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دلًُ دويًُ عًًُُ ،أنادميًَُُ ،خهَُُّ ،تدصصُ ،شداشًُ وَفٗرشُ
تصدر عٔ نًًُ احلكىم وايعًىّ ايصًاشًُ جباَعُ تآَػصت -اجلسائر

تعِٓ بٓعر ايبخىث يف ايدراشات ايكاْىًُْ واالقتصاديُ

( قواعد النشر في المجلة )
بػسض إتاس ١ايفسؾ ١يإلفاد َٔ ٠أعاخ األضاترٚ ٠ايباسجني َٔ داخٌ ايٛطٔ ٚخازد٘ ،فإٕ
إداز ٠اجملً ١تسسب بٓػس ايدزاضات ٚايبشٛخ املتدؿؿ ١يف دلاي ٞايكاْٚ ٕٛايعً ّٛاالقتؿاد١ٜ
بايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚايفسْط ١ٝأ ٚاالزلًٝصٚ ،١ٜفل ايكٛاعد اآلت:١ٝ
ايعروط ايعهًًُ:
ٜ هتب ايبشح عً ٢دٗاش احلاضٛب ٚفل ايُٓٛذز املعد َٔ ،د ٕٚتػٝري فَ ،٘ٝع ذنس بٝاْات ايباسح:
اضِ ٚيكب املؤيف ،ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜد اإليهرتٜٚ ،ْٞٚكدّ املكاٍ يف ْطد ١إيهرت( ١ْٝٚبؿٝػ١
 )wordال ٜتذاٚش عدد ؾفشات٘ مخطا ٚعػس ٜٔؾفشٚ ،(25) ١ال ٜكٌ عٔ عػس ٠ؾفشات
( )01عً ٢افرتاض َكاع ايؿفشٚ ،)32-01( ١فل بُعد ) َٔ (2نٌ دٗ َٔ ،١د ٕٚتسقِٝ
يًؿفشاتٚٚ ،ضع أزقاّ اهلاَؼ يف آخس ايبشح ٚبطسٜك ١آيٚ ١ٝبني قٛضني ٚدٛبا يف املنت (ٜهٕٛ
زقِ اهلاَؼ بني قٛضني َٚستفعا عٔ ضطس ايهتاب ١يف املنت) ٚاهلاَؼ (ٜه ٕٛزقِ اهلاَؼ بني
قٛضني َٛٚاشٜا يططس ايهتاب ١يف احلاغٜٚ ١ٝه ٕٛتٓطٝك٘ َعًكا بـ 1.0(:ضِ)))ٚ ،إعطا٤
َعًَٛاتُ ببًٛٝغسافٚ ،١ٝخط فاؾٌ بني املنت ٚاهلاَؼ.
 جيب إزفام املكاٍ مبًدـ َسفكا بهً ُات َفتاسٜ ١ٝه ٕٛبًػ ١املكاٍ ٚآخس بايًػ ١اإلزلًٝص ١ٜإٕ مل
تهٔ يػ ١املكاٍ ال ٜتذاٚش ايؿفش ١ايٛاسدٚ ،٠إٔ ٜه ٕٛعٓٛإ ايبشح ٚاملًدـ ٚايهًُات
املفتاسَ ١ٝهتٛبا بًػتني إسداُٖا يػ ١املكاٍ ٚاألخس ٣بايًػ ١اإلزلًٝص ١ٜإٕ مل تهٔ يػ ١املكاٍ،
ٚته ٕٛاألغهاٍ ٚاجلدا ٍٚتٛضع يف آخس ايؿفش ١أ ٚيف َهاْٗا يف املكاٍ ٜٚه ٕٛعٓٛإ اجلد ٍٚأٚ
ايػهٌ يف األعًٚ ٢املؿدز يف األضفٌ.
ايعروط املىضىعًُ:
 جيب اسرتاّ قٛاعد األَاْ ١ايعًُٚ ،١ٝال تتشٌُ اجملًَ ١طؤٚي ١ٝاإلخالٍ بٗاٚ ،إٔ ٜكدّ املكاٍ
بعٓاٚ ١ٜتدقٝل يًُٛاد اإلَالٚ ١ٝ٥ايٓشٚ ،١ٜٛخايٝا َٔ األخطاٚ ،٤إٔ ٜؿف املكاٍ بٛضٛح خًف١ٝ
عٓٛإ املٛضٛعٚ ،ايػسض َٔ نتابت٘ ،مبا يف ذيو ايطسم املطتددَٚ ،١املٓاقػ ١اخلتاَ ١ٝعً٢
أُٖ ١ٝايعٌُٚ ،تفطري املؿطًشات ايتكٓٚ ١ٝاالختؿازات ايعًُٚ ،١ٝإٔ ته ٕٛاالختؿازات
َهتٛبٚٚ ١اضش ١يف أ ٍٚظٗٛز هلاٚ ،إٔ ٜتطِ ايبشح بايعُل ٚاألؾايٚ ١اإلضٗاّ ايعًُٚ ،ٞفل
املٓٗر ايعًُٚ ٞاملٛضٛعٚ ،إٔ خيدّ ايبشح ايطٝاض ١ايعاَ ١يًُذًٚ ،١أٖدافٗاٚ ،إٔ ٜه ٕٛايبشح
ددٜداً مل ُٜطبل ْػسٚ ،ٙأال ٜه ٕٛقد أُزضٌ يًٓػس يف دلً ١أخسٚ ،٣خيضع املكاٍ يًتشهٚ ِٝدٛباً،
ُٜٚدطس ؾاسب٘ بسأ ٟاهل ١٦ٝايعًُٚ ،١ٝال تسد ايبشٛخ اييت تعرٍز ْػسٖاٚ ،حيل إلداز ٠اجملً ١تػٝري َا
تسآَ ٙاضبا َٔ د ٕٚاملطاع باملٛضٛع.

األبحاث المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة
ال تهحمل المجلة مسؤولية اإلخالل بقواعد األمانة العلمية
مجلة االتجه ــاد؛ كلية الحقوق ع سياسية
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تجامعة تامنغست -الجزائر

دلًُ دويًُ عًًُُ ،أنادميًَُُ ،خهَُُّ ،تدصصُ ،شداشًُ وَفٗرشُ
تصدر عٔ نًًُ احلكىم وايعًىّ ايصًاشًُ جباَعُ تآَػصت -اجلسائر

تعِٓ بٓعر ايبخىث يف ايدراشات ايكاْىًُْ واالقتصاديُ

(الرئيس الشرفي للمجلة)

أ.د غٛغ ١عبد ايػين
َدٜس داَع ١تآَػطت
(َدٜس ٠اجملً)١
أ.د شٖري ٠نٝطٞ

داَع ١تآَػطت

(رئيــــس الهحرير
والمشرف على الموقع االلكهروني ل ا)

د.غـــٛقْ ٞرٜــــــس
داَع ١غسدا١ٜ
(مراتجعة)
د.ذلُٛد ٟعفاف داَع ١تآَػطت
أ.د عبد احلل َسضً ٞداَع ١تآَػطت

للدراسات القانونية واالقهصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االتجه
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مجلة االتجه اد للدراسات القانونية واالقهصادية  /تجامعة تامنغست – الجــزائر

(المحررون المساعدون)
أ.د بٓاؾس ٜٛضف داَعٖٚ ١سإ
أ.د سط ١ٓٝغس ٕٚداَع ١بطهس٠
أ.د دمحإ بٔ عبد ايفتاح داَع ١أدزاز
أ.د عبد احلل محٝؼ
داَع ١محد بٔ خًٝف١
أ.د عً ٞفٝالي ٞداَع ١اجلصا٥س 1
أ.د رلف ٞأَني داَعَ ١طتػامن
أ.د َؿبح عُس داَع ١ايػازق١
أ.د َٓرتَ ٟطعٛد داَع ١عٓاب١
أ.د َٓؿٛز دلاد ٞداَع ١املد١ٜ
املًو
د حيض ٘ٝمسالي ٞداَع١
فٝؿٌ ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
د .ايدسٝات عُاد
داَع ١االَازات ايعسب ١ٝاملتشد٠
د .ايدجلا ٟٚأمحد عبد ايؿبٛز
داَع ١أضٛٝطَ ،ؿس
د .ايدٜاب سطٔ
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض،١ٝ
تْٛظ
د .ايسقاد عبد اهلل
اجلاَع ١األملاْ ١ٝاألزدْ ،١ٝاألزدٕ
د .ايعسبَ ٞؿطف٢
داَع ١املسقب  /يٝبٝا
أ.د ايكشطاْ ٞعبد ايكادز بٔ محٛد
داَع ١قطس
د .ايكٓٝع ٞبٔ ٜٛضف داَع ١املد١ٜ
أ.د املطاعٝد فسسإ
داَع٘ آٍ ايبٝت األزدٕ
د .أمئ عطا اهلل أمحد محٛزٟ
داَع ١ايعً ّٛايتطبٝك ١ٝايبشسٜٔ
كلية الحقوق ع س :مجلة االتجه ــاد
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د .أمئ ذلُد ش ٜٔداَع ١ايػازق١
د .بًٛاضح ايطٝب داَع ١املط١ًٝ
د .دٛاد ايسباع
داَع ١ابٔ شٖس أنادٜس املػسب
د .دٗٝإ عبد ايطالّ عباع نً١ٝ
ايدزاضات االفسٜك ١ٝايعًٝا َؿس
د .ؾدزا ٟٚطازم داَع ١املٓطتري،
تْٛظ
د .ضٝدعاٍ ايكاضِ َٛالٟ
املعٗد ايعاي ٞيًدزاضات ٚايبشٛخ
اإلضالََٛ ١ٝزٜتاْٝا
د .عبد ايكادز ذلُد ايداٙ
داَعْٛ ١انػٛط ايعؿسَٛ ١ٜزٜتاْٝا
د .عبد اهلل طسابصٕٚ
داَع ١إضطٓبٍٛ
د .عب ٛعبد ايؿُد
داَعَٛ ١ال ٟإمساعَ ٌٝهٓاع
د .عالم عبد ايكادز
املسنص اجلاَع ٞيتٝطُطًٝت
أ.د عُاز أٚنٌٝ
داَع ١ايطًطإ قابٛع ،عُإ
أ.د عٝطَ ٢عٝص ٠داَع ١اجلًف١
دَ .بازى قسقب
داَع ١تآَػطت
د .ذلُد زاض ٞفدس ٟؾربٟ
داَع ١األَ ١يًتعً ِٝاملفتٛح غص٠
د .ذلُد طًعت عبد اجملٝد ٜدى
ٚشاز ٠ايعدٍ
أ.د َعبٛط أمحد داَع ١اجلصا٥س 1
دَٛ .ضْٛ ٢ز ٠داَع ١تبط١
سداسية
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مجلة االتجه اد للدراسات القانونية واالقهصادية

1 س٥ اجلصا١ عبد املٓعِ داَعُٞٝ ْع.د
د ايؿايفٝ ٖػاّ عبد ايط.د
إ َؿسًٛ س١داَع
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للدراسات القانونية واالقهصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االتجه

تجامعة تامنغست – الجــزائر

مجلة االتجه اد للدراسات القانونية واالقهصادية

(ال يئة العلمية)
د إدٚازد ْػأت َعٗد ايعبٛز ايعايٞ
يإلدازٚ ٠احلاضبات ْٚعِ املعًَٛات،
َؿس.
د اجلٌُ ساشّ سطٔ َعٗد االداز ٠ايعاَ١
بايسٜاض ايطعٛد١ٜ
د اخلًف سطني سطني شٜدإ ٚشاز٠
ايرتب ١ٝايعساق١ٝ
د ايسقاد عبد اهلل اجلاَع ١االملاْ ١ٝاالزدْ١ٝ
أٚزٚبا
د ايػٝعاْ ٞعبد اهلل داَع١
اإلضالَ ١ٝيف ٖٛيٓدا
د ايعراز أْٝظ داَع ١ضفاقظ  /تْٛظ
د ايعسبَ ٞؿطف ٢داَع ١املسقب  /يٝبٝا
د املٓاؾري ذلُد داَع ١ظفاز
د أمئ عطاهلل أمحد محٛز ٟداَع ١ايعًّٛ
ايتطبٝك ١ٝممًه ١ايبشسٜٔ
د أمئ ذلُد ش ٜٔعجُإ داَع ١ايػازق١
د دٛاد ايسباع داَع ١ابٔ شٖس ،أنادٜس
د دٗٝإ عبد ايطالّ عباع َؿس
د دٗٝإ فك ٘ٝاجلاَع ١ايًبٓاْ١ٝ
د سك ٞمحد ٟخًف دطاّ ايعصاٟٚ
ايعسام
د خريَ ٟستض ٢عبد اهلل داَع ١ظفاز
ضًطٓ ١عُإ
د غسٜف أمحد بعًٛغ ١فًططني
د عبد احلُٝد دلٝد إمساع ،ٌٝداَع١
إضطٓب ،ٍٛتسنٝا
د عبد ايكادز ايػاغ ٞداَع ١ؾباح
ايد ٜٔشع ِٝاضطُب ،ٍٛتسنٝا
د عبد ايكادز ذلُد ايدا ٙداَع١
ْٛانػٛط ايعؿسَٛ ١ٜزٜتاْٝا
د عبد اهلل طسابص ٕٚداَع ١إضطٓب،ٍٛ
تسنٝا

َٔ خارج ايىطٔ
أ.د أبد ذلُد األَني اجلاَع ١اإلضالَ١ٝ
مبٓٝطٛتا  -آَسٜها
أ.د أمحد أب ٛغٓب اجلاَع ١ايًبٓاْ١ٝ
احله١َٝٛ
أ.د أمحد عبد ايؿبٛز ايدجلا ٟٚداَع١
أضٛٝط مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ
أ.د آدّ ذلُد أب ٛبهس داَعٚ ١الٜٛ ١ٜب،ٞ
ْٝذريٜا
أ.د ايكشطاْ ٞعبد ايكادز ز قطس
أ.د ايكؿاب سطٔ داَع ١ابٔ شٖس،
أنادٜس ،املػسب
أ.د مج ١ًٝأٚسٝد ٠داَع ١ذلُد اخلاَظ
املػسب
أ.د دٜازا ضٝاى داَع ١نٛت دٜفٛاز
أ.د عً ٞعجُإ َٓر ٚداَعٚ ١الٜٛ ١ٜب،ٞ
ْٝذريٜا
أ.د فسسإ املطاعٝد داَع ١آٍ ايبٝت
أ.د فٝؿٌ َسسuniversité de ( ٞ

)québec a montreal UQAM
أ.د قاضِ سطني سطني داَع ١اجلصٜس،٠
ايطٛدإ
أ.د َجٓ ٢فا٥ل ايعبٝد ٟداَع ١تهسٜت
أ.د ذلُد زفٝل نٛزنٛشٚع ،داَع١
املد ،١ٜٓتسنٝا.
أ.د َٝط ٕٛعً ٞايبٓدزد ٞداَع ١بػداد
أ.د خيض ٘ٝايطُالي ٞداَع ١املًو فٝؿٌ
د أمحد ذلُد أمحد ايص ٜٔداَع ١ظفاز
ضًطٓ ١عُإ
د إسطإ دلد ٟعص ايد ٜٔداَع ١ايًٓٝني،
ايطٛدإ
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د عب ٛعبد ايؿُد داَعَٛ ١ال ٟامساعٌٝ
َهٓاع –املػسب
د عُاد فٛشًَٛ ٟخ ١ٝز اإلضهٓدز١ٜ
د عُاز أٚن ٌٝداَع ١ايطًطإ قابٛع
د عُس باَبا داَع ١ايطاسٌ مبايٞ
د عُس َؿبح داَع ١ايػازق١
د فدس ٟؾرب ٟزاض ٞداَع ١غص٠
د فؤاد أمحد عطا ٤اهلل داَع ١اجلٛف
د ذلُد املدْ ٞؾاحل ايػسٜف داَع ١ظفاز
د ذلُد مجاٍ شعني داَع ١األْباز
د ذلُد عص ايدَ ٜٔؿطف ٢محدإ داَع١
فًططني
د َساد بٔ ؾػري داَع ١ايػازق١
د َٛال ٟضٝدعاٍ ايكاضِ داَع ١ايعًّٛ
اإلضالََٛ ١ٝزٜتاْٝا
د ْاؾس عبد ايسس ِٝمنس ايعً ٞداَع١
زٚضٝا احله ١َٝٛاالدتُاع١ٝ
د ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايف داَع١
سًٛإ َؿس مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسب١ٝ
د ُٖاّ ايكٛؾ ٞضٛزٜا
د ٚا ٌ٥ذلُد درب ٌٜداَع ١عُس املدتاز
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Dr.
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َٔ داخٌ ايىطٔ
أ.د أمح ١ٝضًُٝإ داَع ١اجلصا٥س
أ.د ايػٗٝاْ ٞمح ٛداَع ١غسدا١ٜ
أ.د أٚزمح ٕٛذلُد ايطاٖس داَع ١اجلصا٥س
أ.د باخٜٛا إدزٜظ داَع ١أدزاز
أ.د بًشُٝس إبساٖ ِٝاملسنص اجلاَع ٞتٝباش٠
أ.د بٔ عبد ايفتاح دمحإ داَع ١أدزاز
أ.د بٔ قدٚز أغٛام داَع ١تآَػطت
أ.د بٔ َػس ٟعبد احلً ِٝداَع ١بطهس٠
أ.د بٛعبدي ٞأسالّ داَع ١غسدا١ٜ
أ.د بٛعص ٠عبد ايكادز داَع ١أدزاز
أ.د بٛقس ٠شٚا ٟٚداَع ١ايهٜٛت
أ.د بَٛد ٜٔذلُد داَع ١أدزاز
أ.د مجاٍ قتاٍ داَع ١تآَػطت
أ.د سازٚؽ ْٛز ايد ٜٔداَع ١اجلصا٥س
أ.د سطاْ ٞعً ٞداَع ١تٝازت
أ.د سط ١ٓٝغس ٕٚداَع ١بطهس٠
أ.د زمحاْ ٞإبساٖ ِٝداَع ١ايٛادٟ
أ.د زفٝظ أمحد داَع ١غسدا١ٜ
أ.د شٖري ٠نٝط ٞداَع ١تآَػطت
أ.د شٚامي ١ٝزغٝد داَع ١داَع ١ظا١ٜ
أ.د ضٜٛ ٞضف شاٖ ١ٝسٛز ١ٜز تٝصٚ ٟشٚ
أ.د عُاز بٛضٝاف داَع ١تبط١
أ.د عساب ١احلاز داَعٚ ١زقً١
أ.د عً ٞفٝالي ٞداَع ١اجلصا٥س
أ.د قد ٟعبد اجملٝد داَع ١اجلصا٥س
أ.د قٛزٜؼ ْؿري ٠داَع ١ايػًف
أ.د َسضً ٞعبد احلل داَع ١تآَػطت
أ.د َؿطفٜٓٚ ٢نت داَع ١غسدا١ٜ
أ.د َال ٟٚإبساٖ ِٝداَع ١أّ ايبٛاقٞ
أ.د َٓؿٛز ٟاملربٚى داَع ١تآَػطت
أ.د َ ١ْٛعُس داَع ١غسدا١ٜ
أ.د حيٝاَ ٟٚفٝد ٠داَع ١بطهس٠
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د ايربز ذلُد داَع ١غسدا١ٜ
د ايطبيت ٚض ١ًٝداَع ١بطهس٠
د ايطعٝد بٛغ ٍٛداَع ١ايٛادٟ
د ايعصا ٟٚأمحد داَع ١تآَػطت
د ايعُٛد ٟذلُد ايطاٖس داَع ١ايٛادٟ
د ايعٝد ايساع ٞداَع ١غسدا١ٜ
د ايكٓٝع ٞبٔ ٜٛضف داَع ١املد١ٜ
د اذلُد ٟبٛش ١ٜٓآَٓ ١داَع ١ايػًف
د أَ ١ٓٝيطسٚؽ داَعَ ١طتػامن
د أٚغٔ سٓإ داَع ١خٓػً١
د أٚن ٌٝذلُد أَني داَع ١ظا١ٜ
د آٜت عبد املايو ْاد ١ٜز مخٝظ ًَٝاْ١
د آٜت عٛد ١ٜذلُد اخلري داَع ١غسدا١ٜ
د أٜٛب دٖكاْ ٞداَع ١تٝطُٝطًٝت
د باباعُ ٞساز أمحد داَع ١غسدا١ٜ
د باباٚامساعٜٛ ٌٝضف داَع ١غسدا١ٜ
د باباٚامساع ٌٝشٖري داَع ١غسدا١ٜ
د بساد ٟأمحد داَع ١تآَػطت
د بسٜو اهلل سبٝب املسنص اجلاَع ٞيتٓدٚف
د بالٍ بٛمجع ١داَع ١أدزاز
د بًعًٝا ٤ذلُد داَع ١تًُطإ
د بًٛاضح ايطٝب داَع ١املط١ًٝ
د بٛمحٝد ٠عبد ايهس ِٜداَع ١غسدا١ٜ
د بًٝد ٟدالٍ داَع ١ايطازف
د بٔ ايد ٜٔاذلُد داَع ١أدزاز
د بٔ بٛعبد اهلل ْٛز ٠داَع ١باتٓ١
د بٔ ددٜد فتش ٞاملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د بٔ زَضإ عبد ايهس ِٜداَع ١غسدا١ٜ
د بٔ ضدٜس ٠عُس داَع ١ضطٝف
د بٔ عاتل سٓإ داَعَ ١عطهس
د بٔ عُاز ٠ذلُد داَع ١تٝازت
د بٔ عُسإ إْؿاف داَع ١خٓػً١
د بٔ قاْ ١إمساع ٌٝداَعٚ ١زقً١
د بٔ قَٛاز خلضس داَع ١غسدا١ٜ
د بٔ َٜٛص ٠أمحد داَع ١األغٛاط
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د بٛبهس َؿطف ٢داَع ١ايبٜٛس٠
د بٛخضس ٠إبساٖ ِٝداَع ١ايبًٝد٠
د بٛشنس ٟضًُٝإ داَع ١غسدا١ٜ
د بٛفٓؼ ٚض ١ًٝداَع١ًَٝ ١
د بٛنُاؽ ذلُد داَع ١خٓػً١
د بٛيكٛاع ابتطاّ داَع ١خٓػً١
د تكسازت ٜصٜد داَع ١أّ ايبٛاقٞ
د تً ٞضٝف ّ اجلاَع ٞيتآَػطت
د تٛفٝل عطا٤اهلل داَع ١خٓػً١
د تٖ َٞٛذري ٠داَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د دباز مج ١ًٝداَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د دعفس عبد ايكادز داَع ١غسدا١ٜ
د دًٛد ؾاحل داَع ١ايبًٝد٠
د مجاٍ دع ٌٝداَع ١باتٓ١
د مجاٍ عٝاغ ٞداَع ١املد١ٜ
د دٛاد ٟإيٝاع داَع ١ايٛادٟ
د دٝالي ٞبٔ ايطٝب دٝالي ٞز تآَػطت
د ساز إبساٖ ِٝعبد ايسمحٔ ز غسدا١ٜ
د ساد ٞفط ١ُٝداَع ١بسز بٛعسٜسٜر
د سازٚؽ زفٝك ١داَع ١اجلصا٥س
د سباع عبد ايكادز داَع ١غسدا١ٜ
د سذاب عٝط ٞداَع ١املط١ًٝ
د محٛد ٟذلُد املسنص اجلاَع ٞتٓدٚف
د محٛد ٜٔبهري داَع ١غسدا١ٜ
د سٓطا ٟٚبٛمجع ١داَع ١غسدا١ٜ
د سٛب ١عبد ايكادز داَع ١ايٛادٟ
د خايد ٟاملٗد ٟداَع ١ايػًف
د خًٜٛدات ؾاحل داَعٚ ١زقً١
د دغُإ شٚبري داَع ١ضٛم أٖساع
د دٚاع مي ١ٓٝداَع ١تآَػطت
د زابح ْٗا ًٞ٥داَع ١غسدا١ٜ
د زاع ٞخلضس داَع ١األغٛاط
د زمح ْٞٛذلُد داَع ١أدزاز
د زق ١ٝغس ٕٚداَع ١بطهس٠
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د شزٚخ ٞفريٚش داَع ١ايػًف
د شزٚق ٞخدجي ١داَع ١غًٝصإ
د شٚاْيت بًشطٔ داَع ١تٝصٚ ٟشٚ
د شٜٛؽ ضعٝد داَع ١ايػًف
د ضاٚع ايػٝذ داَع ١أدزاز
د ضاٜح فط ١ُٝداَع ١غًٝصإ
د ضاحيٜٛ ٞضف داَع ١تآَػطت
د ضعٛد ٟعبد ايؿُد داَع ١املط١ًٝ
د ضًطاْ ٞآَٓ ١داَع ١ايٛادٟ
د ضًه ١أمسا ٤داَع ١تآَػطت

د عٓرت ٠بٔ َسشٚم داَع ١املط١ًٝ
د عٝطاْ ٞعاَس املسنص اجلاَع ٞبسٜه١
د عٝطَ ٢عٝص ٠داَع ١اجلًف١
د غصايْ ٞؿري ٠داَع ١األغٛاط
د غٝد ٠فً ١داَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د فتٝش ١بٛسسٚد داَع ١ضطٝف
د فداز مح ٛداَع ١غسدا١ٜ
د فسٚسات ايطعٝد داَع ١غسدا١ٜ
د فض ١ًٝبٛطٛز ٠داَع ١تبط١
د قسقب َبازى داَع ١تآَػطت
د قسٜد َؿطف ٢داَع ١املط١ًٝ

د ض ًِٜٛذلُد داَع ١غسدا١ٜ
د غٛقْ ٞرٜس داَع ١غسدا١ٜ
د ؾْٝٛا نٝالْ ٞداَع ١باتٓ١
د طٜٛطَ ٞؿطف ٢داَع ١غسدا١ٜ
د عا٥ػ ١عبد ايٓاؾس ناًَ ٞز أّ ايبٛاقٞ
د عبد احلُٝد عا٥ػ ١داَع ١ايطازف
د عبد ايسمحإ عبد ايكادز داَع ١أدزاز
د عبد ايسسٖٝٚ ِٝب ١داَع ١تآَػطت
د عبد ايسشام ضالّ داَع ١املد١ٜ

د نبٛط عبد ايسشام داَع ١باتٓ١

د ضٗاّ سسفٛؽ داَع ١ضطٝف

د عبد ايكادز زساٍ داَع ١اجلصا٥س
د عبد ايهسٖ ِٜػاّ داَع ١باتٓ١
د عبد املايو زقاْ ٞداَع ١تآَػطت
د عبد اجملٝد ؾػري بريّ داَع ١املط١ًٝ
د عبد املٓعِ ْع ُٞٝداَع ١اجلصا٥س
د عبد ايٓيب َؿطف ٢داَع ١غسدا١ٜ
د عجُاْ ٞعً ٞاملسنص اجلاَع ٞأفًٛ
د عسابؼ ش ١ٜٓاملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د عص ايد ٜٔعبد ايدا ِ٥داَع ١ايبٜٛس٠
د عصٚش ذلُد داَع ١اجلًف١
د عالم عبد ايكادز ّ ز يتٝطُطًٝت
د عُس ضد ٟداَع ١تآَػطت
د عُسإ عبد احله ِٝداَع ١املط١ًٝ
د عٓإ مجاٍ ايد ٜٔداَع ١املط١ًٝ
للدراسات القانونية واالقهصادية
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د نسٚؽ ْٛز ايد ّ ٜٔز تٝطُطًٝت
د نسمي ١خٓٛض ٞداَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
د نسمي ١ذلسٚم داَع ١قطٓط١ٓٝ
د نٛدٜد ضفٝإ ّ اجلاَع ٞعني متٛغٓت
د جلًط إبساٖ ّ ِٝاجلاَع ٞيتٝطُطًٝت
د خلراز ٟعبد اجلل داَع ١تبط١
د يػالّ عصٚش داَع ١غسدا١ٜ
د يٛناٍ َس ِٜداَع ١بَٛسداع
د َربٚى ناٖ ٞداَعٚ ١زقً١
د ذلبٛب َساد داَع ١بطهس٠
د ذلدٜد محٝد داَع ١اجلًف١
د ذل ٞايد ٜٔاضطٓبٛي ٞداَع ١ايبًٝد٠
د َطعٛدٖ ٟػاّ داَع ١املط١ًٝ
د َعُس طساٜؼ داَع ١تآَػطت
د َعٛٝف ٖد ٣داَع ١ضٛم أٖساع
د َػتات ؾابس ١ٜٓاملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د َػص ٟغاعٖ ١ػاّ داَع ١تآَػطت
د َٛزاد سطاب داَع ١تآَػطت
د ْادَ ٟفٝد ٠املسنص اجلاَع ٞغًٝصإ
د ْٛزَٛ ٠ض ٢داَع ١تبط١
د ٖٝفا ٤زغٝد ٠تهاز ٟداَع ١ايبًٝد٠
د ٜاَ ١إبساٖ ِٝداَع ١أدزاز
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د ٜٛضف شزٚم داَع ١اجلًف١
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اضتٗالي ١ٝزٝ٥ظ ايتشسٜس
اقتؿادٜات ايدٚي ١عٓد اإلَاّ ايػاطيب
عبد ايرمحٔ بٔ َعُر ايصٓىشٌ ،جاَعُ اجلسائر ( ،04اجلسائر)
ظاٖس ٠ايتهفري ٚأخطازٖا دزاض ١غسع ١ٝتازخي ١ٝحتً١ًٝٝ
ذلُد تىفًل رَضإ ،جاَعُ دَعل (شىريا)
خطاب ايضُإ املؿسيف أْٛاع٘ ٚأسهاَ٘
عبد ايرمحٔ اجّاه أبُّىه
املعٗد ايعايٌ يًدراشات وايبخىث اإلشالًََُ( ،ىريتاًْا)
ايٍٓطب ٚاخلرب :َ٠إغهاالتُ ايتؿُّٛز ٚايتٍعسٜفٚ ،ضٛابط اإلعُاٍ ٚايتٍٛظٝف -
عحٌ يف ايتٍػسٜع األضسٚ ٍٟاالدتٗاد ايكضا ٍٞ٥املػسب-ٍٞ
أمحد املدٌْ يهًٌُ ،اإلَارات ايعربًُّ املتّخدَ
محا ١ٜاملعطٝات ايػدؿ ١ٝيف ايب ١٦ٝاالفرتاض ١ٝيف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ
(ايٛاقع ٚايتشدٜات)
َعسوز ديًًُ ،جاَعُ ايبىيرَ( ،اجلسائر)
اإلدسا٤ات ايكضا ١ٝ٥يًشد َٔ اْتػاز فريٚع نٛزْٚا اجلدٜد
( )covide-19يف املؤضطات ايكضا ١ٝ٥يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜددزاض١
تأؾ ١ًٝٝحتً١ًٝٝد
أمحد بٔ صاحل ايصىاب ايرفاعٌ اجلاَعُ اإلشالًَُ باملديُٓ املٓىرَ،
(املًُهُ ايعربًُ ايصعىديُ)
محا ١ٜاملٛازد ايطبٝع ١ٝبني ايػسٜع ١اإلضالَٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞيف
ٚقت ايٓصاعات
فدرٍ صربٍ ذلُد راضٌ ،جاَعُ األَُ يًتعًًِ املفتىح
(فًصطني)
دٚز دلًظ األَٔ يف محا ١ٜسكٛم اإلْطإ
شامل حىَ ،جاَعُ غردايُ( ،اجلسائر)
األسهاّ ايدٚي ١ٝاملػرتن ١يتٛسٝد تػسٜعات ايد ٍٚيف دلاٍ ذلازب ١تكًٝد املًه١ٝ
ايؿٓاعٚ ١ٝايتذاز- ١ٜددزاض ١يف أسهاّ إتفاق ١ٝبازٜظ ٚتسٜبظد
بٔ دريض حًًُُ ،جاَعُ شًدٍ بًعباط( ،اجلسائر)
احملهُ ١ايعًٝا يًدٚي ١بني ايٓـ ٚايتطبٝل
ايًاط جىادٍ ،جاَعُ ايىادٍ( ،اجلسائر)
كلية الحقوق ع س :مجلة االتجه ــاد
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ثالث ١ٝايٓـ ٚايكاعدٚ ٠ايكاْ ٕٛيف ْعاّ زَٚا
بٔ تػرٍ َىشِ ،جاَعُ املديُ( ،اجلسائر)
ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًػسن ١ايكابض ١يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞيف ظٌ قاْ ٕٛايتعدٌٜ
زقِ ( )11يطٓ9112 ١
ّ ّ.رحإ عبداهلل ذلُد ،جاَعُ ْىروز (ايعرام)
ّ ّ.نًًسار عبداهلل ذلُد ،جاَعُ بىيًتهًٓو ( دٖىى  -ايعرام)
َد ٣زلاع ١ايضُاْات ايكاْ ١ْٝٛيرتق ١ٝاالضتجُاز األدٓيب يف ايتػسٜع
اجلصا٥سٟ
جريفًًٌ ذلُد ،جاَعُ أدرار (اجلسائر)
آيٝات دعِ املؤضطات ايؿػريٚ ٠املتٛضط َٔ ١خالٍ تٓع ِٝايؿفكات
ايعُ941/11 ١َٝٛ
ظريف مسًُ جاَعُ َىيىد َعُرٍ تًسٍ وزو (اجلسائر)
إدسا٤ات ايسبط ايضسٜيب يف ض ٤ٛقاْ ٕٛضسٜب ١ايدخٌ األزدْ ٞزقِ ()44
يطٓ 9114 ١املعدٍ ٚأسهاّ ذلهُ ١ايتُٝٝص األزدْ١ٝ
فرحإ ْساٍ املصاعًد ،جاَعُ آٍ ايبًت( ،األردٕ)
فرح فًصٌ ايعخاداتْ ،كابُ احملاَني األردًْني( ،األردٕ)
ايتأؾ ٌٝايكاْ ْٞٛحلكٛم املٛظف ايعاّ املؿاب بإؾاب ١عٌُ يف ايكإْٛ
األزدْٞ
عبداهلل خًف ايرقاد ،اجلاَعُ األملاًُْ األردًُْ( ،األردٕ)
أمساء ذلُد ايرقاد ،جاَعُ ايبًكاء ايتطبًكًُ ،ايصًط( ،األردٕ)
ايعكٛبات املكسز ٠يًطفٌ اجلاْح يف ظٌ ايتػسٜعات املكازْ١
اخلاٍ إبراًِٖ ،جاَعُ تآَػصت ( ،اجلسائر)
أثس اإلثبات باألدي ١ايعًُ ١ٝاحلدٜج ١عً ٢االقتٓاع ايػدؿ ٞيًكاض ٞاجلصاٞ٥
بٔ َايو أمحد ،جاَعُ تآَػصت( ،اجلسائر)
بٗا
زضاي ١املػ ًٞٝيألَسا ٤يف زدع ايٓاع عٔ احلساّ :دزٚع يتطٜٛس اجملتُع
اإلضالَ ٞاملعاؾس
بًًى تهر ،جاَعُ واليُ يىبٌ دَاتروًْ( ،حرييا)
املطاز ايدٍضتٛزٚ ٟايطٝام ايجٛز ٟق ٞتْٛظ :قسا ٠٤ضٛضٛٝيٛد١ٝ
َراد ٌَّٗٓ ،جاَعُ شىشُ( ،تىْض)
تأثري ايكٝاد ٠اإلبداع ١ٝعً ٢بٓاٚ ٤تعصٜص زأع املاٍ ايفهس ٟدزاض ١ساي ١دلُع
غ ٞعًٞ
عبد ايباقٌ حًاَ ،املرنس اجلاَعٌ عني متىظٓت( ،اجلسائر)
نىديد شفًإ ،املرنس اجلاَعٌ عني متىظٓت( ،اجلسائر)
مجلة االتجه ــاد؛ كلية الحقوق ع سياسية
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ايفػٌ املكاٚالت :ٞاملطاس ١املجري ٠يًٓكاؽ
زًُٖ عباز ،وصىًُْ نًالٌْ ،جاَعُ باتُٓ( -4-اجلسائر)

101

( قصِ ايدراشـــــــــــــات بايًػُ األجٓبًُ )
Conditions of refugees & displaced families
Ali Khashan; Alquds University
ELECTRONIC CRIME
Mezaour nassima; Abdel Hamid DJEDID; Ouled himouda
)djamaa; University of Ghardaia,( Algeria

للدراسات القانونية واالقهصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االتجه
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اسه ــــــاللية
( حمدا وصالة وسالما )
 ٖٞٚتًر عاَٗا ايعاغس يٓػأتٗاٜ ،ؿدز ايعدد األ َٔ ٍٚاجملًد
ايعاغس َٔ دلً( ١االدتٗاد يًدزاضات ايكاْٚ ١ْٝٛاالقتؿاد ،)١ٜحتت َطُ٢
جاَعُ أَني ايعكاٍ احلاج َىشِ أم أمخىى يتآَػصت –
اجلسائر ،بعد ؾدٚز قساز تسق ١ٝاملسنص اجلاَع ٞإىل داَع١؛ آَال إٔ ٜعصش
َهاْت٘ بني اجلاَعاتٚ ،إٔ ته ٕٛاجملًْ ١رباضا يف فضا ٤املعسف.١
ٚإٍٕ َٔ أٖداف اجملً ١إٔ ته ٕٛذات َطتٜ ،٣ٛتُهٔ َٔ فِٗ
عٛثٗا غايب ١ٝايكسا َٔ ٤رلتًف ايبًدإ فًُٗا ميهِٓٗ َٔ َتابعَ ١ا ٜٓػس
فٗٝا ٖٚضُ٘ٚ ،إٔ تهٚ ٕٛدٗ ١يًباسجني َٔ أدٌ ْػس أعاثِٗٚ ،قد
بدأْا زلد بعض آثاز ٖر ٙاألٖداف املططس ،٠إذ استًت اجملً ١املستب١
ايتاضع ١عً ٢املطت ٣ٛاحملًٚ ٞايعسب ،ٞنُا إٍٔ ٖرا ايعدد اَتاش باضتكطاب
أقالّ خري ٠ايباسجني ٚايعًُا َٔ ٤اجلصا٥س ٚايبًدإ ايعسبٚ ١ٝاإلفسٜك.١ٝ
ٚإْٓا يًٓشغ إٍٔ عدد ايباسجني اير ٟأزضًٛا ْٚػسٚا عٛثِٗ يف ٖرا
ايعدد َٔ خازز اجلصا٥س أنرب بهجري َٔ عدد ايباسجني اجلصا٥سٜنيَ ،ع أٍْٓا
قُٓا بسفض ايهجري َٔ عٛخ اجلصا٥سٜني ٚغريِٖ َٔ ايباسجني ايعسب
ٚاألفازق ١بطبب أَٛز غهًٚ ١ٝأخسَٛ ٣ضٛع.١ٝ
إٍٕ دلًُ االجتٗاد يًدراشات ايكاْىًُْ واالقتصاديُ
ٚايؿادز ٠عٔ داَع ١تآَػطت سدٜج ١ايتهٚ ٜٔٛايٓػأَ ٠كازْ ١بعُس
نجريا َٔ اجملً ١املؿٓف ١ذلًٝا ،فٗ ٞمل تهٌُ َٔ عُسٖا ايعاغسٚ ،٠يهٓٗا
قد قطعت غٛطًا ،بٌ أغٛاطًا طٝب ١إىل اهلدف املكؿٛد َٔ إْػاٗ٥ا،
آًَني إٔ ٜتشكل فٗٝا غسض ايباسجني اجلصا٥سٜني املكبًني عًَٓ ٢اقػ١
زضا ًِٗ٥يف ايدنتٛزاٚ ،ٙعسض أعاثِٗ يًتأٖٚ ،ٌٝسؿ ٍٛايرتق ١ٝإىل
َؿف األضتاذٚ ،١ٜايرتق ١ٝايعًُ ١ٝعَُٛا.
د.غٛقْ ٞرٜس
زٝ٥ظ ايتشسٜس
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