الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليم الععلل والببح العلمل
عاعة عاتة  -1-البعج للخر

كلية البقوق والعلوم السيعسية

فهرس اؤلفــعت أسعاـ ــذة
كليــة البقــوق و العلوم السيعسيــة

اكتبــة الكلي ــة

فهرس مؤلفات أساتذة
الحقوق

العنوان :شرح قانون اإلجراءات الجزائية :الجزء األول – المتابعة الجزائية :الدعاوي الناشئة عنها و
إجراءاتها األولية -
المؤلف :بارش ،سليمان
دار النشر :دار الهدى
سنة النشر7002 :
قياسات61*72 :
ردمك 978-9961-60-881-4 :

العنوان :شرح قانون اإلجراءات الجزائية :الجزء الثاني – التحقيق القضائي االبتدائي -
المؤلف :بارش ،سليمان.
دار النشر :دار قانة.
سنة النشر.7002 :
قياسات61*72 :
ردمك 978-9961-9654-3-6 :

العنوان :شرح قانون اإلجراءات المدنية الجزائري :الجزء الثاني – طرق التنفيذ -
المؤلف :بارش ،سليمان.
دار النشر :دار الهدى.
سنة النشر.7001 :
قياسات61*72 :
ردمك 9961-60-803-8 :

العنوان :مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري.
المؤلف :بارش ،سليمان.
دار النشر :دار الهدى.
سنة النشر.7001 :
قياسات.61*72 :
ردمك9991-60-818-6 :

العنوان :الوجيز في قانون العمل .
المؤلف :بنيني ،أحمد.
دار النشر :دار قانة.
سنة النشر.7062 :
قياسات.61*72 :
ردمك978-9947-910-36-8 :

العنوان :نظام اإلفالس و آثاره على المدين المفلس و دائنيه في القانون التجاري الجزائري.
المؤلف :زرارة صالحي  ،الواسعة.
دار النشر :نوميديا للطباعة و النشر.
سنة النشر.7067 :
قياسات.61*72 :
ردمك978-9947-36-106 :

العنوان :اإلفالس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة  6721الجزء األول.
المؤلف :زرارة صالحي  ،الواسعة.
دار النشر مطبعة عمار قرفي.
سنة النشر.6777:
قياسات.61*72 :
ردمك:

العنوان :حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه اإلسالمي الدولي و القانون الدولي اإلنساني.
المؤلف :بن عبد العزيز ،ميلود.
دار النشر :دار هومة.
سنة النشر.7007:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9961-65-286-2 :

العنوان :القانون الدولي اإلداري الجزء األول.
المؤلف :قصير مزياني ،فريدة.
دار النشر :مطبعة سخري.
سنة النشر.7066:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9931-360-04-9 :

العنوان :مبادئ القانون اإلجاري الجزائري.
المؤلف :قصير مزياني ،فريدة.
دار النشر :مطبعة عمار قرفي.
سنة النشر.7006:
قياسات.61*72 :
ردمك:

العنوان :إلتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري.
المؤلف :زرارة ،عواطف.
دار النشر :درا هومة.
سنة النشر.7007:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9961-65-347-0 :

العنوان :تقنين العقوبات.
المؤلف :نواصر ،العايش.
دار النشر :مطبعة عمار قرفي.
سنة النشر.6776:
قياسات.61*72 :
ردمك:

فهرس مؤلفات أساتذة
العلوم السياسية

العنوان :المدخل للعالقات الدولية.
المؤلف :غضبان ،مبروك.
دار النشر :دار العلوم للنشر و التوزيع.
سنة النشر.7002:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9961-909-13-3 :

العنوان :التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية و النظريات التكوينية.
المؤلف :جندلي ،عبد الناصر.
دار النشر :دار الخلدونية.
سنة النشر.7002:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9961-52-204-2 :

العنوان :التحوالت االستراتيجية في العالقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة.
المؤلف :جندلي ،عبد الناصر.
دار النشر :دار قانة.
سنة النشر.7060:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9947-910-04-7 :

العنوان :تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و االجتماعية.
المؤلف :جندلي ،عبد الناصر.
دار النشر :ديوان المطبوعات الجامعية.
سنة النشر.7001:
قياسات.61*72 :
ردمك9961-0-0825-1 :

العنوان :الدبلوماسية و التفاوض.
المؤلف :قادري ،حسين.
دار النشر :منشورات خير جليس.
سنة النشر.7002:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9961-938-22-5 :

العنوان :لبنان  :الحرب األهلية و التدخالتن الخارجية.
المؤلف :قادري ،حسين.
دار النشر :دار قانة.
سنة النشر.7002:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9947-910-00-9 :

العنوان :لبنان  :النزاعات الدولية :دراسة و تحليل.
المؤلف :قادري ،حسين.
دار النشر :دار خير جليس.
سنة النشر.7002:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9961-938-21-8 :

العنوان :لبنان  :النزاع الفلسطيني -اإلسرائيلي  :الواقع و المستقبل.
المؤلف :قادري ،حسين.
دار النشر :دار قانة.
سنة النشر.7007:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9947-0-2655-7 :

العنوان :النظام الدولي الجديد و السالم الفلسطيني  -اإلسرائلي.
المؤلف :قادري ،حسين.
دار النشر :دارشيليا للنشر و التوزيع.
سنة النشر.7007:
قياسات.61*72 :
ردمك978-9947-0-2656-4 :

العنوان :الحزب الحر الدستوري التونسي .6792-6767
المؤلف :مناصرية ،يوسف.
دار النشر :دار الغرب اإلسالمي.
سنة النشر.6722:
قياسات.61*72 :
ردمك1988-4-2000-133 :

العنوان :الصراع االديولوجي في الحركة الوطنية التونسية .6792-6792
المؤلف :مناصرية ،يوسف.
دار النشر :دار المعارف للطباعة و النشر.
سنة النشر.7007:
قياسات.61*72 :
ردمك9973-16-756-2 :

