
 

  فهرس احملتوايت

 1 تقديـــــــــــــــــــــم

 ،أ حاكم عقد الاس هتالك الإلكرتوين

 املركز اجلامعي متنغست، محدها أ محد/أ  برادي أ محد، /د
5 

 ،يف الترشيع اجلزائريالاس هتالكية للمواصفات واملقاييس الزتام املتدخل مبطابقة املنتوجات 

 جامعة أ درار           مسعودي يوسف/د.أ  
11 

 ،الالزتام مبطابقة املبيع عىل ضوء القانون املدين اجلزائري

 جامعة مولود معمري، تزيي وزو           قوانن كهينة/د
21 

 ،كآلية محلاية املس هتكل يف الترشيع اجلزائري الالزتام مبطابقة املنتوجات للمواصفات القانونية

 جامعة أ درار، بن زيطة عبد الهادي/، دأ رجيلوس رحاب/د
06 

 ،حامية املس هتكل يف املرحةل السابقة للتعاقد الإلكرتوين

 جامعة أ درار ،ايمة ابراهمي/، دموسوين سلمية/د
55 

 ،الإلكرتونية محلاية املس هتكلاملتطلبات القانونية املتعلقة ابملعامالت التجارية 

 جامعة مس تغامن       عائشة بوعزم/د
60 

 ،حامية املس هتكل من خالل الالزتام ابلإعالم يف الترشيع اجلزائري

 جامعة تيارت    محر العني عبد القادر/د
162 

 ،الرقابة كآلية محلاية املس هتكل من خماطر املنتوجات غري املطابقة

 بريكة-يس احلواساملركز اجلامعي         ، ونوغي نبيل/دمحمودي سامح، /د
135 

 ،التدابري امجلركية محلاية املس هتكل يف الترشيع اجلزائري

 جامعة أ درار، بن عومر دمحم الصاحل/، دبن الطييب مبارك/د
152 

 ،-مقارنةدراسة -ك، امحلاية القانونية للمس هتكل من الرشوط التعسفية الواردة يف عقود الاس هتال

 -مرص -جامعة حلوان     دمحم هباء ادلين صالح مجعة/د
153 

  



 

 ،حامية املس هتكل من الرشوط التعسفية يف الترشيع اجلزائري

      -البويرة –جامعة أ لكي حمند أ وحلاج       وايل انديــــــــة/د

161 

 ،الالزتام ابلإعالم الإلكرتوين قبل التعاقدي واملسؤولية املرتتبة عن الإخالل به، دراسة مقارنة

      -البويرة –جامعة أ لكي حمند أ وحلاج          براكت كرمية/د

115 

 امحلاية القانونية للمس هتكل يف جمال الإشهار الإلكرتوين 

 ،الإلكرتونيةاملتعلق ابلتجارة  65-16يف ظل القانون رمق 

 جامعة تلمسان، شاكر فتيحة/أ  غالي دمحم، /د

121 

 الالزتام ابلإعالم كآلية محلاية املس هتكل الإلكرتوين

 ،-دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والقانون التونيس– 

 جامعة معسكر، سعاد حيياوي/دحريش نور ادلين، /د

152 

عالم املس هتكل يف   ،املعامالت التجارية الإلكرتونيةالزتام املورد الإلكرتوين ابإ

 الوادي–جامعة الشهيد محه خلرض ، حزيوم بدر ادلين مرغين/كامل فتحي دريس، د/د

156 

 ،65-16الزتامات املورد الإلكرتوين عىل ضوء قانون التجارة الإلكرتونية رمق 

 جامعة أ درار، ابلعبيدي رافع أ محد/أ  الصادق عبد القادر، /د

162 

 ،كآلية وقائية محلاية املس هتكل يف الترشيع اجلزائرياحلق يف الإعالم 

 جامعة تلمسان       بن محو أ مينــــة/ .أ  

365 

عالم املس هتكل وادلعاية للمنتوج  ،الومس بني اإ

 دمحم بن أ محد – 1جامعة وهران       سلاميين صربينة/د

336 

 ،دراسة يف حق الإعالم للمواد غري الغذائية :حامية املس هتكل اجلزائري

- خنشةل–جامعة عباس لغرور         بولقواس س ناء/د

303 

،يف الترشيع اجلزائري يف ككريس حامية انجعة للمس هتكل مدى فاعلية مجعيات حامية املس هتكل  

-سعيدة –الطاهر مولي  جامعة ادلكتور        مسكني حنان/أ    
365 

 ،املس هتكل بني ادلور الوقايئ والعاليجمجعيات حامية 

- معسكر- جامعة مصطفى اسطمبويل         محمودي مسرية/أ  ، 1جامعة البليدة      سعيدي عزوز/أ  

265 

 


