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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -باملركز اجلامعي لتامنغستتصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية 

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 ئرالجزا -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

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

رحب بنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية إدارة اجمللة ت

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، عنوان املهين والربيد اإللكرتونياسم ولقب املؤلف، ال

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

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةو يف آخر البحثاهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

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

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

 .، 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

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

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، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق ، وامكتوبة وواضحة يف أول ظهور هل

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 الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

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

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال
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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( حررون)الم

 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

 د.مجال قتال

 ملركز اجلامعي لتامنغستا

 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                                      ضر خليلأ.د باألخ

 شوقي نذيرد.           د.خويلدات صاحل           د.يوسف ساحيي

 



 زائرــالج – ستغمناتلعي المركز الجام/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  0229 فيفري –(02)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( ة)الهيئ
 من خارج الوطن

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 قطرج القحطاني عبد القادر أ.د 

  أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة
 آل البيت املساعيد جامعة أ.د فرحان 

  جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 امللك فيصل جامعة  لييه السمالضخيأ.د 
 جامعة جازان اهلل أمحد محوري مين عطاد أ

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

 اإلسكندرية ج د عماد فوزي ملوخية 

 ن قابوس د عمار أوكيل جامعة السلطا

  جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 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

 عة بسكرةجامأ.د بن مشري عبد احلليم 

 جامعة أدرار د باخويا إدريسأ.

 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 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

 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

 جامعة معسكرحنان د بن عاتق 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 د بن قانة إمساعيل جامعة ورقلة

 اجلامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

 د السعيد بوشول جامعة الوادي

 وبكر مصطفى جامعة البويرةد ب

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 ارجامعة أدر 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

 اجلامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 تامنغستم ج  جياللي الطيب بن د جياللي

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 

 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
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 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 حجاب عيسي جامعة املسيلةد 
 د حساني علي جامعة تيارت

 د محودين بكري جامعة غرداية

 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 لواديد حوبة عبد القادر جامعة ا

 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

 شلفالجامعة د زيوش سعيد 

 شلفالجامعة  فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 ستد ساحيي يوسف املركز اجلامعي لتامنغ

  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

 د عبد الدايم عز الدين جامعة البويرة

 ة أدرارد عبد الرمحان عبد القادر جامع

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة
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 ( حمدا وصالة وسالما)          
 

بعد صدور قرار بطالة علمية يف جملة االجتهاد نا سنشهد أّنأعتقد خمطئا كنت 

الرغم ب، لعدم قبوهلا يف ملفات املناقشة 10/15/1108املؤرخ يف: 685رقم:صنيف الت

من كونها ذات ترقيم دولي رمسي ممنوح من املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير 

املركز الدولي البحث العلمي ومصادق عليه من التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و

، وتصنيفها يف عدد هام من قواعد البيانات  (portal.issn.org)للرقم الدولي املوحد

ها رابط، (Scientific Indexing Servicesالعاملية واليت كان آخرها قاعدة بيانات )

 (http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5581هو:  )

بل ال يزال توافد املقاالت بشكل إاّل أّن جملة االجتهاد ال تربح مكانها تقهقرا، 

عات الوطنية واألجنبية، وال تزال إدارة منتظم ومتزايد على اجمللة من خمتلف اجلام

اجمللة تشهد ضغطا عليها بسبب كثرتها األمر الذي دفع بنا إلصدار هذا العدد حتى 

خنفف من وطأة الضغط على القائمني عليها، ونسّهل أمور الباحثني يف النشر 

 ونسرعها.

وقد شهد هذا العدد جمموعة مقاالت تعد تكملة للعدد )الرقم التسلسلي 

 أشغال ببعض( املتعلق )1108 أكتوبرلشهر  السابع جمللد( )العدد اخلامس من ا07

، كما تضمن (اجلزائر يف السياحي االستثمار ترقية: موضوع حول الوطين امللتقى

العدد مقاالت أخرى كانت عالقة ومنها ما مت إرساله حتى قبل صدور القرار الوزاري 

لية وتأخر التحكيم يف بعض األحيان جعل املتعلق بالتصنيف لكن ألمور تقنية وشك

عملية نشرها تتأخر أيضا إىل غاية هذا العدد، ومل يبق لدينا ما هو عالق ومتأخر 

 القليل. جدا، إاّل

على إصدار أكثر وغري األعداد النظامية نا على موعد يف األشهر القادمة وإّن

من عددين خاصني، تتضمن جمموعة أعمال بعض امللتقيات سواء أقيمت باملركز 

ستنشر بناء على اتفاقيات مع خمتلف إذ ، أو يف جامعات أخرىمنغست، اجلامعي لتا

 .اجلزائريةامعات اجل

                                                                                                                                                    شوقي نذير.د    

 رئيس التحرير

 استهــــــاللية

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=5581&fbclid=IwAR0RH5vqRtIG45FdMVH83ENKuzlCCJS6-FulNLC1OhzQfQSwj7IVaMXSwJM
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