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  الفهرس
یل محمد أمین مأو  ، مختار عبد الكر

:المجلس مؤسسة    9...............................الغائب بین الظل الرئاسي الحاضر والعمل الرقابي الدستور
  لوشن دالل

ة المادة  ة عن حاالت الشغورمن الدستور  102عن فعال ة المترت  30................في تسییر األزمات القانون
  وداعي عزالدین 

ضمان للحد من مساوئ  ات البدیلة  ات السّ  العقو ة للحرّ العقو  48................ قصیرة المدة في الجزائر ةال
 بن منصور صالح

س    70.................. لكتروني نموذجاالسوار اإل :المؤقتتوجه المشرع الجزائر نحو البدائل المستحدثة للح
ر   أحسن العس

ات في القانون الجزائر  مة الجنا ع الشعبي لمح الطا  91.................................. عن ضرورة التمسك 
مة ر   اشر 

ةفي جرائم المخدرات  وقیف للنظرالتّ   109...................................................... والمؤثرات العقل
  بلعوط السعید

ة لتسرع المحاكمة في التشرع الفرنسي  ة آل ة الجنائ   129................................................التسو
  عبد الرحمان خلفي طهـراو حسان،

ة والخضوعآ ات بین االستقالل مة الجنا (دراسة مقارنة في القانون الجزائر  راء المحلفین أمام مح
  145.............................................................................................................والفرنسي)

  دفاس عدنان
ة ة االقتصاد ة خضوع المؤسسة العموم ال ة  إش  165................................لقانون الّصفقات العموم

ـح مأمـال بن بر    ، عسالي عبد الكر
األسرار التجارة   180......................................................المنافسة غیر المشروعة الماسة 

  مسلم الطاهر
 196....................................................... محارة االحتكار في الفرنشیز بین الشرعة والقانون 

  سلماني الفضیل
عد القاعدة التّ    221................................................................. 2005جارة في الجزائر 
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اد   سماعین لع
ة عن المخالفات اإلدارة وضوا قها في التشرع اإلماراالجزاءات اإلدارة المترت   233..................تيط تطب

  سلماني منیر
ة الموظّ م التَّ الّنظا قصور فعلَّة  257................................................... ف العامأدیبي في حما

م   بن هبر عبد الح
النقض علىل ير السلبـاألث :األس االستقرار لطعن  ة ر طة الزوج فك الـرا ام الصـادرة   نقض األح

 270................................................................................................ُأنموذجا
ب أمینة   شو

ة من المخاطر في قطاع المحروقات ة للوقا م األثر البیئي: آل   296....................................... تقی
مال ،سلیني محمد الصغیر   العطراو 

قة األوزو  ة للحد من ظاهرة تآكل ط ة و الوطن   313............................ن ................الجهود الدول
مان   عمارة أمیرة إ

ة عن طر البراءة  ة للحما ة االختراعات البیوتكنولوج   328................................................قابل
  زقـان نبیل

ة من الّضمان العشر    346...................................................في عدم جواز االتفاقات المعف
م   سعود نس

ة في الجزائر على ضوء القانون العضو رقم  اس   371......................... 04-12منازعات األحزاب الس
  شامل سامي عواد المحمد

ة على ة التشرع   393...................................................في العراق قانون الموازنة العامة الرقا
  العمر خالد

م التجار الدوليإمجال تدخل القاضي الوطني في سیر  راسة حالة دفي عقد الفرنشایز:  جراءات خصومة التح
  420.......................................................................................... التشرع الجزائر 
 موساسب زهیر

ة  حث في العلوم االجتماع ة ال ال  435..............................................مقارة نظرة لمفهوم إش
ز في لعز   مع

ة  ة التكییف القانوني لعقود الشراكة العموم ال   451............................................ الخاصة –إش
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 سایب عبد النور
ة ات الحیو قة في مجال األخالق ادئ الدستورة المط   461............................................................الم

ل الكاهنة  إرز
طة للنش  483.............القانون الجزائر ا االقتصاد في نحو التراجع عن السلطات اإلدارة المستقلة الضا
م ، هناء علي ابراه ز المحمد و صل    صدام ف

قاتال ة للشرو ذات المضمون الحصر  تطب ا (دراسة مقارنة) القانون   505.............في عقود نقل التكنولوج
د الما ة/میلود لز   صاف

ة 26000أیزو  ة االجتماع ة لتفعیل المسؤول   533................................... للمؤسسات: مواصفة دول
KACHER Abdelkader 
La timide émergence de confirmation du statut de peuple en droit international et dans 
la pratique des relations interétatiques, À la lumière de la contribution positive de 
peuple algérien….. ................. ...............................................................................….551 
SAM Lyes 
La théorie de l’ « entreprise criminelle commune » dans le procès Hissein Habré devant 
les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions 
sénégalaises...............................................................................................................559 
KADEM Safia 
L’Accord OTC entre les nécessités de protection et les besoins du 
développement...........................................................................................................568 
AZIEZ Azeddine 
La spécificité de la régulation de l’audiovisuel : La fin du mythe de la contrainte 
technique ...................................................................................................................589 
GOUASMIA Siham 
The International Criminal Court mechanism to the implementation of responsibility 
to protect: Darfur case model .....................................................................................611 
 


