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راء  ي فطيمة الز ونية و خدمات رقمية16.72األو ع  الدفعة غرا افحته إدارة الك اء االصطنا  الوقاية من الفساد اإلداري وم لول سمية دور الذ

ونية و خدمات رقمية16.64مروى بن يسالف صيفي دالقواعد االجرائية املطبقة ع جرائم النظم املعلوماتية إدارة الك  روابح فر

شون  اش شافية ع ونية و خدمات رقمية16.12سماح خر سبوك نموذجا "إدارة الك موفق نورالدين جرائم التواصل اإلجتما "الف

ات اسماء نديقانون أعمال16.06مودع عزام ايةمو ام البنك بفحص االعتمادات  االعتماد املس رال ساوي محمد الطا بلع

سي بورصة القيم املنقولةقانون املؤسسات املالية16مرابط كوثرزعبار لي بلواعر ليشركة 

مبن سعيد فراح ونية و خدمات رقمية15.99جدو مر صيةإدارة الك زاءية للمعطيات ال ماية ا سيمةا بطي 

ينة ي ص ونية و خدمات رقمية15.84كتفي أسماءغر ي إدارة الك و ش االلك سمةالتفت بطي 

مان اف غانيةعشاشة نر زائري قانون أعمال15.46مول ي ا ا  القانون املد كرالعدالة التعاقدية و تطبيقا قارس بو

ةقانون املؤسسات املالية15.41ياسمينة بوشاربشفيعة جنون  ات التجار ي لتجمع الشر داوي حنانالنظام القانو م

ة مرزمسيمة بن رصوان ونية و خدمات رقمية15.23فوز يإدارة الك و ل التحاري االلك لي بلواعرال

ب زائري قانون املؤسسات املالية15.15عبداملالك عكوشرشيد غر ن البحري  القانون ا عالق ملنور عقد التأم

دى د  سة بن ز اري قانون أعمال15.13بلعمري رم ساب ا ر ا ساوي محمد الطا بلع

ل التجاري قانون أعمال15.12معاش انتصارشو أمال براد م الدينبيع ا

ان نات إيمان حميدة ر زائري قانون أعمال15.09بولعو ع ا شر كرفك الرابطة الزوجية  ال قارس بو

ةعواجة احالم ونية و خدمات رقمية15.02مخلوف ص يإدارة الك و ل املصر االلك زماموش نذيرمسؤولية البنوك عن التحو

دومة ذيب يز زائية للموظف العموميقانون املؤسسات املالية15.02م حا ةاملسؤولية ا امل فوز

ونية و خدمات رقمية15خليل بيطامشيماء بن عقون  ئة الرقميةإدارة الك لك  الب شة آمنةحماية املس مخا

مص رشيدبن شيخ يوسف ونية و خدمات رقمية14.91حب ا ونيةإدارة الك ي لبطاقات الدفع اإللك داوي حنانالنظام القانو م

رة ي ش ا رشاا زائري قانون املؤسسات املالية14.88در ع ا شر ام البيع باإليجار  ال نةأح مان حس ر

يندى كشاط اقانون أعمال14.83أسماء غر افح دري املنافسة غ املشروعة و اليات م كمال قو

مة اصدار شيك بدون رصيدقانون املؤسسات املالية14.78بوداعه طارق زروق توفيق افيةجر بن دادة و

رمعيو ميلود زائري قانون املؤسسات املالية14.74لكحل طا ع ا شر يازة  ال براد م الديندعاوى ا

وز بن ساح سارة قطاطفة زائري قانون أعمال14.67ف ع ا شر ا  ال ة و شروط ممارس شطة التجار شةاال امنة مخا

ة زائري قانون أعمال14.64رواب أصالةمحافظية  ش ة منازعات العمل  القانون ا سو نوال زروق طرق 

ر اء الدعوة العموميةقانون املؤسسات املالية14.56معيو ميلودلكحل الطا آلية مستحدثة ال ي  زا بوقندول سعيدةاالمر ا

ي سمية  زائري قانون املؤسسات املالية14.52بن دشاش خليدةسعيدا ع ا شر ي لعقد اإليجار  ال د فت النظام القانو بن ز

ي رانياثامر  دنيا زائري قانون أعمال14.51قرنا ع ا شر طحرور فيصلعقد اإليجار التجاري  ال

شادة رندة زائري قانون أعمال14.49زغمور مناربو عالق ملنور عقد النقل البحري  القانون ا

ا زائري قانون أعمال14.42حياة دودولي ر ة  القانون ا ة املمارسات التجار وك بلعزامقاعدة نزا م

دى بلمولود سمة بن مخلوف ونية و خدمات رقمية14.41نور ال ة إدارة الك زائر ونية  املؤسسات ا داوي حناناإلدارة اإللك م
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د سية وقانون املنافسةقانون املؤسسات املالية14.38عيادي رضازغيدة فر ة التدل عفاف جواداملمارسات التجار

بعل نجاة اص الطبيعية قانون أعمال14.34سمارة ز صية لأل رحماية املعطيات ال ساوي محمد الطا بلع

مة كباب  فةر ثمار االجنقانون املؤسسات املالية14.33العيدودي شر بلواعر ليوسائل فض املنازعات  االس

ةقانون أعمال14.31مسعودي شعيبصوشة أيمن باط غنيةالفاتورة التجار

ونية و خدمات رقمية14.31بالل بلباشةفارس را يإدارة الك و ر االلك و مة ال موفق نور الدينجر

ة م شاوش ك يعقد الكفالة قانون املؤسسات املالية14.3صوال ليديابرا حكيم وشتا

مان فاظ ع النظام النقدي الدوقانون أعمال14.17اعابالعوادي نر افية بن دادةدور املؤسسات املالية الدولية  ا و

ي صافية وا مةقانون املؤسسات املالية14.11بلعابد اكرامق داوي حنانمسؤولية املس  شركة املسا م

اجعايب رشدي ونية و خدمات رقمية14.03العايب ا زائري إدارة الك ونية ا لك   ضل قانون التجارة اإللك رة مصعور حماية املس فطيمة الز

زائرقانون أعمال14قيدوم خولةقسوم سناء ي املؤسسات الناشئة  ا بلواعر ليالنظام القانو

ض  املسؤولية املدنيةقانون أعمال14خماري غادةكراش اية هللا زالتعو فرحاوي عبد العز

مة قانون أعمال13.94زادي عبد الغفور كرموش اسامة ات املسا ين  شر بورزام رمزي صالحيات املس

سون انفالبورزام سعيدة مةقانون أعمال13.92دا م بورزام رمزي حماية الغ  اطار شركة املسا

مان رعاش مان بن غانمنر ةقانون املؤسسات املالية13.89نر شر سد من املساس غ املشروع باألعضاء ال ق  سالمة ا بائية ل ماية ا بوقندول سعيدة ا

ان د انصافعباس ر زائري قانون املؤسسات املالية13.87قر وك بلعزامعقد تداول القيم املنقولة  البورصة  القانون ا م

راصسوالف كردوح ام بو زائر قانون أعمال13.86إل ي للمؤسسات املصرفية  ا دري كمالالنظام القانو قو

ة دة فوز ارونبوكشر اقانون املؤسسات املالية13.84بن شايب  زائر وأسباب ركود ةبورصة ا  قروي سم

زائري قانون أعمال13.84بن خليفة نجودبروش رميلة  ع ا شر مة اخفاء عائدات الفساد  ال بوخالفة فيصلجر

ي غادة ونية و خدمات رقمية13.68بوقبال رناا لكإدارة الك ي  للمس و زائية للتوقيع اإللك ماية ا بن خالد فاتحا

ي ا مةقانون أعمال13.64فاتح قرفيصل حر م  رقابة شركة املسا بورزام رمزي حق املسا

اض  يللعقون ر ونية و خدمات رقمية13.61بن رقرق س اصة بالعملة الرقمية إدارة الك ام ا موفق نورالدين األح

اجر نبوخنوفة  سم ديل  ة  ونية و خدمات رقمية13.6مناصر ونيةإدارة الك لية  ضل مشروع اإلدارة اإللك ماعات ا ر أداء ا خالف وردةتطو

ل املؤسسات االقتصاديةقانون املؤسسات املالية13.59بوقفة ايةبوعود خديجة ألية لتمو سارة قايمبورصة القيم املنقولة 

ة ونية و خدمات رقمية13.49غاملي آيةقسوم أم زائر- متطلبات و معوقات -إدارة الك ونية  ا افية بن دادة تفعيل نظام اإلدارة اإللك و

دىدليج عب دالل ي للبوكشاين قانون أعمال13.47سعدون نوال  ر النظام القانو ساوي محمد الطا بلع

ين ناب ليندة ونية و خدمات رقمية13.45محرو ش زائري إدارة الك ونية  القانون ا ملوك محفوظالتجارة االلك

ق قع رز ات األموالقانون أعمال13.44ع رز ماية القانونية لرأسمال شر أمال زايديا

از يقانون أعمال13.43منال بووذنرؤى  و ي للتحكيم االلك د سليمةالنظام القانو بوز

از منال بووذن  زائري )قانون أعمال13.43رؤى  ع ا شر ي (ع ضوء ال و ة تحديات اإلثبات اإللك ة عب من

مة زائري قانون املؤسسات املالية13.38اخلف ام السعدساطور كر اطر البنكية  القانون ا ماية القانونية من ا رمازنية سفيانا

س بلعايب ن بوكثق د مبدا حسن النية  العقود قانون املؤسسات املالية13.37ياس سليمة بوز

اجر  ي  نية حما زائري قانون أعمال13.36مزوز  ع ا شر اع  ال اءة االخ ي ل رمازنية سفيانالنظام القانو

اشأمنية محرو ةقانون أعمال13.36اكرام ر ات التجار اك  الشر غنية باطنية اإلش

انبلعالم أسماء ام وقواعد املسؤولية  عقود التجارة الدولية قانون أعمال13.34دالل بر شوشو عاشور أح

يمرابطي ذكرى  ونية و خدمات رقمية13.33أودينة أما زائرإدارة الك دمات املالية  ا ن ا بية  تحس ة دور البطاقة الذ عماروش سم

ات االموالقانون أعمال13.3جعالب عمرانبوسواليم عبد النور  ية  شر صص العي ي لتقديم ا اللةالنظام القانو نادية 

سون بوعروري نجيم ي م ونيةقانون أعمال13.29مروا مة اإللك ر ان ا دخصوصيات أر  روابح فر

ونية قانون أعمال13.27ساعو سالفة ايمان بلوصيف ام عقود التجارة اإللك شوشو عاشور أح



ن شوار زائري قانون أعمال13.27ا بلعمري محمد األم ع ا شر ة  ال ات التجار ي النقضاء الشر مح الدين برادالنظام القانو

مة من منظور مبادئ حوكمة املؤسساتقانون أعمال13.26شفيق بلبداردودو السعيد أمال زايديإدارة شركة املسا

نقشوري إكرام  وى ياس زائري قانون أعمال13.23ل ع ا شر ونية وفقا لل ررات اإللك اءاإلثبات با ذيب زكر

بوس سمية امس ونية و خدمات رقمية13.18العيدودي س ةإدارة الك ونية  املنازعات التجار اية وسائل االثبات االلك ذيب زكر

دي وسف م زائرقانون أعمال13.09اج بومدينبو ثمار األجن املباشر  ا ماية اإلس رمازنية سفياناآلليات القانونية 

بانوليد مخنف  يقانون أعمال13.07إناس مروة ش اء  االصطنا واألمن القانو باط غنيةالذ

ات قانون املؤسسات املالية13.07مبارك عزام سمية لعوامر ايمان  وك مسؤولية البنك  مجال الشي بلعزام م

زائر قانون أعمال13.05بوعبد هللا عز الدينبن عدة عبد النور  ثمار االجن ل شر  جلب االس مناري عياشةدور االستقرار ال

دى يقانون أعمال13.04ڤواسمية آية قسوم نور ال ي لعقد االيواء املعلوما بورزام رمزي النظام القانو

يعبد الغفور عنان ي للتجميعات اإلقتصاديةقانون أعمال13.01م شال شة آمنةالنظام القانو مخا

ةقانون أعمال13عڤون سليمبلبدار شفيق ز التنفيذي  قانون اإلجراءات املدنية و اإلدار شوشو عاشور ا

عمان ونية و خدمات رقمية12.99حم حسامشروم  زائلرإدارة الك ونية  ا يبةمتطلبات نجاح االدارة االلك ي و ز

ية ضواق سليم عقون  ونية قانون أعمال12.98ز ونية  ظل القانون 18-05 املتعلق بالتجارة االلك فة  االلك ة الص ة من عب

ونية قانون أعمال12.97شناح تقوى ال رفيدة ي للعمليات املصرفية التقليدية و االلك سارة قايماالطار القانو

كر املسؤولية املدنية  ظل تطورات التكنولوجيا قانون أعمال12.97مخلوف حنان زرزور بدرة  قارس بو

سعد ن  بياس يم كت م  االموال االحتياطيةقانون املؤسسات املالية12.96ابرا اللةحماية حق املسا نادية 

زائري قانون أعمال12.94ليديا دانون سارة لباللطة ع ا شر سب  ظل ال زإثبات ال فرحاوي عبد العز

نة ذو  ي قانون أعمال12.92وئام فرج هللابث و ي للدفع االلك ي ايمانالنظام القانو لعم

زائري قانون املؤسسات املالية12.87اجر بن شيخ سرى خلفي ع ا شر ة  ال ات التجار س الشر دري االجراءات القانونية لتأس كمال قو

ن العقاري قانون املؤسسات املالية12.87حميداتو سمية بلول فطيمة  كوسام امينة التأم

وشرائد زرارقة زائرقانون أعمال12.85بلقاسم حر اورة  ا قوق ا قوق املؤلف وا ماية القانونية  حسان عبد السالما

ي  ة قانون املؤسسات املالية12.82عبد املالك العيدوديعبد السالم سلطا ات التجار ي إيمان اندماج الشر لعم

شام زائرقانون املؤسسات املالية12.79عزازقة رشديلكحل  زة ضبط االسواق املالية  ا ةاج عماروش سم

ان شعيبغدير ايوب زائري قانون أعمال12.76بود ع ا شر جوامع الزو الرقابة ع تقييد املنافسة  ال

ف أحمد ني الشر س ن ا ج زائري قانون املؤسسات املالية12.75طو عة  القانون ا يعقد الود حكيم وشتا

س امينة ال را افحتهقانون املؤسسات املالية12.74بوعود اب ا  ظل قانون الوقاية من الفساد وم افح حسان عبد السالم جرائم صفقات العمومية وآليات م

ق حسناوي  ن حمون عبد ا ةقانون أعمال12.74اليم ماية القانونية للعالمة التجار م الدين برادا

ميدعمر بن ع ن عبد ا ي قانون املؤسسات املالية12.7طالب حس و اش المياءعقد البيع االلك حدر

ونية و خدمات رقمية12.7قروي أسماءبوراس نجاة يإدارة الك و مناري عياشةإبرام العقد اإللك

م بوشارب إكرام  ونية و خدمات رقمية12.64بوزغاية مر لك إدارة الك ا  حماية املس لك و دور ي و قانون حماية املس ن القانون املد امل ب ر الت كر مظا قارس بو

زائر (معوقات و حلول )قانون املؤسسات املالية12.63بوطغان غسان اشرفعمون ايوب ثمار االجن املباشر  ا اقع االس ةو عماروش سم

اجر ةبضياف  زائرقانون أعمال12.62خناب الضاو افحة الفساد  ا الية مل ات  ح باملمتل بوخالفة فيصل التصر

ميد  ونية و خدمات رقمية12.61بوعنداس إلياسعبا عبدا ة رضا مشكالت وعوائق رقمنة اإلدارةإدارة الك  مع

اجر سلمان سل  زائية للطفل  صور اإلستغالل اإلقتصاديقانون املؤسسات املالية12.61ق  ماية ا بوقندول سعيدةا

يم تقي الدين ي ياسر عمارلبيض إبرا زائري قانون املؤسسات املالية12.61عثما ع ا شر زائية للطفل  ال جدي الصادقاملسؤولية ا

م  دى ر ونية و خدمات رقمية12.6صا عياش شروق سراي  ي انموذجا إدارة الك و اب االلك مة االر ة :جر رائم املستحدثة و سبل املواج عزالدين ودا ا

ن حسناء دىمل ونية و خدمات رقمية12.57لص نور ال ونية إدارة الك رائم االلك سمةاجراءات التحقيق  ا بطي 

ال بوسيوف يلة زروفر لية  العقود الواردة ع العقارقانون املؤسسات املالية12.55س دري كمالالش قو



ت عراب زائري قانون املؤسسات املالية12.53يثم سرايعبد الرحيم  ع ا شر م  ال ن األس ام ر اللةاح نادية 

ان  ال قطوش ج ونية و خدمات رقمية12.48بن صغ فر اإدارة الك افح يض االموال و دور القطاع املصر  م مة تب جوامع ز جر

يبة بن عمارة ن العابدين بوسيف و ونية و خدمات رقمية12.48ز يإدارة الك و ز اإلثبات  العقد االلك فرحاوي عبد العز

نائية ملدير البنك عن التعسف  استعمال أموال املؤسسة البنكيةقانون أعمال12.47سومية زع آمنة خامس  داملسؤولية ا  روابح فر

ارون ة  ان بودالعة مار سابات املصرفيةقانون املؤسسات املالية12.46 نور ة  ا ام بالسر رة مصعور اإلل فاطيمة الز

ا وحة بر زائرقانون أعمال12.46سمية لعقون مر ثمر االجن  ا ماية القانونية للمس مناري عياشةا

دي خلو  ومم مة قانون املؤسسات املالية12.45أيوب دل ي لتداول القيم  شركة املسا ة قرويالنظام القانو سم

ي شادية قمر زمانما اسماء يم بودوخةاملسؤولية املدنية للموثققانون املؤسسات املالية12.41مع إبرا

اد زائري قانون أعمال12.39قيدوم كمالحراد ج ة رضاحدود سلطات الضبط اإلقتصادي  القانون ا مع

زالبيع باملزاد العل قانون أعمال12.38شر لب قداري دالل  فرحاوي عبد العز

دان شلوش جبا سفيان  زايدي امال الرقابة   ع التجميعات  االقتصادية قانون أعمال12.36ز

اد جمانةق رؤوف زائر قانون املؤسسات املالية12.34ز بة  ا بوضياف عبد الرزاق األسس القانونية للضر

ن خالد زائري قانون املؤسسات املالية12.34زادي يوسف محاط حس عالق ملنور حق الشفعة  القانون ا

م  دى زايدي ر ونيةقانون أعمال12.34ثاب  ةالقانون الواجب التطبيق ع عقود التجارة االلك قروي سم

ونية و خدمات رقمية12.29بخوخ خولةلعمش ليندة يإدارة الك و ل املصر االلك ةاثبات عقد التحو ة من عب

اجر ي  ينةعثما يقانون املؤسسات املالية12.28اسعادي ص ساب البن ز ع ا وكا بلعزام م

اب بزغود يم بودوخةاملسؤولية املدنية للمحاميقانون أعمال12.27يوسف اسالم بلعمري عبد الو ابرا

ان دي ايمانال ر ونية و خدمات رقمية12.27بلم مة املعلوماتية إدارة الك ر جوامع زإجراءات  التحقيق  ا

ن رائد ونية و خدمات رقمية12.27الق قدور بلعمري اليم يإدارة الك و لك  عقد البيع اإللك عفاف جوادحماية املس

رة ونية و خدمات رقمية12.22لي ثابمخلوف جو ونيةإدارة الك ز املعامالت اإللك عز ي   و ات التصديق اإللك ندير زماموشدور ج

ي أسامة زائري قانون املؤسسات املالية12.2بلعز أكرم الدينسر ع ا شر شاء البنوك االسالمية  ال ي ال اشاالطار القانو ملياء حدر

مقانون أعمال12.2 خم فاطبن شعالل رشيد اللة ناديةالقيود اإلتفاقية الواردة ع تداول األس

ا  حماية البنوكقانون املؤسسات املالية12.18رانية حداوي رحمة منصوري نة املصرفية ودور انب التأدي ل سارة قايما

ن داوديمحمد بن رحال زائري قانون أعمال12.12ياس ا  القانون ا افح راءم االقتصادية و طرق م عبد السالم حسانا

م ة بن سليم مر ش ن  زائري قانون أعمال12.07بوشن ع ا شر جدي الصادق وسائل وقاية الطفل من االنحراف  ال

يام زمردة  يقانون أعمال12.06ساتة دعاءموساوي  و لك  الرجوع عن التعاقد  العقد االلك بن خالد فاتححق املس

نة ي قانون املؤسسات املالية12.06عياط علياء رحمةبورتاتة بث ر القانو ي آثار الش حكيم وشتا

ن بلعليات  وب علية ام زاءري قانون املؤسسات املالية12.02م ع ا شر  محفوظ ملوك املنازعات الطبية  مجال الضمان االجتما  ال

ان ةناصري شر ونيةقانون أعمال12جعفر ك ماية املعامالت االلك آلية  ي  و ادة التصديق االلك ةش ة عب من

ة امآيت زاي سم ي ال ل البنوك التقليدية إ بنوك اسالميةقانون املؤسسات املالية11.99العيدا يم بودوخةتحو ابرا

سرى بوسنة  ن دعاء  زائري  قانون املؤسسات املالية11.95بلعيفة سر ع ا شر بائية  ال ة املنازعات ا نة سو مان حس ر

ة أوصيف زائري قانون أعمال11.94مروةحراشصور ع ا شر ملوك محفوظمسؤولية املنتج  ال

زائري قانون املؤسسات املالية11.93حميدي عبد الرزاق نف فارس ع ا شر ن عن القرض  ال ي للتأم كوسام أمينة النظام القانو

زائري 11.92فؤاد بن ايدرسيف الدين غيو ع ا شر ماية مبدأ املنافسة  ال راء معصور اآلليات القانونية  فاطمة الز

ق مروة لوف دنيارز بقانون أعمال11.87أ يم بودوخةاملسؤولية املدنية  للطب ابرا

نبودي عمر زائري قانون أعمال11.83بلوز ليم ع ا شر لك  ال ماية املس آلية  ام بضمان السالمة  داإلل سليمة بوز

ي شمس الدين افق ايوبانو مة االقتصاديةقانون أعمال11.78تو ر موفق نورالدينخصوصية ا

س هقانون أعمال11.76عوان امیمةبوقزوله تو مایه القانونیه للشیک کورقه تجار وشا ملیاء حر



ع قانون املؤسسات املالية11.71عبد النوري نادية ادير سارة  ألية للتحف ع الودا ع البنكية  اش نظام ضمان الودا ملياء حدر

ان  مص ج فيصل طحرورالتطليق  ظل قانون األسرة قانون أعمال11.7مب سمراء حب ا

س ثمار قانون املؤسسات املالية11.64براكنة إسالمشك إدر ماية االس الة الدولية  ي الو ايمان لعم

ن من املسؤولية املدنية للمقاول قانون املؤسسات املالية11.6بن دادة محمد رضاعيفة محمد ايمن بوعالم جواد عفافعقد التام

ن حاج عزام ونية و خدمات رقمية11.6الياس بلقيدومياسم يإدارة الك و لك االلك جوامع زضمانات حماية املس

امات التعاقديةقانون أعمال11.6جلول رانيةعاس صفية اءحة كرونا ع االل نةاالثار القانونية  مان حس ر

سيم ة  اب لبص ونية و خدمات رقمية11.56بن ناصف عبد الو ثمارإدارة الك ر اإلس الة الوطنية لتطو د فت الو بن ز

ونية قانون املؤسسات املالية11.55معاش محمد أيوبار آية  ا  ابرام عقود التجارة االلك ندير زماموشال

ار كحول سل  فة االسالمية قانون املؤسسات املالية11.53زروق افت ي للص زروق نوال النظام القانو

ي ة بنا ئة الرقمية قانون أعمال11.5شنا إيمانخ ة  الب كوسام أمينةحماية امللكية الفكر

نة  ونية و خدمات رقمية11.46شرشور مروة رانيةفرجاوي بث ونيا إدارة الك مة الك الكية امل ام باالعالم  العقود االس اءاالل ذيب زكر

ي لتصرفات القاصر   قانون أعمال11.45 م سعديامال مراونة طحرورفيصل االذن القضا

ل شيماء يقانون أعمال11.43بوحدوزة الياقوتمسا و ي للتحكيم االلك زروق نوالالنظام القانو

شجمال الدين رزق هللا ونية و خدمات رقمية11.43أحمد خليل زو تص  جرائم الفساد املاإدارة الك امل القضاء ا ة  فوز

ي شيماء اجرسلطا ة العقدقانون أعمال11.41بقاق  باط غنية اثر التحوالت االقتصادية ع نظر

ونية و خدمات رقمية11.41فقايري ذرارمرجان يوسف زائرإدارة الك ونية  ا دمة العمومية االلك بوسعدية رؤوفا

انقادري صفاء يقانون املؤسسات املالية11.4بن عياد ر ال ي  القرض االس اجرالنظام القانو سياري 

مان  وشات نر مانبل الة نر اعقانون أعمال11.39ال  راءة اإلخ ن نظامي حقوق املؤلف و اسب اآل ب رمازنية سفيان حماية برامج ا

مان الة نر مان ال  وشات نر ثاري قانون أعمال11.39بل ع االست ة والتوز الة التجار ام وقواعد الو شوشو عاشور  اح

از غرس هللا اصة بالعملة الرقميةقانون املؤسسات املالية11.39يمينة بوخالفةش ام ا نوردين موفقاألح

شام ونية و خدمات رقمية11.37بن ذيب عمر سفيان  شع  يل إدارة الك ة وأثره  االصرح والتأ شر للعقو د ال عزدين الوداالتفر

ر سامي زائري قانون أعمال11.37بوراس رابحةلز ع ا شر ة منازعات حقوق امللكية الصناعية  ال كوسام امينةسو

اصة البرام الصفقات العموميةقانون املؤسسات املالية11.36بن دادة مروة آية مجر دعاء ة التداب ا امل فوز

ار ليناشاوي ايناس  ونية و خدمات رقمية11.3ز ونية إدارة الك اعات الناتجة عن عقود التجارة االلك ي ودوره  حل ال و نذير زماموشالتحكيم االك

ة ي الشيماء ك ي لتداول األوراق املاليةقانون املؤسسات املالية11.27ز ودادا اجرالنظام القانو سياري 

ن سر ل آية رشاسراج  ونية و خدمات رقمية11.25طو نتإدارة الك سيمةاملسؤولية القانونية ملقدمي خدمات   االن بطي 

ن من املسؤولية املدنية قانون أعمال11.23شر وردةقلقول وئام وصال  عفاف جواد الدعوى املباشرة  عقد التأم

ام ضانة قانون املؤسسات املالية11.21عطار ليعسا س طحرور فيصل آثار اختالف الدين ع ا

وب م عطا هللايمن م ا وقانونا قانون املؤسسات املالية11.2ر عبد الرزاق بوضيافاملعامالت املصرفية فق

ونية و خدمات رقمية11.19صفاء قادري سوسن عزوز نديإدارة الك ندات  اإلعتماد املس بن خالد فاتحمسؤولية البنك عن فحص املس

ش ديل قماز  ان مخر ا نور ة قانون املؤسسات املالية11.18مار ة املمارسات التجار زايدي امالاثر الرقمنة ع شفافية و نزا

ان سماعي سل  ي سمية ر ونية و خدمات رقمية11.17جال ي إدارة الك نا ي  اإلثبات ا و ية التوقيع االلك ة رضا  مع

يعة ة رحالمنال بن ص ة قانون أعمال11.15سم د فتصندوق ضمان القروض العقار بن ز

زائري  قانون املؤسسات املالية11.15فتيحة بوقدورةآمال قصاد ع ا شر رائم املتعلقة  باملنافسة واألسعار  ال افحة ا بوخالفة فيصلآليات م

س ي ق لوز حمزةرحما زائري قانون أعمال11.14ق ندات النقل  القانون ا رزادمس بن الصغ ش

ونية و خدمات رقمية11.1حواس منال زواوي فراح  يم القرار اإلداري ع ضوء معياري السلطة العامة واملرفق العمومي إدارة الك غزو ابرا

ب عمر  ونية و خدمات رقمية11.08شايب أكرم عر ي إدارة الك و مناري عياشةاثبات العقد اإللك

س قاس خلود  الكقانون أعمال11.01راشدي ان ام باملطابقة  مجال عقود االس ور مصعور اإلل فطيمة الز



ال  ة قانون املؤسسات املالية11قبوج اسماءبطاز فر قية العقار شاط ال نة دور صندوق الضمان والكفالة املتبادلة   رمان حس

ي سارة ونية و خدمات رقمية11عزوز سوسنا زائر إدارة الك يع املقاوالتية  ا يل بن مو االليات القانونية ل ن

ز  م عز ة عصابات االحياء  ظل االمر 20-03قانون أعمال10.98سل قفاف مر امل فوز

سرى  ن  ي سميةزمو مجدول زائري قانون املؤسسات املالية10.97برا ع  القانون ا ي ملنازعات عقد النقل البحري للبضا رزادالنظام القانو بن الصغ ش

ي ونية و خدمات رقمية10.87بوزلفة نورالدينبوعش ز زائرإدارة الك ونية  ا كومة الك بن بلقاسم احمدمتطلبات النجاح 

ونية و خدمات رقمية10.82بن معاوي س شر أسامة ي أساس بناء حكومة الكتونية مرنةإدارة الك يا ول زكية االمن الس بل

ن  حسام ش عحسن ل املؤسسات االقتصادية قانون أعمال10.76عيط قايم سارة دور الصيغ اإلسالمية  تمو

ية  ظل القانون 03-16 قانون أعمال10.64منصور وئاممحقون وسيلة ي صوصية ا ق  ا نائية ل ماية ا بوقندول سعيدةا

ش  خولة ة لعرق زائري قانون أعمال10.61بوكث  نز ع ا شر ي  ال ال ام عقد القرض االس داح سليمة بوز

ي ان رشيدينرجس حما ونية و خدمات رقمية10.61إسم ة املستحدثة بموجب التعديل الدستوري 2020إدارة الك شار يئات االش قاسم المية ال

ار ش أسامةعبد الرؤوف بو ونية و خدمات رقمية10.6خن ة لإلدارة ورقابة القضاءإدارة الك ن السلطة التقدير ول سعاد القرار التأدي ب

ونية و خدمات رقمية10.55بادي عامرموساوي مصطفى اقبة العملية االنتخابية إدارة الك لية  مر ة دور اإلدارة ا م حور بن سيد

وكقزاطي حسام الدين ونية و خدمات رقمية10.53بن غانم م ي للمرفق العمومي  اطار التنمية املستدامة إدارة الك و سي االلك ي مسيكة ال رمضا

يةنور االسالمكواحلة حمادي ونية و خدمات رقمية10.4ا زائري إدارة الك ع ا شر اطر البنكية  ال د من ا ذر ل نة قواعد ا ليت زو تا

ة وب أم نةمو ونية و خدمات رقمية10.4عوف ز نة مبدأ سلطان اإلرادة  التحكيم التجاري الدوإدارة الك ليت زو تا

ونية و خدمات رقمية10.34صب سليممعيوف ايوب  زائيةإدارة الك بوراس نادية تأث جائحة كورنا ع قانون اإلجراءات ا

ونية و خدمات رقمية10.3مامي محمد مالك الدينعلوطي عالء رضا زائري إدارة الك ة اإلعدام وموقف املشرع ا بوراس نادية جدل عقو

ان زائرقانون أعمال10.14غضبان خليصة يوسفي ميادة ر ماية القانونية للعملة  ا ة ا غزا نز

مة والبنوك)قانون املؤسسات املالية10.07يحياوي احمد فوزيقب وسام ماية األموال اإلحتياطية (شركة املسا ي  ة النظام القانو غزا نز

ملواج المية ي مر ونية و خدمات رقمية10ميقار زائري إدارة الك ة شفيقة  السلطة الرئاسية  القانون ا بن كس


