
ع ــة المراجــقائم   
 

201 

 

 عــة المراجــقائم

 ةــة العربيــباللغ  :أوال 

 بــالكت - أ

 ةـب العامـالكت -1

 .0891إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين اإلطالق و التقييد، القاهرة،  -

ردني و النظام لطبيب في ضوء النظام القانوني األأحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية ل -

 .8119عمان،  ،الجزائري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األولىالقانوني 

 أحمد دمحم الرفاعي، أثر االستعداد المرضي للمضرور على مسؤولية المدعي عليه، دار النهضة -

 .0881العربية، القاهرة، 

ة، القاهرة، ، مصادر االلتزام، مكتبة عبد هللا وهب0إسماعيل غانم، النظرية العامة لاللتزام، ج  -

0811. 

، تنفيذ العقد، المؤسسة الحديثة للكتاب، 3ج إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية و التجارية،  -

 .8113نان، لبالطبعة الثالثة، 

 .0891أنور رسالن، الموجز في مصادر االلتزام، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء آراء  –الخبرة الطبية في الدعوى المدنية  أوان عبد هللا الفيضي، -

الفقه و احكام القضاء معززة بالتطبيقت القضائية للمحاكم العربية و العالمية، دار الفكر الجامعي، 

 .8102االسكندرية، 

ة بوجه إياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن األشياء و تطبيقاتها على األشخاص المعنوي -

 .8118العراق،  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى،-دراسة مقارنة-خاص

 .0898حسام الدين األهوائي، عقد البيع في القانون المدني الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت،  -

عة األولى، الطبديثة،المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، مكتبة القاهرة الح حسن عكوش، -

 .0829القاهرة، 

وائل للنشر، األردن، ، دار 0ج ،-الضرر–علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني  حسن -

8111. 

حمدي أبو النور السيد عويس، التعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارن، دار  -

 .8100الجامعي، االسكندرية، الفكر 

 القاهرة، ،الرابعةالطبعة دار الفكر العربي، جنائية بين الفقه و القضاء، رؤوف عبيد، السببية ال -

0891. 
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، نشر و توزيع مؤسسات عبد -دراسة تحليلية و شرح لعقود التأمين-زهرة البشير، التأمين البري  -

 .0892تونس، الطبعة الثانية،م بن عبد هللا، الكري

تقصيرية، منشورات مركز البحوث القانوني، سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية ال -

 .0890بغداد، 

 .0888سعيد مقدم، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -

دراسة نظرية و تطبيقات عملية في القانون، الحق –سليمان بوذياب، مبادئ القانون المدني  -

   .8113شر و التوزيع، لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و الن ،-الموجب و المسؤولية

، المجلد -المسؤولية المدنيةالفعل الضار و -رح القانون المدنيسليمان مرقس، الوافي في ش -

 .0889لبنان،  السادس، المنشورات الحقوقية، بيروت، الطبعة الخامسة،

المسؤولية المدنية لحارس األشياء الخطرة في القانون المدني  طارق عبد الرؤوف صالح، -

 .8101القاهرة،  الكويتي، دار النهضة العربية، الطبعة األولى،

عادل جبري دمحم حبيب، المفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبء المسؤولية  -

 .8113،الفكر الجامعي، االسكندرية ، دار-دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي–المدنية 

، -الخطأ و الضرر–عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي  -

الجزائر، ، و ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة( باريس-بيروت)منشورات عويدات 

0891. 

و الجزائية وفقا للتشريع الجزائري،  عبد الرحمان بربارة، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية -

 .8118زائر، الجالطبعة األولى، منشورات بغدادي، 

، منشورات -عقود الغرر-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -

 .8118ن، لبناالطبعة الثالثة، الحلبي الحقوقية، 

العقود التي ترد على الملكية –لقانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ا -

 .8111، منشأة المعارف، االسكندرية، 1، ج -(البيع و المقايضة)

عبد الرشيد مأمون، عالقة السببية في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة  -

 .نشر

أساسها و شروطها، دار  -الفعل الضار–عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية  -

 .8118الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 

، -دراسة مقارنة–عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة و منع الممارسات االحتكارية  -

 .8108مصر، دار الكتب القانونية، 

و التجارية، منشورات الحلبي  علي أحمد الجراح، قواعد االثبات بغير الكتابة في المواد المدنية -

 .8101قية، الطبعة األولى، بيروت، الحقو
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 .0881ة العربية، القاهرة، علي سيد حسن، االلتزام بالسالمة في عقد البيع، دار النهض -

المسؤولية عن -علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري -

، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة (ن فعل األشياء، التعويضالمسؤولية ع)فعل الغير 

 .0881الجزائر، 

الجزائر،  ، موفم للنشر، الطبعة الثانية،-الفعل المستحق التعويض-علي فياللي، االلتزامات  -

8119. 

المعارف، ، منشأة -مصادر االلتزام–فتحي عبد الرحيم عبد هللا، شرح النظرية العامة لاللتزام  -

 .8110اإلسكندرية، 

 دراسة–قاسم محمود جاسم و نظام جبار طالب، األضرار المعنوية الناتجة عن اإلصابة الجسدية  -

 .8103، دار صفاء للنشر و التوزيع، األردن، -مقارنة

دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و  -دمحم بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري -

 .8119 ، دار هومة لطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،-ألمانيا و مصر

هضة ، دار الن-دراسة تحليلية–دمحم حسين عبد العال، تقدير التعويض عن الضرر المتغير  -

 .8119العربية، القاهرة، 

ة و التجارية، دار الفكر العربي، دمحم شكري سرور، موجز أصول اإلثبات في المواد المدني -

0893. 

، دار الهدى، -النظرية العامة لاللتزامات–سعدي، الواضح في شرح القانون المدني الدمحم صبري  -

 .8108الطبعة األولى، 

، دار الهدى -عقد البيع و المقايضة-دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -

 .8119 للطباعة و النشر و التوزيع،

 .0819اهرة، ق، مصادر اإللتزام، مطبعة جامعة ال0محمود جمال الدين زكي، نظرية االلتزام، ج -

 اإلجراءات الخصومة، نظرية الدعوى، نظرية - المدنية اإلجراءات قانون أمقران بوبشير، دنمح -

 .2002 ، الجزائر األولى، الطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان ،-االستثنائية

بي الحقوقية، لبنان، ، منشورات الحل8ج ، -المسؤولية المدنية–مصطفى العوجي، القانون المدني  -

8112. 

مصطفى بوبكر، المسؤولية التقصيرية بين الخطأ و الضرر في القانون المدني الجزائري، دار  -

 .8102الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

 .8111المطبوعات الجامعية،  جزائري، ديوانمعراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين ال -

منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  -

0811. 
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مصللر،  ، دار الجامعللة الجديللدة،-مصللادر االلتللزام–نبيللل إبللراهيم سللعد، النظريللة العامللة لاللتللزام  -

8111. 
 

 ةـب المتخصصـالكت - 2

   دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي –إبراهيم أحمد البسطويسي، المسؤولية عن الغش في السلع  -

 .8100كتب القانونية، مصر، ، دار ال-و القانون التجاري

، اإلعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، رسالة من أبو الليل الدسوقي مإبراهي -

 .0892ية، القاهرة، جامعة القاهرة، دار النهضة العرب

أحمد شوقي عبد الرحمان، االلتزام التضامني للمسؤولين تقصيريا في مواجهة المضرور،  -

 .0891المطبعة العربية الحديثة، 

أحمد شوقي عبد الرحمان، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور و ماله في  -

 .8111رف، اإلسكندرية، المسؤولية المدنية العقدية و التقصيرية، منشأة المعا

الطبعة أحمد مفلح خوالدة، شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -

 .8100ردن، األاألولى، 

القانونية، المحلة  ، دار الكتب-دراسة مقارنة–أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية  -

 .8119الكبرى، 

 .8119ة الجديدة، القاهرة، تعويض الحوادث الطبية، دار الجامع ثروت عبد الحميد، -

    جمال زكي اسماعيل الجرديلي، المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر اإلنترنت  -

للنشر، االسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية -دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و الفقه القانوني-

8100. 

 ن حسين البراوي، مخاطر التطور بين قيام المسؤولية و اإلعفاء منها، دار النهضة العربية،حس -

 .8119القاهرة، 

حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار  -

 .8111النهضة العربية، 

مة في مواجهة مخاطر التطور حسن عبد الرحمن قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السال -

 .0888، العلمي، دار النهضة العربية

حسين الماحي، المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه األوروبي  -

 .0899، دار النهضة العربية، القاهرة، 0892يوليو  82الصادر في 

، المكتب -دراسة مقارنة–ء المبيع حمدي أحمد سعد، االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة للشي -

 .0888الفني لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

 .8118حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة،  زاهية -
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دار الثقافة  سالم دمحم رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و االتفاقيات الدولية، -

 .8119، ، األردنالتوزيع، الطبعة األولىللنشر و 

 .8119كليك للنشر، الجزائر  سعيد مقدم، التأمين و المسؤولية المدنية، -

، ترجمة رؤوف -دراسة مقارنة–سيد أحمد موسوي، المسؤولية المدنية للحفاظ على األشياء  -

 .8100لبنان،  ،ية، الطبعة األولىسبهاني، منشورات زين الحقوق

غريب دمحم، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء، دار النهضة العربية، القاهرة،  شحاته -

8119. 

صاحب عبيد الفتالوي، ضمان العيوب و تخلف المواصفات في عقود البيع، مكتبة دار الثقافة،  -

 .0889عمان،  الطبعة األولى،

ن، دراسة قضائية مقارنة، رسالة طلبة وهبة خطاب، المسؤولية المدنية لناقل األشخاص بالمجا -

 .0891دكتوراه، جامعة عين شمس، دار الفكر العربي، 

، طه عبد المولى طه، التعويض عن األضرار الجسدية في ضوء الفقه و قضاء النقض الحديث -

 .8118دار الكتب القانونية، مصر، 

، -قانون المدني و المقارندراسة في ال -عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك  -

 .8118الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، األردن، 

سطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، يعبد الحميد الد -

 .8101دار الفكر و القانون، المنصورة، 

، دار الفكر -نحو نظرية عامة–االلتزام بضمان السالمة في العقود  عبد القادر أقصاصي، -

 .8101االسكندرية،  الجامعي، الطبعة األولى،

، منشورات الحلبي، الطبعة األولى، -عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك  دراسة مقارنة -

8111. 

القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع  علي بولحية بن بوخميس، -

 .8111الجزائري، دار الهذى، الجزائر، 

علي فتاك، حماية المستهلك و تأثير المنافسة على ضمان سالمة المنتج، دار الفكر الجامعي،  -

 .8101 االسكندرية،

، منشأة -نحو مسؤولية موضوعية–التقصيرية  فتحي عبد الرحيم عبد هللا، دراسات في المسؤولية -

 .8112المعارف، االسكندرية، 

دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،-دراسة مقارنة–قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج  -

8119. 



ع ــة المراجــقائم   
 

206 

 

دراسة تحليلية و تطبيقية  –كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج و آليات تعويض المتضرر  -

، دار الجامعة 8118ء أحكام القانون المدني و قانون حماية المستهلك و قمع الغش لعام في ضو

 .8103الجديدة، االسكندرية، 

الجديدة،  محسن البيه، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية و دور تأمين المسؤولية، مكتبة الجالء -

 .0883المنصورة، 

، دار  -دراسة مقارنة–عال المنتجات الخطرة دمحم أحمد المعداوي، المسؤولية المدنية عن أف -

 .8108الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

دار  ،-دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي–بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن  دمحم -

 .8111الكتاب الحديث، 

             الفرنسي القانونين في مقارنة دراسة-المعيبة  منتجاته عن المنتج دمحم بودالي، مسؤولية -

 .8112القاهرة،  األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر الجزائري، دار و

 .8113للنشر، االسكندرية،  دمحم حسين منصور، المسؤولية االلكترونية، دار الجامعة الجديدة -

 .0888دمحم حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة،  -

ة العربية، القاهرة، سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن منتجاته المعيبة، دار النهضدمحم  -

8118. 

دار الفكللر دمحم شللكري سللرور، مسللؤولية المنللتج عللن األضللرار التللي تسللببها منتجاتلله الخطللرة،  -

 .0893العربي، القاهرة، 

دراسلة تطبيقيلة عللى  -دنية  المهنيلة دمحم عبد الظاهر حسين،  التأمين اإلجباري من المسؤولية  الم -

 .0881ة  العربية، القاهرة، ، دار النهض-بعض العقود 

دراسة في قانون التجارة الدولية مع  -دمحم عبد القادر علي الحاج، مسؤولية المنتج و الموزع  -

 .0898، دار النهضة العربية، -المقارنة بالفقه اإلسالمي

جامعة حق التعويض المدني بين الفقه اإلسالمي و القانون المدني، دار ال دمحم فتح هللا النشار، -

 .8118الجديدة للنشر، مصر، 

دمحم فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولية المرفق الطبي العام، منشأة المعارف،  -

8113. 

المسؤولية، دار  دمحم محي الدين إبراهيم سليم، مخاطر التطور كسبب إلعفاء المنتج من -

 .8119المطبوعات الجامعية، مصر، 

و             دمحم نصر الدين منصور، ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية  -

 .8110الطبعة األولى،  اعتبارات التضامن االجتماعي، دار النهضة العربية،

المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و مخاطر التقدم، دار  محمود السيد عبد المعطي خيال، -

 .0889النهضة العربية، مصر، 
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محمود جالل حمزة، المسؤولية الناشئة عن األشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري،  -

 .0899ية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامع

      ئية في األخطاء الطبية، مركز الدراسات منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية و الجنا -

 .8111الرياض،  و األبحاث، الطبعة األولى،

منير قزمان، التعويض المدني في ضوء الفقه و القضاء، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -

8118. 

ة للنشر ، دار الثقاف-دراسة مقارنة–موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية  -

 .8111ردن، األالطبعة األولى، و التوزيع، 

، -دراسة مقارنة -عمليات نقل الدم  وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري، المسؤولية المدنية عن -

 .8112دار المغربي للطباعة، 

، منشأة -دراسة مقارنة– يحي أحمد موافي، المسؤولية عن األشياء في ضوء الفقه و القضاء -

 .0888ف، اإلسكندرية، المعار

 رات، منشأة المعارف، اإلسكندرية،يسرية عبد الجليل، المسؤولية الناشئة عن عيوب تصنيع الطائ -

8112. 

 

 الرسائل و المذكرات الجامعية - ب

 لــالرسائ - 1

 .0899ثروت فتحي اسماعيل، المسؤولية المدنية للبائع المهني، رسالة دكتوراه، عام  -

     السالم، التعويض عن ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية في القانون الوضعي سعيد عبد  -

 .0899و الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

دمحم حاتم صالح الدين، المسؤولية المدنية عن األجهزة الطبية، دراسة مقارنة في كل من مصر و  -

 .0881ة الحقوق، جامعة عين الشمس، فرنسا، رسالة دكتوراه، كلي

أيمن ابراهيم عبد الخالق العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، رسالة  -

 .0889دكتوراه في الحقوق، 

أشرف جابر مرسي، التأمين من المسؤولية المدنية لألطباء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -

0888. 

أ في المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، زهير زكريا حرح، الخط -

0888. 

الهيثم عمر سليم، المسؤولية المدنية عن أضرار البدائل الصناعية الطبية، رسالة دكتوراه، كلية  -

 .8111الحقوق، جامعة أسيوط، 
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سالة دكتوراه، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب و مساعديه، ر أحمد محمود سعد، -

 .8119القاهرة، 

دراسة -النظام القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمن المستهلك و سالمته طيب ولد عمر، -

 ،-تلمسان- جامعة أبي بكر بلقايد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، -مقارنة

8118/8101. 

مسؤولية المحترف في ظل قواعد حماية المستهلك، أطروحة لنيل درجة  دمحم حاج بن علي، -

، -سيدي بلعباس-دكتوراه، قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جياللي اليابس 

8118/8101. 

عمار زعبي، حماية المستهلك من األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة دكتوراه،  -

، -بسكرة–عمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر تخصص قانون األ

8108/8103. 
 

 راتـــالمذك - 2

أنس الزرري، الخبرة في المسائل المدنية، رسالة ماجستير، كلية القانون و السياسة، جامعة  -

 .0899بغداد، 

رسالة ماجستير، جامعة  الحاج طاس،أداء المؤمن في تأمين األضرار في القانون الجزائري، -

 .0898الجزائر، 

بدر حامد المال، االلتزام بسالمة المضرور الجسدية من األضرار التي تسببها المنتجات، رسالة  -

 .8111ماجستير، جامعة الكويت، 

دراسة –بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، اآلثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية  -

أطروحة الستكمال درجة الماجستير في برنامج القانون الخاص، كلية الدراسات العليا،  ،-مقارنة

 .8119ن، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطي

بوقرين، الجرائم الماسة بأمن و سالمة المستهلك، مذكرة ماجستير، تخصص علوم عبد الحليم  -

، -تلمسان–ة، جامعة أبو بكر بلقايد جنائية و علم اإلجرام، كلية الحقوق و العلوم السياسي

8118/8101. 

ماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية  مذكرةبلحول قوبعي، الحماية اإلجرائية للمستهلك،  -

 .8101/8100، -تيزي وزو-الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

مذكرة ماجستير، فرع قانون المسؤولية  فريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، -

 .8100، -تيزي وزو-ود معمري المهنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مول

زاهية عيساوي، المسؤولية المدنية للصيدلي، مذكرة ماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية،  -

 .8108، -وتيزي وز-كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
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، التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك (حنين)نوال شعباني  -

و قمع الغش، مذكرة ماجستير، قانون األعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود 

 .8108، -تيزي وزو–معمري 

، مذكرة ماجستير، قانون -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي-مسؤولية المنتج ، نادية مماش -

 .8108، -تيزي وزو–األعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

خميس، المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة، سناء  -

تيزي - لوم السياسية، جامعة مولود معمريالعقود، كلية الحقوق والع مذكرة ماجستير، فرع قانون

 .8101/8102، -وزو

 

 االتـــالمق - ج

حمد شرف الدين، عناصر الضرر و انتقال الحق في التعويض عنها إلى شخص آخر غير أ -

 .0899المضرور، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العراق، العدد األول، 

قرين، االزدواجية و التداخل في الدعاوى الناشئة عن عقد البيع، مجلة القانون أحمد عبد العال أبو  -

 .0882و االقتصاد، جامعة عين شمس،

جابر محجوب علي، ضمان سالمة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية، مجلة الحقوق  -

 .0881، (3،1)الكويتية، األعداد 

قانون االستهالك الفرنسي، ترجمة منشورات مجلة حمد هللا دمحم حمد هللا، مختارات من كتاب  -

 .0881، 08الدراسات القانونية، مجلة كلية الحقوق، جامعة أسيوط، العدد 

درع حماد، المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني، مجلة كلية الحقوق في جامعة النهرين،  -

 .8111، 01، العدد 8المجلد 

مكرر  011تعليق على المادة –ية عن المنتوج المعيب زاهية حورية سي يوسف، المسؤول -

 .8100، الجزائر، 10، مجلة المحكمة العليا، العدد -ج.م.ق

شعيب أحمد سليمان السيد، المسؤولية المبنية على تحمل التبعية، مجلة القانون المقارن، العدد  -

02 ،0893. 

نظام تعويض األضرار التي تلحق بأمن و سالمة المستهلك في القانون  فتحي عبد الرحيم عبد هللا، -

 .0888، 82المدني المصري و المقارن، مجلة البحوث القانونية و االقتصادية، العدد 

دراسة –قادة شهيدة، إشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم مالمح النظام القانوني لمسؤولية المنتج  -

، 9عدد الائري و المقارن، مجلة الدراسات القانونية، مخبر القانون الخاص، مقارنة في القانون الجز

8100. 
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دمحم بودالي، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك، مجلة إدارة، مركز  -

 .8118، 81العدد التوثيق و البحوث اإلدارية، الجزائر، 

مسؤولية المحترف عن أضرار و مخاطر تطور منتجاته المعيبة، مجلة  دمحم حاج بن علي، -

 .8100، 1لي الشلف، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوع

دمحم عماد الدين عياض، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك و قمع الغش، مجلة دفاتر السياسة و  -

 .8103، 8ق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة، العدد القانون، كلية الحقو

معمر بن طرية، نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج و دوره في تقوية النظام التعويضي لحوادث  -

، المجلة الجزائرية للقانون المقارن، -دراسة في التشريع الجزائري و المقارن-المنتجات المعيبة

 .8101ن، العدد األول، وق و العلوم السياسية، جامعة تلمسامخبر القانون المقارن، كلية الحق

 

 المجالت القضائية - د

 .0889لسنة  العدد األول،، ، قسم الوثائق في المحكمة العليا قضائيةالمجلة ال -

 .0898لسنة  ،الثالثالعدد ، ، قسم الوثائق في المحكمة العليا قضائيةالمجلة ال -

 8111لسنة  قسم الوثائق في المحكمة العليا ، العدد األول، المجلة القضائية، -

 8100لسنة  ،الثانيالمجلة القضائية، قسم الوثائق في المحكمة العليا ، العدد  -
 

 المداخالت العلمية في الملتقيات - هـ

مداخلة قدمت في يوم  ،-حالة منتج الدواء –حكيم قاسم، نحو المسؤولية الموضوعية للمنتج  -

دراسي حول مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك، المنعقد بكلية 

غير )، 8103جوان  81الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، يوم 

 .(منشور

الجزائري، ملتقى وطني ربيعة صبايحي، فعالية أحكام و إجراءات حماية المستهلك في القانون  -

 09و  09بجاية، يومي -حول المنافسة و حماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 .8118نوفمبر سنة 

دمحم عالي، عقد االستهالك و التزامات المتدخل، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقي الوطني حول  -

 .8119تيارت،  أفريل  القانون االقتصادي الجزائري، جامعة ابن خلدون
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 ةـوص القانونيـالنص - و

 نــالقواني - 1

 0891لسنة  33ر رقم .ج، المتعلق بالتأمينات، 18/19/0891المؤرخ في  19-91القانون رقم  -

 .(الملغى)

ر .ج ، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،19/18/0898المؤرخ في  18-98القانون رقم  -

 (.الملغى) 0898لسنة  1رقم 

المؤرخ  13-81من القانون رقم  12قانون الرسوم على القيمة المضافة المستحدث بموجب المادة  -

 .0881لسنة  29ر رقم .، ج0880المتضمن قانون المالية لسنة  ،30/08/0881في 

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  ،08/19/8113المؤرخ في  01-13القانون رقم  -

 .8113لسنة  13ر رقم .ج

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  ، 83/11/8111المؤرخ في  18-11رقم القانون  -

المؤرخ في  11-01، المعدل و المتمم بالقانون رقم 8111لسنة  10ر رقم .التجارية، ج

 .8101لسنة  11ر رقم .، ج 02/19/8101

 .8111لسنة  10ر رقم .المتعلق بالتقييس ، ج، 89/11/8111المؤرخ في  11-11 رقم القانون -

المؤرخ في  29-92المعدل و المتمم لألمر  81/11/8112المؤرخ في  01-12القانون رقم  -

 .8112لسنة  11ر رقم .، جالمعدل و المتمم ،دنيمالمتضمن القانون ال 81/18/0892

 02ر رقم .المعدل و المتمم لقانون التأمين، ج 81/18/8111المؤرخ في  11-11القانون رقم   -

 .8111لسنة 

المتضمن قانون االجراءات المدنية و اإلدارية، ، 82/18/8119المؤرخ في  18-19قانون رقم ال -

 .8119لسنة  80ر رقم .ج

ر .المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج، 82/18/8118المؤرخ في ، 13-18رقم  القانون -

 .8118لسنة  02رقم 

 .  8108لسنة  18ر رقم .المتعلق بالجمعيات، ج، 08/10/8108المؤرخ في  11-08القانون رقم  -

 رـــاألوام - 2

لسنة  28ر رقم .، المتعلق بتسميات المنشأ، ج01/19/0891المؤرخ في  12-91األمر رقم  -

0891. 

 السيارات و بنظام علىالمتعلق بإلزامية التأمين ، 31/10/0891المؤرخ في  02-91 رقم األمر -
المؤرخ  30-99، المعدل و المتمم بالقانون رقم 0891لسنة  02ر رقم .التعويض عن األضرار، ج

 . 0899لسنة  88ر رقم .، ج08/19/0899في 
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، 0882لسنة  03ر رقم يتعلق بالتأمينات، ج  82/10/0882المؤرخ في  19-82األمر رقم  -

 .المعدل و المتمم

ر .، ج0891، المتضمن قانون المالية لسنة 0818ديسمبر  30المؤرخ في  019-18األمر رقم  -

 .0818لسنة  001رقم 

 المراسيــم  - 3

، المتضمن قانون المالية لسنة 0883جانفي  08المؤرخ في  10-83المرسوم التشريعي  رقم  -

 .0883لسنة  11ر رقم .ج ،0883

المتعلق برقابة النوعية و قمع الغش ، ، 31/10/0881المؤرخ في  31-81المرسوم التنفيذي رقم  -

 .0881لسنة  12ر رقم .ج

           المتعلق بضمان المنتجات ، 01/18/0881المؤرخ في  811-81 رقم المرسوم التنفيذي -

 (.غىالمل) 0881لسنة  11ر رقم .و الخدمات ، ج

         المتعلق بوسم السلع الغذائية ، 01/00/0881المؤرخ في  319-81 رقم المرسوم التنفيذي -

 .المعدل و المتمم 0881لسنة  12ر رقم .و عرضها ، ج

            المتعلق بالشروط الصحية ، 83/11/0880المؤرخ في  23-80المرسوم التنفيذي رقم  -

 .0880 لسنة 8 رقم ر .عملية عرض األغذية لالستهالك، ج و المطلوبة عند

المتضمن مراقبة مطابقة المواد  ،08/18/0888المؤرخ في  12-88المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 0888سنة ل 03ر رقم .المنتجة محليا و المستوردة، ج

 ، يحدد كيفيات تسيير حساب03/12/0889المؤرخ في  019-89المرسوم التنفيذي رقم  -

لسنة  30ر رقم .، ج"الصندوق الوطني للبيئة " عنوان  تحت 318-12التخصيص الخاص رقم 

0889. 

         المحدد لتدابير حفظ الصحة ، 81/19/0888المؤرخ في  029-88 رقم المرسوم التنفيذي -

لسنة  18ر رقم .و النظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري لالستهالك، ج

0888. 

، يحدد العناصر األساسية للعقود 01/18/8111المؤرخ في  311-11المرسوم التنفيذي رقم  -

لسنة  21ر رقم .المبرمة بين األعوان االقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، ج

8111. 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال ، 11/12/8108المؤرخ في  813-08رقم المرسوم التنفيذي  -

 .8108لسنة  89 رقمر  .ج ،أمن المنتوجات
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 تـع اإلنترنـمواق - ز

بن طرية، فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات معمر  -

نقال  . 8103 ،3ه و القانون، العدد ، مجلة الفق-دراسة في التشريع الجزائري و المقارن–المعيبة 

على  09/11/8101: تاريخ اإلطالع  ، www.majalah.new.ma:  اإللكترونيعن الموقع 

 .01:31الساعة 

 

 ةـة الفرنسيــباللغ : ثانيا 
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