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  الفهرس
  الصبور الدلجاو  أحمد عبد

ة الموازنة العامة ا في تعزز شفاف ة العل ة وأجهزة الرقا  9....................................دور السلطة التشرع

ار  اظم ج   الحسانيرشا محمد جعفر الهاشمي، جواد 
ار  38...................مقارنة) (دراسة  المتعاقد معها وسائل اإلدارة في الحد من الفساد اإلدار والمالي عند اخت

 الل فؤاد

ة  ة المحل ا ة لمشروع قانون الج   63................................................................دراسة نقد
 مزهود حنان

ة األموال العامدور   84...............................................................المجتمع المدني في حما

ش وداد عی   بن 
ة لتحسین مناخ األعمال في الجزائر آل ة    112................................................اإلفصاح والشفاف

ان   العایب شع
ع  ة تشج  128 ................................................االستثمار الجزائر في الخارج........إستراتیج

  زروقي نوال
ة ضمانات االستثمار في الجزائر..............   142.......................دور األمن القانوني في تكرس فعل

اع نجاة، تواتي نصیرة   ط

  158.................................................ونظام اإلنقاذبین قواعد اإلفالس  فع:الدّ وقف عن نظام التّ 
مة،   نوارة  حملیل أبودیل ر

ة سب الملك ح في مجال  ة للسند الصح مة القانون  176.....................................قادم القصیر.التّ  الق

مة ر  سعدون 

م العقار المؤقت:  ةالترق   193.....................................................االعتراضات وتدابیر التسو
 بوقطة فاطمة الزهراء

ة البنك عن ي  مسؤول الفوائد في عقد القرض البن اإلعالم   210.......................................االخالل 

  لمین مراد
ة ودورها في  ةصنادی الكفالة المشتر  226...........................................ضمان القروض المصرف
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الن شاكر   رشا 
ة على المصارف    247................................................................النظام القانوني للوصا
 خالي خدیجة، مهداو عبد القادر

اقي  263................................................ -دراسة مقارنة-للمعلومات ضمانات مبدأ النشر اإلست

قة   بوالكور رف
ة المستهلك اإلعالم في نطاق حما ات االلتزام   285......................................................مستو

د س بوز   أغل
رة النظام  ف ة المنازعة اإلدارة  طر الوساطة العامعن تأّثر خصوص تها   304.........................في تسو

 ون عڤ وجةز  علو وداد

زة اّتخاذ القرار على المستو المحّلي في الجزائر م المر  315......................................ضرورة تدع

 خنساء محمد جاسم

فاء أجر العامل: دراسة مقارنة  ضمان الست از    330.....................................................اإلمت
م بلقاسم ار نس  د

ة  ات الّصحة العموم ة لمقتض ات في البیئة المائ ة إزالة النفا ط عمل  346...................................ض

  موف نورالدین، خالف عقیلة
ة براءة  ة ونقلاالختراع حمـا ا: بـراءات البیولوج الفیروسات  االختراع الخاصة بلقاحات التكنولوجـ

  365............................................................................نموذجا....................
ط محمد  حز

المنع من مغادرة التراب الوطني   389................................................في القانون الجزائر  األمر 
مة   تواتي حل

رة الخاصة في ظل قواعد الوضع ة والعس ات األمن   410..................القانون الدولي اإلنساني القانوني للشر
مال،   بوسعیدة دلیلة  مخلوف 

ة  427............................................عمل القاصر بین تشرع العمل الجزائر ومعاییر العمل الدول

  خالف وردة، خرشي إلهام
ارس ادئ   443...................................................المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في میزان م
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ة   رومان صون
 467..........................................................الجزائر في دراسة عذر االستفزاز منهج المشرع

ان   القواضي سف
ة الحفا على المصلحة الفضلى للط ال   487....................................فل: قاضي األحداث نموذجا إش

 هجیرة مهدید

تمان السر المهني في التشرع الجزائر   507..................................................التزام المحامي 

  بدرالدین حیزوم مرغني
 521................................................لتراخص حمل السالح في القانون الجزائر  النظام القانوني

طاطاش أحمد ش ولید،    مزغ
صر في الجزائر  537................................................بین التحرر والتقیید  :اإلعالم السمعي ال

ان هشام   مز
ط  ة ض ة في القانون الجزائر نشا خصوص  555.........................................القنوات الموضوعات

نة آمنة   امحمد بوز
ات  ة المقارنةتنازع القوانین في مسائل الحضانة بین االتفاق ة والتشرعات العر   573........................ الدول

مي یوسف  قاس

ة للمهاجر غیر النظامي ة الفعل  599.........................................................في قصور الحما

 عزوز عبد المالك

ة في القانون الدولي اإلنسان ط العائل   616........................................................ي إعادة الروا
 عزالدین الجوز 

ة حقوق اإلنسان: تصور عالمي جدید لمفهوم السلم واألمـن  مجلس األمن الدولي ومسألة حما
  635................................................................................................الدولیین

  قدوم محمد
 654...................................حقوق اإلنسان "رهینة" تضارب مصالح األعضاء الدائمین لمجلس األمن 

 خرشي عمر معمر، خرشي عثمان

ات المحافظة علیها في القا ة وتحد   672..............................نون الدولي والداخلي إستغالل الموارد المائ
عي إكرام مة الل، رق  سل

ات ذات ا ة المعط ة حما ال ع الشخصي للمستهلك االلكترونإش  692.............ي.........................لطا
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