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  10 باتنة جامعة                   
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 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 

 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 -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 

 ليزية، وفق القواعد اآلتية:باللغة العربية أو الفرنسية أو االجن

 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) رين صفحةمخسا وعش 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

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

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 ، وال يتجاوز الصفحة الواحدة تكن لغة املقال

، 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 

 لى واملصدر يف األسفل.الشكل يف األع

 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

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

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، وامة للمجلة، وأهدافهأن خيدم البحث السياسة الع، 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 بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال
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 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب
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         للمجلة( الشرفي )الرئيس

 شوشة عبد الغين دأ.

 مدير املركز اجلامعي لتامنغست                      

 

 )مديرة اجمللة( 

 املركز اجلامعي لتامنغست        أ.د زهرية كيسي 

 رالتحري رئيــــس)

                          (لها االلكتروني الموقع على والمشرف 

  د.شـــوقي نذيــــــر

 جامعة غرداية

 (مراجعة)

 املركز اجلامعي لتامنغست د.حممودي عفاف

 املركز اجلامعي لتامنغست ياحلق مرسل عبد دأ.

  

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  2029 ديسمبر –(23)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 المساعدون( )المحررون

 أ.د بناصر يوسف جامعة وهران

 شرون جامعة بسكرة أ.د حسينة

 الفتاح جامعة أدرار عبد بن أ.د دمحان

  عبد احلق محيش أ.د

 خليفة بن محد جامعة

 1أ.د علي فياللي جامعة اجلزائر 

 أ.د خمفي أمني جامعة مستغامن 

 الشارقة عمر جامعة أ.د مصبح

 أ.د منرتي مسعود جامعة عنابة

 جامعة املدية منصور جماجيأ.د 

 امللك جامعة مساللي  د حيضيه

 اململكة العربية السعودية، فيصل

  حيات عمادالدد. 

 املتحدة العربية االمارات جامعة

  الصبور الدجلاوي أمحد عبدد. 

 ، مصرأسيوط جامعة

  الدياب حسند. 

، السياسية والعلوم احلقوق كلية

 تونس

  اهلل الرقاد عبدد. 

  ، األردناألردنية األملانية اجلامعة

  العربي مصطفىد. 

 ليبيا/  املرقب جامعة

  ادر بن محودالقحطاني عبد القد. 

 قطر جامعة

 يوسف جامعة املدية  بن د. القينعي

 املساعيد فرحاند. 

  األردن البيت آل جامعه

  اهلل أمحد محوري مين عطاد. أ

 البحرين التطبيقية العلوم جامعة

 الشارقة د. أمين حممد زين جامعة

 الطيب جامعة املسيلة د. بلواضح

 جواد الرباع د. 

 ادير املغربأك زهر ابن جامعة

 كلية جيهان عبد السالم عباس د.

 العليا مصر االفريقية الدراسات

عة املنستري، د. سدراوي طارق جام

 تونس

  د. سيدعال القاسم موالي

 موريتانيا اإلسالمية العلوم جامعة

  عبد القادر حممد الداهد. 

 موريتانيا العصرية نواكشوط جامعة

  عبد اهلل طرابزوند. 

 إسطنبول جامعة

  عبو عبد الصمدد. 

 مكناس إمساعيل موالي جامعة

 د. عالق عبد القادر 

 مسيلتلتيس اجلامعي املركز

 عمار أوكيل د. 

 ، عمانجامعة السلطان قابوس

 د. عيسى معيزة جامعة اجللفة

 د. مبارك قرقب 

 املركز اجلامعي لتامنغست

  حممد راضي فخري صربيد. 

 املفتوح غزة للتعليم األمة جامعة

  حممد طلعت عبد اجمليد يدك .د

 العدل وزارة

 1أمحد جامعة اجلزائر  د. معبوط

 ورة جامعة تبسةد. موسى ن

 1املنعم جامعة اجلزائر  عبد د. نعيمي

https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n
https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 2029 ديسمبر –(23)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  هشام عبد السيد الصايفد. 

 مصر  حلوان جامعة

 سوريا  همام القوصيد. 

  يوسف ناصرد. 

 ماليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة

Dr.Abdelhamid Majid Ismail  
Istunbul university 
 

Dr.Delebecque Philippe  
Université Paris I,  

Dr.Korkusuz Mehmet Refik  
Istanbul Medeniyet 
University 

Dr.Ragulin Andrey 
Viktorovich 
the Bashkir economical and 
legal technical school 
moscow/ Russia 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  يةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاد

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

العلمية( )الهيئة
 من خارج الوطن

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 ةالعربي مصر مجهورية أسيوط

 قطرج 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.

أ.د حممد رفيق كوركوزوس، جامعة 

 املدينة، تركيا.
 امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

 العربي مصطفى جامعة املرقب / ليبياد 

 جامعة جازان اهلل أمحد محوري ن عطاميد أ

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 حقي محدي خلف جسام العزاويد 

 العراق

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

كلية اإلهليات، جامعة  عبد اهلل طرابزوند 

 إسطنبول، تركيا

جامعة موالي امساعيل  عبو عبد الصمد د

 املغرب– مكناس

 د عماد فوزي ملوخية ج اإلسكندرية 

 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر مصبح جامعة الشارقة

  جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

جامعة العلوم  سيدعال القاسمموالي  د

 اإلسالمية موريتانيا

جامعة  هشام عبد السيد الصايف د

 العربية مصر مجهوريةحلوان مصر 

 همام القوصي سورياد 

 اجلامعة االملانية االردنية د. الرقاد عبد اهلل 

جامعة ظفار  خريي مرتضى عبد اهلل د.

 يف سلطنة عمان

د. عبد احلميد جميد إمساعيل كلية اإلهليات، 

 جامعة إسطنبول، تركيا                  

جامعة  عبد القادر حممد الداه د.

 نواكشوط العصرية موريتانيا

 ن حممد زين عثمان جامعة الشارقةد.أمي

جامعة صباح د.عبد القادر الشاشي 

 ، تركياالدين زعيم اسطمبول

Prof. Philippe Marie Delebecque 
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 د عنان مجال الدين جامعة املسيلة

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة
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147 

 

 ) قسم الدراســـــــــــــات االقتصادية (

 القيادة التمكينية ودورها يف تنمية السلوك اإلبداعي لدى العاملني باملنظمة

 فوزية برسولي املركز اجلامعي بريكة/ د

 د/ نعرورة بوبكر جامعة محة خلضر الوادي                              

133 

ستهدفة كأداة لرتشيد قرارات التسعري يف املؤسسة مدخل التكلفة امل
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 (23)  2029 ديسمبر –(23)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

          

 ( حمدا وصالة وسالما) 
 

داللة دولة القانون هو خضوعها للقانون الذي وضعته وإن كان 

 خاضعة له بدال من أن ُتسّيره، يستوي فيه وليد واقع معيش مؤمل

املواطنون مجيعا، فيجعل الضابط لعالقة الدولة بهم هو القانون نفسه 

الذي هو ترمجة لنظامها السياسي وليس السلطة، )وإن كان املعتقد أّن 

القانون يسبق الواقع واألشخاص(، وإّن قسيمتها هي الدولة الشمولية 

ة ومؤسسات هائلة، غري أّن السلطة احلقيقية اليت متتلك ترسانة قانوني

تكون حلالة القوى املتواجدة املهيمنة، ومصدر قوتها هو القواعد غري 

 الرمسية هلا. 

وإّن أهّم ميزة لدولة القانون هو مسو الدستور، واحرتام احلريات، 

واستقالل القضاء حتقيقا للعدل الشكلي املنبثق عن تطبيق القاعدة 

ردة من دون مراعاة للمراكز القانونية لألفراد، أو وضعياتهم القانونية اجمل

االجتماعية، أو شعورهم بالرضى، ال للعدالة اليت ال ينضبط معناها، 

 ويطرد على مجيع األشخاص.

لعدد معترب من متمضنا الطبعة يصدر هذا العدد يف هذه 

، وأسيا وأورباإفريقيا  الدول العربية واألجنبية يف قارةالبحوث من خمتلف 

 .املنتسبني ملختلف اهليئات العلمية عرب اجلزائر احملروسةفضال عن حبوث 

وليكن يف كريم علم الباحثني أننا شرعنا يف إجراءات فهرسة جملة االجتهاد 

يف (، clarivateللدراسات القانونية واالقتصادية بقاعدة البيانات العاملية )

(، والقبول النهائي DOI)ة يمالرقانتظار حصوهلا على معرف الوثيقة 

( ARCIF)عربي جملة االجتهاد أيضا على معامل تأثري  تزهلا، وقد حا

( قدره: ASJP، كما حازت أيضا على معامل تأثري )(111112: )قدره

يف  تأشرياجملة ذات أكثر اجملالت  111من  72وهي ضمن (، 1114.0)

(ASJP.)                                                                د.شوقي نذير 

 رئيس التحرير

 استهــــــاللية
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