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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،مةُمحّك ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  ـاد؛االجتهـــمجلة  

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
رصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، بغرض إتاحة الف

فإن إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم 

 االقتصادية باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

  وفق املنهج العلمي واملوضوعيةمياألصالة واإلسهام العلبالعمق وأن يتسم البحث ،. 

  وأن ال يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرىسبق نشرهمل ُي جديدًاالبحث أن يكون ،. 

 املقال للتحكيم وجوبًا، وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد البحوث اليت عض  خي

 نشرها. تعّذر

 على  (01)، وال يقل عن (52) هيف نسخة إلكرتونية ال يتجاوز عدد صفحاتاملقال قدم ي

اهلامش أرقام ( من كل جهة، م  وض  5(، وفق ُبعد )52-01افرتاض الورقة )

 ببليوغرافية كاملة. إعطاء معلوماٍتووجوبا،  وبني قوسني بطريقة آلية

  م  حبثه، موضحًا معلوماته الشخصية. صاحب املقاللجيب إرفاق السرية الذاتية 

 ال يتجاوز الصفحة الواحدةالعربية ولغة أخرى لغة لاجيب إرفاق املقال مبلخص ب. 

 ومرقمة حتى بصيغة صورة،  خاٍص أن ترفق الصور واملخططات البيانية يف ملٍف

 .يتسنى تعديلها وتهيئتها للطب 

  :يكتب البحث على جهاز احلاسوب خبط(Simplified Arabic) ( إذا حّرر 02بنط )

( إذا حّرر باللغة الفرنسية أو 05( بنط )times new roman) ، وخبط:العربيةباللغة 

 .االجنليزية

 ال تتحمل اجمللة مسؤولية اإلخالل بقواعد األمانة العلمية 

  البحوث اليت يتّم نشرها يف اجمللة ال جيوز إعادة نشرها إال مبوافقة خطية من رئيس

 التحرير.

                 المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1106ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 لباد ناصر جــــــــــــــــامعة سطيف د.أ.

 أ.د سعد الديـن الـكـيب عكــار / لبنـان

 تيزي وزوسي يوسف زاهية حورية جامعة أ.د 

 أ.د.سليمان ولد خسال جامعة املدية 

 جامعة طرابلس/ ليبيا د.مجعة حممود الزريقيأ.

 ماليزيا( إ و د م)د.سامي حممد حسن الصالحات، 

 جامعة أل البيت األردن ن نزال املساعيدفرحا د.

 03امعة اجلزائرــــــــــجد.موالي أمساء 

 جباية جامعة ال ــــور كمـــد. آيت منص

 03د. مشنان حممد إيدير جامعة اجلزائر

 امعة ورقلةـــــــــاج جـــــــد.عرابة احل

 لتــــامنغست م. ج. رية ــــــد.كيسي زه

 امعة أدرارــــــــــاس حييى جــــــــــد.ون

 امعة بسكرةـــــــــدة جــــد.حيياوي مفي

 امعة تيزي وزوــــــــة جـد.يسعد حوري

 لتــــــامنغست م.ج. عزالدين د.كشنيط

 د.مرسلي عبد احلق م ج .لتـــــامنغست

 د.منصوري املربوك م ج .لتـــــامنغست

 د.سلكة أمســــاء م ج .لتــــــــــامنغست

 م ج لتــــــــــامنغستـــــــال د.قتال مج

 ـــامنغستـد.عبد الرحيم وهيبة م ج لت

 د.حممد الصغري بريم جــــامعة املسيلة

 ـــامنغستـــــــد.جوادي إلياس م ج .لت

 ـــامنغستـــــم ج .لتد.بن قدور أشواق 

 ــامنغستـــــــوكيل ليلى م ج .لتـــــد.ل

 نغستلتــــــام راد م.ج.ـــــطاب مـد.ح

 ـــــامنغستـــــلتـ م.ج.د.بـــرادي أمحد 

 لتــــــامنغست م.ج.د.ســــدي عمــــر  

 

 

 ( االستشارية الهيئة )

 

  01أ.د أقاسم قادة جــــــــــامعة اجلـزائر

 أ.د أوصديق فوزي جــــــامعة قطــــــر 

 العفيفي عبد الرمحن على فــــرنســـاأ.د 

 يدةـــامعة البلــــــأ.د بن شويخ رشيد ج

 03اجلزائرامعة بن عزوز عبد القادر ج دأ.

 أ.د بوزيد لزهاري جـــــــامعة قسنطينة

 أ.د بوضيــاف عمـار جـــــــــامعة تبسـة

 03أ.د بوغزالة حممد ناصر جامعة اجلزائر

 03امعة اجلزائرـــــــس جـأ.د بوكرا إدري

 امعة تلمسان ــــــاللي جـــأ.د تشوار اجلي

 03 جزائرـامعة الــــــــجد علي عزوز أ.

 03 امعة اجلزائرــــــلي جــياللي عـأ.د ف

 01أ.د قدي عبد اجمليد جــــامعة اجلزائر 

 03اجلزائر امعة ـــــجوليد العقــــون أ.د 

 أ.د قصري مزيـاني فريدة جامعة بـــــاتنة

 ةــاألردنياحلامعة ارمة ــان العجــأ.د نوف

 بـــخيت. جــــامعة ورقـــلةابـراهيم د. أ.

 ج السعـــودية حمـــمد حيظيه السمــــــالليد.أ.

 تلمســــــان امعة ـــــــــــــجأ.د بـدران مـراد 

 أ.د منرتي مسعـود جــــــامعة عنابــــة

 أ.د.أشرف شعت جامعة الغرير/دبي/اإلمارات

 د. حممد عباس حمسن السـاعدي جامعة بابل/العراق

 علي حممد الكايد ج الشقراء/السعوديةد. زياد 

 أ.د بشري يلس شاوش جــامعة وهــــران

 أ.د جرادات أمحد علي يوسف اململكة األردنية

  أدرارجامعة ان ـــاح دمحـبن عبد الفت دأ.

 امعة أدرارـــــــــــد جـــد.بومدين حممأ.

 تلمســــــانامعة ــــــــجبن بوزيان حممد أ.د      

 

 

 

 

 

 ( للمجلة الشرفي الرئيس )
 شوشة عبد الغين د.

 (ستغمنامدير املركز اجلامعي لت)

 المجـــلّة( ة)مديــر
 د.زهــــرية كيـــسي

 التحرير( يــــس)رئ
 أ. شـــوقي نذيــــــر

 التحريــر( )هيئــــة
                       يـــاحلق مرسل.عبدد  .جوادي إلياس  د

ي شاعة هشام                       أ.مغزارك قرقب  ــأ.مب

 د.مجـــــال قتـــــــــال
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  جتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة اال

 (7)  1106ديسمبر  –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

  افتتاحية السيد مدير المركز الجامعي

حينما وض  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

أ.د طاهر حجار ثقته يّف، وأوكل إلّي مهمة إدارة املركز اجلامعي 

لتامنغست، وجدت فيه  أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك

منربًا علميًا يّش  بريقه من أقصى بالدنا احلبيبة، يأخذ طابعا 

دوليا بصيغتني؛ إحداهما ورقية واألخرى الكرتونية، يصدر يف 

 حّلة قشيبة، بلغ صيته اآلفاق، رغم أّنه حديث عهد بنشأة.

إّن جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية هي حبق 

حازت ثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  جملة علمية

لتحقيقها املطلوب، واستشرافها املرغوب، وقد سررت جدًا 

عندما علمت أّنها معتمدة لدى خمتلف اهليئات العلمية خارج 

الوطن، وازداد فرحيت أكثر عندما اطلعت على نوعية األقالم 

 اجلادة اليت خّطـت بها.

رمنا م  شركة املنهل وقد اكتملت الفرحة عندما أب

التكنولوجية اتفاقية تعاون تدعم اجمللة وتوس  آفاقها يف 

 املعمورة.

وإّن الشكر موصول لكّل طاقم اجمللة على هذا الصني  

اجلميل، وإّني ألشّد على أيديهم، وأهيب بهم، وبكّل أساتذة 

مركزنا اجلامعي من أجل االستمرار يف حسن إدارة اجمللة، واعًدا 

ّد يد العون والدعم يف وقت كّل، ويف كّل األحوال، من إياهم مب

 أجل بلوغ الكمال. 

   د.شوشة عبد الغين                                                                                 

  مدير املركز اجلامعي لتامنغست                              
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 شوقي نذيرأ.                                                          

رئيس التحرير

 استهــــــاللية

يف شيء من الدالل واخلجل صدر العدد العاشر 

، وبهذا لدراسات القانونية واالقتصاديةجمللة االجتهاد ل

بدو تكون قد بغلت سّنها اخلامس الذي يعّد مرحلة 

 ها.جنيالثمار و

اجمللة هي إبرامها اتفاقية  اليت جنتهاومن الفوائد 

تعاون م  شركة املنهل العاملية اليت ستعمل على نشر 

مجي  أحناء العامل وفق تقنيات   مجي  اإلصدارات يف يوتوز

 م  كّل، وفهرستها ومعايري البحث العلمي الدولية

وسيكون هلا معّرف الوثيقة الرقمية وغريها ئها، شركا

 من امليزات اليت تزيد من آفاقها.

الدكتور شوشة وإّن الشكر موصول لسعادة 

مدير املركز اجلامعي لدعمه ومنح مجي   عبد الغين

 التسهيالت من أجل إبرام هذه االتفاقية.


