
 جدٌد المدخل للعلوم القانونٌة

70-30-043 دولة القانون :مفاهٌم اولٌة  جورج سعد   

77-30-043 المدخل للعلوم القانونٌة :الفسم االول :النظرٌة العامة للقانون  د.توفٌق حسن فرج  

ل لعلم القانون خمد د.سوٌف حسن ٌوسف  043-30-70  

نظرٌة الحق–دئ العامة للقانون :نظرٌة القانون المبا د.نبٌل ابراهٌم سعد  043-30-74  

المدخل لدراسة العلوم القانونٌة :القسم الثانً :النظرٌة العامة للحق  د.اسماعٌل عبد النبً شاهٌن
 دراسة مقارنة بالفقه االسالمً

043-30-75  

 د.احمد ابراهٌم حسن
 د.فاٌز محمد حسٌن

76-30-043 مبادئ تارٌخ القانون   

 ك.ػغخ اٌغ١الٌٟ 
 L.M.Dٔظبَ –اٌٍََخ اٌغبِؼ١خ 

 ٔظو٠خ اٌمب١ٔٛٔخ  01ِلفً ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ :اٌغيء 
 

043-30-77  

78-30-043 مدخل الى العلوم القانونٌة :الوجٌز  فً نظرٌة القانون  د.محمد سعٌد جعفور   

79-30-043 ِلفً ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍؾك ٚ رطج١مبرٙب ك. اؽّل ٍٟ ػٍٟ  
 

العلمً منهجٌة البحث  جدٌد   

 

 

70-00-043 المستشار فً كتابة التقارٌر و المراسالت التجارٌة عمرطراونة  
 أحمد عبد هللا اللحلح

 مصطفى محمود أبو بكر
المفاهٌم االءحصائٌة-مناهجه-خطواته–البحث العلمً :تعرٌفه   043-00-77  

70-00-043 مدخل غً فلسغة الفانون  د.منذر الشاوي  
74-00-043 المرشد الى كتابة ل الجامعٌة  د.دٌاب البداٌنة   

75-00-043 األسلوب العلمً فً كتابة البحث الجامعً  د.سمٌر محمد كبرٌت  
 عمر عبد الرحٌم نصر هللا

 
76-00-043 اساسٌات مناهج البحث العلمً وتطبٌقاتها  

 المعموريمخٌف ا.د.حامد عباس 
 وحٌد ابراهٌم الخفاجً د.عارف

77-00-043 مناهج فً البحث العلمً  

78-00-043 اسس وقواعد البحث العلمً ا.د.ناهدة عبد زٌد الدلٌمً  

79-00-043 ِذبضغاد فٟ اصٛي اٌجذش ِٕٚب٘جٗ   أ.ص. فبعٚق ِذّٛص اٌذجٛثٟ  
83-00-043 اسس البحث العلمى  اشرف صابر كامل   

 إٌّب٘ج اٌّؼبصغح  رشط١ظ ػبصي اثٛ اٌؼؼ ؿالِخ
043-00-80  

 

 أ.ص.ػّبع ثٛض١بف
-ِظوغح ِبجـزبع-اطغٚدخ صوزٛعاٖ-:اٌّغجغ فٟ وزبثخ اٌجذٛس اٌمب١ٔٛٔخ

 اٌّمبالد اٌمب١ٔٛٔخ -ِظوغح ِبؿزغ

 043-00-87  

 

د/ مٌاده عبد القادر احمد  
 اسماعٌل

 فً اعداد البحث القانونً  ةالعلمً: دراسكٌفٌة إعداد البحث 
 043-00-80  

 



قواعد البحث القانونً :الجوانب الشكلٌة والموضوعٌة السٌما فً   د.عبد القادر الشٌخلً
 رسائل الماجستٌر والدكتوراه ونظم ترقٌة القضاة وتدرج المحامٌن 

 043-00-84  

 
 

 

 

 جدٌد القانون الدولً العام

 

 

780-30-040 القانون الجنائً الدولً  ٌوسف حسن ٌوسف  

787-30-040 االداة فً القانون الدولً العام )المصادر ( ٌوسف حسن ٌوسف  

780-30-040 القانون الدولً العام :المفهوم والمصادر  د.احمد بلقاسم  

 د.زازة لخضر 

 

احكام المسؤولٌة الدولٌة فً ضوء قواعد القانون الدولً العام :دراسة معمقة باألمثلة 

لً والسوابق القضائٌة واعمال لجنة القانون الدو  

040-30-784  

785-30-040 ترابط العالقات بٌن القانون الدولً االنسانً والقانون الدولً لحقوق االنسان  د.غسان مدحت الخٌري   

786-30-040 ترابط العالقات بٌن القانون الدولً االنسانً والقانون الدولً لحقوق االنسان  د.غسان مدحت الخٌري   

787-30-040 جامعة الدول العربٌة :قراءة فً مسارها وقراراتها  هبد الحمٌد دعبار  

788-30-040 القانون الدولً الجنائً :اولٌات القانون الدولً الجنائً  فتوح عبد هللا الشاذلً   

محمد سامً عبد الحمٌد ومحمد 

  ابراهٌم احمد خلٌفة السعٌد الدقاق 

القانن -القانون الدولً للبحر–القانون الدبلوماسً –القانون الدولً العام :نظرٌة المصادر 

 الدولً االقتصادي 

040-30-789  

د.ضٌاء عبد هللا الجابر االسدي 

 واخرون

793-30-040 ابحاث فً القانون العام   

790-30-040 المنظمات الدولٌة المعاصرة  د طارق عزت رضا  

797-30-040 الوجٌز فً قانون المنظمات الدولٌة  د.رجب عبد المنعم متولى   

790-30-040 اٌولبثخ اٌل١ٌٚخ ػٍٝ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ ثٛغبُٔ أؽّل  

794-30-040 اٌغٕبئ١خ اٌل١ٌٚخ ػٓ أزٙبوبد اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ االَٔبٟٔ اٌَّؤ١ٌٚخ  ٍبِجخ ٠زٛعٟ  

795-30-040 كهاٍخ رطج١م١خ ٌؾبٌخ اٌؼواق -فٟ االلب١ٌُ اٌّؾزٍخ  اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّل١١ٔٓ ك/ إِخ اِؾّلٞ ثٛى٠ٕخ  

796-30-040 إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ ٚاالل١ّ١ٍخ ك.٘جخ ِؾّل اٌؼ١ٕٟ  



 ِٖطفٝ وبفٟ ك.

 أ.فبٌل هٍالْ

INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS 

797-30-040 اٌٛع١ي فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ أ.ك. ه١ّلح اٌؼبَ  

798-30-040 اٌزؼن٠ت ٚ اٍبءح اٌّؼبٍِخ فٟ ٙٛء اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚ إٌٟٛٛ رٛف١ك اٌؾبطاٌلوزٛه   

 ك. ِوٚح ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ ٕبٌؼ  
اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌل١ٌٚخ ٌٍج١بٔبد اٌْق١ٖخ ػجو اإلٔزؤذ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ 

 اإلرفبلٟ ٚاٌمبْٔٛ إٌٟٛٛ

040-30-799  

 ك/ ػجل اٌوؽّبْ ٌؾوُ-أ
-اٌلٌٚخ-اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍّغزّغ اٌلٌٚٝ–:اٌزطٛه ٚاالّقبٓ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ

 اٌفوك فٟ اٌمبْٔٛ اٌل١ٌٚئ-اٌْووبد ِزؼلكح اٌغ١َٕبد-إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ

040-30-033  

ػٍٟ اٌؼْبٚٞ /ك,  ػجل اٌؼي٠يك,

 أثٛ ٘بٟٔ
 اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ

040-30-030  

 اٌَؼلٜ ٍٚبَ ٔؼّذ إثوا١ُ٘
ٚاصوٖ فٟ ٚالغ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ  اٌل١ٌٚخ غ١و اٌؾى١ِٛخرطٛه ٚظبئف إٌّظّبد 

 اٌّؼبٕو :كهاٍخ رأ١ٍ١ٕخ رؾ١ٍ١ٍخ َِزمج١ٍخ 

040-30-037  

030-30-040 ٍٚبئً رٕف١ن لواهاد ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ فب٠ي هاعٟ اٌّؾبٍٕخك.  

 

 

 

 جدٌد القانون الدولً الخاص  

 

 

95-37-040 التعرٌف بالقانون الدولً الخاص  د.السٌد عبد المنعم حافظ السٌد  

96-37-040 قانون الجنسٌة الجزائرٌة :دراسة نظؤٌة وتطبٌقٌة مقارنة  أ.لحسٌن بن الشٌخ اث ملوٌا  

97-37-040 االختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌة  د.سهى خلف عبد  

الدولً المنتهً بالتملٌك :دراسة تحلٌلٌة مقارنة فً الفقه االسالمً والقانون الدولً  التاجٌر د.السٌد عبد المنعم حافظ السٌد
 الحاص 

040-37-98  

مقارنة  ةالشرط السالب لالختصاص القضائً الدولً للمحاكم الوطنٌة: دراس د.هشام خالد   040-37-99  

033-37-040  الدفع باإلحالة لقٌام ذات النزاع امام محكمة اجنبة  د.محمد  الروبً  

030-37-040  احكام تنظٌم الجنسٌة  د.السٌد عبد المنعم حافظ السٌد  

037-37-040  القانون القضائً الخاص الدولً  د.حفٌظة السٌد الحداد  



أ.َ.ك. ػجل اٌوٍٛي ػجل اٌوٙب 
 عبثو

 اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌقبٓ االٌىزوٟٚٔ
040-37-030  

 

 

 

 جدٌد حقوق االنسان  
  

محً الدٌن أ.محمد 070-30-040 ملخص محاضرات فً حقوق االنسان   

الحقوق الدستورٌة  لإلنسان فً الشرٌعة االسالمٌة والقوانٌن الوضعٌة :االحكام  د.محمد عبد هللا الفالح

 االساسٌة لحقوق االنسان :الٌا ت حقوق االنسان  

040-30-074  

الوسائل المشروعة والممنوعة للمطالبة بالحقوق  والحرٌات :دراسة تطبٌقٌة على  د.محمد سعٌد محمد الزمالوي

 الواقع المعاصر

040-30-075  

الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان فً اطار منظمة االمم المتحدة والوكاالت الدولٌة  د.احمد ابو الوفا

 المتخصصة

040-30-076  

الٌات الحماٌة (–حماٌة المدنٌٌن فً زمن النزاعات المسلحة )الجرٌمة  د.سامح جابر البلتاجً   040-30-077  

078-30-040 محنة حقوق االنسان فً العالم العربً د.عبد الوهاب عمر البطراوي  

االسالمٌة الحماٌة القانونٌة لحقوق االنسان فً ضوء احكام القانون الدولً والشرٌعة  د.مدهش محمد احمد عبد هللا المعمرى

 :دراسة مقارنة

040-30-079  

083-30-040 الحقوق المجاورة لحق المؤلف  د.رمزي رشاد عبد الرحمان الشٌخ  

080-30-040 اٌّوأح ٚؽمٛلٙب ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ أ.أٍّٙبْ لٖٛه  

 ٚ٘بة دّؼح
ٌٍذغ٠خ اٌششص١خ سالي ِغدٍخ االؿزضالي ٚاٌزذم١ك ف  اٌذّب٠خ اٌضؿزٛع٠خ

 اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ 

040-30-087  

 اٌمبٟٙ ك.ِؾّل ١ٍٍّبْ اٌٙالالد
فٟ اٌلٍزٛه االهكٟٔ ٚاٌزْو٠غ  ؽمٛق االَٔبْ ّٙبٔبرٙب ِٚجوهاد ل١ٛك٘ب

 اٌّمبهْ

040-30-080  

084-30-040 ٌٍّوأح فٟ ٙٛء أؽىبَ االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ك. ه٠ُ ٕبٌؼ ػج١ل اٌيثٓ  

 اٌلوزٛه أؽّل اٌّواغٟ
ؽمٛق االَٔبْ فٟ ِوؽٍخ اٌزٕف١ن اٌؼمبثٟ كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌٛٙؼٟ 

 ٚ اٌْو٠ؼخ االٍال١ِخ

040-30-085  

 َ. ِؾّل ِؼزٛق ػجٛك

 ك.ػجل هللا ؽىّذ إٌمبه

-:ِفب١ُ٘ ِلافًؽمٛق االَٔبْ ٚاٌؾو٠بد اٌؼبِخ فٟ اٌؾىِٛبد اٌّؾ١ٍخ 

 رطج١مبد 

040-30-086  



 ك.ػجل إٌبٕو ػٍٍه ؽبفع

 ِؤٌف عّبػٟ :اػلاك ٚاّواف 

 ك. ٔظبَ ػَبف
 ِؾبٙواد فٟ ١ٍبٍبد ؽمٛق اإلَٔبْ

040-30-087  

088-30-040 ِمبٕل٠خ رأ١ٍ١ٕخكهاٍخ  - إٍالٌِٟؾمٛق االَٔبْ ِٓ ِٕظٛه  اٌؼبٌّٟاالػالْ  رأ١ًٕ عبثو ػجل اٌٙبكٞ ٍبٌُ اٌْبفؼٟ  

089-30-040 أ١ٌبد ؽّب٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚ اٌزطج١ك ػضّبْ ِؾّٛك غياي  

ٚؽلح اٌزله٠ت فٟ ِووي 

ػّبْ ٌلهاٍبد ؽمٛق 

 االَٔبْ

٘ٛوو عزٛ ِواعؼخ اٌّؾبِٟ 

 ١ّقخ

 ك١ًٌ رّى١ٓ اٌّوأح ٚاٌْجبة فٟ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاالٔزقبثبد

040-30-093  

 

 

البٌئة والمٌاه جدٌد    
 

 الحماٌة القانونٌة من التلوث فً ضوء القانون الدولً االنسانً  أ.نصر هللا سناء
341-11-61  

 ازمة المٌاه فً العالم العربً المشكلة والحلول الممكنة  د.ابراهٌم سلٌمان عٌسى
341-11-62  

 اهداف حماٌة الصحة البشرٌة فً القانون الدولً للبٌئة  أ.دبٌش عمٌروش
341-11-63  

 ؽّب٠خ اٌج١ئخ ث١ٓ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ ػٛاكٞك. فو٠ل أِؾّل 
341-11-64  

إٍالَ ِؾّل ػجل اٌّٖل ك.))))

 ػجل هللا

اٌل١ٌٚخ ٚأؽىبَ اٌمبْٔٛ  االرفبل١بداٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس فٟ ٙٛء 

 اٌلٌٟٚ

341-11-65  

 ٕٟ٘ٛٔ ٖٔو اٌل٠ٓك.
 اٌؾّب٠خ اٌواّلح ٌٍَبؽً فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ

La protection raisonnée du littoral en droit algérien 

341-11-66  

 اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌّٛاهك ا١ٌّبٖ كهاٍخ فٟ ٙٛء لٛاػل اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ػياى ٘لٜ
341-11-67  

إٍالَ ِؾّل ػجل اٌّٖل ك.))))

 ػجل هللا

اٌل١ٌٚخ ٚأؽىبَ اٌمبْٔٛ  االرفبل١بداٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس فٟ ٙٛء 

 اٌلٌٟٚ

341-11-68  

  341-11-69  

ِْؼً ثٓ ػجل اٌوؽّٓ 

 ا١ْ٠ٌّٛو
 أىِخ ا١ٌّبٖ...ؽوة لبكِخ

341-11-70  



 اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخالزٖبك٠بد اٌج١ئخ ِْىالد  ؽبِل اٌو٠فٝ
341-11-71  

 األِٓ اٌّبئٟ أ.أَ اٌَؼل ّبفؼٟ
341-11-72  

 

 

 

 

 جدٌد القانون الدستوري  
 

 

  

736-30-047 الحماٌة الدستورٌة والقانونٌة فً حق الملكٌة الخاصة :دراسة مقارنة  اكرام فالح الصواف  

القانون الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة :اسالٌب ممارسة السلطة فً النظام السٌاسً الجزائري :دراسة  د.عبد هللا بوقفة 

 مقارنة :العالقة الوظٌفٌة بٌن البرلمان والهٌئة التنفٌذٌة 

047-30-737  

738-30-047 الرقابة القضائٌة على اعمال االدارة العامة فً ظل الظروف االستثنائٌة :دراسة مقارنة  د.مراد بدران  

739-30-047 اثر نتائج االنتخابات على ممارسة السلطة وحقوق الفرد  د.مراد بدران  

703-30-047 الرقابة الالحقة على دستورٌة القوانٌن فً فرنسا د.منصور محمد احمد  

700-30-047 الحق فً االنتخاب :دراسة مقارنة د.صالح جسٌن على العبد هللا  

الماضًغالب صٌتان مجحم   

 

707-30-047 الضمانات الدستورٌة لحرٌة الراي والحرٌة الشخصٌة وامكانٌة اخضاعها للتشرٌعات العقابٌة   

قسمالدراسات االنتخابٌة 

والقانونٌة فً مركز بٌروت 

 لالبحاث والمعلومات 

 

700-30-047 دساتٌر الدول العربٌة   

704-30-047 الدولة االسالمٌة والمبادئ الدستورٌة الحدٌثة  د.احمد محد امٌن   

705-30-047 القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة  د.عدنان طه الدوري   

بحث تحلٌلً مقارن فً سلطة ومسؤولٌة رئٌس الدولة  سلطة ومسؤولٌة رئٌس الدولة فً النظام البلمانً د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا

 ومدى التوازن بٌنهما فً النظام البرلمانً التقلٌدي والمتطور 

047-30-706  

مصادر القانون -عالقته بالقوانٌن االخرى-الوجٌز فً القانون الدستوري :تعرٌف القانون الدسنوري أ.حسنً بودٌار  047-30-707  



 الدستوري .......

 بٍٟ ٍٙبَك/ ػج
ّٙبٔبد ٚآ١ٌبد ؽّب٠خ ؽك اٌزوّؼ فٟ اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚإٌّظِٛخ اٌزْو٠ؼ١خ 

 اٌغيائو٠خ

047-30-708  

 ك/ ِؾّل ٘بٍِٝ
كهاٍخ -١ّٕ٘خ اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ػٍٝ اٌٍَطخ اٌزْو٠ؼ١خ فٟ إٌظبَ اٌلٍزٛهٞ اٌغيائوٞ 

 ِمبهٔخ ثبٌٕظب١ِٓ اٌلٍزٛه١٠ٓ اٌّٖوٞ ٚاٌفؤَٟ

047-30-709  

 هللا ثٛلفخ ػجلك.

 اٌلٍبر١و اٌٖغ١وح اٌمبْٔٛ اٌلٍزٛهٞ اٌغيائوٞ ربه٠ـ ٚ كٍبر١و اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ 

 1962ٚ1965اٌمبْٔٛ االٍبٍٟ 

 1994-1992اٌمبْٔٛ االٍبٍٟ 

 اٌلٍبر١و اٌىج١وح

 1963ٚ1976كٍزٛه ثؤبِظ 

 1989ٚ1996كٍزٛه لبْٔٛ 

 2008اٌزؼل٠ً اٌلٍزٛهٞ 

 19-08اٌمبْٔٛ اٌلٍزٛهٞ هلُ

 فؤَٟ-ػوثٟ–لب١ٔٛٔخ -١ٍب١ٍخ–ِواعؼبد ربه٠ق١خ 

047-30-773  

 ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ غ١زوٞ
:كهاٍخ  ؽلٚك اٍزمال١ٌخ اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ فٟ اٌفمٗ االٍالِٟ ٚ اٌزْو٠غ اٌغيائوٞ

 ِمبهٔخ

047-30-770  

777-30-047 اٌزْو٠غ ٚاٌّؤٍَخ اٌزْو٠ؼ١خ أ.ك.هاثؾٟ أؽَٓ  

 ِؾّل ِٖطفٝ

 

 اؽّل

 : كهاٍخ  رؾ١ٍٍٗ ِمبهٔخاٌفىو٠خ ٚاصو٘ب فٟ ١ٕبغخ اٌلٍبر١واالرغب٘بد 

047-30-770  

 ِؾّل اثوا١ُ٘ كه٠ِٚك.
اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ  -اٌولبثخ اٌلٍزٛه٠خ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّٕبمط اٌولبثخ فٟ فؤَب 

 ِٖٚو -

047-30-774  

ك/ اكُ٘ ػجل اٌمبكه 

 اٌؾبط
 كهاٍخ ِمبهٔخ -ٌٍلٌٚخ اٌولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ ػٍٝ ا١ٌَبٍخ اٌّب١ٌخ 

047-30-775  

776-30-047 االّواف اٌمٚبئٟ ػٍٝ االٔزقبثبد فٟ اٌغيائو ِيٚىٞ ٠ب١ٍٓ  

ك.ٍبِو ِؾٟ ػجل  777-30-047 اٌولبثخ اٌل١ٌٚخ ػٍٝ االٔزقبثبد ا١ٌٕٛٛخ  



 اٌؾّيح

ك. وّبي ٍٛجخ اٌّزٌٟٛ 

 ٍالِخ

ِمبهٔخ  ِٓ ٠ٕب٠و 25اإلٕالؽبد اٌلٍزٛه٠خ ٚاٌزْو٠ؼ١خ اٌّورمجخ فٟ ِٖو ثؼل صٛهح 

 ثبٌفىو ا١ٌَبٍٟ ٚااللزٖبكٞ االٍالِٟ

047-30-778  

ِؾّل أؽّل إثوا١ُ٘ ك.

 اٌٍَّّبٔٝ
 ٚإٌظبَ االٍالِٟ  ٍٚبئً إٍٕبك اٌٍَطخ فٝ إٌظُ اٌلٍزٛه٠خ اٌّؼبٕوح

047-30-779  

ِؾّل أؽّل إثوا١ُ٘ ك.

 اٌٍَّّبٔٝ
 ا١ٌَبٍٝ اإلٍالِٝهئ١ٌ اٌلٌٚخ ث١ٓ إٌظُ اٌلٍزٛه٠خ اٌّؼبٕوح ٚ اٌفىو 

047-30-703  

اصول القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة الجزء االول :مفهوم القانون الدستوري ظاهرة الدولة  د.محمد ارزقً نسٌب

 والدستور 

047-30-700  

 

 

 

دٌد القانون المدنً ج  

 

  

49-04-040 اجازة العقد فً القانون المدنً والفقه االسالمً  د.محمد سعٌد جعفور   

53-04-040 آِ اٌّـزٍٙه االٌىزغ١ٔٚخ سبٌض ِّضٚح اثغا١ُ٘ص.  
 

 

 جدٌد االلتزامات
 

  

57-141-343 إٌظغ٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزؼاَ :ادىبَ االٌزؼاَ     ص.ِذّض دـبَ ِذّٛص ٌطفٟ   

58-141-343 كهًٚ فٟ إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزياَ ك/ثٓ ٠ّٛـ اٌو١ّل  

 

 

 

 جدٌد العقود والملكٌة  



  

129-241-343 حماٌة الملكٌة الخاصة فً ضوء االتفاقٌات الدولٌة لحقوق االنسان :دراسة تحلٌلة مقارنة  هٌمن قاسم باٌز  
الٌات تطهٌر وتسوٌة سندات الملكٌة العقارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري  مدعم باجتهادات  د.محمودي عبد العزٌز 

 قضائٌة للمجكمة العلٌا ومجلس الدولة 
343-241-112  

 اثار الغصب على حق الملكٌة فً القانون المدنً دالاسة مقارنة د.عمار محمد على القضاة
  

343-241-112  

111-241-343 االلتزام بالنصٌحة فً نطاق عقود الخدمات :دراسة مقارنة  د.بودالى محمد  
ة مقارنة بأحكام الفقه والقوانٌن احكام عقد الرهن الرسمً فً القانون المدنً الجزائري :دراس شوقً بناسً

 الوضعٌة والمصري 
343-241-113  

114-241-343 القانون الدولً للملكٌة  الفكرٌة :تحالٌل ووثائق  د.الطٌب زروتً   

115-241-343 حقوق الغٌر فً العقود المالٌة فً الفقه االسالمً والقانون المدنً  د.جسن محمد محمد بودى  
مالك احمد العبسً د.عصام 116-241-343 الترخٌص اإلجباري باالستعمال براءة االختراع  دراسة مقارنة   

117-241-343 حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة فً الصناعات الدوائٌة :دراسة مقارنة  د.نصر ابو الفتوح فرٌد حسن  
المٌة اركان عقد الرهن:دراسة مقارنة فً الشرٌعة االس د.فرج زهران الدمرداش   343-241-118  

ضماناته:دراسة مقارنة بٌن –البٌع بالتقسٌط كصورة من صور البٌوع التجارٌة الخاص ماهٌته  د.فرج زهران الدمرداش 
 الفقه االسالمً والقانون الوضعً 

343-241-119  

132-241-343 مقاصد البٌوع وطرق اثباتها فً الفقه االسالمً  د.زهر الدٌن عبد الرحمان هاشم  
132-241-343 شرح قانون االستمالك معلقا علٌه بأحكام محكمة التمٌٌز م.فاٌز جبر العناتً   

 أ.ّؼٛح ٘الي
ٚفك اؽلس إٌٖٛٓ  اٌٛع١ي فٟ ّوػ ػمل اإل٠غبه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ

 2007ِبٞ  13اٌّؤهؿ فٟ  05/07اٌّؼلٌخ )اٌمبْٔٛ هلُ 

343-241-131  

 ِمٕٟ ثٓ ػّبه
كهاٍخ فٟ  األؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثٖؾخ ٚ ثطالْ اٌّؾواهد اٌزٛصم١خ

 اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ 

343-241-133  

 َٔو٠ٓ ثٍٙٛاهٞ
اٌغيء ‘ِىبفؾخ اٌزم١ٍل –ؽّب٠خ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ 

 األٚي

343-241-134  

135-241-343 اٌغيائوٞاالٍز١الء اٌّؤلذ ػٍٝ اٌؼمبه فٟ اٌزْو٠غ  ١ٕٔٛخ ثٓ ١ٛجخ  

اٌّؾبِٟ ػالء ّٛوذ 

 اٌل١ٌّٟ

 اٌؼمبه فٟ اٌو٘ٓ اٌزأ١ِٕٟ اٌّووي اٌمبْٔٛ ٌؾبئي

 كهاٍخ ِمبهٔخ فٟ اٌمب١ٔٛٔٓ االهكٟٔ ٚاٌؼوالٟ 

343-241-136  

 ٕالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓك.
إٌّبمط -اٌوٍَٛ اٌٖٕبػ١خ-ثواءاد االفزواع اٌٍّى١خ اٌٖٕبػ١خ ٚاٌزغبه٠خ

 اٌج١بٔبد اٌزغبه٠خ –اٌؼالِبد اٌزغبه٠خ –اٌٖٕبػ١خ 

343-241-137  

 ١ٍٍٙخ كوبهٞ
ؽّب٠خ رٖب١ُِ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ ث١ٓ لبْٔٛ ؽمٛق اٌّؤٌف ٚ لبْٔٛ اٌٍّى١خ 

 اٌٖٕبػ١خ

343-241-138  
 

 اٌْٙو اٌؼمبهٞ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ ٚ اٌمٛا١ٔٓ اٌّمبهٔخ فزؾٟ ٠ٌٚك.
343-241-139  

 

 ٚاصبه٘ب االلزٖبكٞ :كهاٍخ  ا١ٌ٢بد اٌل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ثواءح االفزواع ِؾّل ؽَٓ اٌؾلاك
343-241-142  

 

 ؽّب٠خ اٌّٛاك ا١ٌٖلال١ٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ ٚاالرفبل١بد اٌل١ٌٚخ أ, ٔبعُ ّو٠فخ
343-241-142  

 

اٌشفؼخ ث١ٓ اٌشغ٠ؼخ االؿال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌّضٟٔ اٌجؼائغٞ  ػٍٝ ضٛء اجزٙبص اٌّذىّخ اٌؼ١ٍب  أ.ادّض سبٌضٞ 

 ِٚجٍؾ اٌضٌٚخ 

343-241-141  

 

 

 

 جدٌد المسؤولٌة



  

043-040-040 مدى مسؤولٌة الوكٌل فً عقد الوكالة :دراسة مقارنة بالفقه االسالمً  د.اسماعٌل عبد النبً شاهٌن  

سلطان على الخالدي أ.حمٌد 040-040-040 االكراه واثره فً المسؤولٌة  الجنائٌة :دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة االسالمٌة والقوانٌن الجنائٌة    

047-040-040 مسؤولٌة الصحفً الجنائٌة عن جرائم النشر :دراسة مقارنة  د.سعد صالح شكطً الجبوري   

والجنائٌة فً االخطاء الطبٌة  المسؤولٌة المدنٌة د.منصور عمر المعاٌطة   040-040-040  

د.احمد عبد الكرٌم موسً 
 الصراٌرة 

044-040-040 التامٌن من المسؤولٌة المدنٌة الناتجة عن االخطاء الطبٌة :دراسة مقارنة   

045-040-040 المسؤولٌة الجنائٌة للشاهد  د.بكري ٌوسف بكري محمد   

046-040-040 اٌّـإ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٌغئ١ؾ اٌضٌٚخ  ص.عافغ سضغ صبٌخ شجغ  

047-040-040 مهنة التوثٌق فً القانون الجزائري تنظٌم ومهتم ومسؤولٌات  د.مقنً بن عمار   

 اٌَّؤ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٓ االٙواه اٌج١ئ١خ ػجبك لبكحأ.
040-040-048  

 اٌّؼٍِٛبر١خ كهاٍخ ِمبهٔخاٌَّؤ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ الٔزٙبن اٌق١ٕٖٛخ  ك. ِؾّل ٖٔو ِؾّل
040-040-049  

053-040-040 النظرٌة العامة لمسؤولٌة الدولة الدولٌة فً ضوء التقنٌن الجدٌد عمٌمر نعٌمة   

050-040-040 نطاق زاحكام المسؤولٌة المدنٌة لالطباء واثباتها  د.راٌس محمد  

057-040-040 مسؤولٌة الفرد الجنائٌة عن الجرٌمة الدولٌة  د.عباس عشم السعدي   

 

 

 

 جدٌد االثبات  

دراسة –االدلة الناقضة ودور القاضً المدنً فً اكمال حجٌتها القانونٌة  د.تحسٌن حمد سماٌل
 تحلٌلٌة  مقارنة 

040-044-74  

75-044-040 تحدٌات االثبات بالسندات االلكترونٌة ومتطلبات النظام القانونً لتجاوزها  د.عباس العبودي  

76-044-040 االثر المادي ودوره فً االثبات الجنائً :دراسة قانونٌة مقارنة  شرف محمد علً الدخان  

االجرائً والموضوعً  اصول االثبات واجراءاته فً الخصومة االدارٌة :الدور د.عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة 
فٌه وسائل  ةللقاضً االداري فً االثبات :اجراءات االثبات والعوامل المؤثر

 االثبات االداري 

040-044-77  

 االصجبد ثبٌمغائٓ اٌمضبئ١خ فٝ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ ص/ ٠بدٟ ؿب١ِخ
040-044-78  

 فبرؼ عٍٛي
رول١زٙب ٌلٜ اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌقبرُ اٌلٌٚخ فٟ اٌزْو٠غ اٌغيائوٞ ٚأفبق 

 االػٛاْ اٌمٚبئ١١ٓ

040-044-79  



  جدٌد   التأمٌنات

د.ابراهٌم على ابراهٌم 
 عبد ربه

77-30-044 مبادئ التامٌن     

ه٠جو ؽ١َٓ ك.

 ٠ٍٛف اٌجوٚاهٞ
 :كهاٍخ ِمبهٔخ اٌزأ١ِٓ ػٓ اإلٕبثخ اٌغَل٠خ ٌٍو٠بٟٙ اٌّؾزوف

044-30-70  

ى٠بك ػجلاٌوؽّٓ ك.

 ػجلهللا ِال ىاكٖ
 ؽٛاكس ا١ٌَبهاد اٌّغٌٙٛخ كهاٍـخ ِمبهٔـخ اٌزؼ٠ٛ٘ فٟ

044-30-74  

ى٠زٟٛٔ ٛبهق  

 /١ٍّوح ّوف
 اٌزؼ٠ٛ٘ ػٓ ؽٛاكس اٌّوٚه 

044-30-75  

ك.ٍِٟٛ ع١ًّ 

 إٌؼ١ّبد

اّواف ك.ٔي٠ٗ ِؾّل 

 اٌٖبكق اٌّٙلٞ 

ِغ اٍزؼواٗ ٌٍٕٖٛٓ رْو٠ؼبد اٌزب١ِٓ إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌزب١ِٓ ِٓ اٌَّؤ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ 

االعجبهٞ ِٓ اٌَّؤ١ٌٚخ إٌبعّخ ػٓ اٍزؼّبي اٌّووجبد ف وً ٔذ اٌزْو٠غ االهكٟٔ 

 ٚاٌّٖوٞ ٚاالٔغ١ٍيٞ :كهاٍخ ِمبهٔخ 

044-30-76  

ك. ػجل اٌؼي٠ي ثٓ 

ػٍٟ اٌغو٠ت 

ك.ٔبٕو ثٓ ٕبٌؼ 

 اٌؼٛك

 اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ٌىجبه آٌَ

044-30-77  

 

 

الشغل والضمان االجتماعً جدٌد    

  

د.جابر عبد الهادي 
 سالم الشافعً 

ترسٌخ العمل بالسٌاسة الشرعٌة فً ظل اتجاهات العولمة :دعوة لإلصالح التشرٌعً 
 فً الوطن العربً 

044-37-65  

66-37-044 االضراب المهنً للعمال واثاره :دراسة مقارنة  مصدق عادل طالب  

د.صالح على على 
 حسن

الوساطة فً ابرام عقد العمل بٌن التشرٌعات العربٌة والمستوٌات الدولٌة :دراسة 
 مقارنة 

044-37-67  

-84المنازعات العامة فً مجال الضمان االجتماعً على ضوء القانون الجدٌد رقم  سماتً الطٌب 

  3884فٌفري  32المؤرخ فً -84

044-37-68  

فً التغٌٌر التنظٌمً وثقافة العمل  بحوث بوفلجة غٌاث  044-37-69  

د.مصطفى احمد ابو 
 عمرو

اتفاقٌة العمل –النقابات العمالٌة –عالقات العمل الجماعٌة :المفاوضات الجماعٌة 
منازعات العمل الجماعٌة ......–الجماعٌة   

044-37-73  

د.حسٌن الخزاعً 
 /د.طه امارة 

ن التشرٌعات االجتماعٌة وحقوق االنسا  044-37-70  

الدور التكمٌلً لقواعد المسؤولٌة المدنٌة عند الرجوع على صاحب العمل :دراسة  د.اسامة احمد بدر 
 تحلٌلٌة قضائٌة فً القانونٌن الفرنسً والمصري 

044-37-77  

د.حمدي عبد 
 الرحمان

70-37-044 قانون العمل  



محمد ٌحً مطر-د  

د.نصٌف فهمً 
 منقرٌوس

العلمٌة والنماذج المهنٌة بٌن البناء النظري والممارسة فً العمل مع  النظرٌات
 الجماعات 

044-37-74  

د.ناصر ٌوسف 
 محمد سعفان

75-37-044 المفاوضة الجماعٌة :دراسة مقارنة   

أ.ك عؼفو ِؾّٛك 

 اٌّغوثٟ
 ٚفمب ألفو اٌزؼل٠الد ٚاعزٙبكاد ِؾىّخ اٌز١١ّي ّوػ اؽىبَ لبْٔٛ اٌؼًّ

044-37-76  

77-37-044 :كهاٍخ ِمبهٔخ  اٌؾّب٠خ اٌغيائ١خ ٌٍؾمٛق اٌؼّب١ٌخ فٟ اٌزْو٠غ اٌغيائوٞ ٚاٌّٖوٞ ك/ ثٓ أؽّل ِؾّل  

78-37-044 اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾ١بح اٌؼبًِ اٌقبٕخ فٟ ِٛاعٙخ ثؼ٘ ِظب٘و اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ ك/ ِؾّل ؽَٓ لبٍُ  

ى٠بك ػجلاٌوؽّٓ ك.

 ػجلهللا ِال ىاكٖ
 اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّوأح اٌؼبٍِخ فٟ لبْٔٛ اٌؼًّ )كهاٍـخ ِمبهٔـخ(اٌؾّب٠خ 

044-37-79  

83-37-044 ػاللبد اٌؼًّ اٌفوك٠خ -اٌٛع١ي فٟ ّوػ لبْٔٛ اٌؼًّ  ٘لفٟ ك.ث١ْو  

80-37-044 فٟ لبْٔٛ اٌّٚبْ االعزّبػٟ اٌغيائوٞ اٌّمبهْ  ر٠َٛخ إٌّبىػبد اٌطج١خ ػــجبٍخ عّبيك.  

ك/ ِٖطفٝ أؽّل 

 أثٛ ػّوٚ
 ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌفؤَٟ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌؼوث١خ اٌؾك فٟ اإلٙواة 

044-37-87  

 ٍّبرٟ اٌط١تك.

 ِٕبىػبد ١٘ئبد اٌّٚبْ االعزّبػٟ رغبٖ إؾبة اٌؼًّ ػٍٝ ٙٛء اٌمبْٔٛ اٌغل٠ل

اٌّزؼٍك ثبٌّٕبىػبد فٟ ِغبي اٌّٚبْ  2008ف١فوٞ  23اٌّؤهؿ فٟ  08-08هلُ 

اٌّزّٚٓ لبْٔٛ  2008ف١فوٞ  25ٟ اٌّؤهؿ ف 09-08االعزّبػٟ ٚاٌمبْٔٛ هلُ 

 االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚاالكاه٠خ اٌغل٠ل 

اعواءاد –اٌزياِبد إؾبة اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌّٚبْ االعزّبػٟ ِٚوالجزُٙ -

 اٌزؾ١ًٖ اٌغجوٞ الّزواوبد اٌّٚبْ االعزّبػٟ  

044-37-80  

 ِمٕٝ ثٓ ػّبهك.
ث١ٓ اٌؼبًِ ٕٚبؽت اٌؼًّ :كهاٍخ  فٟ ػاللخ اٌلائ١ٕخ أؽىبَ اٌّمبٕخ ٚ رطج١مبرٙب

 ِمبهٔخ 
044-37-84  

85-37-044 حماٌة العامل عند انتهاء عالقة العمل فً القانون الجزائري  أ.امال بن رجال  

 

 

 

 جدٌد القانون الجنائً الخاص
            

       

096-30-045 الجناٌة على الجنٌن وعقوبتها :دراسة فقهٌة مقارنة  أ.سٌف رجب قزامل  



المواجهة الجنائٌة لجرائم الشائعات :دراسة مقارنة بٌن التشرٌع الوضعً وفقه الشرٌعة  د.مؤمن على عطٌة ابو النجا

 االسالمٌة 

045-30-097  

098-30-045 السرقة وعقوبتها :دراسة مقارنة فً الشرٌعة االسالمٌة  د.فرج زهران الدمرداش  

099-30-045 الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة "دراسة فقهٌة مقارنة  د.صفاء السٌد لولو الفار  

433-30-045 اثبات جرائم الجدود فً الشرٌعة والقانون  د.بدرٌة عبد المنعم حسونة   

430-30-045 جرٌمة القتل عند المرأة :دراسة فً علم االجتماع الجرٌمة  د.مزوز بركو   

437-30-045 التصرف فً االعضاء البشرٌة بٌن الشرع والقانون :دراسة مقارنة  جاري بسمة /الدهبً ثورٌة   

430-30-045 احكام الذبح والمستجدات المتعلقة به فً الفقه االسالمً  د.احمد محمد اسماعٌل برج  

434-30-045 جرٌمة تبٌٌض االموال :دراسة مقارنة  د.عكروم عادل   

435-30-045 تبٌٌض االموال والقوانٌن واالجراءات المتعلقة بالوقاٌة منها ومكافحتها فً الجزائر   عٌاد عبد العزٌز   

436-30-045 الشكوى والتنازل عنها :دراسة مقارنة  د.عبد الحلٌم فؤاد عبد الحلٌم  

العامة واالسرة :دراسة  شرح قانون العقوبات :الجرائم الواقعة على االخالق واالداب د.كامل السعٌد 

 تحلٌلٌة مقارنة 

045-30-437  

438-30-045 احكام المصادرة فً القانون الجنائً :دراسة مقارنة  د.على احمد الزعبً   

439-30-045 القانون الجنائً الدستوري  د.احمد فتحً سرور    

403-30-045 المجرم الشاذ د.عبد الرحمان محمد العٌسوي   

محمد جعفر    د.علً 400-30-045 حماٌة االحداث المخالفٌن للقانون والمعرضٌن لخطر االنحراف:دراسة مقارنة    



القانون الجنائً والطب الحدٌث :دراسة تحلٌلٌة مقارنة لمشروعٌة نقل وزرع االعضاء  د.احمد شوقً عمر ابو خطوة   

 البشرٌة  

045-30-407  

 رٌتا سٌدة 

 تقدٌم :محمد المجذوب

400-30-045 تبٌٌض االموال الناجمة عن االتجار بالمخدرات   

404-30-045 اجراءات التحرى وجمع االدلة والتحقٌق االبتدائً فً الجرٌمة المعلوماتٌة :دراسة مقارنة  علً عدنان الفٌل  

الحماٌة الجنائٌة للمحل االلكترونً فً جرائم المعلوماتٌة :دراسة فً المحل اإللكترونً  ناٌر نبٌل عمر

والٌة التطبٌق فً القانون  ةالمسبوغ بالحماٌة القانونٌة وبحث المفردات المشمولة بالرعاٌ

 المصري والمقارن

045-30-405  

406-30-045 المضمون النفسً لقانون المخدرات  د.عبد الرحمان محمد العٌسوي   

 جّبي ٔج١ّٟ
صعاؿخ لب١ٔٛٔخ ِمبعٔخ ِؼؼػح  جغائُ ا٢صاة ٚ اٌفـٛق ٚ اٌضػبعح فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ

 02ثبالجزٙبص اٌمضبئٟ  ط

045-30-407  

 جغ٠ّخ االسزطبف ػى١ه ػٕزغ
045-30-408  

 شٙبة ثبؿُص.

اٌمزً –:اٌمزً ثبؿُ اٌّـبػضح ػٍٝ االٔزذبع اٌجغائُ اٌّبؿخ ثى١بْ اإلٔـبْ

لزً دض٠ضٟ اٌؼٙض -االجٙبض–اٌزؼظ٠ت –اال٠ظاء ثصٛعٖ اٌّشزٍفخ –اٌغد١ُ 

 أزٙبن دغِخ اٌجضخ ٚاٌغفبد ٚاٌمجغ–ثبٌٛالصح 

045-30-409  

 اٌجغائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ ٔظبَ االؿغح ؿؼض ػجض اٌؼؼ٠ؼص.
045-30-473  

 اٌجٙبػ اٌؼبٌّٟ ٌّىبفذخ اٌجغ٠ّخ إٌّظّخ ِشزبع شجٍٟص.
045-30-470  

 ١ِغفذ ِٕصٛع دـٓ ػجض هللاص/ 
ٔمً ٚػعاػخ اٌى١بْ اٌجـضٞ  دغِخ اٌزجبعة اٌطج١خ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ ضٛء 

 صعاؿخ ِمبعٔخ -اٌشال٠ب اٌجظػ١خ -االؿزٕـبر–االػضبء اٌجشغ٠خ 

045-30-477  

 صعاؿخ ِمبعٔخ -اٌجغائُ اٌزؼج١غ٠خ  ص/ ثٓ ػشٟ دفص١خ
045-30-470  

 فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ  ١بد ِىبفذزٙبجغائُ اٌصفمبد اٌؼ١ِّٛخ ٚآٌ ػ١ٌٚشخػٚػٚ 
045-30-474  

 ص.ج١ًّ ػٍٟ اػِمٕب
 -اٌجؼاء  -اجغاءاد اٌّذبوّخ  -اٌّـإ١ٌٚخ  -جغائُ اٌّطجٛػبد ِب١٘زٙب 

 صعاؿخ ِمبعٔخ

045-30-475  



ص. ػجبؽ أثٛ شبِخ ػجض اٌّذّٛص 

 اٌٍٛاء ص. ِذّض اٌجشغٞ /
 اٌؼٕف األؿغٞ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ

045-30-476  

 اٌؼٕف اٌؼبئٍٟ ػّغ اٌز١غص. ِصطفٝ 
045-30-477  

 صعاؿخ ِمبعٔخ-اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌجطبلبد االئزّبْ اٌّّغٕطخ  دٕبْ ع٠ذبْ ِجبعن اٌّضذىٝ
045-30-478  

 ص.ِذّض اٌّضٟٔ ثٛؿبق
اٌزشغ٠ؼبد اٌؼمبث١خ فٟ جغائُ اٌـطٛ ػٍٝ اٌّصبعف ٚاٌّإؿـبد 

 اٌّب١ٌخ

045-30-479  

 ص/ ػبصي ػجض اٌؼبي سغاشٟ

إٌّٙٛثخ اٌّزذصٍخ ػٓ جغائُ اٌفـبص فٟ  ٚاألصٛياؿزغصاص األِٛاي 

ضٛء ارفبل١خ األُِ اٌّزذضح ٌّىبفذخ اٌفـبص ٚاٌزشغ٠غ اٌّصغٞ ٚاٌفمٗ 

 اإلؿالِٟ

045-30-403  

 لب١ٔٛٔب و١ف١خ اٌزصضٞ ٌٙب-سصبئصٙب-اٌجغائُ اٌّؼٍِٛبر١خ ِب١٘زٙب اٌّذبِٟ.غبُٔ ِغضٟ اٌشّغٞ
045-30-400  

 ػبصي ػىغَٚص.
 -إٌّظّخ اٌض١ٌٚخ ٌٍشغطخ اٌجٕبئ١خ وب١ٌخ ٌّىبفذخ اٌجغ٠ّخ إٌّظّخ 

 صعاؿخ ِمبعٔخ

045-30-407  

 اٌجغ٠ّخ اٌج١ئ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجؼائغٞ أ.صجغ٠ٕخ رٛٔـٟ
045-30-400  

 أ.اٌؼجبؿٟ ِذّض
ظب٘غح غـ١ً األِٛاي ٚاٌجٙٛص اٌض١ٌٚخ ٌّىبفذزٙب "صعاؿخ دبٌخ اٌّغغة 

 اٌؼغثٟ"

045-30-404  

 اٌجغ٠ّخ اٌزأص٠ج١خ ٌٍّٛظف اٌؼبَ فٟ اٌجؼائغ أدّض ثٛض١بف أ.ص.
045-30-405  

 :صعاؿخ ِمبعٔخ اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ اٌّٛضٛػ١خ ٌٍّؼٍِٛبر١خ صالح فغدبْ عصٌشب
045-30-406  

 جٕبئ١ب اٌذك فٝ ؿالِخ اٌجـُ ٚ أصغ اٌزطٛع اٌطجٝ ػٍٝ دّب٠زٗ ٠ٛؿف ثٛشٝ
045-30-407  

 اٌذّب٠خ اٌّض١ٔخ ٚ اٌجٕبئ١خ ٌٍّبي اٌؼبَ وغؿْٛ ِذّض ػٍٟ ١ٌٚضص.
045-30-408  

 :صعاؿخ ِمبعٔخ اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذك فـٟ إٌّبفـخ  اٌزجبع٠خ صبٌخ ِذّض ربِغص.
045-30-409  



 أ.ػّغأٟ وّبي اٌض٠ٓ 
جغ٠ّخ االػزضاء ػٍٝ اٌذ١بح فٟ اٌزشغ٠غ اٌٛضؼٟ اٌجٕبئٟ ٚاٌزشغ٠غ 

 االؿالِٟ 

045-30-443  

 

 

القانون الجنائً العام جدٌد  

 

  

053-37-045 مكافحة الفساد :الجزء االول اكادٌمٌة ناٌف  

050-37-045 مكافحة الفساد :الجزء الثانً اكادٌمٌة ناٌف  

057-37-045 السوك االجرامً للمجرم المعنوي د.نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه  

050-37-045 السوك االجرامً المعقد د.نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه  

054-37-045 السوك االجرامً الجنسً د.نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه  

055-37-045 نظرٌة الغلط فً قانون العقوبات المقارن د.مجٌد خضر السبعاوي  

056-37-045 جرٌمة ابادة الجنس البشري بٌن النص والتطبٌق سلمً جهاد  

العربٌةعلم ضحاٌا الجرٌمة وتطبٌقاته فً الدول  د.محمد االمٌن البشرى  045-37-057  

 أ.زٌبحة

زٌدان   

الجزائري والدولً عالجرٌمة المعلوماتٌة فً التشرٌ  045-37-058  

059-37-045 علم الجرٌمة د.غنً ناصر حسٌن القرٌشً  

063-37-045 االجرام العالمً المنظم بٌن النظرٌة والتطبٌق د.السٌد ابو عٌطة    

االجتهاد القضائً :دراسة مقارنةاثبات الجرٌمة على ضوء  نجٌمً جمال  

La preuve de l’infraction (a la lumière de la jurisprudence) 

045-37-060  

 الركن المادي للجرٌمة معن احمد محمد الحٌاري

 

045-37-067  

060-37-045 االنحراف والجرٌمة فً عالم متغٌر د.منال محمد عباس   



 

فً مكافحة الجرٌمة من منظور امنً :دراسة مقارنةدور التشرٌع  د.عوض محمد ٌحً ٌعٌش   

 

045-37-064  

 اصول علمً االجرام والعقاب د.رؤوف عبٌد 

 

045-37-065  

066-37-045 اثر الفساد الحكومً فً انتشار الجرٌمة شرٌف احمد الطباخ  

 

 مبحث الجرٌمة دراسة فً تفسٌر الجرٌمة والوقاٌة منها د.عبد الرحمان عٌسوي  

 

045-37-067  

068-37-045 دراسة علمٌة فً اسباب االباحة وموانع العقاب ممدوح عزمً   

علم االجرام العام :اولٌات علم االجرام/تفسٌر السلوك االجرامً /العوامل الداخلٌة والخارجٌة  د.فتوح عبد هللا الشادلً

 الجرام

045-37-069  

نظرٌة –نظرٌة الجرٌمة –نظم القسم العام فً قانون العقوبات :النظام القانونً الجنائً  د.فتوح عبد هللا الشادلً

نظرٌة الجزاء الجنائً–المسؤولٌة الجنائٌة   

045-37-073  

070-37-045 إٌظُ اٌذض٠ضخ فٟ اصاعح اٌّإؿـبد اٌؼمبث١خ ٚ االصالد١خ أوبص١ّ٠خ ٔب٠ف  

ؿذغ ِٕصٛع ادّض اٌمطبٚٞص. 077-37-045 اٌؼمبةِمب١٠ؾ أؿب١ٌت    

070-37-045 تعدد الجرائم واثاره االجرائٌة والعقابٌة :دراسة مقارنة د.باسم شهاب   

074-37-045 اٌزؼبًِ ِغ األفؼبي فٟ اٌمبْٔٛ اٌجؼائٟ اٌؼبَ لبصعٞ أػّغ  

075-37-045 االجغاَ االلزصبصٞ ٚاٌّبٌٟ اٌضٌٟٚ ٚؿجً ِىبفذزٗ ِشزبع شج١ٍٟ   

076-37-045 02فٟ ػٍُ اٌؼمبة طاٌّٛجؼ  ص.صعصٚؽ ِىٟ   

077-37-045 االعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً الفقه االسالمً والقانون الوضعً :دراسة مقارنة د.عبد العزٌز محمد محسن  

 

 جدٌد الزواج والطالق

 

 

 



  

68-01-346 نظام االسرة فً االسالم  محمد الصالح الصدٌق  

69-01-346 احكام الزواج فً الشرٌعة االسالمٌة  احمد فراج حسٌن  

70-01-346 االسرة وحماٌتها فً الفقه االسالمً والقانون الجزائري :دراسة مقارنة  أ.بلخٌر سدٌد  

 االسرة بٌن الجمود والحداثة  اخمد اباش

 

346-01-71  

 الطالق وحقوق االوالد واالقارب :دراسة مقارنة بٌن المذاهب فً الفقه االسالمً  د.احمد محمود الشافعً 

 

346-01-72  

  فً االسالم محدد ومقٌد فً سبٌل حل اسالمً جذري لمشكلة الطالق الطالق  كمال احمد عون 

 

346-01-73  

 محكمة االسرة ودورها فً المجتمع د.محمد علً سالمة 

 

346-01-74  

هللا مبروك النجار د.عبد  التعوٌض عن فسخ الخطبة :اسسه ومدى مشروعٌته فً الفقه االسالمً والقانون  

 

346-01-75  

2005ٌـٕخ  04اٌذضبٔخ ٚاٌغؤ٠خ فٟ ضٛء اٌمبْٔٛ علُ  َ.ِذّض شزب   346-01-76  

77-01-346  أؽىبَ اٌيٚاط فٟ اإلعزٙبك اٌفمٟٙ ٚلبْٔٛ األٍوح اٌغيائوٞ ك.ِؾفٛظ ثٓ ٕغ١و  

78-01-346  اؽىبَ اٌيٚع١خ ٚاصبه٘ب فٟ لبْٔٛ االٍوح اٌغيائوٞ اٌؼوثٟ ثٍؾبط ك.  

79-01-346  األؽٛاي اٌْق١ٖخ أ. ِف١لح ثٍٛبٌُ  

80-01-346  ػمل اٌيٚاط غ١و اٌّٛصك كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌفمٗ االٍالِٟ ٚاٌزْو٠غ اٌغيائوٞ أ. وو٠ّخ ِؾوٚق  

 ٔبعٟ ثٍمبٍُأ.

 ػالٌٟ
 اٌغيائوٞاٌطالق فٟ اٌّغزّغ 

 346-01-81  

82-01-346  اٌطاّلق ٚ آصبهٖ ِٓ لبْٔٛ األٍوح اٌغيائو٠خ ك.اٌّٖوٞ ِجوٚن  

83-01-346  اٌزط١ٍك ٚ اٌقٍغ ٚفك اٌمبْٔٛ ٚ اٌْو٠ؼخ االٍال١ِخ ِٕٖٛهٞ ٔٛهحأ.  

 ثٍؾبط اٌؼوثٟك.
ٚفك اؽو اٌزؼل٠الد ِٚلػُ ثأؽلس اعزٙبكاد أؽىبَ اٌيٚاط فٟ ٙٛء لبْٔٛ األٍوح اٌغل٠ل 

 اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب 

 346-01-84  

85-01-346  اٌوٚائغ اٌفم١ٙخ فٟ االؽٛاي اٌْق١ٖخ ّوػ لبْٔٛ االٍوح اٌجبة االٚي اٌيٚاط ٚ أؾالٌٗ ثٛلٕلٚهح ١ٍٍّبْ  



 إٌفمخ :ِلػُ ثبعزٙبكاد اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب-اٌؾٚبٔخ -اٌؼلح -اٌطالق -إٌَت-اهوبْ اٌيٚاط

ث١ؤغ١و الٍبي، ١ْ١ًِ ثٛكهٚد ه٠ىٛه 

 ٚآفوْٚ روعّخ: اؽّل ِؾّل ػ١ل
 لبْٔٛ اٌج١ٌٛٛع١خ اٌجْو٠خ

 346-01-86  

87-01-346  ؽّب٠خ االٍوح  ك. اؽّل اثبُ  

 ػّوٚ ف١ًٍك.
ٚلبْٔٛ االٍوح  اإلٍالِٟأؾالي اٌواثطخ اٌيٚع١خ ثٕبء ػٍٝ ٍٛت اٌيٚعخ فٝ اٌفمٗ 

 كهاٍخ ِمبهٔخ -اٌغيائوٞ 

 346-01-88  

89-01-346  اٌزٛص١ك ٚاصبهٖ فٟ اٌيٚاط ٚاٌطالق ِب٘و ٍوٚه  

90-01-346  اٌيٚاط ٚاٌطالق فٟ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ اٌقبٕخ ) كهاٍخ ِمبهٔخ ( ك. َِؼٛكٞ ٠ٍٛف  

ٌؾَٓ ثٓ ١ّـ اس أ.

 ٠ٍِٛب

اٌٝ 1982ِلػّب ثبعزٙبك اٌّغٌٍ االػٍٝ ٚاٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب  ِٓ ٍٕخ  اٌّوّل فٟ لبْٔٛ االٍوح

 2014ٍٕخ 

 ٍِؾمبد :اٌّٛاص١ك ٚاالػالٔبد ٚاالرفبل١بد ٚاٌزمبه٠و اٌل١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثؾمٛق اٌّواح ٚاٌطمً

 346-01-91  

 

 جدٌد الشرٌعة  
  

اٌشغ٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛادىبَ اٌٛلف صعاؿخ لب١ٔٛٔخ فم١ٙخ ِمبعٔخ ث١ٓ  ص.ِٕظع ػجض اٌىغ٠ُ اٌمضبح  346-03-96  

97-03-346 اصٛي االدىبَ اٌشغػ١خ :اٌمـُ االٚي ص.٠ٛؿف لبؿُ  

98-03-346 ٠ٕٛن ٌجٓ اٌغضبع ث١ٓ اٌذً ٚاٌذغِخ :صعاؿخ فم١ٙخ ِمبعٔخ ص.جّبي ِٙضٜ ِذّٛص االوشخ  

99-03-346 االدىبَ اٌج١ٍخ فٟ ػوبح االِٛاي اٌؼصغ٠خ ص.ِذّض ػجض اٌّمصٛص صاٚص  

وّبي اٌض٠ٓ اِبَ ص.ِذّض ٔظغ٠خ اٌؼمض–اٌٍّى١خ –اٌفمٗ االؿالِٟ :لٛاػض اٌفمٗ ٚٔظغ٠برٗ اٌؼبِخ :ٔظغ٠خ اٌذك    346-03-100  

 ص.ِذّض وّبي اٌض٠ٓ اِبَ

 ص.جبثغ ػجض اٌٙبصٞ ؿبٌُ  اٌشبفؼٟ

اٌّؼبصغح–اٌزطٛع –اٌّضسً ٌضعاؿخ اٌفمٗ االؿالِٟ ٚٔظغ٠برٗ اٌؼبِخ :إٌشبح   346-03-101  

ادّض اثغا١ُ٘ إٌشٜٛ ص.ٔبصغ ِٛلف اٌشغ٠ؼخ االؿال١ِخ ِٓ االؿزؼبٔخ ثغ١غ اٌّـ١ٍّٓ فٟ اٌجٙبص ٚرٌٛٝ اٌٛظبئف  

 اٌؼبِخ ثبٌضٌٚخ :صعاؿخ فم١ٙخ ِمبعٔخ

346-03-102  

ص.ػٍٟ ثٓ ِذّض ثٓ عِضبْ اٌغش١ضٞ 

 اٌج١بٟٔ

103-03-346 ادىبَ اٌج١ٕٓ ِٓ إٌطفخ اٌٝ االؿزٙالي )ثذش فمٟٙ ِمبعْ(  

104-03-346 اٌّضسً ٌٍفمٗ االؿالِٟ :اٌجؼء االٚي :ربع٠ز اٌفمٗ ِذّض ؿالَ ِضوٛع  

105-03-346 اٌّضسً ٌٍفمٗ االؿالِٟ :اٌجؼء اٌضبٟٔ  :اصٛي اٌفمٗ ِذّض ؿالَ ِضوٛع  

106-03-346 اٌّضسً ٌٍفمٗ االؿالِٟ :اٌجؼء اٌضبٌش  :االجزٙبص ٚاٌمضبء فٟ االؿالَ ِذّض ؿالَ ِضوٛع  

107-03-346 اٌّضسً ٌٍفمٗ االؿالِٟ :اٌجؼء اٌغاثغ   :ٔظغ٠خ اٌذك ِذّض ؿالَ ِضوٛع  

108-03-346 اٌّضسً ٌٍفمٗ االؿالِٟ :اٌجؼء اٌشبِؾ   :ٔظغ٠خ اٌؼمض ِذّض ؿالَ ِضوٛع  

ِمبعٔخاٌزفغ٠ك اٌمضبئٟ ث١ٓ اٌؼٚج١ٓ ٌٍؼًٍ اٚ اٌؼ١ٛة ػٕض اٌفمٙبء :صعاؿخ  ص.شٛلٟ اثغا١ُ٘ ػجض اٌىغ٠ُ ػالَ  346-03-109  

 

110-03-346 ربع٠ز اٌمضبء االؿالِٟ ٚرغارٗ ص.ثضعٞ ِذّض فٙض  

-االِغاض اٌذض٠ضخ ٚاصغ٘ب ػٍٝ اؿزّغاع اٌذ١بح اٌؼٚج١خ فٟ اٌفمٗ االؿالِٟ :اٌـغطبْ صبٌخ دـ١ٓ اثٛ ػ٠ض

االٌزٙبة اٌىجضٞ اٌٛثبئٟ-اال٠ضػ  

346-03-111  

 

اٌؼغف ٚاٌؼًّ اٌجؼائغٞ ٚاصغّ٘ب فٟ اٌفزبٜٚ ٚاالدىبَ :ِٕطمخ اٌؼٚاٚح سالي فزغح  ص.جّبي وغوبع

 االدزالي ّٔٛطجب

346-03-112  

 



113-03-346 دّب٠خ اٌج١ٕٓ فٟ اٌشغ٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ :صعاؿخ ِمبعٔخ ػٍٝ اٌش١ز اثغا١ُ٘ اٌّجبعن  

 

 اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ اٌزٍم١خ االصطٕبػٟ صعاؿخ ِمبعٔخ ث١ٓ اٌفمٗ االؿالِٟ ٚ ػث١ضح الغٚفخص.
346-03-114  

 

115-03-346 صعاؿخ لب١ٔٛٔخ ِمبعٔخ -اٌؼٙٛص ٚاٌّٛاص١ك فٟ اٌزغاس اٌؼغثٟ اإلؿالِٟ  ػجض اٌؼؼ٠ؼ أ.ص.ِصٍخ دـٓ أدّض  
116-03-346 ادىبَ اٌٍمطخ ٚاٌٍم١ظ فٟ اٌفمٗ االؿالِٟ ص. ادّض ِذّٛص اؿّبػ١ً لؼضاْ  

117-03-346 رج١ّض اٌج٠ٛضبد ث١ٓ اٌطت ٚاٌشغع ص. شف١مخ اٌشٙبٚٞ عضٛاْ  
118-03-346 أدىبَ اٌش١بٔخ فٟ اٌفمٗ اإلؿالِٟ )اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚاألدٛاي اٌششص١خ أّٔٛطجبً( ص. طبعق دّض اٌذ٠ٛبْ  

119-03-346 ادىبَ اٌفزبح اٌجىغ صعاؿخ فم١ٙخ ِمبعٔخ شبوغ أدّض عِضبْ اٌجؼجغٞ  
120-03-346 أدىبَ اٌٛلف ٚاٌز١ٌٛخ صعاؿخ ِمبعٔخ ِؼؼػح ثزطج١مبد لضبئ١خ اٌمبضٟ ؿبٌُ عٚضبْ اٌّٛؿٛٞ  

 ػجض هللا ْص. أٚا

 اٌف١ضٟ

:صعاؿخ شغػ١خ لب١ٔٛٔخ رأص١ٍ١خ رذ١ٍ١ٍخ ٚاٌمبْٔٛ  اإلؿالِٟدغوخ اٌزم١ٕٓ فٝ اٌفمٗ 

 ِمبعٔخ

346-03-121  

 

 جدٌد االجراءات المدنٌة واالدارٌة 

 

  

 320-80-243 المحامً بٌن القضاء والنقابة والموكل عفٌف شمس الدٌن

 323-80-243 التدخل فً االستئناف امام القضاء  د.محمد نصر محمد 

 322-80-243 الوجٌز فً شرح قانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة  عبد هللا مسعودي 

حول:اساس انعقاد الخصومة/مراحل ابحاث تحلٌلٌة فً قانون االجراءات المدنٌة الجدٌد  عبد العزٌز سعد
واجراءات التبلٌغ/شروط قبول الدعوى/عوارض المحاكمة/دراسة الطلبات والدفوع/دزر 

 النٌابة العامة 

243-80-324 

 322-80-243  الدعوى القضائٌة واسس التفاوض فً حل المنازعات  د.ابراهٌم الشهاوى

 322-80-243 3884فٌفري  32مؤرخ فً  85-84ٌة واالدارٌة )قانون رقم شرح قانون االجراءات المدن د.بربارة عبد الرحمان

طرق التنفٌذ من الناحٌتٌن المدنٌة والجزائٌة وفقا للتشرٌع الجزائري السٌما قانون االجراءات  د.بربارة عبد الرحمان

  84/85المدنٌة واالدارٌة رقم 
243-80-323 

 84/85القانون رقم تطبٌقا -تعلٌقاشرحا  -شرح قانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة نصا أ.سائح سنقوقة 

م المتضمن قانون 3884فبراٌر سنة  32ه الموافق ل 0435صفر سنة  04المؤرخ فً 

 242الى 80االجراءات المدنٌة واالدارٌة  الجزء االول المواد من 

243-80-324 

 84/85القانون رقم تطبٌقا -تعلٌقاشرحا  -اءات المدنٌة واالدارٌة نصاشرح قانون االجر أ.سائح سنقوقة 

م المتضمن قانون 3884فبراٌر سنة  32ه الموافق ل 0435صفر سنة  04المؤرخ فً 

 0822الى 8244االجراءات المدنٌة واالدارٌة  الجزء  الثانً  المواد من 

243-80-325 

المتضمن قانون  3884فٌفري  32المؤرخ فً  84/85رقم طرق التنفٌذ وفقا للقانون  حمدي باشا عمر

 االجراءات المدنٌة واالدارٌة 

243-80-348 

 340-80-243 التنفٌذ واجراءاته فً المواد المدنٌة والتجارٌة طبقا لقانون التنفٌذ  حسٌن احمد المشاقً

 343-80-243 وتطبٌقاته القضائٌة الطعن باالستئناف فً قانون المرافعات المدنٌة  القاضً لفت هامل العجٌلً 

اشكاالت التنفٌذ فً االحكام الجنائٌة دراسة مقارنة فً القانون المصري والجزائري  أ.امال عزرٌن
 والفرنسً 

243-80-342 

 344-80-243 أفالل١بد ِٕٙخ اٌمبٟٙ ٠ب١ٍٓ ِيٚىٞ

 342-80-243 أٛو اٌزؾم١ك لبكهٞ اػّو



 ٍالَ ؽّيح
ٌلػبٜٚ االٍزؼغب١ٌخاٌّؾىّخ :اٌغيء اٌضبٌش :ااٌل١ًٌ اٌؼٍّٟ ٌوئ١ٌ   

Les Actions en Référé 
243-80-342 

 

 جض٠ض االجغاءاد اٌجؼائ١خ

 

 

202-02-347 ٔظبَ االفواط اٌّْوٚٛ :كهاٍخ ِمبهٔخ  ِؼبفخ ثله اٌل٠ٓ  

رب١ٍ١ٕخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ  اٌؾجٌ االؽز١بٟٛ )فٟ ٙٛء اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚاٌزْو٠ؼبد ا١ٌٕٛٛخ كهاٍخ  ِؾّل ػجل اٌٍط١ف فوط  347-02-203  

ك.ػٟ ثٓ ِؾّل ثٓ هِٚبْ 

 اٌو١ّلٞ االث١بهٞ 

204-02-347 اٌقِٖٛخ اٌغٕبئ١خ ث١ٓ االثزلاء ٚاالٔمٚبء فٟ اٌفمٗ االٍالِٟ  ثؾش فمٟٙ ِمبهْ  

205-02-347 إعواءاد اٌّؾبوّخ أِبَ اٌّؾبوُ اٌغٕبئ١خ اٌل١ٌٚخ / فْب١ّ٠خ ػمبثٟ أِبيأ  

اٌمبٟٙ ػجل هللا ٔٛهٞ اؽّل 

 االٌٍٟٛ 

206-02-347 غٍك اٌلػٜٛ اٌغيائ١خ فٟ ِوؽٍخ اٌزؾم١ك االثزلائٟ   

207-02-347 اٌْوٛخ ِبٌٙب ِٚب ػ١ٍٙب :كهاٍخ فم١ٙخ رطج١م١خ ِؼبٕوح  ك.ِؾّل ٍؼ١ل اٌوِالٜٚ  

208-02-347 اٌٛع١ي فٟ االعواءاد اٌغٕبئ١خ :اٌّؾبوّخ ٚٛوق اٌطؼٓ فٟ االؽىبَ  ك.ثىوٜ ٠ٍٛف ثىوٜ ِؾّل   

209-02-347 ؽك اٌّزُٙ فٟ االٍزؼبٔخ ثّؾبَ :كهاٍخ ِمبهٔخ  ك.ٍؼل ؽّبك ٕبٌؼ اٌمجبئٍٟ   

 عبْ فٌٛف

 روعّخ :ٖٔو ٘ب٠ً 

-لبْٔٛ–ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ   347-02-210  

211-02-347 ِنوواد فٟ لبْٔٛ االعواءاد اٌغيائ١خ  ػجل اٌؼي٠ي ٍؼل  

212-02-347 اٌؾىُ اٌمٚبئٟ اهوبٔٗ ٚلٛاػل إلاهٖ:كهاٍخ رب١ٍ١ٕخ رؾ١ٍ١ٍخ رطج١م١خ ِمبهٔخ  ك.ِؾّل ٍؼ١ل  ػجل اٌوؽّبْ  

213-02-347 اٌَٛاثك اٌمٚبئ١خ ٚأصو٘ب ػٍٝ األؽىبَ اٌغيائ١خ ثٛلٕلٚهح ١ٍٍّبْ  

214-02-347 03:كهاٍخ ِمبهٔخ ٛاٌطؼٓ ثبٌٕم٘ فٟ اٌّٛاك اٌغيائ١خ ٚ اٌّل١ٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ ٔغ١ّٟ عّبي  

215-02-347 اٌّؾبوّخ اٌؼبكٌخ اِبَ اٌّؾبوُ اٌغٕبئ١خ اٌل١ٌٚخ ػّو ٍؼل هللاك.  

216-02-347 اٌّؾبوّخ اٌؼبكٌخ فـٟ إٌظـبَ اٌغٕبئٟ اإلٍالِٟ ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ أ.ك.ػّبه ث١ٙٛبف  

217-02-347 اٌّؾبوّخ اٌؼَىو٠خ ٚ أصبه٘ب ٕالػ اٌل٠ٓ ع١به  

218-02-347 اٌجلائً اٌؼمبث١خ ٌٍؾجٌ ٚ اػبكح إالػ اٌّؾىَٛ ػ١ٍُٙ أ.ِؾفٛظ ػٍٟ ػٍٟ  

219-02-347 :كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌزْو٠غ اٌغيائوٞ ٚاٌزْو٠غ اٌفؤَٟ اٌؾجٌ االؽز١بٟٛ ٚ اٌّوالجخ اٌمٚبئ١خ فطبة وو٠ّخأ.  

220-02-347 كهاٍخ ِمبهٔخ -ٔظبَ اإلفواط اٌّْوٚٛ  ثله اٌل٠ٓ ِؼبفخ  



 جدٌد القانون االداري   
 

093-30-048 المسٌر فً شرح قانون البلدٌة الجزائري أ.عبد الكرٌم ماروك  

090-30-048 البطالن االجرائً واثره على الدعوى التأدٌبٌة :دراسة مقارنة بأحكام الفقه االسالمً احمد محمد الحفناوى  

097-30-048 مبدا عدم رجعٌة القرارات االدارٌة :دراسة مقارنة د.احمد محمد النواٌسة  

نفاذ وتنفٌذ ووقف –االسس العامة للقرارات االدارٌة :مقومات وعٌوب القرار االداري  د.عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة
 تنفٌذ القرار االداري وانقضاؤه

048-30-090  

جبوريد.ماهر صالح ال 094-30-048 القرار االداري   

095-30-048 االمر الرئاسً فً القانون االداري والفقه االسالمً :دراسة مقارنة د.شعبان عبد الحكٌم سالمة  

096-30-048 التنظٌم االداري :مبادئه وأساسٌاته زٌد منٌر عبوي  

االداري :دراسة تطبٌقٌة مقارنة الرقابة االدارٌة بٌن علم االدارة والقانون د.حسٌن عبد العال محمد  048-30-097  

098-30-048 القانون االداري شفٌق حاتم  

099-30-048 الوسٌط فً القانون االداري د.محمد بكر حسٌن  

 -القانون االداري :دراسة مقارنة لالسس ومبادئ القانون االداري وتطبٌقها فً لبنان د.عبد العنً بسٌونً عبد هللا
-المجلد االول  

048-30-733  

القرارات  - اإلدارٌةالعقود  - اإلداريالضبط  اإلداريالتنظٌم  - اإلداريالقانون  أصول حسام مرسى
 اإلدارٌة

048-30-730  

-د.عبد العلٌم عبد المجٌد مشرف 737-30-048 القرار االداري المستمر   

730-30-048 القانون االداري د.خالد سمارة الزعبً  

734-30-048 صعاؿخ رذ١ٍ١ٍخ ػٍٝ ضٛء اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ -اٌضجظ اإلصاعٞ ٚدّب٠خ اٌج١ئخ  ص/ وّبي ِؼ١فٟ  

 أ.ص.ػّبع ثٛض١بف
ٚاٌمٛا١ٔٓ االؿبؿ١خ  03-06:صعاؿخ فٟ ظً االِغ  اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ

 اٌشبصخ ِضػّخ ثبجزٙبصاد ِجٍؾ اٌضٌٚخ

048-30-735  

736-30-048 اٌّغجغ فٟ رذغ٠غ إٌصٛص اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌٛصبئك اإلصاع٠خ أ.ص.ػّبع ثٛض١بف  

737-30-048 اٌزٕظ١ُ اإلصاعٞ فٟ اٌجؼائغ ث١ٓ إٌظغ٠خ ٚاٌزطج١ك أ.ص.ػّبع ثٛض١بف  

 ص,أػّغ ٠ذ١بٚٞ
 اٌمبْٔٛ اإلصاعٞ ٌألِالن

Droit administratif des biens 

048-30-738  

739-30-048 اٌشؼجٟ اٌجٍضٞ فٟ ِجبي اٌؼّغاْصالد١بد عئ١ؾ اٌّجٍؾ  أ. ػ١ـٝ ِٙؼٚي  

 ص/ دـ١ٓ ػضّبْ

 

 

 ِذّض ػضّبْ

 : صعاؿخ ِمبعٔخاالؿزشبع٠خ ٚاٌمضبئ١خ ٌّجٍؾ اٌضٌٚخ ٓاٌٛظ١فز١طج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ 

048-30-703  

700-30-480 الخطأالنظام القانونً للمسؤولٌة اإلدارٌة على أساس  الحسن كفٌف  

  048-30-707  

700-30-048 صعاؿخ ِمبعٔخ–إٌشبط االصاعٞ –اٌزٕظ١ُ االصاعٞ  اٌمبْٔٛ االصاعٞ ٚاٌّإؿـبد االصاع٠خ االؿزبط طب٘غٞ دـ١ٓ  

704-30-048 ٔظٛع اؿالِٟ ٚلبٟٔٛٔٚؿجً ِىبفذزٗ ِٓ اؿزغالي إٌفٛط اٌٛظ١فٝ  ػ٠ٛؾاٌـ١ضدّضٜ اثٛ إٌٛع ص.  

705-30-048 اٌغلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاإلصاع٠خ ٚصٚع٘ب فٟ اٌذض ِٓ اٌفـبص اإلصاعٞ ص.أدّض ِصطفٝ أدّض  صج١خ  

706-30-048 اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍّٛظف اٌؼبَ صعاؿخ فٟ اٌزشغ٠ؼ١ٓ اٌّصغٞ ١ٌٍٍٚجٟ ص.دّضٞ عجت ػط١خ  

707-30-048 02اٌّٛظف اٌؼبَ جٕبئ١ب طدّب٠خ  ص.ِذّض اثغا١ُ٘ اٌضؿٛلٟ ػٍٝ  
 

 

 جدٌد القضاء االداري  



دعوى االلغاء :دراسة –الوجٌز فً القضاء االداري :مبدا المشروعٌة  د.على عبد الفتاح محمد
 مقارنة 

244-83-082  

القواعد الفقهٌة المختصة بمقومات الحكم القضائً وتطبٌقاتها فً  د.محمد ٌونس فالح الزعبً
الشرعً :دراسة مقارنة القضاء   

244-83-083  

 د.عمار معاشو
 عزاوي عبد الرحمان

تعدد مصادر القاعدة االجرائٌة فً المنازعة االدارٌة فً النظام 
الضرائب نزع الملكٌة الجزائري تطبٌقاتها على العقود االدارٌة 

 قانون االحزاب

244-83-084  

085-83-244 كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٔمل٠خ ٚ ِمبهٔخكهًٚ فٟ إٌّبىػبد االكاه٠خ  ثٛػّواْ ػبكيك.  

008-83-244 كاهٍخ ِمبهٔخ -و١ٍٍٛخ ١ٌٙجخ اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ  -اٍزمالي اٌمٚبء  ك/ فواُِٛ ػّو فزؼ هللا  

 أ.ك. ػّبه ث١ٙٛبف

:كهاٍخ ِلػّخ ثبالعزٙبكاد إٌّبىػبد اإلكاه٠خ فٟ اٌغيائو  فٟ اٌّوعغ

: ِٚؾىّخ اٌزٕبىع اٌمَُ االٚياٌمٚبئ١خ ٌٍّؾىّخ اٌؼ١ٍب ِٚغٌٍ اٌلٌٚخ 

  ٌٍّٕبىػبد االكاه٠خ إٌظوٞ   االٛبه

244-83-000  

 أ.ك. ػّبه ث١ٙٛبف

:كهاٍخ ِلػّخ ثبالعزٙبكاد إٌّبىػبد اإلكاه٠خ فٟ اٌغيائو  فٟ اٌّوعغ

: اٌمٚبئ١خ ٌٍّؾىّخ اٌؼ١ٍب ِٚغٌٍ اٌلٌٚخ ِٚؾىّخ اٌزٕبىع اٌمَُ اٌضبٟٔ

  كاه٠خ ٌٍّٕبىػخ اال   خاٌغٛأت اٌزطج١م١

244-83-003  

 ك/ وبٖٚ ٠ب١ٍٓ ١ٍٍُ
كهاٍخ  -كٚه اٌمٚبء االكاهٞ فٟ ؽّب٠خ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد اٌؼبِخ 

 ِمبهٔخ
244-83-002  

004-83-244 اٌلػٜٛ اٌٚو٠ج١خ ّٔٛمعب-اٌزؾم١ك فٟ كػبٚٞ اٌمٚبء اإلكاهٞ أغ١ٌٍ ثٛى٠لأ.  

002-83-244 حجٌة األحكام القضائٌة االدارٌة  د.اسماعٌل ابراهٌم البدوى  

ػٍٛلخ ٖٔواٌل٠ٓ / 

 ثٌٛم١ٖجبد ِؾّٛك

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ  -اٌمٚبء اٌؼمبهٞ االٍزؼغبٌٟ فٟ اٌزْو٠غ اٌغيائوٞ  

 ٚػ١ٍّخ ٌٍمٚبء اإلٍزؼغبٌٟ اٌؼبكٞ كْٚ اإلكاهٞ 
244-83-002  

003-83-244 كهاٍخ ِمبهٔخ-اٌولبثخ االكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ ػٍٝ االكاهح  ك/ اؽّل كالٚه اؽّل  

004-83-244 اٌولبثخ اٌمٚبئ١خ ػٍٝ اٌؼمل اإلكاهٞ فٟ ِوؽٍخ اٌزٕف١ن ٍبٌُك/ ى٠ٕت   

 أ.ك.ػّبه ث١ٙٛبف
كهاٍخ ٕٚف١خ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ ٛجؼخ ِؼلٌخ  اٌمٚبء اإلكاهٞ فٟ اٌغيائو

 2008ٛجمب ٌمبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚاالكاه٠خ 
244-83-005  

038-83-244 ِٕبىػبد اٌؼمٛك اإلكاه٠خاٌولبثخ اٌمٚبئ١خ ػٍٝ اٌزؾى١ُ فٟ  ثٓ ػّواْ ١ٍٍٙخ  
 

 جدٌد االدارة   
 

االدارة المحلٌة وتطبٌقاتها فً كل من االردن وبرٌطانٌا وفرنسا ومصر  د.محمد علً الخالٌلة 
 :دراسة تحلٌلٌة مقارنة 

244-00-383  

واالدوات :الجزء االول  منهج االدارة العلٌا :االدارة االستراتٌجٌة المٌادئ د.عبد الرحمان توفٌق  244-00-382  

منهج االدارة العلٌا :االدارة االستراتٌجٌة التفكٌر االبداعً  :الجزء الثانً  د.عبد الرحمان توفٌق
  

244-00-384  

منهج االدارة العلٌا :االدارة االستراتٌجٌة مبادئ تقٌٌم االداء  :الجزء  د.عبد الرحمان توفٌق
 الثالث 

244-00-382  

بد الرحمان توفٌقد.ع منهج االدارة العلٌا :االدارة االستراتٌجٌة ادوات تقٌٌم االداء  :الجزء  
 الرابع 

244-00-382  

منهج االدارة العلٌا :االدارة االستراتٌجٌة كٌف نفكر اٌجابٌا :الجزء  د.عبد الرحمان توفٌق 244-00-383  



 السادس 

فً التنمٌة البشرٌة :اوراق ووقائع ندوة افاق جدٌدة فً التنمٌة  افاق جدٌدة المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة 
0553مارس  0-3البشرٌة وادارة العملٌة التدرٌبة عمان   

244-00-384  

385-00-244 سلسلة تنمٌة المهارات :تنمٌة مهارات رؤساء االقسام  د.السٌد علٌوة   

ً شئون العاملٌنمهارات مسئول ةسلسلة تنمٌة المهارات: تنمٌ د.السٌد علٌوة   244-00-308  

300-00-244 هندرة المنظمات :الهٌكل التنظٌمً للمنظمة  د.زاهر عبد الرحٌم عاطف  

303-00-244 فً المؤسسات العامة بٌن النظرٌة والتطبٌق باألهدافنظام التسٌٌر  أ.راٌس وفاء  

ك.ِبعل ؽ١َٓ اؽّل اٌطواٚٔخ/ك.

 ػجل اٌّٙلٞ اٌَّبػلٖ
 إٌياػبد إكاهح اٌزفبٚٗ ٚؽً

244-00-302  

304-00-244 االكاهح اٌٖؾ١خ ٔٛه اٌل٠ٓ ؽبهُٚ  

302-00-244 اٌؾٛافي-اٍزوار١غ١خ اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ فٟ اٌّؤٍَخ اٌؼ١ِّٛخ اٌزله٠ت ثٓ كه٠لٞ ١ِٕو   

 ك/ ِؾّل اٌٖغ١و ثؼٍٟ-أ

 االكاهح اٌّؾ١ٍخ اٌغيائو٠خ 

Administration locale Algérienne 

 

 

244-00-302  

 

 

 جض٠ض اٌمبْٔٛ اٌزجبعٞ ٚااللزصبصٞ

 

 

 

 

 

 

148-01-349 االفالً اٌلٌٟٚ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌقبٓ ٚلبْٔٛ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ  ك.ػجل إٌّؼُ ىِيَ  

 ك.ؽ١جٓ ِؾّٛك ؽو٠ُ

 أ.ِٖطفٝ ٔغ١ت ّب٠ِٚ 

149-01-349 اٌّواٍالد اٌزغبه٠خ   

اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ  اٌّجبكئ اٌؼبِخ ٚفمب ألؽىبَ لبْٔٛ اٌزغبهح اٌؼّبٟٔ :ِفَٙٛ  ك.ػبكي ػٍٝ اٌّملاكٞ  

اٌزبعو –االػّبي اٌزغبه٠خ –ِٖبكه اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌؼّبٟٔ –اٌؼًّ اٌزغبهٞ 

اٌؼمٛك اٌزغبه٠خ –اٌّزغو –  

349-01-150  

فبٌٔ   -ٓ–ك.ٕبٌؼ  151-01-349 فٟ االػالَ اٌزغبهٞ ٚاٌّفبٚٙبد اٌزغبه٠خ اٌل١ٌٚخ    



االِٛاي –اٌزغبه –كهًٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌغل٠ل :االػّبي اٌزغبه٠خ  ك.ِؾّل ا١ٌَل اٌفمٝ

 اٌزغبه٠خ 

349-01-152  

153-01-349 اكاهح اٌزف١ٍَخ ٚأزٙبئٙب ثبٌَٕجخ ٌٍْقٔ اٌطج١ؼٟ :كهاٍخ ِمبهٔخ  ك.ِؼّو ٛب٘و ؽ١ّل هكِبْ  

اٌز٠ًّٛ اٌزأع١و اٌز٠ٍّٟٛ َِزمجً ٕٕبػخ ػج١و اٌٖفلٞ اٌطٛاي  349-01-154  

ق.ػّبك اٌل٠ٓ ِؾّٛك 

 ٠ٍٛلاد

155-01-349 اٌؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٌٍؼالِبد اٌزغبه٠خ   

156-01-349 رأع١و اٌّؾً اٌزغبهٞ :كهٍخ ِمبهٔخ  ك.ى١٘وح ع١الٌٟ ل١َٟ   

157-01-349 ِمبهٔخ  كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ -اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ ٚاصوٖ ػٍٝ اٌج١ئخ  ك/ ِؾّل اثوا١ُ٘ ٍِٛٝ  

 ِؾّل ثٛكٞ ؽَٓك.
:كهاٍخ ؽو٠خ إٌّبفَخ اٌزغبه٠خ ٚٙوٚهح ؽّب٠زٙب ِٓ اٌّّبهٍبد االؽزىبه٠خ

 فم١ٙخ ِمبهٔخ 

349-01-158  

159-01-349 اٌؾّب٠خ اٌل١ٌٚخ ٚاٌغٕبئ١خ ِٓ إٌّبفَخ اٌزغبه٠خ غ١و اٌّْوٚػخ ٚاإلؽزىبه  ك. ِؾّل ٖٔو ِؾّل  

  349-01-160  

 

 

 جض٠ض اٌشغوبد اٌزجبع٠خ

 

 

ك.ٕجوٞ ِٖطفٝ ؽَٓ 

 اٌَجه

64-11-349 إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌزؾٛي اٌْووبد :كهاٍخ ِمبهٔخ  

ك.اؽّل ِؾّل اٍّبػ١ً 

 ثوط

اؽىبَ هاً اٌّبي فٟ اٌْووبد اٌَّبّ٘خ :كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ 

 اٌزغبهٞ

349-11-65  

ف١زبٚٞك.ِؾّل  66-11-349 اٌْووبد إٌفط١خ اٌّزؼلكح اٌغ١َٕبد ٚرأص١و٘ب غٟ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ   

67-11-349 ك١ًٌ رأ١ٌٍ اٌْووبد اٌزغبه٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌغيائوٞ اٌَبٌُ ٘بعُ اثٛ لو٠ِ  

 اٌط١ت ثٌٍٛخ

 رو:ِؾّل ثٓ ثٛىح
Droit des sociétés / AR لبْٔٛ اٌْووبد 

349-11-68  



ثٍؼ١َبٚٞ ِؾّل أ/ 

 اٌطب٘و
 1ط-إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٚ ّووبد األّقبٓ -اٌْووبد اٌزغبه٠خ

349-11-69  

أ/ ثٍؼ١َبٚٞ ِؾّل 

 اٌطب٘و
 2ط-ّووبد األِٛاي  -اٌْووبد اٌزغبه٠خ

349-11-70  

71-11-349 إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌزب١ٌٍ ّووخ اٌَّبّ٘خ ػجل اٌمبكه ؽّو اٌؼ١ٓأ.  

72-11-349 لبْٔٛ اٌّؤٍَبد اٌؼوث١خ االلزٖبك٠خ ِٓ اّزواو١خ اٌز١١َو اٌٝ اٌقٕٖٛخ ك.ػغخ اٌغ١الٌٟ   

 

 

 جدٌد العقود التجارٌة
 

 

  

د.ابو بكر احمد عثمان 

 النعٌمً 

 االسالٌب الحدٌثة لمشاركة القطاع الخاص فً تنفٌذ مرافق البنٌة 

 التحتٌة 

potوعقود الشراكة    عقود البوت    

ppp  

تحلٌلٌة مقارنة دراسة  

349-12-34 

ممدوح ابراهٌم دد. خال  ابرام العقد االلكترونً :دراسة مقارنة  

 

 

349-12-35 

 عقد الفرانشاٌز :دراسة على ضوء الفقه واالجتهاد والعقد النموذجً المعتمد فً غرفة التجارة الدولٌة  لبنى عمر مسقاوي

 

 

349-12-36 

النظام القانونً للعقد االلكترونً والمسؤولٌة عن االعتداءات االلكترونٌة :دراسة مقارنة فً القوانٌن  د.رضا متولً وهدان

 الوطنٌة وقانون االونسٌترال النموذجً والفقه االسالمً 

349-12-37 

البٌع بالتقسٌط –قانون التجارة العمانً :البٌوع التجارٌة  مالقانون التجاري :العقود التجارٌة وفقا ال حكا د.عادل على المقدادي

عقد –عقد الوكالة التجارٌة -عقد الرهن التجاري-عقد نقل األشحاء-عقد نقل البضائع-بٌع النائب لنفسه–

 السمسرة 

349-12-38 



الوكالة التجارٌة -دة التوازناالتجاهات الحدٌثة فً تنظٌم العقود التجارٌة :البٌع التجاري بٌن االنقاذ واعا د.هشام فضلى

 وتطور احكام االنقضاء االدوات المالٌة اآلجلة وتطوٌع القالب العقدى للدوافع االقتصادٌة ...... 

349-12-39 

 

 جدٌد المالٌة والضرائب  

 

67-00-049 الدعوى الضرٌبٌة واثباتها فً ضوء اجتهادات مجلس الدولة  كوسة فضٌل  

المستحدث من المبادئ القضائٌة فً المنازعات الضرٌبٌة فً قضاء المحكمة  ابراهٌم سٌد احمد

 الدستورٌة العلٌا :الدوائر المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة بمحكمة النقض 

049-00-68  

المستحدث من المبادئ القضائٌة فً المنازعات الضرٌبٌة فً قضاء المحكمة  ابراهٌم سٌد احمد

المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة بمحكمة النقض الدستورٌة العلٌا :الدوائر   

049-00-69  

 منٌر محمد الجنبٌهً 

 ممدوح محمد الجنبٌهً

73-00-049 النقود االلكترونٌة   

70-00-049 االرباح التجارٌة من منظور الفقه االسالمً  د.علً عبد الستار علً حسن  

77-00-049 االدارة المالٌة فً الشركات متعددة الجنسٌات  د.سعود جاٌد العامري  

70-00-049 كٌف تستثمر بسوق االسهم حالة سلطنة عمان د.سهٌل مقابلة   

 ا اٌؼ١ل ٕبٌؾٟ
–اٌولبثخ اٌغجبئ١خ –:االٔظّخ اٌغجبئ١خ اٌٛع١ي فٟ ّوػ لبْٔٛ االعواءاد اٌغجبئ١خ

 إٌّبىػبد اٌغجبئ١خ 

049-00-74  

75-00-049 التسٌٌر المالً محاضرات وتطبٌقات  بلعور سلٌماند.  

76-00-049 اٌزىٍفخ اٌغٕبئ١خ إلْٔبء ٚ ر١١َو ِؤٍَخ  فٟ اٌغيائو     ِوٚاْ  كى٠وٞ  

77-00-049 ٔؾٛ رطٛهاد فٟ اٌَّبئً اٌزغبه٠خ ٚاٌّٖوف١خ االٍزبم ٠ٍٛف إٌّٖٛهٞ  

78-00-049 اٌزقط١ٜ اٌّبٌٟ ٌٍز١ّٕخ االلزٖبك٠خ  ك. ػّبك اٌَقٓ   

79-00-049 اٌَّؤ١ٌٚخ اٌغجبئ١خ ١ٌَّوٞ اٌْووبد هاثؼ ثٓ ىاهع -ك  

 ِؾّل اٌفبرؼ اٌّغوثٟ ك.
 اٌز٠ًّٛ ٚاالٍزضّبه فٟ االٍالَ 

Finance and investirent in isism 

049-00-83  

 ك/ ِؾّل اٌٖغ١و ثؼٍٟ-أ

 ك.٠َوٞ اثٛ اٌؼالء

ٍِؾك لٛا١ٔٓ –ا١ٌّيا١ٔخ اٌؼبِخ -اٌؼبَ اال٠واكٌذ-:إٌفمبد اٌؼبِخاٌّب١ٌــــــخ اٌؼبِـــــــخ

 اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ 

049-00-80  

 الموسوي ضٌاء مجٌد د.
:التنظٌم واالشراف ومراقبة المؤسسات المالٌة فً اعقاب عولمة الحوكمة المالٌة 

 2002-2002االزمة العالمٌة 

049-00-87  



80-00-049 المالٌة  قالتنظٌم القانونً للتداول االلكترونً ال ورا رٌان هاشم حمدون  

 

 

 جدٌد التجارة  

 

 

 

التطبٌق فً المؤسسة تالتجارة االلكترونٌة :مفاهٌم واستراتٌجٌا د.ابراهٌم بختً  349-24-58  

 د.محمد نور صالح الجداٌة

 د.سناء جودت خلف

 تجارة الكترونٌة

 

Electronic Commerce(EC( 

349-24-59  

ممٌزات -االنترنت واالقتصاد الجدٌداالقتصاد االلكترونً :افاق ومستقبل التجارة االلكترونٌة  د.ٌوسف حسن ٌوسف

 وفوائد التجارة االلكترونٌة .........

349-24-62  

62-24-349 تجارة التجزئة )المفهوم والممارسات ( د.محمد ابراهٌم عبٌدات  

اثر االنترنت وقانون المنافسة على شبكات التوزٌعالتوزٌع االلكترونً للسلع والخدمات  د.شرٌف محمد غنام  349-24-61  

63-24-349 امن مراسالت البرٌد االلكترونً د.خالد ممدوح ابراهٌم  

 منٌر محمد الجنبٌهً

 ممدوح محمد الجنبٌهً

64-24-349 تزوٌر التوقٌع االلكترونً  

من منظور تقنً وتجاري واداريالتجارة االلكترونٌة واالعمال االلكترونٌة   د.خضر مصباح الطٌطً  349-24-65  

66-24-349 التجارة االلكترونٌة فً خدمة التجارة والمصارف العربٌة راسم سمٌح محمد عبد الرحٌم  

67-24-349 احصاء التجارة الداخلٌة والخارجٌة د.عبد الحسٌن زٌنً  

 

 

 جدٌد التحكٌم

 

  



خكم التحكٌم :دراسة نظرٌة تطبٌقٌة مقارنة المسلك السلٌم إلصدار وتنفٌذ  محمد على بنً مقداد  245-83-23  

22-83-245 الدفع بالتحكٌم واثره على الدعوى القضائٌة  م.خالد ابراهٌم التالحمة  

24-83-245 التحكٌم الدولً  ٌوسف حسن ٌوسف  

 د.محمد سعد الرحاحلة

 د.اٌناس الخالدي

22-83-245 دلٌل اجراءات التحكٌم فً عقود الفٌدك  

التحكٌم دراسة اجرائٌة فً ضوء قانون التحكٌم المصري وقوانٌن الدول العربٌة واالجنبٌة  د.احمد هندى

–تنفٌذ حكم التحكٌمً –دعوى البطالن –الخكم التحكٌمً -رد التحكٌم-خصومة التحكٌم

 التحكٌم االلكترونً 

245-83-22  

(وااتفاقٌات الدولٌة 0554لسنة 34التحكٌم المصري )قانون اتفاق التحكٌم البحري وفقا لقانون  اٌمان فتحً حسن الجمٌل  245-83-23  

24-83-245 اعواءاد اٌزؾى١ُ فٟ ِٕبىػبد اٌؼمٛك اإلكاه٠خ عجب٠ٍٟ ٕجو٠ٕخ  

 

 

 جدٌد االستثمار 

مؤتمر االمم المتحدة للتجارة 
 والتنمٌةاالونكتاد

التنمٌة المستدامة /خطة االستثمار فً اهداف -2012-تقرٌر االستثمار العالمً عرض عام 
 عمل

245-82-42  

42-82-245 ضمانات  االستثمارات االجنبٌة فً القانون الدولً  عمر هاشم محمد صدقة   
عبد الستار احمد مجٌد 

 الحوري 
43-82-245 الحماٌة القانونٌة لالستثمارات االجنبٌة دراسة مقارنة   

44-82-245 اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞاالٍزضّبهاد األعٕج١خ فٟ  ػ١جٛٛ ِؾٕل ٚػٍٟك.  
.ف١ٚو إٌلاٚٞ ٚ ِؾّل ك

 غَبْ اٌْجٛٛ
 2002كٚه االٍزضّبه األعٕجٟ فٟ رطٛه االلزٖبك اٌزووٟ ثؼل ػبَ 

245-82-45  

 أ.ٔؼ١ّخ أٚػ١ً

ٚالغ اإلٍزضّبه األعٕجٟ اٌّجبّو فٟ ظً اٌزغ١واد اإللزٖبك٠خ فٟ 

 5002-8991اٌغيائو

245-82-28  

ابو  فؤاد محمد محمد
 طالب

التحكٌم الدولً فً منازعات االستثمار االجنبٌة  وفقا الحكام القانون الدولً 
 العام :دراسة مقارنة

245-82-20  

 

 

 جدٌد القانون البحري والجوي  

22-08-24 التجارة البحرٌة  د.شرٌف ماهر  

–الخسارات البحرٌة المشتركة –االنقاذ البحري -الحوادث البحرٌة التصادم البحري اٌمان الجمٌل 24-08-24  



الحطام-الحرٌق-الشحط والجنوح  

 د.عبد القادر العطٌر 

 د.باسم محمد ملحم

22-08-24 الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة :دراسة مقارنة   

عقد النقل البحري قواعد واحكام فً ضوء قانون التجارة البحرٌة والمعاهدات  د.عدلً امٌر خالد

 والبروتوكوالت الدولٌة والمستحدث من احكام محكمة النقض والدستورٌة العلٌا

24-08-22  

23-08-24 كهاٍخ ِمبهٔخ -أؽىبَ ؽك االِز١بى اٌجؾوٞ  ك/ عمجٟٛٔ ؽّيح  

Cours de droit de la mer  24-08-24كهًٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ٌٍجؾبه ثبٌؼوث١خ.        اٌلوزٛهح  اِبي ٠ٍٛفٟ  

25-08-24 االستخدام السلمً للفضاء الخارجً لٌلى بن حمودة  د.  

 

 


