبار، سوسن   .8662
تاریخ إشتغال  -تطویر عمل المراة : راسة مقارنة ] : نص مطبوع[عاملة على المستوى الدولي حمایة المرأة ال

 134 -. 2015, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. سوسن سعد عبد الجبار/ المرأة في الصناعة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9789779610360ك .م.د.ر -. 130 -125.:?-.?: ????????????

1100/01-341-1, 1100/02-341-1 

  أنطوان , سعد  .8663
دراسة ] : نص مطبوع[موقع رئیس الجمھوریة و دوره في النظام السیاسي البناني قبل و بعد اتفاق الطائف 

; . إیض. : ص 615 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . 01.ط - . خالد قباني, أنطوان سعد/ مقارنة 
  .سم 25

???? ???????? :? .-  ? :.587 - 615 . 

367/01-342-1, 367/02-342-1 

  نبیل ، ابراھیم , سعد  .8664
, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . نبیل ، ابراھیم سعد; منصور دمحم حسین] / نص مطبوع. [أحكام اإللتزام

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 492 -. 2002

218/01-346-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8665
بمناسبة مرور مائتي سنة على التقنین المدني الفرنسي ] : نص مطبوع[التطورفي ظل الثبات في مصادراإللتزام 

 .سم24; . ص 62 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. نبیل إبراھیم سعد/ 

369/01-346-1, 369/02-346-1 

  راھیم نبیل إب, سعد  .8666
نبیل / حقوق اإلمتیاز  -الرھن الحیازي  - حق اإلختصاص  -الرھن الرسمي ] : نص مطبوع[التأمینات العینیة 

 .سم24; . ص286 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. إبراھیم سعد

770/01-346-1, 770/02-346-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8667
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. نبیل إبراھیم سعد/ مصادر اإللتزام ] : وعنص مطب[النظریة العامة لإللتزام 

 .سم24; غالف ملون . : ص562 -. 2004, الجدیدة

450.1/01-346-1, 450.1/02-346-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8668
الجامعة  دار: القاھرة  -. نبیل إبراھیم سعد/ مصادرھا  - أحكامھا ] : نص مطبوع[الحقوق العینیةاألصلیة 

  .سم 25; مجلد . : ص 471 -. 2006, الجدیدة
 0176328977ك .م.د.ر

786/01-346-1, 786/02-346-1 



  نبیل إبراھیم , سعد  .8669
حقوق  - الرھن الحیازي  -حق اإلختصاص  -الرھن الرسمي ] : نص مطبوع[التأمینات العینیة و الشخصیة 

; غالف ملون . : ص 455 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: سكندریة اإل -. نبیل إبراھیم سعد/ الكفالة  -اإلمتیاز 
 .سم24

674/01-346-1, 674/02-346-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8670
 -. نبیل إبراھیم سعد] / نص مطبوع. [العقود المسماة اإلیجار في القانون المدني وقوانین إیجار األماكن

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص433 -. 2003, منشأة المعارف. : اإلسكندریة
 9770310913ك .م.د.ر

227/01-346-1, 227/02-346-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8671
بیروت  -. دمحم حسن قاسم, نبیل إبراھیم سعد/ نظریة الحق  -القاعدة القانونیة ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 282 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: 

64/01-340-1, 64/02-340-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8672
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. نبیل إبراھیم سعد/ نظریة الحق ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2006

87/01-340-1, 87/02-340-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8673
: في نطاق قانون اإللتزام ، في نطاق قانون األموال] : نص مطبوع[نات غیر المسماة في القانون الخاص الضما

. : ص 314 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. 3.ط  -. نبیل إبراھیم سعد/ دراسة مقارنة 
  .سم 24; . إیض

 3216398977ك .م.د.ر - . 298 - 289.: ? -? : ???????????? 

100/01-340-1, 100/02-340-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8674
دراسة للقواعد الموضوعیة ] : نص مطبوع) [في القانون الفرنسي(مالمح حمایة المستھلك في مجال اإلئتمان 

; . إیض. : ص 122 -. 2008, دار الجامعة الجدیدةللنشر: اإلسكندریة  -. نبیل إبراھیم سعد/ والقواعد اإلجرائیة 
 .سم 24

1019/01-346-1 

  نبیل إبراھیم , سعد  .8675
, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط -. نبیل إبراھیم سعد] / نص مطبوع[الحقوق العینیة األصلیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 583 -. 2010
 7090401614978ك .م.د.ر

1109/01-346-1, 1109/02-346-1 

  م نبیل إبراھی, سعد  .8676
: بیروت  - . 1.ط - . دمحم حسن قاسم, نبیل إبراھیم سعد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مصادر الإللتزام 



  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144010662ك .م.د.ر

1179/01-346-1, 1179/02-346-1 

  محي دمحم , سعد  .8677
مكتبة . : اإلسكندریة -. محي دمحم سعد] / نص مطبوع. [ممول و اإلدارة الضریبیةاإلطار القانوني للعالقة بین ال

  ).مكتبة اإلشعاع القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 282 -. 1998, اإلشعاع الفنیة
 ???????????? :?- ? :269- 273 

24/01-343-1, 24/02-343-1 

  جورج , سعد  .8678
 -. 2004, مكتبة الجامعة: بیروت  -. جورج سعد] / نص مطبوع[اإلداریة  القانون اإلداري العام و المنازعات

  .سم 24; . إیض. : ص 540
. 

114/01-342-1, 114/02-342-1 

  جورج , سعد  .8679
 -. جورج سعد/ المنازعات اإلداریة : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[القانون اإلداري العام و المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط
 9786144011829ك .م.د.ر

447.2/01-342-1, 447.2/02-342-1 

  جورج , سعد  .8680
. جورج سعد/ القانون اإلداري العام : الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون اإلداري العام و المنازعات اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 455 -. 2011, الحلبي الحقوقیة منشورات: بیروت  - . 01.ط -
 7786144011829ك .م.د.ر

447.1/01-342-1, 447.1/02-342-1 

  عبد العزیز , سعد  .8681
الدیوان الوطني لألشغال : الجزائر  -. 2.ط -. عبد العزیز سعد] / نص مطبوع[الجرائم الواقعة على نظام األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2002, التربویة
 9961410211ك .م.د.ر -. 174.: ? -? : ????????????

161/01-345-1, 161/02-345-1 

  عبد العزیز , سعد  .8682
جریمة استعمال  -جریمة تزویر الوثائق ] : نص مطبوع[جرائم التزویر و خیانة األمانة و استعمال المزور 

, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. 3.ط -. عبد العزیز سعد.... / جریمة شھادة الزور - المزور 
  ).3; تبسیط القوانین ( - . سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2006

 9961669037ك .م.د.ر -. 193.: ? -.?: ???????????? 

524/01-345-1, 524/02-345-1 

  عبد العزیز , سعد  .8683
: الجزائر  -. 4.ط -. عبد العزیز سعد] / نص مطبوع........... [...جرائم اإلعتداء على األموال العامة و الخاصة 



  ).2; تبسیط القوانین ( - . سم 24; غالف ملون . : ص 260 -. 2007, دار ھومھ
 0902669961978ك .م.د.ر -. 249- 245:? - ?: ???????  251: ? -?: ???????????? 

592/01-345-1, 592/02-345-1 

  عبد العزیز , سعد  .8684
 -. عبد العزیز سعد... / شرح مبسط لقانون الحالة المدنیة ] : نص مطبوع[ام الحالة المدنیة في الجزائر نظ
  .سم24; غالف ملون . : ص 389 -. 1995, دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع: الجزائر  -. 02.ط
 500669961ك .م.د.ر

635/01-346-1, 635/02-346-1 

  عبد العزیز , سعد  .8685
الدیوان الوطني : الجزائر  -. 1.ط - . عبد العزیز سعد] / نص مطبوع[ول اإلجراءات أمام محكمة الجنایات أص

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2002, لألشغال التربویة
 9961410157ك .م.د.ر -.  181. : ?: ???????????? 

196/01-347-1, 196/02-347-1 

  عبد العزیز , سعد  .8686
: الجزائر  -. 1.ط -. عبد العزیز سعد] / نص مطبوع[لدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة شروط ممارسة ا

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2002, دیوان الوطني لألشغال التربویة
 996141022xك .م.د.ر - .  236.: ?: ???????????? 

208/01-347-1, 208/02-347-1 

  عبد العزیز , سعد  .8687
: الجزائر  - . 3.ط -. عبد العزیز سعد] / نص مطبوع[الطعن في األحكام و القرارات القضائیة  طرق و إجراءات

  ).تبسیط القوانین( - . سم22; غالف ملون . : ص 196 -. 2006, دار ھومة
 1971669961ك .م.د.ر

478/01-347-1, 478/02-347-1 

  عبد العزیز , سعد  .8688
..... القیود الواردة علیھا - مبدأحریة المتابعة الجنحیة : العقوبة الجنحیةإجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات 

غالف ملون . : ص 192 -. 2008, دار ھومھ: الجزائر  - . 3.ط -. عبد العزیز سعد] / نص مطبوع............. [
  ).4; تبسیط القوانین ( -. سم 24; 

 2995669961978ك .م.د.ر -. 3: ? -?: ???????????? 

539/01-347-1, 539/02-347-1 

  عبد العزیز , سعد  .8689
اإلدخال والتدخل  -حول الیمین كوسیلة إثبات الخبرة ] : نص مطبوع[أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة 

 24; غالف ملون . : ص 136 - . 2008, دار ھومھ: الجزائر  -. 1.ط -. عبد العزیز سعد....... / في الخصام 
  ).6; یط القوانین تبس( - . سم

 5230659961978ك .م.د.ر -. 131: ? -?: ???????????? 

536/01-347-1, 536/02-347-1 



  عبد العزیز , سعد  .8690
ضباط وسجالت الحالة المدنیة للجزائریین : الجزء األول ] : نص مطبوع[نظام الحالة المدنیة في الجزائر 

. : ص 151 -. 2010, دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع: ائر الجز -. 03.ط -. عبد العزیز سعد/ واألجانب 
  .سم 24; . إیض

 9789961654347ك .م.د.ر

1119.1/01-346-1, 1119.1/02-346-1 

  عبد العزیز , سعد  .8691
 التشریعات التي تحكم نظام الحالة المدنیة الصادرة: الجزء الثالث] : نص مطبوع[نظام الحالة المدنیة في الجزائر 

 24; . إیض. : ص 290 -. 2011, دار ھومة: الجزائر  -. 3.ط - . عبد العزیز سعد/  1982 -  1882ما بین 
  .سم
 9789961654347ك .م.د.ر

1119.3/01-346-1, 1119.3/02-346-1 

  عبد العزیز , سعد  .8692
: والحاالت التي تطرأ علیھا وثائق الحالة المدنیة : الجزء الثاني] : نص مطبوع[نظام الحالة المدنیة في الجزائر 

 237 -. 2011, دار ھومة: الجزائر  -. 3.ط -. عبد العزیز سعد/ شھادة المیالد، شھادة الزواج، شھادة الوفاة 
  .سم 22; . إیض. : ص

 9789961655924ك .م.د.ر

1119.2/01-346-1, 1119.2/02-346-1 

  عبدو , سعد  .8693
قسم , عبدو سعد/ حول العالقة بین النظام السیاسي والنظام اإلنتخابي دراسة ] : نص مطبوع[النظم اإلنتخابیة 

منشورات الحلبي : بیروت  -. علي مقلد, الدراسات اإلنتخابیة و القانونیة في مركز بیروت لألبحاث و المعلومات
  .سم 24; . إیض. : ص350 -. 2005, الحقوقیة

. ???????????? :?. - ? : .337 -341. 

79/01-342-1, 79/02-342-1 

  سعد، نبیل إبراھیم   .8694
, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. 4.ط -. نبیل إبراھیم سعد/ عقد البیع ] : نص مطبوع[العقود المسماة 

  .سم 24; . إیض. : ص 460 -. 2010
????? : ?- ? :.444 - 445. 

1234/01-346-1, 1234/02-346-1 

  سعد، نبیل إبراھیم   .8695
 516 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. نبیل إبراھیم سعد] / نص مطبوع[أحكام اإللتزام و اإلثبات 

  .سم 24; . إیض. : ص
????????????: 

911/01-347-1, 911/02-347-1 

  سعد، نبیل ابراھیم   .8696
 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. نبیل ابراھیم سعد] / نص مطبوع[نظریة الحق : المدخل إلى القانون 

 .سم 23; . إیض. : ص 360



16/01-340-1, 16/02-340-1 

  سعد، محجوب حسن   .8697
, أكادمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض  -. محجوب حسن سعد] / نص مطبوع[الشرطة و منع الجریمة 

  .سم 24; . إیض. : ص 204 -. 2001
 9789960853499ك .م.د.ر -. 208 - 197.? ?: ?????  193 -191.: ? ? : ????????????

948/01-345-1, 948/02-345-1 

  سعد، عبد العزیز   .8698
مراحل  -حول أساس إنعقاد الخصومة ] : نص مطبوع[أبحاث تحلیلیة في قانون اإلجراءات المدنیة الجدید 

 -. عبد العزیز سعد... / سة الطلبات والمدفوعدرا - عوارض المحاكمة - شروط قبول الدعوى  -وأجراءات التبلیغ 
  .سم 24; . إبض. : ص 237 -. 2012, دار ھومة: الجزائر 

???????????? :? :237. 

532/01-347-1, 532/02-347-1 

  سعد، عبد العزیز   .8699
ة والمخففة الظروف المشدد: أھمھا] : نص مطبوع[أوضاع العقوبة الجزائیة األصلیة والحاالت التي تطرأ علیھا 

دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. عبد العزیز سعد... / تنفیذ العقوبة ووقف تنفیذھا -األعذار المخففة والمعفیة  -
  .سم 22; . إیض. : ص 127 -. 2017, والنشر والتوزیع

 9789931032403ك .م.د.ر - . 122 - 121.: ? -. ?: ????????????

1101/01-345-1, 1101/02-345-1 

  سعد، عبد العزیز   .8700
, دار ھومة: الجزائر  -. عبد العزیز سعد] / نص مطبوع[الجرائم األخالقیة في قانون العقوبات الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2015
 9789931031239ك .م.د.ر

1107/01-345-1, 1107/02-345-1 

  سعد، عبد العزیز   .8701
مراحل واجراءات ] : نص مطبوع[واألحكام القضائیة الوطنیة واألجنبیة حول إجراءات التبلیغ والتنفیذ للسندات 

دار ھومة للطباعة والنشر : الجزائر  -. عبد العزیز سعد.... / حجز أموال المدین -السندات التنفیذیة  - التبلیغ 
  .سم 23; . إیض. : ص 277 -. 2018, والتوزیع

 9789931031505ك .م.د.ر -. 271.: ? -. ?: ????????????

1019/01-347-1, 1019/02-347-1 

  سعد، عبد العزیز   .8702
جریمة تعاطي  -حول جریمة خیانة األمانة ] : نص مطبوع[دراسة وأبحاث تحلیلیة في قانون العقوبات الجزائري 

, زیعدار ھومة للطباعة والنشر والتو: الجزائر  -. عبد العزیز سعد/ جریمة إصدار شیك بدون رصید  - الرشوة 
  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2018

 9789931033110ك .م.د.ر

1112/01-345-1, 1112/02-345-1 



  سعد، عبد العزیز   .8703
, المؤسسة الوطنیة للكتاب: الجزائر  - . عبد العزیز سعد] / نص مطبوع[مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة 

 .سم21; . ص294 -. 1979

1-347-1041/01 

  صابر , یمةطع  .8704
الشروط الواجب توافرھا  - الدولة اإلسالمیة والسلطة الرئاسیة فیھا ] : نص مطبوع[الدولة والسلطة في اإلسالم 

مكتبة : القاھرة  -. 1.ط -. صابر طعیمة... / متى یجوز الخروج على رئیس الدولة  -فیمن یتولى رئاسة الدولة 
  .سم 24; . إیض. : ص599 -. 2005, مدبولي

 6504208977ك .م.د.ر

91/01-340-1, 91/02-340-1 

  زغدود ، علي   .8705
 251 -. 2011, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 4.ط - . علي زغدود] / نص مطبوع[المالیة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789961008195ك .م.د.ر - . 246 - 243. : ? -. ?: ???????????? 

234/01-343-1, 234/02-343-1 

  سعیود سھام   .8706
سعیود ; فلة بن خطار] / نص مطبوع[النظام القانوني للوكالة الوالئیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین 

  .سم 21×سم 30; . و 58 -. 2010/2011, ]ن.د. : [المدیة -. سھام
???????????  

 2010/2011) : حقوق كلیة ال( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-49/01, M. 346-49/02 

  سعدودي ، یوسف   .8707
كلیة الحقوق . : المدیة -. یوسف سعدودي] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة لحق اإلنسان في الرعایة اإلجتماعیة 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 641 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
????????????  :? .- ? : .590 - 624  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د دكتوراه  -

T. 341-134/01, T. 341-134/02 

  سعدودي، آمنة   .8708
لحقوق والعلوم كلیة ا: المدیة  - . مروة بن عیش, آمنة سعدودي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للصحفي 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 64 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
???????????? :? .-? :.63 - 64.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-93/01, M. 345-93/02 

  یوسف  سعدودي،  .8709
یوسف ] / نص مطبوع. [الحقوق اإلجتماعیة واإلقتصادیة للمرأة بین اآللیات الدولیة والخصوصیة اإلسالمیة

  .سم 30; . و199 -. 2015/2014, جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. سعدودي
 ???????????? :?- ? : .186 - 197 ?????? :???? ???? ???????  

 .2015/2014. : ایة- كلیة الحقوق-جامعة الدكتور یحیى فارس : لي القانون الدو: ماجستیر 



T. 341-53/01, T. 341-53/02 

  زعیمش، ریاض   .8710
دراسة فقھیة قانونیة مقارنة تبحث في نظام تأسیس ] : نص مطبوع[إجراءات تاسیس الحكم الجنائي في القانون 

 -. 2010, دار الھدى: الجزائر  -. ریاض زعیمش/ ھ الحكم الصادر عن محكمة الجنایات و إشكالیة الشرعیة فی
  .سم 24; . إیض. : ص 208

 9789947262993ك .م.د.ر -. 197-204.: ?-.?: ????????????

978/01-347-1, 978/02-347-1 

  عمر ,سعدهللا  .8711
دیوان : جزائر ال - . عمر سعدهللا] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العالقة والمستجدات القانونیة 

  .سم24; . ص245 -. 1994, المطبوعات الجامعیة
????????????:?.227-237?. 

1-341-1227/01 

  عمر إسماعیل ,سعدهللا  .8712
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. عمر إسماعیل سعدهللا] / نص مطبوع[مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  .سم24; . ص279 -. ت- د, الجامعیة
????????????:?.273-?.279 

1-341-1230/01 

  سلیم , سعداوي  .8713
, دار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط - . سلیم سعداوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عقود التجارة اإللكترونیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 184 -. 2008
 5302529961978ك .م.د.ر - . 180 - 179: ?  -? : ???????????? 

853/01-346-1, 853/02-346-1 

  سعداوي، أحمد   .8714
كمال ] / نص مطبوع[دراسة تقییمیة للرصید الوثائقي بمكتبة كلیة الحقوق بالجامعة المركزیة یحي فارس بالمدیة 

  .سم21×سم30; . و 91 -. 2011, ]ن.د: [المدیة  - . أحمد سعداوي; سعداوي
??????? ????????????  

 2011) : بوزریعة(ملحقة بني مسوس : المكتبات علم : لیسانس 

M. 340-01/01 

  سعداوي، دمحم   .8715
: المدیة  - . دمحم سعداوي; یوسف خمیلي] / نص مطبوع[دور الجبایة المحلیة في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة 

قرص . + مس30×.سم21; . و71 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط
 ????? :? .- ? :.01  - 2  ???????????? :? . - ? :.01  - 04  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-273/01, M. 343-273/02 

  سعداني، عمار   .8716
توریة الرقابة على دس - خطاب فخامة رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة في المجلس الشعبي الوطني 



... اإلعتراف بالحكومات اإلنتقالیة بین القانون  - الموارد البشریة أھداف وتحدیات  -القوانین النموذج الجزائري 
المجلس الشعبي : الجزائر  -]. و آخرون...[, نور الدین السد, بلقاسم منفوخ, عمار سعداني] / نص مطبوع[

 ).6و  5العدد; مجلة النائب : لنائب مجلة ا( -. سم 27; . إیض. : ص 296 -. 2005, الوطني

5.6/01 340-55- ع /P 

  سعدي ، زھیر   .8717
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. زھیر سعدي] / نص مطبوع[الملكیة العقاریة كوسیلة لدعم اإلئتمان 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 76 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
?????????? ?? :? .- ? : .66 - 72  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-587/01, M. 346-587/02 

  سعید ،آبة بومراح   .8718
. بومراح سعیدآبة ; خدیجة إبراھیم دمحم] / نص مطبوع[إیجار المحالت السكنیة التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة 

  .سم21×سم30; . و 68 -. 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -
????????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-98/01, M. 346-98/02 

  دمحم , سعید نمور  .8719
التدخل في  - تعدد الجرائم  - رة اإلجرامیة دراسة في الخطو] : نص مطبوع[دراسات في فقھ القانون الجنائي 

. 1.ط -. دمحم سعید نمور... / الظروف المخففة للعقوبة -وقف التنفیذ  -إعادة اإلعتبار  -إعادة المحاكمة  -الجریمة 
 .سم 24; . إیض. : ص 592 -. 2004, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -

188/01-345-1, 188/02-345-1 

  دمحم , سعید نمور  .8720
دمحم سعید / الجرائم الواقعة على األموال : الجزء الثاني: القسم الخاص] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

; . ص 413 -. 2002, دار الثقافة للنشر والتوزیع: الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع : عمان  - . 1.ط - . نمور
  ).443; المكتبة القانونیة ( - . سم 24

 ???????????? : ?- ? :.400 - 403. 

187.2/01-345-1, 187.2/02-345-1 

  دمحم , سعید نمور  .8721
. 01.ط -. دمحم سعید نمور/ شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة ] : نص مطبوع[أصول اإلجراءات الجزائیة 

  .مس24; . إیض. : ص 702 - . 2005, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -
 9957160575ك .م.د.ر - .  674 - 667.: ? -. ?: ???????????? 

268/01-347-1, 268/02-347-1 

  دمحم , سعید نمور  .8722
دمحم سعید / الجرائم الواقعة على األشخاص : الجزء األول: القسم الخاص ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات 

. : ص 375 -. 2002, دار الثقافة للنشر والتوزیع: نشر و التوزیع الدار العلمیة الدولیة لل: عمان  - . 1.ط - . نمور
  ).444; المكتبة القانونیة ( -. سم 24; . إیض

 ???????????? : ?- ? :.362 - 366. 



187.1/01-345-1, 187.1/02-345-1 

  دمحم دمحم , سعید الصاحي  .8723
نص [دي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة محاكمة األحداث الجانحین وفقا ألحكام قانون األحداث اإلتحا

بعض قوانین األحداث في الدول العربیة  -دراسة مقارنة بقوانین األحداث في تشریعات الدول العربیة ] : مطبوع
مكتبة الفالح للنشر : الكویت  -. 1.ط - . دمحم دمحم سعید الصاحي... / اإلتفاقیات الدولیة الخاصة بشؤون األحداث -

  .سم 24; . إیض. : ص 397 -. 2005, والتوزیع
 ???????????? : ?- ? :.361 - 364 ??????? : ? - ? :.365 - 396 

277/01-345-1, 277/02-345-1 

  حامد عبده , سعید الفقي  .8724
, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - . حامد عبده سعید الفقي] / نص مطبوع. [أحكام الغصب في الفقھ اإلسالمي

  .سم 24; . إیض. : ص 346 - .2003
 9775160984ك .م.د.ر

224/01-346-1, 224/02-346-1 

  سعید بن سالم، مختار   .8725
: المدیة  -. صبرینة لعجال, مختار سعید بن سالم] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألجنة في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 21× سم  30; . و 93 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.85 - 89.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-81/01, M. 345-81/02 

  سعید حمودة ، منتصر   .8726
 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط -. صر سعید حمودةمنت] / نص مطبوع[القانون الدبلوماسي 

  .سم24; . إیض. : ص260
 9789773791405ك .م.د.ر - .  257 - 253.: ?  -. ?: ???????????

772/01-341-1, 772/02-341-1 

  سعید حمودة ،منتصر   .8727
النظریة العامة للجریمة : و تشمل مایلي:إلسالمیةدراسة مقارنة بأحكام الشریعة ا] : نص مطبوع[الجریمة الدولیة 

 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط -. منتصر سعید حمودة....... / الدولیة في القاوانین
  .سم24; . إیض. : ص297

 9789773791416ك .م.د.ر - .  279 - 235. : ? -. ?: ??????????? 

790/01-341-1, 790/02-341-1 

  سعدي جمیلة   .8728
سعدي ; آمال صید) / الواقع و آلیات التطور ] : ( نص مطبوع[البیئة و التنمیة المستدامة في التشریع الجزائري 

  .سم 21× سم  30; . و 73 - . 2009/2010, )كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. جمیلة
 ???????????? :?????:  

 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قاري قانون الع: لیسانس 

M. 346-29/01 



  سعید سریر، جمعة   .8729
دار النھضة : القاھرة  -. 2.ط - . جمعة سعید سریر] / نص مطبوع[النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 736 -. 2013, العربیة
 9959001180ك .م.د.ر - . 726 - 713 .:? -. ?: ????????????

1039/01-341-1, 1039/02-341-1 

  سعید علي البكاري، محمود غالب   .8730
تحلیل سوسیولوجي ] : نص مطبوع[اإلصالح الدیمقراطي والبناء المؤسسي للسلطة في المجتمعات العربیة 

; . إیض. : ص 412 -. 2013, دیثالمكتب الجامعي الح) : م.د( - . محمود غالب سعید علي البكاري/ مقارن 
  .سم 24

 9789774382926ك .م.د.ر - . 403 - 397.: ? - ? : ????????????.

491/01-342-1, 491/02-342-1 

  سعید عمر، أحمد المرضي   .8731
 -. أحمد المرضي سعید عمر] / نص مطبوع[استصحاب القواعد الفقھیة طبقا لقانون األحكام القضائیة اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 600 -. 2014, دار الفكر العربي: القاھرة 
 9789771029625ك .م.د.ر - . 560 - 539.: ?-. ?: ????????????

1016/01-347-1, 1016/02-347-1 

  سعید عمر، أحمد المرضي   .8732
أحمد / اإلسالمي بحث تطبیقي ألحكام القانون الجنائي ] : نص مطبوع[استصحاب قاعدة درء الحدود بالشبھات 

 24; . إیض. : ص 500 -. 2014, دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  - . المرضي سعید عمر
  .سم

 9789771029595ك .م.د.ر - . 438 - 424.: ? -. ?: ????????????

1108/01-345-1, 1108/02-345-1 

  سعید عبد أحمد ، عصام   .8733
: لبنان  - . 1.ط - . عصام سعید عبد أحمد/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قوانین الرقابة على دستوریة ال
  .سم 24; . إیض. : ص 736 -. 2013, المؤسسة الحدیثة للكتاب

 9786144230237ك .م.د.ر - . 724 - 703. : ? -. ?: ???????????? 

563/01-342-1, 563/02-342-1 

  نصیرة بوجمعة , سعدي  .8734
دیوان : الجزائر  -. نصیرة بوجمعة سعدي] / نص مطبوع[لوجیا في مجال التبادل الدولي عقود نقل التكنو

  .سم 24; . إیض. : ص 462 -. 1992, المطبوعات الجامعیة
. ???????????? : ? - ? :.431 - 448 

108/01-341-1, 108/02-341-1 

  الھادي , سعید  .8735
, مركز الدراسات القانونیة: تونس  -. الھادي سعید] / وعنص مطب[تطور الملكیة العقاریة و أثره في تونس 

 .سم24; ص  503 -. 1996

669/01-346-1, 669/02-346-1 



  دانا عبد الكریم , سعید  .8736
دانا عبد / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[حل البرلمان وأثاره القانونیة على مبدأ إستمراریة أعمال الدولة 

. : ص 205 -. 2010, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  -. 1.ط -. د أحمد أمین النجارشیرزا, الكریم سعید
  .سم 24; . إیض

 9789953559216ك .م.د.ر - .  195 - 179.: ? -. ?: ???????????? 

426/01-342-1, 426/02-342-1 

  كامل , سعید  .8737
دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[طعن فیھا شرح قانو ن أصول المحاكمات الجزائیة نظریتا األحكام و طرق ال

الدار العلمیة الدولیة : عمان  -. 1.ط -. كامل سعید/ تأصیلیة مقارنةفي القوانین األردنیة والمصریة والسوریة 
 .سم24; غالف ملون ومصور . : ص 488 - . 2001, للنشر

456/01-345-1, 456/02-345-1 

  سعید، نادیا لیتیم   .8738
: عمان  -. نادیا لیتیم سعید] / نص مطبوع[دولیة في حمایة البیئة من التلوث بالنفایاة الخطرة دور المنظمات ال

  .سم25; . إیض. : ص630 -. 2016, دار الحامد للنشر و التوزیع
 9789957329655ك .م.د.ر - . 567-623? -?.??????

1143/01-341-1, 1143/02-341-1 

  سعدي، دمحم   .8739
, ]ن.د: [المدیة  - . دمحم سعدي] / نص مطبوع[والمؤسساتیة لحمایة البیئة في الجزائر الوسائل القانونیة 

  .سم21×سم30; . و 57 - . 2012/2011
???????????? ???????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-197/01, M. 346-197/02 

  مقدم سعید،   .8740
. 1992, المؤسسة الوطنیة للكتاب: الجزائر  -. مقدم سعید] / نص مطبوع[نظریة التعویض عن الضرر المعنوي 

  .سم24; . ص275 -
???????????? :?.261-269?. 

1-346-1587/01 

  سعدي، جمیلة   .8741
, ]ن.د: [المدیة  -. جمیلة سعدي] / نص مطبوع[الرھن الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و 83 - . 2012/2011
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-158/01, M. 346-158/02 

  سعید، زانا رفیق   .8742
المؤسسة الحدیثة : طرابلس  -. زانا رفیق سعید] / نص مطبوع[األسباب المستبعدة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة 

  .سم25; . إیض. : ص372 -. 2016, للكتاب
 9786144232293ك .م.د.ر - . 229-248? -?.??????



1147/01-341-1, 1147/02-341-1 

  سعدي، فاروق   .8743
ماعیل إس, فاروق سعدي] / نص مطبوع[توزیع اإلختصاص القضائي في المنازعات المستثمرات الفالحیة 

 21× . سم 30; . و 71 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  - . یحوي
  .قرص مضغوط. + سم

???????????? :? .- ? :.65 - 68 ????? :? .- ? :54 - 63  
 2018/2017 ) :جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-82/01, M. 345-82/02 

  سعیدو ماالم ،زنیدو موتاري   .8744
جامعة : المدیة  -. زنیدو موتاري سعیدو ماالم] / نص مطبوع[الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم31; . و 65 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 341-09/01 

  علي , سعیدان  .8745
 -. علي سعیدان] / نص مطبوع. [حمایة البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 407 -. 2008, دار الخلدونیة. : الجزائر -. 1.ط
 9789961522523ك .م.د.ر - . 397 - 365: ?  -? : ???????????? 

167/01-343-1, 167/02-343-1 

  علي , سعیدان  .8746
, الدار الخلدونیة: الجزائر  -. 1.ط -. علي سعیدان] / نص مطبوع[تنظیم مھنة المحاماة وأخالقیاتھا في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2008
 9789961522530ك .م.د.ر - . 202 - 193: ?  -? : ?????  209 - 205: ?  -? : ???????????? 

704/01-347-1, 704/02-347-1 

  سعیدان، علي   .8747
جامعة الجزائر : الجزائر  -. علي سعیدان] / نص مطبوع[محاضرات في تنظیم مھنة المحاماة وأخالقیات المھنة 

  .سم 30; . إیض. : ص 138 -. 2007/2006, بن یوسف بن خدة
 2007/2006, محاضرات في تنظیم مھنة المحاماة وأخالقیات المھنة: في 

06-347-04/051 

  سعیدان، علي   .8748
, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . 1.ط - . علي سعیدان] / نص مطبوع[دلیل ممارسة مھنة المحاماة وأخالقیاتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2009
 9773502720ك .م.د.ر -. 225 - 219.: ? -? : ????????????. 218 - 191.: ? -? : ?????

856/01-347-1, 856/02-347-1 

  سعیداني ، سمیر   .8749
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. سمیر سعیداني; دمحم شریف كالي] / نص مطبوع[الھبة في التشریع الجزائري 



  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 86 - . 2018/2017, )المدیةجامعة (السیاسیة 
 2018/2017: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-509/01, M. 346-509/02 

  سعیداني رابح   .8750
, ]ن.د: [المدیة  - . سعیداني رابح; إسماعیل ساكر] / نص مطبوع[القرض العقاري في التشریع الجزائري 

  .سم21×سم30; . و68 - . 2010/2011
????????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-71/01, M. 346-71/02 

  سعیداني، نبیل   .8751
: المدیة  -. بةنبیل خر, نبیل سعیداني] / نص مطبوع[الحبس المؤقت في ظل متطلبات حمایة الحریات الفردیة 

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 112 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.105 - 109  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-86/01, M. 345-86/02 

  سعیداني،عائشة   .8752
: المدیة  -. عائشة سعیداني; سعیدة بن سونة] / نص مطبوع[اإلستیالء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و86 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ن عقاري قانو: ل م د  -ماستر

M. 346-229/01, M. 346-229/02 

  سعیدة ، دحمون   .8753
جامعة . : المدیة  - . دحمون سعیدة; قطفاوي أحالم] / نص مطبوع. [المرافق اإلقتصادیة العامة في الجزائر 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 73 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .63 - 67  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-155/01, M. 343-155/02 

  سعیدي، خالد   .8754
كلیة الحقوق . : المدیة - . نبیل فقیر, خالد سعیدي] / نص مطبوع[النظام القانوني إلدارة شركات المساھمة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 82 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.77 - 79.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-39/01, M. 658-39/02 

  دمحم , سعیدعبدالرحمن  .8755
دمحم / دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة الوضع الظاھر في قانون المرافعات 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. سعیدعبدالرحمن
 9770446556ك .م.د.ر - .  230 - 217.: ? -. ?: ???????????? 



212/01-347-1, 212/02-347-1 

  صغیر، حسین   .8756
, دار المحمدیة العامة: الجزائر  -. حسین صغیر] / نص مطبوع[النظریة العامة للقانون ببعدھا الغربي والشرعي 

  .سم21; . ص182 -. 1999
 9967927087ك .م.د.ر -. 202.?-199.?: ???????????? 

1-340-212/01 

  سعیفان ،أحمد سلیم   .8757
النظام : دراسة تاریخیة و فلسفیة و سیاسیة و قانونیة مقارنة] : نص مطبوع[إلنسان الحریات العامة و حقوق ا

منشورات الحلبي : لبنان  -. أحمد سلیم سعیفان....... / الجزء الثاني: القانوني للحریات العامة في القانون المقارن
  .سم 24; . إیض. : ص 382 -. 2010, الحقوقیة

 976614401068ك .م.د.ر - .  376 - 367.:?  -. ?: ???????????? 

597.2/01-341-1, 597.2/02-341-1 

  محمود دمحم , سعیفان  .8758
دار : عمان  -. محمود دمحم سعیفان] / نص مطبوع[تحلیل و تقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل األموال 

  .سم24; غالف مصور . : ص 286 -. 2008, الثقافة للنشر و التوزیع
 4276169957ك .م.د.ر - . 286 - 279:.?. ?: ???? ????????

774/01-346-1, 774/02-346-1 

  أحمد , سعیفان  .8759
: لبنان  -. 01.ط - . أحمد سعیفان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[األنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 599 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9789953486635ك .م.د.ر - .  598 - 592.: ? -. ?: ??????? ?????

366/01-342-1, 366/02-342-1 

  أحمد سلیم , سعیفان  .8760
الجزء ): دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة] : ( نص مطبوع[الحریات العامة وحقوق اإلنسان 

 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 1.ط -. عیفانأحمد سلیم س........ / مفھوم الحریات العامة : األول
  .سم 24; . إیض. : ص 423

 9786144010686ك .م.د.ر - .  414 - 405. : ? -. ?: ???????????? 

597.1/01-341-1, 597.1/02-341-1 

  زعكان، أحالم   .8761
أحالم ; صبرینة قراح] / نص مطبوع[یة مسؤولیة المحافظ العقاري في ضمان الحمایة القانونیة للحقوق العقار

. + سم 21× . سم 31; . و 67 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . زعكان
  .قرص مضغوط

????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-305/01 

  القاضي جھاد , صفا  .8762
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 01.ط - . القاضي جھاد صفا] / نص مطبوع[أبحاث في القانون اإلداري 



  .سم 25; . إیض. : ص 216 -. 2009
 ???????????? :? .- ? :.203 - 207. 

341/01-342-1, 341/02-342-1 

  زفان ، فاروق   .8763
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  -. فاروق زفان; أحمد بوشعبة] / مطبوع نص[فعالیة العقوبات التأدیبیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 81 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .71 - 75  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-231/01, M. 343-231/02 

  صفاي، العید   .8764
, 1-جامعة الجزائر : الجزائر  -. العید صفاي] / نص مطبوع[التعویض عن الضرر البیئي في القانون الدولي 

  .سم30×.سم21; . و286 - . 2015/2014
 ???????????? :? .- ? :.259 - 278  

 2015/2014: الجزائر : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-89/01, T. 341-89/02 

  صفار باتي ، جویدة   .8765
 -المدیة  - . جویدة صفار باتي; كریمة مخلوفي] / نص مطبوع[أثر الحصار اإلقتصادي على حقوق اإلنسان 

 31× .سم 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .52 - 57  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-195/01 

  صفار زیتون ، مصطفى   .8766
; فاطمة بومھدي] / نص مطبوع[ 194/20تكوین الموظفین واألعوان العمومیین في ظل المرسوم التنفیذي 

. : و 59 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. مصطفى صفار زیتون
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض

 ???????????? :? .- ? : .52 - 56  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-437/01, M. 343-437/02 

  سفیان ، رباح   .8767
جامعة الدكتور . : المدیة  -. رباح سفیان; بو خالفة سارة] / نص مطبوع. [أحكام وقف تنفیذ القرارات اإلداریة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 122 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .102 - 113  ???????????? :? .- ? : .114  - 119  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-164/01, M. 343-164/02 

  سفیان، واكد   .8768
جامعة : المدیة  - . واكد سفیان; بغدادي فاتح] / نص مطبوع[القرصنة البحریة واإلستراتیجیة الدولیة لمكافحتھا 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و76 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 



 ???????????? :? .- ? :.66 - 72  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-100/01, M. 341-100/02 

  طفیاني، مختاریة   .8769
دار : اإلسكندریة  - . مختاریة طفیاني] / نص مطبوع[تقنین األسرة الجزائري و الفقھ اإلسالمي إثبات النسب في 
  .سم 25; . إیض. : ص 139 -. 2013, الجامعة الجدیدة

 9789773289656ك .م.د.ر - . 133 - 125.: ? - . ?: ???????????? 123 - 115.:? - . ?: ???????

1316/01-346-1, 1316/02-346-1 

  صفیح عادل   .8770
كلیة الحقوق : الجزائر  - . بوشنافة مختار, صفیح عادل] / نص مطبوع[ألیات تحقیق دولة القانون في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21; . و 69 -. 2018- 2019, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
 .????????????.:? . - ? : .61 -65.  

 2018-2019: لیة الحقوق ك: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-343/01, M. 343-343/02 

  شفیق ، حسنین   .8771
السكان والبیئة وحقوق اإلنسان في مجال ] : نص مطبوع. [حقوق اإلنسان في مجال اإلعالمي واإلنترنت

. : ص 248 - . 2009, دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزیع. : القاھرة -. 1.ط -. حسنین شفیق. / اإلعالم
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  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 1996, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان
 ????????????:?-? :288 - 289 

4/01-343-1, 4/02-343-1 

  لطیف جبر , كوماني  .8958
, الدار العلمیة للنشر و التوزیع. : نعما -. 1.ط -. لطیف جبر كوماني] / نص مطبوع. [مسؤولیة الناقل البحري

  ).363; المكتبة القانونیة ( - . سم24; . إیض. : ص 224 -. 2001
 ???????????? :?- ? :213-220 

65/01-343-1, 65/02-343-1 

  كلثوم، حمدوش   .8959
. : المدیة -. ثومحمدوش كل] / نص مطبوع[دور الضریبة في مكافحة التلوث وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة في 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم30; . و 96 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 



M. 346-254/01, M. 346-254/02 

  كوادیك ، یزید   .8960
. یزید كوادیك] / نص مطبوع[لمرفق الحمایة المدنیة في مجال الوقایة ومجابھة األخطار الكبرى النظام القانوني 

 21; . إیض. : و 39 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-475/01 

  كوادیك، فضیلة   .8961
/ منظمة المحامین ومنظمة الموثقین نموذجا ] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على قرارات المنظمة المھنیة 

 21; . و 58 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. فضیلة كوادیك
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

???????????? :? .- ? :.53 - 54.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-365/01, M. 343-365/02 

  كواش، ھاجر   .8962
. : المدیة -. ھاجر كواش] / نص مطبوع[القانون واإلتفاقیات الدولیة  حمایة الجسم البشري من التلوث البیئي في

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم 30; . و 131 - . 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-38/01 

  كواشي ، مراد   .8963
دار : عمان  - . مراد كواشي] / نص مطبوع[قوات حفظ السالم و أثارھا على تطبیق القانون الدولي اإلنساني 

  .سم24; . إیض. : ص158 -. 2014, الحامد
 9789957327545ك .م.د.ر - .  157 - 149. : ? -. ?: ???????????? 

974/01-341-1, 974/02-341-1 

  حنان محمود , يكوثران  .8964
حنان محمود / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لبراءة اإلختراع وفقا ألحكام إتفاقیة التریبس 

  .سم 25; . إیض. : ص 432 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . كوثراني
 9786144011355ك .م.د.ر - . 422 - 409: ?  -? : ???????????? 

1074/01-346-1, 1074/02-346-1 

  لما أحمد , كوجان  .8965
, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. غسان رباح, لما أحمد كوجان] / نص مطبوع[التحكیم في عقود اإلستثمار 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 -. 2008
 ???????????? : ?-  ? :189 - 200  ??????? : ? -  ? :201 - 363 

686/01-347-1, 686/02-347-1 

  كویسي ، رزیقة   .8966
كلیة الحقوق . : المدیة - . رزیقة كویسي; بھیة بوقرة] / نص مطبوع[ضمانات المخاطبین بالقرارات اإلداریة 



  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 87 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? :79 - 83  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ترماس

M. 343-426/01, M. 343-426/02 

  طارق , كور  .8967
دار الھدى : الجزائر  -. طارق كور/ مدعم باإلجتھاد القضائي وقانون اإلعالم ] : نص مطبوع[جرائم الصحافة 
  .سم 24; . إیض. : سم 191 -. 2008, للنشر والتوزیع

 9789947260180ك .م.د.ر - . 188 - 110: ?  - ? : ???????  108 - 105: ?  -? : ???????????? 

663/01-345-1, 663/02-345-1 

جیرار , كورنو  .8968  
ش -معجم المصطلحات القانونیة أ  [Texte imprimé] / جیرار كورنو; Trad. 01.ط - . منصورالقاضي .- 

سم 25; . ص 981 -. 1998, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع مجد: بیروت  . 
???? - ????? ???? ??????? 

D. 413-1.1/01, D. 413-1.1/02 

 كورنو، جیرار   .8969
ي -معجم المصطلحات القانونیة ص   [Texte imprimé] / جیرار كورنو, Trad. بیروت  - . منصور القاضي

سم 25; . إیض. : ص 2038 - . 1998, للدراسات والنشر والتوزیع مجد المؤسسة الجامعیة:  . 
???? - ????? ???? ??????? 

D. 413-1.2/01, D. 413-1.2/02 

  كارلوس م , كوریا  .8970
السید أحمد , كارلوس م كوریا/ منظمة التجارة العالمیة و الدول النامیة ] : نص مطبوع[حقوق الملكیة الفكریة 

غالف ملون . : ص  272 -. 2000, دار المریخ: المملكة العربیة السعودیة  - . یوسف الشحات أحمد; عبد الخالق
  .سم24; 
 9960245128ك .م.د.ر

492/01-346-1, 492/02-346-1 

  كوسة ، عمار   .8971
النظریة  - ) أركان ، خصائص واألشكال(النظریة العامة للدولة ] : نص مطبوع[أبحاث في القانون الدستوري 

عمار )... / المفھوم ، التقسیمات ، النشأة ، التعدیل وطرق اإلنھاء ، مبدأ الفصل بین السلطات( امة للدساتیر الع
  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2019, دار ھومة للنشر والتوزیع. : الجزائر -. 1.ط -. كوسة

 9789931033677ك .م.د.ر - . 294 - 273. : ? -. ?: ???????????? 

658/01-342-1, 658/02-342-1 

  كوسة ، فضیل   .8972
دار ھومة للنشر : الجزائر  - . فضیل كوسة] / نص مطبوع[القرار اإلداري في ضوء قضاء مجلس الدولة 

  .سم 24; . إیض. : ص 390 -. 2013, والتوزیع
 9789961657249ك .م.د.ر - . 384 - 347. : ? -. ?: ???????????? 

647/01-342-1, 647/02-342-1 



  فوضیل , كوسة  .8973
دار . : الجزائر -. فوضیل كوسة] / نص مطبوع. [الدعوى الضریبیة وإثباتھا في ضوء إجتھادات مجلس الدولة

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2010, ھومة
 9789961655511ك .م.د.ر -.  324 -  287. : ?: ????????????

176/01-343-1, 176/02-343-1 

  ) عة بیروتجام(كلیة الحقوق   .8974
المبادئ األساسیة التي تحكم نظام اإلثبات  - اإلرھاب والمقاومة بین الشریعة والقانون , مجلة الدراسات القانونیة

التجربة اللبنانیة في  - الحجز التحفظي على السفینة  -في المسائل الجنائیة في قانون اإلجراءات الجنائیة الجزائري 
, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . 01.ط -). جامعة بیروت(الحقوق كلیة ] / نص مطبوع[ B.O.Tعقود ال

  .سم 25; . إیض. : ص 252 -. 2004
  سنویة

 2003, 1.ع, مجلة الدراسات القانونیة: في 

1/01 340-4- ع  /P, 1/02 340-4-ع  /P 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   .8975
 EL BAHITH For Academic= العدد األول ] : نص مطبوع[مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة 

Studies  /ص159 -. 2014مارس , دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : .
  .سم24; . إیض

  األكادیمیةمجلة الباحث للدراسات =  2352957xد .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة
 ISSN 2352957x, 2014مارس , 01.ع, العدد األول: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة: في 

1/01 340-43- ع  /P 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   .8976
 EL BAHITH For Academic= العدد الثاني ] : نص مطبوع[مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة 

Studies  /ص249 -. 2014جوان , دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : .
  .سم24; . إیض

  مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة=  2352957xد .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة
 ISSN 2352957x, 2014جوان , 02.ع, العدد الثاني: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة : في 

2/01 340-43- ع  /P 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   .8977
 EL BAHITH For Academic= العدد الثالث ] : نص مطبوع[مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة 

Studies  /ص 339 -. 2014سبتمبر , دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : .
  .سم 24; . إیض

  مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة=  2352957xد .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة
 ISSN 2352957x, 2014سبتمبر , 03.ع, العدد الثالث: مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة : في 

3/01 340-43- ع  /P 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   .8978
 EL BAHITH For Academic= العدد الرابع :  ]نص مطبوع[مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة 

Studies  /ص 336 -. 2014دیسمبر , دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  - . كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : .
  .سم24; . إیض

  مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة=  2352957xد .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة
 ISSN 2352957x, 2014دیسمبر , 04.ع, العدد الرابع: ألكادیمیة مجلة الباحث للدراسات ا: في 



4/01 340-43- ع  /P 

  كلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة   .8979
كلیة الحقوق بجامعة بیروت ) / مصطلحات قانونیة ] : ( نص مطبوع[و العقود ) اإللتزامات (نظریة الموجبات 

 .سم24; غالف ملون . : ص 462 - . 2005, لحقوقیةمنشورات الحلبي ا: بیروت  -. 1.ط -. العربیة

D. 413-18/01, D. 413-18/02 

  كلیب، أحمد دمحم أحمد   .8980
: عمان  - . 1.ط -. أحمد دمحم أحمد كلیب] / نص مطبوع[الضوابط الشرعیة لصكوك المضاربة إصدارا وتأویال 

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2014, دار النفائس للنشر والتوزیع
 9789957801816ك .م.د.ر - . 210 - 199.: ?-. ?: ????????????

1434/01-346-1, 1434/02-346-1 

  كلزي، یاسر حسن   .8981
: عمان  - . یاسر حسن كلزي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائي 

  .مس24; . إیض. : ص232 -. 20014, األكادیمیون: دار الحامد 
 9789960984506ك .م.د.ر - .  231 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

1011/01-345-1, 1011/02-345-1 

  دمحم بن سعید بن دمحم , كنعالت العمري  .8982
دمحم بن سعید بن دمحم ] / نص مطبوع[التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود بین دول شبھ الجزیرة العربیة 

  .سم 24; : إیض. : ص 489 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة  -. كنعالت العمري
 7995159977ك .م.د.ر -. 420-449:? -?: ???????  383-419: ?-? : ???????????? 

299/01-341-1, 299/02-341-1 

  كنعان ، نواف   .8983
] / نص مطبوع. [2011وریة لعام مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني وفقا للتعدیالت الدست

 .سم 24; . إیض. : ص 350 -. 2013, دار إثراء للنشر والتوزیع. : عمان -. 1.ط - . نواف كنعان

548/01-342-1, 548/02-342-1 

  نواف , كنعان  .8984
 مكتبة: عمان  - . نواف كنعان/ النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمایتھ ] : نص مطبوع[حق المؤلف 

 .سم24; غالف ملون . : ص 514 -. 2004, دار الثقافة للنشر والتوزیع

460/01-346-1, 460/02-346-1 

  نواف , كنعان  .8985
/ النشاط اإلداري  -التنظیم اإلداري  -ماھیة القانون اإلداري : الكتاب األول ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 372 -. 2002, نشردار الثقافة لل: عمان  -. 1.ط - . نواف كنعان
459.(  

. 

113.1/01-342-1, 113.1/02-342-1 



  نواف , كنعان  .8986
نواف / األموال العامة  -العقود اإلداریة  - القرارات اإلداریة  -الوظیفة العامة ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 416 -. 2005, الثقافة للنشردار : عمان  -. 1.ط - . كنعان
 273169957ك .م.د.ر -. 

113.2/23-342-1, 113.2/01-342-1 

  نواف , كنعان  .8987
. إیض. : ص 408 -. 2006, دار الثقافة للنشر: عمان  -. 1. ط - . نواف كنعان] / نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; 
 1126169957ك .م.د.ر - .  398 - 393.: ? -. ?: ????? ?????? 

117/01-342-1, 117/02-342-1 

  كنعان، نواف سالم   .8988
الوكالة غیر القابلة للعزل في القانون الكویتي والقانون  - العدالة الضریبیة اقتصادیا ] : نص مطبوع[مجلة الحقوق 

 The economic fairness of.. = .المبادئ التي تحكم تنغیذ أحكام اإللغاء في قضاء محكمة العلیا  - الفرنسي 
taxation - le mandat irrevocable en droit koweitien et francais / ...نواف ; دمحم السعید فرھود

 - . سم 25; . إیض. : ص 422 - . 2001دیسمبر , مجلس النشر العلمي: الكویت  -. سامي الدریعي, سالم كنعان
  ).4العدد ; مجلة الحقوق (

 مجلة الحقوق=  10296069د .م.د.ر -. ة أشھرتصدر كل ثالث

4.1/01 340-40- ع  /P 

  دمحم عبد الستار , كامل نصار  .8989
 - . دمحم عبد الستار كامل نصار] / نص مطبوع[دور القانون الدولي العام في النظام اإلقتصادي العالمي الجدید 

  .مس 24; . إیض. : ص 196 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9773790254ك .م.د.ر -. 182-192: ?-?: ???????????? 

294/01-341-1, 294/02-341-1 

  كامل المنایلي، ھاني دمحم   .8990
دراسة على الدول العربیة مقارنة بالتشریعات الوضعیة ] : نص مطبوع[إتفاق التحكیم وعقود اإلستثمار البترولیة 

; . إیض. : ص 448 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . ھاني دمحم كامل المنایلي/ في العالم 
  .سم 24

 9789773791216ك .م.د.ر - . 440 - 387.: ? -. ?: ????????????

880/01-347-1, 880/02-347-1 

  محمود دمحم , كامل  .8991
بخصوص دعوى  2000لسنة  91بالقانون رقم  2000لسنة  1تعدیل قانون األحوال الشخصیة الجدید رقم 

 -. سم 24; . إیض. : ص 44 -). ت.د(, دار األلفى. : القاھرة - . محمود دمحم كامل] / نص مطبوع.... [الحبس
 ).مجموعة البحوث القانونیة(

308/01-346-1, 308/02-346-1 

  دمحم نصر الدین , كامل  .8992
 -دعوى تنازع اإلختصاص الوظیفي  -الدعوى الدستوریة ] : نص مطبوع[إختصاص المحكمة الدستوریة العلیا 

; . ص 438 -. 1989, عالم الكتب: القاھرة  -. دمحم نصر الدین كامل............ / دعوى تنفیذ حكمین متعارضین 
 .سم24



344/01-347-1, 344/02-347-1 

  دمحم نصر الدین , كامل  .8993
عالم : القاھرة  -.  نصر الدین كاملدمحم] / نص مطبوع[الدعوى و إجراءاتھا في القضاء العادي و اإلداري 

 .سم24; . ص 693 -. 1989, الكتب

451/01-347-1 

  أسامة , كامل  .8994
, مؤسسة لورد العالمیة للشئون الجامعیة: البحرین  - . دمحم الصیرفي, أسامة كامل] / نص مطبوع[أنظمة األرشفة 

  .سم 24; . إیض. : ص 171 -. 2006
????????????: 

89/01-020-1 

  . رأي ل, كابنتر  .8995
دار : الریاض  -. سید* حسب هللا , دمحم جالل سید دمحم غندور, كابنتر. رأي ل] / نص مطبوع[اإلحصاء للمكتبیین 

  .سم 24; إیض . : ص187 -. 1998, المریخ للنشر
 9960244571ك .م.د.ر -. 187 - 183. : ? -? : ?????? 

9/01-020-1, 9/02-020-1 

  ، رندا كاج   .8996
 -. رندا كاج/ إجتھادات ونصوص قانونیة ] : نص مطبوع[الصرف التعسفي لألجراء ومعلمي المدارس الخاصة 

  .سم 25; . إیض. : ص 312 -. 2015, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط
 9786144232026ك .م.د.ر

256/01-344-1, 256/02-344-1 

  كارم محمود ، دمحم أحمد   .8997
 - . 1.ط - . دمحم أحمد كارم محمود/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ایة الجنائیة لذوى اإلحتیاجات الخاصة الحم

  .سم 24; . إیض. : ص 492 -. 2015, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9789773792728ك .م.د.ر - . 482 - 459. : ? -. ?: ???????????? 

1123/01-345-1 

  كازیمرسكي   .8998
/  LE Kasimirski) = ص -أ(المجلد األول : فرنسي -عربي : قاموس] : نص مطبوع[رسكي كازیم

  .سم 24; غالف ملون . : ص 1394 - . 2004, دار البراق: بیروت  -. كازیمرسكي
 12518411612ك .م.د.ر

D. 413-9.1/01 

  كازیمرسكي   .8999
/  LE Kazimirski) = ي -ض (المجلد الثاني:فرنسي -عربي : قاموس] : نص مطبوع[كازیمرسكي 
  .سم 24; غالف ملون . : ص 1642 - . 2004, دار البراق: بیروت  -. كازیمرسكي

 1251841612ك .م.د.ر

D. 413-9.2/02 



  غسان صبري , كاطع  .9000
, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. غسان صبري كاطع] / نص مطبوع[الجھود العربیة لمكافحة جریمة اإلرھاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2011
 9789957165963ك .م.د.ر - . 240 - 229.: ? -? : ????????????

772/01-345-1, 772/02-345-1 

  كاظم ، بسمة دمحم   .9001
 International Bankruptey and= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلفالس الدولي وحمایة حقوق الدائنین 

the protection of cerditors's rights  /2017, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. بسمة دمحم كاظم .- 
  .سم 24; . إیض. : ص 200

 9789957169428ك .م.د.ر - . 200 - 193. : ? -. ?: ???????????? 

1174/01-341-1, 1174/02-341-1 

  كاظم الشباني ، علي   .9002
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. علي كاظم الشباني] / نص مطبوع[تحول العقد في نطاق القانون المدني 

  .سم 25; . إیض. : ص 607 -. 2015, القانونیة
 9786144016206ك .م.د.ر - . 594 - 563. : ? -. ?: ???????????? 

1428/01-346-1, 1428/02-346-1 

  كاظم الفتالوي ، أحمد عبد الزھرة   .9003
: بیروت  -. أحمد عبد الزھرة كاظم الفتالوي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام الالمركزي و تطبیقاتھ 

  .سم24; . إیض. : ص416 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة
 9789953578927ك .م.د.ر - .  410 - 397. : ? -. ?: ??????????? 

515/01-342-1, 515/02-342-1 

  وسف كافي ، مصطفى ی  .9004
مصطفى یوسف ] / نص مطبوع. [المعلوماتیة -اإلرھاب اإللكتروني  - السیاحة  -غسیل األموال  -جرائم الفساد 

 -. 2014, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع. : عمان; دار الرواد للنشر والتوزیع . : لیبیا - . 1.ط - . كافي
  .سم 24; . إیض. : ص 198

 9789957832513ك .م.د.ر - . 198 - 191: ?  -? : ???????????? 

932/01-345-1, 932/02-345-1 

  منصور , كافي  .9005
, دار العلوم للنشر: الجزائر  - . منصور كافي/ في الشریعة اإلسالمیة ) المواریث] : (نص مطبوع[علم الفرائض 

  .سم24; . ص184 -. 2005
 8798059961ك .م.د.ر

825/01-346-1, 825/02-346-1 

  كافي، منصور   .9006
الجزائر  - . منصور كافي/ قانون األسرة المعدل والمتمم : ملحق] : نص مطبوع[المواریث في الشریعة والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 202 -. 2008, دار العلوم للنشر والتوزیع: 
 -. 9789961909287ك .م.د.ر - . 199 - 168.: ? - .?: ??????? 167 - 166.: ? -. ?: ????????????

 المواریث في الشریعة والقانون=  1د .م.د.ر



1553/01-346-1, 1553/02-346-1 

  كافیة، لصوان   .9007
] نص مطبوع[ 1999- 1996الفیدرالیة الدولیة للصحافیین ووضعیة الصحافة الخاصة و الصحافیین في الجزائر 

  .سم25; . إیض. : ص170 -. 2016, دار الجامعة الجدیدة للنشر: االسكندریة  -. لصوان كافیة/ 
 9789777291897ك .م.د.ر - . 153-158? -?.??????

1140/01-341-1, 1140/02-341-1 

  كتابي، بھیة   .9008
 -. بھیة كتابي; نصیرة رحماني] / نص مطبوع. [حمایة الصفقات العمومیة من الفساد في التشریع الجزائري

قرص . + سم30×.سم21; . و192 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? : .164 - 176  ???????????? :? .- ? : .178  - 183  
 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-114/01, M. 343-114/02 

  نزیھ , كباره  .9009
. 1.ط - . نزیھ كباره/ مسؤولیة المھندس  -ألشغال العامةا -اإلستمالك] : نص مطبوع[الملك العام والملك الخاص 

  .سم 25; . إیض. : ص 455 -. 2010, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  -
 9789953559131ك .م.د.ر - . 439 - 437: ?  -? : ???????????? 

1067/01-346-1, 1067/02-346-1 

  نزیھ , كبارة  .9010
المؤسسة : بیروت  -. 1.ط - . نزیھ كبارة/ الكفالة  -الوكالة  -اإلجارة  -ع البی] : نص مطبوع[العقود المسماة 
  .سم 24; مجلد . : ص 432 -. 2010, الحدیثة للكتاب

 9789953559223ك .م.د.ر

1089/01-346-1, 1089/02-346-1 

  كباش، سلیمة   .9011
جامعة : المدیة  - . سلیمة كباش/  ]نص مطبوع[دور القضاء الجنائي الدولي بتنفیذ القانون الدولي اإلنساني 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 50 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-27/01 

  سمیر دمحم , كبریت  .9012
دار النھضة : بیروت  -. 01.ط - . سمیر دمحم كبریت] / نص مطبوع[في كتابة البحث الجامعي األسلوب العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 31 -. 2009, العربیة للنشر والتوزیع
 9789953537269رقم معیاري  -. 9789953537269ك .م.د.ر -.  28 - 27.: ? ?: ????????????

133/01-001.4-1, 129/02-001.4-1 

  كحالل ذھبیة ، ھبة   .9013
ھبة كحالل ; سلیمة غرفة] / نص مطبوع[المسؤولیة اإلداریة عن أضرار التجمعات والتجھیزات في الجزائر 

× . سم 21; . إیض. : و 69 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. ذھبیة



  .قرص مضغوط. + سم 31
 ???????????? :? .- ?.  :60 - 68  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-400/01, M. 343-400/02 

  عبد الراضي محمود , كیالني  .9014
 193 -. 2003, دار النھضة: القاھرة  - . عبد الراضي محمود كیالني] / نص مطبوع[التظھیر الناقل للملكیة 

 .سم24; غالف ملون . : ص

771/01-346-1, 771/02-346-1 

  كحیل ، حكیمة   .9015
الذي یحدد شروط  2010/08/15مؤرخ في 03/10تحویل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز في ظل القانون 

: جزائر ال -. حكیمة كحیل] / نص مطبوع. [وكیفیات إستغالل األراضي الفالحیة التابعة األمالك الخاصة للدولة
  .سم 24; . إیض. : ص 269 -. 2013, دار ھومة

 1762659961ك .م.د.ر - . 261 -243.: ? -.? : ????????????

501/01-346-1 

  كحیل ، حكیمة   .9016
 - . حكیمة كحیل] / نص مطبوع. [آلیة إستغالل األراضي الفالحیة المتوفرة التابعة لألمالك الخاصة للدولة

  .سم 21×.سم 30; . و368 -. 2016/2015, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق : الجزائر 
 ??????? : ? - ? : .322 - 340  ???????????? :? . - ? : .341 - 368  

 2016/2015). : كلیة الحقوق(جامعة یحي فارس : القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-21/01, T. 346-21/02 

  كحیل، حیاة   .9017
, )كلیة الحقوق(جامعة الجزائر:  1الجزائر -. حیاة كحیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المھایأة قسمة 
  .سم 21×.سم30; . و 266 - . 2012/2011

???????????? :?.?:.250 - 262  
 2012/2011) : كلیة الحقوق( جامعة الجزائر: قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-24/01 

  كحیل، حكیمة   .9018
 - . حكیمة كحیل] / نص مطبوع[األراضي الفالحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائري إستغالل 
  .سم 23; . إیض. : ص 375 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789931032649ك .م.د.ر - . 363 - 343.: ? -. ?: ???????????? 342 -  324.: ? -. ?: ?????

1548/01-346-1, 1548/02-346-1 

  كیحلي ، مریم   .9019
كلیة الحقوق . : المدیة - . مریم كیحلي; نسرین فرقاني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلندماج المصرفي 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 83 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .74 - 79  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-98/01, M. 658-98/02 



  حسن , كیره  .9020
/ القانون بوجھ عام، النظریة العامة للقاعدة القانونیة، النظریة العامة للحق ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

 ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . ص 827 -. 2002, منشأة المعارف: سكندریة اإل -. حسن كیره

114/01-340-1, 114/02-340-1 

  العمید حبیب بولس , .كیروز  .9021
 - . 1.ط - . العمید حبیب بولس كیروز/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الھیئة اإلتھامیة وسلطتھا على التحقیق 

  .سم 25; . مجلد. : ص 347 -. 2011, منشورات زین الحقوقیة: بیروت 
???????????? :? .- ? :.339 - 343. 

802/01-345-1, 802/02-345-1 

  جان , كیرلس  .9022
البستاني ; جان كیرلس). / دراسة مقارنة ( العمل و طوارئ العمل ] : نص مطبوع. [نطاق تطبیق قانوني

 .سم24; . إیض. : ص 510 -. 2006, منشورات زین الحقوقیة و األدبیة. : بیروت -. مازون

70/01-344-1, 70/02-344-1 

  حسن , كیرة  .9023
. حسن كیرة. / أحكامھا ومصادرھا - الحقوق العینیة األصلیة ] : نص مطبوع. [الموجز في أحكام القانون المدني

  ).ونیةالكتب القان( -. سم 24; . إیض. : ص 676 -. 1998, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . 4.ط -
 9770072079ك .م.د.ر

140/01-346-1, 140/02-346-1 

  كرم ،غازي   .9024
دراسة مقارنة في النظام الدستوري في دولة اإلمارات ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 432 -. 2009, دار إثراء للنشر: عمان  -. 01.ط -. غازي كرم/ العربیة المتحدة 
 ???????????? :? .- ? :.425 - 432. 

390/01-342-1, 390/02-342-1 

  ملحم مازن , كرم  .9025
. 1.ط - . میشال لیان, ملحم مازن كرم/ دراسة مقارنة في القانون والفقھ واإلجتھاد ] : نص مطبوع[الجرم المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 632 - . 2004, منشورات زین الحلبي: بیروت  -
??? ????????? : ?-  ? :629 - 632 

1026/01-346-1 

 كرم، عبدالواحد   .9026
01.ط - . عبدالواحد كرم / [Texte imprimé] معجم مصطلحات الشریعة والقانون . - [s.l] : كرم عبد الواحد ,

سم 24; إیض . : ص 564 -. 1995 . 
???? ??????? 

D. 413-15/01 

  كرمة ، ھیبة هللا سمر   .9027
كلیة : الجزائر  - المدیة  -. ھیبة هللا سمر كرمة] / نص مطبوع[القانوني لألجور في التشریع الجزائري النظام 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 71 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .65 - 68  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  قانون األعمال: ل م د  -ماستر

M. 658-125/01 

  كرمت سعید، سلیمة   .9028
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. سلیمة كرمت سعید] / نص مطبوع[حمایة األمالك الوطنیة العامة 

  .طقرص مضغو. + سم 21× .سم 31; . و 61 - . 2013/2012, ).الحقوق
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-306/01 

  كرلیفة، سامیة   .9029
, ]ن.د: [المدیة  -. سامیة كرلیفة] / نص مطبوع[الحق في المحاكمة العادلة في ضوء القانون الدولي اإلنساني 

  .سم21×سم30; . و 196 - . 2012/2013
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-40/01, T. 341-40/02 

  كرارة، نیفین حسین   .9030
دار النھضة : القاھرة  -. نیفین حسین كرارة] / نص مطبوع[التزام المخترع باإلفصاح عن سر اإلختراع 

  .سم 25; . إیض. : ص 437 - .2014, العربیة
 9789770475522ك .م.د.ر -. 437-470.: ?-.?: ????????????

1432/01-346-1, 1432/02-346-1 

  . كربوب، وسیلة  .9031
. المدیة - . كربوب. وسیلة] / نص مطبوع. [التصرفات الواردة على ملك الغیر في ظل القانون المدني الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 117 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-261/01, M. 346-261/02 

  كریم ، معمري   .9032
كلیة الحقوق ( جامعة یحي فارس: المدیة  -. معمري كریم; رحیم خدیجة] / نص مطبوع[حق اإلنتفاع الوقفي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 52 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? : .47 - 50  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-467/01, M. 346-467/02 

  كریم دمحم ، رشوان   .9033
.... / المعدل بالقانونین  1973لسنة  66القانون رقم ] : نص مطبوع. [فیذیةقانون المرور الجدید و الئحتھ التن

 300 -. 2003, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -. 1.ط -. رشوان كریم دمحم; محمود سمیر عبد الفتاح
 .سم24; . إیض. : ص



100/01-343-1, 100/02-343-1 

  زھیر , كریم  .9034
, مكتبة دار الثقافة: عمان  -. زھیر كریم/ دراسة فقھیة قضائیة مقارنة ] : ص مطبوعن[النظام القانوني للشیك 

 .سم24; ص 388 -. 1998

721/01-346-1, 721/02-346-1 

  كریمة ، مساني   .9035
كلیة ( جامعة یحي فارس : المدیة  - . مساني كریمة; بوعنیقة امان] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للموظف 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و98 - . 2016/2015, )والعلوم السیاسیةالحقوق 
 ????????????:? .- ? :.86 - 92  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-184/01, M. 343-184/02 

  كریمة ، العیفاوي   .9036
العیفاوي ] / نص مطبوع. [ 09/08 الصلح في المنازعات اإلداریة وفق قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

. + سم30×.سم21; . و 57 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. كریمة
  .قرص مضغوط 

 ??????? :? .- ? : .48 - 50  ???????????? :? . - ? : .52 - 54  
 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-140/01, M. 343-140/02 

  كریمة ، بركات   .9037
 - تیزي وزو  -. بركات كریمة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة أمن المستھلك في ظل إقتصاد السوق 

 31× . سم 21; . و 470 -. 2014ماي  29, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة مولود معمري: الجزائر 
  .سم

 ???????????? :? .- ? : .419 -450  
 2014ماي  29: الجزائر  -تیزي وزو : القانون العقاري : دكتوراه 

T. 346-28/01 

  كریمة ، حدید   .9038
كلیة . : المدیة -. حدید كریمة; بوحنیش علي] / نص مطبوع[جریمة التزویر في الوثائق اإلداریة والشھادات 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 78 - . 2021/2020, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :?.- ? :.73 - 77  
 2021/2020) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-222/01, M. 345-222/02 

  كریمة ، كریم   .9039
/ اإلطار القانوني للمشروعات المتوسطة والصغیرة ] : عنص مطبو[شركة الشخص الواحد محدودة المسئولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 583 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع: اإلسكندریة  -. كریم كریمة
 9777290197ك .م.د.ر - . 564 - 532. : ? -. ?: ???????????? 

1499/01-346-1, 1499/02-346-1 



  كریمة، بالمین   .9040
جامعة الدكتور : المدیة  -. بالمین كریمة] / نص مطبوع[یر وتنمیة الملكیة الوقفیة والمنازعات المثارة بشأنھا تسی

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و96 - . 2012/2011, )كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? : ?-  ? :98 - 103  

 2012/2011: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-379/01, M. 346-379/02 

  كریمة، عفرون   .9041
 -. عفرون كریمة; برجم فاطمة] / نص مطبوع[ 01 - 06والقانون رقم  03 - 06صفة الموظف بین القانون رقم 

قرص . + سم30×.سم21; . و87 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.77 - 83  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-229/01, M. 343-229/02 

  كریلفاوي ،سلیمة   .9042
: المدیة  -. سلیمة كریلفاوي] / نص مطبوع[استعمال العقار الصناعي عن طریق عقد اإلمتیاز في الجزائر 

  .سم 21×.سم30; . و 84 -. 2012/2011, ]ن.د[
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-163/01, M. 346-163/02 

  كرجي زاده ، علي أصغر   .9043
منشورات : بیروت  - . علي أصغر كرجي زاده] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة لألطفال في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; . إیض. : ص296 -. 2013, زین الحقوقیة
 9789953578873ك .م.د.ر -.  289 -  279. : ? -. ?: ??????????? .  278 - 240. : ? -. ?: ??????? 

910/01-345-1, 910/02-345-1 

  كردي، أسامة رشید   .9044
أسامة / مقارنة دراسة فقھیة ] : نص مطبوع[وسائل اإلستثمار وتوزیع األرباح والخسائر في البنوك اإلسالمیة 

; . إیض. : ص 360 -. 2013, التفسیر للنشر واإلعالن] : م.د: [مكتبة زین الحقوقیة : بیروت  - . رشید كردي
  .سم 24

 9786144360446ك .م.د.ر - .  350 - 325.: ? -. ?: ????????????

1275/01-346-1, 1275/02-346-1 

  كریش، ملیكة   .9045
جامعة : المدیة  -. ملیكة كریش; سعیدة مزاوي] / نص مطبوع. [لتشریع الجزائريتنفیذ القرارات اإلداریة في ا

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 57 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-33/01 

  كردغلي ، لطیفة   .9046
: الجزائر  -. لطیفة كردغلي] / نص مطبوع[الحقوق الزوجیة في الشریعة اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري 



قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 83 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .79 - 84  
 2018/2017: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -استرم

M. 346-503/01, M. 346-503/02 

  كردغلي، أیوب   .9047
دمحم , أیوب كردغلي] / نص مطبوع[دور القاضي اإلداري في الموازنة بین الضبط اإلداري والحریات العامة 

× .سم 21; . و 70 -. 2019/2018, )فارس جامعة یحي( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - . شیكر
  .قرص مضغوط. + سم 31

.???????????? :? . - ? :.63 - 66.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-367/01, M. 343-367/02 

  كریفیف ، األطرش   .9048
. األطرش كریفیف] / نص مطبوع[ة المنظمات الدولیة في الرقابة على حقوق اإلنسان المشاكل التي تثیرھا سلط

  .سم 31×.س 21; . إیض. : و 505 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -
 ???????????? :? .- ? : .471 - 499  

 2021/2020) : جامعة المدیة(السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-130/01, T. 341-130/02 

  كریفیف، األطرش   .9049
نص . [حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة بین أحكام القانون الدولي اإلنساني وأحكام الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 30; . و156 -. 2014/2013, جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. األطرش كریفیف] / مطبوع
 ?????? : ???????????? ????? ????? :? . - ? : .147  - 152  
 2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-61/01, T. 341-61/02 

  كركوب، فتیحة   .9050
كلیة . : المدیة -. لبنى فراي, فتیحة كركوب] / نص مطبوع[دور القاضي اإلداري في إثراء التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 83 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.75 - 79.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-307/01, M. 343-307/02 

  مروان , كركبي  .9051
دراسة مقارنة في القانون اللبناني و : الوكالة -اإلیجار  -المقایضة  -البیع ] : نص مطبوع[العقود المسماة 

; مجلد . : ص 735 -. 2004, المنشورات الحقوقیة: بیروت  -. 04. ط  -. مروان كركبي/ الفرنسي و المصري 
 .سم24

834/01-346-1, 834/02-346-1 

  كشیدي، دمحم   .9052
كلیة : المدیة الجزائر  -. معاذ بن طاھر مزیان, دمحم كشیدي] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للعملة الوطنیة 

قرص . + سم30×.سم21; . إیض. : و79 -. 2022-2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
????????????:?.- ?.75-79.  

 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : انون الجنائي الق: ل م د  -ماستر

M. 345-241/01 

  دمحم خیري , كصیر  .9053
 -. دمحم خیري كصیر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حاالت تطبیق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانین 

  .سم 24; . إیض. : .ص 223 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9786144012048ك .م.د.ر - . 210 - 201.: ? -? : ????????????

753/01-347-1, 753/02-347-1 

  عمار الطیب , كشرود  .9054
 -. 01.ط - . عمار الطیب كشرود] / نص مطبوع[البحث العلمي ومناھجھ في العلوم اإلجتماعیة و السلوكیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 368 - . 2007, لتوزیعدار المناھج للنشر و ا: عمان 
 ???????????? :?-? :367-368 

101/01-001.4-1 

  كعیبوش ، عبد الجبار   .9055
نص [العقود المالیة المطورة كما تجریھا المصارف اإلسالمیة وبیان حقیقتھا وما یلحقھا من المحاذیر الشرعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 64 - . 2011, لھدى للنشر والتوزیعدار ا: الجزائر  -. عبد الجبار كعیبوش] / مطبوع
 9789947263075ك .م.د.ر

1476/01-346-1, 1476/02-346-1 

  كفایفي ، فتیحة   .9056
كلیة الحقوق . : المدیة -. فتیحة كفایفي; نھلة رباحي] / نص مطبوع[جریمة قتل الفروع في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 99 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .88 - 95  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-196/01, M. 345-196/02 

9057.  Stamos, théodora  
Brevet , marques, droit d'auteur.. [Texte imprimé] : M ode d'emploi / dominique 
Kaesmacher; théodora Stamos. - Begique : Edipro, 2009. - 253 p. : ill. ; 22 cm. 
bibliogr.:. - ISBN 9782874960413 

04/0035375, 04/0035376 

9058.  Staub, Materne  
L'Indivisibilité en droit administratif [Texte imprimé] / Materne Staub; Préf. Roland 
Drago. - Paris : LGDJ, 1999. - 1025 P. : couv. en coul. ; 24x16 cm. - (Bibliothèque de 
droit public ; 197). 
bibliogr. : p.p : 969 - 1003 Index : p.p : 1005 - 1025. - ISBN 2275016619 

04/0014159, 04/0014160 



9059.  Stefani ,, Gaston  
Droit pénal général [Texte imprimé] / , Gaston Stefani, Bernard bouloc. Georges 
levasseur. - 17 ed. - Paris : ed. Dalloz, 2000. - 698 P. : couv. en coul. ; 21 x15cm. - 
(Précis droit privé). 
Bibliogr .: P-P : 634-638 index : P-P : 639 - 668. - ISBN 2247041167 

04/0014138, 04/0014139 

9060.  Stefani, Gaston  
Droit pénal général [Texte imprimé] / Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard 
Bouloc. - 16 ed. - Paris : Ed Dalloz, 1997. - 648 p. ; 22 cm. - (Précis droit privé). 
Bibliog p.p : 590 - 594 Index p .p : 595 -623. - ISBN 2247025625 

04/0014122, 04/0014123 

9061.  Stefani, Gaston  
Procédure pénale [Texte imprimé] / Gaston Stefani, Bernerd Bouloc Georges 
levasseur. - 16 ed. - Paris : Dalloz, 1996. - 904 p. : couv .en coul. ; 22 x15cm. - (Précis 
dallez). 
Bibliogr. : p- p ; 836- 840 Index : p-p :841-881. - ISBN 224702100X 

04/0014120, 04/0014121 

9062.  Stirn, Bernard  
Les Sources constitutionnelles du droit administratif [Texte imprimé] : Introduction 
au droit public / Bernard Stirn; Préf. Georges vedel. - 3 ed. - Paris : LGDJ, 1999. - 
150 p. : couv en coul. ; 21x14 cm. - (collection systèmes). 
bibliogr.: p.p : 141 - 144. - ISBN 2275018654 

04/0014157, 04/0014158 

9063.  Stora, Ghislaine  
Dictionnaire Hachete [Texte imprimé] : 125000 définitions,3 000 illustrations / 
Ghislaine Stora. - Paris : Hachette livre, 2006. - 1858 p. : couv en coul. ; 23 cm. 
illustration tous les page. - ISBN 2012805817 

D. 443-21/01 

9064.  Strickler, yves  
La Place de la victime dans le procés pénal [Texte imprimé] / yves Strickler. - 
bruwelles : Bruylant, 2009. - 320 p. : ill. ; 24 cm. 
bibliogr. - ISBN 9782802727927 

04/0035210, 04/0035211 

9065.  stricklesse, michel  
L'Expertise judiciare en matiére immobiliére [Texte imprimé] / michel stricklesse, 
Collab. jean-luc fagnart. - belgique : anthemis, 2013. - 235 p. : ill. ; 25 cm. 
ISBN 9782874555763 



04/0035487, 04/0035488 

9066.  Suissa, Gérard  
Les cahiers de l'enp [Texte imprimé] : La pratique de la saisie-contrefacon / Gérard 
Suissa. - Paris : Editions juridiques et techniques, 2013. - 96 P. : Ill. ; 24 Cm. 
Index: p. - p.:95 96. - ISBN 9782910326913 

04/0035665 

9067.  Sur, Serge  
Relations internationales [Texte imprimé] / Serge Sur. - 2 ed. - Paris : Monchrestien, 
2000. - 544 p. : couv en coul. ; 22x16 cm. - (Domat politique). 
Annexe : p-p . 479 - 491 Index : p-p .499 - 515 Tableaux : p -p. 493 - 498. - ISBN 
2707612081 

04/0014036, 04/0014037 

9068.  Tabet, Joy  
La faculté d'empecher du chef de l'état en droit comparé [Texte imprimé] : Droit du 
chef de l'état de s' opposer aux lois / Joy Tabet, Préf. Dominique Breillat. - 1 Ed. - 
Beyrouth : Berytus Nutrix Legum, 2001. - 698 P. : ILL. ; 24 Cm. 
Index: P. - P.: 629- 680. - ISBN 9782802715306 

04/0020851 

9069.  Table ronde Franco - Maghrébine  
La Formation des normes en droit international du développement [Texte imprimé] / 
Maurice Flory; Table ronde Franco - Maghrébine, Ahmed Mahiou J ean Robert 
Henry; ...[et all.]. - Paris : C.N.R.S ; Alger : O.P.U, 1984. - 396 p : couv. en coul. ; 
24x16 cm. 
ISBN 22223034868 

04/0014001, 04/0014002 

9070.  Taib, Essaid  
Associations et société civile en algérie [Texte imprimé] / Essaid Taib. - Alger : 
O.P.U, 2014. - 488 P. : ILL. ; 24 Cm. 
Bibliograph.: P.- P.:463 - 477. - ISBN 9789961017364 

04/0042176, 04/0042177 

9071.  Taji al Faruqi ,Tahsin  
Lexicon of stock market terms [Texte imprimé] : English - Arabic / Tahsin Taji al 
Faruqi, Tayser abdel jaber. - libanon : Librairie du liban publishers, [s.d]. - P.437 : ill. 
; 24 cm. 
index alph. - ISBN 9953334366. - Numéro normalisé 9789953334363 

D. 423-05/01 



9072.  Tanquerel,thierry  
L'Arbitrage en droit public [Texte imprimé] / david Renders; pierre Delvolvé; thierry 
Tanquerel, ...[et all.]. - bruxelles : Bruylant, 2010. - 420 p. : ill. ; 24 CM. 
bibliogr.:. - ISBN 9782802728634 

04/0035362, 04/0035363 

9073.  Tastevin, Fabienne Ghelfi  
Droit pénal économique et des affaires [Texte imprimé] / Fabienne Ghelfi Tastevin. - 
Paris : ed Gualino, 2001. - 216 P. : Couv. en coul. ; 24x17 cm. - (Collection 
mémentos). 
Bibliogr .: p-p :207-210 Index: p-p :211-214. - ISBN 2842003020 

04/0014131, 04/0014132 

9074.  Tchouar , Djilali  
Réflexions sur les questions epineuses du code algérien de la famille [Texte imprimé] 
: La dot , tutelle matrimoniale , la polygamie , le divorce-répudiation et l'adoption / 
Djilali Tchouar. - Alger : office des publications universitaires, 2004. - 247 P. : ILL. ; 
24 Cm. 
ISBN 9961007190 

346.01 Tch /01, 346.01 Tch /02 

9075.  Terki , R.  
Lexique juridiqueM France - Arabe suivi de formulaire judicaire [Texte imprimé] = 

نماذج العرائض القضائیة عربي مع -فرنسي : قاموس قانوني  / R. Terki, M Cabbabé. - Algerie : 
(S.éd.), 1975. - 625 P. : ill. ; 24 Cm. 

D. 443-49/01 

9076.  Terré, François  
Introduction générale au droit [Texte imprimé] / François Terré. - 5 ed. - Paris : 
Dalloz, 2000. - 681 P. ; 21 cm. - (Précis). 
ISBN 224704123X 

04/0013937, 04/0013938 

9077.  Terré, François  
Droit civil [Texte imprimé] : les personnes, la famille, les incapacités / François Terré, 
Alex Weill. - 6e éd. - Paris : Dalloz, 1996. - 1170 p. ; 21 x 15 cm. - (Précis Dalloz / 
Nathalie Le Foll). 
ISBN 2247041094 

14456 

9078.  Teyssie, Bernard  
Droit européen du travail [Texte imprimé] / Bernard Teyssie. - Paris : Litec, 2001. - 
328 p. ; 24cm. 
Index p.p: 307 - 312. - ISBN 2711132749 



04/0014383, 04/0014384 

9079.  Teyssie, Bernard  
La norme pénal et lea relations de travail [Texte imprimé] / Bernard Teyssie. - [s.l] : 
Editions Panthéon assas, 2014. - 330 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Colloques). 
index: P. - P.: 317 - 320. - ISBN 9791090429666 

43091 

  قمانة ، ربیعة   .9080
كلیة : الجزائر  -. ربیعة قمانة; یاسمین وكریف] / نص مطبوع[ع الجزائري عقد اإلیجار التجاري في التشری

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 67 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57- 65  
 2018/2017: المدیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-42/01, M. 658-42/02 

  قالبي ، سید علي   .9081
 -. سید علي قالبي] / نص مطبوع[ 01/21الدوائر اإلنتخابیة كآلیة لضمان نزاھة العلمیة اإلنتخابیة في ظل األمر 

 21; . إیض. : و 62 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -المدیة 
  .قرص مضغوط+  .سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? : .55 - 58  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-523/01 

  قوادري ، األخضر   .9082
( ل النزاعات في األحكام العامة للطرق البدیلة في ح] : نص مطبوع[الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي 

. األخضر قوادري... /  09-08قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة رقم  -) والوساطة القضائیة -الصلح القضائي 
  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2013, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -

 9789961657623ك .م.د.ر - . 220 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

1003/01-347-1, 1003/02-347-1 

  قوادري ، سارة   .9083
كلیة . : المدیة -. سارة قوادري; فلة زنایني] / نص مطبوع[جریمة اإلتجار باألطفال وفقا للتشریع الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 91 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? . :76 - 86  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-219/01, M. 345-219/02 

  قوادري صامت، جوھر   .9084
جوھر ] / نص مطبوع[رقابة سلطة التحقیق على أعمال الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري والمقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 304 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. قوادري صامت
 9789773286208ك .م.د.ر - . 296- 275.: ? -? : ????????????

833/01-347-1, 833/02-347-1 



  قوادري، عبد القادر بلقاسم   .9085
األسئلة الشفویة وردود معالي  - 2012/  2007السادسة العھدة التشریعیة  -حركة مجتمع السلم والیة عین الدفلى 

 -. 2011مارس , .حركة مجتمع السلم. : عین الدفلى - . عبد القادر بلقاسم قوادري] / نص مطبوع. [الوزراءعلیھا
  ).03: العدد ; مجلة النائب : مجلة النائب ( -. سم 30; . إیض. : ص 55

 تحدیث مستمر

3/01 340-56- ع /P 

  ي، فتیحة قوادر  .9086
 - . فتیحة قوادري] / نص مطبوع. [دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة الطفل أثناء النزاعات المسلحة

قرص . + سم30×.سم21; . و141 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوظ

 ???????????? :? .- ? : .121 - 135  
 .2014/2013. : المدیة: الدولي  القانون: ماستر 

M. 341-48/01, M. 341-48/02 

  قواریش، یونس   .9087
: الجزائر  - . موسى ھناوي, یونس قواریش] / نص مطبوع[المسح العقاري في الجزائر بین التشریع والتطبیق 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 77 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.69 - 72.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-572/01, M. 346-572/02 

  قواسمیة ، ھشام   .9088
المسؤولیة الدولیة : رسالة مقارنة ] : نص مطبوع[ولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء و القادة العسكریین المسؤ

 -. ھشام قواسمیة....... / المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء و القادة في الفقھ اإلسالمي و المسیحي -الجنائیة 
  ).سلسلة الرسائل العلمیة( - . سم24; . إیض. : ص379 -. 2013, دار الفكر و القانون: المنصورة 
 9789776253455ك .م.د.ر - .  355-372.: ? -. ?: ??????????? .  354 - 337. : ? -. ?: ??????? 

763/01-341-1, 763/02-341-1 

جورج , قودیل  .9089  
جورج قودیل/ الجزء األول  : [Texte imprimé] القانون اإلداري , Dir. بیار دلقولقیھ; Trad.  منصور

سم 24; . إیض. : ص 592 -. 2001, المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت  -. 1.ط -. القاضي . 

159.1/01-342-1, 159.1/02-342-1 

  جورج , قودیل  .9090
بیروت  - . 1.ط -. منصور القاضي; بیار دلقولقیھ, جورج قودیل/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

 .سم24; . إیض. : ص 600 -. 2001, عیة للدراسات و النشر و التوزیعالمؤسسة الجام: 

159.2/01-342-1, 159.2/02-342-1 

  قویدري ، عبد الرحیم   .9091
. الجزائر - المدیة  -. عبد الرحیم قویدري] / نص مطبوع[ 19دور منظمة الصحة العالمیة في مكافحة وباء كوفید 

. + سم 31× سم  21; . إیض. : و 58 -. 2022/2021, )امعة یحي فارسج( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط



 ???????????? :? .-  ? :52 - 56  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-190/01 

  مصطفى , قویدري  .9092
دار ھومة للطباعة والنشر . : الجزائر - . مصطفى قویدري] / نص مطبوع. [سةعقد العمل بین النظریة والممار

  .سم23; . إیض. : ص270 -. 2010, والتوزیع
 9789961654569ك .م.د.ر - . 265 - 263: ?  -? : ???????????? 

146/01-344-1, 146/02-344-1 

  قندوز، ماحي   .9093
) م1478/ه883ت (یا یحیى بن موسى المازوني التلمساني الدرر المكنونة في نوازل مازونة إلمام أبي زكر

, وزارة الشؤون الدینیة و األوقاف: الجزائر  -. محند أودیر مشنان, ماحي قندوز/ الجزء األول ] : نص مطبوع[
  .إیض. : ص 504 -. 2011

 ????????????: 

2.1/01-250-1 

  قندوزي ، نصر الدین   .9094
كلیة . : المدیة - . نصر الدین قندوزي; دمحم سبتي] / نص مطبوع[قود التعمیر الشباك الوحید كآلیة لتحضیر ع

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 55 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-618/01, M. 346-618/02 

  قنیت ، فیصل   .9095
 - . فیصل قنیت; أمین خلیفي] / نص مطبوع[الحقوق والحریات العامة بین الرقابة الدستوریة والرقابة القضائیة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 92 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .غوطقرص مض

? ???????????? . - ? : .80 - 87  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-423/01, M. 343-423/02 

  قندیل ، سعید السید   .9096
لعیب الخفي وضمان عدم األشكالیة الخاصة بضمان ا] : ( نص مطبوع. [المسئولیة العقدیة في مجال المعلوماتیة

  .سم 24; . إیض. : ص 114 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -. سعید السید قندیل). / المطابقة 
 9789776410220ك .م.د.ر - . 112 - 101: ?  -? : ??????????? 

1276/01-346-1, 1276/02-346-1 

  قندیل ، سعید السید   .9097
نص [یر بین استھداف التغطیة الشاملة و عدم كفایة التعویض المباشر المحدود مشكالت تعویض حوادث الس

; . إیض. : ص151 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. سعید السید قندیل/ دراسة مقارنة ] : مطبوع
  .سم24

 9789776410244ك .م.د.ر - .  146 - 137. : ? -. ?: ???????????? 



1389/01-346-1, 1389/03-346-1 

  مصطفى المتولي , قندیل  .9098
دار : اإلسكندریة  -. مصطفى المتولي قندیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الشروط اإلرادیة المنظمة للتقاضي 

 .سم 24; . إیض. : ص 203 - . 2005, الجامعة الجدیدة للنشر

441/01-346-1, 441/02-346-1 

  مصطفى المتولي , قندیل  .9099
دراسة في الخبرة الوقائیة في القانون الفرنسي و إثبات الحالة بواسطة خبیر في ] : نص مطبوع[الخبرة دعوى 

غالف ملون :  3ص 364 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. مصطفى المتولي قندیل/ القانون المصري 
  .سم24; 

 6134374977ك .م.د.ر -. 333-347: ? -?: ???????????? 

514/01-347-1, 514/02-347-1 

  مصطفى المتولي , قندیل  .9100
/ بین قاضي التنفیذ وإدارة التنفیذ ] : نص مطبوع[النظام القانوني لإلشراف على إجراءات التنفیذ الجبري 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. 2.ط - . مصطفى المتولي قندیل
 9773742997ك .م.د.ر - . 260 - 249: ?  -? :  ????????????

761/01-347-1, 761/02-347-1 

  السید عزت , قندیل  .9101
عطا هللا أبو , السید عزت قندیل] / نص مطبوع[المنھجیة العلمیة لتخطیط بحوث الموارد الطبیعیة المتجددة 

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الحسن
 9770310948ك .م.د.ر -. 142- 117: ? ? : ??????? 

19/01-001.4-1, 19/02-001.4-1 

  سعید السید , قندیل  .9102
سعید / دراسة في ضوء األنظمة القانونیة و اإلتفاقیات الدولیة ] : نص مطبوع[آلیات تعویض األضرار البیئیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص175 -. 2004, نشردار الجامعة الجدیدة لل: اإلسكندریة  -. السید قندیل
 ????????? ????? : ? ? :169 - 171 

663/01-346-1, 663/02-346-1 

  سعید السید , قندیل  .9103
 -. سعید السید قندیل] / نص مطبوع[المسئولیة المدنیة لشركات التامین في ضوءعقدى التأمین و الوكالة 

  .سم25; مجلد . : ص  156 -. 2005, الجدیدة للنشر دار الجامعة: اإلسكندریة 
???????????? :? . ?.:140- 155 

826/01-346-1, 826/02-346-1 

  سعید السید , قندیل  .9104
سعید السید / حجیتھ في اإلثبات بین التدویل و اإلقتباس - صوره - ماھیتھ ] : نص مطبوع[التوقیع اإللكتروني 

 .سم24; . إیض. : ص138 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة:  اإلسكندریة -. 02.ط -. قندیل

296/01-347-1, 296/02-347-1 



  سعید السید , قندیل  .9105
سعید / دراسة ألحكام اإلاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة ] : نص مطبوع[الوكالة فى مجال الملكیة الفكریة 

  .سم24; . إیض. : ص 152 -. 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة  -. السید قندیل
 9773283690ك .م.د.ر -. 137-144: ?-?: ???????????? 

456/01-341-1, 456/02-341-1 

  قندیل، أشرف عبد القادر   .9106
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. أشرف عبد القادر قندیل] / نص مطبوع[اإلثبات الجنائي في الجریمة اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 371 - .2015, الجدیدة للنشر
 9789777290517ك .م.د.ر -. 262-266.: ?.-?: ????????????

1045/01-345-1, 1045/02-345-1 

  قندیل، مصطفى المتولى   .9107
دراسة حول شروط تسویة المنازعات المدنیة ] : نص مطبوع[دور األطراف في تسویة المنازعات العقدیة 

 - . سم 24; . ص 300 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. دیلمصطفى المتولى قن/ المحتملة 
  ).المكتبة القانونیة(

 9773740455ك .م.د.ر -. 292 - 258.:? -? : ???????????

821/01-347-1, 821/02-347-1 

  عامر , قندیلجي  .9108
دار : عمان  -. عامر قندیلجي] / نص مطبوع[ة البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة و اإللكترونی

  .سم 24; . إیض. : ص 390 -. 2007, الیازوري للنشر و التوزیع
 ???????????? :? :.390 

4/01-001.4-1, 4/02-001.4-1 

  عامر , قندیلجي  .9109
 -مفاھیمھ  -یبھ أسال -أسسھ ] : نص مطبوع[البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة 

; . إیض. : ص 378 -. 2008, دار المسیرة للنشروالتوزیع والطباعة: عمان  -. 02.ط -. عامر قندیلجي/ أدواتھ 
  .سم 24

 9789957064280ك .م.د.ر

25/01-001.4-1, 25/02-001.4-1 

  قلیفط ، حیاة   .9110
: الجزائر  - . حیاة قلیفط] / ص مطبوعن[حق التعلیم في الجزائر بین النصوص الدستوریة والنصوص الدولیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 83 - . 2017/2016, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .74 - 81  
 2017/2016: ) جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-136/01, M. 341-136/02 

  قلیفط، أمینة   .9111
جامعة الدكتور : المدیة  - . أمینة قلیفط; أسماء عبد هللا] / نص مطبوع[قواعد اإلختصاص في القضاء الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . و76 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس 



???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : ارة ومالیة إد: لیسانس 

M. 343-89/01 

  حسني , قمر  .9112
حسني / دراسة مقارنة بین التشریعین الفرنسي و المصري ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 454 - . 2006, دار الكتب القانونیة. : مصر -. قمر
 3079386977ك .م.د.ر - . 438 - 406.: ? -? : ????????????

207/01-345-1, 207/02-345-1 

  حسني , قمر  .9113
حسني / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة وتطورھا وضماناتھا 

  .سم24; . إیض. : ص 230 -. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  -. قمر
 9773860965ك .م.د.ر

308/01-341-1, 308/02-341-1 

  قلعي خالد   .9114
كلیة : الجزائر  - . مجبر دمحم, قلعي خالد] / نص مطبوع[دور المجلس الدستوري الجزائري في رقابة اإلنتخابات 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21; . و72 - . 2018-2019, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
.??? ?????????:?.66 --70?.  

 2018- 2019: الجزائر : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-340/01, M. 343-340/02 

  قنفود ، ھبة   .9115
كلیة : الجزائر  -المدیة  - . ھبة قنفود; أمیرة غرفة] / نص مطبوع[النظام القانوني لألرباح في شركة المساھمة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 92 - . 2022/2021, )سجامعة یحي فار( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .83 - 87  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-147/01 

  قنفود، رمضان   .9116
: الجزائر  -. رمضان قنفود/ في إطار القانون الموضوعي ] : مطبوعنص [المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي 

  .سم 21× .سم 30; . و 390 -. 2015/2014, )جامعة تیزي وزو(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.356 - 377.  

 2015/2014) : جامعة تیزي وزو(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون خاص : دكتوراه 

T. 346-25/01, T. 346-25/02 

  قنفود، سامیة   .9117
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة - . سامیة قنفود; رقیة بوانید] / نص مطبوع[النظام القانوني لعقد العاریة 

  .قرص مضغوط. + سم30× . سم 21; . و 61 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.57 - 60.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 



M. 346-488/01, M. 346-488/02 

دار : الجزائر  -. 27مؤرخ في  2005-02أمر رقم ] : نص مطبوع[قانون األسرة حسب آخر تعدیل لھ   .9118
  .سم24; ص 47 -. 2005, الحدیث للكتاب

 7180239947978ك .م.د.ر

812/01-346-1, 812/02-346-1 

مكتبة لبنان : بیروت  -. ..........أجد قاموس مصمم للمتعلمین ] : نص مطبوع[قاموس وبستر للطالب   .9119
 .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 588 -. 1986, للناشرون

D3679 

مكتبة لبنان : بیروت  -. ..........أجد قاموس مصمم للمتعلمین ] : نص مطبوع[قاموس وبستر للطالب   .9120
 .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 588 -. 1986, رونللناش

  أحمد دمحم , قائد مقبل  .9121
. : القاھرة -. 1.ط - . أحمد دمحم قائد مقبل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي 
  .سم 24; . إیض. : ص 468 - . 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع

  9770497738ك .م.د.ر - . 462 - 452.: ? -? : ? ???????????

304/01-345-1, 304/02-345-1 

  قائد األریاني، محمود صالح   .9122
 - . 1.ط -. محمود صالح قائد األریاني/ دلراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إندماج الشركات كظاھرة مستحدثة 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2012, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9789773792259ك .م.د.ر - . 231 - 221.: ? -. ?: ????????????

1350/01-346-1, 1350/02-346-1 

  . قائد یوسف، سمیة  .9123
جامعة . : المدیة - . قائد یوسف. سمیة] / نص مطبوع. [اإلطار القانوني لمھنة التوثیق في التشریع الجزائري

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 103 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-262/01, M. 346-262/02 

  عبد الحكیم عبد الجلیل دمحم , قاید المغبشى  .9124
عبد الحكیم / واقعھا  -ھا أھمیت -مفھومھا ] : نص مطبوع[المعارضة في الفكر السیاسي واإلسالمي و الوضعي 

  .سم24; مجلد . : ص 312 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. عبد الجلیل دمحم قاید المغبشى
 ???????????? :?- ? :287-306 

404/01-347-1, 404/02-347-1 

  دمحم خضر , قادر  .9125
دار الیازوري : عمان  -. دمحم خضر قادر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نفقة الزوجة في الشریعة اإلسالمیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 221 -. 2010, العلمیة للنشر و التوزیع
 9789957123123ك .م.د.ر - . 217 - 201.: ? -? : ????????????



1135/01-346-1, 1135/02-346-1 

  حسین , قادري  .9126
, منشورات خیر جلیس: الجزائر  - . 1.ط - . حسین قادري/ دراسة و تحلیل ] : نص مطبوع[النزاعات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص144 -. 2007
 9789961938218ك .م.د.ر -. 139-142: ?-?: ???????????? 

349/01-341-1, 349/02-341-1 

  عبد العزیز , قادري  .9127
. عبد العزیز قادري/ المحتویات و اآللیات ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في القانون الدولي و العالقات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص296 -. 2005, دار ھومة: الجزائر  -
 9961666224ك .م.د.ر - . 281-289: ?- ?: ????????????  216-280: ? -? : ??????? .

166/01-341-1, 166/02-341-1 

  عبد العزیز , قادري  .9128
 - . عبد العزیز قادري. / ضمان اإلستثمارات: التحكیم التجاري الدولي ] : نص مطبوع[اإلستثمارات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 490 -. 2006, دار ھومة: الجزائر  -. 2.ط
 9961667735ك .م.د.ر - . 482 - 477: ?  -? : ???????????? 

472/01-341-1, 472/02-341-1 

  عبد العزیز , قادري  .9129
اآللیات و " (F.M.Iصند "صندوق النقد الدولي ال] : نص مطبوع[دراسات في القانون الدولي اإلقتصادي 

  .سم24; . إیض. : ص 262 -. 2005, دار ھومة: الجزائر  -. عبد العزیز قادري) / السیاسات
 6621669961ك .م.د.ر - . 253-258: ? - ?: ????????????  211-249: ?  -? : ??????? . 

157/01-341-1, 157/02-341-1 

  قادري، أعمر   .9130
الجرائم الخطیرة بین القانون والشریعة على ضوء بنود اإلتفاقیات والتشریعات الخاصة ذات الطابع الجزائي 

; . إیض. : ص 398 -. 2017, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. أعمر قادري] / نص مطبوع[
  .ص 23

 9789931032632ك .م.د.ر - . 396 - 395.: ? -.?: ????????????

1097/01-345-1, 1097/02-345-1 

  قارة ، فاطمة   .9131
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة النساء أثناء الحروب بین مبادئ الشریعة اإلسالمیة و أحكام القانون الدولي 

. + سم 30; . و 164 -. 2015/2014, جامعة الدكتور یحیى فارس: المدیة  -. ةفاطمة قار; فتیحة یوسفي/ 
  .قرص مضغوط

?????? :?????? ??? ???? 

M. 341-78/01, M. 341-78/02 

  أمال , قارة  .9132
, دار ھومة: الجزائر  -. 2.ط -. أمال قارة] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري 

  .سم 22; . إیض. : ص 203 -. 2007
 9789961669839ك .م.د.ر - . 200 - 194.: ? - . ?: ????????????. 191 - 149.: ?- . ?: ???????



757/01-345-1, 757/02-345-1 

  قارة، مولود   .9133
, )كلیة الحقوق( جامعة سعد دحلب : الجزائر  -. مولود قارة] / نص مطبوع[خصوصیة التعاقد اإللكتروني 

  .سم 30× . سم 21; . ص 262 -). ت.د(
???????????? :? .- ? :.240 - 252. 

T. 346-35/01 

  قارة، إسحاق   .9134
. : المدیة -. إسحاق قارة; بوجمعة زیتون] / نص مطبوع. [الحمایة اإلقلیمیة لحقوق الطفل في القانون الدولي

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21;  .و77 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .71 - 74  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-55/01, M. 341-55/02 

  قارس ، حنان   .9135
حنان ; خضرة علواش] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لتنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني 

 21; . إیض. : و 82 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. قارس
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم
+ ???????????? :? . - ? : .74 - 79  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-141/01, M. 341-141/02 

  قاسم ، دمحم حسن   .9136
دراسة في إلتزام الطبیب بإعالم المریض أو حق ] : نص مطبوع. [الطب بین الممارسة وحقوق اإلنسان 

دار الجامعة . : اإلسكندریة -. دمحم حسن قاسم.... / المریض في اإلعالم في ضوء التشریعات الحدیثة وبخاصة 
  .سم 24; . إیض. : ص 195 -. 2012, .الجدیدة

 9789773288642ك .م.د.ر - . 192 - 185: ?  - ? : ???????????? . 184 - 114: ?  - ? : ??????? 

179/01-344-1, 179/02-344-1 

  قاسم ، دمحم حسن   .9137
 حسن دمحم] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحیاة العامل الخاصة في مواجھة بعض مظاھر التكنولوجیا الحدیثة 

  .سم25; . إیض. : ص260 - . 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط -. قاسم
 9786144011676ك .م.د.ر - . 256 - 241.: ? -. ?: ???????????? 

1532/01-346-1, 1532/02-346-1 

  قاسم ،شھرزاد نور الھدى   .9138
جامعة : المدیة  - . شھرزاد نور الھدى قاسم] / مطبوع نص[التعاون الدولي لمكافخة االتجار بالنساء و األطفال 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : سم55 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ?: .  

 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-76/01, M. 341-76/02 



  قاسم النجار، دمحم یحي   .9139
دراسة تطبیقیة في علم ] : نص مطبوع[حقوق الطفل بین النص القانوني والواقع وأثرھا على جنوح األحداث 

. : ص 384 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. دمحم یحي قاسم النجار/ األجتماع القانوني 
  .سم 25; . إیض

 9786144013885ك .م.د.ر - . 351 - 337.: ? -. ?: ????????????

231/01-344-1, 231/02-344-1 

  نادیا , قاسم بیضون  .9140
 -. 1.ط -. نادیا قاسم بیضون/ الرشوة و تبییض األموال ] : نص مطبوع[من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9789953486277ك .م.د.ر - . 187 -171.: ? - ? : ????????????. 234 -191.: ? - ? : ???????

176/01-345-1, 176/02-345-1 

  أنیس فوزي , قاسم  .9141
دراسات (فتوى محكمة العدل الدولیة ] : نص مطبوع. [تحریر أنیس مصطفى القاسم ; الجدار العازل اإلسرائیلي

. إیض. : ص 400 - . 2007, الوحدة العربیةمركز دراسات : بیروت  - . 1.ط -. أنیس فوزي قاسم) / ونصوص
  .سم 24; 

 9789953821399ك .م.د.ر -. 394 - 337: ? - ? : ???????

623/01-341-1, 623/02-341-1 

  دمحم دمحم , قاسم  .9142
, دار المعرفة الجامعیة: بیروت  -. 01.ط - . دمحم دمحم قاسم] / نص مطبوع[المدخل إلى مناھج البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 248 -. 1999
 ???????????? : ?- ? :.239- 248 

27/01-001.4-1, 27/02-001.4-1 

  خالد مصطفى , قاسم  .9143
. : القاھرة -. خالد مصطفى قاسم] / نص مطبوع. [إدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة

  .سم24; . إیض. : ص 515 -. 2007, الدار الجامعیة
 5031422977ك .م.د.ر

69/01-344-1, 69/02-344-1 

  جعفر أنس , قاسم  .9144
دیوان : الجزائر  - . 2.ط  -. جعفر أنس قاسم] / نص مطبوع[أسس التنظیم اإلداري واإلدارة المحلیة بالجزائر 

 ).سلسلة دروس العلوم القانونیة( -. سم30; . إیض. : ص 89 -. 1988, المطبوعات الجامعیة

31/03-342-1, 31/01-342-1 

  قاسم، الیاسین   .9145
كلیة الحقوق . : المدیة -. حسان تركمان, الیاسین قاسم] / نص مطبوع[النظام القانوني للوظائف العلیا في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 85 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.77 - 79.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-317/01, M. 343-317/02 



  قاسمي ، نور الھدى   .9146
 -. نور الھدى قاسمي] / نص مطبوع[المنازعات الناشئة على عقد اإلمتیاز الفالحي في التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 46 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(ة الحقوق والعلوم السیاسیة كلی. : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .43 - 44  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-581/01, M. 346-581/02 

  قاسمي ، نصر الدین   .9147
المدیة  -. أحمد بن شوشة, نصر الدین قاسمي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العقابیة 

× . سم21; . إیض. : و63 - . 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30

???????????? :? .- ? : .57-59  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-263/01 

  قاسمي ، سمیر   .9148
. : الجزائر -. سمیر قاسمي] / نص مطبوع[اإلستغالل الجنسي للطفل بین القانون الدولي والتشریع الجزائري 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 391 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-112/01, T. 341-112/02 

  قاسمي، ھاجر   .9149
 - . ھاجر قاسمي; إلھام خلفي] / نص مطبوع[لجزائري اآللیات القانونیة لمكافحة تبییض األموال في التشریع ا

. + سم 30× . سم 21; . و 80 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .-? :.80  
 .2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-28/01, M. 658-28/02 

  قاسمي، شریف   .9150
دمحم , شریف قاسمي] / نص مطبوع[ 247/15المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في اطار المرسوم الرئاسي 

× . سم 21; . و 97 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - . یخلف
  .قرص مضغوط. + سم 31

.???????????? :? . - ? : .92 - 94.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-352/02, M. 343-352/01 

  قاسمیة ، إبتسام   .9151
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . إبتسام قاسمیة] / نص مطبوع[وسائل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة 

  .قرص مضغوط. + سم21.سم31; . إیض. : و107 - . 2013/2012, )وقكلیة الحق(
 ???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : ل م د  -ماستر

MA 04/346-246/01, MA 04/346-246/02 



  قاضي ، عبد الرحمن   .9152
عبد ; فیصل بن صاري] / نص مطبوع[في التشریع الجزائري  النظام القانوني لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة

; . إیض. : و 139 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. الرحمن قاضي
  .قرص مضغوط. + سم 31×. سم 21

 ???????????? :? .- ? : .128 - 136  
 2020/2019) : جامعة المدیة(وق والعلوم السیاسیة كلیة الحق: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-593/01, M. 346-593/02 

  قاسیمي ، وھیبة   .9153
جامعة یحي فارس : المدیة  -. وھیبة قاسیمي; أسماء بن یحي] / نص مطبوع[أدلة اإلثبات في التحقیق الجنائي 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . مس 21; . و 115 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ??????? :? .- ? : .108 - 113  ???????????? :? .- ? : .114  - 115  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-04/01, M. 345-04/02 

  قاسیمي ، یاسین   .9154
 -. یاسین قاسیمي; ید بلجوھرمج] / نص مطبوع[اإلختصاص القضائي الجنائي العالمي في المحاكم الوطنیة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 79 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-154/01, M. 345-154/02 

  قاسیمي، وھیبة   .9155
: المدیة  -. وھیبة قاسیمي; فاطمة بطاش] / نص مطبوع[ 03-10المستثمرات الفالحیة في ظل القانون الجدید 

  .سم 21×سم 30; . و 47 -. 2011/2012, ]ن.د[
????????????.  

 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-140/01, M. 346-140/02 

  قاصدي ، فایزة   .9156
مركز الدراسات : مصر  -. 1.ط - . فایزة قاصدي] / نص مطبوع[أخالقیات المھنة في مجال الصفقات العمومیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 315 -. 2015, العربیة للنشر والتوزیع
 9789778509397ك .م.د.ر - . 308 - 291. : ? -. ?: ???????????? 

1497/01-346-1, 1497/02-346-1 

  قتال، حمزة   .9157
الجزائر  -. حمزة قتال] / نص مطبوع[دور القاضي في تطبیق القانون األجنبي في القانون الجزائري و المقارن 

  .سم 30; . و 297 -. 2011/2010, - 1-جامعة الجزائر: 
?????? :??? ??????  
 2011/2010: الجزائر -1-جامعة الجزائر: دكتوراه 

T. 347-01/01, T. 347-01/02 

  قتال، حمزة   .9158
دار : الجزائر  -. حمزة قتال/ الفعل المستحق للتعویض : المسؤولیة التقصیریة] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 



  .سم 23; . إیض. : ص 158 -. 2018, ھومة للطباعة والنشر والتوزیع
 9789931032908ك .م.د.ر - . 153 - 151.: ? -. ?: ????????????

1562/01-346-1, 1562/02-346-1 

  قتال، حمزة   .9159
 - . 2018, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. حمزة قتال/ العقد ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 

  .سم 24; . إیض. : ص 254
 9789931032984ك .م.د.ر

1563/01-346-1, 1563/02-346-1 

  قتال، حمزة   .9160
دار ھومة : الجزائر  -. حمزة قتال/ القواعد العامة : تنازع القوانین ] : نص مطبوع[الخاص  القانون الدولي

  .سم 24; . إیض. : ص 438 -. 2018, للطباعة والنشر والتوزیع
 9789931033622ك .م.د.ر

1032/01-341-1, 1032/02-341-1 

  راتب , قبیعة  .9161
, دار راتب الجامعیة) : م-د(  - . 1.ط - . راتب قبیعة/ معجم مصور فرنسي عربي ] : نص مطبوع[المتقن 
  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 1160 -. 2004

 6063309953ك .م.د.ر

D3668 

  حمامة , قدوج  .9162
دیوان : الجزائر  -. 02ط  - . حمامة قدوج] / نص مطبوع[عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري 

  .سم23; غالف مصور : ص 163 -. 2006, المطبوعات الجامعیة
 1069409961ك .م.د.ر - . 160 - 155.? . ?: ???????????? 

852/01-346-1, 852/02-346-1 

  قدوش ، حكیم   .9163
. حكیم قدوش; دمحم خلیج] / نص مطبوع[الخطأ الطبي في المؤسسة اإلستشفائیة العمومیة وفق التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 81 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  . :الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-488/01 

  قدوش، نصیرة   .9164
. : المدیة -. نصیرة قدوش; حسیبة العیدي] / نص مطبوع[محاكم الجنائیة الدولیة الجرائم ضد اإلنسانیة أمام ال

قرص . + سم31× .سم 21; . و 72 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.62 - 68.  
 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-120/01, M. 341-120/02 



  قیني، جنقییق   .9165
 - . 1.ط -. عبد األمیر إبراھیم شمس الدین, جاك غستان, جنقییق قیني] / نص مطبوع[مدخل إلى المسؤولیة 

المطول ( - . سم 25; . إیض. : ص 798 -. 2011, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت 
  ).يفي القانون المدن

 9953515953ك .م.د.ر

1423/01-346-1, 1423/02-346-1 

9166.  Thibault, Guillaume  
Mémento de droit public [Texte imprimé] : Les grandes dates / Guillaume Thibault. - 
Paris : Ellipses, 2007. - 506 P : ILL ; 24 Cm. 
ISBN 9782729830311 

04/0016564, 04/0020804 

  قحام، جھیدة   .9167
 - . خدیجة محجوبي, جھیدة قحام] / نص مطبوع[أحكام الشیوع اإلجباري في ظل القانون المدني الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . و 60 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.56 - 58.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ترماس

M. 346-556/01, M. 346-556/02 

  خلیل أحمد حسن , قدادة  .9168
دیوان : الجزائر  - . خلیل أحمد حسن قدادة] / نص مطبوع[شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري 

  .سم 22; . إیض. : ص 206 -. 1988, لجامعیةالمطبوعات ا
 ???????????? : ?- ? :.205 - 206 

33/01-340-1, 33/02-340-1 

  قیار، بالل   .9169
المدیة  - . دمحم حسام الدین وزري, بالل قیار] / نص مطبوع[جریمة السرقة الموصوفة في القانون الجزائري 

. سم21; . إیض. : و68 - . 2021-2022, )امعة یحي فارسج( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×

???????????? :? .- ? : .60-62  
 2021- 2022: المدیة الجزائر : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-281/01 

9170.  Thimonier, Didier  
Revue francaise de droit constitustionnel [Texte imprimé] / Didier Thimonier. - Paris : 
PUF, 2001. - 960 P. ; 24 x16cm. 
Index p-p:955-958. ISSN1151-2385. - ISBN 2130508499 

04/0014188, 04/0014189 

  قیرواني ، عبد القادر   .9171
: الجزائر  -. عبد القادر قیرواني] / نص مطبوع[إدارة أمالك الدولة ودورھا في تسییر األمالك الوطنیة الخاصة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 71 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 



  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? : .61 - 69  

 2018/2017: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-525/01, M. 346-525/02 

  دمحم , قدري باشا  .9172
: القاھرة  -. 1.ط -. دمحم قدري باشا] / نص مطبوع[نون العدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت األوقاف قا

  )).2(تقنین أحكام الفقھ اإلسالمي( - . سم 25; . إیض. : ص 645 - . 2006, دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع
 9773423433ك .م.د.ر

986/01-346-1, 986/02-346-1 

  أحمد  قیط ،  .9173
; الطیب مغیث; فاطمة الزھراء جدو] / نص مطبوع. [أحكام قسمة الملكیة الشائعة في نظام القانون الجزائري

. + سم 21× سم  31; . و 67 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. أحمد قیط
  .قرص مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : مدیةال: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-290/01 

  قیط، أحمد   .9174
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . أحمد قیط] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للعقار الصناعي بالجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 55 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( 
???????????? :? .- ? :.47 - 51.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-566/01, M. 346-566/02 

  زھیرة جیاللي , قیسي  .9175
دار الرایة للنشر : عمان  -. 1.ط -. زھیرة جیاللي قیسي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تأجیر المحل التجاري 

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2011, والتوزیع
 9789957544072ك .م.د.ر - . 272 - 259: ?  -? : ???????????? 

1073/01-346-1, 1073/02-346-1 

9176.  Thiollet, Jean- Pierre  
Créer ou reprendre un commerce [Texte imprimé] / Jean- Pierre Thiollet. - 3 Ed. - 
Paris : Librairie Vuibert, 2011. - 224 P. : ILL. ; 21 P. - (Guid Utile). 
Index: P. - P.:221- 224. - ISBN 9782711764624 

04/0024287, 04/0024288 

9177.  Thirion, nicolas  
Actualités en matiére de pratiques du marché et protection du consommateur [Texte 
imprimé] / nicolas Thirion. - belgique : anthemis, 2010. - 221 P. : ill. ; 24 CM. - 
(commissionuniversite-palais université de liége). 
bibliogr.: 



04/0035336, 04/0035337 

  قرنان ، فتیحة   .9178
لحقوق كلیة ا. : الجزائر - المدیة  -. فتیحة قرنان; صمرة بن قارة] / نص مطبوع[إجراءات بیع العقار المحجوز 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 95 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .92 - 95  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-652/01 

  قرومي، حكیم   .9179
 -. حكیم قرومي; عبد الحمید لرجون] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لللرقابة على النشاط البنكي في الجزائر 

. + سم 30× .سم 21; . و106 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة
  .قرص مضغوط

???????????? :? .- ? :.99 - 102.  
 .2017/2016: المدیة : عمال قانون األ: ماستر 

M. 658-32/01, M. 658-32/02 

  محمود سامي , قرني  .9180
(  - . 1.ط - . محمود سامي قرني] / نص مطبوع[إشكاالت التنفیذ في ااألحكام الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 - . 2002, مكتبة اإلشعاع) : م .د
 9775555=027ك .م.د.ر - .  171 - 167 . :? -. ?: ???????????? 

94/01-347-1, 94/02-347-1 

  قرمي، عبد الغني   .9181
 - . عبد الغني قرمي; عبد القادر مفتي] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة في مجال اإللغاء 

  .سم21×سم30; . و 41 -]. ت.د[, ]ن.د: [المدیة 
???????????? ???????  

 )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة  :لیسانس 

M. 343-06/01, M. 343-06/02 

  قرنینة ، خدیجة   .9182
كلیة . : المدیة -. خدیجة قرنینة] / نص مطبوع[الحمایة القانوني للمبعوثین الدبلوماسین أثناء النزاعات المسلحة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 103 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ?: .93 - 101  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-157/01, M. 341-157/02 

  قرنینة، نصیرة   .9183
المتعلق بإستعمال  03/16دراسة وفق القانون ] : ( نص مطبوع[ائي دور البصمة الوراثیة في اإلثبات الجز

. : المدیة - . نصیرة قرنینة; وسام مكتفي) / البصمة الوراثیة في اإلجراءات القضائیة والتعرف على األشخاص 
قرص . + سم 30× . سم 21; . و 82 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 

  .مضغوط
???????????? :? .- ? :.76 - 78.  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-45/01, M. 345-45/02 

  قرمیة ، بوعیشاوي   .9184
. المدیة  -. بوعیشاوي قرمیة; غلیاوي فطیمة] / نص مطبوع. [مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبیقاتھ في الجزائر

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 73 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس  جامعة الدكتور: 
 ???????????? :? .- ? : .67 - 70  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-158/01, M. 343-158/02 

  قرمزلي ، دمحم   .9185
. : المدیة -. دمحم قرمزلي; فتحي شیكر] / ص مطبوعن[النظام القانوني للجان البرلمانیة في الدستور الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 59 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-410/01, M. 343-410/02 

  قرمزلي، زینب   .9186
كلیة ( جامعة یحي فارس . : المدیة - . زینب قرمزلي; فریدة فریح] / نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي 
  .قرص مضغوط. + سم 30× . سم 21; . و 62 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة

???????????? :? .- ? :.53 - 59.  
 2017/2016: مدیة ال: قانون األعمال : ماستر 

M. 658-34/01, M. 658-34/02 

  قراوي ، عبد الرزاق   .9187
عبد الرزاق ; نور الدین بن كسیرات] / نص مطبوع[التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

× . سم 21; . إیض. : و 73 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . قراوي
  .قرص مضغوط. + سم 31

 ??????? :? .- ? : .63 - 65  ???????????? :?. - ? : .66 - 69  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-612/01, M. 346-612/02 

  قرامطیة، فائزة   .9188
; خیرة قرامطیة] / نص مطبوع[ونظیفة في ضوء الشریعة اإلسالمیة والقانون الدولي  حق اإلنسان في بیئة سلیمة

  .و 43. + سم21×سم 30 -. 2012/2013, ]ن.د: [المدیة  -. فائزة قرامطیة
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس

M. 346-138/01, M. 346-138/02 

  قرایري ، حمیدة   .9189
 -. حمیدة قرایري; حوریة دوامش] / نص مطبوع[ 14/18إجراءات الطعن المقررة في قانون القضاء العسكري 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 61 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .56 - 58  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : نون الجنائي القا: ل م د  -ماستر



M. 345-150/01, M. 345-150/02 

  قرباعة،إیمان نصیرة   .9190
إیمان نصیرة ] / نص مطبوع[أحكام اإلشتراك في الجریمة اإللكترونیة دراسة مقارنة مع أحكام القانون العام 

 - . 2022-2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر المدیة  - . أیة بن شویطة, قرباعة
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : و95

????????????:?.- ?.87-91.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-230/01 

  نوال قربة ،   .9191
كلیة . : الجزائر -المدیة  -. نوال قربة] / نص مطبوع[دور محكمة العدل الدولیة في حمایة حقوق اإلنسان 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 81 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .77 - 79  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولي  قانون: ل م د  -ماستر

M. 341-188/01 

  قربة، سمیة   .9192
. : المدیة - . سمیة قربة; عتیقة بن قرمیط] / نص مطبوع[أحكام الھبة الواقعة على العقار في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 30×.سم 21; . و 68 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .-? :.63 -65.  
 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-501/01, M. 346-501/02 

  قرینعي ، جمیلة   .9193
الحقوق والعلوم كلیة : الجزائر  -. جمیلة قرینعي] / نص مطبوع[مجال قضاء اإللغاء في العقود اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 272 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .252 - 264  

 2018/2017) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون عام : ل م د دكتوراه  -

T. 342-08/01, T. 342-08/02 

  قرید، عدنان   .9194
دار ھومة للطباعة . : الجزائر -. عدنان قرید] / نص مطبوع[ظروف الجریمة في التشریع الجنائي الجزائري 

  .سم 21; . إیض. : ص 383 -. 2017, والنشر والتوزیع
 9789931032441ك .م.د.ر - . 376 - 363.: ?-. ?: ????????????

1102/01-345-1, 1102/02-345-1 

  ، عید قریطم  .9195
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . عید قریطم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التفویض في اإلختصاصات اإلداریة 

  .سم 25; . إیض. : ص 490 -. 2011, الحلبي الحقوقیة
 9786144011171ك .م.د.ر

460/01-342-1, 460/02-342-1 



  قریشي ، راضیة   .9196
جامعة : المدیة  - . راضیة قریشي; سمیرة شیكر سعید] / نص مطبوع[ھ عقد اإلمتیاز والمنازعات المترتبة عن

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 75 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .68 - 72  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-461/01, M. 346-461/02 

  نبیل , قرقور  .9197
 -. نبیل قرقور/ دراسة في حریة العقیدة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین المفھوم الغربي واإلسالمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 305 - . 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9773285731ك .م.د.ر - .  299 - 289.: ? - . ?: ???????????? .  287 -  257.: ? -. ?: ????? 

393/01-342-1, 393/02-342-1 

  عبد الحمید , قرفي  .9198
دار الفجرللنشر و : الجزائر  - . عبد الحمید قرفي/ مقارنة سوسیولوجیة ] : نص مطبوع[اإلدارة الجزائریة 

  .سم 24; . إیض. : ص180 -. 2008, التوزیع
 ??????????? :? .- ? :.168 - 180 . 

271/01-342-1, 271/02-342-1 

  قسم الوثائق للمحكمة العلیا   .9199
, الدیوان الوطني لألشغال التربویة: الجزائر  -. قسم الوثائق للمحكمة العلیا] / نص مطبوع[المجلة القضائیة 

  .سم 22; . إیض. : ص 263 -. 2000
 2000, 01.ع, المجلة القضایئة: في 

1/01 340-5- ع  /P, 1/02 340-5-ع  /P 

  الترجمة و التعریب قسم   .9200
, رشاد برس: بیروت  -. قسم الترجمة و التعریب] / نص مطبوع[أحداث مثیرة و جرائم مخیفة من العالم 

 .سم24; . إیض -.). ت.د(

922/01-345-1, 922/02-345-1 

  قسم الدراسات اإلنتخابیة   .9201
منشورات الحلبي : .بیروت  -. تخابیةقسم الدراسات اإلن] / نص مطبوع[قوانین اإلنتخاب في الدول العربیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 457 -. 2005, الحقوقیة

216/01-342-1 

  قسم الدراسات اإلنتخابیة و القانونیة في مركز بیروت لألبحاث و المعلومات   .9202
ث و قسم الدراسات اإلنتخابیة و القانونیة في مركز بیروت لألبحا] / نص مطبوع[دساتیر الدول العربیة 

 .سم25; . إیض. : ص 592 -. 2005, مركز بیروت لألبحاث و المعلومات: بیروت  -. 1. ط - . المعلومات

327/01-342-1, 327/02-342-1 

  منیر , قزمان  .9203
 - . منیر قزمان.... / البیع بالتقسیط  - األحكام العامة ] : نص مطبوع. [البیوع التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء



  .سم24; . إیض. : ص196 -. 2003, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 ???????????? :? .- ? : .191-192. 

242/01-346-1, 242/02-346-1 

  منیر , قزمان  .9204
 - األحكام العامة ] : نص مطبوع[ 1999.لسنة  17البیوع التجاریة في ضوء الفقھ والقضاء طبقا للقانون رقم 

, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. منیر قزمان........ / طریق التصفیة أو المزایدةالبیع ب -البیوع بالتقسیط 
  .سم 24; . إیض. : ص 196 -. 2001

 ????? :? .- ? : .151  - 189  ???????????? :? .- ?: .191 - 192 

89/01-346-1, 89/02-346-1 

  منیر , قزمان  .9205
. / وكالة العقود - الوكالة بالعمولة  - األحكام العامة ] : نص مطبوع. [ءالوكالة التجاریة في ضوء الفقھ والقضا

  .سم24; . إیض. : ص204 -. 2002, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. منیر قزمان
 ???????????? :? .- ? : .199- 200 

186/01-346-1, 186/02-346-1 

  منیر , قزمان  .9206
مقابل  -التظھیر  -اإلصدار ] : نص مطبوع. [1999لسنة  17طبقا للقانون رقم الكمبیالة في ضوء الفقھ والقضاء 

دار الفكر . : اإلسكندریة - . منیر قزمان... / الرجوع -الوفاء  -اإلستحقاق  -الضمان اإلحتیاطي  - القبول  -الوفاء 
  .سم24; . إیض. : ص273 -. 2000, الجامعي

???????????? :? : .267 

205/01-346-1, 205/02-346-1 

  قطوش ، وھیبة   .9207
دعوى  -أداة لتفوق السلطة التنفیذیة  1996إستعمال األوامر في دستور ] : نص مطبوع[دراسات قانونیة 

وھیبة ; فوزي أوصدیق/  Law studies... = المنافسة غیر المشروعة لحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة
 21; . إیض. : ص 182 -. ه 1435شوال  - م  2014أوت , بصیرةمركز ال: الجزائر  - . العربي بلحاج, قطوش

  ).21.ع; دراسات قانونیة ( - . سم
 11128003ك .م.د.ر - . تواترات غیر معروفة

21/01 340-37- ع /P, 21/02 340- 37-ع /P 

  قطوش، مھدي   .9208
المدیة  -. مھدي قطوش] / نص مطبوع[حمایة المبعوثین الدبلوماسیین على ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني 

  .سم 21×.سم 30 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحیى فارس : 
 2014/2013. : المدیة: قانون دولي : ماجستیر 

T. 341-44/01, T. 341-44/02 

  سیف رجب , قزامل  .9209
مكتبة . : اإلسكندریة -. 1.ط -. سیف رجب قزامل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنایات في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 376 -. 2002, ومطبعة اإلشعاع الفنیة
 ???????????? : ?- ? :.367 - 369 

347/01-345-1, 347/02-345-1 



  سیف رجب , قزامل  .9210
: ة اإلسكندری -. 1.ط - . سیف رجب قزامل/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنایة على الجنین وعقوبتھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2012, مكتبة الوفاء القانونیة
 9771501410ك .م.د.ر - . 155 - 147: ? -? : ????????????

792/01-345-1, 792/02-345-1 

  قصاد الزھرة   .9211
] : م.د[ -. قصاد الزھرة; رزیقة تلمساني] / نص مطبوع[ 03/93عقد اإلیجار في إطار المرسوم التشریعي 

  .سم 21×.سم 30; . و 47 -. 2011/2010, ]ن.د[
????????????:  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-108/01, M. 346-108/02 

  قطاش، نذیرة   .9212
جامعة : المدیة  -. نذیرة قطاش; جمیلة زبیش] / نص مطبوع[بیع وإیجار المحل التجاري في القانون الجزائري 

  .سم21×.سم30; . و 57 -. 2012/2011, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-144/01, M. 346-144/02 

  قطاف، سومیة   .9213
. 2012, ]ن.د: [المدیة  -. سومیة قطاف] / نص مطبوع[ملكیة العقاریة أثر الوثائق المسحیة في تحدید وضبط ال

  .سم21× سم30; . و194 -
????????????.  

 2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-170/01, M. 346-170/02 

  دمحم علي , قطب  .9214
قراءة في المشھد القانوني واألمني وعالقتھ بالشریعة ] : نص مطبوع[ھتھا الجرائم المستحدثة و طرق مواج

 -. 2009, .دار الفجر للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 1.ط - . دمحم علي قطب/  Modern crimes= اإلسالمیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 502

 9773581977ك .م.د.ر - . 498 - 497.: ? -? : ???????????? 

391/01-345-1, 391/02-345-1 

  دمحم علي أحمد , قطب  .9215
.......) وفقا ألحكام القانون المدني و اإلداري] : (نص مطبوع[الموسوعة القانونیة و األمنیة في حمایة المال العام 

  .سم24; غالف ملون . : ص 718 -. 2006, إیتراك للنشر والتوزیع: مصر  -. 1.ط -. دمحم علي أحمد قطب/ 
 2063383977ك .م.د.ر - . 695 - 665: ?  - ? : ????????????  663 - 655: ?  - ? : ??????? 

823/01-345-1, 823/02-345-1 

  الخیر , قشي  .9216
. 1. ط -. الخیر قشي] / نص مطبوع[المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیرالتحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص292 -. 1999, لنشر والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراسات وا: بیروت  -
. ???? : ?- ? :.264- 269  ??????????? : ? - ? :270 - 287 



57/01-341-1, 57/02-341-1 

  قسیمة، دمحم   .9217
كلیة : الجزائر  -. دمحم قسیمة] / نص مطبوع[دور تشریعات الدول العربیة في مكافحة جرائم تبییض األموال 

  .سم 21× .سم 30; . و 397 - . 2016/2015, )1-الجزائر جامعة(الحقوق 
???????????? :? .- ? :371 - 383.  

 2016/2015) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون دولي وعالقات دولیة : دكتوراه 

T. 341-104/01 

  قسیس ، حیاة   .9218
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  - المدیة  -. یسحیاة قس] / نص مطبوع[النظام القانوني للوكالة الوطنیة للتشغیل 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 67 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-516/01 

  عبد اللطیف , قطیش  .9219
 - . 1.ط -. عبد اللطیف قطیش) / دراسة مقارنة] : (نص مطبوع[الصفقات العمومیة تشریعا وفقھا وإجتھادا 

  .سم 25; . إیض. : ص 367 - . 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت
 ??????? : ? -  ? :297 - 352  ???????????? : ? -  ? :353 - 355 

1244/01-346-1, 1244/02-346-1 

  قطیش، عبد اللطیف   .9220
 - . عبد اللطیف قطیش/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة للمؤسسات العامة في الفقھ و اإلجتھاد 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 - . 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة] : م.د[
 9786144013762ك .م.د.ر - .  344--343.: ?-.?: ????????????

216/01-343-1, 216/02-343-1 

  قشر، عبلة   .9221
المدیة الجزائر  -. عبلة قشر] / نص مطبوع[دور خلیة معالجة اإلستعالم المالي في مكافحة جرائم تبیض األموال 

. + سم30×.سم21; . إیض. : و69 -. 2022- 2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

???????????? :?.- ?.63-66.  
 2022-2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-236/01 

  قصري، حمزة   .9222
, ]ن.د. : [المدیة - . حمزة قصري; فتحي رحمون] / نص مطبوع[أدوات التعمیر الفردي في الجزائر 

  .سم21×سم30;  38 - . 2011/2010
???????? ????.  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-94/01, M. 346-94/02 

  قشطولي، الھاشمي   .9223
: المدیة  - . الھاشمي قشطولي; عبد القادر مزاتي] / نص مطبوع[العملیات المالیة على مستوى الخزینة العمومیة 



قرص . + سم30×.سم21; . و83 -. 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.76 - 79  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-248/01, M. 343-248/02 

  قشطولي،الھاشمي   .9224
الھاشمي ; بوعزة رابحي; مختار بن طاطاعمر ال] / نص مطبوع[ 09/08التظلم اإلداري المسبق في التعدیل 

. + سم 21×.سم 31; . و 42 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. قشطولي
  .قرص مضغوط

????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-91/01 

9225.  Torrekens, Michel  
Droits de l'enfant d'ici et d'ailleurs [Texte imprimé] / Réd. Michel Torrekens. - 
Bruxelles. : Ligue des familles : De Boeck, [s.d]. - 40 P. : ILL. ; 30 Cm. - (Les cahiers 
du petit ligueur : Les cahiers du petit ligueur). 
ISBN 2804146987 

04/0039135, 04/0039136 

9226.  Touafek, Rabah  
Code des transports terrestres [Texte imprimé] : textes legistlatifs et reglementaires en 
vigueur / Rabah Touafek. - Alger : edition distribution Houma, 2006. - 438 P. : ILL. ; 
24 Cm. 
ISBN 9961669843 

04/0020860, 04/0020861 

9227.  Tourme-jouannet , Emmanuelle  
Le droit international. [Texte imprimé] / Emmanuelle Tourme-jouannet. - 1er édition. 
- Paris. : PUF, 2013. - 126 p. : ILL. + 17 Cm. - (Que sais-je? ; N=3966). 
sans périodicité. - ISBN 9782130608646 

04/0035545 

9228.  Tourneau, Philippe  
Droit de la responsabilité [Texte imprimé] : responsabilités civile et pénal , 
responsabilités civiles , délectuelles et quasi délectuelles , défaillances contractuelles 
et professione"lles , régimes spéciaux d'indemnisations / Philippe Tourneau, loic 
cadiet. - Paris : Dalloz, 1996. - 945 P. ; 26 cm. - (Dallozaction 1996). 
Index p - p : 861 - 938. - ISBN 2247022081 

04/0014411, 04/0014412 

9229.  Le Tourneau, Philippe  
Principaux contrats civils et commerciaux [Texte imprimé] / Philippe Le Tourneau, 



Emmanuel Tricoire Jérôme Fischer. - Paris : Ellipses, 2005. - 333 P ; 19 Cm. - (Tout 
le droit). 
ISBN 2729825584 

04/0016569, 04/0016570 

9230.  Tourneau, Philippe Le  
Droit de la responsabilité et des contrats [Texte imprimé] : régimes d'indemnition / 
Philippe Le Tourneau, Jérome Julien. Cyril Bloch. - 9 Ed. - Paris : Editions Dalloz, 
2012. - 2162 P. : ILL. ; 26 Cm. - (Dalloz action 2012 / 2013). 
Index: P - P.: 2115 - 2162. - ISBN 97822471166805 

04/0031251, 04/0031252 

9231.  Touzeil-divina, Mathieu  
Traité des nouveaux droits de la morts [Texte imprimé] : Tome : 1 - La Mort - 
Activité(s) Juridique(s) / Mathieu Touzeil-divina. - [s.l] : édition l'épitoge, [s.d]. - 
2014 : ill. ; 24 cm. - (Collection l'Unité du droit. : Collection l'Unité du droit. = 
Collection l'Unité du droit. ; 11). 
ISBN 9791092684056 

04/0040285 

9232.  Travis, Hirschi   
المكتب : اإلسكندریة  - . دمحم سالمھ دمحم غبارى; Hirschi Travis] / نص مطبوع[أسباب جنوح األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 466 -). د ت(, الجامعي الحدیث
???????:  ? - ? :345 -466 

144/01-345-1, 144/02-345-1 

9233.  Triepel, Heinrich  
Droit international et droit interne [Texte imprimé] / Heinrich Triepel, René Brunet. - 
Paris : Panthéon - Assas, 2010. - 448 P. : ILL. ; 24 Cm. - (Introuvables). 
ISBN 9782913397811 

04/0024214, 04/0024215 

9234.  Trigeaud, Jean- Marc  
Métaphysique et éthique au fondement du droit [Texte imprimé] / Jean- Marc 
Trigeaud. - Paris : B.Ph. C, 1995. - 464 P. : Couv.ill. en coul. ; 22cm. 
ISBN 2852760614 

04/0014292 

9235.  Troper , Michel  
Traité international de droit constitutionnel. [Texte imprimé] : Tome 1 : Théorie de la 
constitution. / Michel Troper, Dominique Chagnollaud. - Paris. : Dalloz, 2012. - 815 
P. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN 9782247107445. - ISSN 6797294 = Traité international de droit constitutionnel. 



04/0035533, 04/0035534 

9236.  Troper, Michel  
La philosophie du droit [Texte imprimé] / Michel Troper. - 3 Ed. - Paris : Presses 
universitaires de Françe, 2003. - 126 P. : ILL. ; 18 Cm. - (Que sais- je?). 
Bibliographie: p - p.: 124 - 125. - ISBN 9782130585350 

04/0031230, 04/0031231 

9237.  Turpin, Dominique  
Contencieux administratif [Texte imprimé] / Dominique Turpin. - 4e éd. - Paris : 
hachette supérieur, 2007. - 160 p. : couv en coul. ; 19 x 14 cm. - (Les fondamentaux / 
Caroline Benoist-Lucy). 
Bibliogr. Index. - ISBN 9782011458336 

04/0014118 

9238.  Turpin, Dominique  
Contentieux administratif [Texte imprimé] / Dominique Turpin. - 5 Ed. - Paris : 
Hachette, 2010. - 159 P. : ILL. ; 19 Cm. - (Les fondamentaux / Caroline Benoist-
Lucy). 
ISBN 9782011460912 

04/0024194, 04/0024195 

  محي الدین اسماعیل , علم الدین  .9239
 - . محي الدین اسماعیل علم الدین] / نص مطبوع. [نظریة العقد مقارنة بین القوانین العربیة و الشریعة اإلسالمیة

  .سم 24; . إیض. : ص 662 -). ت.د(, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع). : م.د( -. 3.ط
 9770072966ك .م.د.ر

263/01-346-1, 263/02-346-1 

  علون ، العربي   .9240
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. العربي علون; العابدین سعدي دمحم الزین] / نص مطبوع[الدبلوماسیة الرقمیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 44 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
? ??????????? :? .- ? : .39 - 42  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-169/01, M. 341-169/02 

  رأفت نبیل , علوه  .9241
, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. رأفت نبیل علوه] / نص مطبوع[قرصنة اإلنترنت 

 .سم 25; . إیض. : ص 199 -. 2011

753/01-345-1, 753/02-345-1 

  إبراھیم , علوان  .9242
 -. 01.ط -. نإبراھیم علوا] / نص مطبوع[عقد السمسرة وآثاره في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 9773284522ك .م.د.ر -. 175- 187.: ? ?: ????????????



932/01-346-1, 932/02-346-1 

  دمحم یوسف , علوان  .9243
, دار وائل: عمان  -. 3. ط - . دمحم یوسف علوان/ المقدمة و المصادر ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم24; . إیض. : ص 496 -. 2007
 9789957110789ك .م.د.ر

394.1/01-341-1, 394.1/02-341-1 

  عبد الكریم , علوان  .9244
عبد الكریم / القانون الدولي المعاصر  -المبادئ العامة : الجزء األول] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 768 - . 2007, منشأة المعارف :القاھرة  - . علوان
 ??????? :? -  ? :669 -740 

291.1/01-341-1 

  عبد الكریم , علوان  .9245
منشأة : القاھرة  - . عبد الكریم علوان/ المنظمات الدولیة  -حقوق اإلنسان] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

 .سم 24; . ص598 -. 2007, المعارف

291.2/01-341-1 

  عبد الكریم , علوان  .9246
عبد /  Political systems and consitutional law] = نص مطبوع[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص 402 -. 1998, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. الكریم علوان
 4004169957ك .م.د.ر -.  385 - 334.: ? -. ?: ??????? 

213/01-342-1, 213/02-342-1 

  عبد الكریم , علوان  .9247
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط - . عبد الكریم علوان] / نص مطبوع[النظم السیاسیة والقانون الدستوري 

  .سم 25; . إیض. : ص 400 -. 2009, والتوزیع
 9957160044ك .م.د.ر -.  385 - 334.: ? -. ?: ??????? 

376/01-342-1, 376/02-342-1 

  علواوي، نسرین   .9248
نسرین ; أسماء بواھي] / نص مطبوع[المجلس الدستوري و مجلس الدولة و دورھما في تدعیم دولة القانون 

+ م .س21×.سم31; . و67 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. علواوي
  .رص مضغوطق

???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-73/01 

  فرج ,علواني ھلیل   .9249
فرج علواني .......... / البطالن في قانون المرافعات و القوانین ] : نص مطبوع[البطالن في قانون المرافعات 

  .سم24; . إیض. : ص 570 -. 2002, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ھلیل
???????????? :? :.553 . 



177/01-347-1, 177/02-347-1 

  فرج ,علواني ھلیل   .9250
تشكیل النیابة العامة و ] : نص مطبوع[أعمال النیابة العامة و التعلیمات الصادرة إلیھا و قانون السلطة القضائیة 

 24; . إیض. : ص 782 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. علواني ھلیل فرج...... / تعیین
  ).المكتبة القانونیة( - . سم

 ???????????? :? :.765 . 

186/01-347-1, 186/02-347-1 

  فرج , علواني ھلیل  .9251
اللبس  -ر الضبط القضائي سلطة مأمو - محاضر جمع اإلستدالل ] : نص مطبوع[التحقیق الجبائي والتصرف فیھ 

فرج علواني ... / المعاینة وضبط األشیاء والتصرف فیھا -بطالن القبض والتفتیش  -القبض والتفتیش  - وحاالتھ 
  .سم 24; . إیض. : ص 974 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ھلیل

???????????? :? :.935 

73/01-345-1, 73/02-345-1 

  فرج , لواني ھلیلع  .9252
تزییف العمالت الورقیة والمعدنیة، مع ] : نص مطبوع[جرائم التزییف و التزویر و الطعن بالتزویر و إجراءاتھ 

تزویر  - اإلشارة ببیان واف عن ه العمالت، تزییف المسكزكات واألختام الحكومیة المصریة واألجنبیة 
دار . : اإلسكندریة -. فرج علواني ھلیل... / ورة جرائم إستعمال المحررات المز - المحررات الرسمیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 550 -. 2005, المطبوعات الجامعیة

 ???????????? : ?- ? :.531 - 532 

315/01-345-1, 315/02-345-1 

  فرج , علواني ھلیل  .9253
سلطة مأمور الضبط  -ستدالل محاضر جمع اإل] : نص مطبوع[التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و األدلة الجنائیة 

. : اإلسكندریة -. فرج علواني ھلیل... / بطالن القبض والتفتیش -والتلبس وحاالتھ القبض والتفتیش  -القضائي 
  .سم 24; . إیض. : ص 833 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة

 ???????????? :?.- ? :.805 

519/01-345-1, 519/02-345-1 

  فرج  ,علواني ھلیل  .9254
 1998لسنة  174المعدل بالقانون ] : نص مطبوع[موسوعة علواني في التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیة 

 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. فرج علواني ھلیل/ وأحكام محكمة النقض والدستوریا العلیا 
 .سم24; مجلد . : ص 1278

834.1/01-345-1, 834.1/02-345-1 

  فرج , علواني ھلیل  .9255
وأحكام محكمة  1998لسنة  174موسوعة علواني في التعلیق على قانون اإلجراءات الجنائیة المعدل بالقانون 

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. فرج علواني ھلیل/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[النقض والدستوریا العلیا 
  .سم24;  مجلد. : ص 2722 -. 2003, الجامعیة

 ???????????? :? ? :2633 - 2634 

834.2/01-345-1, 834.2/02-345-1 



  فرج , علواني ھلیل  .9256
الدفع بعدم اإلختصاص المحلي والنوعي  -الدفوع الشكلیة ] : نص مطبوع[الدفوع في المواد المدنیة والتجاریة 

. : ص 960 - . 2008, المطبوعات الجامعیة دار: اإلسكندریة  -. فرج علواني ھلیل.... / والقیني والدولي و
  .سم 24; . إیض

 ???????????? :? .- ? :.941 - 942 . 

224/01-347-1, 224/02-347-1 

  فرج , علواني ھلیل  .9257
نشأتھا، وتشكیلھا، والدول الموقعة علیھا واإلجراءات أمامھا، ] : نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة 

. فرج علواني ھلیل/  1998یولیو  17دولیة وأركانھا على ضوء نظام روما األساسى في الجرائم ال.واختصاصھا
  .سم 24; . إیض. : ص 512 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -

 ???????????? :? :.481. 

604/01-341-1, 604/02-341-1 

  . علواش ، أمینة  .9258
جامعة الدكتور . : المدیة -. علواش. أمینة] / نص مطبوع. [عات العقاریةالخبرة القضائیة ودورھا في حل المناز

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 116 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-219/01, M. 346-219/02 

  علواش ، نعیمة   .9259
 -]. ت.د[, جامعة لونیسي علي: البلیدة  - . نعیمة علواش] / نص مطبوع[الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري 

  .سم 21× . سم  30; . و 484
 ???????????? :? .- ? : .438 - 457  

 )كلیة الحقوق ( جامعة لونیسي علي : قانون خاص : دكتوراه 

TA 346-27 

  فرید , علواش  .9260
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. فرید علواش] / نص مطبوع[حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر آلیات 

  .سم 24; . إیض. : ص 241 -. 2010, الجدیدة
 9773285685ك .م.د.ر - . 234 - 223.: ? -. ?: ????????????

449/01-342-1, 449/02-342-1 

  رأفت نبیل , علوة  .9261
, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع: عمان  -. رأفت نبیل علوة] / نص مطبوع[علم المكتبات  تكنولوجیا في

  .سم 24; . إیض. : ص 190 -. 2006
 ???????????? : ?-  ? :.183 - 190 

75/01-020-1 

  علوة، دمحم نعیم   .9262
: صیدا  -. 1.ط -.  نعیم علوةدمحم/ الجزء الحادي عشر ] : نص مطبوع[العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة 

  ).موسوعة القانون الدولي العام( -. سم 25; . إیض. : ص 439 -. 2012, منشورات زین الحقوقیة
 9789953578576ك .م.د.ر - .  432 - 431.: ? -. ?: ????????????.  430 -  311.: ? -. ?: ?????



973.11/01-341-1, 973.11/02-341-1 

  م علوة، دمحم نعی  .9263
منشورات زین : بیروت  -. دمحم نعیم علوة/ الجزء الثالث عشر ] : نص مطبوع[المعاھدات و االتفاقیات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص319 -. 2012, الحقوقیة
 97899535786411ك .م.د.ر - .  314 - 309. : ? -. ?: ???????????? 

973.13/01-341-1, 973.13/02-341-1 

  عمار , علوي  .9264
ملك البلدیة، وقف، ملك عمومي، مخطط المجزأ، : العقار] : نص مطبوع[الملكیة و النظام العقاري في الجزائر 

 24; . إیض. : ص175 -. 2006, دار ھومة: الجزائر  -. 3.ط -. عمار علوي.... / دفتر مسحي، دفتر عقاري
  .سم
 4779669961ك .م.د.ر

355/01-346-1, 355/02-346-1 

  عمار , عمورة  .9265
دار : الجزائر  -. 1.ط -. عمار عمورة] / نص مطبوع[األوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 368 -. 2008, الخلدونیة
 8257529961978ك .م.د.ر - . 349 - 347: ?  -? : ???????????? 

857/01-346-1, 857/02-346-1 

  عمورة، عمار   .9266
 -. 2000, دار المعرفة: الجزائر  -. عمار عمورة] / نص مطبوع[وجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ال

  .سم21; . ص346
 1181749961ك .م.د.ر

1-346-1595/01 

  علوطي، عماد   .9267
كلیة  :الجزائر  -. عماد علوطي] / نص مطبوع[الجبایة العقاریة و دورھا في تدعیم المیزانیة العامة للدولة 

  .قرص مضغوط. + سم31×.سم21; . و 85 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة
. ????????????:? . - ? :.75- 78.  

 2019/2018: كلیة الحقوق : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-356/01, M. 343-356/02 

  علوقة، نصر الدین   .9268
دراسة تحلیلیة وعملیة للقضاء اإلستعجالي ] : نص مطبوع[لي في التشریع الجزائري القضاء العقاري اإلستعجا

 -. 2016, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 2.ط -. محمود بولقصیبات, نصر الدین علوقة/ العادي دون اإلداري 
  .سم 24; . إیض. : ص 218

 9789947284285ك .م.د.ر - . 218 - 211.: ? -. ?: ????????????

1020/01-347-1, 1020/02-347-1 

جامعة : المدیة  -. ]نص مطبوع[عملیة تدریب و تكوین الموظف العام في ظل التشریع الجزائري   .9269
  .قرص مضغوط. + سم21×.سم31; . إیض. : و48 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 



 ??????? :???????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(عة الدكتور یحي فارس جام: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-38/01 

  وائل أحمد , عالم  .9270
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. وائل أحمد عالم] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة لضحایا الجریمة 

  .سم24; . إیض. : ص 124 -. 2004, والتوزیع
 9770446327ك .م.د.ر - . 120-123: ? - ?: ???????????? .

165/01-341-1, 165/02-341-1 

  وائل أحمد , عالم  .9271
دراسة حول دور المیثاق في تعزیز حقوق اإلنسان في جامعة ] : نص مطبوع[المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 

. : ص 268 - . 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: اإلسكندریة  -. وائل أحمد عالم/ الدول العربیة 
  .سم24; . إیض

 9770447757ك .م.د.ر

208/01-341-1, 208/02-341-1 

  شریف دمحم , غنام  .9272
مسئولیة الشركة األم األجنبیة عن دیون ] : نص مطبوع[اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات 

; غالف ملون . : ص 252 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . شریف دمحم غنام/ شركاتھا الولیدة 
  .سم24

 9213328977ك .م.د.ر

475/01-346-1, 475/02-346-1 

  شریف دمحم , غنام  .9273
, دار الجامعة: اإلسكندریة  -. شریف دمحم غنام] / نص مطبوع[أثر تغیر الظروف فى عقود التجارة الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 620 -. 2007
 9773282287ك .م.د.ر -. 569-606: ? -?: ???????????? 

437/01-341-1, 437/02-341-1 

  عنان، جمال الدین   .9274
/ دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[القتل الرحیم بین اإلباحة والتجریم 

  .سم 21× .سم 30;  .و 545 -. 2014/2013, )1-جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : الجزائر  -. جمال الدین عنان
???????????? :? .- ? :.502 - 536.  

 2014/2013) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون جنائي وعلوم جنائیة : دكتوراه 

T. 345-05/01 

  عالن، یونس   .9275
; . و 55 -. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. یونس عالن; أحمد سلمان] / نص مطبوع[نزع ملكیة األجانب 

  .سم21×سم30
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-150/01 



  عالم، حسین   .9276
كلیة . : المدیة -. ذھبیة عمیمر, حسین عالم] / نص مطبوع[الطالق التعسفي وآثاره في التشریع الجزائري 

  .سم 21× . سم 30; . و 82 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.75 - 78  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون المدني : ل م د  -ماستر

M. 346-522/01 

  عالم، رمضان إبراھیم   .9277
دراسة تحلیلیة تأصیلیة في ضوء القانون ] : نص مطبوع[إدارة التنفیذ أعمال التنفیذ الجبري بین قاضي التنفیذ و

: اإلسكندریة  -. رمضان إبراھیم عالم/ بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات واإلثبات  2007لسنة  76رقم 
  .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة

 9789772379580ك .م.د.ر - . 297 - 293.: ? -. ?: ????????????

905/01-347-1, 905/02-347-1 

  عالوة ، دمحم   .9278
. دمحم عالوة; آمین یحیاوي] / نص مطبوع[آلیات مكافحة الھجرة غیر الشرعیة على ضوء القانون الجنائي الدولي 

 21; . ضإی. : و 106 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: المدیة  -الجزائر -
  .قرص مضغوط. + سم 31× سم 

 ??????? :? .- ? : .85 - 95  ???????????? :? . - ? : .96 - 104  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-115/01, M. 345-115/02 

  عالوي ، نعیمة   .9279
 - المدیة  -. نعیمة عالوي; حنان سقسلي] / نص مطبوع[الترخیص التجاري والصناعي  النظام القانوني لعقد

 31× .سم 21; . إیض. : و 77 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .65 - 72  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( یة الحقوق والعلوم السیاسیة كل: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-134/01 

  عالوي ، فدوي   .9280
كلیة الحقوق . : المدیة - . فدوي عالوي; سمیة ضربان] / نص مطبوع[حمایة المساھم في شركة المساھمة 

  .قرص ضغوط. + مس 31×.سم 21; . إیض. : و 76 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 73  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-104/01, M. 658-104/02 

  ماھر صالح , عالوي الجبوري  .9281
دار : جامعة الموصل  - . عالوي الجبوري ماھر صالح/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[مبادئ القانون اإلداري 
 .سم 24; . إیض. : ص 248 - . 1996, الكتب للطباعة والنشر

405/01-342-1 

  عالوي، عبد الغني   .9282
. : المدیة - . عبد الغني عالوي] / نص مطبوع. [التدخل اإلنساني لحمایة حقوق اإلنسان وأثره على مبدأ السیادة



  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و91 - . 2014/2013, ).یة الحقوقكل(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .87 - 89  

 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماستر 

M. 341-40/01, M. 341-40/02 

  عاللي ، أدمحم   .9283
, ]ن.د. : [المدیة -. أدمحم عاللي ;دمحم مخلوفي] / نص مطبوع. [آلیات الرقابة التشریعیة في النظام الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 30×.سم21; . و148 - . 2015/2014
 ??????? :? .- ? : .116 - 135  ???????????? :? .- ? : .137  - 144  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-180/01, M. 343-180/02 

  لي ، ناجي بلقاسم عال  .9284
, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  - . ناجي بلقاسم عاللي] / نص مطبوع[الطالق في المجتمع الجزائري 

  .سم 24; . إیض. : ص 190 -. 2013
 9789961657478ك .م.د.ر

1537/01-346-1, 1537/02-346-1 

  عبد العزیز طبي , عناني  .9285
: الجزائر  -. عبد العزیز طبي عناني] / نص مطبوع[قیة وحمایة حقوق االنسان مدخل إلى اآل لیات األممیة لتر

  .سم24; : إیض. : ص 256 -. 2003, دار القصبة
 9961644050ك .م.د.ر -. 243- 234: ?- ?: ????????????  233- 127: ?- ?: ??????? 

357/01-341-1, 357/02-341-1 

  عماد ، عماد   .9286
. : المدیة -. عماد عماد; كمال حمودة] / نص مطبوع[لتشریع الجزائري وفق آخر تعدیل الجرائم اإلنتخابیة في ا

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 63 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .56-60  
 2020/2019) : جامعة المدیة(لعلوم السیاسیة كلیة الحقوق وا: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-173/01, M. 345-173/02 

  حسن عبد الحلیم , عنایة  .9287
تشكل  - مكان إنعقاد محكمة األسرة ] : نص مطبوع[شرح قانون محكمة األسرة في ضوء الفقھ و أحكام القضاء 

. : ص 168 -. 2005, الفني لإلصدارات القانونیةالمكتب : مصر  -. حسن عبد الحلیم عنایة... / محكمة األسرة
 .سم24; غالف ملون 

514/01-346-1, 514/02-346-1 

  غازي , عنایة  .9288
دار : األردن  -. غازي عنایة/ دكتوراه . ماجستیر. بكالوریوس] : نص مطبوع[منھجیة إعداد البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 266 -. 2008, المناھج للنشر و التوزیع
 ????????????: ?- ? : .265 - 266 

77/01-001.4-1, 77/02-001.4-1 



  بدیعة , غالییني  .9289
دار : لبنان  - . عدنان ضناوي, بدیعة غالییني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عدنان ضناوي ; التأمین من الخطر
  .سم 24; . إیض. : ص 133 - . 1992, المعارف العمومیة
 ???????????? : ? :128 

1025/01-346-1 

  عباس , عمار  .9290
: الجزائر  - . عباس عمار] / نص مطبوع[الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص 336 -. 2006, دار الخلدونیة
 7113529961ك .م.د.ر - .  328 - 305.: ? -. ?: ???????????? 

289/01-342-1, 289/02-342-1 

  عماره، رانیا محمود   .9291
 -. 2016, مركز الدراسات العربیة: القاھرة  -. رانیا محمود عماره] / نص مطبوع[العالقات االقتصادیة الدولیة 

  .سم24; . ص206
 978977650445ك .م.د.ر - . ?195-204.?:????????????

1-341-1254/01, 1-341-1254/02 

  د عبد العزیز رانیا محمو, عمارة  .9292
رانیا محمود عبد ] / نص مطبوع) [GATS( تحریر التجارة الدولیة وفقا إلتفاقیة الجات فى مجال الخدمات

  .سم24; . إیض. : ص 682 -. 2008, دار الفكر: اإلسكندریة  -. 1. ط -. العزیز عمارة
 9773790478ك .م.د.ر -. 590-626: ? -?: ???????  626-656: ? -?: ???????????? 

445/01-341-1, 445/02-341-1 

  عمارة، البشیر   .9293
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. البشیر عمارة; رشید بوخرص] / نص مطبوع[التنظیم القضائي في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و63 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.60 - 61  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : استر م

M. 343-267/01, M. 343-267/02 

  عماري ، ربیع   .9294
ربیع ; فتیحة مشروح] / نص مطبوع[النظام القانوني لعقد بیع عقار في طور البناء في إطار الترقیة العقاریة 

 21; . إیض. : و 57 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عماري
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .53 - 56  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-598/01, M. 346-598/02 

  احمد , عماري  .9295
دیوان المطبوعات . : الجزائر -. احمد عماري] / نص مطبوع. [ادیة في الجزائرالنظام القانوني للوحدات اإلقتص

  .سم 22; . إیض. : ص 114 -. 1984, .الجامعیة
 ???????????? :?- ? :148-155 



20/01-343-1, 20/02-343-1 

  عمارین ، حسني صالح   .9296
عقد نقل  -العقود الدولیة البحریة  -  عقد البیع الدولي] : نص مطبوع[األصول القانونیة للتجارة الدولیة 

 Legal principles of international= التحكیم التجاري الدولي  - عقود التجارة اإللكترونیة  -التكنولوجیا 
trade / ...272 -. 2017, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . حسني صالح عمارین; عدنان بن صالح العمر 

  .سم 25; . إیض. : ص
 9789957169916ك .م.د.ر - . 272 - 263. : ? -. ?: ?????????? ??

1173/01-341-1, 1173/02-341-1 

  . عالق، خدیجة  .9297
 - . عالق. خدیجة; زنایني. مسعودة] / نص مطبوع. [تطھیر الملكیة العقاریة في إطار قانون التوجیھ العقاري

قرص . + سم 21× .سم 31; . و 85 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-259/01, M. 346-259/02 

  عون هللا، حسین عبید   .9298
مكتبة : اإلسكندریة  - . حسین عبید عون هللا/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام سریة المعلومات الخاصة 

  .سم 24; . إیض. : ص 569 -. 2014, الوفاء القانونیة
 9777530806ك .م.د.ر -. 571-648.: ?-.?: ????????????

953/01-347-1, 953/02-347-1 

  عون، رندة الفخري   .9299
نص [التمییز ضد المرأة في قانون العقوبات اللبناني و بعض النصوص األخرى في ضوء أبرز المواثیق الدولیة 

. إیض. : ص237 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. رندة الفخري عون/ دراسة مقارنة ] : مطبوع
  .سم25; 
 9786144360040ك .م.د.ر

1105/01-341-1, 1105/02-341-1 

  غوالي، رقیة   .9300
جامعة الدكتور . : المدیة - . رقیة غوالي; شفیقة لعمیري] / نص مطبوع. [الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و127 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .116 - 122  

 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-124/01, M. 343-124/02 

  عوامر، عز الدین   .9301
جامعة الدكتور : المدیة  - . عز الدین عوامر] / نص مطبوع[الجنائیة الدولیة متابعة رئیس الدولة أمام المحاكم 

  .سم21×سم31; . و 159 - . 2012/2013, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
????????????.  

 2012/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-38/01, T. 341-38/02 



  عمار , عوابدي  .9302
دراسة عملیة تحلیلیة ومقارنة بین القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[في القضاء اإلداري  دعوى تقدیر الشرعیة

; غالف ملون . : ص 88 -. 2007, دار ھومھ: الجزائر  -. عمار عوابدي/ الفرنسي والنظام القضائي الجزائري 
  .سم 24

 6064659961978ك .م.د.ر -. 81-83: ? -?: ???????????? 

538/01-347-1, 538/02-347-1 

  عمار , عوابدي  .9303
 - . 5.ط -. عمار عوابدي] / نص مطبوع[مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في میدان العلوم القانونیة واإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 295 -. 2005, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9961003330ك .م.د.ر - . 286-287.: ? ? : ???????????? 

82/01-001.4-1, 82/02-001.4-1 

  عمار , عوابدي  .9304
 La théoerie de la= دراسة تأصیلیة تحلیلیة و مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة المسؤولیة اإلداریة 

responsabilité administrathve  /340 -. 1998, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . عمار عوابدي 
  .سم22; . إیض. : ص
 9033409961 ك.م.د.ر -.. 

56/01-342-1, 56/02-342-1 

  عمار , عوابدي  .9305
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . عمار عوابدي/ النظام اإلداري : الجزء األول ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 378 -. 2002, الجامعیة
 039009961×ك .م.د.ر

63.1/01-342-1, 63.1/02-342-1 

  عمار , ابديعو  .9306
دیوان : الجزائر  - . 3.ط -. عمار عوابدي/ النشاط اإلداري : الجزء االثاني ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 234 -. 2005, المطبوعات الجامعیة
 8039109961ك .م.د.ر

63.2/01-342-1, 63.2/02-342-1 

  عمار , عوابدي  .9307
القضاء اإلداري :الجزء األول ] : نص مطبوع[اإلداریة في النظام القضائي الجزائري النظریة العامة للمنازعات 

 =La theorie generale de contentieux administratif dans le systeme juridictonnel 
algerien  /إیض. : ص 226 -. 2004, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 3.ط - . عمار عوابدي . ;

  .سم22
 6008409961ك .م.د.ر - .  216 - 214.: ? -. ?: ???????????? 

64.1/01-342-1, 64.1/02-342-1 

  عمار , عوابدي  .9308
نظریة الدعوي : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[النظریة العامة للمنازعات اإلداریة في النظام القضائي الجزائري 

  .سم22; . إیض. : ص 654 - . 2003, ج.م.د: الجزائر  -. 2.ط -. عمار عوابدي/ اإلداریة 
 4008509961ك .م.د.ر -. 641-644: ?-?: ???????????? 



64.2/01-342-1, 64.2/02-342-1 

  عمار , عوابدي  .9309
 La jurisprudence d'interprétation en droit] = نص مطبوع[في القانون اإلداري ..قضاء التفسیر 

administratif  /سم24; . إیض. : ص 240 -. 2004, دار ھومة: لجزائر ا -. عمار عوابدي.  
 8360669961ك .م.د.ر - .  232 - 227. : ? - . ?: ???????????? . 

93/01-342-1, 93/02-342-1 

  عمار , عوابدي  .9310
 - . 2.ط -. عمار عوابدي] / نص مطبوع[نظریة القرارت اإلداریة بین علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 208 -. 1999, دار ھومة: الجزائر 
 6375669961ك .م.د.ر - .  203 - 200.: ? -.?: ???????????? 

174/01-342-1, 174/02-342-1 

  مفلح , عواد القضاة   .9311
 .مفلح عواد القضاة. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد

 ).226; المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 144 -. 1998, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع. : عمان -

34/01-346-1, 34/02-346-1 

  مفلح , عواد القضاة   .9312
مفلح عواد /  Civil procedures] = نص مطبوع[أصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي في األردن 

  .سم 24; . إیض. : ص 412 -. 1992, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 2.ط -. القضاة
 ???????????? :? .- ? :.389 - 393 . 

106/01-347-1, 106/02-347-1 

  مفلح , عواد القضاة   .9313
 -. 1.ط - . لقضاةمفلح عواد ا/ التنظیم القضائي ] : نص مطبوع[أصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 400 -. 2008, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان 
 5336169957ك .م.د.ر -. 395-397: ? -?: ???????????? 

398/01-347-1, 398/02-347-1 

  مفلح , عواد القضاة   .9314
دار : عمان  -. 1.ط -. مفلح عواد القضاة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[البینات في المواد المدنیة و التجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2009, الثقافة للنشر و التوزیع
 995716161xك .م.د.ر -. 329-346: ? -?: ???????  347-349: ? -?: ???????????? 

592/01-347-1, 592/02-347-1 

  مفلح , عواد القضاة   .9315
. 01.ط -. مفلح عواد القضاة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ت لقانون التنفیذ أصول التنفیذ و فقا ألحدث التعدیال

  .سم 24; غالف ملون . : ص 272 - . 2008, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -
 5307169957ك .م.د.ر - . 263-268: ?  -? : ???????????? 

487/01-347-1, 487/02-347-1 



  شروق أسامة , عواد حجاب  .9316
 - . شروق أسامة عواد حجاب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[لنظریة العامة للتفویض اإلداري والتشریعي ا

  .سم 25; . إیض. : ص 649 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9773284549ك .م.د.ر - . 638 - 607. : ? -. ?: ????????????

457/01-342-1, 457/02-342-1 

  عواد، یوسف   .9317
عبد , زیاد الجرجاوي, یوسف عواد/ الواقع و التطلعات ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان في الحیاة التربویة 

  .سم24; . إیض. : ص278 -. 2016, دار المناھج: عمان  - . الرحمن المغربي
 9789957181680ك .م.د.ر - .  278 - 271. : ? -. ?: ???????????? 

1001/01-341-1, 1001/02-341-1 

  عواد، كمال دمحم   .9318
 -. كمال دمحم عواد] / نص مطبوع[اإلجراءات الجنائیة لتقیید حریة المتھم في الفقھ اإلسالمي والقانون الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 460 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9789773791039ك .م.د.ر - . 454 - 433.: ? -. ????????????? ?

1091/01-345-1, 1091/02-345-1 

  عواضة، حسن دمحم   .9319
المؤسسة : بیروت  - . حسن دمحم عواضة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المبادئ األساسیة للقانون اإلداري 

 .سم21; . ص240 - . 1997, الجامعیة للدراسات

1-342-698/01 

  زرارة , عواطف  .9320
دار ھومة للطباعة : الجزائر  -. زرارة عواطف] / نص مطبوع[قانون المدني الجزائري التزامات الجوار في ال

  .سم 23; . إیض. : ص 170 -. 2009, و النشر
 9789961653470ك .م.د.ر - . 164 - 158.: ? ? : ????????????

1038/01-346-1, 1038/02-346-1 

  عواطف، سلیمان فیسة   .9321
جامعة : المدیة  - . سلیمان فیسة عواطف] / نص مطبوع[خضراء في الجزائر النظام القانوني للمساحات ال

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و117 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? : ? -  ? :95 - 98  ???????????? : ?-  ? :100 - 110  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-380/01, M. 346-380/02 

  عاطف , علبي  .9322
مجد المؤسسة الجامعیة : بیروت  - . 01.ط - . عاطف علبي] / نص مطبوع[المنھج المقارن مع دراسات تطبیقیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2006, للدراسات و النشر و التوزیع
 995346300xك .م.د.ر -. 308-313: ? -?: ???????????? 

49/01-001.4-1, 49/03-001.4-1 



  زینب أحمد , عوین  .9323
, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. زینب أحمد عوین/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[قضاء األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2009
 9957164003ك .م.د.ر - .. 303 - 293: ?  -? : ???????????? 

701/01-345-1, 701/02-345-1 

  نجیب بن عمر , عوینات  .9324
مؤسسة حمادة : إربد  -. 1.ط - . نجیب بن عمر عوینات] / نص مطبوع[القانون الدولي النووي والطاقة الذریة 
  .سم 24; . إیض. : ص 444 - . عمان, دار الیازوري] : م.د: [للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع 

 9789957491611ك .م.د.ر - . 444 - 414: ?  - ? : ???????????? 413 - 345: ?  - ? : ???????

698/01-341-1, 698/02-341-1 

  عوینة ، شریفة   .9325
/ الصلح والوساطة ] : نص مطبوع[الوسائل البدیلة لحل النزاعات في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري 

, )جامعة یحي فارس(العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و: المدیة  -الجزائر  -. شریفة عوینة; عقیلة العیساوي
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 99 - . 2019/2018

 ??????? :? .- ? : .84 - 88  ???????????? :? . - ? : .89 - 87  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-113/01, M. 345-113/02 

  عودة ، عقیل عزیز   .9326
. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. عقیل عزیز عودة] / نص مطبوع[نظریة العلم بالتجریم 

  .سم 24; . إیض. : ص 448 -
 9786144012369ك .م.د.ر - . 439 - 425. : ? -. ?: ???????????? 

975/01-345-1, 975/02-345-1 

  عودة عبد الجواد ، ناصر عبد هللا   .9327
: عمان  -. 01.ط - . ناصر عبد هللا عودة عبد الجواد/ أحكامھم  - واجباتھم  - حقوقھم ] : نص مطبوع[األسرى 

  .سم24; . إیض. : ص328 -. 2012, دار كنوز المعرفة
 9789957741983ك .م.د.ر - .  328 - 317. : ? -. ?: ??????????? 

810/01-341-1, 810/02-341-1 

  أبو الفتوح حامد , عودة  .9328
 - . أبو الفتوح حامد عودة/ دراسة في التحلیل الموضوعي ] : نص مطبوع[الفھرسة الموضوعیة في المكتبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 85 -. 2000, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
 ???????????? : ?-  ? :85 

7/01-020-1 

  أبو الفتوح حامد , عودة  .9329
 -. 2001, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. أبو الفتوح حامد عودة] / نص مطبوع[المدخل إلى علوم المكتبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 120
 ???????????? : ?-  ? :.119 - 120 

35/01-020-1 



  أبوالفتوح حامد , عودة  .9330
 - . 02.ط - . دمحم حمدي البكري, أبوالفتوح حامد عودة] / نص مطبوع[في المكتبات جداول ترمیز أسماء المؤلفین 

  ).المكتبات والمعلومات( - . سم 24; . إیض. : ص 252 -. 1998, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة 
 ???????????? : ?-  ? :.77 - 78 

45/01-020-1 

  دمحم مكاوي , عودة  .9331
 - . دمحم مكاوي عودة/ دراسة نظریة وتطبیقیة ] : نص مطبوع[جھة ثورة المعلومات المكتبة المدرسیة في موا

  .سم 24; . إیض. : ص 99 -. 2000, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. 01.ط
 9772387034ك .م.د.ر - . 99 - 96. : ? -? : ???????????? 

59/01-020-1 

  عبد القادر , عودة  .9332
 The Islamic criminal= المجلد األول ] : نص مطبوع[مقارنا بالقانون الوضعي  التشریع الجنائي اإلسالمي

legislation in comparison with the positive law: volume1  /بیروت -. 1.ط -. عبد القادر عودة .
  .سم 24; . إیض. : ص 640 - . 2005, دار الكتب العلمیة: 
 2745143190ك .م.د.ر

515.1/01-345-1, 515.1/02-345-1 

  عودة، جاسر   .9333
: لبنان  -. 1.ط -. جاسر عودة/ من التصور األصولي إلى التنزیل العملي ] : نص مطبوع[اإلجتھاد المقاصدي 

  .سم 21; . إیض. : ص 176 -. 2013, الشبكة العربیة لألبحاث والنشر
 9789953533971ك .م.د.ر - . 176 - 165.: ? -. ?: ????????????

194/01-340-1, 194/02-340-1 

  عویسي ، نادیة   .9334
. / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني الجزائري] : نص مطبوع. [القسمة الرضائیة في العقار 

 21× سم  31; . و 86 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة -. نادیة عویسي
  .قرص مضغوط. + سم
????????????.  

 2013/2012. : المدیة: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-222/01, M. 346-222/02 

  عنتر ، بوجردة   .9335
, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . بوجردة عنتر] / نص مطبوع[التوقیع اإللكتروني 

  .ضغوطقرص م. + سم 31× . سم 21; . و 71 - . 2016/2015
 ???????????? :? .- ? : .63 - 67  

 2016/2015: المدیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 658-07/01, M. 658-07/02 

  عبد الحمید مرسي , عنبر  .9336
حالة تسلیم صاحبھ ، ( نظام الساحات  -نظام المخازن ] : نص مطبوع. [أنظمة التفریغ في المیناء عملیا وقانونیا

مؤسسة . : اإلسكندریة -. عبد الحمید مرسي عنبر).... / من تحت الشبكة( نظام السحب المباشر  -) ت الحاویا



  .سم24; . إیض. : ص 80 -. 1996, شباب الجامعة
???????????? :?- ? :78 

46/01-343-1, 46/02-343-1 

  عوض دمحم ، أمیرة فتحي   .9337
دار الفكر . : اإلسكندریة - . أمیرة فتحي عوض دمحم. / مقارنة دراسة] : نص مطبوع. [عقود اإلستثمار المصرفیة

  .سم 24; . إیض. : ص 515 -. 2014, الجامعي
 9789773791092ك .م.د.ر - . 508 - 485: ?  -? : ???????????? 

1338/01-346-1, 1338/02-346-1 

  زینب حسین , عوض هللا  .9338
دار : اإلسكندریة  - . زینب حسین عوض هللا/ بعض القضایا نظرة عامة على ] : نص مطبوع[اإلقتصاد الدولي 

 ).المكتبة اإلقتصادیة( - . سم 24; . إیض. : ص 379 - . 1999, الجامعة الجدیدة للنشر

26/01-341-1, 26/02-341-1 

  عوض عبد الجلیل , عوض الترساوي  .9339
و  -ة في القضاء الدستوري المصري دراسة مقارن] : نص مطبوع[المعاھدات الدولیة أمام القضاء الدستوري 

دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  - . عوض عبد الجلیل عوض الترساوي/ المجلس الدستوري الفرنسي 
  .سم24; . إیض. : ص175 -. 2008, والتوزیع

 ??????????? :? .- ? : .166 - 171 . 

540/01-341-1, 540/02-341-1 

  أحمد ,عوض بالل  .9340
أحمد ] / نص مطبوع[تبعاد األدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في اإلجراءات الجنائیة المقارنة قاعدة اس

  .سم24; . إیض. : ص 560 - . 2003, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 2.ط -. عوض بالل
 ???????????? :? .- ? : .504 - 552 . 

194/01-347-1, 194/02-347-1 

  عوض خلیفة ، عبد الكریم   .9341
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عبد الكریم عوض خلیفة] / نص مطبوع[القانون الدولي االقتصادي 

  .سم24; . إیض. : ص230 -. 2012
 9789773279164ك .م.د.ر

779/01-341-1, 779/02-341-1 

  عوض خلیفة ، عبد الكریم   .9342
عبد الكریم / دراسة في ضوء أحكام إتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار ] : نص مطبوع[ر القانون الدولي للبحا

  .سم 24; . إیض. : ص 197 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عوض خلیفة
 9789773288977ك .م.د.ر

968/01-341-1, 968/02-341-1 

  علي ,عوض حسن   .9343
في القانون المدني وقانون المرافعات ] : نص مطبوع[لمستعجلة یشتمل على الصیغ الصیغ القانونیة للدعاوى ا



  .سم 24; . إیض. : ص 526 -. 2000, دار الكتب القانونیة: مصر  - . علي عوض حسن........ / وقانون العمل 
 9595237977ك .م.د.ر - . 2000: ل م د دكتوراه  -

13/01-347-1, 13/02-347-1 

  علي ,عوض حسن   .9344
 - أنواع الحراسة  - التعریف بالحراسة و أركانھا و أھمیتھا العملیة : یشتمل على ] : نص مطبوع[دعوى الحراسة 

; . إیض. : ص 384 -. 2000, دار الكتب القانونیة) : القاھرة( -. علي عوض حسن... / صور الحراسة القضائیة
  .سم24

 8545237977ك .م.د.ر

20/01-347-1 

  علي ,عوض حسن   .9345
.......... / الدفع بالتقادم  - التقادم المكسب  -التقادم المسقط ] : نص مطبوع[الدفع بالتقادم و السقوط و اإلنقضاء 

المكتبة ( - . سم 24; . إیض. : ص 228 -. 1996, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. علي عوض حسن
 ).القانونیة

80/01-347-1, 80/02-347-1 

  علي ,عوض حسن   .9346
.......... / التقادم المسقط للدعاوى و الحقوق ] : نص مطبوع[الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنیة والجنائیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 236 - ). دت ( , دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. علي عوض حسن

83/01-347-1, 83/02-347-1 

  علي , عوض حسن  .9347
رد ومخاصمة القضاة والمستشارین وأعضاء النیابة ] : نص مطبوع[رد و مخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة 

; . إیض. : ص 596 -. 1999, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 2.ط -. علي عوض حسن............ / العامة 
  .سم 24

? ??????? .- ? : .465 - 569 . 

118/01-347-1, 118/02-347-1 

  علي ,عوض حسن   .9348
یشتمل على طوائف الخبراء وتعیینھم وعزلھم وإجراءات ] : نص مطبوع[الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 320 - ). د ت(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. علي عوض حسن..... / التأدیب و
??????? :? . - ? :.265 - 301 

144/01-347-1, 144/02-347-1 

  محمود دمحم , عوض سالمة  .9349
. : ( القاھرة -. محمود دمحم عوض سالمة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حكم نقل األعضاء من المیت إلى الحي 

  .سم 24; . ص147 -. 1998, .)ن.د
???????????? : ?- ? :.134 - 145. 

407/01-345-1 

  دمحم محي الدین , عوض  .9350
; . ص 429 - . 2004, مكتبة الملك: الریاض  - . دمحم محي الدین عوض] / نص مطبوع[ئم غسل االموال جرا



  ).341; مركز الدراسات والبحوث : جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ( - . سم 24
 9960951553ك .م.د.ر - . 429 - 419.: ? -? : ???????????? 

425/01-345-1, 425/02-345-1 

  أحمد الزعبي , ضعو  .9351
, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  -. 3. ط - . أحمد الزعبي عوض] / نص مطبوع[المدخل إلى علم القانون 

  .سم 24; . ص 617 -. 2007
???????????? :?- ? :602-605 

77/01-340-1, 77/02-340-1 

  أحمد علي , عوض  .9352
جنائیة، إیجارات، نقابات، ] : نص مطبوع[في عشرین سنة فھرس النصوص التشریعیة المحكوم بعدم دستوریتھا 

... / ضرائب ورسوم، عمل وتأمینات إجتماعیة، أحوال شخصیة، تجارة وتحكیم، زراعة وإستصالح األراضي
. إیض. : ص 264 -. 2002, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 01.ط - . علي عوض حسن; أحمد علي عوض

  .سم 24; 
 9775160871ك .م.د.ر

47/01-340-1, 47/02-340-1 

  عوض دمحم , عوض  .9353
دار المطبوعات : اإلسكندریة  - . عوض دمحم عوض] / نص مطبوع[المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة 

 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . ص 885 -. 1999, الجامعیة

91/01-345-1 

  علي جمال الدین , عوض  .9354
دار النھضة العربیة . : القاھرة -. علي جمال الدین عوض] / نص مطبوع. [عملیات البنوك من الوجھة القانونیة

 .سم 24; . إیض. : ص1032 -). ت.د(, للنشر والتوزیع

125/01-346-1, 125/02-346-1 

  علي جمال الدین , عوض  .9355
. علي جمال الدین عوض. / دراسة للقضاء -الشیك  -الكمبیالة  -األذني السند ] : نص مطبوع. [األوراق التجاریة

  .سم 24; . إیض. : ص477 -. 1995, مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي. : القاھرة -
???? :? :.281 

42/01-346-1 

  علي جمال الدین , عوض  .9356
دار النھضة العربیة : القاھرة  -. ن عوضعلي جمال الدی] / نص مطبوع[اإلعتمادات المصرفیة و ضماناتھا 

  .سم 24; . ص 356 -. 1994, للنشر والتوزیع
 0099241977ك .م.د.ر

610/01-346-1 

  علي حسن , عوض  .9357
التطور التشریعي للجریمة و الفرق بینھما و غیرھا من : یشتمل على] : نص مطبوع[جریمة البالغ الكاذب 

الحكم في الجریمة وضوابط  -ة وتحریك الدعوى الجنائیة والتعویض المدني عناصر الجریم -الجرائم المشابھة 



 24; . إیض. : ص 402 -. 2002, دار الكتب القانونیة. : مصر - . علي حسن عوض/ اإلدانة وعقوبة الجریمة 
  .سم
 9775237726ك .م.د.ر

475/01-345-1, 475/02-345-1 

  عوض، محسن   .9358
تقریر المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان ] : نص مطبوع[بي حقوق اإلنسان في الوطن العر

. ص 287 -. 2010, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  -. عالء شلبي, محسن عوض/ في الوطن العربي 
  .سم24; . إیض: 

 9789953823225ك .م.د.ر -. 264 - 263. : ? -. ?: ??????? 

409/01-341-1, 409/02-341-1 

  عوض، رمسیس   .9359
] / نص مطبوع) [من القرن السادس عشر حتى نھایة القرن العشرین(الرقابة و حریة التعبیر في بریطانیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 584 -. 2013, المكتب العربي للمعارف: القاھرة  -. رمسیس عوض
 9789772766819ك .م.د.ر

1403/01-346-1, 1403/02-346-1 

  فر ، تسفي عو  .9360
, دار الیازوري: عمان  -. 01.ط - . آفي كوبر, تسفي عوفر] / نص مطبوع[االستخبارات و األمن القومي 

  .سم23; . إیض. : ص516 -. 2014
 9789957790530ك .م.د.ر

807/01-341-1, 807/02-341-1 

  فیصل عبد الرحمن , علي طھ  .9361
دار األمین : القاھرة  - . 2. ط -. فیصل عبد الرحمن علي طھ ] /نص مطبوع[القانون الدولي ومنازعات الحدود 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 1999, للنشرو التوزیع
 3244279977ك .م.د.ر - . 270-287.: ? - ?: ????????????  269 - 261.: ? - ?: ??????? .

46/01-341-1, 46/02-341-1 

  عادل عبادي , علي عبد الجواد  .9362
الدار : القاھرة  -. عادل عبادي علي عبد الجواد] / نص مطبوع[یة و الدعوى المدنیة المرتبطة بھا الدعوى الجنائ

  .سم24; غالف ملون . : ص 418 -. 2006, العالمیة
 7978606977ك .م.د.ر -. 7-8: ?-?: ???????????? 

452/01-347-1, 452/02-347-1 

  علي ، أوحیده   .9363
]. ت.د[, مطابع عمار قرفي. : الجزائر -باتنة  -. أوحیده علي] / نص مطبوع[علیمیة مبادئ قانونیة للمؤسسات الت

  .سم 24; . إبض. : ص 110 -
 ???????????? :? : .105 

676/01-342-1 



  عمي ، دمحم   .9364
م كلیة الحقوق والعلو. : المدیة - . دمحم عمي; دمحم حمودي] / نص مطبوع[جریمة الرشوة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 81 - . 2019/2018, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .74 - 78  

 2019/2018) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-145/01, M. 345-145/02 

  على ، جریشة   .9365
دار : المؤسسة الوطنیة للفنون . : الجزائر -. 1.ط -. جریشة على] / نص مطبوع[الن دستوري إسالمي إع

 .سم 21; . إیض. : ص 166 -. 1990, اإلرشاد للنشر والتوزیع

675/01-342-1 

  علي ، حسین   .9366
ي ضوء أحكام ف] : نص مطبوع. [شرح و تعلیق على جرائم التھرب الضریبى و قانون الضرائب على الدخل

یونیتید . : مصر - . 1.ط -. حسین علي; عنایت أحمد; فتح هللا دمحمى. / النقض و الدستوریة واإلداریة العلیا
 .سم24; . إیض. : ص 838 -. 2005, .لإلصدارات القانونیة

98/01-343-1, 98/02-343-1 

  علي ، سعید السید   .9367
سعید . / دراسة تطبیقیة على أحكام القضاء اإلداري في مصر] : عنص مطبو. [مبدأ الدفع بعدم التنفیذ في العقد

  .سم 24; . إیض. : ص 108 - . 2006, دار الكتب المصریة. : القاھرة -. 1.ط - . السید علي
 ???????????? : ?-  ? :103 - 106. 

526/01-342-1, 526/02-342-1 

  عمي ،حفیظة   .9368
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس: المدیة  -. حفیظة عمي; بوخالفةسارة ] / نص مطبوع[الجبایة المحلیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 57 - . 2013/2012, )الحقوق
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-90/01 

  علي منصور، عبد هللا   .9369
جامعة : المدیة  - . عبد هللا علي منصور; لول توغلو فنغ] / نص مطبوع[لدولیة بالطرق السلیمة حل النزاعات ا

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 85 -. 2013/2012, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-34/01 

  علي أبو عیانة، دمحم دمحم   .9370
دار الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. دمحم دمحم علي أبو عیانة] / نص مطبوع[حمایة البیئة المائیة من مخاطر التلوث 

  .سم 24; . إیض. : ص 503 - . 2014, لدنیا الطباعة والنشر
 9789777350044ك .م.د.ر - . 491 - 485.: ? -. ?: ????????????

213/01-344-1, 213/02-344-1 



  عبد هللا حسین , علي محمود  .9371
دار : القاھرة  -. 1.ط - . عبد هللا حسین علي محمود] / نص مطبوع[سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب األلي 

  .سم 24; . إیض. : ص 460 -. 2001, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 2357304977ك .م.د.ر - . 447 - 421.: ? -? : ????????????

62/01-345-1, 62/02-345-1 

  علي دمحم ، وفاء دمحم   .9372
 -. 2014, المكتب العربي للمعارف. : القاھرة -. 1.ط -. وفاء دمحم علي دمحم] / نص مطبوع. [مدخل لدراسة البیئة

  .سم 24; . إیض. : ص 120
 9789772767137ك .م.د.ر

199/01-344-1, 199/02-344-1 

  علي دمحم ، المبیضین   .9373
. عمان - . 1.ط -. المبیضین علي دمحم; سمیح عبد القادر المجالي] / نص مطبوع. [شرح قانون العقوبات العسكري

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2008, دار الثقافة: 
 0360169957ك .م.د.ر -. 287-288: ?-?: ???????????? 

52/01-343-1, 52/02-343-1 

  بدیعة , علي أحمد الطمالوي  .9374
 -. بدیعة علي أحمد الطمالوي/ دراسات فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنایات و موجبھا في الفقھ اإلسالمي 

 .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2007, دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر. : اإلسكندریة

331/01-345-1, 331/02-345-1 

   علي دمحم, علي أحمد  .9375
دار . : اإلسكندریة -. 1.ط -. علي دمحم علي أحمد] / نص مطبوع. [إفشاء السر الطبي وأثره في الفقھ اإلسالمي

  .سم 25; . إیض. : ص 489 -. 2007, الفكر الجامعي
 9773790435ك .م.د.ر

139/01-344-1, 139/02-344-1 

  على مرزوق، رضوان الشافعي   .9376
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والتشریع المالي ] : نص مطبوع[الحد من الجریمة دور اإلقتصاد اإلسالمي في 

. : ص 703 -. 2014, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . رضوان الشافعي على مرزوق/ الوضعي 
  .سم 24; . إیض

 9789776441040ك .م.د.ر - . 694 - 651.: ? -? : ????????????

865/01-345-1, 865/02-345-1 

  عبد الصبور عبد القوي , علي مصري  .9377
دار العلوم للنشر : القاھرة  -. 1.ط -. عبد الصبور عبد القوي علي مصري] / نص مطبوع[الجریمة اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2008, والتوزیع
 9789773801472ك .م.د.ر - . 144 - 123.: ? - . ?: ???????. 152 - 151.: ? -. ?: ????????????

704/01-345-1, 704/02-345-1 



  علي األنباري، دمحم خضیر   .9378
: بیروت  -. دمحم خضیر علي األنباري] / نص مطبوع[مبدأ عدم التدخل و استثناآتھ في القانون الدولي المعاصر 

  .سم25; . إیض: ص 207 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144018026ك .م.د.ر - . 189-202? -?.??????

1112/01-341-1, 1112/02-341-1 

  دمحم علوم دمحم , علي المجمود  .9379
دمحم علوم ] / نص مطبوع. [الطبیعة القانونیة والمالیة لدین الضریبة وتطبیقاتھا في التشریعات الضریبیة المقارنة

  .سم 24; . إیض. : ص 368 - . 2010, الحقوقیةمنشورات الحلبي . : بیروت -. 1.ط -. دمحم علي المجمود
 9786144010112ك .م.د.ر - . 357 - 339: ?  -? : ???????????? 

164/01-343-1, 164/02-343-1 

  علي النداوي ، حقي اسماعیل   .9380
 - . اويحقي اسماعیل علي الند] / نص مطبوع[النزاعات الدولیة للمیاه للمیاه المشتركة في بالد ما بین النھرین 

  .سم24; . إیض. : ص240 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت 
ك .م.د.ر -.  236 -  216. : ? -. ?: ??????? .  215 - 208. : ? -. ?: ???????????? 

9786144360453 

906/01-341-1, 906/02-341-1 

  علي المحاسنة ، دمحم أحمد   .9381
 - . 1.ط -. دمحم أحمد علي المحاسنة] / نص مطبوع. [القانوني للتھمةسلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف 

  .سم 24; . إیض. : ص 245 - . 2013, دار حامد للنشر والتوزیع. : األردن
 9789957327255ك .م.د.ر - . 242 - 237: ?  -? : ???????????? 

915/01-345-1, 915/02-345-1 

  علي النسور ، بالل   .9382
نص [جوانب نظریة وتطبیقیة  -القانون الدولي اإلنساني مابین اإلعتبارات القانونیة والسیاسیة الوجیز في 

 - . 1.ط -. رضوان محمود المجالي, بالل علي النسور/ دراسة بعض من النماذج الدولیة المعاصرة ] : مطبوع
  .سم 25; . إیض. : ص 318 -. 2015, دار األكادیمیون للنشر والتوزیع: األردن 

 9789957449506ك .م.د.ر - . 314 - 305. : ? -. ?: ???????????? 

1045/01-341-1, 1045/02-341-1 

  إسماعیل أبا بكر , علي البامري  .9383
عمان  -. إسماعیل أبا بكر علي البامري/ الزواج و الطالق بین الحنفیة و الشافعیة ] : نص مطبوع[أحكام األسرة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 470 -. 2008, دار الحامد: 
 1426329957978ك .م.د.ر -. 470-  459.?.?:???????????? 

882/01-346-1, 882/02-346-1 

  علي الباز ، بشیر   .9384
وماشابھھا  2010دراسة تطبیقیة إلنتخابات مجلس الشعب ] : نص مطبوع[الجرائم اإلنتخابیة ألعضاء البرلمان 

 25; . إیض. : ص 218 -. 2015, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -. بشیر علي الباز/ من إنتھاكات 
  .سم

 9789773792508ك .م.د.ر - . 212 - 207. : ? -. ?: ???????????? 



1033/01-345-1, 1033/02-345-1 

  علي الخالدي ، حمید سلطان   .9385
عة اإلسالمیة وقوانین األحوال دراسة مقارنة بین الشری] : نص مطبوع. [الحقوق اللصیقة بشخصیة الطفل

. : ص 463 - . 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة. : لبنان -. 1.ط - . حمید سلطان علي الخالدي. / الشخصیة
  .سم 24; . إیض

 9786144013991ك .م.د.ر - . 453 - 435: ?  -? : ???????????? 

1321/01-346-1, 1321/02-346-1 

   علي الجابري ، إیمان دمحم  .9386
, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. إیمان دمحم علي الجابري] / نص مطبوع[الحجیة الجنائیة لتقریر الخبیر 

  .سم 25; . إیض. : ص 191 -. 2016
 9789777292115ك .م.د.ر - . 188 - 181.: ? -. ?: ????????????

1071/01-345-1, 1071/02-345-1 

  علي الجبوري، صالح حسین   .9387
 -. صالح حسین علي الجبوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ویض الضرر األدبي في المسئولیة المدنیة تع
  .سم 24; . إیض. : ص 258 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط

 9789773791178ك .م.د.ر - . 250 - 239.: ? -? : ????????????

1295/01-346-1, 1295/02-346-1 

  ي الدحان ، شرف دمحم عل  .9388
 - . شرف دمحم علي الدحان/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[األثر المادي و دوره في اإلثبات الجنائي 

  .سم24; . إیض - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773289572ك .م.د.ر - .  240 - 225. : ? -. ?: ???????????? 

973/01-345-1, 973/02-345-1 

  علي الخطابي ، عبد العزیز رمضان   .9389
عبد العزیز . / دراسة في القانون الدستوري والقانون الدولي العام] : نص مطبوع. [تغییر الحكومات بالقوة 
  .سم 24; . إیض. : ص 220 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . رمضان علي الخطابي

 9789776410015ك .م.د.ر - . 218 - 201: ?  -? : ???????????? 

537/01-342-1, 537/02-342-1 

  دمحم حسین , علي الشامي  .9390
دراسة مقارنة بین القانون المدني المصري و الیمني و الفقھ ] : نص مطبوع. [ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة

. : ص 724 - . 1990, للنشر والتوزیع دار النھضة العربیة. : القاھرة -. دمحم حسین علي الشامي. / اإلسالمي
  .سم24; . إیض

 9770405256ك .م.د.ر - . 708 - 706:.? . -. ?: ???????????? 

199/01-346-1, 199/02-346-1 

  على الزیباري، میكائیل رشید   .9391
 -. لزیباريمیكائیل رشید على ا] / نص مطبوع[العقود اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت بین الشریعة و القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 681 -. 2015/2014, دارالجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 ??????? ? ????? ???? : ? ? :.589-608 ???????????? :? ? :.609-673 



1311/01-346-1, 1311/02-346-1 

  حسین دمحم بیومي , على الشیخ  .9392
حسین دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تجاري الوضعي طرق حمایة المدین في الفقھ اإلسالمي والقانون ال

  .سم 25; . إیض. : ص 342 -. 2008, دارالفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. بیومي على الشیخ
 9773790568ك .م.د.ر - . 334 - 319: ?  -? : ???????????? 

1081/01-346-1, 1081/02-346-1 

  علي الكسار، سلوان   .9393
 -. سلوان علي الكسار] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم ضد اإلنسانیة إختصاص 

  .سم 24; . إیض. : ص 389 -. 2014, دار آمنة للنشر والتوزیع: عمان 
???????????? :? .- ? :.381 - 387. 

1007/01-341-1, 1007/02-341-1 

  علي الظنحاني ، سالم خمیس   .9394
البصمة  - التطور التاریخي لوسائل اإلثبات الجنائي ] : نص مطبوع[صمة الوراثیة في اإلثبات الجنائي حجیة الب
 - . 1.ط -. سالم خمیس علي الظنحاني.... / الوسائل الفنیة المستخدمة في تحلیل البصمة الوراثیة -الوراثیة 
  .سم 24; . یضإ. : ص 324 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة 

 9789777610094ك .م.د.ر - . 316 - 291. : ? -. ?: ???????????? 

1023/01-345-1, 1023/02-345-1 

  علي العاني، عبد الوھاب خیري   .9395
عبد الوھاب خیري / دراسة فقھیة مقارنة بین الشریعة والقانون المدني األردني ] : نص مطبوع[نظام المرافعات 

  .سم 25; . إیض. : ص 796 - . 2014, المركز القومي لإلصدارات القومیة: القاھرة  -. 1.ط -. علي العاني
 9789776223943ك .م.د.ر - .  789 - 753.: ? -. ?: ????????????

838/01-347-1, 838/02-347-1 

  علي العبد هللا، صالح حسین   .9396
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  -. لعبد هللاصالح حسین علي ا] / نص مطبوع[السلطة القضائیة في اإلسالم 

  .سم 24; . إیض. : ص 147 -. 2014, الحدیث
 9789774383789ك .م.د.ر -.  139-144.: ? ?: ????????????

848/01-347-1, 848/02-347-1 

  جالل , علي العدوي   .9397
 - . 1996, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . جالل علي العدوي] / نص مطبوع[أصول أحكام اإللتزام واإلثبات 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 516
 982503977ك .م.د.ر

129/01-347-1, 129/02-347-1 

  السید أحمد , علي بدوي  .9398
......... / دراسة تحلیلیة تأصیلیة في ضوء قواعد القانون الوضعي ] : نص مطبوع[المركز القانوني لألجانب 

  .سم24; غالف ملون ومصور . : ص 1044 -. 2008, دار الكتب القانونیة: مصر  -. ید أحمد علي بدويالس
 9144386977ك .م.د.ر - . 1028 - 980: ?  -? : ???????????? 



744/01-341-1 

  علي خلیفة، الكواري   .9399
اللحام , الكواري علي خلیفة] / وعنص مطب[ 19العدد :المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي : المستقبل العربي 

  .سم27; . ص331 -. 2003, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت  -. أحمد األصفر
 9953431108ك .م.د.ر

19/01 340-52- ع /P 

  أحمد دمحم , علي داود  .9400
مواریث و تقسیماتھا التجھیز و الدیون و الوصایا و ال] : نص مطبوع[الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ و القانون 

  .سم25; . غالف ملون. : ص 656 -. 2007, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  - . أحمد دمحم علي داود/ 
 12650169957ك .م.د.ر

661/01-346-1, 661/02-346-1 

  أحمد دمحم , علي داود  .9401
 -فقھا  -أصولھا القضائیة  -وى لوائح الدعا] : نص مطبوع[القضایا و األحكام في المحاكم الشرعیة , 1:ج

غالف . : ص 586 -. 2006, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط - . أحمد دمحم علي داود/ الجزء األول ..... : إجراءاتھا
  .سم 24; ملون 

  5107169957ك .م.د.ر
 1:ج, : محتوي في 

415.1/01-347-1, 415.1/02-347-1 

  أحمد دمحم , علي داود  .9402
لوائح  -شرح قانون األحوال الشخصیة  -فقھ األحوال الشخصیة المقارن ] : نص مطبوع[ األحوال الشخصیة

 - . 1.ط - . أحمد دمحم علي داود/ الجزء األول و الثاني ..... : دعاوى األحوال الشخصیة في مواضیعھا المتنوعة 
  .سم 24; . إیض. : ص 403 - . 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 

 6438169957ك .م.د.ر

879.1/01-346-1, 879.1/02-346-1 

  أحمد دمحم , علي داود  .9403
تنظیمھا وتوثیقھا وفقھھا المقارن ونصوصھا القانونیة ] : نص مطبوع[الصكوك والتوثیقات في المحاكم الشرعیة 

  .سم 24; . ضإی. : ص 416 -. 2010, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط -. أحمد دمحم علي داود/ وتطبیقات قضائیة 
 9789957165536ك .م.د.ر - . 413 - 393.: ? - ? : ????????????. 391 - 347.: ? - ? : ???????

1127/01-346-1, 1127/02-346-1 

  علي داود، أحمد دمحم   .9404
 -فقھا  -أصولھا القضائیة  -لوائح الدعاوى ] : نص مطبوع[قضایا و األحكام في المحاكم الشرعیة , 2:ج

 24; . إیض. : ص 584 -]. ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ - . 1.ط -. أحمد دمحم علي داود/ الجزء الثاني ...: ا إجراءاتھ
  .سم

  5107169957ك .م.د.ر - . 576 - 561: ?  - ? : ????????????  560 - 433: ? - ? : ??????? 
 2:ج, : محتوي في 

415.2/01-347-1, 415.2/02-347-1 



  علي داود، أحمد دمحم   .9405
لوائح  -شرح قانون األحوال الشخصیة  -فقھ األحوال الشخصیة المقارن] : نص مطبوع[األحوال الشخصیة 

 -. أحمد دمحم علي داود/ الجزء الثالث و الرابع .............. : دعاوى األحوال الشخصیة في مواضیعھا المتنوعة 
  .سم 24; . ص 422 -. 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط

 6438169957ك .م.د.ر -. 326-395: ? -?: ???????  397-419: ? -?: ???????????? 

879.2/01-346-1, 879.2/02-346-1 

  علي جانكیر ، فارس   .9406
لبنان  - . 1.ط -. فارس علي جانكیر] / نص مطبوع[سلطة اإلدارة المتعاقدة في حالة التنفیذ المعیب للعقد اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 264 -. 2014, الحلبي القانونیةمنشورات : 
 9786144015797ك .م.د.ر - . 258 - 241. : ? -. ?: ???????????? 

947/02-347-1, 947/03-347-1 

  صادق احمد ,علي یحیى   .9407
علي صادق احمد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة 

  .سم24; . إیض. : ص 200 -. 2008, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. یحیى
 6041438977ك .م.د.ر - .  193 - 182.: ? -. ?: ???????????? 

111/01-342-1, 111/02-342-1 

  علي جراح، دمحم الشریف   .9408
 The Rules of= مقارنة  دراسة] : نص مطبوع[أحكام فترة الریبة في اإلفالس في قانون التجارة 

bankruptcy suspicious period in / ....الدار العلمیة الدولیة للنشر : األردن  -. دمحم الشریف علي جراح
  ).مجموعة الرسائل الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 263 -. 2017, والتوزیع

 9789957169992ك .م.د.ر - . 263 - 251.: ? -.?: ????????????

1557/01-346-1, 1557/02-346-1 

  علي دراز ، رمزي دمحم   .9409
دار . : اإلسكندریة -. رمزي دمحم علي دراز] / نص مطبوع. [أفعال المكلفین بین الخطابین الشرعي والوضعي

  .سم 24; . إیض. : ص 253 -. 2013, الجامعة الجدیدة
 9789773286595ك .م.د.ر - . 248 - 229: ?  -? : ???????????? 

183/01-340-1, 183/02-340-1 

  رمزي دمحم , علي دراز  .9410
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. رمزي دمحم علي دراز] / نص مطبوع[فكرة تنازع القوانین في الفقھ اإلسالمي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص358 -. 2004, الجدیدة للنشر
.???????????? :? - ? :327-356 

215/01-341-1, 215/02-341-1 

  رمزي دمحم , علي دراز  .9411
دار : اإلسكندریة  -. رمزي دمحم علي دراز] / نص مطبوع[السكوت و أثره على األحكام في الفقھ اإلسالمي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 418 - . 2004, الجامعة الجدیدة للنشر
 ???????????? :?- ? :365-412 

916/01-347-1, 916/02-347-1 



  علي دراز، رمزي دمحم   .9412
دار : اإلسكندریة  - . رمزي دمحم علي دراز/ مقاصد ضروریة للتشریع اإلسالمي ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 
  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2013, الجامعة الجدیدة

 9789773286600ك .م.د.ر - .  346 - 331.: ? -? : ????????????

820/01-341-1, 820/02-341-1 

  علي حسن ، صالح علي   .9413
 -. صالح علي علي حسن/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ 2010لسنة  135تأمین البطالة في القانون رقم 

  .سم24; . إیض. : ص157 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773288848ك .م.د.ر - .  153 - 149. : ? -. ?: ???????????? 

225/01-344-1, 225/02-344-1 

  طرح البحور , على حسن فرج  .9414
دراسة تحلیلیة على ضوء اإلتفاقیة الخاصة بالقانون الواجب التطبیق على ] : نص مطبوع[تدویل العقد 

 - . ھشام صادق; طرح البحور على حسن فرج/  1980یونیو  19اإللتزامات التعاقدیة الموقعة في روما 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض: ص  372 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 9076203977ك .م.د.ر - . 359 -344: ? - ? : ????????????.

83/01-341-1, 83/02-341-1 

  علي حسن، صالح علي   .9415
: اإلسكندریة  -. علي حسنصالح علي / دراسة في منظمة العمل الدولیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي للعمل 

  .سم24; . إیض. : ص108 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة
 9789773288422ك .م.د.ر - .  103 - 102.: ? -. ?: ??????????? 

789/01-341-1, 789/02-341-1 

  علي حسن، صالح علي   .9416
صالح / ربیة والمستویات الدولیة دراسة مقارنة بین التشریعات الع] : نص مطبوع[الوساطة في إبرام عقد العمل 

  .سم 24; . إیض. : ص 158 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. علي علي حسن
 9789773288831ك .م.د.ر - . 156 - 151.: ? -. ?: ????????????

971/01-341-1, 971/02-341-1 

  علي حسن، صالح علي   .9417
صالح / دور تفتیش العمل و أثره في تحسین شروط و ظروف العمل  ] :نص مطبوع[حمایة الحقوق العمالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 277 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. علي علي حسن
 9789773288824ك .م.د.ر - .  269-279.: ?-.?: ???????????? 

239/01-344-1, 239/02-344-1 

  حسن , علي حسین علي  .9418
... / عدم جواز النظر -البطالن  - جزاء اإلنعدام ] : نص مطبوع[جرائي في قانون اإلجراءات الجنائیة الجزاء اإل

الكتب ( - . سم 25; . إیض. : ص 658 -. 2008, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. حسن علي حسین علي
  ).القانونیة

 9789770316712ك .م.د.ر - . 637 - 586: ?  -? : ???????????? 

675/01-345-1, 675/02-345-1 



  دمحم , علي راتب   .9419
إختصاص قاضي األمور المستعجلة ، إختصاص : یشتمل على كتابین] : نص مطبوع[قضاء األمور المستعجلة 

 -. دمحم فاروق راتب, دمحم نصر الدین كامل, دمحم علي راتب/ الجزء األول : قاضي التنفیذ بالمنازعات الوقتیة 
 .سم 25; . إیض. : ص 810 - ). ت. د(, )ن.د() : م.د( -. 6.ط

114.1/01-347-1, 114.1/02-347-1 

  علي راتب ، دمحم   .9420
إختصاص قاضي األمور المستعجلة ، إختصاص : یشتمل على كتابین ] : نص مطبوع[قضاء األمور المستعجلة 

. 06.ط - . دمحم فاروق راتب, نصر الدینكامل , دمحم علي راتب/ الجزء الثاني : قاضي التنفیذ بالمنازعات الوقتیة 
 .سم 25; . إیض. : ص 810 -). ت.د(, )ن.د) : (م.د( -

114.2/01-347-1, 114.2/02-347-1 

  علي صادق ، ھشام   .9421
المبادئ : المجلد األول  -تنازع القوانین : الجزء األول ] : نص مطبوع[المطول في القانون الدولي الخاص 

. : ص 656 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. ھشام علي صادق/ قوانین العامة في تنازع ال
  .سم 24; . إیض

 9789773791276ك .م.د.ر - . 634 - 607. : ? -. ?: ???????????? 

1/01-1009.1-341-1, 1/02-1009.1-341-1 

  ھشام , علي صادق  .9422
 - . 2003, دار المطبوعات الجامعیة: القاھرة  -. علي صادق ھشام] / نص مطبوع[دروس في تنازع القوانین 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص492

335/01-341-1, 335/02-341-1 

  ھشام صادق , علي صادق  .9423
اإلسكندریة  -. حفیظة السید الحداد, ھشام صادق علي صادق] / نص مطبوع[دروس في القانون الدولي الخاص 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص1100 -. 2000, لمطبوعات الجامعیةدار ا: 

59/01-341-1, 59/02-341-1 

  ھشام صادق , علي صادق  .9424
تنازع اإلختصاص  -تنازع القوانین  -الجنسیة ومركز األجانب ] : نص مطبوع[مبادىء القانون الدولي الخاص 

 - . 2001, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . ید الحدادحفیظة السّ , ھشام صادق علي صادق/ القضائي 
  .سم24; . إیض. : ص1100

. 

60/01-341-1, 60/02-341-1 

  علي شتا، السید علي   .9425
السید علي ] / نص مطبوع[الرشوة في الدول النامیة من وجھة نظر القضاة و النیابة و الشرطة و الرقابة اإلداریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 178 -. 2014, المكتبة المصریة: ریة اإلسكند -. علي شتا
 9789774114887ك .م.د.ر -.  178 -177.: ? ?: ????????????

929/01-345-1, 929/02-345-1 



  محمود دمحم , علي صبره  .9426
 -. همحمود دمحم علي صبر] / نص مطبوع[صیاغة العقود بالعربیة و اإلنجلیزیة و أثر ذلك في كسب الدعاوى 

  .سم24; . ص 463 -. 2006, دار الكتب القانونیة: القاھرة 
 9270717977ك .م.د.ر

559/01-346-1 

  علي صغیر ، جمال   .9427
كلیة : الجزائر  - . جمال علي صغیر] / نص مطبوع[حجز وبیع العقار المرھون في ظل قانون النقد والقرض 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و71 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2018/2017: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-530/01, M. 346-530/02 

  علي قارة ، حمیدة   .9428
 - . حمیدة علي قارة; جالل إیمان] / نص مطبوع[المنازعات المترتبة عن عقد ھبة العقار في القانون الجزائري 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 77 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : لمدیةا
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .69 - 73  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-588/01, M. 346-588/02 

  علي قاسم ، علي دمحم   .9429
 - . علي دمحم علي قاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[خیار المجلس أحكامھ و أثاره في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; . إیض. : ص80 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789776410770ك .م.د.ر - . 88 - 71. : ? -. ?: ??????????? 

488/01-342-1, 488/02-342-1 

  علي قاسم ، علي دمحم   .9430
دار . : اإلسكندریة -. علي دمحم علي قاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[توبة القاتل وآثاره في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2014, الجامعة الجدیدة
 9789776410787ك .م.د.ر - . 166 - 153: ?  -? : ???????????? 

944/01-345-1, 944/02-345-1 

  طھ أحمد , على قاسم  .9431
دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولى لتسویة ] : نص مطبوع[تسویة المنازعات الدولیة اإلقتصادیة 

; . إیض. : ص 625 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. طھ أحمد على قاسم/ منازعات اإلستثمار 
  .سم24

????? ??????? :?- ? :601-618 

382/01-341-1, 382/02-341-1 

  علي دمحم , علي قاسم  .9432
. ما یترتب علیھا من أحكام في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي] : نص مطبوع. [تصرفات العدل في المرھون

المكتبة ( -. سم 24 ;. إیض. : ص294 -. 2002, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . علي دمحم علي قاسم/ 
 ).القانونیة



82/01-346-1, 82/02-346-1 

  علي دمحم , علي قاسم  .9433
دار . : اإلسكندریة -. علي دمحم علي قاسم] / نص مطبوع. [بیع المزایدة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 481 -. 2002, الجامعة الجدیدة

90/01-346-1, 90/02-346-1 

  علي دمحم , علي قاسم  .9434
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  -. علي دمحم علي قاسم] / نص مطبوع[عقد التورید في میزان الفقھ اإلسالمي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص164 - . 2005, للنشر
 ???????????? :? ? :.147 - 162 

434/01-346-1, 434/02-346-1 

  علي دمحم , علي قاسم  .9435
دار . : اإلسكندریة - . علي دمحم علي قاسم. / أسبابھ و عالجھ في الفقھ اإلسالمي] : نص مطبوع. [نشوز الزوجة

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص194 - . 2004, الجامعة الجدیدة للنشر

214/01-346-1, 214/02-346-1 

  علي دمحم , علي قاسم  .9436
: اإلسكندریة  -. علي دمحم علي قاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; . ص 200 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر
 ???????????? : ? ?.183  - 196 

558/01-346-1, 558/02-346-1 

  علي قاسم، علي دمحم   .9437
 - . علي دمحم علي قاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دور الشھادة في إثبات الطالق في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 103 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: الغسكندریة 
 9789776410831ك .م.د.ر - . 102 - 91.: ? -. ?: ????????????

1262/01-346-1, 1262/02-346-1 

  علي قاسم، علي دمحم   .9438
 - . علي دمحم علي قاسم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دور الشھادة في إثبات الرجعة في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 69 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 97897764010763ك .م.د.ر -. 68 - 61.: ?. ?: ????????????

1261/01-346-1, 1261/02-346-1 

  علي قطیط ، علي عبد الرحمن   .9439
علي عبد / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الدولي الخاص ] : نص مطبوع[تنازع القوانین في الوصیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 604 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. الرحمن علي قطیط
 9789773278569ك .م.د.ر - . 604 - 580. : ? -. ?: ???????????? 

1010/01-341-1, 1010/02-341-1 



  علي عوض، حسن   .9440
مع أھم مبادىء محكمة النقض : الجزء الثاني ] : نص مطبوع. [الصیغ النموذجیة للعقود و التصرفات القانونیة

. 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة  - . حسن علي عوض. /  2001في كافة أنواع العقود حتى نھایة عام 
 .سم 24; . إیض. : ص 1112 -

76.2/01-346-1, 76.2/02-346-1 

  علي غنیم ، دمحم مرسي   .9441
 -. 01.ط -. دمحم مرسي علي غنیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة لرئیس الدولة 

  .سم24; . إیض. : ص607 - . 2013, مكتبة الوفاء القانونیة :اإلسكندریة 
 9789773279671ك .م.د.ر - .  603 - 581. : ? -. ?: ??????????? 

485/01-342-1, 485/02-342-1 

  علي غافل ، سعید   .9442
منشورات زین : بیروت  - . 1.ط - . سعید علي غافل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلضراب الوظیفي 

  .سم 25; . إیض. : ص 271 -. 2015, قوقیةالح
 9786144360880ك .م.د.ر - . 265 - 245. : ? - . ?: ????????????? 

247/01-344-1, 247/02-344-1 

  علي عبد هللا ، صالح حسین   .9443
دار الكتب : مصر  - . صالح حسین علي عبد هللا] / نص مطبوع[اإلنتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطة 

  .سم24; . إیض. : ص472 -. 2011, دار شتات للنشر و البرمجیات: لقانونیة ا
 9789773863992ك .م.د.ر - .  456 - 437. : ? -. ?: ??????????? 

474/01-342-1, 474/02-342-1 

  علي عبیدو ، علي إبراھیم   .9444
علي / الرسائل والبحوث العلمیة  كتابة] : نص مطبوع) [اإلشراف - المنھجیة  -األخالقیات (جودة البحث العلمي
 24; . إیض. : ص 371 -. 2014, دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر: اإلسكندریة  - . 1.ط - . إبراھیم علي عبیدو

  .سم
 9789777350679ك .م.د.ر - .  364 - 359. : ? -. ?: ???????????? 

137/01-001.4-1, 137/02-001.4-1 

  نزار أحمد , علي عتیق  .9445
نزار أحمد علي / دراسة مقارنة بالدیمقراطیة النیابیة المعاصرة ] : نص مطبوع[مبدأ الشورى قواعده وضماناتھ 

  .سم 25; . إیض. : ص 143 -. 2008, دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر: اإلسكندریة  -. 01.ط -. عتیق
 ???????????? :? .- ?:.136 -142 . 

355/01-342-1, 355/02-342-1 

  علي فقیھ،ھانیة دمحم   .9446
, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. ھانیة دمحم علي فقیھ] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على عقود اإلذعان 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2014
 9786144014349ك .م.د.ر - .  287 - 273.: ? -. ?: ????????????

909/01-347-1, 909/02-347-1 



  أسامة حامد , ليع  .9447
دارالثقافة : اإلسكندریة  -. أسامة حامد علي/ دراسة نظریة وتطبیقیة ] : نص مطبوع[مكتبات المدارس الثانویة 

  .سم 24; . إیض. : ص 313 -. 2001, العلمیة
 ???????????? : ?- ? : .305 - 313 

63/01-020-1, 63/02-020-1 

  جابر محجوب , علي  .9448
لجنة التألیف والتعریب . : الكویت -. جابر محجوب علي] / نص مطبوع. [یة للتأمین الجماعيالجوانب القانون

  .سم24; . إیض. : ص460 -. 2002, والنشر
 9990610657ك .م.د.ر - . 437-440: ?  -? : ???????????? 

246/01-346-1, 246/02-346-1 

  یحي إبراھیم , علي  .9449
 The peace and. تطبیقات، إشكاالت، إفرازات عجیبة] : نص مطبوع[وثمن الجریمة الصلح والتصالح 
reconciliation  /سم 24; . إیض. : ص 257 - . 2010, دار الفكر القانوني: طنطا  -. یحي إبراھیم علي. 

806/01-345-1, 806/02-345-1 

  سعید السید , علي  .9450
المرافق  - التنظیم اإلداري وتطبیقھ  -التعریف بالقانون اإلداري : ] نص مطبوع[أسس وقواعد القانون اإلداري 

 24; . إیض. : ص 333 -. 2009, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . سعید السید علي/ الضبط اإلداري  -العامة 
  .سم

 ???????????? :? .- ? :.319 - 326 . 

397/01-342-1, 397/02-342-1 

  عثمان یاسین , علي  .9451
عثمان / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[راءات إقامة الدعوى اإلداریة في دعوتي اإللغاء والتفویض إج

  .سم 24; . إیض. : ص 448 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. یاسین علي
 9786144011010ك .م.د.ر - . 440 - 401.: ? -. ?: ????????????

454/01-342-1, 454/02-342-1 

  علي، سعید حسین   .9452
األوراق المالیة المتداولة في ] : نص مطبوع[التحكیم في منازعات األوراق المالیة طبقا لقواعد األونسیترال 

تداول األوراق المالیة في  - صكوك التمویل -شھادات اإلیداع -حصص التأسیس- السندات - األسھم -البورصة
. : ص247 -. 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. سین عليسعید ح. / إلخ..........البورصة

  .سم25; . إیض
 9789777611398ك .م.د.ر - . 230-231? -?. ??????

989/01-347-1, 989/02-347-1 

  علي، سفیان لطیف   .9453
: بیروت  -. 1.ط -. سفیان لطیف علي] / نص مطبوع[التعسف في إستعمال حق النقض في مجلس األمن الدولي 

  .سم 25; . إیض. : ص 232 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144014028ك .م.د.ر - . 227 - 219.: ? -. ?: ????????????

868/01-347-1, 868/02-347-1 



  علیوة ، لیلى منال   .9454
لیلى منال ] / نص مطبوع[ي الظروف المشددة واألعذار المخففة لجریمة القتل العمد حسب القانون الجزائر

. سم 21; . إیض. : و 80 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. علیوة
  .قرص مضغوط. + سم 31×

 ???????????? :? .- ? : .74 - 78  
 2021/2020) : المدیةجامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-190/01, M. 345-190/02 

  علیوش ، نسیمة   .9455
المدیة  - . نسیمة علیوش; سیھام بن مزیان] / نص مطبوع[اإلدماج كآلیة إستثنائیة للتوظیف في الوظیفة العمومیة 

 21; . إیض . :و 136 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-518/01 

  كمال , علیوش قربوع  .9456
. 2. ط - . كمال علیوش قربوع/ تنازع القوانین : الجزء األول] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص الجزائري 

  .سم24; . إیض. : ص 429 -. 2007, دار ھومة: الجزائر  -
 9789961669761ك .م.د.ر

364.1/01-341-1, 364.1/02-341-1 

  كمال قربوع , علیوش  .9457
دیوان : الجزائر  -. 03. ط - . كمال قربوع علیوش] / نص مطبوع[التحكیم التجاري الدولي في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 96 -. 2005, المطبوعات الجامعیة
. ??????? :? - ?76  - 86  ???????????? :? ? : .87 - 92 

118/01-341-1, 118/02-341-1 

  علیوش، سامیة   .9458
كلیة : الجزائر  - . عبد الرزاق زبار, سامیة علیوش] / نص مطبوع[مركز اإلدارة في تمثیل العقود اإلداریة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 94 - . 2019/2018, )حي فارسجامعة ی( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? : .85 - 90.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-335/01, M. 343-335/02 

  علیلي حفصة   .9459
علیلي ; كریمة صوالحي] / نص مطبوع[في التشریع الجزائري و ضمانات احترامھا قواعد التھیئة و التعمیر 

  .سم 21×سم 30; . و 117 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة - . حفصة
??????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-82/01, M. 346-82/02 

  یلي، زھیة عل  .9460
 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. زھیة علیلي] / نص مطبوع. [المنازعات المتعلقة بقرارات التعمیر الفردیة



  .سم 21×سم 30; . و 123
???????????? .???????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-180/01, M. 346-180/02 

  غنیمي، فاطمة الزھراء   .9461
فاطمة ; حوریة شالبي] / نص مطبوع) [األردن -مصر  - الجزائر (نظام الشھر العیني في التشریعات المقارنة 

 21× .سم 30; . و 105 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. الزھراء غنیمي
  .قرص مضغوط. + سم

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-319/01 

  علیلیش، سومیة   .9462
: المدیة  -. سومیة علیلیش] / نص مطبوع[ 2016إخطار المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

قرص . + سم30×.سم21; . و57 -. 2017/2016, )ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسی(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.52 - 54  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-277/01, M. 343-277/02 

  عمیمر، نعیمة   .9463
 452 -. 2009, الحدیثدار الكتاب : القاھرة  -. 1.ط -. نعیمة عمیمر] / نص مطبوع[الوافي في حقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص
 9773502740ك .م.د.ر - .  438 - 433.: ? -. ?: ????????????

918/01-341-1, 918/02-341-1 

  علیا، خافي   .9464
: المدیة  - . خافي علیا; نومري سھام] / نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمتعاقد مع اإلدارة في العقود اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و158 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق (ور یحي فارس جامعة الدكت
 ???????????? : ?-  ? :153 - 158  ??????? : ? -  ? :01 - 03  

 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-125/01, M. 343-125/02 

  ربحي مصطفى , علیان  .9465
عثمان دمحم , ربحي مصطفى علیان] / نص مطبوع[النظریة والتطبیق العملي  األسس: أسالیب البحث العلمي

  .سم 24; غالف ملون . : ص 382 - . 2008, دار صفاء للنشر و التوزیع: عمان  -. 02.ط -. غنیم
 9957241362ك .م.د.ر -. 382-  269.? ? : ???????????? 

29/01-001.4-1, 29/02-001.4-1 

   ربحي مصطفى, علیان  .9466
یسرى أبو , ربحي مصطفى علیان] / نص مطبوع[تنمیة وتقییم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات 

  .سم 25; . إیض. : ص 300 -. 2005, دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان  -. 01.ط - . عجمیة
 9957241729ك .م.د.ر - . 300 - 291. : ? -? : ???????????? 



79/01-020-1, 79/02-020-1 

  ربحي مصطفى , علیان  .9467
ربحي /  Advanced and computrerized cataloging] = نص مطبوع[الفھرسة المتقدمة والمحوسبة 

; . إیض. : ص 415 -. 2006, دار جریر للنشر والتوزیع: عمان  - . 01.ط -. وصفي عارف, مصطفى علیان
  .سم 24

 9957380745ك .م.د.ر - . 414 - 407.: ?  -? : ???????????? 

38/01-020-1 

  ربحي مصطفى , علیان  .9468
: عمان  -. 01.ط -. ربحي مصطفى علیان] / نص مطبوع[دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات 

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2006, دار صفاء للنشر والتوزیع
 995724242ك .م.د.ر - . 367 - 365.: ?  -? : ???????????? 

83/01-020-1 

  ربحي مصطفى , علیان  .9469
دار جریر للنشر : عمان  -. 1.ط - . ربحي مصطفى علیان] / نص مطبوع[مجتمع المعلومات والواقع العربي 

  .سم 24; . إیض. : ص 303 -. 2005, والتوزیع
 7042389957ك .م.د.ر -. 303- 299.: ? - ???????????? ?

96/01-020-1 

  علیان، فاطمة الزھراء   .9470
, ]ن.د: [المدیة  -. فاطمة الزھراء علیان] / نص مطبوع[إلزامیة اإلستغالل كآلیة لحمایة األراضي الفالحیة 

  .سم21×سم30; . و136 -. 2012
???????????.  

 2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-176/01, M. 346-176/02 

  اوي، دمحم غلی  .9471
موسى , دمحم غلیاوي] / نص مطبوع[الضمانات القانونیة الممنوحة للمكلف بالضریبة في منازعات الوعاء 

. سم 21; . و 137 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  - . سعداوي
  .قرص مضغوط. + سم 31× 

???????????? :? .- ?:.127 - 134.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-372/01, M. 343-372/02 

  علیاتي، دمحم   .9472
جامعة : الجزائر  - . دمحم علیاتي] / نص مطبوع[آلیات تسویة النزاعات القانونیة في منظمة التجارة العالمیة 

  .سم30; . و 275 -. 2012, 1-الجزائر 
 ?????? :???????????? ????? ??? ? ???? :? -.? :.254-268  

 2012:  - 1جامعة الجزائر: القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-66/01, T. 341-66/02 



  عمیة ، لیلى   .9473
كلیة الحقوق والعلوم : ة المدی -المدیة  - . لیلى عمیة] / نص مطبوع[التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .60 - 63  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-124/01 

  ة ، أحمد الشریف عنیب  .9474
 -. أحمد الشریف عنیبة; منیر بن سعدة] / نص مطبوع[جریمة اإلتجار باألعضاء البشریة في التشریع الجزائري 

. + سم 31× . سم 21; . و 67 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .56 - 60  
 2017/2016: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -استرم

M. 345-40/01, M. 345-40/02 

  غلید، بالل   .9475
كلیة (جامعة یحي فارس . : المدیة -. حسان بوجطو, بالل غلید] / نص مطبوع[األمن القانوني في الجزائر 

  .قرص مضغوط+ . سم 30× . سم 21; . و 123 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .-? : .113 - 119.  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 343-258/01, M. 343-258/02 

  عمیر ، یسرى   .9476
 -المدیة  - . یسرى عمیر; عبد القادر بوقیراط] / نص مطبوع[المركز القانوني للمقاتل في ظل القانون الدولي 

 21; . إیض. : و 105 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .94 - 100  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-174/01 

  سعاد , عمیر  .9477
دار الھدى للنشر : الجزائر  - . سعاد عمیر] / نص مطبوع[ظیفة التشریعیة لمجلس األمة في الجزائر الو

  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2009, والتوزیع
 9789947261231ك .م.د.ر - .  217 - 203.: ? - . ?: ???????????? .

374/01-342-1, 374/02-342-1 

  عمیري، مریم   .9478
. : المدیة - . نوال بوعبد هللا, مریم عمیري] / نص مطبوع[حي الخاص في التشریع الجزائري قسمة العقار الفال

قرص . + سم 21× . سم 30; . و 80 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? : ?- ? :.71 - 76.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و: قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-533/01, M. 346-533/02 



  عمیري، عدنان   .9479
كلیة : الجزائر  - . عبد هللا حاج صدوق, عدنان عمیري] / نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة واإلداریة للمستشفى 

قرص . + سم 31× . سم 21;  .و 105 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

.???????????? :? . - ? :.96 - 98.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-346/01, M. 343-346/02 

  دمحم , عنجریني  .9480
: عمان  -. 1. ط -. دمحم عنجریني] / نص مطبوع[طبیقا حقوق اإلنسان بین الشریعة و القانون نصا و مقارنة وت

  .سم24; . إیض. : ص240 -. 2002, دار الفرقان: دار الشھاب 
 ???????????? :?- ? :253-238 

255/01-341-1, 355/02-341-1 

  عمیش ، رابح   .9481
 -. رابح عمیش; دمحم ربیعي; نور الدین خالفي] / نص مطبوع. [المبادئ األساسیة لإلثبات في المواد اإلداریة

قرص . + سم 21× سم  31; . و 42 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-51/01 

  عمیش ، رابح   .9482
 -. رابح عمیش; دمحم ربیعي; نور الدین خالفي] / نص مطبوع[ .المبادئ األساسیة لإلثبات في المواد اإلداریة

قرص . + سم 21× سم  31; . و 55 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2013/2012. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-52/01 

  عمیش، حسینة   .9483
حسینة ; عبد القادر مزاتي; وداد رمیدي] / نص مطبوع[إختصاص القضاء اإلداري في الجزائر معاییر تحدید 

قرص . + سم21×.سم31; . و67 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. عمیش
  .مضغوط

???????????:  
 2013/2012: ) كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

MA 04/343-98/01 

  عمر ، محیوز   .9484
جامعة یحي فارس : المدیة  -. محیوز عمر; قدوش على] / نص مطبوع[الدور الرقابي للمفتشیة العامة للمالیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 66 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(
 ???????????? :? .- ?.  :63 - 66  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-240/01, M. 343-240/02 



  عمر ، بوعبون   .9485
جامعة . : المدیة  - . بوعبون عمر] / نص مطبوع. [الجوانب القانونیة إلستبدال الوقف في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 72 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .63 - 69  

 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-403/01, M. 346-403/02 

  عمر المنصوري ، أبو جعفر   .9486
أبو جعفر عمر ] / نص مطبوع[فكرة النظام العام واآلداب العامة في القانون والفقھ مع التطبیقات القضائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 831 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. المنصوري
 9773285766ك .م.د.ر - . 816 - 767. : ? -. ?: ???????????? 

944/01-347-1, 944/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9487
/ دراسة تأصیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[ریة والوكالة اإلتفاقیة أساس التفرقة بین التحكیم في المواد المدنیة والتجا

المكتبة ( -. سم24; . إیض. : ص 144 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوى
  ).القانونیة

 6089803977ك .م.د.ر - .  140 - 104.: ? -. ?: ???????????? 

30/01-347-1, 30/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9488
مفھوم الرضا في العقود بصفة ] : نص مطبوع[الرضا بالتحكیم ال یفترض و إنما البد من وجود الدلیل علیھ 

. : ص 240 -. 2002, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوى.............. / عامة 
  ).نیةالمكتبة القانو( -. سم 24; . إیض

 ???????????? :? .- ? :.202 - 238 . 

36/01-347-1, 36/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9489
مفھوم التحكیم اإلختیاري ، والتحكیم ] : نص مطبوع[أنواع التحكیم ، و تمییزه عن الصلح، و الوكالة ، و الخبرة 

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. السید عمر التحیوىمحمود ............ / اإلجباري ، أساس التفرقة بینھما 
  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 392 -. 2002, الجامعیة

 ???????????? :? .- ? :.352 - 388. 

37/01-347-1, 37/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9490
نص [طبیعة العمل الذي یصدر من ھیئة التحكیم تحدید المعنى الموضوعى لمحل التحكیم و دوره في تحدید 

دار : اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوى......... / مفھوم المحل في اإلتفاق على التحكیم] : مطبوع
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 426 -. 2002, المطبوعات الجامعیة

???????????? :? .- ? :.385 - 421 . 

38/01-347-1, 38/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9491
دراسة تحلیلیة تطبیقیة للوقف الذي تحكم بھ المحكمة ] : نص مطبوع[أحكام الوقف الجزائي للخصومة المدنیة 

; . إیض. : ص 152 -. 1999, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوى.............. / 



  ).المكتبة القانونیة( - . مس 24
 9775394287ك .م.د.ر - .  146 - 137: ? -. ?: ???????????? 

122/01-347-1, 122/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9492
] : نص مطبوع[اإلختصاص القضائي للمحاكم العادیة في قانون المرافعات المصري بین النظریة ، و التطبیق 

, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . محمود السید عمر التحیوى....... / لوالئياإلختصاص القضائي ا
 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 360 -. 2001

359/01-347-1, 359/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9493
نظریة  -النظریة القضائیة  - قدیة لنظام التحكیم النظریة التعا] : نص مطبوع[الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم 

; . ص 472 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوى..... / الطبیعیة المختلفة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 6105003977ك .م.د.ر -. 426-466: ?-?: ????????????

364/01-347-1, 364/02-347-1 

  محمود السید , ر التحیوىعم  .9494
محمود / وفقا لقانون المرافعات المدنیة و التجاریة ] : نص مطبوع[نظام األوامر على عرائض و القضاء الوقتي 

المكتبة ( - . سم24; . ص 172 -. 1999, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. السید عمر التحیوى
  ).القانونیة

 3785394977ك .م.د.ر -. 151-161: ? -?: ???????????? 

433/01-347-1, 433/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9495
دار : اإلسكندریة  -. محمود السید عمر التحیوى] / نص مطبوع[أركان اإلتفاق على التحكیم و شروط صحتھ 

  .سم 24; غالف ملون مصور . : ص 794 -. 2007, الفكر الجامعي
 ???????????? :?-? :752-788 

403/01-347-1, 403/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9496
التحكیم اإلختیاري بإع  -التعریف بنظام التحكیم ،وبیان عناصره ] : نص مطبوع[الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم 

, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . محمود السید عمر التحیوى...... / تباره الصورة العامة لنظام التحكیم 
  .سم 24; . إیض. : ص  691 -. 2003

 ???????????? : ? ? :.654 - 682 

623/01-347-1, 623/02-347-1 

  محمود السید , عمر التحیوى  .9497
... الحصانة القضائیة والحصانة التنفیذیة المعترف بھا لألشخاص اإلعتباریة الدولیة الدول والمنظمات والھیئات 

. ص 459 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. محمود السید عمر التحیوى] / ص مطبوعن[
  .سم 24; . إیض: 

 9789773278167ك .م.د.ر - . 450 - 419: ? -? : ????????????

734/01-341-1, 734/02-341-1 



  عمر التحیوي، محمود السید   .9498
. : اإلسكندریة -. 1.ط -. محمود السید عمر التحیوي/ دراسة تطبیقیة ] : وعنص مطب[تسبیب الحكم القضائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 167 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة
 9789773277677ك .م.د.ر - . 163 - 133.: ? -? : ????????????

823/01-347-1, 823/02-347-1 

  عمر الدمھوجي، یاسر أحمد   .9499
 -. یاسر أحمد عمر الدمھوجي/ دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[مھ في الفقھ اإلسالمي حقوق الطفل أحكا

  .سم 24; . إیض. : ص 846 -. 2012, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط
 9789773278801ك .م.د.ر - . 836 - 771.: ? -? : ????????????

1215/01-346-1, 1215/02-346-1 

  سلیفاني، سیبل جعفر حاجي عمر ال  .9500
. سیبل جعفر حاجي عمر السلیفاني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الطعن التمییزي في األحكام القضائیة المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 167 -. 2013, دار شتات للنشر والبرمجیات: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -
 9789773864746ك .م.د.ر - . 152 - 139.: ? -. ?: ????????????

884/01-347-1, 884/02-347-1 

  دمحم قدري , عمر الشریف  .9501
دمحم / الجزء األول ) : مقارنة  - تحلیلیة  - تأصیلیة ( دراسة ] : نص مطبوع[موسوعة منظومة حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 424 -. 2008, مجلس الثقافة العام: لیبیا  -. 1.ط - . قدري عمر الشریف
 9789959387899ك .م.د.ر

755.1/01-341-1, 755.1/02-341-1 

  عمر الشریف، دمحم قدري   .9502
دمحم / الجزء الثاني ) : مقارنة  - تحلیلیة  - تأصیلیة ( دراسة ] : نص مطبوع[موسوعة منظومة حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 831 - . 2008, مجلس الثقافة العام للنشر: لیبیا  - . قدري عمر الشریف
 9789959387899ك .م.د.ر -. 831- 830: ? - ?: ??????? 

755.2/01-341-1, 755.2/02-341-1 

  عمر سلیمان ، مریوان   .9503
. : القاھرة - . 1.ط - . مریوان عمر سلیمان. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع[القذف في نطاق النقد الصحفي 

  .سم 24; . إیض. : ص 413 -. 2014, القانونیةالمركز القومي لإلصدارات 
 9789776223950ك .م.د.ر - . 395 - 371: ?  -? : ???????????? 

930/01-345-1, 930/02-345-1 

  عمر عبد هللا ، خاموش   .9504
خاموش عمر . / دراسة تعدیل الدستور] : نص مطبوع. [اإلطار الدستوري لمساھمة الشعب في تعدیل الدستور

  .سم 24; . إیض. : ص 359 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط -. عبد هللا
 9786144012994ك .م.د.ر - . 348 - 329: ?  -? : ???????????? 

511/01-342-1, 511/02-342-1 



  نبیل , عمر  .9505
, دار الجامعة الجدیدة: كندریة اإلس -. أحمد ھندي, نبیل عمر/ قواعده و إجراءاتھ ] : نص مطبوع[التنفیذ الجبري 

 .سم 24; . إیض. : ص 758 -. 2002

88/01-347-1, 88/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9506
األحكام  -الخصوم  -الدعاوى  - اإلختصاص ] : نص مطبوع[الوسیط في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

دارالجامعة : اإلسكندریة  - . نبیل إسماعیل عمر/  2005م وطرق الطعن فیھا طبقا ألحكام الفقھ والقضاء حتى عا
  .سم24; . إیض. : ص 710 -. 2006, الجدیدة

 9773281884ك .م.د.ر

241/01-347-1, 241/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9507
 -. 01.ط -  .نبیل إسماعیل عمر] / نص مطبوع[النظام القانوني للحكم القضائي في المرافعات المدنیة و التجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص 396 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 9773282074ك .م.د.ر - .  389 - 387.: ? -. ?: ???????????? 

252/01-347-1, 252/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9508
ة الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات فكر] : نص مطبوع[عدم فعالیة الجزاءات اإلجرائیة في قانون المرافعات 

 - . سم24; . إیض. : ص 304 -). ت.د(, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. نبیل إسماعیل عمر............. / وغایتھ
  ).الكتب القانونیة(

 977103678Xك .م.د.ر - .  296 - 295. : ? -. ?: ???????????? 

289/01-347-1, 289/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9509
دار : اإلسكندریة  - . نبیل إسماعیل عمر] / نص مطبوع[سقوط الحق في إتخاذ اإلجراء في قانون المرافعات 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 227 - . 2004, الجامعة الجدیدة للنشر

305/01-347-1, 305/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9510
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . نبیل إسماعیل عمر] / نص مطبوع[القضاء بعلمھ الشخصي إمتناع القاضي عن 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 166 -. 2004, الجدیدة للنشر
 ???????????? :?- ? :154-163 

320/01-347-1, 320/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9511
 - . نبیل إسماعیل عمر/ آثاره اإلجرائیة و الموضوعیة ] : نص مطبوع[ت األرتباط اإلجرائي في قانون المرافعا

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 220 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 8971403977ك .م.د.ر

350/01-347-1, 350/02-347-1 



  نبیل إسماعیل , عمر  .9512
فكرة الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات ] : نص مطبوع[انون المرافعات عدم فعالیةالجزاءات اإلجرائیة في ق

نبیل إسماعیل / أسباب عدم فعالیة الجزاء اإلجرائي ووسائل عالج عدم فعالیة الجزاءات اإلجرائیة  -و غایتھ 
  .سم24; مجلد . : ص 296 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عمر

 ???????????? :?- ? :291-292 

427/01-347-1, 427/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9513
نبیل إسماعیل / في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ] : نص مطبوع[األوامر على عرائض و نظامھا القانوني 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: مصر  - . عمر
 9771033395ك .م.د.ر

554/01-347-1, 554/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9514
وتشمل دراسة لبعض وظائف اإلستعجال في ] : نص مطبوع[دراسات في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

دار : مصر  - . 1.ط - . نبیل إسماعیل عمر.............. / دراسة للسقوط الحق اإلجرائي و-.التنفیذ الجبري 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 117 -. 2008, الجامعة الجدیدة

 9773284107ك .م.د.ر -. 113-116: ? -?: ???????????? 

584/01-347-1, 584/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9515
 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة: األزاریطة  -. أحمد خلیل, نبیل إسماعیل عمر] / نص مطبوع[التنفیذ الجبري 

 .سم 24; . إیض. : ص 659

723/01-347-1, 723/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9516
نص [دراسة في السیاسة التشریعیة و القضائیة ألعمال الجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة 

 24; . إیض. : ص 183 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. 01.ط - . نبیل إسماعیل عمر] / مطبوع
 .سم

614/01-347-1, 614/02-347-1 

  نبیل إسماعیل , عمر  .9517
دار : األزاریطة  - . 1.ط - . نبیل إسماعیل عمر/ عالجھ  -أثاره  -ئماھیتھ ] : نص مطبوع[التجھیل اإلجرائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2008, الجامعة الجدیدة
 9773283631ك .م.د.ر

764/01-347-1, 764/02-347-1 

  حمدي باشا , عمر  .9518
 - . 2004, دار ھومة: الجزائر  -. حمدي باشا عمر/ الوقف  -الوصیة  -الھبة ] : نص مطبوع[عقود التبرعات 

  .سم24; . ص189
 2766669961ك .م.د.ر

374/01-346-1, 374/02-346-1 



  حمدي باشا , عمر  .9519
حمدي ] / نص مطبوع. [القررات الصادرة عن مجلي الدولة و المحكمة العلیا القضاء العقاري في ضوء أحدث

  .سم 24; . إیض. : ص 328 -. 2003, دار ھومة. : الجزائر -. باشا عمر
 9961666372ك .م.د.ر

315/14-346-1, 315/01-346-1 

  حمدي باشا , عمر  .9520
دار . : الجزائر -. حمدي باشا عمر. / الحیازةشھادة  -عقد الشھرة ] : نص مطبوع. [محررات شھر الحیازة

  .سم23; . إیض. : ص320 -. 2002, ھومة
 9961665643ك .م.د.ر - . 319 -313.: ? -. ?: ????????????

271/01-346-1, 271/02-346-1 

  حمدي باشا , عمر  .9521
. ص 192 -. 2003, ر ھومةدا. : الجزائر -. حمدي باشا عمر] / نص مطبوع. [حمایة الملكیة العقاریة الخاصة

  .سم 24; . إیض: 
 9961666429ك .م.د.ر - . 191 -187.: ? -. ?: ???????????? 

314/01-346-1, 314/02-346-1 

  حمدي باشا , عمر  .9522
. : الجزائر -. حمدي باشا عمر] / نص مطبوع. [نقل الملكیة العقاریة في ضوءآخر التعدیالت وأحدث األحكام

  .سم 24; . إیض. : ص 160 - .2002, دار ھومة
 9961664930ك .م.د.ر

310/01-346-1, 310/02-346-1 

  حمدي باشا , عمر  .9523
نظرات حول  -مالحظات تطبیقیة حول العقود التوثیقیة  -عقد اإلیجار] : نص مطبوع[دراسات قانونیة مختلفة 

 -. 2002, دار ھومة: الجزائر  - . حمدي باشا عمر/ عدم إستقرار المحكمة العلیا بخصوص بعض القضایا 
  .سم24; . ص240

 6554669961ك .م.د.ر

372/01-346-1, 372/02-346-1 

  حمدي علي , عمر  .9524
: القاھرة  - . حمدي علي عمر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الرقابة القضائیة على العقود التي یبرمھا البرلمان 

  .سم24; . إیض. : ص 155 - . 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 3361404977ك .م.د.ر -.  148-151: ? -?: ???????????? 

1/01-342-1, 1/02-342-1 

  حسن , عمر  .9525
, دار المعارف بمصر: القاھرة  - . حسن عمر] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة والتطورات اإلقتصادیة الحدیثة 

  .سم24; . ص491 -. 1978
???????:?.789-846?. 

1-341-1229/01 



  حسین , عمر  .9526
منظمات إقتصادیة  -منظمات عالمیة متخصصة  -منظمة األمم المتحدة ] : نص مطبوع[دلیل المنظمات الدولیة 

 .سم 24; . إیض. : ص  188 -. 2006, دار الفكر العربي: القاھرة  - . حسین عمر/ إقلیمیة 

535/01-341-1, 535/02-341-1 

  حسین , عمر  .9527
دار : القاھرة  -. 2.ط -. حسین عمر] / نص مطبوع[نظمات الدولیة و التطورات اإلقتصادیة الحدیثة الم

  .سم 23; . إیض. : ص 858 -. 1968, المعارف
. ??????? :? -? :746-765 

77/01-341-1 

  حسین حنفي , عمر  .9528
دار : القاھرة  -. 1. ط -. في عمرحسین حن] / نص مطبوع[التدخل في شئون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 426 -. 2005, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 977044592ك .م.د.ر - . 401-410: ? - ?: ???????????? .

175/01-341-1, 175/02-341-1 

  سامان فوزي , عمر  .9529
, دار وائل للنشر: عمان  - . زي عمرسامان فو/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة المدنیة للصحفي 

  .سم24; غالف مصور . : ص  298 -. 2007
 4658119957ك .م.د.ر -. 298 - 276: ???????????? 

692/01-346-1, 692/02-346-1 

  عماد , عمر  .9530
 -. الجوادممدوح عبد ; عماد عمر/ مورد للممارسین ] : نص مطبوع[التكتیكات الجدیدة في مجال حقوق اإلنسان 

 .سم 24; . إیض. : ص  279 -. 2008, األھلیة للنشر و التوزیع: األردن  -. 01.ط

562/01-341-1, 562/02-341-1 

  عمتوت , عمر  .9531
: الجزائر  -. عمتوت عمر] / نص مطبوع[قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة 

  .سم 23; . إیض. : ص 334 - . 2009 ,دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع
 9789961653111ك .م.د.ر - . 334 - 333: ?  - ? : ???? ??????? ???????????? 

D. 413-24/01, D. 413-24/02 

  عمر، أبوبكر صدیق   .9532
أبوبكر صدیق ] / نص مطبوع[الرقابة القضائیة على سلطة اإلدارة في إبرام العقود اإلداریة بطریق المناقصات 

  .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . مرع
 9785144014110ك .م.د.ر -. 204 -201.:? ? : ????????????

541/01-342-1, 541/02-342-1 

  عمر، نبیل إسماعیل   .9533
نبیل / یتھ وآثاره كیف] : نص مطبوع[سقوط وتصاعد وإنتقال وتحول المراكز اإلجرائیة في قانون المرافعات 

 - . سم 24; . إیض. : ص 104 -. 1999, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . 1.ط -. إسماعیل عمر



  ).المكتبة القانونیة(
 9775394882ك .م.د.ر - .  100 - 99.: ? -. ?: ???????????? 

75/01-347-1, 75/02-347-1 

  عمر، حمدي باشا   .9534
دار : الجزائر  -. حمدي باشا عمر] / نص مطبوع[منازعات العمل والتأمینات اإلجتماعیة : القضاء اإلجتماعي

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2012, ھومة
 9789961656518ك .م.د.ر

269/01-344-1 

  عمر، شعبان   .9535
: الجزائر  -  .شعبان عمر] / نص مطبوع[قانون المصالحة الوطنیة وأثره في إرساء حقوق اإلنسان في الجزائر 

قرص . + سم 21× . سم 30; . إیض. : و 323 - . 2019, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.300 - 314  
 2019: المدیة : قانون عام : ل م د دكتوراه  -

T. 341-108/01, T. 341-108/02 

  عمر، فرح   .9536
كلیة الحقوق (جامعة یحي فارس : المدیة  - . فرح عمر] / نص مطبوع[قیبة الدبلوماسیة النظام القانوني للح

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و77 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.69 - 73  

 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-105/01, M. 341-105/02 

  عمر،ریبین أبوبكر   .9537
دار الكتب : مصر  -. ریبین أبوبكر عمر/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة الجرائم اإلنتخابیة 

  .سم24; . إیض. : ص 232 - . 2013, دار شتات للنشر و البرمجیات: اإلمارات ; القانونیة 
 9789773864686ك .م.د.ر

926/01-345-1, 926/02-345-1 

  دمحم یوسف , عمرو  .9538
, دار حامد للنشر و التوزیع: عمان  -. دمحم یوسف عمرو/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المیراث و الھبة 

  .سم 24; . إیض. : ص 299 -. 2008
 0407329957978ك .م.د.ر

908/22-346-1, 908/01-346-1 

  دمحم سامح , عمرو  .9539
: القاھرة  -. 1. ط -. دمحم سامح عمرو] / نص مطبوع[تلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح الحمایة الدولیة للمم

  .سم24; . إیض. : ص 275 -. 2002, مركز األصیل
 ×977609001ك .م.د.ر -. 257-271: ? -?: ???????????? 

361/01-341-1, 361/02-341-1 



  عدنان , عمرو  .9540
منشأة : اإلسكندریة  -. عدنان عمرو/ دراسة مقارنة : مبدأ المشروعیة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 152 -. 2004, المعارف
 2126203977ك .م.د.ر - .  147- 146.: ? -. ?: ???????????? 

109/01-342-1, 109/02-342-1 

  عدنان , عمرو  .9541
. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 2.ط - . عمرو عدنان/ قضاء اإللغاء ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 152 -
 4126103977ك .م.د.ر - . 147 - 145.: ? -. ?: ????????????

121/01-342-1, 121/02-342-1 

  عدنان , عمرو  .9542
عدنان / مرافق العامة ال - التنظیم اإلداري  -ماھیة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[مبادئ القانون اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 188 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 2.ط -. عمرو
 2125903977ك .م.د.ر - .  178-181.: ? -. ?:???????????? 

158/01-342-1 

  عمرو، إیھاب   .9543
] / نص مطبوع. [ول النامیةالتحكیم التجاري الدولي المقارن في ضوء تحول سیاسات التنمیة اإلقتصادیة في الد

  .سم25; . إیض. : ص206 -. 2013, مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع: عمان  - . إیھاب عمرو
 9789957333768ك .م.د.ر - . 195-206? -?.??????

996/01-347-1, 996/02-347-1 

  عمرو، خلیل   .9544
] : نص مطبوع[والقانون األسرة الجزائري إنحالل الرابطة الزوجیة بناء على طلب الزوجة في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 249 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . خلیل عمرو/ دراسة مقارنة 
 9789777290920ك .م.د.ر - . 241 - 233.: ? -. ?: ????????????

1436/01-346-1, 1436/02-346-1 

  عمرون ، علجیة   .9545
جامعة : المدیة  -. علجیة عمرون] / نص مطبوع[األمن في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تدخل مجلس 

  .قرص مضغوط. + سم30×سم21; . إیض. : ص109 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????????? :? .- ? :.103 - 109 .  

 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-80/01, M. 341-80/02 

  عمروش ، أحسن   .9546
أحسن ] / نص مطبوع[الوكاالت الدولیة المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي و دورھا في حمایة حقوق اإلنسان 

  .سم22; . إیض:  175 -. 2011, دار ھومة: الجزائر  -. 01.ط -. عمروش
 9789961654989ك .م.د.ر - .  167 - 159. : ?. ?: ???????????? 

801/01-341-1 



  الحسین , عمروش  .9547
 -. 2020, منشورات مخبر السیادة والعولمة: الجزائر  -. الحسین عمروش] / نص مطبوع[عقود األعمال 

  .سم24; . ص563
 978993195461ك .م.د.ر

1-346-1578/01, 1-346-1578/02 

  الحسین , عمروش  .9548
] / نص مطبوع[ل مستجدات المخاطر و محدودیة الحمایة السیاسة التشریعیة لقطاع التأمین في الجزائر في ظ

  .سم24; . ص551 -. 2020, منشورات مخبر السیادة: الجزائر  -. الحسین عمروش
 978993195462ك .م.د.ر

1-342-671/01, 1-342-671/02 

  عمروش، أحسن   .9549
: الجزائر  -. أحسن عمروش] / نص مطبوع[منظمة الجمارك العالمیة ودورھا في مكافحة الجریمة المنظمة 

  .سم30×.سم21; . و458 - . 2013/2012, -بن یوسف بن خدة  - 1جامعة الجزائر 
 ???????????? :? .- ? :.413 - 440  

 2013/2012: الجزائر : قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-86/01 

  عمروش، الحسین   .9550
أحسن , الحسین عمروش/  International Labour Organization] : نص مطبوع[منظمة العمل الدولیة 

  .سم 24; . ص 230 -. 2019, دار التل للطباعة والنشر. : الجزائر -. 1.ط -. عمروش
 9789931951148ك .م.د.ر - . 220 - 203.: ? -. ?: ????????????

1-341-1248/01 

  عمروش، حسین   .9551
جامعة : البلیدة  -. حسین عمروش] / نص مطبوع[ان منظمة األغذیة و الزراعة و دورھا في حمایة حقوق اإلنس

  .سم 21×.سم 30; . و 632 - . 2012/2011, سعد دحلب
 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة سعد دحلب البلیدة: قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-85/01 

  عمران ، جابر فھمي   .9552
 -] : نص مطبوع[ F.E.I.W.T.Oتسویة منازعاتھا  - اإلستثمارات األجنبیة في منظمة التجارة العالمیة حمایتھا
دار الجامعة . : اإلسكندریة -. جابر فھمي عمران. / دراسة مقارنة مع اإلستثمارات في ضوء الفقھ اإلسالمي

  .سم 24; . إیض. : ص 466 -. 2013, الجدیدة
 9789773289345ك .م.د.ر - . 448 - 423. : ?  -.? : ???????????? 

915/01-341-1, 915/02-341-1 

  مصطفى أحمد , عمران الدراجي  .9553
مصطفى أحمد عمران . / دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون] : نص مطبوع[الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 240 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. الدراجي
 9789771756910ك .م.د.ر - . 236 - 226.: ? -. ?: ????????????

1042/01-346-1, 1042/02-346-1 



  محمود سعید , عمران  .9554
دار : األزاریطة  -. محمود سعید عمران] / نص مطبوع[منھج البحث التاریخي ومصادر العصور الوسطى 

  .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 2006, المعرفة الجامعیة
 ???????????? : ?- ?:.311 - 336 

43/01-001.4-1, 43/02-001.4-1 

  السید دمحم السید , عمران  .9555
 - . السید دمحم السید عمران] / نص مطبوع. [ومشروع القانون الجدید 1981لسنة  137شرح قانون العمل رقم 

 ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 560 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة

2/01-344-1, 2/02-344-1 

  السید دمحم السید , عمران  .9556
 - . السید دمحم السید عمران/ نظریة اإللتزام  -المدخل إلى القانون ] : نص مطبوع[األسس العامة في القانون 

 .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 1999, كلیة الحقوق: اإلسكندریة 

30/01-340-1, 30/02-340-1 

  عبد الحمید , عمران  .9557
والتعلیق على نصوصھ وفق أحكام المحكمة الدستوریة ] : نص مطبوع[أسباب اإلخالء في قانون إیجار األماكن 

. : ص 1462 -. 2005, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عبد الحمید عمران.......... / العلیا 
 .سم 24; مجلد 

309/01-347-1, 309/02-347-1 

  فارس دمحم , عمران  .9558
دار . : اإلسكندریة -. فارس دمحم عمران] / نص مطبوع. [الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غیر الرسمي

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص104 - . 2001, الجامعة الجدیدة للنشر

157/01-346-1, 157/02-346-1 

  دمحمعلي ,عمران  .9559
دراسة فقھیة قضائیة في كل من مصر ] : نص مطبوع[زام بضمان السالمة وتطبیقاتھ في بعض العقود اإللت

 .سم24; . ص341 -. 1980, دار النھضة: القاھرة  -. دمحمعلي عمران/ وفرنسا 

1-346-1576/01 

  عمران، جابر فھمي   .9560
جابر فھمي ) / في إتفاقات التجارة العالمیة نظامھا القانوني ودورھا ] : (نص مطبوع[منظمة التجارة العالمیة 

  .سم24; . إیض. : ص 562 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عمران
 9468328977ك .م.د.ر - . 532 - 497: ?  - ? : ????????????  550 - 537: ?  - ? : ??????? 

329/01-341-1, 329/02-341-1 

  عمراوي مسعودة   .9561
. عمراوي مسعودة; وسیلة كربوب] / نص مطبوع[ 07/02یر األماكن في ضوء تعدیل القانون المدني أحكام تأج

  .سم 21×سم 30; . و 134 -. 2010/2011, ]ن.د: [المدیة  -
???????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-77/01 

  لسعید ا, عمراوي  .9562
 147 -. 2010/2009, ]ن.د: [المدیة  -. السعید عمراوي] / نص مطبوع[تجریم الرق في إطار القانون الدولي 

  .سم 21×.سم30; . و
????????????:  

 2010/2009) : كلیة الحقوق (جامعة الدكتور یحیى فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-12/05, T. 341-12/06 

  محمود السید , ويعمرالتحی  .9563
دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. محمود السید عمرالتحیوي] / نص مطبوع[التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة 

  .سم24; . إیض. : ص 374 -. 2006, الجامعیة
 ???????????? :? .- ? :.343 - 370 . 

294/01-347-1, 294/02-347-1 

  محمود السید , عمرالتحیوي  .9564
األسس العامة، والخصائص ] : نص مطبوع[لتجاء الجھات اإلداریة للتحكیم اإلختیاري في العقود اإلداریة إ

دار : اإلسكندریة  -. محمود السید عمرالتحیوي..... / الجوھریةةالتي تقوم علیھا نظریة العقد اإلداري 
  ).القانونیة المكتبة( - . سم24; غالف ملون . : ص 452 -. 2003, المطبوعات الجامعیة

 ???????????? : ?-  ? :413 - 449 

351/01-347-1, 351/02-347-1 

  ولید , غمرة  .9565
: بیروت  - . وأخرون, ولید غمرة] / نص مطبوع[ 2004-1804مائتي عام على إصدار التقنین المدني الفرنسي 

 .سم24; غالف ملون . : ص 432 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة

533/01-346-1, 533/02-346-1 

  عمري ، حدة   .9566
حدة ; فایزة بن موسى] / نص مطبوع[ 213-18إستغالل العقارات الوقفیة الموجھة لإلستثمارفي ظل المرسوم 

. سم 21; . إیض. : و 90 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عمري
  .قرص مضغوط. + سم 31×

????? ??????? :?.- ? : .82 - 87  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-606/01, M. 346-606/02 

  عمري ، عبد القادر   .9567
عبد ] / نص مطبوع[تعاون الدول والقضاء الجنائي الدولي بنظر الجرائم الناجمة عن النزاعات المسلحة الداخلیة 

; . إبض. : و 303 - . 2017/2016, )جامعة بسكرة( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - . القادر عمري
  .سم 31× . سم 21

 ???????????? :? .- ? : .273 - 288  ???????? :? .- ? : .289  - 294  
 2017/2016) : جامعة بسكرة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : دكتوراه 

T. 341-128/01, T. 341-128/02 



  عمریو ، عبد القادر   .9568
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. عبد القادر عمریو] / نص مطبوع[النظام القانوني للرسم والنموذج في الجزائر 

  .قرص مضغوط . +سم 31× . سم 21; . إیض. : و 77 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ??????? :? .- ? : .67 - 69  ???????????? :? . - ? : .70 - 74  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-100/01, M. 658-100/02 

  منال فنجان , علك  .9569
 - . 1.ط - . منال فنجان علك] / نص مطبوع[ي والشریعة اإلسالمیة مبدأ عدم التمییز ضد المرأة في القانون الدول

  .سم 24; . إیض. : ص 216 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9789953524016ك .م.د.ر - . 209 - 199: ?  -? : ???????????? 

667/01-341-1, 667/02-341-1 

  ضو مفتاح دمحم , غمق  .9570
ضو مفتاح دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[ظام الحكم اإلسالمي والنظم المعاصرة السلطة التشریعیة في ن

  .سم23; . إیض. : ص 232 -. 2002, دار الھدى: الجزائر  -. غمق
. ???????????? :? . - ? :.213 - 226. 

99/01-342-1, 99/02-342-1 

  غانم ، دمحم حسن   .9571
. ص 222 -. 2010, .دار غریب للنشر والتوزیع. : القاھرة - . حسن غانمدمحم ] / نص مطبوع. [علم النفس البیئي

  .سم 24; . إیض: 
 9789774630699ك .م.د.ر - . 215. : ?: ???????????? 

177/01-344-1, 177/02-344-1 

  غالم ، عبد القادر   .9572
; عقیلة بن عیسى] / مطبوعنص [اإلدارة اإللكترونیة ما بین تحسین األداء الوظیفي للموظف وخدمة المواطن 

 21; . إیض. : و 74 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عبد القادر غالم
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 ???????????? :? .- ? : .64 - 67  
 2021/2020) : یةجامعة المد(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-445/01, M. 343-445/02 

  غانم المنصوري، یوسف عودة   .9573
بیروت  - . 1.ط -. یوسف عودة غانم المنصوري] / نص مطبوع[نحو تطورات في المسائل التجاریة والمصریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 334 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9786144012567ك .م.د.ر

1393/01-346-1, 1393/02-346-1 

  غانم المنصوري، یوسف عودة   .9574
یوسف عودة غانم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التنظیم القانوني لإلعالنات التجاریة عبر األنترنت 

  .سم25; . إیض. : ص527 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 01.ط -. المنصوري
 9786144016572ك .م.د.ر - .  496 - 445. :?. ?: ???????????? 



1414/01-346-1, 1414/02-346-1 

  دمحم أحمد , غانم  .9575
 - . دمحم أحمد غانم] / نص مطبوع. [DNAالجوانب القانونیة و الشرعیة لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة ال

  .سم 24; . إیض. : ص 283 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9773282864ك .م.د.ر - . 278 - 276.: ? -? : ??????? ?????

480/01-345-1, 480/02-345-1 

  دمحم أحمد , غانم  .9576
 - . 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة  -. دمحم أحمد غانم] / نص مطبوع[اإلطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة 

  .سم24; . إیض. : ص 492
 9773283488ك .م.د.ر - . 483-486: ?- ?: ???????????? .

450/01-341-1, 450/02-341-1 

  شریف دمحم , غانم  .9577
 -. شریف دمحم غانم] / نص مطبوع[حمایة العالمات التجاریة عبر األنترنت في عالقتھا بالعنوان اإللكتروني 

  .سم24; غالف ملون . : ص 274 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة 
 2225328977ك .م.د.ر - . 274 - 260:.? .? : ???????????? 

837/01-346-1, 837/02-346-1 

  غانم، إبراھیم   .9578
نظام الوقف والمجتمع والدولة  -التكالیف اإلجتماعیة للفساد  - حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب : المستقبل العربي 

] / نص مطبوع... [وطن العربيالتنمیة البشریة في ال: الملف اإلحصائي  -السالح النووي والبیئة العربیة  -
, .مركز دراسات الوحدة العربیة. : لبنان -]. و آخرون...[; إبراھیم غانم; المرسي حجازي; عصام نعمان

  ).266; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( -. سم 24; . إیض. : ص 222 - . 2001/4
 ???????????? : ?-  ? :178 - 187 

266/01 340-52- ع /P 

  غانم، عبد هللا عبد الغني   .9579
: دار الحامد للنشر والتوزیع : عمان  -. عبد هللا عبد الغني غانم] / نص مطبوع[أثر السجن في سلوك النزیل 
  .سم 24; . إیض. : ص 300 -. 2014, األكادیمیون للنشر والتوزیع

 9789960725734ك .م.د.ر - . 300 - 297.: ? -. ?: ????????????

1010/01-345-1, 1010/02-345-1 

  عائشة ، خالفي   .9580
كلیة ( جامعة یحي فارس : المدیة  -. خالفي عائشة; بن عیشة إیمان] / نص مطبوع[رد اإلعتبار بالنسبة للموظف 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و56 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
???????????? :? .- ? :.49 - 52  

 2016/2015: المدیة : مالیة إدارة و: ماستر 

M. 343-182/01, M. 343-182/02 

  عائشة ، قیر   .9581
. المدیة  - . قیر عائشة; عمور سارة] / نص مطبوع. [مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و78 -. 2014/2015, ]ن.د: [



 ???????????? :? .- ? : .71 - 76  
 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-127/01, M. 343-127/02 

  غالي ، الفقي   .9582
القاھرة ؛  -. الفقي غالي. / اإلتفاقیات والمعاھدات والقواعد الدولیة] : نص مطبوع. [التحكیم , .الجزء الثاني

  .سم 24; . إیض. : ص.ص 1204- 555 -.  2009, .ار الكتاب الحدیثد. : الكویت ؛ الجزائر
  9773500800ك .م.د.ر

 .الجزء الثاني, : محتوي في 

537.2/01-341-1, 537.2/02-341-1 

  إسماعیل معراف , غالیة  .9583
 202 - .1995, ج.م.د: الجزائر  -. إسماعیل معراف غالیة] / نص مطبوع[األمم المتحدة والنزاعات اإلقلیمیة 

  .سم22; . إیض. : ص
 0020409961ك .م.د.ر - . 188-198: ? - ?: ????????????. 

75/01-341-1, 75/02-341-1 

  سمیر , عالیة  .9584
 -المسؤولیة  -الجریمة  -نطاق تطبیقھ  -معالمھ : (القسم العام ] :نص مطبوع[قانون العقوبات ) شرح ( أصول 
, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع: بیروت  -. 1.ط -. سمیر عالیة/ دراسة مقارنة ) الجزاء
  .سم 24; . إیض. : ص 512 -. 1996

 9953427054ك .م.د.ر - . 528 - 525.: ? -? : ????????????

9/01-345-1, 9/02-345-1 

  سمیر , عالیة  .9585
. سمیر عالیة/ دراسة مقارنة : نظریة القانون والمعامالت الشرعیة] : نص مطبوع[علم القانون و الفقھ اإلسالمي 

  .سم 25; . إیض. : ص 366 - ). ت.د(, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع] : م.د[ -
???????????? : ?- ? :.353 - 359 

37/01-340-1, 37/02-340-1 

  سمیر , عالیة  .9586
بیروت  -. 1.ط - . سمیر عالیة/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المدخل لدراسة جرائم األعمال المالیة والتجاریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 110 - . 2008, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: 
 9789953463810ك .م.د.ر - . 106 - 103.: ? -? : ????????????. 102 - 93.: ? - ? : ???????

589/01-345-1, 589/02-345-1 

  عالیة،سمیر   .9587
دراسة ) الجرائم المالیة والتجاریة -نظریة جریمة األعمال  -ماھیة ] : (نص مطبوع[القانون الجزائي لألعمال 

المؤسسة الجامعیة : بیروت  -. 1.ط -. یةھیثم سمیر عال, سمیر عالیة/  Droit pénal des affaires= مقارنة 
  .سم 25; . إیض. : ص 416 -. 2012, للدراسات والنشر والتوزیع

 9786144170571ك .م.د.ر -. 407 - 397.: ? - . ?: ???????

1059/01-345-1, 1059/02-345-1 



  عامر ، مصباح   .9588
. مصباح عامر/ حالة المملكة العربیة السعودیة  دراسة] : نص مطبوع[تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2007, قرطبة للنشر والتوزیع. : الجزائر - . 1.ط -
 9789961812891ك .م.د.ر - . 192 - 179. : ? -. ?: ???????????? 

1251/01-341-1 

  ظاھر ، برھم دمحم   .9589
. : ص285 -. 2013, دار وائل: عمان  -. برھم دمحم ظاھر] / مطبوعنص [تنظیم التحقیق اإلبتدائي في الجرائم 

  .سم24; . إیض
 9789957910716ك .م.د.ر - .  285 - 265. : ? -. ?: ???????????? 

989/01-345-1, 989/02-345-1 

  ظاھر الطائي ، دمحم حسن علي   .9590
 -. 1.ط -. دمحم حسن علي ظاھر الطائي] / عنص مطبو[فقھاء الصحابة ودرھم التأسیسي في نشأة الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 356 -. 2012, المكتب الجامعي الحدیث. : القاھرة
 9789774383598ك .م.د.ر - . 350 - 329: ?  -? : ???????????? 

581/01-342-1, 581/02-342-1 

  دمحم سید أحمد , عامر  .9591
: اإلسكندریة  -. 1.ط - . دمحم سید أحمد عامر] / نص مطبوع[مي خصائص عقود تنمیة المال في الفقھ اإلسال

  .سم 24; . إیض. : ص 377 -. 2012, مكتبة الوفاء القانونیة
 9775412064ك .م.د.ر - . 366 - 356.: ? -? : ????????????

1165/01-346-1, 1165/02-346-1 

  حیاة , عامر  .9592
كلیة (جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. حیاة عامر] / طبوعنص م[العولمة و أثرھا على الحق في التنمیة 

  .سم21×سم 31; . و 177 - . 2009/2010, ).الحقوق
????????????.  

 2009/2010. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-09/05, T. 341-09/01 

  صالح الدین , عامر  .9593
صالح /  1982ألھم أحكام إتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  دراسة] : نص مطبوع[القانون الدولي للبحار 

  .سم24; . إیض. : ص 628 -. 2000, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 2.ط -. الدین عامر
 9770428558ك .م.د.ر -. 

183/01-341-1, 183/02-341-1 

  فؤاد أحمد , عامر  .9594
فؤاد . / قضاء مدني - قضاء جنائي  -قضاء إداري  -قضاء دستوري ] : نص مطبوع. [ةقانون األحكام العسكری

. ص 544 -. 2000, .المرتكز القومي لإلصدارات القانونیة : دار الفكر والقانون . : مصر -. 1.ط -. أحمد عامر
  .سم 24; . إیض: 

 5942519977ك .م.د.ر - . 539-540: ?  -? : ???????????? 

190/01-343-1, 190/02-343-1 



  فؤاد أحمد , عامر  .9595
فؤاد ] / نص مطبوع[میعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا و محكمة القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 364 -. 2001, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. أحمد عامر
 1735160977ك .م.د.ر - .  361.: ?: ???????????? 

122/01-342-1, 122/02-342-1 

  غانس، حبیب الرحمان   .9596
حبیب الرحمان / تونس , الجزائر : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفیذیة 

 30; . و 536 -. 2018/2017, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس ) : الجزائر( المدیة  -. غانس
  .سم 21× . سم

????? :? .- ? :.470  - 498 .???????????? :? .- ? :.500 - 520.  
 2018/2017: المدیة : قانون عام : ل م د دكتوراه  -

T. 342-05/01, T. 342-05/02 

  عابد ،فتیحة   .9597
: المدیة  -. تیحة عابدف; حجیلة مھدید; بشرى بوزكري] / نص مطبوع[إزدواجیة تطبیق أنظمة الشھر العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم 31; . و 44 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-280/01 

  عابد، حكیم   .9598
جامعة یحي : المدیة  -. حكیم عابد; دمحم بعیلیش] / نص مطبوع[المتعددة الجنسیات النظام القانوني للشركات 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و108 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.100 - 104  

 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-24/01, M. 658-24/02 

  دمحم احمد , عابدین  .9599
في شأن مكافحة الدعارة والرأي في نصوص  61/10جرائم القانون ] : نص مطبوع[جرائم اآلداب العامة 

. دمحم حامد قمحاوي, دمحم احمد عابدین... / حمایة للمجتمع ورأي فعل العمیل مع -القانون وما إذا كان یجب تعدیلھا 
  .سم 24; . إیض. : ص 769 -. 2007, وعات الجامعیةدار المطب. : اإلسكندریة -

 ???????????? : ?- ? :.753 

507/01-345-1, 507/02-345-1 

  أحمد , غاي  .9600
دراسة نظریة و تطبیقیة میسرة تتناول االعمال ] : نص مطبوع. [الوجیز في تنظیم و مھام الشرطة القضائیة

 - . 4.ط - . أحمد غاي. / ئیةللبحث عن الجرائم والتحقیق فیھاواإلجراءات التي یباشرھا أعضاء الشرطة القضا
  .سم24; . إیض. : ص 214 -. 2008, دار ھومھ. : الجزائر

 6856669961978ك .م.د.ر -. 210- 209:? -?: ???????????? 

78/01-344-1, 78/02-344-1 

  أحمد , غاي  .9601
دراسة مقارنة للضمانات النظریة و التطبیقیة :  ]نص مطبوع[ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات األولیة 



. : الجزائر - . أحمد غاي/ المقررة للمشتبھ فیھ في التشریع الجزائري و التشریعات األجنبیة و الشریعة اإلسالمیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 254 - . 2003, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع

 9961667115ك .م.د.ر - . 249 - 241.: ? -? : ????????????

361/01-345-1, 361/02-345-1 

  عادل ، قربان   .9602
قربان ; خیرات مسعود] / نص مطبوع[متطلبات اإلدارة اإللكترونیة في تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر 

 31×.سم 21; . إیض. : و 89 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة - . عادل
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .78 - 85  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-420/01, M. 343-420/02 

  عادل، عكروم   .9603
دراسة ] : نص مطبوع[یمة المنظمة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجر

  .سم 24; . إیض. : ص  222 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عكروم عادل/ مقارنة 
 9789773289541ك .م.د.ر -. 209-217.:? ?: ????????????

934/01-341-1, 934/02-341-1 

  سمیره , عاید الدیات  .9604
. : بیروت - . سمیره عاید الدیات] / نص مطبوع. [یة بین القانون و الشرععملیات نقل و زرع األعضاء البشر

  .سم24; . إیض. : ص 424 - . 1999, منشورات الحلبي
 ??????? :? -? :319 -391 ???????????? :? -? :393 -419 

66/01-344-1, 66/02-344-1 

  سمیر صادق , عادي  .9605
دار الثقافة للنشر : عمان  -. 1.ط -. سمیر صادق عادي/  دراسة مقالرنة] : نص مطبوع[التأمین من الحریق 

  .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 2010, والتوزیع
 3541169957ك .م.د.ر - . 344 - 339: ?  -? : ???????????? 

1006/01-346-1, 1006/02-346-1 

  عاید، یاسین   .9606
كلیة الحقوق : الجزائر  - . أحمد صفاي, عایدیاسین ] / نص مطبوع[اإلفراج المشروط في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 67 -. 2019/2018, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? : .59 - 64.  

 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-112/01, M. 345-112/02 

  عاید، عائشة   .9607
جامعة . : المدیة - . عائشة عاید; سعاد دمحمي] / نص مطبوع[آثار التھریب الضریبي على المیزانیة العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 30; . و 41 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: ة ومالیة إدار: لیسانس 



M. 343-47/01 

  عایدي، میھوب   .9608
میھوب ] / نص مطبوع[مدى التزام الدول بالمبادئ والحقوق األساسیة في العمل في اطار منظمة العمل الدولیة 

، . م 30; . إیض. : و 305 -. 2019, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. عایدي
  .قرص مضغوط. + سم21

???????????? : ? .-? :.286 - 297.  
 2019: المدیة : قانون دولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-109/01, T. 341-109/02 

  عایش ، رجب   .9609
الكبیسي . / رنة بالقانوندراسة مقا] : نص مطبوع. [اإلثراء على حساب الغیر بال سبب في الشریعة اإلسالمیة

; المكتبة القانونیة ( -. سم 24; . إیض. : ص 364 - . 2001, الدار العلمیة للنشر. : عمان -. رجب عایش; مجید
420.(  

 ???????????? :? .- ? : .523 - 552 

328/01-346-1, 328/02-346-1 

  غارودي، روجیھ   .9610
الترجمة الكاملة مع رسائل األب بییر واألب لولونغ ] : مطبوعنص [الخرافات المؤسسة للسیاسة اإلسرائیلیة 

 271 -. 1996, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع. : الجزائر -. 1.ط - . روجیھ غارودي/ والبروفسور زیغلر 
  .سم 24; . إیض. : ص

 9961662083ك .م.د.ر - . 269 - 255.: ?-. ?: ?????

1-341-1236/01 

  عارف فراج، خالد عطیة   .9611
خالد / دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفلسطیني ] : نص مطبوع[مكافحة الجریمة المعلوماتیة 

 30; و  113 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. عطیة عارف فراج
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم

??????? :? . - ? :.107 .???????????? :? .-? :.108 - 113.  
 2018/2017) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-103/01, M. 345-103/02 

  عاشور ، وحید   .9612
وحید ; دمحم بودالي] / نص مطبوع[الجزائري  نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة السالبة للحریة في ظل القانون

 21; . إیض. : و 88 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. عاشور
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-152/01, M. 345-152/02 

  عاشور ، ذبیح   .9613
 2008/  10/  11المؤرخ في  315/ 08المرسوم التنفیذي رقم ] : نص مطبوع[القانون األساسي ألسالك التربیة 

دار . : الجزائر - . ذبیح عاشور/ المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین ألسالك التربیة الوطنیة 
  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2011, والتوزیعالھدى للنشر 

 9789947263686ك .م.د.ر



255/01-344-1, 255/02-344-1 

  عاشوري، سمیرة   .9614
المدیة  - . دمحم بو بكري, سمیرة عاشوري] / نص مطبوع[المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائي الجزائري 

× . سم21; . إیض. : و56 - . 2021-2022, )حي فارسجامعة ی( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30

????????????:? .-?: .56-58  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-283/01 

  غازي ، محمود إبراھیم   .9615
مكتبة : اإلسكندریة  -. محمود إبراھیم غازي] / نص مطبوع[تجارة اإللكترونیة الحمایة الجنائیة للخصوصیة و ال

  .سم25; . إیض. : ص867 -. 2014, الوفاء القانونیة
 9789776441439ك .م.د.ر -.  857 - 797. : ? -. ?: ??????? 

918/01-345-1, 918/02-345-1 

  أماني , غازي جرار  .9616
دار : عمان  - . 1.ط - . أماني غازي جرار] / نص مطبوع[ان وحریاتھ العامة اإلتجاھات الفكریة لحقوق اإلنس

  .سم 24; . إیض. : ص 184 - . 2008, وائل للنشر والتوزیع
 ???????????? :? .- ? : .169 - 184 .  

 9789957117672ك .م.د.ر - . 2008: ل م د دكتوراه  -

600/01-341-1, 600/02-341-1 

  طھ عوض , غازي  .9617
دراسة في تاریخ المسئولیة التقصیریة ] : نص مطبوع[سؤولیة عن األضرار بأموال الغیر في الشرائع القدیمة الم

دار النھضة : القاھرة  - . طھ عوض غازي/ في القوانین العراقیة القدیمة والقانون الروماني والفقھ اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص 251 -. 2001, العربیة للنشر والتوزیع

 360204977×ك .م.د.ر - . 247 - 229.: ? -? : ?????????? ??

12/01-340-1, 12/02-340-1 

  حازم دمحم , عتلم  .9618
القاھرة  -. 01.ط - . حازم دمحم عتلم/ دراسة في القانون الدولي األوروبي لإلنماء ] : نص مطبوع[اتفاقیات لومي 

  .سم 24; . إیض. : ص296 -. 2002, مكتبة األداب: 
 9772413798ك .م.د.ر - . 293 - 285.: ? - ? : ????????????  282 - 251.: ? - ? : ???????.

19/01-341-1, 19/02-341-1 

  حازم دمحم , عتلم  .9619
دراسة في القانون ] : نص مطبوع[األوربي -التعاون اإلقتصادي ألغراض اإلنماءفي ضوء الحوار العربي 

. : ص 256 -. 2006, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  - . 3. ط -. حازم دمحم عتلم/ الدولي لإلنماء 
  .سم24; . إیض

 9772413787ك .م.د.ر -. 239-249: ?-?: ???????????? .  238- 161: ?- ?: ??????? 

201/01-341-1, 201/02-341-1 



  حازم دمحم , عتلم  .9620
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. حازم دمحم عتلم/  ]نص مطبوع[المنظمات الدولیة اإلقلیمیة و المتخصصة 

  .سم 24; غالف ملون و مصور . : ص 420 -. 2002, والتوزیع
 1238241977ك .م.د.ر

279/01-341-1 

  عبلول ، محمود   .9621
كلیة . : ئرالجزا -المدیة  - . محمود عبلول; حسام الدین حمادو] / نص مطبوع[الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 108 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .97 - 101  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-503/01 

  مالك , بالع  .9622
دراسة حول المصرف المركزي و المصارف التجاریة و المتخصصة و ] : نص مطبوع[قوانین المصارف 

مكتبة زین الحقوقیة و : بیروت  - . مالك عبال/ اإلسالمیة و المؤسسات المالیة و الصرافة و مكافحة التبییض 
 .سم24; غالف مجلد . : ص 446 -. 2006, األدبیة

736/01-346-1, 736/02-346-1 

  عثمان ، شریف   .9623
 219-21المرسوم التنفیذي ] : نص مطبوع[دفتر البنود اإلداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة لألشغال 

, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -المدیة  -. شریف عثمان; دمحم بوزواوي/ 
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 103 - . 2022/2021

 ???????????? :? .- ? : .94 - 97  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-467/01 

  عثمان النعیمي ، أبو بكر أحمد   .9624
أبو بكر أحمد عثمان . / دراسة مقارنة] : مطبوعنص . [حدود سلطات القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء

  .سم 24; . إیض. : ص 261 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . النعیمي
 9789773289928ك .م.د.ر - . 256 - 245: ?  -? : ???????????? 

524/01-342-1, 524/02-342-1 

  دمحم علي , عثمان الفقي  .9625
 - . 2002, دار المریخ للنشر: الریاض  -. دمحم علي عثمان الفقي/ دراسة مقارنة ] : مطبوعنص [فقھ المعامالت 

  .سم24; . ص461
 055249960ك .م.د.ر

429/01-346-1, 429/02-346-1 

  محمود , عثمان  .9626
; . إیض. : ص128 -. 2006, المؤسسة الحدیثة: لبنان  -. محمود عثمان] / نص مطبوع[إغتیال الدستور 

  .سم24
 ???????????? :? .- ? :.124 - 126 . 



270/01-342-1, 270/02-342-1 

  أحمد سلطان , عثمان  .9627
تعریف الطفل ومفھوم اإلنحراف في : دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة لألطفال المنحرفین 

مظاھر إنحراف الطفل وأسبابھ ووسائل  - التشریعات الجنائیة والعلوم اإلجتماعیة والنفسیة والشریعة اإلسالمیة 
المؤسسة . : القاھرة - . أحمد سلطان عثمان... / األطفال المنحرفون واألطفال المعرضون لإلنحراف -عالجھ 

  .سم 24; . ص 546 -. 2002, الفنیة للطباعة
???????????? : ?- ? :.528 - 546. 

379/01-345-1, 379/02-345-1 

  لحكیم أحمد عبد ا, عثمان  .9628
ماھیة التفتیش ووضعھ ] : نص مطبوع[تفتیش األشخاص و حاالت بطالنھ من الناحیتین العلمیة و العملیة 

 24; . إیض. : ص 110 -. 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أحمد عبد الحكیم عثمان...... / القانوني في 
  ).الكتب القانونیة( - . سم

 2937400977ك .م.د.ر -.  104. : ?: ???????????? 

85/01-347-1, 85/02-347-1 

  أحمد عبد الحكیم , عثمان  .9629
: جریمةاإلبادة الجماعیة -] : نص مطبوع[الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي و الشریعة اإلسالمیة 

الإلرھاب  -ئم الحرب جرا -.. أشكال العنف األخرى  - اإلختفاء القسري  -اإلضطھاد  - الجرائم ضد اإلنسانیة 
, ]ن.د: [دار شتات للنشر و البرمجیات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -. أحمد عبد الحكیم عثمان.. / الدولي
  .سم 24; . إیض. : ص 549 -. 2009

 9773861899ك .م.د.ر

496/01-341-1, 496/02-341-1 

  جمال عبد الفتاح , عثمان  .9630
: في ضوء أحكام القانون الدولي] : نص مطبوع[البث المباشر العابر للحدود المسوؤلیة الدولیة عن عملیات 

 25; . إیض. : ص 469 -. 2009, دار الكتاب القانوني: اإلسكندریة  -. جمال عبد الفتاح عثمان. / دراسة مقارنة
  .سم

 ???????????? : ?. ?:.412 - 443  ?????: ?-.? :.444 -465 

487/01-341-1, 487/02-341-1 

  حسین عثمان دمحم , عثمان  .9631
. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. حسین عثمان دمحم عثمان] / نص مطبوع[قانون القضاء اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 528 -
 9874629953ك .م.د.ر - .  522 - 517.: ? -. ?: ??????????? 

187/01-342-1, 187/02-342-1 

  مصطفى  ضیاء, عثمان  .9632
دار النفائس للنشر : األردن  -. 1.ط - . ضیاء مصطفى عثمان/ دراسةفقھیة ] : نص مطبوع[السرقة اإللكترونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2011, والتوزیع
 9789957800642ك .م.د.ر - . 213 - 201: ?  -? : ???????????? 

725/01-345-1, 725/02-345-1 



  عثمان، أمین   .9633
المدیة  -. أمین عثمان; أمینة حراتي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السریة المصرفیة على تبییض األموال  أثر
قرص . + سم30×.سم21; . و86 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : 

  .مضغوط
 ???????????? :? .- ? :.79 - 83  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-266/01, M. 343-266/02 

  عثمان، أبو بكر أحمد   .9634
دار : اإلسكندریة  -. أبو بكر أحمد عثمان/ دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[عقود تفویض المرفق العام 

  .سم 25; إیض . : ص 240 -. 2014, الجامعة الجدیدة
 9789777290449ك .م.د.ر - . 236 - 227.: ? -. ?:????????????

1266/01-346-1, 1266/02-346-1 

  عثماوي ، الحسین   .9635
. : المدیة  -. الحسین عثماوي; نورالدین خالفي] / نص مطبوع. [حیاد اإلدارة العامة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و64 -. 2015/2014, ]ن.د[
 ???????????? :? .- ? : .58 - 61  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-148/01, M. 343-148/02 

  عثماوي، الحسین   .9636
جامعة الدكتور . : المدیة - . الحسین عثماوي; عبد الغني قرمي] / نص مطبوع. [العجز المالي لمیزانیة البلدیة

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 75  

 .2014/2013. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-107/01, M. 343-107/02 

  عثماني ، دمحم   .9637
كلیة . : الجزائر - المدیة  -. دمحم عثماني] / نص مطبوع[مركز الوزیر األول في لنظام الدستوري الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 280 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( قوق والعلوم السیاسیة الح
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .255 - 272.  
) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدستوري والقانون اإلداري : ل م د دكتوراه  -

2022/2021 

T. 342-16/01, T. 342-16/02 

  عثماني، ھشام   .9638
: المدیة  - . ھشام عثماني; عبدالوھاب بوخالفة] / نص مطبوع[السلطة التقدیریة لإلدارة في المجال التأدیبي 

قرص . + سم30×.سم21; . و100 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.88 - 95  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-264/01, M. 343-264/02 



  عبد هللا علي , عبو سلطان  .9639
عمان  - . 1. ط -. عبد هللا علي عبو سلطان] / نص مطبوع[دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص366 -. 2008, دار دجلة: 
 9789957478445ك .م.د.ر -. 331-363: ?-?: ????????? ???

398/01-341-1, 398/02-341-1 

  عبد هللا علي , عبو  .9640
عبد هللا علي / األحكام العامة وأھم المنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمتخصصة ] : نص مطبوع[المنظمات الدولیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 444 -. 2011, دار قندیل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. عبو
 9789957250935ك .م.د.ر - . 444 - 435: ?  -? : ???????????? 

669/01-341-1, 669/02-341-1 

  صعب ناجي , عبود الدلیمي  .9641
: بیروت  -. صعب ناجي عبود الدلیمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الدفوع الشكلیة أمام القضاء اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 183 - . 2010, ]ن.د: [مكتبة السنھوري ; للكتاب  المؤسسة الحدیثة
 ???????????? :? .- ? : .173 - 180. 

414/01-342-1, 414/02-342-1 

  عبودي، الھواریة   .9642
الھواریة ; فاطمة الزھراء العروي; فاطمة شایب الراس] / نص مطبوع[حمایة البیئة في القانون الدولي اإلنساني 

. + سم 21× .سم 31; . و 49 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . عبودي
  .قرص مضغوط

????????????  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 341-26/01 

  لخمیسي , عثامنیة  .9643
. ص 222 -. 2008, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط -. لخمیسي عثامنیة] / نص مطبوع[عولمة التجریم و العقاب 

  .سم 24; غالف ملون : 
 9034659961978ك .م.د.ر -. 211-214: ? -?: ???????????? 

590/01-345-1, 590/02-345-1 

  عبابنھ، فواز ھاني   .9644
مركز : عمان  -. حسام دمحم صالح الدین, ابنھفواز ھاني عب] / نص مطبوع[وقف التنفیذ في القانون الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 394 - . 2015, الكتاب األكادیمي
 9789957351625ك .م.د.ر - . 390 - 379.: ? -. ?: ????????????

1079/01-345-1, 1079/02-345-1 

  عبابسة، حسینة   .9645
: المدیة  -. حسینة عبابسة; لشیماء بن عمورا] / نص مطبوع[جرائم اإلھمال العائلي في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 30× .سم 21; . و 65 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.59 - 62.  
 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-37/01, M. 345-37/02 

  عباد، بشرى   .9646
. بشرى عباد] / نص مطبوع[تسویة المنازعات اإلداریة في القانون الجزائري عن طریق آلیتي الصلح والتحكیم 

. سم 31× . سم 21; . و 55 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -
  .قرص مضغوط+ 

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-378/01, M. 343-378/02 

  أحمد , عبادة  .9647
. : المدیة -. أحمد عبادة] / نص مطبوع. [حق اإلنسان في عدم التعرض للتعذیب في ضوء القانون الدولي العام 

  .مس 30; . و 165 - . 2010-2009, جامعة الدكتور یحیى فارس
 ??????????? : ? ? :.146 - 162 .?????? :??? ???? ???  

 2010- 2009) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-06/01, T. 341-06/05 

  بتول صراوة , عبادي  .9648
منشورات : بیروت  -. 1.ط - . بتول صراوة عبادي/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[العقد السیاحي 

  .سم 24; . إیض. : ص 383 -. 2012, الحلبي الحقوقیة
 9786144011713ك .م.د.ر - . 378 - 357: ?  -? : ???????????? 

1182/01-346-1, 1182/02-346-1 

  بتول صراوة , عبادي  .9649
. 1.ط -. تول صراوة عباديب/ دراسة قانونیة ] : نص مطبوع[التضلیل اإلعالني التجاري وأثره على المستھلك 

  .سم 24; . إیض. : ص 280 - . 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
 9786144011447ك .م.د.ر - . 272 - 253.: ? - ? : ????????????. 240 - 233.: ? - ? : ???????

1177/01-346-1, 1177/02-346-1 

  عباس التركي ، منال   .9650
. منال عباس التركي] / نص مطبوع[كتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري اإلسترداد كسبب من أسباب إ

 21; . إیض. : و 82 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ??????? :? .- ? : .67 - 71  ???????????? :? . - ? : .72 - 75  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-632/01 

  دمحم صالح الدین , عباس حامد  .9651
 environemental=  14000أیزو ] : نص مطبوع. [نظم اإلدارة البیئیة و المواصفات القیاسیة العالمیة

management specification with guidance for use  /دار . : القاھرة -. دمحم صالح الدین عباس حامد
  .سم 24; . إیض. : ص 399 -. 1998, الكتب العالمیة

 3076287977ك .م.د.ر -. 226 -221: ? -?: ??????????? 

33/01-343-1, 33/02-343-1 



  دمحم صالح الدین , عباس حامد  .9652
دار الكتب . : القاھرة -. دمحم صالح الدین عباس حامد] / نص مطبوع. [المصریةمختصر التشریعات الصناعیة 

  .سم24; . إیض. : ص 368 -. 1999, العلمیة للنشر والتوزیع
 4089287977ك .م.د.ر -. 368 -366: ? -?: ???????????? 

191/01-343-1, 191/02-343-1 

  أحمد قطب , عباس  .9653
الدعوى ] : نص مطبوع[ي بین قانوني المرافعات المدنیة و اإلجراءات الجنائیة رفع الدعوى بالطریق اإلستثنائ

غالف ملون و . : ص 208 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . أحمد قطب عباس... / التصدي- المباشرة
  .سم24; مصور 

 218328977ك .م.د.ر

446/01-347-1, 446/02-347-1 

  دمحم خلیل , عباس  .9654
دمحم مصطفى العبسي دمحم بكر , دمحم خلیل عباس] / نص مطبوع[إلى مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  مدخل
  .سم 24; . إیض. : ص 430 -. 2007, دار المیسرة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. نوفل

 995706357xك .م.د.ر - . 328 -393.: ? ? : ???????  430 - 429. : ? ? : ???????????? 

103/01-001.4-1 

  أحمد قطب , عباس  .9655
 -. أحمد قطب عباس] / نص مطبوع[إساءة إستعمال الحق في التقاضي بین النظام اإلسالمي و األنظمة القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 632 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 9773281841ك .م.د.ر - . 620 - 573.: ? -.?: ???????????? 

516/01-345-1, 516/02-345-1 

  صالح , عباس  .9656
, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندریة  -. صالح عباس] / نص مطبوع[العولمة فى إدارة المنظمات العالمیة 

  .سم24; . إیض. : ص 161 -. 2008
 ???????????? :?- ? :153-154. 

447/01-341-1, 447/02-341-1 

  دمحم عباس، ولید   .9657
دراسة مقارنة فرنسا و مصر و دول ] : نص مطبوع[التحكیم في المنازعات اإلداریة ذات الطبیعة التعاقدیة 

ماھیة التحكیم، مدى جوازه ، التنظیم اإلجرائي و الموضوعي لھ وفقا : مجلس التعاون لدول الخلیج العربي
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. ولید دمحم عباس /ألحدث التعدیالت التشریعیة و أحكام القضاء و ھیئات التحكیم 

  .سم25; إیض . : ص924 -. 2010, الجدیدة
 9789773286193ك .م.د.ر

999/01-347-1, 999/02-347-1 

  عباس، دمحم   .9658
 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم عباس] / نص مطبوع[دراسات معمقة في القانون الجنائي 

  .سم 24; . یض: . ص 292
 9789773289898ك .م.د.ر - .  282 - 277.: ? -? : ????????????



940/01-345-1, 940/02-345-1 

  عبد هللا مال زاده، زیاد عبد الرحمن   .9659
 - . زیاد عبد الرحمن عبد هللا مال زاده/ دارسة مقارنة ] : نص مطبوع[التعویض في حوادث السیارات المجھولة 

  .سم25; . إیض. : ص392 -. 2016, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة 
 9774385438ك .م.د.ر - . 355-376? -?.??????

1496/01-346-1, 1496/02-346-1 

  عبد هللا مالزاده ، زیاد عبد الرحمن   .9660
عبد هللا  زیاد عبد الرحمن/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمرأة العاملة في قانون العمل 

  .سم 25; . إیض. : ص 202 -. 2015, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  -. 1.ط -. مالزاده
 9774385476ك .م.د.ر - . 197 - 187. : ? - . ?: ????????????? 

257/01-344-1, 257/02-344-1 

  عبد هللا ألكتبي ، وسام توفیق   .9661
 - . وسام توفیق عبد هللا ألكتبي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[یة مسائل اإلثبات في المنازعات الخاصة الدول

  .سم24; . إیض. : ص297 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة 
 ??????????? :? .- ? :.273- 294 . 

769/01-341-1, 769/02-341-1 

  عبد هللا أبو سمھدانة ، عبد الناصر   .9662
دراسة تحلیلیة و عملیة في ضوء أحدث أحكام المحاكم العلیا و ] : نص مطبوع[ء القضاء اإلداري في قضاء اإللغا

, المركز القومي: القاھرة  -. 01.ط -. عبد الناصر عبد هللا أبو سمھدانة/  2013فتاوي مجلس الدولة حتى عام 
 .سم24; . إیض. : ص310 -. 2014

489/01-342-1, 489/02-342-1 

  ھش دمحم أحمد مد, عبد هللا المعمري  .9663
دراسة - في ضوء أحكام القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحقوق اإلنسان 

; . إیض. : ص 264 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة  - . مدھش دمحم أحمد عبد هللا المعمري/ مقارنة 
  .سم24

 9774380231ك .م.د.ر -. 245-261: ?-?: ???????????? 

322/01-341-1, 322/02-341-1 

  عبد هللا الحمداني، دمحم إبراھیم   .9664
 - . دمحم إبراھیم عبد هللا الحمداني] / نص مطبوع[جرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة بنظرھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 271 - . 2014, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. 1.ط
ك .م.د.ر -. 266 - 238.: ? - . ?: ????????????. 235 - 231.: ?-. ?: ????????????

9782745178916 

1042/01-341-1, 1042/02-341-1 

  عبد هللا الحاج، صدیق   .9665
جامعة الدكتور : المدیة  -. صدیق عبد هللا الحاج] / نص مطبوع[نظام التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + س م30; . و 73 - . 2015/2014, یحیى فارس
?????? :???? ???? ?? 



M. 341-69/01, M. 341-69/02 

  عبد هللا الیاس ، البیطار   .9666
 -. البیطار عبد هللا الیاس; سلمان بوذیاب. / دراسة نظریة و تطبیقات عملیة] : نص مطبوع. [قانون األعمال

  .سم24; . إیض. : ص 954 -. 1988, دار العلم للمالیین. : بیروت
 ???????????? :? .- ? : .380-381  ??????? :? . - ? : .779-946 

17/01-346-1, 17/02-346-1 

  نجیب أحمد , عبد هللا الجبلي  .9667
نجیب أحمد عبد / دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي و األنظمة الوضعیة ] : نص مطبوع[ضمانات إستقالل القضاء 

 .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 122 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث) : د م (  -. هللا الجبلي

412/01-347-1, 412/02-347-1 

  نجیب أحمد , عبد هللا الجبلي  .9668
 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة  -. نجیب أحمد عبد هللا الجبلي] / نص مطبوع[الحجز اإلداري 

  ).مكتبة القانونیةال( - . سم24; . ص 136
 ???????????? :?- ? :127-130 

425/01-347-1, 425/02-347-1 

  عبد هللا طھ , عبد هللا السلماني  .9669
دار الفكر ناشرون : عمان  -. 01.ط -. عبد هللا طھ عبد هللا السلماني] / نص مطبوع[منھج البحث التاریخي 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2010, وموزعون
 97899577051ك .م.د.ر - . 176 -171. : ? -?: ??????? ?????

66/01-001.4-1, 66/02-001.4-1 

  عبد هللا الطائي ، عبد هللا سالم   .9670
. : اإلسكندریة - . 1.ط - . عبد هللا سالم عبد هللا الطائي. / دراسة تحلیلیة مقارنة] : نص مطبوع[أحكام الرجعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 288 -. 2012, المكتب الجامعي الحدیث
 9789774386159ك .م.د.ر - . 282 - 263: ?  -? : ???????????? 

1282/01-346-1, 1282/02-346-1 

  عز الدین مرزا ناصر , عبد هللا العباسي  .9671
دار : عمان  -. عز الدین مرزا ناصر عبد هللا العباسي/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلسم التجاري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 219 -. 2002, امدالح
 6010329957ك .م.د.ر - . 220 - 207:.?. ?: ???????????? 

722/01-346-1, 722/02-346-1 

  عبد هللا بندیان، سوران إسماعیل   .9672
 - . نخلیل حسی, سوران إسماعیل عبد هللا بندیان] / نص مطبوع[دور العقوبات الذكیة في إدارة األزمات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9786144014141ك .م.د.ر - . 217 - 197.: ? -. ?: ????????????

939/01-341-1, 939/012-341-1 



  عبد هللا بیدار ، آدم عبد الجبار   .9673
آدم عبد الجبار عبد ] / نص مطبوع[الشریعة و القانون حمایة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولیة بین 

  .سم25; . إیض. : ص472 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: اإلسكندریة  - . هللا بیدار
 9789953524672ك .م.د.ر - .  460 - 415.: ? -. ?: ???????????

787/01-341-1, 787/02-341-1 

  إدریس عبد الجواد , عبد هللا بریك  .9674
إدریس عبد الجواد عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المركز القانوني للضبطیة القضائیة في الدعوى الجنائیة 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 272 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. هللا بریك
 ???????????? :?- ? :251-268 

480/01-347-1, 480/02-347-1 

  حسن ، حسن عبد هللا   .9675
] / نص مطبوع[عقود مقاوالت األعمال بین ضیق نصوص قانون المناقصات والمزایدات ورحابة الواقع العملي 

  .سم 24; . إیض: ص  397 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. حسن عبد هللا حسن
 9789777290616ك .م.د.ر - . 392 - 389. : ? -. ?: ???????????? 

1429/01-346-1, 1429/02-346-1 

  عبد هللا سلیمان سلیمان   .9676
المؤسسة : الجزائر  -. عبد هللا سلیمان سلیمان] / نص مطبوع[داسة مقارنة : النظریة العامة للتدابیر اإلحترازیة 

  .سم24; . ص539 -]. ت.د[, الوطنیة للكتاب
????????????:?523-534?. 

1-346-1583/01 

  عبد هللا أحمد , عبد هللا غرابیة  .9677
: عمان  -. 1.ط - . عبد هللا أحمد عبد هللا غرابیة] / نص مطبوع[حجیة التوقیع اإللكتروني في التشریع المعاصر 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2008, دار الرایة للنشر والتوزیع
 6424999957978ك .م.د.ر - . 223 - 219: ?  -? : ???????????? 

662/01-347-1, 662/02-347-1 

  آمال كامل , عبد هللا  .9678
اإلسكندریة  - . آمال كامل عبد هللا/  swaps] : نص مطبوع[النظام القانوني لعقود مبادلة األصول المالیة المنقولة 

  ).الكتب القانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 292 - . 2004, منشأة المعارف: 
 121003977ك .م.د.ر -. 1-28: ?-?: ???????  283-285: ?- ?: ???????????? .

203/01-341-1, 203/02-341-1 

  ھادي دمحم , عبد هللا  .9679
, دار الدجلة للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -. ھادي دمحم عبد هللا/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[أحكام المفقود 

  .سم 24; . إیض. : ص 324 -. 2010
 9957711210ك .م.د.ر - . 315 - 279: ?  -? : ???????????? 

1083/01-346-1, 1083/02-346-1 



  ھدى , عبد هللا  .9680
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. ھدى عبد هللا] / نص مطبوع[التأمین العقاري مقارنة مع حقوق الرھن واإلمتیاز 

  .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 2011, الحلبي الحقوقیة
 9786144011188ك .م.د.ر - . 331 - 329 :?  -? : ???????????? 

1066/01-346-1, 1066/02-346-1 

  عالء الدین كاظم , عبد هللا  .9681
 - . 1.ط -. عالء الدین كاظم عبد هللا/ والحریات األكادیمیة في التعلیم العالي ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 

  .سم 24 ;. إیض. : ص 152 -. 2012, دار غیداء للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957555023ك .م.د.ر - . 152 - 147.: ? -? : ????????????

719/01-341-1, 719/02-341-1 

  عبد هللا عبد الكریم , عبد هللا  .9682
القاھرة  - . عبد هللا عبد الكریم عبد هللا/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[جرائم غسل األموال على شبكة األنترنت 

  .سم24; غالف ملون . : ص 268 -. 2008 ,دار الجامعة الجدیدة: 
 7309328977ك .م.د.ر -. 239-256: ? -?: ???????  257-261: ? -?: ???????????? 

531/01-345-1, 531/02-345-1 

  عبد هللا عبد الكریم , عبد هللا  .9683
األطر القانونیة للحمایة دراسة في ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة اإلنترنت 

مع شرح النظام القانوني للملكیة الفكریة في التشریعات المصریةو األردنیة و األوربیة و االمریكیة و معاھدتي 
غالف . : ص  408 - . ت.د , دار الجامعة الجدیدیة: اإلسكندریة  - . عبد هللا عبد الكریم عبد هللا/ األنترنت 

  .سم24; مصور 
 ???????????? :? .?. :383 - 398 

608/01-346-1, 608/02-346-1 

  عبد هللا عبد الكریم , عبد هللا  .9684
دراسة مقارنة في النظام القانوني لمكافحة ] : نص مطبوع) [الجرائم اإللكترونیة ( جرائم المعلوماتیة و اإلنترنت 

عبد هللا عبد الكریم عبد / بیا و دولیا جرائم المعلوماتیة و اإلنترنت مع اإلشارة إلى جھةد مكافحتھا محلیا و عر
  .سم 24; . إیض. : ص 255 - . 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . هللا

 9789953486024ك .م.د.ر -. 179-227: ? -?: ???????  229-237: ? -?: ???????????? 

612/01-345-1, 612/02-345-1 

  یم عبد هللا عبد الكر, عبد هللا  .9685
دراسة قانونیة مقارنة ألھم التشریعات العربیة و ] : نص مطبوع[ضمانات االستثمار في الدول العربیة 

. عبد هللا عبد الكریم عبد هللا. / المعاھدات الدولیة مع اإلشارة إلى منظمة التجارة العالمیة ودورھا في ھذا المجال
  .سم24; . ضإی. : ص 224 -. 2008, دار الثقافة: عمان  - . 1. ط -

 9789957162818ك .م.د.ر -. 213-223: ? -?: ????????????

404/01-341-1, 404/02-341-1 

  عبد الغني بسیوني , عبد هللا  .9686
المبادىء -الحقوق والحریات العامة  -الحكومة  -الدولة ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة والقانون الدستوري 

. : ص 858 -. 1997, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الغني بسیوني عبد هللا عبد... / العامة للقانون الدستوري



  ).الكتب القانونیة( -. سم 23; . إیض
 10029603977ك .م.د.ر

41/01-342-1, 41/02-342-1 

  عبد الغني بسیوني , عبد هللا  .9687
عبد ... / وتنظیم القضاء اإلداريالرقابة على أعمال اإلدارة  -مبدأالمشروعیة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

الكتب ( - . سم24; . إیض. : ص 744 -. 1996, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . الغني بسیوني عبد هللا
  ).القانونیة

 0981603977ك .م.د.ر -. 

86/01-342-1, 86/02-342-1 

  عبد الغني بسیوني , عبد هللا  .9688
....... / و التنظیم غیر الرسمي.......... رنة للتنظیم اإلداري الرسميدراسة مقا] : نص مطبوع[التنظیم اإلداري 

الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 246 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد الغني بسیوني عبد هللا
  ).القانونیة

 3127003977ك .م.د.ر -. 

110/01-342-1, 110/02-342-1 

  یم فتحي عبد الرح, عبد هللا  .9689
 -. فتحي عبد الرحیم عبد هللا. / والمبادىء العامة لعقد التأمین -أسسھ الفنیة  -قواعده ] : نص مطبوع. [التأمین

  ).الكتب القانونیة( - . سم23; . إیض. : ص467 -. 2002, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. 2.ط
 9775225620ك .م.د.ر

193/01-346-1, 193/02-346-1 

  فتحي عبد الرحیم , عبد هللا  .9690
 -. 03.ط -. فتحي عبد الرحیم عبد هللا/ مصادر اإللتزام ] : نص مطبوع[شرح النظریة العامة لإللتزام 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 672 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

477.1/01-346-1, 477.1/02-346-1 

  فتحي عبد الرحیم , عبد هللا  .9691
فتحي عبد / اإلثبات  - اإلنقضاء  - اإلنتقال  - األوصاف  -اآلثار ] : نص مطبوع[لنظریة العامة لإللتزام شرح ا

 - . سم24; . ص 498 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أحمد شوقي دمحمعبد الرحمان, الرحیم عبد هللا
 ).الكتب القانونیة(

477.2/01-346-1, 477.2/02-346-1 

  فتحي عبد الرحیم , عبد هللا  .9692
منشاة : اإلسكندریة  - . فتحي عبد الرحیم عبد هللا/ عقد البیع ] : نص مطبوع[الوجیز في العقود المدنیة المسماة 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص213 -. 2005, المعارف

553.1/01-346-1, 553.1/02-346-1 

  فتحي عبد الرحیم , عبد هللا  .9693
التقنین المدني بین اإلستقرار : نحو مسئولیة موضوعیة ] : نص مطبوع. [دراسات في المسئولیة التقصیریة

 -. فتحي عبد الرحیم عبد هللا... / والتطور واألصالةوالمعاصرة في المسئولیة الموضوعیة عن األفعال الشخصیة



  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص218 -. 2005, منشأة المعارف. : اإلسكندریة
 9770313696ك .م.د.ر

16/01-346-1, 16/02-346-1 

  فتحي عبد الرحیم , عبد هللا  .9694
: اإلسكندریة  -. أحمد شوقي دمحم عبد الرحمن, فتحي عبد الرحیم عبد هللا] / نص مطبوع[النظریة العامة للحق 

 ).لقانونیةالكتب ا( - . سم 24; . إیض. : ص 273 -. 2001, منشأة المعارف

49/01-340-1, 49/02-340-1 

  عبد هللا، بورقعة   .9695
بورقعة عبد ; بوشعبة إلھام] / نص مطبوع[القوانین األساسیة الخاصة بالموظفین قطاع الحمایة المدنیة نموذجا 

. + سم30×.سم21; . و68 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  - . هللا
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? :.57 - 62  ???????????? :? .- ? :.64 - 65  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-205/01, M. 343-205/02 

  عبد هللا، خیرات   .9696
جامعة یحي : ة المدی - . خیرات عبد هللا; ناصري سمیر] / نص مطبوع[دور البلدیة في تحقیق التنمیة المستدامة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و62 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.52 - 58  

 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-224/01, M. 343-224/02 

  عبد هللا، عبد السالم   .9697
جامعة . : المدیة -. عبد السالم عبد هللا" / حالة قطاع غزة " دراسة تطبیقیة :  ]نص مطبوع[جریمة إبادة الجنس 
  .سم 30; . و 150 -. 2013/2012, الدكتور یحیى فارس

????????????.  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-37/01, T. 341-37/02 

  السید , لىعبد المو  .9698
 -تشریعات سوق رأس المال  - تشریعات البنوك و اإلئتمان ] : نص مطبوع. [الوجیزفي التشریعات اإلقتصادیة

 - . 1999, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. 3.ط - . السید عبد المولى.... / تشریعات اإلستثمار
  .سم24; . إیض. : ص 328

 3243204977ك .م.د.ر

19/01-343-1, 19/02-343-1 

  عبد النور، ناجي   .9699
 -. ناجي عبد النور/ دراسة تطبیقیة في الجزائر ] : نص مطبوع[تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقراطي 

  .سم 24; . إیض. : ص 281 -. 2010, دار الكتاب الحدیث: القاھرة 
???????????? : ?- ? :.257 - 278 . 

513/01-342-1, 513/02-342-1 



  عبد المھدي، فكري عطا هللا   .9700
. د(, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . فكري عطا هللا عبد المھدي] / نص مطبوع[اإلرھاب الدولي المتفجرات 

  .سم 24; . إیض. : ص 302 -.). ت
.??????? :? .- ? :.229 - 297 ???????????? :? .- ? :.298 - 300 

853/01-341-1, 853/02-341-1 

  عبد األمیر الیاسین ، جعفر   .9701
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. جعفر عبد األمیر الیاسین/ دراسة قانونیة إجتماعیة ] : نص مطبوع[اإلجھاض 

  .سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2013, الحلبي القانونیة
 9786144012383ك .م.د.ر - . 190 - 181. : ? -. ?: ???????????? 

974/01-345-1, 974/02-345-1 

  مال هللا جعفر , عبد الملك الحمادى  .9702
مال هللا جعفر عبد الملك / اإلجراءات السابقة على إبرام العقد اإلداري ] : نص مطبوع[ضمانات العقد اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 391 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . الحمادى
 9773284573ك .م.د.ر - . 391 - 375.: ? ? : ????????????

950/01-346-1, 950/02-346-1 

  جندي , عبد الملك  .9703
. 2008, .ن.د. : م.د - . جندي عبد الملك/ ربا فاحش  -جرائم : الجزء الثالث ] : نص مطبوع[الموسوعة الجنائیة 

 ).الموسوعة الجنائیة( -. سم 25; . مجلد. : ص 773 -

813.3/01-345-1 

  جندي , عبد الملك  .9704
 -. 2008, .ن.د. : م.د - . جندي عبد الملك/ إشتراك  -إتجار : الجزء األول ] : نص مطبوع[الموسوعة الجنائیة 

 .سم 25; مجلد . : ص 759

813.1/01-345-1 

  جندي , عبد الملك  .9705
 -. 2008, .ن.د. : م.د - . د الملكجندي عب/ تھدید  -إضراب : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الجنائیة 

 .سم 25; . مجلد. : ص 768

813.2/01-345-1 

  جندي , عبد الملك  .9706
. : م.د - . جندي عبد الملك/ قتل وجرح وضرب  - عقوبة : الجزء الخامس] : نص مطبوع[الموسوعة الجنائیة 

 .سم 25; مجلد . : ص 871 - . 2008, .ن.د

813.5/01-345-1 

  جندي , عبد الملك  .9707
, .ن.د. : م.د - . جندي عبد الملك/ ظروف الجریمة  -رشوة : الجزء الرابع ] : نص مطبوع[الموسوعة الجنائیة 

 .سم 25; مجلد . : ص 699 -. 2008

813.4/01-345-1 



  عماد مجدي , عبد الملك  .9708
عقود  -عقودالربا  -عقوداإلیجار  -قودالبیع ع] : نص مطبوع[الصیغ القضائیة في العقود المدنیة و التجاریة 

 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عماد مجدي عبد الملك........... / عقودالقسمة -الوصیة 
 .سم24; . ص 886

771/01-347-1, 771/02-347-1 

  عبد العزیز , عبد المنعم خلیفة   .9709
: اإلسكندریة  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة] / نص مطبوع[مجلس الدولة  القرارات اإلداریة في الفقھ و قضاء

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 388 -. 2007, منشأة المعارف
 ???????????? :? .- ? :.373 - 376. 

265/01-342-1, 265/02-342-1 

  عبد العزیز , عبد المنعم خلیفة  .9710
دار الفكر : اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة] / نص مطبوع[اري وقف تنفیذ القرار اإلد

  .سم24; . إیض. : ص 188 -. 2008, الجامعي
 4048379977ك .م.د.ر - .  180 - 179.:? -. ?: ???????????? 

281/01-342-1, 281/02-342-1 

  عبد العزیز , عبد المنعم خلیفة  .9711
دعوى تھیئة  -إشكاالت تنفیذ األحكام  -وقف تنفیذ القرار ] : نص مطبوع[ة المستعجلة قضاء األمور اإلداری

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 2006, دالر الكتب القانونیة: مصر  - . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ الدلیل 
 ???????????? :? .- ? :.259 - 265 . 

268/01-342-1, 268/02-342-1 

  عبد المنعم دبش، عمرو أحمد   .9712
: القاھرة  -. عمرو أحمد عبد المنعم دبش/ في عقد البیع ] : نص مطبوع[الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 403 - . 2012, دار الفكر العربي
 9771027778ك .م.د.ر - . 395 -381.: ? -. ?: ????????????

1248/01-346-1, 1248/02-346-1 

  عبد المنعم حسونة ، بدریة   .9713
دار : عمان  -. 01.ط -. بدریة عبد المنعم حسونة] / نص مطبوع[إثبات جرائم الحدود في الشریعة و القانون 

  .سم24; . إیض. : ص175 -. 2014, الحامد
 9960853691ك .م.د.ر - .  175 - 171.: ? -. ?: ??????????? 

844/01-347-1, 844/02-347-1 

  ھویدا دمحم , عبد المنعم  .9714
دور المنظمة الدولیة في فرض العقوبات على انتھاك حقوق ] : نص مطبوع[القانون الدولي و حقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 343 -. 2007, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  - . 01.ط -. ھویدا دمحم عبد المنعم/ اإلنسان 
 9773501701ك .م.د.ر -.  336 - 315.: ? -. ?: ??????????? .  314 - 562.: ? -. ?: ??????? 

541/01-341-1, 541/02-341-1 



  ھویدا دمحم , عبد المنعم  .9715
 - . 2006, )ن.د) : (م .د( -. ھویدا دمحم عبد المنعم] / نص مطبوع[العقوبات الدولیة و أثرھا على حقوق اإلنسان 

  .سم24; . إیض. : ص 463
 9775537630ك .م.د.ر

296/01-341-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9716
التحلیل الوصفي لظاھرة الجریمة  -إشكالیات تأصیل علم اإلجرام ] : (نص مطبوع[أصول علم اإلجرام والجزاء 

 -. سلیمان عبد المنعم) / فلسفة الجزاء الجنائي - نظریة الجزاء الجنائي  - التحلیل التفسیري لعوامل اإلجرام  -
 .سم 24; . إیض. : ص 638 -. 1996, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت  -. 1.ط

33/01-345-1, 33/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9717
النطاق المكاني والزماني  -ماھیة قانون العقوبات وفلسفتھ ] : نص مطبوع[النظریة العامة لقانون العقوبات 

... / ماھیة الجریمة وتقسیماتھا  -ظاھر التعاون الدولي في مالحقة الجرائم عبر الوطنیة م - للنصوص الجنائیة 
المكتبة ( - . سم 24; . إیض. : ص 818 -. 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. سلیمان عبد المنعم

 ).القانونیة

2/01-345-1, 2/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9718
سلیمان عبد / ظاھرة غسیل األموال ] : نص مطبوع[المصرف الجنائیة عن األموال الغیر النظیفة مسؤولیة 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . ص 188 -. 1999, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . المنعم
 9775394112ك .م.د.ر - . 176 - 172.: ? -? : ????????????

90/01-345-1, 90/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9719
المؤسسة : بیروت  - . 2.ط -. دمحم زكي أبو عامر, سلیمان عبد المنعم] / نص مطبوع[قانون العقوبات الخاص 

  .سم 24; . غالف ملون. : ص 608 - . 1999, الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
????????? :?- ?:.591 

81/01-345-1, 81/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9720
منشورات : بیروت  -. سلیمان عبد المنعم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة لقانون العقوبات 

 .سم 24; . إیض. : ص 868 -. 2003, الحلبي الحقوقیة

182/01-345-1, 182/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9721
 -التحلیل الوصفي لظاھرة الجریمة  - إشكالیات تأصیل علم اإلجرام :  ]نص مطبوع[علم اإلجرام و الجزاء 

 - . سلیمان عبد المنعم. / فلسفة الجزاء الجنائي - نظریة الجزاء الجنائي  -التحلیل التفسیري لعوامل اإلجرام 
 .سم 24; . إیض. : ص 680 - . 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت

185/01-345-1, 185/02-345-1 



  سلیمان , عبد المنعم  .9722
. : ص128 -. 1999, م ج د ن ت: بیروت  -. 1.ط -. سلیمان عبد المنعم] / نص مطبوع[نظریة الجزاء الجنائي 

 .سم24; غالف ملون 

582/01-345-1, 582/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9723
 -. سلیمان عبد المنعم/ دراسة مقارنة ] : طبوعنص م[الجوانب اإلشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین 

  .سم 24; . إیض. : ص 365 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
???????????? : ?- ? :.349 - 353. 

416/01-345-1, 416/02-345-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9724
... الدعوى المدنیة التابعة لھا  -الدعوى الجنائیة  - القاعدة اإلجرائیة] : نص مطبوع[أصول المحاكمات الجزائیة 

. 1996, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع: بیروت  - . 01.ط - . جالل ثروت, سلیمان عبد المنعم/ 
 .سم24; . إیض. : ص 640 -

237/01-347-1, 237/02-347-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9725
: اإلسكندریة  -. سلیمان عبد المنعم] / نص مطبوع[سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم إحالة الدعوى الجنائیة من 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 328 - ). دت( , دار الجامعة الجدیدة
 ???????????? :?- ? :313-319 

519/01-347-1, 519/02-347-1 

  سلیمان , عبد المنعم  .9726
محاولة تأصیل أسباب البطالن في ظل قضاء النقض في مصر و لبنان  ] :نص مطبوع[بطالن اإلجراء الجنائي 

المكتبة ( - . سم24; . ص 328 - . 1999, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. سلیمان عبد المنعم/ و فرنسا 
  ).القانونیة

 35539977ك .م.د.ر -. 311-314: ? -?: ???????????? 

520/01-347-1, 520/02-347-1 

  سلیمان , د المنعمعب  .9727
, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. سلیمان عبد المنعم] / نص مطبوع[أصول اإلجراءات الجنائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 890 -. 2008
 9773283151ك .م.د.ر

605/01-345-1, 605/02-345-1 

  عبد المنعم، موسى إبراھیم   .9728
. بیروت -. 01.ط - . رباح غسان, موسى إبراھیم عبد المنعم. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [حمایة المستھلك 

  .سم 28; . إیض. : ص 640 -. 2007, منشورات الحلبي الحقوقیة: 
 9789953486017ك .م.د.ر

28/01-346-1, 28/02-346-1 



  عبد المنعم، دمحم أحمد   .9729
دار : القاھرة  -. دمحم أحمد عبد المنعم] / نص مطبوع[مقارنة  دراسة تحلیلیة: مبدأ المواطنة واإلصالح الدستوري

  .سم 25; . إیض. : ص 293 -). ت.د(, النھضة العربیة
 9789880455005ك .م.د.ر - .  291 - 257.: ? -. ?: ????????????

459/01-342-1 

  عبد الاله المراغي ، أحمد   .9730
. أحمد عبد الاله المراغي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نبیة دور التحكیم في تشجیع وحمایة اإلستثمارات األج

  .سم 24; . إیض. : ص 147 -. 2015, المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة  - . 1.ط -
 9774384839ك .م.د.ر - . 141 - 113. : ? -. ?: ???????????? 

924/01-347-1, 924/02-347-1 

  عبد الاله المراغي ، أحمد   .9731
 -التطور التاریخي لجریمة التعذیب  -تعریف التعذیب  - دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التعذیب واإلعتقال جرائم 

المركز القومي لإلصدارات : القاھرة  - . 1.ط -. أحمد عبد الاله المراغي... / أركان جریمة التعذیب في القانون
  .سم 24; . إیض. : ص 224 -. 2015, القانونیة

 9789777610339ك .م.د.ر - . 218 - 209. : ? -. ?: ???????????? 

1029/01-345-1, 1029/02-345-1 

  عبد الالوي ، إیمان   .9732
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. إیمان عبد الالوي; رحمة مناصري] / نص مطبوع[عقد السیاحة اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم 31×. مس 21; . إیض. : و 86 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .69 - 83  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-96/01, M. 658-96/02 

  عبد الھادي السید ، الشربیني   .9733
الشربیني عبد / دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي ] : مطبوعنص [التكییف الفقھي المعاصر للحواالت المصرفیة 

  .سم24; . إیض. : ص303 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 01.ط - . الھادي السید
 9789773279437ك .م.د.ر - .  295 - 281. :? -. ?: ??????????? 

1329/01-346-1, 1329/02-346-1 

  أحمد  نبیل, عبد الھادي  .9734
األھلیة للنشر و : عمان  -. 01.ط - . نبیل أحمد عبد الھادي] / نص مطبوع[منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 2006, التوزیع
 ???????????? :?- ? : .289-292 

47/01-001.4-1 

  دمحم فتحي , عبد الھادي  .9735
. ص 231 -). ت.د(, دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة  -. فتحي عبد الھاديدمحم ] / نص مطبوع[مباديء التصنیف 

  .سم 24; . إیض: 
 ???????????? : ?-  ? :.181 - 184  ??????? : ? - ? : .185 - 231 

15/01-020-1, 15/02-020-1 



  دمحم فتحي , عبد الھادي  .9736
الدار : القاھرة  - . 01.ط -.  فتحي عبد الھاديدمحم] / نص مطبوع[مجتمع المعلومات بین النظریة والتطبیق 

  ).علم المكتبات و المعلومات المعاصر( - . سم 24; . إیض. : ص 262 -. 2007, المصریةاللبنانیة
 9774270827ك .م.د.ر - . 262 - 223.: ? -? : ?????  220 - 203.: ?  -? : ???????????? 

43/01-020-1, 43/02-020-1 

  حیدر أدھم , عبد الھادي  .9737
 -. 2008, دار حامد: عمان  - . حیدر أدھم عبد الھادي] / نص مطبوع. [تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة

  .سم 25; . إیض. : ص 246
 9789957324131ك .م.د.ر - . 246 - 239.: ? -? : ????????????

499/01-341-1, 499/02-341-1 

  حیدر أدھم , عبد الھادي  .9738
, دار الحامد: عمان  -. 01.ط - . حیدر أدھم عبد الھادي] / نص مطبوع[في قانون حقوق اإلنسان دراسات 

  .سم 24; . إیض. : ص 226 -. 2008
 9789957324216ك .م.د.ر -.  226.: ? : ???????????? 

520/01-341-1, 520/02-341-1 

  حیدر أدھم , عبد الھادي  .9739
دار الحامد للنشر و : عمان  - . 01.ط - . حیدر أدھم عبد الھادي] / نص مطبوع[أصول الصیاغة القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 109 -. 2008, التوزیع
 6405329957978ك .م.د.ر - . 109 - 107.: ? -? : ???????????? 

146/01-340-1, 146/02-340-1 

  رشید , عبد الھادي  .9740
دار : القاھرة  -. رشید عبد الھادي] / نص مطبوع[ي والعسكري الجرائم والعقوبات التأدیبیة في القانون المدن

  .سم 24; . إیض. : ص 404 -. 2008, الكتاب الحدیث
 977350080×ك .م.د.ر

631/01-345-1, 631/02-345-1 

  عبد الھادي، بوعزة   .9741
اإلسكندریة  -. 1.ط - .بوعزة عبد الھادي] / نص مطبوع[مجلس األمن والمحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر 

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2013, دار الفكر الجامعي: 
 9789773792315ك .م.د.ر - .  317 - 291.: ? -. ?: ???????????? 290 - 279.: ? -. ?: ????.

829/01-341-1, 829/02-341-1 

  عبد الھادي، بشار جمیل   .9742
 The= دراسة تحلیلیة و حلول مقترحة : نیة و اإلداریة و األدبیة الجوانب القانو] : نص مطبوع[العقد اإلداري 

administrative contract :the legal ,administrative and moral aspects  / .......... بشار جمیل
  .سم24; . إیض. : ص175 -. 2015, دار الثقافة: عمان  -. عبد الھادي

 9789957169053ك .م.د.ر - .  175 - 165. : ? -. ?: ???????????? 

614/01-342-1, 614/02-342-1 



  عبد الھادي، حنان السید   .9743
: القاھرة  -. 01.ط -. حنان السید عبد الھادي] / نص مطبوع[النظام القانوني الدولي في ظل ھیمنة القطب الواحد 

  .سم24; . إیض. : ص468 - . 2013, دار النھضة العربیة
 9789779001593ك .م.د.ر - .  458 - 433 . :? -. ?: ???????????? 

1070/01-341-1, 1070/02-341-1 

  السید , عبد الوھاب عرفة  .9744
في ضوء أحكام النقض القدیم ) دعوى القسمة ( الوجیز في استعمال وإدارة المال الشائع ودعوى الفرز والتجنیب 

, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. رفةالسید عبد الوھاب ع] / نص مطبوع[والحدیث وتطبیقاتھا العملیة 
  .سم24; . ص 170 -. 2005

???????????? :? :156 

520/01-346-1, 520/02-346-1 

  أحمد دمحم , عبد الوھاب  .9745
أحمد . / دراسة مقارنة: من نطاق التجرید القانوني إلى مجال التطبیق العملي ] : نص مطبوع[الجریمة السیاسیة 

  .سم 24; . ص 341 -. 2002, مركز الحضارة العربیة. : القاھرة -. الوھابدمحم عبد 
 977291400×ك .م.د.ر

200/01-345-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9746
 -. دمحم رفعت عبد الوھاب/ المبادئ النظریة و التطبیقات الجوھریة ] : نص مطبوع[رقابة دستوریة القوانین 

  .سم24; . إیض. : ص 412 -. 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة 
 8066422977ك .م.د.ر

290/01-342-1, 290/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9747
دار : اإلسكندریة  - . حسین عثمان دمحم عثمان, دمحم رفعت عبد الوھاب] / نص مطبوع[مبادىء القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 742 -. 2001, المطبوعات الجامعیة
 ??????????? :? .- ? :.737 -742.  

 2001: دكتوراه 

8/01-342-1, 8/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9748
مبدأ المشروعیة ، تنظیم مجلس الدولة، اإلختصاص : الكتاب األول] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

حسین عثمان دمحم , رفعت عبد الوھابدمحم ... / قضاء التعویض -قضاء اإللغاء :الكتاب الثاني .......القضائي
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 360 -. 2000, دار المطبوعات الجدیدة: اإلسكندریة  - . عثمان

??????????? :?- ? :381-386. 

16/01-342-1, 16/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9749
 - . إبراھیم عبد العزیز شیحا, دمحم رفعت عبد الوھاب] / وعنص مطب[النظم السیاسیة و القانون الدستوري 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 816 -. 1998, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
. 



43/02-342-1, 43/03-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9750
 - . حسین عثمان دمحم عثمان, عت عبد الوھابدمحم رف] / نص مطبوع[النظم السیاسیة والقانون الدستوري 

  .سم24; . إیض. : ص 382 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
. 

74/01-342-1, 74/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9751
. 2005, منشورات الحلبي: بیروت  - . دمحم رفعت عبد الوھاب] / نص مطبوع[مبادىء و أحكام القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 644 -
. 

112/01-342-1, 112/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9752
 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. دمحم رفعت عبد الوھاب] / نص مطبوع[األنظمة السیاسیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 416
. 

125/01-342-1, 125/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9753
أموال اإلدارة  -الموظفون العومیون  -التنظیم اإلداري -طبیعة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

 .سم 24; . إیض. : ص 417 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم رفعت عبد الوھاب/ العامة 

364.1/01-342-1, 364.1/02-342-1 

  دمحم رفعت , لوھابعبد ا  .9754
النظام الدستوري النصري والتعدیالت الدستوریة : المبادئ الدستوریة العامة ] : نص مطبوع[القانون الدستوري 

 .سم 23; . إیض. : ص 522 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم رفعت عبد الوھاب/ 

428/01-342-1, 428/02-342-1 

  دمحم رفعت , عبد الوھاب  .9755
وظائف اإلدارة  -التنظیم اإلداري  -طبیعة القانون اإلداري ] : نص مطبوع[النظریة العامة للقانون اإلداري 

 .سم 24; . إیض. : ص 711 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . دمحم رفعت عبد الوھاب... / العامة

430/01-342-1, 430/02-342-1 

  دمحمرفعت , عبد الوھاب  .9756
 - . حسین عثمان دمحم عثمان, دمحمرفعت عبد الوھاب] / نص مطبوع[النظم السیاسیة والقانون الدستوري 

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 452 -. 1999, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
 . ???????????? :? . - ?:.431 - 443 . 

44/01-342-1, 44/02-342-1 

  حمزة , عبد الوھاب  .9757
 -. حمزة عبد الوھاب/ في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ] : نص مطبوع[النظام القانوني للحبس المؤقت 



  .سم 24; غالف ملون . : ص 160 -. 2006, دار ھومھ: الجزائر  -. 2.ط
 8973669961ك .م.د.ر -. 153-156: ? -?: ???????????? 

546/01-347-1, 546/02-347-1 

  عبد الوھاب، دمحم رفعت   .9758
دار : اإلسكندریة  -. دمحم رفعت عبد الوھاب; إبراھیم عبد العزیز شیحا] / نص مطبوع[أصول اإلدارة العامة 
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 476 -. 1998, المطبوعات الجامعیة

35/01-342-1, 35/02-342-1 

  فیصل ذكي , عبد الواحد  .9759
فیصل ذكي عبد ] / نص مطبوع[البیوع القضائیة و فكرة ضمان اإلستحقاق وفقا للقانونین الكویتي و المصري 

  .سم24; غالف ملون . : ص 162 -. 1999, جامعة الكویت: الكویت  -. الواحد
 062199906ك .م.د.ر -. 154 - 149.: ? ?: ????????????

641/01-346-1, 641/02-346-1 

  عبده عبد الجلیل , عبد الوارث  .9760
 - . عبده عبد الجلیل عبد الوارث] / نص مطبوع. [حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة الداخلیة

  .سم24; . إیض. : ص 287 -. 2006, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة
 ???????????? :?-? :277-286 

79/01-343-1, 79/02-343-1 

  عبد الواسع، عبد الباسط دمحم   .9761
 -. عبد الباسط دمحم عبد الواسع/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[شرط التحكیم في عقد البیع التجاري الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 564 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789776410558ك .م.د.ر - .  556 - 529.: ? -. ?: ????????????

907/01-347-1, 907/02-347-1 

  دمحم أحمد , عبد النبي  .9762
. 2010, دار زمزم ناشرون وموزعون: عمان  -. 1.ط -. دمحم أحمد عبد النبي] / نص مطبوع[الرقابة المصرفیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 258 -
 9789957720117ك .م.د.ر - . 258 - 257: ?  -? : ???????????? 

725/01-347-1, 725/02-347-1 

  عالء , عبد المتعال  .9763
دار النھضة : اإلسكندریة  -. عالء عبد المتعال] / نص مطبوع[حل البرلمان في األنظمة الدستوریة المقارنة 

 .سم24; . إیض. : ص 398 -. 2004, العربیة للنشر والتوزیع

198/01-342-1 

  عبد المحمود ، عباس أبو شامة   .9764
 - . 02.ط -. عباس أبو شامة عبد المحمود] / نص مطبوع[أسالیب مواجھتھا في الدول العربیة  جرائم العنف و

  .سم24; . إیض. : ص263 -. 2012, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: الریاض 
ك .م.د.ر -.  263 -  250. : ? -. ?: ??????? .  249- 248. : ? -. ?: ???????????? 

9786038006979 



969/01-345-1, 969/02-345-1 

  دمحم , عبد المجید إسماعیل  .9765
دراسة تأملیة تحلیلیة ألثر العولمة ] : نص مطبوع[القانون العام اإلقتصادي والعقد اإلداري الدولي الجدید 

; . إیض. : ص 639 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 1.ط -. دمحم عبد المجید إسماعیل... / الثقافیة
  .سم 25

 9786144010631ك .م.د.ر - . 633 - 611. : ? - . ?: ???????????? .  610 -  363. : ? -. ?: ????? 

595/01-341-1, 595/02-341-1 

  عمر إبراھیم , عبد المجید حمروش  .9766
یم عبد عمر إبراھ/ دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني ] : نص مطبوع[البناء في ملك الغیر 

  .سم 24; . إیض. : ص 427 -. 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. المجید حمروش
 9789773278849ك .م.د.ر - . 417 - 397.: ? -? : ????????????

1152/01-346-1, 1152/02-346-1 

  منیر , عبد المجید  .9767
منیر ] / نص مطبوع[ن الخاص في ضوء الفقھ و قضاء التحكیم األسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي في القانو

  .سم24; . إیض. : ص482 -. 2005, )ن.د ) : (م.د( -. عبد المجید
. ???????????? :? - ? :461-466 

188/01-341-1, 188/02-341-1 

  منیر , عبد المجید  .9768
مل الدولیة، القانون المختص یحكم العالقة، عالقة الع] : نص مطبوع[تنازع القوانین في عالقات العمل الفردیة 

: اإلسكندریة  -. منیر عبد المجید... / تطبیق نصوص القانون العام وقوانین البولیس األجنبیة المرتبطة بالعالقة
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 340 -. 1991, منشأة المعارف

 9770300786ك .م.د.ر -. 297-326: ?-?: ???????????? 

239/01-341-1, 331/02-341-1 

  منیر , عبد المجید  .9769
الررقابة  -تحریك الدعوة الدستوریة : على دستوریة القوانین و اللوائح ] : نص مطبوع[أصول الرقابة القضائیة 

:  .ص 356 -. 2001, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. منیر عبد المجید.......... / الموضوعیة على القوانین
  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض

 6087003977ك .م.د.ر -. 

49/01-342-1, 49/02-342-1 

  رضا عبد الحلیم , عبد المجید  .9770
رضا عبد الحلیم عبد ] / نص مطبوع. [المسئولیة القانونیة عن إنتاج و تداول األدویة و المستحضرات الصیدلیة

  .سم 24; . إیض. : ص 298 -. 2005, ھضة العربیة للنشر والتوزیعدار الن. : القاھرة -. 1.ط - . المجید
 7975104977ك .م.د.ر -. 280-288: ? -?: ???????????? 

59/01-344-1, 59/02-344-1 

  رضا عبد الحلیم , عبد المجید  .9771
مسئولیة القانونیة ال: دراسة مقارنة": اإلستنساخ و تداعیاتھ ] : " نص مطبوع[الحمایة القانونیة للجین البشري 

حمایة الجینوم البشري  -البصمة الوراثیة ودورھا في إثبات النسب وفي اإلثبات الجنائي  - عن العالج الجیني 



دار . : القاھرة -. 2.ط -. رضا عبد الحلیم عبد المجید... / حمایة المعلومات الجینیة الوراثیة -ببراءة اإلختراع 
  .سم 24; . ص 340 -. 2001, النھضة العربیة للنشر والتوزیع

???????????? : ?- ? :.303 - 314 . ??????? : ? - ? :.317 - 331.  
 9770423319ك .م.د.ر - . 2001: ل م د دكتوراه  -

367/01-345-1, 367/02-345-1 

  قدري علي , عبد المجید  .9772
 - . قدري علي عبد المجید/ ة قضایا فكریة ودراسة تحلیلیة ومیدانی] : نص مطبوع[اإلعالم وحقوق اإلنسان 

  .سم 25; . إیض. : ص 598 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة 
 9773283585ك .م.د.ر - . 592 - 549: ? -? : ????????????

624/01-341-1 

  إیھاب , عبد المطلب  .9773
 -. إیھاب عبد المطلب/ شروط صحتھ و أسباب بطالنھ في ضوء الفقھ و القضاء ] : نص مطبوع[الحكم الجنائي 

 .سم 24; . إیض. : ص 211 -. 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونیة. : م.د -. 01.ط

608/01-347-1, 608/02-347-1 

  إیھاب , عبد المطلب  .9774
المركز : القاھرة  - . 1.ط -. إیھاب عبد المطلب/ في ضوء الفقھ والقضاء ] : عنص مطبو[العقوبات الجنائیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 346 -. 2009, القومي لإلصدارات القانونیة

603/01-345-1, 603/02-345-1 

  إیھاب , عبد المطلب  .9775
القاھرة  - . 1.ط -. بد المطلبإیھاب ع/ في ضوء الفقھ والقضاء ] : نص مطبوع[جرائم اإلرھاب خارجیا وداخلیا 

 .سم 25; . إیض. : ص 303 - . 2008, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: 

586/01-341-1, 586/02-341-1 

  إیھاب , عبد المطلب  .9776
. إیھاب عبد المطلب... / الشھادة  -المعاینة ] : نص مطبوع[أدلة اإلثبات وأوجھ بطالنھا في ضوء الفقھ والقضاء 

 .25; . إیض. : ص 202 -. 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط -

678/01-347-1 

  إیھاب , عبد المطلب  .9777
اإلشكال تنفیذ األحكام  - المحكمة المختصة بنظر اإلشكال ] : نص مطبوع[إشكاالت التنفیذ وطلب إعادة النظر 

 -. 2009, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -. 01.ط -. طلبإیھاب عبد الم....... / -المقیدة للحریة 
 .سم 24; . إیض. : ص 312

600/01-347-1, 600/02-347-1 

  عبد المطلب، إیھاب   .9778
......... / جریمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة - جریمة عرض الرشوة ] : نص مطبوع[جریمة الرشوة 

; . إیض. : ص202 -. 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 01.ط - . إیھاب عبد المطلب
  .سم24

 9789777610742ك .م.د.ر - .  192 - 191. : ?.?: ???????????? 



1041/01-345-1, 1041/02-345-1 

  عبد المطلب، إیھاب   .9779
, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط - . إیھاب عبد المطلب] / نص مطبوع[جرائم السرقة 

  .سم 24; . إیض. : ص 237 -. 2016
 9789777610797ك .م.د.ر - . 221.: ?: ????????????

1089/01-345-1, 1089/02-345-1 

  عثمان عبد الرحمن , عبد اللطیف دمحم  .9780
عثمان عبد الرحمن عبد اللطیف / ] نص مطبوع[الرسول األعظم صلى هللا علیھ و سلم و قواعد العالقات الدولیة 

; . إیض. : ص 318 -. 2008, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 01.ط -. أحمد أبو الوفا دمحم, دمحم
  .سم 24

 9789770455043ك .م.د.ر - .  314 - 299.: ?  - . ?: ???????????? .  298 -  181. : ? -. ?: ????? 

531/01-341-1, 531/02-341-1 

  القاضي الشیخ , عبد اللطیف دریان  .9781
القاضي الشیخ عبد اللطیف / المجلد الثاني ] : نص مطبوع[فقھ الوصیة في المذاھب اإلسالمیة والقوانین العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 1214 -. 2009, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: بیروت  -. 1.ط -. دریان
 9789953537382ك .م.د.ر -. 1214 -  1211: ?  -? : ????? 

1088.2/01-346-1, 1088.2/02-346-1 

  أحمد , عبد اللطیف  .9782
دار : القاھرة  - . أحمد عبد اللطیف... / دراسة تحلیلیة تأصیلیة تطبیقیة ] : نص مطبوع[جرائم األموال العامة 

  .سم24; . ص 866 -. 2002, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 9382104977ك .م.د.ر

428/01-345-1 

  براء منذر كمال , عبد اللطیف  .9783
دار : عمان  - . 1.ط - . براء منذر كمال عبد اللطیف] / نص مطبوع[النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 432 -. 2008, الحامد
 9789957323738ك .م.د.ر -. 409-431: ? -?: ???????????? 

452/01-341-1, 452/02-341-1 

  عاطف دمحم , عبد اللطیف  .9784
دراسة مقارنة بأحكام العقود الحكومیة في ] : نص مطبوع[إمتیازات اإلدارة في القانون المناقصات والمزایدات 

 -. 2009, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 01.ط - . عاطف دمحم عبد اللطیف/ القانون األمریكي 
  .سم 24; مجلد . : ص 791.

 9789770459118ك .م.د.ر - . 778 - 732.: ? ? : ???????????? 

921/04-346-1, 921/01-346-1 

  فاتن , عبد اللطیف  .9785
, مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة  -. فاتن عبد اللطیف] / نص مطبوع[أصول البحث العلمي الحدیث 

  .سم 24; . ضإی. : ص 157 -. 2005
 9773880978ك .م.د.ر -. 151- 149. : ? : ???????????? 



99/01-001.4-1, 99/02-001.4-1 

  عبد المقصود سعد، إسالم ھاشم   .9786
إسالم ھاشم عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة القانونیة للمستھلك بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 642 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: ریة اإلسكند - . المقصود سعد
 9789776410329ك .م.د.ر -. 634 -625.: ? ? : ????????????

1333/01-346-1, 1333/02-346-1 

  عبد المقصود، دمحم أبو بكر   .9787
. دمحم أبو بكر عبد المقصود/ التزام األشخاص العامة بالتدخل ] : نص مطبوع[سلطة اإلدارة بین التقیید و التقدیر 

  .سم 24; . إیض. : ص 414 - . 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -
 9789776410978ك .م.د.ر - .  410 -383.:? -. ?: ????????????

532/01-342-1, 532/02-342-1 

  دمحم أحمد , عبد النعیم  .9788
دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عات العقود اإلداریة حدود الرقابة القضائیة على التحكیم الداخلي في مناز

  .سم24; . إیض. : ص 352 -. 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. أحمد عبد النعیم
 7372404977ك .م.د.ر - .  349 - 327.: ? - . ?: ???????????? .

75/01-342-1, 75/02-342-1 

  مود السید مح, عبد المعطي خیال  .9789
. 2000, النسر الذھبي). : م.د( -. محمود السید عبد المعطي خیال] / نص مطبوع. [التعاقد عن طریق التلفزیون

  .سم24; . إیض. : ص166 -
 977043000ك .م.د.ر - . 162 - 152. : ? -. ?: ???????????? 

179/01-346-1, 179/02-346-1 

  عبد التواب ، معوض   .9790
 -حق الملكیة  -الكفالة  - التأمین : الجزء الرابع ] : نص مطبوع[علیق على نصوص القانون المدني المرجع في الت
 -الشفعة  -اإللتصاق  -الوصیة  - المیراث  -اإلستیالء  -الشیوع  - المطالت  - الحائط المشترك  - حق المرور 

: اإلسكندریة  -. 04.ط -. التوابمعوض عبد / اإلختصاص واإلمتیاز  -الرھن  -اإلرتفاق  -الحكر  - الحیازة 
  ).الكتب القانونیة( -. 1998, منشأة المعارف

 ???????????? :? :.1205 

13.4/01-348-1, 13.4/02-348-1 

  أحمد إبراھیم , عبد التواب  .9791
دراسة ] : نص مطبوع[اإلساءة في إجراءات التقاضي و التنفیذ في قانون المرافعات المصري و الفرنسي 

. : ص 726 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  - . أحمد إبراھیم عبد التواب/ یة مقارنة تأصیل
  .سم 24; . إیض

 9773285057ك .م.د.ر - . 714 - 683.:? ? : ???????????? 

615/01-347-1, 615/02-347-1 

  أحمد إبراھیم , عبد التواب  .9792
. أحمد إبراھیم عبد التواب/ مناھجھ ومفترضاتھ ومصادره ] : نص مطبوع[أصول البحث العلمي في علم القانون 



  .سم 24; . إیض. : ص 211 -. 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -
 3443328977ك .م.د.ر

121/01-001.4-1, 121/02-001.4-1 

  دمحم سید , عبد التواب  .9793
أھم التشریعات الوثیقة الصلة باألراضي و المباني و الشھر ] : نص مطبوع[قوانین تنظیم الملكیة العقاریة 

  .سم24; . ص 675 - . 1985, عالم الكتب: القاھرة  -. دمحم سید عبد التواب/ العقاري 
 9054373977ك .م.د.ر

644.2/01-346-1, 644.2/02-346-1 

  معوض , عبد التواب  .9794
و معلقا علیھ بأحكام  1999لسنة  14ت و حتى القانون حسب آخر التعدیال] : نص مطبوع[قانون العقوبات 

/ وبأھم القیود واألوصاف وتعلیمات النیابة مقارنا بالتشریعات العربیة  1999محكمة النقض منذ إنشائھا وحتى 
  .سم 24; . إیض. : ص 1617 -. 2000, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. 3.ط -. معوض عبد التواب

??????????? ? : ?- ? :.1569 

432/01-345-1, 432/02-345-1 

  معوض , عبد التواب  .9795
شرح ألحكام الجریمتین وأركانھما وأحكامھما ] : نص مطبوع[الوسیط في شرح جرائم القتل واإلصابة الخطأ 

... / یة السائقینمسؤول - وأحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة  - العامة وما یثیر انھ من مشكالت في التطبیق العملي 
 - . سم 24; . إیض. : ص 700 -. 1998, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. 4.ط -. معوض عبد التواب

  ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة(
 9772540568ك .م.د.ر

53/01-345-1 

  معوض , عبد التواب  .9796
یشتمل على شرح لجریمة السرقة وجنایاتھا والجرائم :  ]نص مطبوع[السرقة وإغتصاب السندات والتھدید 

والتعلیمات العامة  2006-1931الملحقة بھا وإغتصاب السندات والتھدید معلقا علیھا بالشرح وأحكام النقض من 
الكتب ( - . سم 24; . ص 333 -. 2007, منشاة المعارف. : اإلسكندریة - . 3.ط -. معوض عبد التواب. / للنیابات

  ).نیةالقانو
 ??????? : ? - ? :.307 - 320  ???????????? : ? - ? :.321 

402/01-345-1, 402/02-345-1 

  معوض , عبد التواب  .9797
اإلسكندریة  - . معوض عبد التواب] / نص مطبوع[ 1998لسنة  3موسوعة الشركات التجاریة وفقاً للقانون رقم 

  .سم 24; . ص 798 -. 1998, .)ن.د: (
 9775160510ك .م.د.ر

1199/01-346-1, 1199/02-346-1 

  معوض , عبد التواب  .9798
لسنة  100شرح لتشریعات األحوال الشخصیة المعدلة بالقانونین ] : نص مطبوع[موسوعة األحوال الشخصیة 

. : ص 2119 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . 07.ط -. معوض عبد التواب/  1992لسنة  23و1985
  .سم24;  غالف مجلد

 4024103977ك .م.د.ر



1202.3/01-346-1, 1202.3/02-346-1 

  معوض , عبد التواب  .9799
دار الفكر : اإلسكندریة  -. معوض عبد التواب/ الدفوع اإلداریة ] : نص مطبوع[الموسوعة النموذجیة في الدفوع 

  .سم 24; مجلد . : ص 800 -. 1999, الجامعي
 5545160977ك .م.د.ر -. 771-772: ? -?: ???????????? 

11.2/01-348-1, 11.2/02-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9800
: اإلسكندریة  -. معوض عبد التواب/ الدفوع المدنیة والتجاریة ] : نص مطبوع[الموسوعة النموذجیة في الدفوع 

  .سم 24; مجلد . : ص 1200 - . 1999, دار الفكر الجامعي
 3555160977ك .م.د.ر - . 1143-1144: ? -?: ???????????? 

11.1/01-348-1, 11.1/02-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9801
دار : اإلسكندریة  -. معوض عبد التواب/ الدفوع الشرعیة ] : نص مطبوع[الموسوعة النموذجیة في الدفوع 

  .سم 24; مجلد . : ص 560 -. 1999, الفكر الجامعي
???????????? :?- ? :533-536 

11.3/01-348-1, 11.3/02-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9802
دار الفكر : اإلسكندریة  -. معوض عبد التواب/ الدفوع الجنائیة ] : نص مطبوع[الموسوعة النموذجیة في الدفوع 

  .سم 24; مجلد . : ص 568 -. 1999, الجامعي
 1565160977ك .م.د.ر -. 529: ? -?: ???????????? 

11.4/01-348-1, 11.4/02-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9803
بالمذكرة اإلیضاحیة و  1999لسنة  17الموسوعة التجاریة الشاملة في التعلیق على قانون التجارة الجدید رقم 

/ الجزء األول ] : نص مطبوع[ 1999و حتى  1931األعمال التحضیریة و آراء الفقھ و أحكام القضاء من 
 .سم24; . ص 1002 - . 1999, دار الفكر و القانون و الجامعي: ندریة اإلسك -. معوض عبد التواب

7.1/01-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9804
بالمذكرة اإلیضاحیة و  1999لسنة  17الموسوعة التجاریة الشاملة في التعلیق على قانون التجارة الجدید رقم 

/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ 1999حتى و 1931األعمال التحضیریة و آراء الفقھ و أحكام القضاء من 
 .سم24; . ص1008 - . 2000, دار الفكر والقانون: اإلسكندریة  -. معوض عبد التواب

7.2/01-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9805
بالمذكرة اإلیضاحیة و  1999لسنة  17الموسوعة التجاریة الشاملة في التعلیق على قانون التجارة الجدید رقم 

/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[ 1999و حتى  1931ل التحضیریة و آراء الفقھ و أحكام القضاء من األعما
 .سم24; . ص1033 -. 2000, دار الفكر و القانون: اإلسكندریة  -. معوض عبد التواب

7.3/01-348-1 



  معوض , عبد التواب  .9806
 174الجنائیة حسب آخر التعدیالت و حتى القانون قانون اإلجراءات ] : نص مطبوع[الموسوعة الجنائیة الشاملة 

  .سم24; . ص 1619 -. 2000, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . 3.ط - . معوض عبد التواب/  1998لسنة 
 5059903977ك .م.د.ر

22.1/01-348-1 

  معوض , عبد التواب  .9807
معوض عبد . / العقود التجاریة یشتمل على أصول صیاغة] : نص مطبوع. [صیغ العقود والدعاوى التجاریة

 .سم24; . إیض. : ص256 - . 2001, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 2.ط -. التواب

75/01-346-1, 75/02-346-1 

  معوض , عبد التواب  .9808
 یشتمل على حلول للمشكالت العملیة الھامة التي یثیرھا] : نص مطبوع[المستحدث في التحكیم التجاري الدولي 

 - . 1. ط -. معوض عبد التواب.... / 1996حتى  1931التحكیم الدولي وآراء الفقھ وأحكام القضاء من سنة 
  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 1997, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

 3415160977ك .م.د.ر -. 379.: ? - ? : ???????????? . 

54/01-341-1, 54/02-341-1 

  وض مع, عبد التواب  .9809
معوض عبد ............. / اإلختصاص بدعوى التعویض ] : نص مطبوع[دعاوى التعویض اإلداریة و صیغھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 740 -. 1998, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. التواب
 9495160977ك .م.د.ر

22/01-342-1 

  معوض , عبد التواب  .9810
 - . معوض عبد التواب/ الجزء الثاني ] : نص مطبوع[ات الجنائیة الخاصة الموسوعة الشاملة في شرح التشریع

  .سم 25; . إیض. : ص 613 - . 2008, ]ن.د: [دار كنوز ; دار المصطفى لإلصدارات القانونیة : القاھرة 
 ???????????? : ? :605 

816.2/01-345-1, 816.2/02-345-1 

  معوض , عبد التواب  .9811
 - . معوض عبد التواب/ الجزء الثالث ] : نص مطبوع[ي شرح التشریعات الجنائیة الخاصة الموسوعة الشاملة ف

  .سم 25; . إیض. : ص 599 - . 2008, ]ن.د: [دار كنوز ; دار المصطفى لإلصدارات القانونیة : القاھرة 
 ???????????? : ? :585 

816.3/01-345-1, 816.3/02-345-1 

  معوض , عبد التواب  .9812
 - . معوض عبد التواب/ الجزء األول ] : نص مطبوع[وعة الشاملة في شرح التشریعات الجنائیة الخاصة الموس

  .سم 25; . إیض. : ص 599 - . 2008, ]ن.د: [دار كنوز ; دار المصطفى لإلصدارات القانونیة : القاھرة 
 ???????????? : ? :583 

816.1/01-345-1, 816.1/02-345-1 



  معوض  ,عبد التواب  .9813
 - . معوض عبد التواب/ الجزء الرابع ] : نص مطبوع[الموسوعة الشاملة في شرح التشریعات الجنائیة الخاصة 

  .سم 25; . إیض. : ص 599 - . 2008, ]ن.د: [دار كنوز ; دار المصطفى لإلصدارات القانونیة : القاھرة 
 ???????????? : ? :581 

816.4/01-345-1, 816.4/02-345-1 

  معوض ,عبد التواب  .9814
............... / 1992لسنة  98المعدل بالقانون  1983لسنة  17رقم ] : نص مطبوع[شرح قانون المحاماة 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 300 -. 2000, )ن .د) : ( م .د(  -. 5.ط -. معوض عبد التواب
 ???????????? : ?- ? :288 

531/01-347-1, 531/02-347-1 

  معوض ,عبد التواب  .9815
 -. 1988, دار المطبوعات الجامعیة: القاھرة  -. معوض عبد التواب] / نص مطبوع[األحكام واألوامر الجنائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 434
 ??????? :? .- ? :.427 - 431  . ???????????? :?: .421. 

178/01-347-1, 178/02-347-1 

  معوض ,عبد التواب  .9816
.... / إنقضاؤه -إنتقالھ  - أوصاف اإللتزام ] : نص مطبوع[في التعلیق على نصوص القانون المدني المرجع 

الكتب ( - . سم 24; مجلد . : ص 1062 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 4.ط -. معوض عبد التواب
  ).القانونیة

 7041003977ك .م.د.ر -. 983: ? -?: ???????????? 

13.2/01-348-1, 13.2/02-348-1 

  معوض ,عبد التواب  .9817
شركات  -شركات األشخاص ] : نص مطبوع[ 1998لسنة  109-3موسوعة الشركات التجاریة وفقا للقانون رقم 

 .سم24; . ص 802 -. 2000, )د ن: (اإلسكندریة  - . 2.ط -. معوض عبد التواب... / األموال

1205/01-346-1 

  عبد التواب، معوض   .9818
 -القانون و تطبیقاتھ  -الحق و إستعمالھ ] : نص مطبوع[المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني 

 - . معوض عبد التواب/ الجزء األول ) : مصادره وآثاره(اإللتزام بوجھ عام  - األشیاء واألموال  - األشخاص 
  ).الكتب القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 1167 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. 04.ط
 9770304107ك .م.د.ر

13.1/01-348-1, 13.1/02-348-1 

  عبد التواب، معوض   .9819
إلتزام المرافق  -المقاولة  -العاریة  - اإلیجار ] : نص مطبوع[المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني 

 - . 04.ط -. معوض عبد التواب/ الجزء الثالث :  عقود الغرر - الحراسة  -الودیعة  -الوكالة  - العمل  -العامة 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 1079 -. 1998, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 9770304107ك .م.د.ر

13.3/01-348-1, 13.3/02-348-1 



  رضا عبد الحلیم عبد المجید , عبد الباري  .9820
دراسة مقارنة ] : نص مطبوع. [شوھات الجنین و أمراضھ الوراثیةالمسئولیة الطبیة عن الخطأ في تشخیص ت

دار النھضة العربیة للنشر . : القاھرة - . 1.ط - . رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري....... / بالقانون الفرنسي
  .سم24; . إیض. : ص 227 -. 2003, والتوزیع

 9406304977ك .م.د.ر -. 208-221: ? -?: ????????????

58/01-344-1, 58/02-344-1 

  عبد الباري، حمو   .9821
: المدیة  - . حمو عبد الباري; خیاطین راشدة] / نص مطبوع[النظام القانوني لمھنة محافظ البیع بالمزاد العلني 

قرص . + سم30×.سم21; . و101 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.68 - 94  ???????????? :? .- ? :.96 - 99  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-442/01, M. 346-442/02 

  عبد الباسط ، دمحم فؤاد   .9822
 -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ وسائل اإلدارة  -نشاط اإلدارة  - تنظیم اإلدارة ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 610 -. 2000, دار الفكر الجامعي: دریة اإلسكن
. 

70.2/01-342-1, 70.2/02-342-1 

  عبد الباسط نصر ، عمار السید   .9823
Tax reform and its role in the fight against ........ , اإلصالح الضریبي و دوره في مكافحة اإلقتصاد

 -. عمار السید عبد الباسط نصر/ ة بأحكام الشریعة اإلسالمیة دراسة مقارن] = نص مطبوع[غیر المنظم 
  .سم24; . إیض. : ص899 -]. ت.د[, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 

  9789773279499ك .م.د.ر - .  887 - 835. : ? -. ?: ??????????? 
 ........ Tax reform and its role in the fight against: محتوي في 

173/01-343-1, 173/02-343-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9824
. / الرقابة القضائیة -قواعد القیاس وآثاره الوظیفیة ] : نص مطبوع. [قیاس كفایة األداء للعاملین المدنیین بالدولة

  .سم 24; . إیض. : ص 524 -. 1991, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. دمحم فؤاد عبد الباسط
???????? ??? :?-? :513 - 516 

4/01-344-1, 4/02-344-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9825
اإلتجاھات الحدیثة لمجلس الدولة ] : ( نص مطبوع. [أساسا لمسئولیة المرفق الطبي العام" الخطأ "تراجع فكرة 

 -. سم24; . إیض: . ص 320 - . 2003, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. دمحم فؤاد عبد الباسط). / الفرنسي 
  ).الكتب القانونیة(

 8119203977ك .م.د.ر -. 313-318: ? -?: ???????????? 

57/01-344-1, 57/02-344-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9826
 2000لسنة  82تعلیق على حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة عجز المادة الرابعة من القانون رقم 



 -. دمحم فؤاد عبد الباسط] / نص مطبوع[ 1972لسنة  49م قانون تنظیم الجامعات رقم بتعدیل بعض أحكا
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 64 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة 

 9770310581ك .م.د.ر - .  61.: ? : ???????????? 

163/01-347-1, 163/02-347-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9827
دار : اإلسكندریة  -. دمحم فؤاد عبد الباسط] / نص مطبوع[إختصاص القاضي اإلداري بتفسیر المعاھدات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص 422 -. 2007, الجامعة
 ???????????? :?-? :399-416 

461/01-341-1, 461/02-341-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9828
 -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ وسائل اإلدارة  -نشاط اإلدارة  - تنظیم اإلدارة ] : نص مطبوع[لقانون اإلداري ا

  ).الكتب القانونیة( -. سم 23; . إیض. : ص 666 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 ??????????? :? .- ? :.609 -611 . 

3/01-342-1, 3/02-342-1 

  دمحم فؤاد , اسطعبد الب  .9829
 - ]. ت.د[, ]ن.د] : [م.د[ -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ وسائل اإلدارة  -نشاط اإلدارة ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 472
 ??????????? :? .- ? :.469 - 470 . 

4/01-342-1, 4/02-342-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9830
: اإلسكندریة  -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ النفاذ و اإلنقضاء  -التعریف و المقومات ] : بوعنص مط[القرار اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 496 - . 2000, دار الفكر الجامعي
 568516097ك .م.د.ر - . 489-490.: ? -. ?: ???????????? 

18/01-342-1, 18/02-342-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9831
: اإلسكندریة  -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ العقد اإلداري  -القرار اإلداري ] : نص مطبوع[إلداریة أعمال السلطة ا

  .سم 23; . إیض. : ص 561 - . 1989, دار الفكر الجامعي
 ???????????? :?- ? :545 - 546. 

24/01-342-1, 24/02-342-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9832
الطابع اإلستثنائي لنظام الوقف ، محل الوقف وشروطھ ، حكم الوقف ] : مطبوع نص[وقف تنفیذ القرار اإلداري 

  .سم 23; . إیض. : ص 846 -. 1997, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ 
 4379419977ك .م.د.ر - .  825-841.: ? -. ?: ???????????? 

27/01-342-1, 27/02-342-1 

  دمحم فؤاد , طعبد الباس  .9833
 -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ وسائل اإلدارة  -نشاط اإلدارة  - تنظیم اإلدارة ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 



  .سم24; . إیض. : ص 1004 -. 2000, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
. 

70.3/01-342-1, 70.3/02-342-1 

  دمحم فؤاد , عبد الباسط  .9834
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ في نطاق الوظیفة العامة ] : نص مطبوع[الجریمة التأدیبیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 600 -. 2005, الجدیدة للنشر
 5120328977ك .م.د.ر - .  590 - 543.: ? - . ?: ??????? . 593 - 591.:? -. ?: ???????????? 

176/01-342-1, 176/02-342-1 

  عبد الباسط، دمحم فؤاد   .9835
 -. دمحم فؤاد عبد الباسط] / نص مطبوع[وسائل اإلدارة  - نشاط اإلدارة  -تنظیم اإلدارة : القانون اإلداري , 1:ج

  .سم 24; . إیض. : ص 362 -. 2000, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
.  

 1:ج, : محتوي في 

70.1/01-342-1, 70.1/02-342-1 

  عبد الباسط، دمحم فؤاد   .9836
 -. دمحم فؤاد عبد الباسط/ مبدأ المشروعیة تنظیم و اختصصات مجلس الدولة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

 .سم21; . ص368 -. 2005, المكتبة القانونیة: القاھرة 

1-342-683/01 

  عبد الباقي محمود العزاوي ،لمى   .9837
 The legal] = نص مطبوع[نیة لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حمایة حقوق اإلنسان القیمة القانو

value of the international security council resolutions of human rights protection  / لمى
  .سم25; . ضإی. : ص376 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط -. عبد الباقي محمود العزاوي

 9789953486833ك .م.د.ر - .  370 - 335.: ? -. ?: ??????????? 

777/01-341-1, 777/02-341-1 

  عمر دمحم , عبد الباقي  .9838
. 2.ط -. عمر دمحم عبد الباقي. / دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون] : نص مطبوع. [الحمایة العقدیة للمستھلك

  .سم 24; . إیض. : ص  1000 -. 2008, عارفمنشأة الم. : اإلسكندریة -
 978977031629ك .م.د.ر - . 981 -940.: ? ? : ???????????? 

135/01-343-1, 135/02-343-1 

  عبد البخیت، أحمد فالح   .9839
 -. أحمد فالح عبد البخیت/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الملكیة الشائعة في الفقھ اإلسالمي والقانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 356 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة
 9789773289132ك .م.د.ر - .  350 - 345.: ? -? : ????????????

1211/01-346-1, 1211/02-346-1 

  عصام عفیفي , عبد البصیر  .9840
عصام / نائي اإلسالمي دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقھ الج] : نص مطبوع[مبدأ الشرعیة الجنائیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 211 -. 2004, دار الفكر الجامعي: االسكندریة  - . عفیفي عبد البصیر
???????????? : ?- ? :.174 - 205. 

151/01-345-1, 151/02-345-1 

  عصام عفیفي , عبد البصیر  .9841
في القانون الوضعي و الفقھ الجنائي  دراسة مقارنة] : نص مطبوع[أزمة الشرعیة الجنائیة ووسائل عالجھا 

 412 -. 2004, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. 1.ط -. عصام عفیفي عبد البصیر. / اإلسالمي
  .سم 24; . ص

 ???????????? : ?- ? :.369 - 400 

320/01-345-1, 320/02-345-1 

  مصطفى أحمد , عبد الجواد حجازي  .9842
دراسة في القانون المدني المصري في ضوء آراء الفقھ و ] : نص مطبوع. [وع القضائي في الھبةأحكام الرج

مصطفى أحمد عبد الجواد . / أحكام القضاء مع اإلشارة إلى موقف الفقھ اإلسالمي وبعض التشریعات العربیة
  .سم24;  .إیض. : ص208 -. 2001, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. حجازي

 977043065×ك .م.د.ر - . 201 - 192. : ? -. ?: ???????????? 

183/01-346-1, 183/02-346-1 

  مصطفى , عبد الجواد  .9843
مصطفى عبد ) / نظریة العقد واإلدارة المنفردة( المصادر اإلداریة لإللتزام ] : نص مطبوع[مصادر اإللتزام 

  .سم 24; مجلد . : ص 575 -. 2005, دار الكتب القانونیة: مصر  -. الجواد
 9063386977ك .م.د.ر

439/01-346-1, 439/02-346-1 

  عبد الجلیل ، إبراھیم دمحم   .9844
 -. إبراھیم دمحم عبد الجلیل] / نص مطبوع. [حمایة البیئة من منظور إسالمي ودور الحسبة في حمایتھا

  .سم 24; . إیض. : ص 474 - . 2011, .دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9789773287169ك .م.د.ر - . 470 - 445: ?  -? : ???????????? 

178/01-344-1, 178/02-344-1 

  یسریة , عبد الجلیل  .9845
. اإلسكندریة -. یسریة عبد الجلیل] / نص مطبوع[أحكام الكسب غیر المشروع والتربح في ضوء الفقھ و القضاء 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . ص 224 - . 2004, منشأة المعارف: 
 9770312171ك .م.د.ر - . 222 - 220.: ? -? : ????????????

283/01-345-1, 283/02-345-1 

  عبد الحمید ، عزوز   .9846
عزوز عبد ] / نص مطبوع[النیة المشتركة للمتعاقدین وفق المذھبین الشخصي والموضوعي في القانون المدني 

. : و 385 -. 2020جوان  27, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : ائرالجز -المدیة  - . الحمید
  .سم 31× . سم 21; . إیض

 ?????? :? .- ? : .347 - 357  ???????????? :? . - ? : .358 - 375  
 2020ن جوا 27) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-57/01, T. 346-57/02 



  عبد الحمید ،الشواربي   .9847
 - الفقھ ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17اإللتزامات و العقود التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم , الجزء الثاني

 -. یدالشواربي عبد الحم/ عقد الوكالة التجاریة : التشریع مع صیغ العقود و الدعاوى التجاریة  -القضاء 
  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; مجلد . : ص 774 -. 2001, منشاة المعارف: اإلسكندریة 
 الجزء الثاني, : محتوي في 

557.2/01-346-1, 557.2/02-346-1 

  عبد الحمید نبیھ ، نسرین   .9848
 -. 2011, دیثالمكتب الجامعي الح: االسكندریة  -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[جرائم الحرب 

  .سم24; . إیض. : ص589
 9764590501ك .م.د.ر - .  572 - 558.: ? -. ?: ??????????? 

764/01-341-1, 764/02-341-1 

  عبد الحمید نبیھ ،نسرین   .9849
, المكتب الجامعي الحدیث: االسكندریة  -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[الجرائم الدولیة و اإلنتربول 

  .سم25; . إیض. : ص 278 -. 2011
 9764590503ك .م.د.ر - .  275 - 267.: ? -. ?: ??????????? 

771/01-341-1, 771/02-341-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9850
 -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[نقل وبیع األعضاء البشریة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 220 -. 2008, دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر: یة اإلسكندر -. 1.ط
 977316215×ك .م.د.ر -. 217.: ? -? : ???????????? 216 -194.: ? - ? : ???????

110/01-345-1, 110/02-345-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9851
. اإلسكندریة -. نسرین عبد الحمید نبیھ/ جرامیة دراسة تحلیلیة للسلوكیات اإل] : نص مطبوع[السلوك اإلجرامي 

  .سم 24; . إیض. : ص 183 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر: 
 ???????????? : ?- ? :.179 - 180. 

274/01-345-1, 274/02-345-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9852
دار الوفاء لدنیا الطباعة و . : اإلسكندریة -. 1.ط -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[الجریمة المستحیلة 

  .سم 24; . إیض. : ص 234 - . 2008, النشر
 977316215×ك .م.د.ر -. 228.: ? -? : ???????????? 

493/01-345-1, 493/02-345-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9853
 204 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة:  اإلسكندریة - . نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[اإلجرام الجنسي 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص
 1301328977ك .م.د.ر -. 199: ? -?: ???????????? 

529/01-345-1, 529/02-345-1 



  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9854
, دار الوفاء: اإلسكندریة  -. 1.ط -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[مبدأ الشرعیة و الجوانب اإلجرائیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2008
 3647327977ك .م.د.ر - .  237. :?: ???????????? 

919/01-347-1, 919/02-347-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9855
ندریة مركز اإلسك: اإلسكندریة  -. نسرین عبد الحمید نبیھ/ بین الجدل والتطبیق ] : نص مطبوع[مبدأ المواطنة 

  .سم 25; . إیض. : ص 298 -. 2008, للكتاب
 9773882152ك .م.د.ر - . 296 - 288.: ? -. ?: ????????????

410/01-342-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9856
 - . 1.ط -. نسرین عبد الحمید نبیھ/ كیف وقع األسد األمریكي في الفخ ] : نص مطبوع[لماذا إنھارت أمریكا 

  .سم 24; . إیض. : ص 235 - . 2010, كتبة الوفاء القانونیةم: اإلسكندریة 
 97897773277433ك .م.د.ر

730/01-341-1, 730/02-341-1 

  نسرین , عبد الحمید نبیھ  .9857
, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[السلوك اإلجرامي الجنسي 

  .سم 24; . إیض . :ص 359 -. 2012
 9789773278909ك .م.د.ر - . 356 - 355.: ? -? : ????????????

791/01-345-1, 791/02-345-1 

  عبد الحمید نبیھ، نسرین   .9858
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[المؤسسات العقابیة وإجرام األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2009, القانونیة
 9773276716ك .م.د.ر - . 323 - 322: ?  -? : ???????????? 

698/01-345-1, 698/02-345-1 

  عبد الحمید نبیھ، نسرین   .9859
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. نسرین عبد الحمید نبیھ] / نص مطبوع[الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 202 -. 2006
 9773790438ك .م.د.ر - . 199 - 197.: ? -? : ????????????

470/01-345-1 

  عبد الحمید أحمد، دمحم أحمد   .9860
دار : اإلسكندریة  - . دمحم أحمد عبد الحمید أحمد] / نص مطبوع[الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي و اإللكتروني 

  .سم 25; . إیض. : ص 486 -. 2015, الجامعة الجدیدة
 9789777290685ك .م.د.ر - . 476 - 455.:? -. ?: ????????????

1066/01-345-1, 1066/02-345-1 



  عبد الحمید السید ، أحمد   .9861
أحمد عبد الحمید . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [حمایة األموال العامة في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجنائي

  .سم 24; . إیض. : ص 670 -. 2014, دار الفكر الجامعي:  .اإلسكندریة -. 1.ط -. السید
 9789773791501ك .م.د.ر - . 658 - 619: ?  -? : ???????????? 

887/01-345-1, 887/02-345-1 

  ھاني جمیل , عبد الحمید الطراونة  .9862
ارنة بالتشریع السوري دراسة مق] : نص مطبوع[الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي في التشریع األردني 

 - . 2011, دار وائل للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط - . ھاني جمیل عبد الحمید الطراونة/ والمصري والكویتي 
  .سم 25; . إیض. : ص 264

 9789957119324ك .م.د.ر - . 264 - 253: ?  -? : ???????????? 

754/01-345-1, 754/02-345-1 

  انیة ماجد د, عبد الحمید العبیدي  .9863
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. دانیة ماجد عبد الحمید العبیدي] / نص مطبوع[دور المحامي في الدعوى المدنیة 

  .سم 24; . مجلد. : ص 304 -. 2012, الحلبي الحقوقیة
 9786144012154ك .م.د.ر - . 298 - 283.: ? -? : ????????????

755/01-347-1, 755/02-347-1 

  حمید كامل، دمحم فاروق عبد ال  .9864
 -. 1.ط - . دمحم فاروق عبد الحمید كامل] / نص مطبوع[القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي 

مركز الدراسات ( - . سم 24; . إیض. : ص 346 -. 1999, أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة. : الریاض
  ).229; والبحوث 

 9960725871ك .م.د.ر - . 346 - 341.: ? -.?: ????????????

1002/01-345-1, 1002/02-345-1 

  دمحم محي الدین , عبد الحمید  .9865
دمحم محي ] / نص مطبوع[األحوال الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة مع اإلشارة إلى مقابلھا في الشرائع األخرى 

 .سم24; لد مج. : ص 447 -. 2007, المكتبةالعلمیة: بیروت  -. الدین عبد الحمید

717/01-346-1, 717/02-346-1 

  أحمد طالل , عبد الحمید  .9866
 Legal regulation to the special properties] = نص مطبوع. [النظام القانوني ألموال الدولة الخاصة

of the country  /24; . إیض. : ص 240 -. 2011, دار الثقافة. : عمان -. 1.ط -. أحمد طالل عبد الحمید 
  .سم

 9789957165932ك .م.د.ر - . 240 - 225.: ? -? : ????????????

178/01-343-1, 178/02-343-1 

  دمحم سامي , عبد الحمید  .9867
اإلسكندریة  -. إبراھیم أحمد خلیفة; دمحم السعید الدقاق; دمحم سامي عبد الحمید] / نص مطبوع[القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 560 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة: 
. 

112/01-341-1, 112/02-341-1 



  دمحم سامي , عبد الحمید  .9868
: اإلسكندریة  -. 6.ط -. دمحم سامي عبد الحمید/ األمم المتحدة  -الجماعة الدولیة ] : نص مطبوع[التنظیم الدولي 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 258 -. 2000, منشأة المعارف

. 

149/01-341-1 

  دمحم سامي , عبد الحمید  .9869
القانون  -القانون الدولي للبحر -القانون الدبلوماسي  -نظریة المصادر] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 
منشأة : اإلسكندریة  -. ابراھیم أحمد خلیفة, دمحم السعید الدقاق, دمحم سامي عبد الحمید/ الدولي اإلقتصادي 

  ).ونیةالكتب القان( - . سم 24; . إیض. : ص 710 -. 2004, المعارف
 9770312770ك .م.د.ر -.:. ? ?: ????????????.

146/01-341-1 

  دمحم سامي , عبد الحمید  .9870
, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. دمحم سامي عبد الحمید/ دراسة للمجتمع الدولي ] : نص مطبوع[الجماعة الدولیة 

 ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 364 -. 2004

235/01-341-1, 335/02-341-1 

  دمحم سامي , عبد الحمید  .9871
القانون الدبلوماسي : المجلد األول: الحیاة الدولیة : الجزء الثالث] : نص مطبوع[أصول القانون الدولي العام 

 - . 2005, )دن. : ( اإلسكندریة -. 3. ط -. دمحم سامي عبد الحمید. / والقانون القنصلي والقانون الدولي للبحر
 .سم24; . إیض. : ص 411

1/01-408.3-341-1, 1/02-408.3-341-1 

  دمحم سامي , عبد الحمید  .9872
 -. 07.ط -. دمحم سامي عبد الحمید/ الجماعة الدولیة : الجزء األول ] : نص مطبوع[أصول القانون الدولي العام 

  .سم 24; . إیض. : ص 364 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
. 

580.1/01-341-1, 580.1/02-341-1 

  دمحم سامي , عبد الحمید  .9873
دار : اإلسكندریة  -. 01.ط -. دمحم سامي عبد الحمید] / نص مطبوع[أصول القانون الدبلوماسي والقنصلي 

 .سم 24; . إیض. : ص 377 -. 2006, المطبوعات الجامعیة

578/01-341-1, 578/02-341-1 

  نسرین , عبد الحمید  .9874
المكتب الجامعي : اإلسكندریة  - . نسرین عبد الحمید/ المستحدثة - التقلیدیة ] : نص مطبوع[الجرائم اإلقتصادیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 458 -. 2009, الحدیث
 9773280510ك .م.د.ر - . 456- 455.: ? ? : ???????????? 

656/01-345-1, 656/02-345-1 

  ان أشرف رمض, عبد الحمید  .9875
أشرف رمضان عبد / دراسة تحلیلیة في التشریع المصري و القانون المقارن ] : نص مطبوع[حریة الصحافة 



  .سم24; . ص 343 -. 2004, دار الفكر العربي: مصر  - . الحمید
 439304977ك و.م.د.ر

426/01-346-1, 426/02-346-1 

  أشرف رمضان , عبد الحمید  .9876
أشرف / دراسة تحلیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[المرحلة على السابقة على المحاكمة النیابة العامة ودورھا في 

 24; . إیض. : ص 338 -. 2007, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط -. رمضان عبد الحمید
  .سم
 9770443948ك .م.د.ر

734/01-345-1, 734/02-345-1 

  مفتاح خلیفة , عبد الحمید  .9877
, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. مفتاح خلیفة عبد الحمید] / نص مطبوع[لمعیار الممیز للعقد اإلداري ا

  .سم 24; . إیض. : ص 290 -. 2007
 ???????????? :? .- ? :.277 - 283 . 

224/01-342-1, 224/02-342-1 

  مفتاح خلیفة , عبد الحمید  .9878
 478 -. 2007, دار المطبوعات: اإلسكندریة  -. مفتاح خلیفة عبد الحمید] / بوعنص مط[إنھاء العقد اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص
 3385152977ك .م.د.ر - . 468 - 449.: ? -. ?: ???????????? 

320/01-342-1, 320/02-342-1 

  مفتاح خلیفة , عبد الحمید  .9879
: اإلسكندریة  - . حمد دمحم حمد الشلماني, خلیفة عبد الحمید مفتاح] / نص مطبوع[العقود اإلداریة و أحكام إبرامھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 486 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة
 ???????????? :? .- ? :.465 - 481  ??????? :? . - ?: .425 - 464 . 

132/01-342-1, 132/02-342-1 

  ثروت , عبد الحمید  .9880
ثروت / دراسة في أحكام قانون التمویل العقاري و التشریعات المقارنة ] : طبوعنص م[إتفاق التمویل العقاري 

 .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 159 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عبد الحمید

587/01-346-1, 587/02-346-1 

  حسن , عبد الحمید  .9881
التطبیق المعاصر و األصول ] : ( نص مطبوع[قاعدة السابقة القضائیة في النظم القانونیة األنجلو أمریكیة 

; . إیض. : ص 510 -. 2003, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. حسن عبد الحمید) / التاریخیة 
  .سم 25

 3436004977ك .م.د.ر

93/01-340-1 

  رجب , عبد الحمید  .9882
 -. 2002, .ن.د: القاھرة  -. رجب عبد الحمید] / نص مطبوع[المنظمات الدولیة بین النظریة و التطبیق 



  .سم24; . إیض. : ص239
.. 

151/01-341-1, 151/02-341-1 

  رجب , عبد الحمید  .9883
 161 -. 2008 ,)ن.د) : (م.د( -. رجب عبد الحمید] / نص مطبوع[األسلوب العلمي في إعداد وكتابة البحث 

  .سم 24; . إیض. : ص
 ???????????? :? ? : .155 - 157 

124/01-001.4-1, 124/02-001.4-1 

  رضا السید , عبد الحمید  .9884
] نص مطبوع[وقانون التجارة الجدید  1990لسنة  205سریة الحسابات المصرفیة على ضوء القرار بقانون رقم 

; غالف ملون . : ص127 -. 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع :القاھرة  -. رضا السید عبد الحمید/ 
 .سم24

648/01-346-1, 648/02-346-1 

  رضا السید , عبد الحمید  .9885
 -. رضا السید عبد الحمید/ الكمبیالة ] : نص مطبوع[ 1999لسنة  17األوراق التجاریة في قانون التجارة رقم 

  ).إصدارات( - . سم24; . ص 309 -. 2005, للنشر والتوزیعدار النھضة العربیة : القاھرة 
 4468704977ك .م.د.ر

698.1/01-346-1 

  عبد الحمید الدیسطي , عبد الحمید  .9886
عبد الحمید / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج 

  .سم 24; . إیض. : ص 823 - . 2009, ر و القانوندار الفك: مصر  -. الدیسطي عبد الحمید
 4126253977978ك .م.د.ر -. 787-815: ? -?: ???????????? 

864/01-346-1, 864/02-346-1 

  عبد الحمید، دمحم سامى   .9887
الجامعة دار : اإلسكندریة  -. دمحم سامى عبد الحمید/ القاعدة الدولیة ] : نص مطبوع[أصول القانون الدولي العام 

 .سم 24; . إیض:  9789777291071 -. 2014, الجدیدة

1124/01-341-1, 1124/02-341-1 

  عبد الحمید، األحدب   .9888
العقد التحكیمي، المحكم، إجراءات المحاكمة التحكیمیة، الحكم التحكیمي، تنفیذ ] : نص مطبوع[التحكیم الدولي 

 International Arabitration : Arbitration ..... =الحكم وطرق المراجعة، إتفاقیة نیویورك
Agreementm, Arbitrator, Arbitral Proceedings, Arbitral Award  /األحدب عبد الحمید .- 

  ).موسوعة التحكیم( -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 03.ط
 9789953486581ك .م.د.ر

29.2/01-348-1 

  أحمد , عبد الدائم  .9889
منشورات الحلبي . : بیروت -. أحمد عبد الدائم] / نص مطبوع. [ضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانونيأع



  .سم 24; . إیض. : ص 370 -. 1999, الحقوقیة
 ???????????? :?- ? :343-360 

11/01-344-1, 11/02-344-1 

  إبراھیم , عبد الخالق  .9890
] / نص مطبوع[ 2001علقا علیھا بأحدث أحكام النقض حتى عام المشكالت العملیة في جرائم القذف والسب م

  .سم 24; . إیض. : ص 121 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . إبراھیم عبد الخالق
???????????? : ?- ? :.117 

149/01-345-1, 149/02-345-1 

  جودة , عبد الخالق  .9891
 -. 1977, مكتبة نھضة الشرق: القاھرة  -. جودة عبد الخالق/ ] نص مطبوع[محاضرات في اإلقتصاد الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص204
. ???????????? :? :.199 

22/01-341-1, 22/02-341-1 

  عبد المعطى , عبد الخالق  .9892
دار النھضة . : القاھرة -. عبد المعطى عبد الخالق] / نص مطبوع. [الوسیط في شرح قانون األحكام العسكریة

 .سم 24; . إیض. : ص 456 -. 2005, العربیة للنشر والتوزیع

104/01-343-1 

  فوزي , عبد الخالق  .9893
 -. علي إحساق شوكت, فوزي عبد الخالق/ المفاھیم و المنھجیات ] : نص مطبوع[طرق البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 250 -. 2007, مؤسسة الثقافیة الجامعیة: اإلسكندریة 
?????? ?????? : ?- ?: .247- 250 

73/01-001.4-1, 73/02-001.4-1 

  عبد الحاج، فوزیة   .9894
( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. فوزیة عبد الحاج] / نص مطبوع[النظام القانوني لمھنة الموثق 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 77 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس
???????????? :? .- ?: .69 - 72.  

 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-578/01, M. 346-578/02 

  عبد الدایم عبد الحمید، حسني محمود   .9895
/ وموازنة بالقانون الوضعي وفقھھ دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[الشكلیة في إبرام التصرفات 

  .سم 24; . إیض. : ص 683 -. 2011, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. حسني محمود عبد الدایم عبد الحمید
 9789771777866ك .م.د.ر - . 676 - 607.: ? -? : ????????????

1207/01-346-1, 1207/02-346-1 

   عبد الدایم عبد الصمد، حسني محمود  .9896
حسني محمود / دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني ] : نص مطبوع[أثر اإلكراه على التصرفات 



  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2011, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط - . عبد الدایم عبد الصمد
 9789773791238ك .م.د.ر - . 202 - 175.: ? -? : ????????????

1214/01-346-1, 1214/02-346-1 

  حسني محمود , عبد الدایم  .9897
حسني محمود / دراسة معمقة و مقارنة بالفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[مرض الموت و أثره على عقد البیع 

  .سم24; غالف ملون . : ص 252 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة  - . عبد الدایم
???????????? :? .? :.219 - 250 

849/01-346-1, 849/02-346-1 

  حسني محمود , عبد الدایم  .9898
حسني محمود عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلئتمان العقاري بین الشریعة اإلسالمیة و القانون المدني 

  .سم25; ص 433 -. 2007, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. الدایم
 4463217977ك .م.د.ر

652/01-346-1 

  حسني محمود , عبد الدایم  .9899
حسني محمود عبد . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [العقود اإلحتكاریة بین الفقھ اإلسالمي و القانون المدني

  .سم24; . إیض. : ص 270 -. 2008, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. 1.ط -. الدایم
 9771746332ك .م.د.ر - . 262 - 241. : ? -. ?: ???????????? 

174/01-346-1, 174/02-346-1 

  حسني محمود , عبد الدایم  .9900
حسني / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني المصري ] : نص مطبوع[التقادم وإسقاطھ للحقوق 

  .سم 24; . إیض. : ص 483 -. 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . محمود عبد الدایم
 9773790606ك .م.د.ر - . 480 - 429: ?  -? : ????????? ???

1011/01-346-1, 1011/02-346-1 

  حسني محمود , عبد الدایم  .9901
 -. 1.ط - . حسني محمود عبد الدایم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الضرورة وأثرھا على المسئولیة المدنیة 

  .سم 24; . إیض: . ص 304 -. 2006, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
 9772244896ك .م.د.ر - . 298 - 281: ?  -? : ???????????? 

1031/01-346-1, 1031/02-346-1 

  عبد الدایم، حسني محمود   .9902
حسني / دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني ] : نص مطبوع[الكفالة كتأمین شخصي للحقوق 

  .سم 24; . إیض. : ص 441 -. 2008, دار الفكر الجامعي: سكندریة اإل -. 1.ط - . محمود عبد الدایم
 9773790584ك .م.د.ر - . 437 - 421.: ? -? : ????????????

1208/01-346-1, 1208/02-346-1 

  علي دمحم , عبد الحافظ السید  .9903
 -. 1.ط -. فظ السیدعلي دمحم عبد الحا/ وتطبیقاتھا المعاصرة في الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[الكفالة 



  .سم 25; . إیض. : ص 372 -. 2008, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 
???????????? :?.- ? :.341- 360. 

1045/01-346-1, 1045/02-346-1 

  عبد الرشید ,عبد الحافظ  .9904
: القاھرة  -. الحافظعبد الرشید عبد ] / نص مطبوع[األثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجھتھا 

  .سم24; . ص143 -. 2004, مكتبة مدبولي
 5494208977ك .م.د.ر -. 139.?-135.?:????????????

1-341-1182/01 

  زینة غانم , عبد الجبار الصفار  .9905
 -. زینة غانم عبد الجبار الصفار. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة

  .سم24; . إیض. : ص 200 -. 2002, دار الحامد. : انعم
 1004329957ك .م.د.ر -. 187-199: ?-?: ???????????? 

115/01-343-1, 115/02-343-1 

  عبد الجبار الكبسي، بشیر جمعة   .9906
 -. بشیر جمعة عبد الجبار الكبسي] / نص مطبوع[الضرر العابر للحدودعن أنشطة الیحظرھا القانون الدولي 

  .سم 24; إیض . : ص208 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: القاھرة 
 9786144014257ك .م.د.ر -. 203 -197.: ?-.?: ????????????

1074/01-341-1, 1074/02-341-1 

  عبد الحي خطاب ، إكرامي بسیوني   .9907
 - . وني عبد الحي خطابإكرامي بسی/ دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة ] : نص مطبوع[القضاء الدستوري 

  .سم25; . إیض. : ص433 - . 2011, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 9789773288477ك .م.د.ر

564/01-342-1, 564/02-342-1 

  عبد الحي، رشا   .9908
رشا عبد ] / نص مطبوع[معاییر توزیع اإلختصاص بین القضاء العدلي و القضاء اإلداري و إشكالیاتھا العملیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 397 -. 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. الحي
 9786144231838ك .م.د.ر - . 388- 385.: -.? -.?: ????????????

623/01-342-1, 623/02-342-1 

  مایسھ كمال , عبد الحكیم أحمد  .9909
. مایسھ كمال عبد الحكیم أحمد/ یة مقارنة دراسة فقھ] : نص مطبوع[التفریط وأثره في العقود في الفقھ اإلسالمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 494 -. 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط -
 9771757089ك .م.د.ر - . 489 - 471: ?  -? : ???????????? 

1013/01-346-1, 1013/02-346-1 

  . عبد الحكیم مصطفى ، الشرقاوي  .9910
دار . : اإلسكندریة - . عبد الحكیم مصطفى. الشرقاوي] / نص مطبوع. [دي األسودالتھرب الضریبي واإلقتصا



  .سم 25; . إیض. : ص 249 -]. ت.د[, .2006] : م.د: [الجامعة الجدیدة للنشر 
 9775412099ك .م.د.ر - . 249 - 237: ?  -? : ????????????

154/01-343-1 

  صفاء الدین دمحم , عبد الحكیم الصافي  .9911
. 1. ط -. صفاء الدین دمحم عبد الحكیم الصافي] / نص مطبوع[اإلنسان في التنمیة اإلقتصادیة و حمایتھ دولیا حق 

  .سم24; . إیض. : ص 848 - . 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -
. ???????????? :? - ? :815-840 

158/01-341-1, 158/02-341-1 

  عبد الحق ، عامر   .9912
. : المدیة -. عامر عبد الحق] / نص مطبوع[ 07/19وطنیة المستقلة لإلنتخابات وفق القانون العضوي السلطة ال

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 102 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .86 - 94  
 2020/2019) : جامعة المدیة(لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ك: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-412/01, M. 343-412/02 

  أیمن , عبد الحفیظ  .9913
, )ن.د) : (م.د( -. أیمن عبد الحفیظ] / نص مطبوع[اإلتجاھات الفنیة و األمنیة لمواجھة الجرائم المعلوماتیة 

  .سم 24; . ص 260 -. 2005
 977049741ك .م.د.ر - . 252 - 239: .? -? : ???????????? 

264/01-345-1, 264/02-345-1 

  عبد الحفیظ، أیمن   .9914
مطابع الشرطة للطباعة والنشر .) : ت. د(  -. أیمن عبد الحفیظ] / نص مطبوع[حمایة بطاقات الدفع اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 141 -. 2007, والتوزیع
 9771748807ك .م.د.ر - . 138 - 134.: ? -. ?: ????????????

998/01-345-1, 998/02-345-1 

  عبد الحفیظ، صفوت أحمد   .9915
 -. صفوت أحمد عبد الحفیظ/ في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص ] : نص مطبوع[دور اإلستثمار األجنبي 

  .سم24; . إیض. : ص 582 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
.???????? ???? :? - ? :537-565 

193/01-341-1, 193/02-341-1 

  دمحم طارق , عبد الرؤوف الخن  .9916
دمحم طارق عبد / األحكام الموضوعیة واألحكام اإلجرائیة ] : نص مطبوع[جریمة اإلحتیال عبر اإلنترنت 

  .سم 25; . إیض. : ص 520 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. الرؤوف الخن
 9786144011294ك .م.د.ر - . 512 - 503: ?  -? : ???????????? 

738/01-345-1, 738/02-345-1 



  عبد الرؤوف، أسامة عادل   .9917
األحكام العامة، البیع بالتقسیط، البیع بطریقة التصفیة أو المزایدة العلنیة، عقد ] : نص مطبوع[البیوع التجاریة 

 24; . إیض. : ص 194 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . د الرؤوفأسامة عادل عب... / التورید
  .سم

???????????? :? .- ?: .191 - 192 . 

1309/01-346-1, 1309/02-346-1 

  عبد الرءؤف، خلف هللا أبو الفضل   .9918
لف هللا أبو الفضل عبد خ] / نص مطبوع[مبدأ المساواة أمام القضاء بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. الرءؤف
???????????? :? .- ? :.221 - 234. 

879/01-347-1, 879/02-347-1 

  عبد الرازق حمادة، حمادة   .9919
بشأن تنظیم  2010لسنة  67قانون رقم دراسة في ظل ال] : نص مطبوع[النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام 

حمادة عبد الرازق / مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة األساسیة والمرافق العامة والئحتھ التنفیذیة 
  .سم 25; . إیض. : ص 980 -. 2012, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . حمادة

 9789773288551ك .م.د.ر - . 974 - 955.: ? -. ?: ????????????

1448/01-346-1, 1448/02-346-1 

  عبد الرحمن ، بن سالم   .9920
مطابع عمار . : الجزائر -باتنة  -. بن سالم عبد الرحمن] / نص مطبوع[المرجع في التشریع المدرسي الجزائري 

 .سم 24; . إیض. : ص 403 -. 1994, قرفي

674/01-342-1 

  سامي جاد , عبد الرحمن واصل  .9921
: اإلسكندریة  -. سامي جاد عبد الرحمن واصل] / نص مطبوع[اب الدولة في إطار القانون الدولي العام إرھ

  .سم24; . إیض. : ص 572 -. 2003, منشأة المعارف
 9770443190ك .م.د.ر -. 517-560: ? -?: ???????????? 

246/01-341-1, 246/02-341-1 

  حسین أحمد , عبد الرحمن التھامي  .9922
حسین أحمد عبد الرحمن / دراسة تطبیقیة ] : نص مطبوع[تطویر مكتبات الطفل في ضوء عصر المعلوماتیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 284 -. 2007, الدار العالمیة للنشر والتوزیع: الجیزة  -. 01.ط - . التھامي
 9774400119ك .م.د.ر - . 284 - 263.: ?  -? : ???????????? 

57/01-020-1 

  عبد الرحمن الدسوقي ، دمحم   .9923
 -. 1.ط -. دمحم عبد الرحمن الدسوقي] / نص مطبوع[مدى إلتزام الدولة بغیر إرادتھا في القانون الدولي العام 

  .سم 25; . إیض. : ص 352 -. 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 
 9786144012734ك .م.د.ر - . 342 - 320. : ? -. ?: ???????????? 

1054/01-341-1, 1054/02-341-1 



  عبد الرحمن الدسوقي ، دمحم   .9924
دمحم ] / نص مطبوع[حمایة الطیران المدني من األنشطة العسكري للدول في ضوء قواعد القانون الدولي العام 

  .سم 25; . إیض. : ص 336 - . 2012, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط - . عبد الرحمن الدسوقي
 9786144012758ك .م.د.ر - . 325 - 311. : ? -. ?: ???????? ????

1056/01-341-1, 1056/02-341-1 

  عبد الرحمن الشیخ ، رمزي رشاد   .9925
دراسة مقارنة في ضوء القانون ] : نص مطبوع[المسئولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل وزراعة األعضاء 

دار : اإلسكندریة  -. رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ/ البشریة بشأن تنظیم زرع األعضاء  2010لسنة  5رقم 
  .سم 25; . إیض. : ص 264 -. 2015, الجامعة الجدیدة

 9789777291010ك .م.د.ر -. 258 -  243. : ? -. ?: ???????  242 - 217. : ? -. ?: ???????????? 

262/01-344-1, 262/02-344-1 

   رمزي رشاد, عبد الرحمن الشیخ  .9926
دار الجامعة : اإلسكندریة  -. رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ] / نص مطبوع[الحقوق المجاورة لحق المؤلف 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 654 -. 2005, الجدیدة

506/01-346-1, 506/02-346-1 

  الصادق , عبد الرحمن الغریاني  .9927
: طرابلس  -. 1.ط - . الصادق عبد الرحمن الغریاني] / نص مطبوع[ أحكام المعامالت المالیة في الفقھ اإلسالمي

  .سم24; . إیض. : ص 388 -. 2002, الجامعة المفتوحة
 9959330052ك .م.د.ر - .  385 - 383.: ? -. ?: ???????????? 

248/01-347-1, 248/02-347-1 

  عبد الرحمن عبد اللطیف ، عثمان   .9928
عثمان عبد الرحمن عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المیة و القانون الدولي االستجارة بین الشریعة اإلس

  .سم25; . إیض. : ص740 -. 2011, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. 02.ط -. اللطیف
 9789770467297ك .م.د.ر - . 762 - 667. : ? -. ?: ???????????

794/01-341-1, 794/02-341-1 

   سعید دمحم, عبد الرحمن  .9929
 -. دمحم سعید عبد الرحمن/ دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة ] : نص مطبوع[القوة القاھرة في قانون المرافعات 

  .سم 25; . إیض. : ص 373 -. 2011, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط
 9786144010877ك .م.د.ر - . 365 - 353: ?  -? : ???????????? 

722/01-347-1, 722/02-347-1 

  أظنین خالد , عبد الرحمن  .9930
دار : عمان  -. 1.ط -. أظنین خالد عبد الرحمن] / نص مطبوع[ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ 

  .سم 25; . إیض. : ص 237 -. 2008, الحامد للنشر والتوزیع
 9957324179ك .م.د.ر - . 237 - 223: ?  -? : ????????????

691/01-341-1, 691/02-341-1 



  حمدي , عبد الرحمن  .9931
العقد  - المصادر اإلرادیة لإللتزام : الكتاب األول ] : نص مطبوع. [الوسیط في النظریة العامة لإللتزامات

  .سم24; . إیض. : ص 678 -. 1999, دار النھضة للعربیة. : القاھرة -. حمدي عبد الرحمن. / واإلرادة المنفردة
 9770425444ك .م.د.ر

64.1/01-346-1, 64.1/02-346-1 

  عبد هللا دمحم , عبد الرحمن  .9932
دار : اإلسكندریة  -. دمحم علي البدوي, عبد هللا دمحم عبد الرحمن] / نص مطبوع[مناھج و طرق البحث اإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2007, المعرفة الجامعیة
 ??????? : ? - ? : .429 -447 

53/01-001.4-1 

  عبد الرحیم عنتر , عبد الرحمن  .9933
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن] / نص مطبوع[حقوق الملكیة الفكریة و أثرھا اإلقتصادي 

  .سم 24; . إیض. : ص 545 - . 2009, دار الفكر الجامعي
 1571217977ك .م.د.ر -. 485-545: ? -?: ???????????? 

866/01-346-1, 866/02-346-1 

  . عبد الرحیم عنتر, عبد الرحمن  .9934
 -. 1.ط -. عبد الرحمن. عبد الرحیم عنتر] / نص مطبوع. [أثر إتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة

  .سم 25; . إیض. : ص 520 -]. ت.د[, .2009] : م.د: [دار الفكر الجامعي . : اإلسكندریة
 9771757143ك .م.د.ر - . 520- 467: ?  -? : ???????????? 

2/01-343-1 

  فایز أحمد , عبد الرحمن  .9935
فایز أحمد عبد . / دراسة في نطاق التأمین البري الخاص] : نص مطبوع. [الشروط التعسفیة في وثائق التأمین

  .سم24; . إیض. : ص 195 - . 2006, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. الرحمن
 0421004977ك .م.د.ر -. 163-178: ? -?: ???????????? 

82/01-343-1, 82/02-343-1 

  فایز أحمد , عبد الرحمن  .9936
. ص506 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. فایز أحمد عبد الرحمن] / نص مطبوع[عقد البیع 

  .سم24; . إیض: 
 2420604977ك .م.د.ر -. 475 - 471: . ?.? : ??????????? 

543/01-346-1, 543/02-346-1 

  فایز أحمد , عبد الرحمن  .9937
دراسة فى القانونین المصرى و الفرنسى و الشریعة ] : نص مطبوع[أثر التأمین على اإللتزام بالتعویض 

; غالف ملون . : ص 509 - . 2006, دار المطبوعات: االسكندریة  -. فایز أحمد عبد الرحمن/ اإلسالمیة 
 .سم24

699/01-346-1, 699/02-346-1 



  فایزأحمد , عبد الرحمن  .9938
 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. فایزأحمد عبد الرحمن] / نص مطبوع[التأمین في اإلسالم 

  .سم 24; غالف ملون . : ص 196
 3533304977ك .م.د.ر - . 183 - 178:.? . ?: ???????????? 

613/01-346-1, 613/02-346-1 

  عبد الرحمن، مخلوف   .9939
 -. مخلوف عبد الرحمن; زیتوني دمحم] / نص مطبوع[الترقیة العقاریة الخاصة على ضوء التعدیالت الجدیدة 

قرص . + سم30×.سم21; . و104 - . 2015/2014, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.98 - 104  
 2015/2014: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-450/01, M. 346-450/02 

  عبد الرحمن، بوزید   .9940
دراسة تحلیلة ألحكام إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة ] : نص مطبوع[مكافحة الفساد وفق قواعد القانون الدولي 

 140 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس جامعة : المدیة  -. بوزید عبد الرحمن/  2003الفساد 
  .سم31×.سم21; . و

 ???????????? : ?-  ? :124 - 137  
 2014/2013: المدیة : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-51/01, T. 341-51/02 

  عبد الرحمان ، العایب   .9941
ناصر ] / نص مطبوع. [تصاد من خالل حالة الجزائرالبطالة وإشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الھیكلي لإلق

; . إیض. : ص356 -. 2010, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر -. العایب عبد الرحمان; دادي عدون
  .سم22

 9789961014004ك .م.د.ر - . 352 - 345: ?  -? : ????????????  344 -  335: ?  -? : ????? 

148/01-344-1, 148/02-344-1 

  دمحم سعید , عبد الرحمان  .9942
دار : اإلسكندریة  - . 1.ط -. دمحم سعید عبد الرحمان/ أركانھ و قواعد إصداره ] : نص مطبوع[الحكم القضائي 
  .سم24; غالف ملون . : ص 338 -. 2008, الفكر الجامعي

 9399504977ك .م.د.ر -. 315-323: ? -?: ???????????? 

465/01-347-1, 465/02-347-1 

  فایز أحمد , عبد الرحمان  .9943
دار : القاھرة  - . فایز أحمد عبد الرحمان] / نص مطبوع[التأمین من المسئولیة عن الحوادث السیارات 

 .سم24; غالف ملون . : ص 363 -. 2006, المطبوعات الجامعیة

749/01-346-1, 749/02-346-1 

  * عبد الرحیم الحیاري، ماجد أحمد  .9944
نص [و طرق تسویة المنازعات الناشئة عنھا  1999ناجمة عن إبرام عقد المقاولة اإلنشائیة فیدیك اآلثار ال
, ]ن.د] : [م.د[ -. عبد الرحیم الحیاري* ماجد أحمد/ دراسة مقارنة بین القانونین االردني و المصري ] : مطبوع



  .سم 24; . إیض. : ص 540 -]. ت.د[
???????????? : ?.-? :.533-541 

789/01-346-1, 789/02-346-1 

  إبراھیم أحمد , عبد الرحیم الشرقاوي  .9945
إبراھیم أحمد عبد الرحیم / دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ] : نص مطبوع[النظریة العامة للجریمة العسكریة 

  .سم 24; . إیض. : ص 714 -. 2007, المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة  -. الشرقاوي
???????????? : ?- ? :.691 - 708. 

429/01-345-1, 429/02-345-1 

  حوریة دمحم , عبد الرحیم بوبریة  .9946
. 1.ط - . حوریة دمحم عبد الرحیم بوبریة] / نص مطبوع[وسیلة إرتكاب الجریمة بوصفھا مناطا للتجریم والعقاب 

  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2008, منشورات جامعة قاریونس: لیبیا  -
???????? ???? : ?-  ? :337 - 344  

 9959241491ك .م.د.ر - . 2008: ل م د دكتوراه  -

728/01-345-1, 728/02-345-1 

  عاطف جابر طھ , عبد الرحیم  .9947
عاطف جابر / مدخل صناعة الصفقات العالمیة فى عالم یموج بالتنافسیة ] : نص مطبوع[إدارة التفاوض الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 630 -. 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة  -. طھ عبد الرحیم
 9774220455ك .م.د.ر -. 585- 579: ?- ?: ????????????  627- 601: ?- ?: ??????? 

458/01-341-1, 458/02-341-1 

  دمحم فاروق , عبد الرسول  .9948
 -. 1.ط -. بد الرسولدمحم فاروق ع/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لبورصة األوراق المالیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 458 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة
 9773282643ك .م.د.ر - . 448 - 438.: ? -? : ???????????? 

382/01-345-1, 382/02-345-1 

  عبد الرضا، بلقیس   .9949
منشورات الحلبي : عمان  -. بلقیس عبد الرضا] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة للمدنیین خالل النزاعات المسلحة 

  .سم25; . إیض. : ص272 -. 2016, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت ; الحقوقیة 
 9786144017135ك .م.د.ر - . 255-266? -?.??????

1101/01-341-1, 1101/02-341-1 

  عبد الفتاح , عبد الرزاق محمود  .9950
عبد الفتاح / راسة تأصیلیة و تحلیلیة في القانونین الدولي العام و الدستوري د] : نص مطبوع[اإلعالن عن الدولة 
. إیض. : ص 653 -). ت.د(, دار شتات للنشر و البرمجیات: دار الكتب القانونیة : مصر  - . عبد الرزاق محمود

  .سم 24; 
 9773861813ك .م.د.ر - .  628- 603.:? -. ?: ???????????. 

370/01-342-1, 370/02-342-1 



  عبد الرزاق أحمد ،السنھوري   .9951
نص [الجزء الثاني : آثار اإلالتزام  - اإلثبات : نظریة اإللتزام بوجھ عام : الوسیط في شرح القانون المدني الجدید 

. : ص 1268 -. 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 03.ط -. السنھوري عبد الرزاق أحمد] / مطبوع
 .مس 24; مجلد 

536.2/01-346-1, 536.2/02-346-1 

  عبد الرزاق أحمد، السنھوري   .9952
حق (أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة األصلیة المتفرعة عن الملكیة : الوسیط في شرح القانون الجدید 

 - . 03.ط -. السنھوري عبد الرزاق أحمد] / نص مطبوع[المجلد الثاني : الجزء التاسع ) : اإلنتفاع و اإلرتفاق
 .سم 24; مجلد . : ص1473إلى 759 - . 2000, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان 

2/01-536.9-346-1, 2/02-536.9-346-1 

  عمر فخري , عبد الرزاق الحدیثي  .9953
دار . : عمان -. عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حق المتھم في محاكمة عادلة 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2005, افة للنشر و التوزیعالثق
 9957160184ك .م.د.ر - . 252 - 237.: ? -? : ????????????

355/01-345-1, 355/02-345-1 

  عبد الرزاق بن عمار ، بوضیاف   .9954
 - . ماربوضیاف عبد الرزاق بن ع] / نص مطبوع[مفھوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقھ اإلسالمي والتشریع 

  .سم 24; . إیض. : ص 128 - . 2010, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر 
 9789947262757ك .م.د.ر - . 118 - 112. : ? -. ?: ???????????? 

1480/01-346-1, 1480/02-346-1 

  دربال , عبد الرزاق  .9955
دار . : الجزائر -. ربال عبد الرزاقد] / نص مطبوع. [الوجیز في أحكام اإللتزام في القانون المدني الجزائري

  .سم23; . إیض. : ص128 -. 2004, العلوم
 9961805615ك .م.د.ر - . 125 -124.: ? -? : ???????????? 

273/01-346-1, 273/02-346-1 

  عبد الرزاق، نور الدین   .9956
جامعة الدكتور : المدیة  -. اقنور الدین عبد الرز] / نص مطبوع[الحق في التنمیة في ظل أحكام القانون الدولي 

  .سم30; . و191 - . 2015/2014, یحیى فارس
 ?????? :????? ????? 

T. 341-63/01, T. 341-63/02 

  عبد الرشید ، جمال   .9957
 The legal regime for civil= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني للشركات المدنیة المھنیة 

professional companies a comparative study  /دار الثقافة : عمان  - . 1.ط -. جمال عبد الرشید
  .سم 25; . إیض. : ص 319 -. 2015, للنشر والتوزیع

 97899571689919ك .م.د.ر - . 319 - 309. : ? -. ?: ???????????? 

1425/01-346-1, 1425/02-346-1 



  رضا , عبد السالم  .9958
ھل یتحقق اإلصالح اإلقتصادي في غیاب استقالل و نزاھة و كفاءة ] : مطبوع نص[القضاء من أجل التنمیة 

غالف ملون و . : ص 263 -. 2005, دار الجامعة: اإلسكندریة  -. رضا عبد السالم.. ... / الجھاز القضائي؟
  .سم 24; مصور 

 ??????? :? - ? :219 -225  ???????????? :?- ? :226-231 

509/01-347-1, 509/02-347-1 

  سعید سعد , عبد السالم  .9959
دار النھضة العربیة للنشر . : القاھرة - . سعید سعد عبد السالم] / نص مطبوع. [اإللتزام باإلفصاح في العقود

  .سم24; . إیض. : ص208 -. 2000, والتوزیع
 9770428256ك .م.د.ر - . 198-204. : ? -. ?: ???????????? 

198/01-346-1, 198/02-346-1 

  سعید سعد , عبد السالم  .9960
لسنة  82الحمایة القانونیة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة في ظل قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم 

 320 -. 2004, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. سعید سعد عبد السالم] / نص مطبوع[ 2002
  .سم24; . ص

 1440804977ك .م.د.ر

409/01-346-1, 409/02-346-1 

  سعید سعد , عبد السالم  .9961
سعید سعد عبد / الكفالة  -اإلمتیاز  -الحیازى  -الرھن الرسمي ] : نص مطبوع[الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة 

 .سم24; غالف ملون . : ص 582 -. 2006, )دن: (القاھرة  - . السالم

827/01-346-1, 827/02-346-1 

  عبد السالم، زینب دمحم   .9962
] : نص مطبوع[الوسیط في قانون القضاء العسكري واألحكام العسكریة وفق المواثیق الدولیة الحامیة للفرد 

تشكل  -التطور التاریخي التشریعي لقانون األحكام العسكریة  -قانون األحكام العسكریة وطبیعتھ القانونیة 
 351 -. 2014, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  -.  عبد السالمزینب دمحم.... / المحاكم العسكریة

  .سم 25; . إیض. : ص
 9789777610001ك .م.د.ر - .  341 - 330.: ? - . ?: ????????????. 

840/01-341-1, 840/02-341-1 

  عبد الصمد، إسالم دمحم   .9963
إسالم دمحم / في ضوء االتفاقیات الدولیة و أحكام القانون الدولي  ] :نص مطبوع[الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث 

  .سم25; . إیض. : ص421 -. 2016, دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة  - . عبد الصمد
 9789777292375ك .م.د.ر - . 387-413? -?.??????

1134/01-341-1, 1134/02-341-1 

  عبد الشھید علي ھیبة، غادة علي   .9964
غادة علي عبد / دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[الموجبة لفسخ عقد النكاح واألثار المترتبة علیھ  العیوب

  .سم 24; . إیض. : ص 705 -. 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. الشھید علي ھیبة
 9789773289723ك .م.د.ر



1394/01-346-1, 1394/02-346-1 

  لسید عبد السمیع ، أسامة ا  .9965
أسامة . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [األمن اإلجتماعي في اإلسالم ومقارنتھ بما ورد في الیھودیة والمسیحیة

  .سم 24; . إیض. : ص 256 -. 2009, .دار الجامعة الجدیدة. : األزاریطة -. السید عبد السمیع
 9773285588ك .م.د.ر - . 246 - 229: ?  -? : ???????????? 

173/01-344-1, 173/02-344-1 

  مصطفى , عبد السمیع دمحم  .9966
عصام , مصطفى عبد السمیع دمحم/ إشكالیات وآلیات للمواجھة ] : نص مطبوع[البحث العلمي في الوطن العربي 

المكتب الجامعي : مصر  - . عصام توفیق قمر, سمیة على عبد الوارث عبد هللا شمت المجیدال, توفیق قمر
  .سم 24; . إیض. : ص 295 -. 2008, الحدیث

 ???????????? : ?-  ? : .280-  - 295 

76/01-001.4-1 

  عصام عبد الفتاح , عبد السمیع مطر  .9967
دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة  - . عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر] / نص مطبوع[الجریمة اإلرھابیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 528 - . 2008, للنشر
???????????? : ?- ? :.479 - 514 

488/01-345-1, 488/02-345-1 

  عبد السمیع مطر، عصام عبد الفتاح   .9968
, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة - . عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر] / نص مطبوع[الجریمة اإلرھابیة 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 375 -. 2005
???????????? : ?- ? :.338 - 360. 

324/01-345-1 

  أسامة السید , عبد السمیع  .9969
أسامة السید عبد / دراسة تطبیقیة في الفقھ اإلسالمي و القانون ] : نص مطبوع[التعویض عن الضرر األدبي 

  .سم 24; . ص 905 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  - . السمیع
 7245328977ك .م.د.ر -. 

132/01-340-1 

  أسامة السید , عبد السمیع  .9970
أسامة السید عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[عقوبة تعاطي المخدرات و اإلتجار بھا بین الشریعة و القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 - . 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . السمیع
 977328302×ك .م.د.ر - . 230 - 213.: ? - ? : ?? ?????????? 210 -149.: ? - ? : ??????? 

273/01-345-1, 273/02-345-1 

  أسامة السید , عبد السمیع  .9971
أسامة السید عبد / دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[نقل و زراعة األعضاء البشریة بین الحظر و اإلباحة 

  .سم 24; . إیض. : ص 194 - . 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . السمیع
 ???????????? : ?- ? :.175 - 188 . ??????? : ? - ? :.166 - 174. 



302/01-345-1, 302/02-345-1 

  أسامة السید , عبد السمیع  .9972
أسامة السید / دراسة فقھیة مقارنة ] : نص مطبوع[موقف الشریعة اإلسالمیة من القروض والودائع لدى البنوك 

  .سم 24; . إیض. : ص 89 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. میععبد الس
 9773281698ك .م.د.ر -. 86 -76: ?  -? : ???????????? 

1114/01-346-1, 1114/02-346-1 

  الحلوجي , عبد الستار  .9973
 -). ت.د(, لثقافة للنشر والتوزیعدار ا: القاھرة  - . الحلوجي عبد الستار] / نص مطبوع[مدخل لدراسة المراجع 

  .سم 24; . إیض. : ص 179
 ?????? : ?- ? : .163 - 179 

5/01-020-1 

  فوزیة , عبد الستار  .9974
دار النھضة العربیة . : القاھرة - . فوزیة عبد الستار/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المعاملة الجنائیة لألطفال 

 .سم 24 ;. ص 181 -. 1999, للنشر والتوزیع

338/01-345-1, 338/02-345-1 

  فوزیة , عبد الستار  .9975
, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . فوزیة عبد الستار] / نص مطبوع[مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب 

 .سم 24; . إیض. : ص 447 -. 2007

468/01-345-1, 468/02-345-1 

  عبد الصدوق، لیلى   .9976
 -. لیلى عبد الصدوق; سفیان بن عودة] / نص مطبوع[الوطنیة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ الھیئات 
قرص . + سم30×.سم21; . و117 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 

  .مضغوط
 ??????? :? .- ? :.104 - 105  ???????????? :? .- ? :.107 - 114  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-31/01, M. 345-31/02 

  عبد الصدوق، دمحم   .9977
, دمحم عبد الصدوق] / نص مطبوع[ 2016النظام القانوني للوزیر األول في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري 

; . و 68 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة - . سیدعلي بو عبد هللا
  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30

???????????? :? .- ? :.60 - 64.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-305/01, M. 343-305/02 

  عبد الصدوق، نسیمة   .9978
, نسیمة عبد الصدوق] / نص مطبوع[ 2016یفة التشریعیة لمجلس األمة في ظل التعدیل الدستوري لسنة الوظ

 21; . و 89 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. ھاجر مھدي
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم



???????????? :? .- ? : .79 - 86.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : د ل م  -ماستر

M. 343-366/01, M. 343-366/02 

  براء منذر , عبد الطیف  .9979
 - . 1.ط -. براء منذر عبد الطیف/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[السیاسة الجنائیة في قانون رعایة األحداث 

  .سم 24; . إیض. : ص 260 -. 2009, و التوزیع دار حامد للنشر: عمان 
 9789957323967ك .م.د.ر -. 249-260: ? -?: ???????????? 

609/01-345-1, 609/02-345-1 

  عبد الشكور، نبیلة   .9980
. نبیلة عبد الشكور) / م 1552 - 1235ه،962 - 633] : (نص مطبوع[القضاء والقضاة في عھد الدولة الزیانیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 606 -. 2011, دار الحضارة: ر الجزائ -
 9789931357032ك .م.د.ر - . 588 - 521.: ? - . ?: ???????????? 520 - 337.: ? - . ?: ???????

914/01-347-1 

  علي أحمد , عبد الزعبي  .9981
. : طرابلس - . علي أحمد عبد الزعبي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حق الخصوصیة في القانون الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 632 -. 2006, المؤسسة الحدیثة للكتاب
???????????? : ?- ? :.581 - 625. 

457/01-345-1, 457/02-345-1 

  القاضي الشیخ , عبد الطفیف دریان  .9982
خ عبد الطفیف القاضي الشی/ المجلد األول ] : نص مطبوع[فقھ الوصیة في المذاھب اإلسالمیة و القوانین العربیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 571 -. 2009, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: لبنان  -. 01.ط -. دریان
 2385379953978ك .م.د.ر

1088.1/01-346-1, 1088.1/02-346-1 

  عبد الكیم سعید، دانا   .9983
التشریعي والرقابي للبرلمان ضعف األداء ] : نص مطبوع[دور البرلمان في األنظمة البرلمانیة المعاصرة 

منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. دانا عبد الكیم سعید/ دراسة تحلیلیة معاصرة : وھیمنة السلطة التنفیذیة
  .سم 24; . إیض. : ص 352 -. 2013, الحقوقیة

 9786144014370ك .م.د.ر - . 347 - 331.: ? -.?: ????????????

605/01-342-1, 605/02-342-1 

  عبد الكریم ، ت   .9984
یونیو  8الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  155-66األمر ] : نص مطبوع[قانون اإلجراءات الجزائیة 

. : الجزائر -. ت عبد الكریم/  Code de procedure pénale= عربي فرنسي  -مع آخر التعدیالت  1966
  .سم 18; . إیض. : ص 448 -. 2006, عمؤسسة كوشكار للنشر والتوزی: دار الجزیرة للنشر والتوزیع 

 8979947923245ك .م.د.ر

1029/01-347-1 



  عبد الكریم ، دحماني   .9985
جامعة یحي . : المدیة -. دحماني عبد الكریم; حسني دمحم] / نص مطبوع[النظام القانوني لمھنة المرقي العقاري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 85 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? : .67 - 72  ???????????? :? . - ? : .73 - 80  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-426/01, M. 346-426/02 

  عبد الكریم ، عالء عبد الحمید   .9986
. : بیروت -. 1.ط -. عالء عبد الحمید عبد الكریم] / طبوعنص م. [دور األمین العام تجاه الصراعات الداخلیة

  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144014493ك .م.د.ر - . 362 - 343: ?  -? : ???????????? 

930/01-341-1, 930/02-341-1 

  عبد الكریم ،شوقي إبراھیم   .9987
دراسة ] : نص مطبوع[إنھاؤھا بدون حكم في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي إیقاف سیر الدعوى الجنائیة و 

 .سم 24; . إیض. : ص 647 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. شوقي إبراھیم عبد الكریم/ مقارنة 

847/01-347-1, 847/02-347-1 

  عبد الكریم الجبوري ، حامد إبراھیم   .9988
حامد إبراھیم عبد الكریم . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [ي في الشریعة اإلسالمیة والقانونضمانات القاض

  .سم 24; . إیض. : ص 215 -. 2009, منشورات الحلبي القانونیة. : بیروت -. 1.ط -. الجبوري
 9789953524009ك .م.د.ر - .  208 - 200: ?  -? : ??????? .  199 - 187: ?  -? : ???????????? 

853/01-347-1, 853/02-347-1 

  سالفة طارق , عبد الكریم الشعالن  .9989
في اتفاقیة تغیر المناخ ] : ( نص مطبوع[الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة اإلحتباس الحراري في بروتوك كیوتو 

. : ص 328 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 01.ط - . سالفة طارق عبد الكریم الشعالن) / لسنة 
  .سم 24; . إیض

 0002401614ك .م.د.ر -.  322 - 307.:? -. ?: ???????????? .  306 - 299.: ? -. ?: ??????? 

609/01-341-1, 609/02-341-1 

  عبد الكریم عالم ، رمضان إبراھیم   .9990
رمضان إبراھیم عبد . / الوضعي دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون] : نص مطبوع. [والیة قضاء التنفیذ

  .سم 24; . إیض. : ص 279 -.  2014, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط - . الكریم عالم
 9776441804ك .م.د.ر - . 274 - 245: ?  -? : ???????????? 

851/01-347-1, 851/02-347-1 

  عبد الكریم عالم ، رمضان إبراھیم   .9991
 Le principe. = دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي] : نص مطبوع. [القضاءمبدأ إستقالل 

de l'indépendance de l'autorité judiciaire  /اإلسكندریة -. 1.ط -. رمضان إبراھیم عبد الكریم عالم .
  .سم 24; . إیض. : ص 199 -.  2014, مكتبة الوفاء القانونیة: 

 9776441798ك .م.د.ر - . 192 - 183: ?  -? : ???????????? 

852/01-347-1, 852/02-347-1 



  عبد الكریم عالء ، شوقي إبراھیم   .9992
شوقي . / دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة في الفقھ اإلسالمي] : نص مطبوع. [الحقوق السیاسیة للمرأة المسلمة

 .سم 24; . إیض. : ص 207 -. 2010, .الوفاء القانونیة مكتبة. : اإلسكندریة -. 1.ط -. إبراھیم عبد الكریم عالء

501/01-342-1, 501/02-342-1 

  عبد الكریم عالم، شوقي إبراھیم   .9993
القواعد الفقھیة ودورھا في التفسیر القضائي للعقد عند التنازع في عباراتھ المرتبة للحقوق واإللتزامات في الفقھ 

 151 -. 2010, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . م عبد الكریم عالمشوقي إبراھی] / نص مطبوع[اإلسالمي 
  .سم 24; . إیض. : ص

???????????? : ?- ? :.129 - 142. 

1325/01-346-1, 1325/02-346-1 

  عبد الكریم عالم، شوقي إبراھیم   .9994
مل استقرار الحكم القضائي في دراسة في عوا] : نص مطبوع[الحكم القضائي و أثره في رفع الخالف الفقھي 

. : ص283 - . 2010, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. شوقي إبراھیم عبد الكریم عالم/ الفقھ اإلسالمي 
 .سم24; . إیض

850/01-347-1, 850/02-347-1 

  عبد الكریم عالم، شوقي إبراھیم   .9995
شوقي إبراھیم عبد / راسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي د] : نص مطبوع[الطالق السني والبدعي حقیقة وحكمھا 

  .سم 24; . إیض. : ص 87 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . الكریم عالم
 9789773279640ك .م.د.ر -. 81 - 77.: ? -? : ????????????

1304/01-346-1, 1304/02-346-1 

  یم عبد الكریم عالم، شوقي إبراھ  .9996
. شوقي إبراھیم عبد الكریم عالم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تحدید الجنس وتغییره بین الحظر والمشروعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 191 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . 1.ط -
???????????? :? .- ? :.177 - 187 . 

238/01-344-1, 238/02-344-1 

  ریم عالم، شوقي إبراھیم عبد الك  .9997
 -. شوقي إبراھیم عبد الكریم عالم/ دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[الوالیة في عقد النكاح 

  .سم 24; . إیض. : ص 188 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط
 9789773279633ك .م.د.ر - .  180 - 173.: ? -. ?: ????????????

1399/01-346-1, 1399/02-346-1 

  ممدوح , عبد الكریم  .9998
/ تنفیذ األحكام األجنبیة  -اإلختصاص القضائي الدولي - تنازع القوانین ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

  .سم24; . إیض. : ص400 -. 2005, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1. ط -. ممدوح عبد الكریم
 9789957160845ك .م.د.ر - . 379-380: ?- ?: ???????? ????.

194/01-341-1, 194/02-341-1 



  عبد القوي السید ، سامح   .9999
: اإلسكندریة  -. سامح عبد القوي السید] / نص مطبوع[التدخل الدولي بین المنظور اإلنساني و البیئي 

  .سم25; . إیض. : ص443 - . 2012, دارالجامعة الجدیدة
 9789773288862ك .م.د.ر - .  439 - 379. : ? - . ?: ??????? .  378- 345. : ? -. ?: ????? ??????

774/01-341-1, 774/02-341-1 

  عبد القادر ، شیخي   .10000
جامعة یحي : المدیة  -. شیخي عبد القادر; بودرومي منیر] / نص مطبوع[عقد الحكر إلستثمار األمالك الوقفیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . و 65 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق(فارس 
 ??????? :? .- ? : .49 - 60  ???????????? :? : .62  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-436/01, M. 346-436/02 

  عزت , عبد القادر  .10001
] : نص مطبوع. [والقوانین المكملة لھ 1999لسنة  17بقا لقانون التجارة رقم شرح أحكام المنازعات التجاریة ط

, دار الكتب القانونیة. : مصر -. عزت عبد القادر.... / یتضمن شرح منازعات اإللتزامات والعقود التجاریة 
  .سم24; . إیض. : ص382 -. 2001

 9771993607ك .م.د.ر

14/01-346-1, 14/02-346-1 

  عزت , لقادرعبد ا  .10002
والالئحة التنفیذیة للقانون ] : نص مطبوع[ 1998لسنة  89المناقصات والمزایدات في ضوء أحكام القانون 

. 2001, دار الكتب القانونیة. : مصر -. عزت عبد القادر. / ومبادئ المحكمة اإلداریة العلیا وفتاوى مجلس الدولة
  .سم24; . إیض. : ص326 -

 9771995332ك .م.د.ر -. 313 -284. : ? -. ?: ??????? 

13/01-346-1, 13/02-346-1 

  عبد القادر، ربیع   .10003
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  -. ربیع عبد القادر] / نص مطبوع[إمتیاز بائع العقار في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.س21; . و69 - . 2016/2015, )الحقوق والعلوم السیاسیة
 ??????? :? .- ? :.01 - 03  ???????????? :? .- ? :.65 - 66  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-443/01, M. 346-443/02 

  عبد القادر، عودة   .10004
 the= المجلد الثاني ] : نص مطبوع[التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي , المجلد الثاني

islamic criminal legislation in comparison with the positive law : volume 2  / عودة عبد
  .سم 24; . إیض. : ص 608 -. 2005, دار الكتب العلمیة: بیروت  -. 1.ط -. القادر

  2745143190ك .م.د.ر - . 603 - 601.: ? -? : ????????????
 المجلد الثاني, : محتوي في 

515.2/01-345-1, 515.2/02-345-1 

  عبد القرغولي، قحطان ھادي   .10005
دار : عمان  -. 1.ط -. قحطان ھادي عبد القرغولي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلرث بالتقدیر واإلحتیاط 



  .سم 24; . إیض. : ص 244 -. 2014, الحامد للنشر والتوزیع
 9789957327743ك .م.د.ر - . 235 - 220.: ? -? : ????????????

1303/01-346-1, 1303/02-346-1 

  عبد الغني ، إیھاب مصطفى   .10006
دار . : اإلسكندریة - . 1.ط -. إیھاب مصطفى عبد الغني] / نص مطبوع. [الوجیز في نقل وزراعة األعضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 156 -. 2010, .الفكر الجامعي 
 978977379134ك .م.د.ر - . 154 - 153: ?  -? : ???????????? 

180/01-344-1, 180/02-344-1 

  عبد الغني ، بسیوني عبد هللا   .10007
منشأة : القاھرة  - . بسیوني عبد هللا عبد الغني] / نص مطبوع[مبدأ المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي 

  .سم21; . ص434 -. 2004, المعارف
 9770313440ك .م.د.ر

1-347-1036/01 

  عیاد عبد الغني ،   .10008
جامعة یحي : المدیة  - . عیاد عبد الغني; حسناوي حمزة] / نص مطبوع[رخصة البناء في األراضي الفالحیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 87 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? : .65 - 76  ???????????? :? . - ? : .78 - 83  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-462/01, M. 346-462/02 

  عبد الغني الرفاعي ، عزة إسماعیل   .10009
عزة . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [اإلستخالف في الحقوق وأثره على المنافع واألعیان في الفقھ اإلسالمي 

 24; . إیض. : ص 675 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط -. إسماعیل عبد الغني الرفاعي
  .سم

 9789773279717ك .م.د.ر - . 662 - 635. : ? -. ?: ???????????? 

1290/01-346-1, 1290/02-346-1 

  عبد هللا , عبد الغنى بسیوني  .10010
سس ومبادىء القانون اإلداري وتطبیقھا في دراسة مقارنة أل] : نص مطبوع[النظریة العامة في القانون اإلداري 

 -. سم24; . إیض. : ص 696 - . 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . عبد هللا عبد الغنى بسیوني/ مصر 
  ).الكتب القانونیة(
 1109203977ك .م.د.ر -. 

84/01-342-1, 84/02-342-1 

  عبد الغني رضوان، جمال عاطف   .10011
جمال عاطف ] / نص مطبوع[في الشریعة اإلسالمیة و إنعكاسھا على القوانین الوضعیة طرق إكتساب الجنسیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 547 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط - . عبد الغني رضوان
 9789773279619ك .م.د.ر - .  539 - 513.: ? -. ?: ????????????

911/01-341-1, 911/02-341-1 



  دمحم عبد المنعم , عبد الغني  .10012
: اإلسكندریة  -. دمحم عبد المنعم عبد الغني/ دراسة في القانون الدولي الجنائي ] : نص مطبوع[الجرائم الدولیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 782 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة
 ???????????? :?- ? :745-766 

746/01-341-1, 746/02-341-1 

  دمحم عبد المنعم , عبد الغني  .10013
 -. دمحم عبد المنعم عبد الغني/ دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي الجنائي 

  .سم24; . إیض. : ص 380 -. 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة 
 9773283100ك .م.د.ر -. 357-370: ?-?: ???????????? 

448/01-341-1, 448/02-341-1 

  سمیر دمحم , عبد الغني  .10014
دار الكتب : مصر  - . سمیر دمحم عبد الغني/ القسم الخاص ] : نص مطبوع.. [شرح قانون الجزاء الكویتي

  .سم 24; غالف ملون . : ص 420 - . دار الشتات للنشر والبرمجیات, القانونیة
 9773861228ك .م.د.ر

678/01-345-1, 678/02-345-1 

  عبد الغني، إیھاب مصطفى   .10015
: اإلسكندریة  -. 1.ط -. إیھاب مصطفى عبد الغني] / نص مطبوع[البنكیة ) األعمال(الحمایة الجنائیة للعملیات 

  .سم 24; . إیض. : ص 319 - . 2011, دار الفكر الجامعي
 9789773791516ك .م.د.ر - .  317.: ?: ????????????

1235/01-346-1, 1235/02-346-1 

  أشرف , عبد العلیم الرفاعي  .10016
دراسة فقھیة قضائیة ] : نص مطبوع[إتفاق التحكیم والمشكالت العملیة والقانونیة في العالقات الخاصة الدولیة 

; . إیض. : ص 756 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . أشرف عبد العلیم الرفاعي/ مقارنة 
  .سم24

 9775160964ك .م.د.ر - .  747 - 710.: ? -. ?: ???????????? 

171/01-347-1, 171/02-347-1 

  أشرف , عبد العلیم الرفاعي  .10017
] : نص مطبوع[النظام العام والقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في العالقات ذات العنصر األجنبي 

 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1. ط -. العلیم الرفاعيأشرف عبد / دراسة فقھیة قضائیة مقارنة 
  .سم24; . إیض: ص  402

 965160977×ك .م.د.ر - . 361-392.: ? -? : ???????????? 

106/01-341-1, 106/02-341-1 

  أشرف , عبد العلیم الرفاعي  .10018
. 2006, دار الكتب القانونیة: مصر  - . رفاعيأشرف عبد العلیم ال] / نص مطبوع[اإلختصاص القضائي الدولي 

  .سم24; . إیض. : ص 531 -
 9773860760ك .م.د.ر - . 514-520: ?- ?: ???????????? .

195/01-341-1, 195/02-341-1 



  عبد العلیم الشیخ ، أسامة   .10019
 -. د العلیم الشیخأسامة عب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[التكییف الفقھي للھدایا المحفزة على الشراء 

  .سم24; . إیض. : ص159 - . 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 9789776413191ك .م.د.ر - .  159 - 135. : ? -. ?: ??????????? 

1319/01-346-1, 1319/02-346-1 

  صالح یوسف , عبد العلیم  .10020
اإلسكندریة  -. 1.ط - . صالح یوسف عبد العلیم] / وعنص مطب[أثر القضاء اإلداري على النشاط اإلداري للدولة 

  .سم24; . إیض. : ص 472 -. 2007, دار الفكر: 
 ???????????? :? .- ? :.437 - 460 .  

 5044379977ك .م.د.ر -. 2007: لسانس 

294/01-342-1, 294/02-342-1 

  خالد رمضان , عبد العال سلطان  .10021
. 1.ط -. خالد رمضان عبد العال سلطان/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[صحافة المسئولیة الجنائیة عن جرائم ال

  .سم 24; . إیض. : ص 606 -. 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -
 9770437492ك .م.د.ر - . 584 - 583.: ? - ? : ??????? 582 - 562.: ? -? : ????????????

108/01-345-1, 108/02-345-1 

  عكاشة دمحم ,عبد العال  .10022
: بیروت  -. طارق المجذوب, عكاشة دمحم عبد العال] / نص مطبوع[تاریخ النظم القانونیة و اإلجتماعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 744 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة
????? : ?- ? :.707 - 734 

67/01-340-1, 67/02-340-1 

   عكاشة دمحم,عبد العال  .10023
, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عكاشة دمحم عبد العال/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنازع القوانین 

  .سم 24; . إیض. : ص557 -. 2002
. 

41/01-341-1, 41/02-341-1 

  عكاشة دمحم ,عبد العال  .10024
تنفیذ األحكام األجنبیة  -لقضائي الدولي اإلختصاص ا -الجنسیة المصریة ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

المكتبة ( - . سم 25; . إیض. : ص644 -. 1996, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عكاشة دمحم عبد العال/ 
  ).القانونیة

. 

61/01-341-1, 61/02-341-1 

  عكاشة دمحم ,عبد العال  .10025
 -. عكاشة دمحم عبد العال] / نص مطبوع[العربیة المتحدة  دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة اإلمارات

  ).المكتبة القانونیة( -. سم 24; . إیض. : ص 312 -. 1998, دارالجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
. 

97/01-341-1, 97/02-341-1 



  عكاشة دمحم ,عبد العال  .10026
منشورات الحلبي : بیروت  -. 01.ط  -. العالعكاشة دمحم عبد / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنازع القوانین 

  .سم 24; . إیض. : ص 818 -. 2004, الحقوقیة
.???????????? : ? ?:. 

134/01-341-1, 134/02-341-1 

  عكاشة دمحم ,عبد العال  .10027
ذات دراسة في القانون الواجب التطبیق على عملیات البنوك ] : نص مطبوع[قانون العملیات المصرفیة الدولیة 

. : ص 488 - . 2007, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . 1. ط - . عكاشة دمحم عبد العال/ الطبیعة الدولیة 
  .سم24; . إیض

 9773282503ك .م.د.ر - . 457-477: ? - ?: ????????????.

181/01-341-1, 181/02-341-1 

  عبد العال، سامي دمحم   .10028
, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. سامي دمحم عبد العال] / نص مطبوع[الجنائي  البیئة من منظور القانون الدولي

  .سم 24; . إیض. : ص 180 -. 2015
 9789777290852ك .م.د.ر - . 177 -153.: ?.-? : ????????????

245/01-344-1, 245/02-344-1 

  عبد العال، صبري جلبي   .10029
دراسة مقارنة بین النظم الوضعیة و الشریعة = م للمنازعات اإلداریة القاضي العا] : نص مطبوع[مجلس الدولة 

  .سم 24; . إیض. : ص 205 -. 2015, دار الفكر الجامعي: القاھرة  -. صبري جلبي عبد العال/ اإلسالمیة 
 9789773792637ك .م.د.ر -. 202 -181.: ?-.?: ???????????

616/01-342-1, 616/02-342-1 

  عبد العال، عكاشة دمحم   .10030
; ھشام صادق. / الجنسیة -اإلختصاص القضائي الدولي  - تنازع القوانین ] : نص مطبوع[القانون الدولي الخاص 

. : ص259 - . 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عكاشة دمحم عبد العال; حفیظة السید الحداد
 .سم24; . إیض

256/01-341-1, 256/02-341-1 

  عبد العال، عكاشة دمحم   .10031
 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. عكاشة دمحم عبد العال/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنازع القوانین 

  .سم24; . إیض. : ص 816
 973282473ك .م.د.ر

328/01-341-1 

  عبد العال، عكاشة دمحم   .10032
عكاشة دمحم عبد ; حفیظة السید الحداد; ھشام صادق/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجنسیة و مركز األجانب 

  .سم24; . إیض. : ص 568 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . العال
. 

156/01-341-1, 156/02-341-1 



  عبد العال،عكاشة دمحم   .10033
لسنة  27قانون التحكیم التجاري المصري رقم ] : مطبوع نص[التحكیم في العالقات الخاصة الدولیة والداخلیة 

; مصطفى دمحم الجمال.... / في ضوء القانون المقارن وقانون التجارة الدولیة، مع اإلشارة إلى قوانین 1994
  .سم 25; . إیض. : ص 838 -. 1998, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1. ط -. عكاشة دمحم عبد العال

.????????? ??? : ? - ? :.805-820 

52/01-341-1, 52/02-341-1 

  عبد العال،عكاشة دمحم   .10034
منشورات الحلبي : لبنان  -. سامي بدیع منصور, عكاشة دمحم عبد العال] / نص مطبوع[المنھجیة القانونیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 243 -. 2002, الحقوقیة

118/01-001.4-1, 118/02-001.4-1 

  أسامة , العالیم الشیخ عبد  .10035
قاعدة ال ضرر و ال ضرار في نطاق المعامالت المالیة و األعمال الطبیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي و القانون 

 896 -. 2007, ]ن.د: [القاھرة ك دار الجامعة الجدیدة  -. أسامة عبد العالیم الشیخ] / نص مطبوع[الوضعي 
 .سم24; غالف ملون . : ص

799/01-346-1, 799/02-346-1 

  عبد الظاھر، أحمد   .10036
دار النھضة : القاھرة  -. 1.ط -. أحمد عبد الظاھر/ النظریة العامة ] : نص مطبوع[القوانین الجنائیة الخاصة 

  .سم 24; . إیص. : ص 845 -. 2011, العربیة
 9789770466783ك .م.د.ر - . 828 - 797.: ? -. ?: ????????????

1025/01-345-1, 1025/02-345-1 

  عبد الظاھر، أحمد   .10037
, دار النھضة العربیة: القاھرة  -. أحمد عبد الظاھر] / نص مطبوع[دور مجلس األمن في النظام الجنائي الدولي 

  .سم 25; . إیض. : ص 649 -. 2012
 9789770471111ك .م.د.ر - . 605-639.: -?-.? : ???????????? 

1019/01-341-1, 1019/02-341-1 

  مدحت دمحم , عبد العزیز إبراھیم  .10038
. 2.ط -. مدحت دمحم عبد العزیز إبراھیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة لإلشتراك بالمساعدة 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2007, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -
 9770492712ك .م.د.ر - . 194 - 181.: ? -? : ????????????

790/01-345-1, 790/02-345-1 

  مدحت دمحم , عبد العزیز إبراھیم  .10039
مدحت دمحم عبد / النظریة العامة للجریمة و المساھمة الجنائیة ] : نص مطبوع[القسم العام : قانون العقوبات 
  .سم 24; . إیض. : ص 384 -. ت.د, زیعدار النھضة العربیة للنشر والتو: القاھرة  - . 1.ط -. العزیز إبراھیم

 978978871ك .م.د.ر

789/01-345-1, 789/02-345-1 



  عبد العزیز دمحم ، عزت صالح   .10040
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون ] : نص مطبوع[إعادة التوازن العقدي في ظل األزمة المالیة العالمیة 

. : ص 340 -. 2013, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عزت صالح عبد العزیز دمحم/ الوضعي 
  .سم 24; . إیض

 9789773790912ك .م.د.ر - .  332 - 303. : ? -. ?: ???????????? 

969/01-341-1, 969/02-341-1 

  أري عارف , عبد العزیز المزوري  .10041
دار : عمان  - . 4.ط - . د العزیز المزوريأري عارف عب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الجرائم اإلنتخابیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 245 -. 2011, قندیل للنشر و التوزیع
 9789957251017ك .م.د.ر - . 245 - 237: ?  -? : ???????????? 

740/01-345-1, 740/02-345-1 

  سمیر حامد , عبد العزیز الجمال  .10042
. 1.ط -. سمیر حامد عبد العزیز الجمال) / دراسة مقارنة ] : (بوعنص مط[التعاقد عبر تقنیات اإلتصال الحدیثة 

  .سم24; غالف ملون ومصور . : ص 427 -. 2006, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -
 5477604977ك .م.د.ر - . 417 - 384: ?  -? : ???????????? 

640/01-346-1, 640/02-346-1 

  محمود دمحم , عبد العزیز الزیني  .10043
المبادئ الشرعیة و القانونیة و آراء الفقھاء والمحاكم و معیار العقوبة في ] : نص مطبوع[جرائم التسعیر الجبري 

دار الجامعة . : اإلسكندریة -. محمود دمحم عبد العزیز الزیني/ كل من الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 277 -. 2004, شرالجدیدة للن

 9775009324ك .م.د.ر - . 269 - 259.: ? - ? : ??????????????

307/01-345-1, 307/02-345-1 

  محمود دمحم , عبد العزیز الزیني  .10044
محمود دمحم عبد / ] نص مطبوع[التمالؤ و أثره في إرتكاب جریمة القتل في الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 25; . ص 475 -. 2004, دارالجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . العزیز الزیني
 ???????????? : ?- ? :.447 - 457. 

381/01-345-1, 381/02-345-1 

  محمود دمحم , عبد العزیز الزیني  .10045
نص . [علیھا واآلثار المترتبة علیھا في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعيشكوى المجنى علیھ و اآلثار المترتبة 

. : ص 603 - . 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة - . محمود دمحم عبد العزیز الزیني] / مطبوع
  .سم 24; . إیض

???????????? : ?- ? :.579 - 593. 

197/01-345-1 

  مود دمحم مح, عبد العزیز الزیني  .10046
محمود دمحم عبد العزیز ] / نص مطبوع. [مناقشة الشھود و إستجوابھم في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 265 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . الزیني
???????????? : ?- ? :.252 -261 



146/01-345-1, 146/02-345-1 

  . فلیب وود, عبد العزیز القاسم  .10047
, .فلیب وود, عبد العزیز القاسم; ماثیاس ریمان/ المجلد األول ] : نص مطبوع[كتاب أكسفورد للقانون المقارن 

. : ص 1039 -. 2010, الشبكة العربیة لألبحاث والنشر: بیروت  -. 1.ط - ]. و آخرون...[; رینھارد زیمرمان
  .سم 25; . إیض

 97899535333469ك .م.د.ر -. 1039 -  1038. : ?: ????????????

-340-1 

  . فلیب وود, عبد العزیز القاسم  .10048
, .فلیب وود, عبد العزیز القاسم; ماثیاس ریمان/ المجلد الثاني ] : نص مطبوع[كتاب أكسفورد للقانون المقارن 

. : ص 2046 -. 2010, الشبكة العربیة لألبحاث والنشر: بیروت  -. 1.ط - ]. و آخرون...[; رینھارد زیمرمان
  .سم 25; . إیض

 9789953533469ك .م.د.ر -. 2036 -  2035. : ?: ????????????

  معن عبد الرحیم , عبد العزیز جویحان  .10049
 معن عبد الرحیم/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لتخفیض رأس مال شركات األموال الخاصة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 833 -. 2007, دار الحامد: عمان  -. عبد العزیز جویحان
  2320329957978ك .م.د.ر - . 333 - 309:.? . ?: ???????????? 

839/01-346-1, 839/02-346-1 

  عبد العزیز حمدان ، حمادة عید   .10050
حمادة عید عبد العزیز ] / نص مطبوع[مي عقوبة النفي و آثارھا في ضمان سالمة المجتمع في الفقھ اإلسال

  .سم24; . إیض. : ص434 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . حمدان
 9789776410930ك .م.د.ر - .  428 - 367. :? -. ?: ???????????? 

1006/01-345-1, 1006/02-345-1 

  عبد العزیز حمدان، حماده عید   .10051
حماده عید عبد العزیز / دراسة فقھیة معاصرة ] : نص مطبوع[مواجھة التطرف  أدب اإلختالف ودوره في

  .سم 24; . إیض. : ص 179 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . حمدان
 9789776410923ك .م.د.ر - . 176 -151.: ? -. ?: ????????????

1404/01-346-1, 1404/02-346-1 

  براھیم عبد العزیز داود، إ  .10052
إبراھیم / دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانونیة المصري والفرنسي ] : نص مطبوع[التفسیر القضائي لعقد التأمین 

  .سم 24; . إیض. : ص 167 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عبد العزیز داود
 9789776410466ك .م.د.ر - . 163 - 155.: ?-. ?: ????????????

1422/01-346-1, 1422/02-346-1 

  عبد العزیز قوطة ، نبیل عبد الفتاح   .10053
نبیل عبد الفتاح عبد العزیز ] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان في ضوء قضاء المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان 

  .سم 24; . إیض. : ص 494 - . 2015, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. قوطة
 9777530750ك .م.د.ر - . 488 - 463. : ? -. ?: ???? ????????

1052/01-341-1, 1052/02-341-1 



  عبد العزیز عبد المنعم، خلیفة   .10054
: الجزء الثالث ] : نص مطبوع[الموسوعة اإلداریة الشاملة في إلغاء القرار اإلداري و تأدیب الموظف العام 

. ص 372 - . ت.د, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. زیز عبد المنعمخلیفة عبد الع/ ضمانات تأدیب الموظف العام 
 .سم 24; . إیض: 

461.3/01-342-1, 461.3/02-342-1 

  عبد العزیز فھمي ، ھیكل   .10055
: ص 401 -. 1985, الدار الجامعیة. : بیروت -. ھیكل عبد العزیز فھمي] / نص مطبوع[مبادئ في التأمین 

 .سم 24; . إیض

275/01-344-1 

  میلود بن , عبد العزیز  .10056
میلود بن ] / نص مطبوع[حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقھ اإلسالمي الدولي والقانون الدولي اإلنساني 

  .سم 24; . إیض. : ص 405 - . 2009, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. عبد العزیز
 9789961652862ك .م.د.ر - . 400 - 379: ?  -? : ???????????? 

636/01-341-1, 636/02-341-1 

  دمحم , عبد العزیز  .10057
في خمسة و عشرین عاما من أول إنشائھا ] : نص مطبوع[مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض 

 .سم30; مجلد . : ص 568 - ). دت(, )دن: (القاھرة  -. دمحم عبد العزیز/  1955دیسمبر  31حتى  1931في سنة 

1.1/01-348-1, 1.1/02-348-1 

  دمحم , عبد العزیز  .10058
 1931مجموعة القواعد القانونیة التي قررتھا محكمة النقض في خمسة و عشرین عاما من أول إنشائھا في سنة 

 1234 -). دت(, )دن: (القاھرة  -. دمحم عبد العزیز/ الدائرة الجنائیة ] : نص مطبوع[ 1955دیسمبر  31حتى 
 .سم40; مجلد . : ص

1.2/01-348-1, 1.2/02-348-1 

  مصلح حسن , عبد العزیز  .10059
دار : عمان  -. 1.ط -. مصلح حسن عبد العزیز] / نص مطبوع[حقوق األسیر وإلتزاماتھ في القانون الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 208 -. 2012, البدایة
 9789957821111ك .م.د.ر - . 206 - 201.: ? -? : ????????????

708/01-341-1, 708/02-341-1 

  أسامة , عبد العزیز  .10060
. : اإلسكندریة -. أسامة عبد العزیز.... / دراسة قانونیة] : نص مطبوع. [التنظیم القانوني للنقل بطریق الحاویات

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 570 -. 2004, منشاة المعارف
 3120503977ك .م.د.ر -. 542-556: ?-?:  ????????????

60/01-343-1, 60/02-343-1 

  جابر , عبد العزیز  .10061
جابر / دراسة مقارنة بین العھود والمواثیق في الطرح اإلسالمي والطرح الغربي ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان 



  .سم 24; . إیض. : ص 237 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد العزیز
 ???????????? : ?-  ? :229 - 231 

613/01-341-1, 613/02-341-1 

  سلیم , عبد العزیز  .10062
) : م.د( - . سلیم عبد العزیز............................... / قیدھا و أعالنھا ] : نص مطبوع[أصول رفع الدعوى 

  .سم24; غالف ملون . : ص 468 -. 2003, النسر الذھبي
 6785819977ك .م.د.ر - . 465 - 464: ?  -? : ??????????? ?

362/01-347-1, 362/02-347-1 

  خالد , عبد العظیم أحمد  .10063
/ دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون الجنائي ] : نص مطبوع[تعدد العقوبات و أثرھا في تحقیق الردع 

غالف ملون و مصور . : ص 302 -. 2007, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . خالد عبد العظیم أحمد
  .سم24; 

 7041379977ك .م.د.ر -. 263-293: ? -?: ???????????? 

552/01-345-1, 552/02-345-1 

  أحمد دمحم , عبد العظیم الجمل  .10064
 - . عبد العظیم الجملأحمد دمحم ] / نص مطبوع[دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمیة اإلقتصادیة المعاصرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 190 -. 2006, دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة  -. 1.ط
 9773424138ك .م.د.ر - . 186 - 181: ?  -? : ???????????? 

983/01-346-1, 983/02-346-1 

، رنا عطا    .10065   عبد العظیم عطا 
دار : اإلسكندریة  -. رنا عطا  عبد العظیم عطا ] / نص مطبوع[قات الدولیة المضمون األخالقي لقانون العال

  .سم25; . إیض. : ص352 -. 2012, دار شتات للنشر و التوزیع: االسكندریة ; الكتب القانونیة 
 9789773864260ك .م.د.ر - . 337-346? -?.??????

1102/01-341-1, 1102/02-341-1 

  وضیفة عبد العظیم، ب  .10066
 - . بوضیفة عبد العظیم; رغمیت حسین] / نص مطبوع[دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام 

قرص . + سم30×.سم21; . و154 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ??????? : ? -  ? :132 - 146  ???????????? : ? -  ? :147 - 154  
 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : استر م

M. 343-108/01, M. 343-108/02 

  عبد الغفار ، أنس دمحم   .10067
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[الضوابط الشرعیة و القانونیة للعمل الطبي 

 -]. ت.د[, دار الكتب القانونیة: مصر ; و البرمجیات مطابع شتات للنشر : اإلمارات  -. أنس دمحم عبد الغفار/ 
  .سم 24; . إیض. : ص 187

 9789773864959ك .م.د.ر

191/01-344-1, 191/02-344-1 



  عبد الغفار ، أنس دمحم   .10068
أنس / دراسة مقارنة بین القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[إلتزامات الطبیب تجاه المریض 

  .سم24; . إیض. : ص240 -. 2013, دار شتات للنشر و التوزیع: دار الكتب القانونیة : مصر  -. د الغفاردمحم عب
 9789773864969ك .م.د.ر - .  229 - 221. : ? -. ?: ???????????? 

235/01-344-1, 235/02-344-1 

  عبد الغفار، أنس دمحم   .10069
أنس / أصیلیة و تطبیقیة في قانون المدني و الفقھ اإلسالمي دراسة ت] : نص مطبوع[التعسف في استعمال الحق 

. : ص 144 -. 2014, دار الكتب القانونیة: مصر ; دار شتات للنشر و البرمجیات : اإلمارات  -. دمحم عبد الغفار
  .سم 24; . إیض

 9789773865107ك .م.د.ر

1260/01-346-1, 1260/02-346-1 

  عبد الغفار، أنس دمحم   .10070
دراسة مقارنة بین القانون المدني والفقھ ] : نص مطبوع[آلیات مواجھة الشروط التعسفیة في العقود اإلذعان 

, دار شتات للنشر والبرمجیات: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -. أنس دمحم عبد الغفار/ اإلسالمي 
  .سم 25; . إیض. : ص 244 -. 2013

 9789773864942ك .م.د.ر - . 234 - 223.: ? -. ?: ????????????

1300/01-346-1, 1300/02-346-1 

  عبد الغفار، أنس دمحم   .10071
أنس / دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[اإللتزام بالتبصیر في العقد الطبي 

 24; . إیض. : ص 168 -. 2013, برمجیاتدار شتات للنشر وال: دار الكتب القانونیة : مصر  -. دمحم عبد الغفار
  .سم

 9789773864935ك .م.د.ر - . 159 - 151.: ? -? : ????????????

205/01-344-1, 205/02-344-1 

  عبد الغفار،أنس دمحم   .10072
/ دراسة مقارنة بین القانون المدني و الفقھ اإلسالمي ] : نص مطبوع[األطر القانونیة الستخدام الخالیا الجزعیة 

. ص 220 - ]. ت.د[, دار شتات للنشر و التوزیع: اإلمارات ; دار الكتب القانونیة : مصر  -. أنس دمحم عبد الغفار
  .سم 24; . إیض: 
 9789773865078ك .م.د.ر

190/01-344-1, 190/02-344-1 

  عبد الفتاح ، دمحم لطفي   .10073
اإلطار النظري إلستخدامات  -دراسة مقارنة ] : طبوعنص م. [القانون الجنائي وإستخدامات التكنولوجیا الحیویة

دار الفكر والقانون . : المنصورة -. 1.ط -. دمحم لطفي عبد الفتاح.... / الھندسة الوراثیة وإستخداماتھا  - الحیویة 
  .سم 24; . إیض. : ص 624 -. 2012, للنشر والتوزیع

 9789776253278ك .م.د.ر - . 609 - 575.: ? -? : ????????????

854/01-345-1, 854/02-345-1 

  عبد الفتاح ، جرود   .10074
دور إدارة أمالك الدولة في عملتي التقییم والتنازل عن أمالكھا العقاریة ذات اإلستعمال السكني ، المھني ، 

جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. جرود عبد الفتاح; شایب رشید] / نص مطبوع. [الحرفي والتجاري 



  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 67 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(
 ??????????? :? .- ? : .75 - 78  ???????????? :? .- ? : .01  - 25  

 2015/2014. : المدیة: قانون عقاري : ماستر 

M. 346-388/01, M. 346-388/02 

  عبد الفتاح مطر ، عصام   .10075
عالقاتھا مع منظمة  -الشخصیات القانونیة الدولیة لھا  -مقدمات انشائھا ] : ص مطبوعن[المحكمة الجنائیة الدولیة 

. ص650 -. 2010, دار الجامعة الجدیدة: االسكندریة  -. عصام عبد الفتاح مطر......... / األمم المتحدة و الدول 
  .سم24; . إیض: 

 9773285227ك .م.د.ر - .  638 - 611.: ? -. ?: ??????????? 

761/01-341-1, 761/02-341-1 

  عابد فاید , عبد الفتاح فاید  .10076
: المسئولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل اإلعالم ] : نص مطبوع[نشر صور ضحایا الجریمة 

انونیة دار الكتب الق. : مصر -. عابد فاید عبد الفتاح فاید. / دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفر نسي
  .سم 24; . إیض. : ص 130 -. 2008, دار شتات للنشر والبرمجیات: 

 9773860094ك .م.د.ر - . 126 - 117: ? -? : ????????????

323/01-345-1, 323/02-345-1 

  عبد الفتاح فاید، عابد فاید   .10077
مقارنة في القانون  دراسة] : نص مطبوع[التعویض التلقائي لألضرار بواسطة التأمین وصنادیق الضمان 

. ص 191 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . عابد فاید عبد الفتاح فاید/ المصري والقانون الفرنسي 
  .سم 24; . إیض: 

 9789773280899ك .م.د.ر - . 185 - 175.: ? -. ?: ????????????

216/01-344-1, 216/02-344-1 

  ید عبد الفتاح فاید، عابد فا  .10078
دراسة مقارنة في القانون المصري و : أزمة دیون األفراد و معالجتھا القانونیة ] : نص مطبوع[األستدانة 
  .سم 24; . إیض. : ص 290 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. عابد فاید عبد الفتاح فاید/ الفرنسي 

 9778410828ك .م.د.ر - .  286- 265.: ?-.?: ???????????? 

1402/01-346-1, 1402/02-346-1 

  محمود سمیر , عبد الفتاح  .10079
] / نص مطبوع.. [التنظیم القانوني و اإلجتماعي لألسرة في ظل أحكام الشریعھ اإلسالمیة والقانون الوضعي

 .سم24; غالف مصور . : ص 369 -. 2005, دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة  -. محمود سمیر عبد الفتاح

544/01-346-1, 544/02-346-1 

  دمحم السعید , عبد الفتاح  .10080
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة ] : نص مطبوع[أثر اإلكراه على اإلرادة في المواد الجنائیة 

غالف : . ص 408 -. 2002, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع. : القاھرة -. دمحم السعید عبد الفتاح/ اإلسالمیة 
  .سم 24; . ملون

 977043759×ك .م.د.ر - . 398 - 377.: ? -? : ????????????

121/01-345-1, 121/02-345-1 



  خالد , عبد الفتاح  .10081
خالد عبد ... / بشأن توجیھ 1976لسنة  106التعلیق على قانون رقم ] : نص مطبوع[التعلیق على قانون المباني 

  .25; . إیض. : ص 393 -. 2007, القانونیةدار الكتب : مصر  - . الفتاح
 9773861139ك .م.د.ر

1021/01-346-1 

  عبد الفتاح،مراد   .10082
نص ... [الترجمة اإلنجلیزیة لقوانین الشركات و لوائحھا التنفیذیة و عقودھا و النصوص العربیة المقابلة لھا

 C ompanies laws ,the executive regulations , contractes, arabic and english] = مطبوع
texts  /سم24; . إیض. : ص 468 -). ت. د(, )ن.د). : (م.د( -. مراد عبد الفتاح. 

301/01-346-1, 301/02-346-1 

  عبد الفضیل، محمود   .10083
وطن تطور مؤشرات نوعیة الحیاة في ال -ھل إنتھت قیادة أمریكا للمنظومة الرأسمالیة العالمیة : المتقبل العربي 

. ببلیوغرافیا - یومیات  -مؤتمرات  - كتب ] : نص مطبوع... [عن إطالق الرأسمالیة على الوطن العربي - العربي 
, .مركز دراسات الوحدة العربیة. : لبنان -]. و آخرون...[; محمود عبد الفضیل; مصطفى الفیاللي; رمزي زكي/ 

  ).138; المستقبل العربي : المستقبل العربي ( -. سم 24; . إیض. : ص 183 - . 1990/8
 ???????????? : ?-  ? :177-183 

138/01 340-52- ع /P 

  ابراھیم علي ابراھیم , عبد ربھ  .10084
 405 -. 2006, الدار الجامعیة. : اإلسكندریة -. ابراھیم علي ابراھیم عبد ربھ] / نص مطبوع. [مبادى التأمین

 .سم24; . إیض. : ص

74/01-344-1 

  خانزاد أحمد , عبد  .10085
دراسة في التأثیرات المتبادلة ما بین قواعد القانون الدستوري وقواعد ] : نص مطبوع[القانون الدستوري الدولي 

, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . خانزاد أحمد عبد/ دراسة تحلیلیة مقارنة : القانون الدولي 
  .مس 25; . إیض. : ص 207 -. 2011

 9786144011379ك .م.د.ر - . 201 - 187: ? -. ?: ????????????

652/01-341-1, 652/02-341-1 

  عبده إمام ، دمحم دمحم   .10086
مكتبة : الغسكندریة  -. دمحم دمحم عبده إمام] / نص مطبوع[أصول علم اإلدارة العامة في ضوء الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض . :ص 359 -. 2012, الوفاء القانونیة
 9789773279839ك .م.د.ر

508/01-342-1, 508/02-342-1 

  عبده إمام ، دمحم دمحم   .10087
. اإلسكندریة -. 1.ط -. دمحم دمحم عبده إمام] / نص مطبوع[المبادئ الدستوریة العامة في ضوء الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 227 - . 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: 
 9789773279815ك .م.د.ر

525/01-342-1, 525/02-342-1 



  دمحم دمحم , عبده إمام  .10088
دمحم دمحم عبده / المبادئ العامة و رقابة دستوریة القوانین ] : نص مطبوع[الوجیز فى شرح القانون الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 240 -. 2007, دار الفكر: اإلسكندریة  - . 1.ط - . إمام
 1048379977ك .م.د.ر

298/01-342-1, 298/02-342-1 

  عبده إمام، دمحم دمحم   .10089
مكتبة : اإلسكندریة  - . دمحم دمحم عبده إمام/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[المبادئ العامة في الضبط اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 167 -. 2014, الوفاء القانونیة
 9789776441156ك .م.د.ر -:. ????????????

533/01-342-1, 533/02-342-1 

  دمحم دمحم , عبده امام  .10090
 - . دمحم دمحم عبده امام/ دراسة مقارنة : مبدأ المشروعیة و تنظیم مجلس الدولة ] : نص مطبوع[القضاء اإلداري 

  .سم24; . إیض. : ص 220 -. 2007, دار الفكر: اإلسكندریة  -. 1.ط
 8043379977ك .م.د.ر

293/01-342-1, 293/02-342-1 

  دمحم علي , عبده  .10091
: بیروت  -. فوزي أدھم, دمحم علي عبده/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة السبب في القانون المدني 

 .سم24; مجلد . : ص 663 -. 2004, منشورات الحلبي الحقوقیة

550/01-346-1, 550/02-346-1 

  دمحم علي , عبده  .10092
, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت  - . شبیب مقلد, دمحم علي عبده/ دراسة مقارنة ] : مطبوعنص [عقد الكفالة 

  .سم24; مجلد . : ص 232 -. 2005
 ???????????? :? .? :.215 - 221 

531/01-346-1, 531/02-346-1 

  دمحم علي , عبده  .10093
منشورات الحلبي : بیروت  -. 1.ط -. ي عبدهدمحم عل) / دراسة مقارنة ] : ( نص مطبوع[دور الشكل في العقود 

  .سم 24; . إیض. : ص 296 -. 2007, الحقوقیة
 ???????????? :?- ? :281-290 

902/01-346-1, 902/02-346-1 

  مسلم عقیل , عبده  .10094
ین منشورات ز: بیروت  - . علي إبراھیم; مسلم عقیل عبده) / دراسة مقارنة ] : (نص مطبوع[الموجب الطبیعي 

  .سم24; مجلد . : ص 212 -. 2006, الحقوقیة
 ???????????? :?- ? :193-202 

438/01-347-1, 438/02-347-1 

  عبدون الجبوري ، ھاشم فارس   .10095
 - . ھاشم فارس عبدون الجبوري] / نص مطبوع[حق اإلنسان في الحیاة ووسائل حمایتھ في القانون والشریعة 



  .سم 24; . إیض. : ص 320 -. 2012, شر والتوزیعدار حامد للن. : عمان -. 1.ط
 9789957326609ك .م.د.ر - . 320 - 293: ?  -? : ???????????? 

914/01-341-1, 914/02-341-1 

  عبدون، إلھام   .10096
 جامعة: المدیة  -. إلھام عبدون] / نص مطبوع[الجوانب القانونیة لتسییر النفایات المنزلیة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 30× .سم 21; . و 71 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( یحي فارس 
???????????? :? .- ? :.64 - 68.  

 2017/2016: المدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-491/01, M. 346-491/02 

  عبدلي مریم   .10097
, ]ن.د: [المدیة  -. عبدلي مریم; أیوب حمیدة] / نص مطبوع[حق التخصیص في التشریع الجزائري 

  .سم 21×سم 30; . و 42 - . 2010/2011
???????????  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-75/01, M. 346-75/02 

  إدریس عبد الجواد , عبدهللا بریك  .10098
] : ( نص مطبوع[الحبس اإلحتیاطي وحمایة الحریة الفردیة في ضوء أخر تعدیالت قوانین اإلجراءات الجنائیة 

 310 -. 2008, دار الجامعة الجدیدة للنشر. : اإلسكندریة -. إدریس عبد الجواد عبدهللا بریك) / دراسة مقارنة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 977328333×ك .م.د.ر - . 298 - 283.: ? -? : ???????????? 

508/01-345-1, 508/02-345-1 

  عبدهللا عبد الكریم , عبدهللا  .10099
دراسة قانونیة مقارنة ألھم التشریعات العربیة والمعاھدات ] : نص مطبوع[ضمانات اإلستثمار في الدول العربیة 

 - . 01.ط -. عبدهللا عبد الكریم عبدهللا/ تجارة العالمیة ودورھا في ھذا المجال الدولیة مع اإلشارة إلى منظمة ال
  .سم25; . إیض. : ص 223 -. 2008, دار الثقافة: عمان 

 9789957162818ك .م.د.ر - . 223- 213.:? -? : ???????????? 

492/01-341-1, 492/02-341-1 

  عبد الرءوف , عبدالمتولي  .10100
 -. عبد الرءوف عبدالمتولي........... / اإلختصاص القضائي ] : نص مطبوع[التأدیبیة إختصاص المحاكم 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . ص 700 -. 2004, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 8118603977ك .م.د.ر

339/01-347-1 

  عبدالقادر، شرفي   .10101
جامعة یحي : المدیة  - . شرفي عبدالقادر] / مطبوعنص [سلطات القاضي الجزائي في إعمال قرینة البراءة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و67 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.64 - 65  

 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-05/01, M. 345-05/02 

  ھاجر عبدات،   .10102
كلیة . : الجزائر -. سھام ین تغري, ھاجر عبدات] / نص مطبوع[مراحل إعداد النص التشریعي في الجزائر 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 78 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 .???????????? :? . - ? :.70 - 73.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-353/01, M. 343-353/02 

  عبید احمیدة   .10103
. : المدیة -. عبید احمیدة] / نص مطبوع[األثار القانونیة المترتبة على إنضمام دولة فلسطین للمنظمات الدولیة 

  .سم 31×.سم 21; . إیض. : و 426 - . 2021/2020, )ةجامعة المدی(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 ???????????? :? .- ?: .388 - 413  

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د دكتوراه  -

T. 341-132/01, T. 341-132/02 

  مزھر جعفر , عبید  .10104
 -. مزھر جعفر عبید/ الجرائم الواقعة على األفراد : القسم الخاص] : طبوعنص م[شرح قانون الجزاء العماني 

  .سم 25; . إیض. : ص 320 -. 2006, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط
 9957161547ك .م.د.ر - . 320 - 313: ?  -? : ???????????? 

659/01-345-1, 659/02-345-1 

  رؤوف , عبید  .10105
) / ال یجوز النقض حیث ال یجوز اإلستئناف] : ( نص مطبوع[از اإلستئناف وجواز النقض الصلة بین جو

  .سم 24; . إیض. : ص 43 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  - . رؤوف عبید
 977156633ك .م.د.ر

752/01-347-1, 752/02-347-1 

  رؤوف , عبید  .10106
مكتبة : اإلسكندریة  -. 1.ط - . رؤوف عبید] / نص مطبوع[كأن لم تكن الطعن في الحكم بإعتبار المعارضة 

  .سم 24; . إیض. : ص 115 -. 2012, الوفاء القانونیة
 9771506579ك .م.د.ر

749/01-347-1, 749/02-347-1 

  رؤوف , عبید  .10107
 -. 1.ط -. رؤوف عبید/ ومایثیره من مشكالت في نطاق التقسیم الثالثي للجرائم ] : نص مطبوع[تكییف الواقعة 

  .سم 24; . إیض. : ص 255 - . 2012, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة 
 977156552ك .م.د.ر

795/01-345-1, 795/02-345-1 

  رؤوف , عبید  .10108
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. رؤوف عبید] / نص مطبوع[دعوى البالغ الكاذب في جوانبھا العملیة 



  .سم 24; . إیض. : ص 39 -. 2012, نونیةالقا
 977156617ك .م.د.ر

748/01-347-1, 748/02-347-1 

  رؤوف , عبید  .10109
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة  -. 1.ط -. رؤوف عبید] / نص مطبوع[مركز الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي 

  .سم 24; . إیض. : ص 124 -. 2012, القانونیة
 977156544ك .م.د.ر

785/01-345-1, 785/02-345-1 

  عبید، موفق علي   .10110
 -. 2014, دار الحامد: عمان  - . موفق علي عبید] / نص مطبوع[سریة التحقیقات الجزائیة و حقوق الدفاع 

  .سم24; . إیض. : ص268
 9789957328283ك .م.د.ر - .  264 - 251.: ?.?: ???????????? 

922/01-347-1, 922/02-347-1 

  عبید، دمحم كامل   .10111
دار الفكر العربي للطباعة والنشر : القاھرة  -. دمحم كامل عبید/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[استقالل القضاء 

  .سم 24; . إیض. : ص 859 -. 2012, والتوزیع
 9771027506ك .م.د.ر

1017/01-347-1, 1017/02-347-1 

  عبید، رؤوف   .10112
, مكتبة الوفاء القانونیة. : اإلسكندریة -. 1.ط - . رؤوف عبید] / نص مطبوع[اء الجنائي حق الدفاع أمام القض

  .سم 24; . إیض. : ص 215 -. 2012
 9771506595ك .م.د.ر

857/01-345-1, 857/02-345-1 

  لورنس دمحم , عبیدات  .10113
, دار الثقافة للنشر و التوزیع. : عمان - . 1.ط -. لورنس دمحم عبیدات] / نص مطبوع[إثبات المحرر اإللكتروني 

  .سم24; . إیض. : ص 272 -. 2005
 5074169957ك .م.د.ر -. 257-266: ? -?: ????????????  256- 177: ? - ?: ??????? 

41/01-343-1, 41/02-343-1 

  دمحم , عبیدات  .10114
. عقلة مبیضین دمحم أبو نصار, داتدمحم عبی/ القواعد والمراحل والتطبیقات ] : نص مطبوع[منھجیة البحث العلمي 

  .سم 24; إیض . : ص 251 -. 1999, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  - . 02.ط -
 ????????????: 

6/01-001.4-1, 6/02-001.4-1 

  ذوقان , عبیدات  .10115
 - . عبد الحقعبد الرحمن عدس كاید , ذوقان عبیدات/ مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ ] : نص مطبوع[البحث العلمي 



  .سم 24; . إیض. : ص 284 -. 2009, دار الفكر: عمان  -. 11.ط
 ???????????? :?- ? :.283- 284 

30/01-001.4-1, 30/02-001.4-1 

  یوسف دمحم , عبیدات  .10116
دار المسیرة للنشر : عمان  -. 1.ط -. یوسف دمحم عبیدات] / نص مطبوع[الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 360 -. 2011, التوزیعو
 9789957067564ك .م.د.ر

1100/01-346-1, 1100/02-346-1 

  دمحم , عبیدي  .10117
, ]ن.د: [المدیة  -. دمحم عبیدي] / نص مطبوع[التدخل اإلنساني بین سیادة الدولة و اإللتزام باحترام حقوق اإلنسان 

  .سم21×سم30; . و 174 - . 2009/2010
??? ?????????.  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعةالدكتور یحي فارس: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-10/05, T. 341-10/01 

  عبیدي، دمحم   .10118
األمن  -انتھاك حقوق اإلنسان ] : نص مطبوع[التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة من الجدل الى التوافق 

 - . 1.ط -. دمحم عبیدي... / حظر استعمال القوة او -عدم التدخل  -السیادة  -ل حق أو واجب التدخ - اإلنساني 
  .سم 24; . ص 201 -. 2010, منشورات الحیاة الصحافة: الجزائر 

 9789947935699ك .م.د.ر - . 198 - 189.: ? -. ?: ????????????

1-341-1249/01 

  عبیر ، بن زاید   .10119
: المدیة  -. بن زاید عبیر] / نص مطبوع[رائم الحرب أثناء الثورة التحریریة مسؤولیة الدولة الفرنسیة عن ج

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 86 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .75 - 81  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

MA 341-97/01, MA 341-97/02 

  غبیش ، جمیلة   .10120
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. جمیلة غبیش; نعیمة بواھي] / نص مطبوع[شفافیة الممارسة التجاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 125 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 ???????????? :? .- ?: . 112 - 121  

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-90/01, M. 658-90/02 

  عبیكشي، عثمان   .10121
نص [المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  04/11اآللیات القانونیة للترقیة العقاریة في ظل القانون 

  .سم 21×.سم30; . و 124 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  - . عثمان عبیكشي] / بوعمط
????????????:  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحى فارس : القانون العقاري : ل م د  -لیسانس



M. 346-166/01, M. 346-166/02 

  السید , عتیق  .10122
دار : القاھرة  -. السید عتیق/ دراسة جنائیة مقارنة ] : نص مطبوع[لخاصة الحمایة القانونیة لذوي اإلحتیاجات ا

  .سم24; . إیض. : ص 240 -. 2005, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 6374704977ك .م.د.ر - . 225-236: ?- ?: ???????????? .

176/01-341-1, 176/02-341-1 

  عبر، رشا خلیل   .10123
, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . رشا خلیل عبر] / نص مطبوع[اناتھا حریة الصحافة تنظیمھا و ضم

  .سم 24; . إیض. : ص 239 -. 2014
 9786144015698ك .م.د.ر - . 233 - 221: ?  -? : ????????????

196/01-344-1, 196/02-344-1 

  عبروس ، دمحم أمین   .10124
كلیة . : المدیة -. دمحم أمین عبروس; عبد القادر خذریة] / نص مطبوع[تحدیات عصرنة اإلدارة الجزائریة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 85 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .74 - 81  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-419/01, M. 343-419/02 

  عبري ، فریدة   .10125
كلیة الحقوق والعلوم . : المدیة -. فریدة عبري] / نص مطبوع[الجریمة اإلرھابیة وفقا ألحكام التشریع الجزائري 

  .سم 31× . سم 21; . إیض. : و 118 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(السیاسیة 
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ن الجنائي القانو: ل م د  -ماستر

M. 345-141/01, M. 345-141/02 

  عتصامنیة، أیوب   .10126
جامعة . : المدیة -. أیوب عتصامنیة; أعمر بالل قویدر; مصطفى بلحجر] / نص مطبوع[نظام الجنسیة الجزئریة 

  .سم 21× .سم 30; . و 53 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-44/01 

  عدنان ، خان   .10127
جامعة الدكتور . : المدیة  -. خان عدنان; بلحاج دمحم علي] / نص مطبوع. [فكرة التعویض في القانون اإلداري

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 67 - . 2015/014, ).كلیة الحقوق(رس یحي فا
 2015/014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-151/01, M. 343-151/02 

  عدنان الوقفي ، آالء   .10128
 Criminal protection to the= دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لضحایا العنف األسري 

victims of family violence  /ص552 - . 2013, دار الثقافة: عمان  -. 01.ط - . آالء عدنان الوقفي : .



  .سم25; . إیض
 97899571690084ك .م.د.ر - .  552 - 531.: ? -. ?: ???????????? 

874/01-345-1, 874/02-345-1 

  غیالن العبودي، عثمان سلمان   .10129
عثمان سلمان غیالن ] / نص مطبوع[یة في الكشف عن المخالفات المالیة و اإلداریة مھارات المراجعة القانون

  .سم 24; . إیض. : ص 271 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. العبودي
???????????? :?.- ? :.251-259 . 

577/01-342-1, 577/02-342-1 

  غیالن العبودي، عثمان سلمان   .10130
دراسة مقارنة في اإلطار الفلسفي ألخالقیات الوظیفة العامة وسلوكیاتھا ] : نص مطبوع[وظیفة العامة أخالقیات ال

; . إیض. : ص 463 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -. عثمان سلمان غیالن العبودي/ 
  .سم 24

 9786144015612ك .م.د.ر - . 440 - 411.:? -. ?: ????????????

573/01-342-1, 573/02-342-1 

  خیر , عدنان  .10131
: طرابلس  -. خیر عدنان/ اإلفالس و الصلح اإلحتیاطي  - األوراق التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري 

  .سم24; مجلد . : ص351 -. 2003, المؤسسة الحدیثة للكتاب
 ???????????? :?. ? :.335 - 336 

759/01-346-1, 759/02-346-1 

  عیالن، نوال   .10132
صبرینة , نوال عیالن] / نص مطبوع[سلطات الضبط اإلداري المحلي في مجال حمایة األھداف الحدیثة 

× . سم 21; . و 86 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. سوداني
  .قرص مضغوط. + سم 31

.???????????? :? . - ? :.72 - 80.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-349/01, M. 343-349/02 

  عدمان، كنزة   .10133
كلیة الحقوق والعلوم : الجزائر  -. كنزة عدمان] / نص مطبوع[أحكام وقف الملكیة الفكریة في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 74 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
???????????? :? .-? :.63 - 69.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ماستر 

M. 346-508/01, M. 346-508/02 

  عبد القادر , عدو  .10134
 -. 2010, دار ھومة: الجزائر  - . عبد القادر عدو/ القسم العام ] : نص مطبوع[ئري مبادئ قانون العقوبات الجزا

  .سم 24; . إیض. : ص 428
 9789961654743ك .م.د.ر

759/01-345-1, 759/02-345-1 



  عیوش ، نور الدین   .10135
الجزائر  - المدیة  -. نور الدین عیوش; أحمد بوجطو] / نص مطبوع[حق تقریر المصیر وإستعمال القوة المسلحة 

. + سم 31× سم  21; . إیض. : و 69 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .62 - 65  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون دولي : ل م د  -ماستر

M. 341-199/01 

  عدلي ، عصمت   .10136
. : ص 320 -). ت .د( , )ن .د). : ( م .د(  -. عصمت عدلي] / نص مطبوع. [الجریمة والسلوك اإلنحرافي

 .سم 24; . إیض

847/01-345-1, 847/02-345-1 

  خالد , عدلي أمیر  .10137
المستحدث من احكام محكمة قواعد و أحكام في ضوء قانون التجارة الجدید و ] : نص مطبوع. [عقد النقل البري

دار الجامعة . : القاھرة -. خالد عدلي أمیر... / القواعد القانونیة الخاصة بالنقل البري -النقض و الدستوریة العلیا 
  .سم24; . إیض. : ص 191 -. 2006, الجدیدة

 3202328977ك .م.د.ر

67/01-344-1 

  عدلي أمیر، خالد   .10138
في ضوء قانون األحوال الشخصیة ] : نص مطبوع. [إشھاد الوراثة وتوزیع التركاتأحكام وإجراء التقاضي في 

. إیض. : ص210 - . 2001, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . خالد عدلي أمیر....... / 2000لسنة  1الجدید رقم 
  ).المكتبة القانونیة( -. سم24; 

 ???????????? :? : .203 

152/01-346-1, 152/02-346-1 

  عدلي أمیر، خالد   .10139
دار . : اإلسكندریة - . خالد عدلي أمیر] / نص مطبوع[اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقھ اإلسالمي 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 312 -. 1999, المطبوعات الجامعیة
 ???????????? :? .- ? : .285 - 305 

113/01-346-1, 113/02-346-1 

  عدلي أمیر، خالد   .10140
] نص مطبوع......... [الجامع في اإلرشادات العملیة في إجراءات المرافعات و اإلثبات في كافة الدعاوى المدنیة 

الكتب ( - . سم24; غالف ملون . : ص 742 - . 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . خالد عدلي أمیر/ 
  ).القانونیة

 7958903977ك .م.د.ر -. 727:  ? -? : ???????????? 

340/01-347-1, 340/02-347-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10141
في ضوء قانون التجارة البحریة الجدید و المستحدث من أحكام النقض و ] : نص مطبوع. [عقد النقل البحري

 442 -. 2007, ات الجامعیةدار المطبوع. : اإلسكندریة -. أمیر خالد عدلى... / القواعد القانونیة  -أراء الفقھ 



  .سم 24; . إیض. : ص
 ???????????? :?-? :433 

111/01-343-1, 111/02-343-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10142
في ضوء أحكام قانون التجارة البحریة الجدید و ] : نص مطبوع. [أحكام دعوى مسؤولیة الناقل البحري في ضوء

. إیض. : ص 450 - . 2000, منشأة المعارف. : اإلسكندریة - . د عدلىأمیر خال... / المستحدث من أحكام النقض 
  ).الكتب القانونیة( -. سم24; 

 4079003977ك .م.د.ر -. 441: ? -?: ???????????? 

36/01-343-1, 36/02-343-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10143
ني و المعاھدات و البروتوكوالت قواعد و أحكام في ضوء قانون الطیران المد] : نص مطبوع. [عقد النقل الجوي

دار الجامعة . : اإلسكندریة - . أمیر خالد عدلى. / الدولیة و المستحدث من أحكام محكمة النقض و الدستوریة العلیا
  .سم24; . إیض. : ص 243 -. 2006, الجدیدة

 9773282015ك .م.د.ر -. 235: ?-?: ???????????? 

90/01-343-1, 90/02-343-1 

  أمیر خالد , لىعد  .10144
] : نص مطبوع..... [ 174/1997أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة في ضوء التعدیالت الجدیدة المضافة بالقانون 

: اإلسكندریة  - . أمیر خالد عدلى.... / المستحدث في إجراءات االستدالل و تحقیقات النیابة : و یشتمل على األتي 
  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 584 - . 2000, الجامعة الجدیدة للنشر

 ???????????? :? :.569 . 

107/01-347-1, 107/02-347-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10145
االرشادات العملیة في الدعاوي المدنیة في ضوء مالحظات التفتیش القضائي والمستحدث من القوانین وأحكام 

یشتمل على دعاوي عقود البیع و صحة عقد البیع و و ] : نص مطبوع[النقض والمحكمة الدستوریة 
 - . سم 24; . إیض. : ص 1048 -). ت.د(, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . أمیر خالد عدلى........... / التوقیع

  ).الكتب القانونیة(
 ???????????? :? .- ? :.1029- 1030 . 

11/01-347-1, 11/02-347-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10146
... 1999 - 17شرة الدعوى المدنیة في ضوء التعدیل المستحدث في قانون المرافعات واإلثبات بقانون رقم مبا

 - . أمیر خالد عدلى.... / اإلثبات . ویشتمل على أحكام قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ] : نص مطبوع[
  .مس 24; . إیض. : ص  549 -. 2000, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

 3695160977ك .م.د.ر - .  536 - 535.: ? -. ?: ???????????? 

12/01-347-1, 12/02-347-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10147
مالحظات التفتیش القضائي ] : نص مطبوع[الجامع في اإلرشادات العملیة في الدعاوي المدنیة في ضوء 

 - . أمیر خالد عدلى/ محكمة الدستوریة العلیا والمستحدث من القوانین في كافة الدعاوي وأحكام النقض و ال



  ).الكتب القانونیة( - . سم24; غالف ملون . : ص 1316 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة 
 958203977×ك .م.د.ر - . 1294 - 1292: ?  -? : ???????????? 

342/01-347-1, 342/02-347-1 

  أمیر خالد , عدلى  .10148
العملیة إلجراءات الدعاوى الجنائیة في ضوء التعدیالت الحدیثة المضافة بالقانون  الجامع في اإلرشادات

مرحلة اإلستدالل و التحقیق  -مباشرة إجراءات الدعوى الجنائیة : و یشتمل على] : نص مطبوع............. [
الكتب ( - . سم24; . إیض. : ص 784 -. 2005, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. أمیر خالد عدلى....... / 
  ).القانونیة

 9770396065ك .م.د.ر

27/01-347-1, 27/02-347-1 

  خلیل , عدلي  .10149
یتضمن الكتاب شرحا وافیا ألركان جریمة البالغ الكاذب ] : نص مطبوع[البالغ الكاذب والتعویض عنھ 

إثبات ھذه الدعوى،  -خصوص وعقوبتھا وأھم المسائل اإلجرائیة التي تثیرھا دعوى البالغ الكاذب وعلى وجھ ال
دار الكتب : اإلسكندریة  - . خلیل عدلي... / وأثر دعوى الواقعة المبلغ عنھا والحكم فیھا على دعوى البالغ الكاذب

  .سم 24; . إیض. : ص 272 -. 1999, القانونیة
 9775237424ك .م.د.ر

40/01-345-1, 40/02-345-1 

  خلیل , عدلي  .10150
سواء (یتضمن شرحا مستفیضا لجریمة خیانة األمانة ] : نص مطبوع[والجرائم الملحقة بھا  جریمة خیانة األمانة

خلیل )... / كانت في صورة عقد ودیعة أو إیجار أو عاریة إستعمال أو رھن وكالة أو مقاولة أو خدمات مجانیة
  .سم 24; . إیض. : ص 536 - . 2000, دار الكتب القانونیة: القاھرة  - . عدلي

 9775237637ك .م.د.ر

43/01-345-1, 43/02-345-1 

  خلیل , عدلي  .10151
یشمل أركان تلك الجرائم، وعقوبتھا، وتسبیب ] : نص مطبوع[جرائم القتل واإلصابة الخطأ والتعویض عنھا 

الجنائیة األحكام فیھا، والتعویض عنھا أمام القضاء المدني أو الجنائي أو بطریق اإلدعاء المباشر حجیة األحكام 
  .سم 24; . إیض. : ص 726 -. 2000, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. خلیل عدلي... / والمدنیة

 225237977×ك .م.د.ر

51/01-345-1, 51/02-345-1 

  خلیل , عدلي  .10152
اإلعتراف في تحقیق إداري أو  - تعریف المتھم و اإلعتراف ] : نص مطبوع[إعتراف المتھم فقھا و قضاءا 

شروط صحة  - إعتراف المتھم في تسجیل صوتي أو محادثة تلیفونیة  - حقیقات الشرطة أو النیابة او بالجلسة ت
  .سم 24; . إیض. : ص 415 -. 2004, دار الكتب القانونیة. : مصر -. خلیل عدلي... / اإلعتراف

 9770406716ك .م.د.ر - . 396 - 395.: ? -? : ???????????? 

252/01-345-1, 252/02-345-1 

  خلیل , عدلي  .10153
األعذار القانونیة المخففة - الدفع بتوافر الدفاع الشرعي ] : نص مطبوع[الدفوع الجوھریة في المواد الجنائیة 

 .سم24; . إیض. : ص 902 -. 2000, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. خلیل عدلي........ / للعقوبة



66/01-347-1, 66/02-347-1 

  خلیل , دليع  .10154
 - . خلیل عدلي... / معلقا علیھا بمواد القانون وآراء الفقھاء] : نص مطبوع[الصیغ القانونیة في المواد الجنائیة 

  .سم24; مجلد . : ص 674 -. 2000, دار الكتب القانونیة: مصر 
 9625237977ك .م.د.ر

779/01-347-1, 779/02-347-1 

  عصمت , عدلى  .10155
بھاء الدین ; طارق إبراھیم الدسوقي, عصمت عدلى] / نص مطبوع[التشریع و التطبیق  حقوق اإلنسان بین

 .سم 24; . إیض. : ص 591 - . 2008, دار الجامعة: اإلسكندریة  - . إبراھیم

390/01-341-1, 390/02-341-1 

  عصمت , عدلى  .10156
دار . : اإلسكندریة -. عصمت عدلى] / نص مطبوع. [الجریمة وقضایا السلوك اإلنحرافي بین الفھم والتحلیل

  .سم 25; . إیض. : ص459 - . 2009, الجامعة الجدیدة للنشر
 9773285472ك .م.د.ر - . 449 - 427.: ? -? : ????????????

164/01-345-1 

  دمحم عبد العزیز , عجمیة  .10157
 -. 1977, جامعات المصریةدار ال: اإلسكندریة  - . دمحم عبد العزیز عجمیة] / نص مطبوع[اإلقتصاد الدولي 

 .سم24; . إیض. : ص271

23/01-341-1, 23/02-341-1 

  دمحم عبد العزیز , عجمید  .10158
 -. ت- د, الدار الجامعیة: بیروت  - . دمحم عبد العزیز عجمید] / نص مطبوع[النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادیة 

 .سم24; . ص602

1-341-1216/01 

  عیاد ،توفیق   .10159
, ]ن.د. : [المدیة -. توفیق عیاد] / نص مطبوع. [كسب ملكیة العقار الفالحي عن طریق إستصالح األراضي

  .سم 21×سم 30; . و 70 - . 2012/2011
???????????? .???????.  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-186/01 

  یاد الملیجي، دمحم سامي ع  .10160
دار المعتز للنشر : األردن  - . 1.ط - . دمحم سامي عیاد الملیجي] / نص مطبوع[التقنیات الحدیثة بالمكتبات 

  .سم 25; . إیض. : ص 343 -. 2015, والتوزیع
 9789957600457ك .م.د.ر - . 339-343.: ? -.?: ????????????

102/01-020-1, 102/02-020-1 



  دمحم علي السالم , اد الحلبيعی  .10161
: عمان  - . دمحم علي السالم عیاد الحلبي] / نص مطبوع[مبدأ المساواة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص190 -. 2002, الدار العلمیة للنشر و التوزیع

406/01-346-1 

   دمحم علي السالم, عیاد الحلبي  .10162
. دمحم علي السالم عیاد الحلبي] / نص مطبوع. [الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة في الشریعة اإلسالمیة

  .سم 24; . إیض. : ص 343 -. 2008, مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع. : عمان - . 01.ط -
 9789957331603ك .م.د.ر - . 434 - 428.: ? ? : ????????????

125/01-344-1, 125/02-344-1 

  دمحم علي سالم , عیاد الحلبي  .10163
دعوى الحق العام، ودعوى : الجزء األول] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

مكتبة دار الثقافة للنشر : عمان  -. دمحم علي سالم عیاد الحلبي/ الحق الشخصي ومرحلة التحري واإلستدالل 
  .سم 24; . إیض. : ص 545 -. 1996, والتوزیع

???????????? : ?- ? :.515 - 520 

50.1/01-345-1, 50.1/02-345-1 

  دمحم علي سالم , عیاد الحلبي  .10164
التحقیق اإلبتدائي ، قواعد : االجزء الثاني] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - .  علي سالم عیاد الحلبيدمحم/ اإلختصاص، قواعد اإلثبات، البطالن 
 .سم 24; . إیض. : ص 439 -. 1996

50.2/01-345-1, 50.2/02-345-1 

  دمحم علي سالم , عیاد الحلبي  .10165
في  المحاكمات وطرق الطعن: الجزء الثالث] : نص مطبوع[الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

; . إیض. : ص 471 -. 1996, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  - . دمحم علي سالم عیاد الحلبي/ األحكام 
 .سم 24

50.3/01-345-1, 50.3/02-345-1 

  عیاد توفیق   .10166
: لمدیة ا -. عیاد توفیق; مسعود فرج] / نص مطبوع[التحقیق العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة 

  .سم 21×سم 30; . و 88 -. 2009/2010, ]ن.د[
????? ????????????  

 2009/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-20/01 

  أحمد , عیاد  .10167
 -. 2006, الجامعیةدیوان المطبوعات : الجزائر  - . أحمد عیاد] / نص مطبوع[مدخل لمنھجیة البحث اإلجتماعي 

  .سم 24; . إیض. : ص 157
 9961010167ك .م.د.ر - . 153 -149.: ?  -? : ???????????? 

84/01-001.4-1, 84/02-001.4-1 



  القاضي طالل , عجاج  .10168
" / دراسة مقارنة ] : " نص مطبوع[مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع في القانون المدني اللبناني و األردني 

  .سم24; مجلد . : ص 146 -. 2003, م ح ك: بیروت  -. اضي طالل عجاجالق
 ???????????? :?- ? :137-141 

495/01-347-1, 495/02-347-1 

  سامي علي حامد , عیاد  .10169
دار . : القاھرة -. سامي علي حامد عیاد] / نص مطبوع[إستخدام تكنولوجیا المعلومات في مكافحة اإلرھاب 

  .سم 24; . ص 501 -. 2007, الجامعيالفكر 
 9773790255ك .م.د.ر -. 497 - 396.: ? -? : ?????. 395 - 392.: ? -? : ????????????

184/01-345-1, 184/02-345-1 

  عبد العزیز , عیاد  .10170
عبد ] / نص مطبوع[تبییض األموال والقوانین و اإلجراءات المتعلقة بالوقایة منھا و مكافحتھا في الجزائر 

  .سم24; . ص 152 -. 2007, دار الخلدونیة: الجزائر  -. العزیز عیاد
 7197529961978ك .م.د.ر

468/01-347-1, 468/02-347-1 

  عیاد، ھجیرة   .10171
جامعة . : المدیة -. ھجیرة عیاد; موسى عمي; فاتح بغدادي] / نص مطبوع[حمایة األقلیات في القانون الدولي 

  .قرص مضغوط. + سم21×.سم 30; . و 76 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-21/01 

  عیاش ، محسن   .10172
جامعة یحي : المدیة  - .محسن عیاش] / نص مطبوع[منظمة الیونیسكو ودورھا في صون الممتلكات الثقافیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 73 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? : .68 - 71  

 2016/2015. : المدیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-93/01, M. 341-93/02 

  نزیھة لكحل , عیاط  .10173
غالف . : ص  55 -). دت(, دار بو سالمة: تونس  -. نزیھة لكحل عیاط] / نص مطبوع[القاصر في القانون 

 .سم24; ملون 

670/01-346-1, 670/02-346-1 

  غیاطو صلیحة   .10174
نادیة ] / نص مطبوع. [تنازع االختصاص بین القضاء العادي و القضاء اإلداري في المنازعات العقاریة

  .سم 21×سم 30; . و 59 - . 2011/2010, ]ن.د. : [المدیة -. اطو صلیحةغی; عویسي
???????????  

 2011/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-83/01, M. 346-83/02 



  عیاشي، جمال   .10175
, -1-جامعة الجزائر: الجزائر  - . اشيجمال عی] / نص مطبوع[تداخل آثار عقود التبرع و المواریث 

  .سم 31; . و 476 - . 2014/2013
?????? :????? ?????  
 2014/2013:  -1-جامعة الجزائر: القانون المدني : دكتوراه 

T. 346-17/01 

  الجیاللي , عجة  .10176
] / نص مطبوع[ أزمة العقار الفالحي و مقترحات تسویتھا من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام

 .سم24; . ص319 -. 2005, دار الخلدونیة: الجزائر  - . الجیاللي عجة

415/01-346-1, 415/02-346-1 

  عجة، الجیاللي   .10177
دراسة مقارنة لتشریعات الجزائر، تونس، المغرب، ] : نص مطبوع[حقوق الملكیة الفكریة والحقوق المجاورة 

الجیاللي / الجزء الخامس : دراسة مقارنة: مریكي واإلتفاقیات الدولیة مصر، االردن والتشریع الفرنسي، األ
موسوعة حقوق ( -. سم 24; . إیض. : ص 375 - . 2015, مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة: لبنان  -. 1.ط -. عجة

  ).الملكیة الفكریة
 9786144361184ك .م.د.ر - . 358 - 355.: ? -. ?: ????????????

1420/01-346-1, 1420/02-346-1 

  عجة،الجیاللي   .10178
 Crisises= أزمة حق أم أزمة قانون أم أزمة وصول إلى المعرفة ] : نص مطبوع[أزمات حقوق الملكیة الفكریة 

of intellectuel property:crisis of right or crisis of law or crisis of access to knowledge 
A2K  /سم 24; . إیض. : ص 359 - . 2012, دار الخلدونیة: الجزائر  - . الجیاللي عجة.  

 9789961524213ك .م.د.ر -. 355-359..?-.?: ????????????

1515/01-346-1, 1515/02-346-1 

  زیاد , عیتاني  .10179
: بیروت  -. 01.ط -. يزیاد عیتان] / نص مطبوع[المحكمة الجنائیة الدولیة و تطورالقانون الدولي الجنائي 

  .سم 25; . إیض. : ص 632 -. 2009, منشورات الحلبي الحقوقیة
ك .م.د.ر -.  621 -  609.: ?  -. ?: ???????????? .  608 - 511.: ?  -. ?: ??????? 

9789953524115 

511/01-341-1, 511/02-341-1 

  دمحم فتحي , عید  .10180
. : ص 268 -. 2005, جامعة نایف: الریاض  -. 1. ط -.  فتحي عیددمحم] / نص مطبوع[اإلرھاب و المخدرات 

  ).377; مركز الدراسات والبحوث : جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ( -. سم24; . إیض
 9960968766ك .م.د.ر -. 241-267: ? -?: ???????  231-237: ? -?: ????????????

414/01-341-1, 414/02-341-1 

  عادل عبد الفضیل , عید  .10181
. 01.ط - . عادل عبد الفضیل عید] / نص مطبوع[قوانین اإلقتصاد اإلسالمي في المجتمعات العربیة واإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 739 -. 2008, دار الفكرالجامعي: اإلسكندریة  -
 9773790649ك .م.د.ر -. 738 - 735.:? ? : ????????????



936/01-346-1, 936/02-346-1 

  طارق كاظم , عجیل  .10182
 -. طارق كاظم عجیل/ دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ الغربي واإلسالمي ] : نص مطبوع[الوسیط في عقد البیع 

  .سم 24; . إیض. : ص 327 -. 2010, دار الحامد: عمان  -. 01.ط
 9789957324544ك .م.د.ر -. 326 - 311.:? ? : ????????????

995.1/01-346-1, 995.1/02-346-1 

  طارق كاظم , عجیل  .10183
 -. 1.ط -. طارق كاظم عجیل/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[نظریة الخالفة الخاصة في التصرفات القانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 256 - . 2010, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957324551ك .م.د.ر - . 255 - 239: ?  -? : ???????????? 

666/01-347-1, 666/02-347-1 

  عجیل، طارق   .10184
الجزء ) دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ الغربي واإلسالمي] : (نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني 

  .سم 24; . إیض. : ص 660 - . 2013, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. طارق عجیل/ آثار العقد :الثاني
 9786144360491ك .م.د.ر - . 648 - 597 .:?. ?: ????????????

1273.2/01-346-1, 1273.2/02-346-1 

  عجیل، طارق كاظم   .10185
) دراسة معمقة ومقارنة بالفقھ الغربي واإلسالمي] : (نص مطبوع[المطول في شرح القانون المدني في عقد البیع 

منشورات زین : بیروت  -. ق كاظم عجیلطار/ إلتزامات المشتري مع صور خاصة من عقد البیع : الجزء الثالث
  .سم 24; . إیض. : ص 367 -. 2013, الحقوقیة

 9786144360507ك .م.د.ر - . 356 - 327.: ? - . ????????????, ?

1273.3/01-346-1, 1273.3/02-346-1 

  عیدي، أمین   .10186
. أمین عیدي; حمزة سحمادي; باصورإسالم ] / نص مطبوع[عقد البیع بناء على التصامیم في التشریع الجزائري 

  .2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -
???????????:  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-274/01 

  عجرود ، وفاء   .10187
دار حامد للنشر . : األردن -. 1.ط - . وفاء عجرود] / وعنص مطب. [اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي

  .سم 24; . إیض. : ص 230 -. 2014, والتوزیع
 9789957327736ك .م.د.ر - . 192 - 191: ?  - ? : ???????  190 - 173: ?  -? : ???????????? 

1317/01-346-1, 1317/02-346-1 

  عجرود أمینة ، فاطمة الزھراء   .10188
المدیة  - . فاطمة الزھراء یوسف, فاطمة الزھراء عجرود أمینة] / نص مطبوع[ائم األسریة خصوصیة الجر

; . إیض. : و76 - . 2021-2022, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21



????????????:? .- ?:70-73  
 2021-2022) : جامعة یحي فارس( لحقوق والعلوم السیاسیة كلیة ا: القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-270/01 

  عجروش، أسامة إسماعیل   .10189
منشورات زین : بیروت  -. 2.ط - . وسیم حسن وھبة, أسامة إسماعیل عجروش] / نص مطبوع[قانون العقوبات 

 .سم 24; . إیض. : ص 266 -. 2011, الحقوقیة

986/01-345-1, 986/02-345-1 

  دمحم سعید , عدرة  .10190
 - . دمحم سعید عدرة] / نص مطبوع[دعوى النفوس و دعوى الجنسیة أمام القضاء العدلي و القضاء اإلداري 

  .سم 24; مجلد . : ص 795 - . 2007, المؤسسة الحدیثة للكتاب: بیروت 
???????????? : ?.?:841 - 843 

386/01-347-1, 386/02-347-1 

  عبد القادر عیساوي،   .10191
. عبد القادر عیساوي] / نص مطبوع[اإلشكاالت القانونیة المتعلقة بنظام الشھر العیني الجزائري وطرق تسویتھا 

  .سم 22× . سم 30; . و 409 -. 2018, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة) : الجزائر(المدیة  -
???????????? :? .- ? :.375 - 393.  

 2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : دكتوراه ل م د  -

T. 346-50/01, T. 346-50/02 

  عیساني ، حسین   .10192
. : الجزائر -. حسین عیساني] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة لضمان تحصیل دیون البنوك والمؤسسات المالیة 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 84 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس(  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .74 - 79  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-71/01 

  عیساني، حبیبة   .10193
 -. إیمان محمودي, حبیبة عیساني] / نص مطبوع[ 2016ریة في ظل التعدیل الدستوري آلیة الدفع بعدم الدستو

. + سم 31× . سم 21; . و 49 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر 
  .قرص مضغوط

 .???????????? :? . - ? : .43 - 45.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( قوق والعلوم السیاسیة كلیة الح: إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-379/01, M. 343-379/02 

  جمال دمحم , غیطاس  .10194
نھضة مصر للطباعة : مصر  -. 1.ط -. جمال دمحم غیطاس] / نص مطبوع[عنف المعلومات في مصر والعالم 

  .25; . إیض. : ص 261 -. 2009, والنشر والتوزیع
 9771442945ك .م.د.ر

693/01-345-1 



  عیسى المزوري ، حبیب إدریس   .10195
اإلسكندریة  -. حبیب إدریس عیسى المزوري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تصرفات المریض مرض الموت 

  .سم 25; . إیض. : ص 198 -. 2015, دار الفكر الجامعي: 
 9789773792591ك .م.د.ر - . 196 - 183. : ? -. ?: ???????????? 

244/01-344-1, 244/02-344-1 

  عیسى الحیالي ، سعد عبد الوھاب   .10196
: اإلسكندریة  - . 01.ط - . سعد عبد الوھاب عیسى الحیالي) / دراسة مقارنة ] : (نص مطبوع[موانع المیراث 

  .سم25; . إیض. : ص202 -. 2016, المكتب الجامعي الحدیث
 9789774385336ك .م.د.ر - . 194 - 169.: ? -. ?: ???????????? 

1531/01-346-1, 1531/02-346-1 

  عیسى خالد عدلي أمیر، أمیرة   .10197
. اإلسكندریة -. أمیرة عیسى خالد عدلي أمیر] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة 

  .سم 24; . إیض. : ص 437 -. 2005, دار الفكر الجامعي: 
???????????? : ?- ? :.395 - 423. 

227/01-345-1, 227/02-345-1 

  عیسى دیلمي، صلیحة   .10198
كلیة الحقوق : الجزائر  - . صلیحة عیسى دیلمي] / نص مطبوع[النظام القانوني للقضاء العسكري في الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . و 96 -. 2019/2018, )جامعة المدیة(والعلوم السیاسیة 
 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق و العلوم الساسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-109/01, M. 345-109/02 

  عیسى عبد القادر ، لطرش علي   .10199
ي لطرش عل/ آفاق وتحدیات بین التشریعات العربیة والدولیة ] : نص مطبوع[حمایة البیئة والتنمیة المستدامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 227 -. 2016, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  - . 1.ط - . عیسى عبد القادر
 9789773793361ك .م.د.ر -. 218 -  211. : ? -. ?: ????????????  210- 179. : ? -. ?: ??????? 

230/01-343-1, 230/02-343-1 

  إبراھیم سلیمان , عیسى  .10200
دار . : القاھرة -. إبراھیم سلیمان عیسى. / المشكلة والحل -أھم القضایا العصر ] : طبوعنص م. [تلوث البیئة 

  .سم 24; . إیض. : ص 138 -. 2002, الكتاب الحدیث
???????????? : ?- ? :133 - 135. 

144/01-344-1 

  أحمد , عیسى  .10201
منشورات : بیروت  - . 1.ط -. د عیسىأحم) / دراسة مقارنة] : ( نص مطبوع[مسؤولیة المستشفیات الحكومیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 168 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 1904869953978ك .م.د.ر -. 161-164: ? -?: ???????????? 

893/01-346-1, 893/02-346-1 



  ریاض , عیسى  .10202
دیوان : الجزائر  -. ض عیسىریا] / نص مطبوع[النظام القانوني للمؤسسات اإلقتصادیة اإلشتراكیة في الجزائر 

  ).القانون والمجتمع( - . سم24; . إیض. : ص 128 -. 1987, المطبوعات الجامعیة
. ???????????? :? . - ? :.121 - 125. 

100/01-342-1, 100/02-342-1 

  عیسى، إبراھیم   .10203
سة في دور الزكاة في تنمیة درا] : نص مطبوع[التأمین والضمان اإلجتماعي و اإلستثمار والبیئة المستدامة 

  .سم 24; . إیض. : ص 245 -. 2010, دار الكتاب الحدیث: القاھرة  -. إبراھیم عیسى/ المجتمع 
 977350266ك .م.د.ر - . 241 - 235.: ?-. ?: ????????????

192/01-344-1, 192/02-344-1 

  عروة، نجاة   .10204
, دحلب للنشر والتوزیع] : م.د[ -. نجاة عروة] / نص مطبوع[من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر 

  .سم 25; . إیض. : ص 162 -. 2011
  9789961612545ك .م.د.ر -. 3 - 1: ?  -? : ???????????? 

 ISBN 9789961612545, 2011, من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر: في 

70/01-340/P 

  عروسي ، دمحم   .10205
: الجزائر  -. دمحم عروسي; منصور سایح] / نص مطبوع[حمایة األمالك الوقفیة في التشریع الجزائري آلیات 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 59 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .57 - 59  
 2018/2017) : جامعة المدیة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة :  القانون العقاري: ل م د  -ماستر

M. 346-529/01, M. 346-529/02 

  . عروسي، أمینة  .10206
جامعة الدكتور : المدیة  - . عروسي. أمینة] / نص مطبوع. [اإللتصاق كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة

  .قرص مضغوط. + سم 21× .سم 31; . و 67 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(یحي فارس
????????????.  

 2013/2012: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-237/01, M. 346-237/02 

  عرمیط الدلیمي، جالل حماد   .10207
: دراسة مقارنة] : نص مطبوع[ضمانات المتھم في إجراءات التحقیق اإلبتدائي المقیدة لحریتھ والماسة بشخصھ 

. جالل حماد عرمیط الدلیمي.... /  - طبیعة التحقیق اإلبتدائي ونطاقھ القانوني  - قیق اإلبتدائي وضماناتھ ماھیة التح
  .سم 24; . إیض. : ص 344 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  - . 1.ط -

 9786144016251ك .م.د.ر - . 341 - 319.: ? -. ?: ????????????

1036/01-345-1, 1036/02-345-1 

  عراب ھریش ، دلیلة   .10208
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر - المدیة  -. دلیلة عراب ھریش] / نص مطبوع[تنفیذ عقود التجارة الدولیة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 83 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 



 ???????????? :? .- ? : .78 - 80  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : د  ل م -ماستر

M. 658-157/01 

  عراب، سمیة   .10209
كلیة . : المدیة - . سمیة عراب] / نص مطبوع[انتقال الملكیة العقاریة عن طریق المبادلة في القانون الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 70 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? :.62 - 67.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-538/01, M. 346-538/02 

  عراب، سعاد   .10210
سعاد ] / نص مطبوع[ 03 - 06لعامة والتكییف القانوني في ظل األمر طبیعة عالقة الموظف العام بالوظیفة ا

  .سم21×.سم30; . و 46 -. 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. عراب
????????????  

 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس : القانون العقاري : لیسانس 

M. 346-146/01, M. 346-146/02 

  ة غرابلي، خدیج  .10211
جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  -. خدیجة غرابلي] / نص مطبوع[حقوق المالك إتجاه اإلدارة نازعة الملكیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 31; . و 63 - . 2013/2012, ).كلیة الحقوق(
????????????  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون العقاري . : لیسانس

M. 346-330/01 

  غرابة ، عائشة   .10212
. المدیة -. عائشة غرابة; أحمد كالش] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لعملیة التخطیط في تسییر الموارد البشریة 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 88 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : د  ل م -ماستر

M. 343-399/01, M. 343-399/02 

  غرابة، نذیر   .10213
كلیة : الجزائر  -. دمحم قدوش, نذیر غرابة] / نص مطبوع[الضمانات الممنوحة للمستثمر وفق التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 75 - . 2019/2018, )عة یحي فارسجام( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? : .65 - 71.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-575/01, M. 346-575/02 

  غرابة، حكیمة   .10214
رشیدة , حكیمة غرابة] / نص مطبوع[ا على أموال القاصر في ظل قانون األسرة الجزائري سلطة الولي وآثارھ

 21× . سم 30; . و 64 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. مغسل
  .قرص مضغوط. + سم



???????????? :? .-? :.54 - 57.  
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  :القانون المدني : ل م د  -ماستر

M. 346-519/01, M. 346-519/02 

  نزار , عرابي  .10215
 - . 2006, دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر: دمشق  -. 1.ط - . نزار عرابي] / نص مطبوع[دراسات قانونیة 

  .سم25; . إیض. : ص 400
 1592395252ك .م.د.ر

40/01-340-1, 40/02-340-1 

  دمحم فھد , غرایبة  .10216
عمان  - . 1.ط -. دمحم فھد غرایبة] / نص مطبوع[الدفع بعدم الخصومة القضائیة في الشریعة اإلسالمیة و القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 355 -. 2009, دار یافا العلمیة للنشر و التوزیع: 
 ???????????? :?- ? :335-355 

563/01-347-1, 563/02-347-1 

  فوزي , غرایبة  .10217
نعیم دھمش ربحي , فوزي غرایبة] / نص مطبوع[أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 214 - . 2002, دار وائل للنشر و التوزیع: عمان  -. 3.ط -. الحسن
 9957112708ك .م.د.ر - . 214 - 213. : ? - ?: ???????  212 - 209. : ? -?: ???????????? 

59/01-001.4-1 

  عرایبیة سومیة   .10218
عرایبیة ; تركیة سبخاوي] / نص مطبوع[ 03/93عقد البیع بناء على التصامیم في ظل المرسوم التشریعي 

  .سم 21×.سم 30; . و 72 -. 2010/2011, ]ن.د: [المدیة  -. سومیة
???????????:  

 2010/2011: المدیة : لعقاري القانون ا: لیسانس 

M. 346-60/01, M. 346-60/02 

  غرارمي ، وھیبة   .10219
 - . وھیبة غرارمي/  Le guide de la rédaction administrative] = نص مطبوع[دلیل التحریر اإلداري 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2015, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 1.ط
 9789961016800ك .م.د.ر - . 218 - 215. : ? -. ?: ???????????? 

644/01-342-1, 644/02-342-1 

  غرارمي، وھیبة   .10220
 Systémes d'information documentaire en] = نص مطبوع[نظم المعلومات التوثیقیة بالجزائر 

algérie  /سم 23; . إیض. : ص 209 -. 2017 ,دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  - . وھیبة غرارمي.  
 978996101500ك .م.د.ر

103/01-020-1, 103/02-020-1 

  غرارمي، وھیبة   .10221
 -. وھیبة غرارمي/  Management des bibiliotheques] = نص مطبوع[اإلدارة الحدیثة للمكتبات 



  .سم 24; . إیض. : ص 228 -. 2016, .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961013816ك .م.د.ر - . 220 - 217: ? -. ?: ????????????

105/01-020-1, 105/02-020-1 

  یونس , عرب  .10222
=  2ج : الخصوصیة وحمایة البیانات في العصر الرقمي ] : نص مطبوع[دلیل أمن المعلومات والخصوصیة 

Privqcy  &Data Protection In Digital Era  /إتحاد المصارف العربیة. : م.د -. 1.ط -. یونس عرب ,
 Law  &Informationموسوعة القانون وتقنیة المعلومات ( - . سم 25; . إیض. : ص 875 -. 2002

Technologiy Encyclopedia.(  
???????????? :? ? :865 - 872 

812/01-345-1, 812/02-345-1 

  غرباوي ، سلیمان   .10223
; عثماني الصحراوي] / نص مطبوع[ق والحریات العامة في الجزائر أثر التعدیالت الدستوریة على الحقو

; . إیض. : و 103 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. سلیمان غرباوي
  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21

 ???????????? :? .- ? : .94 - 100  
 2020/2019) : جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-403/01, M. 343-403/02 

  غربي، أسامة   .10224
دراسة على ضوء ] : نص مطبوع[جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان اإلحتالل الفرنسي 

; . و 184 -. 2005, ]ن.د: [لبلیدة ا -. أسامة غربي/ القانون الدولي الجنائي وقانون النزاعات المسلحة 
  .سم21×سم30

???????????? ???????  
 2005) : البلیدة(جامعة سعد دحلب : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-34/01 

  غربي، كمال   .10225
 وزارة الشؤون) : الجزائر(تلمسان -. كمال غربي] / نص مطبوع[المساجد و الزوایا في مدینة قسنطینة األثریة 

  .إیض. : ص 283 - . 2011, الدینیة و األوقاف
 9789931374053ك .م.د.ر

1/01-215-1 

  عربیة ، أمیرة   .10226
جامعة (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : الجزائر  -. أمیرة عربیة] / نص مطبوع[العقوبات المقررة لألحداث 

  .مضغوطقرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 71 -. 2017/2016, )المدیة
 ???????????? :?.- ? : .66 - 68  

 2017/2016: المدیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-100/01, M. 345-100/02 

  غرداوي، مرزاق   .10227
جامعة الدكتور : المدیة  - . مرزاق غرداوي; دمحم لعقاب; حمزة بابا] / نص مطبوع[المجلس الدستوري الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  31; . و 46 - . 2013/2012, ).ة الحقوقكلی(یحي فارس 



????????????:  
 2013/2012) : كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-68/01 

  غرداوي، یاسین   .10228
: الجزائر  -. رین منداسنس, یاسین غرداوي] / نص مطبوع[اختصاص القضاء العادي في النزاعات اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 59 - . 2018/2017, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 343-323/01, M. 343-323/02 

  غرداوي، سارة   .10229
. : المدیة - . سارة غرداوي; وفیاء دھینة] / نص مطبوع. [أثر العقوبات اإلقتصادیة الدولیة على حقوق اإلنسان

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و91 - . 2014/2013, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ??????? :? .- ? : .73 - 82  ???????????? :? . - ? : .84 - 87  

 .2014/2013. : المدیة: لقانون الدولي ا: ماستر 

M. 341-47/01, M. 341-47/02 

  عرجاني ، بالل   .10230
 - . بالل عرجاني; دمحم عقیبي] / نص مطبوع[ 02/04البیوع الممنوعة في ظل أحكام قانون الممارسات التجاریة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 113 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ??????? :? .- ? : .92 - 99  ???????????? :? . - ? : .100 - 107  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-78/01, M. 658-78/02 

  غریب ، حكیم   .10231
دار الكتاب : القاھرة  -. حكیم غریب/ مكافحة اإلرھاب الجوي ] : نص مطبوع[القانون الدولي  السیاسة الدولیة و

  .سم25; . إیض. : ص697 -. 2013, الحدیث
 9789773504818ك .م.د.ر - .  692 - 665. : ? -. ?: ???????????? 

905/01-341-1, 905/02-341-1 

  غریب عبد السمیع , غریب  .10232
: اإلسكندریة  -. غریب عبد السمیع غریب] / نص مطبوع[اإلجتماعي بین النظریة واإلمبریقیة البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 302 -. 2003, مؤسسة شباب الجامعة
 ???????????? : ? ? :296-302 

16/01-001.4-1, 16/02-001.4-1 

10233.  Union interparlementaire  
Politique [Texte imprimé] : les femmes témoignent / Union interparlementaire. - 
Genéve : Union interparlementaire, 2000. - 210 p. : ill. - (Rapports et documents ; 
n°36). 
bibliogr. - ISBN 9291420670 

04/0035416, 04/0035417 



  حربي دمحم , عریقات  .10234
دار وائل للنشر : عمان  -. 1.ط - . حربي دمحم عریقات/ نظریة والتطبیق ال] : نص مطبوع[التأمین وإدارة الخطر 

  .25; . إیض. : ص 488 -. 2008, والتوزیع
 9789957117542ك .م.د.ر - . 488 - 481: ? -? : ????????????

1020/01-346-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10235
... / وعھا التابعة لمصلحة الشھر العقاري والتوثیقبمكاتب التوثیق وفر] : نص مطبوع. [الوسیط في التوثیق

  .سم24; . إیض. : ص 578 - . 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. السید عبد الوھاب عرفھ
 ???????????? :?-? :545 

87/01-343-1, 87/02-343-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10236
 -والممرضة  -والمستشفى الخاص  -والمستشفى العام  - و طبیب التخدیر  الوجیز في مسئولیة الطبیب و الصیدلى

 - وإجراء الممرضة لعملیة ختان األنثى  -ومحترفي الدجل والشعوذة، وممارسو مھنة الطب بدون ترخیص 
 - . السید عبد الوھاب عرفھ] / نص مطبوع... [ومزاولة مھنة التحالیل الطبیة وإجھاض الطبیب للحامل

  .سم 24; . ص 320 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : ةاإلسكندری
???????????? : ?- ? :.309 - 310. 

394/01-345-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10237
... / إجراءات التسجیل أمام الشھر العقاري] : نص مطبوع[المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 

 .سم 24; . ص 714 - . 2003, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. فھالسید عبد الوھاب عر

487.1/01-346-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10238
السید ... / أسباب كسب الملكیة و العقود ] : نص مطبوع[المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 

 .سم 24; . ص 714 -. 2003, لمطبوعات الجامعیةدار ا: اإلسكندریة  - . عبد الوھاب عرفھ

487.2/01-346-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10239
الدعاوى  -التنفیذ  - المرافعات  -اإلثبات ] : نص مطبوع[المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 

 .سم 24; . ص 784 -. 2003, بوعات الجامعیةدار المط: اإلسكندریة  -. السید عبد الوھاب عرفھ... / المدنیة 

487.3/01-346-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10240
رسوم الشھر العقاري وما یتعلق بھا في ] : نص مطبوع[المطول في الملكیة العقاریة و العقود المدنیة العقاریة 

 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة:  اإلسكندریة -. السید عبد الوھاب عرفھ/ من مطالبات ولجان التصالح عنھا 
 .سم 24; . ص 148

487.4/01-346-1 

  السید عبد الوھاب , عرفھ  .10241
نص ........ [و أحكام النقص الصادرة فیھا ) تقصیریة- عقدیة (الوسیط في التعویض المدني عن المسئولیة المدنیة 



غالف . : ص 234 -. 2005, بوعات الجامعیةدار المط: اإلسكندریة  - . السید عبد الوھاب عرفھ] / مطبوع
  .سم24; مصور 

 ???????????? :?- ? :219 

318/01-347-1, 318/02-347-1 

  عبد الوھاب , عرفھ  .10242
یشتمل على المشكالت العملیة التي واجھت تطبیقھ بمصر في ضوء ] : نص مطبوع. [المرجع في السجل العیني

دار الكتب . : القاھرة -. عبد الوھاب عرفھ... / حكم المحكمة الدستوریةأحكام محكمة النقض مع التعلیق على 
  .سم 24; . إیض. : ص 140 -. 1999, القانونیة

 9771959107ك .م.د.ر

101/01-346-1, 101/02-346-1 

  عبد الوھاب , عرفھ  .10243
دار : اإلسكندریة  -. رفھعبد الوھاب ع] / نص مطبوع[الوسیط في حمایة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف 

  .سم 23; . إیض. : ص 1314 - ). ت.د(, المطبوعات الجامعیة
 ???????????? : ? :1309 

1097/01-346-1, 1097/02-346-1 

  عرفات، نادیة   .10244
 /دراسة مقارنة ): بین النظریة التقلیدیة والنظریة الحدیثة] : (نص مطبوع[المسؤولیة التقصیریة لعدیمي التمییز 

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2014, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط -. نادیة عرفات
 9786144231753ك .م.د.ر - . 206 - 195.: ?-. ?: ????????????

1441/01-346-1, 1441/02-346-1 

  مجدي , عرفة أحمد  .10245
سفر الصادرة من الجھات القضائیة و كیفیة أوامر المنع من ال] : نص مطبوع[قرارات وأوامر المنع من السفر 

; . إیض. : ص 162 -. 1996, المجموعة المتحدة للطباعة: القاھرة  - . مجدي عرفة أحمد....... / التظلم منھا 
  .سم24

 ??????? :? .- ? :.69 -158 . 

124/01-347-1 

  السید عبد الوھاب , عرفة  .10246
والقوانین األخرى المرتبطة بھا وقرارات رئیس الوزراء ووزیر :  ]نص مطبوع. [شرح قوانین البناء و الھدم

دار المطبوعات . : اإلسكندریة -. السید عبد الوھاب عرفة.... / اإلسكان والمحافظین بخصوص تكلفة االعمال
  .سم24; . إیض. : ص 555 -. 2005, الجامعیة

 ???????????? :?-? :537-538 

44/01-344-1, 44/02-344-1 

  السید عبد الوھاب , عرفة  .10247
. : اإلسكندریة -. 1.ط -. السید عبد الوھاب عرفة] / نص مطبوع[المرجع في الحیازة المدنیة و حمایتھا الجنائیة 

  .سم 24; . ص 232 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة
 9773272376ك .م.د.ر -. 219.: ? -? : ????????????

337/01-345-1, 337/02-345-1 



  السید عبد الوھاب , عرفة  .10248
نص ............. [الوسیط في حمایة حقوق الملكیة الفكریة وجوائز الدولة في العلوم و العلوم التكنولوجیة المتقدمة 

 .سم24; . ص992 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . السید عبد الوھاب عرفة] / مطبوع

458/01-346-1, 458/02-346-1 

  السید عبد الوھاب , عرفة  .10249
السید عبد ] / نص مطبوع[الوجیز في الشفعة كسبب لكسب الملكیة في العقار في ضوء أحكام محكمة النقض 

 .سم24; . ص132 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. الوھاب عرفة

535/01-346-1, 535/02-346-1 

  عبد الوھاب , عرفة  .10250
 -. عبد الوھاب عرفة] / نص مطبوع) [مصر(یز في مكافحة جریمة غسل األموال و طرق مكافحتھا في الوج

  . + ..سم 24; إیض . : ص 236 -. 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة
???????????? : ?- ? :.229 - 230 

248/01-345-1, 248/02-345-1 

  عبد الوھاب , عرفة  .10251
لسجل العیني ومشكالت عملیة واجھت تطبیقیھ بمصر مع التعلیق على إلغاء المحكمة الدستوریة الوجیز في ا

. : ص196 -. 2006, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الوھاب عرفة] / نص مطبوع........ [
 .سم24; غالف ملون 

419/01-346-1, 419/02-346-1 

  عبد الوھاب , عرفة  .10252
شتات أسامة , عبد الوھاب عرفة] / نص مطبوع[التوثیق و الشھر و رسوم التسجیل بالشھر العقاري قوانین 

  .سم 20; غالف ملون . : ص 287 -. 2006, دار الكتب القانونیة: لقاھرة  - . أحمد
 3590919977ك .م.د.ر

502/01-346-1, 502/02-346-1 

  عبد السالم صالح , عرفة  .10253
الدار الجماھیریة للنشر : لیبیا  -. 02.ط - . عبد السالم صالح عرفة] / نص مطبوع[اإلقلیمیة المنظمات الدولیة و
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 732 -. 1999, والتوزیع واالعالن

 7000809959ك .م.د.ر -. 713 - 527. : ? ?: ??????? .

14/01-341-1, 14/02-341-1 

  عز الدین، الدناصوري   .10254
. 7.ط -. الدناصوري عز الدین; عبد الحمید الشواربي] / نص مطبوع. [المسئولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء

 .سم 24; . إیض. : ص 1909 -. 2002, المكتب الجامعي الحدیث. : اإلسكندریة -

178/01-346-1 

  عز الدین، بن شنب   .10255
جامعة : المدیة  -. بن شنب عز الدین] / نص مطبوع[ري في حسن سیر المرفق العمومي دور القرار اإلدا

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و96 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 



 ???????????? : ?-  ? :89 - 93  
 2014/2013: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-120/01, M. 343-120/02 

  خلیل عمر , غصن  .10256
 L'imperium de l'arbitre dans l'arbitrage] = نص مطبوع[سلطة المحكم األمریة في التحكیم الداخلي 

interne  /ص144 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1. ط -. معن بوصابر, خلیل عمر غصن .
  .سم24; . إیض: 
. ???????????? :? -? :135-142 

212/01-341-1, 212/02-341-1 

  علي عصام , غصن  .10257
. د: بیروت  -. 1.ط -. علي عصام غصن/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الشركات المدنیة في القانون اللبناني 

  .سم 25; مجلد . : ص 512 -. 2010, .ن
???????????? :? .- ? :.470 - 487. 

1046/01-346-1, 1046/02-346-1 

  ، غالیة عصمان   .10258
. غالیة عصمان; بشرى بن غربیة] / نص مطبوع[الحمایة الجزائیة للمستھلك اإللكتروني في التشریع الجزائري 

 21; . إیض. : و 85 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم

 ???????????? :? .- ? . :74 - 81  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-137/01 

  عشماوي ، سعد الدین دمحم   .10259
دار : األكادیمیون للنشر والتوزیع : عمان  -. 1.ط - . الدین دمحم عشماوي سعد] / نص مطبوع[إدارة المرور 

  .سم 24; . إیض. : ص 175 -. 2014, حامد للنشر والتوزیع
 996097393×ك .م.د.ر - . 175 - 170: ?  -? : ???????????? 

212/01-343-1, 212/02-343-1 

  عصماني، سلیمان   .10260
جامعة : المدیة  - . سلیمان عصماني; نوح بن مزیان] / نص مطبوع[ت الدولیة حدود إستخدام القوة في العالقا

  .قرص مضغوط. + سم30× .سم 21; . و 107 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
???????????? :? .- ?:.98 - 104.  

 2017/2016: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-119/01, M. 341-119/02 

  عبد هللا الشیخ عصمت , عصمت  .10261
التركیز على :في شأن الرقابة على دستوریة التشریعات] : نص مطبوع[مدى إستقالل القضاء الدستوري 

, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. عبد هللا الشیخ عصمت عصمت/ النظامین المصري و الكویتي 
  .سم 24; . إیض. : ص179 -. 2003

 341814977ك .م.د.ر - . 174 - 169.: ? -. ?:??????????? 



227/01-342-1 

  عبده جمیل , غصوب  .10262
المؤسسة الجامعیة : بیروت  -. 01.ط -. عبده جمیل غصوب] / نص مطبوع[دروس في القانون الدولي الخاص 

  .سم 24; . إیض. : ص  863 -. 2008, للدراسات و النشر و التوزیع
 9789953463674ك .م.د.ر

515/01-341-1, 515/02-341-1 

  عبده جمیل , غصوب  .10263
: بیروت  -. 1.ط - . عبده جمیل غصوب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الوجیز في قانون اإلجراءات المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 520 -. 2010, مجد المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع
 9789953505847ك .م.د.ر

685/01-347-1, 685/02-347-1 

  غضوب، عبده جمیل   .10264
المؤسسة : بیروت  -. 1.ط -. عبده جمیل غضوب/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الوجیز في إجراءات التنفیذ 

  .سم 25; . إیض. : ص 397 - . 2013, الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
 9786144170717ك .م.د.ر

863/01-347-1, 863/02-347-1 

  دمحم سلیم دمحم , غزوي  .10265
, دار الثقافة: عمان  -. 4.ط - . دمحم سلیم دمحم غزوي] / نص مطبوع[الوجیز في التنظیم السیاسي و الدستوري 

  .سم 24; . إیض. : ص 270 -. 2005
 ???????????? :? .- ?:.259 - 264 . ??????? :? . - ? :.163 -259 . 

130/01-342-1, 130/02-342-1 

  جودت عزت , عطوي  .10266
 - . 01ط - . جودت عزت عطوي/ طرقھ اإلحصائیة  - أدواتھ  -مفاھیمھ ] : نص مطبوع[أسالیب البحث العلمي 

  .سم 24; . إیض. : ص 321 - . 2007, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 ???????????? :? ? : .319-321 

98/01-001.4-1, 98/02-001.4-1 

  فوزي , عطوي  .10267
منشورات : بیروت  -. فوزي عطوي] / نص مطبوع[علم اإلقتصاد في النظم الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة 

 .سم24; مجلد . : ص 646 -. 2005, الحلبي الحقوقیة

621/01-346-1, 621/02-346-1 

  فوزي , عطوي  .10268
: لبنان  -. فوزي عطوي] / نص مطبوع[میة الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة اإلسال

  .سم24; مجلد . : ص 704 -. 2005, منشورات الحلبي الحقوقیة
 4534629953ك .م.د.ر -. 680 - 655:.?.?: ???????????? 

523/01-346-1, 523/02-346-1 



  عزوز زكیة   .10269
; . و 64 -. 2010/2011, ]ن.د: [دیة الم -. عزوز زكیة; فاطمة الزھراء قمدورة] / نص مطبوع[عقد المقاولة 

  .سم 21×.سم 30
????????????:  

 2010/2011) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-109/01, M. 346-109/02 

  أحمد عبد الحمید , عشوش  .10270
. : اإلسكندریة -. أحمد عبد الحمید عشوش] / نص مطبوع. [قانون العقد بین ثبات الیقین واعتبارات العدالة

  .سم24; . إیض. : ص144 -. 2003, مؤسسة شباب الجامعة
 9771540521ك .م.د.ر

241/01-346-1, 241/02-346-1 

  أحمد عبد الحمید , عشوش  .10271
: اإلسكندریة  -. أحمد عبد الحمید عشوش/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[النظام القانوني لعقد القرض الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص 220 -. 2003, مؤسسة شباب الجامعة
.???????????? : ? ?:. 

141/01-341-1 

  أحمد عبد الحمید , عشوش  .10272
مؤسسة : اإلسكندریة  -. أحمد عبد الحمید عشوش/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنازع مناھج تنازع القوانین 

  .سم 24; . إیض:  .ص 160 -. 2003, شباب الجامعة
 053154977ك .م.د.ر

271/01-341-1, 271/02-341-1 

  أحمد عبد الحمید , عشوش  .10273
: اإلتجاھات الحدیثة في تحدید القانون الذي یحكم إتفاقیات التنمیة اإلقتصادیة الدولیة] : نص مطبوع[قانون النفط 

; . إیض. : ص394 -. 2003, مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندریة  -. أحمد عبد الحمید عشوش/ دراسة مقارنة 
  .سم 24

 ?????????????? :? - ? :349-385 

273/01-341-1, 273/02-341-1 

  أحمد عبد الحمید , عشوش  .10274
مؤسسة : القاھرة  -. أحمد عبد الحمید عشوش/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تنازع القوانین في مسائل األھلیة 

  .سم24; . إیض. : ص 156 -. 2003, شباب الجامعة
 9771540521ك .م.د.ر

1406/01-346-1, 1406/02-341-1 

  عزوز،زكیة   .10275
 -. زكیة عزوز; فاطمة الزھراء قمبورة] / نص مطبوع[النظام القانوني لألمالك المینائیة في التشریع الجزائري 

  .سم 21×.سم 31; . و 147 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتوریحي فارس: المدیة 
????????????:  

 2013/2012) : المدیة(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : لیسانس 



M. 346-199/01, M. 346-199/02 

  ممدوح , عزمي  .10276
........ / إثبات النسب  - إثبات الزواج العرفي  -آثاره  -شروطھ  - أركانھ ] : نص مطبوع. [الزواج العرفي

  .سم 24; . إیض. : ص 215 - . 1995, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. وح عزميممد
 ???????????? :? :.206 

156/01-346-1, 156/02-346-1 

  ممدوح , عزمي  .10277
........ / فترة الحضانة  -الحقوق التي تنظمھا الحضانة ] : نص مطبوع. [أحكام الحضانة بین الفقھ والقضاء

  .سم 24; . إیض. : ص 221 - . 1997, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة - .ممدوح عزمي
 ???????????? :?.218 

148/01-346-1, 148/02-346-1 

  ممدوح , عزمي  .10278
نص [دعوى ثبوت النسب و دعاوى ثبوت الزوجیة و التبني للمسلمین و غیر المسلمین في ضوء الفقھ و القضاء 

  .سم24; . ص 176 -. 2004, دار الفكر الجامعي: إلسكندریة ا -. ممدوح عزمي] / مطبوع
 ???????????? : ? :.168 

590/01-346-1, 590/02-346-1 

  ممدوح , عزمي  .10279
شروط وجوب النفقة  - التعریف بالنفقة وأدلتھا الشرعیة  -التعریف بالنفقة الزوجیة ] : نص مطبوع[دعوى النفقة 
  .سم 24; . إیض. : ص 244 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. ممدوح عزمي............ / 

 ???????????? :? :.239 . 

18/01-347-1, 18/02-347-1 

  ممدوح , عزمي  .10280
الدفاع  - األسباب العینیة  -األسباب الشخصیة ] : نص مطبوع[دراسة عملیة في أسباب اإلباحة وموانع العقاب 

  .سم24; . إیض. : ص190 -. 2004, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. ممدوح عزمي/ الشرعي 
 ???????????? :? :.178 . 

143/01-347-1, 143/02-347-1 

  أبو بكر عبد اللطیف , عزمي  .10281
أبو بكر عبد / أصول علم األدلة الجنائیة في مجال إثباتھا ] : نص مطبوع[الجرائم الجنسیة وإثباتھا مع مبادىء 

  .سم 24; . إیض. : ص 734 -. 1995, دارالمریخ للنشر. : الریاض -. یف عزمياللط
???????????? : ?- ? :733 - 734. 

212/01-345-1, 212/02-345-1 

  عسلي، عبد الوھاب   .10282
كلیة : الجزائر  -. عبد الوھاب عسلي] / نص مطبوع[آلیات حمایة حقوق اإلنسان في منظومة القانونیة الجزائریة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× سم  30; . و 33 - . 2018/2017, )جامعة یحي فارس(الحقوق والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .-? :.28 - 30.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-72/01, M. 345-72/02 

  إمام حسانین , عطا هللا  .10283
دار . : اإلسكندریة -. إمام حسانین عطا هللا/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلرھاب و البنیان القانوني للجریمة 

  .سم 24; . ص 981 -. 2004, المطبوعات الجامعیة
???????????? : ?- ? :.916 - 972. 

376/01-345-1, 376/02-345-1 

  برھام دمحم , عطا هللا  .10284
, مؤسسة الثقافة الجامعیة: اإلسكندریة  - . برھام دمحم عطا هللا] / نص مطبوع[الوسیط في قانون إیجار األماكن 

 .سم24; . ص 402 -. 2006

530/01-346-1, 530/02-346-1 

  عطا هللا، دمحم على دمحم   .10285
: اإلسكندریة  -.  على دمحم عطا هللادمحم] / نص مطبوع[اإلثبات بالقرائن في القانون اإلداري و الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . ص 766 - . 2013, دار الفكر الجامعي
 9789773792182ك .م.د.ر -:. ????????????

861/01-347-1, 861/02-347-1 

  عطا حمدي، عمر نھاد   .10286
عمر نھاد / مقارنة دراسة تحلیلیة ] : نص مطبوع[على ممارسة السلطة وحقوق الفرد : أثر نتائج اإلنتخابات 

  .سم 24; . إیض. : ص 227 -. 2013, مكتبة الوفاء القانونیة: اإلسكندریة  -. 1.ط -. عطا حمدي
 9789776441255ك .م.د.ر - .  224 - 210.: ? -. ?: ???????????

492/01-342-1, 492/02-342-1 

  عصام ، أنور سلیم   .10287
. ص 399 -. 2010, .دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. أنور سلیم عصام] / نص مطبوع[نظریة الحق 

 .سم 25; . إیض: 

179/01-340-1, 179/02-340-1 

  غسان ، دمحم مدحت   .10288
, دار الرایة للنشر والتوزیع. : عمان -. دمحم مدحت غسان] / نص مطبوع. [الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان

  .سم 24; . إیض. : ص 226 -. 2013
 9789957544744ك .م.د.ر - . 225 - 221. : ? -. ?: ????????? ???

940/01-341-1, 940/02-341-1 

  سلیم , عصام أنور  .10289
 172 - . 2002, منشأة المعارف: اإلسكندریة  - . سلیم عصام أنور] / نص مطبوع[آثار إنعدام حراسة الطوارىء 

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص
 9770309834ك .م.د.ر - .  166 - 163.: ? -. ?: ???????????? 

172/01-347-1, 172/02-347-1 



  عصام أنور، سلیم   .10290
 -. 1995, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. سلیم عصام أنور; جالل علي العدوي] / نص مطبوع. [قانون العمل

  ).المكتبة القانونیة( - . سم23; . إیض. : ص 408
 2974803977ك .م.د.ر

3/01-344-1, 3/02-344-1 

  غسان أحمد، علي   .10291
. علي غسان أحمد/ بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي ] : نص مطبوع[جریمة القتل الخطأ دراسة مقارنة 

  .سم 25; . إیض. : ص 306 -. 2016, المركز القومي لإلصدارات القانونیة: القاھرة  - . 1.ط -
 9789777611190ك .م.د.ر - . 294 - 271.: ?-.?: ????????????

1068/01-345-1, 1068/02-345-1 

  إمام حسانین , عطاء هللا  .10292
 -. إمام حسانین عطاء هللا/ نموذج السعودیة ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین العالمیة و الخصوصیة 

  .سم 24;  .إیض. : ص194 -. 2004, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 
. ???????????? :? - ?180-186 

185/01-341-1, 185/02-341-1 

  فشار , عطاء هللا  .10293
دار الخلدونیة للنشر و : الجزائر  -. فشار عطاء هللا] / نص مطبوع[أحكام المیراث في قانون األسرة الجزائري 

  .سم24; . ص239 -. 2006, التوزیع
 X/9961/52/053ك ْ.م.د.ر -  .232 - 229.: ? -? : ???????????? 

354/01-346-1, 354/02-346-1 

  عطاء هللا، داود   .10294
جامعة یحي . : المدیة -. داود عطاء هللا; ولید متیجي] / نص مطبوع[النظام القانوني للمدن الجدیدة في الجزائر 

  .قرص مضغوط+ . سم30× . سم 21; . و 63 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( فارس 
???????????? :? .-? :.54 -59.  

 2017/2016: لمدیة : قانون العقاري : ماستر 

M. 346-483/01, M. 346-483/02 

  عصام غصن ، علي   .10295
دوره  -صالحیة أمین السجل العقاري بتدوین وترقیة القید اإلحتیاطي ] : نص مطبوع[أمین السجل العقاري 

. : ص 416 - . 2015, )ن . د: ( بیروت  -. علي عصام غصن... / وغیر المادیةبتصحیح األخطاء المادیة 
  .سم 24; . إیض

 9786144362266ك .م.د.ر - . 397 - 387. : ? -. ?: ???????????? 

1442/01-346-1, 1442/02-346-1 

  حسین , عصام  .10296
دار الكتاب : القاھرة  -. حسین عصام/ ارنة دراسة مق] : نص مطبوع[المحاماة في النظم العدلیة العربیة والدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 176 -. 2010, الحدیث
 9789947280676ك .م.د.ر - . 169 - 162: ?  -? : ???????????? 

672/01-347-1, 672/02-347-1 



  رباح , غسان  .10297
منشورات : بیروت  -. سانرباح غ/ نموذج العقد النفطي ] : نص مطبوع[الوجیز في العقد التجاري الدولي 

  .سم24; غالف ملون . : ص 308 -. 2008, الحلبي الحقوقیة
 9234869953978ك .م.د.ر

746/01-346-1, 746/02-346-1 

  غسان، دمحم مدحت   .10298
دار : عمان  -. 1.ط -. دمحم مدحت غسان] / نص مطبوع[الشرعیة الدولیة والشفافیة في النظام الدولي الراھن 

  .سم 24; . إیض. : ص 310 -. 2012, لنشر والتوزیعالرایة ل
 9789957544843ك .م.د.ر

858/01-341-1, 858/02-341-1 

  غسان، دمحم مدحت   .10299
عمان  -. دمحم مدحت غسان] / نص مطبوع[سیاسیة  -إقتصادیة  -الشركات متعددة الجنسیة وسیادة الدولة قانونیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 202 -. 2012, دار الرایة للنشر والتوزیع: 
 9789957544805ك .م.د.ر

936/01-341-1, 936/02-341-1 

  غزالي ، أنفال   .10300
. : الجزائر -المدیة  -. أنفال غزالي; منال محمودي] / نص مطبوع[رھن المحل التجاري في التشریع الجزائري 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .60 - 63  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-141/01 

  عسالي، بولرباح   .10301
 .سم21; . ص336 -. 2010, إیتراك: القاھرة  - . يبولرباح عسال] / نص مطبوع[اإلدارة و التعلیم اإلداري 

1-342-697/01 

  عطاب ، أمینة   .10302
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة -. أمینة عطاب] / نص مطبوع[دور مجلس المنافسة في حمایة المستھلك 

  .قرص مضغوط. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 86 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ترماس

M. 658-82/01, M. 658-82/02 

  تامر أحمد , عزات  .10303
 -. تامر أحمد عزات/ دراسة موضوعیة إجرائیة مقارنة ] : نص مطبوع[الحمایة الجنائیة ألمن الدولة الداخلي 

  .سم 24; . إیض. : ص 442 -. 2007, النھضة العربیة للنشر والتوزیع دار. : القاھرة -. 2.ط
 9770450030ك .م.د.ر - . 437 - 405.: ? -? : ???????????? 

340/01-345-1 



  إبراھیم رمضان , عطایا  .10304
دار  :اإلسكندریة  - . 1.ط - . إبراھیم رمضان عطایا] / نص مطبوع[فردیة العقوبة و أثرھا في الفقھ اإلسالمي 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 406 -. 2007, الفكر الجامعي
 044379977ك .م.د.ر -. 379-396: ? -?: ???????????? 

548/01-345-1, 548/02-345-1 

  عطاري ، عبد الرحمن   .10305
; ماعیل قاسمیةإس] / نص مطبوع[القواعد المتعلقة بوسائل وأسالیب القتال أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

. و 86 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. عبد الرحمن عطاري
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض: 

 ???????????? :? .- ? : .82 - 84  
 2019/2018) : معة یحي فارسجا(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون دولي وعالقات دولیة : ل م د  -ماستر

M. 341-150/01, M. 341-150/02 

  عطاري، یوسف   .10306
مركز : عمان  -. أیمن یحي حمدو, یوسف عطاري] / نص مطبوع[القانون الدولي بین اإلستقرار و العدالة 

  .سم25; . إیض: ص 372 - . 2016, الكتاب األكادیمي
 9789957351564ك .م.د.ر - . 355-362? -?.??????

1103/01-341-1, 1103/02-341-1 

  غطاس، شھیرة   .10307
كلیة الحقوق . : الجزائر -. شھیرة غطاس] / نص مطبوع[النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× . سم 21; . ایض. : و 86 -. 2019/2018, )جامعة یحي فارس( والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.80 - 83.  
 2019/2018) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-60/01 

  أحمد عبد اللطیف , غطاشة  .10308
, دار صفاء للنشر. : عمان -. أحمد عبد اللطیف غطاشة. / دراسة تحلیلیة] : نص مطبوع. [الشركات التجاریة

  .سم24; . إیض. : ص264 -. 1999
 ???????????? :? .- ? :.260- 262 

31/01-346-1, 31/02-346-1 

  غزازي ، أحمد   .10309
كلیة (جامعة یحي فارس : المدیة  - . أحمد غزازي; جمال كوشیدة] / نص مطبوع[الحمایة الجنائیة لألحداث 
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . و 65 - . 2017/2016, )الحقوق والعلوم السیاسیة

 ???????????? :? .- ? : .58 - 63  
 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ل م د  -ماستر

M. 345-20/01, M. 345-20/02 

  سمر عبد القادر , عساف  .10310
/ مركبات من المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أستعمال ال] : نص مطبوع[النظام القانوني لعقد التأمین اإللزامي 



  .سم 24; . إیض. : ص 178 -. 2008, دار الرایة للنشر و التوزیع: عمان  -. 1.ط -. سمر عبد القادر عساف
 3274999957978ك .م.د.ر -. 175-178: ? -?: ???????????? 

892/01-346-1, 892/02-346-1 

  شذي أحمد , عساف  .10311
عمان  - . 1.ط - . شذي أحمد عساف] / نص مطبوع[العلیا  شطب العالمة التجاریة في ضوء إجتھاد محكمة العدل

  .سم 24; . إیض. : ص 301 -. 2011, دار الثقافة للنشر والتوزیع: 
 9957166496ك .م.د.ر - . 301 - 293: ?  -? : ???????????? 

1070/01-346-1, 1070/02-346-1 

  حماد مصطفى , عزب  .10312
دار : القاھرة  -. حماد مصطفى عزب] / نص مطبوع[نات التجاریة المنافسة غیر المشروعة في مجال اإلعال

  .سم24; . ص 196 -. 2004, النھضة العربیة للنشر والتوزیع
 5459704977ك .م.د.ر

642/01-346-1 

  حسن , عزت  .10313
 . :اإلسكندریة -. حسن عزت] / نص مطبوع. [موسوعة التشریعات العسكریة في ضوء الفقھ والقضاء والتشریع

  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 356 -. 1997, منشأة المعارف
 8987403977ك .م.د.ر

187/01-343-1, 187/02-343-1 

  عبدالقادر , عزت  .10314
دار الكتب : مصر  - . عبدالقادر عزت] / نص مطبوع[المرجع العلمي في االجراءات أمام المحاكم والنیابات 

  .سم24; . إیض. : ص 426 -. 2001, القانونیة
 8385619977ك .م.د.ر - . 403. : ?: ???????????? 

3/01-347-1, 3/02-347-1 

  عطة، حیاة   .10315
جامعة یحي : المدیة  -. حیاة عطة; فتیحة ربحي] / نص مطبوع[سلطات القاضي اإلستعجالي في المادة اإلداریة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و76 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.68 - 71  

 2017/2016: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-274/01, M. 343-274/02 

  جاك , غستان  .10316
المؤسسة : بیروت  - . منصور القاضي; جاك غستان/ تكوین العقد ] : نص مطبوع[المطول في القانون المدني 

 .سم 24; . ص 1080 -. 2000, یة للدراسات و النشرالجامع

351/01-346-1, 351/02-346-1 

  عشي ، عالء الدین   .10317
عالء / أعمال اإلدارة  -وسائل اإلدارة - النشاط الإلداري: الجزء الثاني ] : نص مطبوع[مدخل القانون اإلداري 



  .سم24; . إیض:  9789947263006 -. 2010, دار الھدى: الجزائر  -. الدین عشي
???????????? :?.-?:.152-157 

381.2/01-342-1, 381.2/02-342-1 

  عشي ، عالء الدین   .10318
عالء / المتعلق بالبلدیة  2011جوان  22المؤرخ في , 10 - 11القانون رقم ] : نص مطبوع[شرح قانون البلدیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 128 - . 2011, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. الدین عشي
 9789947263785ك .م.د.ر

630/01-342-1, 630/02-342-1 

  عشي ، عالء الدین   .10319
 -. 2012, دار الھدى النشر والتوزیع: الجزائر  -. عالء الدین عشي] / نص مطبوع[مدخل القانون اإلداري 

  .سم 22; . إیض. : ص 334
 9947264423ك .م.د.ر - . 326 - 315.: ? -.?: ????????????

639/01-342-1, 639/02-342-1 

  عالء الدین , عشي  .10320
عالء . / المبادئ العامة للقانون اإلداري: التنظیم اإلداري : الجزء األول ] : نص مطبوع[مدخل القانون اإلداري 

  .سم 23; . إیض. : ص 159 - . 2009, دار الھدى للنشر والتوزیع: الجزائر  -. الدین عشي
 9789947005345ك .م.د.ر - .  157 - 152.: ? -. ?: ????????? ???

381.1/01-342-1, 381.1/02-342-1 

  عطیة أبو النجا، مؤمن علي   .10321
دراسة مقارنة بین التشریع الوضعي وفقھ الشریعة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[المواجھة الجنائیة لجرائم الشائعات 

  .سم 24; . إیض -. 2013, المكتب الجامعي الحدیث) : م.د( -. مؤمن علي عطیة أبو النجا/ 
 9789774383461ك .م.د.ر - . 614 - 579.: ?. ?: ????????????

864/01-345-1, 864/02-345-1 

  أحمد دمحم , عطیة دمحم  .10322
 -. دمحم أحمد دمحم عطیة. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [التأمین من المسئولیة المفترضة لمستخدمي االنترنیت

  .سم24; . إیض. : ص99 -. 2007, دار الفكر. : االسكندریة
 9773790476ك .م.د.ر - . 95 - 91. : ? -. ?: ???????????? 

88/01-346-1, 88/02-346-1 

  حسن ,عطیة هللا   .10323
/ اإلقتصادیة دراسة في القانون الدولي للتنمیة ] : نص مطبوع[سیادة الدول النامیة على موارد األرض الطبیعیة 

  .سم24; . ص599 -. 1978, ن-د: القاھرة  -. حسن عطیة هللا
????????????:?.563-589?. 

1-341-1201/01 

  علي ھادي , عطیة الھاللي  .10324
تأصیل ، وتحلیل، ] : نص مطبوع[النظریة العامة في تفسیر الدستور وإتجاھات المحكمة اإلتحادیة العلیا 

 328 -. 2011, منشورات زین الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. علي ھادي عطیة الھاللي ... /ومقاربات مع دساتیر



  .سم 25; . إیض. : ص
???????????? :? .- ? :.313 - 319. 

261/01-342-1, 261/02-342-1 

  عصام أحمد , عطیة البھجي  .10325
 - . أحمد عطیة البھجيعصام ] / نص مطبوع[الحكم الجنائي و أثره في الحد من حریة القاضي المدني 

  ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . ص 204 - . 2005, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة 
 ???????????? :?- ? :195-199  ??????? :?- ? :151-194 

319/01-347-1, 319/02-347-1 

  عطیة الجبوري ، إبراھیم صالح   .10326
 -. إبراھیم صالح عطیة الجبوري. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [ النظام القانوني لعقد اإلستشارة الھندسیة

  .سم 24; . إیض. : ص 351 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة. : بیروت -. 1.ط
 9786144013779ك .م.د.ر - . 344 - 325: ?  -? : ???????????? 

1286/01-346-1, 1286/02-346-1 

  عطیة الجبوري، أسماء إبراھیم   .10327
أسماء إبراھیم عطیة / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[الصلة بین التعازیر الشرعیة والعقوبات الوضعیة 

  .سم 25; . إیض. : ص 341 -. 2014, دار مجدالوي للنشر والتوزیع: عمان  -. الجبوري
 9789957025732ك .م.د.ر - . 340 - 321.: ? -. ?: ????????????

1061/01-345-1, 1061/02-345-1 

  عطیة السید، وسام مجدي دمحم   .10328
وسام ] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة واإلقتصادیة لتحفیز اإلستثمار األجنبي المباشر بین النظریة والتطبیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 396 -. 2012, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. مجدي دمحم عطیة السید
???????????? :? .- ? :.379 - 396. 

1342/01-346-1, 1342/02-346-1 

  أبو الخیر أحمد , عطیة عمر  .10329
دار : القاھرة  -. أبو الخیر أحمد عطیة عمر] / نص مطبوع[نفاذ المعاھدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي 

  .سم24; . ص209 -. 2003, النھضة العربیة
 0121617977ك .م.د.ر -. 204.?-197.?:????????????

1-341-1191/01 

  ممدوح حامد , عطیة  .10330
, ممدوح حامد عطیة] / نص مطبوع[المخاطر اإلشعاعیة بین البیئة و التشریعات القانونیة في الوطن العربي 

  .سم24; . إیض. : ص 407 -. 2005, دار الفكر العربي: القاھرة  - . سحر مصطفى حافظ
 9771019023ك .م.د.ر

224/01-341-1, 224/02-341-1 

  أحمد إبراھیم , عطیة  .10331
 2006لسنة  145أحكام الحبس اإلحتیاطي والصلح الجنائي في قانون اإلجراءات الجنائیة المعدل بالقانون 

, دار الفكر القانوني) : القاھرة(طنط  -. 1.ط -. أحمد إبراھیم عطیة] / نص مطبوع[ 2007لسنة  74والقانون 



  .سم 24; . إیض. : ص 197 -. 2008
 ???????????? : ? :184 

805/01-345-1, 805/02-345-1 

  حمدي رجب , عطیة  .10332
اإلجراءات الجنائیة بشأن األحداث في التشریعیین اللیبى و المصري في ضوء اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في 

 24; . ص 274 -. 1999 ,دار النھضة العربیة. : القاھرة -. حمدي رجب عطیة] / نص مطبوع[مجال األحداث 
  .سم

???????????? : ?- ? :.263 - 269 

348/01-345-1, 348/02-345-1 

  حمدي رجب , عطیة  .10333
. حمدي رجب عطیة] / نص مطبوع[المسئولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة و الشریعة اإلسالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2000, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -
???????????? : ?- ? :.204 - 209 ??????? : ? - ? :.161 - 203 

107/01-345-1 

  طاھر مرسي , عطیة  .10334
دار النھضة العربیة للنشر : القاھرة  -. طاھر مرسي عطیة] / نص مطبوع[إعداد رسائل الماجستیر و الدكتوراه 

  .سم 24;  .إیض. : ص 238 -. 2001, والتوزیع
 9770432555ك .م.د.ر -. 236 -235: ? ? : ???????????? 

10/01-001.4-1, 10/02-001.4-1 

  عطیة، جمال الدین   .10335
. : ص 296 - . 2004, دار التنویر: الجزائر  - . جمال الدین عطیة] / نص مطبوع[نحو تفعیل مقاصد الشریعة 

  ).17 ;سلسلة المنھجیة اإلسالمیة ( -. سم 24; . إیض
 9961930282ك .م.د.ر - . 296 - 287.: ? -. ?: ????????????

1/01-210-1 

  عزیب، جمیلة   .10336
كلیة . : الجزائر -. كریمة جوھري, جمیلة عزیب] / نص مطبوع[الحق في الخصوصیة في البیئة الرقمیة 

قرص . + سم 31 ×. سم 21; . و 67 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

???????????? :? .- ? :.64 - 66.  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس ( ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-62/01, M. 658-62/02 

  صفوان دمحم , عضیبات  .10337
 - . 1.ط - . صفوان دمحم عضیبات/ ة دراسة شرعیة قانونیة تطبیقی] : نص مطبوع[الفحص الطبي قبل الزواج 

  .سم 24; . إیض. : ص 239 - . 2009, دار الثقافة للنشر و التوزیع: عمان 
 6483169957ك .م.د.ر -. 211-217: ? -?: ???????  221-239: ? -?: ???????????? 

877/01-346-1, 877/02-346-1 



  عزدي ، الزین   .10338
عبد , الزین عزدي/ یة محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السیاسیة مجلة علم] : نص مطبوع[مجلة المفكر 

, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ( جامعة دمحم خیضر : الجزائر  - بسكرة  -. عمر فرحاتي, الحلیم بن مشري
  ).03.ع; مجلة المفكر ( - . سم 24; . إیض. : ص 278 -. 2008فیفري 

 تواترات غیر معروفة

3/01 340-78- ع /P 

  عزیري ، حوریة   .10339
. المدیة -. حوریة عزیري; رضوان صفار باتي] / نص مطبوع[الحق في التقاضي على درجتین في مادة الجنح 

قر ص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 64 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .59 - 61  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ترماس

M. 345-147/01, M. 345-147/02 

  عزیري، ربیعة   .10340
 -. ربیعة عزیري; أسماء ربحي فیسة] / نص مطبوع[حمایة حقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

قرص . + سم21× .سم 30; . و 76 -. 2012/2013, )كلیة الحقوق(یحي فارسجامعة الدكتور . : المدیة
  .مضغوط

????????????.  
 2012/2013) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون الدولي : لیسانس 

M. 341-35/01 

  عزیز ، سامر توفیق   .10341
منشورات زین : بیروت  - . مر توفیق عزیزسا] / نص مطبوع) [ماھیتھ و ضماناتھ(التحقیق الجزائي األولي 

  .سم24; . إیض. : ص224 -. 2013, الحقوقیة
 9789953578972ك .م.د.ر - .  217 - 209. : ? -. ?: ???????????? 

901/01-347-1, 901/02-347-1 

  عزیز الریكاني ، دمحم علي   .10342
دمحم / دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[والوطني جریمة إستغالل النفوذ ووسائل مكافحتھا على الصعیدین الدولي 

. : ص 352 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط -. دمحم مصباح القاضي, علي عزیز الریكاني
  .سم 25; . إیض

 9786144015599ك .م.د.ر - . 348 - 335. : ? -. ?: ???????????? 

1031/01-345-1, 1031/02-345-1 

  مزیان أ, عزیز  .10343
دار الھدى .. : الجزائر -. 2.ط - . أمزیان عزیز] / نص مطبوع. [المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 144 -. 2008, للنشر والتوزیع
 9961606213ك .م.د.ر - . 138 - 135: ?  -? : ???????????? 

142/01-343-1, 142/02-343-1 

  سمیة , عشیط  .10344
 - ]. و آخرون...[; جمال بوشنافة; قریفي غالیة, سمیة عشیط] / نص مطبوع[ظام القانوني للملكیة المشتركة الن



  .سم21×سم30; . و 65 - . 2009/2010, ]ن.د] : [م.د[
????? ????????????  

 2009/2010: المدیة : قانون العقاري : لیسانس 

M. 346-37/01 

  عزیزي ، مایا   .10345
 86 -. 2013, دار ھومة للنشر والتوزیع: الجزائر  -. مایا عزیزي] / نص مطبوع[ي العملي جدا الدلیل القانون

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789961657553ك .م.د.ر

233/01-343-1, 233/02-343-1 

  عزیزي ، دمحم أمین   .10346
. : الجزائر -المدیة  -. عزیزي دمحم أمین; عبد القادر قارة] / نص مطبوع[دور الموثق في مجال الترقیة العقاریة 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 65 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .60 - 62  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-645/01 

  عزیزي ، عبد السمیع   .10347
. : المدیة -. عبد السمیع عزیزي; مصطفى وحال] / نص مطبوع[الرقمنة وتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 96 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .86 - 93  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-396/01, M. 343-396/02 

  عزیزي ،ربیعة   .10348
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. ربیعة عزیزي; نورة لزرق] / نص مطبوع[المكافحة الدولیة لجرائم الفساد 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . إیض. : سم60 -. 2015/2014, )كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.58 - 60 .  

 2015/2014: المدیة : قانون دولي : ماستر 

M. 341-74/01, M. 341-74/02 

  ممدوح , عطري  .10349
معدال و مضبوطا على  1950م لعا 112قانون أصول المحاكمات الجزائیة الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 

 -. ممدوح عطري] / نص مطبوع[مع مختارات من إجتھادات محكمة النقض السوریة  2004األصل لغایة عام 
 .سم24; . ص 152 -. 2006, مؤسسة النوري: سوریا 

411/01-347-1 

  عزرین ، أمال   .10350
نة في القانون المصري و الجزائري و الفرنسي دراسة مقار] : نص مطبوع[إشكاالت التنفیذ في األحكام الجنائیة 

  .سم24; . إیض. : ص 271 - . 2013, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. أمال عزرین/ 
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Index. - ISBN 019431510x 

D. 423-17/01 

10406.  Wembou , Michel-Cyr Djiena  
Droit international humanitaire [Texte imprimé] : Thérie générale et réalités africaines 
/ Michel-Cyr Djiena Wembou, Daouda Fall. - Paris : L'Harmattan, 2000. - 431p. : Ill. ; 
27Cm. - (Logiques juridiques / Gérard Marcou). 
Annexes :p.p. :285 - 414 . - ISBN 2738492312 
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  فھمي ، عمر حلمي   .10407
خالد عبد الحلیم , عمر حلمي فھمي/ المال العام  - الموظف العام  -المرفق العام ] : نص مطبوع[القانون اإلداري 

 .سم21; . ص279 - . 2006, ن-د: القاھرة  -. زكي

1-342-682/01 

  دمحم فتحي , فھمي عبود  .10408
 -. 01.ط -. دمحم فتحي فھمي عبود/ المنھج والتطبیق ] : نص مطبوع[بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة 

  .سم 24; . إیض. : ص 290 -. 2004, الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة 
 9772708450ك .م.د.ر - . 290 - 271. : ? -? : ???????????? 

68/01-020-1 

  دمحم كمال , فھمي  .10409
دمحم كمال / مادة التنازع  -مركز األجانب  -المواطن  - الجنسیة ] : نص مطبوع[أصول القانون الدولي الخاص 

  .سم24; . إیض. : ص720 -. 2002, مؤسسة الثقافة الجامعیة: اإلسكندریة  -. 1. ط - . فھمي
. 

173/01-341-1, 173/02-341-1 

  خالد مصطفى , فھمي  .10410
. خالد مصطفى فھمي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق الطفل ومعاملتھ الجنائیة في ضوء اإلتفاقیات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 234 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة. : اإلسكندریة -
 9773982635ك .م.د.ر - . 224 - 158.: ? - ? : ??????? 232 - 225.: ? -? .: ????????????

240/01-345-1, 240/02-345-1 



  خالد مصطفى , فھمي  .10411
دار : اإلسكندریة  -. خالد مصطفى فھمي] / نص مطبوع[المسئولیة المدنیة للصحفي عن أعمالھ الصحفیة 

 ).القانونیةالمكتبة ( - . سم24; . ص 523 - . 2003, الجامعة الجدیدة للنشر

361/01-346-1, 361/02-346-1 

  خالد مصطفى , فھمي  .10412
 2004لسنة  15النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء التشریعات العربیة و اإلتفاقیات الدولیة و القانون 

; ون غالف مل. : ص 212 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. خالد مصطفى فھمي] / نص مطبوع[
  .سم24

 9261328977ك .م.د.ر

753/01-346-1, 753/02-346-1 

  خالد مصطفى , فھمي  .10413
/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[حقوق المرأة بین اإلتفاقیات الدولیة و الشریعة اإلسالمیة و التشریع الوضعي 

  .سم24; . إیض:  .ص 315 -. 2007, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. خالد مصطفى فھمي
. 

87/01-341-1, 87/02-341-1 

  خالد مصطفى , فھمي  .10414
نص [ 2002لسنة  82الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي في ضوء قانون حمایة الملكیة الفكریة المصریة 

 - . سم24; ص 197 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة: القاھرة  -. خالد مصطفى فھمي/ دراسة مقارنة ] : مطبوع
  ).المكتبة القانونیة(

???????????? :? . ? :185 - 194 

436/01-346-1, 436/02-346-1 

  خالد مصطفى , فھمي  .10415
منشأة : اإلسكندریة  - . خالد مصطفى فھمي) / دراسة مقارنة و تحلیلیة ] : ( نص مطبوع[أتعاب المحامي 

  ).القانونیةالكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 192 -. 2009, المعارف
 9789770316020ك .م.د.ر -. 178-188: ? -?: ???????????? 

553/01-347-1, 553/02-347-1 

  خالد مصطفى , فھمي  .10416
في ضوء اإلتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة و الشریعة اإلسالمیة و ] : نص مطبوع[حریة الرأي والتعبیر 
. : ص 417 -. 2009, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط - . ھميخالد مصطفى ف. / جرائم الرأي و التعبیر

  .سم 25; . إیض
 9789771756811ك .م.د.ر - . 412 - 404: ? -? : ????????????

332/01-341-1 

  فؤاد إسماعیل , فھمي  .10417
. د إسماعیل فھميفؤا/ الكشاف النسبي ] : نص مطبوع" [الطبعة الثانیة عشرة الموجزة " تصنیف دیوي العشري 

  .سم 24; . ص 1501- 1081 -. 1996, دار المریخ للنشر: الریاض  - . 12. ط -
 4433249960ك .م.د.ر -:. ????????????

87.2/01-020-1 



  فؤاد إسماعیل , فھمي  .10418
. ط - . فؤاد إسماعیل فھمي/ الجداول ] : نص مطبوع" [الطبعة الثانیة عشرة الموجزة " تصنیف دیوي العشري 

  .سم 24; . ص 1080 - . 1996, دار المریخ للنشر: الریاض  -. 12
 6432249960ك .م.د.ر -:. ????????????

87.1/01-020-1 

  طھ كاسب , فالح الدروبي  .10419
دار الثقافة للنشر و : عمان  -. 1.ط -. طھ كاسب فالح الدروبي] / نص مطبوع[المدخل إلى علم البصمات 

  .سم 24; . إیض. : ص176 -. 2006, التوزیع
 9957160915ك .م.د.ر - . 167 - 165: ? - ? : ???????????? 164 - 157: ?  - ? : ??????? 

434/01-345-1, 434/02-345-1 

  مراد أحمد , فالح العبادي  .10420
. معلمصالح أحمد با, مراد أحمد فالح العبادي/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[إعتراف المتھم و أثره في اإلثبات 

  .سم 24; . إیض. : ص 184 -. 2005, دار الثقافة للنشر: عمان  -
 978995716241ك .م.د.ر - .  176 - 166. : ? -. ?: ???????????? 

290/01-347-1, 290/02-347-1 

  مصطفى أحمد , فؤاد  .10421
, دار الجامعة الجدیدة: ریة اإلسكند -. مصطفى أحمد فؤاد/ القاعدة الدولیة ] : نص مطبوع[القانون الدولي العام 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . ص 414 -. 1997

3/01-341-1, 3/02-341-1 

  مصطفى أحمد , فؤاد  .10422
دراسة تطبیقیة لإلنتھاكات اإلسرائیلیة ] : نص مطبوع[األماكن الدینیة المقدسة في منظور القانون الدولي 

. إیض. : ص 234 -. 2001, دار الكتب القانونیة: مصر  -. أحمد فؤادمصطفى / باألماكن المقدسة في فلسطین 
  .سم 24; 
. 

13/01-341-1 

  مصطفى أحمد , فؤاد  .10423
, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. مصطفى أحمد فؤاد] / نص مطبوع[األمم المتحدة و المنظمات غیر الحكومیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 336 -. 2004
.???????????? : ? ?:. 

135/01-341-1, 135/02-341-1 

  مصطفى أحمد , فؤاد  .10424
 299 -. 2004, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. مصطفى أحمد فؤاد] / نص مطبوع[النظام القضائي الدولي 

  .سم 24; . إیض. : ص
 067000977ك .م.د.ر -.:. ? ? : ????????????.

140/01-341-1, 140/02-341-1 



  مصطفى أحمد , فؤاد  .10425
, دار الكتب القانونیة: القاھرة  -. مصطفى أحمد فؤاد/ دراسة تطبیقیة ] : نص مطبوع[قانون المنظمات الدولیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 227 -. 2004
.???????????? :? ?:. 

144/01-341-1, 144/02-341-1 

  مصطفى أحمد , فؤاد  .10426
: مصر  -. مصطفى أحمد فؤاد] / نص مطبوع[الصادرة عن اإلرادة المنفردة  النظریة العامة للتصرفات الدولیة

  .سم24; . إیض. : ص354 - . 2004, دار الكتب القانونیة
. 

186/01-341-1, 186/02-341-1 

  مصطفى أحمد , فؤاد  .10427
كار العدالة، مفھوم إن - مشكلة النقض في القانون الدولى ] : نص مطبوع[دراسات فى القانون الدولى العام 

 - القانون واجب التطبیق على العقد المبرم بین المنظمة الدولیة وشخص القانون الداخلي  -الجنسیة  -الضرورة 
 360 -. 2007, منشاة المعارف: اإل سكندریة  -. مصطفى أحمد فؤاد.... / حكم محكمة العدل الدولیة في نزاع 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص
 9770315095ك .م.د.ر

379/01-341-1, 379/02-341-1 

  مصطفى احمد , فؤاد  .10428
, منشاة المعارف: اإلاسكندریة  -. مصطفى احمد فؤاد] / نص مطبوع[دراسات فى النظام القضائى الدولى 

  ).الكتب القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 264 -. 2007
 9770315079ك .م.د.ر

378/01-341-1, 378/02-341-1 

  عزالدین , فالح  .10429
; . إیض. : ص 272 -. 2011, دار أسامة للنشر والتوزیع. : عمان -. عزالدین فالح] / نص مطبوع. [التأمین

  .سم 24
 9789957222109ك .م.د.ر - . 264 - 263: ?  -? : ???????????? 

6/01-344-1, 6/02-344-1 

  فالح، حمید   .10430
كلیة : الجزائر  -. حمید فالح] / نص مطبوع[للتجارة في بعث مفھوم جدید لفكرة السیادة دور المنظمة العالمیة 

  .سم21× . سم 30; . و 522 - . 2016/2015, )1-جامعة الجزائر(الحقوق 
???????????? :? .- ? :.498 - 515.  

 2016/2015) : 1- جامعة الجزائر(كلیة الحقوق : قانون عام : دكتوراه 

T. 341-105/01 

  فالق ، دمحم   .10431
جامعة یحي : المدیة  -. دمحم فالق; محي الدین العشاب] / نص مطبوع[بدائل العقوبات في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و102 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ??????? :? .- ? :.73 - 93  ???????????? :? .- ? :.95 - 99  

 2017/2016: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 



M. 345-25/01, M. 345-25/02 

  فلة ، ولد خاوة   .10432
; بوھدة أمینة] / نص مطبوع[ 19/15اإلطار التشریعي والتنظیمي لرخصة التجزئة في المرسوم التنفیذي رقم 

 21; . إیض. : و 36 -. 2020/2019, )جامعة المدیة(اسیة كلیة الحقوق والعلوم السی. : المدیة -. ولد خاوة فلة
  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم

 ???????????? :? : .38  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-592/01, M. 346-592/02 

  فلة ، حسناوي   .10433
حسناوي ; حسناوي جمیلة] / نص مطبوع[ 247 - 15لعمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم إبرام الصفقات ا

. سم30×.سم21; . و108 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس : المدیة  -. فلة
  .قرص مضغوط+ 

 ??????? :? .- ? :.60 - 99  ???????????? :? .- ? :.100 - 102  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-188/01, M. 343-188/02 

  فلة، بن خطار   .10434
رخصة  -رخصة الطریق : (اإلستعمال الخاص لألمالك الوطنیة العمومیة بموجب العقد اإلداري وحید الطرف

 - . 2014/2013, )وقكلیة الحق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة  - . بن خطار فلة] / نص مطبوع) [الوقوف
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و156

 ???????????? : ?-  ? :140 - 146  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-347/01, M. 346-347/02 

  فونتانال، جاك   .10435
 -. محمود براھم, فونتانالجاك / مدخل إلى الجیواقتصاد ] : نص مطبوع[العولمة اإلقتصادیة واألمن الدولي 

  .سم 22; . إیض. : ص 413 -. 2009, .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 
 9789961010013ك .م.د.ر

1544/01-346-1, 1544/02-346-1 

  فواز، كریم   .10436
 Asset Securitization : A legal= دراسة قانونیة مالیة مقارنة ] : نص مطبوع[تسنید الموجودات 

financial comparative study  /150 -. 2009, المؤسسة الحدیثة للكتاب: طرابلس  - . 1.ط - . كریم فواز 
  .سم 24; . إیض. : ص

???????????? : ?- ? :.144 - 146. 

1225/01-346-1, 1225/02-346-1 

  السید عبد الحمید , فوده  .10437
دار : اإلسكندریة  - . 1.ط -. السید عبد الحمید فوده/ ] نص مطبوع[اإلفتراض القانوني بین النظریة و التطبیق 

  .سم 24; . ص 174 -. 2003, الفكر الجامعي
 7985160977ك .م.د.ر - . 167 - 161.: ? -? : ????????????

115/01-340-1, 115/02-340-1 



  السید عبد الحمید , فوده  .10438
, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. د عبد الحمید فودهالسی] / نص مطبوع[جوھر القانون بین المثالیة والواقعیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 342 -. 2005
 2000379977ك .م.د.ر - . 338 - 315.: ? -? : ???????????? 

122/01-340-1, 122/02-340-1 

  عبد الحكم , فوده  .10439
 - إنعقاد المحكمة : ضوء قضاء النقضدراسة لنشاطھا ودور الدفاع أمامھا على ] : نص مطبوع[محكمة الجنایات 

نظر محكمة الجنایات للدعویین الجنائیة والمدنیة  -إشكاالت التنفیذ  -غرفة المشورة  - محكمة أمن الدولة العلیا 
الكتب ( - . سم 24; . إیض. : ص 580 -. 1992, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فوده... / والتبعیة
  ).القانونیة

 0010003977ك .م.د.ر

36/01-345-1 

  عبد الحكم , فوده  .10440
: القسم اإلجرائي] : نص مطبوع[الجرائم الماسة باآلداب العامة والعرض في ضوء الفقھ و قضاء النقض 

جرائم الدعارة : ، القسم الموضوعي...نیابة اآلداب -محضر الضبط  -إذن التفتیش  -تحریات مكتب اآلداب 
دار الكتب : القاھرة  -. عبد الحكم فوده...) / المساعدة على ممارسة الدعارة -أو الدعارة  التحریض على الفجور(

  .سم 23; . إیض. : ص 996 -. 1994, القانونیة
 9775237157ك .م.د.ر -. 912 - 911.:? -? : ??????????? 

49/01-345-1 

  عبد الحكم , فوده  .10441
: 1996لسنة  12تحلیل علمي للقانون الجدید ] : نص مطبوع[ض جرائم األحداث في ضوء الفقھ و قضاء النق

 -. عبد الحكم فوده... / 1996لسنة  12شرح قانون األحداث الجدید  -جناح األحداث  -رعایة األحداث المنحرفین 
المكتبة القانونیة لدار المطبوعات ( - . سم 24; . ص 596 -. 1997, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة 

  ).جامعیةال
 ???????????? : ?- ? :.571 - 572 

82/01-345-1, 82/02-345-1 

  عبد الحكم , فوده  .10442
جرائم الصحافة والنشر  -البالغ الكاذب  -السب والقذف وإفشاء األسرار ] : نص مطبوع[جرائم اإلھانة العلنیة 

دار المطبوعات : اإلسكندریة  -. فوده عبد الحكم/  1996/95 - 1995/93في ضوء الفقھ والقضاء والقانون رقم 
 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 25; . غالف ملون. : ص 574 -. 1998, الجامعیة

86/01-345-1, 86/02-345-1 

  عبد الحكم , فوده  .10443
 - . عبد الحكم فوده.. / ....دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقض] : نص مطبوع. [إنھاء القوة الملزمة للعقد

  .سم23; . إیض. : ص692 -. 1993, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة
 ???????????? :? .- ? : .641- 648 

194/01-346-1, 194/02-346-1 

  عبد الحكم , فوده  .10444
منشأة . : إلسكندریةا - . عبد الحكم فوده] / نص مطبوع. [تفسیر العقد في القانون المدني المصري و المقارن



  ).الكتب القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 680 -. 2002, المعارف
 9770310158ك .م.د.ر - . 647- 605. : ? -. ?: ???????????? 

235/01-346-1, 235/02-346-1 

  عبد الحكم , فوده  .10445
 -. عبد الحكم فوده/ اء النقض تحلیل عملي على ضوء الفقھ و قض] : نص مطبوع[أحكام دعاوى حمایة الحیازة 

 .سم24; . ص 190 -. 1996, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

634/01-346-1, 634/02-346-1 

  عبد الحكم , فوده  .10446
في ضوء الفقھ وأحكام محكمة ) المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة] : (نص مطبوع[التعویض المدني 

; . إیض. : ص 724 -). ت.د(, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. د الحكم فودهعب............... / النقض
 ).المكتبة القانونیة( - . سم 24

52/01-347-1, 52/02-347-1 

  عبد الحكم , فوده  .10447
ي نظریة الدفوع ف] : نص مطبوع[الدفوع و الدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة في ضوء الفقھ وقضاء النقض 

, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فوده.................. / الدفع الشكلي  -قانون المرافعات 
 .سم 24; . إیض. : ص 1630 -. 1999

64/01-347-1, 64/02-347-1 

  عبد الحكم , فوده  .10448
 -المنازعات المستعجلة ] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة للمنازعات المستعجلة في ضوء الفقھ و أحكام القضاء 

مكتبة و مطبعة ) : دم (  -. 1.ط -. عبد الحكم فوده........ / القواعد العامة إلختصاص قاضي األمور المستعجلة 
 .سم 24; غالف ملون . : ص 708 -. 2001, اإلشعاع

789/01-347-1, 789/02-347-1 

  عبد الحكم , فوده  .10449
جرائم السرقات  - المعارضة : الجزء الخامس ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

: القاھرة  -. عبد الحكم فوده/ النظام القانوني ألمر الحفظ  - جرائم التزویر في المحررات  -وإغتصاب السندات 
 .سم 25; . ص 1000 - . 1998, المكتب الفني للموسوعات القانونیة

9.5/01-348-1 

  عبد الحكم , فوده  .10450
عبد / التعلیق على قانون العقوبات : الجزء السابع ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

. : ص 2120 -. 1998, دار الفكر الجامعي] : م.د: [المكتب الفني للموسوعات القانونیة : القاھرة  -. الحكم فوده
 .سم 25;  .إیض

9.7/01-348-1 

  عبد الحكم , فوده  .10451
 -. عبد الحكم فوده/ الفھرس : الجزء الثامن ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

 .سم 25; . ص 517 -. 1998, المكتب الفني للموسوعات القانونیة: القاھرة 



9.8/01-348-1 

  عبد الحكم , فوده  .10452
نص [ 1995سوعة اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة في ضوء الفقھ وقضاءالنقض حتى سنة مو

دار : اإلسكندریة  -. 1.ط -. عبد الحكم فوده/ الجزء األول : األدلة الكتابیة  - األحكام العامة ] : مطبوع
 .سم 23; مجلد . : ص 1058 -. 1997, المطبوعات الجامعیة

4.1/01-348-1, 4.1/02-348-1 

  عبد الحكم , فوده  .10453
نص [ 1995موسوعة اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة في ضوء الفقھ وقضاء النقض حتى سنة 

 - القرائن غیر القضائیة  - القرائن القضائیة  -القرائن القانونیة القاطعة وغیرالقاطعة  - شھادة الشھود ] : مطبوع
. 1997, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  - . 1.ط - . عبد الحكم فوده/ الجزء الثاني :  أحكام محكمة النقض

 .سم 25; مجلد . : ص 962 -

4.2/01-348-1, 4.2/02-348-1 

  عبد الحكم , فوده  .10454
مر قوة األ - حجیة األمر المقضي ] : نص مطبوع[موسوعة اإلثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة 

الجزء : الصیغ النموذجیة  -نصوص تشریعیة  -الخبرة  - المعاینة  -الیمین  -اإلستجواب  - اإلقرار  -المقضي 
 .سم 24; مجلد . : ص 1374 -). ت.د(, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فوده/ الثالث 

4.3/01-348-1, 4.3/02-348-1 

  عبد الحكم , فوده  .10455
.......... / ماھیة دعوى اإللغاء: أحكام دعوى اإللغاء والصیغ النموذجیة لھا ] : نص مطبوع[ومة اإلداریة الخص

المكتبة ( -. سم 24; . إیض. : ص 596 -. 1996, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فوده
 ).القانونیة

28/01-342-1, 28/02-342-1 

   عبد الحكم, فوده  .10456
صیغ الدعاوي التي ترفع طعنا على ] : نص مطبوع[الصیغ النموذجیة لدعاوى وطعون القضاء اإلداري 

, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فوده....... / صیغ الدعاوي التي ترفع - القرارات الجامعیة
  ).المكتبة القانونیة( - . سم 24; . إیض. : ص 811 -. 1998

 98651193977ك .م.د.ر -. 

21/01-342-1, 21/02-342-1 

  عبد الحكیم , فوده  .10457
دراسة عملیة على ضوء الفقھ وقضاء ] : نص مطبوع[أحكام رابطة السببیة في الجرائم العمدیة وغیر العمدیة 

 -. هعبد الحكیم فود... / معیار رابطة السببیة - رابطة السبیة والركن المادي للجریمة  -تعریف : النقض
  .سم 24; . إیض. : ص 164 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة 

 ???????????? : ?- ? :.153- 156 

78/01-345-1, 78/02-345-1 

  عبد الحكیم , فوده  .10458
شركة ] : نص مطبوع[ 1998.لسنة  3شركات األموال والعقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدیدة رقم 



 295 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. عبد الحكیم فوده......... / عقد السمسرة  -األسھم التوصیة ب
 .سم 24; . إیض. : ص

35/01-346-1, 35/02-346-1 

  عبد الحكیم , فوده  .10459
ء المحاصة على ضوء الفقھ وقضا - التوصیة البسیطة  -شركات التضامن ] : نص مطبوع. [شركات األشخاص

 .سم 24; . إیض. : ص 256 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة -. عبد الحكیم فوده. / النقض

36/01-346-1, 36/02-346-1 

  عبد الحكیم , فوده  .10460
عبد الحكیم ............... / دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقص ] : نص مطبوع[أسباب صحیفة اإلستئناف 

  .سم 24; . إیض. : ص 384 -). ت.د(, دار الفكر الجامعي: ندریة اإلسك - . فوده
 ???????????? :? .- ? :.365 - 367 . 

46/01-347-1, 46/02-347-1 

  عبد الحكیم , فوده  .10461
دار الفكر : القاھرة  - . 2.ط -. عبد الحكیم فوده] / نص مطبوع[البطالن في القانون المدني والقوانین الخاصة 

  ).دار الفكر والقانون( -. سم 24; مجلد . : ص 841 -. 1999, والقانون
 ??????? : ? -  ? :829 -839 

58/01-347-1, 58/02-347-1 

  عبد الحكیم , فوده  .10462
 البطالن واإلنعدام -األعمال اإلجرائیة ] : نص مطبوع[البطالن في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

 24; . إیض. : ص 392 -. 1999, دار الفكر و القانون: القاھرة  - . 3.ط -. عبد الحكیم فوده.................... / 
 .سم

59/01-347-1, 59/02-347-1 

  فوده، عبد الحكم   .10463
/ قوبات التعلیق على قانون الع: الجزء السادس ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

 25; . إیض. : ص 891 -. 1998, المكتب الفني للموسوعات القانونیة: دار الفكر الجامعي  -. عبد الحكم فوده
 .سم

9.6/01-348-1 

  السید عبد الحمید , فودة  .10464
. ط -. السید عبد الحمید فودة] / نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین النظم القانونیة الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة 

  .سم24; . إیض. : ص172 -. 2003, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1
 9775160993ك .م.د.ر - . 153-170: ? - ?: ????????????.

168/01-341-1, 168/02-341-1 

  عبد الحكم , فودة  .10465
 - اإلغتصاب : بحث عملي في ضوء الفقھ و قضاء النقض ] : نص مطبوع[جرائم العرض في قانون العقوبات 

التحریض  - من ھم أصحاب السلطة في جرائم ھتك العرض  -جنایة ھتك العرض بالرضاء  -ھتك العرض 



; . ص 542 -. 2005, امعیةدار المطبوعات الج. : اإلسكندریة -. عبد الحكم فودة... / الزنا -العلني على الفسق 
 .سم 24

285/01-345-1, 285/02--345-1 

  عبد الحكم , فودة  .10466
] : نص مطبوع[جرائم اإلحتیال النصب و خیانة األمانة والشیك وألعاب القمار في ضوء الفقھ و قضاء النقض 

، ...ء على مال الغیرإتخاذ إسم كاذب لإلستال - التصرف في مال الغیر  - الطرق اإلحتیالیة للنصب : النصب
العقوبة  - األركان : ، إستغالل القاصر...الشیك یصرف مجرد اإلرتباط -عدم قیام الرصید  -سحب الشیك : الشیك

, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. عبد الحكم فودة... / ، الإلقراض بربا فاحش، التبدید، ألعاب القمار...
 .سم 24; . إیض. : ص 280 -. 2005

284/01-345-1, 284/02-345-1 

  عبد الحكم , فودة  .10467
وقت الطعن بالتزویر  -طرفا الدعوى ] : نص مطبوع[دعوى التزویر الفرعیة المدنیة و دعوى التزویر األصلیة 

دار الفكر . : مصر -. عبد الحكم فودة... / إجراءات دعوى التزویر  - المحررات التي یطعن علیھا بالتزویر  -
 .سم 24; . إیض. : ص 260 -. 2006, لقانون للنشر والتوزیعوا

280/01-345-1, 280/02-345-1 

  عبد الحكم , فودة  .10468
: دراسة تحلیلیة عملیة على ضوء الفقھ و قضاء النقض] : نص مطبوع[الخطأ في نطاق المسئولیة التقصیریة 

الخطأ  -صور الخطأ التقصیري  - وي للخطأ الركن المعن - الركن المادي للخطأ  -ماھیة الخطأ التقصیري 
 24; . إیض. : ص 176 -.). ،ت.د(, دار األلفي لتوزیع الكتب القانونیة. : مصر -. عبد الحكم فودة... / العمدي

 .سم

358/01-345-1, 358/02-345-1 

  عبد الحكم , فودة  .10469
 - غرفة المشورة : قضاء محكمة النقض  دراسة علمیة عملیة على ضوء] : نص مطبوع[دائرة الجنح المستأنفة 

. 2003, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. عبد الحكم فودة... / المعارضة اإلستئنافیة  -إشكاالت التنفیذ 
 ).المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة( - . سم 24; . إیض. : ص 478 -

398/01-345-1, 398/02-345-1 

  بد الحكم ع, فودة  .10470
اإلحتفاظ بالحیازة  -مرض الموت ] : نص مطبوع. [النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة

 - . سم24; . إیض. : ص230 -. 2003, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة - . عبد الحكم فودة. / والمنفعة
 ).المكتبة القانونیة(

230/01-346-1, 230/02-346-1 

  عبد الحكم , فودة  .10471
دراسة عملیة مقارنة،على ضوء الفقھ و ] : نص مطبوع[وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 136 -). دت ( , مكتبة اإلشعاع: القاھرة  - . عبد الحكم فودة........ / قضاء النقض
 3555241977ك .م.د.ر

496/01-347-1, 496/02-347-1 



  عبد الحكم , فودة  .10472
أساس ] : نص مطبوع[القرائن القانونیة و القضائیة في ضوء مختلف اآلراء الفقھیة وأحكام محكمة النقض 

; غالف ملون . : ص 184 - . 2006, دار الفكر و القانون: القاھرة  -. عبد الحكم فودة... / القرینة القانونیة
 .سم24

437/01-347-1, 437/02-347-1 

  عبد الحكم , فودة  .10473
دعاوى براءة الذمة  - أحكام الریع : الجزء األول ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

المكتب الفني : القاھرة  -. عبد الحكم فودة/ أحكام الصلح في المواد المدنیة  - الخطأ  -النسبیة والغیریة 
 .سم 24; . ص 1176 -. 1998, للموسوعات القانونیة

9.1/01-348-1 

  عبد الحكم , فودة  .10474
أحكام  - بطالن القبض على المتھم : الجزء الرابع ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

 -. د الحكم فودةعب/ أحكام رابطة السببیة  -حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة  - الصلح في المواد الجنائیة 
 .سم 25; . ص 872 -. 1998, دار الفكر الجامعي] : م.د: [المكتب الفني للموسوعات القانونیة : القاھرة 

9.4/01-348-1 

  عبد الحكم , فودة  .10475
شركات  - شركات األشخاص : الجزء الثالث ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

 837 -. 1998, المكتب الفني للموسوعات القانونیة: القاھرة  -. عبد الحكم فودة/ ألوراق التجاریة ا -األموال 
 .سم 25; . ص

9.3/01-348-1 

  عبد الحكم , فودة  .10476
نظریة ] : نص مطبوع[موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء الفقھ و قضاء النقض 

الكتب ( - . سم24; . ص 884 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. الحكم فودة عبد/ الحكم المدني 
  ).القانونیة

 1112503977ك .م.د.ر

814/01-347-1 

  عبد الحكم , فودة  .10477
نظریة ] : نص مطبوع[موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء الفقھ و قضاء النقض 

; . ص 88 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فودة/ تطبیقاتھا القضائیة الحكم الجنائي و 
  ).الكتب القانونیة( - . سم24

 1119003977ك .م.د.ر

815/01-347-1 

  عبد الحكم , فودة  .10478
التطبیقات  ] :نص مطبوع[موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء الفقھ و قضاء النقض 

 - . سم24; . ص 3205 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فودة/ القضائیة للحكم المدني 
  ).الكتب القانونیة(
 9118903977ك .م.د.ر



817/01-347-1 

  عبد الحكم , فودة  .10479
حجیة الدلیل الفني في  - المعارضة : الجزء الثاني ] : نص مطبوع[الموسوعة الماسیة في المواد المدنیة والجنائیة 

المكتب : القاھرة  -. عبد الحكم فودة/ أحكام دعاوى حمایة الحیازة  -أسباب صحیفة اإلستئناف  - المواد المدنیة 
 .سم 25; . ص 733 -]. ت.د[, الفني للموسوعات القانونیة

9.2/01-348-1 

  عبد الحكم , فودة  .10480
البطالن في القانون المدني والقوانین ] : نص مطبوع[ني وقانون العقوبات موسوعة البطالن في القانون المد

 .سم 25; . مجلد. : ص 490 -. ت. د, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فودة.... / الخاصة

12/01-348-1, 12/02-348-1 

  عبد الحكم , فودة  .10481
ارنا بالتشریعات العربیة في ضوء مختلف األراء وأحكام محكمة مق] : نص مطبوع[جرائم التزییف والتزویر 

  .سم 24; . إیض. : ص 311 -. 2008, دار الفكر والقانون: المنصورة  -. 1.ط -. عبد الحكم فودة/ النقض 
 9789776253117ك .م.د.ر

808/01-345-1, 808/02-345-1 

  عبد الحكیم , فودة  .10482
أساس  -التعریف بالمسؤولیة الجنائیة ] : نص مطبوع[وء الفقھ و قضاء النقض إمتناع المساءلة الجنائیة في ض

المسؤولیة الجنائیة  -نتائج قرینة البراءة  -األصل في المتھم البراءة  -قرینة البراء  - المسؤولیة الجنائیة 
. : ص 206 - . 2005, دار المطبوعات الجامعیة. : اإلسكندریة -. عبد الحكیم فودة... / لألشخاص الطبیعیة

 .سم 24; . إیض

300/01-345-1, 300/02-345-1 

  فودة، عبد الحكم   .10483
نظریة ] : نص مطبوع[موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة والجنائیة على ضوء الفقھ و قضاء النقض 

 24; . إیض. : ص186 -. 2003, منشأة المعارف: اإلسكندریة  -. عبد الحكم فودة) / اإلستئناف( الحكم المدني 
 ).الكتب القانونیة( - . سم

816/01-347-1 

  فورار العیدي ، حیاة   .10484
كلیة . : الجزائر -المدیة  - . حیاة فورار العیدي] / نص مطبوع[نظام الرقابة الفنیة في صفقة األشغال العمومیة 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 68 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-526/01 

  عماد دمحم , فوزي ملوخیة  .10485
إدعى والیمین  دراسة تطبیقیة على قاعدة البیئة على من] : نص مطبوع[القواعد اإلجرائیة في الشریعة اإلسالمیة 

. إیض. : ص 299 - . 2009, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. عماد دمحم فوزي ملوخیة/ على من أنكر 
  .سم 24; 

 9773284654ك .م.د.ر -. 296 -  285. : ?: ????????????



762/01-347-1, 762/02-347-1 

  فوزي دمحم سامي   .10486
 -التاجر  - األعمال التجاریة  -مصادر القانون التجاري : الجزء األول ] : نص مطبوع. [شرح القانون التجاري

; . إیض. : ص 338 -. 1997, مكتبة دار الثقافة للنشر. : عمان -. فوزي دمحم سامي. / العقود التجاریة  -المتجر 
  .سم 24

???????????? : ?- ? :321 - 324 

22.1/01-346-1, 22.1/02-346-1 

  تیماء محمود , صراففوزي ال  .10487
 - . 1.ط - . تیماء محمود فوزي الصراف/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[دور اإلدعاء العام في الدعوى المدنیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 297 -. 2009, دار حامد للنشر والتوزیع: عمان 
 9957324934ك .م.د.ر - . 297 - 279: ?  -? : ???????????? 

718/01-347-1, 718/02-347-1 

  فوزي عید ، ریتا   .10488
: بیروت  -. 1.ط -. ریتا فوزي عید] / نص مطبوع[المحاكم الجزائیة الدولیة الخاصة بین السیادة والعدالة 

  .سم 25; . إیض. : ص 592 -. 2015, منشورات الحلبي الحقوقیة
 9786144016152ك .م.د.ر -. 588 -  556. : ? -. ?: ????????????  555 - 538. : ? -. ?: ??????? 

1015/01-341-1, 1015/02-341-1 

  فوزي، أوصدیق   .10489
دار : الجزائر  - . بن داود ابراھیم, أوصدیق فوزي] / نص مطبوع[اإلحالة في القانون العالقات الدولیة 

  .سم24; . إیض. : ص246 -. 2012, الخلدونیة
 9789961523070ك .م.د.ر - . 235-243? -?.??????

1148/01-341-1, 1148/02-341-1 

  فوضیل ، ھیصام   .10490
 - 2008دراسة قانونیة لعملیة الرصاص المصوب ] : نص مطبوع[جرائم الحرب اإلسرائیلیة على قطاع غزة 

; . و 322 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق( جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة - . ھیصام فوضیل. /  2009
  .ص مضغوطقر. + سم31×.سم 21

 ???????????? : ?-  ? :298 - 317  
 .2014/2013. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-47/01, T. 341-47/02 

  نادیة , فوضیل  .10491
 168 -. 2005, دار ھومة. : الجزائر - . نادیة فوضیل] / نص مطبوع. [األوراق التجاریة في القانون التجاري

  .سم 24; . إیض. : ص
 ???????????? : ?-  ? :229 - 234. 

316/01-346-1, 316/02-346-1 

  نادیة , فوضیل  .10492
, دیوان المطبوعات الجامعیة. : الجزائر - . نادیة فوضیل] / نص مطبوع. [شركات األموال في القانون الجزائري



  .سم22; . إیض. : ص364 -. 2003
 9789961011096 ك.م.د.ر - . 364 -361. : ? -. ?: ???????????? 

268/01-346-1, 268/02-346-1 

  نادیة , فوضیل  .10493
. الجزائر -. نادیة فوضیل. / شركات األشخاص] : نص مطبوع. [أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري

  .سم 24; . إیض. : ص 164 -. 2002, دار ھومة: 
 9961661486ك .م.د.ر - . 159 - 157: ?  -? : ???????????? 

311/01-346-1, 311/02-346-1 

  فوزیة منال ، سحمادي   .10494
جامعة . : المدیة  -. سحمادي فوزیة منال] / نص مطبوع. [قاعدة عدم الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و121 -. 2014/2013, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.113 - 116  

 2014/2013. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-425/01, M. 346-425/02 

  فھد العلواني ، طالب عبد   .10495
 - . 1.ط -. طالب عبد فھد العلواني. / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [حقوق األقلیات في القانون الدولي العام

  .سم 24; . إیض. : ص 222 -. 2014, دار الفكر الجامعي. : اإلسكندریة
 9789773791570ك .م.د.ر - . 214 - 193: ?  -? : ???????????? 

869/01-341-1, 869/02-341-1 

  فھد العلواني ، طالب عبد هللا   .10496
طالب عبد هللا فھد / الجزء األول ] : نص مطبوع[حقوق اإلنسان بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 

. : ص 442 - . 2014, دار الحامد للنشر والتوزیع: األكادیمیون للنشر والتوزیع : عمان  -. 1.ط -. نيالعلوا
  .سم 24; . إیض

 9960853446ك .م.د.ر

870.1/01-341-1, 870.1/02-341-1 

  دمحم علي , فھیم بیومي  .10497
/ التاسع عشر المیالدي  -لھجري إبان القرن الثالث عشر ا] : نص مطبوع[تاریخ القضاء في الحرمین الشریفین 

  .سم24; . إیض. : ص 232 -. 2007, زھراء الشرق: القاھرة  - . 1.ط - . دمحم علي فھیم بیومي
 9773143104ك .م.د.ر - .  225 - 215.: ? -. ?: ???????????? 

284/01-347-1, 284/02-347-1 

  راشد , فھیم  .10498
). : م.د( - . راشد فھیم] / نص مطبوع. [1999لسنة  17لتجارة رقم اإلفالس والصلح الواقي منھ طبقا لقانون ا

 .سم 24; . إیض. : ص 262 - . 2000, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة

55/01-346-1, 55/02-346-1 



  راشد , فھیم  .10499
راشد . / 1999نة لس 17من الناحیة التجاریة والجنائیة طبقا لقانون التجارة الجدید رقم ] : نص مطبوع. [الشیك

 ).كتب قانونیة( -. سم24; . إیض. : ص 176 - . 2000, المكتب الفني لإلصدارات القانونیة). : م.د( - . فھیم

46/01-346-1 

  فھیمة ، یونسي   .10500
 - . یونسي فھیمة; لونیس بشیرة] / نص مطبوع[المنازعات المترتبة عن آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة 

. + سم 31× . سم 21; و  89 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس  :المدیة 
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .86 - 89 ???????  
 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-432/01, M. 346-432/02 

  وفاء مزید , فلحوط  .10501
 - . 1.ط -. وفاء مزید فلحوط/ في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة ] : نص مطبوع[القانونیة المشاكل 
  .سم 24; . إیض. : ص 1056 -. 2008, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 

 ??????????? :?- ? :1001-1035 

911/01-346-1, 911/02-346-1 

  مھند إبراھیم علي , فندي الجبوري  .10502
مھند إبراھیم علي فندي / دراسة مقارنة : الخصخصة] : نص مطبوع[لنظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص ا

  .سم25; غالف ملون . : ص264 -. 2007, دار الحامد: عمان  -. الجبوري
 2324329957978ك .م.د.ر

359/01-346-1, 359/02-346-1 

  عباس مرزوك , فلیح العبیدي  .10503
. عباس مرزوك فلیح العبیدي. / دراسة قانونیة وعملیة] : نص مطبوع. [رأس مال الشركة المساھمة اإلكتتاب في

  ).219; سلسلة المكتبة القانونیة ( - . سم 24; . إیض. : ص 272 -. 1998, مكتبة دار الثقافة. : عمان -
 ????????????: ?-? :.258 - 272 

38/01-346-1, 38/02-346-1 

   جاسم دمحم, فلحي  .10504
: عمان  -. دمحم جاسم فلحي/ الطباعة والصحافة اإللكترونیة والوسائط المتعددة ] : نص مطبوع[النشر اإللكتروني 

  .سم 24; . إیض. : ص 166 -. 2005, دار المناھج
 0094189957ك .م.د.ر -. 166 -  163.: ???????????? ? ?

91/01-020-1 

  بوسكو جاكو , فلیجیفك  .10505
. 01.ط - . بوسكو جاكو فلیجیفك/ الوضع القانوني الدولي الجدید ] : نص مطبوع[لمدني وحقوق اإلنسان الدفاع ا

مركز : جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ( -. سم24; . إیض. : ص 188 -. 2006, جامعة نایف: الریاض  -
  ).385; الدراسات والبحوث 

 9960973972ك .م.د.ر -. 185- 167: ?- ?: ??????? 187: ?-?: ???????????? 

449/01-341-1, 449/02-341-1 



  فھیس، حسین   .10506
; . و 86 - . 2012/2011, ]ن.د: [المدیة  -. حسین فھیس] / نص مطبوع[دورالجمعیات في حمایة البیئة 

  .سم21×سم30
??????????? ???????  

 2012/2011: ) كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : لیسانس 

M. 343-07/01, M. 343-07/02 

  فنطازي ، خیر الدین   .10507
الجزء : الوقف : عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة ] : نص مطبوع[دراسات قانونیة في الملكیة العقاریة 

  .سم24; . إیض. : ص253 -. 2012, دار زھران: عمان  -. خیر الدین فنطازي/ األول 
 9789957880507ك .م.د.ر - .  253 - 237. : ? -. ?: ??? ?????????

1390.1/01-346-1, 1390.1/02-346-1 

10508.  yarhi,michel  
Les M.A.R.C. dans l'assurance [Texte imprimé] / richard Ghueldre; michel yarhi. - 
france : l'argus de l'assurance, 2013. - ill. ; 12 cm. - (les essentiels : les essentiels). 
ISBN 9782354741532. - ISSN 22643257 = Les M.A.R.C. dans l'assurance 

346 ghu.1, 346 ghu.2 

  دمحم یونس , فالح الزعبي  .10509
دراسة ] : نص مطبوع[القواعد الفقھیة المختصة بمقومات الحكم القضائي و تطبیقاتھا في القضاء الشرعي 

; . إیض. : ص 372 -. 2008, دار الحامد للنشر و التوزیع: عمان  - . 01.ط -. نس فالح الزعبيدمحم یو/ مقارنة 
  .سم 234

 9789957323998ك .م.د.ر

661/01-347-1, 661/02-347-1 

  ھوزیھ , فانسان  .10510
نصور م; جاك غستان, ھوزیھ فانسان/ القانون الموحد : بیع السلع الدولي] : نص مطبوع[المطول في العقود 

  .سم24; مجلد . : ص  710 -. 2005, مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر: بیروت  -. القاضي
 1774279953ك .م.د.ر -. 650 - 521: 9 - 1??? : ??????? 

732/01-346-1, 732/02-346-1 

  فاید عیشاوي ، لیلى   .10511
 -. لیلى فاید عیشاوي; رزیقة بن قرطبي/  ]نص مطبوع[مكافحة المؤسسات المصرفیة لجریمة تبییض األموال 

قرص . + سم30×.سم21; . و86 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ??????? :? .- ? :.71 - 75  ???????????? :? .- ? :.77 - 82  
 2017/2016: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-27/01, M. 658-27/02 

  فاید عیشاوي ، سفیان   .10512
 - المدیة  -. سفیان فاید عیشاوي] / نص مطبوع[العالقة القانونیة للموظف والعامل في ظل التشریع الجزائري 

 31× .سم 21; . إیض. : و 62 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر



  .قرص مضغوط. + سم
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-468/01 

  فایز دمحم حسین   .10513
دار : اإلسكندریة  -. 01.ط -. فایز دمحم حسین; أحمد إبراھیم حسن] / نص مطبوع[أصول النظم القانونیة 
 .سم 24; . إیض. : ص 432 - ). ت.د(, المطبوعات الجامعیة

139/01-340-1, 139/02-340-1 

  القاضي الشیخ عبد اللطیف , فایز دریان  .10514
القاضي الشیخ عبد / في المذاھب اإلسالمیة و القوانین العربیة ] : نص مطبوع[فقھ المواریث , المجلد األول

- 395 -. 2006, ربیة للنشر والتوزیعدار النھضة الع: بیروت  -. 1.ط -. دمحم رشید قباني, اللطیف فایز دریان
  .سم 24; . إیض. : ص 980

 المجلد األول, : محتوي في 

878.1/01-346-1, 878.1/02-346-1 

  فایزة ، فراح   .10515
جامعة . : المدیة  -. فراح فایزة; بن سالم فاطمة] / نص مطبوع. [جریمة الصرف في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 118 -. 2015/2014, ).قكلیة الحقو(الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .105 - 115  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-179/01, M. 343-179/02 

  فاروق ، حمودة   .10516
, مركز الدراسات العربیة: بیروت  -. 1.ط -. حمودة فاروق] / نص مطبوع[الحمایة الدولیة للنازحیین داخلیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 245 -.  2016
 ??????? :? .- ? : .205 - 222  ???????????? :? .- ? : .223  - 238  ????????? :? .- ? : .239 - 

 9789777960328ك .م.د.ر -. 240

1180/01-341-1, 1180/02-341-1 

  فاروق ، عریشة   .10517
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر -. عریشة فاروق] / نص مطبوع[جال األدویة براءة اإلختراع في م

  .قرص مضغوط. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 327 - . 2019, )جامعة یحي فارس(
 ???????????? :? .- ? : .309 - 319  

 2019) : فارسجامعة یحي (كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون خاص : ل م د دكتوراه  -

T. 343-05/01, T. 343-05/02 

  یاسر األمیر , فاروق  .10518
دراسة تأصیلیة تحلیلة و مقارنة للتنصت على ] : نص مطبوع[مراقبة األحادیث الخاصة في اإلجراءات الجنائیة 

 -. ر فاروقیاسر األمی/ المحادثات التیلیفونیة والتي تجري عبر اإلنترنت واألحادیث الشخصیة نظریا وعملیا 
  .سم 24; . إیض:  2008 -. 2009, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. 01.ط

 ???????????? :? ? :.806 -839 

634/01-345-1, 634/02-345-1 



  فارح، مسعودة   .10519
الطابع الصناعي المنازعات اإلداریة الناجمة عن تسویة الذمة العقاریة المحازة من قبل المؤسسات العمومیة ذات 

. + سم21× سم30 - . 2011/2012, ]ن.د: [المدیة  - . مسعودة فارح; منیرة علواني] / نص مطبوع[والتجاري 
  .و44

????????????.  
 2011/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: لیسانس 

M. 346-136/01, M. 346-136/02 

  جمال سیف , فارس  .10520
دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة و القانون ] : نص مطبوع[تنفیذ األحكام الجنائیة األجنبیة التعاون الدولي في 

. : ص 478 - . 2007, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة  -. جمال سیف فارس/ الدولي الجنائي 
  .سم24; . إیض

 9770452645ك .م.د.ر -. 439-464: ? -?: ???????????? 

431/01-341-1, 431/02-341-1 

  فاطمة ، تاھمي   .10521
. المدیة  -. تاھمي فاطمة; غالم آسیة] / نص مطبوع. [دور المجالس الشعبیة المحلیة في تسییر الشؤون العمومیة 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 90 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
 ???????????? :? .- ?.  :82 - 87  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-163/01, M. 343-163/02 

  فاطمة ، سعیداني   .10522
المدیة  -. سعیداني فاطمة] / نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة الواردة على العقار 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و106 - . 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : 
 ??????? : ? -  ? :81 - 97  ???????????? : ?-  ? :99 - 101  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-336/01, M. 346-336/02 

  فاطمة ، قویدري   .10523
جامعة الدكتور . : المدیة  -. قویدري فاطمة; رتیبةغیاطو ] / نص مطبوع. [لجان مراقبة اإلنتخابات في الجزائر 

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 81 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .72 - 77  

 2015/2014. : المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-152/01, M. 343-152/02 

  فاطمة ،زروقي   .10524
, ]ن.د. : [المدیة - . زروقي فاطمة; بن عیسى حفیظة] / نص مطبوع. [لقضائیة في المجال العقاريالخبرة ا
  .سم 21×سم 30; . و 51 - . 2012/2011

 ????????????.  
 2012/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون عقاري : لیسانس 

M. 346-127/01, M. 346-127/02 



  ھراء ، بن خالد فاطمة الز  .10525
جامعة : المدیة  -. بن خالد فاطمة الزھراء; باي بومزراق ھشام] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة للموثق 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و92 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
 ??????? : ? -  ? :97 - 99  ???????????? : ?-  ? :101 - 105  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري  :ماستر 

M. 346-364/01, M. 346-364/02 

  فاطمة الزھراء ، جدو   .10526
. إجراءات إدراج األمالك الشاغرة ضمن األمالك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والمنازعات المترتبة عنھا 

, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس  جامعة. : المدیة - . جدو فاطمة الزھراء; سعدي سامیة] / نص مطبوع[
  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 84 - . 2015/2014

 ???????????? :? .- ? : .76 - 81  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-397/01, M. 346-397/02 

  فاطمة الزھراء مولبات   .10527
فاطمة الزھراء ; سعوداوي فتیحة] / نص مطبوع. [ 1996ر النظام السیاسي الجزائري في ظل تعدیل دستو

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 81 - . 2014/2015, ]ن.د. : [المدیة -. مولبات
 2014/2015). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-175/01, M. 343-175/02 

  فاطمة الزھراء، مجبر   .10528
 -. مجبر فاطمة الزھراء] / نص مطبوع[اإلطار القانوني لنشاط الوكیل العقاري الخاص في التشریع الجزائري 

قرص . + سم30×.سم21; . و100 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ??????? : ? -  ? :105 - 117  ???????????? : ? -  ? :118 - 123  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ر ماست

M. 346-346/01, M. 346-346/02 

  فاطمة الزھراء، مقداد   .10529
جامعة : المدیة  -. مقداد فاطمة الزھراء] / نص مطبوع[الطبیعة القانونیة لوضع المساجین في البیئة المفتوحة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و67 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? :.63 - 64  

 2016/2015: المدیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-06/01, M. 345-06/02 

  فاطمة الزھراء، بن سعدة   .10530
. سعدة فاطمة الزھراءبن ; شیكر فتحي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجزائیة لناظر الوقف في التشریع الجزائري 

. + سم30×.سم21; . و71 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.64 - 68  
 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-449/01, M. 346-449/02 



  فاطمة الزھراء، ثلجون   .10531
صوالحي ] / نص مطبوع[لنظام القانوني إلستغالل العقار الموجھ للنشاط الصناعي والمنازعات الناجمة عنھ ا

; . و 81 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس. : المدیة -. ثلجون فاطمة الزھراء; كریمة
  .سم21×.سم 30

????????????.  
 2013/2012) : كلیة الحقوق(كتور یحي فارسجامعة الد: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-213/01, M. 346-213/02 

  فاطمة الزھراء، بداوي   .10532
 -. بداوي فاطمة الزھراء] / نص مطبوع[دور محكمة یوغسالفیا سابقا في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي 

قرص . + سم30×.سم21; . و93 - . 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? :.86 - 88  
 2016/2015: المدیة : قانون دولي وعالقات دولیة : ماستر 

M. 341-91/01, M. 341-91/02 

  فاطمة الزھراء، زوالي   .10533
كلیة الحقوق (یحي فارس جامعة : المدیة  -. زوالي فاطمة الزھراء] / نص مطبوع[التصدیق اإللكتروني 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و86 -. 2016/2015, )والعلوم السیاسیة
 ???????????? :? .- ? :.77 - 82  

 2016/2015: المدیة : قانون األعمال : ماستر 

M. 658-10/01, M. 658-10/02 

  فاطمة الزھراء، زروق   .10534
; رقیق فاطمة الزھراء] / نص مطبوع[ 01 - 06فحتھ في إطار القانون النظام المؤسساتي للوقایة من الفساد ومكا

; . و104 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. زروق فاطمة الزھراء
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

 ???????????? :? .- ? :.95 - 100  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-227/01, M. 343-227/02 

  فاطمة، بطاش   .10535
جامعة الدكتور یحي : المدیة  -. بطاش فاطمة; مكمش سھام] / نص مطبوع[شكلیات البیع العقاري في الجزائر 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و83 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(فارس 
 ???????????? : ?-  ? :80 - 83  

 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-366/01, M. 346-366/02 

  فاطمة، زروقي   .10536
جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . زروقي فاطمة; المي حنیفة] / نص مطبوع[الحمایة القضائیة لمؤسسة الوقف 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و111 -. 2014/2013, )كلیة الحقوق(فارس 
????? ?? : ? -  ? :101 - 105  ???????????? : ? -  ? :107 - 111  
 2014/2013: المدیة : القانون العقاري : ماستر 

M. 346-383/01, M. 346-383/02 



  إدریس , فاضلي  .10537
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر  -. 2. ط - . إدریس فاضلي] / نص مطبوع[الوجیز في فلسفة القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 238 -. 2006
 4485006199ك .م.د.ر - . 231.: ?: ???????????? 

95/01-340-1, 95/02-340-1 

  فاضلي، إدریس   .10538
دیوان المطبوعات : الجزائر  - . إدریس فاضلي/ نظریة القانون نظریة الحق ] : نص مطبوع[المدخل إلى القانون 

  .سم 23; . إیض. : ص 419 -. 2014, الجامعیة
 9789961017258ك .م.د.ر

195/01-340-1, 195/02-340-1 

  فاضلي، إدریس   .10539
دیوان : بن عكنون  -. 02.ط - . إدریس فاضلي] / نص مطبوع[الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري 

  .سم23; . إیض. : ص303 -. 2013, المطبوعات الجامعیة
 9789961016282ك .م.د.ر - .  299 - 285. : ?. ?: ??????????? 

1458/01-346-1, 1458/02-346-1 

  فاسي ، رانیا   .10540
. : الجزائر -.المدیة -. رانیا فاسي; سمیة بوھدة] / نص مطبوع[عقد القرض اإلستھالكي في القانون الجزائري 

. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 69 -. 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .قرص مضغوط

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-155/01 

  مازن عبد العزیز , فاعور  .10541
] / نص مطبوع[اإلعتماد المستندي و التجارة اإللكترونیة في ظل القواعد و األعراف الدولیة و التشریع الداخلي 

  .سم24; غالف مصور . : ص 400 -. 2006, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. بد العزیز فاعورمازن ع
 024629953ك و.م.د.ر -. 391 - 373: .?.? :  7???? ??? 

499/01-346-1, 499/02-346-1 

  فتاح ، أمینة   .10542
, ]ن.د: [المدیة  -. تاحأمینة ف; سعاد ھامل] / نص مطبوع. [معاییر تحدید طبیعة الصفقة العمومیة 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و94 - . 2015/2014
 ???????????? :? .- ? : .83 - 89  

 2015/2014). : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-146/01, M. 343-146/02 

  فتاك، مصطفى   .10543
كلیة الحقوق . : المدیة - . مختار ضیف, مصطفى فتاك] / نص مطبوع[تحسین الخدمة على مستوى البلدیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 91 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-304/01, M. 343-304/02 



  فتاك، علي   .10544
حمایة المستھلك وتأثیر المنافسة على ضمان سالمة المنتج وفقا لقانوني حمایة المستھلك والمنافسة الجزائریین 

; . إیض. : ص 511 -. 2014, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. 1.ط -. علي فتاك] / نص مطبوع[الجدیدین 
  .سم 24

 9789773791094ك .م.د.ر - . 504 - 496.: ? -?: ????????????

1323/01-346-1, 1323/02-346-1 

  دمحم , فتح هللا النشار  .10545
دار : اإلسكندریة  -. دمحم فتح هللا النشار] / نص مطبوع[حق التعویض المدني بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني 

  ).لقانونیةالمكتبة ا( - . سم24; . إیض. : ص 336 - . 2002, الجامعة الجدیدة للنشر
 4062328977ك .م.د.ر - .  330 - 311.:? -. ?: ???????????? 

53/01-347-1, 53/02-347-1 

  دمحم , فتح هللا النشار  .10546
في الفقھ اإلسالمي وقانون اإلثبات طبقا ألحدث أحكام محمكة ] : نص مطبوع[أحكام وقواعد عبء اإلثبات 

 - . سم24; . إیض. : ص 464 - . 2000, دار الجامعة الجدیدة للنشر: ریة اإلسكند -. دمحم فتح هللا النشار/ النقص 
  ).المكتبة القانونیة(

 9773280233ك .م.د.ر - .  430 - 398.: ? -. ?: ???????????? 

130/01-347-1, 130/02-347-1 

  دمحم , فتح هللا النشار  .10547
 150 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. دمحم فتح هللا النشار] / نص مطبوع[أحكام شھادة النساء 

  .سم24; مجلد . : ص
 2189328977ك .م.د.ر -. 131-144: ? -?: ???????????? 

414/01-347-1, 414/02-347-1 

  دمحم , فتح هللا النشار  .10548
دمحم فتح هللا / مي ِرِ◌ؤیة شرعیة في ضو الفقھ اإلسال] : نص مطبوع[التعامل باألسھم في سوق األوراق المالیة 

  .سم 24; مجلد . : ص 280 -. 2006, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. النشار
 9773281620ك .م.د.ر - . 276 - 254: ?  -? : ???????????? 

454/01-346-1, 454/02-346-1 

  فتح الباب متولي ، ربیع أنور   .10549
أنواعھا و تنظیماتھا  - الحكومة صورھا و أسالیبھا اإلنتخابات  -الدولة  -السلطة ] : نص مطبوع[النظم السیاسیة 

 376 -. 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  - . ربیع أنور فتح الباب متولي/ الحقوق و الحریات العامة  -
 .سم 24; . إیض. : ص

592/01-342-1, 592/02-342-1 

  فتحي ، نومري   .10550
; دغیش عبد الحلیم] / نص مطبوع. [مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري مسؤولیة المالك عن 

. سم30×.سم21; . و 73 -. 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس . : المدیة  -. نومري فتحي
  .قرص مضغوط + 

 ???????????? :? .- ? : .68 - 71  
 2015/2014. : المدیة : قانون عقاري : ماستر 



M. 346-386/01, M. 346-386/02 

  فتحي ناصف ، حسام الدین   .10551
حسام الدین فتحي . / دراسة مقارنة] : نص مطبوع. [اإلختصاص القضائي الدولي وتنفیذ األحكام األجنبیة

  .سم 24; . إیض. : ص 387 -. 2012, دار النھضة العربیة. : القاھرة - . ناصف
 9789770470340ك .م.د.ر

913/01-341-1, 913/02-341-1 

  حسام الدین , فتحي ناصف  .10552
] : نص مطبوع[قاعدة منع قضاء الدولة من نظر موضوع المنازعة المتفق بشأنھا على التحكیم وقیود تطبیقھا 

دار : القاھرة  -. حسام الدین فتحي ناصف........ / دراسة لدور اإلدارة في تطبیق القاعدة ، و طبیعتھا ، و مجالھا 
  .سم 24; . إیض. : ص162 -. 2001, النھضة العربیة للنشر والتوزیع

 6365604977ك .م.د.ر - .  156 - 147.: ? -. ?: ????????????

39/01-347-1, 39/02-347-1 

  إبراھیم عنتر , فتحي الحیاني  .10553
. إبراھیم عنتر فتحي الحیاني/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[تصرف المستأجر بحقوقھ الناشئة عن عقد اإلیجار 

  .سم 24; . إیض. : ص 234 -. 2012, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان  - . 1.ط -
 9789957326029ك .م.د.ر - . 234 - 221.: ? -? : ????????????

1145/01-346-1, 1145/02-346-1 

  فتحي حسن الجمیل ، إیمان   .10554
 328 -. 2014, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  - . فتحي حسن الجمیلإیمان ] / نص مطبوع[التأمین البحري 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9789776410152ك .م.د.ر -. 319 -  316. : ? -. ?: ????????????  315 - 261. : ? -. ?: ??????? 

213/01-343-1, 213/02-343-1 

  فتحي، رحمون   .10555
. المدیة - . رحمون فتحي; بن غریبي سلیم] / نص مطبوع[قانون الجزائري قاعدة الرسمیة والشھر العقاري في ال

  .قرص مضغوط. + سم 21×سم30; . و 109 - . 2013/2012, )كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: 
????????????.  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-208/01, M. 346-208/02 

  فتیحة ، بشور   .10556
: الجزائر  -. بشور فتیحة] / نص مطبوع[جرائم حقوق اإلنسان بین اإلختصاص الدولي واإلختصاص العالمي 

  .سم 31× . سم 21; . و 399 -. 2014جوان  09, )كلیة الحقوق بن عكنون(-1-جامعة الجزائر
 ???????????? :? .- ? : .363 - 390  

 2014جوان  09: الجزائر : قانون الدولي ال: دكتوراه 

T. 341-91/01 

  فتیحة بارة   .10557
 - . فتیحة بارة; أحالم بقعة] / نص مطبوع[أو الحقوق العینیة العقاریة المشھرة /الحجز التنفیذي عل العقارات و 

  .سم21×سم 30; . و 80 - . 2009/2010, ]ن.د. : [المدیة



????????????  
 2009/2010) : كلیة الحقوق ( جامعة الدكتور یحي فارس : العقاري قانون : لیسانس 

M. 346-05 

  فتیحة، بوطیبة   .10558
جامعة . : المدیة -. بوطیبة فتیحة; محمودي إیمان] / نص مطبوع[حمایة البیئة كقید على الملكیة العقاریة الخاصة 

  .قرص مضغوط. + سم 21×.سم30; . و 72 -. 2013/2012, )كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس
????????????.  

 2013/2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ماستر 

M. 346-252/01, M. 346-252/02 

  فتیحة، عابد   .10559
یحي  جامعة: المدیة  -. عابد فتیحة; زعكان أحالم] / نص مطبوع[إنحالل البیوع العقاریة في التشریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21; . و72 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(فارس 
 ???????????? :? .- ? :.65 - 68  

 2016/2015: المدیة : قانون عقاري : ماستر 

M. 346-441/01, M. 346-441/02 

  فج ، أمال   .10560
كلیة . : المدیة -. أمال فج] / نص مطبوع[الجزائري  الجرائم الماسة بذوي اإلحتیاجات الخاصة في التشریع

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 62 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .54 - 58  
 2021/2020) : المدیة جامعة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -ماستر

M. 345-187/01, M. 345-187/02 

  دمحم علي , فینو  .10561
شرح جریمة إصدار شك بدون رصید في قانون العقوبات اللبناني مع سؤال و جواب و اإلجتھاد القضائي و 

. إیض. : ص 443 - . 2006, المؤسسة الحدیثة للكتاب. : بیروت -. 1.ط - . دمحم علي فینو] / نص مطبوع[الفقھي 
  .سم 24; 

 ???????????? : ?- ? :.437 - 438. 

500/01-345-1, 500/02-345-1 

  دمحم علي , فینو  .10562
دمحم ] / نص مطبوع[شرح جریمة القتل في قانون العقوبات العام مع السؤال والجواب واإلجتھاد القضائي والفقھ 

  .سم 25; . إیض. : ص 544 -. 2011, المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان  -. 1.ط - . علي فینو
 9789953559490ك .م.د.ر - . 542 - 539: ?  -? : ???????????? 

721/01-345-1, 721/02-345-1 

  علي , فیاللي  .10563
, موفم للنشر و التوزیع: الجزائر  - . 02.ط -. علي فیاللي/ النظریة العامة للعقد ] : نص مطبوع[اإللتزامات 

  .مس24; . ص380 -. 2005
 6231629961ك .م.د.ر



358/01-346-1, 358/02-346-1 

  علي , فیاللي  .10564
; . إیض. : ص 303 -. 2005, موفم للنشر والتوزیع: الجزائر  -. علي فیاللي] / نص مطبوع[مقدمة في القانون 

  .سم 24
 9961624246ك .م.د.ر

154/01-340-1 

  فیاللي، دمحم   .10565
دمحم ; رمزي كشیدة] / نص مطبوع[وإحالة التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة دور مجلس األمن في اإلحالة 

 30× . سم 21; . و 97 -. 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة( جامعة یحي فارس . : المدیة - . فیاللي
  .قرص مضغوط. + سم

???????????? :? .-? :.86 - 93.  
 2017/2016: المدیة :  قانون جنائي وعلوم جنائیة: ماستر 

M. 345-42/01, M. 345-42/02 

  فیاللي، علي   .10566
 302 -. 2002, موفم للنشر: الجزائر  -. علي فیاللي/ العمل المستحق للتعویض ] : نص مطبوع[اإللتزامات 

  .سم 24; . إیض. : ص
 9961622545ك .م.د.ر

1411/01-346-1 

  فیلیسیان شاالي   .10567
 .سم21; . ص134 -]. ت.د[, عویدات: بیروت  -. فیلیسیان شاالي] / نص مطبوع[تاریخ الملكیة 

1-346-1579/01 

  ھشام , فخار  .10568
جامعة : المدیة  -. ھشام فخار] / نص مطبوع[تنفیذ القانون الدولي اإلنساني على النزاعات المسلحة في إفریقیا 

  .سم 21×.سم31; . و 170 -. 2009/2008, ).كلیة الحقوق(الدكتور یحي فارس 
????????????:  

 2009/2008. : المدیة: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-03/01, T. 341-03/02 

  فخار، ھشام   .10569
, 1جامعة الجزائر: الجزائر  -. ھشام فخار] / نص مطبوع[ضمانات تنفیذ القانون الدولي اإلنساني في إقریقیا 

  .سم 21×سم30; . و367 -. 2014-2015
???????????? :?.-?:.334-361  

 2015-2014) : كلیة الحقوق(01جامعة الجزائر: قانون دولي : دكتوراه 

T. 341-70/01, 70/02-341 .T 

  فخري عبد الرزاق ،الحدیثي   .10570
الحدیثي فخري عبد / الجرائم الواقعة على األموال ] : نص مطبوع[القسم الخاص : شرح قانون العقوبات 

 25; . إیض. : ص 416 -. 2009, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان  -. 1.ط -. الزعبي خالد حمیدي, الرزاق



  ).3الموسوعة الجنائیة ( - . سم
 1491169957ك .م.د.ر -. ????? - ???????  -????????  -??????? ??????? 

611/01-345-1, 611/02-345-1 

  فیض هللا عمر ، بھ شیمان   .10571
دار : اإلسكندریة  -. بھ شیمان فیض هللا عمر] / نص مطبوع[مسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالنفایات ال

  .سم 24; . إیض: ص  219 -. 2016, الجامعة الجدیدة
 9789777292610ك .م.د.ر - . 218 - 211. : ? -. ?: ???????????? 

231/01-343-1, 231/02-343-1 

  حیدر غازي  فیصل الربیعي،  .10572
 -. حیدر غازي فیصل الربیعي] / نص مطبوع[المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جریمة االبادة الجماعیة 

  .سم25; إیض . : ص352 -. 2016, مركز الدراسات العربیة: اإلسكندریة 
 9789776504813ك .م.د.ر - . 323-350? -?.??????

1145/01-341-1, 1145/02-341-1 

  سمیرة فروخ ،   .10573
كلیة الحقوق والعلوم . : الجزائر - . المدیة -. سمیرة فروخ] / نص مطبوع[الخبرة القضائیة في المادة العقاریة 

  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 358 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( السیاسیة 
 ???????????? :? .- ? : .328 - 350  

 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : عقاري قانون ال: ل م د دكتوراه  -

T. 346-68/01, T. 346-68/02 

  فروج، نوفل   .10574
دمحم ولد , نوفل فروج] / نص مطبوع[دراسة مقارنة : محكمة الجنایات بین نظام المحلفین والقضاة المحترفین 

; . إیض. : و76 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( وم السیاسیة كلیة الحقوق والعل. : المدیة الجزائر -. سعید
  .قرص مضغوط. + سم30×.سم21

???????????? : ?.- ? :70-74  
 2022/2021: المدیة )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الجنائي : ل م د  -ماستر

M. 345-247/01 

  فرانسوا تریھ   .10575
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات : بیروت  -. 1.ط -. دمحم وطفھ, فرانسوا تریھ] / نص مطبوع[ون أمركة القان

  .سم 24; . إیض. : ص 663 -. 2008, والنشر والتوزیع
 9789953486642ك .م.د.ر

165/01-340-1, 165/02-340-1 

  فراي ، عماد   .10576
 -المدیة  - . عماد فراي; دمحم رابحي] / نص مطبوع[ئري المحكمة الدستوریة واألمن القانوني في التشریع الجزا

 31× .سم 21; . إیض. : و 79 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم

 ???????????? :? .- ? : .68 - 75  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسی: دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر



M. 343-527/01 

  أحمد , فراج حسین  .10577
, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. أحمد فراج حسین] / نص مطبوع[أدلة اإلثبات في الفقھ اإلسالمي 

 ).المكتبة القانونیة( - . سم24; . إیض. : ص 470 -. 2004

236/01-347-1, 236/02-347-1 

  فراج حسین، أحمد   .10578
دار : اإلسكندریة  -. أحمد فراج حسین] / نص مطبوع[أحكام الوصایا واألوقاف في الشریعة اإلسالمیة 

 .سم 24; . إیض. : ص 292 -. 1997, المطبوعات الجامعیة

938/01-347-1, 938/02-347-1 

  مناني , فراح  .10579
, دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر  -. مناني فراح/ ] نص مطبوع[أدلة اإلثبات الحدیثة في القانون 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2008
 9789947260135ك .م.د.ر

636/01-347-1, 636/02-347-1 

  مصطفى محمود , فراج  .10580
مصطفى . / ..لوائح و إجراءات الدعاوى] : نص مطبوع[الدعاوى و إجراءاتھا العملیة و فقا ألحدث التعدیالت 

  .سم24; غالف ملون . : ص 590 -. 2006, دار الثقافة: عمان  -. 1.ط - . محمود فراج
 3156169957ك .م.د.ر -. 556- 554: ? - ?: ??????? 

443/01-347-1, 443/02-347-1 

  فراجي، تركیة   .10581
كلیة الحقوق . : المدیة - . زولیخةأمینة , تركیة فراجي] / نص مطبوع[اآللیات القانونیة لتسییر النفایات الصناعیة 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 67 -. 2018/2017, )جامعة یحي فارس(والعلوم السیاسیة 
???????????? :? .- ? : .59 - 63  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-547/01, M. 346-547/02 

  فرج هللا، فیصل إیاد   .10582
مسؤولة الدولة عن إنتھاكات الشركات الدولیة الخاصة، العسكریة واألمنیة في ضوء القانون الدولي اإلنساني 

. : ص 335 - . 2013, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. 1.ط - . فیصل إیاد فرج هللا] / نص مطبوع[
  .سم 24; . إیض

 9786144014042ك .م.د.ر -. 327 - 315.: ? -? : ????????????. 313 - 261.: ? -? : ?????

872/01-341-1, 872/02-341-1 

  فرج الدین، حسام الدین خلیل   .10583
دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ونماذج ] : نص مطبوع[اإلعتیاض عن الحقوق المجردة في الشریعة اإلسالمیة 

. : ص 421 -]. ت.د[, دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة  -. سام الدین خلیل فرج الدینح/ من تطبیقاتھ المعاصرة 
  .سم 25; . إیض

 9789773792305ك .م.د.ر - . 415 - 391.: ? -. ?: ????????????



1272/01-346-1, 1272/02-346-1 

  لمى علي , فرج الظاھري  .10584
لمى علي فرج / مظاھرھا في بعض الدساتیر المعاصرة وتطبیق ] : نص مطبوع[الدیمقراطیة شبھ المباشرة 

  .سم 25; . إیض. : ص 200 -. 2010, منشورات الحلبي الحقوقیة: لبنان  -. 1.ط -. الظاھري
 9786144010488ك .م.د.ر - .  196- 187.: ? -. ?: ????????????

412/01-342-1, 412/02-342-1 

  فرج یوسف ، أمیر   .10585
 Terrorisme= إشكالیة تعریف اإلرھاب في الفقھ و قوانین مكافحة اإلرھاب ] : ص مطبوعن[مكافحة اإلرھاب 

  .سم24; . إیض. : ص506 -. 2011, مكتبة الوفاء القانونیة: االسكندریة  - . 01.ط - . أمیر فرج یوسف/ 
 9789773278394ك .م.د.ر - .  501 - 497. : ? -. ?: ??????????? 

773/01-341-1, 773/02-341-1 

  فرج یوسف ، أمیر   .10586
] : نص مطبوع[جرائم قتل الثوار المتظاھرین و تعذیبھم و مسؤولیة القادةو الحكام و الزعماء في العالم العربي 

 - . 01.ط -. أمیر فرج یوسف...... / طبقا للقوانین المحلیة و الدولیة من الناحیة الجنائیة و المدنیة و التأدیبیة 
  .سم24; . إیض. : ص596 -. 2013, الوفاءدار : اإلسكندریة 
 9789773279482ك .م.د.ر -.  589. : ?: ??????????? .  588 - 302.: ? -. ?: ??????? 

872/01-345-1, 872/02-345-1 

  أمیر , فرج  .10587
والمھن المعاونة  أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة من الناحیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة لألطباء والمستشفیات

  .سم 25; . إیض. : ص 543 -. 2008, المكتب العربي الحدیث: اإلسكندریة  -. أمیر فرج] / نص مطبوع[لھم 
 ??????????? : ? :540 

669/01-345-1, 669/02-345-1 

  دمحم عبد اللطیف , فرج  .10588
أصیلیة مقارنة في القانونین المصري دراسة تحلیلیة ت] : نص مطبوع[سلطة القضاء في تحریك الدعوى الجنائیة 

 758 -. 2004, مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع. : القاھرة -. 1.ط - . دمحم عبد اللطیف فرج/ و الفرنسي 
  .سم 24; . إیض. : ص

???????????? : ?- ? :.705 - 738 

322/01-345-1, 322/02-345-1 

  ھشام عبد الحمید , فرج  .10589
 - . سم 24; . إیض. : ص 240 - . 2008, )دن) : (دم(  - . ھشام عبد الحمید فرج] / نص مطبوع[التعذیب جرائم 

  ).الدكتور ھشام في الطب الشرعي الثامن(
 ???????????? : ?- ? :.237 - 240. 

469/01-345-1, 469/02-345-1 

  ھشام عبد الحمید , فرج  .10590
ھشام ] / نص مطبوع[النیابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي معاینة مسرح الجریمة ألعضاء القضاء و 

  .سم 24; . إیض. : ص 200 -. 2004, )ن.د) : (م .د(  - . 1.ط -. عبد الحمید فرج
 ???????????? :?.- ? :.195 - 198. 



526/01-345-1, 526/02-345-1 

  ھشام عبد الحمید , فرج  .10591
. إیض. : ص 232 -. ت.د, .ن.د. : ت.د -. 01.ط -. ھشام عبد الحمید فرج ] /نص مطبوع[التفجیرات اإلرھابیة 

  .سم 24; 
 ???????????? : ? ? :.229 - 232 

657/01-345-1, 657/02-345-1 

  ھشام عبد الحمید , فرج  .10592
. ص 224 -. 2007, مطابع الوالء الحدیثة. : القاھرة -. ھشام عبد الحمید فرج] / نص مطبوع. [األخطاء الطبیة

  ).سلسلة الدكتور ھشام في الطب الشرعي( - . سم 24; . إیض: 
 ???????????? : ?-  ? :221 - 224 

169/01-343-1, 169/02-343-1 

  توفیق حسن , فرج  .10593
, مؤسسة الثقافة الجامعیة: اإلسكندریة  -. توفیق حسن فرج] / نص مطبوع[دروس في النظریة العامة لإللتزام 

 .سم24; غالف ملون . : ص 238 -. ت.د

471/01-346-1, 471/02-346-1 

  توفیق حسن , فرج  .10594
 677 -. 2006, مؤسسة الثقافة الجامعیة: القاھرة  -. توفیق حسن فرج] / نص مطبوع[عقد البیع و المقایضة 

 .سم24; . إیض. : ص

782/01-346-1, 782/02-346-1 

  توفیق حسن , فرج  .10595
 -. عصام توفیق حسن فرج, توفیق حسن فرج] / نص مطبوع[ي المواد المدنیة و التجاریة قواعد اإلثبات ف

 .سم24; مجلد . : ص 376 -. 2003, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت 

341/01-347-1, 341/02-347-1 

  یوسف أمیر , فرج  .10596
ق و العھود و اإلعالنات و البروتوكوالت موسوعة قانون حقوق اإلنسان الدولي طبقا ألحدث اإلتفاقیات و المواثی

. ص 1574 -. 2008, دار المطبوعات الجامعیة: اإلسكندریة  -. یوسف أمیر فرج] / نص مطبوع..... [الدولیة 
 .سم24; غالف ملون و مصور : 

18/01-348-1, 18/02-348-1 

  توفیق حسن ,فرج  .10597
 -. 1983, مؤسسة الثقافة الجامعیة: القاھرة  -. فرجتوفیق حسن ] / نص مطبوع[الحقوق العینیة األصلیة 

 .سم24; . س404

1-346-1577/01 

  فرج، مسعود   .10598
جامعة الدكتور یحي : المدیة  - . مسعود فرج] / نص مطبوع[آلیات التھیئة العمرانیة في التشریع الجزائري 

  .سم21× سم30; . و125 -. 2012, )كلیة الحقوق ( فارس 



????????????  
 2012) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-171/01, M. 346-171/02 

  فریال ، خلیلي   .10599
. المدیة -. خلیلي فریال] / نص مطبوع[المركز القانوني للمتعامل اإلقتصادي في إطار قانون الصفقات العمومیة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 64 - . 2021/2020, )جامعة المدیة(یاسیة كلیة الحقوق والعلوم الس: 
  .مضغوط

 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-111/01, M. 658-111/02 

  ناصر عوض , فرحان العبیدي  .10600
 -. 1.ط -. ناصر عوض فرحان العبیدي] / نص مطبوع[ي القانون الدولي اإلنساني الحمایة القانونیة للمدنیین ف

  .سم 25; . إیض. : ص 186 -. 2011, دار قندیل للنشر والتوزیع: عمان 
 9789957250980ك .م.د.ر - . 186 - 179: ?  -? : ????????????

702/01-341-1, 702/02-341-1 

  الطیب , فرجان  .10601
جامعة الدكتور . : المدیة -. الطیب فرجان] / نص مطبوع[ل الدولیة في حمایة حقوق العمال دور منظمة العم

  .سم 30; . و 166 - . 2011/2010, یحیى فارس
 ???????????? :?????? :??? ???? ???  

 2011/2010) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس : القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-17/05, T. 341-17/01 

  فرحات ، فاطمة الزھرة   .10602
 - . فاطمة الزھرة فرحات] / نص مطبوع[النظام القانوني لحمایة المستھلك في إطار المعامالت اإللكترونیة 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 472 -. 2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ????????????: ? .- ? : .436 - 465  
 2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون العقاري : ل م د دكتوراه  -

T. 346-65/01, T. 346-65/02 

  فرحات بثینة ، أم البخت   .10603
 - . فرحات بثینةأم البخت ; كوثر راشد] / نص مطبوع[فعالیة األحكام اإلجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

. + سم 31× . سم 21; . إیض. : و 64 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .58 - 61  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-165/01, M. 341-165/02 

  ألبیر , فرحات  .10604
. 2005, دار الفارابي: بیروت  -. 1.ط - . ألبیر فرحات] / نص مطبوع[في السیادة والدستور والنظام اإلنتخابي 

  .سم 14; . إیض. : ص 159 -
 9789953710563ك .م.د.ر



455/01-342-1, 455/02-342-1 

  دمحم نور , فرحات  .10605
 - . 2000, سطور: مصر  -. دمحم نور فرحات/ السلطة و القانون و الحریة ] : نص مطبوع[ل البحث عن العد

 .سم24; غالف ملون . : ص 427

414/01-346-1, 414/02-346-1 

  ضیاء الدین حسن , فرحات  .10606
 - زویرھا ت - إضھارھا ورفعھا  - أنواعھا و أشكالھا  -أھمیتھا  -ممیزاتھا  - ماھیتھا ] : نص مطبوع[البصمات 

 270 -. 2005, منشأة المعارف. : اإلسكندریة -. ضیاء الدین حسن فرحات. / أغرب القضایا -المضاھاة الفنیة 
  .سم 24; . إیض. : ص

 977031336×ك .م.د.ر -. 268.: ? -? : ???????????? 

330/01-345-1, 330/02-345-1 

  فوزت , فرحات  .10607
خالد ; فوزت فرحات/ لتنظیم اإلداري و النشاط اإلداري :االكتاب األول :  ]نص مطبوع[القانون اإلداري العام 

 .سم 24; . إیض. : ص 528 - . 2004, )ن.د) : (م.د( - . قباني

119.1/01-342-1, 119.1/02-342-1 

  فوزت , فرحات  .10608
; فوزت فرحات/ لعامة مسؤولیة السلطة ا - القضاء اإلداري ] : نص مطبوع[خالد قباني ; القانون اإلداري العام

  .سم 24; . إیض. : ص 368 - . 2004, )ن.ذ) : (م.د( -. 1. ط -. خالد قباني
 ???????????? :? .- ? :.341 - 362 . 

119.2/01-342-1, 119.2/02-342-1 

  فرحات، دمحم ھاني   .10609
. دمحم ھاني فرحات/ مقارنة دراسة ] : نص مطبوع[نظریة المحرض على الجریمة في القانونین اللبناني والمقارن 

  .سم 24; . إیض. : ص 206 -. 2013, منشورات زین الحقوقیة) : م.د( -
 9789953578774ك .م.د.ر - . 199 - 193.: ? -. ?: ????????????

977/01-345-1, 977/02-345-1 

  فرحات، أكرم حسام   .10610
عمان  -. 1.ط -. أكرم حسام فرحات] / نص مطبوع[المسؤولیة الدولیة في إطار عملیات حفظ السالم في إفریقیا 

  .سم 24; . إیض. : ص 214 -. 2015, دار األیام للنشر والتوزیع: 
???????????? :? .- ? :.191 - 213. 

1037/01-341-1, 1037/02-341-1 

  عمر الحفصي , فرحاتي  .10611
دراسة في أجھزة الحمایة العالمیة ] : مطبوعنص [آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة 

, دار الثقافة: عمان  - . 1.ط -. بدر الدین دمحم شبل آدم بلقاسم قبي, عمر الحفصي فرحاتي/ واإلقلیمیة وإجراءاتھا 
  .سم 24; . إیض. : ص 400 -. 2012

 9789957167073ك .م.د.ر - . 400 - 393.: ? -? : ????????????

713/01-341-1, 713/02-341-1 



  فریج ، غازي دمحم   .10612
رؤیة مستقبلیة : دراسة مقارنة بین األنظمة الوضعیة و النظریة اإلسالمیة ] : نص مطبوع[اإلصالح اإلداري 

; . إیض. : ص448 -. 2014, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت  -. غازي دمحم فریج/ إلصالح اإلدارة العامة 
  .سم25

 9786144015742ك .م.د.ر - .  442 - 417. : ? -. ?: ???????????? 

528/01-342-1, 528/02-342-1 

  فرید الشافعي ، دمحم   .10613
دراسة : األنترنت ] : نص مطبوع[التجارة اإللكترونیة و إشكالیة تسلیم المنتجات عبر شبكة اإلتصاالت الدولیة 

 -. 2009, دار البیان.) : م.د( - . 02.ط - . افعيدمحم فرید الش/ مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي 
  .سم24; . إیض. : ص133

 ??????? :? .- ? : .102 - 112  . ??????????? :? .-  ? :.119  - 133 . 

1312/01-346-1, 1312/02-346-1 

  فرید العریني ، دمحم   .10614
دار الجامعة : اإلسكندریة  - . رید العرینيدمحم ف/ النقل الجوي الدولي و الداخلي ] : نص مطبوع[القانون الجوي 

 .سم24; . إیض. : ص367 -. 2013, الجدیدة

84/01-343-1, 84/02-343-1 

  نائلة عادل دمحم , فرید قورة  .10615
بیروت  -. نائلة عادل دمحم فرید قورة/ دراسة نظریة و تطبیقیة ] : نص مطبوع[جرائم الحاسب اآللي اإلقتصادیة 

 .سم25; . ص 648 -. 2005, م ح ح: 

573/01-345-1 

  نصر أبو الفتوح , فرید  .10616
دار الفكر : المنصورة  - . 1.ط -. نصر أبو الفتوح فرید] / نص مطبوع[الرھون العقاریة واألزمة المالیة العالمیة 

  .سم 24; . إیض. : ص 160 -. 2011, والقانون للنشر والتوزیع
 9789776253452ك .م.د.ر - . 154 - 143.: ? -? : ????????????

1164/01-346-1, 1164/02-346-1 

  بینوا , فریدمان  .10617
مجد : بیروت  - . 1.ط - . دمحم وطفھ; بینوا فریدمان/  philosophie du droit] = نص مطبوع[فلسفة القانون 

  .سم 22; . ص 184 -. 2002, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
 2374279953ك .م.د.ر

106/01-340-1, 106/02-340-1 

  فریدة ، بختي   .10618
: المدیة  -. بختي فریدة; مھناوي كریمة] / نص مطبوع[النظام القانوني لعقد حفظ الحق في الترقیة العقاریة 

قرص . + سم 31× . سم 21; . و 72 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس 
  .مضغوط
?????? ?????? :? .- ? : .64 - 68  

 2016/2015: المدیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-468/01, M. 346-468/02 



  دمحمي , فریدة  .10619
 C E D O C, 2002. - 163: الجزائر  -. دمحمي فریدة/ نظریة القانون ] : نص مطبوع[المدخل للعلوم القانونیة 

  .سم22; . إیض. : ص
???????????? : ?- ? :.154 - 158 

55/01-340-1, 55/02-340-1 

  حسین , فریجة  .10620
دیوان : الجزائر  -. حسین فریجة/ جرائم األشخاص ] : نص مطبوع[شرح قانون العقوبات الجزائري 

  .سم24; غالف ملون و مصور . : ص 304 -. 2006, المطبوعات الجامعیة
 098609961ك .م.د.ر -. 281-285: ? -?: ???????????? 

534/01-345-1, 534/02-345-1 

  حسین , فریجة  .10621
دیوان : الجزائر  -. حسین فریجة] / نص مطبوع[المبادئ األساسیة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

  .سم 27; . إیض. : ص 517 -. 2010, المطبوعات الجامعیة
 9789961013113ك .م.د.ر - . 494 - 489: ?  -? : ???????????? 

691/01-347-1, 691/02-347-1 

  فریحة، ھشام دمحم   .10622
 -. 2012, دار الرایة للنشر و التوزیع: عمان  -. ھشام دمحم فریحة] / نص مطبوع[القضاء الدولي الجنائي 

  .سم24; . إیض. : ص349
 9789957544249ك .م.د.ر - .  349 - 317. : ? -. ?: ???????????? 

999/01-341-1, 999/02-341-1 

  فریجة، حسین   .10623
دیوان : بن عكنون  -. 02.ط -. حسین فریجة] / نص مطبوع[تطور مناھج العلوم القانونیة عبر العصور 

  .سم22; . إیض. : ص213 -. 2014, المطبوعات الجامعیة
 9789961012062ك .م.د.ر - .  201 - 197. : ?. ?: ??????????? 

198/01-340-1, 198/02-340-1 

  جاك , فرجیس  .10624
دار عویدات للنشر : بیروت  - . 1.ط -. جاك فرجیس/ الكومیدیا القضائیة ] : نص مطبوع[جرائم الدولة 

  .سم18; . إیض. : ص 255 -. 2004ة, والطباعة
 995328055×ك .م.د.ر

626/01-341-1, 626/02-341-1 

  فریق الحقوقیین   .10625
 -. فریق الحقوقیین/  2002مع تعدیل  1996نوفمبر  28دستور : التعدیالت حسب أخر] : نص مطبوع[الدستور 
  .سم22; . إیض. : ص 38 -. 2008, دار الحدیث: الجزائر 

 3175239947978ك .م.د.ر

303/01-342-1, 303/02-342-1 



  فریق الحقوقیین   .10626
فریق ; فریق الحقوقیین] / وعنص مطب[قانون األسرة و الجنسیة و الحالة المدنیة حسب آحر التعدیالت 

  .سم24; غالف ملون . : ص 128 -. 2005, دار الحدیث للكتاب: الجزائر  -. الحقوقیین
 4181239947978ك .م.د.ر

814/01-346-1, 814/02-346-1 

  فرطاسي ، زھرة   .10627
كلیة . : المدیة -. اسيزھرة فرط] / نص مطبوع[النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون اإلداري الجزائري 

قرص . + سم 31×.سم 21; . إیض. : و50 - . 2020/2019, )جامعة المدیة(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : دولة ومؤسسات : ل م د  -ماستر

M. 343-427/01, M. 343-427/02 

  صالح , فركوس  .10628
, دار العلوم للنشر والتوزیع: الجزائر  -. صالح فركوس] / نص مطبوع[خ النظم القانونیة و اإلسالمیة تاری

  .سم 24; . إیض. : ص 157 -. 2001
 9961805321ك .م.د.ر - . 156 - 152.: ? -? : ???????????? 

62/01-340-1, 62/02-340-1 

  فركوس، دلیلة   .10629
: الجزائر  -. 1.ط - . جمال عیاشي, دلیلة فركوس/ انعقاد الزواج ] : طبوعنص م[محاضرات في قانون األسرة 

  .سم 24; . إیض. : ص 287 -. 2016, دار الخلدونیة
 9789931395348ك .م.د.ر - . 275 - 254.: ? -. ?: ????????????

1483/01-346-1 

  فرقاني ، اعمر   .10630
. اعمر فرقاني] / نص مطبوع[الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة  المسؤولیة الدولیة الناجمة عن انتھاكات الممتلكات

; . إیض. : و 346 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : الجزائر - المدیة  -
  .قرص مضغوط. + سم 31× .سم 21

 ???????????? :? .- ? : .322 - 338.  
) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ات دولیة قانون دولي وعالق: ل م د دكتوراه  -

2022/2021 

T. 341-138/01, T. 341-138/02 

  فرقاني ، فاطمة   .10631
كلیة . : المدیة -. فاطمة فرقاني] / نص مطبوع[المنازعات الناشئة عن تجزئة العقارات في التشریع الجزائري 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 62 - . 2020/2019, )مدیةجامعة ال(الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .55 - 59  
 2020/2019) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : القانون العقاري : ل م د  -ماستر

M. 346-599/01, M. 346-599/02 

  فرقاني، أعمر   .10632
جامعة الدكتور . : المدیة - . أعمر فرقاني] / نص مطبوع. [حكام القانون الدولي اإلنسانيحمایة البیئة في ظل أ



  .سم30; . و162 - . 2015/2014, یحي فارس
 ???????????? :? .-  ? :149 - 157 ?????? :??? ???? ???  

 2015/2014:  - كلیة الحقوق -جامعة الدكتور یحیى فارس: القانون الدولي : ماجستیر 

T. 341-58/01, T. 341-58/02 

  مھدي , فضل هللا  .10633
. 2006, دار الطلیعة: بیروت  -. 04.ط -. مھدي فضل هللا] / نص مطبوع[أصول كتابة البحث وقواعد التحقیق 

  .سم 24; . إیض. : ص 167 -
 9789953456225ك .م.د.ر - . 159-160. : ? -?: ???????????? 

44/01-001.4-1, 44/02-001.4-1 

  فضل آدم , فضل المسیري  .10634
 -. فضل آدم فضل المسیري/ دراسة مقارنة ] : نص مطبوع[اإلنابة القضائیة في المسائل المدنیة و التجاریة 

  .سم24; غالف ملون . : ص 548 -. 2005, دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع: القاھرة 
 0479004977ك .م.د.ر -. 493-545: ? -?: ???????  471-491: ? -?: ???????????? 

328/01-347-1, 328/02-347-1 

  فطناسي ،عبد الرحمان   .10635
عبد الرحمان ] / نص مطبوع[المسئولیة اإلداریة لمؤسسات الصحة العمومیة عن نشاطھا الطبي في الجزائر 

  .سم 24; . إیض. : ص 223 -. 2015, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة  -. فطناسي
 9789777290555ك .م.د.ر -. 205-216.:?-.?: ????????????

246/01-344-1, 246/02-344-1 

  ھشام , فضلي  .10636
: اإلسكندریة  - . ھشام فضلي/ دراسة قانونیة مقارنة ] : نص مطبوع[إدارة محافظ األوراق المالیة لحساب الغیر 

 ).لقانونیةالمكتبة ا( -. سم24; . ص174 -. 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر

507/01-346-1, 507/02-346-1 

  ھشام , فضلي  .10637
دار الفكر : اإلسكندریة  -. ھشام فضلي/ التوریق ] : نص مطبوع[اإلستثمار الجماعي في الحقوق اآلجلة 

  .سم 24; . ص 184 -. 2004, الجامعي
 50023m977ك .م.د.ر - . 180 - 173.: ? . ?: ???????????? 

615/01-346-1, 615/02-346-1 

  ھشام , فضلي  .10638
دراسة قانونیة مقارنة في نظام اإلیداع والقید المركزى ] : نص مطبوع[تداول األوراق المالیة و القید في الحساب 

 - . سم24; . ص 293 -. 2005, دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة  -. ھشام فضلي/ لألوراق المالیة 
 ).المكتبة القانونیة(

637/01-346-1 

  فزاني ، علي مختار   .10639
علي ; خالد تركماني] / نص مطبوع[الحق في حرمة الحیاة الخاصة بین المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري 

. سم 21; . و 77 - . 2017/2016, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. مختار فزاني



  .قرص مضغوط. + سم 31× 
 ???????????? :? .- ? : .68 - 75  

 2017/2016: المدیة : القانون الدولي : ل م د  -ماستر

M. 341-113/01, M. 341-113/02 

  فضیل ، نادیة   .10640
 -. 2015, دار ھومة: الجزائر  -. 05.ط -. نادیة فضیل] / نص مطبوع[األسناد التجاریة في القانون الجزائري 

  .مس 24; . إیض. : ص 238
 9789931031215ك .م.د.ر - . 234 - 229. : ?. : ?: ???????????? 

1462/01-346-1 

  فضیل ، نادیة   .10641
 - . نادیة فضیل/ النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري ] : نص مطبوع[دروس في المدخل للعلوم القانونیة 

 .سم27; .. ص131 -. 1999, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر 

1-340-213/01 

  نادیة , فضیل  .10642
دیوان : الجزائر  - . 08.ط -. نادیة فضیل/ األعمال التجاریة ] : نص مطبوع[القانون التجاري الجزائري 

  .سم24; . ص274 -. 2006, المطبوعات الجامعیة
 2093109961ك .م.د.ر

420/01-346-1, 420/02-346-1 

  نادیة , فضیل  .10643
دیوان المطبوعات : الجزائر  -. نادیة فضیل] / نص مطبوع[تسویة القضائیة في القانون الجزائري اإلفالس و ال

  .سم24; . إیض. : ص 84 -. 2005, الجامعیة
 4093009961ك .م.د.ر

424/01-346-1, 424/02-346-1 

  نادیة , فضیل  .10644
, دار ھومة: الجزائر  -. 04. ط -. یلنادیة فض] / نص مطبوع[تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني 

  .سم24; . إیض. : ص 148 -. 2004
 1582669961ك .م.د.ر - . 145 -143.: ? ? : ???????????? . 

137/01-341-1, 137/02-341-1 

  نادیة , فضیل  .10645
نادیة ) /  La maxime locus regit actum] = (نص مطبوع[تطبیق قانون المحل على شكل التصرف 

  .سم 24; . إیض. : ص 374 -. 2006, دار ھومھ: الجزائر  - . 1.ط - . لفضی
 9961669770ك .م.د.ر -. 361-370: ? -?: ???????????? 

474/01-341-1, 474/02-341-1 

  نادیة , فضیل  .10646
, ومةدار ھ: الجزائر  -. نادیة فضیل/ الجزء األول والثاني ] : نص مطبوع[النظام القانوني للمحل التجاري 



  .سم 24; . إیض. : ص 307 -. 2011
 9789961655269ك .م.د.ر - . 301 - 299.: ? -. ?: ????????????

1120/01-346-1, 1120/02-346-1 

  فضیل، بشیر   .10647
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : المدیة  - . بشیر فضیل] / نص مطبوع[أثر الظروف المخففة في التریع الجزائري 

  .قرص مضغوط. + سم 21× . سم 30; . و 86 -. 2018/2017, )فارسجامعة یحي (
???????????? :? .-? :.81 - 82.  

 2018/2017) : جامعة المدیة ( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ماستر 

M. 345-87/01, M. 345-87/02 

  فضیلة ، بوعافیة   .10648
. : المدیة -. بوعافیة فضیلة; بن یمینة آمنة] / نص مطبوع. [ي حمایة الحرایات العامة دور الرقابة الدستوریة ف

  .قرص مضغوط . + سم30×.سم21; . و 77 - . 2015/2014, ).كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس 
 ???????????? :? .- ? : .70 - 75  

 2015/2014. : المدیة: إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-135/01, M. 343-135/02 

  فضیلة ، قرنان   .10649
 - . 2001/2000, .جامعة سعد دحلب. : البلیدة - . قرنان فضیلة] / نص مطبوع. [المسح في القانون الجزائري

  .سم31×سم21; . و 169
 ???????????? : ?-  ? :164 - 169  

 .2001/2000. : البلیدة: قانون عقاري وزراعي : ماجستیر 

T. 346-13/01 

  فطیمة، عیدون   .10650
عیدون ; عیدون نصیرة] / نص مطبوع[مكانة السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة في ظل الدستور الجزائري 

. سم30×.سم21; . و117 -. 2016/2015, )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة یحي فارس : المدیة  -. فطیمة
  .قرص مضغوط+ 

 ??????? :? .- ? :.91 - 105  ???????????? :? . - ? :.107 - 112  
 2016/2015: المدیة : إدارة ومالیة : ماستر 

M. 343-225/01, M. 343-225/02 

  فضیلي ابتسام   .10651
: المدیة  - . فضیلي ابتسام; فطیمة دوي] / نص مطبوع[المراحل القانونیة لتطور الجبایة العقاریة في الجزائر 

  .سم 21×سم 30; . و 58 -. 2010/2011, ]ن.د[
????????????.  

 2010/2011) : كلیة الحقوق(جامعة الدكتور یحي فارس: قانون عقاري : لیسانس 

M. 346-120/01, M. 346-120/02 

  فشیت ، حوریة   .10652
 -. حوریة فشیت; فایزة عثماني/ اللجنة المصرفیة ] : نص مطبوع[سلطة الضبط المستقلة في المجال البنكي 

× . سم 21; . إیض. : و 74 - . 2019/2018, )جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : . الجزائر
  .قرص مضغوط. + سم 31



 ???????????? :? .- ? : .66 - 71  
 2019/2018) : جامعة یحي فارس(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: قانون األعمال : ل م د  -ماستر

M. 658-54/01, M. 658-54/02 

10653.  Youssef Chellalah  
Dictionnaire Juridique [Texte imprimé] :  عربي - فرنسي : القاموس القانوني  / Najjar Ibrahim; 
Ahmed Zaki Badaoui; Youssef Chellalah. - éd 06. - Liban : Librairie Du Liban, 1998. 
- 292 p. : ill. ; 28 cm. 
Index. Français - Arabe 

D. 443-07/02, D. 443-07/03 

10654.  Youssef, Chlala  
Dictionnaire Pratique : Français - Arabe / Arabe - Française : Droit - Commerce - 
Finances [Texte imprimé] =  عربي  -فرنسي : المعجم العملي للمصطلحات القانونیة والتجاریة والمالیة /

فرنسي -عربي   / Chlala Youssef. - Alexandrie : Ltablissement AL-Maaref, [s.d]. - 1368 
p. : ill. ; 20 cm. 
Index Français - Arabe / Arabe - Française 

D. 443-15/01, D. 443-15/02 

  فكیریني ، إكرام صابرین   .10655
كلیة . : الجزائر -یة المد -. إكرام صابرین فكیریني] / نص مطبوع[جریمة اإلختفاء القسري في القانون الدولي 

قرص . + سم 31× .سم 21; . إیض. : و 63 - . 2022/2021, )جامعة یحي فارس( الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .مضغوط

 ???????????? :? .- ? : .59 - 60  
 2022/2021) : جامعة یحي فارس( كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : ل م د  -ماستر

M. 341-200/01 

  ، فاطمة الزھرة  فكیریني  .10656
 - . فاطمة الزھرة فكیریني; أم الخیر خمري] / نص مطبوع[مسؤولیة الطبیب الجنائیة عن جریمة اإلجھاض 

. + سم 31×.سم 21; . إیض. : و 64 -. 2021/2020, )جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة . : المدیة
  .قرص مضغوط

 ??????????? :? .- ? : .55 - 59  
 2021/2020) : جامعة المدیة(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : قانون جنائي وعلوم جنائیة : ل م د  -رماست

M. 345-191/01, M. 345-191/02 

  فتحي , فكري  .10657
, شركة ناس) : م.د( -. فتحي فكري/ دراسة نقدیة تحلیلیة ] : نص مطبوع[وجیز القانون البرلماني في مصر 
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