
قائمة الوثائق

الرقم اإلستدالليعنوان الوثیقة الجماعة/المؤلف
25 etudes de cas de droit fiscal avc corriges346.07/119 lafourcade j

50 Thème d'initiation à l'économie d'entreprise330/11 Dhénin Jean-François

345/702أمن المستندات االلكترونیة ابراھیم خالد ممدوح

345/372أمن المعلومات االلكترونیة الجنبیھي منیر محمد

345/553أمن المعلومات االلكترونیة ابراھیم خالد ممدوح

345/529أمن الجریمة االلكترونیة ابراھیم خالد ممدوح

345/339أمن الحكومة االلكترونیة ابراھیم خالد ابراھیم

253/88للموجبات و العقود في الشریعة االسالمیة محمصاني صبحي

342/391آمال و محاضرات في الحقوق االداریة سیوفي نعوم

341/401أمالي و محاضرات في القانون الدولي العام شیشكلي محسن

240/07لماذا یلحدون الجمیلي سید

301/26ممارسة الخدمة االجتماعیة التنمویة عبد اهللا محمد عبد الفتاح محمد

345/565ممارسة السلطة و اثارھا في قانون العقوبات منصور اسحاق ابراھیم

250/26من مناھل النبوة الصدیق محمد الصالح

341/67من اجل نظام اقتصادي دولي جدید بجاوي محمد

250/28من توجیھات االسالم شلتوت محمود

345/94الرشوة و تبییض األموال: من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء  قاسم بیضون نادیا

250/10من رسائل العالمة الشیخ عمر ابي حفص الزموري الزموري عمر أبي حفص

345/536مناط التحریات االستدالالت و االستخبارات الشھاوي قدري عبد الفتاح

342/670منازعات أمالك الدولة یحیاوي أعمر

منازعات االوقاف و االحكار  و النظام القانوني ألمالك الدولة الخاصة  و نزع 
الملكیة

340/343 الشواربي عبد الحمید

340/1011منازعات التنفیذ الحسیني مدحت محمد

344/10منازعات الضمان االجتماعي في التشریع الجزائري یاسین بن صاري

343/12منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر فریجة حسین

251/28مناظرات في اصول الشریعة االسالمیة بین ابن حزم و الباجي شاھین عبد الصبور

375/03مناھج البحث العلمي التل سعید

375/40مناھج البحث العلمي و التربوي داود عزیز

375/13مناھج البحث العلمي و تطبیقاتھا في میدان العلوم القانونیة و اإلداریة عوابدي عمار

375/53مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في االعالم والعلوم السیاسیة الطائي مصطفي حمید

340/225مناھج البحث في القانون الزعبي أكرم ابراھیم

375/28مناھج التفكیر و قواعد البحث في العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة شیا محمد

375/15مناھج القانون و البحث العلمي بوذراع بلقاسم

375/01مناھج العلوم القانونیة شمیشم رشید
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375/55مناھج في البحث اإلجتماعي جود ولیام ج

375/38مناھج وطرق البحث العلمي الدعیلج ابراھیم عبد العزیز

257/10أنظمة المجتمع و الدولة في االسالم عبد المولى محمود

341/404منظمة االمم المتحدة عبد اهللا المحامى البیر

346.07/359منظمة التجارة العالمیة عمران جابر فھمي

342/558أنظمة الحكم في الدول العربیة طربوش قائد محمد

341.44/27منظومة النقل الدولى بسفن الحاویات النحراوى أیمن

375/45منھج البحث المقارن بحوث و دراسات بكر عبد الجواد

منھج التحكیم فى منازعات االنشاءات للمحكمین و أطراف النزاع و المحامین 
و الخبراء

341/470 عبد العلیم زكریا محمود

375/68منھج البحوث العلمیة ملحس ثریا عبد الفتاح

340/653منھج الدراسات التطبیقیة في مجال علم القانون دویدار ھاني

375/08منھجیة األعمال الموجھة في القانون المدني غناي زكیة

250/18منھجیة االستفادة طالب عبد الرحمان

375/25منھجیة البحث القانوني ناجي عبد النور

375/12منھجیة البحث العلمي شروخ صالح الدین

375/42منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة و االداریة العساف أحمد عارف

375/09منھجیة التفكیر القانوني مراح علي

375/06منھجیة كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم و االتصال عظیمي أحمد

341/501أنواع التحكیم ،و تمیزه عن غیره التحیوي محمود السید عمر

342/667آلیات  حمایة القاعدة  القانونیة الدستوریة في الجزائر علواش فرید

344/25آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجزائري سلیمان أحمیة

345/353ألیة االنتربول في التعاون الدولي الشرطى الروبى سراج الدین

341/107ملخص محاضرات القانون الدولي العام خداش حبیب

341/106ملخص محاضرات في القانون الدولي العام محي الدین محمد

3342/446ملحق لقانون االستمالك المنقح،ج  نخلة موریس

340/101ملحق القانون المدني قسیس انطوان

340/195أمركة القانون تریھ فرنسوا

341/545مأزق الطاقة و الحلول البدیلة ھویل دافید

330/95مأزق العولمة طاقة محمد

340/1544ملكیة االسرى العباجي بسام مجید  سلیمان

341/278ملف التعویضات المصریة من اسرائیل متولى رجب عبد المعم

342/462مموعة تنظیمیة في الوظیفة العمومیة و القضاء و الضبطیة عبود رشیدعبود

abus de biens sociaux346.07/408 medina annie

340/667ماذا عن مقاضاة شركات التأمین أمام القضاء الجزائي طوبیا بیار امیل

action internationale et sous- développement341/575 gapriel marty

340.9/34ماھیة الحكم القضائي األجنبي خالد ھشام

345/1069ماھیة القرائن القضائیة في االثبات الجنائي خلیفة محمود عبد العزیز
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341/227ماھیة العقد الدولي خالد ھشام

administrations et états342/291 Timsit Gérard

340/637مذكرات الدفاع في القضایا المدنیة الجوھري كمال عبد الواحد

342/134مذكرات في االموال العامة و االشغال العامة المعداوي محمدیوسف

346.07/130مذكرات في القانون التجاري ھالل محمد

345/450مذكرات في القانون الجزائي الخاص لحسین بن شیخ

340.9/63مذكرات في القانون الدولى الخاص الجزائري سلیمان علي علي

344/16مذكرات في الوظیفة العامة قاسم محمد أنس

345/166-القسم الخاص- مذكرات في شرح قانون العقوبات الجزائري بارش سلیمان

345/882مذكرات في قانون االجراءات الجزائیة سعد عبد العزیز

345/1088مذكرات في قانون االجراءات الجزائیة  الجزائري حزیط محمد

345/638مذكرات في قانون العقوبات اللبناني أبو عامر محمد زكي

340/305مذكرات و بحوث قانونیة العیاري محمد الصالح

250/09مذكرة في مصطلح علم الحدیث بن أبي بكر بشیر ضیف

340/203نماذج العقود و التصرفات القانونیة طلبة أنور

340/298نماذج دعاوى أبو عید الیاس

نماذج دعاوى المؤسسة التجاریة و التمثیل التجاري و المنافسة غیر 
1994المشروعة الجزء األول  

346.07/158 أبو عبید الیاس

346.07/320نماذج عقود و اتفاقات أبو عید الیاس

2342/508نمذجةالقرارات االداریة ، ج  علي علي حسین

341/193لبنان الحرب االھلیة و التدخالت الخارجیة قادري حسین

255/27مباحث في التشریع الجنائي االسالمي النبھان محمد فاروق

345/1104مبادئ محكمة النقض في االثبات الجنائي أحمد ابراھیم سید

340.9/73مبادئ محكمة النقض في الجنسیة و مركز األجانب سید أحمد ابراھیم

342/511مبادئ محكمة النقض في القرارات و العقود و المنازعات االداریة أحمد ابراھیم سید

342/201مبادئ أحكام القضاء االداري  اللبناني شیحا ابراھیم عبد العزیز

341/496مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة واالقلیمیة الفتالوي سھیل حسن

330/35مبادئ المالیة العامة دراز حامد عبد المجید

342/572مبادئ النظام الدستوري في الكویت حسن عبد الفتاح

342/377مبادئ االثبات في المنازعات االداریة بن شیخ أث ملویا لحسین

342/166مبادئ االدارة شریف علي

351/22مبادئ االدارة ھاثم ھیثم

  مصادر االموال العامة و 1مبادئ االدارة المالیة العامة و اقتصادیاتھا ،ج
استخداماتھا

342/408 مرار فیصل فخري

340/659مبادئ االجتھاد القضائي في االجراءات المدنیة حمدي باشا عمر

345/05مبادئ االجراءات  الجزائیة في التشریع الجزائري الشلقاني احمد شوقي

345/235مبادئ االجراءات الجنائیة  في القانون المصري عبید رؤوف

345/627مبادئ االجراءات الجنائیة  في جرائم الكمبیوتر و االنترنت حجازي عبد الفتاح بیومي
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330/47مبادئ االقتصاد ملوخیة أحمد فوزي

340/358مبادئ التأمین التجاري و االجتماعي عبد ربھ ابراھیم علي ابراھیم

340/42مبادئ الخصومة المدنیة راغب وجدي

345/909مبادئ الطب الشرعي عمارة محمد

340/924مبادئ القانون أبو السعود رمضان

340/523مبادئ القانون محمود ھمام محمد

340/21مبادئ القانون منصور محمد حسین

342/688مبادئ القانون الطماوى سلیمان محمد

340/700مبادئ القانون قاسم محمد حسن

- مصادر القانون - خصائص القانون وأنواعھ : مبادئ القانون : مبادئ القانون 
االشخاص المخاطبون بأحكامھ- الحقوق والواجبات التي ینظمھا 

340/108 العطار عبد الناصر توفیق

340/130دراسة خاصة بطلبة كلیة التجارة: مبادئ القانون  الصدى عبد المنعم فرج

340/36مبادئ القانون لرجال االعمال في المملكة العربیة السعودیة أبو العینین محمد ابراھیم

340/910مبادئ القانون المصري أبو السعود رمضان محمد

342/170مبادئ القانون االداري الطماوي سلیمان

342/214مبادئ القانون االداري عبد الوھاب محمد رفعت

المرافق - التنظیم االداري - ماھیة القانون االداري : مبادئ القانون االداري 
)دراسة مقارنة(العامة 

342/310 عمرو عدنان

342/421مبادئ القانون االداري الجزائري فؤاد صالح

342/135مبادئ القانون االداري الجزائري مزیاني فریدة

342/488مبادئ القانون االداري العام القیسي محي الدین

346.07/211مبادئ القانون التجاري الفقى محمد السید

346.07/134مبادئ القانون التجاري سید أحمد إبراھیم

346.07/519مبادئ القانون التجاري البقیرات عبد القادر

النظریة - المؤسسة التجاریة - التجارة و التاجر : مبادئ القانون التجاري 
العامة للشركات

346.07/262 بو ذیاب سلمان

346.07/232مبادئ القانون التجاري و البحري العریني محمد فرید

341.44/62مبادئ القانون البحري طھ مصطفي كمال

341/375مبادئ القانون الدولى العام سرحان عبد العزیز محمد

341/17مبادئ القانون الدولي العام بوسلطان محمد

341/333مبادئ القانون الدولي العام في السلم و الحرب ھندي احسان

342/74نشاط اإلدارة ووسائلھا: مبادئ القانون اإلداري  عدنان عمرو

342/45دراسة مقارنة: مبادئ القانون اإلداري  عالوي الجبوري ماھر صالح

345/560مبادئ القسم العام من التشریع العقابي عبید رؤوف

340/325مبادئ القضاء الشرعي في خمسین عاما الجندي أحمد نصر

340/139مبادئ القضاء في االحوال الشخصیة نصر الجندي أحمد

341/363مبادئ العالقات الدولیة توفیق سعد حقي

أعمال -القواعد األساسیة لإلثبات : -مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلداریة 
القانون العام التحاد -األدلة المقبولة أمام القاضي -تطبیقیة، إرشادات عملیة 

342/92 آث ملویا لحسین بن شیخ
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330/30مبادئ اإلقتصاد السیاسي دویدار محمد

342/124مبادئ الوظیفة العامة  تطبیقھا على التشریع الجزائري جعفر محمد أنس قاسم

345/937مبادئ قانون االجراءات الجنائیة رمضان عمر السعید

340/838مبادئ قانون التأمین منصور محمد حسین

345/563مبادئ قانون العقوبات بسیسو سعدي

351/44مبادئ علم االدارة العامة الطماوى سلیمان محمد

301/46مبادئ علم االجتماع نخبة من المتخصصین

345/56مبادئ علم االجرام محمد عوض

345/55مبادئ علم االجرام ھنداوي نور الدین

345/906مبادئ علم االجرام عبید رؤوف

345/739مبادئ علم االجرام و العقا ب أبو عامر محمد زكي

345/289مبادئ علم االجرام وعلم العقاب عبد الستار فوزیة

345/1116مبادئ علم العقاب الوریكات محمد عبد اهللا

2007330/24مبادئ علم اإلحصاء و تطبیقاتھا بإستخدام إكسیل  عبد ربھ إبراھیم على إبراھیم

344/86مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري بن صابر بن عزوز

342/21مبادئ في المراسالت اإلداریة مع نماذج تطبیقیة بوحمیدة عطاء اهللا

342/440مبادئ في التحریر االداري و القضائي عبد ربھ عبد الصمد

341/91مبادئ في العالقات العامة الحلبي حسن

342/386مبادئ و أحكام القانون االداري عبد الوھاب محمد رفعت

342/11مبادئ و أحكام القانون اإلداري محمد بدیر علي

340/268حكم الرفض- آثار محكمة النقض و قوتھا خكم النقض ھندي أحمد

340/785آثار االلتزام الشھاوي قدري عبد الفتاح

341/164أثار االستخالف الدولى الغنیمى محمد طلعت

340/701آثار الظروف الطارئة  و القوة القاھرة على االعمال القانونیة فودة عبد الحكم

375/72متاھج البحث العلمي التل سعید

340/760مبدأ المساواة أمام  القضاء و كفالة حق التقاضي عبد اهللا عبد الغني بسیوني

342/203مبدأ المساواة أمام االعباء العامة  كأساس للمسؤولیة االداریة غبریال وجدي ثابت

341/03مبدأ المساواة و حمایة حقوق اإلنسان في أحكام القرآن و مواد اإلعالن مساعدي عمار

342/477مبدأ المشروعیة في النظام االسالمي و االنظمة القانونیة المعاصرة محمد علي عبد الجلیل

340/962مبدأ المواجھة و دوره في التنفیذ الجبري خلیل احمد

250/27نیل االوطار بن على محمد

342/138مبدأ الدیمقراطیة االداریة و تطبیقاتھ في النظام االداري الزائري عمار عوابدي

342/416مبدأ الصالحیة في الوظائف العامة و ضمانات تطبیقھ سید محمد بدوي عبد العلیم

340.9/110مبدأ السیادة على الموارد و الثروات الطبیعیة في اطار االمم المتحدة العربي منور

345/125مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري بارش سلیمان

مبدأ الشورى في االسالم مع المقارنة بمبادئ الدیمقراطیات الغربیة و النظام 
الماركسي

257/06 الملیجي یعقوب محمد
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342/351مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة عوابدي عمار

345/726مبدأ تقید المحكمة طھ محمود أحمد

340/96مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد المال صالح عبد الجبار ناجي

341/129مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ادریس أبوكرا

340/376مبدأ وحدة الخصومة  و نطاقھ في قانون المرافعات حسن النیداني االنصاري

342/394مبدأتدرج فكرة السلطة الرئاسیة عوابدي عمار

345/867مبدا اللمشروعیة  في النظام االسالمي و االنظمة القانونیة المعاصرة علي عبد الجلیل محمد

342/624مبدا المشروعیة و ضوابط خضوع الدولة للقانون الجرف طعمیة

340/1078مبداالوسائل القانونیة المناسبة و المبادئ العامة للقانون قوسم حاج غوتي احمد

345/220ندب الخبراء  في المجالین  الجنائیو المدني ھرجة مصطفى مجدي

375/52أبجدیات المنھجیة في كتابة الرسائل الجامعیة غربي علي

345/1122نحو مسؤولیة موضوعیة  عن التبعات الطبیة بكوش أمال

345/362القسم العام : 1نحو قانون جنائي للصحافة ،ك سالم عمر

عناصر االئتمان محاولة - نحو قانون خاص باإلئتمان االئتمان بوجھ عام 
لتأصیل قانون لفكرة االئتمان دراسة تحلیلیة مقارنة

346.07/183 سعد نبیل ابراھیم

345/453أثر  براءة المتھم في  اثبات  جریمة البالغ الكاذب جابر حسین عبد السالم

345/414أثر  تعدد الجرائم في العقاب الشواربي عبد الحمید

346.07/202فى المھن الحرة)GATS(أثر االتفاقیة العامة للتجارة فى الخدمات  دویدار ھانى

340/143أثر انخفاض قیمة العملة على االلتزامات المدنیة عید ادوار

342/71أثر التشریع الجبائي على مردودیة المؤسسة و ھیكلھا المالي مامش یوسف

254/67أثر الزنى في االحوال الشخصیة یونس أمین حسین

330/82أثر السیاسات االقتصادیة في أداء المصارف التجاریة فھد نصر حمود مزنان

340/1508أثر الشفعة في العقار و المنقول االكشة جمال مھدي محمود

346.07/68أثر اتفاقیة التریبس على الصناعة الدوائیة عبد الرحمن عبد الرحیم عنتر

342/651أثر تغییر الظروف في القرار االداري  و الطعن فیھ عطیة محمود حمدي عباس

346.07/153أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة غنام شریف محمد

340/679أثر حضور المدعى علیھ في انعقاد الخصومة القضائیة التحیوي محمود السید

344/18أثر عوارض الطریق  على الحمایة القانونیة للعامل أبو عمرو مصطفى أحمد

344/83نشأة عالقة العمل الفردیة  في التشریع الجزائري و المقارن بن صابر بن عزوز

340/34نطاق االدعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي المجالي نظام توفیق

000/33نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة دویدار ھانى محمد

344/22نطاق تطبیق قانوني العمل و طوارئ العمل كیرللس جان

340/831نطاق سلطة القاضي في اصدار االمر القضائي التحیوي محمود السید عمر

344/87نزاعات العمل في ظل التحوالت السوسیو اقتصادیة في الجزائر حامد خالد

051/21نشرة المحامي منظمة المحامین لناحیة سطیف

342/06نصوص القانون الدستوري الجزائري

345/1062نقل  و زراعة االعضاء عبد الغني ایھاب مصطفى

340/1084نقل الملكیة العقاریة عمر حمدي باشا
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345/586نقل االعضاء البشریة بین االحیاء سرور طارق

255/13نقل و زرع االعضاء البشریة سطحي سعاد

نقض االحكام الجنائیة و اآلثار المترتبة علیھا في الفقھ االسالمي و القانون 
الجنائي

345/427 مرسي محمود ابراھیم

351/26نظم المعلومات االداریة صالح منذر

جرائم االعتداء على الشرف و -جرائم االجھاض  : 3نظم القسم الخاص ،ج
جرائم االعتداء على المصلحة العامة-االعتبار 

345/1016 ثروت جالل

257/02نظام  الحكم في االسالم بغالة عبد السالم

340/426نظام الملكیة الجمال مصطفى

345/631نظام المحلفین في التشریع الجنائي المقارن عبد الحلیم محمد ابو شادي

344/74نظام المعاشات و االدخار للعاملین المدنیین بالدولة مرعى محمد عبد المجید

345/32نظام االثبات في الموااد الجنائیة  في القانون الوضعي الجزائري مروان محمد

253/111نظام االرث و الوصایا و االوقاف في الفقھ االسالمي حسین أحمد فراج

257/33نظام االسالم  االقتصاد المبارك محمد

342/537نظام االزدواج البرلماني و تطبیقاتھ بقالم مراد

254/53نظام االسرة في االسالم الخطیب محمد عدنان

346.07/204نظام االفالس في القانون التجارى الجزائرى محرز أحمد

340/839نظام االوامر على العرائض و القضاء الوقتي التحیوي محمود السیدعمر

340/1195نظام التأمین االسالمي جعفر عبد القادر

342/57نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر بوكرا إدریس

346.07/476نظام التسویة القضائیة  في القانون التجاري الجزائري حمزة وھاب

340/812نظام التعویض عن االضرار الجسمانیة و المادیة الناتجة عن حوادث المرور دالندة یوسف

340/1383نظام الحالة المدنیة في الجزائر سعد عبد  العزیز

342/185نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة عبد العال صبري جلبي أحمد

دراسة مقارنة بین النظام اإلداري : نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة 
الوضعي و اإلسالمي

342/455 عبد العال صبري جلبي أحمد

257/28نظام الحكم في االسالم موسى محمد یوسف

257/24نظام الحكم في الشریعة و التاریخ االسالمي القاسمي ظافر

253/96نظام الشھر العقاري في الشریعة االسالمیة الزریقي جمعة محمود

257/05نظام الشورى في االسالم الخالدي محمود

253/98نظام القضاء في االسالم الغرایبة محمد حمد

نظام قاضي التحضیر في القانون الفرنسي و نظام النیابة المدنیة المقترح 
العمل بھ في مصر

340/689 عمر نبیل اسماعیل

340/937أتعاب المحامي غنطوس انطوان

340/1194متعة الطالق بالتعویض عن الطالق التعسفي في الفقھ و القانون جانم جمیل فخري

علي سلیمان علي                 340/10نظرات قانونیة مختلفة

340/571نظرات في صحة العقد و بطالنھ في القانون المدني و الفقھ االسالمي جعفور محمد سعید

340/1509نظرة في حقوق المؤلف  و التكنولوجیة الحدیثة أحمد ابراھیم سید

340/423نظرة في قانون التنفیذ
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342/70نظریات المنظمة الھاشمي لوكیا

345/28نظریات االثبات في الفقھ الجنائي االسالمي بھنسي احمد فتحي

345/791نظریات علم الجریمة الوریكات عاید عواد

255/24نظریات في الفقھ الجنائي االسالمي بھنسي احمد فتحي

150/02)بغاء - كحول- إدمان (نظریات في جناح األحداث  الیاس برامیلي صونیا

253/22نظریة موجبات االحكام وورود الحكم القضائي بھا البریشي اسماعیل محمد حسین

340/515نظریة النیابة في الشریعة و القانون حمد أحمد

342/307نظریة المرفق العام في القانون  المقارن عیسى ریاض

342/113تحلیلیة و مقارنة- دراسة تأصیلیة : نظریة المسؤولیة االداریة  عوابدي عمار

342/490نظریة المصلحة في دعوى االلغاء مخلص محمد عبد السالم

345/555نظریة المصادرة في القانون الجنائي المقارن حسن علي فاضل

 1999 لسنة 17وفقا تقانون التجارة رقم : نظریة األعمال التجاریة و التاجر 
التشریع- القصاء - الفقھ 

346.07/106 الشواربي عبد الحمید

340/1219االلتزامات و العقود: نظریة الموجبات  مجموعة مؤلفین

255/11نظریة االثبات في الفقھ الجنائي االسالمي بھنسي أحمد فتحي

340/1444نظریة االتزام قري غنیة

251/07نظریة االجتھاد في الشریعة االسالمیة الزروي أحمد ابراھیم عباس

340/1557نظریة الذمة المالیة الفتالوي منصور حاتم

340/1009نظریة التأمین أحمد أحمد محمد لطفي

253/91نظریة الباعث في الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي حمودي حلیمة أیت

345/861نظریة التجریم في القانون الجنائي بھنام رمسیس

340/155نظریة البطالن في قانون المرافعات والى فتحي

340/1124نظریة التعدي كأساس للمسؤولیة المدنیة الحدیثة محمد أحمد محمد عطیة

340/50نظریة التعسف في استعمال الحق الدریني فتحي

342/160نظریة التعسف في استعمال السلطة الطماوي سلیمان محمد

340/639نظریة التعویض عن الضرر المعنوي سعید مقدم

345/332نظریة الجریمة المتعدیة القصد ثروت جالل

255/03نظریة الحق مدكور محمد سالم

340/860نظریة الحق منصور محمد حسین

253/110نظریة الدعوى بین الشریعة االسالمیة یاسین محمد نعیم

340/989نظریة الدعوى و االثبات في الفقھ االسالمي واصل نصر فرید

نظریة الدفع الموضوعي في الفقھ االسالمي و القانون  و تطبیقاتھا في القضاء 
الشرعي

340/869 بني بكر قاسم محمد

345/674نظریة الدفوع أمام القضاء الجنائي الشریف حامد

253/140نظریة الرجوع في العقود و التصرفات  في الفقھ االسالمي تفاحة فتح اهللا اكثم

342/206نظریة الضبط االداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة االسالمیة بسیوني عبد الرؤوف ھاشم

251/29نظریة الضرورة الشرعیة الزحیلي وھبة

340/118نظریة الصوریة في القانون المدني عبد اهللا سامي
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340/26نظریة القانون منصور محمد حسین

342/371نظریة القرارات االداریة  بین علم االدارة العامة و القانون االداري عوابدي عمار

345/327جرائم االعتداء على االشخاص : 1نظریة القسم الخاص ،ج  ثروت جالل

345/901نظریة الغلط في القانون الروماني الحفناوي عبد المجید محمد

340/1085نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقھ االسالمي ابراھیم سلیم محمد محي الدین

342/506نظریة الظروف الطارئة في العقود االداریة و الشریعة االسالمیة علي سعید السید

340/942نظریة العقد السنھوري عبد الرزاق أحمد

340/211نظریة العقد الموقوف في القانون المدني شوشاري صالح الدین محمد

342/338نظریة العقد االداري  في القانون المقارن و الجزائري عیسى ریاض

340/499نظریة العقد في الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي الصده عبد المنعم فرج

340/695نظریة العقد في قوانین البالد العربیة الصدة عبد المنعم فرج

253/134نظریة العقد و الخیارات في الفقھ االسالمي المقارن الجروشي سلیمان

254/19نظریة الوالیة في الزواج في الفقھ اإلسالمي و القوانین العربیة بن حواء األكحل

340/57نظریة الوضع الظاھر في قانون المرافعات عبد الرحمان محمد سعید

340/425نظریة بطالن التصرف القانوني الشرقاوى جمیل

340/133نظریة بطالن العقد في الفقھ االسالمي حسنین محمد

340/828نظریة عیوب االرادة  في القانون المدني الجزائري و الفقھ االسالمي جعفور محمد سعید

340/1245نظریة فسخ  العقود في الفقھ االسالمي نعیم أسمادي محمد

340/48نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن بلعیور عبد الكریم

340/72نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتھما في القوانین الجزائریة منصور اسحاق ابراھیم

342/496نظریةالمرفق العام  في القانون الجزائري بین المفھومین التقلیدي و االشتراكي عبد الحمید محمد فاروق

342/382نفاذ القرارات االداریة السناري محمد عبد العال

340/411نفاذ و انحالل البیع طلبة أنور

254/31نفقة المتعة بین الشریعة و القانون یھنسي أحمد فتحي

254/04.دراسة مقارنة: نفقة الزوجة في الشریعة اإلسالمیة  قادر محمدخضر

342/380نھایة القرار االداري عن طریق القضاء عبد الحمید حسني درویش

342/556نھایة حرب التحریر  اتفاقیات افیان بن یوسف بن خدة

351/27أخالقیات الخدمة العامة القریوتي محمد قاسم

341/372أخالقیات الوظیفة العامة الشیخلي عبد القادر

340/1534أخالقیات و أصول مھنة المحاماة ھشام قاضي

345/11أدلة مسرح الجریمة الشھاوي قدري عبد الفتاح

345/415أدلة االثبات سلیمان عبد الفتاح

340/121أدلة االثبات في القانون المدني الجزائري و الفقھ االسالمي یحي بكوش

340/757مجلة االحكام العدلیة

251/32أدلة التشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینھا بدران بدران أبو العینین

051/01مجلة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة جامعة باتنة

051/47علوم الشریعة و القانون: مجلة دراسات  عمادة البحث العلمي جامعة األردنیة
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342/589مجلس الدولة حسن عبد الفتاح

340/722مجلس العقد  في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي الشافعي جابر عبد الھادي سالم

340/488مجمع النصوص التي تحكم جھاز القضاء عمر حمدي باشا

345/713مدلول الحكم الجنائي من حیث  الصحة و القوة سالم محمد عبد المنعم

مجموعة أعمال الملتقى الدولي النظام الدولي الجدید و مصالح دول العالم 
الثالث

341/143 وزارة التعلیم

340/193مجموعة المبادئ القانونیة محمود قرة فتیحة

340/151مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة النقض طلبة أنور

341/295مجموعة الوثائق السیاسیة البراوى راشد

340/629مجموعة اجتھادات  الدعاوى المالیة بصیبص جان

345/871مجموعة اجتھادات الھیئة االتھامیة الریاشى رالف

330/78مجاالت العمل االجتماعي و تطبیقاتھ الغرایبة فیصل

340/987أداة النزول المسقط للحق سلیم عصام أنور

340/543مخاصمة القضاة شالال نزیھ نعیم

340/994مخاصمة القضاة صعب محمد مرعي

375/24محاضرات في منھجیة البحث اإلجتماعي عصار خیر اهللا

340/843محاضرات في نظریة الحریات العامة ملحم حسن

340/135محاضرات في نظریة الدعوى جریج خلیل

342/38محاضرات في المؤسسات االداریة محیو أحمد

340.9/112محاضرات في المنظمات الدولیة و االقلیمیة المجذوب محمد

375/05محاضرات في المنھج و البحث العلمي بلقاسم سالطنیة

340/928محاضرات في الملكیة االدبیة و الفنیة عكاشة محي الدین

342/548محاضرات في النظم السیاسیة المقارنة عواد تیسیر

250/24محاضرات في المدخل لعلم الفقھ الصابوني عبد الرحمان

253/59محاضرات في المواریث و التركات و الوصایا نجم محمد مبحي

342/238محاضرات في االموال العامة الجوھري عبد العزیز السید

344/52محاضرات في التشریعات االجتماعیة قسبي انطوان

346.07/350محاضرات في الحقوق التجاریة البحریة رضا على

340/517محاضرات في الحقوق الجزائیة الخاصة بسیسو سعدي

375/33محاضرات في القانون المقارن و في طرق البحث جدیدي معراج

346.07/120محاضرات في القانون التجاري عرب صبحي

341.44/44محاضرات في القانون البحري الجزائري الغنیمي حمدي

345/1026محاضرات في القانون الجنائي العام خلفي عبد الرحمان

340.9/61محاضرات في القانون الدولي الخاص محجوب أحمد

341/61محاضرات في القانون الدولى العام المجذوب محمد

341/12محاضرات في القانون الدولي العام بن عامر تونسي

341/97محاضرات في القانون الدولي العام أحمد حمدي صالح الدین

341/85محاضرات في القانون الدولي العام اسكندري أحمد
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المنازعات الدولیة - المسؤولیة الدولیة : محاضرات في القانون الدولي العام 
الحمایة الدولیة لحقوق االنسان

341/113 صدوق عمر

340.5/17محاضرات في القانون الروماني الرمانیني عبد السالم

250/36محاضرات في الفقھ المقارن البوطي محمد سعید رمضان

253/46محاضرات في الوقف ابو زھره محمد

345/113محاضرات في اصول المحاكمات الجزائیة صالح نائل  عبد الرحمن

250/02محاضرات في تاریخ التشریع االسالمي حسین محمد مقبول

340.5/34محاضرات في تاریخ القانون الترمانیني عبد السالم

345/1013محاضرات في تسلیم المجرمین الفاضل محمد

345/33محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري بارش سلیمان

340/1372محاضرات في قانون االسرة نجم محمدصبحي

340/489محاضرات في قانون التأمین الجزائري جدیدي معراج

345/210-القسم العام - محاضرات في قانون العقوبات  قورة عادل

345/1165محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائیة خلفي عبد الرحمن

254/46محاضرات فى عقد الزواج و أثاره ابو زھرة محمد

340/170محاضرات في فلسفة القانون أبو النجا ابراھیم

340/677محاكمات مدنیة حنا بدوي

345/401محاكمة االحداث الجانحین الصاحي محمد محمد سعید

AIDES ET MESURES DE SAUVEGARDE EN DROIT 
INTERNATIONAL ECONOMIQUE

346.07/539

250/21مختار الصاح البغا مصطفى دیب

345/512مدى مشروعیة استخدام األجنة البشریة في اجراءات تجارب البحث العلمي الجمل ایمن مصطفى

340/687مدى المسؤولیة المدنیة عن االخالل بااللتزام بالسر المھني أو الوظیفي حبیب عادل جبرى محمد

340/573مدى الزام الغیر بما لم یلتزم الدیب محمود عبد الرحیم

341/169مدى اختصاص القاضي االداري بتفسیر المعاھدات الدولیة عبد الباسط محمد فؤاد

345/1063مدى جواز اكراه المتھم  لحملھ على االعتراف محمود عبد النبي محمد

340/219مدى سلطة المحكمة المدنیة  في تعدیل نطاق الدعوى النداوي آدم وھیب

345/761مدى إعمال قواعد المسؤولیة الجنائیة في مجال المسؤولیة التأدیبیة عطا اهللا شیماء عبد الغني

250/08مدخل  الى دراسة الشریعة االسالمیة بویزري سعید

340/473مدخل للقانون بونشیر میشال

342/689مدخل للقانون الدستوري و النظام السیاسي الجزائري صدوق عمر

340/440مدخل للعلوم القانونیة سي علي أحمد

340/367مدخل للعلوم القانونیة الجیاللي عجة

340/1022مدخل لدراسة القانون و تطبیق الشریعة االسالمیة العطار عبد الناصر توفیق

340/522مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري معراج جدیدي

330/64مدخل لعلم اإلقتصاد بن حمود سكینة

257/14مدخل النظم  االسالمیة وصفى مصطفى كمال

340/885مدخل المحامي المتدرج شافي نادر عبد العزیز
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340/1590مدخل الى نقد الحقوق حداد سلیم

375/07مدخل الى المنھجیة و فلسفة القانون إدریس فاضلي

375/60مدخل الى البحث في العلوم التربویة و االجتماعیة الكیالني عبد اهللا زید

340.9/90مدخل الى الجنسیة و مركز األجانب السید الحداد حفیظة

340/434مدخل الى الحریات العامة  و حقوق االنسان خضر خضر

340/389مدخل الى العلوم القانونیة الوجیز في نظریة القانون جعفور محمد سعید

255/15مدخل الى الفقھ  الجنائي االسالمي بھنسي أحمد فتحي

341/115مدخل الى تاریخ العالقات الدولیة رینوثان بییر

340/665مدخل الى حق الملكیة و الحقوق العینیة في القانونین المصري و اللبناني عطا اهللا برھام محمد

341/406مدخل الى علم السیاسة یونس جورج

341/317مدخل الى علم العالقات الدولیة بدوي محمد طھ

341/138مدخل الى علم العالقات الدولیة في عالم متغیر مھنا محمد نصر

342/10مدخل القانون اإلداري عشي عالء الدین

255/19مدخل الفقھ الجنائي االسالمي بھنسي احمد فتحي

341/168مدخل في القانون الدولي لحقوق االنسان سعد اهللا عمر

341/15مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان سعد اهللا عمر

301/01مدخل في علم اإلجتماع شروخ صالح الدین

342/27مدخل إلى الحریات و حقوق اإلنسان بن خرف اهللا الطاھر

330/02مدخل إلى اإلقتصاد السیاسي بن أشنھو عبد اللطیف

253/78میراث المرأة في الشریعة االسالمیة و القوانین المقارنة الحیالي قیس عبد الوھاب

340/1117میزات المؤسسة ذات الشخص الواحد و ذات المسؤولیة المحدودة منزلة لیلى بلحاسل

346.07/491أحكم عقود التجارة االلكترونیة برھم نضال سلیم

345/815محكمة الجنایات فودة عبد الحكم

342/505أحكام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي یسري أحمد

250/44أحكام النساء بن الجوزي أبي الفرج

340/321أحكام النقض الواجبة التطبیق في العالقة بین المؤجر و المستأجر عابدین محمد أحمد

340/554أحكام النقض في قانون االجراءات الجنائیة في مائة عام مركز االبحاث و الدراسات القانونیة

253/03أحكام المیراث في قانون األسرة الجزائري عطاء اهللا فشار

253/26أحكام المیراث و الوصیة و حق االنتقال في الفقھ االسالمي المقارن و القانون الزلمي مصطفى ابراھیم

2005342/559-2004-2003أحكام المحكمة الدستوریة العلیا  لعام  شتات أسامة أحمد

340/1618أحكام األحوال الشخصیة للمسلمین إمام محمد كمال الدین

345/773أحكام المسؤلیة عن الجرائم الطبیة فرج أمیر

345/595أحكام المصادرة في القانون الجنائي الزعبي علي احمد

254/06دراسة مقارنة- الزواج والطالق بین الحنفیة والشافعیة: أحكام األسرة  البامري إسماعیل أبا بكر علي

أحكام األسرة في االسالم دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب النیة و المذھب 
الجعفري و القانون

254/15 شلبي محمد مصطفى

253/14أحكام المعامالت المالیة في الفقھ االسالمي الغریاني الصادق عبد الرحمن

253/34أحكام المعامالت الشرعیة الخفیف علي
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340/1474أحكام المفقود عبد اهللا ھادي محمد

253/44أحكام المفقود في الشریعة االسالمیة عبد الغفار جمال عبد الوھاب

253/17أحكام المواریث خلیفة محمد طھ أبو العال

253/42أحكام المواریث الشافعى أحمد محمود

340/449أحكام المواریث العربي بلحاج

253/23أحكام المواریث في التشریع االسالمي و قانون االسرة الجزائري العربي بلحاج

253/33أحكام المواریث في الفقھ و القانون حسین أحمد فراج

253/13أحكام المواریث و الوصایا و الوقف في الشریعة االسالمیة الشافعى أحمد محمود

340/705أحكام االلتزام منصور محمد حسین

340/861أحكام االلتزام أبو السعود رمضان

340/684أحكام االلتزام الجمال مصطفى

340/556أحكام االلتزام الفار عبد القادر

340/896أثار الحق في القانون المدني: أحكام االلتزام  الكسواني عامر محمود

دراسة مقارنة في القانونین : أحكام االلتزام الموجز في النظریة العامة لاللتزام 
المصري و اللبناني

340/503 سلطان أنور

254/26أحكام االحوال الشخصیة لغیر المسلمین فرج توفیق حسین

250/14أحكام االعتكاف في الفقھ االسالمى الفقى حامد عبده

340/146أحكام االفالس و الصلح االحتیاطي أو الواقي صفا ایلي

340/1476أحكام التأمین الدیب محمود عبد الرحیم

340/1490أحكام التأمین أبو عرابي غازي خالد

253/09أحكام التمویل و االستثمار  ببیع السلم فى الفقھ االسالمى عبد اهللا حسن صالح الصغیر

345/342أحكام التجریم و العقاب في قانون تنظیم االتصاالت طنطاوي ابراھیم حامد

أحكام التركات  و قواعد الفرائض و المواریث  في التشریع االسالمي و قانون 
االسرة الجزائري

340/520 عبد العزیز عزة

253/37أحكام التركات في ضوء الفقھ و القضاء الشواربي عبد الحمید

253/95أحكام التركات و المواریث أبو زھرة محمد

253/67أحكام التركات و المواریث في الشریعة االسالمیة بدران بدران العینین

342/163أحكام التصرف في أمالك الدولة العامة والخاصة عثمان أسامة

255/20أحكام الحدود في الشریعة االسالمیة محمود فؤاد جاد اهللا

254/34أحكام الخطبة في الفقھ االسالمي الرجوب نایف محمود

345/715أحكام الدفوع في االستجواب و االعتراف ھرجة مصطفى مجدي

253/43أحكام الرجعة في الفقھ االسالمى الفقى حامد عبده

340/604أحكام الضمان االجتماعي حمدان حسین عبد اللطیف

345/573أحكام الشیك المصري محمد محمود

253/73أحكام الشریعة بین الشریعة و القانون الشرنباصي رمضان علي السید

346.07/180)شركات األشخاص (أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري  فضیل نادیة

255/33أحكام الشفاعة حماشا خلدون محمد عقلة

253/135أحكام الشفعة و القسمة في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید
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340/708أحكام الشھر العقاري حمدان حسین عبد اللطیف

340/851أحكام الكسب غیر المشروع و التربح في ضوء الفقھ والقضاء عبد الجلیل یسریة

342/474القسم الخاص: أحكام القانون االداري  أبو یونس محمد باھي

342/471القسم العام: أحكام القانون االداري  أبو یونس محمد باھي

أحكام القانون الدولي لقاع البحار و المحیطات و باطن أرضھا خارج حدود 
الوالیة الوطنیة

341/368 الدغمة ابراھیم محمد

أحكام القانون الدولى المتعلقة بمكافحة الجریمة ذات الطبیعة الدولیة دراسة في 
القانون الدولى االجتماعى

341/234 الصاوى محمد منصور

341/340أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخذرات الصاوي محمد منصور

340/821أحكام العربون بین الشریعة و القانون النشار جمال خلیل

250/29أحكام العقیقة في الفقھ االسالمي قاسم على محمد على

342/579أحكام الفقھ الدستوري الجزائري المجلس الدستوري

253/63أحكام الوصایا و االوقاف شلبي محمد مصطفى

253/66أحكام الوصایا و االوقاف في الشریعة االسالمیة حسین أحمد فراج

340/1031أحكام الوضع الظاھر في عقود المعاوضات المالیة حلیبة سالمة عبد الفتاح

253/04أحكام الوصیة و المیراث و الوقف في الشریعة اإلسالمیة شعبان زكي الدین

253/58أحكام الوقف یكن زھدي

250/51أحكام الوقف القضاة منذر عبد الكریم

340/781أحكام الوقف الجزائي للخصومة المدنیة التحیوي محمود السید عمر

345/795أحكام جریمة الزنا الدسوقي عزت مصطفى

340/806أحكام دعاوى حمایة الحیازة فودة عبد الحكم

346.07/490أحكام رأس المال في الشركات الصوري كفاح عبد القادر

340/54أحكام ضمان العاریة ابراھیم سلیم محمد محي الدین

346.07/296أحكام قانون اإلیجار منصور محمد حسین

340/269أحكام عقد المقاولة قرة فتیحة

340/477أحكام عقد الوكالة رمضان بو عبد اهللا

346.07/124أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري و المقارن الشھاوي قدرى عبد الفتاح

340/524أحكام و آثار الزوجیة سمارة محمد

254/39أحكام و أثار الزوجیة شرح ماالن لقانون االحوال الشخصیة سمارة محمد

342/425میعاد دفع  دعوى االلغاء صادق سمیر

345/47لدفوع  في جرائم المخدرات في ضوء القضاء و الفقھ محمد عزت منصور

345/473أجھزة العدالة الجنائیة و حقوق ضحایا الجریمة الفقي أحمد عبد اللطیف

340/323أجھزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري سعد عبد العزیز

340/309مدونة النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بقطاع السیاحة دیدان مولود

340/1570مدونة المعاشات و التقلعد دیدان مولود

340/492مدونة التنظیم القضائي  و االجراءات المدنیة و االداریة دیدان مولود

مدونة الجنسیة ، الحالة المدنیة ، وثائق السفر ، دخول األجانب للجزائر و 
إقامتھم بھا و تنقلھم فیھا

340.9/02

340/642مدونة القانون المدني عبد التواب معوض
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344/02مدونة العمل

1340/1204مدونة الفقھ والقضاء في المرافعات ،ج ابو الوفا أحمد

342/04مدونة الوظیفة العمومیة و الوظائف العلیا

340/1488أراضي العرش في القانون الجزائري حاجي نعیمة

مرافعات االحوال الشخصیة  للوالیة على النفس  في ضوء الفقھ و أحكام 
النقض

340/510 البنا كمال صالح

253/81مرافعات االحوال الشخصیة للوالیة على النفس فى ضوء الفقھ و أحكام النقص البنا كمال صالح

340/1188مرض الموت و أثره على عقد البیع عبد الدایم حسني محمود

340/583مرشد المتعامل مع القضاء وزارة العدل

341/477أركان االتفاق على التحكیم و شروط صحتھ التحیوى محمود السید عمر

341/209مركز الطفل في القانون الدولي العام زیدان فاطمة شحاتة أحمد

340.9/100مركز القانون االجنبي امام القضاء الوطني على صادق ھشام

دراسة حول : مركز القواعد عبر الدولیة أمام التحكیم اإلقتصادي الدولي 
ماھیة وتطبیق األعراف التجاریة الدولیة وسوابق التحكیم في إطار واقع 

...التحكیم االقتص

346.07/246 إبراھیم نادر محمد

301/13أزمة الفكر الحدیث و مبررات الحل االسالمي مدني عباسي

345/1169أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن مجحوده أحمد

345/1006مسؤلیة المتبوع باعتباره حارسا عبد الرحمن أحمد شوقي محمد

345/667مسؤلیة الطب الشرعي شعبان خالد محمد

340/823مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط حسن سوزان علي

340/394مسؤولیة مھندسي و مقاولي البناء و المنشآت الثابتة االخرى سرور محمد شكري

340/84مسؤولیة الممتنع المدنیة و الجنائیة في المجتمع األشتراكي الخلیلي حبیب ابراھیم

340/329مسؤولیة المنتج  عن االضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطیرة سرور محمد شكري

346.07/311مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة و االتفاقیات الدولیة العزاوي سالم محمد ردیعان

341.44/05مسؤولیة الناقل البحري جبر كوماني لطیف

345/893مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسا عبد الرحمان أحمد شوقي محمد

340/742مسؤولیة المتبوع عن اعمال التابع قي القانون المدني اللبناني و االردني عجاج طالل

340/1536مسؤولیة المحامي  فقھا و قضاء أحمد ابراھیم سید

340/1461مسؤولیة المحامي عن أخطائھ المھنیة سوادي عبد الباقي محمود

345/260مسؤولیة المصرف الجنائیة عن االموال غیر النظیفة  ظاھرة غسیل االموال عبد المنعم سلیمان

340/745مسؤولیة المعلم المدنیة الساعدي جلیل حسن بشات

342/215مسؤولیة الموظفین و مسؤولیة الدولة في القانون المقارن المھتار طالل عامر

342/159مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة فریة حسین

345/1092مسؤولیة الدولة في حمایة رعایاھا في زمن الحرب یاسین سامي

342/550مسؤولیة السلطة العامة نخلة موریس

مسؤولیة الطبیب و الجراح و أسباب االعفاء منھا في القانون المدني و الفقھ 
االسالمي

340/1547 سویلم محمد محمد

340/558مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ المھنیة الحسیني عباس علي محمد

345/515مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة السعدي عباس ھاشم
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301/27أسالیب التنشئة االجتماعیة األسریة و دوافع اإلنجاز الدراسیة الزلیتني محمد فتحي فرج

375/46أسالیب البحث العلمي الخیاط ماجد محمد

375/61أسالیب البحث العلمي علیان ربحي مصطفى

375/39طرقھ االحصائیة-أدواتھ -أسالیب البحث العلمي  مفاھیمھ  عطوي جودت عزت

375/43أسالیب البحث العلمي في العلوم االنسانیة و االجتماعیة المغربي كامل محمد

345/448أسالیب ارتكاب الجرائم و طرق البحث فیھا أبو الروس أحمد

341/263أسالیب و تقنیات إبرام العقود الدولیة مسعود محمودي

341/391مصادر  القانون الدولي العام الحسني زھیر

340/341مصادر االلتزام العدوي جالل علي

340/1140مصادر االلتزام أبو السعود رمضان

340/97مصادر االلتزام سلطان أنور

340/1171مصادر االلتزام الصدة عبد المنعم فرج

340/1079مصادر االلتزام ملكاوي بشار

340/1097مصادر االلتزام الفار عبد القادر

340/647مصادر االلتزام في القانون المصري و اللبناني أبو السعود رمضان

340/386مصادر الحق في الفقھ االسالمي السنھوري عبد الرزاق أحمد

250/45مصادر الحق في الفقھ االسالمي دراسة مقارنة بالفقھ الغربي السنھوري عبد الرزاق

340/547مصادر الحو الشخصیة السرحان عدنان ابراھیم

341/11المعاھدات ، العرف: مصادر القانون الدولي  زغوم كمال

341/192مصادر القانون الدولى العام الدقاق محمد السعید

340/1519مصادر اتاللتزام  الفعل الضار ملكاوي بشار

340/822مصادر وأحكام االلتزام الجمال مصطفى

340/925مصار االلتزام أبو السعود رمضان

341/147أساس المسؤلیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر تونسي بن عامر

375/34أساسیات المنھج العلمي في البحث

330/61أساسیات المحاسبة المالیة عبد اللطیف ناصر نور الدین

342/486أساسیات االدارة والتنظیم عبد الرحیم محمد عبده

أساسیات التحكیم التجاري الدولي و القوانین و االتفاقیات المنظمة للتحكیم 
عربیا و عالمیا

346.07/377 شھاب محمد

330/83أساسیات التسعیر في التسویق المعاصر عبیدات محمد ابراھیم

301/51أساسیات الدفاع االجتماعي في الخدمة االجتماعیة عبد اللطیف رشاد أحمد

340/174أساسیات القانون قاسم محمد حسن

346.07/277أساسیات القانون التجاري العریني محمد فرید

- التجار - األعمال التجاریة ) دراسة مقارنة(أساسیات القانون التجاري 
الملكیة الصناعیة- المؤسسة التجاریة 

346.07/289 طھ مصطفى كمال

345/1070أساسیات علم النفس الجنائي  ونظریاتھ الداھري صالح حسن

345/618أساسیات علم االجرام و العقاب الشاذلي فتوح عبد اهللا

351/54أساسیات إدارة الجودة الشاملة أبو النصر مدحت
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مشاكل الطلب على الصادرات الصناعیة المصریة في ضوء المتغیرات 
الدولیة و المحلیة المستجدة

346.07/161 عبد الرحمن زیدان قاسم آمال

253/68مسائل  تطبیقیة في المیراث و الوصیة دكار أحمد

254/41مسائل االحوال الشخصیة امام محمدكمال الدین

مسائل االحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث و الوصیة و الوقف في الفقھ و 
القانون و القضاء

253/94 حسین أتحمد فراج

340/518مضمون االلتزام العقدي محمد عبد الرحمان أحمد شوقي

340/1504مضمون التزام الوكیل  بتنفیذ الوكالة قاسم محمد حسن

345/389أسباب النقض أمام محكمة التمیز العسكریة نصار أمین

250/35أسباب اختالف الخفیف علي

340/500أسباب جنوح االحداث غباري محمد سالمة محمد

340/345أسباب صحیفة االستئناف فودة عبد الحكم

345/779أضواء على نقل و زراعة االعضاء بیومي علي محمد

345/544أشخاص المالحة البحریة حمدي كمال

340/1107مشروعیة التأمین و أنواعھ و مسؤولیتھ عن الدیة باعتباره عاقلة حسین محمد احمد شحاتھ

345/1027مشروعیة الصوت و الصورة  في االثبات الجنائي الخرشة محمد أمین

345/845مشروعیة القانون و القضاء العكسري صدقي عبد الرحیم

342/428أسس االدارة المحلیة و تطبیقھا على نظام البلدیة و الوالیة في الجزائر شیھوب مسعود

342/301أسس التنظیم االداري  و االدارة المحلیة جعفر أنس قاسم

375/04أسس البحث العلمي بلقاسم سالطنیة

375/16أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة ابراھیم مروان عبد المجید

346.07/55أسس الثقافة القانونیة للتجاریین سلیم عصام أنور

340/603أسس الثقافة القانونیة في نظریات القانون و الحق و العقد سلیم عصام أنور

375/51أسس بناء المناھج التربویة الخوالدة محمد محمود

341/32أسس حقوق اإلنسان في التشریع الدیني و الدولي الخطیب سعدى محمد

340/1548مشكالت المرحلة السابقة  على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري العربي بلحاج

341/07مشكالت التنمیة و البیئة و العالقات الدولیة مقري عبد الرزاق

340/1119مشكالت الطبیعة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي الخامرى روزا جعفر محمد

345/410مشكالت القتل و االیذاء الخطأ الدھبي ادوار غالي

340.9/86مشكالت حضانة األطفال في زواج األجانب جمال الدین صالح الدین

345/724مشكلة المخذرات و االدمان أبو الروس أحمد

341/283مشكلة الموصل حسین فاضل

301/14مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري مسعوره كال

340/1006مشكلة عدم تحدید الثمن في بعض العقود طویلة المدة ماھد اسامة ابو الحسن

340/633مسقطات الشفعة أبو السعود رمضان

301/48أطفال الشوارع موسى أحمد محمد

301/57أطفال الشوارع عالم ناصر

340/405أصول ممارسة مھنة المحاماة وفقا للقانون الجزائري دالندة یوسف
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345/224أصول النقض الجنائي و تسبیب االحكام الجندي مجدي

340/178أصول المحاكمات المدنیة أبو عید الیاس

340/968أصول المحاكمات المدنیة خلیل أحمد

340/1118أصول المحاكمات المدنیة الزعبي عوض أحمد

340/868أصول المحاكمات المدنیة و التنظیم القضائي القضاة مفلح عواد

- أصول المحاكمات المدنیة و التجاریة دراسة في التنظیم القضائي 
التحكیم- األحكام و طرق الطعن فیھا - المحاكمة - الدعوى - اإلختصاص 

346.07/304 ھندي أحمد

345/862أصول المحاكمات الجنائیةبین النص و االجتھاد و الفقھ أبوعید الیاس

345/463أصول المحاكمات الجزائیة النقیب عاطف

345/911الدعوى الجنائیة: أصول المحاكمات الجزائیة  ثروت جالل

الخصومة -الدعوى العامة -القاعدة اإلجرائیة : أصول المحاكمات الجزائیة 
الجنائیة و الخصومة المدنیة التابعة

345/934 ثروت جالل

345/933سیر الدعوى العمومیة: أصول المحاكمات الجزائیة  ثروت جالل

االدعاء - الدعوى المدنیة -أصول المحاكمات الجزائیة في الدعوى الجزائیة 
االحالة على المحكمة المختصة- التحري و التحقیق - العام 

345/383 حربة سلیم

253/15أصول المحاكمات الشرعیة داود أحمد محمد علي

344/90أصول المحاكمات العمالیة بین القبول و الرفض المصاروة ھیثم حامد

340/134أصول المحاكمات في المواد المدنیة و التجاریة طھماز محمود

254/08أصول األحوال الشخصیة لغیر المسلمین سلیم عصام أنور

340/265أصول المرافعات المدنیة و التجاریة عمر نبیل اسماعیل

340/1237أصول المعامالت الجمال مصطفى محمد

340/348أصول االلتزامات العدوي جالل علي

340/635أصول االثبات  في المواد المدنیة و التجاریة سعد نبیل ابراھیم

340/576أصول االثبات في المواد التجاریة و المدنیة أبو السعود رمضان

342/374أصول االدارة العامة درویش عبد الكریم

345/736أصول االجراءات الجنائیة ثروت جالل

1345/900أصول االجراءات الجنائیة ،ك عبد المنعم سلیمان

345/182أصول االجراءات الجزائیة نمور محمد سعید

251/01أصول االحكام الشرعیة الفقھ االسالمى أمام محمد كمال الدین

254/47أصول االحوال الشخصیة لغیر المسلمین اسماعیل اھاب حسن

340/194)عقد الضمان(أصول التأمین  محمد الجمال مصطفى

341/75أصول التنظیم الدولي شلبي ابراھیم أحمد

340/1112أصول التنظیم القضائي في الفقھ االسالمي أحمد أحمد محمد لطفي

340/739أصول التنفیذ ھندي أحمد

340/153أصول التنفیذ الجبري خلیل أحمد

340/660أصول التنفیذ الجبري في القانون اللبناني عمر نبیل اسماعیل

340/1056أصول التنفیذ وفقا الحدث التعدیالت لقانون التنفیذ القضاة مفلح عواد

342/331أصول التحكیم في المنازعات الھندسیة  و التحكیم في القوانین العربیة خلوصي محمد ماجد

251/05أصول التشریع االسالمي و مناھج االجتھاد بالرأي الرزیني فتحي
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340/826أصول التقاضي في بعض الدعاوى عابدین محمد احمد

351/48أصول التفاوض أبو شیخة نادر أحمد

240/16أصول الدین البغدادي أبي منصور

340/364أصول الحكم في نظام العالم االقحصاري حسن كافي

342/576أصول الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین و اللوائح عبد المجید منیر

342/247أصول القانون االداري عثمان حسین عثمان محمد

346.07/251أصول القانون التجاري طھ مصطفى كمال

346.07/159األوراق التجاریة و اإلفالس- أصول القانون التجاري  طھ مصطفى كمال

األعمال التجاریة ، التجار ، شركة التضامن ، : (أصول القانون التجاري 
التوصیة البسیطة ،المحاصة  ،المساھمة ، التوصیة باألسھم ، دات المسؤلیة 

...المحدودة ، 

346.07/46 طھ مصطفى كمال

346.07/12األوراق التجاریة و اإلفالس: أصول القانون التجاري  طر مصطفى كمال

340.9/51أصول القانون الدولى الخاص فھمي محمد كمال

341/251أصول القانون الدولى العام عبد الحمید محمد سامى

341/78أصول القانون الدولي العام عتلم حازم محمد

2341/489أصول القانون الدولي العام النظام القانوني الدولى ج  فؤاد مصطفى أحمد

340/166أصول القانون الوضعي الجزائري الوالي محمود ابراھیم

251/06أصول الفقھ اسماعیل شعبان محمد

251/15أصول الفقھ أبو زھرة محمد

251/04أصول الفقھ  االسالمي سراج محمد

251/21أصول الفقھ مباح الكتاب و السنة البوطي محمد سعید رمضان

251/10أصول الفقھ االسالمي حسین أحمد فراج

251/17أصول الفقھ االسالمي الشافعي أحمد محمود

251/02أصول الفقھ االسالمي الزحیلي محمد

251/27أصول الفقھ االسالمي شلبي محمد مصطفى

251/22أصول الفقھ السالمي حسین أحمد فراج

251/09أصول الفھ االسالمي بدران بدران أبو العینین

1342/116أصول اجراءات القضاء االداري ،ج وصفي مصطفى كمال

340/541أصول قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ھندي أحمد

344/39أصول قانون العمل الجدید سلیم عصام أنور

253/92أصول علم المواریث قسمة التركة بالطریقة الحسابیة و بالقیراط الحنبلي محمد سعید

351/45أصول علم االدارة العامة عبد اهللا عبد الغني بسیوني

345/375أصول علم االجرام القانوني سلیمان عبد المنعم

345/412أصول علم االجرام و علم العقاب نجم محمد صبحي

345/518أصول علم الجزاء الجنائي سلیمان سلیمان عبد المنعم

341/223أصول علم العالقات الدولیة بدوي محمد طھ

345/83أصول علم اإلجرام شالل حبیب محمد

345/447أصول علمي االجرام و العقاب عبید رؤوف
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345/783أصول علمي االجرام و العقاب في الفقھین الوضعي و االسالمي المشھداني محمد أحمد

345/129أصول علمي اإلجرام و العقاب القھوجي علي عبد القادر

340/1206أصول عقد التأمین سلیم عصام أنور

330/93أسواق المال و المؤسسات المالیة النجار فرید راغب

341.44/39مسئولیة متعھد النقل متعدد الوسائط سوزان على حسن

وفقأال تفاقیة األمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام : مسئولیة الناقل البحرى 
)قواعد ھامبورج  (1987

341.44/30 یحیي سعید

341.46/10عن الضرر الواقع على األشخاص و أمتعتھم: مسئولیة الناقل الجوي الدولي  ریضي عیسى غسان

342/668مسئولیة االدارة عن أعمال موظفیھا حسین محمد بكر

Argumenter en droit340/1313 Stamatis Constantine .M

ASPECTS PHILOSOPHIQUES DU DROIT 
INTERNATIONAL PRIVE

340.9/135 BATIFFOL HENRI

341/291مكانة الموظف الدولي ودوره في حل المنازعات الدولیة الوحیشي الھادى محمد

340/513مكافأة المساعدة و االنقاذ وفق لمشروع القانون البحري العراقي النعمة عبد الباقي عنبر

345/1042مكافحة االرھاب في االستراتیجیة االمریكیة المساعدة أنور محمد صدقي

346.07/485مكافحة االغراق التجاري الحطاب ایاد عصام

تعزیز التعاون بین األجھزة الحكومیة و الجمعیات : مكافحة الجرائم اإلحتیالیة 
األھلیة

345/158 ندوة علمیة

345/489مكافحة الجریمة و معاملة المجرمین حتاتة محمد نیازي

340/1075مكافحة الشروط التعسفیة في العقود بودالي محمد

345/1043مكافحة الفساد أبو سویلم أحمد محمود

345/460مكافحة جرائم الكمبیوتر و االنترنت في القانون العربي النموذجي حجازي عبد الفتاح بیومي

345/703مكافحة جریمة غسل االموال على المستوین المصري و العالمي سكیكر محمد علي

التعاون الدولي و دور المؤسسات المصرفیة و : مكافحة عملیات غسل االموال 
المالیة في مجال المكافحة اإلتفاقیات الدولیة و التشریعات التي تجرم عملیات 

...غسل ا

345/333 الخطیب سمیر

345/46مكافحة غسیل االموال سلیمان عبد الفتاح

assurences responsabilités340/1333 Beaufort H. de moulins

250/37مقارنات بین الشریعة االسالمیة و القوانین الوضعیة منصور علي علي

375/26مقدمة في مناھج البحث العلمي حالق حسان

340/950مقدمة في النظریة العامة  لمفھوم الحق الشخصي حزبون جورج

340/89مقدمة في التأمین فھمي ھیكل عبد العزیز

330/28مقدمة في اإلدارة المالیة و التحلیل المالي عقل مفلح محمد

مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستھلك في عقود التجارة 
االلیكترونیة

346.07/307 حجازي عبد الفتاح بیومي

340/447مقرروحدتي المدخل و نظریة الحق دیدان مولود

345/564مقومات الجریمة و دوافعھا حمد أحمد

345/483أعمال النیابة العامة و التعلیمات الصادرة الیھا و قانون السلطة القضائیة ھلیل فرج علواني

340/416أعمال القضاة ملیحي أحمد

345/03معنى الشیك في القانون الجنائي الشاذلي فتوح عبد اهللا
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346.07/512معامالت البورصة  بین النظم الوضعیة و االحكام الشرعیة أحمد أحمد محمد لطفي

257/11معاملة غیر المسلمین في المجتمع االسالمي الدھبى ادوار غالي

340/18معاییر تعریف العمل القضائي من وجھة نظر القانون العام بدر خان عبد الحكیم ابراھیم

340/1586معاھدة براءات االختراع االوروبیة العلمي الدلیل

341/418معاون الدولى و تنظیمھ تشمبرلین جوزیف

340/1202لغة المحاكم s.matar lynn

342/236معجم مصطلحات العلوم االداریة بدوي أحمد زكي

341/542معجم مصطلحات حقوق اإلنسان عبد الكافي اسماعیل عبد الفتاح

340/1244معجم المصطلحات القانونیة بدوي أحمد زكي

340/1559معجم المصطلحات القانونیة  في التشریع الجزائري ط-یعقوبي م

340/459علربي-معجم المصطلحات القانونیة فرنسي ط.یعقوبي م

000/26معجم المصطلحات العملیة العربیة الدایة فایز

000/21معجم اللغات الوسیط السابق جروان

000/34معجم الطالب  الوسیط م بیدون

340/1471معجم العقار  و تھیئة االقلیم لوكارفي العربي

351/52معجم اإلدارة الخالدي إبراھیم بدر شھاب

340.9/126معجم تعریف مصطلحات القانون الخاص ملكاوي بشار عدنان

000/06عربي-فرنسي: معجم عبد النور المفصل  عبد النور جبور

000/03فرنسي-عربي: معجم عبد النور الحدیث  عبد النور جبور

341/492معجم في القانون الدولي المعاصر سعد اهللا عمر

346.07/181عربي للتأمین- معجم فرنسي 

340/59مفاعیل العقد أو اثاره غستان جاك

351/31مفاھیم االدارة العامة بالدول العربیة المصرى أحمد محمد

340/347مفھوم المحل و السبب في العقد المحاسنة محمد یحي عبد الر حمان

340/625مفھوم التحكیم االختیاري  و التحكیم االجباري و أساس التفرقة بینھما التحیوي محمود السید عمر

345/1143مفھوم الجرائم ضد االنسانیة البقیرات عبد القادر

340/20مفھوم السلطة التقدیریة للقاضي المدني أحمد محمود سعد

341/543مفھوم العالمیة  في التنظیم الدولي المعاصر زكریا جاسم محمد

375/57مھارات البحث التربوي عبد الرازق ابراھیم محمد

375/48مھارات البحث و الكتابة القانونیة محاسنة نسرین سالمة

254/51أھداف االسرة في االسالم و التیارات المضادة یوسف حسین محمد

أولیات التحكیم التجاري الدولى دراسة مقارنة في النظم القانونیة الالتینیة و 
األنجلوسكسونیة و العربیة

346.07/212 خالد ھشام

345/769موانع المسؤولیة الجنائیة التونجي عبد السالم

255/12موانع الشھادة في الفقھ االسالمي الفقي حامد عبده

340/1503موانع استحقاق الوصیة  المتعلقة بالموصى بھ االشقر جھاد محمود

340/363أوامر االداء طلبة أنور

345/162مواجھة الجرائم االقتصادیة في الدول العربیة عبد المولى سید شوربجي
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342/543لوائح الضروررة و ضمانة الرقابة القضائیة جمال الدین سامي

340/1553موت الدماغ سویلم محمد محمد

345/1051موت الدماغ و موقف الفقھ االسالمي منھ النادي محمد ابراھیم سعد

340/764موجبات و عقود حنا بدوي

تاریخ النظم االجتماعیة و القانونیة المجتماعات البدائیة و القبلیة : موجز 
والمدنیة القدیمة

340.5/15 زناتى محمود سالم

340.9/42موجز القانون الدولي الخاص المقارن مسلم الدكتور أحمد

340/497موجز القانون القضائي الجزائري عالم حسن

345/175موجز في علم االجرام و العقاب منصور اسحاق ابراھیم

340/807موجزالمدخل للقانون دنوني ھجیرة بن الشیخ

أوجھ الدفاع و الطلبات الجوھریة و نطاق تعدیل التھمة طبقا لقضاء النقض 
في الجرائم

345/514 عبد السمیع عاطف

342/244أوجھ الطعن بالغاء القرار االداري  في الفقھ و قضاء مجلس الدولة خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/527أوجھ الطعن على التقاریر الطبیة جمعة جمال الدین

254/52موضوع النسب فى الشریعة و القانون حمد أحمد

000/15موسوعة أقوال الفالسفة و الحكماء في عالم النساء عبد الفتاح سید صدیق

340/754موسوعة المذكرات النموذجیة في القضایا المدنیة الوھري كمال عبد الواحد

340/191موسوعة المحامي العربي بوریس عمران محمد

340/1163موسوعة المرافعات المدنیة و التجاریة وفقا الحدث التعدیالت طلبة أنور

342/129موسوعة االدارة الحدیثة والحوافز الحرفة حامد

340/250موسوعة االحوال الشخصیة البنا كمال صالح

253/16موسوعة االوقاف تشریعات االوقاف حسان أحمد أمین

253/32موسوعة االوقاف تشریعات قضاء حسان أحمد أمین

340/958موسوعة التأمین مختار نبیل

340/992موسوعة التأجیر التمویلي الشھاوي قدري عبد الفتاح

موسوعة التأجیر التمویلي في التشریع المصري و المقارن وفق آخر 
2001 لسنة 16 المعدل بالقانون رقم 1995 لسنة 95التعدیالت القانون رقم 

346.07/201 الشھاوى قدرى عبد الفتاح

340/991موسوعة التمویل العقاري الشھاوي قدري عبد الفتاح

341/20موسوعة التحكیم األحدب عبد المجید

341/26.اإلتفاقیات الدولیة و قوانین الدول العربیة: موسوعة التحكیم  بندق وائل أنور

341/277موسوعة التحكیم الدولي االحدب عبد الحمید

340/154موسوعة البطالن في القانون المدني و قانون العقوبات فودة عبد الحكم

345/249موسوعة التشریعات الجنائیة الطیب أحمدعبد الظاھر

موسوعة التشریعات القانونیة الحدیثة  و المعدلة في الرقابة  على االغذیة 
المحلیة و المستوردة

340/378 عبد العزیز غنیم سمیر

موسوعة التشریعات القانونیة الحدیثة و المعدلة فى الرقابة على االغذیة 
المحلیة و المستوردة

344/75 غنیم سمیر عبد العزیز

342/330موسوعة التشریعات العسكریة عزت حسن

موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء الفقھ  و 
)االستأناف" - ( نظریة الحكم المدني: " قضاء النقض 

340/184 فودة عبد الحكم
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موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء الفقھ و قضاء 
النقض

345/503 فودة عبد الحكم

موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنیة و الجنائیة على ضوء الفقھ وقضاء 
"نظریة الحكم المدني: "النقض 

340/183 فودة عبد الحكم

340/185موسوعة الحكم القضائیة  في المواد المدنیة  و الجنائیة فودة عبد الحكم

346.07/372موسوعة الحقوق التجاریة االنطاكي رزق اهللا

340/944موسوعة الدفوع و الخصومة المدنیة أحمد ابراھیم سید

346.07/186موسوعة الشركات التجاریة أبو الروس أحمد

346.07/329موسوعة الشركات التجاریة ناصیف الیاس

346.07/174موسوعة الشركات التجاریة شركات األشخاص و األموال و االستثمار الشواربي عبد الحمید

341.44/61موسوعة القانون البحرى مراد عبد الفتاح

1345/183موسوعة القانون الجنائي لالرھاب،ج العادلي محمود صالح

341/151موسوعة القانون الدولى دباح عیسى

341/539"حقوق االنسان " موسوعة القانون الدولي  الفتالوي سھیل حسین

341/196موسوعة القانون الدولى للحرب بندق وائل أنور

341/216موسوعة القانون الدولي االنساني بندق وائل أنور

345/1021موسوعة القانون الدولي الجنائي جرائم االبادة الجماعیة و جرائم ضد االنسانیة الفتالوي سھیل حسین

345/1036"القضاء الدولي الجنائي " موسوعة القانون الدولي الجنائي الفتالوي سھیل حسین

345/1037جرائم الحرب و جرائم العدوان"موسوعة القانون الدولي الجنائي الفتالوي سھیل حسین

341/231موسوعة القانون الدولى حقوق االنسان الفتالوي سھیل حسین

موسوعة القیود و االوصاف في الجنایات و الجنح و المخالفات في قانون 
1العقوبات و القوانین الجنائیة الخاصة و الملحقة بھما و المكملة ،ج

345/936 عابدین محمد أحمد

342/144موسوعة القضاء االداري شطناوي علي خطار

345/281موسوعة القضاء البریطاني شكري فھمي محمود

340/412موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة و العقدیة لطفي جمعة عبد المعین

345/241موسوعة القوانین الجنائیة  الخاصة بأحدث التعدیالت  الصادرة السعدني سعد

345/916موسوعة العدالة الجنائیة جمجوم حسین محمد

340/804موسوعة العقود المدنیة والتجاریة ناصیف الیاس

342/253موسوعة العقود االداریة و الدولیة  العقود االداریة عكاشة حمدي یاسین

346.07/164موسوعة اإلستثمار مراد عبد الفتاح

341/532موسوعة الوثائق الدولیة  المرتبطة بالقانون الدولي االنساني ھشام قاضي

341/533موسوعة الوثائق الدولیة المرتبطة بحقوق االنسان ھشام قاضي

موسوعة تشریعات االحوال الشخصیة للمسلمین و غیر المسلمین في التشریع 
المصري و المقارن

340/1381 الشھاوي عبد الفتاح

341/218موسوعة حقوق االنسان یوسف أمیر فرج

345/543موسوعة شرح اتفاقیات منع التھرب و االزدواج الضریبي مراد عبد الفتاح

344/31موسوعة قانون العمل الشھاوي قدري عبد الفتاح

345/278موسوعة قانون العقوبات العام والخاص للعالمة رنیھ غارو مطر لین صالح

344/32موسوعة قضاء النقض العمالي في منازعات العمل و نظم العاملین بالقطاع  شعلة سعید أحمد
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العام و التأمینات االجتماعیة

موسوعة قضاء النقض فى المنازعات التجاریة و البحریة و الضرائب في 
1988  الى ینایر 1980المدة من ینایر 

346.07/302 قره فتیحة

340/1588موسوعة قضاء النقض في المنازعات اإلیجاریة شعلة سعید أحمد

موسوعة علم الجریمة و البحث االحصائي الجنائي  في القضاء و الشرطة و 
السجون

345/1024 المشھداني أكرم عبد الرزاق

340.9/33موقع المال كضابط لالختصاص القضائي الدولي للمحاكم العربیة خالد ھشام

342/574موقع القضاء الدستوري  من مصادر القانون سلیم عصام أنور

موقع رئیس الجمھوریة و دوره  في النظام السیاسي اللبناني  قبل وبعد اتفاق 
الطائف

342/582 قباني خالد

345/1052موقف محكمة النقض من االثبات الجنائي بالقرائن خلیفة محمود عبد العزیز

255/02موقف الشریعة من نظریة الدفاع اإلجتماعي بھنسي أحمد فتحي

255/08موقف الشریعة االسالمیة من النسخ غیر المشروع لبرامج الحاسب االلكتروني بودي حسن محمد محمد

341/522األ من البیئي عطیة طارق ابراھیم الدسوقي

341/127األمم المتحدة و النزاعات االقلیمیة معراف غالیة اسماعیل

330/45األمن االقتصادي من منظور اسالمي القضاة معن خالد

301/54الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في منظمات تنظیم المجتمع عبد اللطیف رشاد أحمد

301/63الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في المجال الطبي رشوان عبد المنصف حسن علي

301/30الممارسة المھنیة لطریقة تنظیم المجتمع عفیفي عبد الخالق محمد

342/453المنازعات االداریة خلیفة عبد العزیز

342/251المنازعات االداریة محیو أحمد

341/71المنازعات االقلیمیة في ضوء القانون الدولي المعاصر نوري مرزه جعفر

تعریف و تصنیف الجرائم : المنازعات الجمركیة  في شقھا الجزائي 
متابعة و قمع الجرائم الجمركیة- الجمركیة 

345/112 بوسقیعة أحسن

المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ و اجتھاد القضاء و الجدید في قانون 
الجمارك

346.07/131 بوسقیعة احسن

342/03المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري عزیز أمزیان

المنازعات الطبیة و التقنیة  في مجال الضمان االجتماعي  على ضوء القانون 
الجدید

340/370 الطیب سماتي

344/05المنازعات العامة في مجال الضمان اإلجتماعي على ضوء القانون الجدید سماتي الطیب

340/1033المنازعات العقاریة حمدي باشا عمر

342/96المناقشة العامة لمشروع قانون إستعادة الوئام المدني المجلس الشعبي الوطني

342/89المناقشة العامة للوضع األمني للبالد المجلس الشعبي الوطني

342/90المناقشة العامة للوضع العام في البالد المجلس الشعبي الوطني

342/95المناقشة العامة لبیان السیاسة العامة المجلس الشعبي الوطني

346.07/229المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة الصفار زینة غانم عبد الجبار

340.9/84المنافسة غیر المشروعة في القانون الدولى الخاص وفا محمد أشرف

375/19المناھج أسسھا و مكوناتھا أبو الضبعات زكریا اسماعیل

251/23المناھج االصولیة في االجتھاد بالرأي في التشریع االسالمي الدریني فتحي

340/1587المناھج العلمیة و فلسفة القانون خروع أحمد
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345/1112المنتقى في القضاء الجزائي آث ملویا لحسین بن شیخ

344/34المنتقى في شرح قانون العمل المصاروة ھیثم حامد

000/24المنجد االبجدي دار المشرق

000/18المنجد االعدادي

000/23المنجد في اللغة العربیة المعاصرة دار الشرق

000/17المنجد في اللغة و االعالم

000/22المنجد في اللغة و االعالم دار المشرق

340/507الملتزم بتعویض الضرر الناجم عن حوادث السیارات ابو اللیل ابراھیم الدسوقي

301/05األنساق االجتماعیة و دورھا في مقاومة اإلرھاب و التطرف الیوسف عبد اهللا بن عبد العزیز

1962342/664-1516البلدیة  -المؤسسات المحلیة في الجزائر  الوالیة  سعودي محمد العربي

330/22المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي في الجزائر علي زغدود

342/49المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من اإلستقالل إلى الیوم بلحاج صالح

345/676المؤسسات العقابیة و اجرام االحداث نبیھ نسرین عبد الحمید

346.07/29أحكام عامة، بیع، رھن، إدارة حرة: المؤسسة التجاریة  أبو عید الیاس

342/372المؤسسة العربیة لضمان االستثمار خالد ھشام

340/487المنطق القانوني في التطورات الزلمي مصطفى ابراھیم

نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و : الملتقى الوطني حول 
األنظمة المقارنة

342/88 وزارة العالقات مع البرلمان

341/73المنظمات االقلیمیة و نظام االمن الجماعي بوزنادة معمر

341/535المنظمات الدولیة عبو عبد اهللا علي

341/02المنظمات الدولیة المھنا فخري رشید

341/301المنظمات الدولیة المعاصرة االقاق محمد السعید

342/63دراسة مقارنة: األنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق  سلیمان عصام

345/426المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة حمودة منتصر سعید

341/117األنظمة السیاسیة المعاصرة یحیى الجمل

346.07/08المنظمة العالمیة للتجارة لعشب محفوظ

340/148األنظمة العقاریة عید ادوار

051/46األنظمة و العلوم السیاسیة جامعة الملك سعود

000/35المنھل إدریس سھیل

375/65المنھاج التربوي و قضایا العصر

375/62المنھج التربوي الحدیث و التكنولوجي مازن حسام محمد

345/745المنھج الحكیم في التجریم و التقوى فراج خالد عبد الحمید

375/21المنھجیة القانونیة عكاشة محمد عبد العال

375/20المنھجیة في القانون الحجار حلمي محمد

375/23المنھجیة في حل النزاعات و وضع الدراسات القانونیة الحجار حلمي محمد

342/101المأثورات في االدارة میریل ھاروود ف

340/766الملكیة األدبیة و الفنیة و الحقوق المجاورة مغبغب نعیم

340/382الملكیة الصناعیة المنزالوي عباس حلمي
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346.07/54الملكیة الصناعیة في القانون المقارن حجازي عبد الفتاح بیومي

النماذج - الرسوم الصناعیة- براءات االختراع: الملكیة الصناعیة و التجاریة 
البیانات التجاریة- العالمات التجاریة- الصناعیة

346.07/22 زین الدین صالح

340/796الملكیة الصناعیة والتجاریة زین الدین صالح

340/273الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة حسین الفتالوي سمیر جمیل

340/1109الملكیة الفكریة في القوانین العربیة شلقامي شحاتة غریب

340/1161الملكیة الفكریة و حقوق المؤلف دشتاین بول

340/1096الملكیة كوسیلة للضمان سعد نبیل ابراھیم

253/45الملكیة و نظریة العقد أبو زھرة محمد

340/419الملكیة و نظریة العقد في الشریعة االسالمیة ابو زھرة محمد

340/310الملكیة و النظلم العقاري في الجزائر العقار علوي عمار

253/19الملكیة ونظریة العقد في الشریعة االسالمیة حسین أحمد فراج

330/01المالیة العامة زغدود علي

330/16المالیة العامة عطوي فوزي

330/09المیزانیة العامة- اإلرادات العامة- النفقات العامة: المالیة العامة  بعلي محمد الصغیر

346.07/271المالیة العامة و التشریع الضریبي القیسي أعاد حمود

342/173الالمركزیة ومسألة  تطبیقھا في لبنان قباني خالد

345/274المذھب الموضوعي و تقلص الركن المعنوي للجریمة بالل أحمد عوض

345/433امن مراسالت البرید االلكتروني ابراھیم خالد ممدوح

342/339المبادئ االساسیة للقانون االداري عواضة حسن محمد

345/292المبادئ االساسیة الدغام العقوبات في االجتھاد الجزائي اللبناني طوبیا بیار امیل

340/771المبادئ االساسیة في القانون سعد نیبل ابراھیم

342/538المبادئ االساسیة في القانون الدستوري توماس دینیس

340/1129المبادئ االساسیة في قانون االجراءات المدنیة و االداریة فریجة حسین

345/632المبادئ االساسیة في قانون االجراءات الجزائیة الجزائري منصور اسحاق ابراھیم

341/205المبادئ االولیة لحقوق المؤلف واالتفاقیات و المعاھدات الدولیة ابوبكر محمد

330/65المبادئ الرئیسیة بأھم معاییر المحاسبة الدولیة غراب ابراھیم سالم محمد

255/23المبادئ الشرعیة في احكام العقوبات في الفقھ االسالمي الشریف عبد السالم محمد

253/112المبادئ الشرعیة و القانونیة  في الحجر و النفقات و المواریث و الوصیة محمصاني صبحي

340/106المبادئ القانونیة العامة سلطان أنور

345/894المبادئ العلمیة  لدراسة االجرام و العقاب العزضى عبد المنعم

345/67المبادئ العلمیة لدراسة االجرام العوضي عبد المنعم

1342/222المبادئ العامة للمنازعات االداریة ،ج شیھوب مسعود

342/40المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة شیھوب مسعود

342/154المبادئ العامة للقانون عبد الوھاب محمد رفعت

340/162المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري محفوظ لعشب

340/1158المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعیة في القانون االداري عبد الوھاب محمد رفعت

345/961المبادئ العامة لعلم االجرام المشعال ابراھیم
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345/487المبادئ العامة في االجراءات الجنائیة عوض عوض محمد

301/11اآلثار األمنیة الستخدام الشباب لإلنترنت عسیري علي بن عبد اهللا

340/1003المباشر و المتسبب في المسؤولیة التقصیریة اللھیبي صالح احمد محمد

345/366النیابة العمومیة و سلطاتھا في انھاء الدعوى الجنائیة بدون محاكمة عبد الفتاح محمود سمیر

345/107النیابة العامة فول جان

345/368النیابة العامة و حقوق ضحایا الجریمة الفقي أحمد عبد اللطیف

345/73الندب للتحقیق القھوجى على عبد القادر

340/1125الندوة الوطنیة حول إصالح العدالة وزارة العدل

251/24النص و االجتھاد الموسوي عبد الحسین شرف الدین

340/1550النطام المالي للزوجین الحمداني رعد مقداد

340/228النصاب النھائي للمحاكم النمر أمینة

340/485النشاط العقاري دیدان مولود

342/521النزاعات االداریة صخري مصطفى

253/129النزعة الجماعیة في الفقھ االسالمي سوار محمد وحید الدین

340/1229النصوص المتضكنة تنفیذ میثاق السلم  والمصالحة الوطنیة وزارة العدل

342/597النصوص المحكوم بعدم دستوریتھا في قوانین الضرائب و الرسوم حسن علي عوض

1997345/898 حتى مارس 1980النصوص الجنائیة المحكوم بعدم دستوریتھا من حسن علي عوض

345/908النصوص الخاصة التي لھا بقانون العقوبات یعقوبي محمد طالب

240/05النصوص الصریحة في العقیدة الصحیحة القوي راجي عفو ربھ

340.9/99المبسوط في شرح نظام الجنسیة سالمة عبد الكریم أحمد

340/1486المبسوط في شرح القانون المدني الذنون حسن علي

340/199المبسوط في شرح القانون المدني الجبوري یاسین محمد

341.44/78النقل البحري في ضوء القانون و المعاھدات الدولیة حاطوم وجدي

345/500النقض الجنائي سرور أحمد فتحي

345/462النقض الجنائي الشریف حامد

340/933النقض الجزائي لالحكام أحمد سید أحمد محمود

000/02النظم اآللیة إلسترجاع المعلومات الزھیري طالل ناظم

330/81النظم المالیة و التمویلیة كوھین مائییر

257/18النظم االسالمیة االساسیة وصفي مصطفى كمال

342/649النظم الدستوریة  السلطة التنفیذیة بین التعسف و القید بوقفة عبد اهللا

341/69النظم الدولیة المرعیة في شئون السیاحة و السفر أبو النیل عبد العزیز

342/58النظم السیاسیة عثمان حسین عثمان محمد

342/578النظم السیاسیة عثمان حسین عثمان

342/536النظم السیاسیة و القانون الدستوري الطھراوي ھاني علي

342/593النظم السیاسیة و القانون الدستوري علوان عبد الكریم

342/623النظم السیاسیة و القانون الدستوري عبد اهللا عبد الغني بسیوني

342/566النظم السیاسیة و القانون الدستوري شیحا ابراھیم عبد العزیز
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342/592النظم السیاسیة و القانون الدستوري جعفر محمد أنس

سلطات - إختیار الحكام - ذاتیة الدولة : النظم السیاسیة و القانون الدستوري 
-فلسفة الحكومة - الشورى - المعارضة - تنظیم الحكومة الدیمقراطیة - الحكم 

... ال

342/450 الحلو ماجد راغب

342/573النظم السیاسیة والدستوریة في لبنان و كافة الدول العربیة سرحال أحمد

342/585النظم السیاسیة والقانون الدستوري عبد الوھاب محمد رفعت

342/600النظم السیاسیة والقانون الدستوري خلیل محسن

341/520النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة  في االغراض السلمیة غنیم سوزان معوض

341/393النظام  القانوني خلیل جالل أحمد

341/28النظام األوروبي لحمایة حقوق اإلنسان المیداني محمد أمین

342/497النظام االنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ساري جورجي شفیق

133342/270-66النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر  طبقا المر  سعید بوالشعیر

342/541النظام الحزبي المصري صباح مصطفى

342/544النظام الدستوري الجزائري أوصدیق فوزي

342/20النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي أوصدیق فوزي

341/142النظام الدولي الجدید الخادمي عبد القادر رزیق

341/176النظام الدولي الجدید بین الواقع الحالي و التطور االسالمي أبو شبانة یاسر

341/284النظام الدولى فى مواجھة االزمات و الكوارث العنانى ابراھیم محمد

341/304النظام الدولى و السالم العالمى كلود اینیس ل

343/02النظام الضریبي و أھداف المجتمع عتمان سعید عبد العزیز

341/273النظام السیاسي االستیطاني حماد مجدي

342/683النظام السیاسي الجزائري بو الشعیر سعید

257/12النظام السیاسي و الدستوري في االسالم ضمیریة عثمان جمعة

346.07/502النظام القانوني  لشركات االستثمار المالي السعدي مرتضى حسین ابراھیم

340/1571النظام القانوني لألمالك الوقفیة بودھان موسى

342/25النظام القانوني للمناقصات العامة الجبوري محمود خلف

341/293النظام القانوني للمؤسسات االقتصادیة االشتراكیة في الجزائر عیسى ریاض

341.44/23النظام القانوني للمیاه الجوفیة عبد البارى رضا عبد الحلیم عبد المجید

340.9/16النظام القانوني للمضائق العربیة الیوسفي أمین محمد قائد

340/1453االفاق- االتحادیات -النظام القانوني للبنوك االلكترونیة المزایا  محمد ذكري عبد الرزاق

345/457النظام القانوني للتدابیر االحترازیة سالم عمر

340/1585النظام القانوني للتحكیم اإللكتروني الرومى محمد أمین

346.07/66دراسة مقارنة: الخصخصة : النظام القانوني للتحویل الى القطاع الخاص  الجبوري مھند إبراھیم علي فندي

340/1149النظام القانوني للتعاد بأسلوب المناقصات في تشریعات الدول العربیة الرحو محمد السعید

النظام القانوني للتوقیع االلكتروني في ضوء التشریعات العربیة و االتفاقیات 
الدولیة

346.07/366 فھمى خالد مصطفى

345/675النظام القانوني للجرائم االنتخابیة براھیمي الوردي

النظام القانوني للخصخصة تحول شركات القطاع العام إلى شركات القطاع 
.الخاص 

346.07/169 محرز أحمد محمد
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340/914النظام القانوني للخصومة أمام محكمة االحالة بعد النقض النیداني االنصاري حسن

341.44/25النظام القانوني للسالمة و الصحة في مجال النقل و خاصة النقل البحرى دویدار ھاني

345/533النظام القانوني للشیك كریم زھیر عباس

340/1045النظام القانوني للطرق العامة حسن حسن عبد اهللا

345/99النظام القانوني لمكافحة الرشوة بودھان موسى

340/1037النظام القانوني للعقد االلكتروني و المسؤولیة عن االعتداءات االلكترونیة وھدان رضا متولي

340/753النظام القانوني ألوامر أداء الحقوق الثابتة بالكتابة التحیوي محمود السید عمر

342/102النظام القانوني للوحدات االقتصادیة في الجزائر أحمد عماري

340/1449النظام القانوني الموال الدولة الخاصة عبد الحمید أحمد طالل

341/482النظام القانونى لتنفیذ أحكام التحكیم مبروك عاشور

346.07/51.دراسة مقارنة: النظام القانوني لتخفیض رأس مال شركات األموال الخاصة  .جویحان معن عبد الرحیم عبد العزیز

340/718النظام القانوني لبطاقة االئتمان الحمود فداء یحیى

346.07/318النظام القانوني لحمایة التجارة اإللیكترونیة حجازي عبد الفتاح بیومي

340.9/39النظام القانونى لحمایة البرمجیات على الدین رشا

346.07/198النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة المساھمة ننیس نغم حنا رؤوف

340/1556النظام القانوني لعقد السیاحة االلكتروني على الدین رشا

346.07/160النظام القانوني لعقد القرض العام الذنیبات محمد جمال مطلق

340/444بالجزائر" المفتاح في الید " النظام القانوني لعقود  عمار معاشو

346.07/260النظام القانوني لعقود مبادلة األصول المالیة المنقولة كامل عبد اهللا أمال

346.07/514النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونیة بن سعید لزھر

340/980النظام القانوني لعقود اعداد برامج الحاسب اآللي المطالقة محمد فواز

النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونیة في القانون الدولي الخاص 
عقود -القانون التجاري الدولي -دراسة مقارنة في إطار قانون اإلنترنت : 

...التجا

340.9/08 مقابلة نبیل زید

341/394النظام القانوني الدولي  التصاالت باالقمار الصناعیة محمود محمود حجازي

341/31النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة عبد الحدیثي صالح عبد الرحمان

345/1028النظام القضائي  للمحكمة الجنائیة  الدولیة عبد اللطیف براء منذر كمال

340/336النظام القضائي الجزائري أمقران بو بشیر محند

: ملحق نصوص قانونیة خاصة بـ : النظام القضائي اإلداري الجزائري 
المحاكم اإلداریة و مجلس الدولة

342/18 بعلي محمد الصغیر

253/114النظام القضائي في الفقھ االسالمي عثمان محمد

النظام العام و القانون الواجب التطبیق على اجراءات التحكیم في العالقات 
ذات العنصر االجنبي

341/464 الرفاعى أشرف عبد العلیم الرفاعى

341/63النظام العالمي ولد خلیفة محمد العربي

341/264النظام العالمى الجدید الطوابى محمد أحمد حلمى

330/85النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة على صادق ھشام

345/247النظام العقابي االسالمي أبو الفتوح أبو المعاطي حافظ

254/35النظرة العامة للزواج بین الشرائع السماویة الثالث و القوانین الوضعیة غنیم أحمد

345/846النظریات الحدیثة في تفسیر السلوك االجرامي المركز العربي للدراسات االمنیة و 
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التدریب

250/04النظریات العامة في الفقھ االسالمي العربي بلحاج

257/09النظریة االسالمیة في الدولة الصعیدي حازم عبد المتعال

330/88النظریة االقتصادیة الموسوي ضیاء مجید

340/240النظریة القضائیة المستحدثة لألوضاع الظاھرة قرة فتیحة

340/791النظریة العام لاللتزام عبد الرحمن احمد شوقي

340/103النظریة العامة النقیب عاطف

345/431النظریة العامة  للموجبات جبران یوسف نجم

340/1155النظریة العامة  للتأمین من المسؤولیة المدنیة النعیمات موسى جمیل

342/333النظریة العامة  للقانون االداري عبد الوھاب محمد رفعت

345/531النظریة العامة  لجریمة االفتراء  في الفقھ و القانون و القضاء المقارن الزعبي جمال

345/57النظریة العامة  لعذر تجاوز  حدود حق الدفاع الشرعي فرحات محمد نعیم

342/228النظریة العامة ألمالك االدارة و االشغال العمومیة جعفر محمد أنس قاسم

342/395النظریة العامة للمنازعات اإلداریة في النظام القضائي الجزائري عوابدي عمار

342/123النظریة العامة لألجور و المرتبات شطا حماد محمد

النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل االشیاء في مبادئھا القانونیة و 
أوجھھا

340/259 النقیب عاطف

340/1472النظریة العامة للمسؤولیة القضائیة في التشریع االسالمي سعادة أمجد علي

345/642النظریة العامة لألھلیة الجنائیة علي عادل یحي قرني

340/141النظریة العامة للموجبات و العقود جورج سیوف

340/283النظریة العامة لاللتزام الشراوي جمیل

340/1061النظریة العامة لاللتزام عبد الرحمن احمد شوقي

340/1131النظریة العامة لاللتزام منصور محمد حسین

340/506النظریة العامة لاللتزام سعد نبیل ابراھیم

340/672نظریة العقد: النظریة العامة لاللتزام  فر ج توفیق

340/865أحكام االلتزام: النظریة العامة لاللتزام  سعد نبیل ابراھیم

مقارنة بین (أحكام االلتزام - مصادر االلتزام : النظریة العامة لاللتزام 
)القوانین العربیة

340/175 فرج توفیق حسن

340/324مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري: النظریة العامة لاللتزام  علي علي سلیمان

340/1053النظریة العامة لاللتزام أحكام االلتزام منصور محمد حسین

340/13النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري العربي بلحاج

340/1008مصادر االلتزام : 1النظریة العامة لاللتزام ،ج االھواني حسام الدین كامل

340/658النظریة العامة لاللتزامات الجمال مصطفى

340/1090النظریة العامة لاللتزامات  مصادر االلتزام منصور أمجد محمد

340/904مصادر االلتزام : 1النظریة العامة لاللتزامات في القانون المدني،ج  الفضل منذر

2340/1148 ،ج1النظریة العامة لاللتزامات ، ج السعدي محمد صبري

340/1527النظریة العامة لالثبات  في المواد المدنیة و التجاریة سلیم عصام أنور

345/902النظریة العامة لالختالس في القانون الجنائي رشدي مراد
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345/963النظریة العامة لالعذار القانونیة المعفیة من العقاب الحدیثي فخري عبد الرزاق

345/1127النظریة العامة لالوامر التحفظیة في االجراءاتن الجنائیة سویلم محمد علي

340/678النظریة العامة لالئتمان منصور محمد حسین

340/1489النظریة العامة للتأمین النعیمات موسى جمیل

341/367النظریة العامة لمبدأ حسن الجوار في القانون الدولي العام الصالب عبد الحمید موسى

345/458النظریة العامة للتدابیر االحترازیة سلیمان عبد اهللا سلیمان

341/171النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام عبد الرزاق محمود عبد الفتاح

340/716النظریة العامة للبطالن في قانون االجراءات الجنائیة ابراھیم محمد كامل

341/131النظریة العامة للتصرفات الدولیة احمد فؤاد مصطفي

340/1106النظریة العامة للحراسة في القانون المدني عیسى رضا محمد عبد السالم

345/580النظریة العامة للجریمة العسكریة الشرقاوي ابراھیم أحمد عبد الرحیم

345/584النظریة العامة للخطأ غیر العمدي عبد الستار فوزیة

345/990النظریة العامة للجزاء الجنائي بالل أحمد عوض

341/540النظریة العامة لمسؤولیة الدولة  الدولیة في ضوء التقنین الجدید نعیمة عمیمر

340/55النظریة العامة للقانون مراد محمودي

340/334النظریة العامة للقانون الجمال مصطفى محمد

340/122النظریة العامة للقانون تناغو سمیر عبد السید

340/747الحق- القاعدة القانونیة : النظریة العامة للقانون  الجمال مصطفى

345/754النظریة العامة للقانون الجنائي بھنام رمسیس

340/916النظریة العامة للقانون ببعدھا الغربي و الشرعي صغیر حسین

340/512النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق دنوني بن الشیخ الحسین ھجیرة

342/354النظریة العامة للقرارات االداریة الطماوي سلیمان محمد

342/630النظریة العامة للقرارات و العقود االداریة عادل بوعمران

345/1066النظریة العامة للقرائن في االثبات الجنائي  في القانون المقارن خلیفة محمود عبد العزیز

342/172النظریة العامة للقررات االداریة الطماوي سلیمان

345/273النظریة العامة للقصد الجنائي صالح نبیھ

دراسة تأصیلیة مقارنةللركن المعنوي في : النظریة العامة للقصد الجنائي 
الجرائم العمدیة

345/1155 حسني محمود نجیب

340/1015النظریة العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي

342/150النظریة العامة المالك االدارة و االشغال العمومیة قاسم أنس

340/681النظریة العامة الحكام القضاء التحیوي محمود السید

341/39بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي: النظریة العامة لحقوق اإلنسان  طھ جبار صابر

- بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي: النظریة العامة لحقوق اإلنسان 
دراسة مقارنة

341/27 طھ جبار صابر

345/330النظریة العامة لقانون العقوبات عبد المنعم سلیمان

النظریة العامة في االحالف و التكتالت العسكریة طبقا لقواعد القانون الدولي 
العام

341/514 أبو الخیر مصطفى أحمد

345/755النظریة العامة في التوقیف االحتیاطي الشریف عمرو  واصف

342/227النظریة العامة في القانون االداري عبد اهللا عبد الغني بسیوني
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345/539النظریة العامة في حقوق الدفاع أمام  القضاء الجنائي العادلي محمود صالح

345/430النظریة العامة و النظم االجرائیة لحمایة االسرة في القانون و الفقھ رمضان أشرف

النظریة العامة وتطبیقاتھا في مجال الغاء العقود االداریة في الفقھ و قضاء 
مجلس الدولة

342/484 عثمان جمال عباس

330/58النظریة اإلقتصادیة في اإلسالم البطاینة ابراھیم محمد

255/04المتھم وحقوق في الشریعة االسالمیة ...المركز العربي للدراسات االمنیة و التد

346.07/316المحل التجارى یونس على حسن

342/404األدلة التأدیبیة طنطاوي ممدوح

345/644األدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي المعایطة منصور عمر

342/562المجلس الدستوري الجزائري العام رشیدة

342/613المجلس الدستوري و الطعون النیابیة بطرس عادل

342/451المجموعات المحلیة في الجزائر عبید لخضر

340/770المحاماة مھنیا و نفسیا العیسوي عبد الرحمن محمد

340/720المحاماة بین الواجب و الفن ھیلبري مالكولم

340/662المحاماة في الجزائر اسكندر محمود توفیق

340/1539المحاماة في الدول العربیة ھشام قاضي

340/1105المحاماة في الشریعة االسالمیة الفقي رجاني سید أحمد

340/1167المحاماة وفن المرافعة ھندي أحمد

340/1564المحامي دیدان مولود

340/874المجالس الشرعیة و المبادئ القضائیة العبد اهللا فلیح محمد

340/1368المحامون و دولة القانون شرفي علي

340/01المحامون و دولة القانون في التطبیقات الدیمقراطیة و النظام االسالمي علي شرفي

طرق المحاسبة، أسالیب المحاسبة، الجرد و : المحاسبة التجاریة الحدیثة 
المیزانیة، تطبیقات علمیة

346.07/38 السقا حمدي

330/57المحاسبة الدولیة و معاییرھا القاضي حسین

330/27المحاسبة الضریبیة على الرواتب و األجور الفریحات یاسر صالح

330/72المحاسبة في المنشأت المالیة البنوك التجاریة و شركات التأمین سرایا محمد السید

342/148)الغرف اإلداریة: (المحاكم االداریة  بعلي محمد الصغیر

346.07/511المحاكم االقتصادیة الرافعي أمیرة حسن

345/106المحاكمة الجنائیة حجري فؤاد

340/212الطعن في أحكامھا- اختصاصاتھا-المحاكمة الخاصة تشكیلھا  شوشاري صالح الدین محمد

340/340المداولة القضائیة الفزایري أمال

341/111المجتمع الدولي مبروك غضبان

341/96المجتمع الدولى المعاصر أنجق فائز

341/19المجتمع الدولي التطور و األشخاص لحرش عبد الرحمن

301/49المجتمع العربي نخبة من المتخصصین

342/419المختار في االجتھاد االداري نخلة موریس

341/421المیثاق االنساني و المعاییر الدنیا لمواجھة الكوارث
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345/772المخبر الخاص خراشي عادل عبد العال

346.07/477المختصر في القانون التجاري الجزائري بلودنین أحمد

341.44/79المختصر في القانون البحري  الجزائري شحماط محمد

253/36المختصر في الفقھ المدني من خالل أحكام الفقھ االسالمي تقیة عبد الفتاح

340.5/01النظم الجزائریة- النظم اإلسالمیة - النظم القدیمة : المختصر في تاریخ النظم  جبار صالح الدین

المختصر في شرح القانون المدني االردني  آثار الحق الشخصي  أحكام 
االلتزام

340/1468 الحاللشة عبد الرحمان أحمد جمعة

250/33المدخل للشریعة االسالمیة الشافعي أحمد محمود

340/724المدخل للقانون سعد نبیل ابراھیم

طبیعتھ - مصادره - مباحثھ-نشأتھ : المدخل للقانون الدولى الخاص العربي 
- السعودى -الكویتي - المصري : في القوانین العربیة : دراسة مقارنة 
...االماراتي السو

340.9/65 خالد ھشام

340/408المدخل للعلوم القانونیة سلیم عصام أنور

340/601المدخل للعلوم القانونیة فرج توفیق حسن

340/1130المدخل للعلوم القانونیة شلبیك مصطفى مصباح

340/31المدخل للعلوم القانونیة بعلي محمد الصغیر

340/30المدخل للعلوم القانونیة الخلیلي حبیب ابراھیم

340/119المدخل للعلوم القانونیة و الفقھ االسالمي علي منصور علي

251/13المدخل للفقھ االسالمي مدكور محمد سالم

253/130المدخل للفقھ االسالمي نظریة العقد مدكور محمد سالم

250/52المدخل لداسة الفقھ اإلسالمي الشرنباصي رمضان علي

250/03المدخل لدراسة التشریع االسالمي العربي بالحاج

250/32المدخل لدراسة التشریع االسالمي الصابوني عبد الرحمن

250/41المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة الكبیسي حمد عبید

250/43المدخل لدراسة الشریعة االسالمیة زیدان عبد الكریم

340/1364المدخل لدراسة القانون الناصري سلیمان

341/521المدخل لدراسة القانون الدولي  لحقوق االنسان المالكي ھادي نعیم

340/302المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء محمود لطفي محمد حسام

340/920المدخل لدراسة القانون والمصطلحات القانونیة

340/61المدخل لدراسة العلوم القانونیة الفار عبد القادر

250/31المدخل لدراسة الفقھ االسالمي ابراھیم عبد الرحمن ابراھیم

250/05المدخل لدراسة الفقھ االسالمي و نظریاتھ العامة امام محمد كمال الدین

250/19المدخل لدراسة الفقھ االسالمى و نظریاتھ العامة الشرنباصى رمضان على السید

340/1447المدخل لدراسة علم القانون الفتالوي سھیل حسین

251/11المدخل الى أصول الفقھ و تاریخ التشریع االسالمي االبراھیم موسى ابراھیم

340/1063المدخل الى الملكیة الفكریة فاضلي ادریس

340/475المدخل الى الملكیة الفكریة زین الدین صالح

351/32المدخل الى االدارة االعمال الناشد محمد

345/173المدخل الى االجرام و علم العقاب نجم محمد صبحي
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340/644المدخل الى القانون قاسم محمد حسن

340/811المدخل الى القانون محمود ھمام محمد

340/889نظریة الحق: المدخل الى القانون  سعد نبیل ابراھیم

340/164النظریة العامة للقاعدة القانونیة: المدخل الى القانون  أبو السعود رمضان

340/881نظریة الحق- القاعدة القانونیة : المدخل الى القانون  سعد نبیل ابراھیم

340/961المدخل الى القانون النظریة العامة للقانون زھران ھمام محمد محمود

340/607المدخل الى القانون و بخاصة المصري و اللبناني أبو السعود رمضان

340/431المدخل الى العلوم القانونیة بوضیاف عمار

250/23المدخل الي الفقھ المقارن نوار ین الشلي أبو أمامة

345/58المدخل الى علم االجرام وعلم العقاب نجم محمد صبحي

345/701المدخل الى علم البصمات الدروبي طھ كاسب فالح

340/1457المدخل الى علم القانون الداودي غالب علي

340/1589المدخل الى علم القانون غمیض سالم عبد الرحمن

340/32المدخل الى علم القانون الصراف عباس

340.9/35المدخل القانون الدولى الخاص العربي خالد ھشام

340/974المدخل في نظریة القانون عبد السالم سعید سعد

253/24المدخل في التعریف بالفقھ االسالمي و قواعد الملكیة و العقود فیھ شلبي محمد مصطفى

250/38المدخل في الفقھ االسالمي شلبي محمد مصطفى

344/57المدخل في شئون العمل و عالقاتھ عز الدین أمین

340.5/36المدخل إلى تاریخ النظم فاضلي إدریس

340.5/35المدخل إلى تاریخ القانون جبار صالح الدین

250/46المدخل إلى دراسة الشریعة اإلسالمیة بن غریب رابح

340/969المدخال الى علم القانون الداودي غالب علي

345/664المخدرات  وظاھرة استنشاق الغازات ثابت ناصر

345/1007المخدرات امبراطوریة الشیطان عمروش ھاني

345/1094المخدرات و المؤثرات العقلیة اث ملویا لحسین بن شیخ

000/30المخدرات و ظاھرة استنشاق الغازات ثابت ناصر

المیراث العادل في االسالم بین المواریث القدیمة و الحدیثة و مقارنتھا مع 
الشرائع االخرى

253/39 العجوز أحمد محي الدین

253/126المیراث في الفقھ االسالمي و قانون االسرة الجرائري العمراني محمد

340/1530المیراث و الھبة عمرو محمد یوسف

341/558المحكمة األوربیة الجدیدة لحقوق اإلنسان الھواري عبد اهللا محمد

345/538المحكمة الجنائیة الدولیة بندق وائل أنور

345/479المحكمة الجنائیة الدولیة حمودة منتصر سعید

345/840المحكمة الجنائیة الدولیة بسیوني محمود شریف

345/1105المحكمة الجنائیة الدولیة حجازي عبد الفتاح بیومي

345/737المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة حمد فیدا نجیب

345/917المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصاتھا یشوي لندة معمر
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345/839المحكمة الجنائیة العراقیة المختصة بالجرائم ضد االنسانیة بسیوني محمود شریف

345/1054المحكمة الجنائیةالدولیة  الدائمة و اختصاصاتھا یشوي لیندة معمر

346.07/344األحكام القانونیة للمعامالت المصرفیة نصیر سویلم

250/47األحكام العامة للشفعة في قواعد الفقھ اإلسالمي و القانون المغربي اباش أحمد

254/16األحوال الشخصیة بلتاجي محمد

254/21األحوال الشخصیة االمام محمدأبو زھرة

254/20األحوال الشخصیة الخطیب أنور

و " الوصایا و المواریث  : 2األحوال الشخصیة في الفقھ و القضاء و القانون ج
"الوقف 

254/02 الكبیسي أحمد

254/10األحوال الشخصیة فقھ الطالق و الفسخ و التفریق و الخلع المومني أحمد محمد

254/54المرأة المسلمة بین اجتھادات الفقھاء و ممارسات المسلمین القیسى مروان ابراھیم

: المرأة العاملةفي تشریع العمل الجزائري بین المساواة و الحمایة القانونیة 
.دراسة مقارنة

344/07 عطاء اهللا تاج

000/12كیف تكتب رسائلك-المراسالت التطبیقیة عیادات مراد

345/858المراقبة االلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ  العقوبة السالبة للحریة خارج السجن سالم عمر

342/109المراقبة والمراجعة الداخلیة الصبان محمد سمیر

340/1088المرافعات المدنیة النداوي آدم وھیب

342/442المرافعات االداریة بسیوني عبد الرؤوف ھاشم

340/1455المرتكز عي دعاوى الحجز العقاري شالال نزیھ نعیم

340/1116المرتكز في دعاوى المصارف شالال نزیھ نعیم

346.07/179المرتكز في دعاوى اإلفالس شالال نزیھ نعیم

345/07المرجع العملي  في اجراءات التحقیق الجنائي المنشاوي عبد الحمید

340/300المرجع العملي في االمتداد القانوني لعقد االیجار طھ جمعة جمال الدین

340/926المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني عبد التواب معوض

340/388المرجع في التوثیق عرفة عبد الوھاب

345/217المرجع في الحیازة المدنیة وحمایتھا الجنائیة عرفة السید عبد الوھاب

340/624المرجع في صیغ الدعاوى و االوراق القضائیة عبد التواب معوض

342/01المرشد لتأسیس الشركات و نماذج عقود التأسیس عزیز علي ھادي

340/455المرشد الى اقامة الدعاوى المدنیة الربیعي جمعة سعدون

340/717المرشد القانوني للمتقاضین طاھري حسین

340/816 :1المرشد القانوني للمتقاضین،ج حسین طاھري

000/28''فرنسى- عربي '' المرشد الواضح في المراسالت  رجال االعمال

345/690المرشد في المشكالت االجرائیة في المسائل الجنائیة محمد محمود عبد العزیز

345/02المرصفاوي في المحقق الجنائي المرصفاوي حسن صادق

345/792المرصفاوي في الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة المرصفاوي حسن صادق

345/328المرصفاوي في اصول االجراءات الجنائیة المرصفاوي حسن صادق

345/81المرصفاوي في جرائم الشیك المرصفاوي حسن صادق

345/358المرصفاوي في قانون االجراءات الجنائیة المرصفاوي حسن صادق
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345/913المرصفاوي في قانون العقوبات  تشریعا و قضاء في مائة عام المرصفاوي حسن صادق

345/896المرصفاوى في قانون العقوبات الخاص المرصفاوى حسن صادق

342/199المركز القانوني للمال العام عبد الحمید محمد فاروق

وفقأ لضوابط قانون : المركز القانوني للمرسل الیھ في عقد النقل البحري 
 طبقا الحدث أحكام النقض في 1990 لسنة 8التجارة البحریة الجدیدة رقم 

فرنسا و مصر

341.44/08 المصرى عباس مصطفى

340.9/95المركز القانوني لالجانب في سوریة شباط فؤاد

340.9/102المركز القانوني لمتعدد الجنسیة خالد ھشام

345/212المركز القانوني للضبطیة القضائیة في الدعوى الجنائیة بریك ادریس عبد الجواد

340.9/36المركز القانوني الدولي ، للشركات متعددة الجنسیة الحدیدي طلعت جیاد لجي الحدیدي

342/112المرفق العام في الجزائر بوسماح محمد أمین

340/1135المسؤلیة المدنیة عن االضرار بالبیئة رسالن نبیلة اسماعیل

345/723المسؤلیة الجنائیة لالشخاص المعنویة صالح ابراھیم علي

345/802المسؤلیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة بوریشة منیر

345/730المسؤلیة الجنائیة أساسھا و تطورھا امام محمد كمال الدین

345/521المسؤلیة الجنائیة الناشئة عن نقل عدوى االیدز طھ أحمد حسني أحمد

345/957المسؤلیة الجنائیة عن استعمال المنشطات في المسابقات الریاضیة كبیش محمود

255/09المسؤلیة الجنائیة في الفقھ االسالمي بھنسي أحمد فتحي

341/157المسؤلیة الدولیة العمل الدولي غیر المشروع كأساس لمسئولیة الدولة الدولیة تونسي بن عامر

341/178المسؤلیة الدولیة عن انتھاكات الشركات متعددة الجنسیة لحقوق االنسان صدیق جوتیار محمد رشید

341/220المسؤلیة الدولیة عن انتھاكات قواعد القانون الدولي االنساني ابراھیم نجاة أحمد أحمد ابراھیم

340/905المسؤلیة الطبیة یاسین محمد یوسف

345/1168المسؤلیة الطبیة منصور محمد حسین

345/722المسؤلیة الطبیة بین الفقھ و القضاء حجازي عبد الفتاح بیومي

340/1048المسؤلیة في مجال المعلوماتیة و الشبكات رسالن نبیلة  اسماعیل

345/868المسؤوؤلیة المدنیة و الجنائیة في العمل المصرفي في الدول العربیة سلیمان عبد الفتاح

340/39المسؤولیة الناشئة عن االشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري حمزة محمود جالل

340/1540المسؤولیة المدنیة  للمھندس االستشاري  في عقود االنشاءات الشھوان ھاشم  علي

340/1467المسؤولیة المدنیة  في عقود نقل التكنولوجیا المواجدة مراد محمود

340/360المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل حسین محمد عبد الظاھر

340/414المسؤولیة المدنیة لناقل االشخاص بالمجان وھبة خطاب طلبة

340/559المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا الطائي عادل أحمد

340/1223المسؤولیة المدنیة للطبیب عجاج طالل

المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني االردني و النظام القانوني 
الجزائري

340/1121 الحیاري أحمد حسن

340/1184المسؤولیة المدنیة للصحفي عمر سامان فوزي

340/683المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعمالھ الصحفیة فھمى خالد مصطفى

340/92المسؤولیة المدنیة أو االعمال غیر المباحة یكن زھدي

340/1098المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة المنیاوي یاسرمحمد فاروق
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340/1440المسؤولیة المدنیة عن أضرار  التلوث البیئي في نطاق الجوار حواس عطا سعد محمد

340/685المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالزیت الفقى محمد السید أحمد

340/1463المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة الناصر أحمد

المسؤولیة المدنیة عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الھاتف 
المحمول

340/1462 المغربي جعفرمحمود

340/1552المسؤولیة المدنیة عن قتلى حوادث السیارات شحاتة محمد أحمد

340/948المسؤولیة المدنیة في مجال طب وجراحة االسنان حسین محمد عبد الظاھر

340/780المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض لطفي محمد حسام محمود

346.07/32المسؤولیة المصرفیة في اإلعتماد المالي مسقاوي لبنى عمر

340/1235المسؤولیة المعماریة منصور محمد حسین

345/186المسؤولیة االلكترونیة منصور محمد حسین

342/635المسؤولیة التادیبیة للمحامي الثقیل مشعل

340/960المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد حسین محمد عبد الظاھر

340/1469المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر الحیاري أحمد ابراھیم

340/772المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة في القانون المدني العمروسي أنور

345/350المسؤولیة الجنائیة بو ریشة منیر

345/188المسؤولیة الجنائیة لألعوان االقتصادیین وعمر جبالي

345/866المسؤولیة الجنائیة لالطباء و الصیادلة حنا منیر ریاض

345/1053المسؤولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیة البورصة بوریشة منیر

345/513المسؤولیة الجنائیة أساسھا و تطورھا إمام محمد كامل الدین

345/1130المسؤولیة الجنائیة عن االعمال البنكیة زینب سالم

345/1047المسؤولیة الجنائیة عن االعمال الطبیة شدیفات صفوان محمد

345/899المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم االقتصادیة في القانون المقارن مھدي عبد الرؤوف

345/484المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة االقتصادیة العوجي مصطفى

345/776المسؤولیة الجنائیة في القفھ االسالمي بھنسي أحمد فتحي

345/579المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة سویلم محمد علي

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري : المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 
و الفرنسي

345/91 سلیم صمودي

345/132المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم االقتصادیة المساعدة أنور محمد صدقي

345/408المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الشیك في ضوء الفقھ و أحكام القضاء العریمي أیمن حسین

341/360المسؤولیة الدولیة ھمیسي رضا

345/180المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة بلخیري حسینة

341/497المسؤولیة الدولیة عن االضرار البیئیة أثناء النزاعات المسلحة الطائي كریمة عبد الرحیم

345/707المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة االبادة الجماعیة سالمة أیمن عبد العزیز

345/863المسؤولیة الطبیة المدنیة و الجزائیة بین التنظریة و  ا لتطبیق محتسب باهللا بسام

340/304المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر مأمون عبد الرشید

342/223المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون االداري شیھوب مسعود

342/221المسؤولیة عن االخالل بمبدأ المساواة و تطبیقاتھا في القانون االداري شیھوب مسعود
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340/480المسؤولیة عن االشیاء  غیر الحیة في القانون المدني الجزائري ادریس فاضلي

340/04المسؤولیة عن االشیاء في ضوء الفقھ و القضاء موافي یحیى احمد

340/1567المسؤولیة عن االشیاء و تطبیقھا على االشخاص المعنویة  بوجھ خاص ملوكي ایاد عبد الجبار

340/808المسؤولیة عن الخطأ التنظیمي في ادارة المنافسات الریاضیة االحمد محمد سلیمان

340/1054المسؤولیة عن حوادث السیارات و التامین االجباري منھا منصور محمد حسین

المسؤولیة عن فعل األشیاء غیر الحیة و مسؤولیة مالك السفینة في القانون 
البحري الجزائري

341.44/14 زھدور محمد

342/196المسؤولیة في القانون االداري محفوظ لعشب

340/731المسؤولیة والتعویض عن اضرار التلوث البحري و المحروقات الفقي محمد السید

1340/1384المسؤولیة ،ج  أبو عید الیاس

345/149األسلحة الناریة في الطب الشرعي شحرور حسین

341/408المصلحة الدولیة المشتركة الفار عبد الواحد

340/1014المصلحة في التامین عبد الرحمن فایز أحمد

342/437المساءلة التأدیبیة للموظف العام الشتیوي سعید

301/52المساندة االجتماعیة و أحداث الحیاة الضاغطة سلطان ابتسام محمود محمد

345/472المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المادة الجمروكیة بوجھ خاص بوسقیعة أحسن

340/158المزاحمة غیر المشروعة نعیم ادمون

301/41المشاركة االجتماعیة و السیاسیة فھمي محمد سید

253/84المزارعة و المساقاة فى الشریعة االسالمیة خلیفة مناع مرار

253/70المشاكل العملیة في قانوني المواریث و الوصیة عبد السالم سعید

341.44/73المساعدة البحریة الجمیل ایمان  فتحي حسن

340/258المساعدة القضائیة

340/1227المساعدة القضائیة وزارة العدل

340/438المساعدون القضائیون دیدان مولود

346.07/26المساھمات العینیة في الشركات التجاریة الحسن ولد أمین محمد فال

345/08المساھمة التبعیة في قانون العقوبات التركي جمال عبد المجید

345/679المسائل العارضة أمام القاضي الجنائي القھوجي علي عبد القادر

345/290المسائل الفرعیة امام المحاكم الجزائیة زروال عبد الحمید

345/669المساواة في القانون الجنائي أبو خطوة أحمد شوقي عمر

340/335المستحدث في قانونأصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید أبوالوفا أحمد

المضرور المستفید من التامین االجباري من المسؤولیة المدنیة من حوادث 
السیارات

340/741 منصور محمد حسین

251/20المستصفى من علم االصول رمضان ابراھیم محمد

340/1497المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر حاجي نعیمة

346.07/97عربي- فرنسي : المصطالحات الفانونیة و التجاریة و المصرفیة  الجرد ھیام

340/921المصطلحات  القانونیة

345/176المصطلحات القانونیة الجزائیة في االحكام و االجراءات و المحاكمات

340/311المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري القرام ابتسام
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340/1452المصطلحات القانونیة في العقود االنجلیزیة حبیب مصطفى سلمان

346.07/133األسسیات في تشریعات المنشآت و الشركات السیاحیة محي الدین إبراھیم أحمد

340/1189المشكالت العملیة التي یثیرھا عقد البیع العرفي كامل رمضان جمال

340/776المشكالت العملیة القضاء المستعجل مراد عبد الفتاح

1345/620المشكالت العملیة الھامة في االجراءات الجنائیة ،ج عبید رؤوف

345/227المشكالت العملیة في أحكام الجنحة المباشرة ھرجة مصطفى مجدي

345/508المشكالت العلمیة في القبض و التفتیش و الدفوع و البطالن ھرجة مصطفى مجدي

345/780المشكالت العملیة في جرائم السب و القذف البالغ الكاذب ھرجة مصطفى

345/732المشكالت العملیة في جرائم الشیك ھرجة مصطفى مجدي

253/28المشكالت العملیة في دعاوى النسب و االرث البنا كمال صالح

342/180المشكالت العملیة في ضریبة المبیعات ابراھیم ھالل یوسف

المشكالت العملیة في ضریبة المبیعات شرح و تعلیق بأحكام المحكمة 
الدستوریة العلیا

346.07/170 ھالل یوسف إبراھیم

340/1572المشكالت العملیة في قوانین األحوال الشخصیة في مصر و الدول العربیة سید محمد سامح

340/748المشكلة التنفیذیة شالال نزیھ نعیم

346.07/264األصول اإلجرائیة للشركات التجاریة عودة أحمد عبد الرحیم محمود

346.07/323المطول في القانون التجاري ریبیر ج

341/08المطول في القانون الدولي للحدود سعد اهللا عمر

340/941المطول في شرح القانون المدني طلبة أنور

340/1554المسئولیة المدنیة محمد خالد عبد الفتاح

341.44/45المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحرى بالزیت الفقى محمد السید أحمد

253/69المكاییل في صدر االسالم فھمي سامح عبد الرحمن

340/1501المقاولة من الباطن في أحكام القضاء و التشریع أبو عرابي غازي خالد

341/55المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولى العام عامر صالح الدین

345/264المقدمات االساسیة في القانون الدولي الجنائي سلیمان عبد اهللا سلیمان

346.07/189األعمال التجاریة بالقیاس دویدار ھاني

346.07/96)الكمبیالة كنموذج(المعلوماتیة و األوراق التجاریة  الفقى محمد السید

253/137المعامالت المالیة  في الشریعة االسالمیة أبو السعید بالل عماد

330/73المعامالت االقتصادیة لألسواق في النظام اإلسالمي أبو العال یسرى محمد

340/1115المعارضة ف االحكام الغیابیة في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي رباج أحمد

345/498المعارضة في االحكام الجنائیة أبو سعد محمد شتا

345/42المعارضة في االحكام الجنائیة البلشي زغلول

341/87المعارضة و الدولة في السلم و الحرب كابالن مورتون أ

341/531المعاھدات الدولیة  إلزامیة تنفیذھا  في الفقھ االسالمي و القانون الدولي الكربولي صباح لطیف

345/400المعاھدات الدولیة أمام القاضي الجنائي القھوجي علي عبد القادر

341/167المعاھدات الدولیة في الشریعة االسالمیة محمد أحمد أبو الوفا

341/511المعاھدات الدولیة في القانون الدولي ابراھیم بن داود

340/854المعتمد أبو عید الیاس
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000/25المعجم النقدي لعلم االجتماع بوریكو بورون وف

000/19المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات و االنترنت قندیلجي عامر ابراھیم

340/73عربي- انكلیزي : المعجم الحدیث للمصطلحات العسكریة  حسن حسن

340/1537المعجم القانوني أبو سلیمان رامي

340/1164عربي-انكلیزي: المعجم القانوني  الفاروقي حارث سلیمان

340/1330إنكلیزي- عربي : المعجم القانوني  الفاروقي حارث سلیمان

340/192فرنسي(المعجم العملي  للمصطلحات القانونیة و التجاریة و المالیة  شاللة یوسف

345/527المعجم في علم االجرام و االجتماع القانوني و العقاب أبو زید محمود

342/452المعیار الممیز للعقد االداري عبد الحمید مفتاح خلیفة

342/91المعیار الممیز في العقود اإلداریة عبد الحمید مفتاح خلیفة

المعیار المعرب  و الجامع المغرب عن فتاوي علماء افریقیة و االندلس و 
المغرب

250/25 الونشریسي أحمد بن یحیى

346.07/247األفالس الشواربي عبد الحمید

341/144المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة و غیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة قشي الخیر

351/21المفاھیم االساسیة فى علم االدارة نتو ابراھیم عباس

341/518المفاوضة الجماعیة البحیري محمود عبد المحسن

340/895األفكار الكبرى في السیاسة و القانون تناغو سمیر

340/768المفھوم القانوني لرابطة السببیة حبیب عادل جبري

340/864المفھوم القانوني لرابطة السببیة و انعاساتھا في توزیع عبء المسوءلیة المدنیة حبیب عادل جبري محمد

351/38)كیف تنمي مھاراتك االداریة (المھارات و الوظائف االداریة  مرسى نبیل محمد

341.44/76الموانئ البحریة العربیة النحراوي أیمن

330/55الموارد البشریة أبو بكر مصطفى محمود

253/40المواریث في الشریعة االسالمیة في ضوء الكتاب و السنة الصابوني محمد علي

المواریث في الشریعة االسالمیة وما یجري علیھا العمل في المحاكم الشرعیة 
االسالمیة

253/72 خالد حسن

253/01المواریث في الشریعة و القانون كافي منصور

المواریث و الوصیة و الھبة في الشریعة االسالمیة و القانون و نصوص 
القوانیین الصادرة بشأنھا

253/124 بدران بدران ابو العینین

342/84المواطن و الدولة بیلو روبیر

253/20الموازنة بین المصالح الطائي أحمد علیوي حسین

342/448المواضیع االساسیة في القانون االداري العام سعد جورج

340/1458المواقع االلكترونیة  و حقوق الملكیة الفكریة حوى فاتن حسین

342/284اللوائح االداریة  و ضمانة الرقابة القضائیة جمال الدین سامي

340/1565الموثق دیدان مولود

340/819الموجز في أحكام االیجار الجمال مصطفى محمد

340/349الموجز في أحكام القانون المدني كیره حسن

340/402االثبات- االحكام - الموجز في النظریة العامة لاللتزامات  المصادر  یحي عبد الودود

345/199الموجز في االجراءات الجزائیة الجزائري مینا نظیر فرج

340/949الموجز في الثقافة القانونیة للمھندسین سلیم عصام انور
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340.9/88الموجز في الجنسیة و مركز االجانب الوكیل شمس الدین

340/289الموجز في الطرق المدنیة لالثبات في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیالت زھدور محمد

340.9/28الموجز في القانون الدولي الخاص الحداد حفیظة السید

341/22الموجز في القانون الدولي العام الفتالوي سھیل حسین

341.46/17الموجز في القانون الجوي البندراني مصطفى

340/568الموجز في شرح أحكام الشفعة الخطیب مھدي كامل

340/614الموجز في شرح مقدمة القانون المدني أبو السعود رمضان

345/103الموجز في علم العقاب دردوس مكي

345/120الموجز في علم اإلجرام دردوس مكي

346.07/291األوراق التجاریة رضوان أبو زید

346.07/154األوراق التجاریة االفالس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري راشد راشد

346.07/265األوراق التجاریة على ضوء الفقھ و قضاء النقض الكمبیالة و السند اإلذني فوده عبد الحكم

346.07/354األوراق التجاریة في القانون الجزائري فضیل نادیة

1999346.07/250 لسنة 11األوراق التجاریة و االفالس وفقا ألحكام قانون التجارة رقم  طھ مصطفى كمال

346.07/248األوراق التجاریة و اإلفالس طھ مصطفى كمال

1999346.07/190 لسنة 17األوراق التجاریة و اإلفالس وفقا ألحكام قانون التجارة رقم  البارودي على

346.07/42األوراق التجاریة و وسائل الدفع االلكترونیة الحدیثة طھ مصطفى كمال

1999346.07/294 لسنة 17األوراق التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم  القلیوبي سمیحة

فرنسي مع طریقة - إنكلیزي- قاموس ثالثي اللغات عربي: المورد الثالثي 
اللفظ

000/04 البعلبكي روحي

000/05عربي حدیث-قاموس إنكلیزي: المورد الحدیث  البعلبكي منیر

األوضاع الشرعیة و القانونیة ألوقاف المسلمین و المسیحیین في لبنان في 
العھد العثماني

253/87 حالق حسان

340/1484الموسوعة النموذجیة في الملكیة العقاریة عرفة عبد الوھاب

الموسوعة النموذجیة في شرح جرائم الغش و التدلیس و تقلید العالمات 
1التجاریة من الناحیتین الجنائیة و المدنیة،ج

345/406 عبد التواب معوض

342/662الموسوعة االداریة الشاملة  الغاء القرار االداري و تأدیب الموظف العام خلیفة عبد العزیز

345/551الموسوعة الذھبیة في القیود و االوصاف عابدین محمد أحمد

346.07/205الموسوعة التجاریة الحدیثة فى االفالس الفقى عمر عیسى

346.07/319الموسوعة التجاریة الشاملة ناصیف الیاس

346.07/340الموسوعة التجاریة و المصرفیة الكیالني محمود

عقود التجارة الدولیة في : المجلد األول : الموسوعة التجاریة و المصرفیة 
مجال نقل التكنولوجیا

346.07/49 الكیالني محمود

345/285الموسوعة الجنائیة عبد الملك جندي

345/1166الموسوعة الجنائیة السید سعید محمود

255/22الموسوعة الجنائیة في الفقھ االسالمي بھنسي أحمد فتحي

342/557الموسوعة الجامعة ألحكام المحكمة الدستوریة العلیا المكتب الفني للموسوعات القانونیة

342/273الموسوعة الجامعة الحكام المحكمة االداریة العلیا أبو العینین محمود

345/904الموسوعة الجزائیة الزغبي فرید
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342/575الموسوعة الدستوریة أبو العینین محمد ماھر

254/23الموسوعة الشاملة في االحوال الشخصیة عبد التواب معوض

346.07/44الموسوعة القانونیة لبورصة األوراق المالیة في التشریعات العربیة البھجى عصام  أحمد

340/621الموسوعة القانونیة لصیغ االوراق النقدیة الشھاوى قدري عبد الفتاح

340/404الموسوعة العلمیة الحكام محكمة النقض یحي عبد الودود

344/40الموسوعة العمالیة في قانون العمل أمین محمد فھیم

345/261الموسوعة العربیة لالجتھاد ات القضائیة الجزائیة شمس محمود زكي

1999345/789 الى نھایة 96الموسوعة الفریدة في مبادئ النقض الجدیدة من  حسن علي عوض

342/672الموسوعة اإلداریة الشاملة الیاس سلیم

000/11الموسوعة في شتى مجاالت المعرفة صدیق محمد صالح

341/316االمم المتحدة سرحان عبد العزیز محمد

341/495االمم المتحدة الفتالوي سھیل حسین

341/81االمم المتحدة في ربع قرن ایشلبرغر كالرك

345/522االمتناع عن عال ج المریض بین الفقھ االسالمي و القانون الوضعي القاضي ھشام محمد ماھد

340/931االنابات القضائیة في اجراءات التقاضي و التنفیذ یونس محمود مصطفى

341/371االنابة القضائیة في نطاق العالقات الخاصة الدولیة عبد العال عكاشة محمد

345/878االنتربول و مالحقة المجرمین الروبي سراج الدین محمد

345/429االنجاب بین التجریم و المشروعیة طھ محمود أحمد

3340/699االمتداد القانوني لعقد االیجار في ظل االحكام الدستوریة و القوانین  المنجي محمد

342/485االنحراف بالسلطة كسبب اللغاء القرار االداري خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/120االلتزام أحمد بریري محمود مختار

342/128االلتزام  و استیراتیجیة  اتخاذ القرارات االداریة جیماوات بنكاج

341/321االلتزام الدولى باحترام حقوق االنسان و حریاتھ االساسیة خلیفة ابراھیم أحمد

253/116االلتزام العیني بین الشریعة و القانون أبو غنیمة عبد العزیز عبد القادر

340/1177االلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات بودالي محمد

340/590االلتزام باالفضاء بالصفة الخطرة للشیئ المبیع سعد حمدي أحمد

340/352االلتزام بالسالمة في عقد البیع حسن علي سید

340/999االلتزامات فیاللي علي

000/38االنسان و البیئة و المجتمع أبوریة سوزان أحمد

342/53االنسان والحق والحریة جبران یوسف

340/784االلتصاق كسبب من اسباب كسب الملكیة  في الفقھ االسالمي و القانون المدني النشار جمال خلیل

340/929االنظمة النیابیة الرئیسیة عفیفي عفیفي كامل

342/608االنظمة السیاسیة المعاصرة الجمل یحي

344/77االنھاء التعسفي لعقد العمل بلخیضر عبد الحفیظ

341/303االمین العام لجامعة الدول العربیة الساكت محمد عبد الوھاب

345/449االمر بحفظ االوراق و االمر باالوجھ القامة الدعوى مصطفى عبد الغني حامد

342/204االموال العامة شیحا ابراھیم عبد العزیز
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330/42االثار االقتصادیة الكلیة لسیاسة االنفاق الحكومي عایب ولید عبد الحمید

342/568االثبات امام القضاء االداري خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/78االثبات التقلیدي و االلكتروني منصور محمد حسین

345/39االثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

340/1066االثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني الشنیكات مراد محمود

340/645االثبات في المواد المدنیة و التجاریة ابو الوفا أحمد

340/696االثبات في المواد المدنیة و التجاریة قاسم محمد حسن

340/844االثبات في المواد المدنیة و التجاریة سعد نبیل ابراھیم

340/577االثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة أبو أسعد محمد شتا

340/703االثبات في المواد المدنیة والتجاریة القضاة مفلح

345/576االثبات في المواد الجنائیة في ضوء أحكام محكمة النقض ھرجة مصطفى مجدي

340/83االثبات في المواد الجزائیة العربي شحط عبد القادر

345/583االثبات في جرائم المخدرات في ضوء القضاء و الفقھ الطباخ شریف

االثبات و خطة البحث في جرائم القتل في الشریعة االسالمیة و القانون 
الجنائي

345/688 الدغیدي مصطفى محمد

345/1098االتجار في البشر بین االقتصاد الخفي و اقتصاد الرسمي ناشد سوزي عدلي

346.07/188االتجاھات المختلفة في تنظیم الوكالة التجاریة النعیمي سحر رشید حمید

من حیث إستقاللیتھ وأثاره والنظام : االتجاھات المعاصرة بشأن اتفاق التحكیم 
القانوني الذي یحكمھ ومدى تأثر قانون التحكیم المصرى الجدید بھا

341/465 الحداد حفیظة السید

340.9/76االتجاھات المعاصرة في الجنسیة السید الحداد حفیظة

345/742االتجاھات الحدیثة  في قانون العقوبات العام و قضاء االحداث  المنحرفین رباح غسان

340.9/20الجنسیات" تنازع "االتجاھات الحدیثة في مشكلة  عبد العال عكاشة محمد

345/68االتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید عقیدة محمد ابو العال

342/476االتجاھات الحدیثة في علم االدارة بوحوش عمار

341/339االتجاھات الدولیة لمواجھة أزمة الدیون الخارجیة شھاب مجدي محمود

340/210االتجاھات العامة في القانون المدني سوار محمد وحید الدین

341/83االتجاھات الفكریة لحقوق االنسان و حریاتھ العامة غازي جرار أماني

342/165االتجاھات احدیثة في االدارة علي حمدي فؤاد

340/654االثراء بال سبب فرج توفیق حسن

340/395االثراء على حساب الغیر  بال سبب في الشریعة االسالمیة الكبیسى عایش رجب مجید

342/72االتصاالت اإلداریة داخل المنظمات المعاصرة بوحنیفة قوي

341/213االتفاق التحكیم في عقود الدولة الحداد حفیظى السید

344/92االتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري و المقارن بن صابر بن عزوز

341/202االتفاقیات الدولیة أحكامھا ونصوصھا صخري مصطفى

346.07/23االتفاقیات بین المساھمین في الشركات المساھمة عیسى غادة أحمد

االتفاقیة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمیة ودورھا في تنمیة التجارة 
الدولیة

346.07/93 مطھر عبد الملك عبد الرحمن

حضور - حق االستعانة بمحام : االخالل بحق الدفاع في ضوء الفقھ و القضاء 
مظاھر حق الدفاع في مرحلتي - المحامي ومرافعتھ حصانة حق الدفاع 

340/244 الشواربي عبد الحمید
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...التحقیق والمحاكمة

345/259االدلة الفنیة  للبراءة و االدانة في المواد الجنائیة عابدین محمد أحمد

340/276االحالة الى االحتیاط في الشرطة یاقوت محمد ماجد

االدارات القانونیة  في المؤسسات العامة و الھیئات العامة و الوحدات التابعة 
لھا

342/280 تادرس عدلي

342/412االدارة  مدخل الحاالت حسن عادل

351/36االدارة منھج تحلیلي ذاتي حنفي محمود سلیمان

351/05االدارة مفاھیمھا و انواعھا و عملیاتھا الملیجى ابراھیم عبد الھادى محمد

351/12االدارة المالیة الحناوى محمد الصالح

330/40االدارة المتكاملة للموارد المائیة الربیعي صاحب

351/40االدارة المحلیة شطناوي علي خطار

342/271االدارة المحلیة المقارنة حسین حسین مصطفى

257/25االدارة المحلیة االسالمیة حالق حسان علي

342/119االدارة المحلیة و استیراتیجیتھا الجندي مصطفى

342/190االدارة المركزیة في الجمھوریة الجزائریة زغدود علي

351/43االدارة المعاصرة شریف علي

342/454االدارة االستیراتیجیة بن حبتور عبد العزیز صالح

330/44االدارة التسویقیة السكانیة النعسة وصفي عبد الرحمان

342/189االدارة التعلیمیة أصولھا و تطبیقاتھا مرسي محمد منیر

342/126االدارة الحدیثة لیفیت ثیودور

351/24االدارة العامة الغالي كمال

342/298االدارة العامة عاشور أحمد صقر

351/03االدارة العامة السلمى على

342/100االدارة العامة حسن عادل

342/515االدارة العامة  و التنظیم االداري  في الجمھوریة الزائریة اسماعیل خمیس السید

351/09''العملیة االداریة'' االدارة العامة  شیحا ابراھیم عبد العزیز

351/23االدارة العامة مدخل االنظمة شریف علي

351/01االدارة العامة مدخل بیئي مقارن عاشور أحمد صقر

351/33االدارة العامة المبادئ و التطبیق عبد الفتاح محمد سعید

342/225االدارة العامة و ادارة الخصخصة مع نماذج لتجارب بعض دول العالم مھنا محمد نصر

351/02االدارة العامة،منظور مقارن القریوتي محمد قاسم

351/10االدارة باالھداف و النتائج مرار فیصل فخري

342/277االدارة بالشفافیة الراشدي سعید علي

257/03االدارة في االسالم العلي محمد مھنا

342/501االدارة و السیاسة الونداوي ھشام

340/428االدارة والتحلیل المالي یوسف توفیق عبد الرحیم

051/18االداري دارالصیاد انترناشیونال

341/373االحتالل الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصرة شحاتة مصطفى كامل
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342/340االختیار على أساس الصالحیة للوظیفة العام في النظام االداري االسالمي أبو یونس محمد باھي

االختصاص التأدیبي و السلطات التأبیبیة للعاملین المدنیین ، والقطاع العام ، و 
ذوي الكادرات الخاصة

342/114 البنداري المنشار عبدالوھاب

342/671االختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمھوریة و رئیس الحكومة بغدادي عز الدین

341/159االختصاص القضائى الدولى للمحاكم العربیة خالد ھشام

341/475االختصاص القضائى الدولي بحكم التحكیم على حسن طرح البحور

340/986االختصاص و االحالة طلبة أنور

346.07/473االحتكار و الممارسات المقیدة في ضوء قوانین المنافسة الدولیة الشناق معین  فندي

340/128االجتھاد القضائي وزارة العدل

340/432االجتھاد القضائي  وفقا الحكام قانون االسرة بن سعید عمر

3345/416ج+1االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة،ج  بغدادي جیاللي

340/68االجتھاد القضائي وفقا ألحكام قانون االجراءات المدنیة بن سعید عمر

251/12االجتھاد و التجدید في التشریع االسالمي

340/1212االیجار المدني في القانون الجزائري خلفوني مجید

340/588االیجارات حنا بدوي

346.07/507االیداع المصرفي الشماع فائق محمود

345/276االجرام وسیاسة مكافحتھ جعفر علي محمد

341/287االجراءات المضادة في القانون الدولى العام نجم عبد المعز عبد الغفار

342/463االجراءات التأدیبیة خلیفة عبد العزیز

345/666االجراءات الجنائیة الدھبي ادوار غالي

345/1133االجراءات الجنائیة  لتقیید حریة المتھم عواد كمال محمد

345/331االجراءات الجنائیة  في التشریع المصري الدھبي ادوارد غالي

345/645االجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة و حمایة حقوق االنسان بسیوني محمود شریف

345/852االجراءات الجنائیة في التشریع المصري سالمة مأمون محمد

340/1041االجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد االدارة الجبلي نجیب احمد عبد اهللا

341/538االجراءات في النظام القضائي الدولي العشرى ھاني حسن

351/16االدرة االستراتیجیة بن حبتور عبد العزیز صالح

342/530االحزاب السیاسیة  و الحریات العامة البرسالوي حسن

345/1071االحكام المتعلقة بالھرمونات الصاوي عادل الصاوي

345/592االحكام الموضوعیة و االجرائیة للجریمة المنظمة سویلم محمد علي

345/971االحكام الجنائیة الغیابیة أبو خطوة أحمد شوقي

345/640االحكام الجزائیة العامة رزق فؤاد

254/60االحكام الشرعیة في االحوال الشخصیة أبي حنیفة

254/43االحكام الشرعیة في االحوال الشخصیة

342/239االحكام الكبرى للمحكمة االداریة العلیا المصریة مراد عبد الفتاح

345/365االحكام الكبرى الجنائیة و المدنیة لمحكمة النقض المصریة مراد عبد الفتاح

346.07/349االحكام القانونیة للمعامالت المصرفیة نصیر معتصم سویلم

340/882االحكام العامة للشفعة  في قواعد الفقھ االسالمي و القانون المغربي اباش أحمد
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االنقضاء في ضوء - االثار - االحكام العامة لعقد العمل الفردي الخصائص 
قانون العمل الموحد و قضاء النقض العمالي

344/45 خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

342/400االحكام العامة في الدفوع االداریة خلیفة عبد العزیز

341/116االحكام العامة في قانون االمم التنظیم الدولى الغنیمي محمد طلعت

251/08االحكام في أصول االحكام شاكر أحمد

345/639االحكام و االوامر الجنائیة عبد التواب معوض

340/528االدعاء المباشر ھرجة مصطفى مجدي

254/27االحوال الشخصیة في االھلیة و الوصیة و التركات السباعي مصطفى

254/45ودراسات- نصوصض-االحوال الشخصیة، اجتھادات  حنا بدوي

340/87االرادة المنفردة كمصدر لاللتزام تقیة محمد

340/231االرتباط االجرائي في قانون المرافعات و آثاره االجرائیة و الموضوعیة عمر نبیل اسماعیل

340/850االرشادات العملیة في اجراءات الدعاوى المدنیة خالد عدلي أمیر

345/525االرھاب الدولي بین التجریم و المكافحة بوادي حسنین المحمدي

341/224االرھاب الدولي بین الغموض و التاویل سعادى محمد

345/174االرھاب الدولي و العدالة الجنائیة شالال نزیھ نعیم

345/1095االرھاب الدولي و شرعیة المقاومة الفتالوي سھیل حسین

341/506االرھاب الصھیوني في ظل القانون الدولي اللداوي مصطفى  یوسف

345/343االرھاب و تعویض ضحایاه بین الشریعة و القوانین الوضعیة أحمد فؤاد  عبد المنعم

240/14االسالم  عقیدة و شریعة شلتوت محمود

257/26االسالم السیاسي العشماوي محمد سعید

341/245االسالم و المعاھدات الدولیة عفیفى محمد الصادق

341/313االسالم و القانون الدولي الھندي احسان

257/30االسالم و حقوق االنسان طبلیة القطب محمد القطب

342/634االصالح االداري رضا ھاشم حمدي

342/313االصالح االداري في تونس المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

346.07/286االسناد التجاریة أبوعید الیاس

341/503االطار القانون  لألمن القومي ئاكرة یى نجدت صبري

346.07/207االطار القانونى للنشاط السیاحى و الفندقى مسعد محیى محمد

340/1514االطار القانوني للنظام المحاسبي المالي بودھان موسى

340/1077االطار القانوني للعقد المبرم عبرشبكة االنترنت دودین بشار محمود

346.07/203االطار القانوني للوكالة بالعمولة للنقل حسن سوزان على

345/714االستمراریة و الوقتیة في الجرائم العمدیة فودة عبد الحكم

345/270االسباب المانعة من المسؤولیة الجنائیة بابكر مصعب الھادي

345/1106االسباب الشائعة الحكام  البراءة في قضایا المخدرات درویش صفوت محمود

330/19االستثمار فى االوراق المالیة حنفي عبد الغفار

346.07/98)الفرانشایـز(االستثمار في الترخیص االمتیازي  حبیـب مصطفى سلمان

330/63االستثمار و التمویل و الرھن العقاري النجار فرید راغب

340/1475االستیالء المؤقت على العقار  في التشریع الجزائري بن طیبة صونیة
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340/495االستیالء المؤقت على العقار  في التشریع الجزائري بن طیبة صونیة

االستخبارات و االستدالالت و حقوق االنسان وحریاتھ االساسیة في التشریع 
االجنبي- العربي -المصري 

345/1148 الشھاوي قدري عبد الفتاح

345/141المسؤولیة الجزائیة و المدنیة: االستخدام غیر المشروع لبطاقة االئتمان  البغدادي كمیت طالب

345/52االستجواب كوسیلة للرقابة  على أعمال الحكومة یحي صادق أحمد

342/52االستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة یحي صادق احمد على

345/733االستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة في مصر و الكویت نصار جابر جاد

340/932االستجواب و االعتراف أحمد ابراھیم سید

345/608االستجوابات الجنائیة الروبي سراج الدین محمد

االستراتیجیات التسویقیة لوحدات القطاع العام العاملة في تسویق السلع 
االستھالكیة في بعض الدول العربیة

330/77 مھنا نصر محمد

342/657االستشارات االداریة أبو شیخة نادر أحمد

340/314االستغالل و الغبن في العقود  و دورھما في اقامة التوازن بین االداءات العقدیة محمد محمود عبد الرحمان

تعلیق على حكمى : االستعداد القانوني لبدء الشحن البحرى للبضائع الخطرة 
 و الصادرین تحت رعایة مركز االسكندریة 2001 لسنة 2 و1التحكیم رقمي 
...البحرى الدولى

341.44/31 ابراھیم نادر محمد

340/704االستئناف في المواد المدنیة و التجاریة أحمد ابراھیم سید

345/354االستئناف في المواد الجنائیة عابدین محمد أحمد

341/473االسس العامة للتحكیم الدولى و الداخلى عبد المجید منیر

342/381االسس العامة للقرارات االداریة في الفقھ و القضاء خلیفة عبد العزیز

342/136االسس العامة للعقود االداریة خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

342/171االسس العامة للعقود االداریة الطماوي سلیمان

340/346االسس العامة في القانون عمران السید محمد السید

345/305االشكال في تنفیذ الحكم الجنائي و التماس اعادة النظر خلیل عدلي

االشھاد و دوره في اثبات الزواج و انحاللھ  و أثرھا في ترتیب االحكام  
المترتبة علیھما

340/1443 رواق أمال

340/638االصول القضائیة في المرافعات الشرعیة ندا أشرف

340/291االصول العلمیة الجراءات القاضي المتیت أبو الیزید علي

االصول العملیة في قضاء التنفیذ و المآخذ القضائیة و الصیغ القانونیة 
المتعلقة بھا

340/1034 المنشاوي عبد الحمید

340/351االصول العلمیة و العملیة الجراءت التقاضي المتیت أبو الیزید علي

340/965االصول العامة للقانون فرج توفیق حسن

255/30االكراه في الشریعة االسالمیة أبو صفیة فخري

254/62االكراه في عقد النكاح مسعود أسامة ذیب

340/863االقالة في عقد البیع الفقي حامد عبده

340/246االقتناع الشخصي للقاضي الجزائري مسعود زبدة

330/34االقتصاد االداري الوادي محمود حسین

330/43االقتصاد االسالمي العبیدي سعید علي

330/46االقتصاد الدولي نظریات و سیاسات أبو شرار علي عبد الفتاح

330/91االقتصاد الدولي و عولمة اقتصاد المعرفة سالمي جمال
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330/03االقتصاد السیاسي ساقور عبد اهللا

1345/940االعمال المصرفیة و الجرائم الواقعة علیھا،ج الطویلي نائل عبد الرحمن صالح

342/433االعالن االداري كعمل اجرائي بدیل سالم عبد التولب

340/144االعالن القضائي ھندي أحمد

االعالن القضائي بین  قیمةالوقت في الدعوى و مبدأ سلطان االرادة في 
الخصومة

340/858 دویدار طلعت محمد

341/530االعالن عن الدولة محمود عبد الفتاح عبد الرزاق

: االعالنات و العالمات التجاریة بین القانون و االجتھاد دراسة تحلیلیة شاملة 
الدراسات- االجتھادات - القوانین 

346.07/194 الناشق انطوان

341/526االعتراف بقرارات التحكیم االجنبیة و انفاذھا الجنبیھي منیر محمد

240/09االعتقادات البي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل العجلي شمران

345/800االعدام في میزان  الشریعة و القانون واحكام القضاء شحاتة محمد أحمد

346.07/369االفالس الواسعة زرارة صالحي

346.07/298االفالس و التسویة القضائیة حلمي عباس

345/1058االھمیة الجنائیة لتحدید لحظة الوفاة العجیلي صفاء حسن

051/23االھرام االقتصادي االھرام مصر

340/562االوامر العسكریة و طرق الطعن علیھا عزمي ممدوح

340/930االوامر على العرائض التحیوي محمود السید

340/239االوامر على عرائض و نظامھا القانوني عمر نبیل اسماعیل

االواق التجاریة وفقا التغاقیات جنیف الموحدة و العملیات المصرفیة وفقا 
لالعراف الدولیة

346.07/284 یاملكي أكرم

340/1157االئتمان العقاري بین الشریعة اإلسالمیة و القانون المدني عبد الدایم حسنى محمود

346.07/239االوراق التجاریة یونس على حسن

346.07/228االوراق التجاریة المعاصرة الوطیبي محمد بن بلعید امنو

346.07/489االوراق التجاریة االلكترونیة الحموري ناھد فتحي

346.07/235االوراق التجاریة و االفالس الفقى محمد السید

346.07/510االوراق التجاریة و العملیات المصرفیة الطراونة بسام حمد

346.07/326االوراق التجاریة و عملیات البنوك عوض على جمال الدین

340/418االوراق القضائیة في ضوء الفقھ و القضاء ھرجة مصطفى مجدي

330/52التأمین بدوي علي محمود

340/1576التأمین من المسؤولیة شكري بھاء بھیج

340/1456التأمین من الحریق عادي سمیر صادق

341.44/84التأمین البحري طھ مصطفى كمال

341.44/40التأمین البحري الضمان البحري كمال طھ مصطفى

341.44/29)وثیقة التأمین العائمة: (التأمین البحرى على البائع بوثیقة االشتراك  محمدین جالل وفاء

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري : التأمین البحري و ذاتیة نظامھ القانوني 
و القانون الفرنسي و األنجلیزي

341.44/04 بن غانم علي

341.46/15التأمین البري زھرة البشیر

346.07/182التأمین البري دراسة تحلیلیة و شرح لعقود التأمین البشیر زھرة
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341.46/05دراسة مقارنة: التأمین البرى في التشریع  العطیر عبد القادر

340/190التأمین دراسة مقارنة ابراھیم جالل محمد

340/1035التأمین في مجال المعلوماتیة والشبكات رسالن نبیلة اسماعیل

253/82التأمین فى االسالم عبد الرحمن فایز أحمد

340/970التأمین في التطبیق و القانون والقضاء شكري بھاء بھیج

253/48التأمین في الشریعة االسالمیة بن منصور حسن

340/171التأمین في القانون  الجزائري أبو النجا ابراھیم

340/295التأمینات االجتماعیة قاسم محمد حسن

344/12)دراسات تطبیقیة عملیة(التأمینات االجتماعیة  الصیاد محمد حامد

340/94التأمینات االجتماعیة في البالد العربیة مراد محمد حلمي

-االنابة الناقصة -الكفالة ) (و غیر التبعیة-التبعیة : (التأمینات الشخصیة 
)الضمان بمجرد الطلب

340/803 سعد نبیل ابراھیم

340/28التأمینات الشخصیة و العینیة تناغو سمیر عبد السید

340/526التأمینات الشخصیة و العینیة أبو السعود رمضان محمد

340/277التأمینات الشخصیة و العینیة أبو السعود رمضان

340/261التأمینات الشخصیة و العینیة الكفالة و الرھن واالختصاص و االمتیاز شرف الدین أحمد

340/147التأمینات العینیة عید ادوار

340/383دراسة تحلیلیة مقارنة ألحكام الرھن و االمتیاز: التأمینات العینیة  حمدان حسین عبد اللطیف

340/422دراسة تحلیلیة مقارنة ألحكام الرھن و االمتیاز: التأمینات العینیة  حمدان حسین عبد اللطیف

340/1513التأمینات العینیة و الشخصیة تناغو سمیر

340/533التأمینات العینیة و الشخصیة  التأمینات العینیة محمود زھران ھمام محمد

الرھن -حق االختصاص -الرھن الرسمي : التأمینات العینیة و الشخصیة 
الكفالة-حقوق االمتیاز -الحیازي 

340/270 سعد نبیل ابراھیم

340/777التأمینات العینیة والشخصیة زھران ھمام محمد محمود

340/981التملك بالتقادم على خالف الثابت بالسجل العیني سلیم عصام انور

340/442التماس اعادة النظر في المواد المدنیة و التجاریة عابدین محمد أحمد

345/445البالغ الكاذب و التعویض عنھ خلیل عدلي

342/456التنمیة االداریة النجار فرید راغب

351/25التنمیة االداریة بین النظریة و مكونات التجربة العملیة الطیب حسن البشیر

330/13التنمیة االقتصادیة في الدول العربیة في المشرق العربي اسماعیل

342/93التنمیة اإلداریة بین النظریة و مكونات التجربة العلمیة الطیب حسن أبشر

340/880التنازل عن الحق في الدعوى النیداني االنصاري حسن

340/841التنازل عن العقد سعد نبیل ابراھیم

345/603امتناع المساءلة الجنائیة في ضوء الفقھ و قضاء النقض فودة عبد الحكم

340/230امتناع القاضي عن القضاء بعلمھ الشخصي في قانون المرافعات عمر نبیل اسماعیل

340/105البند الجزائي في القانون المدني المھتار القیم طالل

346.07/30اجتھادات ونصوص قانونیة: التمثیل التجاري  حنا بدوي

345/378التلبس بالجریمة أبو سعد محمد محمد شتا
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345/36التلبس بالجریمة في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

345/520التلبس بالجریمة و أثره في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي أبو عطا بسیوني ابراھیم

301/47التنشئة االجتماعیة و السلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة عامر مصباح

341/351التنظیم  الدولي الدقاق محمد السعید

351/13التنظیم لرفع االنتاجیة ماتسوموتو كوجي

340/356التنظیم المحلي و الدیمقراطیة جعفر محمدأنس قاسم

342/389التنظیم االداري عبد اهللا عبد الغني بسیوني

342/415التنظیم االداري فیفنر جون م

342/137التنظیم االداري للجماعات المحلیة لخضر عبید

من القرن السابع حتي القرن : التنظیم البحرى االسالمي في شرق المتوسط 
العاشر المیالدي

341.44/37 فھمي علي محمود

341/349التنظیم الدولي الفار عبد الواحد محمد

341/361التنظیم الدولي عرفة عبد السالم صالح

341/186التنظیم الدولي مانع جمال عبد الناصر

341/204التنظیم الدولى عبد الحمید محمد سامى

341/175التنظیم الدولي الفتالوي سھیل حسین

341/14النظریة العامة و المنظمات العالمیة و اإلقلیمیةو المتخصصة: التنظیم الدولي  مانع جمال عبد الناصر

341/344النظریة العامة و االمم المتحدة: التنظیم الدولي  شلبي ابراھیم أحمد

341/190االمم المتحدة- الجماعة الدولیة : التنظیم الدولى  عبد الحمید محمد سامى

341/101دراسة في النظریة العامة و المنظمات الدولیة: التنظیم الدولي  شلبي ابراھیم أحمد

341/258التنظیم الدولي النظریة و المنظمات العالمیة و االقلیمیة و المتخصصة المجذوب محمد

341/122التنظیم الدولي و المنظمات الدولیة مبروك غضبان

دراسة قانون للنقل بالحاویات و أثره : التنظیم القانوني للنقل بطریق الحاویات 
...وا'' بروكسل و ھامبورج''في تنفید عقد النقل البحرى وفقا لالتفاقیات الدولیة

341.44/28 عبد العزیز أسامة

346.07/21دراسة مقارنة في نطاق االعمال التجاریة: التنظیم القانوني للمھني  التمیمي أكرم محمد حسین

346.07/256التنظیم القانوني للتجارة دویدار ھاني

346.07/72التنظیم القانوني للتجارة و اإلثبات اإللكتروني في العالم رستم محمد خالد جمال

341/166التنظیم القانوني للتحكیم الدولي و الداخلي في ضوء الفقھ و قضاء التحكیم عبد المجید منیر

345/495في التشریع الجزائري و المقارن)المؤقت(التنظیم القانوني للحبس االحتیاطي  رزاقي نبیلة

341.44/13التنظیم القانوني لمسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط سوزان على حسن

340/1596التنظیم القانوني لإلتصاالت في مصر و الدول العربیة الرومى محمد أمین

342/388التنظیم القانوني لحریة الحصول على الوثائق االداریة أبو یونس محمد باھي

344/09التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري سلیمان أحمیة

1992340/849 لسنة 23التنظیم القانوني الجدید لمنازعات الحیازة في ضوء القانون  ھرجة مصطفى مجدي

340.5/09التنظیم القضائي المصرى نجیب محمد فتحى

340/33التنظیم القضائي الجزائري دالندة یوسف

340/494التنظیم القضائي الجزائري حسین طاھري

342/80التنظیم اإلداري للجماعات المحلیة لخضر عبید
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342/353التنظیم واالدارة الحدیثة علي حمدي فؤاد

340/646التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة النیداني االنصاري حسن

342/512التنفیذ االداري على المنقول لدى الممول و لدى الغیر عباس محمد عبد المنعم

345/251التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقھ الشواربي عبد الحمید

340/294التنفیذ الجبري والي فتحي

340/688التنفیذ الجبري عمر نبیل

340/800التنفیذ الجبري خلیل أحمد

346.07/270التنفیذ الجبرى على االوراق المالیة التى تصدرھا شركة المساھمة الملیجى أسامھ أحمد شوقى

340/955التنفیذ الجبري واشكاالتھ بلغیث عمارة

340/91التنفیذ القضائي حسنین محمد

340/312التنفیذ العملي مراد عبد الفتاح

051/33البنوك مجلة األعمال االقتصاد في لبشرق األوسط

346.07/162البنوك اإللكترونیة الجنبیھي منیر

346.07/70البنوك اإلسالمیة الدولیة و عقودھا ، مع إشارة خاصة لنظام التأجیر التمویلي خالد ھشام

330/48البنوك و المصارف و منطمات االعمال حسن صالح

342/646البلدیة في التشریع الجزائري عادل بوعمران

340/789التمییز بین الواقع و القانون في الطعن بطریق النقض محمد أمین مصطفى

345/653التأصیل الشرعي و القانوني لمكافحة الجماعات

345/588التأصیل الشرعي و القانوني لمكافحة الجماعات االرھابیة أبو الوفا ابو الوفا

340/316التمسك بسقوط الخصومة  ھمة الخصوم ھندي أحمد

340/1524التلقیح االصطناعي إقروفة زبیدة

351/29التمویل االدارى عبد اهللا شوقي حسین

340/1005التامین ضد أخطار النشاط الریاضي البراوي حسن حسین

340/1039التامین ضد اخطار التلوث رسالن نبیلة اسماعیل

التامینات  البریة الخاصة في ضوء قانون ىالتامیانت الجزائري المؤرخ في 
1980اوت 09

340/03 راشد راشد

340/852التامینات العینیة تناغو سمیر عبد السید

346.07/157التاجر واألعمال و الشركات التجاریة و القانون التجاري الدولي بكیر نجیب محمد

340/1067التبلیغات القضائیة و دورھا في حسم الدعوى المدنیة الجرجري فارس علي عمر

340/935التبادل االلكتروني للبیانات الجنبیھي منیر محمد

340/694انتقال اثر العقود الى الخلف الخاص وھدان رضا متولي

341/150التحلل المشروع من االلتزامات الدولیة حسین مصطفى سالمة

340/484انحالل العقد تونسي حسین

340/1128انحالل العقود طلبة أنور

340/894البینات في المواد المدنیة و التجاریة القضاة مفلح عواد

330/84التحلیل القیاسي و االحصائي للعالقات االقتصادیة عناني محمد عبد السمیع

342/248التجاء الجھات االداریة للتحكیم االختیاري في العقود االداریة التحیوي محمود السید عمر

342/639البیانات الخطیة الثبات عدم مشروعیة القرار االداري الشبیب حابس ركاد خلیف
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345/282التدابیر االحترازیة في الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي حامد محمد أحمد

342/500التدابیر الداخلیة سالمة وھیب عیاد

340/1480التدابیر الحدودیة لحمایة الملكیة الفكریة اسماعیل شروان ھادي

254/05في الفقھ والقانون: التدابیر الشرعیة للحد من الطالق التعسفي  جانم جمیل فخري محمد

254/11التدابیر الشرعیة للحد من العدول عن الخطبة في الفقھ و القانون جانم جمیل فخري محمد

346.07/487التجارة االلكترونیة الطائي محمد عبد حسین

346.07/527التجارة االلكترونیة صالح فادي محمد

346.07/226التحدیات- التجارب - التجارة االلكترونیة المفاھیم  حماد طارق عبد العال

346.07/505التجارة االلكترونیة و ابعادھا القانونیة الدولیة یوسف یوسف حسن

346.07/528التجارة الدولیة الجمل جمال جویدان

346.07/480التجارة الدولیة النظریة وتطبیقاتھا السواعي خالد محمد

346.07/67.دراسة مقارنة : التجارة الدولیة في ضوء الفقھ اإلسالمي و إتفاقیات الجات  شحاتة محمد السانوسي محمد

346.07/479التجارة الدولیة في عصر العولمة دیاب محمد

346.07/526التجارة اإللكترونیة خطاب عامر محمد

342/520التجارب الوحدودیة في الوطن العربي طربوش قائد  محمد

القانون الواجب - وسائل حمایتھا - إثباتھا - ماھیتھا - التجارة عبر الحاسوب 
.دراسة مقارنة : التطبیق علیھا في كل من األردن و مصر و إمارة دبي 

346.07/84 الكسواني عامر محمود

346.07/523التجارة عبر اإلنترنت حجازي عبد الفتاح بیومي

051/10البحث العلمي جامعة باتنة

375/44البحث العلمي الخطیب أحمد محمود

375/41البحث العلمي مفھومھ و أدواتھ و أسالیبھ عبیدات ذوقان

345/648البحث العلمي عن الجریمة المتیت أبو الیزید علي

375/36البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقلیدیة و اإللكترونیة قندیلجي عامر

340/1193رؤیة فقھیة و تطبیقیة و مستقبلیة: البدیل االسالمي للتأمین  الشافعي جابر عبد الھادي سالم

341/546التدخل الدولي االنساني  و تراجع مبدأ السیادة الوطنیة عبد القادر بوراس

345/1015التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة محمود عبد الغني

االزمة المالیة العالمیة و : التحدیات التي تواجھ منظمات  االعمال المعاصر 
االفاق المستقبلیة

330/54 أحمد مروة

341.44/72البحر في القانون الدولي الدویك محمد سالمة مسلم

345/428انحراف االحداث حمودة منتصر سعید

345/633انحراف الطفل و المراھق البقلي ھیثم

342/555التجربة الدیمقراطیة في المملكة المغربیة جدیرة أحمد

345/369التجریم و العقاب في جرائم خیانة االمانة في ضوء الفقھ و القضاء الشواربي عبد الحمید

345/849التحریات األولیة و عالقاتھا بغیرھا من مھام الضبطیة القضائیة محدة محمد

345/1142التحرش الجنسي و جرائم العرض فرج ھشام عبد الحمید

341/289التجسس الدولى و الحمایة الجنائیة للدفاع الوطنى و أمن الدولة موسى محمود سلیمان

254/69التحكم في جنس الجنین عبادة حاتم أمین محمد

341/59التحكیم االحدب عبد الحمید
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341/487م2000-ه1421التحكیم المطلق في ضوء الشریعة و القانون 

341/517التحكیم االلكتروني أبو الھیجاء محمد ابراھیم

346.07/268التحكیم االلكتروني فى عقود التجارة الدولیة ابراھیم خالد ممدوح

345/823التحكیم االختیاري و االجباري أبو الوفا أحمد

346.07/373التحكیم االختیارى و االجبارى في المنازعات المدنیة و التجاریة حسن على عوض

التحكیم االختیاري و االجباري في المنازعات المدنیة و التجاریة في ضوء 
احداث مبادئ النقض و المحكمة االداریة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا

340/761 حسن علي عوض

341/478التحكیم االختیاري و االجباري في ضوء القضاء و الفقھ الطباخ شریف

340/721التحكیم االختیاري واالجباري في المنازعات المدنیة والتجاریة حسن علي عوض

341.44/63دراسة قانونیة مقارنة: التحكیم التجاري البحري  البیاتي علي طاھر

341/557التحكیم التجاري الدولي سامي فوزي محمد

346.07/288التحكیم التجاري الدولي في الجزائر علیوش قربوع كمال

 1994 لسنة 27التحكیم التجاري الدولي و الداخلي في القانون الجدید رقم 
تشریعا و فقھا و قضاء

346.07/254 دسوقي عبد المنعم

341.44/64التحكیم البحرى الحواسنى عبد الحمید محمد

341.44/60النطاق الشخصى التفاق التحكیم في عقد النقل البحري.التحكیم البحرى  ترك محمد عبد الفتاح

341/529التحكیم الدولي یوسف حسن یوسف

341/556التحكیم الدولى في منازعات اإلستثمار األجنبیة وفقا ألحكام القانون الدولى العام أبو طالب فؤاد محمد محمد

340/281التحكیم الدولي و الداخلي المنشاوي عبد الحمید

التحكیم الدولى و الداخلى في المواد المدنیة و التجاریة و االداریة طبقا للقانون 
1994 لسنة 72رقم 

341/466 النشاوى عبد الحمید

341/483التحكیم بالقضاء و التحكیم مع التفویض بالصلح التحیوى محمود السید عمر

التحكیم بین المستثمر األجنبي و الدولة المضیفة لإلستثمار أمام المركز الدولي 
لتسویة منازعات اإلستثمار

346.07/375 محمدین جالل وفاء

340/227التحكیم بین القضاء و القانون المومني أیمن محمد أحمد

341/323التحكیم تحت مطلة المركز الدولى لتسویة منازعات االستثمار محمدین جالل وفاء

340/208التحكیم بواسطة االنترنیت ابو الھیجاء محمد ابراھیم

341/486 و أنظمة التحكیم الدولیة1994 لسنة 27التحكیم طبقا للقانون رقم  صاوي أحمد السید

340/1516التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات فراح مناني

342/337التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال االستثمار عشوش أحمد عبد الحمید

341/198التحكیم في منازعات الحدود الدولیة بدر الدین صالح محمد محمود

342/652التحكیم في المنازعات االداریة  وآثاره القانونیة حماد أشرف محمدخلیل

342/309التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة  و جوازه في منازعات العقود االداریة التحیوي محمود السید

340/149التحكیم في البالد العربیة االحدب عبد الحمید

341/476التحكیم فى القوانین العربیة ثابت الجبلى نجیب أحمد عبد اهللا

340/420التحكیم في القوانین العربیة ابو الوفا أحمد

341/550التحكیم في القوانین العربیة حداد حمزة أحمد

341/156التحكیم في العالقات الخاصة الدولیة و الداخلیة محمد الجمال مصطفى

340.9/89التحكیم في العالقات الدولیة الخاصة راشد سامیة
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341/468التحكیم فى العقود االداریة ذات الطابع الدولي الشیخ عصمت عبد اهللا

344/84التحكیم في قانون العمل دسوقي رأفت

B.O.T341/479التحكیم فى عقود البوت  البھجى عصام أحمد

341/499التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي المواجدة مراد محمود

346.07/376التحكیم و الخبرة في المواد المدنیة و التجاریة التحیوى محمود السید عمر

345/160التحكیم و الصلح و تطبیقاتھما في المجال الجنائي عرفة محمد السید

341/253التحكیم وثائق تحكیمة االحدب عبد الحمید

342/444التحقیق  االداري في نطاق  الوظیفة العامة الشتیوي سعد

345/139التحقیق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجوخدار حسن

التحقیق البرلماني في مصر و الوالیات المتحدة االمریكیة و لمحة عنھ في 
بعض الدول العربیة و االجنیة االخرى

345/606 عمران فارس محمد عبد الباقي

345/231التحقیق الجنائي التطبیقي مراد عبد الفتاح

345/229التحقیق الجنائي الفني مراد عبد الفتاح

345/148التحقیق الجنائي و األدلة الجرمیة الھیتي محمد حماد

345/977التحقیق الجنائي و التصرف فیھ ھلیل فرج علواني

345/464التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و االدلة الجنائیة ھلیل فرج علواني

345/614التحقیق الجنائي و التصرف فیھ و االدلة الجنائیة ابو الروس أحمد

345/593المبادئ العامة للتحقیق الجنائي : 1التحقیق الجنائي،ج  الزعنون سلیم

2006345/114 دیسمبر 20التحقیق القضائي في ضوء قانون  بوسقیعة أحسن

2001345/23 یونیو 26التحقیق القضائي في ضوء قانون  بوسقیعة أحسن

346.07/45.دراسة فقھیة مقارنة: البیع اإللكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة األنترنت  الجریدلي جمال زكي

340/1111البیع بالمزاد العلني في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي زیدان زكى زكى حسین

253/89البیع في ضوء االجتھاد ضاھر فؤاد

340/1561البیع و الشراء عبر االنترنت الصیرفي محمد

257/15البیعة في الفكر السیاسي االسالمي الخالدي محمود

345/833)عالجھ- اثاره -ماھیتھ(التجھیل  االجرائي  عمر نبیل اسماعیل

340/1154التجھیل االجرائي عمر نبیل اسماعیل

342/76البیئة و األمن حجري فؤاد

- البیع بالتقسیط - البیوع التجاریة في ضوء الفقھ و القضاء األحكام العامة 
تعریف مصطالحات - عقد التورید - البیع بطریق التصفیة أو المزایدة العلنیة 

...التج

346.07/126 قزمان منیر

341.44/12''سیف و فوب''دراسة العقود التجاریة البحریة الدولیة: البیوع البحریة  حسنى أحمد

342/586البرلمان  دراسة تحلیلیة لبرلمانات العالم فوزي صالح الدین

342/595البرلمان االلكتروني المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

أسباب الحكم : البراءة في االحكام الجنائیة  و أثرھا في رفض الدعوى المدنیة 
بالبراءة والتخفیف في مجال القسم العام واألحداث والقسم الخاص، كجرائم أمن 

...ال

345/239 أبو السعود محمد شتا

أول دراسة : البراءة في االحكام الجنائیة و اثرھا في رفض الدعوى المدنیة 
قضائیة وفقھیة تأصیلیة جامعة في الموضوع وتتناول أسباب الحكم بالبراءة 

...والتخفیف 

345/303 أبو سعد محمد شتا
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345/228البراءة واالدانة في قضاء المخدرات ھرجة مصطفى مجدي

340/1464التراضي في تكوین العقد عبر االنترنیت الشریفات محمد عبد الرحیم

340/49التراضي في عقود  المبادالت المالیة الدریني نشأت ابراھیم

253/57التراضي في عقود المبادالت المالیة الدریني السید نشأة ابراھیم

340/202التراضي في عقود االلكترونیة عبرشبكة االنترنت احمد آمانج رحیم

342/596التربة الدستوریة في الجزائر لعشب محفوظ

253/108التركات و المواریث في الشریعة االسالمیة مجدة محمد

253/47التركة القسمة بیع عقار المشاع سعید بلخیر

340/279البطالن المدني الشواربي عبد الحمید

340/1028البطالن المدني االجرائي و الموضوعي الشواربي عبد الحمید

- بطالن المحاكمة - بطالن التحقیق - البطالن الجنائي نظریة البطالن 
بطالن الحكم

345/221 الشواربي عبد الحمید

345/347البطالن في المواد الجنائیة الحسیني مدحت محمد

340/593البطالن في القانون المدني و القوانین الخاصة فودة عبد الحكم

340/619البطالن في قانون المرافعات ھلیل فرج علواني

345/546البطالن في قانون االجراءات الجنائیة فودة عبد الحكم

345/315البطالن في قانون االجراءات الجزائیة الشافعي احمد

345/542البصمات الصغیر أسامة

345/1046البصمات و أثرھا في االثبات الجنائي عطیة طارق ابراھیم الدسوقي

345/1110البصمة الوراثیة  و مدى مشروعیتھا في اثبات و نفي النسب ناجي أنس حسن محمد

345/167البصمة الوراثیة  و مدى حجیتھا في االثبات عبد الدایم حسني محمود

340.9/48التصنیف في القانون الدولى الخاص محمد الجبران صادق محمد

340/1505التطلیق و الخلع  بتنفیذ الوكالة نورة منصوري

340/1466التزام البائع بالتسلیم  و و المطابقة محاسنة نسرین سالمة

340/255التزامات المحامي و مسؤولیتھ قبطان محمد

340/85التزامات المشتري في البیع الدولي الخطیب محمد محمد

340/430التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري عواطف زرارة

301/58البطالة و الجریمة طلعت إبراھیم

341.44/47التصادم البحري ودور العنصر البشرى في وقوعھ ترك محمد عبد الفتاح

254/37التطبیق فى االحوال الشخصیة الفقى عمرو عیسي

340/266التسجیل العقاري في القانون الكویتي المنشاوي عبد الحمید

345/379التشرد و االشتباه و المراقبة القضائیة الشواربي عبد الحمید

344/06.مفھومھ، اجراءاتھ وآثاره: التسریح لسبب اقتصادي  بوحمیدة عطاء اهللا

345/549التشریع الجنائي النواوي عبد الخالق

1345/809التشریع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،ج عودة عبد القادر

 : 1التشریع الجزائي المقارن  في الفقھ االسالمي و القانون السوري ،ج
المبادئ العامة

345/950 السراج عبود

341/519التشریع الدولي لحمایة البیئة الفیل علي عدنان
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342/224الضرائب على الدخل: التشریع الضریبي  بلیح أحمد بدیع

340/393التشریع الضریبي اللبناني حسین عوض اهللا زینب

345/727التشریعات االجتماعیة فھمي محمد سید

301/64التشریعات االجتماعیة بیومي محمد أحمد

344/53التشریعات االجتماعیة قانون العمل الباشا محمد فاروق

340/1136التشریعات الخاصة بالمحاكم الشرعیة الظاھر راتب عطا اهللا

342/195التشریعات الجدیدة لتنظیم االدارة المحلیة االمانة العامة للحكومة

345/1076التشریعات الجزائیة العسكریة العربیة الفیل علي عدنان

التشریعات العمالیة معلقا علیھا بأحكام النقض و اإلداریة العلیا حتى عام 
1986

344/44 شعلة سعید أحمد

1986341/385التشریعات العمالیة معلقا علیھا باحكام النقض واالدارة العلیا حتى عام  شعلة سعید أحمد

النصوص التشریعیة و التنظیمیة : التشریعات العسكریة نصا و تطبیقا 
الخاصة بالقضاء العسكري إجتھاد المحكمة العلیا خصوصیات القضاء 

العسكري

345/89 صقر نبیل

340/971التشریعات والتأمینات االجتماعیة  العمالیة واالسریة شفیق محمد

345/587التصرف القانوني في االعضاء البشریة الفضل منذر

345/804التصرف غیر المشروع باالعضاء البشریة في القانون النائي زعال حسني  عودة

345/778التصرف في التحقیق الجنائي و طرق الطعن فیھ مراد عبد الفتاح

346.07/140.البیع ، الرھن ، التأجیر -التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري  حماده محمد أنور

253/125التسعیر في االسالم الشوربجي البشرى

345/131.دراسة في القانون الدولي العام و القانون الجنائي المقارن: التطھیر العرقي  محمد سعید محمد عادل

340.9/53التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود العمرى محمد بن سعید بن محمد كنعالت

340/656التزویر  و التزییف مدنیا و نائیا في ضوء الفقھ  و القضاء الشواربي عبد الحمید

345/325التزویر المادي و المعنوي و الطعن بالتزویر في المواد المدنیة و الجنائیة أحمد ابراھیم سید

345/1091التزویر المعلوماتي للعالمة التجاریة الكسواني عامر محمود

342/281آلیات التنفیذ مع اشارة خاصة باالردن-المعوقات -التطویر االداري  المفھوم  القریوتي محمد قاسم

351/51التطویر التنظیمي و اإلداري السكارنھ بالل خلف

345/61التزویر و التزییف مدنیا و جنائیا في ضوء الفقھ و القضاء الشواربي عبد الحمید

330/71التسویق السیاحي الشرقاوي فتحي محمد

346.07/50عناصر المزیج التسویقي عبر األنترنت: التسویق اإللكتروني  أبو فارة یوسف أحمد

345/784التطویع القضائي للقواعد القانونیة موسى محمد ابراھیم

342/142التطور المعاصر لنظریة االموال العامة في القانون الجزائري عبد الحمید محمد فاروق

342/64التطور اإلداري للدولة العراقیة العفیف أحمد خلیف

345/471التكنولوجیا الحدیثة و القانون الجنائي الھیتي محمد حماد مرھج

341/389التكنولوجیا بین من یملك ومن یحتاج جبر فالح سعید

301/53التكنولوجیا و التغیر االجتماعي غنیم السید رشاد

330/05في مواجھة جدلیة اإلنتاج والتبادل: التكامل اإلقتصادي العربي  المخادمي عبد القادر رزیق

330/96التكامل اإلقتصادي العربي وتحدیات العولمة مع رؤیة إسالمیة مبروك نزیھ عبد المقصود

340/792التكامل الوظیفي لالعمال االجرائیة و االجراءات الموازیة عمر نبیل اسماعیل
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341/215التكامل و التنازع في العالقات الدولیة الراھنة بوعشة محمد

330/66التكالیف ألغراض التخطیط و الرقابة مرعي عبد الحي

346.07/74ھل ھي تحایل على الجات ؟: التكتالت اإلقتصادیة  عباس صالح

التكییف الشرعي القانوني  للمسؤولیة المدنیة  الناشئة عن مضار  الجوار 
الغیر مألوفة

340/1555 حیدر مراد محمود

340/226التكییف القانوني لعقد االیجار  التمویلي فواز الخصاونة عالء الدین عبد اهللا

345/329التكییف في المواد الجنائیة القبالوي محمود عبد ربھ

340/911العقار الفالحي : 1التقنیات العقاریة، ج

351/46التقنوقراطیون و اإلدارة العمومیة في الجزائر زردومي أحمد

345/76التقادم  الجنائي  و المدني خلیل عدلي

345/854التقادم المدني و الجنائي في ضوءالقضاء و الفقھ الطباخ شریف

340/627التقادم المكسب  و المسقط في القانون عابدین محمد أحمد

340/157التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني األمین محمد علي

345/248التقادم الجنائي و أثره في انھاء الدعوى  وسقوط العقوبة طنطاوي ابراھیم حامد

345/698التقادم الجنائي و المدني في ضوء احكام النقض خلیل عدلي

345/419التقاریر الطبیة و المسؤولیة الجنائیة عنھا العادلي محمود صالح

340/1141التقاضي االلكتروني ابراھیم خالد ممدوح

301/45الثقافة الجنسیة و الختان محجوب محمد عبده

301/59الثقافة و التسییر في الجزائر بشیر محمد

051/29الثقافة و الثورة وزارة التعلیم ا والبحث العلمي

340/344التقیید القانوني لحریة الصحافة أبو یونس محمد باھي

التقریر الطبي باصابة المجني علیھ  وأثره في االثبات في الدعویین الجنائیة و 
المدنیة

345/219 جابر حسین عبد السالم

340/585انقضاء االلتزام ابراھیم جالل محمد

دراسة في التشریعات المقارنة و اتفاقیات : انقضاء االلتزام الثابت في الشیك 
جنیف الموحدة

346.07/281 العكیلي عزیز

342/300انقضاء الدعوى التأدیبیة ندا محمد محمود

342/375التظلم  االداري و مسلك االدارة االیجابي في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء الوكیل محمد ابراھیم  خیري

342/161التعلیمات االداریة للنیابات مراد عبد الفتاح

345/74التعلیمات القضائیة للنیابات مراد عبد الفتاح

345/225التعلیمات العامة للنیابات  غي المسائل الجنائیة شتات أحمد

1995345/364التعلیمات العامة للنیابات الجدیدة الصادرة في  مراد عبد الفتاح

345/652التعلیمات العامة للنیابات في المسائل الجنائیة شتات أسامة أحمد

340/176التعلیق  على قانون االثبات الدناصوري عز الدین

345/277التعلیق الموضوعي على قانون االجراءات الجنائیة الشواربي عبد الحمید

341/189التعلیق على نصوص اتفاقیة ھامبورج حسنى أحمد محمود

340/186التعلیق على نصوص قانون االثبات ابو الوفا أحمد

345/979التعلیق على نصوص قانون االجراءات الجنائیة عبد التواب معوض

345/1011التعلیق على النصوص قانون االجراءات الجنائیة عبد التواب معوض
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 في ضوء الفقھ و 1999 لسنة 17التعلیق على القانون التجاري الجدید رقم 
القضاء

346.07/175 المنشاوى عبد الحمید

345/694التعلیق على قانون  االجراءات الجنائیة المعدل مراد عبد الفتاح

340/182التعلیق على قانون المرافعات الدیناصوري عز الدین

340/952التعلیق على قانون االثبات الدناصوري عز الدین

أحكام الحجز اإلدارى ومنازعاتھ وقواعد : التعلیق على قانون الحجز االداري 
توزیع حصیلتھ في ضوء الفقھ والقضاء والصیغ القانونیة المتعلقة بدعوى 

...الحجز اإلد

342/226 المنشاوي عبد الحمید

شرح تأصیلى وتحلیلي لنصوص مواد : التعلیق على قانون الحجز االداري 
 وتعدیالتھ1955 لسنة 308قانون الحجز اإلدارى رقم 

342/467 المنشاوي عبد الحمید

2003344/19لسنة 16التعلیق على قانون العمل المصري الجدید رقم  مراد عبد الفتاح

345/374التعلیق على قانون العقوبات مراد عبد الفتاح

345/510التعلیق على قانون العقوبات في ضوء الفقھ و القضاء ھرجة مصطفى مجدي

330/76التعامل المالي و المصرفي المعاصر الجندي محمد الشحات

346.07/363التعامل التجارى فى میزان الشریعة قاسم یوسف

340.9/27التعارض بین االحكام القضائیة خلیل أحمد

340/1042التعاقد االلكتروني في التشریعات العربیة شلقامي شحاتھ غریب

340/207التعاقد بالبیع بواسطة االنترنیت ابو الھیجاء محمد ابراھیم

253/101التعاقد بالوسائل المستحدثة فى الفقھ االسالمى الرمالوي محمد سعید محمد

340/224التعاقد عن طریق االنترنیت العجلوني أحمد خالد

340/557التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري  و حجیتھا في االثبات المدني العبودي عباس

345/1117التعاون الدولي لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلیة  و السالئف الكیمیائیة عبد الغني سمیر

345/753التعاون الدولي البحري في عملیات مكافحة المخدرات عبد الغني سمیر محمد

341/203التعاون الدولى في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجنبیھى منیر محمد

253/80التعبیر عن ادارة في الفقھ االسالمي سوار وحید الدین

341/201التعدیل العرفى للمعاھدات و المواثیق الدولیة عمر حسین حنفى

255/37التعزیز في الشریعة االسالمیة عامر عبد العزیز

340/353التعسف في استعمال الحق زھو أحمد النجدي

340/840التعسف في استعمال الحق أحمد ابراھیم سید

254/12التعسف في استعمال الحق في االحوال الشخصیة القدومي عبیر ربحي  شاكر

346.07/217انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولیة موسى محمد إبراھیم

340/297انعقاد الخصومة طبقا الحكام قانون المرافعات اللیبي أبو النجا ابراھیم

340/680التعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاء قزمان منیر

340/319التعویض االستحقاقي في القانون الوضعي الجزائري الطیب محمد الحبیب

340/610التعویض القضائي في المسؤولیة العقدیة الحسناوي حسن حنتوش

340/686التعویض القضائي و الشرط الجزائي و الفوائد القانونیة أبو سعد محمدشتا

340/1545التعویض العیني الجبوري نصیر صبار

340/280التعویض بین الضرر المادي و األدبي و الموروث عابدین محمد أحمد

340/125التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة السعید مقدم
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340/1021التعویض عن الضرر االدبي عبد السمیع أسامة السید

344/38التعویض عن اصابة العمل في مصر و الدول العربیة االودن سمیر

345/973التعویض في االجراءات الجنائیة اكوالوین ناتالي الواك

341/509التفاوض الدولي أبو عامود محمد سعید

345/829التفتیش محمد محمود عبد العزیز

342/491التفویض في السلطة االداریة عبد اهللا عبد الغني بیسوني

345/1084التھمة وتطبیقاتھا في القضاء الجنائي المشھداني یاسین خضیر

340/574انھاء القوة الملزمة للعقد فودة عبد الحكم

345/407البولیس العلمي  أوفن  التحقیق بھنام رمسیس

341.44/16التوحید الدولى للقانون البحرى طھ مصطفى كمال

342/480الثورة االداریة و مشكالت التعاون أبو الخیر كمال حمدي

330/79البورصة موري عبد الرزاق

340/1147التوكیل في الخصومة في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي شبكة خالد أحمد

345/843التوقیع االلكتروني عبد الحمید ثروت

340/1542التوقیع االلكتروني یوسف أمیر فرج

340/1007التوقیع االلكتروني و حجیتھ في االثبات الجنبیھي منیر محمد

حجیتھ في اإلثبات بین التداول و - صوره - التوقیع اإللكتروني ماھیتھ 
اإلقتباس

346.07/368 قندیل سعید السید

341/378التوفیق في بعض منازعات الدولة نصار جابر جاد

340/65الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة و المضللة الزقرد أحمد السعید

340/80الحمایة المدنیة للحق األدبي للمؤلف في التشریع األردني ھارون جمال

340/802الحمایة المدنیة والجنائیة خالد عدلي أمیر

340/1030الحمایة المدنیة والجنائیة لحق المؤلف عبد الجلیل یسریة

341/228الحمایة الموضوعیة و االجرائیة لحقوق االنسان في مرحلة ماقبل المحاكمة الدسوقي أحمد عبد الحمید

345/775الحمایة االجرائیة  للموظف العام في التشریع المصري أبو عامر محمد زكي

345/981الحمایة االجرائیة للبیئة محمد امین مصطفى

342/673الحمایة التشریعیة الجنائیة و المدنیة لحقوق اإلنسان و الحریات العامة أحمد ابراھیم سید

345/211الحمایة الجنائیة  للعالقة الزوجیة طھ محمود أحمد

345/222الحمایة الجنائیة لالسرار الدولیة حافظ مجدي محب

345/749الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث طھ محمود أحمد

345/337الحمایة الجنائیة للثورة النفطیة بن یونس عمر محمد

345/535الحمایة الجنائیة للدم محمد أمین مصطفى

345/751الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات الحدیثة خالد أمیرة  عدلي امیر

345/575الحمایة الجنائیة للجسم البشري العزة مھند صالح أحمد فتحي

الحمایة الجنائیة للحق في سالمة السم في القانون الجزائري المقارن و 
الشریعة   االسالمیة

345/681 نصر الدین مروك

345/762الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة العجوز ناھد

344/81الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة في قانون العمل فى مصر و الدولى العربیة العجوز ناھد
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1999345/485 لسنة 17الحمایة الجنائیة للشیك وفقا لقانون التجارة الجدید رقم  بكیر سلوى توفیق

345/905الحمایة الجنائیة للعرض في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي حسن سعید عبد اللطیف

345/441الحمایة الجنائیة اللتزام المحامي بالمحافظة على اسرار موكلیھ العادلي محمود صالح

345/04الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب اآللي القھوجي علي عبد القادر

345/1064الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر مسعود خثیر

345/371الحمایة الجنائیة لبورصة االوراق المالیة عبد الرسول محمد فاروق

345/734الحمایة الجنائیة لحقوق االنسان الكباش خیري أحمد

345/1048الحمایة الجنائیة لحقوق االنسان  في ظل العولمة بن مشري عبد الحلیم

345/735الحمایة الجنائیة و االمنیة لبطاقات االئتمان السقا ایھاب فوزي

345/1074الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي و الشریعة االسالمیة أبو حجیلة علي رشید

345/1089الحمایة الجزائیة لتداول االوراق المالیة اللوزي أحمد محمد

345/144الحمایة الجزائیة لبطاقات الوفاء الحباشنة جھاد رضا

342/647الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة حمزة وھاب

340.9/12الحمایة الدولیة للمال االجنبي صادق ھشام علي

341/221الحمایة الدولیة للمرأة دراسة مقارنة باحكام الشریعة االسالمیة حمودة منتصر سعید

341/513الحمایة الدولیة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة أبوخزیمة عبد العزیز مندوه عبد العزیز

341/36الحمایة الدولیة للبیئة الشعالن سالفة طارق عبد الكریم

341/417الحمایة الدولیة للصحفیین ووسائل االعالم في مناطق النزاع المسلح حوبة عبد القادر

341/244الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني و قواعد القانون الدولي العام الدویك موسى القدسي

345/1035الحمایة الدولیة الجنائیة  لحقوق االنسان  و حریاتھ االساسیة شبل بدر الدین محمد

340/1176الحمایة القاننیة احقو الملكیة الفكریة على شبكة االنترنت عبد اهللا عبد اهللا عبد الكریم

الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا التفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من 
)تریبس(حقوق الملكیة الفكریة 

346.07/290 محمدین جالل وفاء

340/215الحمایة القانونیة للمستھلك القیسي عامر قاسم أحمد

342/242الحمایة القانونیة لالستثمارات العربیة خالد ھشام

341.44/22الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت محمدین و فاء جالل

340/631الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة أبو الغیط رشا مصطفى

340/1494الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة االنترنت الجبوري عبد اهللا

340/1515الحمایة القانونیة لبراءة االختراع و فقا الحكام اتفاقیة  التریبس كوثراني حنان محمود

340/938الحمایة القانونیة لحق المؤلف النوافلة یوسف احمد

341/285الحمایة القانونیة لحقوق االنسان المعمرى مدھش محمد أحمد عبد اهللا

340/782الحمایة القانونیة لقواعد البیانات وفقا لقانون حق المؤلف الزعبي محود علي فارس

346.07/60دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون: الحمایة العقدیة للمستھلك  عبد الباقي عمر محمد

346.07/310الجمارك بین النظریة و التطبیق سالمان عمر

النصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة : الجمارك و التھریب نصا و تطبیقا 
التھریب و الجریمة الجمركیة- اجتھاد المحكمة العلیا - بالجمارك 

345/122 صقر نبیل

342/158الجماعات الضاغطة حمیدشي فاروق

342/143الجماعات الضاغطة مینو جان
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341/329الجماعة الدولیة عبد الحمید محمد سامي

340/1454الخالفة الخاصة  في التصرفات القانونیة عجیل طارق كاظم

340/70الخالفة في الدعوى بالوفاة دراسة مقارنة في قانون المرافعات عبد القوي حمدي جاد

345/232الجنایات و موجبھا في الفقھ االسالمي أحمد بدیعة علي

340.9/50الجنسیة المصریة صادق ھشام على

340.9/03الجنسیة الجزائریة في ظل التعدیالت الجدیدة جلیلة بن عیاد

الجنسیة العربیة للمدعى علیھ كضابط لالختصاص القضائى الدولى للمحاكم 
العربیة

340.9/75 خالد ھشام

340.9/94الجنسیة في قوانین دول المغرب العربي الكبیر عبد الباقى ابراھیم

340.9/59الجنسیة و مركز االجانب في تشریعات الدول العربیة عبد العالى عكاشة محمد

340.9/11الجنسیة و مركز االجانب و أحكامھا في القانون الكویتي الھداوي حسن

340.9/58الجنسیة و المركز االجانب دراسة مقارنة صادق ھشام

340.9/47الجنسیة و القومیة في تشریعات الدول العربیة البستاني سعید یوسف

330/07الدمج و التملك المصرفي في البلدان العربیة سفر أحمد

340/883الدلیل المعتمد للترجمة القانونیة الحیط عادل عزام سقف

345/747الدلیل الطبي الشرعي و مسرح الجریمة شحرور حسین علي

340/957الدلیل القانوني لالسرة لعور احمد

340/1517الدلیل القضائي القانوني للیمین للقسم كمال بن شاوش

340/214الدلیل العملي للمحامي شوشاري صالح الدین محمد

340/1533الدلیل العملي للمحامي في المواد المدنیة  تحریر العرائض بوشینة حسین

طلبات الداع في المادة الجزائیة ، : الدلیل العملي للمحامي في المواد الجزائیة 
...المرافعة و كیفیة تنمیتھا ؟ ، العوامل المكونة للمحامي الناجح ، الدفوع ال

345/95 بوشینة حسین

340/553الدلیل العملي في اجراءات الدعوى المدنیة سنقوقة سایح

254/36الدلیل فى االحوال الشخصیة للمسلمین و غیر المسلمین نھ أشرف

340/249الیمین الحاسمة ھرجة مصطفى مجدي

340/878الیمین القضائیة جانم جمیل فخري محمد

257/22تولیتھ وعزلھ اسھام في النظریة الدستوریة االسالمیة: الخلیفة  دبوس صالح الدین

340/322الحلقة الدراسیةالرابعة للبحوث في القانون لجنة القانون

الجمع بین سلطتي االتھام و التحقیق  في نظام قاضي التحقیق من الناحیة 
التطبیقیة

345/1083 اشرف عبد الحمید

254/14الخلع في الشریعة االسالمیة عبد الغفار جمال عبد الوھاب

340/1152آثاره- الخلع في قانون االحوال الشخصیة أحكامھ المشني منال محمود

345/506الجمھور و حقوق ضحایا الجریمة الفقي احمد عبد اللطیف

340/161الحلول العلمیة في مشاكل الحیازة و مسكن الزوجیة ھرجة مصطفى مجدي

150/07القانوني- الجانب األخالقي  لجنة التعریب و الترجمة

340/1371الجامع الحكام و اجراءات التقاضي في االحوال الشخصیة خالد عدلي امیر

الجامع في االرشادات العملیة في اجراءات المرافعات و االثبات في كافة 
الدعاوى المدنیة

340/1142 خالد عدلي أمیر

340/1485الجامع في التشریع المدرسي الجزائري لعمش سعد
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340.9/06.المضمون الواسع المتعدد الموضوعات: الجامع في القانون الدولي الخاص  البستاني سعید یوسف

341/68الجامعة العربیة الشقیري أحمد

341/82الجامعة العربیة و قضایا التحریر رفاعي محمد على

341/488الدبلوماسیة المعاصرة صباریني غازي حسن

345/477الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي الشواربي عبد الحمید

340/06الخبرة القضائیة  في المواد المدنیة بغدادي موالي ملیاني

345/682الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة تواتي بطاھر

340/456الخبرة القضائیة في المواد المدنیة كریمة بغاشي

345/687الخبرة الفنیة في اثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا و قانونا الذنیبات غازي مبارك

340/592الخبرة في المواد المدنیة و الجنائیة حسن علي عوض

345/478الخبرة في الطب الشرعي بن لعلى یحیى

345/945الحبس االحتیاطي طنطاوي ابراھیم حامد

345/507الحبس االحتیاطي علما و عمال عبد التواب معوض

2006345/704 لسنة 175الحبس االحتیاطي في ضوء التعدیالت الواردة بالقانون رقم  سكیكر محمد علي

345/168الحبس االحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن االخضر بو كحیل

الحبس االحتیاطي و حمایة الحریة الفردیة في ضوء أخر تعدیالت قوانین 
االجراءات الجنائیة

345/712 بریك ادریس عبد الجواد عبد اهللا

345/497الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیث كامل شریف سید

340/606الحیل في القانون المدني الدیب محمود عبد الرحیم

301/33الخدمة االجتماعیة خاطر أحمد مصطفى

301/62الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسى عفیفي عبد الخالق محمد

257/21الدیمقراطیة الغربیة في ضوء الشریعة االسالمیة الخالدي محمود

345/474الحیازة داخل و خارج دائرة التجریم ھرجة مصطفى مجدي

340/712الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة الشھاوى قدري عبد الفتاح

345/418الخداع االعالني و أثره في معیار التدلیس وھدان رضا متولي

345/574الحدث االجرامي الشھاوي قدري عبد الفتاح

255/10الدیة في الشریعة االسالمیة بھنسي أحمد فتحي

345/532الحدیث من المبادئ التي قررتھا الدوائر النائیة بمحكمة النقض سلیمان علي

340/209الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في االثبات المدني العبودي عباس

345/181الحدیث في التزویر و التزییف الشریف أحمد السید

340/582الحدیث في قضاء النقض المدني حنا أشرف ادوارد

2340/1046،ج1الجدید في مجال التامین و الضمان في العالم العربي ، ج  جامعة بیروت العربیة

340/817الجدید في أحكام النقض المدني عابدین محمد

345/1151الجدید في الموسوعة الجنائیة الطیب احمد عبد الظاھر

340/241الجدید في االحوال الشخصیة قرة فتیحة

) LIBNOR(الجدید في الترخیص الصناعي و البیئي و المواصفات القیاسیة 
دراسة في القانون المقارن

346.07/121 مغبغب نعیم

500346.07/214الجدید في القواعد و األعراف الموحدة لإلعتمادات المستندیة  الصغیر حسام الدین عبد الغني
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1995340/908حتى -1994الجدید في احكام  النقض المدني من عام  عابدین محمد احمد

340.9/05الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد الجنسیات طیبة محمد

342/468الحجز االداري الجبلي نجیب أحمد عبد اهللا

340/769الحجز االحتیاطي شالال نزیھ نعیم

الحدود الشرعیة و االخالقیة للتجارب الطبیة  على االنسان في ضوء القانون 
الطبي الجزائري

340/1549 العربي بلحاج

345/836الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ابراھیم أكرم نشأت

345/534الحدود في الفقھ الجنائي االسالمي  المقارن الجمیلي خالد رشید

255/16الحدود و القصاص بین الشریعة و القانون فھمي محمد عارف مصطفى

340/308الحجوز التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري نورالدین بلقاسمي

340/1582الجراحة التجمیلیة الجوانب القانونیة و الشرعیة قزمار نادیة محمد

341/128الدراسات المستقبلیة في العالقات الدولیة عبد الحي ولید

340/1059المسؤولیة المدنیة الشخصیة : 1الدراسات البحثیة في المسؤولیة المدنیة ،مج عبد الرحمن احمد شوقي محمد

340/52الدراسات البحثیة في قانون االثبات محمد عبد الرحمان أحمد شوقي

340/709الحراسة أحمد ابراھیم سید

345/265الدراسة العلمیة  للسلوك االجرامي السمالوطي نبیل محمد توفیق

345/75الجرائم  الواقعة على الشخاص نجم محمد صبحي

345/948الجرائم المالیة و التجاریة الشواربي عبد الحمید

345/236الجرائم الماسة باآلداب العامة والعرض فودة عبد الحكم

345/233الجرائم المخلة باالداب  فقھا وقضاء البغال سید

345/300الجرائم المضرة بالمصلحة العامة محمد عوض

345/461الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد االجرائیة الخاصة بھا مقلد عبد السالم

345/421الجرائم المعلوماتیة المومني نھال عبد القادر

345/1118الجرائم المعلوماتیة ابراھیم خالد ممدوح

انعكاسات ثورة المعلومات على قانون العقوبات مشكلة : الجرائم المعلوماتیة 
- ظاھرة المعلوماتیة في مجال الجریمة نظم الحاسب االلي  - 2000عام 

...المجرم المعل

345/636 العریان محمد علي

- الجھود الدولیة المبذولة في مكافحة الجرائم المعلوماتیة: الجرائم المعلوماتیة 
نظم الحاسب االلى والمجرم - ظاھرة المعلوماتیة في مجال الجریمة 

...المعلومات

345/1123 العریان محمد علي

345/673الجرائم المعلوماتیة على شبكة االنترنت یوسف أمیر فرج

345/1030الجرائم االنتخابیة المزوري أري عارف عبد العزیز

345/341الجرائم االنتخابیة و مدى خصوصیة دور القضاء في مواجھة الغش االنتخابي محمد أمین مصطفى

345/298الجرائم االخالقیة  في قانون العقوبات الجزائري سعد عبد العزیز

345/660الجرائم االقتصادیة عبد الحمید نسرین

1345/404الجرائم االقتصادیة في القانون المقارن ،ج مصطفى محمود محمود

345/572الجرائم التعبیریة الشواربي عبد المحید

345/1099الجرائم الجنائیة اشرف عبد الحمید

345/313الجرائم الجنسیة الذھبي ادوارد غالي
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345/373الجرائم الجنسیة في ضوء الفقھ و قضاء النقض فودة عبد الحكم

345/1134الجرائم الدولیة و االنتر بول نبیھ نسرین عبد الحمید

345/316الجرائم السیاسیة  و اوامر االعتقال و قانون الطوارئ الشواربي عبد الحمید

345/09الجرائم العائلیة االلفي محمد عبد الحمید

345/621الجرائم الواقعة على أمن الدولة الفاضل محمد

345/1119الجرائم الواقعة على أمن الدولة موسى محمود سلیمان

345/459الجرائم الواقعة على أمن الدولة و جرائم االرھاب الجبور محمد عودة

345/29الجرائم الواقعة على نظام االسرة سعد عبد العزیز

السرقة و - في قانون العقوبات اإلماراتي: الجرائم الواقعة على األموال 
اإلحتیال و خیانة األمانة

345/142 البحر ممدوح خلیل

345/695الجرائم ضد االنسانیة بكة سوس تمرخان

255/18الجرائم في الفقھ االسالمي بھنسي أحمد فتحي

المسؤولیة الجنائیة للرؤساء و : الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي 
األفراد

345/136 حسین خلیل

345/50الجریمة رشوان حسین عبد الحمید

345/891الجریمة  و المجرم في الواقع الكوني بھنام رمسیس

345/721الجریمة المنظمة خلیل أحمد محمود

345/1131الجریمة المنظمة البریزات جھاد محمد

التھریب و المخدرات و تبییض األموال في التشریع : الجریمة المنظمة 
الجزائري

345/93 صقر نبیل

345/656الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بسیوني محمود شریف

345/296الجریمة المنظمة في ظل االتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة الباشا فائزة یونس

345/1029الجریمة المستحیلة الھواوشة أیمن نواف

345/540الجریمة المغایرة نبیھ نسرین عبد الحمید

345/189الجریمة االرھابیة مطر عصام عبد الفتاح

345/760الجریمة االقتصادیة في القانون اللبناني كرم ملحم مارون

342/216الجریمة التأدیبیة للموظف  العام في الجزائر بوضیاف أحمد

345/1055الجریمة البیئیة جابر حسام محمد سامي

341/365الجریمة الدولیة العادلي محمود صالح

345/1124الجریمة الدولیة المنظمة  في القانون الدولي یوسف یوسف حسن

345/975الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي الدولي مصطفى منى محمود

345/771الجریمة السیاسیة حمودة منتصر سعید

345/1129الجریمة العسكریة الشرقاوي ابراھیم أحمد

345/207دراسة في الظاھرة االجرامیة المعلوماتیة: الجریمة في عصر العولمة  حجازي عبدالفتاح بیومي

345/548الجریمة و المحاكم و االختبار القضائي تشوت تشارلس لیونیل

345/1019الجریمة و المجتمع الساعاتي سامیة حسن

345/817الجریمة و المجرم في الواقع الكوني بھنام رمسیس

150/01الجریمة و الشذوذ العقلي محمد العیسوي عبد الرحمان

345/470الجریمة و القانون و المجتمع جابر سامیة محمد
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255/01"الجریمة "الجریمة و العقوبة فى الفقھ االسالمى  أبو زھرة محمد

255/40"العقوبة"الجریمة و العقوبة في الفقھ االسالمي  ابو زھرة محمد

345/720الجریمة و قضایا السلوك االنحرافي بین الفھم و التحلیل عدلي عصمت

342/545الحریات نخلة موریس

دراسة تاریخیة و فلسفیة وسیاسیة وقانونیة : الحریات العامة و حقوق اإلنسان 
مقارنة

341/25 سعیفان أحمد سالم

344/50الحركة النقابیة في العالم لوفران جورج

345/44الخطأ الطبي  امام القضاء الجنائي الشوا سامي محمد

340/1126الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في القانوننین المدني و االداري دنون سمیر

340/786الخطأ العقدي و آثار العقد كساب مروان

340/1137الخطأ غیر المغتفر رشدي محمد السعید

340/886الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة الجمیلي أسعد عبید

345/654الجزاء الجنائي الصیفي عبد الفتاح مصطفى

341/516الجزاءات االقتصادیة الدولیة بمنظمة االمم المتحدة سیف النصر أبو عجیلة عامر

346.07/328الحساب الجاري في القانون المقارن ناصیف الیاس

254/66الحضانة بین الشریعة و القانون ناصر محمد علیوي

340.5/19الحضارة و النظم االوربیة في العصور الوسطى العریني السید الباز

342/542فقھا- تشریعا -الدستور الجزائري  نشأة  بوقفة عبد اهللا

342/618الدستور و االدارة المحلیة النجار زكي محمد

342/504الدستور و الیمین الدستوریة قبالن ھشام

345/827الدستور و القانون الجنائي حسني محمود نجیب

255/36الجزیة و االسالم دنیت دانیل

مفھوم جدید لفكرة  الدولة و دورھا في إدارة ) التخصیص(الخصخصة 
.توثیقي شامل- ملف تحلیلي : المرافق العامة 

346.07/64 الناشق القاضي انطوان

مفھوم جدید لفكرة الدولة و دورھا في ادارة المرافق ) التخصیص(الخصخصة 
العامة

342/254 مسعود نوال ثلج

345/591الخطر الجنائي و مواجھتھ بوادي حسنین المحمدي

340/233الخطر في عقد التأمین شرعان محمد

342/200الخصومة االداریة فودة عبد الحكم

341/288الحكم المحلى فى ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة عمرو عدنان

345/452الحكم الجنائي و أثره في الحد من حریة القاضي المدني البھجي عصام أحمد عطیة

251/18الحكم الشرعي بین اضالة الثبات و الصالحیة ضمره عبد الجلیل زھیر

251/19الحكم الشرعي و مصادره الحصري أحمد

340/1175الحكم القضائي عبد الرحمن محمد سعید

340/1178الحكم القضائي عمر نبیل اسماعیل

342/655الحكومة االلكترونیة المبیضین صفوان

342/153الحكومة االلكترونیة  بین النظریة والتطبیق مطر عصام عبد الفتاح

340/1551الحكومة االلكترونیة  بین الواقع و الطموح حجازي عبد الفتاح

342/523الحكومة االلكترونیة و أثرھا على النظام القانوني للمرفق العام و أعمال  الباز داود عبد الرزاق
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موظفیھا

257/04الحكومة االسالمیة المودودي أبو األعلى

342/31الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق الطاھر عالء فرج

340/437الحق المالي للمءلف و حمایتھ القانونیة العلي ذاكر خلیل

340/82الحق المالي ألصحاب الحقوق المجاورة أبو عمرو مصطفى أحمد

340/163الحق في االخالء الجبري و نظامھ االجرائي خلیل أحمد

340/288الحق في التعویض عن الضرر األدبي یحي یاسین محمد

340/287الحق و مدى سلطان الدولة في تقییده الدریني فتحي

253/06الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ و القانون علي داود أحمد محمد

الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ و القانون  التجھیز و الدیون و الوصایا و 
المواریث و تقسیماتھا

253/41 داود أحمد علي

253/121الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقھ االسالمي قاسم یوسف

340/787الحقوق التبعیة العینیة العمروسي أنور

346.07/324الحقوق التجاریة الحمصانى غارف

346.07/362الحقوق التجاریة الحكیم جاك یوسف

342/546الحقوق الدستوریة و السیاسات الدستوریة جاي فینمان

340.9/96الحقوق الدولیة الخاصة سیوفي نعوم

342/682الحقوق السیاسة للمرأة في اإلسالم الشواربي عبد الحمید

341/13الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الدولي یحیاوي أعمر

340/401الحقوق العینیة سوار محمد وحید الدین

340/177الحقوق العینیة  االصلیة في القانون المصري و اللبناني سعد نبیل ابراھیم

340/1594الحقوق العینیة األصیلة منصور محمد حسین

340/397الحقوق العینیة االصلیة مرسي باشا محمد كامل

340/640الحقوق العینیة االصلیة الصده عبد المنعم فرج

340/655الحقوق العینیة االصلیة فرج توفیق  حسن

340/746الحقوق العینیة االصلیة سوار محمد وحید الدین

340/774الحقوق العینیة االصلیة سعد نبیل ابراھیم

340/790الحقوق العینیة االصلیة عبد الرحمن أحمد شوقي محمد

340/1502الحقوق العینیة االصلیة و التبعیة عبیدات یوسف محمد

340/673الحقوق العینیة التبعیة العمروسي أنور

341/225الحقوق و الحریات العامة حق التنقل و السفر حسین محمد بكر

341/118الحقوق و الواجبات و العالقات الدولیة في االسالم عثمان محمد رأفت

340/756الدعاوى المسماة في القاون المدني العمروسي أنور

340/1181الدعاوى و اجراءاتھا العملیة و فقا الحدث التعدیالت فراج مصطفى محمود

340/198الدعوى المدنیة في مرحلتھا االبتدائیة و االستئنافیة عابدین محمد أحمد

342/198الدعوى التأدیبیة طنطاوي ممدوح

الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي لضباط و أفراد الشرطة و ثالثة أنظمة 
خاصة للوظیفة العامة

342/182 یاقوت محمد ماجد
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340/730الدعوى البولیانیة شالال نزیھ نعیم

342/524الدعوى الدستوریة الدناصوري عز الدین

342/598الدعوى الدستوریة فوزي صالح الدین

341/461الدعوى ببطالن أحكام التحكیم الدولیة محمود بلیغ حمدى

340/875الدعوى بین الفقھ والقانون البدارین محمد ابراھیم

340/1174الدعوى و اجراءاتھا النمر أمینة مصطفى

345/926الدعوى و إثباتھافي الفقھ الجنائي االسالمي حمدان عبد المطلب عبد الرازق

301/38الدفاع االجتماعي في مواجھة الجریمة غبارى محمد سالمة محمد

345/243الدفاع الشرعي في الفقھ االسالمي عبد التواب محمد السید

345/924الدفاع الشرعي في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

341/544الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام الخطابي عبد العزیز رمضان

340/567الدفع بانتقاء الصفة أو المصلحة في المنازعات االداریة فودة عبد الحكم

340/532الدفع بالتقادم و السقوط و االنقضاء حسن علي عوض

345/958الدفع بالسقوط في قانون االجراءات الجنائیة  وفقا لقضاء محكمة النقض االلفي محمد عبد الحمید

345/490الدفع بالعذرالقھري في قانون االجراءات الجنائیة وفقا لقضاء محكمة النقض االلفي محمد عبد الحمید

340/1104الدفع باحالة الدعوى في قانون المرافعات ھیكل ابو عطیة

340/530الدفع بعدم القبول في المواد المدنیة  و الجنائیة حسن علي عوض

340/615الدفوع المدنیة الشواربي عبد الحمید

340/876الدفوع الموضوعیة  في دعاوى النفقات أبو سیف مأمون محمد

342/255الدفوع االداریة في دعوى االلغاء و الدعاوى التأدیبیة المستعجلة خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

346.07/185الدفوع الموضوعیة-الدفوع اإلجرائیة : الدفوع التجاریة  الجنبیھي منیر محمد

345/711الدفوع الجنائیة أبو سعد محمد شتا

345/388الدفوع الجنائیة الشواربي عبد الحمید

345/293الدفوع الجنائیة في جرائم المخدرات المنجي ابراھیم

345/237الدفوع الجوھریة  في المواد الجنائیة خلیل عدلي

یشتمل على كافة الدفوع : الدفوع الشرعیة في دعاوى االحوال الشخصیة 
الشرعیة بشأن دعاوى األحوال الشخصیة الشكلیة والموضوعیة والدفع بعدم 

...القبول مع إیراد أ

340/66 عبد التواب معوض

345/01الدفوع في النصب امام القضاء الجنائي الشریف حامد

340/1156الدفوع في المواد المدنیة و التجاریة ھلیل فرج علواني

342/219الدفوع في الدعاوى االداریة و التأدیبیة و المستعجلة خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

-الدفوع الجوھریة المؤثرة في الشیك : الدفوع في الشیك أمام القضاء الجنائي 
دفوع -الدفع بأن الشیك أداة وفاء و أداة ضمان -الدفوع الغیر مؤثرة في الشیك 

...ال

345/626 الشریف حامد

345/600الدفوع في جرائم المخدرات عابدین محمد أحمد

345/719الدفوع في قانون العقوبات شھاب خالد

340/180الدفوع و الدفاعات في المواد المدنیة و الجنائیة فودة عبد الحكم

345/811الجھود الدولیة و العربیة لمكافحة جریمة تبییض االموال الحلو عبد اهللا محمد

345/1085الجھود العربیة لمكافحة جریمة االرھاب كاطع غسان صبري
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342/679الدولة روقابر جاك روندیو

257/13الدولة في میزان الشریعة الحلو ماجب راغب

257/32الدولة و نظام الحكم في االسالم بسیوني حسن السید

345/475الدولة و حقوق ضحایا الجریمة الفقي احمد عبد اللطیف

345/424الجوانب االجرائیة لجرائم االنترنت في مرحلة مع    االستدالالت ھروال نبیلة ھبة

341/310الجوانب القانونیة للمشروعات الدولیة اللیبیة المشتركة غمیض سالم عبد الرحمن

342/302الجوانب القانونیة في ادارة المفاوضات و ابرام العقود دسوقي محمد ابراھیم

345/469الجوانب القانونیة و الشرعیة لالثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة غانم محمد أحمد

341.44/15الحوادث البحریة حسنى أحمد

الدور التشریعي للقرائن القانونیة   في االثبات الجنائي  تأثیر القرائن على 
قواعد الموضوع  التشریعیة

345/1097 خلیفة محمود عبد العزیز

345/1072الدور القضائي للقرائنالقضائیة  و القرائن القانونیة  في االثبات الجنائي خلیفة محمود عبد العزیز

الرابطة بین جامعة الدول العربیة و منظمة الوحدة األفریقیة دراسة قانونیة 
سیاسیة

341/53 رجب یحي حلمي

253/133الربا الموروري ابو االعلى

253/49الربا و خراب الدنیا مؤنس حسین

340/778الرحم المستأجر  و بنوك االجنة الصالحي شوقي زكریا

253/50الرحبیة علم الفرائض الماردیني سبط

342/178الرقابة المالیة العلیا العموري محمد رسول

342/633الرقابة المالیة على النفقات العامة ابراھیم بن داود

330/50الرقابة المصرفیة عبد النبي محمد أحمد

342/510دراسة تحلیلیة و تطبیقیة: الرقابة االداریة و المالیة على االجھزة الحكومیة  سحیمات القبیالت حمدي سلیمان

342/583الرقابة البرلمانیة على احكام الحكومة في النظامین المصري و الكویتي أبو یونس محمد باھي

346.07/65)دراسة مقارنة(الرقابة الحكومیة على تأسیس الشركات  عبیدات مؤید أحمد محي الدین

341/262الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولى االنسانى خلیفة ابراھیم أحمد

342/599الرقابة السیاسیةعلى اعمال السلطة التنفیذیة  في النظام البرلماني سالم ایھاب زكي

342/539الرقابة الشرعیة القطان محمد أمین علي

340.9/67الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم  بین االزدواجیة و الوحدة الحداد حفیظة السید

342/02الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات االداریة العامة أبو یونس محمد باھي

342/482الرقابة على أعمال االدارة  في الشریعة االسالمیة و النظم الوضعیة الحكیم سعید

341/525الرقابة على دستوریة  المعاھدات الدولیة بوزید نجیب

342/603الرقابة على دستوریة القوانین في مصر الباز علي السید

341/210الروابط العقدیة الدولیة بین النظریة الشخصیة و النظریة الموضوعیة یاقوت محمود محمد

341/347السلم المسلح بوطول غامرستون

340/496الطالق عند المسلمین امام محمد كمال

340/1526الطالق و آثاره من قانون االسرة الجزائریة مبروك المصري

254/22الطالق و حقوق األوالد و األقارب الشافعي أحمد محمود

254/50الزنا و مكافحتھا كحالة عمر رضا
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340/1207الطلبات المستعلة في قضاء مجلس الدولة خلیفة عبد العزیز عبدالمنعم

340/505الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة جابر حسین عبد السالم

340/1065السند التنفیذي في قانون المرافعات عبد اهللا السعید محمد االزمازى

340/1089السندات االداریة المثبتة للملكیة العقاریة  في التشریع الجزائري الوافي فیصل

340/597السندات التنفیذیة المنشاوي عبد الحمید

و التعلیق على اتفاقیة - الشیك - السند اإلذني - الكمبیالة : السندات التجاریة 
األمم المتحدة للكمبیاالت و السندات اإلذنیة الدولیة

346.07/241 محرز أحمد محمد

346.07/361السندات التجاریة في القانون التجارى الجزائرى حداد الیاس

346.07/138السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائريً السفتجة و السند ألمر الشیكً  جمل برھان الدین

346.07/495السندات الرسمیة االلكترونیة الحروب أحمد عزمي

345/628مكررا18مكررا و 18الصلح الجنائي في نطاق  المادتین  طنطاوي ابراھیم حامد

345/1073الصلح الجنائي و أثره في الدعوى العامة المبیضین علي محمد

340/833الصلح القضائي النیداني االنصاري حسن

346.07/227الصلح الواقي من االفالس االخرس نشأت

 مع 1998 لعام 174الصلح في نطاق قانون االجراءات الجنائیة الجدید رقم 
التعلیق على احدث االحكام

345/444 قشقوش ھدى حامد

345/476الصلح و أثره في انقضاء الدعوى الجنائیة و احوال بطالنھ خلف أحمد محمد محمود

341/471الصلح و التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة التحیوى محمود السید

254/57الصلح و تطبیقاتھ في األحوال الشخصیة أبو ھشھش أحمد محمود

342/527السلطات المخولة لجھة االدارة في العقد االداري درویش حسین

257/07السلطات الثالث في االسالم خالف عبد الوھاب

342/590السلطات الثالت في الدساتیر العربیة المعاصرة و في الفكر السیاسي االسالمي الطماوي سلیان محمد

- قانونیة - دراسة مقارنة تاریخیة : السلطة التنفیذیة بین التعسف و القید 
سیاسیة

342/36 بوقفة عبد اهللا

340/1598السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید صقر نبیل

342/675السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري طربوش محمد

340/1584السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي مرابط فدوى

253/103السلطة التقدیریة للقاضي الزحلیلي وھبي

257/37السلطة القضائیة في اإلسالم منصور عبد الحلیم

346.07/358السمسرة عید عادل عبد الفضیل

345/45السلوك االجرامي نبیھ نسرین عبد الحمید

342/197السلوك التنظیمي السلمي علي

342/110السلوك التنظیمي الحناوي محمد صالح

351/49السلوك التنظیمي عبد الرحیم عاطف جابر طھ

345/556الشامل في التشریعات الجنائیة عبد العزیز عبد المحسن

340/1087الشامل في حق الملكیة و الحقوق العینیة االصلیة و التبعیة عرفة السید عبد الوھاب

341/413الطاقة النوویة العربیة مصطفى عدنان

345/884الشذوذ الجنسي و جرائم القتل مرسي عبد الواحد أمام

345/291الطب النفسي و القانون الشربیني لطفي
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345/352الطب الشرعي فودة عبد الحكم

345/150الطب الشرعي مبادئ و حقائق شحرور حسین علي

345/1039الطب الشرعي القضائي الجابري جالل

345/923الطب الشرعي و التحقیق الجنائي و االدلة الجنائیة عبد التواب عوض

1345/559ج: الطب الشرعي و البولیس الفني الجنائي  شریف یحیى

345/1022الطب الشرعي و السموم الجابري جالل

345/813الطب الشرعي والبحث الجنائي الخضري مدیحة فؤاد

345/922الطب الشرعي ودوره الفني في البحث عن الجریمة المنشاوي عبد الحمید

340/1493الضمان االجتماعي  أحكامھ و تطبیقاتھ حمدان حسین عبد اللطیف

340/374الضمان االجتماعي في ضوء المعاییر الدولیة و التطبیقات العملیة سلمان عبد اهللا عامر

أحكام مطبقة على - النصوص التشریعیة و التنفیذیة : الضمان اإلجتماعي 
.المؤسسات و اإلدارات العمومیة و أجراء القطاع الخاص

344/08 شبلي فضیل

أعمال مطبقة على : الضمان اإلجتماعي النصوص التشریعیة و التنظیمیة 
2008-2007عمال المؤسسات و اإلدارات العمومیة و أجراء القطاع الخاص 

342/12

253/08الضمان في الفقھ االسالمى الخفیف على

الضمانات غیر المسماة في القانون الخاص في نطاق قانون االلتزام  و في 
نطاق قانون االموال

340/1187 سعد نیبل  ابراھیم

150/08الشباب المعاصر و أزماتھ غانم محمد حسن

301/28الشباب بین التھمیش و التشخیص موسى أحمد محمد

051/11الضاد جامعة قسنطینة

342/361الطبیعة القانونینة للمخطط الوطني صدوق عمر

346.07/276الطبیعة القانونیة للتحویل المصرفى یحى سعید

340/626الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم التحیوي محمود السید عمر

340/820الطبیعة القانونیة للعقد االلكتروني الجنبیھي منیر محمد

343/06الضریبة العقاریة محفوظ برحماني

340/75الضریبة العقاریة في القانون الجزائري محفوظ برحماني

340/1191الضرورة و أثرھا على المسؤولیة المدنیة عبد الدایم حسني محمود

255/35السبع الموبیقات الشواربي عبد الحمید

341/211الضوابط الشخصیة لالختصاص القضائي الدولي جمال الدین صالح الدین

340/830الضوابط الشرعیة و القانونیة الختالف المؤجر و المستأجر داود محمد عبد المقصود

340/972الضوابط القانونیة الستخدام المبیدات و المخصبات عب الباري رضا عبد الحلیم

الضوابط القانونیة و الشرعیة و المشكالت العلمیة لألنواع الحدیثة للزواج و 
الطالق

254/68 المتولي أماني على

345/208السیاسة الجنائیة ابراھیم اكرم نشأت

345/972السیاسة الجنائیة في مواجھة االرھاب نایل ابراھیم عید

255/06السیاسة الجنائیة في الشریعة اإلسالمیة بھنسي أحمد فتحي

257/16السیاسة الشرعیة في اصالح الراعي و الرعیة بن تیمیة تقي الدین

345/1067السیاسة العقابیة في القانون الجزائري خوري عمر

330/08األدوات والتطبیقات و معیقات التوسع: الصیرفة اإللكترونیة  الشمري ناظم محمد نوري
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346.07/279الشخصیة المعنویة للمشروع العام عبد الصبور فتحى

346.07/208الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة بریرى محمود مختار أحمد

345/1140الشیك المتأخر  في ضوء الفقھ و القضاء فاروق یاسر االمیر

1345/349الشیك ،ج حشاد عبد المعطي محمد

340/1580الصیغ النموذجیة شوشاري صالح الدین

340/706الصیغ النموذجیة  للدعاوى واالوراق القضائیة حسن علي عوض

340/641الصیغ النموذجیة للمنازعات المستعجلة فودة عبد الحكم

342/108الصیغ النموذجیة لدعاوى و طعون القضاء االداري فودة عبد الحكم

345/492الصیغ الجنائیة عبد الملك عماد مجدي

340/379الصیغ القانونیة  للعقود الرسمیة و العرفیة وھبي شوقي

340/1500الصیغ القانونیة  للعقود و الدعاوى التجاریة المنایلي محمد كامل

340/535الصیغ القانونیة لالنذارات على ید محضر حسن علي عوض

340/589الصیغ القانونیة للصحف  و االوراق القضائیة  و طلبات الشھر العقاري طلبة أنور

340/540الصیغ القانونیة للعقود الرسمیة  و العرفیة وھبي شوقي

340/542الصیغ القانونیة للعقود و الدعاوى صادق موریس

340/538الصیغ القانونیة لدعاوى االیجارات حسن علي عوض

346.07/213الصیغ القانونیة لعقود تأسیس الشركات الجنبیھي منیر محمد

340/264الصیغ القانونیةلدعاوى االحوال الشخصیة البنا كمال صالح

340/578الصیغ القضائیة الحدیثة العمروسي أنور

340/630الصیغ القضائیة الحدیثة في العقود العمروسي أنور

341/420الصراع االیدولوجي في العالقات الدولیة و تأثیره على العالم العربي شعبان عبد الحسین

341/364الصراع العربي اإلسرائیلي بین الرادع التقلیدي و الرادع النووي ھویدي أمین حامد

341/180الصراع بین حریة الفرد و سلطة الدولة سكران راغب جبریل خمیس  راغب

253/138الشرح الوافي ألحكام التركات و المواریث المشني منال محمود

345/467الشرح و التعلیق على جرائم االموال العامة و جرائم الرشوة العمروسي أنور

340/651السریة في اعمال السلطة التنفیذیة الحلو ماجد راغب

253/117الشریعة االسالمیة تاریخھا و نظریة الملكیة و العقود بدران بدران أبو العینیین

340/740الشرط الجزائي في العقود المدنیة بین القانونین المصري و الفرنسي أحمد ابراھیم سید

340/710الشرط الصریح الفاسخ منصور محمد حسین

257/29الشرطة في النظم االسالمیة االصیبعي محمد ابراھیم

345/528الشرطة و حقوق ضحایا الجریمة الفقي أحمد عبد اللطیف

346.07/303الشركات التجاریة محمد عوض نادیة

346.07/300الشركات التجاریة القلیوبى سمیحة

346.07/230الشركات التجاریة العریني محمد فرید

- شركات األشخاص - األحكام العامة في الشركات : الشركات التجاریة 
شركات األموال

346.07/77 طھ مصطفى كمال

المشروع التجاري الجماعي بین وحدة اإلطار القانوني و : الشركات التجاریة 
تعدد األشكال

346.07/253 العریني محمد فرید
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346.07/116الشركات التجاریة األحكام العامة و الخاصة فوزي محمد سامي

346.07/252الشركات اإللكترونیة الجنبیھي منیر محمد

346.07/219الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و شركة الشخص الواحدٌ دراسة مقارنةٌ  القضاة مفلح عواد

257/36الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة رمضان ابراھیم

345/873الطرق العلمیة الحدیثة في اصالح و تأھیل المجرمین و المجانین عریم عبد الجبار

یشتمل على شرح لجریمة السرقة و : السرقة واغتصاب السندات و التھدید 
جنایاتھا و الجرائم الملحقة بھا و اغتصاب السندات و التھدید معلقا علیھا 

...بالشرح و أحك

345/953 عبد التواب معوض

342/552الشرعیة الدستوریة العمال الضبطیة القضائیة تاوضروس جمال جرجس

342/457الشرعیة الدستوریة و حقوق االنسان في االجراءات الجنائیة سرور أحمد فتحي

341/160الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمى الجدید العادلى محمود صالح

342/409الصرف التعسفي  في القانون اللبناني  و المقارن الغندور ضاھر

345/696الشروع في الجریمة  في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

253/131الشكل في الفقھ االسالمي سوار محمد  وحید الدین

253/54الزكاة و الضریبة عنایة غازي

253/64الزكاة و الضریبة دراسة مقارنة عنایة غازي

340/368الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الشیخة ھوام

340/723الطعن بالنقض المدني المنجى محمد

340/131الطعن بالنقض في المواد المدنیة و التجاریة طلبة أنور

340/906الطعن باالنكار و الجھالة فقھا و قضاء أحمد ابراھیم سید

الطعن باالستناف وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا علیھا بآراء الفقھ و 
أحكام القضاء

345/446 ملیجي أحمد

342/127الطعن باالستئناف ضد االحكام االداریة في الجزائر محمد بشیر

340/424الطعن باالستئناف و التماس اعادة النظر طلبة أنور

340.9/15الطعن بالبطالن على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة الحداد حفیظة السید

345/770باالنكار بالجھالة و حجیة االوراق الرسمیة و العرفیة-الطعن بالتزویر  سلیمان حمدي عبد الجواد

345/65الطعن بالتزویر في المواد المدنیة  و الجنائیة فودة عبد الحكم

341/297الطعن في االحكام فؤاد مصطفى أحمد

الطعن في االحكام الجنائیة و العسكریة والتظلم من قرارات القبض و االعتقال 
و اشكاالت التنفیذ

345/955 عبد القادر محمد جمعة

340/765السعي الى التعاقد في القانون المقارن الجمال مصطفى محمد

250/11السعى الحثیث الى جمع فوائد علم الحدیث أبي بكر بسیر ضیف

340/602الشغعة في المنقول خطاب طلبة وھبة

342/441الطعون االنتخابیة في االنتخابات التشریعیة حسن اكرام عبد الحكیم

342/164الطعون االستئنافیة أمام محاكم مجلس الدولة جمعة أحمد محمود

340/682الصفة غیر العادیة و آثارھا في رفع الدعوى القضائیة التحیوي محمود السید

340/835الصفة في التنفیذ ھندي احمد

346.07/352السفتجة أو سند السحب انطاكي رزق اهللا

253/77الشفعة الصوریة  وفقا لقضاء النقض عبد التواب معوض

72



340/1568الشفعة بین الشریعة االسالمیة و القانون المدني الجزائري خالدي أحمد

340/563الشفعة علما و عمال سعد نبیل ابراھیم

340/569الشفعة و الصوریة وفقا لقضاء النقض عبد التواب معوض

340/1498السھل في شرح القانون المدني   مدخل لدراسة علم القانون الفتالوي صاحب عبید

340/381الشھادة في المواد الجنائیة و المدنیة و الشرعیة عابدین محمد أحمد

340/587الشھر العقاري و التوثیق عبد التواب معوض

340/1390الزواج  و الطالق قي الشریعة  و القانون دار العلوم

340/366الزواج العرفي االودن سمیر عبد السمیع

254/25دراسة تشریعیة و فقھیة: الزواج فى الفقھ االسالمى  امام محمد كمال الدین

340/53الزواج و الطالق تجاه االكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة و البیولوجیة جیاللي تشوار

340/1225الزواج و الطالق في الشریعة والقانون دار العلوم

340/1382الزواج والطالق دكار أحمد

257/19الشورى في المملكة العربیة السعودیة ساعاتي أمین

257/35الشورى و الدیمقراطیة الغا علي محمد

257/20الشورى و اثرھا في الدیمقراطیة االنصاري عبد الحمید اسماعیل

Carte de la pauvreté en ALGERIE330/15 Ministre de l'action sociale et 
de la...

000/13عربي-قاموس فرنسي: الكامل الوسیط زائد  رضا یوسف محمد

le chèque345/752الشیك  : 1الكامل في االجتھاد اللبناني ،ج  طوبیا بیار آمیل

346.07/173الحرفي- التاجر - األعمال التجاریة : الكامل في القانون التجاري الجزائري  زراوي صالح فرحة

الحقوق الفكریة حقوق الملكیة : الكامل في القانون التجاري الجزائري 
الصناعیة و التجاریة حقوق الملكیة االدبیة و الفنیة

346.07/364 صالح فرحة زراوي

340/448الكامل في القانون الجزائري لالستثمار الجیاللي عجة

340/943الكامل في شرح القانون المدني نخلة موریس

346.07/152الكامل في قانون التجارة ناصیف الیاس

346.07/342الكامل في قانون التجارة الشركات التجاریة ناصیف الیاس

340/1569الكتابة الرقمیة  طریقا للتعبیر عن االرادة  و دلیال لالثبات العیش الصالحین محمد

351/08الكفایة االنتاجیة ووسائل تحسینھا في المؤسسات العامة أبو شیخة نادر أحمد

340.9/104الجنسیة و مركز االجانب: القانون  الدولي الخاص  ابراھیم ابراھیم احمد

340/410القانون المدني نصار حسنى

340/439القانون المدني الشافعي عبیدي

340/476القانون المدني دیدان مولود

340/491القانون المدني شبلي ف

340/179القانون المدني قاسم محمد حسن

340/871القانون المدني العوجي مصطفى

340/1446القانون المدني

340/71القانون المدني وزارة العدل

340/450القانون المدني عبد الكریم ت
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340/124القانون المدني

340/109القانون المدني قسیس انطوان

05340/862-07القانون المدني نصا و تطبیقا طبقا الحدث التعدیالت بالقانون  لعور احمد

340/102القانون المدني الجزائري سوار وحید رضا

340/993القانون المدني في ثوبھ االسالمي  مصادر االلتزام الجمال مصطفى محمد

346.07/357القانون المصرفي لعشب محفوظ

346.07/343القانون المصرفي و النقدي یاسین محمد یوسف

340/390القانون المقارن و المناھج القانونیة الترمایني عبد السالم

342/258القانون االداري بویو دومینیك

342/547القانون االداري الزعبي خالد

342/157القانون االداري كنعان نواف

342/498القانون االداري أبو راس محمد الشافعي

342/449القانون االداري الطھراوي ھاني علي

342/447القانون االداري عبد اهللا عبد الغني بسیوني

342/327القانون االداري الظاھر خالد خلیل

342/619القانون االداري یكن زھدي

342/141القانون االداري بعلي محمد الصغیر

342/299وسائل االدارة- نشاط االدارة-تنظیم االدارة : القانون االداري  عبد الباسط محمد فؤاد

342/209وسائل االدارة- نشاط االدارة-تنظیم االدارة : القانون االداري  عبد الباسط محمد فؤاد

342/518القانون االداري االمریكي و حقیقة وجوده ھیكل خلیل

342/569القانون االداري الجنائي غنام غنام محمد

342/420القانون االداري العام القیسي محي الدین

342/414القانون االداري العام و المنازعات االداریة سعد جورج

342/366القضاء االداري مسؤولیة السلطة العامة : 2القانون االداري العام ،ج الخوري یوسف سعد اهللا

346.07/216القانون التجاري یونس على حسن

346.07/238القانون التجاري خیر عدنان

346.07/325القانون التجاري طھ مصطفى كمال

346.07/475القانون التجاري شبلي ف

346.07/515القانون التجاري التیجاني بلعروسي أحمد

346.07/301القانون التجارى

346.07/02القانون التجاري

346.07/17القانون التجاري دویدار ھاني

346.07/81القانون التجاري وزارة العدل

346.07/282القانون التجاري یاملكي أكرم

346.07/146-الشركات التجاریة - القانون التجاري   المنزالوي عباس حلمي

346.07/148)األموال التجاریة- التاجر - األعمال التجاریة (القانون التجاري  الفقى محمد السید

- التاجر - األعمال التجاریة - مدخل للقانون التجاري - القانون التجاري 
المحل التجاري

346.07/125 شادلي نور الدین

74



شركات - شركات األشخاص - النظریة العامة للشركة - القانون التجاري 
األموال

346.07/110 العریني محمد فرید

346.07/127 المنشأة التجاریة1983 لسنة 97القطاع العام وفقا للقانون - القانون التجاري  البارودي علي

346.07/209.األوراق التجاریة - الشركات التجاریة - األعمال التجاریة : -القانون التجاري  العكیلي عزیز

346.07/243الشركات التجاریة- التجار - األعمال التجاریة : القانون التجاري  العریني محمد فرید

346.07/11.الشركات التجاریة- التجار - األعمال التجاریة : القانون التجاري  العریني محمد فرید

346.07/321المحل التجاري-التجار -األعمال التجاریة : القانون التجاري  العریني محمد فرید

األعمال التجاریة ، التاجر ، األموال التجاریة ، الشركات : القانون التجاري 
.التجاریة ، عملیات البنوك و األوراق التجاریة 

346.07/168 البارودي علي

- عملیات البنوك - العقود التجاریة - األوراق التجاریة : القانون التجاري 
االفالس

346.07/249 طھ مصطفى كمال

- الملكیة التجاریة و الصناعیة- التنظیم القانوني للتجارة: القانون التجاري 
الشركات التجاریة

346.07/18 دویدار ھاني

346.07/69.دراسة مقارنة: الشركات : القانون التجاري  یاملكي أكرم

346.07/48عملیات البنوك- اإلفالس : القانون التجاري  الفقي محمد السید

346.07/14عملیات البنوك-العقود التجاریة-اإلفالس: القانون التجاري  الفقي محمد السید

346.07/299القانون التجاري االوراق التجاریة و االفالس البارودي على

346.07/312القانون التجاري االوراق التجاریة و االفالس طھ مصطفى كمال

- التاجر - األعمال التجاریة ( القانون التجاري التنظیم القانوني للتجارة 
)الملكیة التجاریة و الصناعیة 

346.07/149 دویدار ھاني

346.07/353القانون التجاري الجزائري أبو حلو حلو

346.07/156القانون التجاري الجزائري محرز أحمد

346.07/10القانون التجاري الجزائري البقیرات عبد القادر

346.07/76األعمال التجاریة ، التاجر، المحل التجاري: القانون التجاري الجزائري  فضیل نادیة

346.07/197القانون التجاري العقود التجاریة و عملیات البنوك طھ مصطفى كمال

346.07/147القانون التجاري العقود و األوراق التجاریة المنزالوي عباس حلمي

346.07/305القانون التجاري العقود و عملیات البنوك التجاریة البارودي علي

القانون التجاري بین التنظیم الموضوعي و التنظیم الفئوي للتجارة دراسة في 
1999 لسنة 17ضوء قانون التجارة رقم 

346.07/187 دویدار ھاني

العقود التجاریة و عملیات البنوك وفقا ألحكام قانون  : 2القانون التجاري ج
1999 لسنة 17التجارة رقم 

346.07/367 البارودي علي

346.07/231القانون التجاري شركات األموال العریني محمد فرید

القانون التجاري شركات المساھمة و التوصیة باألسھم و ذات المسؤولیة 
المحدودة

346.07/245 العریني محمد فرید

346.07/01القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائیة

مفھوم  .1990 لسنة 55القانون التجاري وفقا ألحكام التجارة العماني رقم 
-التاجر-األعمال التجاریة - مصادر القانون التجاري العماني -العمل التجاري 

...المتجر 

346.07/63 المقدادي عادل علي

346.07/16األوراق التجاریة: القانون التجاریة  الفقي محمد السید

341.44/03القانون البحري حلمي عباس

341.44/20القانون البحري حمدي كمال
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341.44/71القانون البحري فرعون ھشام

341.44/41القانون البحرى الفقى محمد السید

341.44/11القانون البحري موسى طالب حسن

341.44/24القانون البحري األسبر وھیب

341.44/68القانون البحري البارودي على

 و مدعم 05-98 منقح و معدل بالقانون رقم 80-76األمر : ( القانون البحري 
)باإلجتھادات القضائیة للمحكمة العلیا 

341.44/48 سخري بوبكر

341.44/06التأمین- البیوع- النقل - أشخاص المالحة - السفینة : القانون البحري  كوماني لطیف جبر

- النقل الجوي - اشخاص المالحة البحریة - السفینة : القانون البحري 
التأمین البحرى- الحوادث البحریة 

341.44/46 طھ مصطفى كمال

البیوع البحریة - النقل البحري- اشخاص المالحة -السفینة : القانون البحري 
التأمین البحري- الحوادث البحریة 

341.44/09 المقدادي عادل عاي

341.44/02السفینة ، أشخاصھا ، عقد النقل البحري: القانون البحري  األسبر وھیب

341.44/74القانون البحري الجزائري شحماط محمود

النص الكامل للقانون و : القانون البحري في ضوء الممارسة القضائیة 
 مدعم باإلجتھاد القضائي1998 جوان 25تعدیالتھ إلى غایة 

341.44/01

341.44/18القانون البحري و الجوي فرید العربني محمد

341.44/43القانون البحري و الجوي البارودي علي

345/785القانون الجنائي ابو عامر محمد زكي

345/499جرائم االعتداء على االشخاص: القسم االول : القانون الجنائي الخاص اللیبي  الباشا فائزة یونس

345/100القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري دردوس مكي

342/540القانون الجنائي الدسنذتوري سرور أحمد فتحي

345/623القانون الجنائي العام العوجي مصطفى

341/338القانون الدبلوماسي أبو ھیف علي صادق

342/594القانون الدستوري عبد الوھاب محمد رفعت

342/621القانون الدستوري الحلو ماجد راغب

342/622القانون الدستوري سایر دایر عبد الفتاح

342/650القانون الدستوري الدبس عصام علي

342/59القانون الدستوري حوري عمر

342/525القانون الدستوري فكري فتحي

342/580القانون الدستوري درویش ابراھیم

342/519القانون الدستوري الحلو ماجد راغب

342/640القانون الدستوري  النظم القانونیة  و االداریة  للمجالس النیابیة البحیري سالم فایز

342/615الدستور- الحكومة -القانون الدستوري  الدولة  المشھداني محمد كاظم

مراجعات : تاریخ و دساتیر الجمھوریة الجزائریة : القانون الدستوري 
قانونیة- سیاسیة - تاریخیة 

342/17 بوقفة عبد اهللا

342/686القانون الدستورى و النظم السیاسیة متولى عبد الحمید

342/42القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة بو الشعیر سعید

342/577القانون الدستوري و الدساتیر المصریة خلیل محسن
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342/690القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ھوریو أندریھ

342/529القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان المجذوب محمد

341/92القانون الدولى جان دوبوي رینھ

341/54القانون الدولى جابر محمد حسنى

341/306القانون الدولى الدقاق محمد السعید

341/362القانون الدولي  العام المجذوب محمد

: القواعد الموحدة و قواعد تنازع القوانین : القانون الدولي لالسناد التجاریة 
دراسة مقارنة لقوانین التجارة العربیة بقانون جنیف الموحد

346.07/82 البستاني سعید یوسف

341/105القانون الدولي للتنمیة سعد اهللا عمر اسماعیل

341.44/36القانون الدولي للبحار الفتالوي سھیل حسین

341.44/75القانون الدولي للبحار محي الدین جمال

341.44/77القانون الدولي للبحار حمود محمد الحاج

341.44/49القانون الدولى للبحار والمشكالت البحریة العربیة داود عبد المنعم محمد

341/153القانون الدولي للحدود سعد اهللا عمر

341/108القانون الدولي لحقوق اإلنسان علوان محمد یوسف

341/257القانون الدولى المعاصر الدقاق محمد السعید

341/369القانون الدولي االنساني مطر عصام عبد الفتاح

341/326القانون الدولي االنساني حمودة منتصر سعید

341/185القانون الدولي االنساني الفتالوي سھیل حسین

341/177القانون الدولي االنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة المخزومي عمر محمود

340.9/107القانون الدولي االنساني و االحتالل الفرنسي للجزائر سعد اهللا عمر

341/270القانون الدولى االنسانى و القانون الدولى لحقوق االنسان زیا نغم اسحق

345/615القانون الدولي الجنائي القھوجي علي عبد القادر

345/1040القانون الدولي الجنائي راضي مازن لیلو

345/969القانون الدولي الجنائي عبد الغني محمد عبد المنعم

340.9/115القانون الدولى الخاص مسلم أحمد

340.9/26القانون الدولي الخاص عبد العال عكاشة محمد

340.9/43القانون الدولى الخاص عبد اهللا عز الدین

340.9/106القانون الدولي الخاص منصور سامي بدیع

340.9/62القانون الدولى الخاص جمال الدین صالح الدین

340.9/72القانون الدولى الخاص الھداوي حسن

340.9/66القانون الدولي الخاص على صادق ھشام

340.9/32القانون الدولي الخاص علي ھشام صادق

340.9/123القانون الدولي الخاص  الجنسیة الداودي غالب علي

340.9/124القانون الدولي الخاص  تنازع القوانین الداودي غالب علي

340.9/40''األردني و المقارن '' القانون الدولى الخاص  عرموش ممدوح عبد الكریم حافظ

340.9/56قواعد التنازل: القانون الدولى الخاص  اسعاد موحند

340.9/125القانون الدولي الخاص الجزائري بلقاسم أعراب
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1340.9/129القانون الدولي الخاص الجزائري ج زروتي الطیب

340.9/134القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عمال زروتي الطیب

340.9/98القانون الدولى الخاص الكتاب األول الجنسیة و مركز األجانب على صادق ھشام

340.9/10القانون الدولي الخاص و تطبیقاتھ في النظام القانوني الجزائري سعادي محمد

341/312القانون الدولى العالقات الدبلوماسیة عالم وائل أحمد

341/268القانون الدولى العام الفار عبد الواحد محمد

341/279القانون الدولى العام الدورى عدنان طھ

341/182القانون الدولي العام بیطار ولید

341/274القانون الدولي العام الغزال اسماعیل

341/62القانون الدولى العام ا. تونكین ج 

341/43القانون الدولي العام عبد الحمید محمد سامي

341/325القانون الدولي العام عبد الحمید محمد سامي

341/58القانون الدولى العام سرحان عبد العزیز

341/179القانون الدولي العام محي الدین جمال

341/01القانون الدولي العام مانع جمال عبد النالصر

341/254القانون الدولي العام الفتالوي سھیل حسین

341/208القانون الدولى العام ابوھیف على صادق

341/346القانون الدولي العام عبد الحمید محمد سامي

341/137القانون الدولي العام  القاعدة الدولیة فؤاد مصطفى احمد

341/06)المفھوم و المصادر : ( القانون الدولي العام  بلقاسم أحمد

341/315المدخل و المصادر: القانون الدولي العام  مانع جمال عبد الناصر

341/490القانون الدولي العام المقدمة و المصادر علوان محمد یوسف

341/534القانون الدولي العام في السلم الفتالوي سھیل حسین

341/57القانون الدولى العام في وقت السلم سلطان حامد

341/114القانون الدولي العام وحرب التحریر الجزائریة بوسلطان محمد

341/05الممتلكات المحمیة: القانون الدولي اإلنساني  سعد اهللا عمر

341/35القانون الدولي اإلنساني و دوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة حجازي رنا أحمد

340.9/81القانون الدولى خاص في أوروبا و في مصر ابوھیف عبد الحمید

341/45القانون الدولى و استخدام الطاقة النوویة بنونة محمود خیرى

341/390القانون الدولي و حقوق االنسان عبد المنعم ھویدا محمد

341.46/16عوارض المالحة الجویة- أغراض المالحة الجویة : القانون الجوي  بریرى محمود مختار

341.46/13النقل الجوى: القانون الجوى  العرینى محمد فرید

341.46/02النقل الجوى الداخلى و الدولى: القانون الجوى  العربي محمد فرید

341.46/06النقل الجوى الداخلى والدولى: القانون الجوى  العریني محمد فرید

341.46/28القانون الجوي النقل الجوي العریني محمد فرید

341.46/11القانون الجوى الدولي موسى حسن طالب

341.46/30القانون الجوي قانون الطیران التجاري رضوان أبو زید
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341.46/09حوادث الطیران- القانون الجوي ، النقل الجوى  العریني محمد فرید

340.5/11القانون الروماني فرج توفیق حسن

340/1023القانون القضائي الخاص سعد نجیب ابراھیم

340/409القانون القضائي الجزائري بن ملحة الغوثي

342/44القانون اإلداري بعلي محمد الصغیر

342/685القانون اإلداري بكیر نجیب

342/55القانون اإلداري عوابدي عمار

دراسة تحلیلیة و مقارنة : القانون الواجب التطبیق على  عقود التجارة الدولیة 
لالتجاھات الحدیثة في التشریعات الداخلیة و االتفاقیات الدولیة و أحكام 

...القض

346.07/91 صادق ھشام علي

342/66القانون الواجب التطبیق على الحساب الجاري و االعتماد المستندي الجواري سلطان عبد اهللا محمود

القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم بین المنظمة الدولیة وشخص 
القانون الداخلي

340/661 فؤاد أحمد مصطفى

346.07/255القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة صادق ھشام على

346.07/220القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة اإللكترونیة المنزالوي صالح

341/480القانون الواجب التطبیق فى دعوى التحكیم الكردى جمال محمود

341/46القانون بین االمم قان غالن جیرمارد

340/1531القانون دراسة مقارنة  بالشریعة االسالمیة شحاتة محمد أحمد

340/1113القانون في حیاتنا الناھي صالح

342/175القانون والقرار االداري  في الفترة ما بین االصدار والشھر الجوھري عبد العزیز السید

341/163القانون واجب التطبیق فؤاد مصطفى احمد

القانون واجب التطبیق على العقد المبرم بین المنظمة الدولیة و شخص القانون 
الداخلي

340.9/109 فؤاد مصطفى أحمد

000/16القاموس الجدید للطالب بن ھادیة علي

340/744القاموس الجزائي التحلیلي شالال نزیھ نعیم

341/537القاموس الدولي العام علوان فریال

340/1151القاموس القانوني نجار ابراھیم

000/36القاموس القانوني الثالثي عربي فرنسي انكلیزي نخلة موریس

340/1366القاموس القانوني الجدید نجار ابراھیم

342/483القاموس القانوني الجدید نجار ابراھیم

342/147القاضي االداري و الحقائق القانونیة حجري فؤاد

340/1127القاضي و الوسائل االلكترونیة الحدیثة النیداني االنصاري حسن

345/116-دراسة مقارنة - القتل الخطأ بین الشریعة و القانون الوضعي  بن طیبة صونیة

345/38القتل بدافع الشفقة قشقوش ھدى  حامد

345/1087القتل بدافع الشفقة أبو سویلم أحمد محمود نھار

القیادة فى االدارة العربیة وموقعھا من النظریات المعاصرة و التراث العربي 
االسالمي

351/20 نصیر نعیم

351/56القیادة و دورھا في القیادة االداریة عبوي زید

342/631القیادةاالداریة محمد محمد عبد المقصود
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341/280القدس و القانون الدولي الدویك موسى القدسي

: القیود الشرعیة الواردة على حریة التجارة و أثرھا في التنمیة االقتصادیة 
دراسة فقھیة مقارنة

346.07/79 عكاز محمد علي

342/445القرار االداري بین النظریة و التطبیق الزعبي خالد سمارة

342/367القرار االداري و نظم دعمھ الصیرفي محمد

342/140القرارات االداریة بعلي محمد الصغیر

342/356القرارات االداریة و رقابة القضاء حمادة محمد أنور

340/551القرارات االستئنافیة داود أحمد محمد علي

342/67القرارات الكبرى في القضاء اإلداري لونغ مارسو

342/401القرارت االداریة في الفقھ و قضاء مجلس الدولة خلیفة عبد العزیز

340/628القرائن القانونیة والقضائیة  في المواد المدنیة و الجنائیة و االحوال الشخصیة الشواربي عبد الحمید

340/998القرائن القضائیة زبدة مسعود

342/654القرائن القضائیة الثبات  عدم مشروعیة القرار المطعون بھ الطراونة مصطفى عبد العزیز

340/221القرائن في القانون المدني الجعافرة عماد زعل

345/187القرینة وأثرھا في اثبات الجریمة السمروط وسام أحمد

345/554القسم الخاص في قانون العقوبات بكر عبد المھیمن

345/526القسم العام من قانون العقوبات أبو عامر محمد زكي

255/07القصاص في الفقھ االسالمي بھنسي أحمد فتحي

340/493القضاء المدني عمر حمدي باشا

340/458القضاء المستعجل براھیمي محمد

342/151القضاء المستعجل في االمور االداریة بلعید بشیر

340/187القضاء المستعجل و قضاء التنفیذ الدناصوري عز الدین

342/378القضاء االداري الشوبكي عمر محمد

342/355القضاء االداري الجبوري محمود خلف

342/399القضاء االداري حلمي محمود

342/308القضاء االداري كنعان نواف

342/427القضاء االداري جمال الدین سامي

342/439القضاء االداري خلوفي رشید

342/368القضاء االداري عبد اهللا عبد الغني بسیوني

342/430القضاء االداري عبد الوھاب محمد رفعت

342/269القضاء االداري الطماوي سلیمان محمد

342/431القضاء االداري عبد الوھاب محمد رفعت

342/207القضاء االداري الجوھري عبد العزیز

342/272القضاء االداري حسین حسین مصطفى

342/429)دراسة مقارنة(مبدا المشروعیة : القضاء االداري  عمرو عدنان

342/407قضاء االلغاء: القضاء االداري  عمرو عدنان

- والیة أو قضاء التعویض -والیة و قضاء االلغاء : القضاء االداري 
االجراءات في القضاء االداري

342/155 عبد الوھاب محمد رفعت
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342/390القضاء االداري اللبناني و رقابتھ العمال االدارة خلیل محسن

342/257القضاء االداري بین النظریة و التطبیق أبو العثم فھد عبد الكریم

342/332القضاء االداري قضاء االلغاء الطماوي سلیمان

342/212القضاء االداري و مجلس الدولة فھمي مصطفى أبو زید

342/632القضاء االداري و رقابتھ العمال االدارة الدبس عصام

346.07/06القضاء التجاري حمدي باشا عمر

345/853القضاء الجنائي الدولي مطر عصام عبد الفتاح

345/482القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر الشكري علي یوسف

345/425القضاء الجنائي في التنظیمات الفیدرالیة رونالد ستیلدھام

345/796القضاء الجنائي و حقوق ضحایا الجریمة الفقي أحمد عبد اللطیف

341/23القضاء الدولي المجذوب محمد

341/187القضاء الدولي االقلیمي السید مرشد احمد

345/946القضاء الدولي الجنائي عبید حسنین ابراھیم صالح

345/668القضاء العسكري و النصوص المكملة لھ دمدوم كمال

340/466القضاء العقاري عمر حمدي باشا

342/684القضاء اإلداري القیسي إعاد علي حمود

342/687القضاء اإلدارى أبوراس محمد الشافعى

342/410القضاء اإلداري الطماوى سلیمان محمد

342/65القضاء اإلداري العلوي سالم بن راشد

342/22مجلس الدولة: القضاء اإلداري  بعلي محمد الصغیر

342/133دعوى االلغاء: القضاء اإلداري  بعلي محمد الصغیر

شروط قبول - ماھیة دعوى اإللغاء : - دعوى اإللغاء : القضاء اإلداري 
أوجھ اإللغاء- إجراءات سیر دعوى اإللغاء - دعوى اإللغاء 

342/122 بعلي محمد الصغیر

253/128القضاء في صدر االسالم الفضیالت جبر محمود

القصد الجنائي و المساھمة و المسؤولیة الجنائیة و الشروع و الدفاع الشرعي 
و عالقة السببیة

345/841 أبو الروس احمد

القصور في أعمال مع االستدالالت و التحقیق و المحاكمة و البطالن في 
االجراءات الجنائیة

345/321 الجوھري كمال عبد الواحد

340.5/27القوانین االجتماعیة

344/54القوانین االجتماعیة تنظیم و تعلیق عبد الباقي ابراھیم

340/1239القوانین و النظم عبر التاریخ غانم غالب

341/269القوانین و االتفاقات الدولیة الخاصة بحمایة الموارد المائیة و التلوث البیئى الشیخ احمد

340/779القواعد االجرائیة أمام المحاكم  و المجالس القضائیة بلعید بشیر

346.07/535القواعد التجاریة و البحریة بكیر نجیب محمد

345/960القواعد الجنائیة للجریمة المنظمة  و التعاون الدولي في سبیل مكافحتھا ابراھیم سلیمان احمد

341/158القواعد الدولیة اآلمرة على محمد محمد ابراھیم

القواعد القانونیة التي یطبقھا المحكم على موضوعات المنازعات الدولیة 
الخاصة

341/460 الحواري أسامة أحمد

345/82القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ابراھیم اكرم ابراھیم
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341/463القوة التنفیذیة لحكم التحكیم حشیش أحمد محمد

340/1208القوة التنفیذیة لعقد االیجار الموثق في إخالء العین المؤجرة علي بخیت محمد

340/963القوة القاھرة في قانون المرافعات عبد الرحمان محمد سعید

253/109العمل الضمان االجتماعى في االسالم السعید صادق مھدي

340/271العمل غیر المشروع باعتباره مصدر االلتزام حمزة محمود جالل

346.07/27العالمات التجاریة وطنیا و دولیا زین الدین صالح

346.07/259العالمات و االسماء التجاریة الجنبیھي منیر محمد

254/70العالج الجیني و الفحوص الوراثیة عبادة حاتم أمین محمد

العالقات االجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین في الشریعة االسالمیة و 
الیھودیة و المسیحیة و القانون

257/31 بدران بدران ابو العینین

254/38العالقات االسریة في االسالم محمد محمد عبد السالم

341/173العالقات االقتصادیة الدولیة حشیش عادل أحمد

345/284العالقات الجنسیة الغیر شرعیة و عقوبتھا في الشریعة والقانون عبد الرحمان عبد الملك السعدي

341/77العالقات الدبلوماسیة الجزائریة في عھد االمیر عبد القادر اسماعیل العربي

341/88العالقات الدبلوماسیة بین دول المغرب و الوالیات المتحدة اسماعیل العربي

341/359العالقات الدولیة عبد الحمید محمد سامي

341/354العالقات الدولیة المعاصرة الدوري عدنان طھ مھدي

341/412العالقات الدولیة في االسالم أبو زھرة محمد

341/425العالقات الدولیة في القرن العشرین الصمد ریاض

341/76العالقات السیاسیة في القرن العشرین فرج اهللا سمعان بطرس

العالقة بین السلطات  في االنظمة السیاسیة المعاصرة و في النظام السیاسي 
الجزائري

342/645 عباس عمار

301/07العالقة بین الشرطة و النیابة في الدول العربیة عبد المحمود عباس أبو الشامات

341/161الغنیمي الوسیط في قانون السالم الغنیمي محمد طلعت

341/50الغنیمي في التنظیم الدولى الغنیمي محمد طلعت

341/49الغنیمي في قانون السالم الغنیمي محمد طلعت

341/481العنصر الشخصى لمحل التحكیم التحیوى محمود السید عمر

150/06العنف ضد األطفال على عبد الحمید محمد

345/838العنف و الجریمة المنظمة جلبي علي عبد الرازق

342/495العلوم السلوكیة في التطبیق االداري حیاني ابراھیم

250/42العلوم الفقھیة االسالمیة من خالل االحادیث النبویة طالب عبد الرحمان

342/106العامل في مجلس االدارة كمال رستم لطفي

345/582الظاھرة االجرامیة ثروت جالل

340/1579الغبن في القانون المدني الرشدان محمود علي

345/117معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانیة: العدالة الجنائیة الدولیة  البقیرات عبد القادر

345/1146العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق اإلنسان سكاكني بایة

253/102العدالة القضائیة وتطبیقاتھا في الشریعة االسالمیة شموط حسن تیسیر

340/216الغیر عن العقد خاطر صبري حمد

82



341/405العدوان االسرائیلي و القانون الدولى العام كوریافیسیف بلشنكو

341/427العدوان فى ضوء القانون الدولى حمدى صالح الدین أحمد

الغرامة المالیةفي الحدود و الجنایات على النفس البشریة و مادونھا في الفقھ 
االسالمي

340/1076 الجمیلي محسن عبد فرحان

342/220الغرامة التھدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء االداري الصادرة ضد االدارة أحمد منصور محمد

342/245الغرامة التھدیدیة كوسیلة  الجبار االدارة  على تنفیذ االحكام االداریة أبو یونس محمد باھي

340/1566الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائري عزالدین مرادسي

340/1058العربون النیداني یاسر محمد علي

345/717الظروف المشددة و المخففة للعقاب الشواربي عبد الحمید

345/381الظروف المشددة و المخففة في قانون العقوبات فقھا  و قضاء البغال سید

340/1617الغش نحو القانون فضیل نادیة

346.07/493الغش التجاري االلكتروني  و أسالیب مكافحتھ فرج أمیر

340/893الغش و الخداع في القانون الخاص طوبیا بیار امیل

342/78العقار األمالك العمومیة و أمالك الدولة حجري فؤاد

346.07/53العقبات القانونیة أمام تطویر التجارة اإللكترونیة الجنبیھي منیر محمد

342/526العقد االداري حلمي محمود

342/169العقد االداري االلكتروني الحلو ماجد راغب

345/355العقد و الجزاء الجنائي بدران حسن عبد المؤمن

340/1379العقد و استراتیجیة المشاریع في البلدان النامیة مسن محمد

240/04العقیدة االسالمیة و األیدیولوجیات المعاصرة عبود عبد الغني

240/15العقیدة في اهللا االشقر عمر سلیمان

240/12العقیدة و الشریعةفي االسالم تسیھر أجناس جولد

240/01العقیدة و الفرق االسالمیة خدمتلي صبري

255/29)العقوبات االلھیة لالفراد و الجماعات و االمم: (العقوبات  بن أبي الدنیا أبي بكر عبد اهللا

العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام  و ذوي الكادرات 
الخاصة

342/315 البنداري المنشار عبد الوھاب

345/746العقوبات الدولیة و أثرھا على حقوق االنسان عبد المنعم ھویدا محمد

255/31العقوبات الشرعیة الھویش محمد ابراھیم

345/109العقوبات في القوانین الخاصة لعور أحمد

345/486العقوبة  المالیة الغیر مقدرة السبحي محمد عبد ربھ محمد

255/17العقوبة البدنیة في الفقھ االسالمي الحسیني سلیمان جاد.د

255/05العقوبة في الفقھ االسالمي یھنسي أحمد فتحي

تحدید ماھیتھا و النظام (العقود المبرمة بین الدول و األشخاص األجانب 
)القانوني الحاكم لھا 

346.07/99 السید الحداد حفیظـة

340.9/57العقود المبرمة بین الدول و االشخاص االجانب الحداد حفیظة السید

342/115العقود المبرمجة في النظام القانونھي الجزالئري سلیمان أحمیة

340/581العقود المدنیة الصغیرة علم الدین محي الدین اسماعیل

340/892البیع و االیجارو قانون المالكین المستأجرین: العقود المسماة  العبیدي علي ھادي

340/56العقود المسمات شرح عقد البیع في القانون المدني الزعبي محمد یوسف
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340/95العقود المسماة شرح عقدي البیع و المقایضة سلطان أنور

340/330العقود المسماة عقد االیجار مرقس سلیمان

340/616العقود المسماة عقد االیجار أبو السعود رمضان

340/867العقود المسماة عقد البیع سعد نبیل ابراھیم

340/354العقود المسماة عقد البیع مرقس سلیمان

346.07/498العقود المصرفیة ناصیف الیاس

342/187العقود االداریة البنا محمود عاطف

342/365العقود االداریة نخلة موریس

342/406العقود االداریة الجبوري محمود خلف

342/146العقود االداریة بعلي محمد الصغیر

342/385العقود االداریة الفیاض ابراھیم طھ

342/643دراسة مقارنة: العقود االداریة  نابلسي نصري منصور

342/479العقود االداریة و التحكیم الحلو ماجد راغب

340/1499العقود االحتكاریة  بین الفقھ االسالمي و القانون المدني عبد الدایم حسني محمود

346.07/504العقود التجاریة الفقي محمد السید

346.07/80العقود التجاریة الجزائریة الفتالوي سمیر جمیل حسین

 لسنة 17العقود التجاریة و عملیات البنوك وفقا ألحكام قانون التجارة رقم 
1999

346.07/136 طھ مصطفى كمال

346.07/142ً دراسة مقارنًةCIFالعقود التجاریة و عقد البیع سیف  دیاب حسن

346.07/52العقود التجاریـة طھ مصطفى كمال

341.44/65العقود البحریة یونس على حسن

346.07/85العقود التجریة وعملیات البنوك طھ مصطفى كمال

341/256العقود الدولیة منصور محمد حسین

341/515العقود الدولیة جواد محمد علي

341/554العقود الدولیة نبیھ نسرین عبد الحمید

341/21العقود الدولیة العقود اإلئتمانیة في القانون المقارن ناصیف الیاس

341/219العقود الدولیة و التحكیم جمال الدین صالح الدین

341/356العقود الدولیة وخضوعھا للقواعد الموضوعیة خالد ھشام

341/307تنفیذھا- ابرامھا - العقود الدولیة، مفاوضاتھا  جواد محمد علي

340/805العقود الرئیسیة الخاصة ھوییھ جیروم

 المتضمن تنظیم 250-02ملحق المرسوم الرئاسي رقم : العقود اإلداریة 
الصفقات العمومیة

342/41 بعلي محمد الصغیر

340/762العقود الواردة على الملكیة في القانون المدني العمروسي انور

340/773العقود الواردة على العمل في القانون المدني العمروسي أنور

346.07/501العقود و المحل التجاري  في القانون التجاري عمار عمورة

346.07/109العقود و الشركات التجاریة فقھا و قضاء سید أحمد إبراھیم

340/260العقود و عملیات البنوك التجاریة البارودي علي

257/34العھد و البیعة وواقعنا  المعاصر النجوى عدنان علي رضال
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345/837العولمة منصور ممدوح محمود

345/1031العولمة المالیة و تبییض االموال الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى

330/04العولمة االقتصادیة و األمن الدولي مدخل إلى الجیواقتصاد فونتانال جاك

330/97العولمة في إدارة المنظمات العالمیة عباس صالح

301/61العوامل االجتماعیة و االقتصادیة و أثرھا على الوعى الطبى سالمة محمد علي

340/1470الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج الكیالني فاتن  البوعیشي

342/259الفرنشایز مغبغب نعیم

346.07/83دراسة في القانون المقارن: الفرنشایز  مغبغب نعیم

340/222الفرق بین الحیازة و الضمان في كسب الملكیة االحمد محمد سلیمان

344/33الفصل التأدیبي في قانون العمل حسن على عوض

342/528الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة ذبیح میلود

342/637الفساد االداري و المالي و آثاره االقتصادیة و االجتماعیة الشمري ھاشم

342/629الفساد االداري و عالجھ في الشریعة االسالمیة معابرة محمود محمد

340/117الفضالة االلفي محمد

340/129الفضالة في القانون المدني الجزائري مقارنا بالقوانین االخرى حامق ذھبیة

340/318الفسخ و االنفساخ و التفاسخ في ضوء القضاء و الفقھ المصري محمد محمود

301/15الفكر االسالمى و المجتمع المعاصر مشكالت الحكم و التوجیھ البھى محمد

257/17الفكر السیاسي في االسالم شخصیات و مذاھب محمد علي عبد المعطى

250/13الفقھ المقارن عثمان محمد رأفت

254/40الفقھ المقارن لالحوال الشخصیة بدران بدران ابو العینین

250/34الفقھ االسالمي فیض اهللا محمد فوزي

250/07الفقھ االسالمي بین المثالیة و الواقعیة شلبي محمد مصطفى

250/12الفقھ االسالمي بین النظریة و التطبیق سراج محمد أحمد

250/17الفقھ االسالمى و أدلتھ الزحیلي وھبة

- الحدود - الدیات - القصاص - ضروب القتل : الفقھ الجنائي في االسالم 
.أمثلة و تطبیقات - التعازیر 

255/39 عبد العزیز أمیر

341/469الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم فى منازعات التجارة الدولیة جمال الدین صالح الدین

301/35الفئات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعیة فھمي محمد سید

301/09اإلنترنت و دوره في انتشار المخدرات عید محمد فتحي

345/159األسالیب و التطبیقات في مجال الجریمة: الھندسة الوراثیة  عبد الفتاح وجدي

341/327اإلنسان والحقوق والحریة جبران یوسف

340/1220اإللزام في التصرفات المالیة في الفقھ االسالمي الربیع ولید خالد

341/233اإلمعان في حقوق االنسان مناع ھیثم

375/18اإلثبات التقني و العلمي بالي سمیر فرنان

345/897اإلثبات الجنائي حالوة رأفت عبد الفتاح

051/09اإلبداع دار الثقافة

351/53اإلتجاھات و األدوات الكمیة في اإلدارة جبرین علي ھادي

341/29اإلتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان الطبال لینا
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240/02اإلیمان باهللا و الجدل الشیوعي الجعلي فتح الرحمن أحمد محمد

330/26اإلدارة المالیة حنفي عبد الغفار

330/75اإلدارة المالیة لموارد واستخدامات األرصدة للمدیرین اإلداریین البنا جالل

330/87اإلدارة المالیة المتقدمة النعیمي عدنان تایھ

342/383اإلدارة العامة ھیدي فیریل

330/33اإلدارة والتحلیل المالي الزعبي ھیثم محمد

253/99اإلجتھاد و القضاء في االسالم مدكور محمد سالم

051/53اإلحیاء الجزائر- جامعة الحاج لخضر باتنة

340/1592اإلیجار في تشریعاتھ المتعددة بھنسي عبد الفتاح إبراھیم

346.07/261اإلیجارات التجاریة في القانون التجاري الجزائري جنادي جیاللي

340/1068الھدر االجرائي و اقتصادیات االجراء عمر نبیل اسماعیل

345/48الھجرة غیر الشرعیة و المشكالت االجتماعیة ابراھیم محمد الزنتاني

342/379الھیئات االستشاریة في االدارة الجزائریة بوضیاف أحمد

341/411اإلرھاب دباره مصطفى مصباح

341/422اإلرھاب الدولي شكري محمد عزیز

341/37اإلرھاب الدولي الشكري علي یوسف

341/34في ظل المتغیرات الدولیة: اإلرھاب الدولي  سویدان أحمد حسین

-أمنیة - دراسة قانونیة  : CYBER TERRORISMاإلرھاب اإللكتروني 
اجتماعیة-  نفسیة 

346.07/95 موسى مصطفى محمد

301/21اإلرھاب و الشباب دعبس محمد یسرى

345/163اإلرھاب و القرصنة البحریة ندوة علمیة

اإلطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجھود الدولیة و أحكام نقل 
.التكنولوجیا في قانون التجارة الجدید 

346.07/167 محمدین جالل وفاء

345/152اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال لعشب علي

340/1459اإلطار القانوني للوكالة  بالعمولة  للنقل حسن سوزان علي

345/135اإلشكاالت اإلجرائیة للشھادة في المسائل الجزائیة الخرابشة إحمود فالح

330/69اإلقتصاد الحضري محبوب عادل عبد الغني

 1983اإلعتمادات المستندیة دراسة للقضاء و الفقھ المقارن و قواعد سنة 
الدولیة

346.07/123 عوض علي جمال الدین

شھره ، آثاره ، : اإلفالس التجاري - اإلفالس التجاري و اإلعسار المدني 
البطالن الوجوبي و الجوازي ، إدارة التفلیسة ، حقوق اإلمتیاز ، مصیر 

...اإلفالس الصلح

346.07/135 خلیل أحمد محمود

اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات مسؤولیة الشركة األم 
األجنبیة عن دیون شركاتھا الولیدة

346.07/176 غنام شریف محمد

346.07/143اإلفالس و التسویة القضائیة حلیمي عباس

346.07/41اإلفالس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري فضیل نادیة

1975346.07/37اإلفالس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة  زرارة صالحي الواسعة

330/23اإلئتمان و المداینات في البنوك اإلسالمیة عید عادل عبد الفضیل

الغیبة - الحجر - الوصایة - الوالیة ( األحكام الموضوعیة : الوالیة على المال 
االختصاص واالجراءات والقرارات) المساعدة القضائیة - 

340/945 حمدي كمال
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253/106الوالیة على النفس أبو زھرة محمد

254/63الوالیة في النكاح في الشریعة االسالمیة أبو سنسنة نضال محمد

340/486الواضح في شرح القانون المدني السعدي محمد صبري

340/1523الواضح في شرح القانون المدني  االثبات في المواد المدنیة و التجاریة السعدي محمد صبري

340/919الواضح في شرح القانون المدني الجزائري السعدي محمد صبري

000/09عربي- الوافي قاموس مزدوج  انجلیزي  المحمود عصمت

253/05الوافي في أحكام الزكاة عبدو أحمد ادریس

346.07/499الوافي في أساسیات القانون التجارة و التجار البستاني سعید یوسف

340.9/130الوافي في القانون الدولي الخاص دربال عبد الرزاق

346.07/345الوافي في القضایا الجمركیة طوبیا بیار أمیل

341/510الوافي في حقوق االنسان عمیمر نعیمة

340/813الوافي في صیغ العقود القانونیة الحدیثة زید فتحي أحمد

342/24الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري أوصدیق فوزي

340/217الوافي في شرح قانون المالكین و المستأجرین شوشاري صالح الدین

340/936الوثیقة المصریة الخالقیات المھنة الطبیة

346.07/92الوجیز  في القانون المصرفي الجزائري لعشب محفوظ

342/587الوجیز  في تاریخ  القوانین مغربي محمد عبد المجید

340/891الوجیز  في قانون االجراءات المدنیة غصوب عبده جمیل

340/1473الوجیز عي عقود التأمین في القانون المدني و الشریعة السالموني رجاء

-مدخل عام لقانون العمل : -الوجیز في منازعات العمل و الضمان اإلجتماعي 
- منازعات العمل الجماعیة و ممارسة اإلضراب -  منازعات العمل الفردیة 

...منازعات الض

344/04 خلیفي عبد الرحمان

340/726الوجیز في مبادئ القانون حسن سوزان علي

341/24الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام صباریني غازي حسین

340/1025الوجیز في نظریة لاللتزام في القانون المدني الجزائري حسنین محمد

340/111الوجیز في نظریة االلتزام المارتیني زھیر

340/504الوجیز في نظریة االلتزام في القانون المدني العراقي الحكیم عبد المجید

340/362الوجیز في نظریة الحق بوجھ عام حسنین محمد

340/272الوجیز في نظریة القانون حسنین محمد

340/470الوجیز في أحكام االلتزام  في القانون المدني الجزائري عبد الرزاق دربال

345/213الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة الحلبي محمد علي سالم

342/193الوجیز في المنازعات االداریة بعلي محمد الصغیر

342/56)القضاء اإلداري(الوجیز في المنازعات اإلداریة  بعلي محمد الصغیر

375/50الوجیز في المنھجیة القانونیة  التطبیقیة شروخ صالح الدین

375/02الوجیز في المنھجیة و البحث العلمي إدریس فاضلي

340/274الوجیز في الملكیة الفكریة حسنین محمد

342/54الوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة یحیاوي أعمر

342/82الوجیز في المبادئ العامة للدعوة اإلداریة و إجراءاتھا بدیوي عبد العزیز خلیل
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342/653الوجیز في النطام الدستوري العضایلة أمین سالمة

342/564الوجیز في النظم الدستوریة و القانون ن الدستوري شیحا ابراھیم عبد العزیز

340/483الوجیز في النظریة العامة لاللتزام ادریس فاضلي

340/967الوجیز في النظریة العامة لاللتزام عبد الرزاق دربال

340/857الوجیز في النظریة العامة لاللتزام السنھوري عبد الرزاق

340/939الوجیز في النظریة العامة لاللتزام الذنون حسن علي

340/502الوجیز في النظریة العامة لاللتزامات حماد رأفت محمد

253/11الوجیز في المواریث حداد عیسى

253/38الوجیز في المواریث و التركات تقیة عبد الفتاح

342/393الوجیز في االثبات و اجراءات التقاضي في المنازعات االداریة خلیفة عبد العزیز

351/19الوجیز في االدارة العامة الطماوى سلیمان محمد

351/17الوجیز في االدارة العامة الطماوى سلیمان محمد

340/465الوجیز في االجراءات المدنیة بلغیث عمارة

340/461الوجیز في االجراءات المدنیة ابراھیمي محمد

345/323الوجیز في االجراءات الجزائیة مع التعدیالت الجدیدة جدیدي معراج

254/24الوجیز فى االحوال الشخصیة سالمة أحمد

342/183الوجیز في االسس العامة للعقود االداریة خلیفة عبد العزیز

346.07/532الوجیز في التشریعات الصناعیة القلیوبى سمیحة

340/1010الوجیز في الخبرة محمود محمد أحمد

340/24الوجیز في الحقوق العینیة األصلیة أبو السعود رمضان

345/699الوجیز في الطب الشرعي مشالي آمال عبد الرازق

345/1032الوجیز في الضبطیة القضائیة العكایلة عبد اهللا ماجد

340/1086الوجیز في السجل العیني عرفة السید عبد الوھاب

346.07/13الوجیز في الشركات التجاریة واإلفالس المحیسن أسامة نائل

340/855الوجیز في القانون المدني حسن سوزان علي

342/363الوجیز في القانون االداري الذنیبات محمد جمال مطلق

342/513الوجیز في القانون االداري بوضیاف عمار

342/312الوجیز في القانون االداري شطناوي علي خطار

346.07/192الوجیز في القانون التجاري عوض على جمال الدین

346.07/533الوجیز فى القانون التجارى كمال طھ مصطفى

346.07/75الوجیز في القانون التجاري بوذراع بلقاسم

346.07/336الوجیز فى القانون التجارى حسن على سوزان

الشركات - األعمال التجاریة و التجار - مقدمة : الوجیز في القانون التجاري 
الملكیة التجاریة و الصناعیة- القطاع العام - التجاریة 

346.07/244 طھ مصطفى كمال

346.07/128الوجیز في القانون التجاري الجزائري رزق اهللا العربي بن المھیدي

الوجیز في القانون التجاري وفقا للخطة الدراسیة لكلیات اإلدارة و اإلقتصاد 
في الجامعات اٍألدنیة

346.07/293 العكیلي عزیز

341.44/07الوجیز في القانون البحري دویدار ھاني
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341.44/50الوجیز في القانون البحري الجزائري العربي بوكعبان

345/59الوجیز في القانون الجنائي العام رحماني منصور

345/101الوجیز في القانون الجزائي الخاص بوسقیعة أحسن

345/502الوجیز في القانون الجزائي العام بوسقیعة أحسن

342/16الوجیز في القانون الدستوري بوقفة عبد اهللا

342/460الوجیز في القانون الدستوري بودیار حسني

342/145الوجیز في القانون الدستوري  والمؤسسات السیاسیة ادریس بوكرا

342/34الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة شریط األمین

تنازع القوانین و تنازع االختصاص : الوجیز في القانون الدولي الخاص 
القضائي الدولي

340.9/103 ریاض فؤاد عبد المنعم

340.9/52الوجیز في القانون الدولى الخاص في القانونین المصرى و اللبناني أبو طالب صوفي حسن

341/402الوجیز في القانون الدولي العام غانم محمد حافظ

341.46/29الوجیز في القانون الجوي رضوان أبو زید

330/17النظریة العامة و تطبیقاتھا في الجزائر: الوجیز في القانون اإلقتصادي  لعشب محفوظ

342/411الوجیز في القضاء االداري الطماوي سلیمان محمد

346.07/07)نموذج العقد النفطي(الوجیز في العقد التجاري الدولي  رباح غسان

340/1593الوجیز في العقود المدنیة الفضلي جعفر

345/663الوجیز في العفو عن االعمال الجرمیة رباح غسان

255/32الوجیز في الفقھ الجنائي االسالمي یاسین محمد نعیم

340.5/04الوجیز في تاریخ النظم فركوس دلیلة

340.5/05الوجیز في تاریخ القوانین مغربي محمود عبد المجید

345/607الوجیز في جرائم الصحافة و النشر عبد الخالق ابراھیم

345/599الوجیز في جرائم الصحافة و النشر سند حسن سعد

340/1448الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة المحیسن أسامة نائل

341/508الوجیز في حقوق االنسان و حریاتھ االساسیة صباریني غازي حسین

340/818الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة دالندة یوسف

255/25الوجیز في شرح التشریع الجنائي في االسالم المشھداني محمد أحمد

340/1520الوجیز في شرح القانون المدني  االردني  نظریة العقد ملكاوي بشار عدنان

340/728الوجیز في شرح القانون المدني االردني الجبوري یاسین محمد

340/1491الوجیز في شرح القانون المدني االردني آثار الحق الشخصي  أحكام االلتزام الحاللشة عبد الرحمان أحمد

340/98الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري قدادة خلیل أحمد حسن

340/169الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري قدادة خلیل أحمد حسن

340/1051الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة العبیدي علي ھادي

342/554الوجیز في شرح القانون الدستوري امام محمد محمد عبده

 18الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة و التجاریة معدال بالقانون رقم 
1999لسنة 

340/959 بركات علي

340/1062الوجیز في شرح قانون االسرة الجزائري العربي بلحاج

344/17)مدخل إلى قانون العمل الجزائري(الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري  بن صابر بن عزوز
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345/1075الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري الشباسي ابراھیم

345/102مع التعدیالت المدخلة علیھ: الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجزائیة  طاھري حسین

340/827الوجیز في شھادة الشھود دالندة یوسف

345/179الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة نجم محمد صبحي

341/286الوجیز في قانون المنظمات الدولیة و االقلیمیة باناجة محمد احمد

341/124الوجیز في قانون المجتمع الدولي المعاصر أحمد بلقاسم

340/332الوجیز في قانون االثبات عبد السالم سعید سعد

345/69الوجیز في قانون االحكام العسكریة عبد الخالق عبد المعطي

340/964الوجیز في قانون القضاء المدني حشیش أحمد محمد

344/89الوجیز في قانون العمل الجیاللي عجة

344/35الوجیز في قانون العمل و الحمایة االجتماعیة الجیاللي عجة

342/329الوجیز في قضاء االمور المستعجلة  في القضاء االداري خلیفة عبد العزیز

345/787الوجیز في علم االجرام بھنام رمسیس

250/22الوجیز في علوم الحدیث الخطیب محمد عجاج

340/1597الوجیز في عقد االیجار سلیم عصام أنور

340/452الوجیز في عقد البیع حوري سي یوسف زاھیة

345/842الوجیز في عقوبة االعدام رباح غسان

) - التشفیر(حمایتھا - إثباتھا - أركانھا - الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیة 
دراسة مقارنة- القانون الواجب التطبیق - التوقیع اإللكتروني 

346.07/114 المطالقة محمد فواز

346.07/224الوجیز فى عقود البوت الحبشى مصطفى عبد المحسن

340/632الوجیز في فلسفة القانون فاضلي ادریس

253/122الوصایا و االوقاف في الشریعة االسالمیة امام محمد كمال الدین

340/668الوسائل القانونیة السلیمة دیننج اللورد

341/374الوسائل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر ھنوني نصر الدین

الوسائط المتعددة بین واقع الدمج االلكتروني  للمصنفات و قانون حمایة حقوق 
الملكیة الفكریة

340/915 بدر اسامة احمد

253/113الوصیة ناصیف الیاس

253/100الوصیة الواجبة في االسالم قبالن ھشام

340/62الوصیة الواجبة في االسالم نجم جبران یوسف

340/245الوصیة في القانون المدني الجزائري و الشریعة االسالمیة محمد زھدور

340/478الوصیة و المیراث في قانون االسرة الجزائري الرشید بن شویخ

342/396الوسیط  في دعوى الغاء القرارات االداریة جمال الدین سامي

345/641الوسیط  في شرح قانون العقوبات المشھداني محمد أحمد

342/111الوسیط في أموال الدولة العامة والخاصة شیحا ابراھیم عبد العزیز

342/279الوسیط في مبادئ و أحكام القانون االداري شیحا ابراھیم عبد العزیز

251/14الوسیط في أصول الفقھ االسالمي الزحیلي وھبة

342/46الوسیط في المنازعات اإلداریة بعلي محمد الصغیر

342/373الوسیط في النظم السیاسیة  و القانون الدستوري عبد اهللا عبد الغني بسیوني
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342/507الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري أوصدیق فوزي

342/61الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري الخطیب نعمان أحمد

341/152الوسیط في المعاھدات الدولیة ابراھیم على

الوسیط في التنظیم القضائي في الفقھ االسالمي مع التطبیق الجاري في 
المملكة السعودیة و مصر و الكویت

340/263 أحمد فؤاد عبد المنعم

340/650الوسیط في التنفیذ الجبري عمر نبیل اسماعیل

340/586الوسیط في التنفیذ الجبري لالحكام عمر نبیل اسماعیل

342/211الوسیط في التشریعات العسكریة عبد التواب معوض

340/552الوسیط في الجنحة المباشرة و الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي عبد التواب معوض

دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في األحكام : الوسیط في الشركات التجاریة 
شركة - شركة التوصیة البسیطة - شركة التضامن : العامة و الخاصة 

...شركة التوص- المحاصة 

346.07/73 العكیلي عزیز

340/544الوسیط في الطعن بالنقض عمر نبیل اسماعیل

340/545الوسیط في الطعن بالتماس اعادة النظر في المواد المدنیة و التجاریة عمر نبیل اسماعیل

342/561الوسیط في القانون الدستوري عثمان حسین عثمان

340.9/29الوسیط في القانون الدولي الخاص منصور سامي بدیع

340.9/41الوسیط في القانون الدولي الخاص ریاض فؤاد عبد المنعم

341/352الوسیط في القانون الدولي العام المجذوب محمد

341/397الوسیط في القانون الدولي العام علوان عبد الكریم

341/191المنظمات الدولیة: الوسیط في القانون الدولى العام  علوان خضیر عبد الكریم

340.9/31الوسیط في احكام الجنسیة عبد العال عكاشة محمد

الوسیط في تقادم الدعوى الجنائیة  مع التعلیق علیھا بأحدث أحكام محكمة 
1996النقض حتى عام 

345/943 عفیفي السید

340/278الوسیط في دعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقیع على البیع عبد التواب معوض

340/205الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني أبو السعود رمضان

340/514الوسیط في شرح االجراءات المدنیة و االداریة صقر نبیل

346.07/199الوسیط في شرح التشریعات التجاریة العكیلي عزیز

340/331الوسیط في شرح الصیغ القانونیة للدعاوى و االوراق  القضائیة البغال سید حسن

340/112الوسیط في شرح القانون المدني السنھوري عبد الرزاق

340/114الوسیط في شرح القانون المدني الجدید السنھوري عبد الرزاق أحمد

340/113الوسیط في شرح القانون المدني الجدید عبد الرزاق أحمد السنھوري

- التاجر - الوسیط في شرح القانون التجاري الجزء األول األعمال التجاریة 
.العقود التجاریة - المتجر 

346.07/155 العكیلي عزیز

345/830الوسیط في شرح جرائم القتل و االصابة الخطأ عبد التواب معوض

340/940الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة و التجاریة صاوي احمد السید

342/139الوسیط في شرح قانون البلدیات نخلة موریس

346.07/15دراسة مقارنة: الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة  العطیر عبد القادر

344/23الوسیط في شرح قانون العمل رمضان سید محمود

342/15الوسیط في شرح قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة صقر نبیل
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345/851الوسیط في طرق الطعن على االحكام الجنائیة عابدین محمد احمد

340/188الوسیط في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة عمر نبیل اسماعیل

345/964الوسیط في قانون العقوبات فتحي أحمد

340/1451الوسیط في قضاء االلغاء بوضیاف عمار

340/165الوسیط في قضاء االمور المستعجلة و قضاء التنفیذ عبد التواب معوض

253/83الوسیط في فقھ المواریث بخیت محمود عبد اهللا

340/152دراسات- نصوص - اجتھادات  : 1: الوكالة  حنا بدوي

346.07/503الوكالة التجاریة  و عقود نقل التكنولوجیا خیري محمد

340/600الوكالة الساترة للبیع سلیم عصام أنور

340/1069الوكالة بالخصومة ھندي أحمد

دراسة الحكام االتفاقیات الدولیة و : الوكالة في مجال الملیة الفكریة 
التشریعات الوطنیة

340/888 قندیل سعید السید

253/105الوكالة في الشریعة و القانون العافي محمد رضا عبد الجبار

340/1439الوقایة التشریعیة و القضائیة من الغش في المعامالت المدنیة أحمد ابراھیم سید

340/1373الوقف العام في التشریع الجزائري كنازة محمد

253/79الوقف في الشریعة و القانون یكن زھدي

340/40الوظیفة االجتماعیة للملكیة الخاصة الفضل منذر عبد الحسین

342/605الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و البرلماني فھمي عمر حلمي

341/123الوظیفة القنصلیة و الدبلوماسیة في القانون و للمارسة جابر عاصم

341/320الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة الموسى محمد خلیل

342/120الوظیفة العامة بالن لوران

342/370الوظیفة العامة الجوھري عبد العزیز السید

342/503الوظیفة العامة في دول عالمنا المعاصر طلبة عبد اهللا

ااالختصاص القضائي للمحاكم العادیة في قانون المرافعات بین النظریة و 
التطبیق

340/912 التحیوي محمود السید

240/03ابن تیمیة و المنطق االرسطي یعقوبي محمود

340/1182اثبات المحرر االلكتروني عبیدات لورنس محمد

340.9/77اثبات القانون األجنبي في القانون الدولى الخاص خالد ھشام

251/16اثبات العلة الشرعیة باالدلة العقلیة الذروي أحمد ابراھیم عباس

341/132ابحاث في القضاء الدولي قشي الخیر

340/07ابحاث و مذكرات في القانون و الفقھ االسالمي العربي بلحاج

345/578اتجاھات جدیدة فیعلم النفس اللبناني العیسوى عبد الرحمن محمد

346.07/236ابرام العقد االلیكتروني ابراھیم خالد ممدوح

341/458اتفاق التحكیم و المشكالت العملیة و القانونیة في العالقات الخاصة الدولیة الرفاعى أشرف عبد العلیم

340/824اتفاقیات  التعاون القضائي و القانوني دالندة یوسف

340/236اخالء العین المؤجرة مصطفى فتحي حسن

345/71احالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق الى قضاء الحكم عبد المنعم سلیمان

342/250ادارة مخاطر التعثر المصرفي  من وجھتي النظر المصرفیة و القانونیة الشواربي عبد الحمید
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342/432ادارة المؤسسات بلوط حسن

340/377ادارة المحاكم في مصر و الدول العربیة مراد عبد الفتاح

330/21ادارة المصارف حنفي عبد الغفار

330/37ادارة االستثمار عطاء اهللا ماجد أحمد

351/18ادارة االعمال توفیق جمیل أحمد

000/37ادارة التلوث الصناعي عوض عادل رفقي

342/179ادارة السلوك  االنساني السلمي علي

351/11ادارة القوى العاملة عاشور أحمد صقر

وادخال ضامن في الخصومة المدنیة أمام محاكم الدرجة : اختصام الغیر 
األولى و االستئناف ومحكمة النقض وفقا لقانون المرافعات واراء الفقھ وأحكام 

...القضاء درا

340/413 ملیحي أحمد

345/454اختصاص محاكم امن الدولة القھوجي علي عبد القادر

340/511اختصاص المحاكم ملیحي أحمد

342/602اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا كامل محمد نصر الدین

342/364اختصاص القضاء االداري بالمنازعات االداریة لالفراد و تطبیقاتھا في العمل جمعة أحمد  محمود

345/10اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنیة الدھبي ادوارد غالي

340/1532احتفاظ البائع بملكیة المبیع الكعبي ھادي حسین

251/25-صلى اهللا علیھ و سلم -اجتھاد الرسول  العمري نادیة شریف

340/142اجتھادات  قاضي  االمور الحلبي سمیر سامي

340/715ایجار المال  الشائع بیمن الفقھ االسالمي و القانون المدني النشار جمال خلیل

345/1086اجراء التجارب العلمیة على االجنة البشریة  بین الحضر و االباحة الجمل أیمن مصطفى

اجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة بمقتضى قانون أصول 
)1985 لسنة 20 و رقم 1983 لسنة 90رقم (المحاكمات اللبناني الجدید 

340/156 ابو الوفا أحمد

قاضي -دراسة للقواعد العامة : اجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة 
التعلیق على - التنفیذعلى العقار-الحجوز المختلفة -التنفیذ أوامر األداء 

...نصوص

340/675 ابو الوفا أحمد

345/1096اجراءات التحري و التحقیق في جرائم الحاسوب و االنترنیت الحلبي خالد عیاد

340/995اجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بدر أحمد سالمة

340/698اجراءات الحجز و آثاره العامة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة التحیوي محمود السید

340/775اجراءات الدعوى مدنیا و جنائیا عابدین محمد أحمد

اجراءات الطعن بالتزویر  في المواد الجنائیة و المدنیة في ضوء احدث اآلراء 
الفقھیة و احكام القضاء

345/35 ھرجة مصطفى مجدي

اجراءات الطعن بالتزویر  في المواد الجنائیة و المدنیة في ضوء احدث اآلراء 
الفقھیة و احكام القضاء

345/202 ھرجة مصطفى مجدي

340/664اجراءات الشھر العقاري  وفقا للتعدیالت االخیرة الحسیني مدحت محمد

340/1016اجراءات الشھر العقاري و المحررات الواجبة الشھر المنشاوي عبد الحمید

340/612اجراءات رفع الدعوى القضائیة  االصل و االستثناء التحیوي محمود السید

340/657احكام االلتزام سلطان انور

340/856احكام االلتزام التضاممى في القانونین الفرنسى و المصرى جاد محمد جاد محمد

345/13احكام التجریم  في قانون الضریبة لعامة على المبیعات عامر ابو بكر الصدیق محمد
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340/1013احكام البیع التقلیدیة و االلكترونیة و الدولیة وحمایة المستھلك منصور محمد حسین

254/48احكام الزواج فى الشریعة االسالمیة حسین أحمد فراج

340/1511احكام استثمار المال المرھون  في القانون المدني الدیب محمود عبد الرحیم

340/697احكام بالنقض و التایید ریاض ھنري

340/973احكام عقد الكفالة الشھاوي قدري عبدالفتاح

340/296ارتباط الدعاوى و الطلبات في قانون المرافعات ھندي أحمد

341/426ازمة الحریات في المعسكرین الشرقى و الغربى عصفور محمد

345/435اصابات االسلحة الناریة فرج ھشام عبد الحمید

346.07/287اساسیات القانون التجاري و القانون البحري طھ مصطفى كمال

Code annotè de dèontologie policiére345/386 Souphie Porra

code civil340/1263

code de commerce346.07/273

code de commerce : mis à jour et complété par 
l'enseùble des textes législatifs et réglementaires à 

caractére commercial

346.07/385 zakaria

code de justice militaire345/1154 sélami daoudi

Code de procedure penale345/380

CODE DES DOUANES346.07/390

CODE DES DOUANES346.07/391

CODE DU COMMERC346.07/416

code du commerce346.07/411

Code penal345/986 ABDERRAHMANE 
Boumédiène

Code penal345/384

Code penal345/385 Bouchène Zakaria

CODES DES IMPOTS346.07/427

340/550اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ھندي أحمد

345/376استخدام الشیك و مشكالتھ العملیة و حلولھا في المملكة العربیة السعودیة سلیمان عبد الفتاح

341/238استخدام القوة المسلحة في القانون الدولى العام فى زمن السلم جویلى سعید سالم

341/195استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر المسى محمد خلیل

345/197استخدام تكنولوجیا المعلومات في مكافحة االرھاب عیاد سامي علي حامد

255/14استیقاف المواطنین فقھا و قضاءا طنطاوى ابراھیم حامد

346.07/360استراتجیات االستثمار في بورصة االوراق المالیة حنفي عبد الغفار

345/119استراتجیة مكافحة جرائم النصب المستحدثة الشناوي محمد

342/426استراتیجیات  و سیاسات االعمال شھیب محمد علي

351/39استراتیجیات التغییر في ادارة الموارد البشریة  بعد العولمة misra R.N

351/28استراتیجیة االدارة العلیا تریجو بنیامین

341/94استطالع الرأي العام ستوتزل جان

340/609استقالل السلطة القضائیة  في النظامین الوضعي و االسالمي یوسف یس عمر
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340/1002استقاللیة القضاء رعد نبیل شدید الفاضل

340/445استقاللیة القضاء و سیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري و الممارسات عبد الحفیظ بن عبیدة

340/41استغالل براءة االختراع الفتالوي سمیر جمیل حسین

341/74استغالل حقوق النفط الممتدة عبر الحدود الدولیة عدس عمر حسن

اشخاص المالحة البحریة و المرشد و مجھز القطر في قانون التجارة البحریة 
1990 لسنة 8رقم 

341.44/67 حمدى كمال

341/318ازدواجیة المعاملة في القانون الدولى العام حسین مصطفى سالمة

commission commrcial courtage346.07/465 jaubert p

Contentieux administratif342/235 PEISER GUSTAVE

Contentieux administratif342/465 Pacteau Bernard

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF342/693 ROUAULT MARIE-CHRISTINE

Contentieux aministratif342/292 Debbasch Charles

Contrats civils et commerciaux346.07/402 Delebecque Philippe

CONTRIBUTION A UNE PROBLEMATIQUE 
JURIDIQUE DU TRANSFERT INVERSE DE 

TECHNOLOGIE

346.07/417 Boussaid Leila

340/286اشكاالت التنفیذ المنشاوي عبد الحمید

342/334اشكاالت التنفیذ  في أحكام القضاء االداري بسیوني عبد الرؤوف ھاشم

340/845اشكاالت التنفیذ الجبري الوقتیة و الموضوعیة عمر نبیل اسماعیل

345/269اشكاالت التنفیذ في المواد الجنائیة في ضوء الفقھ و قضاء النقض فودة عبد الحكمة

340/138اشكاالت التنفیذ و منازعات التنفیذ الموضوعیة ملیجي أحمد

341/275اشكالیة تنفیذ احكام المحاكم الدولیة بین النص و الواقع قشي الخیر

Cour de théorie générale de l'etat342/324 Ghozali Nasser Eddine

coure de systémes politiques comparés341/348 ghozali nasser eddine

cours d 'institutions administratives342/294 Mahiou. A

cours d'histoire du droit musulman et des institutions 
musulmanes

341/453 vandevelde héléne

Cours de contentieux administatif342/263 Mahiou A

Cours de droit adinistratif des biens342/358 Morand -deviller Jacqueline

Cours de droit civil suretes et  publicite fonciere340/1316 Latrous Bachir

cours de droit du travail africain et malgache344/69 gonidec p.f

341/409اسھامات جزائریة حول القانون الدولي االنساني

340/743اصول  التبلیغ على ضوء قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید االیعالي فایز

340/275اصول أحكام االلتزام و االثبات العدوي جالل علي

340/384اصول المحاكمات المدنیة خلیل أحمد

340/421اصول المحاكمات المدنیة و التجاریة ھندي أحمد

criminels et psychiatrie150/12 مجموعة من المؤلفین

criminologie301/68 مجموعة من المؤلفین

Criminologie et science pénitentiaire345/387 Stefani G.
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Crimonologie345/1003 Gassin Raymond

340/690اكتساب الملكیة العقاریةبالحیازة في الفقھ االسالمي خالد عدلي امیر

اكتساب الجنسیة األصلیة بالمیالد ألب وطنى ، دراسة مقارنة في قانون 
الجنسیة العربي

340.9/85 خالد ھشام

342/493اقلیمیة ضریبة الدخل في القانون العراقي صالح عبد الحسن ھادي

340/253اقامة الدعوى في مواد االحوال الشخصیة الجندي أحمد نصر

343/05اقتصادیات الجبایة و الضرائب محرزي محمد عباس

345/1093اقتصادیات الجریمة عبد السالم رضا

344/20اقتصادیات العمل طاقة محمد

330/36اقتصادیات تنمیة الموارد البشریة خطاب اسعد

340/866اعالن االوراق القضائیة عمر نبیل اسماعیل

340/355اعالن االوراق القضائیة في ضوء القضاء و الفقھ عابدین محمد أحمد

340/243اعالن االوراق القضائیة في ضوء قضاء النقض مصطفى حسنى

340/815الجنائیة- االداریة -اعادة المحاكمة في القضایا المدنیة  شالال نزیھ نعیم

340/23اعادة التامین محمد مختار نبیل

340/978اعتبار الوارث من الغیر استثناء سلیم عصام أنور

253/30اعتبار الوارث من الغیر استثناء سلیم عصام أنور

340.9/128اعتبارات العدالة  في تحدید االختصاص  القضائي الدولي الكتبي وسام توفیق عبد اهللا

341/294اغتیال بریطانیا لعدن و الجنوب العربي عوبلي محمد حسن

345/192اعتراف المتھم و اثره في االثبات العبادي مراد احمد

375/67اعداد االطروحة الجامعیة الیازجي كمال

De la nature juridique du partage d ascenndant340/1289 Pellegerin André

Décentralisation et animation des collectivités locales342/349 Seriak Lahcène

Dictionnaire de droit340/1365 dalloz

dictionnaire de droit constitutionnel342/13 michel de villiers

Droi de obligations340/1246 Seriaux Alain

Droit  administratif342/234 PEISER GUSTAVE

Droit  et famille340/1354 Steck Philippe

Droit adinistratif;T1 : droit des institutions 
administratives

342/625 Dubois Jean-pierre

Droit administatif général342/296 Masclet Jean-claude

droit administratif des biens342/290 Godfin Philippe

Droit administratif général342/357 Chapus René

Droit anglais des affaires346.07/394 Moréteau Olivier

Droit Bancair346.07/399 Lange Jan Louis Rives

DROIT BANCAIRE346.07/392 lacheb mahfoud

DROIT BANCAIRE INTRNATIONAL346.07/395 Mattout Jean - Pierre

Droit civil340/1271 Bénabent Alain
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Droit Civil340/1269 Terré Francois

Droit Civil340/1247 Muller Michele

Droit civil : les biens340/1277 weill Alex

Droit civil : ntroduction générale340/1297 Weill Alex

droit civil : Tome 1340/1306 Voirin Pierre

droit civil algerien340/1335 Vialard Antoine

Droit civil les obligations340/1266 Terré Francois

Droit Civil Obligations340/1264 perallat L

droit civil, T1 : les obligations : lacte juridique340/1340 Flour Jacques

droit civil, T1 : les sources340/1336 Marty Gabriel

Droit civil, T1 : Mintroduction à l étude du droit privé340/1256 Larroumet Christian

Droit commerce international346.07/418 Jadaud Bernard

Droit commercial346.07/379 Giorn Patrice

Droit commercial346.07/384 rodiere René

droit commercial346.07/410 roblot rene

droit commercial346.07/426 alfred jauffret

DROIT COMMERCIAL346.07/454 PIERRE LE GALL JEAN

DROIT COMMERCIAL346.07/398 Ripert Georges

droit commercial avec cas concrets et jurisprudence346.07/460 michel juglart

Droit Commercial Effets de commerce Contrats 
commerciaux Faillits

346.07/393 Rodière René

droit commercial instruments d paiment t de credit 
entreprises en difficulte

346.07/409 michel jeantin

Droit Commrcial Sociétés Commerciales346.07/400 Merle Philippe

Droit Comparé340/1573 yves marie laithier

Droit constitutionnel342/359 Zoller Elisabeth

Droit constitutionnel et institutions politiques340/1327 Gicquel Jean

droit d'outre-mer et de la coopération341/563 lampué pierre

droit de la famille340/1356 Fenouillet Dominique

Droit de la famille340/1352 Courbe Patrick

DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE340/1610 JACQUES JEAN

Droit de la propriete industrielle346.07/424 chavanne albert

droit de la propriete industrielle346.07/462 chavanne albert

DROIT DE LA RESPONSABILITE340/1604 PHILIPPE LE TOURNEAU

droit de la responsabilite disciplinaire des agents 
economiques

343/03 zouaimia rachid

DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DES CONTRATS342/692 ACTION DALLOZ

droit de la sécurité sociale340/1278 Dupeyroux Jean-Jacques

Droit des Affaires346.07/378 LACHEB MAHFOUD
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droit des affaires346.07/388 guyon yves

DROIT DES ENTREPRISES346.07/315 AMOKRANE ABDELAZIZ

droit des groupes de sociétés346.07/406 contre dedroit des affaires de 
rennes

DROIT DES GROUPES DE SOCIETES analyse - 
propositions

346.07/439

Droit des Obligations340/1251 Berthiau Denis

Droit des obligations340/1265 Cabrillac Rémy

DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES341/564 FRANGI MARC

droit des societes346.07/387

droit des terrestres et aériens341.46/19 mercadal barthéhémy

droit des transports341.46/18 rodiere rené

droit des transports341.46/21 zahi a

Droit du contentieux administratif342/265 Chapus René

Droit du transport aerien international341.46/20 naveau jacques

droit du travail344/66 rivero jean

droit du travail344/95 CAMERLYNCK H

Droit du travail344/60 brun andré

Droit du travail : les transformations du droit Algerien du 
travail entre statut et contrat

344/11 Koriche Mahammed Nasr-
Eddine

droit du travail et droit social344/67 ghestin j

Droit Et  Pratique Des Voies D Execution340/1250 dalloz

droit et justice345/1159 SZABO DENIS

droit et pratique de  la procedure civile340/1249 dalloz

droit et pratique de l'arbitrage commercial international341/441 alan redfern

Droit et pratique de la procédure civile340/1300 dalloz action

droit et santé mentale340/1341 Curran W.j

Droit fiscal346.07/383 Gonthier Nathalie Besacier

DROIT FISCAL ALGERIEN346.07/470 ALEXANDRE JEAN

droit fiscal international346.07/415 jean-pierre jarnevic

Droit international de l'environnement341/445 kiss alexandre

DROIT INTERNATIONAL DE LA COOPERATOIN 
INDUSTRIELLE

346.07/536 BOUHACENE MAHFOUD

DROIT INTERNATIONAL DES ESPACES341.44/83 PANCRACIO JEAN-PAUL

DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE346.07/450 CARREAU DOMINICK

Droit international et deueloppement341/437

Droit international privé340.9/119 mayer pierre

Droit international privé340.9/118 issad mohand
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE340.9/136 DERRUPPE JEAN

Droit international privé340.9/117 henri batiffol

DROIT INTERNATIONAL PRIVE340.9/114 derruppé jean

Droit international public341/433 ruzié david

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC341/565 DECAUX EMMANUEL

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC341/566 ALLAND DENIS

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC341/569 VERHOEVEN JOE

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC341/572 RUZIE DAVID

Droit international public341/431 rousseau charles

droit international public341/440 rousseau ch

Droit international public avec references a la pratique 
algerienne

341/247 bekhechi mohammed 
abdelwahab

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC SPECIAL341/246 bacha yahia

droit intrnational privé340.9/113 holleaux dominique

Droit istitutionnel de l 'union européenne342/343 Boulouis Jean

droit judiciaire privé340/1338 Henry Solus

droit maritime341.44/58 emmanuel rené

DROIT PARLEMENTAIRE ALGERIEN342/73 BENABBOU-KIRANE Fatiha

Droit pénal345/651 Bauvert Paulette

Droit pénal des affaires346.07/447 DELAGE Geneviève Giudicelli

Droit pénal général345/997 Kolb Patrick

Droit pénal général345/999 Laure-rassat Michéle

DROIT PENAL GENERAL345/1162 GASTON STEFANI

DROIT PENAL GENERAL345/1163 DECOCQ ANDRE

Droit pènal gènèral345/121 Larguier jean

Droit pénal internationl345/164 Lombois Claude

Droit pénal spécial345/1005 Goyet F.

Droit pénal spéciel345/1002 Laure-rassat Michéle

Droit public342/317 Dubouis Louis

droit public de l'economie346.07/468 delvolv pierre

droit public economique346.07/471 laubadere andre de

Droit répressif de l'environnement341/444 guihal dominique

Droit Social346.07/382 Schneider Marie - Paule

droit social340/1283 Burlaud Alain

Du contrat social340/1311 Rousseau Jean -jacques

341.44/80تأمین المسئولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحرى سلیمة صالح محمد

253/25تملك الماء و التصرف فیھ السبحي محمد عبد ربھ محمد
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340/575تملك االراضي الصحراویة خالد عدلي أمیر

340/435تالزم مبدأ االثبات الحر  باالقتناع الذاتي للقاضي الجزائري بوزید اغلیس

301/42تنمیة المنظمات االجتماعیة عبد اللطیف رشاد أحمد

340.9/13تنارع القوانین صادق ھشام علي

340.9/68تنازع األختصاص القضائى الدولى صادق ھشام

340.9/24تنازع القوانین جمال الدین صالح الدین

340.9/78تنازع القوانین عبد العال عكاشة محمد

340.9/30تنازع القوانین دراسة مقارنة عبد العال عكاشة محمد

دراسة مقارنة في القانون المصري و ( تنازع القوانین في األوراق التجاریة 
)1941 و 1940بعض التشریعات العربیة و اتفاقیات جنیف 

346.07/191 عكاشة محمد عبد العال

340.9/14تنازع القوانین في سندات الشحن و مشارطات ایجار السفینة المقدم صالح محمد

340.9/19تنازع القوانین في عالقات العمل الفردیة عبد المجید منیر

342/423تنظیم  سلطة الضبط االداري في العراق المختار عامر أحمد

341/165تنظیم نقل المعرفة التقنیة یحى سعید

340/462تنظیم مھنة المحامات سعیدان علي

301/65تنظیم المجتمع و أجھزتھ كفاوین محمود

254/28تنظیم االسالم للمجتمع نعناعة رمزي

346.07/234شركات األموال- شركات األشخاص - تنظیم الشركات التجاریة  المصرى عباس مصطفى

342/648تنظیم الصفقات العمومیة صقر نبیل

342/117تنظیم القطاع العام في الجزائر بعلي محمد الصغیر

351/15تنظیم و ادارة االعمال یونس عبد الغفور

342/192تنظیم و ادارة االعمال المكتبیة عمر عب الرحمان عبد الباقي

341/472تنفیذ أحكام المحكمین االمر بتنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة و االجنبیة ھندى أحمد

345/253تنفیذ االحكام الجنائیة و مشكالتھ العملیة خلیفة منیر حلمي

342/174تنفیذ العقد االداري  و تسویة منازعاتھ قضاء و تحكیما خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/674تنفیذ حكم المحكمین التحیوي محمود السید

الشركات -تأدیب العاملین في قانون شركات قطاع االعمال الشركات القابضة 
التابعة

342/149 الشواربي عبد الحمید

341.44/17النھري-البري -الجوي -البحري : تامین النقل الدولي  سیف طارق جمعھ

340/788تاجیل الدعوى دویدار طلعت محمد

342/489تاریخ القضاء االداري و نظام مجلس الدولة السوریة الخطیب عدنان

340.5/14تاریخ النظم فركوس دلیلة

340.5/10تاریخ النظم االجتماعیة و القانونیة الحفناوي عبد المجید

340.5/03)دراسات في فلسفة القانون (تاریخ النظم االجتماعیة و القانونیة  الحفناوي عبد المجید محمد

340.5/28تاریخ النظم القانونیة حسین فائز محمد

340.5/21تاریخ النظم القانونیة و االجتماعیة المجذوب طارق

340.5/25تاریخ النظم القانونیة و االجتماعیة عبد العال عكاشة محمد

340.5/06تاریخ النظم القانونیة و االجتماعیة و القانون الروماني حسن أحمد ابراھیم
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340.5/02تاریخ النظم القانونیة و االسالمیة فركوس صالح

340.5/07تاریخ النظم في الحضارات القدیمة و اثرھا على التشریعات و المواثیق الدولیة سالطنیة عبد المالك

250/16تاریخ التشریع االسالمي الخضرى محمد

250/40تاریخ التشریع االسالمي القطان مناع

340.5/16تاریخ القانون العبودي عباس

340.5/08تاریخ القوانین جعفر علي محمد

340/884تاریخ القوانین مغربي محمود عبد المجید

342/213تاریخ الفكر االداري مدني حرفوش

250/30تاریخ الفقھ مدكور محمد سالم

250/06تاریخ الفقھ االسالمي االشقر عمر سلیمان

253/139تاریخ الفقھ االسالمي  و نظریة الملكیة والعقود بدلران بدران أبوالعینین

economie de l'industrialisation a partir des ressources 
naturelles

330/94 abdelkader sid ahmed

economie et droit du developpement346.07/425 gaillard claude

345/151تبییض األموال في التشریع الجزائري صقر نبیل

345/1141تبییض االموال  الناجمة عن االتجار بالمخدرات ریتا سیدة

340/1496تبعیة الرھن للدین المضمون سید صابر محمد

340/1203تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام في التعامالت المعاصرة الرفاعي الغریب ابراھیم محمد

340.5/31بین الشریعة و القانون الروماني أبو طالب صوفي حسن

342/604تحلیل النظام الدستوري لجمھوریة مصر العربیة شیحا ابراھیم عبد العزیز

330/86تحلیل النظریات االقتصادیة كروجمان بول

375/64تحلیل المحتوى للباحثین والطلبة الجامعیین تمار یوسف

345/494تحلیل و تقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل االموال سعیفان محمود محمد

330/67تحلیل وتقییم األسھم و السندات الحناوي محمد صالح

342/121بدایة االنضباط االداري فراج خالد عبد الحمید

346.07/78إجتھادات و نص: تجارة  حنا بدوي

342/311تجارب عملیة مختارة في االصالح االداري عبد الحلیم أحمد عبد الفتاح

تداول األوراق المالیة و القید في الحساب دراسة قانونیة مقارنة في نظام 
اإلیداع و القید المركزي في األوراق المالیة

346.07/144 فضلى ھشام

341/30تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة عبد الھادي حیدر أدھم

345/488تدخل قانون العقوبات في مجال تنفیذ العقود المدنیة الغریب محمد عید

340/285تحدید نطاق الوالیة القضائیة و االختصاص القضائي ملیحي أحمد

340/702تجدید النظریة العامة للقانون الجمال مصطفى محمد

346.07/28تحدید المسؤولیة بتكوین شركة أو االشتراك فیھا النعیمي سحر رشید

340/758تجدید االلتزام وھدان رضا متولي

345/706تجربة مواجھة االرھاب بوادي حسنین المحمدي

340/284تدرج القواعد القانونیة و مبادئ الشریعة االسالمیة جمال الدین سامي

345/1082تجریم التعسف في استعمال الحق بوصفھ سببا من اسباب االباحة الحدیثي عمر فخري
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253/60تحریم الربا ابو زھرة محمد

345/336تجریم فكرة التعسف وسیلة لحمایة المحنى علیھ في مجال استعمال الحق أحمد ھاللي عبد الاله

340.9/46تحریات شبكة األنترنت على صعید القانون الدولى الخاص أیوب بولین أنطونیوس

340/1560تحریر العرائض و االوراق شبھ القضائیة زروتي الطیب

344/01تحریر العقود المھنیة و اإلداریة في ظل تشریع العمل و القانون اإلداري أكمون عبد الحلیم

تحریر خدمات المھن الحرة و مبادرة الجمع بین الكفاءة المھنیة و التمویل 
)دراسة في النموذج الفرنسي للشركات التجاریة المھنیة(

346.07/71 الفقى محمد السید

375/63تخطیط المناھج المعاصرة سالمة عادل أبو العز

375/58تخطیط المناھج و صیاغتھا حسین فرج عبد اللطیف

345/709تحقیق الدعوى الجنائیة و اثباتھا في ضوء التشریع و الفقھ و القضاء سكیكر محمد علي

253/21بیع المزایدة في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي قاسم علي محمد علي

253/12دراسة فى فقھ الشریعة االسالمیة: بیع الدین  النشوى ناصر أحمد ابراھیم

بیع الجدك للمحالت التجاریة و الصناعیة و المنشآت األخرى دراسة فقھیة 
1991قضائیة مع أحكام النقض حتى عام 

346.07/295 قره فتحي

دراسة سوسیو انثربولوجیة في التغیر "بدو الطوارق بین الثبات و التغیر 
"اإلجتماعي

301/02 السویدي محمد

345/434تحول االجراءات الجنائیة الكیك محمد علي

342/282تحول القرار االداري الدیلمي محمد عبد اهللا حمود

345/585بحوث التزییف و التزویر بین الحقیقة و القانون االبیض یوسف

342/660بحوث العملیات في االدارة النجار فرید راغب

340/333بحوث في الشریعة االسالمیة   أصول القانون مقارنة بأصول الفقھ محمد محمد عبد الجواد

253/123بحوث في الشریعة االسالمیة و القانون محمد محمد عبد الجواد

بحوث في الشریعة االسالمیة و القانون حمایة االمومة و الطفولة في المواثیق 
الدولیة و الشریعة االسالمیة

341/381 محمد محمد عبد الجواد

بحوث في الشریعة االسالمیة و القانون حقوق االنسان و اسباب العنف في 
المجتمع االسالمي في ضوء أحكام الشریعة

341/382 یسري أحمد

345/716بحوث في الشریعة االسالمیة و القانون في الطب االسالمي محمد محمد عبد الجواد

251/31بحوث في الشریعة االسالمیة والقانون أصول القانون مقارنة باصول الفقھ محمد محمد  عبد الجواد

345/617بحوث وآرء جدیدة في مجال في مجال كشف التزییف و التزویر ھالل محمد رضوان

342/43تدویل الدساتیر الوطنیة تورار ھیلین

342/60تدویل الدساتیر الوطنیة تورار ھیلین

257/27تدوین الدستور االسالمي المودودي أبو االعلى

Elections et élites en algérie342/360 Telmçeni Rachid

éléments de droit international public341/322 abid lakhdar

eléments du droit algérien de la famille,T1 : le mariage 
et sa dissolution

340/1363 Benmelha Ghaouti

342/86توجھات و آراء: برنامج حكومة السید أحمد أویحیى أمام نواب المجلس  المجلس الشعبي الوطني

342/85توجھات و آراء: برنامج حكومة السید إسماعیل حمداني أمام نواب المجلس  المجلس الشعبي الوطني

346.07/481براءات االختراع في الصناعات الدوائیة سماوي ریم سعود

340/767براءة االختراع مغبغب نعیم
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340/922"الخطأ"تراجع فكرة  عبد الباسط محمد فؤاد

250/39ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة اعالم مذھب مالك عیاض للقاضي

240/10تربیتنا الروحیة حوى سعید

340/1057العقود المدنیةTترجمة  صبره محمود محمد علي

345/288بطالن االجراء الجنائي عبد المنعم سلیمان

345/15بطالن القبض على المتھم فودة عبد الحكم

340/1478علیھ) التمییز(بطالن حكم التحكیم و مدى رقابة محكمة النقض  الشرایري أحمد بشیر

340/375بطالن صحیفة الدعوى علما و عمال جمال كامل رمضان

343/07تسنید الموجودات فواز كریم

375/49تصمیم البحوث الكیفیة  و معالجة بیاناتھا الكترونیا زیتون كمال عبد الحمید

346.07/272تزاحم المشترین أو المستأجرین لنفس المكان منصور محمد حسین

340/634بطاقة االعتماد طوبیا بیار امیل

345/26تسبیب األحكام الجزائیة في قضاء المحكمة العلیا رزاق لبزة سعد

340/218تسبیب االحكام المصاروة یوسف محمد

340/267تسبیب االحكام المدنیة و الجنائیة الشواربي عبد الحمید

345/1111تسبیب االحكام الجزائیة الخرشة محمد

340/809تسبیب االحكام القضائیة  في قانون  المرافعات المدنیة و التجاریة عمر نبیل اسماعیل

340.9/80تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون العام محمود جمعة أحمد

وأثره على ذاتیة '' تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون العام 
2003القانون االدارى و استقاللھ مع أحدث االحكام حتى عام 

340.9/82 محمود جمعھ أحمد

345/616تطبیق الحدود في التشریعات الجنائیة الحدیثة بھنسي أحمد فتحي

342/51.تطبیق القانون األجنبي أمام القضاء الوطني فصیل نادیة

345/883تطبیق القانون الجزائي من حیث الزمان خدار حسن الجو

340/1032تطبیق قانون المحل على شكل التصرف فضیل نادیة

342/636تطبیق قانون المزایدات و المناقصات على العقود االداریة أبو العینین محمد ماھر

340/1482تطبیقات السیاسة الشرعیة في باب القضاء یونس أمین حسین

دراسة في (تشدید مسؤلیة الناقل الجوي عن األضرار الحاصلة للمسافرین 
)القضاء األمریكي

341.46/23 محمدین جالل وفاء

342/09تسییر المرفق العام و التحوالت الجدیدة نادیة ضریفي

330/06تسییر الموارد البشریة نوري منیر

342/240تشریع االصالحات االقتصادیة االمانة العامة للحكومة

344/79تشریع العمل الصناعى الخطیب صالح الدین

344/30تشریع العمل في الجزائر بعلي محمد الصغیر

344/03النصوص القانونیة-المدخل العام : تشریع العمل في الجزائر  بعلي محمد الصغیر

340.5/22تشریع حور محب

344/42تشریعات العاملین بالقطاع العام و مذكراتھا االیضاحیة الھواري عصمت

342/413تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربي الحواتي بركات موسى

340/229تشریعات براءات االختراع في مصر و الدول العربیة دوس سینوت حلیم
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345/793تصرف الشریك في المال الشائع وأثره على حقوق الشركاء النشار جمال خلیل

340/814تصرفات العدل في المرھون و ما یترتب علیھا من أحكام قاسم علي محمد علي

342/470تشكیل المجالس االمحلیة و أثره على كفایتھا الزعبي خالد سمارة

346.07/184تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار إتفاقیات الجات محمدین جالل وفاء

341/237تسویة المنازعات الدولیة مع دراسة لبعض مشكالت الشرق االوسط مھنا محمد نصر

341/331تسویة النزاعات الدولیة سلمیا الشاعري صالح یحیى

346.07/334تطویر االداء الجمركي و اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة أمثلة عربیة مختارة المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

345/439تزویر التوقیع االلكتروني الجنبیھي منیر محمد

375/10تطور مناھج العلوم القانونیة عبر العصور فریجة حسین

341.46/04تطور مسئولیة الناقل الجوى الفقي عاطف محمد

345/686تطور مفھوم الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم نصر الدین مروك

345/1081تطور مفھوم جرائم  االبادة الجماعیة  في نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة حامد حامد سید محمد

تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ االستقالل  من خالل الوثائق و 
النصوص الرسمیة

342/492 ادریس بوكرا

342/567تطور النظم السیاسیة و الدستوریة شلبي ابراھیم

342/532تطور النظریات و االنظمة السیاسیة بوحوش عمار

351/35تطور االدارة العامة في العراق الدوري حسین

340/951تطور التنظیم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر صدوق عمر

346.07/43تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري كوال محمد

340/1012تطور الحمایة القانونیة للكیانات  المنطقیة أبو الغیط رشا مصطفى

341/86تطور القانون الدولي فریدمان ولفعانغ

330/90تطور الفكر المحاسبي حسنین عمر السید

342/469تطور الفكر التنظیمي السلمي علي

340.5/13تطور الفكر القانوني غنیم أحمد محمد

341/292تطور تدوین القانون الدولي االنساني سعد اهللا عمر

341.44/26تطور قواعد قانون النقل البحرى تحت تأثیر استخدام الحاویات الفقى محمد السید

342/99نظریة المؤسسات العامة : 2تطور وظیفة الدولة ،ك  شطا حماد محمد

ESPACES NOUVEAUX ET DROIT INTERNATIONAL341/568 BEKHECHI MOHAMED 
ABDELWAHAB

345/206تكنولوجیا أمنیة المعلومات  وأنظمة الحمایة الحمامي عالء حسین

351/47تكنولوجیا اإلدارة المعاصرة في ظل العولمة النجار فرید

Essai d 'analyse de la legislation et de la reglementation 
du travail en algerie

342/321 Mentri Messaoud

essai d'analyse dualiste de l'obligation en droit privé340/1609 konder fabio

Essais d'analyse sociologique301/03 Safir Nadji

محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في -تكون التخلف في الجزائر 
1962-1830الجزائر بین عامي 

330/14 بن آشنھو عبد اللطیف

340/58تكوین العقد غستان جاك

ETAT346.07/432 AZZEDIN MAHDJOUB
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Etat : origine et fonctionnment342/325 Mahdjoub Azzedine

341/65تقنین مبادئ التعایش السلمي انجق فائز

345/903تقنین االجراءات الجزائیة نواصر العایش

345/570تقنین العقوبات نواصر العایش

375/54تقنیات و مناھج البحث العلمي في العلوم السیاسیة و االجتماعیة جندلي عبد الناصر

340/1070ثقافتك القانونیة الشیخلي عبد القادر

341/140تقییم نظام الشرط االختیاري لمحكمة العدل الدولیة قشي الخیر

330/80تقییم األداء المالي و دراسات الجدوى حنفي عبد الغفار

340/508تقدیم الدعوى  وتحضیرھا و سیرھا

340/519تقیید االیجارات السوداني و تعدیالتھ محمد أحمد المھدي سعید

345/250تقدیر قیمة الدعوى كامل محمد نصر الدین

341/60تقریر المصیر االقتصادي للشعوب في القانون الدولى المعاصر سعد اهللا عمر اسماعیل

341/100تقریر المصیر السیاسي للشعوب سعد اهللا عمر اسماعیل

تقریرات و مالحظات على مدونة االحوال الشخصیة الجزائریة و تعلیقات 
حول ملف االسرة

340/1221 مھري عمار

346.07/19تقسیمات األموال شدراوي جورج ن

les subdivisions des biens346.07/103تقسیمات األموال   -ن-شرداوي جورج 

étre juge340/1290 Aslaoui Leila

Etudes de droit public  algerien342/303 Mahiou Ahmed

340/1081تعیب المعقود علیھ و أثره في عقود المعاوضات المالیة السبحي محمد عبد ربھ محمد

345/266تعدد الجرائم و أثره في المواد الجنائیة غریب عصام أحمد

345/766تعدد القواعد و تعدد الجرائم  في ضوءء الفقھ و القضاء الدقاق شكري

345/432تعدد العقوبات و اثرھا في تحقیق الردع أحمد خالد عبد العظیم

342/531تعدیل الدستور النقشبندي أحمد العزي

345/797تعریض الغیر للخطر في القانون الجنائي تمام احمد حسام طھ

340/976تعریف الحق و معیار و تصنیف الحقوق النجار عبد اهللا مبروك

250/50تعریف عام بالعلوم الشرعیة الزحیلي محمد

1999346.07/218 لسنة 17بعض المشكالت العملیة في تطبیق قانون التجارة رقم  عبد الحمید رضا السید

341/52بعض االتجاھات الحدیثة في القانون الدولى العام قانون األمم الغنیمى محمد طلعت

345/308بعض الجرائم المنصوص علیھا في المدونة  العقابیة بھنام رمسیس

345/967تعویض  المجني علیھم عن االضرار الناشئة عن جرائم االرھاب أبو خطوة أحمد شوقي

340/1038تعویض المضرورین من االعمال االرھابیة فھمي خالد مصطفى

تعویض االضرار الناتجة عن أفعال عدیم التمییز  التحول من قانون 
المسؤولیة الى قانون التأمین

340/605 عمران السید محمد السید

340/1144تعویض االضرار عن جرائم االرھاب الزقرد أحمد السعید

340/1546تعویض الضرر في قانون االسرى الجزائري عبد الھادي بن زیطة

340/1180تعویض ضحایا مرض االیدز و التھاب الكبد الوبائیبسسب نقل دم ملوث الزقرد أحمد السعید

Expertise judiciaires340/1339 Boulez Jacques
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Exportation342/297 Le pan de ligny Gérard

exportation * aspect commrcial346.07/464 grard le pan de ligny

345/324تفتیش االشخاص و حاالت بطالنھ من الناحیتین العلمیة و العملیة عثمان أحمد عبد الحكیم

345/888تفرید العقوبة في القانون الجنائي الجوھري مصطفى فھمي

340/123تفسیر النصوص في القانون و الشریعة االسالمیة السعدي محمد صبري

340/801تفسیر العقد و مضمون االلتزام العدي وفق لقواعد االثبات عبد الرحمن أحمد شوقي محمد

253/55بھجة البصر في شرح فرائض المختصر محده محمد

توطن المدعى علیھ األجنبي كظابط  لالختصاص  القضائى الدولى للمحاكم 
العربیة ، دراسة فقھیة قضائیة مقارنة

340.9/83 خالد ھشام

346.07/107توزیع أرباح الشركات التجاریة الورفلي أحمد

FINANCES PUBLIQUES346.07/449 BOUVIER MICHEL

Fiscalité De L Entregistrement346.07/404 Guelimi Amar

FONCTIONS ET PROFESSIONS JURIDIQUES ET 
JUDICIAIRES

344/94 ABEILLE JEAN.E

gérard aubin jacques bouveresse introduction 
historique au droit du travail

344/63 aubin gerard

Grands arréts de la jurisprudence francaise de droit 
international privé

340.9/116 betrand ancel

Grands services publics et entreprises nationales,T2 : 
trasports et energie

342/306 Auby J.M

grands systémes de droit étrangers341/446 fromont michel

Guide De Consommateur Algérien346.07/524 Ministère du Commerce

Guide du  citoyen342/350 Seriak Lahcéne

Guide Pratique de la Protection juridique340/1575 Jean Marie Ribes

herve pinet ventes a credit346.07/463 mmanuel blanc

histoire des institutions et des faits sociaux330/99 imbert jean

Histoire des institutions publiques depuis la révolution 
française

342/347 Maillet. J

Histoire des insttitutions publiques depuid la La 
révolution française

342/320 Sautel Gérard

301/06حمالت التوعیة المروریة العربیة خضور أدیب محمد

341/341حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي الحدیثي علي خلیل اسماعیل

340/464حمایة الملكیة العقاریة الخاصة عمر حمدي باشا

341/414حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة البلتاجى سامح جابر

346.07/87)دراسة مقارنة(حمایة المساھم في شركة المساھمة  رمضان عماد محمد أمین السید

346.07/102حمایة المستھلك في القانون المقارن بودالـي محمد

340.9/54حمایة المستھلك في القانون الدولى الخاص محمد خلیل خالد عبد الفتاح

253/118حمایة المستھلك في الفقھ االسالمي الشرنباطي رمصان علي السید

حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا و التحدیات التي تواجھ الصناعات 
الدوائیة في الدول النامیة

346.07/278 الصغیر حسام الدین عبد الغنى
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345/680حمایة االحداث في قانون االراءات الجزائیة الجزائري زیدومة دریاس

341/524حمایة االطفال في القانون الدولي االنساني طالفحة فضیل عبد اهللا

340/1620في ضوء الشریعة و القانون و االرادة و التربیة و االعالم: حمایة البیئة  الشیخلي عبد القادر

341.44/33في التشریعات الدولیة و الداخلیة: حمایة البیئیة البحریة من التلوث  عبد الوارث عبده عبد الجلیل

في ضوء التشریعات الوطنیة و االتفاقات : حمایة البیئیة البحریة من التلوث 
االقلیمیة و المعاھدات الدولیة

341.44/21 الجمل احمد محمود

345/672حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي بحر ممدوح خلیل

340/836حمایة الحیازة بین النیابة العامة و القضاء المستعجل یوسف سنیة أحمد

340/834حمایة الحق المالي للمؤلف وھدان رضا متولي

340/1095حمایة الحقوق الملكیة و أحكام الرقابة على المصنفات الفنیة المنشاوي عبد الحمید

345/590حمایة الشعور الشخصي للمحكوم  علیھ في مرحلة تنفیذ العقوبة طھ أحمد حسني أحمد

حمایة العالمات التجاریة عبر اإلنترنت في عالقتھا بالعنوان اإللكتروني 
Domain Name

346.07/108 غنام شریف محمد

345/612حمایة برامج الكمبیوتر مغبغب نعیم

340/254حمایة حق ملكیة العین المؤجرة مجاھد اسامة أبو الحسن

345/930أ-م-حمایة حقوق االنسان في االجراءات الجنائیة  في مصر و فرنسا و الو المعھد الدولي العام للعلوم الجنائیة

345/63جنایات المباني الشریف حامد

345/1017جنایة القتل العمدفي الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي عبد الحمید نظام الدین

345/684جنح ومخالفات المرور و إالغاء و سحب الرخصة غریب عبد الحمید أحمد

345/356جنوح االحداث في التشریع الجزائري قواسمیة محمد عبد القادر

345/254جنوح االحداث و التغییر االجتماعي في الجزائر المعاصرة مانع علي

340/1145دلیل المتقاضین مع نماذج لعرائض و مذكراتت و أوامر قضائیة بومرزاق عمار

340/256دلیل المحضر بلخیر سعید

340/372دلیل المحضر القضائي حسین طاھري

346.07/520دلیل المستھلك الجزائري وزارة التجارة

340/1210دلیل المصطلحات HABANI RACHID

340/490دلیل الموثق طاھري حسین

342/665تسییر االمالك العمومیة : 2دلیل الموظف ج شبلي فوضیل

340/902دلیل الباحث في االجتھادات القضائیة المحكمة العلیا

000/14دلیل الباحثات العربیات في العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة بیومي نھى

375/27دلیل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي بوحفص عبد الكریم

342/638دلیل تقنیات التحریر االداري و المراسلة حباني رشید

345/1009داء الجریمة سیاسة الوقایة و العالج جعفر علي محمد

340/427حاالت إعتبار الدعوى كأن لم تكن عابدین محمد أحمد

341/79جامعة الدول العربیة الغنیمي محمد طلعت

341/498جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة الفتالوي سھیل حسن

345/978دائرة المعارف الجنائیة محمد عصام أحمد

345/995دائرة التشریع التونسي السنونسي محمد الطاھر
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301/10حجم حوادث المرور في الوطن العربي و سبل معالجتھا ندوة علمیة

301/37دینامیكیة طریقة العمل مع الجماعات جمعھ سلمى محمود

342/167دیمقراطیة االدارة المحلیة اللیبرالیة و االشتراكیة جعفر محمد أنس قاسم

345/624خیانة االمانة و الجرائم الملحقة بھا حافظ مجدي محب

253/107خیار الشرط الفقھ االسالمى ایوب شفیق

345/1137حجیة أحكام المحكمة  الجنائي القناوي محمد أحمد

340/15حجیة المحرارت االلكترونیة في االثبات النوافلة یوسف أحمد

253/136حجیة االقرار في االحكام القضائیة في الشریعة االسالمیة السماكیة مجید حمید

340/873حجیة التوقیع االلكتروني في التشریع المعاصر غرایبة عبد اهللا أحمد عبد اهللا

345/1080حجیة الدلیل االلكتروني  في مجال االثبات الجنائي مصطفى عائشة بن قارة

345/758حجیة الحكم الجنائي الدھبي ادوار غالي

345/14حجیة الشھادة في الثبات الجزائي ربیع عماد محمد

342/494حدود الرقابة القضائیة على التحكیم الداخلي في منازعات العقود االداریة عبد النعیم محمد أحمد

حدود الرقابة القضائیة علي التحكیم الداخلي في منازعات العقود االداریة 
دراسة مقارنة

341/485 عبد النعیم محمد احمد

345/788حرمة الحیاة الخاصة و نظریة التفتیش الشاوي توفیق محمد

345/1045دراجات التقاضي و اجراءاتھا  في المحكمة الجنائیة الدولیة القضاة جھاد

301/40دراسات أمبریقیة لخدمة الفرد في المجتمع المعاصر السنھوري عبد المنعم یوسف

330/68محاسبة التكالیف في مجاالت التخطیط و الرقابة: دراسات متقدمة  جمعة اسماعیل ابراھیم

342/549دراسات معمقة  في القانون العام مدانات نفیس

342/522دراسات معمقة في العرف الدستوري العلوش سعد عبد الجبار

051/50دراسات استراتیجیة مركز البصیرة والبحث و الدراسات 
...االنسا

051/51دراسات اقتصادیة - مركز البحوث و الدراسات االنسانیة 
...ال

345/596دراسات جنائیة معمقة في الفقھ و القانون و القضاء المقارن السعید كامل

375/14دراسات في المنھجیة دلیو فضیل

340/326دراسات في الملكیة العقاریة سعیدوني ناصر الدین

341/260دراسات في النظام القضائى الدولى فؤاد مصطفى أحمد

340/09دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري علي سلیمان علي

341/355دراسات في التحكیم في منازعات العقود الدولیة شرف الدین أحمد

240/13دراسات في التصوف االسالمي شرف محمد جالل

341/110دراسات في القانون الدولي المعاصر سعد اهللا عمر

340.9/21دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة االمارات العربیة المتحدة عبد العال عكاشة محمد

330/18دراسات في القانون اإلقتصادي لعشب محفوظ

345/127.مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي: دراسات في الفقھ الجنائي اإلسالمي  الفیل علي عدنان

250/15دراسات في تاریخ التشریع االسالمي في موریتانیا ولد اباه محمد المختار

340.5/26دراسات في تاریخ الحقوق الجراح شفیق

345/294دراسات في قانون االجراءات الجنائیة الدھبي ادوارد غالي
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345/240دراسات في قانون العقوبات المقارن الدھبي ادوار غالي

341/500دراسات في قانون حقوق االنسان عبد الھادي حیدر أدھم

340/1190دراسات في قوانین المھنة و آدابھا بدران أمیة فارس

301/31دراسات في علم االجتماع الجنائي لطفى طلعت إبراھیم

345/311دراسات في فقھ القانون الجنائي نمور محمد سعید

301/29دراسات و بحوث معاصرة في مجاالت الخدمة االجتماعیة عامر محمد السید

253/90دراسة مقارنة بین الشریعة االسالمیة و القانون الوضعى في المعامالت المالیة فرج الصده عبد المنعم

341/398دراسة مقارنة حول االعالن العالمي لحقوق االنسان باناجة سعید محمد أحمد

301/55دراسة لواقع األحیاء القصدیریة دلیمي عبد الحمید

342/218دراسة االدارة العامة والدو دوایت

330/60دراسة الحاالت في المحاسبة و مالیة المؤسسة عدون ناصر دادي

340/1183دراسة عن الھبة في قانون االسرة الجزائري تقیة محمد بن محمد

341/126دراسة في مصادر حقوق االنسان صدوق عمر

دراسة في السیاسة التشریعیة و القضائیة العمال الجزاء االجرائي  في قانون 
المرافعات المدنیة و التجاریة

345/216 عمر نبیل اسماعیل

342/191دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة  و التشریع الجزائري المعداوي محمدى یوسف

340.5/18دراسة في تطور الحقوق الرومانیة و مؤسساتھا الجراح شفیق

345/928دراسة في علم االجرام والعقاب أبوعامر محمد زكي

345/748دراسةفي علمي االجرام و العقاب صالح نبیھ

345/438جرائم نظم المعلومات فكري ایمن عبد اهللا

345/422جرائم النصب أبو الروس احمد بسیوني

345/92جرائم المخدرات مرعي صعب محمد

345/17جرائم المخدرات الدھبي ادوارد غالي

345/790جرائم المخدرات بین الشریعة و القانون المنشاوي عبد الحمید

345/537جرائم المفلس  في القانون الجزائري و القانون المقارن دالل وردة

345/348جرائم االمتناع عن تنفیذ االحكام و غیرھا من جرائم االمتناع مراد عبد الفتاح

345/743جرائم االنترنت و الحاسب اآللي ووسائل مكافحتھا الجبینھي منیر محمد

345/18جرائم االتالف و اغتصاب الحیازة فودة عبد الحكم

345/799جرائم االداب العامة عابدین محمد أحمد

345/361جرائم االحتیال فودة عبد الحكم

345/594جرائم االختطاف المعمري عبد الوھاب عبد اهللا

345/625جرائم االحداث في ضوء الفقھ و قضاء  قضاء النقض فودة عبد الحكم

 المعدل 1974لسنة -31جرائم االحداث و تشریعات الطفولة في القانون رقم 
1996لسنة -12و القانون رقم 

345/886 الشواربي عبد الحمید

جرائم االجھاض و االعتداء على العرض و الشرف و االعتبارو الحیاء العام و 
اإلخالل باآلداب العامة من الوجھة القانونیة و الفنیة

345/938 أبو الروس أحمد

345/765جرائم االرھاب سعید محمد محمود

345/184)دراسة تحلیلیة: (جرائم االرھاب على المستوى الدولي و المحلي  محي الدین أسامة حسین

345/1139جرائم االعتداء على أمن الدولة الجبوري ابراھیم شاكر
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345/834جرائم االعتداء على المصلحة العامة العطار احمد صبحي

345/798جرائم االعتداء على االموال محمد الغریب محمد

345/988جرائم االعتداء على االموال في قانون العقوبات اللبناني حسني محمود نجیب

345/97جرائم االعتداء على االموال في قانون العقوبات اللبناني حسني محمود نجیب

345/20جرائم االعتداء على االشخاص قشقوش ھدى حامد

345/774جرائم االعتداء على االشخاص و االموال الشاذلي فتوح عبد اهللا

345/172جرائم االعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن متولي محمد رشاد

345/604جرائم االعتداءعلى االشخاص و االموال عبید رؤوف

345/1060جرائم االفالس  االفالس االحتیالي و االفالس التقصیري الكساسبة فھد یوسف

345/562جرائم االھمال المتیت أبو الیزید علي

345/1033جرائم الذم و القدح و التحقیر  المرتكبة عبر الوسائط االلكترونیة سقف الحیط عادل عزام

345/935جرائم البلطجیة الشوا محمد سامي

345/334جرائم التموین و التسعیر الجبري ھرجة مصطفى مجدي

345/557جرائم التزییف و التزویر عبید رؤوف

345/338جرائم التزییف و التزویر و الطعن بالتزویر و اجراءاتھ ھلیل فرج علواني

345/609جرائم التزییف و التقلید و التزویر في قانون العقوبات االلفي محمد عبد الحمید

345/718جرائم التزویر المتعلقة بالزواج العجوز ناھد

345/157جرائم التھریب في الوطن العربي الندوة العلمیة السادسة

345/856جرائم التھریب في الوطن العربي المركز العربي للدراسات االمنیة و 
التدریب

345/133جرائم الحاسوب و أبعادھا الدولیة عبابنة محمود أحمد

345/137جرائم الحاسوب و األنترنت الشوابكة محمد أمین

345/146جرائم الحاسوب و اإلنترنت الحسیناوي علي جبار

345/1126جرائم الحرب نبیھ نسرین عبد الحمید

345/805جرائم الحرب في الفقھ االسالمي  والقانون الدولي البزایعة خالد رمزي

345/567جرائم الجرح والضرب بین الشریعة و القانون النواوي عبد الخالق

345/302جرائم الزنا خلیل أحمد

جرائم الصلح في قانون العقوبات  وفقا الحدث احكام محكمة النقض و 
التعلیمات العامة للنیابات و الصیغ القانونیة

345/468 االلفي محمد عبد الحمید

345/665جرائم السب و القذف و البالغ الكاذب ھرجة مصطفى مجدي

345/194جرائم الصحافة في التشریع الجزائري صقر نبیل

345/409جرائم الشیك في ضوء الفقھ و أحكام النقض حافظ مجدي محب

345/306جرائم الشیك و النصب و خیانة االمانة ھرجة مصطفى مجدي

345/359جرائم السرقات ابو الروس أحمد بسیوني

345/671جرائم السرقات  والنصب و خیانة االمانة و الشیك بدون رصید أبو الروس أحمد

جرائم السرقات و اخفاء االشیاء المسروقةفي القانون الوضعي و الشریعة 
االسالمیة

345/319 المنشاوي عبد الحمید

345/06جرائم السرقات و اغتصاب السندات في ضوء الفقھ و قضاء النقض فودة عبد الحكم

345/322جرائم السرقة خالف فتح اهللا
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تقلید العالمات -االختالس -اساءة االئتمان -اغتصاب العقار -جرائم السرقة 
الفارقة في ضوء االجتھاد

345/295 ضاھر فؤاد

345/558جرائم السرقة في الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي النواوي عبد الخالق

345/794جرائم السرقة في ضوء الفقھ و القضاء ھرجة مصطفى مجدي

345/491جرائم السرقة و اغتصاب السندات و التھدید فودة عبد الحكم

345/1102جرائم الصغار العیسوى عبد الرحمن محمد

345/451جرائم الكمبیوتر و حقوق المؤلف و المصنفات الفنیة  ودور الشرطة و القانون عفیفي عفیفي كامل

345/985جرائم القذف و السب العلني و شرب الخمر بین الشریعة و القانون النواوي عبد الخالق

 93جرائم القذف و السب افشاء االسرار طبقا آلخر تعدیالتھا بالقانونن رقم 
1995لسنة 

345/944 المنشاوي عبد الحمید

345/965جرائم القتل و االصابة الخطأ و التعویض عنھا خلیل عدلي

جرائم القتل و الجرح و الضرب و اعطاء المواد الضارة من الوجھة القانونیة 
و الفنیة

345/920 أبو الروس أحمد

345/301جرائم العائلة و االخالق سلوان جرجس

345/275جرائم العرض حافظ مجدي محب

345/611جرائم العرض في قانون العقوبات فودة عبد الحكم

اثبات - جرائم غش االغذیة - جرائم الغش التجارى : جرائم الغش و التدلیس 
جرائم استیراد - تسبیب االحكام - القیود واالوصاف والعقوبات - الغش 

...االغذیة المغش

345/53 الشواربي عبد الحمید

جرائم غش - جرائم قانون قمع الغش والتدلیس : جرائم الغش والتدلیس 
الغش - الغش التجارى - جرائم استیراد األغذیة المغشوشة والفاسدة - األغذیة 

...الصناعى طبقا

345/64 الشواربي عبد الحمید

345/1128جرائم الفساد ملیكة ھنان

345/1061جرائم الفساد االداري مطر عصام عبد الفتاح

345/252جرائم الفكرو الرأي والنشر  و النشر فرج محسن فؤاد

345/138جرائم اإلتجار الشیخلي عبد القادر

345/108جرائم اإلعتداء على األموال العامة و الخاصة سعد عبد العزیز

345/1079جرائم تكنولوجیا المعلومات  رؤیة جدیدة للتكنولوجیا الحدیثة الطائي جعفر حسن

345/1034جرائم تقنیة  نظم المعلومات االلكترونیة الزعبي جالل محمد

345/1152جرائم تھریب النقد غانم عادل حافظ

345/161جرائم غسل األموال عوض محمد محي الدین

345/1050جرائم غسل االموال سعید محمد محمود

345/781جرائم غسل االموال على شبكة االنترنت عبد اهللا عبد اهللا عبد الكریم

345/411جرائم غسیل االموال الرشدان محمد عبد اهللا

345/767جرائم ھتك العرض خلیل أحمد محمود

Industrialisation et transfert de technologie dant les 
pays en développement : Le cas de l'Algerie

330/12 Oufriha F.Z

345/79جریمة النصب في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

345/1164جریمة النصب في ضوء الفقھ وأحكام القضاء في مائة عام حافظ مجدى محب

345/1114جریمة االبادة الجماعیة في القانون الدولي الرعود قیس محمد
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345/271جریمة االتفاق الجنائي سعد الدین ھشام

345/1056جریمة االحتیال عبر االنترنیت الخن محمد طارق عبد الرؤوف

345/597جریمة االدعاء بتزویر شیك في قانون التجارة الجدید أبو الوفا أبو الوفا محمد

345/976جریمة االرھاب عبد العال محمد عبد اللطیف

345/1090جریمة االرھاب  و سبل مكافحتھا  في التشریعات  الجزائیة المقارنة شھاب ھیثم فالح

345/230جریمة البالغ الكاذب حسن علي عوض

345/630جریمة البالغ الكاذب في ضوء القضاء و الفقھ مصطفى حسني

جریمة البالغ الكاذب و الصیغ القانونیة مع أحدث أحكام محكمة النقض في 
ضوء القضاء و الفقھ

345/509 مصطفى حسني

345/360جریمة التبدید حسن علي عوض

345/725جریمة التزویر في المحررات االلكترونیة السقا ایھاب فوزي

345/821جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي سالمة محمد عبد اهللا أبو بكر

345/37جریمة التھریب الجمركي و قرینة التھریب حمدي كمال

دراسة مقارنة من خالل : جریمة الرشوة و اختالس و ھدر األموال العمومیة 
القھ و اإلجتھاد و النصوص القانونیة

345/90 شالال نزیھ

345/297الدعارة- الفعل الفاضح -ھت العرص -جریمة الزنا  وجرائم االغتصاب  الشواربي عبد الحمید

345/517جریمة الزنا في الشریعتین االسالمیة و المسیحیة و القوانین  الوضعیة خلیل أحمد محمود

345/912جریمة الشھادة  الزور في ضوء الفقھ و القضاء محمد محمد توفیق

345/345جریمة القذف طوالبة علي حسن

345/1121جریمة القذف بین القانون و االعالم بو شلیق كمال

345/602جریمة القتل و االصابة الخطأفي ضوء القضاءو الفقھ مصطفى حسني

345/480جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة العلیمات نایف حامد

345/1059جریمة ابادة الجنس البشري  بین النص و التطبیق جھاد سلمى

345/314جریمة اختطاف الطائرات المدنیة في القانون الدولي و الفقھ االسالمي مضوي اسامة مصطفى

345/1115جریمة استثمار الوظیفة الزعبي مخلد ابراھیم

345/505جریمة اصدار شیك بدون رصید مصطفى حسني

345/677جریمة افشاء االسرار و الحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي بدوي أحمد محمد

345/437جریمة تلویث البیئة الملكاوي ابتسام سعید

345/413جریمة تبییض االموال شافي نادر عبد العزیز

345/21جریمة خیانة االمانة في ضوء الفقھ و القضاء مصطفى حسنى

345/226جریمة شھادة الزور حسن علي عوض

345/1025جریمة غسل االموال مصطفى خالد حامد

345/1041جریمة غسیل االموال عبد حسین محمد

345/693جریمة غسیل االموال الخریشة امجد سعود قطیفان

345/1101درجات التقاضي و اجراءاتھا  في المحكمة الجنائیة الدولیة القضاة جھاد

346.07/506حریة المنافسة التجاریة و ضرورة حمایتھا من الممارسات االحتكاریة بودي حسن محمد

341/300حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولى یاقوت محمود محمد

Inition A La Nouvlle Technique Comptable346.07/422 BENAIBOUCHE Mohand
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341/98حركة عدم االنحیاز في العالقات الدولیة مزراق مختار

Instituions judiciaires340/1303 Vincent Jean

institution specialisee et organisation mondiale : Etude 
des relations de l'oit avec la sdn et l'onu

341/436 trortora manuela

Institutions administaratives342/293 Gohin Olivier

institutions financires346.07/467 barrere alain

INSTITUTIONS INTERNATIONALES341/562 CHARPENTIER JEAN

institutions internationales341/248 kara mostefa

internet aspects juridiques340/1621 bensoussan alain

Intreoduction al étude  du droit  musulman340/1361 Milliot Louis

introduction a l'assurance credit a l'xportation346.07/466 hacen benmansour

introduction a létude du droit musulman341/450 milliot louis

introduction al'assurance credit a l'exportation346.07/407 baba ahmed mustapha

Introduction au droit340/1279 Burlaud Alain

Introduction au droit comparé340/1280 Séroussi Roland

Introduction au droit et éléments de drout civil340/1261 Gillain Joseph

INTRODUCTION AU DROIT MUSULMAN340/1612 SCHACHT JOSEPH

Introduction générale au droit340/1282 Térre François

Introduction historique au droit 13 -20 siecles340/1307 Gaudemet Brigitte Basdevant

341/410دروس المنظمات الدولیة سرحان عبد العزیز

340/168دروس في المدخل  للعلوم القانونیة فضیل نادیة

351/37دروس في االدارة العامة عثمان حسین عثمان محمد

341/125دروس في التنظیم الدولي المعاصر صدوق عمر

345/870الجنسیة : 1دروس في الجنسیة و مركز االجانب ،ج خالد ھشام

340/167دروس في القانون المقارن الوالي محمود ابراھیم

342/384دروس في القانون االداري عوابدي عمار

340.9/101دروس في القانون الدولي الخاص صادق ھشام علي

340.9/133دروس في القانون الدولى الخاص على صادق ھشام صادق

القانون القضائى الخاص الدولى و التحكیم : دروس في القانون الدولي الخاص 
الدولى

340.9/97 على صادق ھشام صادق

342/473دروس في القضاء االداري الطماوي سلیمان محمد

345/635السیاسة الجنائیة و التصدي للجریمة : 2دروس في العلم الجنائي ،ج العوجي مصطفى

340/406دروس في العقود المسماة عقد االیجار أبو السعود رمضان

340/1132دروس في العقود المسماة عقد البیع في القانون المصري و اللبناني أبو السعود رمضان

342/81دراسة مقارنة: دروس في الفقھ الدستوري و النظم السیاسیة  قزو محمد آكلي

342/152دروس في الھیئات المحلیة المقارنة صدوق عمر

340.5/23دروس في تاریخ النظم القانونیة تقیة عبد الفتاح

345/263دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص سلیمان عبد اهللا
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342/435دروس في قانون القضاء االداري عثمان حسین عثمان محمد

345/280دروس في علم االجرام رمضان عمر

345/1132خطأ الطبیب  العمدي و غیر العمدي یوسف أمیر فرج

345/859حسن نیة القذف في حالتي نشر االخبار و النقد عبد العال محمد عبد اللطیف

345/30جزاء االخالل بالعقد شیشر ج ، س

345/382حصانة المحكمین مقارنا بحصانة القضاء خیر عادل محمد

250/20خصائص الشریعة االسالمیة االشقر عمر سلیمان

340/200خصائص و طبیعة عقد ضمان االستثمار العربي خالد ھشام

342/680دستور األثینیین بربارة األب أوغسطینس

342/614دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة وزارة العدل

حسب آخر تعدیل لھ ( دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
)2008نوفمبر

342/08

340/611حضور صاحب الصفة االجرائیة  في الدعوى القضائیة التحیوي محمد السید

341/112حصیلة القانون الدولي للتنمیة محاضرات برنامج السنة الرابعة خروع أحمد

345/523خصخصة  السجون السباعي محمد

341/119خطف الطائرات الناصري ھیثم أحمد

340/623خصوصیات التقاضي خلیل أحمد

342/461خصوصیة االثبات في الخصومة االداریة الشامي عایدة

254/18حكم استئجار األرحام السبحي محمد عبد   ربھ محمد

345/875حق محكمة النقض في التصدي و مدى مالئمتھ دستوریا عتیق السید

340/361حق المؤلف كنعان نواف

340/977حق المؤلف العالقات الخاصة الدولیة الكردي جمال محمود

340/38حق الملكیة عرفة عبد الوھاب

340/1165"1ك"حق الملكیة في ذاتھ في القانون المدني  سوار محمد وحید الدین

345/890حق المتھم في محاكمة عادلة الحدیثي عمر فخري

340/338حق المجني علیھ في تحریك الدعوى العمومیة سعید محمد محمود

340.9/37''دراسة مقارنة ''حق األجانب في التملك في القانون الدولي الخاص  األصبحي مصطفى یاسین محمد حیدر

340/47حق المدعي المدني في اختیار الطریق  الجنائي أو المدني الدھبي ادوار غالي

341/217حق المساواة  في القانون الدولي  المنظمات الدولیة المغربي محمد مصطفى

340/727حق التعویض المدني بین الفقھ االسالمي و القانون المدني النشار محمد فتح اهللا

342/642حق الحصول على المعلومات الراعي أشرف فتحي

345/650حق الخصوصیة في القانون الجنائي عبد الزعبي علي أحمد

345/844حق الدفاع الشرعي بابكر مصعب الھادي

341/103حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة شریط االمین

342/535حق رئیس الدولة في نقض القوانین في القانون الدستوري المقارن بریا دومینیك

341/183حقو االنسان راضي مازن لیلوي

341/523حقوق  الطفل الخزرجي عروبة جبار

340/663حقوق المؤلف من جوتنبرج الى الفونوجراف اآللي الفضائي جوشتاین بول
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340/1108حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید عكاشة محي الدین

340/451حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ادریس فاضلي

340/172حقوق الملكیة  الفكریة  في التشریع الجزائري الوالي محمود ابراھیم

340/1483حقوق الملكیة الصناعیة المعشري سعید بن عبد اهللا

340/1114حقوق الملكیة الفكریة كوك كریتس

340/1166حقوق الملكیة الفكریة و أثرھا االقتصادي عبد الرحمن عبد الرحیم عنتر

345/872حقوق المجني علیھ  في االجراءات الجنائیة

341/502حقوق المرأة بین المواثیق و أصالة الشریعة االسالمیة المشني منال محمود

341/380حقوق المرأة بین االتفاقیات الدولیة و الشریعة االسالمیة و التشریع الوضعي فھمي خالد  مصطفى

341/504حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي االنساني عباسیة العسري

254/56حقوق المراة في الشریعة االسالمیة النجار ابراھیم عبد الھادي أحمد

345/685حقوق المواطن في مواجھة الشرطة و النیابة و القضاء غریب عبد الحمید أحمد

341/547حقوق االنسان الزبیدي علي عبد الرزاق

341/549حقوق االنسان ابراھیم بھاء الدین

341/548حقوق االنسان مسعد محي محمد

341/222حقوق االنسان  و قانون الطفل في التربیة البدنیة و الریاضیة د الشافعي حسن أحمد

341/255حقوق االنسان أنواعھا و طرق حمایتھا في القوانین المحلیة و الدولیة نخبة من أساتذة القانون

341/200حقوق االنسان العامة في االسالم محمد عبید منصور الرفاعي

341/242حقوق االنسان اثناء النزاعات المسلحة حمودة منتصر سعید

341/282حقوق االنسان بین مطرقة االرھاب و سندان الغرب بوادى حسنین المحمدى

341/308حقوق االنسان بین النظم القانونیة الوضعیة و الشریعة االسالمیة فودة عبد الحمید

341/527حقوق االنسان بین السلطة الوطنیة و السلطة الدولیة بومدین محمد قدور

341/377حقوق االنسان في الشریعة االسالمیة قندیل سعید السید

341/376حقوق االنسان في الشریعة االسالمیة بغدادي موالي ملیاني

341/505حقوق االنسان في القانون الدولي و العالقات الدولیة  المحتویات و االلیات عبد العزیز قادري

341/235حقوق االنسان في الفكر العربي دراسات في النصوص الجیوسي سلمى الخضراء

341/240حقوق االنسان و نظم الحكم و السالم عند توماس بین خلیفة فریال حسن

341/70حقوق االنسان و الحریات و االساسیة راضي مازن لیلو

341/305حقوق االنسان و اسباب العنف في المجتمع االسالمى یسرى أحمد

341/206حقوق االنسان و حریاتھ الدباس علي محمد صالح

341/358حقوق االنسان و حریاتھ االساسیة الطعیمات ھاني سلیمان

341/541حقوق االنسان و حریاتھ االساسیة  في القانون الدولي و الشریعة االسالمیة الراوي جابر ابراھیم

341/403حقوق االنسان و حقوق الشعوب سعد اهللا عمر

341/259حقوق االنسان و ضمانات المتھم قبل وبعد المحاكمة بوادى حسنین المحمدى

341/267حقوق االنسان والسیاسة الدولیة فورسایث دافید ب

341/48حقوق االنسان وحقوق الشعوب العالقة و المستجدات القانونیة سعداهللا عمر

341/528حقوق االسیر و التزاماتھ  في القانون الدولي عبد العزیز مصلح حسن أحمد
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341/319حقوق الطفل عبد الكافى اسماعیل عبد الفتاح

340/837حقوق الطفل سلیم عصام انور

341/199حقوق الطفل بین الشریعة االسالمیة و القانون الدولى بوادى حسنین المحمدى

345/803حقوق الطفل و معاملتھ الجنائیة في ضوء االتفاقیات  الدولیة فھمي خالد مصطفى

341/552حقوق اإلنسان كنعان نواف

341/72حقوق اإلنسان وودیویس أنتوني

341/38حقوق اإلنسان بین التشریع و التطبیق الخطیب سعدى محمد

341/229حقوق اإلنسان في الحیاة التربویة الواقع و التطلعات عواد یوسف

341/04حقوق اإلنسان في القانون الدولي العشاوي عبد العزیز

301/66حقوق اإلنسان في القرأن الكریم العیاصرة ولید رفیق محمد

254/07حقوق اإلنسان في ضوء الكتاب و السنة محمد یسري السید

341/555حقوق اإلنسان و معاییرھا الدولیة مصطفى كمال سعدي

341/551حقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة الطعیمات ھاني سلیمان

341/18حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب سعد اهللا عمر

341/281حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولى بوسماحة نصر الدین

342/186دعاوى المجالس و الھیئات و المحاكم التأدیبیة شالال نزیھ نعیم

340/1441دعاوى االستمالك أمام القضاء الخریشا خالد حمادة

االتصاالت السلكیة و الالسلكیة و الماالمات (دعاوى التنصت على الغیر 
الھاتفیة

340/890 شالال نزیھ نعیم

345/126دعاوي التحرش واإلعتداء الجنسي شالال نزیھ نعیم

340/1222دعاوي البیوعات العقاریة شالال نزیھ نعیم

345/874دعاوى التزویر و استعمال المزور شالال نزیھ نعیم

342/210دعاوى التعویض االداریة و صیغھا عبد التواب معوض

340/795دعاوى الخبرة والخبراء شالال نزیھ نعیم

340/799دعاوى الضمان في القانون المدني العمروسي أنور

340/751دعاوى القدح والذم والتحقیر شالال نزیھ نعیم

340/736دعاوى الغبن شالال نزیھ نعیم

340/1179دعاوى ابطال التبلیغات و االنذارات غیر القانونیة شالال نزیھ نعیم

340/956دعاوى اساءة االمانة شالال نزیھ نعیم

340/301دعاوى بیع العقارات مراد عبد الفتاح

345/670دعاوى براءة الذمة فودة عبد الحكم

345/659دعاوى جرائم السرقة شالال نزیھ نعیم

345/286دعاوى جرائم القتل شالال نزیھ نعیم

340/752دعاوى حوادث السیر شالال نزیھ نعیم

340/1001دعوى مخاصمة القضاة بین النظریة و التطبیق بركات علي

340/564دعوى النفقة عزمي ممدوح

340/729دعوى المراباة شالال نزیھ نعیم

342/105دعوى االلغاء أمام القضاء االداري أبو العینین محمد ماھر
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340/251دعوى االخالء محمد السید خلف

340/238دعوى االخالء لعدم وفاءاألجرة  و االستعمال الضار مصطفى فتحي حسن

340/750دعوى االفتراء شالال نزیھ نعیم

340/725دعوى التزویر الفرعیة المدنیة المنجى محمد

دعوى التزویر الفرعیة في المواد الجنائیة من التقریر بالتزویر الى الطعن 
بالنقض

345/613 المنجي محمد

340/643دعوى التعویض المنجى محمد

340/1213دعوى الخبرة قندیل مصطفى المتولي

340/737دعوى الصوریة شالال نزیھ نعیم

340/749دعوى الصوریة كساب مروان

342/275دعوى الغاء القراراالداري خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/1369دعوى العطل و الضرر شالال نزیھ نعیم

340/732دعوى الھبة شالال نزیھ نعیم

340/1370دعوى الوراثة المنجي ابراھیم

340/793دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة دویدار طلعت محمد

346.07/494دعوى بطالن حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة الزعبي محمد

340/403دعوى صحة التعاقد على البیع برھام محمد عطااهللا

دعوى صحة و نفاذ عقد الزواج ذى العنصر االجنبى و المحكمة المختصة 
دولیا بنظرھا

341/311 خالد ھشام

340/1102دعوى قطع النزاع عب الرحمن محمد سعید

342/611دعوى عدم الدستوریة المنجي محمد

342/551دفاعا عن الدیمقراطیة و أحكام الدستور الحموري محمد

340/197دفوع و أحكام في قانون  االثبات في المواد المدنیة ھرجة مصطفى مجدي

342/553حول تعطیل المجلس الدستوري اسماعیل عصام نعمة

دراسة مقارنة بین الشریعة و : دولة المشروعیة بین النظریة و التطبیق 
القانون

342/534 بوزیان علیان

342/502دولة القانون میاي میشال

340/1000دولة القانون سعد جورج

342/581دولة القانون مفاھیم أولیة سعد جورج

محاولة : اإلسالمي بین األسطورة و الواقع - دولة القانون في العالم العربي 
نظریة تحلیلیة لألسس القانونیة و السیاسیة للدولة العربیة اإلسالمیة

342/35 خروع أحمد

341/139دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة سرحان عبد العزیز محمد

دور أحكام التحكیم فى تطویر حلول مشكلة تنازع القوانین  دراسة فى أحكام 
المركز الدولى لتسویة منازعات االستثمار بواشنطن

341/467 جمال الدین صالح الدین

340.9/44في نقل الجنسیة الى ابنائھا''المصریة و العربیة و االجنبیة ''دور األم  علیوة عبد الحمید محمود

341/484دور األم المصریة و العربیة و االجنبیة علیوة عبد الحمید محمود

340/859دور النیابة العامة في انون المرافعات بكیر نجیب

دراسة مقارنة ألحكام : دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص 
التحكیم التجاري الدولي في غالبیة التشریعات العربیة و األجنبیة و اإلتفاقیات 

...و المراكز

341/462 الصانوري مھند أحمد
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000/31دور البحث العلمي في الوقایة من المخدرات

345/530دور التشریع في مكافحة الریمة من منظور أمني یعیش عوض محمد یحي

342/23دور التظلم اإلداري في حل النزاعات اإلداریة في القانون الجزائري بن سنوسي فاطمة

340/223دور الحاكم المدني في االثبات النداوي آدم وھیب

346.07/513دور الدولة في الرقابة  على مشروعات االستثمار الجوھري السید محمد

345/819دور الرضاء في القانون الجنائي الوقاد عمرو ابراھیم

341/536دور القانون الجنائي الدولي في حمایة حقوق االنسان سلطان عبد اهللا علي عبو

341/241دور القانون الدولى في حل مشكالت استغالل الثروة البترولیة رخا طارق عزت

342/241دور القاضي االداري بین المتقاضي و االدارة سكاكني بایة

340/691دور القاضي ازاء الشرط الصریح الفاسخ منصور محمد حسین

346.07/267-دراسة مقارنة - دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي  البطاینة عامر فتحي

342/168دور القضاء االداري و الدستوري  في ارساء مؤسسات المجتمع المدني الوكیل محمد ابراھیم خیري

254/03دراسة فقھیة مقارنة: دور اإلدارة في أحكام الزواج والطالق والوصیة  قادر محمد خضر

344/72دور الوساطة فى تسویة منازعات العمل الجماعیة عبد المحسن عبد الباسط

دور قاضي تطبیق االحكام القضائیة الجزائیة في سیاسیة اعادة التأھیل 
االجتماعي في التشریع الجزائري

345/601 طاشور عبد الحفیظ

345/258دور قاضي تطبیق االحكام القضائیة الجزائریة عبد الحفیظ طاشور

330/32دورة الموازنة العامة و مشكالتھا في الدول النامیة العربي علي

330/56حوكمة الشركات و االزمة المالیة العالمیة حماد طارق عبد العال

je veux réussir mon droit340/1623

Juger les juges340/1346 A.F.H.J

L 'administration en question342/286 Mentri Messaoud

L 'école Européenne340/1322 Varouxakis Sotirios .G

l 'organisation et le fonctionnement de la wilaya342/229 SERIAK LAHCENE

l arbitrage commercial en droit algerien346.07/444 mentalecheta mohamed

L ENTREPRISE PUBLIQUE ALGERIENNE (Socialisme 
et participation

346.07/442 Redjem Necib

L EXECUTION PROVISOIRE340/1602 BAUGAS P

L harmonisation des législations douanières des Etats 
membrs d la communauté Economique Européenne

346.07/405 Rousseau Charles

L organisation et le fonctionnement de la justice en 
algerie

340/1291 Seriak Lahcéne

L Organisation International DU COMMERCE DES 
PRODUITS D BASE

346.07/452 EISEMANN PIERRE MICHEL

L'actualité Juridique Droit admiinistratif054/04

L'administrateur public342/287 Riverin Alphonse

L'administration342/295 Sharkansky Ira

L'administration du 18 siécle a nos jours342/264 Legendre Pierre

L'aide de l' état aux collectivités locales342/344 Benaissa Said
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L'alea dans le droit  des contrats340/1295 Benchabane Hanifa

l'application du droit international humanitaire et des 
droits fondamentaux de l'homme dans les conflits 

armés auxquels prennent part des entités n...

341/570

L'apport du conseil constitutionnel au droit adinistratif342/285 Ould bouboutt ahmed salem

l'arbitrage341/457 guyon yves

L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL EN 
ALGERIE

346.07/413 TERKI NOUR EDDINE

L'arbitrage Commercial International en Algérie346.07/05 Alliouch karboua

l'arbitrage commercial international en algerie341/455 terki nour eddine

L'arbitrage commerial international en algerie340/1308 Terki Nour-Eddine

l'avocat et le reflet de son image340/1315 Danovi Remo

L'égalité souveraine Des etats Et La Soulidarite 
Internationala Pour Le Devloppement

340/1254 Khodri Aissa

L'état du droit340/1301 Miaille Michel

l'état et l'arbitrage341/442 zahi amor

L'evolution du droit de la propriete dans lordre 
internationl

341/429 bekkouche adda

l'exigence et le droit340/1616 mohand issad

L'idée de  nation342/481 Albertini . M

L'independance du juge d 'instruction en droit algerien 
et en droit français

340/1304 Zerouala Chahrazed

l'informatique et le droit fiscal346.07/396 guide alain bensoussan 
mémnto

l'infraction de change en droit algerien346.07/423 bouskia ahcene

La bureautique342/342 Martineau Jean

la C.N.U.C.E.D DROIT INTERNATIONAL ET 
DEVELOPPEMENT

341/430 Georges Merloz

La cassation en matiére civile340/1299 Boré Jacques

LA CNUCED330/100 benamar boualia

la constitution algerienne de 1976 et la droit international341/451 bekhechi mohamed 
abdelwahab

LA CONTREFACON DE BREVET340/1608 PIERRE JEAN

la costitution de la république française342/26 françois luchaire

LA demande de divorce dans la famille algérienne 
contemporaine

340/1347 AbassiI Zohra

LA DETENTION PREALABLE340/1601 SALAH BEY MOHAMED 
CHERIF

La direction scientifique des entreprises346.07/40 TAYLOR Frederick winslow

La distribution Organisation des entreprses346.07/397 Jacques Vigny

La foction publique en  vingt principes342/256 Ayoub Eliane

LA FONCTION PUBLIQUE344/93 LACHAUME JEAN-FRANCOIS
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LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE ET 
EUROPEENNE

346.07/458 BLOCH ROGER

la formation des normes en droit international du 
developpement

341/434 flory maurice

la formation et la cessation de la relation de travail en 
droit positif algérien

344/96 HAFNAOUI NASRI

La hadhana dans ses rapport avec la puissance 
paternelle en droit  algerien

340/1357 Hernane Abderrahmane

La laicité342/304 Durand-Prinborgne Claude

La législation  dans les communautés europénnes342/323 Morand Charles -albert

la loi libanaise sur l'arbitrage etude341/443 el ahdab abdel hamid

la méditerranée occidentale entre régionalisation et 
mondialisation

341.44/82 boukella m

LA NATURE JURIDIQUE DU PAYEMENT343/09 CATALA NICOLE

la notion de laicité dans le droit de l'église catholique et 
de l'état républicain

340/1611 trotabas j.b

La nouvelle constitution et le régime politique de la 
france

342/346 Chtelain Jean

la peche maritime dans les pays du maghreb341.44/51 boushaba abdelmadjid

la personnalité de base150/11 dufrenne mikel

la personnalité morale démythifiée330/98 Gharlaine boughard

la pollution en mediterranee341.44/52 chebli liamine

La pratique du droit criminel345/1000 Attoui mahieddine

LA PROROGATION DES SOCIETES 
COMMERCIALES (ordonnance du 7 janvier 1959

346.07/438 Hémard J

La protection de  marque au maghreb346.07/469 haroun ali

LA PROTECTION PENALE DU SECTEUR 
SOCIALISTE EN DROIT ALGERIEN

345/1158 BENAMARA NOUREDDINE

LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL ET LE 
DROIT INTERNATIONAL

341/567 BOUALEM MALEK

la recherche documentaire en droit375/72 tanguy yann

La responsabilité pénale des cadres et des diigeants 
dans le monde des affaires

340/1323 Paul Antona Jean

LA saisine du  juge administratif342/232 BENBADIS FAWZIA

La saisine du juge d 'instruction340/1343 abed m'hamed

LA STRATéGIE DES AFFAIRES346.07/436 Bengt Karlof

La technique de cassation340/1319 Jobard- Bachellier Marie 
Noélle

la theorie des obligations en droit prive conomique346.07/431 rene savatier

La victime est-elle coupable? : le role de la victime dans 
le meurtre en vue de vol

345/165 Abdel Fattah Ezzat

Le  regime juridique des contrats du secteur public340/1293 Kobtan Mohamed
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Le casier judiciaire en algerie345/1153 Haddad Rachid

LE CHéQUE346.07/403 Hamel Joseph

le code algerien de procedure penale345/34 Lourdjane Ahmed

Le commerce international a la portée de tous346.07/39 Lasary

Le comportement parlementaire342/326 Cherot Jean-Yves

Le conseil constitutionnel,T2 : jurisprudence342/316 Luchaire François

Le contrat Moral340/1262 Darmaisin Stéphane

LE CONTROLE DE LA DIRECTION DES SOCIéTéS 
ANONYMES DANS LES PAYS DU MARCHé COMMUN

346.07/440 DJIAN Yves

Le crime contre l humannité345/1004 Aroneanu Eugene

le dossier secret des accords d'evian341/439 long olivier

Le driot administratif du domaine public et de la voirie342/266 Allard R

Le droi parlementaire algérien : lois et réglements342/14 boudehane moussa

Le droit  du contrat d ' assurance terestre340/1296 Rochex André Favre

le droit al'existence341/454 hachouf salim

le droit algerien de la famille340/1348 Bznmelha GHaoutiI

Le Droit Civil Algérien340/1257 Lourdjane ahmed

Le droit d'auteur et les bibliothèques340/1574 Yves Alix

le droit de la concurrence des communautés 
européennes

346.07/516 gide loyrette- nouel

le droit de la propriete industrielle346.07/459 roubier paul

LE DROIT DES INSTALLATIONS CLASSEES pour la 
protection de l environnement

346.07/435 GOUSSET Pierre

Le droit des réserves fonciéres340/1312 Benakezouh chabane

LE DROIT DU LIVRE340/1538 PIERRAT EMMANUEL

le droit du travail n pratique344/65 delamotte yves

le droit international341/435 jean dupuy rené

le droit musulman340/1606 BLANC FRANCOIS-PAUL

Le droit patrimonial  algerienn de la famille340/1355 Benmelha Ghaouti

le groupement d'interet economique346.07/446 yvs guyon

Le Juge d instruction340/1255 Chanbon Pierre

le mnagment public346.07/445 poncelet maurice

le mouvement afro- asiatique341/576 boutros boutros-ghali

le multimédia et le droit340/1622 bensoussan alain

Le nouveau droit penal : T1345/417 Despotes Frèsdèric

Le petit Larousse illustré000/07

Le phénoméne bureaucratique342/322 Crozier Michel

LE REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES 
PORTS MARITIMES

341.44/81 WALINE MARCEL
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le régime de retraites des cadres et la jurisprudence344/98 jacques doublet

le rgime et le statut juridique des cadres dirigeants344/70 amokrane abdelaziz

LE S.G.T et lets administrations publiques342/230 BrahimI Mohamed

LE SIDA ET SES INCIDENCES EN DROIT PENAL 
ALGERIEN ET EN DROIT PENAL INTERNATIONAL

345/1161 MAHDJOUB AZEDDINE

LE SYSTEME JURIDIQUE DE LA SOCIETE DES 
NATIONS

341/571 BARANDON PAUL

LE TRAVAIL EN AGRICULTURE344/97 MENASSEYRE R

Le tribunal criminel345/998 Attoui Mahieddine

Leçons de droit civil340/1351 Mazeaud Henri

les 1000 questions a  l'avocat340/1442 fell martine

LES ARRETS-TENDANCES DE L INTERNET340/1605 BENSOUSSAN ALAIN

Les assurances en algérie340/1294 Tafiani Boualem

les contrats340/1275 Boon j .a

LES CONTRATS INTERNATIONAUX DE 
COOPERATION INDUSTRIELLE ET LE NOUVEL 

ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL

346.07/537 d'herbes jean

LES COURTIERS DE COMMERCE ASSERMENTES346.07/437 EMO Pierre

Les délais de procédure et administratifs342/233 BOUABDALLAH LARBI

les delimitations interntionales de la mer et la question 
des fonds marins

341.44/53 semmar saad eddine

Les enjeux de la rationalité , le défi de la science et de 
la technologie aux cultures

000/10 LADRIERE Jean

Les grand arréts de la jurisprudence adinistrative342/288 Long M

les grands arrets de droit du travail344/68 pélissier jean

les grands arréts de la jurisprudence civile340/1342 Capitant Henri

LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE 
COMMERCIALE

346.07/451 HOUIN ROGER

les grands arrets du droit de l'urbanisme341/452 cassin r

Les grands arréts du droit pénal général345/996 Pradel J.

Les institutions de l algérie durant la période coloniale 
1830-1962

342/466 Collot Claude

Les libertés publiques342/318 Rivero Jean

Les marchés de l opérateur public ou la réforme du 
droit des marchés publics

346.07/441 KOBTAN Mohamed

Les méthodes du juge administratif342/626 Gaudemet Yves

les moyens juridiques de la participation dans 
léntreprise en france et aux etats - unis

344/64 maugey christion

les obligations340/1331 Terki Nour-Eddine

LES ORGANES DU CORPS HUMAIN DANS LE 
COMMERCE JURIDIQUE

346.07/421 ABDULDAYEM Ahmad

les organistions internationales341/249 kherad r
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les pensions alimentaires a travers les frontiéres a 
travers les frontiéres

340.9/120 groffier ethel

Les problemes juridiques posés par l 'opération d 
'escompte

340/1528 Rives-lange jean -louis

Les questions prejudicielles devant les juriditions 
répressives

340/1320 Zeroual Abdelhamid

Les régles de la profession d'avocat340/1314 Hamelin Jacques

Les Sociétés Aménagement Statutaires et conventions 
entre associés

346.07/420 Guyon Yves

les societes d'investissement n droit francais et 
compare

346.07/534 jean patrice senn

Les statuts gouvernementaux ou régles de droit public 
et administratif

342/341 Mawridi Abou l 'hasen ali

Les Successions En Droit Algerien340/1252 Ghaouati Benmelha

Les suorces constutitionnelles du droit administratif342/289 Stirn Bernard

Les systémes  consitituonnells en afrique noire342/345 Lavroff Dmitri

les zones d'influence et le droit international  public341/438 chaumont c

lexique bilingue de la bureautique000/39 MERLE JEAN-PIERRE

Lexique de termes juridiques340/1287 dalloz

lexique des sciences sociales000/27 grawitz madeleine

Lexique des siences sociales340/1326 dalloz

Lexique des termes juridiques340/1286 dalloz

Lexique du secrétariat bilingue340/1305 foucher

Lexique fraçais-arab de l'assurance340/1309 Benmansour hacéne

Linguistique juridique340/1360 Cornu Gérard

Lois et traités sur le droit  d auteur340/1288 organisation des nations 
unies pour l...

lois et traités sur le droit d'auteur340/1613

MANAGERS، POURQUOI FAIRE COMPLIQUE  
QUAND ON PEUT FAIRE SIMPLE

301/67 MULLER JEAN-LOUIS

Manuel de droit public340/1345 Burdeau Georges

manuel de la propriété littéraire et artistique340/1614 alain le tarnec

mecanismes juridiques des rlations commerciales 
internationales de lalgerie

346.07/414 bencheneb ali

MEMENTO DE DROIT COMMERCIAL ALGERIEN346.07/419 DELBRU Régis

Mémento sur  le ecret professionnel notarial340/1302 Rouzet Gilles

رؤیة جدیدة حول دور النیابة العامة في مسائل المرافعات المدنیة و االحوال 
الشخصیة

340/946 یونس محمود مصطفى

340/599رد و مخاصمة الھیئات القضائیة حسن علي عوض

346.07/122رجل األعمال و القانون دراسة في القانون المقارن مغبغب نعیم

340/365رسالة االثبات نشأت أحمد
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344/62رسالة في سوسیولوجیا العمل فریدمان جورج

345/848رضا المریض عن االعمال الطبیة و الجراحیة عبد الكریم مأمون

340/25رضاء المضرور بالضرر و أثره على الحق في التعویض محمد جعفر رضا

non alignement et noivel ordre mondial341/448 berg eugéne

notion de représentation en droit international public341/432 riad daoudi

nouveau guide des exercices pratiques340/1607 mazeaud henri

Nouveau Manuel de Depouillement et d exploitation De 
L etat Civil Ancien

340/1253 Fleury Michel

342/402ركن الخطأ في المنازعات االداریة خلیفة عبد العزیز

342/661رقابة القضاء الدستوري  على دستوریة القانون عبد الوھاب محمد رفعت

342/612رقابة دستوریة القوانین سالمان عبد العزیزمحمد

345/1138رقابة سلطة التحقیق  على أعمال  الضبطیة القضائیة صامت جوھر قوادري

345/825رفع المسؤولیة الجنائیة  في اسباب االباحة الكبیسي سامي جمیل

340/69رفع الدعوى بالطریق االستثنائي أحمد قطب عباس

257/23روح العدالة العشماوي محمد سعید

330/89صنادیق االستثمار بین االقتصاد االسالمي و االقتصاد الوضعي مبروك نزیھ عبد المقصود

375/59صناعة المناھج و تطویرھا في ضوء النماذج بن حسین فرج عبد اللطیف

346.07/61سندات المقارضة و أحكامھا في الفقھ اإلسالمي جبر اسماعیل عمر مصطفى

5340/1233سلسلة  أبحاث قانونیة مقارنة،ج ناصیف الیاس

342/352سلسلة التمیز االداري اعداد و كتابة التقاریر عامر سعید یاسین

254/42سلسلة بحوث اجتماعیة كحالھ عمر رضا

341/332سلطان ارادة الدول في ابرام المعاھدات الدولیة بین االطالق و التقیید الدقاق محمد السعید

340/1004سلطات المالك على الشیوع في استعمال المال الشائع و استغاللھ سلیم ایمن سعد عبد المجید

345/1135سلطات النیابة  العامة  في مرحلة  التحقیق اشرف عبد الحمید

341/415سلطات االمن و الحصانات و االمتیاز الدبلوماسیة المالح نادى

345/1010سلطات التحقیق و االتھام في القانون الجنائي عبدالحمید أشرف رمضان

346.07/151-دراسة مقارنة - سلطات و مسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة  لقمان وحي فاروق

345/589سلطة النیابة العامة  في حفظ االوراق و االمر باالوجھ القامة الدعوى الجنائیة حجازي عبد الفتاح بیومي

340/984سلطة المحكم في اصدار االحكام الوقتیة و االوامر أحمد سید احمد محمود

340/525سلطة الخصوم  و المحكمة في اختصام الغیر ھندي أحمد

340/711سلطة القاضي التقدیریة عمر نبیل اسماعیل

345/214سلطة القاضي الجنائي في تقدیر االدلة محمد فاضل

340/1153سلطة القاضي في توجیھ سیر اجراءات  الخصومة المدنیة الطعاني محمد علي خلیل

340/997سلطة قاضي العجلة باتخاذ تدابیر تحقیقیة احتیاطیة رعد نبیل الفاصل

بحث تحلیلي مقارن في : سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني 
سلطة و مسؤولسة رئیس الدولة و مدى التوازن بینھا في النظام البرلماني 

...التقلیدي و ا

342/617 عبد اهللا عبد الغني بسیوني

346.07/34عوامل التأثیر النفسیة: سلوك المستھلك  بن عیسى عنابي

Obligations et responsabilité de l'avocat340/1284 Kobtan mohamed
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051/22طاقات جدیدة

345/357شائبة الخطأ في الحكم الجنائي أبو عامر محمد زكي

شائبة عدم دستوریة و مشروعیة قراري اعالن و مد حالة الطوارئ و االوامر 
العسكریة

342/601 الشواربي عبد الحمید

345/959صائد المخدرات عباس محمد

346.07/486ضمان االستحقاق في البیوع سلیم ھشام طھ محمود

340/1479ضمان ضررالموت و أحكامھ شھاب ھیثم فالح

340/93ضمان عیوب المبیع الخفیة دیاب أسعد

ضمانات المتھم أثناء مرحلة التحقیق اإلبتدائي في الشریعة اإلسالمیة و 
)دراسة مقارنة(التشریع الجنائي الجزائري 

345/27 عمارة عبد الحمید

3340/1619ضمانات المتھم أثناء التحقیق ،ج محدة محمد

345/1068ضمانات المتھم العسكري في مرحلة المحاكمة الزبیدي محمد عباس

345/40ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الجنائي الشواربي عبد الحمید

345/741خالل مرحلة التحقیق االبتدائي : 1ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة ،ج خوین حسن بشیت

342/405ضمانات المشاریع االنشائیة العامة جابر عبد الرؤوف

345/750ضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة االستدالل بریك ادریس عبد الجواد

345/279ضمانات المشتبھ فیھ و حقوق الدفاع  من العھد البربري حتى االستقالل محدة محمد

346.07/525ضمانات االستثمار في الدول العربیة عبد اهللا عبد اهللا عبد الكریم

341/230ضمانات االستثمارات االجنبیة في القانون الدولى محمد صدقة عمر ھاشم

342/387ضمانات التأدیب في التحقیق االداري و المحاكمة التأدیبیة خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/237ضمانات التقاضي الفزایري أمال

340/872ضمانات التقاضي  في الشریعة االسالمیة و القانون الجبوري حامد ابراھیم عبد الكریم

340/290ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري و االستدالل في القانون المقارن عیاد الحلبي محمد علي السالم

340/1143ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشریعة االسالمیة بودى حسن محمد

340/1072ضمانات استقالل القضاء الجبلي نجیب أحمد

341/386ضمانات اقرار السالم بوكركب عبد المجید

341/335ضمانات حقوق االنسان و حمایاتھا وفقا للقانون الدولي و التشریع الوطني ناصر الدین نبیل عبد الرحمن

340/1101ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة شیتور جلول

340/622سبب الطلب القضائي أمام محكمة االستئناف عمر نبیل اسماعیل

340/798طبیعة الغرر المبطل للمعاوضات سلیم عصام أنور

340/299ضرورة اعادة النظر في القانون المدني الجزائري علي سلیمان علي

375/71سبع محاضرات حول األسس العلمیة لكتابة البحث العلمي رضوان عبد القادر محمود

250/01ضوابط المصلحة في الشریعة االسالمیة البوطي محمد سعید رمضان

345/939ضوابط االثبات الجنائي الفقي عمرو عیسى

345/72ضوابط السلطة الشرطیة الشھاوي قدري عبد الفتاح

345/1065ضوابط القواعد الجنائیة عصام حسین

253/62ضوابط العقد في الفقھ االسالمى التركماني عدنان خالد

342/403ضوابط العقوبة االداریة العامة خلیفة عبد العزیز
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345/1120ضوابط استئصال االعضاء البشریة من الجثث االدمیة الفجال عادل عبد الحمید

345/989ضوابط تسبیب األحكام الجنائیة الفقي عمرو عیسى

345/545ضوابط تسبیب االحكام الجنائیة و أوامر التصرف في التحقیق عبید رؤف

345/436سد الذرائع في جرائم القتل الدراوشة ماجد سالم

351/04سیاسات االعمال االدارة االستراتیجیة أبوقحف عبد السالم

346.07/356سیاسة التخاصیة الزعاریر محمود مصطفى

340/947سحب احكام محكمة النقض لطفي محمد حسام محمود

341/102شخصیة الجزائر الدولیة وھیئتھا العالمیة نایت بلقاسم مولود قاسم

345/828شخصیة ضابط الشرطة بین الواقع و المأمول عطیة طارق ابراھیم

345/729شیك الضمان و الودیعة و االئتمان بین النظریة و التطبیق الشریف حامد

345/881سیكولوجیا  االرھاب و جرائم العنف اسماعیل عزت سید

345/619سیكولوجیة الجنوح عیسوي عبد الرحمن

150/09سیكولوجیة القھر األسرى موسى رشاد على عبد العزیز

345/966سیكولوجیة اإلدمان عبد السالم فاروق سید

االنذارات القضائیة، الدعاوى المتعلقة بقانون : صیغ  الدعاوي القضائیة 
المرافعات، الدعاوى المتعلقة باالثبات، الدعاوى المتعلقة بالقانون المدنى، 

...الدعاوى

340/913 ابراھیم ھالل یوسف

340/1367صیغ االحوال الشخصیة ابراھیم ھالل یوسف

342/103صیغ االوراق القضائیة للدعاوى المستعجلة و التنفیذ القضائي  واالداري ابراھیم ھالل یوسف

342/278صیغ الدعاوى االداریة في ضوء القضاء و الفقھ الطباخ شریف

342/107صیغ طعون ومذكرات  النقض و االداریة و الدستوریة العلیا حسن علي عوض

340/350شرح الئحة المأذونین الموثقین المنتدبین العمروسي أنور

344/78شرح نظام العالمین فى القطاع العام كمال رستم لطفى

346.07/283شرح أحكام المنازعات التجاریة عبدج القادر عزت

340/1082شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة العبودي عباس

340/1224شرح أحكام قانون المالكین و المستأرین في ضوء قضاء محكمة التمییز العبیدي علي ھادي

340/81شرح أحكام قانون االثبات المدني العبودي عباس

340/879شرح أحكام قانون التنفیذ العبودي عباس

340/1064شرح أحكام قانون البینات العبودي عباس

340/303شرح أحكام قانون البینات الجدید العبودي عباس

346.07/111في ضوء الفقھ و القضاء- شرح أحكام عقد المقاولة  شنب محمد لبیب

340/110شرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة غیر المنقولة یكن زھدي

340/648مصادر االلتزام : 1شرح النظریة العامة لاللتزام ،ك عبد اهللا فتحي عبد الرحیم

340/472شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري قدادة أحمد حسن

340/1525شرح المجلة باز سلیم رستم

شرح االجراءات التأدیبیة  في الوظیفة العامة و المھن الحرة النقابیة و العمل 
الخاص

342/274 یاقوت محمد ماجد

340/898قانون المالكین و المستأجرین في ضوء قضاء محكمة التمییز: شرح االحكام  العبیدي علي ھادي

345/541شرح االحكام العامة في قانون العقوبات السعید كامل
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 : 1شرح االحكام العامة في قانون العقوبات االردني و القانون المقارن ، ج
االحكام العامة للجریمة و االشتراك الجرمي

345/312 السعید كامل

346.07/222شرح االفالس من الناحیتین التجاریة و الجنائیة مراد عبد الفتاح

346.07/313شرح التشریعات الصناعیة و التجاریة زین الدین صالح

340/979شرح القانون المدني سوار محمد محي الدین

340/1049شرح القانون المدني السرحان عدنان ابراھیم

340/1481شرح القانون المدني  التأمینات الشخصیة و العینیة السعدي محمد صبري

340/877شرح القانون المدني  الحقوق العینیة التبعیة سوار محمد وحید الدین

340/1535شرح القانون المدني  العقود المسماة السرحان عدنان ابراھیم

340/127الكفالة- الوكالة -شرح القانون المدني  العقود المسماة المقاولة  سرحان عدنان ابراھیم

340/385شرح القانون المدني  العود المسماة في القانون المدني  البیع و االیجار النداوي آدم وھیب

340/897مصادر الحقوق الشخصیة: شرح القانون المدني  السرحان عدنان ابراھیم

340/900الحقوق العینیة االصلیة: شرح القانون المدني  باشا محمد كامل مرسى

340/498شرح القانون المدني الجزائري السعدي محمد صبري

340/248التأمینات الشخصیة و العینیة: شرح القانون المدني الجزائري  السعدي محمد صبري

03344/85أحكام االمر الرئاسي : شرح القانون االساسي العام  للوظیفة العمومیة  عاشور دمان ذبیح

346.07/225شرح القانون التجاري القضاة فیاض ملفي

346.07/522شرح القانون التجاري الطراونة بسام حمد

346.07/339شرح القانون التجاري العكیلي عزیز

346.07/380شرح القانون التجاري فوزي محمد سامي

األعمال -مصادر القانون التجاري ) الجزء األول(شرح القانون التجاري 
.العقود التجاریة -المتجر -التاجر-التجاریة 

346.07/331 سامي فوزي محمد

346.07/163األوراق التجاریة: شرح القانون التجاري  فوزي محمد سامي

346.07/266األوراق التجاریة- شرح القانون التجاري األردني  القضاة فیاض ملفي

346.07/521شرح القانون التجاري الجزائري عمار عمورة

في الشركات التجاریة وفقا لقانون الشركات  : 4شرح القانون التجاري ج
1997 لسنة 22الجدید رقم 

346.07/322 العكیلي عزیز

346.07/341شرح القانون التجاري في الشركات التجاریة األحكام العامة للشركات سامي فوزي محمد

345/1100شرح القانون الجنائي قري غنیة

344/58شرح القانون العمل یحیى عبد الودود

342/48شرح القانون اإلداري فریجة حسین

240/06شرح العقیدة الطحاویة االلباني محمد ناصر الدین

/240شرح العقیدة الطحاویة الشاویش زھیر

340/391شرح العقود المدنیة الشرقاوى جمیل

340/282شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة أبو السعود رمضان

شرح اإلفالس التجاري في قانون التجارة الجدید معلقا علیھ بأحكام محكمة 
النقض

346.07/210 خلیل أحمد محمد

شرح اإلفالس التجاري في قانون التجارة الجدید معلقا علیھ بأحكام محكمة 
النقض

346.07/292 خلیل أحمد محمود
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340/982شرح احكام قانون البینات الجدید العبودي عباس

345/954شرح تشریعات المخدرات مراد عبد الفتاح

1998345/568 لسنة 174شرح تعدیالت قانون االجراءات الجنائیة بالقانون رقم  الدھبي ادوارد غالي

340/707شرح دعوى اثبات الحالة كامل رمضان جمال

346.07/177شرح ضریبة المبیعات مراد عبد الفتاح

340/953شرح قانون  التمویل العقاري و الئحتھ التنفیذیة علم الدین محي الدین اسماعیل

345/130شرح قانون منع الجرائم البصول عمر محمد

340/1197شرح قانون محكمة االسرة سویلم محمد علي

345/143شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة السعید كامل

345/561شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني عبد الستار فوزیة

الدعوى -دعوى الحق العام  : 1شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،ك 
المدنیة

345/808 القھوجي علي عبد القادر

340/536شرح قانون المحاماة عبد التواب معوض

340/145شرح قانون الموجبات و العقود یكن زھدي

340/22شرح قانون االجراءات المدنیةالجزائري بارش سلیمان

الضبطیة القضائیة، النیابة العامة، : شرح قانون االجراءات الجزائیة 
التحقیق، غرفة االتھام

345/1113 ھشام فریجة محمد

345/200شرح قانون االجراءات الجزائیة الجزائري نجم محمد صبحي

345/234شرح قانون االجراءات الجزائیة الجزائري بارش سلیمان

1429345/992 لسنة 1شرح قانون االجراءاتالجنائیة للشعب المسلح رقم  الباشا فائزة یونس

1345/1018شرح قانون االحوال الجنائیة للشعب المسلح رقم الباشا فائزة یونس

340/1168شرح قانون االحوال الشخصیة التكروري عثمان

340/1240شرح قانون االحوال الشخصیة السوري الصابوني عبد الرحمان

340/371شرح قانون االسرة الجزائري المعدل الرشید بن شویخ

 و 1990 لسنة 8شرح قانون التجارة البحریة الجدید الصادر بالقانون رقم 
التشریعات و المعاھدات المكملة لھ

341.44/32 ابراھیم مدحت حافظ

341/328شرح قانون البیئة من المنظور النفسي و التربوي العیسوى عبد الرحمن محمد

345/185شرح قانون الجزاء العماني القسم الخاص الجرائم الواقعة على االفراد عبید مزھر جعفر

345/610شرح قانون الكسب غیر المشروع نوفل محمد كامل ابراھیم

344/82شرح قانون العمل الداودي غالب  علي

344/29شرح قانون العمل الجدید أبو شنب أحمد عبد الكریم

344/48شرح قانون العمل الجزائري القریشي جالل مصطفى

344/41شرح قانون العمل الجزائري أخنوخ ابراھیم زكي

344/21شرح قانون العمل وفقا الحداث التعدیالت أبو شنب احمد عبد الكریم

345/287شرح قانون العقوبات القھوجي علي عبدالقادر

345/123شرح قانون العقوبات صبي الحدیثي فخري عبد الرزاق

345/196شرح قانون العقوبات  الجرائم الواقعة على االنسان السعید كامل

345/124شرح قانون العقوبات  الجزائري سلیمان عبد اهللا

345/1107شرح قانون العقوبات  القسم الخاص السعید كامل
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345/272شرح قانون العقوبات  القسم العام القھوجي علي عبد القادر

345/519شرح قانون العقوبات  القسم العام المجالي نظام توفیق

345/931"القسم الخاص "شرح قانون العقوبات  القھوجي علي عبد القادر

345/204القسم الخاص-شرح قانون العقوبات  نمور محمد سعید

345/209-القسم العام -شرح قانون العقوبات  الحلبي محمد علي سالم

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة دراسة تحلیلیة : شرح قانون العقوبات 
مقارنة

345/201 السعید كامل

345/140الجرائم الواقعة على األموال: شرح قانون العقوبات  السعید كامل

345/203الجرائم الواقعة على االموال: شرح قانون العقوبات  السعید كامل

الجرائم الواقعة على االخالق و اآلداب العامة و االسرة : شرح قانون العقوبات 
دراسة تحلیلیة مقارنة: 

345/889 السعید كامل

345/145الجرائم الواقعة على اإلنسان: شرح قانون العقوبات  السعید كامل

345/84القسم الخاص: شرح قانون العقوبات  عبد الرزاق صلبي الحدیث فخري

345/782الجرائم الواقعة على االموال: القسم الخاص : شرح قانون العقوبات  الحدیثي فخري  عبد الرزاق

345/710القسم العام: شرح قانون العقوبات  الحدیثي فخري عبد الرزاق

1345/810شرح قانون العقوبات اللبناني،مج  حسني محمود نجیب

345/983شرح قانون العقوبات الجنائیة حسني محمود نجیب

345/262شرح قانون العقوبات الجزائري سلیمان بارش

345/658شرح قانون العقوبات الجزائري فریجة حسین

345/643شرح قانون العقوبات الجزائري فرج رضا

345/35شرح قانون العقوبات الجزائري سلیمان عبد اهللا

شرح قانون العقوبات الجزائري  في الجرائم ضد االشخاص و االخالق و 
االموال و أمن الدولة

345/169 منصور اسحاق ابراھیم

345/571*القسم الخاص *شرح قانون العقوبات الجزائري  نجم محمد صبحي

جرائم - جرائم اإلعتداء على األشخاص : شرح قانون العقوبات الجزائري 
اإلعتداء على األموال

345/118 فریجة حسین

345/637شرعیة التجریم : 1شرح قانون العقوبات الجزائري ،ج بارش سلیمان

345/824الجزاء الجنائي : 2شرح قانون العقوبات الجزائري ،ج سلیمان عبد اهللا

345/786شرح قانون العقوبات القسم الخاص الحدیثي فخري عبد الرزاق

345/763شرح قانون العقوبات القسم العام الشاذلي فتوح عبد اهللا

345/1044شرح قانون العقوبات العسكري المجالي سمیح عبد القادر

345/304اصدار شیك بدون رصید-التبدید -شرح قانون العقوبات في جرائم النصب  الشواربي عبد الحمید

345/153شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري بارش سلیمان

345/111التحري و التحقیق: شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري  أوھایبیھ عبد اهللا

345/104شرح قانون اإلجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي مع آخر التعدیالت العیش فضیل

253/18شرح قانون الوصیة أبو زھرة محمد

التنظیم القضائي و االختصاص  : 1شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة، ج
و القضاء المستعجل

340/870 االخرس نشأت عبد الرحمن

345/1103شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة نظریتا االحكام و طرق الطعن فیھا السعید كامل
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341/336شرح قوانین البیئة مراد عبد الفتاح

مدعما باجتھاد مجلس ( شرح وجیز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلداریة 
مرفقا باجتھاد مجلس الدولة في الجزائر و فرنسا ) الدولة في الجزائر و فرنسا 

...مرفقا( 

342/33 طاھري حسین

340/14شرح وجیز لقانون االجراءات المدنیة طاھري حسین

340.5/33شریعة حمورابي العبودي عباس

340.5/30شریعة حمورابي و أصل التشریع في الشرق القدیم

340/51شرط االحتفاظ بالملكیة منصور محمد حسین

340/1450شرط االعفاء من المسؤولیة العقدیة خوالده أحمد مفلح

346.07/531شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان االستثمار خالد ھشام

342/563شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري عبد النعیم محمد أحمد

346.07/59شركات األموال في القانون الجزائري فضیل نادیة

 3شركات األموال و العقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید رقم 
1998لسنة 

346.07/280 فوده عبد الحكم

253/93طرق االثبات في القضاء االسالمي أبوصفیة فخري

150/03آضطرابات العوامل المعرفیة و األدائیة للغة: طرق االتصال  ...المجلة العلمیة للجمعیة الجزائریة لألر

340/45طرق االحتیاط و التنفیذ جبران یوسف نجم

340/136طرق االحتیاط و التنفیذ معاملة توزیع االصول جبران یوسف نجم

340/1060طرق التنفیذ عبد القادر العربي الشحط

340/454طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة عبد الرحمان بربارة

340/501طرق التنفیذ القضائي دویدار طلعت محمد

340/08طرق التنفید في قانون االجراءات المدنیة الجزائریة حسنین محمد

375/47طرق البحث العلمي  أسس و تطبیقات السماك محمد أزھر سعید

345/1109طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریة جبار صالح الدین

340/594طرق الطعن في االحكام المدنیة و الجنائیة الشواربي عبد الحمید

342/104طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة اداریا و قضائیا البنداري المنشار عبد الوھاب

342/644طرق خصخصة المرافق العامة القطب مروان محي الدین

254/32شروط  عقد الزواج في الشریعة االسالمیة علي كوثر كامل

340/1387شروط ممارسة الدعوى المدنیة امام المحاكم الجزائیة سعد عبد العزیز

342/458شروط قبول الدعوى في منازعات القانون االداري الجرف طعیمة

342/243شروط قبول الطعن بالغاء القرار االداري خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

340/86شروط قیام مسؤولیة الناقل الجوي و االسباب القانونیة لدرئھا التلیلي عبد الستار

346.07/492شطب العالمة التجاریة  في ضوء اجتھاد محكمة العدل الدزلیة عساف شذى أحمد

253/65زكاة النقود الورقیة المعاصرة الخالدي محمود

345/876سقوط الحق في العقاب  بین الفقھ االسالمي و التشریع الوضعي النبراوى نبیل عبد الصبور

340/234سقوط الحق في اتخاذ االجراء عمر نبیل اسماعیل

340/1231سقوط الدعوى المدنیة و انقضائھا بمظي المدة الدلیمي اجیاد ثامر نایف

340/1040سقوط و تصاعد و انقال و تحول المراكز االجرائیة في قانون المرافعات عمر نبیل اسماعیل

340/76شھادة أھل الخبرة و أحكامھا lمحمود حتمل أیمن محمد علي
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345/223شھادة الشھود في المجالین المدني و الجنائي ھرجة مصطفى مجدي

345/351شھادة الشھود في المواد الجنائیة محمود محمد أحمد

340/759صور انقضاء االلتزام في القانون المدني العمروسي أنور

340/474صور فك الرابطة الزوجیة  على ضوء القانون و القضاء  في الجزائر ذیابي بادیس

341/265سوسیو لوجیا العالقات الدولیة میرل مارسیل

330/74سوق العمل و النقابات العمالیة في اقتصاد السوق الحرة الموسوي ضیاء مجید

Pénologie345/1001 Bouloc Bernard

Plus d 'un demi siécle de pratique judiciaire340/1332 Bensettiti Ahmed

POLITICS054/05 Eurospan group

Pratique du Crédit Documentaire346.07/434 Boudinot André

précis de droit fiscal346.07/461 pecoup j

précis de droit médical340/1600 HAKEM R

Precis de securite sociale340/1292 Hannouz Mourad

Problèmes de base de  l 'arbitrage en droit comparè et 
en droit internationale : T1

345/205 Kassis antoine

problémes de base de l arbitrage,T1arbitrage 
juridictionnel et arbitrage contractue: 

340/1274 kassis antoine

problemes de base de l'arbitrage341/449 kassis antoine

problémes de l'organisation monétaire internationale341/573 PIERRE M

Procédure civile340/1298 Vincent Jean

Procédure Civile340/1259 Couchez Gérard

Procédure civile340/1321 Larguier Jean

Procédures Civiles déxecution340/1258 Perrot Roger

propriété littéraire et artistique340/1615 colombet claude

Propriété Littéraire et artistique  et droit voisins340/1318 Colombet Claude

Protection des  dessins et des moddéles340/1358 Greffe Pierre

QUELQUES ASPECTS DE LA RESPONSABILITE 
PENALE EN DROIT ROMAIN CLASSIQUE

345/1160 IMBERT JEAN

quelques unes des notes prises au cours de sa 
carriére quelques faits significatifs la marquant

341/456 bensettiti ahmes

quintessence des partages successoraux253/104 cheikh mohammed

Recueil  de textes legislatifs1971-1980342/348 ministere de l enseignement 
te  de la...

Recueil d 'arrets jurisprudence administrative342/231 BOUCHAHDA H

Redressement et  liquidation judiciaires340/1334 Martin Jean -françois

réflexions sur la constitution algérienne342/691 KHALFA MAMERI

Rentes viagéres340/1359 Sicard Jean

Reprtoire generaldes textes juriduques340/1344 Ouali mohand  aberkane

Revue algérienne des relations internationales054/02 universtaires alger
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Revue du droit public et de la science politique en 
france et al'etranger

054/01

Science administrative342/267 Debbasch Charles

Societe en nom collectif346.07/457 lemeunier f

000/32كارثة االدمان نافع ابراھیم

254/44كتاب االحكام الشرعیة في االحوال الشخصیة على مذھب االمام أبي حنیفة

250/49كتاب الفقھ على المذاھب األربعة الجزیرى عبد الرحمن

240/08كتاب طبقات المعنزلة بن المرتصى أحمد بن یحي

254/59كتاب فصل المال و تقریر مابین الشریعة و الحكمة من االتصال بن رشد أبي الولید محمد بن أحمد

342/606كفالة حق التقاضي البیاتي عبد اهللا رحمة اهللا

STATUT SOCIAL DES ROUTIERS340/1603 MUNIER JEAN- JACQUES

structures juridiques et contrats commerciaux346.07/443 jan luc koehl

STRUCTURS JURIDIQUES ET CONTRATS 
COMMERCIAUX

346.07/453 KOEHL JEAN-LUC

suretes et garanties du crdit346.07/412 legeais dominique

Systémes d ' assurance comparés340/1329 Tafiani Messaoud Boualem

Tchnologie et industrialisation en afrique346.07/455 yachir f

345/550قانون مكافحة المخدرات و تنظیم استعمالھا و االتجارفیھا الدھبي ادوارد غالي

اإلتفاقیات الدولیة و - ملحق بـ النصوص التطبیقیة : قانون مكافحة التھریب 
البروتوكوالت المكملة لھا التي صادقت علیھا الجزائر بتحفظ

345/88

341/424قانون المنازعات االداریة خلوفى رشید

شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى : قانون المنازعات االداریة 
القضاء الكامل

342/336 خلوفي رشید

342/132قانون المنازعات االداریة تنظیم و اختصاص القضاء االداري رشید خلوفي

342/39شروط قبول الدعوى اإلداریة: قانون المنازعات اإلداریة  خلوفي رشید

341/302قانون المنظمات الدولیة االمم المتحدة عبد الحمید محمد سامى

340/1562قانون الملكیة الفكریة  و الصناعیة

341/392قانون النزاعات المسلحة الدولیة عتلم حازم محمد

341/145قانون النفط عشوش أحمد عبد الحمید

340/529قانون المحاماة أبو سعد محمد شتا

345/982قانون المخذرات حافظ مجدي محب

341/10قانون المجتمع الدولي المعاصر سعد اهللا عمر

341/64قانون المجتمع الدولى المعاصر تونسي بن عامر

341/141قانون المجتمع العالمي المعاصر صدوق عمر

345/777قانون المخدرات و المؤثرات العقلیة الجدید رباح غسان

346.07/518قانون المحروقات

346.07/347قانون المرافعات المدنیة و التجاریة

340/43قانون المرافعات المدنیة و التجاریة منیب مصطفى كامل

340/189قانون المرافعات المدنیة و التجاریة عمر نبیل اسماعیل
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340/1160قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ھندي أحمد

340/392الخصومة و الحكم و الطعن: قانون المرافعات المدنیة و التجاریة  ھندي أحمد

342/118قانون المسؤولیة االداریة خلوفي رشید

قانون األسلحة و الذخائر، وفقا ألحدث التعدیالت في ضوء الفقھ و أحكام 
النقض االداریة العلیا و الدستوریة العلیا

342/678 حافظ مجدى محب

342/663قانون المصالحة الوطنیة حجري فؤاد

2005340/1215قانون األسرة مدعم باجتھادات قضاء المحكمة العلیا مع آخر تعدیالت  فضیل العیش

346.07/193قانون األعمال دراسة في النشاط التجاري و آلیاتھ العریني محمد فرید

346.07/327قانون المعامالت التجاریة بریري محمود مختار أحمد

342/237قانون االنتخابات و النصوص التي عدلتھ و تممتھ و نصوصھ التطبیقیة االمانة العامة للحكومة

قانون االثبات في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء احدث االراء و احكام 
النقض

340/996 ھرجة مصطفى مجدي

342/177قانون االدارة المحلیة  ومذكرتھ االیضاحیة و الئحتھ التنفیذیة شتات أسامة أحمد

342/130قانون االدارة المحلیة الجزائریة بعلي محمد الصغیر

340/293قانون االجراءات المدنیة رشید خلوفي

340/671قانون االجراءات المدنیة بوبشیر محند امقران

340/467قانون االجراءات المدنیة دالندة یوسف

340/1026قانون االجراءات المدنیة وزارة العدل

340/1238قانون االجراءات المدنیة وزارة العدل

340/666قانون االجراءات المدنیة مدعم باالجتھادات  القضائیة دالندة یوسف

340/481قانون االجراءات المدنیة و االداریة دیدان مولود

340/1192قانون االجراءات المدنیة و االداریة وزارة العدل

340/1563قانون االجراءات المدنیة و االداریة

 المؤرخ في فبرایر سنة 09-08قانون االجراءات المدنیة واالداریة قانون رقم 
2008

340/1445

345/1020قانون االجراءات الجنائیة

345/218قانون االجراءات الجنائیة عبد التواب معوض

345/245قانون االجراءات الجزائیة

345/577قانون االجراءات الجزائیة وزارة العدل

345/629قانون االجراءات الجزائیة دالندة یوسف

-11-10 المؤرخ في 14-04منقح بالقانون رقم : قانون االجراءات الجزائیة 
 و مدعم بأحدث مبادىء و اجتھادات المحكمة العلیا2004

345/255 دالنداة یوسف

345/66قانون االجراءات الجزائیة نصا وتطبیقا لعور احمد

340/847قانون االحوال الشخصیة السوري في الزواج و الطالق الصابوني عبد الرحمن

340.9/79قانون االراداة و قواعد البولیس ضروریة التطبیق محمد یاقوت محمود

345/974قانون االسلحة و الذخائر العربي اسامة

345/984قانون االسلحة و الذخائر حافظ مجدي محب

قانون االسلحة و الذخائر وفقا الحدث التعدیالت في ضوء الفقھ و أحكام 
النقض و االداریة العلیا و الدستوریة العلیا

345/1014 حافظ مجدي محب
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342/276قانون االستمالك المنقح نخلة موریس

المنفعة -تطور اإلجتھاد -التطور-النصوص اسابقة : قانون االستمالك المنقح 
التخمینات -الفضالت -اإلستمالك غیر المباشر -اإلستمالك الكامل -العامة 

...القدیمة و

340/150 نخلة موریس

345/307قانون االشتباه القھوجي علي عبد القادر

345/299قانون االشتباه وفقا الحدث التعدیالت القھوجي علي عبد القادر

340/1377قانون االسرة وزارة العدل

340/1385قانون االسرة المركز الوطني لوثائق الصحافة و االعالم

340/469قانون االسرة

340/436قانون االسرة دیدان مولود

340/1234قانون االسرة

340/446قانون االسرة

340/1375قانون االسرة وزارة العدل

340/1376قانون االسرة  نصا و فقھا و تطبیقا صقر نبیل

340/1199مبادئ االجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا: قانون االسرة  العربي بلحاج

02340/1406مع تعدیالت االمر : قانون االسرة  العربي بلحاج

05340/1374: قانون االسرة منقح بالتعدیالت التي ادخلت علیھ بموجب االمر رقم  دالندة یوسف

340/369قانون االسرة نصا و تطبیقا صقر نبیل

340/713قانون االسرة على ضوء الفقھ والقضاء بن ملحة الغوثي

340/359قانون التأمین االجتماعي منصور محمد حسین

340/1599قانون التأمین االجتماعي طبقا الحدث التعدیالت عبد السالم سعید سعد

344/13قانون التأمین اإلجتماعي عبد الرحمان محمد الشریف عبد الرحمان 
أحمد

340/307قانون التأمینات دیدان مولود

340/60قانون التأمینات  العینیة العام بوتمان عمانوئیل

340/1110قانون التأمینات العینیة العام میتر جاك

340/521قانون التنفیذ الجبري خلیل أحمد

340/923قانون التنفیذ الجبري ھندي أحمد

341.44/56قانون البحار العنابى ابراھیم

341.44/54قانون البحار الدولى في زمن السلم الحفناوى مصطفي

346.07/206قانون التجارة البحریة الجدید شتات أسامة

346.07/314قانون التجارة الدولي حداد حمزة

346.07/58قانون التجارة الدولیة حسن موسى طالب

قانون التجارة اإللیكتروني و التوقیع اإللیكتروني و قانون الملكیة الفكریة و 
األدبیة

346.07/141 سید أحمد إبراھیم

341.44/35قانون التجاري البحرى الفقى عاطف محمد

346.07/374قانون التحكیم التجاري الدولي و الداخلي سالمة احمد عبد الكریم

341/474في المیزان1994 السنة 28قانون التحكیم رقم  عبد الحمید رضا السید

341/66قانون التحكیم فى النظریة و التطبیق والى فتحى
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340/617قانون البرمجیات الحفناوي فاروق علي

346.07/285قانون الجمارك بودھان م

346.07/166.قانون الجمارك  وزارة العدل

346.07/538قانون الجمارك وملحقاتھ المدیریة العامة للجمارك

340.9/91قانون الجنسیة

340.9/131قانون الجنسیة الجزائري بودھان موسى

340/1386قانون الجنسیة الجزائریة

340/719قانون الجنسیة الجزائریة وزارة العدل

340.9/132قانون الجنسیة الجزائریة اث ملویا لحسین بن شیخ

340.9/45قانون الجنسیة الجزائریة وزارة العدل

340/460قانون الجنسیة الجزائریة  قانون االسرة الجزائري   قانون الحالة المدنیة شبلي فضیل

-05قانون الجنسیة الجزائریة المعدل و المتمم حسب آخر تعدیل لھ أمر رقم 
2005 المؤرخ ي فبرایر سنة 01

340.9/04

154340/1133قانون الجراءات المدنیة الصادر بامر  عالم حسن

340/1558قانون الضمان االجتماعي التیجاني بلعروسي أحمد

340/1138قانون الضمان االجتماعي في ضوء الشریعة االسالمیة بني أحمد خالد علي سلیمان

330/20قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المدیریة العامة للضرائب

330/31قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وزارة المالیة

341.46/26قانون الطیران المدني

341.46/12قانون الطیران التجارى رضوان ابو زید

341.46/03قانون الطیران التجارى دویدار ھاني

341.46/14قانون الطیران وقت السلم بریري محمود مختار

345/689قانون السجون و دلیل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولیة نبیھ نسرین عبد الحمید

344/47قانون الشغل الرفاعى أشرف عبد العلیم

342/19قانون الصفقات العمومیة شبلي فضیل

342/79قانون الصفقات العمومیة القوانین الخاصة باإلقتصاد حجري فؤاد

342/669قانون الصفقات العمومیة في الجزائر طویل مصطفى

1968340/306 لسنة 11قانون الكسب الغیر مشروع الصادر  بالقانون رقم  أبو الخیر فكري

342/07قانون القرض و النقد

340/46قانون القضاء المدني مسلم أحمد

345/1145قانون القضاء العسكري بلعروسي أحمد التیجاني

344/28قانون العمل زھران ھمام محمد محمود

344/46قانون العمل سلیم عصام أنور

344/61قانون العمل  في القانون اللبناني و القانون المصري الجدید فرج توفیق حسن

344/14عقد العمل الفردي: قانون العمل  زھران ھمام محمد محمود

344/36قانون العمل اللبناني حمدان حسین عبد اللطیف

344/24 و القرارات الوزاریة المنفذة الحكامھ2003لسنة 16قانون العمل رقم  شتات أسامة أحمد

344/51قانون العمل و القوانین المعدلة و المكملة لھ الھوارى عصمت
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341/290قانون العملیات المصرفیة الدولیة عبد العال محمد عكاشة

قانون العملیات المصرفیة الدولیة دراسة في القانون الواجب التطبیق على 
عملیات البنوك ذات الطبیعة الدولیة

346.07/118 عكاشة محمد عبد العال

340.9/108قانون العالقات الخاصة الدولیة جمال الدین صالح الدین

341/419قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة سرحان عبد العزیز محمد

341/330قانون العالقات الدولیة انیل غى

345/367قانون العقوبات نجم محمد صبحي

345/855قانون العقوبات ثروت جالل

345/942قانون العقوبات الصیفي عبد الفتاح مصطفى

345/994قانون العقوبات

345/622قانون العقوبات صدقي عبد الرحیم

345/649قانون العقوبات بن بلقاسم علي

345/907قانون العقوبات بھنام رمسیس

345/764قانون العقوبات جعفر علي محمد

345/256قانون العقوبات دالندة یوسف

345/43قانون العقوبات ابو عامر محمد زكي

345/246قانون العقوبات

345/170قانون العقوبات وزارة العدل

345/177قانون العقوبات  نصا و تطبیقا لعور أحمد

345/198قانون العقوبات  القسم العام نجم محمد صبحي

345/147القسم الخاص: قانون العقوبات  نجم محمد صبحي

قانون العقوبات منقح وفق آخر التعدیالت التي أدخلت علیھ بموجب القانون 
 و مدعم بمبادئ و 2009 فبرایر سنة 25:  المؤرخ في 01-09رقم 

...اجتھادات قضائیة للمحكم

345/115 دالندة یوسف

2009345/1167قانون العقوبات مدعما بقرارات المحكمة العلیا مع آخر تعدیالت  ت عبد الكریم

مخالفة التشریع و : - قانون العقوبات مرفقا بالنصوص التكمیلیة المتعلقة بـ 
- التنظیم الخاصین بالصرف ، و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج 

...الوقایة من ا

345/86

345/835قانون العقوبات مع التعدیالت التي ادخلت علیھ یعقوبي محمد الطالب

345/193قانون العقوبات اللبناني الصیفي عبد الفتاح مصطفى

345/605قانون العقوبات اللبناني أبو عامر محمد زكي

345/244قانون العقوبات اللبناني  القسم الخاص القھوجي علي عبد القادر

345/346قانون العقوبات الخاص أبو عامر محمد زكي

345/19قانون العقوبات الخاص عبد المنعم سلیمان

345/892قانون العقوبات الخاص في جرائم التموین عثمان أمال عبد الرحیم

345/1108قانون العقوبات القسم العام أبو عامر محمد زكي

345/1170قانون العقوبات القسم العام نجم محمد صبحي

 25 مؤرخ في 01-09قانون رقم : قانون العقوبات حسب آخر تعدیل لھ 
2009فبرایر 

345/85

345/801قانون العقوبات و أزمة الحاسبات أحمد ھاللي عبد الاله
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341/95قانون العودة و قانون الجنسیة االسرائیان قاسم أنیس فوزي

341/491قانون الفضاء الكوني سعد فاروق

342/37قانون اإلجراءات أمام الجھات القضائیة اإلداریة خلوفي رشید

مبادئ النظام القضائي ، التنظیم القضائي : قانون اإلجراءات المدنیة 
الجزائري ، نظریة اإلختصاص

340/468 أمقران بوبشیر محند

340/79قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة صقر نبیل

345/1156قانون اإلجراءات الجنائیة منیب مصطفى كامل

343/08قانون اإلجراءات الجبائیة محیوت یحیى

342/05قانون اإلجراءات الجبائیة

345/154قانون اإلجراءات الجزائیة شبلي ف

345/155قانون اإلجراءات الجزائیة وزارة العدل

 1386 صفر 18 المؤرخ في 155-66األمر : قانون اإلجراءات الجزائیة 
عربي فرنسي) 2006مع آخر التعدیالت  (1966 یونیو 8الموافق لـ 

345/87 ت عبد الكریم

345/1150قانون اإلجراءات الجزائیة مذیل باإلجتھاد القضاء الجنائي الشافعي عبیدي

 دیسمبر 20 مؤرخ في 22-06قانون اإلجراءات الجزائیة معدل بالقانون رقم 
 و مدعم بأحدث اإلجتھادات القضائیة مضافا إللیھ القوانین التالیة 2006

...ا- 1: كمالحق 

345/98 مخلوف بلخضر

346.07/35قانون اإلستثمارات حجري فؤاد

346.07/541قانون اإلستثمارات في الجزائر علیوش قربوع كمال

340/1328قانون اإلعالم

342/77قانون الوظیف العمومي حجري فؤاد

340/1074قانون ااألسرة وزارة العدل

345/552قانون اصالح السجون

345/77قانون اصول المحاكمات الجزائیة نجم محمد صبحي

345/566قانون تنظیم السجون و اعادة االدماج االجتماعي للمحبوسین وزارة العدل

ملحق : قانون تنظیم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین 
بالنصوص التطبیقیة

345/156 الشافعي عبیدي

340/652قانون حمایة المؤلف و الرقابة على المصنفات الفنیة شتات أسامة احمد

341/324قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة الحلو ماجد راغب

345/443قانون یتعلق بمكافحة التھریب وزارة العدل

قانون یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع االستعمال و 
االتجار غیر المشروعین بھا

345/496 وزارة العدل

345/501قانون یتعلق بالوقایة من تبییض االموال و تمویل االرھاب  ومكافحتھما

قانون جرائم التزییف و التزویر و الرشوة و اختالس المال العام من الوجھة 
القانونیة و الفنیة

345/929 أبو الروس أحمد

341/170قانون حقوق االنسان بشیر الشافعي محمد

03340/1226قانون رقم  وزارة العدل

345/455 یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01-06قانون رقم  وزارة العدل

340/1243 یتضمن تنظیم مھنة الموثق02-06قانون رقم  وزارة العدل

344/15 في شأن التأمین االجتماعي على أصحاب 1976 لسنة 108قانون رقم  الھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة
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األعمال و من في حكمھم و الئحتھ التنفیذیة حسب  آخر التعدیالت و قرارات 
أخرى

346.07/200قانون ضمانات و حوافز االستثمار و الئحتھ التنفیذیة شتات أسامة أحمد

 و لغایة 1954قانون ضریبة الدخل األنظمة و التعلیمات الصادرة منذ سنة 
2004

346.07/196 الضمور خلیل محمد

341/89قانون عبر الدول جیسوب فیلیب

11340/1228قانون عضوي رقم  وزارة العدل

340/794قاموس المصطلحات الحقوقیة والتجاریة حقي ممدوح

340/204قاموس المصطلحات القانونیة أبي فاضل فلیب ط

340/433قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤو ن الجماعات المحلیة عمر عمتوت

342/436قاموس االدارة غطاس نبیل

340/1241عربي-قاموس قانوني  فرنسي  كبابة م

340/457عربي-قاموس فرنسي عبد الحمید زروال

340/613قاضي االمور المستعجلة رشدي محمد علي

340/917قاضي التنفیذ مصطفى حسني

340/100قاضي التنفیذ علما و عمال أسعد زغلول اسكندر

345/1144قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري حزیط محمد

340/1073قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید صرقوص علي وحید

253/120قاضي القضاة في االسالم شبارو عصام

340/196)ال ضرر و ال ضرار(قاعدة  الشیخ أسامة عبد العلیم

340/1029قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة و دعوى أصل الحق عالم محمد عبد الرزاق محمد

the right of entry into maritime ports341.44/59 semmar saad eddine

THE WORLD BANK ECONOMIC REVIEW054/03 UNIVERSIT OF SUSSEX

Therie genérale de l 'état342/305 Mahdjoub Azzedine

340/566قیم وتقالید السلطة القضائیة خفاجي أحمد رفعت

330/70قیاس و إدارة المخاطر بالبنوك الخطیب سمیر

344/73قیود ممارسة الموظف العام للحقوق و الحریات السیاسیة النھرى مجدى مدحت

253/115قیود الملكیة الخاصة المصلح عبد اهللا بن عبد العزیز

342/97 من الدستور98قراءة تحلیلیة للمادة  وزارة العالقات مع البرلمان

330/59قراءة في األزمة المالیة المعاصرة السعدي إبراھیم بن حبیب الكروان

345/1023قرار منع المحاكمة المجالي سمیح عبد القادر

342/418قرارات العمران الفردیةو طرق الطعن فیھا الزین عزري

342/434قرینة الخطأ في مجال المسئولیة االداریة بسیوني عبد الرؤو ف ھاشم

344/55قضاء  النقض في منازعات العمل و التأمینات االجتماعیة الھواري عصمت

341/236قضاء أمن الدولة دراسة مقارنة أبو الفتوح محمد ھشام

340/570قضاء النقض  في التأمینات االجتماعیة شعلة سعید أحمد

340/02قضاء النقض المدني دعوى التعویض شعلة سعید احمد

340/339قضاء النقض المدني في  حجیة االحكام شعلة سعید أحمد
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340/620قضاء النقض المدني في أدلة الدعوى شعلة سعید أحمد

340/181قضاء النقض المدني في االجراءات المدنیة شعلة سعید أحمد

345/705قضاء النقض المدني في التعویض شعلة أحمد سعید

340/396قضاء النقض المدني في الصوریة و الشفعة شعلة سعید أحمد

340/579قضاء النقض المدني في العقود شعلة سعید أحمد

340/608قضاء النقض المدني في حجیة االحكام شعلة سعید أحمد

340/292قضاء النقض المدني في عقد البیع شعلة سعید أحمد

345/405قضاء النقض المدني و الجنائي في البطالن شعلة سعید أحمد

مجموعة القواعد القانونیة التي : قضاء النقض المدني والجنائي في التقادم 
1995-1931قررتھا محكمة النقض خالل خمسة وستین عاما

340/19 شعلة سعید أحمد

مع ) أبجدیة( على طریقة ھجائیة 2000قضاء النقض التجاري حتى عام 
فھارس تفصیلیة

346.07/129 العمروسي أنور

341.44/66قضاء النقض البحري حسنى احمد محمود

344/43قضاء النقض في منازعات العمل و التأمینات االجتماعیة الھواري عصمت

340/320قضاء النقض في ندب الخبراء شعلة سعید أحمد

340/531قضاء النقض في المحاماة شعلة سعید أحمد

340/407قضاء النقض في المرافعات شعلة سعید أحمد

340/966قضاء النقض في المسؤولیة و التعویض شعلة سعید أحمد

346.07/195قضاء النقض في األوراق التجاریة شعلھ سعید أحمد

340/201قضاء النقض في التأمین شعلة سعید أحمد

340/16قضاء النقض في التنفیذ و الحجز شعلة سعید أحمد

345/320قضاء النقض في البطالن الجنائي شعلة سعید أحمد

345/456قضاء النقض في التزویر شعلة سعید أحمد

340/539قضاء النقض في الصفة و المصلحة  في الدعوى و الطعن شعلة سعید أحمد

345/318قضاء النقض في بطالن االحكام شعلة سعید احمد

340/549قضاء المحاكم الجزئیة و االبتدائیة محمد السید خلف

345/134دراسة مقارنة: قضاء األحداث  عوین زینب أحمد

340/11قضاء المحكمة العلیا سالمي داودي

قضاء المحكمة العلیا في  ) 1ج(قضاء المحكمة العلیا  في قانون العقوبات 
)2ج(قانون العقوبات و حوادث المرور

345/1057 صقر نبیل

346.07/132قضاء المحكمة العلیا في المادة الجمركیة

345/96قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة صقر نبیل

342/181قضاء االلغاء  أسس الغاء القرار االداري خلیفة عبد العزیز

342/188قضاء االلغاء و الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة خلیفة عبد العزیز

340/173قضاء االمور المستعجلة كامل محمد نصر الدین

340/580قضاء االمور المستعجلة حنا بدوي

340/104قضاء االمور المستعجلة علي راتب محمد

342/398قضاء التأدیب خلیفة عبد العزیز

340/137قضایا االیجارات و االستثمار أبو عبید الیاس
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345/697قضایا الحبس و االعتقال في الفقھ االسالمي الرمالوي محمد سعید محمد

340/1577قضایا الحجر الشرعي و الكیدي الرمالوي محمد سعید محمد

340/669قضایا الصالحیة و التنظیم القضائي الجدید فیاض سمیح

344/26قضایا العمل زین نبیلة

344/27)1994-1996(قضایا العمل  زین نبیلة

341/423قضایا حقوق االنسان مسعد نیفین

301/36قضایا سوسیولوجیة معاصرة رشاد السید غنیم

341/47قضایا في االمم المتحدة حماد خیري

000/08قضایا فكریة في لیلة عربیة العربي محمد

341/272قضیة الصحراء الغربیة في اطار القانون الدولي و العالقات الدولیة صدوق عمر

341/561قضیة كشمیر األزھرى منظور أحمد

346.07/104قضـایا مصرفیة ضاھر إیلي فؤاد

341/399قطع العالقات الدبلوماسیة محمد أحمد أبو الوفا

340/572قوانین المرافعات النمر أمینة مصطفى

346.07/257قوانین المصارف عبال مالك

342/591قوانین االنتخاب في الدول العربیة قسم الدراسات االنتخابیة و القانونیة

340/1196قوانین االحوال الشخصیة في لبنان البیالني بشیر

340/116قوانین التأمین االجتماعي أمین محمد فھیم

340/1027قوانین التموین و التسعیر الجبري و احكام محكمة النقض أمین محمد فھیم

345/932قوانین الطوارئ و أمن الدولة و الحراسات منیب مصطفى كامل

341/395قوات االمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان حداد سلیم

340/1020قواعد  قاضي التنفیذ بیومي صالح الدین

257/01قواعد نظام الحكم في االسالم الخالدي محمود

341/353قواعد االمم المتحدة لتنظیم قضایا االحداث الشاذلي فتوح عبد اهللا

340/1487قواعد االثبات بغیر الكتابة  في المواد المدنیة و التجاریة الجراح علي أحمد

340/733قواعد االثبات في المواد المدنیة و التجاریة فرج توفیق حسن

340/126قواعد االثبات في المواد المدنیة و التجاریة سلطان أنور

340/232قواعد االختصاص القضائي  في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

340/595قواعد التنفیذ الجبري و اجراءاتھ في قانون المرافعات ھاشم محمود محمد

340/560قواعد البحث القانوني الشیخلي عبد القادر

340/734قواعد التحكیم خلیل احمد

345/191قواعد القانون المدني في جرائم االموال ابراھیم رضا محمد

341/345قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى علیھ العمل في مصر سرحان عبد العزیز محمد

341/379قواعد تفسیر المعاھدات الدولیة الفار عبد الواحد محمد

341/184قواعد تفسیر المعاھدات في الشریعة االسالمیة و القانون الدولي رشاد محمد فؤاد

قواعد و اجراءات التنفیذالجبري وفقا لقانون االجراءات المدنیة الجائري و 
التشریعات المرتبطة بھ

340/1093 خالصي أحمد

342/438قواعد و اجراءات تنظیم المناقصات و المزایدات و العقود االداریة حمادة محمد أنور
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346.07/145.قواعد و إجراءات البروتستو في القانون التجاري  العمروسي أنور

345/744قوة الحكم الجنائي في انھاء الدعوى الجنائیة حسني محمود نجیب

340/317قوة الورقة

340/415قوة الورقة الرسمیة و العرفیة  في االثبات و طرق الطعن علیھا عابدین محمد أحمد

Traité de contentieux administratif342/98 Auby J-M

Traité de droit administratif342/268 de laubadére André

Traité de droit civil340/1276 Huet jérome

Traité de droit civil340/1324 Bergel Jean -Louis

Traité de droit civil340/1325 Piedeliévre Stéphane

traite de droit commrcial346.07/430 ripert g

Traité de l arbitrage commercial international346.07/381 Fouchard philippe

TRAITé ELMENTAIRE D DROIT COMMERCIAL346.07/433 ROBLOT RENé

TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL ET 
RESPONSABILITE

341.46/22 POURCELET MICHEL

traté de droit civil340/1337 Viney Geneviéve

trauaux maritimes341.44/57 chapon j

343/04علم المالیة العامة و التشریع الضریبي خصاونة جھاد سعید

150/05علم النفس االجتماعي في السیاسة و االعالم مصباح عامر

345/956علم النفس الجنائي عیسوى عبد الرحمن محمد

150/10علم النفس الجنائي دویدار عبد الفتاح محمد

150/04علم النفس العسكري ربیع محمد شحاتة

301/32علم االجتماع األسري نخبة من المتخصصین

342/464علم االجتماع االداري و مشكالت التنظیم في المؤسسات البیروقراطیة اسماعیل قبار ي محمد

301/39علم االجتماع الجنائي السمري عدلي محمود

301/34علم االجتماع الطبي الجوھري محمد محمود

301/60علم االجتماع الطبي الحسن إحسان محمد

301/56علم االجتماع القانوني الحسن إحسان محمد

301/50علم االجتماع و قضایا البیئة الضبع عبد الرؤوف

345/738علم االجرام و الجزاء عبد المنعم سلیمان

345/657علم االجرام و السایسة الجنائیة الرازقي محمد

345/70علم االجرام و العقاب القھوجي علي عبد القادر

345/857علم االجرام و العقاب الصیفي عبد الفتاح

345/49علم االجرام و علم العقاب القھوجي علي عبد القادر

345/949علم االجرام العام : 1علم االجرام و علم العقاب ،ج الشاذلي فتوح عبد اهللا

330/25علم االقتصاد أبو العال یسرى محمد

345/1038علم الجریمة القریشي غني ناصر

340/596علم القانون و الفقھ االسالمي عالیة سمیر

345/768علم العقاب حسني محمود نجیب
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253/07في الشریعة و القانون'' المواریث '' علم الفرائض  كافي منصور

علم الفرائض و الحقوق التركات و الوصایا و القضایا المتعلقة بھما في الفقھ 
االسالمي المقارن

253/119 الحصري أحمد

301/43علم اإلجتماع العائلي شكري علیاء

345/921علم اإلجرام العام الشاذلي فتوح عبد اهللا

345/110علم اإلجرام و السیاسة الجنائیة رحماني منصور

301/24علم اجتماع الجریمة  و االنحراف عدلي السمري

301/22علم اجتماع السلطة االقداحي ھشام محمود

301/23علم اجتماع العنف العمر معن خلیل

251/26علم اصول الفقھ االسالمي ابراھیم ابراھیم عبد الرحمن

251/30علم اصول الفقھ و خالصة التشریع االسالمي خالف عبد الوھاب

345/1077عملیات االتجار بالبشر السبكي ھاني

346.07/365عملیات البنوك طھ مصطفى كمال

التشریع و صیغ العقود و الدعاوى - القضاء - عملیات البنوك في ضوء الفقھ 
1999 لسنة 17التجاري وفقا لقانون التجارة رقم 

346.07/263 الشواربي عبد الحمید

341/334عملیات حفظ السالم الدولیة الجندي غسان

345/728عملیات غسل االموال و الیات مكافحتھا العریان محمد علي

342/369عملیة الرقابة القضائیة  على أعمال االدارة العامةفي النظام الجزائري عوابدي عمار

342/29عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري قدوج حمامة

344/88عالقات العمل فوضیل شبلي

344/80عالقات العمل الجماعیة في القانون المصرى المقارن البرعى أحمد حسن

344/37عالقات العمل في الدول العربیة بدوي أحمد زكي

330/51عالقة البنوك االسالمیة  بالبنوك المركزیة  في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثة ناصر سلیمان

عنصر الثبات و عامل التغیر في العقد المدني في القانونین اللبناني و الفرنسي 
و المقارن

340/735 منصور سامي بدیع

257/08عمر بن الخطاب و أصول السیاسة و االدارة الحدیثة الطماوى سلیمان محمد

1345/377علواني في التعلیق على قانون االجراءات الجنائیة ،ج  ھلیل فرج علواني

340/692غایة القانون حسن احمد ابراھیم

301/08-التشخیص و العالج-ظاھرة االنتحار  الرشود عبد اهللا بن ساعد

301/25ظاھرة انحراف االحداث في المجتمع  و عالقتھا بمتغیرات الوسط االسري مصلح عبد اللطیف عبد القوي

345/951ظاھرة التھریب الضریبي الدولي و اثارھا على اقتصادیات الدول النامیة ناشد سوزي عدلي

301/04ظاھرة العود لالدمان في المجتمع العربي الغریب عبد العزیز بن علي

342/478ظاھرة الفساد االداري  في الدول العربیة و التشریع المقارن زین الدین بالل أمین

345/402عبء اثبات االحوال االصلح للمتھم طھ محمود أحمد

340/337عدم تجزئة العقد في الشریعة االسالمیة سلیم عصام أنور

345/524عدم فعالیة الجزاءات االجرائیة في قانون المرافعات عمر نبیل اسماعیل

340/797عیوب الرضا في القانون المدني العمروسي أنور

342/156غرامة التأخیر في العقد االداري و أثرھا في تسییر المرفق العام بشیر نصر الدین

une introduction critique au droit340/1272 miaille michel
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غرف محكمة العدل الدولیة ومدى مالءمتھا كبدیل مؤقت لمحكمة العدل 
العربیة

341/133 قشي الخیر

345/504ظروف الجریمة المشددة و المخففة للعقاب الشواربي عبد الحمید

340/783غش الخصوم كسب للطعن بااللتماس اعادة النظر یوسف سنیة أحمد

254/64عضل النساء و التفریق للشقاق بین الشریعة و القانون الجنیدي نایف محمد

345/238غسیل االموال في القانون الجنائي الدلیمي مفید نایف

345/1125غسیل االموال و عالقتھ بالمصارف و البنوك براوري محمد حسن عمر

340/763عقاري حنا بدوي

BOT340/899عقد ال  ناصیف الیاس

340/1100عقد النشر رشدي محمد السعید

341.46/08قواعد و أحكام: عقد النقل البري  خالد أمیر عدلى

341.46/07عقد النقل الجوى، قواعد و أحكام خالد عدلى أمیر

346.07/258عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن الشھاوى قدرى عبد الفتاح

b.o.t( 341/416(عقد االنشاء و االدارة و تحویل الملكیة  سالم أحمد رشاد محمود

340/247عقد االذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن لعشب محفوظ بن حامد

340/591عقد االیجار طلبة أنور

إیجار األراضي الزراعیة  - إیجار األماكن - اإلیجار بوجھ عام : عقد االیجار 
 لسنة 4 ورقم 1997 لسنة 6طبقا ألحكام القانون المدنى وأحدث القوانین رقم 

1996...

340/49 تناغو سمیر عبد السید

340/67عقد االیجار المدني ذیب عبد السالم

340/810عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت االباصیري فاروق محمد

340/1083عقد االستصناع النشوى ناصر أحمد ابراھیم

340/1047عقد االعالن في القانون سلیمان شیراد عزیز

340/1521عقد التأمین بین النطریة والتطبیق أبو السعود أحمد

340/561عقد التأمین في القانون المدني اللیبي أبو النجا ابراھیم

340/1581عقد التأجیر التمویلي الشوابكة محمد عاید

346.07/233عقد التأجیر التمویلي أبو حصوة زیاد

341/553عقد التأجیر التمویلي الدولي السید السید عبد المنعم حافظ

346.07/25عقد التجارة اإللكترونیة توكل فادي محمد عماد الدین

340/598عقد البیع محمد السید خلف

340/1591عقد البیع تناغو سمیر عبد السید

340/918عقد البیع قاسم محمد حسن

340/27عقد البیع أبو سعد محمدشتا

340/99عقد البیع یكن زھدي

340/1578عقد البیع بین الشریعة و القانون الدیب محمود

340/537عقد البیع في القانون المدني اللیبي أبو النجا ابراھیم

340/35عقد البیع في القانون المدني الجزائري حسنین محمد

340/400عقد البیع في ضوء الفقھ و أحكام النقض محمد خلف

346.07/57)دراسة قانونیة مقارنة(عقد التحویل المصرفي اإللكتروني  ذوابة محمد عمر

143



340/107عقد الیجار السنھوري عبد الرزاق

340/1017عقد الحساب الجاري المصري عباس مصطفى

340/1044عقد الرھن الرسمي سي یوسف زاھیة

340/380عقد الصلح بین الشریعة و القانون المدني محمد یحي یاسین

340/693عقد الصلح فقھا و قضاءا احمد ابراھیم سید

341.44/34:عقد الشحن و التفریغ في النقل البحرى  حمدى كمال

340/1150عقد الزواج حداد عیسى

341.44/38عقد العمل البحرى حمدى كمال

344/59عقد العمل الفردى خلیفة عبد العزیز عبد المنعم

346.07/62.دراسة في نقل المعارف الفنیة) : franchise(عقد اإلمتیاز التجاري  النجار محمد محسن إبراھیم

346.07/306عقد اإلیجار في ضوء قضاء النقض طلبھ أنور

253/31عقد الودیعة فقھا و قضاء أحمد ابراھیم سید

1999346.07/112 لسنة 17عقد الوكالة بالعمولة للنقل وفقا لقانون التجارة رقم  على حسن سوزان

346.07/497 من الوجھتین العملیة و القانونیةfactoringعقد شراء فواتیر الدیون التجاریة  محمد ذكرى عبد الرزاق

340/1146عقد إجارة االرحام بین الحظر و االباحة عبد الدایم حسن محمود

253/29عقدالوكالة فقھا و قضاء احمد ابراھیم سید

345/283عقوبات حنا بدوي

345/661عقوبة االعدام في الشریعة االسالمیة و القانون المصري الكیالني عبد اهللا عبد القادر

345/683عقوبة تعاطي المخذرات و االتجار بھا بین الشریعة و القانون عبد السمیع أسامة السید

340/848عقود نقل التكنولوجیا جمال الدین صالح الدین

346.07/100عقود المستھلكین الدولیة ما بین قضاء التحكیم و القضاء الوطني على حسن طرح البحور

340/213عقود المعلوماتیة خاطر نوري حمد

340/1162عقود المعامالت المالیة و تطبیقاتھا المعاصرة في الفقھ االسالمي حمدان عبد المطلب عبد الرزاق

341/271عقود االشغال الدولیة و التحكیم فیھا اسماعیل محمد عبد المجید

340/1388عقود البناء و االشغال الخاصة و العامة مغبغب نعیم

1340/1024عقود التامین من الناحیتین التامینیة و القانونیة ، ج الحكیم جمال

253/02.الوقف-الوصیة -الھبة : عقود التبرعات  حمدي باشا عمر

346.07/165عقود التجارة الدولیة صادق ھشام

- القانون الواجب التطبیق - العقود اإللكترونیة : عقود التجارة اإللكترونیة 
.المنازعات العقدیة و غیر العقدیة

346.07/56 أبو الھیجاء محمد إبراھیم

346.07/09.دراسة مقارنة: عقود التجارة اإللكترونیة  سعداوي سلیم

346.07/24.دراسة قانونیة مقارنة: عقود التجارة اإللكترونیة و القانون الواجب التطبیق  الجواري سلطان عبد اهللا محمود

346.07/351عقود التجاریة الدولیة صادق ھشام على

341.44/69عقود البیوع البحریة الدولیة ترك محمد عبد الفتاح

340/1198عقود البرمجیات الحفناوي فاروق علي

340/714عقود الغرر في القانون المدني العمروسي أنور

345/242عوامل جنوح االحداث  في الجزائر مانع علي

340/534عوارض الخصومة كامل محمد نصر الدین
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340/1043عوارض الدعوى المدنیة الدلیمي أجیاد ثامر نایف

Vocabulaire Juridique340/1248 BENNADJI Cherif

Voies d exécution340/1281 Brenner Claude

340/1050فن المحاماة وروائع المرافعة ابراھیم ھالل یوسف

375/35فن البحث العلمي ب. ا . بقردج و 

342/246فن ادارة الوقت و االجتماعات حریز سامي محمد ھشام

342/570فلسقة العقوبات التادیبیة و أھدافھا عفیفي مصطفى

340.5/29فلسفة نظم القانون المصري فودة السید عبد الحمید

345/1078فلسفة التجریم و العقاب الشرعیة في تجزئة القاعدة الجنائیة عصام حسین

240/11فلسفة الشریعة الزلمي مصطفى ابراھیم

340/927فلسفة القانون وغي ھارشر بینوا فریدمان

340/1201فلسفة القانون حسین فایز محمد

340/1186فلسفة القانون الشاوي منذر

340/373فلسفة القانون دیاس

340/1019فلسفة القانون و السیاسة بدوي عبد الرحمن

345/952فلسفة العقوبات في القانون و الشرع االسالمي جعفر علي محمد

340.5/24فلسفة و تاریخ النظم االجتماعیة و القانونیة السقا محمود

342/584في النظام الدستوري و السیاسي مھنا محمد نصر

342/62في النظریة الدستوریة حاشي یوسف

254/01في األحوال الشخصیة المصطفى أحمد

345/646في التسییر و التخییر بین الفلسفة العامة وفلسفة القانون عبید رؤوف

345/442في الجریمة السیاسیة السید محمد علي

345/569في الدعوى الجنائیة في الفقھ االسالمي أحمد فؤاد عبد المنعم

340.5/12في الروابط بین القانون و الدولة و الفرد عطیة نعیم

340/1399في الصیاغة التشریعیة إمام محمد كمال الدین

346.07/101في اإلعالم التجاري و المفاوضات التجاریة الدولیة -ص-خالـص صالـح 

345/919في اساسیات التشریع الجنائي االسالمي بركة عبد المنعم أحمد

301/12في سبیل علم اجتماع االسالمي نصري ھاني یحي

330/92في إدارة التكلفة مرعي عطیة عبد الحي

340.9/01دراسة مقارنة: في إشكالیة تقنین القانون الدولي الخاص  محمود المغربي محمود

345/420فردیة العقوبة و اثرھا في الفقھ االسالمي عطایا ابراھیم رمضان

346.07/223فساد المعامالت التجاریة و أثرھا فى الحركة االقتصادیة دراسة فقھیة مقارنة عبده المنعم عبده البرعى

340/315فسخ العقد دراسة مقارنة في القانونین المصري و الفرنسي الجارحي مصطفى عبد السید

340/05فسخ العقد في ضوء القصاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

340/252فسخ عقد االیجار محمد السید خلف

1970341/207فسخ عقد البیع الدولى للبضائع وفقأ التفاقیة فیینا لعام  خالد أحمد عبد الحمید

341/130فصول في العالقات الدولیة العربي اسماعیل
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341/136فكرة  الضرورة في القانون الدولي العام فؤاد مصطفى أحمد

346.07/139-دراسة مقارنة-فكرة الملكیة التجاریة تطورھا و وسائل حمایتھا  محرز أحمد محمد

342/417فكرة التحول في القرارات االداریة محمود رأفت دسوقي

345/344فكرة التعویض العقابي مجاھد اسامة ابو الحسن

345/326فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب اآللي شتا محمد محمد

340/220فكرة الحراسة  في المسؤولیة المدنیة عن االشیاء غیر الحیة الرحو محمد سعید أحمد

340/985فكرة الجوھریة في العالقة العقدیة العتیبي صالح ناصر

342/565فكرة الغلط البین في القضاء الدستوري النجار زكي محمد

345/516فكرة الغیر في قانون االجراءات الجنائیة العادلي محمود صالح

342/607فكرة تدرج القواعد الدستوریة نویجي محمد فوزي

254/49فقھ االحوال الشخصیة النجار ابراھیم عبد الھادي

255/26فقھ العقوبة  الحدیة في  التشریع الجنائي  االسالمي الفیتوري محمد عطیة

345/128دراسة مقارنة معززة بتطبیقات قضائیة: فعل اإلرھاب و الجریمة اإلرھابیة  الموسوي سالم روضان

345/547فعالیة المحاكمة الجنائیة وضمان رد المال العام المعتدى علیھ أبو الوفا أبو الوفا محمد

341/120فعالیة المعاھدات الدولیة بوسلطان محمد

1991340/12 الى 1987فھرس النصوص التشریعیة و التنضیمیة من بن عبد اهللا عبد الصمد

346.07/221إندماج الشركات و انقسامھا ٌ دراسة مقارنةٌ  المصرى حسنى

346.07/86دراسة مقارنة: إلتزامات التاجر اإلجرائیة في القانون التجاري  الطویل خالد شمسان

340/1103إنقضاء الخصومة بغیر حكم عبد اهللا السعید محمد االزمازي

345/820إنقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح محمد امین مصطفى

340/1122إنھاء عقد االیجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائري بلكعول نور الھدى

345/60إذن التفتیش في ضوء القضاء و الفقھ الشواربي عبد الحمید

340/1506ھبة العقار في التشریع نورة منصوري

340/479إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة بن عبیدة عبد الحفیظ

340/1139إبرام العقد  االلكتروني ابراھیم خالد ممدوح

346.07/355إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجھتي النظر المصرفیة و القانونیة الشواربي عبد الحمید

351/50إدارة المشروعات العامة العلي عبد الستار محمد

341/44إدارة األعمال الدولیة عباس علي

351/34إدارة األفراد  ً منھج تحلیلًي عبد الوھاب على محمد

351/41إدارة الموارد البشریة ابراھیم محمد محمد

351/42إدارة الموارد البشریة الصیرفي محمد

330/41إدارة االزمات في المنشآت التجاریة عباس صالح

330/39إدارة التنمیة المھنیة رفاعي عقیل محمود

346.07/483إدارة التخلیص الجمركي علیمان خالد علیان

340/1211إدارة التعویضات أدورانتي فرانك

330/38إدارة التفاوض عامر سامح عبد المطلب

342/509إدارة الحمالت االنتخابیة حجاب محمد منیر
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346.07/309إدارة الجمارك شعبان شوقي رامز

346.07/484إدارة الشراء و التجارة الدولیة الطراونة عمر

341/135إختصاص محاكم أمن الدولة القھوجي علي عبد القادر

345/885إختطاف االطفال الروبي سراج الدین

342/32إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر فریجھ حسین

345/880إجراءات الحبس االحتیاطي االفراج المؤقت سعد عبد العزیز

345/814إرھاب الدولة في اطار قواعد القانون الدولي العام واصل سامي جاد عبد الرحمن

345/1157إرھاب اإلنترنت بوادى حسنین المحمدى

345/678إرھاب ركاب الطائرات جمال الدین صالح الدین

330/49إصالح النظام النقدي الدولي  ضریبة توبین الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى

340/1123إصالح العدالة وزارة العدل

344/91إصابات العمل و التعویض عنھا رامي نھید صالح

375/66إصدارات المخبر براجل علي

345/700إشكاالت التنفیذ في المواد الجنائیة الطیب أحمد عبد الظاھر

345/816إشكاالت التنفیذ في االحكام الجنائیة في ضوء الفقھ و القضاء قرني محمود سامي

1990346.07/137 لسنة 8إشكاالت تسلیم البضائع في ظل قانون التجارة البحریة رقم  دویدار ھاني محمد

340/516ھكذا كان القضاء عند العرب سوید أحمد

330/62إقتصادیات الوطن العربي العساف أحمد عارف

345/925إعتراف المتھم فقھا و قضاءا خلیل عدلي

375/29إعداد البحث القانوني الشیخلي عبد القادر

375/32إعداد و كتابة البحوث و الرسائل الجامعیة العایدي محمد عوض

346.07/500إفالس الشركات  في الفقھ االسالمي و القانون ذ ذیاب زیاد صبحي

255/34إفشاء السر الطبي و اثره في الفقھ االسالمي أحمد علي محمد علي

345/178وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة صقر نبیل

345/847وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة بسیوني محمود الشریف

341/56وثائق و نصوص اتفاقیات وعقود البترول في البالد العربیة شقیر محمد لبیب

346.07/333ودیعة الصكوك و االوراق المالیة في المصارف و ایجار الخزائن الحدیدیة ناصیف الیاس

340/342وجود االرادة و تاثیر الغلط علیھا في القانون المقارن مختار لبنى

345/1012وسائل الدفاع امام القضاء الجنائي الجندي حسني

340/975وسائل الضغط الخاص الدفاعیة  و اثرھا في تحقیق التوازن العقدي حبیب عادل جبري

342/609وضع السلطة التنفیذیة في االنظمة السیاسیة  المعاصرة شیحا ابراھیم عبد العزیز

340/1080وضع العقود المدنیة و القانون الجنائي اسكندر محمود توفیق

346.07/94وكیل التفلیـسة  و القاضي المشرف شالال نزیھ نعیم

345/708وقایة االنسان من الوقوع ضحیة للجریمة الفقي أحمد عبد اللطیف

345/440وقف االجراءات الجنائیة في القانون العسكري الفیل علي عدنان

340/160وقف الدعوى المدنیة لحین الفصل في الدعوى الجنائیة الدھبي ادوار غالي

342/184وقف تنفیذ القرار االداري  في أحكام القضاء االداري عبد اهللا عبد الغني بسیوني
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301/44وقفة مع الخدمة اإلجتماعیة عبید ماجدة بھاء الدین السید

342/69وعاء ضریبة الدخل في التشریع الضریبي الزبیدي عبد الباسط علي جاسم

340/1522وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري وزاني وسیلة

148


