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  الفهرس
ایلي طیب  ق

ة في القانون الجزائر   11....................................................................الوساطة الجزائ
 

یل دمحم أمین  أو
ة ة  عن فعالّة المقارة األورو  27.......................................للتصد لظاهرة الهجرة غیر النظام

 

ة   فتحي ورد
ة اإلدارة إلى التفاوض الجماعي–التسرح للسبب االقتصاد    49................................. –من الرقا

 

م   مجید احمد ابراه
ات ة وحجیتها في االث   67......................................................... الدفاتر التجارة االلكترون

 

دة      عمیر فر
ة بدون خطأ ة العامة : المسؤول ة المراف الطب   87...............................توجه جدید نحو إقرار مسؤول

 

ة     برازة وهی
سب ا: في الجزائرلمجلس الدستور ل إخطار البرلمانیین ة الدستورةلعدالة م   106...............منقوص الفعال

 

 بن الصغیر شهرزاد
حر في منازعات ة تحدید صفة الناقل ال ال حر في القانون الجزائر  إش   123........................النقل ال

 

   أوتفـات یوسف
ة عن الضرر البیئي العابر للحدود ة الدول  137.............................. األساس القانوني للمسؤول

 

د ادن فر  ر

العمالء عنصر  154......................................... -دراسة مقارنة - في المحل التجار  االتصال 
 

سمینة  شیخ أعمر 
ة   الفرنسيدراسة مقارنة بین القانونین ( طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة:اإلجراءات التفاوض

 180............................................................................................ )والجزائر 
 

ح حسن اس فاضل حسین، حیدر فل   ع
رة القدم ا   196................................ ))دراسة مقارنة((الختصاص القضائي في عقد احتراف العب 
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  أحالمبلجود 
ل اإللكتروني لألموال   226......................................................... البنوك في مواجهة التحو

 

سون علي عبد الهاد  م
م فـي المنازعات الناشئة عـن عقـود اإلدارة   246........................... مـع أشخاص القانون الخاص التح

م ر   ناتور 
  267................................................................ الماد للقانون الدولي اإلنسانيالجانب 

 

ن یوسف اسة طاهر ،مر   ع
افحة اإلرهاب   289.................................................................... الحلول البدیلة في م

 

سمینة سون    م
ة المرف العامالخدمة الشاملة  ال   313................................................ في قطاع الكهراء وٕاش

 

  بن دعاس سهام
ة ة للمحـــــــــــافظة على الحرـــــــات األســــــــاس ة  الدعو اإلدارة االستعجــــــــــال في ظل قــــــــانون اإلجراءات المدن

  327.............................................................................................واإلدارـــــــة
 

  بن خالد السعد
ة على دراسة التأثیر في مجال المنشآت المصّنفة ة المؤسسات ة :  الرقا   342........................مقارة نقد

 

مة  بلول فه
ة :الوحید اكالُشَّ  مها التعمیر عقود لتحضیر جدیدة آل  355............................................... وتسل

 

 فتوس خدوجة

مي المثار حول االختصاص الغموض عض التنظ ط ل  وحرة النص تقیید بین: اإلقتصاد هیئات الض
 377.............................................................................................الممارسة 

 

 عبد الغني بوالكور

قة تنظمالقواعد التي  م العروض في طلب العروض المحدود والمسا  396.....................فتح األظرفة وتقی
 

م ال مر   لو
ةتأثیر دولة المقر على أداء  وم ة و غیر الح وم ة الح   412................................. المنظمات الدول
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د سات الیز   ع
 437.......................... الجزائر  ةقانون األسر الفقه اإلسالمي و  في تعدد الزوجات بین التقیید واإلطالق

ز في لعز   مع
ة االستثمارة:  الجزائر  تعوض المستثمر بین القانون الدولي والقانون  ة لتفعیل العمل  461..................آل

 

 خوخة خیرالدین
ة في مادة النفقات واإلیرادات م  476................................في القانون الجزائر  حرة الجماعات اإلقل

 

 حسین نوارة
ة البیئة شر إلنجاز اإل ة في الجزائرستثمارات األحما  488.............................................. جنب

 

 نسیر رفی
 510................................................................ سلطة القاضي في تعدیل مضمون العقد

 

 جعفور إسالم
  531................................................................ شر مارتنز في مواجهة السالح النوو 

 

مة   قادر نس
ةان للجماعات ــامن والضمــــدوق التضــــصن ة المحل ا لتضامن الماليل آل ل  وجه :محل للتمو

ز    548...............................................................................................المر
   

صل صالح، ولید مرزة حمزة المخزومي    ماهر ف
ة وتسییرهـــــا في العراق في ظل األزمــــــات  )B.O.O.T(عـــــــقد  ة التحت ودوره في إنشـــــاء مــــــراف البن
ة   567................................................................................................المــــال

 

مة ر فاو   الع
ة م البیئي االستراتیجي في وثائ التعمیر المحل  598..................................عن ضرورة تكرس التقی

 

 بورا دلیلة
ة المواطن في صنع القرار المحلي في التشرع الجزائر  عن   615.......................................مشار

 

  الل فؤاد
رسة لحرة تسییر الجماعات ال ة الم ة الوسائل القانون ةمحدود   632..................................... محل

 

ش بو   ربزغ
  649............................................................والتعمیر للتهیئةأداة :  مخطط شغل األراضي
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حسین عبدهللا عبدالرضا الكالبي
لیز والقانون المدني الفرنسي مضمون العقد موجب المرسوم  دراسة مقارنة بین النظام القانوني االن المعدل 

ا  10التشرعي الصادر في  666.................................................................. 2016ش

ة  ارك ما ماش دمحم، بن م بو
ة لحقوق الطفولة حسب التشرع المدني الجزائر  ة القانون 703..................................مظاهر الحما

س العذار  أن
ة افحة الجرمة اإللكترون 721............................................................................ م
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BARKAT Djohra 
Les alternatives à la sanction en droit français de la concurrence : entre souplesse et 
efficacité ……………....………………….……………………….....................…..791 
YAHIAOUI  Salima, KETEB Nacer  
La responsabilité de protéger: quel rôle pour le Conseil de Sécurité de l’ONU?.... 819 


