
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 ائر الجز –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

اركة السياسية نظام الحصة كآلية لتعزيز المش •

  .للمرأة في المجالس المنتخبة

أثر معوقات تطبيق االصالح االداري في القضاء  •

"دراسة حالة عينة من المؤسسات  على الفساد

 درار"أالعمومية بوالية 

 الصفة الخاصة للضحية في وقوع الجريمةتأثير  •

-وأثرها على عقوبة الجاني في التشريع الجزائري

 -دراسة مقارنة

السجين في العمل العقابي في  ضمان حق •

 القانون الدولي

ضوابط الدفاع الشرعي وتكييف الحرب الوقائية  •

 في إطار القانون الدولي
 

 حماية االختراعات في القانون الفلسطيني •

 (دراسة مقارنة)

نظام اإلدارة البيئية كآلية لتطوير األداء  •

 االستراتيجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية: 

 سة ميدانية بشركة إسمنت عين التوتةدرا     

 دندن جمال الدين  •

 1جامعة الجزائر                      

     عوماري عائشةويامة إبراهيم  •

 جامعة أدرار                

 

   ...عقباوي محمد، ومنصوري المبروك •

 لتامنغستالمركز الجامعي            

 

  حسينة شرون، ولبنه معمري •

 بسكرة امعة ج                      
 

 عبد الحق مرسلي  •

 تامنغست لالمركز الجامعي           

  محمد عريقات •

  فلسطين-امعة القدسج           

 سمير عماري جامعة سكيكدة  •

  الجامعي لتامنغستم وأيمن زيد  •

 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةلة مج

 الجزائر/ بالمركز الجامعي لتامنغست والعلوم السياسية تصدر عن معهد الحقوق 

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

 اجلزائر -نغستتصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتام

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

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

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 ث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعديكتب البح

)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 ُبعد32-01مقاس الصفحة )( على افرتاض 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 1.0احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف 

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

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

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

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

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 اواعد األمانة العلميةقجيب 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، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، ملأهمية الع

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، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى النشره، وأجديدًا مل ُيسبق 

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 تتحمل ال



       
 هرسةومف 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) 1018 نوفمبر –(18)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 املركز اجلامعي لتامنغست مدير     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( )المحررون

 يعلي فياللأ.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

 ي إلياس.جوادد

 املركز اجلامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 

 

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

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1018نوفمبر  –(18)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهـد الحقوق: معهـ

 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

 لسطنيف
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 رية مجهورية مصر العربيةاإلسكند

د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس، 

 عمان

 جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 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

 بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرارأ.د 

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

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

 جامعة بسكرةأ. د حسينة شرون 
 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

  اجلامعي لتامنغستم د زهرية كيسي أ.

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 أ.د حيياوي مفيدة جامعة بسكرة

 جامعة بسكرة وسيلة د السبيت

 لتامنغستم ج د العمودي حممد الطاهر 

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

 مخيس مليانةج عبد املالك نادية د آيت 

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 د بلعياء حممد جامعة تلمسان

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
  نورة جامعة باتنةد بن بوعبد اهلل

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 جامعة معسكرد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 د بن قانة إمساعيل جامعة ورقلة

 .اجلامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 رارجامعة أد د بوعزة عبد القادر

 املركز اجلامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1018 نوفمبر –(18)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .اجلامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 
 اروش رفيقة جامعة اجلزائرد ح

 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 د خالدي املهدي جامعة الشلف

 اجلامعي لتامنغستم د خويلدات صاحل 

 د دغمان زوبري جامعة سوق أهراس

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 جامعة شلف فريوز زروخيد 

 ساوس الشيخ جامعة أدرار د

 د ساحيي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 د شوقي نذير املركز اجلامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 لرمحان عبد القادر جامعة أدرارد عبد ا

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو

 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 املسيلةد عمران عبد احلكيم جامعة 

 عياشي مجال جامعة املديةد 

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

 شلفالامعة ج نصرية قوريشد 

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 اجلامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 جامعة اجللفة حمديد محيد د 

 د خمفي أمني جامعة مستغامن

 اجلامعي لتامنغستم  د مرسلي عبد احلق

 10 جامعة اجلزائرط أمحد د معبو

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 اجلامعي لتامنغستم د منصوري املربوك 

 اجلامعي لتامنغستم د موراد حطاب 

 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 -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 01 يررئيس التحراستهاللية 

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (

 نظام احلصة كآلية لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف اجملالس املنتخبة

 00  0جامعة اجلزائر دندن مجال الدين

"دراسة حالة  أثر معوقات تطبيق االصالح االداري يف القضاء على الفساد

 الية أدرار"عينة من املؤسسات العمومية بو

  عوماري عائشة جامعة أدرار، ويامة إبراهيم

12 

 دور القاضي اإلداري يف ضمان حوكمة تسيري اجلماعات احمللية

  عالوة حنان جامعة جباية
21 

 77 سكيكدةمجال قروف جامعة       السلطة املقيدة لإلدارة يف القرار اإلداري

 اإلداري القرار يف السبب مشروعية على الرقابة يف التسبيب دور

          البيضببلباقي وهيبة املركز اجلامعي 
010 

 مواجهة اإلدارة ألحكام القاضي اإلداري

  جامعة جباية اخليل توفيق زيد
010 

وضرورة  بني حتمّية احلفاظ على موارد اخلزينة العمومية :الّرقابة اجلبائية

 محاية حقوق املكّلفني بالضريبة

 فهيمة بلول جامعة جباية، وحممد قلي جامعة بومرداس

047 

املصاحلة كإجراء استثنائي النقضاء الدعوى العمومية يف جرمية الغش 

 غردايــةجامعة  بن بادة عبد احلليموشول بن شهرة             اجلبائي
074 

املربمة بأسلوب الرتاضي بعد  تقدير مبدأ املنافسة يف الصفقات العمومية

 021  بوزيد بن حممود جامعة برج بوعريريج                            ستشارةاال

وأثرها على عقوبة اجلاني يف  الصفة اخلاصة للضحية يف وقوع اجلرميةتأثري 

 -دراسة مقارنة-التشريع اجلزائري

 لتامنغستاملركز اجلامعي  منصوري املربوكو، عقباوي حممد عبد القادر

112 

 ني يف العمل العقابي يف القانون الدوليضمان حق السج

 جامعة بسكرة حسينة شرون، ولبنه معمري
122 

 ضوابط الدفاع الشرعي وتكييف احلرب الوقائية يف إطار القانون الدولي

  تامنغستلعبد احلق مرسلي املركز اجلامعي 

122 

 حلماية األطفال من النزاعات املسلحة الدولية اآلليات القانونية

 درارأجامعة  عبد القادر يغيتاو
172 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 1018 نوفمبر –(18)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 (دراسة مقارنة) محاية االخرتاعات يف القانون الفلسطيين

 فلسطني-امعة القدسج حممد عريقات
122 

 0891بناء القدرات يف جمال شؤون احمليطات وقانون البحار 

 0خوة منتوري قسنطينة جامعة اإل بوعالم بوسكرة
208 

 ملقّيدة للمنافسة يف التشريع اجلزائريإجراءات التحقيق يف جمال املمارسات ا

 جامعة وهران الكلي نادية
241 

 الطبيعة القانونية للعقد اإللكرتوني

  جامعة أدرار مهداوي عبد القادر، وبن السيحمو حممد املهدي
221 

التأمني من املسؤولية املدنية الطبية كضمان حلماية املستهلك يف ضل 

 10-10قانون التأمينات 

 جامعة تيزي وزو جامعة الشلف أكلي نعيمة يلةميسوم فض
272 

 موافقة املريض على األعمال الطبية بني التقييد واإلطالق

 0جامعة اجلزائر ، خملوف هشام
222 

 سرة اجلزائرّية وقانون األسالمّيإلريعة اوشروطها بني الّشاحلضانة 

 0مال جامعة وهران أحبار ، بعاكية كمال
404 

 يف الفقه اإلسالمي والتشريع اجلزائري ب ولد الزنامدى مشروعية تنسي

 جامعة اجللفة عيسى أمعيزة، وشاحبة اعمر سعيد
422 

جتربة - قراءة يف السنة النبوية :امهددات السلم املدني، وطرائق مواجهته

 1عماد بن عامر جامعة البليدة          -اجلزائر مع الوئام املدني أمنوذجا
442 

حربا اخلليج وأحداث احلادي  ات يف السياسة الدولية:التالعب باملصطلح

 0جامعة اجلزائر  رضا دغبار                       منوذجا 1110عشر سبتمرب
472 

 قراءة يف األسباب واآلثار النفسية لعمالة الطفل

 جامعة غرداية حيمودة مجعة أوالدو حنان بلعباس
428 

 

 ية () قسم الدراســـــــــــــات االقتصاد

دراسة السوق  –قياس كفاءة شركات التأمني بأسلوب حتليل مغلف البيانات 

  -اجلزائري

 جامعة ميلة يامسينة إبراهيم ساملو، 0 جامعة سطيف شعالن منية

212 

شارة إىل مع اإل يف ظل املنافسة العاملية الدوائية اجلزائريةصناعة الواقع 

 حالة جممع صيدال

 ميلةجامعة  حمبوب فاطمةو ،جامعة بسكرة حمبوب مراد

220 

مقاربة نظرية حول  يف حماربة الفقر معاجلة ثغرات السوق وعجز الدولة

 جامعة الطارف قامسي شاكر                      االقتصاد االجتماعي كبديل
248 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 التكامل الزراعي العربي قراءة يف إمكانيات ووضعية

 جامعة تلمسان بغداد شعـيبمالكي رشيد، و
271 

برامج الدعم احلكومية كمحدد لإلبداع االسرتاتيجي يف سالسل التوريد 

 (دراسة حالة مؤسسة "حضنة حليب" باملسيلة) باملؤسسات الصناعية

 جامعة املسيلة دبي عليو ،بن التومي سارة

227 

نظام اإلدارة البيئية كآلية لتطوير األداء االسرتاتيجي للمؤسسات الصناعية 

 سة ميدانية بشركة إمسنت عني التوتةاجلزائرية: درا

  أمين زيد املركز اجلامعي لتامنغست، وجامعة سكيكدة مسري عماري

202 

 غنى ال اقتصادي مطلب أم له داعي ال إداري ترف هيأ دراسة اجلدوى الفنية

 عنه

 وعيساني عامر املركز اجلامعي بريكة، زوبري جامعة سوق أهراسدغمان 

242 
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                                                                                                                                                    شوقي نذير.د                                                            

 رئيس التحرير

 استهــــــاللية

يف اجلزائر تطورا وتصنيفا واهتماما غري اجملالت العلمية احملكمة لقد شهدت 

عايري والتنافسية العلمية، واخلدمات البحثية، وألجل مسبوق، من حيث امل

، ورمست أهدافهاذلك سطرت جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

على مجيع الريادة الصدارة وحتقيق دت تصورها من أجل منهجها، وحّد

احمللية لتثبيت التصنيف، والدولية جللب األقالم اجلادة العاملية،  ؛األصعدة

، وهو األمر الذي جعلنا نثمن العاملية االعرتاف لدى اهليئات العلمية وكسب

 تنوع وكثرة أعداد هذا اجمللد، آملني دوام حتقق ذلك.

قد يلحظ املتتبع أعداد جملة االجتهاد كرب حجم هذا العدد، وكثرة مقاالته، و

 والسبب أّننا حاولنا قد اإلمكان نشر أكرب عدد منها لطول انتظار أصحابها،

كثرة األعداد الصادر هذه السنة من تنوع و، مع وسعة صدورهم يف ذلك

هذا اجمللة السابع واليت بلغ تعدادها ستة أعداد؛ ثالثة أعداد منها خصصت 

لثالثة ملتقيات علمية وطنية ودولية أقيمت باملركز اجلامعي لتامنغست، يف 

وثالثة  انتظار أعداد أخرى تكون خاصة مبلتقيات وطنية ودولية أيضا،

، مع بقاء الكثري أعداد خصصت للمقاالت الواردة للمجلة واملقبول نشرها

 منها يف انتظار النشر، والكثري أيضا يف مرحلة التحكيم واملعاجلة.

وإّن سلوتنا يف مساعدة الباحثني اجلادين من أجل نشر أكرب عدد من حبوثهم 

ها وحتكيمها، ثم هو تاريخ ورودوقد كان منهجنا يف نشر البحوث القيمة، 

تقديم من كان مستعجال يف النشر لغرض املناقشة والتأهيل والرتقية 

 وغريها من األغراض املطلوبة. 

وعة، أملنا أن حتقق آمالنا، ومع هذا اإلنتاج العلمي، وهذه اإلصدارات املتن

وعودنا، يف بلوغ جملتنا املراتب والتصانيف، حتى يكون ذلك دافعا لنا  وتنجز

 للباحثني، يف القيام بهذا املنرب العلمي اهلادف. وحمفزا 




