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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -ية باملركز اجلامعي لتامنغستتصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياس

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 جزائرال -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



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،مةُمحّك ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1019جانفي  –(19)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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( المحررون)

 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 العربية  جامعة امللك فيصل

 السعودية

 لد.مجال قتا

 املركز اجلامعي لتامنغست

 د عمار أوكيل أ.

 جامعة السلطان قابوس، عمان

 د.عيسى معيزة

 جامعة اجللفة

 .جوادي إلياسد

 املركز اجلامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 
 (مراجعة)

ي احلق مرسل .عبدد          د.حممودي عفاف                        

 د.دخري فايزة                                      ألخضر خليلأ.د با

 شوقي نذيرد.           د.خويلدات صاحل           د.يوسف ساحيي

 



 زائرــالج – ستغمناتلجامعي المركز ال/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1019جانفي  –(19)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
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
  جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
 جامعة جازان اهلل أمحد محوري مين عطاد أ

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

جيهان عبد السالم عباس كلية د 

 ، مصراالفريقية العلياالدراسات 

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

  جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 د همام القوصي سوريا

 من داخل الوطن

 10 جامعة اجلزائرأ.د أمحية سليمان 

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

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 جامعة أدرار د باخويا إدريسأ.

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

 كرةجامعة بسأ. 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

 رةجامعة بسك وسيلة د السبيت

 لتامنغستم ج د العمودي حممد الطاهر 

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشن حنان جامعة خنشلة

 مخيس مليانةج د آيت عبد املالك نادية 

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 ياء حممد جامعة تلمسانلد بلع

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 ديد فتحي املركز اجلامعي غليزاند بن ج

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

 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

 امعة األغواطأمحد ج بن مويزةد 

 وبكر مصطفى جامعة البويرةد ب

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 املركز اجلامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 اجلامعي لتامنغستد تلي سيف م 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1019جانفي  –(19)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 اجلامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 تامنغستم ج  جياللي الطيب بند جياللي 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 

 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر

 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 حجاب عيسي جامعة املسيلةد 
 لي جامعة تيارتد حساني ع

 د محودين بكري جامعة غرداية

 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 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 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

 ة البويرةد طويطي مصطفى جامع

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 د عبد الرزاق سالم جامعة املدية

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو

  املركز اجلامعي غليزاند عرباش زينة 

 10بن عامر جامعة البليدة د عماد 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 د عنان مجال الدين جامعة املسيلة

 د عياشي مجال جامعة املدية

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 امعة سطيفد فتيحة بوحرود ج

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

 شلفالجامعة  نصرية قوريشد 

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 
 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت

 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 اجلامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 اجلامعي لتيسمسيلتد جللط إبراهيم م 

 عبد اجلق جامعة تبسة خلذاريد 

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 0 جامعة البليدةد حمي الدين اسطنبولي 

 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 جامعة اجللفة حمديد محيد د 

 د خمفي أمني جامعة مستغامن

 اجلامعي لتامنغستم  د مرسلي عبد احلق

 10 معة اجلزائرجاد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ليزاناملركز اجلامعي غ مغتات صابرينةد 

 لتامنغستد مغزي شاعة هشام م ج 

 اجلامعي لتامنغستد منصوري املربوك م 

 اجلامعي لتامنغستم د موراد حطاب 

 املركز اجلامعي غليزانمفيدة  اديد.ن

 د نورة موسى جامعة تبسة

 جامعة البليدة د هيفاء رشيدة تكاري

 د ورنيقي حممد جامعة األغواط

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق



 زائرــالج – ستغمناتلجامعي المركز ال/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (7)  1019جانفي  –(19)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

  
 01 رئيس التحريراستهاللية 

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (

ون اإلجراءات دعوى اسرتداد احليازة )وفقا ملقتضيات القانون املدني وقان

 املدنية واإلدارية اجلزائريني(

  قتال مجال املركز اجلامعي لتامنغست

00 

دراسة مقارنة يف القانون املدني املصري  محاية املستهلك يف عقود اإلذعان

 والبحريين والنظام السعودي

  مجال زكي إمساعيل اجلريدلي جامعة شقراء السعودية

12 

 اللكرتونياعاقد املصريف ي ما قبل التَّلكرتونعالم اإللتزام باإلاال

  تلمسانجامعة أبو بكر بلقايد، بلحاج حمجوبة 
62 

 مدى فًعالية إجراء التحقيق العقاري يف تطهري امللكية العقارية اخلاصة

 جامعة سيدي بلعباس املزوار قدور
10 

الوقفية رقابة الدولة على الوقف من خالل تنظيم اإلدارة املسرية لألمالك 

 يف اجلزائر 0990بعد سنة 

 صـاحل ملوك املركز اجلامعي لتامنغست

012 

 لراتبلاحلماية القانونية 

  سطيف-جامعة حممد ملني دباغني عتيقة معاوي
030 

يف إطار اتفاق الشراكة بني  على املمارسات املنافية للمنافسةتدابري الرقابة 

 اجلزائر واالحتاد األوروبي

  11جامعة البليدة وسيلة شابو 

066 

 األدلة البيولوجية ودورها يف اإلثبات اجلنائي

                      تامنغستلاملركز اجلامعي أمحد غالب 
011 

 دور نظام الغرفتني يف تطوير العمل التشريعي يف النظام القانوني اجلزائري

 111                                       10عبد القادر إيدابري وأمحد دخينيسة جامعة اجلزائر 

 ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اإلقليمية اجلماعات دور

   بومرداس – أمحد بوقرة جامعة ببودواو احلقوق كلية جليل مونية
130 

 دعاوى الصفقات العمومية

 120 عبد اللطيف رزايقية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 لتشريعني اجلزائري والفرنسيكرامة اإلنسان يف ا

 مليكة بوصبيع جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس

111 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 1019جانفي  –(19)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 فاعلية املنظمات الدولية يف ظل التقدم التكنولوجي

       كلية احلقوق/جامعة تكريت/العراق م. د بشري سبهان أمحد
312 

جرائم احلرب املرتكبة يف حق األطفال وفقا للنظام األساسي حملكمة روما 

 جلنائية الدوليةا

  تيسمسيلت محد بن حيي الونشريسيأ املركز اجلامعي لعطب خبتة
311 

 اآلليات القانونية ملكافحة اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر

 )قراءة حتليلية للنصوص الداخلية والدولية( 

                                                          د. يوسفات علي هاشم، د. بن الطييب مبارك جامعة أدرار

340 

 البيئة اإلعالمية اجلديدة يف الوطن العربي"املفاهيم والضوابط"

 د. رضوان سالمن املدرسة الوطنية العليا للصحافة، اجلزائر

                      أ. سامي علي مهين جامعة بسكرة

321 

 
 ) قسم الدراســـــــــــــات االقتصادية (

لية لظاهرة عدوى األزمات املالية "حالة األزمة املالية العاملية دراسة حتلي

7112-7112" 

 د. حممد األمني وليد طالب د. نظرية قالدي جامعة أم البواقي

310 

 مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا املالية

                      تامنغستلاملركز اجلامعي  أ.أوقاسم الزهراءو.محدي زينب أ
411 

 ( يف ظل7102-0991يل قياسي ملعدالت البطالة يف اجلزائر للفرتة )حتل

 احلكومية والربامج السياسات

 د.بوتيارة عنرت د.بن واضح اهلامشي جامعة حممد بوضياف املسيلة

402 

الفرتة  مقاربة اقتصادية قياسية يفاجلزائر االدخار واالستثمار يف  بنيالعالقة 

 (7106ـ0921)

 قاصدي مرباح ورقلةأمحد سالمي جامعة 

431 

 تكنولوجيا التأمني كمستقبل لصناعة التأمني

                      تامنغستلاملركز اجلامعي  د. وهيبة عبد الرحيم
423 

 التمكني االقتصادي للمرأة اجلزائرية: حق إنساني ورهان تنموي

 491 0وعمر مرزوقي جامعة باتنة  شهيناز كشرود

على شركات لدول االحتاد  7توجيهات املالءة ل( QIS 7)الكمي  األثردراسة 

 األوربي

  10جامعة سطيف  شنايف كفية
604 



(9) 

 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 جزائرال -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وارد املائية معاجلة املياه املستعملة: خيار اسرتاتيجي للتسيري املستديم للم

 يف اجلزائر

 زوبيدة حمسن جامعة قاصدي مرباح ورقلة              

640 

 اإلسالمي واملصرف التقليدي تقييم الكفاءة التشغيلية للمصرف

 -دراسة مقارنة بني بنك الربكة اجلزائري وسوسييت جنرال اجلزائر

 -باستخدام منوذج العائد على حقوق امللكية

                                                                         جامعة طاهري حممد بشار العرابي مصطفى

669 

التسويقي االلكرتوني على امليزة التنافسية للبنوك  ثر عناصر املزيجأ

 اجلزائرية

 جامعة الشلف  عبد القادر مطايو كرمية بن شنينة

611 

دراسة حالة ميناء جباية خالل  يف اجلزائر اللوجيستية القدرات حتدياتع وقوا

 7102-7107الفرتة 

                              مهديد فاطمة الزهراء جامعة برج بوعريريجو حاجي فطيمة

211 

حالة الوكاالت  يمساهمة نظم املعلومات املالية يف تفعيل التحصيل املال

 التجارية ملديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة

 جامعة غرداية  مصيطفىاللطيف عبد ونبيل حليمي 

211 

 

                     ( باللغة األجنبيةات ـــــــــــــ) قسم الدراس             

ATTRIBUTION’S ISSUES IN STATE INTERNATIONAL 

RESPONSIBILITY ORDER 

Dr MORSLI Abdelhak Tamanrasset University Center  
10 

Le chômage en Algérie : 

Caractéristiques, Causes et Conséquences 

Benyahia Salima Centre Universitaire de Tamanrasset 
03 

 
 

  



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (10)  1019جانفي  –(19)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

 ( حمدا وصالة وسالما)          

أضحى عملنا يف جملة االجتهاد مركزا على فهرستها ضمن قواعد البيانات العاملية؛ 

العربية واألجنبية، بعدما حازت اعتماد خمتلف اهليئات العلمية اخلارجية يف خمتلف 

ملقبولة ملناقشة املؤسسات العلمية، رغم أّنها مل تصنف حمليا بعُد ضمن اجملالت احمللية ا

رسائل الدكتوراه وملفات التأهيل اجلامعي فقط، مع تسجيل اعتمادها بصفتها 

الدولية لدى جلان اخلربة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف دراسة 

ملفات الرتقية لرتبة األستاذية بناًء على ما نقله إلينا منتسبوها، واملستفيدون من 

ا حملاضر اجتماعاتها، وهو األمر الذي جيعلنا نطمئن على خطوات جملة الرتقية استناد

االجتهاد، ونستبشر على صحة معطياتها، ونتفاءل على مراحل تقدمها، وعّل 

 ةالداخليعلى األنظمة والقوانني الدولية والقوانني املعاهدات مسّو مسألة االختالف يف 

 لة، وهو يف مجيع األحوال مقصدها، انسحب أثره على مسألة تصنيف اجملنفاذها فيو

عيب، األمر جيعلنا نعتقد جازمني أّن  يف صحته يشبه ومل ريب، إليه يرَق مل ساٍم راٍق

املؤرخ  226مسألة تصنيفها ضمن اجملالت احملددة بالقرار الوزاري رقم:

هي مسألة وقت فقط، وعدم إدراجها ضمنه ال يستلزم عدم  70/16/7102يف:

 األكادميية املطلوبة، أو عدم استجابتها هلا، بل إّن عمل اللجان مل مطابقتها للمعايري

يشملها فقط القتصار نظرهم على جمموعة من اجملالت يف انتظار إكمال عملهم، وكّل 

 ما هو آت قريب.

 وقد حققنا يف هذا العدد ميزات رائدة وهي:

 .ليزيةجعل الصفحات التنظمية أو مستلة اجمللة باللغتني العربية واالجن -

للدراسات  تسجيل الرقم الدولي املعياري )الورقي وااللكرتوني( جمللة االجتهاد -

   (portal.issn.org)القانونية واالقتصادية باملركز الدولي للرقم الدولي املوحد

- (International Standard Serial Number/ International Center) 

- (https://portal.issn.org/api/search?search=MUST=notcanc,notinc,n

otissn,notissnl=%222437-0754%22&search_id=1032754#). 

 فهرستها من قواعد بيانات دار املنظومة العاملية -

- (http://www.mandumah.com/islamicinfojournals) 

 "ارسيف" العربي واالستشهاد التأثري معامل اعتماد معايري على احلصول يف جناحها-

Arcif العاملية الذي أطلقته قاعدة بيانات املعرفة املعايري مع املتوافقة 

- (http://e-marefa.net/arcif/criteria/) 

                                                                                                                                                    شوقي نذير.د    

 رئيس التحرير

 استهــــــاللية

https://portal.issn.org/api/search?search=MUST=notcanc,notinc,notissn,notissnl=%222437-0754%22&search_id=1032754
https://portal.issn.org/api/search?search=MUST=notcanc,notinc,notissn,notissnl=%222437-0754%22&search_id=1032754
http://e-marefa.net/arcif/criteria/
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Submission Requirements 

In order to offer the opportunity for access to both national and foreign 

professors and researchers papers, the review of “alijtihed” welcomes studies and 

researches on law and economics in Arabic, French or English, according to the 

following items: 

Formatting Requirements: 

- The paper should be written on computer according to the template provided 

without any change; details on the authors should be supplied: the author’s 

family name and first name, the author’s academic or professional affiliation, the 

author’s e-mail address.   

- The article file should be provided in Microsoft word format in more than 10 

pages and less than 25, in single 15-23 sized page, with margins of 2 cm on all 

sides, and without pagination number.  

- References: - use endnotes, put notes between brakets.  

- Abstract, keywords, and the title; of no more than one page, should be both in 

same language as the article and in English, Figures and tables should be 

imbedded in the text or at the end of the page with  a caption at the top and the 

reference at the butom. 

Objective Requirements: 

-Scientific intergrity must be respected; the journal takes no responsibility for 

any act of violation. The article text should be edited without gramatical or 

spelling errors. 

- The title must be descriptive of the subject matter and its purpose, methods, and 

the conclusion on the importance of the paper, terminology and abbreviation 

should be explainded, the abbreviations should be defined upon the first use. 

- The research should be an original in-depth contribution in accordance with the 

scientific methodology and the paper topic. The aticle should comply with the 

general policy and purposes of the journal. It should not have been already 

published or submitted to another review.  

- The paper must be refereed, notification of the scientific committee decision 

will be sent to the author. Papers that could not be published are not sent back. 

The journal has the right to change as it deems appropriate. 

Published papers do not necessary represent the journal’s opinion 

The journal takes no responsibility for any violation of scientific integrity  
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