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المراجع
 )1النصوص التشريعية القوانين واألوامر.
أ) القوانين :

 القانون رقم  05/07المؤرخ في  2007/05/13المعدل والمتمم لألمر 58/75المتضمن القانون المدني ( ج ر) عدد . 31

 قانون  09/08المؤرخ في  ،.2008/02/25قانون االجراءات المدنية واالدارية(ج ر عدد )2008-21

ب) األوامر:

 االمر رقم  73/71المؤرخ في  1971/11/08المتضمن قانون الثورة الزراعية (ج ر )  .عدد  97المؤرخ خالل .1971

 األمر  74/75المؤرخ في  1نوفمبر  1975يتضمن اعداد مسح اال ارضي العاموتأسيس السجل العقاري(.ج ر) عدد  92المؤرخة في .1975/11/18

 )2النصوص التنظيمية :

 المرسوم التنفيذي رقم  32/73المؤرخ في  1973/11/05المتعلق بإثبات الملكيةالخاصة (ج ر) عدد  17المؤرخة في .1973/11/30

 المرسوم التنفيذي رقم  63/76المؤرخ في  1976/03/25المتعلق بتأسيسالسجل العقاري (ج ر) عدد  30المؤرخة في .1976/04/13

 المرسوم التنفيذي رقم  62/76مؤرخ في  25مارس  1976يتعلق بإعداد مسحاالراضي العام( ج ر) عدد  30المؤرخة في .1976/04/13

 )3الق اررات الو ازرية:

 القرار الوزاري المؤرخ في  1976/05/27المتضمن مضمون الدفتر العقاري (جر) العدد  20المؤرخة في 1977/05/13

 )4الكتب:

 جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية،الطبعة األولى.2006 ،
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 حمدي باشا عمر ،مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار  ،طبعة ،2003دار هومة  ،بوزريعة ،الجزائر.

 رمول خالد ،المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري (دراسةتحليلية)  ،قصر الكتاب ،البليدة.2001 ،

 ريم مراحي ،دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري،نشرات بغدادي ،الجزائر ،طبعة سنة .2009

 سليمان محمد الطماوي ،االسس العامة للعقود االدارية ( دراسة مقارنة)  ،مطبعةعين الشمس ،ط  ،5القاهرة.1991 ،

 -سهيل دريس ،قاموس عربي فرنسي ،دار األدب ،بيروت ،لبنان .

 العساف تيسير عبد هللا المقيد ،السجل العقاري ،دراسة قانونية مقارنة  ،ط،1مسودات الحلبي الحقوقية ،بيروت .2009 ،

 مجيد خلفوني ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،ط ،2008 ،2دارهومة للطباعة والنشر  ،الجزائر.

 محمد الصغير بعلي ،العقود االدارية  ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة،مطبعة عين الشمس ،الطبعة  ، 5القاهرة سنة .1991

 -ناصر لباد ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار الباد ،ط ،2سطيف.2007 ،

 نعيمة حاجي  ،المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر ،دار الهدى،عين مليلة.

 )5الرسائل الجامعية:

 حشود نسيمة  ،الشكلية في البيع العقاري ،دراسة تحليلية  ،مذكرة ماجستير ،كليةالحقوق لجامعة الجزائر.2003 ،

 -زهيرة بن خضرة  ،مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري  ،مذكرة

ماجستير في القانون الخاص (العقود والمسؤولية) كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر،
السنة الجامعية .2004/2003

 عبد الغني بوزيتون  :المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريعالجزائري .مذكرة لنيل درجة الماجستير  ،جامعة قسنطينة.2010/2009 ،
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 قاسم حكيم ،عدان حكيم ،مسح األراضي السجل العقاري في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة جامعة للدراسات التطبيقية ،البويرة.1999 ،

 نوال جديلي  ،الدفتر العقاري والنازعات المتعلقة به دراسة تحليلية وصفية  ،مذكرةماجستير  ،البليدة.2007 ،

 )6المقاالت:

 جمال عبد الناصر مانع ،االختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية،مقالفي مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة تبسة ،العدد التجريبي ،افريل

.2006

 عمار بوضياف  ،المسح العقاري و اشكاليته القانونية في الجزائر ،مقال منشوربمجلة العلوم االجتماعية واالنسانية مجلة تصدر عن المركز الجامعي الشيخ
التبسي ،عدد افريل .2006

 مجيد خلفوني ،الدفتر العقاري ،مقال منشور في مجلة الموثق ،بالعدد الثامن لسنة.2008

 )7المجالت:

 -المجلة القضائية  ،عدد  ،2سنة .1995
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