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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،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  االجتهــــاد؛مجلة  

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

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

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 من دون تغيري فيه.  يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد ،   

 نات الباحث: اسم ولقب املؤلف، العنوان املهين والربيد اإللكرتوني.جيب ذكر بيا 

  بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية(word )مخسا وعشرين  ال يتجاوز عدد صفحاته

(، 32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) صفحة

 .من كل جهة  (2)وفق ُبعد

  وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون رقم  بطريقة خلية خخر البحث ويفاهلامش جيب وضع أرقام

اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني قوسني 

 إعطاء معلوماٍتسم(((، و 1.0وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .نت واهلامش، وخط فاصل بني املببليوغرافية

  جيب إرفاق املقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وخخر باللغة اإلجنليزية إن مل

 .تكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

  جيب أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال

 .مل تكن لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن

 العنوان النص ويكون منتصف يف وضعها جتنب مع الصفحة خخر يف توضع واجلداول األشكال 

 الشكل أو اجلدول. حتت

 الشروط املوضوعية: 

  وال تتحمل اجمللة مسؤولية اإلخالل بها.قواعد األمانة العلميةجيب احرتام ، 

  أن خيدم ، ولمي، وفق املنهج العلمي واملوضوعأن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العجيب

 .البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافها

  يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الأن يكون البحث جديدًا مل ُيسبق نشره، وأجيب.  

  خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد البحوث اليت تعّذر

 .وحيق إلدارة اجمللة تغيري ما تراه مناسبا من دون املساس باملوضوعنشرها، 

                  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 عنى بت

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1027جوان  –(21)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتهمجلة اال

 

 

 لتــــــامنغست د.حـطاب مـــــراد م.ج.

 جــــامعة املسيلةد.خضري محزة 

 ــــــامنغستلت د.خويلدات صاحل م.ج.

 جامعة تيزي وزود.رمحة زيوش 

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

 لتــــــامنغست د.ساحيي يوسف م.ج.

 لتــــــامنغست د.ســــدي عمــــر  م.ج.

 د.سلكة أمســــاء م ج .لتــــــــــامنغست

 م ج .لتــــــــــامنغست ر.شــوقي نذيـد

 تــــامنغستد.عبد الرحيم وهيبة م ج ل

 امعة ورقلةـــــــــاج جـــــــد.عرابة احل

 د.قتال مجـــــــال م ج لتــــــــــامنغست

 لتــــــامنغست د.قرقب مبارك م.ج.

 لتــــامنغست م. ج. رية ــــــد.كيسي زه

 د.حممد الصغري بريم جــــامعة املسيلة

 ج بابل/العراقالسـاعدي د.حممد عباس حمسن 

 صربي جامعة غزة / فلسطني د.حممد فخري

 د.مرسلي عبد احلق م ج .لتـــــامنغست

 01جــــامعة اجلزائر د.مصطفى صايج 

 د.معيزة عيسى جـــــامعة اجلــلفة

 د.منصوري املربوك م ج .لتـــــامنغست

 امعة أدرارــــــــــاس حييى جــــــــــد.ون

 امعة بسكرةـــــــــدة جــــد.حيياوي مفي

 ( االستشارية ةالهيئ )

 

 03 جزائرـامعة الـــــجأمحية سليمان أ.د 

 باتنةامعة ـــــــــجأ.د العماري أمحد 

 03 جامعة اجلزائرأ.د أورمحون حممد الطاهر 

  أدرارجامعة ان ـــاح دمحـبن عبد الفت دأ.

 03اجلزائرامعة بن عزوز عبد القادر ج دأ.

 03امعة اجلزائرـــــــس جـأ.د بوكرا إدري

 .د سعد الديـن الـكـيب عكــار / لبنـانأ

 تيزي وزوأ.د سي يوسف زاهية حورية جامعة 

 03 جزائرـامعة الــــــــجأ.د علي عزوز 

 01أ.د قدي عبد اجمليد جــــامعة اجلزائر 

 01جـامعة اجلـزائر د. نورالدين حاروشأ.

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

 امعة أدرارـــــــــــد جـــد.بومدين حممأ.

 ج السعـــودية حمـــمد حيظيه السمــــــالليد..أ

 امعة تيزي وزوــــــــة جـيسعد حوري دأ.

 د. زياد علي حممد الكايد ج الشقراء/السعودية

 امعة بسكرةـــــــــجد. شرون رقية 

 تندوف م.ج. عبد الكريم بن منصور د.

 ج أل البيت األردن فرحان نزال املساعيد د.

 لتــــــامنغست د.البحري عبد اهلل م.ج.

 لتـــــــــــامنغست د.بـــرادي أمحد م.ج.

 د.بن قدور أشواق م ج .لتــــــــامنغست

 د.جوادي إلياس م ج .لتــــــــــامنغست

 

 

 

 

 ( للمجلة رفيالش الرئيس )
 شوشة عبد الغين د.

 (ستغمنامدير املركز اجلامعي لت)

 المجـــلّة( ة)مديــر
 د.زهــــرية كيـــسي

 التحرير( )رئيــــس
 .شـــوقي نذيــــــرد

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

 د.مجـــــال قتـــــــــال ارك قرقب  ــ.مبد

 د.ساحيي يوسف

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1027جوان  –(21)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

 07 ........................رئيس التحرير..................................استهاللية 

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (                          

وفقا لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي والقانون  أحكام احلائط املشرتك

 املدني اللييب

 الليبية د. مجعة حممود الزريقي مستشار سابق باحملكمة العليا
00 

 يف القانون األردني واملقارن نتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاريامدى 

  كلية القانون / جامعة آل البيت د.عمر فالح خبيت العطني            
12 

 انقضاء عقد املقاولة من الباطنألسباب  اخلروج عن القواعد العامة

 ز اجلامعي لتامنغستد.كيسي زهرية املرك                                     
24 

 ذوي املكلفني حقوق مراعاتها ومدى األردنية اإللكرتونية الضريبية اخلدمات

 النفاذ يف اإلعاقة

  كلية القانون/جامعة آل البيت د.موفق مسور علي احملاميد

70 

 قانون املصاحلة الوطنية باجلزائر يف ضوءنتقالية العدالة اال

  جامعة أدرار باخويا دريسد.                                                       
02 

دراسة حتليلية للعملية  االهتمام األكادميي لعملية التنمية احمللية يف اجلزائر

 من خالل بعض الرسائل اجلامعية باستخدام أسلوب التفكري التصميمي

  1ئر جامعة اجلزا د. أمحد معرويف/  أ.د. نورالدين حاروش               

337 

 حق الغري يف محاية عملية إبرام الصفقة العامة يف التشريع اجلزائري

  املركز اجلامعي تامنغست أ.عطوي حنان                                       
310 

 يف إحالة اجلرائم الدولية إىل احملكمة اجلنائية الدولية سلطة جملس األمن

 د.سدي عمر املركز اجلامعي لتامنغست                                        

 يف ظّل التعددية اإلثنية بدولة جنوب السودان  اجلنسيةواقع حق املواطنة و

 لتامنغست املركز اجلامعي  أ.حممد األمني بن عودة                         

 أسباب انتهاء الوقف اخلريي، وكيفية احملافظة عليه

 املعهد الدولي للوقف اإلسالمي ماليزيا اتد. سامي حممد الصالح    

363 

381 

101 

 عمر الكنيتسيدي لشيخ حممد باي بن حفظ النفس، والدين عند امقاصد 

 كتابه شرح األحاديث املقريةنوازله، ومن خالل هـ(، 8431)ت:

 نغستأ.دواس ميينة املركز اجلامعي لتام                                                 

112 

 بني الشريعة وقانون األسرة اجلزائري صيغ انعقاد الرجعة يف الطالق

 جامعة البويرة د. عز الدين عبد الدائم
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 1027جوان  –(21)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتهمجلة اال

                      ات االقتصادية (ـــــــــــــ) قسم الدراس                  

مسحية آلراء التسويق اإللكرتوني يف صناعة االمتياز التنافسي )دراسة  تأثري

 عينة من زبائن وكالة الشركة الوطنية للتأمني(

 طارق أمحد قندوز، جامعة املسيلة .د                              

  أ.د بلحيمر ابراهيم، املركز اجلامعي تيبازة

166 

 ة يف منظمات األعمالتنمية املوارد البشريحنو دور اسرتاتيجي ل

                       اململكة العربية السعودية-ك فيصلجامعة املل د. حيضيه مساللي   
102 

أهمية شبكات التوزيع يف العملية التسويقية لشركات التأمني اجلزائرية 

 4003/4083خالل الفرتة 

 املركز اجلامعي تامنغست د.موراد حطاب

110 

 (4084/4082)دراسة حتليلية لسوق العمل بوالية تامنغست 

ركز اجلامعي لتامنغستد.قرقب مبارك امل  
117 

 4082-4004للفرتة  االقتصادي النموب البحريين املال سوق دراسة عالقة
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 شوقي نذير.د                                                          

رئيس التحرير

 استهــــــاللية

للدراسات القانونية يعّد العدد الثاني عشر من جملة االجتهاد 

واالقتصادية العدد األخري الذي يصدر وفق اإلجراءات والشروط 

القدمية للنشر، قبل االعتماد على إجراءات النشر وفق البوابة 

 .(ASJP)اجلزائرية للمجالت العلمية 

وإننا؛ ومبناسبة هذا اإلجراءات اجلديد طلبنا من السادة الباحثني الذين 

ربيد االلكرتوني للمجلة من أجل النشر أن أرسلوا حبثوهم عرب ال

، سواء أكانت يف طور التحكيم أم مل (ASJP)يعيدوا إرساهلا عرب البوابة 

 ترسل بعد، ألننا مل جند سبيال إال هذا.

وهلذا؛ فإّن االعتذار موصول جلميع الباحثني الذي مل يتسن لنا نشر 

رة املقاالت حبثوهم، مع طول انتظارهم، وإّن شفيعنا يف ذلك هو كث

الواردة للمجلة، وحمدودية تعداد صفحات اجمللة، مراعني يف ذلك تاريخ 

 ورود املقاالت، وظرف أصحابها العلمي، راجني منهم التفهم.

وإّن رابط احليز املخصص جمللة االجتهاد للدراسات القانونية 

هو:  (ASJP)واالقتصادية يف البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية 

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222  

م إن شاء اهلل 4081وإّن موعدنا يف العدد الثالث عشر لسنة 

بالبحث من  رقىالباحثني، يف أن ن تعاىل، وأملنا نكون عند حسن ظّن

 خالل هذا املنرب العلمي.

 


