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المراجع :بالغة العربية.
أوال :القوانين.
 دستور الجزائر لسنة .3691 دستور الجزائر لسنة .3619 دستور الجزائر لسنة .3696 دستور الجزائر لسنة .3669 التعديل الدستوري لسنة .2008 التعديل الدستوري لسنة .6139 دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي  3699المعدل سنة .6119 القانون العضوي  13/69المتعلق بمجلس الدولة. -القانون العضوي  39/33المتعلق باالنتخابات.

ثانيا :الكتب.
 -3أبو زيد فهمي مصطفى ،راغب الحلو ماجد ،الدعاوى اإلدارية دعوى اإللغاء دعوى
التسوية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،د-ط.6119 ،
 -6باينة عبد القادر ،الرقابة على النشاط اإلداري الرقابة اإلدارية-الرقابة القضائية ،دار
القلم ،اكدال-الرباط ،الطبعة األولى.6131 ،
 -1بعلي محمد الصغير ،القانون اإلداري* ،التنظيم اإلداري-النشاط اإلداري* ،دار العلوم
للنشر والتوزيع ،عنابة ،د-ط.6116 ،
 -4بعلي محمد الصغير ،القضاء اإلداري دعوى اإللغاء ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،
د-ط6111 ،
 -9بغدادي عز الدين ،االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى.6116 ،
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 -9بن عبد اهلل صالح أبو بكر ،الرقابة على أعمال اإلدارة دراسة مقارنة من خالل ديوان
المظالم والقضاء اإلداري المعاصر ،جمعية التراث ،الق اررة-غرداية-الجزائر ،الطبعة
األولى.6119 ،
 -1بو شعير السعيد ،النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء
دستور -3669السلطة التنفيذية ،-ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.6131 ،
 -9بوقفة عبد اهلل ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنة،
دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،د-ط.6116 ،
 -6بوقفة عبد اهلل ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري دراسة مقارنة،
دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،د-ط.6116 ،
 -31بوقفة عبد اهلل ،السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد دراسة مقارنة دراسة مقارنة تاريخية-
قانونية-سياسية ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،عين مليلة الجزائر.6119 ،
 -33بوقفة عبد اهلل ،الوجيز في القانون الدستوري الدستور الجزائري نشأة-فقها-تشريعا ،دار
الهدى ،الجزائر ،ب-ط.6131 ،
 -36بوك ار إدريس ،نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الساحة المركزية بن عكنون الجزائر ،د-ط.6111 ،
 -31جمال الدين سامي ،اللوائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائية ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،د-ط.6111 ،
 -34خرباشي عقيلة ،العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ،د-ط ،دار الخلدونية ،الجزائر،
.6111
 -39دومنيك ﭙويو وبروسبيرويل ،القانون اإلداري ترجمة المحامي د .سليم حداد ،مجد
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى.6116 ،
 -39رزاق بارة كريمة ،حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة رسالة ماجستير ،دار الفكر
والقانون ،برج آية المنصورة ،الطبعة األولى.6133 ،
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 -31طاهري حسين ،القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية التنظيم اإلداري-النشاط اإلداري،
دراسة مقارنة ،دار الخلدونية ،الجزائر ،الطبعة األولى.6111 ،
 -39الطراونة صالح مهند ،العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني،
الطبعة األولى ،الوراق للنشر والتوزيع ،األردن.6116 ،
 -36الطماوي سليمان ،السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي
اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،شارع عباس العقاد ،مدينة نصر ،الطبعة السادسة.3669 ،
 -61العام رشيدة ،المجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،النزهة الجديدة
القاهرة ،الطبعة األولى.6119 ،
 -63عباس عمار ،العالقة بين السلطات في األنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام
السياسي الجزائري ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،القبة القديمة الجزائر ،الطبعة األولى،
.6131
 -66عبد العزيز شيحا إبراهيم ،وضع السلطة التنفيذية (رئيس الدولة في األنظمة السياسية
المعاصرة) دراسة تحليلية بين النصوص والواقع ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،د-ط،
.6119
 -61عزري الزين ،األعمال اإلدارية ومنازعاتها محاضرات ألقيت على طلبة الثالثة حقوق
نظام كالسيك والسنة األولى ماستر تخصص قانون إداري ،مطبوعات مخبر االجتهاد
القضائي وأثره على حركة التشريع ،د-ط.6131 ،
 -64قصير مزياني فريدة ،مبادئ القانون اإلداري الجزائري ،د-ط ،باتنة.6113 ،
 -69لباد ناصر ،دساتير الجزائرle laboratoire des études behavioristes et ،
) ،des études sur le droit (L.E.B.E.Dسطيف ،الطبعة األولى.6119 ،
 -69محمد حسنين إبراهيم ،الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء ،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية ،ب-ط.6119 ،
 -61محيو أحمد ،المنازعات اإلدارية ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون ،الطبعة السادسة.6119 ،
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 -69محيو أحمد ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،مكتبة
الوفاء القانونية ،القاهرة ،الطبعة األولى.6116 ،
 -66مرابط فدوى ،ا لسلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنة (سلسلة
أطروحات الدكتوراه  ،)99مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى.6131 ،
 -11مسراتي سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور3669
واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري( ،)6131-3696دار هومة للنشر والتوزيع،
.6136
 -13هاملي محمد ،هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري
الجزائري دراسة مقارنة بين النظامين الدستوري المصري والفرنسي ،د-ط ،دار الجامعة
الجديدة اإلسكندرية.6134 ،

ثالثا :الرسائل الجامعية.
 /1مذكرات الماجستير.
 -1بلحاج نسيمة ،مشاكل العالقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية ،رسالة
من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون ،فرع دولة المؤسسات العمومية،
كلية الحقوق ،جامعة الجزائر يوسف بن خدة.
 -6بن سرية سعاد ،مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل
الدستوري األخير (بموجب القانون رقم * )36/19دراسة مقارنة* مذكرة لنيل درجة
الماجستير ،شعبة الحقوق األساسية والعلوم السياسية ،تخصص إدارة ومالية في إطار
مدرسة الدكتوراه ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس.
 -1بن نملة صليحة ،مرونة نطاق السلطة التنظيمية في الجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة
الجزائر.6113 ،
 -4ترفاس نسرين ،الوزير األول في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة ماجستير ،جامعة
الحاج لخضر-باتنة.6139 ،
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 -9ذوادي عادل ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير
في العلوم القانونية ،تخصص قانون دستوري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم
الحقوق ،جامعة الحاج لخضر باتنة.6131/6136 ،
 -6ردادة نور الدين ،التشريع عن طريق األوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل
دستور ،1996بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة
اإلخوة منتوري قسنطينة.5006/5002 ،
 -1فقير محمد ،عالقة رئيس الجمهورية بالوزير األول في النظامين الجزائري والمصري
(دراسة مقارنة) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع القانون
العام تخصص إدارة ومالية ،كلية الحقوق –بودوار ،-جامعة محمد بوقرة بومرداس.
 -9كريوعات أحمد ،حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات األساسية ،مذكرة لنيل
متطلبات شهادة الماجستير في القانون العام تخصص "حقوق اإلنسان والحريات
العامة" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 -9كيواني قديم ،السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري لسنة  ،5002بحث لنيل شهادة
الماجستير في القانون فرع قانون المؤسسات ،كلية الحقوق ،1جامعة
الجزائر.5015/5011،
-31

مكناش نريمان ،السلطة التنفيذية في دساتير بعض الدول المغاربية الجزائر-

المغرب-تونس ،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ،مدرسة الدكتوراه،
فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،كلية الحقوق –سعيد حمدين-جامعة الجزائر،3
.6139/6134
 -33منيرة بلورغي ،مركز رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة  3669وأثره على
النظام السياسي ،مذكرة مقدمة الماجستير ،تخصص القانون العام ،القانون الدستوري ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة.6134/6131 ،
 -36ياهو محمد ،العالقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في دستور  ،3669مذكرة
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،مدرسة الدكتوراه للقانون األساسي والعلوم

السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ميلود معمري تيزي وزو.6131 ،
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 /2أطروحات الدكتوراه.
 -3أومايوف محمد ،عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري ،رسالة لنيل شهادة
دكتوراه في العلوم ،التخصص قانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ميلود
معمري تيزي وزو.6131 ،
 -6عقيلة خرباشي ،مركز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري ،أطروحة دكتوراه
العلوم في العلوم القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة الحاج
لخضر باتنة.6131 ،
 -1يامة إبراهيم ،لوائح الضبط اإلداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات
العامة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.6139 ،

رابعا :المقاالت.
 -1بوسطلة شهرزاد-مدور جميلة ،مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع
الجزائري ،مجلة االجتهاد القضائي ،العدد الرابع ،مخبر أثر االجتهاد القضائي على
حركة التشريع ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
 -6بوسطلة شهرزاد-مدور جميلة ،مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع
الجزائري ،مجلة االجتهاد القضائي ،العدد الرابع ،مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة
التشريع ،جامعة محمد خيضر

بسكرة.

 -1عصام علي الدبس ،الرقابة على دستورية األنظمة المستقلة ،مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة ،العدد الرابع والعشرون ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط للدراسات
العليا.6131 ،
 -4مسعود شيهوب ،المجلس الدستوري قاضي انتخابات ،مجلة المجلس الدستوري ،العدد،13
.6131
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au 23juillet 2008.
3- Pierre pactet, les institutions politiques (droit constitutionnel), paris, Armand
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