
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 الجزائر  –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

قبول األدلة االلكترونية أمام القضاء شروط  •

 الجنائي الفلسطيني

 مبدأ التكميل القضائي •

 ر الفتوى الشرعيةأثر القوانين الوضعية في تغي •

دور القيم وأخالقيات األعمال في تعزيز أداء  •

)االشارة إلى  المنظمة ضمن ممارسات الحوكمة

 بعض التجارب الدولية(

أثر تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد القرارات  •

 اإلدارية
 

 

 La jurisprudence et le pouvoir 
normatif du juge  

 و... مارني د. نور عزم الليل بن  •

 (UTM)جامعة التكنولوجيا الماليزية 

 

 جامعة بجاية بوزيد سراغنيد. •

 

 1جامعة الجزائر فتحي لعطاوي •
 

 عليوش قربوع ابتسامأ. •

 لتامنغستالمركز الجامعي         
 

 د. محمد عبد اهلل محمود •

 ، فلسطينسراء غزةجامعة اإل    

 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 

 الجزائر/  بالمركز الجامعي لتامنغستوالعلوم السياسية تصدر عن معهد الحقوق 

 اديةــانونية واالقتصــالقنشر البحوث تعنى ب
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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغستتصدر عن معهد احلقوق 

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتل المركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

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

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

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع فق النموذج املعديكتب البحث على جهاز احلاسوب و

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، اسم ولقب املؤلف، العنوان املهين والربيد اإللكرتوني

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)وفق ُبعد (،32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

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

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

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

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

أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات ، وتكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

، ة مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن مل تكن لغة املقالاملفتاحي

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو األشكال واجلداول توضع يف آخر الصفحة وتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا اإلمالئية والنحوية بعناية وتدقيق للمواد

عنوان املوضوع، والغرض من كتابته، مبا يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على 

االختصارات  وأن تكون، التقنية واالختصارات العلمية وتفسري املصطلحات، أهمية العمل

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق ، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وأن خيدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، رسل للنشر يف جملة أخرىيكون قد ُأ الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال ترد البحوث اليت تعّذر نشرها، وحيق إلدارة اجمللة تغيري ما 

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة حملتت 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
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         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 مدير املركز اجلامعي لتامنغست     شوشة عبد الغين دأ.

 املركز اجلامعي لتامنغست أ.د زهرية كيسي المجلة( )مديرة

                          (لها االلكتروني الموقع على )والمشرف        (التحرير )رئيــــس

 املركز اجلامعي لتامنغست          د.شـــوقي نذيــــــر

 المساعدون( محررون)ال

 علي فيالليأ.د 

 10جامعة اجلزائر 

 يــاحلق مرسل .عبدد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز اجلامعي لتامنغست

 يه السمالليحيضأ.د 

اململكة  جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 املركز اجلامعي لتامنغست

 .جوادي إلياسد

 املركز اجلامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 

 

 (مراجعة)
 د.شـــوقي نذيــــــر                        ي   احلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلمعي المركز الجا/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1018جوان  –(14)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 من خارج الوطن

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 القحطاني عبد القادر بن محودأ.د 

 جامعة قطر

 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فلسطني
آل املساعيد جامعة  أ.د فرحان نزال

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

لطان قابوس، د عمار أوكيل جامعة الس

 عمان

 د همام القوصي سوريا

 من داخل الوطن

 10 جامعة اجلزائرأ.د أمحية سليمان 

 جامعة اجلزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز اجلامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 أدرار أ.د بومدين حممد جامعة
 10 أ.د حاروش نور الدين جامعة اجلزائر

  جامعة بسكرةأ. د حسينة شرون 

 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

د زهرية كيسي املركز اجلامعي أ.

  لتامنغست

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 دة جامعة بسكرةأ.د حيياوي مفي

 جامعة بسكرة وسيلة د السبيت

املركز اجلامعي د العمودي حممد الطاهر 

 لتامنغست

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

جامعة مخيس د آيت عبد املالك نادية 

 مليانة

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 بومجعة جامعة أدرارد بالل 

 د بلعياء حممد جامعة تلمسان
 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

املركز اجلامعي  د بن قدور أشواق

 .لتامنغست

 يل جامعة ورقلةد بن قانة إمساع

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست

د جوادي إلياس املركز اجلامعي 

 .لتامنغست
 ائرد حاروش رفيقة جامعة اجلز

 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1018وان ج –(14)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

د خويلدات صاحل املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د دغمان زوبري جامعة سوق أهراس

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساحيي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة ي عبد الصمدد سعود

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 د شوقي نذير املركز اجلامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

املركز اجلامعي  د عبد الرحيم وهيبة

 لتامنغست

املركز اجلامعي  د عبد الكريم بن منصور

 تندوف

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو
 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 د.عياشي مجال جامعة املدية

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 ة مخيس مليانةجامعد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

كوديد سفيان املركز اجلامعي عني  د

 متوشنت

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 جامعة اجللفة حمديد محيد د 

املركز اجلامعي  رسلي عبد احلقد م

 لتامنغست

 10 جامعة اجلزائرد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

د موراد حطاب املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق

 



(7) 

 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتل المركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 30 رئيس التحريرية استهالل

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (                          

 حق العدول عن العقد آلية حلماية املستهلك اإللكرتوني

معة مولود معمري، تيزي وزوجا أ.د سي يوسف زاهية حورية  33 

ات الغذائية يف املسؤولية العقدية عن اإلخالل بااللتزام مبطابقة املنتج

 بولعراس خمتار وأ.د كيحل كمال، جامعة أدرار       التشريع اجلزائري
13 

 التأجيل القانوني لدفع الدين الضرييب املتنازع فيه. )ضمانة أم قيد(

                               د. خويلدي السعيد جامعة قاصدي مرباح ورقلة صدوق املهدي
44 

 ع اجلزائريلعمومي يف محاية البيئة يف التشريمدى مساهمة التحقيق ا

 جامعة أدرار رمحوني حممد  
88 

 التكريس القانوني واالقتصادي لنظام املصاحلة يف املادة اجلمركية

 لية العلوم القانونية واالقتصاديةكإلياس اهلواري احبابو 

 ، اململكة املغربيةواالجتماعية بطنجة

303 

املتعلق  01/01فل يف حالة خطر )وفق القانون التدابري املتخذة بشأن الط

 تبسة جامعة  مسعود راضية                                    حبماية الطفل(
314 

أحكام تفتيش املساكن واألشخاص واملركبات يف القانون بني النظرية 

 جامعة سيدي بلعباس شنة زواويأ.           والتطبيق )دراسة مقارنة(
341 

 قبول األدلة االلكرتونية أمام القضاء اجلنائي الفلسطيينشروط 

 د. نور عزم الليل بن مارني، وأمحد عبد احلكيم عبد الرمحن شهاب

 (UTM)جامعة التكنولوجيا املاليزية، 
369 

تزوير احملررات اإللكرتونية بني قابلية اخلضوع للقواعد التقليدية وضرورة 

 396  لتامنغستاملركز اجلامعي ، ديقرمزي بن الصأ.    مراعاة اخلصوصية

للوقاية من  10/10جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص يف ظل القانون رقم: 

 الفساد ومكافحته

 املركز اجلامعي لتامنغست، د.منصوري املربوكد والعزواي أمح        

113 

احلماية اجلنائية لآلثار يف القانون اجلزائري والقانون املصري "دراسة يف 

 لقانون املقارنا

مركز البحوث والدراسات ، د.إسالم عبد اهلل عبد الغين غامن

 ، مجهورية مصر العربية(اإلسكندرية) فريقيةاالجتماعية واإل

144 

 183 جامعة جباية، بوزيد سراغيند.                       مبدأ التكميل القضائي
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 1018وان ج –(14)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 189  01جامعة البليدةخيلف توري   تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية

دور اإلعالم يف احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة )التقارير 

 اإلخبارية يف املوقع اإللكرتوني لقناة اجلزيرة أمنوذجًا(

 ، األردنجامعة البلقاء التطبيقية د. سعد علي البشري

 األردن التقنية، اجلامعية اخلوارزمي كلية د.سالفة فاروق الزعيب     

131 

 أثر القوانني الوضعية يف تغّير الفتوى الشرعية

 (03)جامعة اجلزائر فتحي لعطاوي
111 

 ظاهرة املخدرات: )أسبابها، آثارها، وطرق عالجها(

 (03) جامعة اجلزائر، أ.فاطمة الزهراء رّباح
160 

 م0101–0181سياسة الشيخ قاسم بن حممد آل ثاني يف احلكم. 

 جامعة قطر محود القحطاني د.عبد القادر بن
181 

 

                      ات االقتصادية (ـــــــــــــ) قسم الدراس                  

 سياسة االحتاد األوربي للحبوب وانعكاسها على اإلنتاج والصادرات

  بسكرةجامعة  أ.د مفتاح صاحلة وخضراوي حفيظ.أ
198 

 التنموية دور القطاع الثالث يف جتسيد األنشطة

 د.بومجعة بالل جامعة أدرار، وجعفر شريقي جامعة بسكرة
431 

 حتديد القطاعات االقتصادية املرجعية لدفع النمو االقتصادي يف اجلزائر

 (DEAباستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات )

  املركز اجلامعي لتامنغستد. أشواق بن قدور 

414 

 دراسة حالة اجلزائر لوساطة التسويقيةاملنافسة التأمينية على أساس ا

 املركز اجلامعي تيبازة إبراهيم بلحيمر أ.د

  جامعة املسيلة د.طارق قندوز

463 

 دور القيم وأخالقيات األعمال يف تعزيز أداء املنظمة ضمن ممارسات احلوكمة

 )االشارة إىل بعض التجارب الدولية(

 تاملركز اجلامعي متنراس عليوش قربوع ابتسامأ.

484 

دراسة  أثر البعد اإلنساني للثقافة على تنفيذ االسرتاتيجية يف املؤسسة

 ميدانية لبعض املؤسسات الصناعية املتوسطة اجلزائرية

03جامعة سطيف خبابة عالء الدين  

404 

 أثر تطبيق حماسبة اإلجناز كأداة لرتشيد القرارات اإلدارية

، فلسطنيء غزةد. حممد عبد اهلل حممود أبو رمحة جامعة اإلسرا  
418 
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 الجزائر -ستغمناتل المركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

احملاسيب  النظام لتطوير الرشيدة للمحاسبة كأداة القيمة تيار استخدام أثر

 حالة دراسة-املالي األداء وتقييم

 رشوان  حممد الرمحن عبد. دو عابدين عابدين حسين. د

       فلسطني، غزة-والتكنولوجيا للعلوم اجلامعية الكلية

448 

 

                     ( باللغة األجنبيةات ـــــــــــــ) قسم الدراس             

La jurisprudence et le pouvoir normatif du juge  

ILYASS GORFTI 

Docteur en Sciences Juridiques (Université du Sud Toulon-Var) 

Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras  

03 

La réglementation algérienne antitabac : un mimétisme juridique ou 

une adaptation à la CCLAT OMS 

Nabila KENDI  

Nouara KAÏD TLILANE 

Université Abderrahmane Mira de Bejaia– Algérie 
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 شوقي نذير.د                                                                     

  رئيس التحرير                             

 استهــــــاللية

حني أسفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن معايري 

كّنا قد مسلك نهج ييم اجملالت وتصنيفها، وجدنا أنفسنا يف تق

 .سلكناه، ومقصد قريب كّنا قد قصدناه

وإّن غالبية املعايري اليت أقرتها الوزارة الوصية من أجل تصنيف 

 األمر النزير منها. اجملالت، مل نكن يف منأى عنها، حيث اتبعناها إاّل

يف اجمللة، من أجل بلوغ  وإّننا نرنو من إصدار آلخر حتسني أدائنا

جودة عالية؛ من حيث إخراُجها يف حّلة قشيبة، ومن حيث 

نوعية األقالم املرشحة للكتابة فيها بعد حتكميها حتكيما علميا 

 متخصصا، تراعي فيه قواعد تواضع عليها أهل الفن واخلربة،

وإّن االعتقاد قائم بأّن هاته املقاصد لن تتحقق إاّل بتكانف اجلهود 

كاتفها، وتالحف األهداف وحتالفها؛ بني املؤلفني الذين نسّلم وت

فيهم إرسال حبثوهم خالء مما يعيبها، وبني احملكمني الذي نأمل 

منهم أن يضعوا ما يسند إليهم من حبوث موضع التمحيص 

والتدقيق، إذ إّن حسن اختيار البحوث عائد إليهم، وحتقيق 

ياتهم يف ذلك، وإن كان هليئة جديتها منوط بهم، وإّننا ال خنالف توص

طمحت إليها ، ومغاير، وهلذا امتدت حنوها األعناقالتحرير قرار 

، حتى نبلغ إّن اآلمال واقفة عليها، والعيون، ورنت إليها األبصار

 املراتب السنية، وامَلحاّل النفيسة.




