الرمق

العنوان

املؤلف

الشفرة

1

احلكومة الإلكرتونية وتطبيقاهتا يف الوطن العريب

الطعامنة ،محمد محمود

احلـ347.74/

2

املرجع يف قانون اإجراءات التنفيذ اجلربي وفقا جملموعة املرافعات املدنية والتجارية رمق  13لس نة ... 1968

يونس ،محمود مصطفى

يونـ347.952/

3

القضاء الإداري قضاء الإلغاء  :دراسة حتليلية ومعلية ...

أبو مسهدانة ،عبد النارص عبد هللا

حتلـ342.922/

4

الرقابة اخلارجية محلاية املسامهني يف رشاكت املسامهة

تولك ،فادى

توكـ347.72/

5

دور مراقيب احلساابت محلاية املسامهني يف رشاكت املسامهة

تولك ،فادى

فاد347.72/

6

النظام القانوين لسواق املال :رشح للقانون رمق  7/2010الكوييت بشأن اإنشاء هيئة أسواق املال...

املال ،بدر حامد يوسف

املـ347.731.1/

7

الزواج العرىف

الرشيف ,حامد

حامـ347.62/

8

رشكة الشخص الواحد حمدودة املس ئولية  :الاطار القانوين للمرشوعات املتوسطة و الصغرية

كرمية،كرمي

كريـ347.724/

9

الوسائل الرضيبية محلاية البيئة  :دراسة قانونية مقارنة

اجلرب ،ش اميء فارس محمد

اجلـ349.6/

10

الرضيبة عل ادلخل النامج عن التجارة الإلكرتونية

العبادي ،عاكب أمحد محمد

عاك347.73/

11

التالزم بني اجلرامئ وأثره يف الاختصاص القضايئ  :دراسة مقارنة

العبدالالت ،حسن عبد احللمي
هماوش

العـ343.5/

12

الميني القضائية

جامن ،مجيل خفري محمد

جانـ347.945/

13

الوس يط يف رشح قانون التوثيق  :رشح وايف لاكفة مواد قانون التوثيق ...

عبيد ،محمود أمحد

عبيـ347.961/

14

الرقابة القضائية عىل القوانني

خريادلين ،غسان مدحت

غسا342.4/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 1

15

الإعالن التجاري  :املفاهمي و الاهداف

حسني ،محمد عبد

حسيـ347.71/

16

الرقابة و حامية املس هتكل و ماكحفة الغش التجاري

خريي ،أسامة

خري346.54/

17

احلكومة الإلكرتونية ( :بني النظرية و التطبيق)

طاهر ،عالء فرج

طاهـ347.74/

18

الآاثر الإجرائية للحمك القضايئ املدين  :دراسة مقارنة بني الفقه الإساليم و قانون املرافعات املدنية و التجارية

عبد اجلواد ،حسام همين صادق

اجلـ347.95/

19

الإعتبار الشخيص و أثره ابلنس بة لتأسيس و تداول السهم و احلصص يف رشاكت الموال

هادي ،عيل طالل

هاد347.72/

20

الترشيعات و القوانني الس ياحية و الفندقية

ادلابس ،نزيه

ادل34/

21

الترشيع ادلويل محلاية البيئة

الفيل ،عيل عدانن

الفـ349.6/

22

سلطة احملمكة اجلزائية يف حبث التكييف القانوين للهتمة  :دراسة مقارنة

احملاس نه ،محمد امحد عيل

املـ347.956/

23

التنظمي القانوين للتداول الالكرتوين للوراق املالية

محدون ،راين هشام

محد347.731.1/

24

حماس بة الرشاكت

احلارس ،أسامة

احلـ347.72/

25

دور أهجزة العداةل اجلنائية يف حامية حقوق حضااي اجلرمية  :دراسة مقارنة ...

الردايدة ،عبد الكرمي

الر343.296/

26

القانون ادلويل للمعاهدات  :بعض املالحظات حول معاهدات فيينا لقانون املعاهدات

سعادي ,محمد

سعا341.1/

27

امحلاية اجلنائية للطفال من الإس تغالل اجلنيس

يوسف ،أمكل يوسف السعيد

يوسـ343.41/

28

عقوبة الإعدام يف القوانني العربية  :دراسة مقارنة ابلرشيعة الإسالمية

اجلوراين ،انرص كرميش خرض

اجلـ343.253)=927(/

29

الرقابة عىل العامل الإدارية

عاطف ،زاهر عبد الرحمي

زاهـ342.92/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 2

30

املنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية و اجلرمية املنظمة كآلية ملاكحفة اجلرمية املنظمة  :دراسة مقارنة

عادل ،عكروم

عاد343.9.02/

31

حامية املمتلاكت الثقافية أثناء الزناعات املسلحة

الرهايفة ،سالمة صاحل

الر347.78/

32

النظام القانوين محلاية البيئة يف ضوء الترشيعات العربية و املقارنة

ادلسويق ،طارق اإبراهمي

ادل349.6/

33

امحلاية اجلنائية حلقوق الطفل ( :دراسة مقارنة)

اجلابري ،اإميان محمد

اجلـ343.41/

34

أآليات تنفيذ القانون ادلويل الإنساين

أمنة ،أمحمدي بوزينة

أمنـ341.231.1/

35

عقود الوساطة التجارية  ( :الواكةل التجارية -الواكةل ابلعموةل -المتثيل التجاري)

ردمان ،معمر طاهر محيد

ردمـ347.74/

36

النظام القانوين ل إالشهار عن املنتجات و اخلدمات ( :دراسة قانونية تأصيلية لالشهار التجاري)

محمد ،بوراس

بور659.1/

37

جحية أحاكم احملمكة اجلنائية ادلولية

القناوي ،محمد أمحد

القـ341.461/

38

املس ئولية الإدارية ملؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطيب ىف اجلزائر

فطنايس ،عبد الرحامن

فطنـ347.56/

39

املدخل دلراسة عمل امجلارك

الرحاحةل ،محمد سعد

الر336.24/

40

الإدارة العامة

خريي ،أسامة

خري342.92/

41

املسؤولية التقصريية بني اخلطأ و الرضر يف القانون املدين اجلزائري

بوبكر ،مصطفى

بوبـ347.51)65(/

42

مؤسسات الزاكة و تقيمي دورها الاقتصادي  :دراسة تطبيقية

فرحان ،محمد عبد امحليد محمد

فرحـ336.225/

43

حامية الصحفيني أثناء الزناعات املسلحة

حاج ،مبطوش

حاج341.462.2/

44

ادلفوع املتعلقة ابتقان التحكمي  :دراسة يف ضوء الفقه و القضاء ...

عبد التواب ،أمحد اإبراهمي

التـ347.918/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 3

45

املفاهمي الإدارية احلديثة

الوليد ،بشار

الو005.96/

46

الترشيعات اجلزائية العسكرية العربية ( :مرص ،الردن ،السعودية)... ،

الفيل ،عيل عدانن

الفـ344)=927(/

47

المهية اجلنائية لتحديد حلظة الوفاة ( :دراسة مقارنة)

العجييل ،صفاء حسن نصيف
جامس

العـ343.4/

48

الفساد املايل و الإداري كحد حمددات العنف يف اجملمتع  :دراسة مقارنة

الضمور ،عدانن محمد

عدنـ342.92/

49

التأجري المتوييل  :دراسة مقارنة

القالب ،بسام هالل مسمل

القـ347.453/

50

تعطيل ادلس تور  :دراسة مقارنة

ادلرايج ،جعفر عبد السادة هبري

هبيـ342.4/

51

ترصف املس تأجر حبقوقه الناش ئة عن عقد الإجيار (( :دراسة مقارنة))

احلياين ،اإبراهمي عنرت فتحي

احلـ347.453/

52

املالية العامة و الترشيع املايل و الرضييب

العيل ،عادل فليح

فيلـ347.73/

53

املسؤولية املدنية النامجة عن معليات نقل ادلم  :دراسة مقارنة

الترويش ،محمد جالل حسن

ال347.56/

54

املوازنة العامة لدلوةل و الرقابة عىل تنفيذها  :دراسة مقارنة

الزبيدي ،عبد الباسط عيل جامس

الز342.951/

55

املسؤولية املدنية للمستشفيات اخلاصة

البدو ،أكرم محمود حسني

البـ347.56/

56

الإستامثر يف البورصة  :أسهم -س ندات -أوراق مالية

عبد اجلواد ،معمد عوض

اجلـ347.731.1/

57

املالية العامة يف الترشيع اجلزائري

حمفوظ ،برحامين

حمفـ347.73)65(/

58

املسؤولية اجلنائية عن العامل البنكية بني الترشيع املرصي و الترشيع اجلزائري  :دراسة مقارنة

سامل ،زينب

سالـ347.746)65+620(/

59

اإجراءات التقايض يف دعاوى الحوال الشخصية مقارنة مع الفقه الإساليم

خضري ،ماهر علوان

خضيـ347.946/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 4

60

النظام القانوين لغرامة التأخري يف العقود الإدارية ( :دراسة مقارنة)

غنامي ،مدحت أمحد يوسف

غنا342.922/

61

دور قضاء التحكمي التجاري ادلويل يف خلق قواعد قانونية للتجارة ادلولية

محمود ،محمد أمحد اإبراهمي

محمـ347.769/

62

حق ادلفاع أمام القضاء اجلنايئ يف ضوء الفقه و القضاء  :اإس تجواب املهتم ...

عبد املطلب ،اإهياب

املـ343.131.5/

63

اإدارة التفليسة و اإنهتاهئا ابلنس بة للشخص الطبيعي  :دراسة مقارنة

ردمان ،معمر طاهر محيد

ردمـ347.736/

64

المن البيىئ  :النظام القانوين محلاية البيئة

عطية ،طارق اإبراهمي ادلسويق

عطيـ349.6/

65

نظرية التوبة يف القانون اجلنايئ

اجلوراين ،انرص كرميش خرض

كريـ343.232/

66

حومكة الرشاكت و دورها يف جذب الإستامثرات الجنبية و حتقيق التمنية املس تدامة مع التطبيق ...

سالم ،محمد أمحد

سال347.722/

67

جحية البصمة الوراثية يف الإثبات اجلنايئ

الظنحاين ،سامل مخيس عيل

الظـ343.14/

68

الرقابة ادلولية عىل اإنفاذ أحاكم القانون ادلويل  :دراسة مقارنة

ادليريب ،عبد العال

الر341/

69

حومكة الرشاكت يف النظمة العربية و املقارنة " بني التنظمي و املس ئولية التأديبية و املدنية و اجلنائية"

سويمل ,محمد عيل

سويـ347.722)=927(/

70

تسلسل النظام القانوين الإساليم

رسدار ،عبد الرمحن س يف

رسد34:28/

71

رسية التحقيقات اجلزائية و حقوق ادلفاع

عبيد ،موفق عيل

عبيـ343.121/

72

مبدأ التقايض عىل درجتني بني القوانني الوضعية و الرشيعة الإسالمية ( :دراسة تطبيقية مقارنة تشمل مرص و سلطنة
عامن)

عالم ،محمد يوسف

عال347.951/

73

اإتفاق التحكمي  :مفهومه -أراكنه و رشوطه -نطاقه ...

عبد التواب ،أمحد اإبراهمي

عبد347.918/

74

دليل ممارسة احملاماة و أخالقياهتا

سعيدان ،عيل

سعيـ347.965)65(/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 5

75

جرمية الرشوة يف قانون العقوابت الردين

النوايسة ،منترص

النـ343.5/

76

تلوث البحار النفطي املاليح يف القانون ادلويل

اخلادلي ،اإيناس

اخلـ347.79/

77

الإعامتد املايل ( :دراسة مقارنة)

القالب ،بسام هالل مسمل

القـ347.734)569.5(/

78

التوثيق الإلكرتوين و مسؤولية اجلهات اخملتصة به " :دراسة مقارنة"

حسان ،لينا اإبراهمي يوسف

حسا347.94/

79

الرشاكت متعددة اجلنس يات و س يادة ادلوةل  :قانونية -اإقتصادية -س ياس ية

غسان ،محمد مدحت

غسا347.72/

80

الإثبات و مشالكته العملية يف منازعات اإجيار الماكن طبقا لحدث أحاكم حممكة النقض و الإدارية و ادلس تورية العليا

معر ,نبيل اإسامعيل

معر347.453/

81

الإطار القانوين لعمليات التداول يف البورصة  [ :الوراق املالية املتداوةل يف البورصة]... ،

شعراوي ،خادل أمحد س يف

شعر347.731.1/

82

أدةل الإثبات و أوجه بطالهنا  :املعاينة -الشهادة... -

عبد املطلب ،اإهياب

عبد347.94/

83

املسؤولية ادلولية لدلوةل يف ضوء الترشيع و القضاء ادلوليني

سعادي ,محمد

سعا341.236/

84

الرقابة الإدارية " :املفهوم و املامرسة"

الطراونة ،حسني أمحد

الهـ342.92/

85

أساليب البحث العلمي  :منظور تطبيقي

النجار ،فايز مجعة

نبيـ001.8/

86

سلطة الإدارة ابإلغاء الوظائف العامة يف ضوء التوجه حنو س ياسة التخاصية و رقابة القضاء الإداري علهيا  :دراسة مقارنة

العظامات ،محمد عارف

عار342.98/

87

حقوق الإنسان بني السلطة الوطنية و السلطة ادلولية

محمد ،بومدين

بومـ342.7/

88

السس العلمية لفنيات كتابة البحوث العلمية

موىس ،فاروق عبد الفتاح

موسـ001.8/

89

العنف الرسي يف ظل العوملة

عبد احملمود ،عباس أبو شامة

املـ343.97/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 6

90

أصول القانون ادلويل العام  :احلياة ادلولية  :القانون ادلبلومايس و القانون القنصيل و القانون ادلويل للبحار

عبد امحليد ,محمد سايم

احلـ341/

91

الفساد الإداري و املايل يف الوطن العريب  :حبوث و أوراق معل امللتقيات ...

املنظمة العربية للتمنية الإدارية

الفـ342.92/

92

موسوعة الإجراءات السابقة عىل رفع ادلعاوى الإدارية  :اللجوء اإىل جلان التوفيق يف بعض املنازعات ...

أبو مسهدانة ،عبد النارص عبد هللا

أبو342.922)038(/

93

املوسوعة اجلنائية احلديثة يف رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبقا لحدث التعديالت الصادرة ...مج1 .

عبد املطلب ،اإهياب

عبد/أ343.1)038(/

94

املوسوعة اجلنائية احلديثة يف رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبقا لحدث التعديالت الصادرة ...مج2 .

عبد املطلب ،اإهياب

عبد/ب343.1)038(/

95

املوسوعة اجلنائية احلديثة يف رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبقا لحدث التعديالت الصادرة ...مج3 .

عبد املطلب ،اإهياب

عبد/ت343.1)038(/

96

املوسوعة اجلنائية احلديثة يف رشح قانون الإجراءات اجلنائية طبقا لحدث التعديالت الصادرة ...مج4 .

عبد املطلب ،اإهياب

عبد/ث343.1)038(/

مكتبة كلية الحقوق-بودواو-

صفحة 7

