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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 )
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 

 فق القواعد اآلتية:باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، و

 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، 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 ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

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

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

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 ، ووز الصفحة الواحدةتكن لغة املقال ال يتجا

، 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 

 در يف األسفل.الشكل يف األعلى واملص

 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

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

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

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

أن يكون البحث ا، ولة، وأهدافهأن خيدم البحث السياسة العامة للمج، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى 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 اثبحاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال
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 املركز اجلامعي لتامنغست         أ.د زهرية كيسي المجلة( )مديرة
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 علي فيالليأ.د 
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 املركز اجلامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز اجلامعي لتامنغست

 لييه السمالحيضأ.د 

اململكة  جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 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

 د.عمر مصبح جامعة الشارقة

Prof. Philippe Marie Delebecque   
Université de Paris-I  

(Panthéon-Sorbonne), France 

 

 (مراجعة)
  شوقي نذيرد.         ، ياحلق مرسل .عبدد          ،د.حممودي عفاف
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 (5)  2029جوان  –(22)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 من خارج الوطن

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 طرقج القحطاني عبد القادر أ.د 

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

  جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 
 جامعة جازان اهلل أمحد محوري مين عطاد أ

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 فلسطنيبعلوشة شريف أمحد د 

كلية اإلهليات، جامعة  عبد اهلل طرابزوند 

 إسطنبول، تركيا

د. عبد احلميد جميد إمساعيل كلية اإلهليات، 

 جامعة إسطنبول، تركيا                  

 د عماد فوزي ملوخية ج اإلسكندرية 

 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر مصبح جامعة الشارقة

  جامعة ظفار صاحل الشريفحممد املدني د 

جامعة العلوم  سيدعال القاسمموالي  د

 اإلسالمية موريتانيا

جامعة  هشام عبد السيد الصايف د

 العربية مصر مجهوريةحلوان مصر 

 د همام القوصي سوريا

Prof. Philippe Marie Delebecque 

Université de Paris-I 

Dr Ragulin Andrey Viktorovich 

Russia 

 ل الوطنمن داخ

 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 

 جامعة أدرار د باخويا إدريسأ.

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار
 10 وش نور الدين جامعة اجلزائرأ.د حار

 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

 حممد جامعة تلمسان ياءلد 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 معسكرد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 ةد بن قانة إمساعيل جامعة ورقل

 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 
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 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 بند جياللي 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 

 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر

 امعة غردايةد حباس عبد القادر ج

 حجاب عيسي جامعة املسيلةد 
 د حساني علي جامعة تيارت

 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 

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 عة بسكرةد رقية شرون جام

 شلفالجامعة د زيوش سعيد 

 شلفالجامعة  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

 صونيا كيالني جامعة باتنةد 

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 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

  لتيسمسيلتد عالق عبد القادر م ج 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 د عنان مجال الدين جامعة املسيلة

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة بوطورةد فضيلة 

 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
 2 جامعة البليدةد حمي الدين اسطنبولي 

 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 اجلامعي لتامنغستم  د مرسلي عبد احلق

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ليزاناملركز اجلامعي غ مغتات صابرينةد 

 لتامنغست د 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

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق
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 (7)  2029جوان  –(22)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

  
 01 لية رئيس التحريراستهال

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (

مربرات االعرتاف للقضاء اجلزائري بدور يف الرقابة على دستورية القوانني 

 وحتويل اجمللس الدستوري إىل حمكمة دستورية

 أدرار امعة ج بومدين حممد

00 

      رقابة دستورية التنظيمات

  املركز اجلامعي لتامنغستإلياس جوادي 
99 

 يةالسلطة احمللية يف الدستور الثاني للجمهورية التونس

 امعة تونس املنار                   جعبد الرحيم حلرش 
21 

 أنظمة تأطري احلريات العامة يف النظام القانوني اجلزائري

                                          10 جامعة اجلزائرمراني حممد ملني الع
86 

تفويض املرفق العام احمللي كآلية فعالة للتمويل احمللي يف ظل املرسوم 

              742-01الرئاسي 

  جامعة بومرداسجليل مونية 

99 

 (دراسة يف التشريع اجلزائري) الوسائل اإلدارية للحماية القانونية للشواطئ

                                      11البليدة جامعة هيفاء رشيدة تكاري 
009 

 االتفاق الودي كآلية من آليات اقتناء العقار السياحي

 11البليدة جامعة هنية شريف 
098 

 االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وعالقته باإلطار التشريعي 

 جامعة البويرة                                                  مرزوق أمحد
081 

 تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اجلزائر كضمانة لتسوية منازعات

 استثماراتها

 األغواط جامعة بن قويدر الطاهر 

 ية األغواط                  ملركز اجلامعي بآفلو والاجعرين بشري 
068 

 الركن املعنوي يف جرائم البورصة

 (تبسة)جامعة العربي التبسي جالب شافية 
119 

يف جرمية املساس باستقالل البالد  أفعال االعتداء على االستقالل السياسي

 وفقا لقانون اجلزاء العماني ووحدتها وسالمة أراضيها

 حممد بن سعيد الفطيسي 

 املعهد العربي للبحوث والدراسات االسرتاتيجية / عمان                          
118 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (8) 2029جوان  –(22)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 اجلوانب العملية للرتاضي حول اخللع يف قانون األسرة اجلزائري

  11 جامعة البليدةصارة بن شويخ 

180 

دراسة على  الضمانات القانونية ملعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي

 12-01ضوء القانون رقم 

 جامعة بومرداس م فتيحة حزا     

160 

 )حماوالت ما بني اإللغاء والصمود( القانون اخلاص والقانون العام

 جامعة الكويت أمريه املرضي عوض 
911 

 معضلة التنمية يف الدول العربية: األسباب واحللول

 903 19 جامعة اجلزائر مزاني راضية ياسينة

 (مقاربة قانونية) اهلوية األمازيغية ومسألة بناء الدولة الوطنية يف اجلزائر

 جباية جامعة حممد أمني أوكيل 
994 

 ما جرى به العمل واستقرار الفتوى

  10 امعة اجلزائرجحمند أو إدير مشنان 
989 

 توزيع ملكية األرض يف الفقه اإلسالمي

 امعة العلوم اإلسالمية، موريتانياجسيدعال القاسم موالي 
960 

 أثر العلوم القانونية على البحث الفقهّي املعاصر

    البويرةامعة جوسف مواتسي ي
411 

 د مفيت الديار املصرية الدكتور شوقي عالم مفهوم اجلهاد ومقاصده عن

 مصر، حممد جرب السيد عبد اهلل مجيل جامعة املدينة العاملية
409 

 
 

 ة () قسم الدراســـــــــــــات االقتصادي

ز ممارستها يف البنوك وظيفة رقابة االمتثال يف البنوك: احلاجة إىل تعزي

 اجلزائرية )دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري(

 األغواطجامعة  محزة طييب

 ملدرسة العليا لألساتذة، األغواطا عبد القادر بلخضر

449 

 جهود اجلزائر يف محاية البيئة ومكافحة التلوث النفطي 

 جامعة أدرار عبد القادر عبد الرمحان

 جامعة وهران  بن عودة حساني

486 

 آثار التدابري االقتصادية على عمليات متويل اإلرهاب

 مستغامن                جامعة  عباسة طاهرو يباننصرية ش
494 

 دور التمويل الفالحي يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة

  املركز اجلامعي تيسمسيلتالدين  كروش نور
211 



(9) 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

أداء أعضاء هيئة التدريس  أثر اسرتاتيجييت التعلم التنظيمي واإلبداع على

 ( دراسة ميدانية على بعض اجلامعات)يف اجلامعات اجلزائرية 

  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلففريوز زروخي 

 ياف املسيلة                            جامعة حممد بوضعيسى حجاب 

299 

تطبيق امليزانية بالربامج آلية لتجسيد التخطيط اإلسرتاتيجي وحتسني أداء 

 (دراسة حالة قطاع التعليم العالي يف اجلزائر) القطاع العام

                                         19 جامعة اجلزائرصابة أمني ، وحروش رفيقة

226 

حمددات تطبيق اسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصغرية 

 سطيف واملتوسطة: بالتطبيق على بعض املؤسسات بوالية

  10جامعة سطيف  مر بن سديرةع، ورودفتيحة بوح
261 

قراءة تقييم فعالية آليات دعم املقاولة النسوية يف االقتصاد اجلزائري: 

 إحصائية

                                         جامعة غرداية                     طويطي مصطفى

  جامعة البويرة وزاني ليدية

800 

دراسة لعينة ) مقاومة العاملني للتطوير التنظيمي يف املؤسسات اجلزائرية

  (من املؤسسات يف القطاع العام باستخدام منوذج املعادالت اهليكلية

  الطارفجامعة  عامر هشام، وشوابي سارة

899 

دراسة قياسية حلالة اجلزائر للفرتة ) دخار احمللى على النمو االقتصاديأثر اال

0811 -7102) 

 أدرار جامعة  صديقي أمحد، ودحو حممد

881 

 

                     ( نبيةباللغة األجات ـــــــــــــ) قسم الدراس             

FAMİLY MEDIATION (SYSTEM OVERVIEW) 

Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN  

Istanbul Universty  
01  
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 (20)  2029جوان  –(22)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

          

 ( حمدا وصالة وسالما) 
 

تغيا جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية أن تكون ذات ت

راق، ميتد مداها إىل دول كثرية، يتضمن إصدارها على علم عاملي مستوى 

أقالم متميزة ذات مسعة عالية، من دون إغفال للباحثني اجلادين، بغرض 

 ها.توسيع االستفادة منها، ومتكني القراء من مجيع املستويات من منتجات

وإّننا نراقب ترمجة هذه األهداف من خالل إصداراتها، ووقع 

آثارها عند الباحثني، ونوعية املواد املنشورة، وتنوع املؤلفني بني 

الدرجات العلمية، وانتسابهم لعديد اهليئات العلمية من خمتلف الدول 

األجنبية، واليت تعكس قبوهلا، ومعامل تأثريها الذي يتحسن يوما بعد 

 يوما.

يصدر هذا العدد يف هذه احلّلة القشيبة، متضمنا لبعض حبوث 

خرية ما أجنبت اجلزائر من العلماء والباحثني املنتسبني ملختلف اهليئات 

العلماء والباحثني من خمتلف دول من العلمية عرب اجلزائر احملروسة، و

العامل؛ كموريتانيا، ومصر، وتركيا، والكويت، وسلطنة، وتونس، مع 

كمال إجراءات إل احثني من دول أخرى مل تسعفهم الوسيلةوجود ب

وهو دليل على ، إدخال املراجع املعتمدة باملنصة النشر، واملتمثلة يف

أضف إىل ذلك توسع مصداقيتها، وقبوهلا لدى اهليئات العلمية الدولية، 

 أوربا، وآسيا.أفريقيا، ودائرة هيأتها العلمية إىل دول 

 د.شوقي نذير 

 ريررئيس التح

 

 استهــــــاللية
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