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  الفهرس
ل الكاهنة  إرز

ع االقتصاد ة المنازعات ذات الطا ة تسو  11......................................................خصوص
 

اش عزالدین  ط
ة في التشرع الجزائر  ات الشخص ة للمعط ة الجزائ ة  18/07دراسة في ظل قانون  الحما حما المتعل 

ع الشخصي ات ذات الطا عیین في مجال معالجة المعط  26..................................األشخاص الطب
 

فة  أمازوز لط
ة المنتج عن فعل أساس لمسؤول ة التقصیرة  ام المسؤول ة أح  61.............................المنتجات المعی

 
م ر  مخالفة 

ضمـان  حر  بین ظاهر الشــر  والمقـارنـة في القانـون والوثائ الجزائرـة >>ل األخطار <<التأمین ال
قتــه   82.................................................................................................وحق

 
ماني السعید  سل

ة  مقراط م الراشدالد ة لتجسید الح آل ة    98......................................................... التشار
 

د دمحم قدور  ، البخیت مصطفى سالم   تغر
ة  ة وفقًا للتشرعات العراق م القانوني للتعیین في الوظائف الدبلوماس التشرعات الجزائرة (التنظ دراسة مقارنة 

ة فیینا ة واتفاق   111...........................................)..........................للعالقات الدبلوماس
  

ح حسن،   دمحم غانم یونس حیدر فل
  138..............................)دراسة مقارنة( نطاق سلطة القاضي في تكمیل العقد والقیود التي ترد علیها 
 

ابلة عمار  ج
ة وفقا للمرسوم الرئاسي  إبرام الصفقات  173................................................247- 15العموم
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حة   سعاد فت
فة العامة افحة الفساد في إعمال مبدأ التنافي في مجال الوظ   187........................عن مساهمة هیئة م

 
 حدید أمیرة

ات في  ة محافظ الحسا   208..........................................الجزائر القانون المصرفي  ظلاستقالل
 

 محمود سمیرة
ة أنظمة مجلس النقد والقرض عدم مشروع ة الطعن  ان   224........................................قصور إم

 
م  بلواس مر

عة  متا ة  ة الدول مة الجنائ  241.........................مرتكبي جرائم الحربالنزاع السور واختصاص المح
 

ان دمحم أمین  ة، مز  إخلف سام
ضمانة لح الدفاع أمام القضاء الجزائي س عن طر محام  ة في التأس   260...............فالة ح الضح

  
 رحمان أمینة

ة لعقد االستثمار المبرم بین الدولة الجزائرة والمستثمر ة القانون   281............................األجنبي الحما
 

م  قصر ناس
ات التجارة  ة مقارنة" التوقف عن الدفع في الشر  305.........................................."دراسة قانون
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