
المؤلفالعنوان

هدى عبيد بنالجزائري القانون ظل في لها المنافية األعمال من حمايتها آليات و المنافسة

السعيد شريكالقانون و الشريعة في البنكية الكفالة

فطيمة فياللياإلدارية العقود مجال في اإلدارية الجزاءات

سارة كتفيالمستندي اإلعتماد

خالصة نزارالجزائري التشريع في األموال تبيض

اليقين نور بلباشةوالقانون الشريعة في التمويلي التأجير

ربيحة هللا عطاءالجزائر في المالي الفساد مكافحة أليات

سارة كعبشبها المتعلقة والمنازعات البورصة عمليات

خديجة ساحةالجزائري للقانون طبقا الدولية التحكيم أحكام تنفيذ

كاهنة بوبركةالدولية العمل منازعات على التطبيق الواجب القانون

إيمان زخروفالعمومي المرفق لتسيير الكالسيكية األنماط تقييم

إيمان بلعايبالجزائري التشريع في ومكافحته اإلداري الفساد من الوقاية

الزهراء فاطمة هاللالجديدة اإلبتكارات في التقليد ظاهرة مكافحة

مريم قريمسالدولي العقد على التطبيق الواجب القانون

طارق عرعارمقارنة دراسة:  رصيد دون شك إصدار جريمة

كنزة سحنونوالقانون الشريعة بين التجارية الشركات إفالس من الوقاية

أسيا خراطاإلداري القضاء أحكام في العادية الطعن طرق

خولة ضيفالبحري التصادم عن الناشئة التقصيرية المسؤولية

عائشة بلجودياإللكتروني للتحكيم الموضوعي القانوني النظام

وسيلة بوساحةالعامة للمنفعة الملكية نزع مجال في اإلداري القاضي سلطات

فايزة بقاقاإلسالمية المصرفية العمليات

هارون زماماإلدارية القضائية القرارات تنفيذ

امال العباسالقضائية التسوية:  الجزائري التشريع في الجبائية المنازعات

لوناس زرارة بنالضرائب مادة في اإلداري التظلم

إسمهان حموشالجزائري التشريع في الصرف جرائم

هاجر مصطفاويالمفعول السارية األنظمة و الجزائري التشريع مستوى على:  المصرفي السر

الشريف مخناشالعمومية الصفقات بتنفيذ المتعلقة المنازعات

حبيب زايدياالموال لشركات المدنية المسؤولية

وردة بوقطوشةمنتوجاته عن المنتج مسؤولية

نريمان هدارالجزائري التشريع في للمستهلك الجزائية الحماية

هاجر لعفريتمساهمة شركات بإعتبارها المالية والمؤسسات البنوك وإدارة تأسيس

بشرى غجاتيالدولي التجاري التحكيم شرط في اإلرادة دور

سارة بركاتاإلداري القاضي طرف من اإلداري القرار تنفيذ وقف

وليد بوديناحالمشروعة غير المنافسة بدعوى التجاري المحل حماية

الحفيظ عبد بلخضرالجزائر في المحلية الجماعات على الوصائية الرقابة

سارة بورويسالجزائر في اإلداري القضاء أمام اإلنتخابية المنازعات

حبيبة ختالاإللكترونية الدفع لبطاقات المشروع غير اإلستخدام عن المسؤولية

علجية عمريوالقرض و النقد قانون ظل في المالية المؤسسات و للبنوك الداخلية الرقابة

فيروز لنواربشأنها القاضي رقابة مجال و اإلدارية القرارات إتخاذ في التقديرية السلطة

الدين حسام ليامينيالعمل عالقة إنهاء و إلنشاء القانوني التنظيم

خولة إنصاف صوشةالجزائر في اإلداري القضاء أمام العادلة المحاكمة ضمانات

خلود مقرانيالضمان خطابات

هند بوحنكللبضائع الدولي البيع

التخصصات جميع الماضية الجامعية السنوات في مناقشتها سبق التي الماستر مواضيع

2سطيف دباغين لمين محمد جامعة

السياسية العلوم و الحقوق كلية



أسماء جيارةالدستور لتعديل الموضوعية و اإلجرائية الضوابط

ليلى شاقورالجزائري التشريع في المساهمة شركة بطالن أحكام

نوال مهنيالمسؤولية قواعد و االجتماعية األخطار نظرية بين العمل حوادث

الدين جمال معماشالمصرفية النقدية الوديعة

سناء بوشوكالقانون و الشريعة في المشروعات تمويل صيغ

أميمة بركاتاألشغال مجال في العمومية الصفقات

حيزية عالليالجزائر في البلدي المستوى على اإللكترونية اإلدارة

الوحيد عبد سماعنالفساد لمكافحة الوطنية الهيئة

سناء لواتيإثباتها وقواعد أساسها العمومي الطبي المرفق مسؤولية

محمد قطافوالمتمم المعدل 06-01 القانون ظل في العمومية الصفقات مجال في الفساد جرائم

األمين محمد مسعودي خلوصيالجزائري التشريع في مكافحتها وسبل انواعها:  المصرفية الجرائم

منيرة قريدياإلداري القضاء أحكام تنفيذ في التهديدية الغرامة دور

أكرم عنقاقالعمومية االموال على الرقابة في المحاسبة مجلس دور

فوزي محمد رفوفيالجزائر في اإلستثمار وحوافز ضمانات

أسماء رجمالجزائري التشريع في اإلفالس جرائم

سارة سعيديالبنكية الرقابة

فيروز مشاشوالمصرفية القروض ضمانات

رانية منصارالجزائر في االجنبي االستثمار

أمير لوصيفاإلدارة تعسف من العمومي الموظف حماية في اإلداري القاضي دور

عمار دعاساإلتصال و اإلعالم مجال في المستقلة اإلدارية السلطات

كنزة معروف غاراإلداري الضبط أعمال عن اإلدارة مسؤولية

حياة قرنانيالجزائر في التشجير و للشجرة القانونية الجوانب

صونية جيدلالبلدية العمومية المؤسسة

سهام إسحنانالجزائر في العمومية الصفقات على المالية الرقابة

حياة بوكثيرللبيانات االلية المعالجة نظام على اإلعتداء جرائم

منيرة عبيزةقضائي بحكم التجارية الشركة انقضاء

تقية عواشريةالمستندي اإلعتماد مخاطر

زهرة قيشالجزائري التشريع في الضريبية المنازعات حل أساليب

نسرين هاللمقارنة دراسة:  والقانون الشريعة في البنوك عمليات على الرقابة

حنان ذهبيالجزائري الدستوري مجلس لقرارات القانونية الطبيعة

الياس بوشمالالمحلي العمومي المرفق خوصصة

الغني عبد مولفبالشيك للمتعامل الجزائية الحماية

رانية نسارالعمومية الخدمة تجويد في ودورها اإللكترونية اإلدارة

باسم لسبط03/06 االمر ضوء على اإلداري الجزاء تطبيق حالة في العمومي للموظف المقررة الضمانات

صبيرة شوادرةالجزائر في اإلنتخابية المنازعة و اإلنتخابي النظام

كنزة خرفيالبلدي الشعبي المجلس لرئيس القانوني المركز

نورية بعيواإلدارية القرارات إلغاء اوجه من كوجه بها اإلنحراف و السلطة إستعمال إساءة

ريمة بوعامةوالقانون الشريعة في العمالت في المتاجرة

زهوة حباشالعربية الدساتير في وحمايتها والحريات الحقوق

فايزة يحي بنوالخاصة العامة الوطنية األمالك وتسيير إدارة طرق

نورة بصيرةالجزائر في الديمقراطية و الالمركزية بين التكاملية مدى

الدين تقي لعواشريةالجزائر في العمومية الوظيفة تطور

الحاج حماميدالجزائري التشريع في اإلدارية المنازعات في الموضوعية الحقوق على أثارها و المواعيد

مريم عريس بنالقوانين دستورية على السياسية والرقابة القضائية الرقابة بين المفاضلة

أسماء عراباإلداري القانون و اإلدارة علم بين اإلدارية القرارات اتخاذ

ابتسام منورالجزائر في القوانين دستورية على الرقابة فعالية

الهدى نور قرنيشالجزائري التشريع في رصيد دون الشيك إصدار جريمة

االمين محمد جودي بنالفساد مكافحة في العمومية الصفقات تنظيم قانون فعالية

سلمان زاوي بنالعامة اإلدارة عصرنة في دورها و اإللكترونية اإلدارة



مليكة معمش- مقارنة دراسة-  الجزائري الدستوري المجلس و الفرنسي الدستوري المجلس

نبيلة كتفيالمحدودة المسؤولية ذات الوحيد الشخص مؤسسة

الدين نصر بلهاملللدولة القضائية السلطة من الدولي التجاري التحكيمي الحكم مراقبة

هناء بقاقالجزائري التشريع في اإلداري الفساد مكافحة أليات

سوسن يوسفيالتجاري المحل بيع

ابراهيم قرمياإلدارة حياد ومبدأ العمومي الموظف

حسناء لكحل بنالجزائر في التعبير و الرأي لحرية القانونية الضوابط

ليلى لرقطالمساهمة شركة لمسيري الجنائية المسؤولية

أميرة غبابشة- الخاص القطاع في-  الجزائر في المالي الفساد إشكالية

سهام ذويباإلستثنائية الظروف في المشروعية مبدأ حدود

سعاد إزباطنالدولة مجلس أمام بالنقض الطعن

أميرة زوغبيالمقارن الجزائري القانوني النظام في اإلدارية العقود في التحكيم

لونيس شنيتيالجزائري التشريع في اإلضراب حق ممارسة

كنزة عنقاكالجاري الحساب

مريم بوعودوالقانون الشريعة بين اإلستثمار صناديق

حططاش جعفرالجزائية ومسؤوليته المحدودة المسؤولية ذات الشركة مسير

وفاء هللا سعدالجزائر في العام للموظف التاديبية المنازعات

محمد سبعاتالدولي العقد في التفاوض

سارة سعديتحليلية دراسة-  الجزائري التشريع في العام للمال الجنائية الحماية

كهينة بوزازةالضريبي التهرب جريمة

الزهرة فطيمة مزاحوالقانون الشريعة في إسالمية بنوك إلى التقليدية البنوك تحويل

صوفية الرحمان عبداإلئتمان لبطاقة القانوني النظام

نصيرة حمدوشالجزائري التشريع في المساهمة شركة رأسمال زيادة

مروة كبابلألطباء الجزائية المسؤولية

مراد قطافالجزائري التشريع في اإلعالم في المستهلك حق

مريم بلعيفةالجزائر في البلدي اإلداري الضبط

خديجة بوشالغم(مكافحتها وسبل أسبابها) األدارة طرف من اإلدارية القضائية األحكام تنفيذ عدم

فريدة سلطانيالعربية الدول في القضائية السلطة استقاللية

ذهبية قجاليالعمل عقد تعديل في المستخدم سلطة

محمد جيارةالجزائر في الدستورية التعديالت

خولة ناصروالقانون اإلسالمية الشريعة في اإلسالمية البنوك إدارة

روميصاء هاللالمحدودة المسؤولية ذات الشركة

راضية حمزة بناإلدارية القرارات تنفيذ وقف

نسمة دقيشالجزائري والقرض النقد قانون في المصرفية اللجنة

سارة لصلجالعامة للمنفعة الملكية نزع منازعات في اإلداري القاضي دور

الدين بدر حمودالجزائري والتشريع اإلسالمية الشريعة بين وتقلده القضاء تولي شروط

ريمة حداد03/10 القانون ظل في به المتعلقة والمنازعات الفالحي اإلمتياز عقد

عبير عبدليالجزائري التشريع ظل في التحكيم حكم

نادية لجنفالتلوث من البيئة حماية في اإلداري القاضي دور

الطاهر العلميالتجارية البنوك على المركزي البنك رقابة

عادل رحمانيالجزائري الضريبي النظام حسب المباشرة الضرائب منازعات تسوية آليات

سعاد لواتيلإلدارة أوامر توجيه في اإلداري القاضي سلطات

سعاد زواويللبضائع البحري للناقل المدنية المسؤولية

وسيلة ذهابةالعمومية الصحة مجال في البلدي اإلداري الضبط

العطرة نجاعيالجزائري التشريع في اإلختراع براءة صاحب حقوق

عيسى, مصطفاويالجزائري التشريع في الضريبية المنازعات تسوية آليات

وليد بوقزولةالجزائري القانون في البناء برخصة المتعلقة اإلدارية المنازعات

محسن هللا فرجمقارنة دراسة:  الجزائر في المحلية للمجالس اإلنتخابي النضام

بالل السالم عبدالجزائري التجاري القانون في التجاري اإليجار إنهاء أحكام

زهرة أمعوشالجنائية بالجريمة عالقتها و التأديبية الجريمة



راوية عريفالعمومي المرفق تسيير في الحديثة األساليب

نصيرة تمتاماإلداري القرار في اإلختصاص عدم عيب

هدى بلعيفةالتجاري المحل رهن

علي كيحلالجزائري االنتخابي النظام في الدستوري المجلس دور

خليصة دحماناالنتقالية العدالة

يمينة أكنونالجزائري القانون في المساهمة شركة رقابة في المساهم حق

لطفي محمد بزازحةالجزائر في النفايات تسيير آليات

الطاهر محمد بوخالفةالجزائر في االقتصادي الضبط سلطات

الدين نور حكيمياألموال تبيض جريمة بمكافحة المصرفية السرية عالقة

نذير العلوانيالجزائر في الفساد من الوقاية في ضماناتها و العمومية الصفقات إبرام إجراء دور

العيد واضحالجزائري القانوني النظام في العام للموظف اإلدارية الحماية

أكرم يخويالتأديبية القرارات على اإلداري القضاء رقابة

هشام دريديالتنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل

الرحيم عبد بوقرن(اإللكترونية النقود- اإللكتروني التحويل- اإللكتروني الشيك) اإللكترونية البنكية الخدمات

حسيبة رويبحالجزائر في اإلداري الفساد لمكافحة القانوني اإلطار

نسيمة عصمانالغير ملك بيع أحكام

خليصة بابوريالجزائري التشريع في الشفعة حق

مريم لعقابيالجزائري التشريع في العامة الوظيفة في األداء تقييم نظام

وسام لكحلالواحد الشخص لشركة القانوني التنظيم

صدام داهلالجزائر في اإلنتخابية النزاهة ضوابط

خولة قلواإليجاري اإلعتماد لعقد القانوني النظام

رندة بوجاللاإللكتروني العقد إثبات

ياسين محنانالدستورية للقواعد التشريعية السلطة إحترام ضمانات

وفاء رويقم03-06 العمومية الوظيفة قانون ظل في الترقية

محمد حسني خلفون بنالجزائري التشريع ضل في لالنتخابات التحضيرية بالمرحلة المتعلقة المنازعات

علي حشايشيالجزائري التشريع في الشائعة الملكية على الواردة التصرفات

صبيرة قارةالشريعة و القانون في للخبير المدنية المسؤولية

آمنة الدين شمساإللكتروني للمستهلك المدنية الحماية

ياسمينة شواطراإلدارية المنازعات لحل بديلة كآلية الصلح

العلجة هالل بناإلداري القرار سبب على اإللغاء قاضي رقابة

مراد قهامالقمعية و القائية بين البنكي للنشاط الضبط هيئات رقابة

بارزة محمودي(نموذجا سوريا) القسري التهجير جريمة

محمد فاضلالجزائري القانون في السفينة على التحفظي الحجز

سارة نوريالجزائري التشريع في البيئي التلوث جرائم من الجزائية الحماية

العمري ديلميالمصرفي التحويل

عمار عزيز بنالجزائر في المستهلك حماية جمعيات

العمري بنانيالجزائري القانون في البضائع على البحري التأمين عقد

الدين ضياء لعورالجزائري السياسي النظام في األول الوزير مكانة

فهيمة عزوقالجزائر في اإلداري القضاء واقع

أسماء لوكيةالبيئة حماية مجال في اإلداري الضبط

ياسمين مناصرالمعنوية لألشخاص الجزائية المسؤولية

حبيبة تركي بنالعمومية الصفقة على تطبيقاتة و اإلداري للعقد المالي التوازن

سميحة بوحفصللبنوك المدنية المسؤولية

الدين سيف خواثرةاإلداري التنفيذ وقف دعوى

فاتن سباع بنالجزائري القانون في العقارية التصرفات شهر

رياض بوقاعةالجزائري التشريع في المحاسبة لمجلس القانوني النظام

الحميد عبد مجدوب-مقارنة دراسة-الجزائري القانون في اإليجاري اإلعتماد عقد إنتهاء

خليصة عيدودسيف بيع عقد أحكام

سمراء كحولمكافحته و الفساد من للوقاية الوطنية للهيئة القانوني التنظيم

أمين هللا،محمد سعدالجزائري التشريع في تسويتها آليات و اإلستثمار منازعات



هاجر زنداويالضمني اإلداري للقرار القانوني النظام

نسيمة سعيدياإلداري العقد عن لإلنفصال القابلة اإلدارية للقرارات القانوني النظام

سارة ننيالجزائر في الكوطة نظام دراسة:  اإلنتخابية األنظمة في للمرأة السياسية المشاركة

أميرة بلوطيالناخبين تسجيل عملية جودة

صبيرة سامعيالجمارك قانون في الجمركية المصالحة

سموشة بوبطاشالمصرفي السر حفظ الزامية

صبيرة حربيالبنكي الخصم

أسامة مجدوبالجزائري التشريع ظل في المصرفي بالسر االلتزام

المالك عبد عطويالجزائري التشريع في التجارية للعالمات القانوني النظام

صونيا الدين شمسالالسلكية و السلكية المواصالت و للبريد الضبط لسلطة القانوني النظام

سعاد غوبة بنالجزائر في األجنبي اإلستثمار ضمانات

راضية شرفيالقانون و الشريعة في للمحامي المدنية المسؤولية

إيمان سالم مسعودالمعلوماتية الجريمة

عماد يوسفيالجزائر في اإللغاء دعوى قبول شروط

الرحيم عبد بوهدوالتحقيق مرحلة في اإلدارية الدعوى

لعمري إسحنانالجزائر في االنتخابات على الرقابة في الدستوري المجلس و االنتخابية اللجان دور

شريفة مموالعام المرفق أداء بمستوى االرتقاء في اإللكترونية اإلدارة دور

سارة هرهورالمساهمة شركة في األغلبية تعسف من المساهمة األقلية حقوق حماية

وداد لعطويالجزائري و اإلماراتي النموذجين دراسة- العمومية الخدمة تحسين في اإللكترونية اإلدارة دور

صبيحة قنانبالفساد المتعلق 01-06 قانون ظل في العام المال جرائم مكافحة

الدين نور بلقيدوموالغاز الكهرباء ضبط لجنة استقاللية

آمنة قرينللطبيب المدنية المسؤولية

ياسين ثابتالجزائري التشريع في المساهمة شركة مال رأس حماية ضمانات

الغاني عبد معماشالجماعية العمل منازعات لفض كوسيلة التحكيم

حمزة مرابطالبوت عقود في التحكيم

أحالم سالمالجمركية الجرائم في المصالحة

عماد خالدالجزائري التشريع في المساهمة شركة مال رأس تعديل

كاهنة بادودااللكترونية العقود في التراضي

فاتح رلشديالمساهمة شركات في المنظمة االتفاقيات

أمين محمد راشديالعامـة المرافـق أمـام المسـاواة مبـدأ

بشير دعاس بننالتحكيمي للحكم القانونية الطبيعة

الصمد عبد بلغربيالشركة ألموال التعسفي االستعمال

خديجة حارشالمساهممة شركة مال رأس في االكتتاب

مبروك سايحالعمومية النفقات على المالية الرقابة

نجاة بوعزيزوالقانون الشريعة في للموثق المدنية المسؤولية

سهام خرباشيالبنوك في المالية األوراق إيداع عقد

الدين حسام عيشورالجزائري القانون في الدولي التجاري التحكيم إلتفاقية القانوني النظام

حنان دريشالجزائري القانون في التجارية البنوك على المركزي البنك رقابة

إيمان بلعيساويالجزائر في المصرفي النشاط ضبط في المصرفية اللّجنة دور

ريمة شكرونالجزائري المدني القانون في الوكالة

لمياء حمودةالجزائري التشريع في المنافسة مجلس منازعات

سالمة العيدودياالستثمار وتشجيع العام المال حماية بين العمومية الصفقات إبرام

سمية شطيباإللكترونية الجريمة

هاشم حمودةالفساد لمكافحة كآلية بالممتلكات التصريح

هاجر بوزيديالضريبي الوعاء إطار في الجبائية للمنازعات الودية التسوية

سعاد دخانالمساهمة شركة في الحسابات محافظ

الدين محي قجاليااللكتروني العقد وإبرام التفاوض مرحلتي في المستهلك حماية

منال شناف بنالفرنسي والقانون الجزائري القانون بين مقارنة دراسة اإلدارية المحاكم

شهيناز ذويبيالجزائري التشريع ظل في العقارية الملكية تثبيت في دورها و العقاري المسح عملية



سناء سلوانةالجزائري التشريع في المستهلك لحماية القانونية اآلليات

خولود بوقرنالمساهة شركة في الملكية سبيل على كحصة التجاري المحل تقديم

مريم لعروسيالبيئة حماية في الوالية دور

خولة قمريالبحري التصادم

فاطمة ذويبيوآثاره أسبابه اإلداري الفساد

حليمة كبابفعاليتها ومدى الجزائر في باإلستثمار المكلفة لألجهزة التنظيمي اإلطار

ريمة بوخلفةالمصرفية العمليات مخاطر

هاجر كروشالمعاصرة العقابية السياسة في اإلعتبار رد نظام مكانة

سهام جودي بنالتجارية العالمة لحماية القانوني النظام

شيماء لعنانياألموال وتبييض المصرفية السرية بين العالقة

سميرة مدنشللمنتج المدنية المسؤولية

أمين محمد حدادوالحماية التجارية العالمة تسجيل عن المترتبة اآلثار

المية بوعروجالتحكيم التفاق القانوني النظام

الدين نور عالميللمعطيات اآللية المعالجة بنظام الماسة الجرائم

هناء سعيدالجاري الحساب مسك عن المترتبة للبنوك العامة االلتزامات

أمين محمد بوالجدريالعمومية الصفقات قانون في للمتنافسين القانونية الحماية

سهير دبشونالجزائري القانون في المدنية المسؤولية من التأمين عقد

بسمة كعبشالرسمي الرهن

سهام مطماطياإلستشفائية للمرافق اإلدارية المسؤولية

حاتم مختاريالدولي التجاري التحكيم حكم في بالبطالن الطعن

وفاء كعبشالجزائري التشريع في للعالمات القانونية الحماية

الحليم عبد شايبالجزائر في المحروقات ضبط لسلطة القانوني النظام

أميرة شماخالجزائري التشريع-  للبضائع البحري للناقل المدنية المسؤولية

كتيبة عزيبالقانونية التصرفات في الشكلية

هاجر عنانالخدمات و المنتجات في األمن و السالمة بضمانن االلتزام

خالد بومزبراالنتخابات قانون ضوء في االنتخابية اإلرادة عن التعبير

عادل درادرةالجزائري التشريع في البيئة لحماية اإلدارية القانونية الوسائل

نسيم باباسالراهن على الرسمي الرهن أثر

مسعودة لعاشيالمساهمة شركة لمسير الجزائية المسؤولية

بشرة خرشيالضمان لخطابات القانوني النظام

إسمهان معيزةالجزائري التشريع في مكافحته آليات و اإلداري الفساد

هاجر بودوخةالذكية االقتصادية الجزاءات

مروة سفاريالجزائري التشريع في التجارية العقود منازعات لتسوية البديلة الطرق

نوال حساني(نموذجا البناء رخصة) الجزائري القانون في التعمير منازعات

وحيدة  قشتومالدولة مجلس أمام بالنقض الطعن

فاتح بوكراعمكافحتها وجهود مخاطرها الجزائر في األمال تبييض جريمة

عتيقة عبيزةالجزائر في االستثمار وترقية البيئة حماية بين اإلداري الضبط آليات مرونة

أحالم ذويبيالجزائري القانون في االلكتلروني التوقيع

بدرة هرباجيلألعمال الدلي القانون منازعات على التطبيق الواجب القانون

إسالم عنانالجزائر في العام للموظف التأديبية المسؤولية

شريف يونسدستوريا ورقباتها إصدارها وإجراءات مفهومها: العضوية القوانين

لبنى لعروسي(الجزائر في واآلفاق الواقع) اإلجتماعية التأمينات صندوق عصرنة

لندة حمريشالبحري التأمين عقد

حليمة سالم بنالجزائري التشريع في العام المال اختالس جريمة

عيشة عمريووتداولها المساهمة شركات تصدرها التي المالية األوراق

شروق بوجملينالتجارية للشركة المعنوية الشخصية إكتساب عن المترتبة اآلثار

نادية حارشالجزائري التشريع في الكفالة لعقد القانوني النظام

آمال فرشةالقانوني األمن مبدأ

ندى بولدواراإلعالم في المستهلك حق

نسرين نويريالبيئة تلويث جريمة عن المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية



عنتر زايديالجزائري التشريع في العمال ألجور القانوني النظام

منال بولحبالالجزائري التشريع في المنافسة مجلس

الهدى نور تنيوالشائعة العقارية الملكية في التصرف

صفية بوازيدالتكنولوجيا لنقل كأداة االختراع براءة على الوارد التعاقدي الترخيص

هاجر حماميدالسرية والمعارف للمعلومات القانوني التنظيم

ليلى غبريد بنالتعفسية الشروط من المستهلك حماية

هاجر قليوالشريعة القانون في القضائي للمحضر المدنية المسؤولية

منال بلهوشاتالعمومية للمستشفيات اإلدارية المسؤولية

رفيقة مطاعيالتجاري التحكيم دولة معايير

شهيناز قرورالجزائري القانون في للبضائع البحري النقل عقد

منال لبيضالجزائري التشريع في المعلوماتية الجريمة من والمدنية الجزائية الحماية

ليلى وقاللالمساهمة شركة لمسيري الجزائية المسؤولية

إيمان طلحيالجزائري التشريع في االجنبي لالستثمار الممنوحة القانونية الضمانات

نوارة أميرة زغارالجزائري التشريع في الخاصة العقارية الملكية انتقال إجراءات

كريمة كتفي03-09 المستهلك حماية قانون إطار في الغش قمع

خديجة مريجةبالجنسية المتعلقة المنازعات

مريم زايرالعقد في التعسفية الشروط

زكرياء بولنوارالجزائري التشريع في االختراع لبراءة القانوني النظام

ناجي محمد غانم بناإلدارة ضد الصادرة اإلدارية األحكام تنفيذ ضمانات

إيمان عياديالتجارية الشركات على الواقعة الجرائم

فايزة بلويالعقد أثر نسبية مبدأ

أماني حليمة تريشالجزائري المدني القانون في الكفالة عقد آثار

الطيب صديقالجزائري التشريع في المهنية لألمراض القانوني النظام

أحالم عولةالجزائري القانون في الشركات الندماج القانوني النظام

الدين خير كفانالمساهمة شركة في الحسابات مندوب ومسؤوليات صالحيات

سارة منانيالجزائري التشريع في األموال تبييض جريمة لمكافحة القانونية اآلليات

صدام عجيمي بنالجزائري التشريع في اإلثبات في االلكتروني التوقيع حجية

حواء شتوانالجزائري القضاء تطبيقات ضوء على والمكسب المقسط التقادم

رمال هجرسياإلدارية المسؤولية في للتعويض القابل الضرر

الضاوية الوهاب عبدعليها الرقابة وسلطة القانوني النظام في التنفيذية اإلدارية اللوائح مكانة

مريم جابرالتكنولوجيا نقل لعقود القانونية اآلثار

محمد بوذراعللبيئة الجزائية الحماية

شهرزاد تيكودانالجزائري التشريع في التقليد من التجارية للعالمة المقررة الحماية

سهيلة سارة نوريالجزائر في الخاصة العقارية للملكية القانونية الحماية

منى قراحالجزائري التشريع في العقاري المرقي

نورة  داسيلإلدارة التقديرية السلطة على اإللغاء قاضي رقابة

مروة شتيوياإلقتصادية الجرائم عن المعنوية لألشخاص الجزائية المسؤولية

وسام بوعريسةالعمل حوادث مجال في الطبية المنازعات

سمارة الحق عبدالجزائر في العمراني النظام على المحافظة في ودورها المطابقة شهادة

غزالن قالتيالمساهمة شركة على الرقابة

زينب ناصرالجزائري التشريع في التصاميم على البيع عقد

أمينة لعزازقةالسياسية لألحزاب القانوني التنظيم

منية مالكيالجزائر في العمومية الصفقات على الرقابة

حبيبة جوديالجزائري القانون في لإلنتخابات الترشح حق كفالة مدى

الرزاق عبد محمد عرباويااللكترونية بالنقود الدفع

هالة بوفنارالوطني القاضي أمام االجتماعية الحقوق

مالك بدريللمنافسة المنافية الممارسات من المستهلك حماية

منير حياناإللكتروني العقد على التطبيق الواجب القانون

نبيلة شوافةالجزائري التشريع في المدنية المواد في بالكتابة اإلثبات

صوفيا بوصبعلإلدارة المادي اإلعتداء



أمينة خمسالفوضوي البناء لظاهرة للتصدي القانونية اآلليات

الرحيم عبد حمودياألموال تبييض مكافحة في ودورها البنوك

أسماء جلولالجزائري التشريع في المشتركة الملكية

الزهراء فطيمة بورديمالوطني القاضي ودور اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية اإلتفاقيات

زينب قاسميةالدولي الطابع ذات اإلدارية العقود منازعات حل طرق

نوال سالم بنالمعلوماتية السرقة جريمة

حسينة سماشالمستدامة التنمية التحقيق في المحلية الجماعات دور

هند نوارالتهديدية الغرامة

كريم عابدالداخلي الجوي الناقل مسؤولية

أسماء بليليوالتطبيقي النظري بين الشرطة أعمال عن اإلدارية المسؤولية

أمينة هوقار05/02 األمر ظل في التجارية القاعدة

كمال محمد هداجيالعمومية الصفقات لمنازعات الودية للتسوية كآلية اإلداري الطعن

الزهراء فاطمة لعلويوتصفيتها المساهمة شركة انقضاء

 حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب واتفاقية الجزائري القانون في الفنية للمعرفة القانوني النظام

شاكر بوقحقوحالفكرية الملكية

أسماء صالحي09-08 واإلدارية المدنية اإلجراءات لقانون طبقا النزاعات لحل البديلة الطرق

وداد خاشةاإلفالس شهر حكم آثار

أحالم مصموديالشيك لحماية الجزائية الضمانات

راضية ماضياإللكتروني المصرفي للتحويل القانوني النظام

سمية مسالتيالجزائري التشريع في الخطأ أساس على العمومية الصحة لمرافق اإلدارية المسؤولية

سمية نكاحالجزائري التشريع في للوالي القانوني المركز

سهيلة يحي بنالجزائري القانون في المدني اإليجار عقد

دنيا هيشاربالعمولة الوكالة لعقد القانوني النظام

زهية عزوزالجزائر في السياسي النظام طبيعة

وليد بولعناقالبيئية الرشادة

خلود معزوزالجمركية الجريمة في اإلثبات قواعد

يسرى محقوناإلدارية للقرارات المباشر التنفيذ

أشرف عبوداإللكتروني للدفع القانوني النظام

الهدى نور توامراإلدارية القرارات في البطالن تدرج

سهيلة معبدالمياه إدارة

المية لعقاباإلداري العقد في العامة السلطة مظاهر

كاظم مرازقةللمشروعية كمصدر للقانون العامة المبادئ

الصادق بوعجمينالجزائري التشريع في التجاري المحل بيع

زكي بوجريالجزائري القانون ظل في العيني التعويض

فلاير خوجة عمارالجزائري التشريع في التجارية للعالمة القانوني النظام

أمينة شعاللالجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام إجراءات

نبيل أعراباالقتصادية العمومية المؤسسات لمسيري الجنائية المسؤولية

فلاير  مروشاالختراع لبراءة القانونية الحماية

فلاير مروشاإلختراع لبراءة القانونية الحماية

خولة  عوابداإلداري الضبط تدابير على القضائية الرقابة

صباح  مخيلفومنازعاته اإلمتياز عقد

أمينة  ربيعياألموال جرائم في العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة سلطة

زكرياء محمد  قوسميالجزائر في العامة الحريات حماية آليات

منير  رقرق بنالتحكيم اتفاق استقاللية مبدأ

إكرام  رقيعيالجزائري التشريع في اإللكتروني التوقيع حجية

سهيلة  لوصيفالمدنية المسائل في اإلقرار حجية

كنزة  حماماإلنسان حقوق و الغذائي األمن

إيمان  قطوشالجزائر في األجنبي لالستثمار الدولية و الوطنية الحماية

إيمان  لبصيرةالجزائري التشريع في مكافحتها آليات و األموال تبييض جريمة

المالك عبد  قريشيالجزائري التشريع في إثبات كدليل الوراثية البصمة



ساجية  هموسالمساهمة شركة تأسيس

ياسمين الهدى نور  عاتيالجزائري التشريع في فعاليتها ومدى التجارية للعالمة الجزائية الحماية

جوهرة  بوغازي2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في الحكومة أعمال على التشريعية السلطة رقابة آليات

نوال  سليماني2016 سنة الدستور تعديل بعد القضائية والرقابة السياسية الرقابة بين الدستوري المجلس

سالمة  خربوشالجزائر في الحزبية التعددية

الدين صالح  سعيديةالمساهمة شركة في الحسابات لمندوبو الجزائية المسؤولية

بسام  عبيزةالدولي التجاري التحكيم مجال في النزاع موضوع على التطبيق الواجب القانون

سفيان  تمدراريالمساهمة شركة في اإلدارة مجلس أعضاء مسؤولية

غفران  شاديالرشوة لجريمة القانوني اإلطار

خولة  حمزةالعقارية الملكية حق استعمال في التعسف

سلمى  زغودةالجزائر في حمايتها و الشخصية الحريات

مسعودة  غجاتياإللكتروني الدفع لبطاقات القانوني النظام

كافية  بورحليالجزائري البحري القانون في البحرية للخسائر القانوني النظام

شريفة  عثمانيالجزائري القانون في التجارية الشركات تأسيس جرائم

إسماعيل  ذباحباالنتخابات المتعلق 10-16 العضوي القانون ظل في:  االنتخابية العملية حماية في القضاء دور

سليمة  بوزيدالجزائر في وعوائقه اإلستثمار حوافز

ابتسام  زروالالعمومي الموظف اختيار أساليب

خولة  فريةالجزائري التشريع في الضريبي التهرب مكافحة آليات

حنان  يخلفوالمتمم المعدل 03/03 األمر ظل في للمنافسة المقيدة الممارسات

أحالم  خامسمقارنة دراسة:  اإلشهار في النصب

حسيبة  سويوطالجزائر في اإلنتخابية العملية على القضائي اإلشراف

المؤمن عبد  عثامنةالعمومية الصفقات على المالية الرقابة

نوال  تنوطيتالجزائري التشريع في التجارية العالمة لتسجيل القانوني اإلطار

نبيل  كحولالجزائري التشريع في استغاللها أساليب و االختراع براءة

وهيبة  عريفالعام النظام حماية في المحلية اإلدارة دور

إسحاق  صالحياألموال تبييض جريمة مكافحة في المالية غير المهن دور

كنزة  وزيرالعمومية الصفقات ضمان صندوق

زهية  قرايتالمساهمة شركة في تداولها و األسهم

فيروز  ذباحالجزائري البحري القانون في السفن إلستئجار القانوني النظام

فريدة  عبيدالمقارن القانون و الجزائري التشريع في البحري الناقل مسؤولية

أميرة  علي بن2016 الدستوري التعديل ظل في والتنفيذية التشريعية السلطتين بين العالقة

حدة  دواجيالمستهلك حماية آليات

مصطفى  عمران بنالتشريعية السلطة و التنفيذية السلطة بين العالقة على أثره و 2016 لسنة الدستوري التعديل

رياض  إسعاديالجزائر في القانون ألحكام وفقا التعمير و التهيئة مجال في البلدية دور

شهرزاد  سعيديالجزائر في االستثمار لتشجيع القانوني اإلطار

مهني  معيزيةالعمومية المنفعة أجل من الملكية نزع إجراءات

أمال  حليتيماإللكتروني المصرفي التحويل

سهيلة  بالليطالمصرفية للوديعة القانوني النظام

إلياس  كلوطةالجزائري التجاري القانون في اإلثبات حرية مبدأ

إيمان  صابراإللكترونية للتجارة المدنية الحماية

آسيا  موحلياإللكترونية للتجارة الموضوعية الجزائية الحماية

إيمان  بوزيديالتجارية الوكالة عقد انقضاء

حليمة  كابةاإللكتروني التوقيع حماية

صالح  خضارالخارجية التجارة تفعيل في دوره و المستندي االعتماد

هالة  هباشالجزائر في القروض لمنح القانونية األحكام

سعاد  بوجاللاالستثنائية الظروف و اإلداري الضبط بين العامة الحريات

فطيمة  حديبياإلدارية للمحاكم النوعي االختصاص

الجزائري التشريع في األعمال جرائم عن المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية



حسان  مرعان247-15 الرئاسي المرسوم ظل في العمومية الصفقات لمنازعات الودية التسوية

نوال  إرزيلالبنكية القروض مخاطر

حنان  بورابةالمساهمة لشركة العامة الجمعية في التصويت حق

صونية  واقي بنالجزائر في اإلنسان حقوق حماية آليات

أحالم  جالبي10/11 القانون ظل في ( واألعمال األشخاص ) البلدي الشعبي المجلس منتخبي على اإلدارية الرقابة

إيمان  قاسميالجزائر في المباشر األجنبي االستثمار منازعات تسوية آليات

فتيحة  عالمالجزائري البحري القانون في السفينة على الواردة التبعية العينية الحقوق

خلود  داهلالجزائري التشريع في العمومية األشغال أضرار عن الناجمة اإلدارية المسؤولية

إيمان  الشيخ بنالمساهمة شركة في األرباح توزيع أحكام

لزهر  رواسكياالنتخابية العملية على الرقابة في الجزائري الدستوري المجلس مساهمة

فوزية  هللا فرجالجزائري التشريع في العام الموظف عقوبات و أخطاء

وسيلة  لحوشاإلنتخابية الدوائر تقسيم في المساواة إشكالية

زكرياء  مطاعيالجزائري التشريع في الصرف على الرقابة

نورالهدى  بلماميالجزائري التشريع في وانعدامها الجنسية تعدد

نصير  عابدالجزائري التشريع في عليها الواردة التراخيص و االختراع براءة

أميمة  بيقعالقوانين تنازع مشكلة حل في الجنسية ضابط دور

حنان  بارةالمنافسة مجلس قرارات على اإلداري القضاء رقابة

رشيد  مدوداألموال تبييض جريمة عن المعنوي للشخص الجزائية المسؤولية

أسماء  صفيحاالجتماعي الضمان مجال في الطبية المنازعات تسوية

شافية  منصوريالجزائري التشريع في اإلعتبار رد نظام

هاجر  شرقيالتأديبي القرار تسبيب

سارة  بقاللالتحكيمية العملية سير أثناء الدولي التجاري للمحكم اإلجرائية السلطات

الدين نصر  شواراإلدارية المادة في القضائية الطعن طرق

العيد  جبارةالجزائر في حمايتها و العامة الوطنية األمالك إدارة

رحمة  بوسنةالراشد الحكم مقاربة ضوء في الجزائر في المحلية الجماعات تسيير

كريمة  قارة( التطبيق و النص بين ) اإلداري القاضي استقاللية مبدأ

حميمي  حرفوشالدولية التجارة عقود في المنازعات لحل كوسيلة التحكيم

نجيم  زاغزالبيئة في الحق تكريس في الحكومية غير الدولية المنظمات دور

 من بالتجارة المتصلة الجوانب واتفاقية الجزائري التشريع في حمايتها و المشهورة التجارية العالمة

منال  عاشوريتربس الفكرية الملكية حقوق

إبتسام  خبيزيالتجارية األوراق في الصرفي االلتزام تقادم

سمية  عواق بنالبنكي االقتطاع

سمية  قطافالجزائر في اإلداري للتفويض القانوني التنظيم

الدين تقي  الدين بدرالتجارية العالمة باستعمال الترخيص عقد

حنان  لمداويااللكتروني للمستهلك الجنائية الحماية

جالل  خنابالتسيير في الخطأ عن الجزائية المسؤولية

رانية  هاللالجزائر في الطبي النشاط في اإلدارية للمسؤولية المترتب الخطأ

هانية  رابطيالبيئة حماية في دوره و العمراني اإلداري الضبط

أيمن  قريشاالختراع براءة باستغالل الترخيص

وليد  ذياباالختراع براءة بطالن إشكاالت

ليلى  ذيب بنالخاصة العقارية الملكية حماية دعوى في اإلداري القاضي سلطات

زكرياء  قيدومالجزائر في االقتصادية التنمية في دورها و المحلية الجماعات

سيليا  عبيزةالجزائري التشريع ضوء على تابعه أعمال عن المتبوع مسؤولية

وحيد  عرعاراإلدارية المنازعة في المقرر القاضي دور

فاروق  دايخةمقارنة دراسة" :  الكفاءة و التمثيل"  المحلية المجالس تشكيل

يسرى  براهميةالجزائري التشريع ظل في التجارية العالمة في الحق انقضاء

نضيرة  حميادالقانون نحو بالغش الدفع

أنور  بوعجاجةالدولي التجاري التحكيم مجال في الوطني القاضي دور

كمال  قصابللتجارة العالمية المنظمة في النزاعات تسوية



هشام  مرجانالدستورية األنظمة في البرلمان حل حق

بولنوار  حاميالمحلية التنمية تحقيق في دورها و المحلية اإلدارة

رياض  بوبريمةاإلنسان حقوق لحماية العالمية اآلليات

إلهام  هللا طاع( الجزائري التشريع في ) التجارية للعالمة الجزائية الحماية

حنان  شرياتالجزائري التشريع في العالمات تقليد جريمة عن المترتبة المدنية و الجزائية المسؤولية

أسماء  وارث( الواقع و القانون ظل في ) الجزائر في األجنبي االستثمار لتطوير الوطنية اآلليات

مفيدة  برشياستقالليتها مدى و المستقلة اإلدارية السلطات

خديجة  بوزيديالجزائري التشريع في باإلعالم االلتزام

عبير  بولحيةالجزائري المدني القانون في االمتياز حقوق

منال  بوعجاجة- الحر التسيي عقد-  التجاري المحل إيجار

شهيناز مريم  عوابياإلسالمي الفقه و الجزائري المدني القانون في البطالن نظرية

خولة  حكوماإلسالمي الفقه و القانون بين الغير ملك بيع

الباسط عبد  يخويالجزائر في المالي االستعالم معالجة لخلية القانوني النظام

رؤوف  بعبوش247/ 15 الرئاسي المرسوم ظل في العمومية الصفقات مجال في المالية الضمانات

رامي  ساسيالتجارية الشركات انقضاء

إلياس  سبتيالتجارية اإلشهارات من المستهلك حماية

السالم عبد  طوبالالجزائري القانوني النظام في التعدي نظرية وفق الحريات و الحقوق حماية

سارة  منورالعادية غير الظروف في الجزائري البرلمان لدور الدستوري التنظيم

خولة  زخنينالتجارية الشركة في كحصة االختراع براءة تقديم

زهير  لعلويالجزائري التشريع ظل في التحكيم حكم في الطعن طرق

الدين عماد أنيس  دوارالبناء تراخيص قرارات في باإللغاء الطعن

عزيزة  بوزويقةااللكتروني للمستهلك المدنية الحماية

شيماء  مصموديالجزائري التشريع في العمل في للحق الجزائية الحماية

حدة  زعنياإلداري الضبط تدابير على القضائية الرقابة

بوعالم  طوبالاالستثنائية الظروف ظل في الجمهورية لرئيس التشريعية السلطات

منال  بولعوادالتجنس طريق عن الجزائرية الجنسية اكتساب

أحمد  نجاخالجزائري التشريع في القضائي الصلح

خليل  الواتي بنالمعلوماتية باألنظمة المساس جرائم

سمراء  أمعوشالجزائري االنتخابي النظام في التشريعية السلطة انتخابات منازعات

خولة  بلبركياإلنسان حقوق على البيئية الجرائم أثر

ليندة  أكساس( 09-08 القانون ضوء على دراسة ) اإلداري االستعجال قاضي سلطات

نريمان  مخفيالمصرفي في االستثمار القطاع

خلود  بوسواليمالجزائري التشريع في التجاري السجل نظام

الدين ناصر  زمام بنالرياضية اإلصابات من التأمين

نسرين  سعديالجزائري التشريع في االرتفاق لحق القانوني النظام

نبيلة  خنيش2016 لسنة الدستوري التعديل وفق الجزائري الدستوري النظام في الجمهورية رئيس

ريمة  مسعيوالحريات الحقوق حماية و اإلداري االستعجالي القضاء

إلياس  لعجيميالجزائر في األجنبية القضائية األحكام تنفيذ

تسعديت  معلومالتجارية و المدنية المسائل في بالخبرة اإلثبات

الرحمان هيبة  روابحياإللكتروني للتحكيم القانوني النظام

فريدة  ميهوبيالجزائري الدستوري المجلس على 2016 الدستوري التعديل أثر

مروة  ديلمي2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في الجمهورية رئيس منصب

سعيدة  الشريف بشيرالجزائر في اإلداري القرار تنفيذ وقف لدعوى القانونية الطبيعة

خالد  فرحاويالجزائري القانون في الصرف جريمة

أكرم  مسعيالمهام و التشكيلة اإلنتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة

رندة  وادفل بنالجزائري التشريع في االستثمار ضمانات و مزايا واقع

فوزية  أجعوب بنالبيئة حماية في اإلدارية الرخصة دور

جعفر  غومازيالجزائري المدني القانون في اإلرادة سلطان مبدأ

نوال  شكيرالمركبات إيجار عقد

الدين جمال  قسومالترقية و التوظيف نظام



آسيا  زغموريالجزائري القانون لنظام وفقا الضريبية المنازعة في المخاصمة إجراءات

سعيدة  شعبان بنللبرلمان التشريعي العمل على تأثيرها و الدستورية األولوية مسألة

سهام  هاللالجزائري التشريع ظل في التجاري السجل في القيد نظام

الكريم عبد  هاللالدولي التجاري التحكيم إتقاف على التطبيق الواجب القانون

كنزة  كراغلالمحاصة لشركة القانوني النظام

الرحيم عبد  تكسنةالمساهمة شركة تسيير و بإدارة المتعلقة الجرائم

راضية  قرقورالبورصة عمليات في للوسيط القانوني النظام

الغني عبد  بلعايبالتطبيق و النص بين العمومية الصفقات مبادئ

يمينة  حشايشياالقتصادية التنمية في دورها و التجارية للعالمة القانوني النظام

نزيهة  موزايااللكتروني التعاقد في المستهلك حماية

إيمان  زوايالجزائري التشريع في لألشخاص البري للناقل المدنية المسؤولية

الكريم عبد  الميبطالنه دعوى و التحكيمي الحكم مفهوم

عامر  لويفياثباته و انعقاده كيفية اإللكتروني العقد

إيمان  هالل عليالجزائر في السياسية األحزاب اعتماد و تأسيس

المجيد عبد  محمديالجزائر في العام الموظف توظيف أساليب

هاجر  عظيميالقضاء واجتهادات 09 .08 اإلدارية و المدنية االجراءات قانون ضوء على الدعوى استعمال

هند  زروقمقارنة دراسة:  الدولي التجاري التحكيم أحكام تنفيذ

أنفال  ليامينيالمرور حوادث عن المدنية المسؤولية

شهرزاد  تشيرالجزائري القانون في الشائع المال قسمة

شيناز  محداديالجزائري التشريع في المياه ضبط لسلطة القانوني النظام

امباركة إكرام  قرقوريالضريبي التحصيل كيفية

إلهام  سالمالجزائري التشريع في الصناعية الملكية لحقوق القانونية الحماية

حياة  بورمل2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في القوانين دستورية على الرقابة

رحمة  العزيز عبدالحل و التأسيس بين الجزائري التشريع في الحزبية المنازعة

بوثينة  هاملمكافحتها وطرق األموال تبييض جريمة أساليب

الرؤوف عبد  بوكراعالجزائري التشريع في المنافسة مبدأ حدود

رؤوف  حكيميالجزائري التشريع في العمل مجال في النزاعات تسوية

أميرة  كتفيالجزائري القانون في الحر التسيير عقد

ياسمين  الوياألدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة

الدين فخر  قراريةاالنتخابي العزوف

أمينة  العطافيالتجارية العالمة تقليد جريمة تقدير في القاضي سلطة

مريم  حمداويوالتعمير البناء مجال في اإلدارية المسؤولية

نسرين  العزيز عبدالسوق ضبط في المنافسة مجلس دور

روميسة  سامعيالمساهمة شركة في المساهم لحماية المكرسة القانونية اآلليات

شهرزاد  بويشرالجزائري التشريع في العقار على التنفيذي الحجز

مريم  لعنابيالجزائري المدني التشريع في الوديعة عقد

ريمة  عرابالجزائر في المحلية للجماعات المالية االستقاللية

صباح  بعبوشالجزائري القانون في الجمركية الجريمة

أسماء  ناصريالتكنولوجيا نقل لعقد القانوني النظام

سارة  مصوافالتنفيذية السلطة و البرلمان بين التشريعية الوظيفة

أحالم  ساميالعامة السلطة وامتيازات المتقاضي حقوق حماية بين االدارية االستعجالية الدعوى

سمية  زغداناالستعجالية اإلدارية الدعوى

الهادي  مكاساالستعجال وقاضي الموضوع قاضي بين الضريبية المنازعة في للفصل المتبعة القضائية اإلجراءات

الدين حسام  خلدونبها المتعلقة والمنازعات البناء رخصة أحكام

حسام  جوادةالجزائري التشريع في الجمركية المنازعات

أمجد شكيب  بورغدةللمدين بالنسبة القضائية التسوية أو اإلفالس شهر حكم آثار

سلمى  ثابتي( االنتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة ) الجزائر في االنتخابات على الرقابة و اإلشراف آليات

الغفور عبد  قادرياإلداري للعقد المالي التوازن اختالل



الدين إسالم  قادريالتجارية األنشطة ممارسة قواعد

منير  العطرياإلنترنيت عبر للمستهلك القانونية الحماية

حامدة  مليزي خالقيالمتكاملة للدوائر الشكلية للتصاميم القانونية الحماية

إلهام  نعمانيالجزائري التشريع في التجارية الشركات إفالس جرائم

سفيان  صابرالواقع و النظري بين الجزائر في القانون دولة

راضية  بوقرةللمرأة القانونية الحماية

إبتسام  روابحالجبائية المادة في المسبق اإلداري التظلم

وليد  كبار2016 الدستوري التعديل ظل في الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة فعالية مدى

الزهرة فطيمة  خراطالعقار في الرضائية القسمة

صبرينة  سديرةالجزائري القانون ألحكام وفقا اإلداري القرار تنفيذ وفق

سارة  عابدالجنائي التحقيق في الحديثة العلمية الوسائل

أمال  نمرالجزائر في اإلدارية القضائية الجهات بين االختصاص توزيع قواعد

يسرى  طبطوبالجراح للطبيب المدنية المسؤولية

ريمة  برقرق2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في الدستوري المجلس إخطار آليات

مريم  فنيالمستهلك حماية وقانون المدني القانو بين مقارنة دراسة:  المنتوج عيوب ضمان

يوسف  دبابزيةالجزائري القانون في القضائية لألحكام الجبري التنفيذ

بانية  حططاشمقارنة دراسة:  اإلداري الضبط سلطات مواجهة في الحرية ضمانات

بالل  شرشافة04-12 قانون ظل في والتزامات حقوق السياسية األحزاب

هاجر  سرارالجزائري القانون في بالتقادم العقارية الملكية اكتساب

عادل  لعورااللكتروني التعاقد في العقد مجلس

صالح  كاللالمساهمة شركة في اإلدارة مجلس

سعيدة  قورماطالجزائري الدستوري النظام في البرلمان على الجمهورية رئيس هيمنة

آمينة ريان  مرادالجزائري القانون في اإلثبات أدلة تقدير في المدني القاضي سلطة

عماد حمو  خماري10-16 العضوي القانون ظل في االنتخابية المنازعات

مبارك  بركانلالدارة التقديرية السلطة على اإلداري القضاء رقابة تطور

حسام  مسعودناإلدارية الدعوى في اإلثبات

سفيان رابح  لعوامريالجزائري التشريع في للمستهلك الجنائية الحماية

سمية  صاديالجزائري القانون في العقاري الشهر نظام

زكرياء  بوزيدالمهني السر إفشاء عن العام الموظف مسؤولية

محمد  كيحلالبنكية القروض ضمانات

لندة  مخلوفيالسيادة مبدأ و اإلنساني التدخل

أمينة  بوخفولالبورصة عمليات في للوساطة القانونية اآلثار

السعيد  عثمانياإللكترونية واإلدارة اإلداري العقد

نادية  عميروشالمعيق والواقع القانوني التحفيز بين الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار

لبنى  مروانيالجمركي التهريب جريمة

الصادق محمد  سباطةمقارنة دراسة : 2016 بعد و قبل الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة

أيمن  زروقالمحلي المستوى على البيئة لحماية كآلية اإلداري الضبط

وردة  قصاباالنتخابية العملية على القضائي اإلشراف

الدين فتح كمال أنور  غديرالجزائر في الدولية المعاهدات على الدستورية الرقابة

الدين حسام  طقيش247-15 الرئاسي المرسوم ظل في عليها التأمين و التسبيق رد كفالة

نبيل  زناتيالجزائري التشريع في ومحاربتها األموال تبييض جريمة من الوقاية في البنوك دور

لمياء  جحنيطالجزائر في البرلمانية لالنتخابات القانوني النظام

عزيزة  سماشالبيئية المعلومة على الحصول في الحق

إيناس  صناج بنالجزائر في العقارية للملكية الجزائية الحماية

مريم  المالك عبد(سطيف والية حالة دراسة):  المحلية التنمية في الوالية دور

صبرينة شنافيللمستهلك فعالة حماية ضمان في المستهلك حماية جمعيات دور

كنزة خالدالجزائري التشريع في البيئية الجباية

ليلية بوقمومالجزائري التشريع في الخاصة العقارية للملكية الناقلة القانونية التصرفات

سمية لغوق: الجزائري القانون في االستثمار ضمانات

كوثر بوقرنالبيئة لحماية المصنفة للمنشآت القانوني النظام



زكرياء محمد خشاشيماستر مذكر:  البيئة حماية مجال في اإلداري الضبط

يوسف زروقيالجزائر في القوانين دستورية بعدم الدفع

الدين جمال محمد زرايبيالعامة المرافق إدارة طرق

ريمة مواسحالجزائري التشريع في العمل لحوادث القانوني النظام

شيماء حداد مباركالعمومية الوظيفة مجال في الخدمة نهاية وأثار أسباب

فايزة بلوطالمستدامة السياحة

حياة شاكريالتجاري االمتياز عقد

عواطف مهايةالرسمية المحررات في التزوير جريمة

رفيق عيادالجزائري التشريع في التجارية اإلشهارات من للمستهلك القانونية الحماية

أسماء بوعمامةالجزائري التشريع في الساحل لحماية وقائية كآلية البيئي التخطيط

الدين نور بوخالفة08/15 رقم القانون ضل في المطابقة شهادة

2009/2017 مالي حالة دراسة: اإلفريقي الساحل منطقة في الجزائرية األمنية اإلستراتيجية

زكرياء عطية2009/2017 مالي حالة دراسة: اإلفريقي الساحل منطقة في الجزائرية األمنية اإلستراتيجية

المحدودة المسؤولية ذات الشركة في العمل حصة تقديم

فاتح مرازيقالجزائري التشريع في االختراع براءة منح شروط

أحمد كاملالتجارية للفاتورة القانوني النظام

أسامة داودالجزائري التشريع ظل في الصناعية الملكية حماية في الجمارك دور

فاروق لمردالجزائر في اإلنتخابية للحملة القانوني التنظيم

حسام خلوف20-15 للقانون وفقا المحدودة المسؤولية ذات الشركة

سالمة موسونياإلختراع براءات تراخيص لعقود القانوني اإلطار

مهدي القليالجزائري القانون في الهبة طريق عن العقارية الملكية إنتقال

اليمين محمد رباجالعمومية الصفقات منازعات في الكامل القضاء دعوى مجال

الجبار عبد عرعور بنالراهن الدولي األمني الواقع ظل في األمنية الدراسات

حنان خالقيةالعضوي القانون ظل في االنتخابية العملية على الرقابة

إشراق قادريالجزائري التشريع في المصرفية للوديعة القانوني النظام

نبيلة بلقاضيالتجارية الشركات تصفية

أسماء مدورالجزائري التشريع ظل في مكافحتها وآليات الصناعية الملكية في التقليد جريمة

سهام أخريبالخير فعل عن المدنية المسؤولية

الرازي بوشيبيالجزائري القانون في االجتماعي الضمان منازعات

-2011 الشرعية غير الهجرة حالة دراسة العلربي المغرب منطقة في الالتماثلية األمنية التهديدات

سلوى سفاري2017

أنور محمد قوسميتربيس إلتفاقية الجديدة األحكام ظل الصناعية الملكية لحماية القانوني النظام

الغني عبد خيرالمعنوية للشخصية التجارية الشركة اكتساب على المترتبة اآلثار

إيمان بلقيدومالجزائري التشريع في المحلية للجماعات الجبائية األحكام

العابدين زين دايليأنموذجا د-م-ل نظام: الجزائر في العالي التعليم إصالح سياسة

منال شرقيالصناعي العقار في اإلمتياز عقد

رضا لواهمالجزائر في اإلقليمية والجماعات الدولة بين االختصاص توزيع

صافية  زيدانالجزائري القانون في الشيك لحامل المصرفية الحماية

منى جريباتةالعقد تعديل في القاضي سلطة

مختار عزام صوادقالمناسفة حرية ظل في الصناعية الملكية حقوق استغالل

علي رايسالعمومية األشغال عن المترتبة األضرار عن اإلدارة مسؤولية

ريمة قتالالمساهمة شركة في المساهم حماية ضمان آليات

الدين نجم محمد بورزامي2016 دستور ظل في البرلمان دور تفعيل

الدين ولي علي بوساهل.الجنائي الدولي والقانون الدستوري القانون ضوء على الدولة رئيس منصب شغور إعالن

صبيحة بولحجارالكاذب اإلشهار من المستهلك حماية

آسية خاشةالغذائية المواد في الغش من المستهلك حماية

حفيظة خرشيالجزائري التشريع ظل في السفينة على الحجز

الرؤوف عبد برباش.2016 لسنة الدستورية المراجعة ظل في والحريات للحقوق الدستورية الحماية في المستجد



الرزاق عبد قادريالعمومية الصفقات منازعات في اإللغاء دعوى نطاق

يعقوب حابيالعامة الحريات على وتأثيرها اإلداري الضبط لوائح

الميس حكيمي10-16العضوي القانون ضوء في االنتخابي الحق ضمانات

منى عنانالعمومية الصفقات مجال في المنافسة مبدأ

الرحمان عبد بعيووالتبعية االستقاللية بين الجزائري القانوني النظام في المحلية الجماعات

كريمة مجدوبالجزائري التشريع في الدولي التجاري التحكيم حكم بطالن

ياسمين أمينة بوشجيرةالجزائري التشريع في التجارية العالمة على االعتداء جرائم عن القانونية المسؤولية

خديجة قتالالتجارية شركات وقسمة تصفية

لحسن مسايليالجزائري التشريع في االختراع براءة في التصرف حق

أمال بوسريالجزائري التشريع في التجارية األوراق تظهير

مريم عروياألشخاص شركات في للمدير القانوني المركز

سامية لجنفالقضاء مساعدة في البديلة الطرق دور

يونس جندلالجزائري التشريع في الفردية العمل لمنازعات الودية التسوية

سمية بلهاملالمستهلك حماية في التجارية العالمة دور

سماح لحرشالجزائر في الفكرية الملكية حقوق لحماية اإلدارية اآلليات

بالل مكاويالدواء على الحصول في النامية الدول وأحقية االختراع براءة

عادل جالبالتجارية الممارسات لضبط اإلجبارية القواعد

خلود لعنانيالجزائري للتشريع وفقا المستهلك حماية في التقييس دور

أكالم بوعودالمستهلك حماية وقانون المنافسة قانون مابين المستهلك حماية

سهام بونقاباإلفالس لشهر القانوني اإلطار

سلمى عطافيالمحدودة المسؤولية ذات الشركة في العينية الحصة

سفيان بونمورةالعمومية الوظيفة مجال في اإلداري الفساد لمكافحة الرقابية اآلليات

أحمد  جاسرالعضوي االقانون ظل في اإلنتخابية للعملية الممهدة لإلجراءات القانوني التنظيم

حداد،لويزةالجزائري للتشريع وفقا اإللكتروني للتصديق القانوني النظام

فوزية بوبرات2017-2003: كردستان إقليم:  األوسط الشرق في الهوياتي األمن

صوفيا مسطولالمستهلك حماية قانون في بالضمان باإللتزام اإلخالل جزاء

أمين دادة بناألفاق و الواقع في دراسة األمريكية التركية العالقات في األمني البعد

إدريس قندوزاألوسط الشرق في الروسية إلستراتيجية°ا

طروب فاضلالجزائري التشريع ظل في التجارية الشركات جرائم

هاجر جرديالقانونية الوقائع على التطبيق الواجب القانون

الوهاب عبد دايخةنموذجا مالي :2017-2005 الفترة في اإلفريقي الساحل بمنطقة النزاعات تسوية في الجزائر دور

شهيناز دعاشيالجزائري التشريع في التجارية للشركات الجزائية المسؤولية

سكينة وزير2017-2001 الالتناظرية التهديدات مواجهة في الجزائرية األمنية المقاربة

هبة بلماميالجزائري التشريع في الدولية التجارية التحكيمية الخصومة سير

هارون بعوزالجزائري الدستوري النظام في الجمهورية رئيس ومسؤولية سلطة

شهرزاد الماساإللكتروني العقد في اإلدارة سلطان مبدأ

سفيان مرايصيالدولي التجاري التحكيم إجراءات على التطبيق الواجب القانون

بوشيحة،حسانوالتعمير التهيئة مجال في اإلدارة رقابة وقواعد آليات

صوفيا زنديقالوطني األمن مصالح أعمال على الغدارية المسؤولية

هالة ساحليالجزائري التشريع في البورصة وسطاء جرائم

عماد أعراب بنالجزائر في وترقيته تشجيعه في ودورها االستثمار أجهزة

رزيقة باللوالواقع القانون بين االنتخابية الحملة

حسان سبوعياإلنسان لحقوق الدستورية الحماية

خديجة زواوةالجزائري التشريع في للصلح القانوني النظام

-11/10:لقانوني تحليلية دراسة الجزائر في التنموية السيسات صنع في اإلقليمية الجماعات دور

كمال حمسي12/07

أمال عمرالدولي المستوى على الفكرية الملكية حماية

ريمة خالف2017-2011الجزائر حالة دراسة: الجوار دول على وتداعيها ليبيا في األمنية التهديدات

الدين نور لعبابسةرخصة دون البناء عن الناتجة النزاعات



خولة سليمان بنالجزائري التشريع في الضريبي الغش جريمة

بسمة غنيةالجزائري القانوني النظام في المحلية الجماعات محاسبة

سهيب رحمانيالمساهمة شركة في للسهم القانونية المميزات

خديجة هادياألجنبي القانون تطبيق موانع من كمانع القانون نحو بالغش الدفع

صباح بالةاألوسط الشرق منطقة تجاه األمريكية المتحدة الواليات استيراجية في الطاقة أمن

كميلية دميدمالغير طرف من االئتمان بطاقة استخدام إساءة

خولة صردوحالجزائري التشريع في والخدمات السلع وسم

بوريد،الهامالغش وقمع المستهلك حماية قانون ظل في المستهلك سالمة بضمان المتدخل التزام

رانية رقرق بنالدولي التجاري التحكيم شرعية

أمحند هللا ضيفالتركيز عدم وتأثير المنتخب سلطة بين القاعدية اإلقليمية الجماعات تسيير

 اإلثيوبي النزاع حالة دراسة الدولية النزاعات حل في واإلقليمية الدولية المنظمات دور

ياسين بوسنينة2017-1998اإلريتيري

سعاد خليلالتجارية الشركات في للشريك القانونية الصفة

بوعافية ذواديالمنافسة مجلس أمام األعمال أسرار حماية

أحالم بومعزةالتجارية للعالمة القانونية الحماية

ليندة هللا رزق بناالختراع براءة باستغالل اإلجباري الترخيص

-2012الجزائر في األفارقة الالجئين حالة دراسة المجتمعي االمن تهديد في ودورها الالجئين مشكلة

صفية ساليم2018

سمير مرزوقي2017-2012 سطيف بلدية حالة دراسة:  المحلية التنمية في البلدية دور

صباح جريباتالبديلة السياسات في دراسة:  المتحدة العربية االمارات في المستدامة التنمية و النفطي الربع

خليفة عباسالجزائر في المحلية اإلدارة إلصالح كآلية الحوكمة

عياد جلول(2017-2000)الغذائي األمن لتحقيق كمدخل الغذائية الصناعة: الجزائر في الفالحية السياسات

،علي زيان2014-1999 الجزائر في الراشد الحكم تفعيل في المدني المجتمع دور

الحق عبد ساحليالرقمي المجال في واألدبية الفنية الملكية لحقوق القانونية الحماية

أمال بوسنةالمستهلك حماية بضمانات اإلخالل عن المترتب الجزاء

إيمان بلهوشاتالتجارية المسائل في إثبات كوسيلة الشهادة

لمية يايسيالجزائر في القانون للدولة كضمانة القوانين دستورية على الرقابة فعالية

أسامة الرؤوف عبد معوش(والنشاطات األشخاص ) الجزائر في المنافسة قانون تطبيق

ناريمان ذيب بنالصيدالنية المنتجات من المستهلك حماية

ريمة سالميبالجزائر للتشغيل العامة السياسة تفعيل في الخاص القطاع دولر

نجاة زغبيالمالية المؤلف لحقوق القانوني النظام

سليمة  حشايشيالمصرفي التحويل عن المدنية المسؤولية

عدلة جنادالدولية واالتفاقيات الجزائري القانون ضوء على المشهورة للعالمة القانوني النظام

رانية بغداديالمصرفي التحويل عملية في للعميل القانونية الحماية

دالي،أمينةالجزائر في الرئاسية االنتخابات على الرقابة في الدستوري المجلس دور

لمياء  بوداغةاإللكتروني التصديق هيئات التزامات

المهدي بودنيةالتجارية الشركة في للمصفي القانوني اإلطار

كنزة بعزيز(2018-2011) المستقبلية وآفاقها إيران اتجاه األمريكية المتحدة للواليات الخارجية السياسة واقع

 الجماعات الجزائري القومي األمن على وتداعياتها اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية التهديدات

سعيدة حمراوي2017-2011نموذجا المسلحة

مروة العايبالتجارية المعامالت في وتطبيقاته المنقول رهن

باسم حشميالجزائري التشريع في العمال لتسريح القانوني النظام

سهام حماشيالتحكيم نظام تفعيل في القضاء دور

نسيم بقيوة2016-2011تونس في السياسي التحول عملية في االنتقالية العدالة دور

فلاير سعوديالقابضة الشركة

سمية بوخنفوف10-11 رقم القانون ظل في البلدية مستوى على التشاركية الديمقراطية تكريس

سفيان بكيساالستشفائية للمرافق اإلدارية المسؤولية

مروة طرادالصناعية الملكية حقوق حماية في ودورها الفكرية للملكية العالمية المنظمة

خلود سارة دادة بنالدولي الصعيد وعلى الداخلي الصعيد على األموال تبييض مكافحة



هشام كريم دخيلي-2012/2017-التنمية على وأثرها افريقيا في االثنية النزاعات

عبير يجارالعالمي السالم عمليات في النسوي للدور دراسة: العالمية السياسة في الجندرية المقاربة

نسرين سلمى غالمالجراحية العمليات في الطبي لخطأ

الرؤوف عبد عدي بنواستردادها الجنسية فقد

وليد عميور(م2014غاية إلى م2004)منذ الجزائر حالة دراسة الريعية الدول في العمومي اإلنفاق سياسة

محمد بولعراسبالجزائر السياسي االسقرار على وتأثيره المدني المجتمع

الرزاق عبد بورملالجزائري التشريع في العمرانية الرخص على القضائية الرقابة

أحالم حالمنالجزائر في المحلية التنمية حوكمة

مريم جابيالقضائي الحكم تأسيس وإشكاالت اإلداري القاضي

ليندة حارشالجزائري التشريع في األموال تبييض لجريمة الموضوعية األحكام

الدين جمال بليلم 2017 غاية إلى م 2013 سنة منذ اليمن حالة دراسة المدولة الداخلية النزاعات في الطائفية أثر

الحق عبد لشهب( 2016 - 2008 ) بالجزائر المحلية التنمية تحقيق في اإللكترونية اإلدارة دور

أحالم بوخشيمةالجزائري التشريع في الجمهورية لرئيس التنظيمية السلطة

إيناس أميناألشخاص أفعال عن المسؤولية في والضرر الخطأ بين التقصيرية المسؤولية أساس

رضا جنانالمحلية الجماعات ميزانية تمويل في المحلية الجباية دور

ياسين سكندر زيتونيالتضامن شركة إدارة

ليندة كعبشاإلدارية المنازعات في القضائية الخبرة

عبير مزاغشةالجزائري التشريع في المقررة البورصة جرائم

إسماعيل خبابةاإلضراب في الحق لممارسة القانوني النظام

شهرزاد بوقفةالجزائر في المحلية الجماعات أداء تحسين في االلكترونية اإلدارة دور

شيناز رحمانيالجمهورية لرئيس العادية غير الصالحيات ممارسة على الرقابية اآلليات

فطيمة‘ تريشالجزائري التشريع في المستهلك لحماية كوسيلة باإلعالم االلتزام

محمد‘ حمود بنالجزائري التشريع ظل في والرقمي التقليدي النطاق بين المؤلف حقوق

نسيمة واالننموذجا قطاع: الجزائر في العامة السياسة إصالح

مروة عظيمي2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في للمرأة السياسية المشاركة

خولة بووذناإلداري الضبط سلطات حدود

خولة بووذناإلداري الضبط سلطات حدود

مروة بخاخالجزائري التشريع في الجمهورية لرئيس التشريعية االختصاصات

مروة بخاخالجزائري التشريع في الجمهورية لرئيس التشريعية االختصاصات

يونس هيشورالبيئية للجباية القانوني النظام

يونس هيشورالبيئية للجباية القانوني النظام

رشدي تونسيالجزائري التشريع في المحلية للموازنة اإلجرائية األحكام

كهينة خرفيالعمومي للموظف والتعبير الرأي حرية

سارة أوبعزيزالعام النظام على المحافظة في المحلية اإلدارة دور

إيمان لغمارةأعمالها على اإلستشفائية العمومية للمؤسسة اإلدارية المسؤولية

إبتسام عمر.الجزائري التشريع ظل في عادلة محاكمة لتحقيق المتهم ضمانات

رميسة طالب بنىالمحلية اإلدارة في البشرية الموارد أداء اتحسين كمدخل الشاملة الجودة إدارة

خولة حالتي2015-2010 تونس في الديمقراطية تحقيق في المدني المجتمع دور

ليلى سوايحليةالجزائري التشريع في المحدودة المسؤولية ذات الشركة لدائني القانونية الحماية

مريم بوخنوفالمنازعات لحسم القضائية الوساطة أحكام فعالية مدى

الحق عبد طوطاوي10/11 قانون ظل في البلدية دور في دراسة االستثمار تشجيع في المحلية الجماعات دور

مروى قيطونالجزائري التشريع ظل في المنقولة للقيم القانوني النظام

ايمن طوبالالجزائري القانون في اإلستثماري العقار إستغالل

األمين محمد بوقرنالبحري العمل لعقد القانوني اإلطار

سمراء بعطاشاإلرادة سلطان مبدأ على القضائية والتسوية اإلفالس أثر

مبروك قواوالجزائري التشريع في الشفعة سقوط

السالم عبد عيشورالدولي التجاري التحكيم خصومة في القاضي دور

فهيم لبراش- نموذجا 1996 لعام الجزائر دستور-  السيادة ممارسة طرق



سليمة محموديالجزائري التشريع في العمومي الموظف تكوين حق

أسماء قداريالعام والنظام اإلعالم حرية بين الجزائر في البصري السمعي لنشاط القانوني التنظيم

فهيمة طوطاويالعمومية الصفقات في الفساد لمكافحة كآلية الشفافية مبدأ

أمين, هاللالمستدامة التنمية تحقيق في دوره و البيئي األمن

ياسمين بوسيفالجزائري القانون في اإلدارية العقوبات

إلهام ربعيالجزائر في االنتخابي اإلصالح

المنعم عبد العلوي- ثقافية مقاربة-  الدولية العالقات حقل على األمريكية الهيمنة

كريم, عبيزةالجزائر في الصناعي العقار الستغالل القانوني النظام

راشدة, حمدانالفاتورة تحويل لعقد القانوني النظام

فوزي, حمادواالستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز أمام التحكيم

منال مريم, زواغي- مقارنة دراسة-  الجزائرية الجنسية اكتساب طرق

نوال, شني-الجزائر حالة دراسة- السياسية المشاركة و المرأة

عمار غجاتيالباردة الحرب بعد ما فترة في اإلفريقي الساحل منطقة تجاه الفرنسية الخارجية السياسة

نعيمة بوزكرياإلدارة مواجهة في األفراد وحريات حقوق لحماية كضمانة القانوني األمن

روميسة حرشةالجزائري التشريع في المساهمة شركة مال لرأس القانوني النظام

هللا هنيدات قرويش بنالجزائري المدني القانون في التقادم أحكام

مراد بوبرقالمستهلك سالمة بضمان المتدخل التزام

العمرية مرطانيبالقرائن اإلثبات

سجية جيرارالجزائر في الحكومة أعمال على البرلمانية للرقابة آلية باعتبارها التحقيق لجان

أسماء خليفةااللكتروني البيع عقد في المستهلك حماية

كريمة دربالةالبحرية المالحة ألشخاص القانوني المركز

أسماء جحنيطالعام والموظف اإلدارة بين تنشأ التي المنازعات

إكرام مخلوفياإلرهاب مكافحة في الجزائر استراتيجية

فاتح دباغيالتجارية الممارسات بشفافية الماسة الفاتورة جرائم

الجليل عبد بوعونالجزائري التشريع وفق االختراع براءة لمنح القانونية اآلثار

سمية قالتيالجزائر في البلدية مستوى على المحلية التنمية لمخططات القانوني النظام

أسماء عطوطاإللكترونية المعامالت لحماية القانونية اآلليات

أحالم تكركارتبالضريبية للمكلف الخاصة الحياة وحرمة الجبائية اإلدارة سلطة توسيع بين الضريبي االطالع حق

كريمة كروشاالستعجالية الدعوى في الدولة مجلس اختصاص

لباد رشدي2017-2010النيل حوض في المياه حول الصراع أبعاد

شعيب شواشرصيد بدون شيك إصدار جريمة في الجزائية المتابعة من الحد

عبير بلجناناالمن قطاع إصالح في الجندر

االسالم سيف بتشيمالجزائر في العامة السياسة وصنع رسم في السياسية األحزاب دور

الدين شمس بلعتروسللدولة الخاصة األمالك على اإلمتياز منح

،سلمى زرارقةالطبي للعقد القانوني اإلطار

ريم نوارة2015- 2012 أنموذجا باي صالح بلدية-  الجزائر في المحلية التنمية وآفاق واقع

أيمن بوزرارةالعمومية الصفقات مجال في المتعاقدة المصلحة سلطات

ليلى دوخيالدولي الطابع ذات الشخصية األحوال منازعات في العام بالنظام الدفع

يونس بوزرارةالعمومية الصفقة تنفيذ مجال في لإلدارة الممنوحة االمتيازات

ابتسام مهداويالمرجانية للشعاب القانونية الحماية

الدين عماد فراجياألموال تبييض عن للبنك الجزائية المسؤولية

أميرة كوسة2017/2011 السورية األزمة دراسة-  العربية الدول تجاه التركية الخارجية السياسة

 مقترب منظور من دراسة-  الجزائر في العامة السياسة صناعة في أثرها و اإلداري و السياسي جدلية

منير إسعاديأليسون لغراهام البيروقراطية السياسة

حورية لحمر15- 08 القانون ظل في البناء لرخصة المطابق غير البناء لتسوية القانوني النظام

شعيب جدية بناألموال تبييض جريمة مواجهة في المطبقة اإلجرائية األحكام

يسمينة بلمهديالبيئة حماية في الحكومية غير الدولية المنظمات دور

بكر ابو بقرار2015 - 1999 نيجيريا حالة دراسة-  إفريقيا في األمن على االثنية التعددية تأثير

إسالم بوطرفةالمساهمة شركات في العامة للجمعيات القانوني النظام



إبتسام مخلوف بنالجزائلر في المحلي للمنتخب القانوني النظام

صبرين كتفي2017 لسنة الجبائية اإلجراءات قانون تعديل ضوء على الضريبي للنزاع اإلدارية التسوية

الويزة منداسالعمومية الصفقات قانون إطار في للملحق القانوني النظام

سمية هللا سعدللعمل الجماعية المنازعات وحل اتقاء

خليصة عوجاإلجراءات قانون في العقاري الحجز

جميلة مهداوي12/7 الوالية قانون ضوء في الوالئي الشعبي المجلس

كريمة واضحالدولية االتفاقيات ظل في االختراع براءات حماية

الدين صالح نكاع2017-2012 الفترة في سطيف بلدية حالة دراسة:  المحلية التنمية تحقيق في الجباية دور

بدرة برارمةالغذائية الصناعة تشريعات في المستهلك حماية

نجية منورالجزائر في التظاهر لحرية القانوني النظام

هشام رواقاإللكترونية البنوك

الفتاح عبد زياتاإلداري القاضي أمام العمومية الصفقات منازعات تسوية

الرحيم عبد فيصل بوتشيشمنازعاتها في الدولة مجلس واختصاص المهنية المنظمات

سالف عزوزيالباردة الحرب مابعد إفريقيا تجاه الصينية الخارجية السياسة وصنع رسم في االقتصادي المتغير دور

أشواق غربيالجزائري التشريع في البيئية األضرار عن المدنية المسؤولية

منى مرادالجمركية المنازعات خصوصيات

صورية شوكماستر مكرة:  المساهمة شركة في األسهم عن التنازل حرية

أمينة سالم عولميالدولية التجارة عقود إلبرام الممهدة للعقود القانوني النظام

هاجر بخوشالجزائري القانون في اإلفالس في الريبة فترة

جمانة ساعد بن247-15رقم الرئاسي المرسوم ظل في العمومية الصفقات على للتأمين القانوني النظام

المية دوميالعمومية الصفقات في السعر نظام

الهدى رقيعي،نورميدانية دراسة الجزائر في المحلية الجماعات إدارة تفعيل في البشرية الموارد إدارة دور

حليمة خالد بنالمشاركة مبدأ ضوء على البيئية الديمقراطية

نجاة بلخرشياإللغاء دعوى في بالسلطة االنحراف عيب

أيوب صابر بلمهديالجزائري القانون في اإلختراع براءة ملكية

الدين حسام زيوشالداخلي النزاع تسوية في المتحدة األمم منظمة دور

صالح شوادرةالجزائري القانون في العقارات لتأمين القانوني اإلطار

بسمة البتشالمنافسة لمبدأ المهددة للجرائم القانونية الطبيعة

جوهرة أروابحالجزائر في العمومية الخدمة تحسين في االلكترونية اإلدارة دور

عامر نوري1979 إيران في االسالمية الثورة بعد العربي الخليج في األمريكية اإلستراتيجية

عسيلة خميسيالمستقبلية وآفاقها تركيا تجاه الخارجية العراق سياسة واقع

وفاء الشريف حامدي2015 منذ العربي الخليج منطقة على األمنية التداعيات في دراسة-  اإليراني النووي االتفاق

زهير جبارة2011 سنة ليبيا في الفرنسي التدخل حالة دراسة-  إنسانية ألغراض التدخل

سفيان زطوطالباردة الحرب بعد ما لعالم الدولية والتحوالت االنسان حقوق

 والية المحلية التنمية في البلدية و الوالية دور في دراسة-  المحلية والتنمية اإلقليمية الجماعات

الحكيم عبد عيشورأنموذجا سطيف

سارة مغايالتجارية الشركات في الشركة مسير مسؤولية

المية رايس بن2017-2011 السورية األزمة اتجاه الروسية الخارجية السياسة

خديجة دعيشالجزائري التشريع في المساهمة شركة لنشاط القانوني التنظيم

سلمى, يخلفالجزائري االنتخابي النظام في االنتخابات لمراقبة المستقلة الهيئة مكانة

صالح, زواويالبيئة لحماية كوسيلة البناء رخصة

شعبان, مهنيالجزائر في المحلية التنمية تحقيق في دورها و المحلية الجماعات مالية

ميلود, سراي2014-2000 الفترة خالل الجزائر في االقتصادية التنمية في دورها و الفالحية العامة السياسة

عماد ضواقالجزائر في السياسية العملية وترتيبات الدستورية األسس بين العامة السياسات رسم

خليصة بلفار2017/2011 اإلفريقي الساحل منطقة في البيئي األمن تحديات

صبرينة بوجليدةالجزائري الجمركي التشريع في الجزاءات

عادل مخلوفيالرئاسي المرسوم أحكام ضوء على العمومية الصفقات إبرام في النجاعة مبادئ

ربيعة لطرشالمحلية الجماعات أموال على الرقابة في المحاسبة مجلس دور



رحيمة عيساويالمحلية الجماعات إدارة حوكمة

الهدى نور عيساوياإلدارية الالمركزية ظل في المحلية الجماعات استقاللية

سارة فنديأنموذجا لدولي اإلرهاب - 2011 بعد الجديدة األمنية التهديدات مكافحة في اإلتحاد إستراتيجية

مفيدة برارمة2017 لسنة الجبائية اإلجراءات قانون تعديل ضوء على الضريبي للنزاع القضائية اإلجراءات

حفيظة بوراسالمحلية الجماعات صفقات مجال في الفساد مواجهة آليات

القادر عبد جوديالجزائر في المحلية الحوكمة لتعزيز كآلية اإلدارية الالمركزية

سهام هيشارالنامية الدول في العامة السياسة رسم على النظرية النقاشات تأثير

إيمان كتفيالجزائري التشريع في المستدامة التنمية ومتطلبات البيئة حماية بين السياحة

إبتسام هزام بلقاسمالدولية التجارة عقود منازعات

وليد ماجورالجزائر في العامة السياسات إصالح

عزيزة قاسالجزائر في المرأة دور لتفعيل كآلية التشاركية الديمقراطية

سهيلة لعدويعنه الناشئة النزاعات بفض المختصة والجهات البحري التأمين عقد انقضاء

الرحمان عبد بورغدةالجزائري التشريع في الصناعية والنماذج للرسوم القانوني النظام

لبنى عريسالجزائري التشريع ظل في التجارية العالمة على الواردة التصرفات

أميرة بقرارالجزائري التشريع ظل في التجاري المحل على الواردة القانونية التصرفات

أنوار لعزازقة2017 - 2002 االوسط الشرق منطقة في األمنية التهديدات ظل في التركي القومي األمن

نبيل ناصر بنالمحلية التنمية تحقيق في المدني المجتمع دور

راضية بايزة بن2016 - 1999 الجزائر في الديمقراطي التحول عملية في السياسية األحزاب دور

آلية مهملالجزائر في التشاركية الديمقراطية تجسيد في المنتخبة المحلية المجالس دور

ليديا شريف يسعدالتجارية العالمة على الواقعة الجرائم

وفاء بوفاسةاإللكتروني الشيك

أنور غربيالدولية االتفاقيات ظل في التجاري التحكيم

سليمة قدور2017/2011 لبنان اتجاه اإليرانية الخارجية السياسة في الديني المتغير دور

 2009 من الممتدة للفترة االوسط الشرق منطقة تجاه األمريكية المتحدة للواليات الخارجية السياسة

وفاء هباج بنهذا يومنا غاية الى

أسماء براهم أيتالجزائري المدني القانون في الوكيل التزامات

فرولة زيانيالجزائري للتشريع وفقا الشهر قواعد مراقبة في العقاري المحافظ سلطات

إبتسام عمراويالدستورية الرقابة نجاعة على وأثره الدستوري للمجلس الهيكلي التنظيم

وردة لقديمالجزائري التشريع في االلكترونية الجريمة

إكرام كبابالجزائري التشريع ضوء على الضريبي التهرب من الحد في الجبائية الرقابة دور

خولة شريفيسطيف بلدية حالة دراسة-  الجزائر في المحلية التنمية تحقيق في التشاركية الديمقراطية دور

نبيل عسكريااللكترونية الجريمة خصوصية

كمال بلقرمةاإلداري التركيز عدم ونظام الالمركزي النظام بين الجزائر في الوالية

فيصل معاشالجزائري القانون في للبلدية المالي االستقالل

سمراء شليغمالبلدية مالية على الرقابة أجهزة

الغاني عبد هرباجي2017-2008إفريقيا اتجاه ألمريكا الخارجية السياسة وصنع رسم في االقتصادي المتغير دور

حمزة بركةالجزائر في المحلية التنمية مسار على وتأثيره اإلداري الفساد

سارة تمينالجزائري التشريع الشركة في للمساهم القانونية الحماية

رانية صوفية دهيلالمساهمة شركة في اإلدارة مجلس ألعضاء المدنية المسؤولية

أمين عياديالجزائري التشريع في العمل عالقة إلنهاء القانوني اإلطار

نوال سعدونالعمومية الوظيفة في التعاقد نظام

رتيبة بحريالجزائر في المحلي العمومي الموظف تكوين

خالد بلواتيالباردة الحرب بعد الوسطى آسيا منطقة في الروسية الخارجية السياسة

الغاني عبد بلعلىالهندية التنموية تجربة في البقاء وتحديات النهوض عوامل: العالمية القوى صعود

الشيماء للوشالمحلية اإلدارة مستوى على الدولة تمثيل

السعيد عقابالعمل لرب المنفردة باإلرادة العمل عالقة أنهاء

عيسى مروشاالنتخابية الحملة في المساواة إشكالية



أمينة سرارالمستندي اإلعتماد عقد في المتعاقدة األطراف إلتزامات

خديجة حمادوالتنفيذية السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل

شهيرة لقديمالمنافسة حماية آليات من كآلية المنافسة مجلس

صوفية غيواإلدارة ضد التهديدية الغرامة

أسماء مراطلةالجزائري التشريع في البيئة حماية في ودورها والهدم البناء أعمال تراخيص

أحالم مساجيالجزائري الدستوري النظام في المحاسبة لمجلس الرقابي الدور

صبرينة بلعيدالجزائري الدستوري النظام ظل في البرلماني واإلستجواب السؤال آليتي خالل من البرلمانية الرقابة

هاجر منيالمساهمة شركة مال رأس أحكام

أمال حماميدالجزائر في العام الموظف لتأديب اإلجرائية الضمانات

امينة  عقونالتجاري للمحل القانونية الحماية

الحق عبد قواواإليجاري االعنماد عقد تنفيذ أثناء والمستأجر المؤجر إلتزامات

يونس منصوريالمنزلية النفايات إدارة في البلدية دور

أشرف بكوشالجزائري القانون في القرض على للتأمين القانوني النظام

سارة مدني08/15 القانون أحكام ضوء على الشرعية غير للبنايات القانونية التسوية في البلدية دور

نعيمة حططاش2016 الدستوري التعديل ظل في بأوامر التشريع

اإلسالم نور بوسكينالعمراني النظام حماية في ودورها المطابقة شهادة

الصالح بوقابةاإلستثمار بترقية المتعلق 09-16 القانون ظل في زئر ا الج في األجنبي اإلستثمار

راضية بركوكشالترشح في الحق حماية وضمانات آليات

قيس صغورالجزائري التشريع في المنزلية النفايات لتسيير المستدامة اآلليات

أسماء وهابالجزائري البنكي النظام في المصرفية العمليات

خليل عياد2017-2011 الجزائر في السياسي العزوف إشكالية

إيمان فجخيالمسلحة النزاعات أثناء البحرية البيئة حماية

هاجر تومياتبالجزائر الديمقراطي التحول عملية في والخارجية الداخلية المحددات دور


