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   : ستاذة
  "أ"أستاذة مساعدة صنف 

  كلية الحقوق و العلوم السياسية
 -  سكيكدة -أوت  20جامعة 

 

  
  
  
 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعمير الجزائري البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون

306  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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307   و احلريات يف األنظمة املقارنةخمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعمير الجزائري البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون

308  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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309   و احلريات يف األنظمة املقارنةخمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعمير الجزائري البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون

310  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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311   و احلريات يف األنظمة املقارنةخمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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312  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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313   و احلريات يف األنظمة املقارنةخمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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عمرانیة في الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة التحضر والتھیئة ال: التیجاني بشیر  -1
 16ص 2002الثانیة

التطویر الحضري والمناطق الحضریة المتخلفة بالمدن ، منشورات جامعة باتنة طبعة : بوذراع أحمد  -2
 33ص1997

 8ص2005قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ، دار الفجر مصر ، طبعة : عزري الزین  -3

  .21ص 2007دراسة في العمران ، دار الھدى الجزائر طبعة : عبد الحمید  دلیمي -4

 64ص1992دار الكتب القطریة طبعة:تخطیط المدینة:عاطف حمزة حسن -5 

 2008لعام 44القانون منشور في الجریدة الرسمیة رقم -6 

المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و إتمام  2008جویلیة22المؤرخ في  15/08من القانون  16أنظر المادة -7 
  إنجازھا

 82 ص2006حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،دار ھومھ الجزائر طبعة:حمدي باشا عمر -8 

  2009لعام27المرسوم منشور في الجریدة الرسمیة رقم -9 

  رالسالف الذك15/08من القانون 18أنظر المادة -10 

  السالف الذكر15/08من القانون  41،42،43،44أنظر المواد -11 

  من ذات القانون 45،46،47،48،49أنظر المواد -12 

  من ذات القانون 51،52أنظر المواد -13 

 2009لعام 27المرسوم منشور في الجریدة الرسمیة رقم -14

  السالف الذكر 15/08من القانون 29أنظر المادة -15 

  ذكرالسالف ال 15/08من القانون53أنظر المادة -16 

  من ذات القانون56أنظر المواد -17 

  من ذات القانون 59أنظر المادة -18 

  من ذات القانون60،61أنظر المادتین -19



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعمير الجزائري البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون

314  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة   
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

دار  الوجیز في المنازعات اإلداریة،:ألكثر توضیح حول مفھوم القرار اإلداري راجع بعلي محمد الصغیر -20
  و ما بعدھا 112ص2006العلوم عنابة الجزائر طبعة

 45المرجع السابق ص:عزري الزین -21 

  34ص1997التطویر الحضري و المناطق الحضریة،منشورات جامعة باتنة طبعة:بوذراع أحمد -22 

المحدد لشروط و كیفیات تعیین فرق المتابعة و 2009ماي2المؤرخ في 156/09من المرسوم3 أنظر المادة -23 
  التحقیق

  من ذات المرسوم4أنظر المادة -24 

  من ذات المرسوم10،11أنظر المادتین -25 

  السالف الذكر15/08من القانون 64،65،66أنظر المواد -26 

  السالف الذكر15/08من القانون 2ف66أنظر المادة -27 

  

  
 
  

  

 
 

  


