
 
 قائمة المقتنیات الجدیدة

 مكتبة الحقوق و العلوم السیاسیة2020 
  العنوان المؤلف الشفرة

A345.05/09 أثر إجراءات التحقیق االبتدائي المعیبة على أدلة النیابة العامة : دراسة  حداد، مھند ولید
 مقارنة

01 

A340/269  الزھیري, أمیرة
داخل المنظمات: دراسة تطبیقیةأثر العدالة التنظیمیة على الثقة  أحمد  02 

A364.1/05  الخصیالت, عبد هللا
 03 أحكام الجرائم االنتخابیة: دراسة مقارنة أحمد

A342/444 04 اختصاصات المحكمة اإلداریة العلیا : دراسة مقارنة محیسن, عامر 

A347/629  قراموش, عمر فتح
القضائیة: دراسة مقارنةاستقالل القضاء كوسیلة لھیئة السلطة  هللا  05 

A347.06/11  ,مجباس حسین
 حسین 

اعتراف المتھم في الدعوى الجزائیة : دراسة قانونیة مقارنة و معززة 
 بقرارات محكمة التمییز االتحادیة

06 

A341/407  األحمد, وسیم حسام
 07 االتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة المعنیة بمكافحة المخدرات الدین

A341/408  األحمد، وسیم حسام
 08 االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالطیران المدني الدین

A341/409  األحمد، وسیم حسام
 09 االتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة الدین

A341/410  األحمد، وسیم حسام
 10 االتفاقیات الدولیة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الدین



A341/411  ،وسیم حسام األحمد
 11 االتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد الدین

A341/412  األحمد، وسیم حسام
 12 االتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة لمكافحة اإلرھاب الدین

A341/413  األحمد، وسیم حسام
 الدین

االتفاقیات الدولیة و العربیة و المعاییر الدولیة لمكافحة جرائم غسل 
 األموال

13 

A363.2/03 اإلثبات الجنائي : اإلثبات بالقرائن في المواد الجزائیة و المدنیة ھدى, زوزو 
 ( دراسة مقارنة)

14 

A343.03/09 15 االعتماد المصرفي النقدي : دراسة قانونیة مقارنة الشماع، فائق 

A345/868  المراغي, أحمد عبد
 16 اإلثبات الجنائي و الحكم الجنائي الاله

A254/08   17 اإلشھاد على الطالق بین مؤید ومعارض : مع ترجیح فقھ الواقع 

A346/621  ,جعفر موسى
 سماح

اإلطار القانوني لتحویل السندات إلى أسھم في شركات المساھمة العامة 
 : دراسة مقارنة

18 

A344.041/11 قانون االلتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة : دراسة مقارنة في ال منار, صبرینة
 الفرنسي والمصري والجزائري

19 

A341.75/01 20 األحكام الموضوعیة واإلجرائیة في مادة نقل المسافرین الجمیل, إیمان 

A341/414 احتوائھ-األمن المعلوماتي: أحد األعمدة الرئیسیة لألمن القومي: اختراقھ المصري, ھشام  21 

A344.046/11 لتسییر النفایات المنزلیةاآللیات القانونیة  محمد, مخنفر  22 

A341.67/01 23 اآللیات القانونیة لحمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة بوزیدي, خالد 

A343.099/01 24 البث التلفزیوني الفضائي المباشر: في ضوء أحكام القانون الدولي العام حسین،فارس محمد 

A324/03  الخوالدة, صالح
الدیمقراطي و األحزاب السیاسیة: إطار نظري و مفاھیميالتحول  عبد الرزاق  25 

A340/270 26 التزامات و حقوق المحامي: دراسة فقھیة قضائیة مقارنة العجاج, طالل 

A346.07/261  الكسواني،عامر
 محمود

التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة : دراسة تحلیلیة تأصیلیة مزودة و 
القضائیةمدعمة باالجتھادات   

27 

A342.07/02  الزیود،أالء محمد
 28 التصویت اإللكتروني وتحدیاتھ والرقابة الدولیة علیھ رشید

A346/626 التطبیقات المعاصرة لحق االنتفاع وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي: دراسة  حیدر،مراد محمود
 مقارنة

29 

A342.06/10 الجزائري:التوقف عن ممارسة النشاط الوظیفي العمومي في التشریع  یعیش تمام, شوقي 
 دراسة تحلیلیة مقارنة محینة وفق آخر النصوص التشریعیة و التنظیمیة

30 

A346.01/87 الحمایة الجنائیة لألسرة على ضوء أحدث التعدیالت في التشریع العقابي  محروق, كریمة
 الجزائري والمقارن

31 

A346/625  الزغبي, مروان
 محمد عبد هللا

الحمایة الجنائیة للنقود الرقمیة و دورھا في تنشیط التجارة اإللكترونیة: 
  دراسة مقارنة

32 



A344.01/24  األحمد، وسیم حسام
 33 الحمایة القانونیة لعمل المرأة العربیة: دراسة مقارنة الدین

A344.046/10  الدوري, عدنان عبد
القانونیة للبیئة في الدول العربیة الحمایة العزیز مھدي  34 

A342/449  الحیط،عادل عزام
 35 الدلیل العملي في التحقیق اإلداري: دراسة مقارنة سقف

A342/450 36 الضبط اإلداري و أثره على الحریات العامة في التشریع الجزائري نسیغة, فیصل 

A364.1/06  العماري, أحمد
دراسة مقارنةالضرر في جریمة التزویر:  علي  37 

A344.02/04  ,عبد هللا بلقاسم
 38 الضمان االجتماعي في الجزائر: المبادئ واألحكام قادیة

A345/870 39 الضوابط الواجب مراعاتھا في تقدیر العقوبة التأدیبیة صباح على, محمد 

A346.02/107 40 الطبیعة القانونیة لالكتتاب: دراسة مقارنة ربابعة, معاذ محمد 

A345/874  ,سالمة بن طھ
 محمد

الـعـدالـة الـتـصـالـحـیـة فـي الـسـیـاسـة الـجـنـائـیـة : دراسـة مـقـارنـة: 
 -الـتـسـویـة الـجـنـائـیـة  -الـوسـاطـة الـجـنـائـیـة  -الـصـلـح الـجـنـائـي 

 الـمـفـاوضـة عـلـى االعتراف

41 

A342/446  محمد ابراھیم
 42 الطرق غیر القضائیة لحل النزاعات اإلداریة: دراسة مقارنة البسیوني, نائلة

A344.01/23  الخواجا،مراد أحمد
 43 العمل النقابي: الحریة, التنظیم وفق المعاییر الدولیة راشد

A346.07/258 44 القانون التجاري الجزائري: التاجر, األعمال التجاریة, المحل التجاري عبدلي, حبیبة 

A346.07/259  الفتالوي، سھیل
 45 القانون التجاري الدولي حسین 

A346.05/43 46 القسمة القضائیة كحیل،حیاة محمد 

A658.314/01 47 المخالفة المسلكیة للموظف العام في التشریع والقضاء اإلداري اللبدي،فراس ولید 

A340.1/03  الشعیبي, محمد
القانون (الجزء األول)المدخل إلى علم القانون : نظریة  حسین راشد یحیي  48 

A340.1/04  الشعیبي, محمد
 49 المدخل إلى علم القانون : نظریة الحق (الجزء الثاني) حسین راشد یحیي

A341.45/24  جاد هللا، عبد
 العزیز لطفى

المسؤولیة القانونیة للتلوث البحري بالزیت : في إطار القوانین الوطنیة 
 والدولیة

50 

A346.03/15  المغربي, محمود
 جعفر

المسؤولیة المدنیة عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الھاتف 
 المحمول

51 

A344.04/21 52 المسؤولیة المدنیة لمراكز نقل الدم : دراسة مقارنة الحیالي،أحمد موفق 



A343.04/17 53 المفھوم المعاصر للضریبة ودورھا في تمویل المشروعات القومیة جمعة،صفاء فتوح 

A346.02/108  عمراني, كمال
 الدین

المنظومة القانونیة للمشرع الجزائري في مواجھة جرائم اإلرھاب: 
 عالمیاً وإقلیمیاً ووطنیاً 

54 

A342/448  الخرایشة, بشیر
 55 النظام القانوني للمحكمة الدستوریة: دراسة مقارنة عبد الرحمان

A346.05/42 أحكام المیراث : دروس خاصة بطلبة القانون الوجیز المیسر في فشار, عطاء هللا  56 

A347.09/01  حمدانة, عبد هللا
 57 الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات: دراسة مقارنة فواز

A346.02/109  سعید، ھشام ھنري
 58 الوكالة غیر القابلة للعزل بخیت

A344.041/12  إبراھیم سعد
الفقھ اإلسالمي: دراسة مقارنةاختیار جنس الجنین في ضوء  النادي, محمد  59 

A346/623 استثمار الشيء المرھون في القانون المدني : دراسة مقارنة بالفقھ  فواز، وحید عرابي
 اإلسالمي

60 

A342/445  قاسم عبود
 الجبوري, میرفت

أثر الحكومة االلكترونیة على النظام القانوني للمرفق العام: دراسة 
 مقارنة

61 

A346/624  الفقي, المغاوي
 62 أثر السفة و الفلس في الفقھ اإلسالمي : دراسة مقارنة محمد عبد الرحمن

A345/867  الحاللمة, نصار
 63 أثر القرابة والروابط األسریة في التشریع الجزائي محمد سبیتان

A342/447 64 أحكام التحكیم: في عقود نقل التكنولوجیا عبد الدایم, فؤاد 

A363.2/04 أسالیب التحري الخاصة: البحث والتحري الجنائي وفق أسلوب  زوزو, زولیخة
 التسرب: دراسة مقارنة

65 

A363.2/05 أسالیب التحري الخاصة: تقنیة اعتراض المراسالت وتسجیل األصوات  زوزو, زولیخة
 والتقاط الصور

66 

A345/869  األحمد، وسیم حسام
 الدین

االتفاقیات الدولیة والتشریعات أصول تسلیم المجرمین: في ضوء 
 الداخلیة

67 

A345/871 68 آلیات متابعة الجرائم الفرنسیة بالجزائر ھاللة, لبنى 

A344.02/05 تسویة المنازعات الطبیة في قانون الضمان االجتماعي الجزائري  عباسة, جمال
 والمقارن

69 

A345/866  األحمد، وسیم حسام
 الدین

ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة واالتفاقیة  جرائم تزییف العملة: في
 الدولیة والتشریعات الداخلیة

70 

A346.08/24  ،مؤید الخوالدة
 حسني

جریمة إفشاء السر المصرفي : المسؤولیة الجزائیة وآثارھا على 
 عملیات غسیل األموال

71 

A341.48/21  صالح حنفي
 محمود, خالد

لشریعة اإلسالمیة والمواثیق حقوق الطفل العربي وسبل تحقیقھا : بین ا
 الدولیة

72 



A346/622 دور القاضي في حمایة األسرة: على ضوء المستحدث من تشریعات  محروق, كریمة
 األسرة

73 

A346.03/16 سقوط المسؤولیة المدنیة : دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون  قضاة، سھیر محمد
 المدني

74 

A352/15  العظامات،محمد
 عارف

سلطة اإلدارة بإلغاء الوظائف العامة : في ضوء التوجھ نحو سیاسة 
 التخاصیة ورقابة القضاء اإلداري علیھا : دراسة مقارنة

75 

A346.04/45 76 سلطة اإلدارة في منح رخصة البناء   عبد العزیز, أمال 

A346.01/88 77 سلطة القاضي التقدیریة في تعویض الضرر عن الطالق عمارة, نین 

A347/630 سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة اإلثبات : دراسة مدعمة باجتھادات  قروف, موسى
 القضاء الجزائري والمصري والفرنسي

78 

A323.6/04  الفضلي،أحمد
 79 شرح أحكام الجنسیة والموطن: في القانون األردني محمود

A346.02/111 دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و القانون اإلباحة:عقد  الفراج،عمر لطفي  80 

A346.04/46  الصفار, ریا سامي
 سعید

عقد االنتفاع بالعقار على وجھ المشاركة الزمنیة في القانون الدولي 
دراسة مقارنة الخاص:  

81 

A346.02/110  خوادجیة, سمیحة
كآلیة الستغالل العقار الموجھ لالستثمار الصناعي االمتیاز:عقد  حنان  82 

A343/110 83 عقود الفیدیك : الوسائل القانونیة لتسویة النزاعات زاھدة،یحي جمانة 

A346.01/89 84 قانون األسرة : على ضوء التعدیل الجدید: دراسة تحلیلیة مقارنة محروق, كریمة 

A346.05/44 المھایأة : دراسة مقارنة بین الشریعة والقانونقسمة  كحیل, حیاة محمد  85 

A342/453  نصراوین،لیث
المراحل األسالیب، المفاھیم، التشریعیة:مبادئ الصیاغة  كمال  86 

A342/452  الزبیدي،ھشام جلیل
دراسة مقارنة القضاء:مبدأ الفصل بین السلطات وعالقتھ باستقالل  إبراھیم  87 

A346.03/17  عبد عید، مصباح
 الاله السید

دراسة مقارنة في الفقھ  المھنیة:مسئولیة القاضي المدنیة عن أخطائھ 
 اإلسالمي والقانون الوضعي

88 

A345.05/10  المحالوي، أنیس
 حسیب السید

دراسة  الجنائیة:نطاق حق المتھم في الصمت خالل مراحل الدعوي 
 مقارنة

89 

A343/107 الجمركي في التشریع الجزائريوسائل اإلثبات  عبدلي, حبیبة  90 

A342/454 91 وسائل تنفیذ القرار القضائي اإلداري في الجزائر خیر الدین, دالل 

A343/108  الخزاعلة، شمس
 92 عقود الفیدیك : إشكالیات تنفیذ األوامر التغیریة وآلیة تسویتھا الدین

 
 


