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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات حوث نشر البتعنى 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 

والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية  إدارة اجمللة ترحب بنشر الدراسات

 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 إلكورونية و، يد الإلكورونياسم ولقب املؤلف، العنوان املهين والرب

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 افوراض مقاس الصفحة )01)

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

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

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

 .، وخط فاصل بني امل ن واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

 ل مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة الإجنليزية إن مل جيب إرفاق املقا

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

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

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو ال واجلداول توضع يف آخر الصفحة األشكوتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية الإخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احورام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا ةالإمالئية والنحوي 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

ث بالعمق واألصالة والإسهام العلمي، وفق أن يتسم البح، 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 الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

د البحوث اليت تعّذر نشرها، وحيق لإدارة اجمللة تغيري ما وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال تر

 .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 ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -لعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغستتصدر عن معهد احلقوق وا

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 2222جوان  –(26)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته
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 شوشة عبد الغين دأ.

 ملركز اجلامعي لتامنغستمدير ا                      

 

 )مديرة اجمللة( 

 املركز اجلامعي لتامنغست        أ.د زهرية كيسي 

 التحرير رئيــــس)

                          (لها االلكتروني الموقع على والمشرف 

  د.شـــوقي نذيــــــر

 جامعة غرداية

 (مراجعة)

 املركز اجلامعي لتامنغست د.حممودي عفاف

 املركز اجلامعي لتامنغست ياحلق مرسل دعب دأ.

  

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5) 2222جوان  –(26)ع/مةسداسية محك ادــالجتهمجلة امعهــد الحقوق: 

 المساعدون( )المحررون

 بناصر يوسف جامعة وهران أ.د

 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 منوري مسعود جامعة عنابة

 جامعة املدية ر جماجيمنصوأ.د 

 امللك جامعة مساللي  د حيضيه

 اململكة العربية السعودية، فيصل

  الدحيات عمادد. 

 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

  القحطاني عبد القادر بن محودد. 

 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 حممد زين جامعة د. أمين

 الطيب جامعة املسيلة د. بلواضح

 جواد الرباع د. 

 أكادير املغرب زهر ابن جامعة

 كلية جيهان عبد السالم عباس د.

 العليا مصر االفريقية الدراسات

دراوي طارق جامعة املنستري، صد. 

 تونس

  د. سيدعال القاسم موالي

املعهد العالي للدراسات والبحوث 

 موريتانيا لإسالميةا

  عبد القادر حممد الداهد. 

 موريتانيا العصرية نواكشوط جامعة

  ابزونعبد اهلل طرد. 

 إسطنبول جامعة

  عبو عبد الصمدد. 

 مكناس إمساعيل موالي جامعة

 د. عالق عبد القادر 

 لتيسمسيلت 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 مةاأل جامعة

  حممد طلعت عبد اجمليد يدك .د

 العدل وزارة

 1أمحد جامعة اجلزائر  د. معبوط

 د. موسى نورة جامعة تبسة
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 مصر  حلوان جامعة

 سوريا  همام القوصيد. 
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

العلمية( )الهيئة
 من خارج الوطن

 امعةج ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 قطرج القحطاني عبد القادر أ.د 

، جامعة ابن زهرالقصاب حسن أ.د 

 أكادير، املغرب

جامعة حممد اخلامس  أ.د مجيلة أوحيدة

 املغرب

 آل البيت أ.د فرحان املساعيد جامعة 
  جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

أ.د حممد رفيق كوركوزوس، جامعة 

 تركيا. املدينة،

 بغداد  ةجامعميسون علي البندرجي أ.د 

 امللك فيصل جامعة  يه السمالليضخيأ.د 

فار ظجامعة  أمحد حممد أمحد الزين د

 سلطنة عمان

معهد العبور العالي  نشأت دواردإ د

، لإلدارة واحلاسبات ونظم املعلومات

 .مصر

معهد االدارة العامة د اجلمل حازم حسن 

  السعودية بالرياض

وزارة  حسني حسني زيدانخللف د ا

 الوربية العراقية 

 اجلامعة االملانية االردنية د الرقاد عبد اهلل 

أوروبا  جامعة  اهلل الشيعاني عبدد 

 سالمية يف هولنداالإ

 د العذار أنيس جامعة سفاقس /  تونس

 العربي مصطفى جامعة املرقب / ليبياد 

 جامعة ظفار املناصري حممدد 

جامعة العلوم  محد محوريأد أمين عطاهلل 

 التطبيقية مملكة البحرين

 د أمين حممد زين عثمان جامعة الشارقة

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 حقي محدي خلف جسام العزاويد 

 العراق

 جامعة ظفار خريي مرتضى عبد اهللد 

 سلطنة عمان

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

عبد احلميد جميد إمساعيل كلية الإهليات،  د

 جامعة إسطنبول، تركيا                  

جامعة صباح د عبد القادر الشاشي 

 ، تركياالدين زعيم اسطمبول

جامعة  عبد القادر حممد الداه د

 نواكشوط العصرية موريتانيا

كلية الإهليات، جامعة  عبد اهلل طرابزوند 

 إسطنبول، تركيا

جامعة موالي امساعيل  الصمدعبو عبد  د

 املغرب–مكناس 

 د عماد فوزي ملوخية ج الإسكندرية 

 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر مصبح جامعة الشارقة

  د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فؤاد أمحد عطاء اهلل جامعة اجلوف د 

  جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 األنبار حممد مجال زعني جامعة د 

 جامعة الشارقة مراد بن صغري د

جامعة العلوم  سيدعال القاسمموالي  د

 الإسالمية موريتانيا

جامعة  ناصر عبد الرحيم منر العليد 

 روسيا احلكومية االجتماعية

جامعة  هشام عبد السيد الصايف د

 العربية مصر مجهوريةحلوان مصر 

 د همام القوصي سوريا

 عمر املختار  وائل حممد جربيل جامعة د

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
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 من داخل الوطن

 10 جامعة اجلزائرأ.د أمحية سليمان 

 أ.د الشيهاني محو جامعة غرداية

 جامعة اجلزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 جامعة أدرار د باخويا إدريسأ.

 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز اجلامعي تيبازة

 ارأ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدر

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

  جامعة غردايةبوعبدلي أحالم أ.د 

  جامعة أدرار د بوعزة عبد القادرأ.

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار

 10 أ.د حاروش نور الدين جامعة اجلزائر

 أ.د حساني علي جامعة تيارت
 جامعة بسكرةأ.د حسينة شرون 

 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

 د رفيس أمحد جامعة غردايةأ.

  اجلامعي لتامنغستم د زهرية كيسي أ.

أ.د سي يوسف زاهية حورية جامعة 

 تيزي وزو
 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

  شلفالجامعة  نصرية قوريشأ.د 

 لتامنغستم ج  د مرسلي عبد احلقأ.

 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 لتامنغستأ.د منصوري املربوك م ج 

 أ.د مونة عمر جامعة غرداية

 أ.د حيياوي مفيدة جامعة بسكرة

 جامعة بسكرة وسيلة د السبيت

 د السعيد بوشول جامعة الوادي

 لتامنغستد العمودي حممد الطاهر م ج 

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 جامعة خنشلةد أوشن حنان 

 جامعة جباية أوكيل حممد أمنيد 

 مخيس مليانةد آيت عبد املالك نادية ج 

 د آيت عودية حممد اخلري جامعة غرداية

 د باباعمي حاج أمحد جامعة غرداية

 د باباوامساعيل يوسف جامعة غرداية

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 ندوف املركز اجلامعي لتد بريك اهلل حبيب 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 د بلعلياء حممد جامعة تلمسان

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 جامعة الطارف  بليدي داللد 

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

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 معسكر جامعةد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 جامعة خنشلة نصافإبن عمران  د

 د بن قانة إمساعيل جامعة ورقلة

 د بن قومار خلضر جامعة غرداية

 اجلامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

 وبكر مصطفى جامعة البويرةد ب

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 سليمان جامعة غرداية د بوزكري

 بوفنش وسيلة جامعة ميلةد 
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 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 جامعة خنشلةابتسام  بولقواسد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 اجلامعي لتامنغستد تلي سيف م 

 توفيق عطاءاهلل جامعة خنشلةد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

  جامعة مخيس مليانةد جبار مجيلة 

 ال جعيل جامعة باتنةد مج

 مجال عياشي جامعة املدية د

 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

 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 جامعة املسيلةحجاب عيسي د 
 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د محودين بكري جامعة غرداية

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 د خالدي املهدي جامعة الشلف

 اجلامعي لتامنغستم د خويلدات صاحل 

  جامعة سوق أهراس دغمان زوبريد 

 لتامنغستد دواس ميينة م ج 

 د راحبي خلضر جامعة األغواط

 جامعة أدراروني حممد د رمح

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 شلفالجامعة  فريوز زروخيد 

 شلفالجامعة د زيوش سعيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 سايح فطيمة جامعة غليزاند 

 د ساحيي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 املركز اجلامعي لتامنغستد سلكة أمساء 

 0جامعة سطيف  سهام حرفوشد 

 جامعة غردايةد شوقي نذير 

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 غردايةد طويطي مصطفى جامعة 

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 د عبد الرزاق سالم جامعة املدية

 0نةعبد الكريم هشام جامعة بات د

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 غردايةجامعة د عبد النيب مصطفى 

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو

 د عرابش زينة املركز اجلامعي غليزان

 عز الدين عبد الدائم جامعة البويرة    د 

 عزوز حممد جامعة اجللفةد 

  لتيسمسيلتم ج د عالق عبد القادر 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 د عنان مجال الدين جامعة املسيلة

 عنورة بن مرزوق جامعة املسيلةد 

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 سطيفد فتيحة بوحرود جامعة 

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 

 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

 0جامعة قسنطينة  كرمية حمروقد 

 اجلامعي عني متوشنتم كوديد سفيان  د

 اجلامعي لتيسمسيلتد جللط إبراهيم م 

 عبد اجلق جامعة تبسة خلذاريد 
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 د لوكال مريم جامعة بومرداس

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 2 جامعة البليدةد حمي الدين اسطنبولي 

 جامعة اجللفةمحيد د حمديد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ليزانجلامعي غاملركز ا مغتات صابرينةد 

 لتامنغستد مغزي شاعة هشام م ج 

 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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 41 لية رئيس التحريراستهال

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (

 القرار الإداري اخلوارزمي

 جامعة غرداية بلخري حممد آيت عودية 
45 

 تسجيل الناخبني لالنتخابات التشريعية يف فلسطني

 فلسطني  -أرحيا  -جامعة اإلستقالل أسامة دراج
02 

 6112 ضل تعديل الدستور اجلزائري لسنة احلماية الدستورية للبيئة يف

                                                 جامعة سعيدة مرزوق حممد
52 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف قوانني االستثمار اجلديدة

 خواثرة سامية كلية احلقوق والعلوم السياسية، بومرداس
22 

    بة امليزانيةدور احملاسب العمومي يف مراق

 سكوتي خالد جامعة غرداية
14 

 املسؤولية اجلنائية للطبيب على إفشاء السر الطيب

 تامنغست لاملركز اجلامعي  عمر سدي
425 

 -البيئة البحرية منوذجا-املسؤولية اجلنائية عن تلويث البيئة الطبيعية

 20عمراني نادية كلية احلقوق والعلوم السياسية البليدة 
441 

 ـرائم السـيربانية: دراسة تأصيلية مقارنةاجل

 عبد العزيز بن فهد بن حممد بن داود 

  زارة العدل باململكة العربية السعوديةو

411 

 احلماية الإجرائية للشهود وفقًا للتشريعات السودانية والقانون الدولي 

  جامعة شندي السودان مصعب عوض الكريم علي ادريس
422 

 يف الإشراف على تنفيذ األحكام اخلاصة باحلدث اجلانحدور قاضي األحداث 

  مستغامن -جواج ميينة جامعة عبد احلميد بن باديس
485 

 املبادرات الدولية املؤسساتية والإجرائية املؤطرة ملكافحة جرائم الفساد

 االتفاقية األممية ملكافحة الفساد( )يف ظّل

                                      جامعة مستغامن بن زكري بن علو مدحية   

                                      جامعة مستغامن عامر جوهر

418 
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 مسؤولية امُلنِتج عن منتجاته املعيبة يف القانون األردني

 )دراسة قانونية حتليلية مقارنة بالقانون الفرنسي(

  وديةاململكة العربية السع جامعة طيبة أمحد عبد الرمحن اجملالي

008 

 املفاوضات: مقاربة علمية قانونية

 املركز اجلامعي الونشريسي  سامر مسية

  شباح حممد جامعة املنار، تونس

021 

 وصف األكثرية بني القرآن الكريم والدميقراطية: أي مفارقة؟

  20 نور الدين حاروش جامعة اجلزائر
088 

ة: بني احلاجة االقتصادية عمالة املهاجرين غري الشرعية يف املنطقة املغاربي

 والتشريعات الدولية: حالة اجلزائر

  مربوك كاهي جامعة ورقلة
022 

 الرعاية النفسية واالجتماعية للطفولة احملرومة يف الشريعة الإسالمية

    بلعلياء حممد جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
002 

 التفسري الفقهي: نشأته، ومناذج منتخبة من مصنفاته 

   24جامعة اجلزائر  كريم زايدي
012 

َفتُح امَلِلِك امُلِبنِي ِلَشرِح ِهَداَيِة َعَوامِّ اللَّاِجِئني للّشيخ َعِلي بِن َحَسن بِن 

 -عرًضا وتقدمًيا- هـ(1611َخاِطٍر اجَلِزيِري امَلاِلِكّي )بعد 

  جامعة اجلوف فؤاد بن أمحد عطاء اهلل

022 

 

 

 

 

 

 

 ت االقتصادية () قسم الدراســـــــــــــا

استخدام اهلندسة املالية الإسالمية يف إدارة املخاطر بالبنوك الإسالمية 

 دراسة نظرية حتليلية

 جامعة أم البواقي  تقرارت يزيد

 بومدين وفاء جامعة سوق أهراس 

  جامعة مستغامن بن زعمة سليمة

082 

  بائية يف متويل ميزانية البلدياتمساهمة املوارد اجل

 .6111-6111الة بلديات دائرة مقرة بوالية املسيلة خالل الفورة دراسة ح

  جامعة املسيلة عبد احلكيمعمران 

 جامعة املسيلة بــاي عبد احلق

124 
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108 
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152 
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 ( حمدا وصالة وسالما) 

وباء أتى املعمورة تفشي على وقع  يصدر هذا العدد والعامل يعيش

بأسرها، وما يزال حيصد حياة اآلالف من البشر، وما يزال يوما بعد يوم 

ها؛ االقتصادية واالجتماعية يلحق الضرر بسائر مناحي احلياة كّل

والتعلمية وغريها من اجلوانب، ويف ظّل هذا الوضع نلحظ انتشارا 

ت العلمية والتشاورية مذهال لوسائل التواصل والتفاعل واللقاءا

عزمنا يف جملة كّله والتعليمية عرب الشبكة العنكبوتية، ومن أجل ذلك 

االجتهاد على ختصيص عدد متعلق بهذا الوباء وآثاره القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية والنفسية وسيكون صدوره على إثر صدور 

 هذا العدد النظامي.

ه اجمللة إجنازات هامة على يصدر هذا العدد النظامي وقد حققت في

 : مستوى الرقمنة والفهرسة حيث
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