قائمة المراجع:
القوانين
 -1قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  09-08المؤرخ في  25فبراير .2008
 -2المرسوم الرئاسي  247-15المؤرخ في  20سبتمبر  2015المتعلق بالصفقات العمومية.
 -3المرسوم الرئاسي  23-12المؤرخ في  18يناير  2012المتعلق بالصفقات العمومية.
 -4المرسوم الرئاسي  236-10المؤرخ في  07اكتوبر  2010المتعلق بالصفقات العمومية.
الكتب العامة
 -1أحمد عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،ج ،1ط( ،)2منشورات الحلبي بيروت لبنان،
1998
 -2أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد ،موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة في تسبيب
القرارات اإلدارية دراسة مقارنة.2005 ، WWW. KOTOBARABIA .COM
 -3برهان زريق ،نظرية البطالن في العقد اإلداري ،المكتبة القانونية حرستا دمشق سوريا
ط(.2002 ،)1
 -4حمد عمر حمد ،السلطة التقديرية لإلدارة و مدى رقابة القضاء عليها ،أكاديمية نايف للعلوم
األمنية ظ( ، 2003،)1الرياض،
 -5طاهري حسين,القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية,دار الخلدونية,الجزائر,ط.2012 ,2
 -6ماجد راغب الحلو القانون اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية االسكندرية (ب،ط).1996،
 -7مازن راضي ليلو ،الوجيز في القانون اإلداري،األكاديمية العربية( الدانمارك)( ،ب ،ط)،
.2008
 -8مايا محمد نزار أبودان القابة القضائية على التناسب في القرار اإلداري دراسة مقارنة بين
فرنسا و مصر ولبنان شركة المؤسسة الحديثة للكتاب ط.2011 1
 -9محمد الصغير بعلي ،دعوى اإللغاء  ،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة( ،ب ط )،2007،

 -10محمد حسن قاسم ،مبادئ القانون ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر( ،ب،ط)،
.2002
 -11محمد رضا جنيح ،القانون اإلداري ،مركز النشر الجامعي ،سوسة تونس،ط(.2008 ،)2
 -12محمد رفعت ع الوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،دار الجامعة الجديدة(،ب ،ط)،
.2012
 -13محمد رفعت ع الوهاب ،القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،منشورات الحلبي
الحقوقية،بيروت لبنان ،ط(.2005 ،)1
 –14سليمان محمد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية دار الفكر العربي ط(.1984،)4
 -15سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون اإلداري ،دراسة مقارنة(،ب ،ط ) ،مطبعة
عين شمس مصر. 1986,
 -16عبد هللا طلبه ،الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،منشورات جامعة حلب ،مديرية
الكتب الجامعية ،ط( ،2ب،س).
 -17عمار بوضياف ،القرار اإلداري ،جسور للنشر ،الجزائر.2007 ،

الكتب المتخصصة
 -1رفيق يونس المصري ،مناقصات العقود اإلدارية ،عقود التوريد ومقاوالت األشغال العامة،
دار المكتبي للطباعة و النشر و التوزيع ،ط ،1999، 1دمشق سوريا
اطروحات دكتوراء
 -1سعيد عبد الرزاق باخبيرة ،سلطة اإلدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد اإلداري ،أطروحة
مكملة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية بن عكنون ،جامعة الجزائر .2008- 2007

 -2بن شعبان على ،أثار عقد األشغال على طرفيه في التشريع الجزائري ،بحث مقدم لنيل
شهادة دكتوراه في القانون العام ،جامعة منتوري ،قسنطينة .2011،2012
رسائل مجستار
 -1ثامر مبارك عوض المطيري ،تعسف اإلدارة في صالحيتها في تعديل العقد اإلداري ،رسالة
ماجستر في القانون العام،جامعة الشرق األوسط 2011 ،ص .35
 -2محفوظ عبد القادر ،سلطة اإلدارة في التعديل اإلنفرادي ،مذكرة تخرج لنيل شهادة
الماجستر في القانون العام ،جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان .2014 2013
 -3مانع عبد الحفيظ طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة القضائية عليها في ظل
القانون الجزائري,جامعة ابي بكر بلقايد,تلمسان.2008-2007,
مجالت
 -1محمد طه حسين الحسني ،معايير تمييز السلطة التقديرية و نطاقها ،مركز دراسات اللوفة،
العدد .2012، 27
 - 2لؤي كريم عبد ،األسس القانونية الالزمة لمشروعية العقود االدارية ،مجلة ديالي،
،2011العدد . 53،
 -3محمد سمير جمعة ،مدى قبول الطعن الغاء في الق اررات اإلدارية القابلة لالنفصال في
النظامين الفرنسي و المصري ،مجلة البحوث القانونية و االقتصادية ،العدد ،2011 ،49
مداخالت
-1مداخلة الدكتورة؛ لعور بدرة ،اإلطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري
جامعة بسكرة

