
     
 
  

 
 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 الجزائر  –ست تامنغجامعة منشورات 

 

 بين األسرة حماية في األسري القاضي دور تفعيل •

 والمعوقات  الصالحيات

 المخصصة العائلية للِمَنِح القانونية األحكام •

  للمحضون

 على سيداو اتفاقية لهيمنة الدولي التكريس •

 الوطنية القوانين

 عقد في للقضاء التكميلي للدور القانوني التأصيل •

 مقارنة  دراسة التأمين

 اإلدارية العقود منازعات في التحكيم إلى اللجوء •

 منه  اليمني المشرع وموقف

 – المدفوعات ميزان في االختالل تصحيح مقاربات •

 –الجزائر حالة

 والء تعزيز في انستغرام تطبيق استعمال أثر •

 (إيريس منتجات حالة) الزبون

 Modeling the volatility of Banks 
index returns for the Saudi stock 
exchange using EGARCH model 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 

 الجزائر/ تامنغست جامعة بوالعلوم السياسية الحقوق كلية تصدر عن ، ومصنفة

 بمختلف اللغات اديةــانونية واالقتصــالقنشر البحوث تعنى ب

 كريمة نزار •

 بلعباس  سيدي جامعة           

 جمال عياشي  •

 المدية  جامعة               

 جبار عبد الحق  •

  01جامعة وهران                 

 الفجال  عبدالحميد عادل •
  المنورة بالمدينة اإلسالميةج   

  علي محمد طاهر همدان •

  اليمن تعز، جامعة              
 

  مبارك، وقرقب مريمه لكصاسي •

 تمنغاست  جامعة                
 

  بوعبداهلل رابحيو األمين،م  فارلو •

 تيسمسيلت جامعة                 
 

 MANSOURI,GUENNOUN  
University of Tamanghesset 

1039-ISSN 2335 

0754-ISSN 2437-E 

  
  

ل 
وا
ش

1
4
4
2

 هـ
  

  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
 

  
  
  

 
   

  
  

  
  

 
ن
وا
ج

 
2
0
2
1

م
 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 
  

  
 

ل
وا
ش

 
1

4
4

2
هـ

/ 
ن
وا
ج

  
2

0
2

1
  م

د
جملل

ا
ا 

شر 
عا

ل
 /

د
د

لع
ا

 
ي

ثان
ال

 
 

د 
جملل

ا
1
0

 
د 

د
لع

ا
0
2

 

ISSN 2335-1039 

E-ISSN 2437-0754 

 

0DOI Prefix: 10.3654 

 

DOI Prefix: 10.36540 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



        
 ووفّرشة شداشية ،وتدصصة ،ُوخّهىة ،أنادميية ،عمىيةدولية جممة 

 اجلسائر-تاوٍػصتجباوعة احلكوم والعموً الصياشية نمية تصدر عَ ووصٍفة، 

 مبدتمف المػات قتصاديةالكاٌوٌية واالالبخوث يف الدراشات ٍصر تعٍى ب
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، ووفّرشة شداشية ،وتدصصة ،ُوخّهىة ،أنادميية ،عمىيةدولية جممة 

 اجلسائر -تاوٍػصتاوعة احلكوم والعموً الصياشية جبنمية تصدر عَ ووصٍفة، 

 الكاٌوٌية واالقتصاديةيف الدراشات ٍصر البخوث تعٍى ب

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
بػطض إتاس١ ايفطق١ يإلفاز٠ َٔ أعاخ األغاتص٠ ٚايباسجني َٔ زاخٌ ايٛطٔ ٚخاضد٘، فإٕ 

إزاض٠ اجمل١ً تطسب بٓؿط ايسضاغات ٚايبشٛخ املتدكك١ يف دلايٞ ايكإْٛ ٚايعًّٛ االقتكاز١ٜ 

 بايًػ١ ايعطب١ٝ أٚ ايفطْػ١ٝ أٚ االزلًٝع١ٜ، ٚفل ايكٛاعس اآلت١ٝ:

 الصروط الصهمية: 

 شنط بٝاْات ايباسح: ، َٔ زٕٚ تػٝري فٝ٘، َع ٜهتب ايبشح ع٢ً دٗاظ احلاغٛب ٚفل ايُٓٛشز املعس

)بكٝػ١ ٜكسّ املكاٍ يف ْػد١ إيهرت١ْٝٚ ٚ، اغِ ٚيكب املؤيف، ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜس اإليهرتْٚٞ

word )٘عؿط٠ قفشات ، ٚال ٜكٌ عٔ (25) مخػا ٚعؿطٜٔ قفش١ ال ٜتذاٚظ عسز قفشات

زٕٚ تطقِٝ َٔ ، َٔ نٌ د١ٗ  (2)(، ٚفل ُبعس32-01( ع٢ً افرتاض َكاؽ ايكفش١ )01)

ٚبني قٛغني ٚدٛبا يف املنت )ٜهٕٛ  بططٜك١ آي١ٝيف آخط ايبشح ٚاهلاَـ ٚضع أضقاّ ، ٚيًكفشات

فعا عٔ غطط ايهتاب١ يف املنت( ٚاهلاَـ )ٜهٕٛ ضقِ اهلاَـ بني ضقِ اهلاَـ بني قٛغني َٚطت

إعطا٤ غِ(((، ٚ 1.0قٛغني َٚٛاظٜا يػطط ايهتاب١ يف احلاؾ١ٝ ٜٚهٕٛ تٓػٝك٘ َعًكا بـ:)

 .، ٚخط فاقٌ بني املنت ٚاهلاَـببًٝٛغطاف١ٝ َعًَٛاٍت

 ًػ١ اإلزلًٝع١ٜ إٕ مل جيب إضفام املكاٍ مبًدل َطفكا بهًُات َفتاس١ٝ ٜهٕٛ بًػ١ املكاٍ ٚآخط باي

إٔ ٜهٕٛ عٓٛإ ايبشح ٚاملًدل ٚايهًُات ، ٚتهٔ يػ١ املكاٍ ال ٜتذاٚظ ايكفش١ ايٛاسس٠

، املفتاس١ٝ َهتٛبا بًػتني إسساُٖا يػ١ املكاٍ ٚاألخط٣ بايًػ١ اإلزلًٝع١ٜ إٕ مل تهٔ يػ١ املكاٍ

ٜٚهٕٛ عٓٛإ اجلسٍٚ أٚ أٚ يف َهاْٗا يف املكاٍ األؾهاٍ ٚاجلساٍٚ تٛضع يف آخط ايكفش١ ٚتهٕٛ 

 ايؿهٌ يف األع٢ً ٚاملكسض يف األغفٌ.

 الصروط املوضوعية: 

  ّاملكاٍ كسّ ٜإٔ جمل١ً َػؤٚي١ٝ اإلخالٍ بٗا، ٚ، ٚال تتشٌُ اقٛاعس األَا١ْ ايع١ًُٝجيب اسرتا

بٛضٛح خًف١ٝ املكاٍ كف ٜإٔ ، َٚٔ األخطا٤، ٚخايٝا اإلَال١ٝ٥ ٚايٓش١ٜٛ بعٓا١ٜ ٚتسقٝل يًُٛاز

املٛضٛع، ٚايػطض َٔ نتابت٘، مبا يف شيو ايططم املػتدس١َ، ٚاملٓاقؿ١ اخلتا١َٝ ع٢ً  عٓٛإ

االختكاضات  ٚإٔ تهٕٛ، ٚتفػري املكطًشات ايتك١ٝٓ ٚاالختكاضات ايع١ًُٝ، أ١ُٖٝ ايعٌُ

إٔ ٜتػِ ايبشح بايعُل ٚاألقاي١ ٚاإلغٗاّ ايعًُٞ، ٚفل ، َٚهتٛب١ ٚٚاضش١ يف أٍٚ ظٗٛض هلا

إٔ ٜهٕٛ ايبشح ا، ٚإٔ خيسّ ايبشح ايػٝاغ١ ايعا١َ يًُذ١ً، ٚأٖسافٗ، ٚاملٛضٛعاملٓٗر ايعًُٞ ٚ

خيضع املكاٍ يًتشهِٝ ٚدٛبًا، ٚ، ٜهٕٛ قس ُأضغٌ يًٓؿط يف دل١ً أخط٣ الدسٜسًا مل ُٜػبل ْؿطٙ، ٚأ

 ُٜٚدطط قاسب٘ بطأٟ اهل١٦ٝ ايع١ًُٝ، ٚال تطز ايبشٛخ اييت تعّصض ْؿطٖا، ٚحيل إلزاض٠ اجمل١ً تػٝري َا

 .تطاٙ َٓاغبا َٔ زٕٚ املػاؽ باملٛضٛع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
، ووفّرشة شداشية ،وتدصصة ،ُوخّهىة ،أنادميية ،عمىيةدولية جممة 

 اجلسائر -تاوٍػصتاوعة احلكوم والعموً الصياشية جبنمية تصدر عَ ووصٍفة، 

 الكاٌوٌية واالقتصاديةيف الدراشات ٍصر البخوث تعٍى ب
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         للمجلة( الشرفي )الرئيس

 ؾٛؾ١ عبس ايػين زأ.

 تآَػػتداَع١ َسٜط                               

 

 )َسٜط٠ اجمل١ً( 

 تآَػػتداَع١                    أ.ز ظٖري٠ نٝػٞ 

 التحرير رئيــــس)

                          (لها االلكتروني الموقع على والمشرف 

  ز.ؾـــٛقٞ ْصٜــــــط

 داَع١ غطزا١ٜ

 (مراجعة)

 داَع١ تآَػػت  ز.ذلُٛزٟ عفاف

 داَع١ تآَػػت ٞاحلل َطغً عبس زأ.
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 (5) 2021جوان  –(30)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: ع س الحقوقكلية 

 المساعدون( )المحررون

 أ.ز بٓاقط ٜٛغف داَع١ ٖٚطإ

 ؾطٕٚ داَع١ بػهط٠ أ.ز سػ١ٓٝ

 ايفتاح داَع١ أزضاض عبس بٔ .ز زمحإأ

  عبس احلل محٝـ أ.ز

 خًٝف١ بٔ محس داَع١

 1أ.ز عًٞ فٝاليٞ داَع١ اجلعا٥ط 

 أ.ز رلفٞ أَني داَع١ َػتػامن 

 ايؿاضق١ عُط داَع١ أ.ز َكبح

 أ.ز َٓرتٟ َػعٛز داَع١ عٓاب١

 داَع١ املس١ٜ َٓكٛض دلادٞأ.ز 

 املًو داَع١ مساليٞ  ز حيضٝ٘

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، فٝكٌ

  ايسسٝات عُازز. 

 املتشس٠ ايعطب١ٝ االَاضات داَع١

  ايكبٛض ايسجلاٟٚ أمحس عبسز. 

 ، َكطأغٝٛط داَع١

  ايسٜاب سػٔز. 

، ايػٝاغ١ٝ ٚايعًّٛ احلكٛم ن١ًٝ

 تْٛؼ

  اهلل ايطقاز عبسز. 

  ، األضزٕاألضز١ْٝ األملا١ْٝ اجلاَع١

  ايعطبٞ َكطف٢ز. 

 يٝبٝا/  ملطقبا داَع١

  ايكشطاْٞ عبس ايكازض بٔ محٛزز أ.

 قطط داَع١

 ٜٛغف داَع١ املس١ٜ  بٔ ز. ايكٝٓعٞ

 املػاعٝس فطسإز أ.

  األضزٕ ايبٝت آٍ داَع٘

  اهلل أمحس محٛضٟ مئ عطاز. أ

 ايبشطٜٔ ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ داَع١

 ايؿاضق١ ز. أمئ ذلُس ظٜٔ داَع١

 ١ًايطٝب داَع١ املػٝ ز. بًٛاضح

 دٛاز ايطباع ز. 

 أنازٜط املػطب ظٖط ابٔ داَع١

 ن١ًٝ دٝٗإ عبس ايػالّ عباؽ ز.

 ايعًٝا َكط طٜك١ٝاالف ايسضاغات

سضاٟٚ طاضم داَع١ املٓػتري، قز. 

 تْٛؼ

  ز. غٝسعاٍ ايكاغِ َٛالٟ

املعٗس ايعايٞ يًسضاغات ٚايبشٛخ 

 َٛضٜتاْٝا إلغال١َٝا

  عبس ايكازض ذلُس ايساٙز. 

 َٛضٜتاْٝا ايعكط١ٜ ْٛانؿٛط داَع١

  عبس اهلل ططابعٕٚز. 

 إغطٓبٍٛ داَع١

  عبٛ عبس ايكُسز. 

 َهٓاؽ إمساعٌٝ َٛالٟ داَع١

 ز. عالم عبس ايكازض 

 يتٝػُػًٝت اجلاَعٞ املطنع

 عُاض أٚنٌٝ ز أ.

 ، عُإداَع١ ايػًطإ قابٛؽ

 ز عٝػ٢ َعٝع٠ داَع١ اجلًف١أ.

 ز. َباضى قطقب 

 تآَػػتداَع١ 

  ذلُس ضاضٞ فدطٟ قربٟز. 

 املفتٛح غع٠ يًتعًِٝ األ١َ داَع١

  ذلُس طًعت عبس اجملٝس ٜسى .ز

 يعسٍا ٚظاض٠

 1أمحس داَع١ اجلعا٥ط  ز َعبٛطأ.

 ز. َٛغ٢ ْٛض٠ داَع١ تبػ١

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


 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 2021 جوان –(30)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 1املٓعِ داَع١ اجلعا٥ط  عبس ز. ْعُٝٞ

  ٖؿاّ عبس ايػٝس ايكايفز. 

 َكط  سًٛإ داَع١

 غٛضٜا  ُٖاّ ايكٛقٞز. 

  ٜٛغف ْاقطز. 

 َايٝعٜا ايعامل١ٝ اإلغال١َٝ اجلاَع١

 ز ٜٛب أَاٍ داَع١ غهٝهس٠

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 

Pr. Vus Viktor National 
Academy of Educational 
Science of Ukraine 

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 
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 ئرزاــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

العلمية( )الهيئة
 وَ خارج الوطَ

اجلاَع١ اإلغال١َٝ أ.ز أبس ذلُس األَني 

 آَطٜها -مبٓٝػٛتا 

اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ أ.ز أمحس أبٛ ؾٓب 

 احله١َٝٛ

 داَع١ ٟٚاض ايسجلٛايكبس عب سأمح زأ.

 ايعطب١َٝكطمجٗٛض١ٜأغٝٛط

داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ،  آزّ ذلُس أبٛ بهطأ.ز 

ْٝذريٜا

 قططز ايكازض ايكشطاْٞ عبس أ.ز 

، داَع١ ابٔ ظٖطايككاب سػٔ أ.ز 

 أنازٜط، املػطب

داَع١ ذلُس اخلاَؼ  أ.ز مج١ًٝ أٚسٝس٠

 املػطب

 زٜاضا غٝاى داَع١ نٛت زٜفٛاضأ.ز 

عًٞ عجُإ َٓصٚ داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ، أ.ز 

 ْٝذريٜا

آٍ ايبٝت أ.ز فطسإ املػاعٝس داَع١ 

 université de)أ.ز فٝكٌ َطسٞ 

québec a montreal UQAM) 

، داَع١ اجلعٜط٠أ.ز قاغِ سػني سػني 

 ايػٛزإ

  داَع١ تهطٜت َج٢ٓ فا٥ل ايعبٝسٟ زأ.

أ.ز ذلُس ضفٝل نٛضنٛظٚؽ، داَع١ 

 املس١ٜٓ، تطنٝا.

 بػساز  ١داَعَٝػٕٛ عًٞ ايبٓسضدٞ أ.ز 

 املًو فٝكٌ داَع١  ٝ٘ ايػُاليٞضخيأ.ز 

فاض ظداَع١  أمحس ذلُس أمحس ايعٜٔ ز

 غًط١ٓ عُإ

، داَع١ ايًٓٝنيٕ دلسٟ عع ايسٜٔ ز إسػا

 ايػٛزإ

َعٗس ايعبٛض ايعايٞ  ْؿأت زٚاضزإ ز

، يإلزاض٠ ٚاحلاغبات ْٚعِ املعًَٛات

 .َكط

َعٗس االزاض٠ ايعا١َ ز اجلٌُ ساظّ سػٔ 

  ايػعٛز١ٜ بايطٜاض

ٚظاض٠  سػني سػني ظٜسإز اخلًف 

 ايرتب١ٝ ايعطاق١ٝ 

 ١ٝ اجلاَع١ االملا١ْٝ االضزْز ايطقاز عبس اهلل 

أٚضٚبا  داَع١  اهلل ايؿٝعاْٞ عبسز 

 غال١َٝ يف ٖٛيٓسااإل

 ز ايعصاض أْٝؼ داَع١ غفاقؼ /  تْٛؼ

 ايعطبٞ َكطف٢ داَع١ املطقب / يٝبٝاز 

 داَع١ ظفاض املٓاقري ذلُسز 

داَع١ ايعًّٛ  محس محٛضٟأز أمئ عطاهلل 

 ايتطبٝك١ٝ ممًه١ ايبشطٜٔ

 ز أمئ ذلُس ظٜٔ عجُإ داَع١ ايؿاضق١

 ، أنازٜط داَع١ ابٔ ظٖطٛاز ايطباع ز د

 َكطدٝٗإ عبس ايػالّ عباؽ ز 

 اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ دٝٗإ فكٝ٘ز 

 سكٞ محسٟ خًف دػاّ ايععاٟٚز 

 ايعطام

 داَع١ ظفاض خريٟ َطتض٢ عبس اهللز 

 غًط١ٓ عُإ

 فًػطنيؾطٜف أمحس بعًٛؾ١ ز 

، داَع١ عبس احلُٝس دلٝس إمساعٌٝ ز

        إغطٓبٍٛ، تطنٝا           

داَع١ قباح ز عبس ايكازض ايؿاؾٞ 

 ، تطنٝاايسٜٔ ظعِٝ اغطُبٍٛ

داَع١  عبس ايكازض ذلُس ايساٙ ز

 ْٛانؿٛط ايعكط١ٜ َٛضٜتاْٝا

داَع١ إغطٓبٍٛ،  عبس اهلل ططابعٕٚز 

 تطنٝا
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داَع١ َٛالٟ امساعٌٝ  عبٛ عبس ايكُس ز

 املػطب–َهٓاؽ 

 ز عُاز فٛظٟ ًَٛخ١ٝ ز اإلغهٓسض١ٜ 

 داَع١ ايػًطإ قابٛؽ  ز عُاض أٚنٌٝ

 ز عُط باَبا داَع١ ايػاسٌ مبايٞ

 ز عُط َكبح داَع١ ايؿاضق١

  ز فدطٟ قربٟ ضاضٞ داَع١ غع٠

 فؤاز أمحس عطا٤ اهلل داَع١ اجلٛف ز 

  داَع١ ظفاض ذلُس املسْٞ قاحل ايؿطٜفز 

 ذلُس مجاٍ ظعني داَع١ األْباض ز 

 داَع١ ذلُس عع ايسٜٔ َكطف٢ محسإز 

 فًػطني

 داَع١ ايؿاضق١ از بٔ قػريَط ز

داَع١ ايعًّٛ  غٝسعاٍ ايكاغَِٛالٟ  ز

 اإلغال١َٝ َٛضٜتاْٝا

داَع١  ْاقط عبس ايطسِٝ منط ايعًٞز 

 ضٚغٝا احله١َٝٛ االدتُاع١ٝ

داَع١  ٖؿاّ عبس ايػٝس ايكايف ز

 ايعطب١َٝكطمجٗٛض١ٜسًٛإ َكط 

 ز ُٖاّ ايكٛقٞ غٛضٜا

 ٚا٥ٌ ذلُس دربٌٜ داَع١ عُط املدتاض  ز

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 
Pr. PÉREZ BELTRÁN CARMELO 
Université de Granada 
Espagne 
Pr. Philippe Marie Delebecque 

Université de Paris-I 

Pr. Ragulin Andrey Viktorovich 

Pr. Vus Viktor National 
Academy of Educational 
Science of Ukraine 
Russia 

Dr. AYDIN TEMİZER 
MARMARA University 

 وَ داخن الوطَ

  داَع١ اجلعا٥طأ.ز أمح١ٝ غًُٝإ 

 أ.ز ايؿٝٗاْٞ محٛ داَع١ غطزا١ٜ

داَع١ اجلعا٥ط أ.ز أٚضمحٕٛ ذلُس ايطاٖط

 داَع١ أزضاض ز باخٜٛا إزضٜؼأ.

 أ.ز بًشُٝط إبطاِٖٝ املطنع اجلاَعٞ تٝباظ٠

 أ.ز بٔ عبس ايفتاح زمحإ داَع١ أزضاض

 تآَػػتداَع١  ز بٔ قسٚض أؾٛام.أ

 داَع١ بػهط٠أ.ز بٔ َؿطٟ عبس احلًِٝ 

  داَع١ غطزا١ٜبٛعبسيٞ أسالّ أ.ز 

  داَع١ أزضاض ز بٛعع٠ عبس ايكازضأ.

 بٛقط٠ ظٚاٟٚ داَع١ ايهٜٛتأ.ز 

 أ.ز بَٛسٜٔ ذلُس داَع١ أزضاض

 تآَػػتداَع١ ز مجاٍ قتاٍ أ.

  أ.ز ساضٚف ْٛض ايسٜٔ داَع١ اجلعا٥ط

 ز سػاْٞ عًٞ داَع١ تٝاضتأ.

 داَع١ بػهط٠أ.ز سػ١ٓٝ ؾطٕٚ 

 أ.ز ضمحاْٞ إبطاِٖٝ داَع١ ايٛازٟ

 أ.ز ضفٝؼ أمحس داَع١ غطزا١ٜ

 تآَػػتداَع١ ز ظٖري٠ نٝػٞ أ.

ا١ٜظأ.ز ظٚامي١ٝ ضؾٝس داَع١ داَع١ 

 تٝعٟ ٚظٚز أ.ز غٞ ٜٛغف ظا١ٖٝ سٛض١ٜ 

أ.ز عُاض بٛضٝاف داَع١ تبػ١

 ١ ٚضق١ً ز عطاب١ احلاز داَعأ.

  داَع١ اجلعا٥طأ.ز عًٞ فٝاليٞ 

  داَع١ اجلعا٥طأ.ز قسٟ عبس اجملٝس 

  ؿًفايداَع١  ْكري٠ قٛضٜـأ.ز 

 تآَػػتداَع١  ز َطغًٞ عبس احللأ.

 داَع١ غطزا١ٜ َكطف٢ ٜٚٓنتأ.ز 

 أ.ز َالٟٚ إبطاِٖٝ داَع١ أّ ايبٛاقٞ

 تآَػػتداَع١ أ.ز َٓكٛضٟ املربٚى 

 طزا١ٜأ.ز ١َْٛ عُط داَع١ غ

 أ.ز حيٝاٟٚ َفٝس٠ داَع١ بػهط٠
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 ز ايربز ذلُس داَع١ غطزا١ٜ

 داَع١ بػهط٠ ٚغ١ًٝ ز ايػبيت

 ز ايػعٝس بٛؾٍٛ داَع١ ايٛازٟ

 تآَػػتداَع١ ز ايععاٟٚ أمحس 

 داَع١ ايٛازٟز ايعُٛزٟ ذلُس ايطاٖط 

 ز ايعٝس ايطاعٞ داَع١ غطزا١ٜ

 بٔ ٜٛغف داَع١ املس١ٜ ايكٝٓعٞز 

 ؿًفايداَع١ ١َٓ آ اذلُسٟ بٛظ١ٜٓز 

 َػتػامن داَع١  ١َٓٝ يططٚفز أ

 ز أٚؾٔ سٓإ داَع١ خٓؿ١ً

 داَع١ ظا١ٜ أٚنٌٝ ذلُس أَنيز 

 مخٝؼ ًَٝا١ْز آٜت عبس املايو ْاز١ٜ ز 

 ز آٜت عٛز١ٜ ذلُس اخلري داَع١ غطزا١ٜ

 ز أٜٛب زٖكاْٞ داَع١ تٝػُٝػًٝت

 ز باباعُٞ ساز أمحس داَع١ غطزا١ٜ

 َع١ غطزا١ٜز باباٚامساعٌٝ ٜٛغف دا

 ز باباٚامساعٌٝ ظٖري داَع١ غطزا١ٜ

 تآَػػتداَع١ ز بطازٟ أمحس 

 ٓسٚف املطنع اجلاَعٞ يتز بطٜو اهلل سبٝب 

 ز بالٍ بٛمجع١ داَع١ أزضاض

 ز بًعًٝا٤ ذلُس داَع١ تًُػإ

 ز بًٛاضح ايطٝب داَع١ املػ١ًٝ

  داَع١ غطزا١ٜ بٛمحٝس٠ عبس ايهطِٜز 

 داَع١ ايطاضف  بًٝسٟ زالٍز 

داَع١ أزضاضز بٔ ايسٜٔ اذلُس 

 ز بٔ بٛعبس اهلل ْٛض٠ داَع١ بات١ٓ

 ز بٔ دسٜس فتشٞ املطنع اجلاَعٞ غًٝعإ

 داَع١ غطزا١ٜ بٔ ضَضإ عبس ايهطِٜز 

 ز بٔ غسٜط٠ عُط داَع١ غطٝف

 داَع١ َعػهطز بٔ عاتل سٓإ 

 ز بٔ عُاض٠ ذلُس داَع١ تٝاضت

 داَع١ خٓؿ١ً ْكافإبٔ عُطإ  ز

 اعٌٝ داَع١ ٚضق١ًز بٔ قا١ْ إمس

 ز بٔ قَٛاض خلضط داَع١ غطزا١ٜ

 أمحس داَع١ األغٛاط بٔ َٜٛع٠ز 

 ٛبهط َكطف٢ داَع١ ايبٜٛط٠ز ب

  داَع١ ايبًٝس٠ز بٛخضط٠ إبطاِٖٝ 

 ز بٛظنطٟ غًُٝإ داَع١ غطزا١ٜ

 بٛفٓـ ٚغ١ًٝ داَع١ ١ًَٝز 

 داَع١ خٓؿ١ًز بٛنُاف ذلُس 

 داَع١ خٓؿ١ًابتػاّ  بٛيكٛاؽز 

 عٜس داَع١ أّ ايبٛاقٞتكطاضت ٜز 

 اجلاَعٞ يتآَػػتز تًٞ غٝف ّ 

 تٛفٝل عطا٤اهلل داَع١ خٓؿ١ًز 

 داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز تَٛٞ ٖذري٠ 

  داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز دباض مج١ًٝ 

  ز دعفط عبس ايكازض داَع١ غطزا١ٜ

 ز دًٛز قاحل داَع١ ايبًٝس٠ 

 ز مجاٍ دعٌٝ داَع١ بات١ٓ

 مجاٍ عٝاؾٞ داَع١ املس١ٜ ز

 داَع١ ايٛازٟ ازٟ إيٝاؽ ز دٛ

 تآَػػتز  دٝاليٞ ايطٝب بٔز دٝاليٞ 

 ز غطزا١ٜ ساز إبطاِٖٝ عبس ايطمحٔز 

 داَع١ بطز بٛعطٜطٜرسادٞ فط١ُٝ ز 

 ز ساضٚف ضفٝك١ داَع١ اجلعا٥ط

 ز سباؽ عبس ايكازض داَع١ غطزا١ٜ

سذاب عٝػٞ داَع١ املػ١ًٝز 

 ز سػٝب١ ضمحاْٞ داَع١ ايبٜٛط٠ 

 املطنع اجلاَعٞ تٓسٚفذلُس  محٛزٟ ز

 ز محٛزٜٔ بهري داَع١ غطزا١ٜ

 داَع١ غطزا١ٜ سٓطاٟٚ بٛمجع١ز 

 ز سٛب١ عبس ايكازض داَع١ ايٛازٟ

 ز خايسٟ املٗسٟ داَع١ ايؿًف

 داَع١ ٚضق١ًز خًٜٛسات قاحل 

  داَع١ غٛم أٖطاؽ زغُإ ظٚبريز 

 تآَػػتداَع١ ز زٚاؽ مي١ٓٝ 

 ز ضابح ْٗا٥ًٞ داَع١ غطزا١ٜ

 ضط داَع١ األغٛاطز ضاعٞ خل

 داَع١ أزضاضز ضمحْٛٞ ذلُس 
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 ز ضق١ٝ ؾطٕٚ داَع١ بػهط٠

 ؿًفايداَع١  فريٚظ ظضٚخٞز 

 داَع١ غًٝعإز ظضٚقٞ خسجي١ 

 ز ظٚاْيت بًشػٔ داَع١ تٝعٟ ٚظٚ

 ؿًفايداَع١ ز ظٜٛف غعٝس 

 ز غاٚؽ ايؿٝذ داَع١ أزضاض

 غاٜح فط١ُٝ داَع١ غًٝعإز 

 تآَػػتداَع١ ز غاحيٞ ٜٛغف 

  داَع١ املػ١ًٝ عٛزٟ عبس ايكُسز غ

 ز غًطاْٞ آ١َٓ داَع١ ايٛازٟ

 تآَػػتداَع١ ز غًه١ أمسا٤ 

 داَع١ غطٝف  غٗاّ سطفٛفز 

 ز غًِٜٛ ذلُس داَع١ غطزا١ٜ

 داَع١ غطزا١ٜز ؾٛقٞ ْصٜط 

 ز قْٛٝا نٝالْٞ داَع١ بات١ٓ

 غطزا١ٜز طٜٛطٞ َكطف٢ داَع١ 

 أّ ايبٛاقٞز  عا٥ؿ١ عبس ايٓاقط ناًَٞز 

 داَع١ ايطاضفبس احلُٝس عا٥ؿ١ ز ع

 ز عبس ايطمحإ عبس ايكازض داَع١ أزضاض

 تآَػػتداَع١  ز عبس ايطسِٝ ٖٚٝب١

 ز عبس ايطظام غالّ داَع١ املس١ٜ

 ز عبس ايكازض ضساٍ داَع١ اجلعا٥ط 

 عبس ايهطِٜ ٖؿاّ داَع١ بات١ٓ ز

 تآَػػتداَع١ ز عبس املايو ضقاْٞ 

 املػ١ًٝ عبس اجملٝس قػري بريّ داَع١ ز

 داَع١ اجلعا٥طز عبس املٓعِ ْعُٝٞ 

 غطزا١ٜداَع١ ز عبس ايٓيب َكطف٢ 

 داَع١ غعٝس٠عجُاْٞ عبس ايطمحٔ ز 

 ز عجُاْٞ عًٞ املطنع اجلاَعٞ أفًٛ

 ز عطابـ ظ١ٜٓ املطنع اجلاَعٞ غًٝعإ

 عع ايسٜٔ عبس ايسا٥ِ داَع١ ايبٜٛط٠    ز 

 ععٚظ ذلُس داَع١ اجلًف١ز 

  يتٝػُػًٝتّ ز ز عالم عبس ايكازض 

 تآَػػتداَع١ ز عُط غسٟ 

 ز عُطإ عبس احلهِٝ داَع١ املػ١ًٝ

 ز عٓإ مجاٍ ايسٜٔ داَع١ املػ١ًٝ

 عٓرت٠ بٔ َطظٚم داَع١ املػ١ًٝز 

 ز عٝػاْٞ عاَط املطنع اجلاَعٞ بطٜه١

 ز عٝػ٢ َعٝع٠ داَع١ اجلًف١

 داَع١ األغٛاط غعايٞ ْكري٠ز 

 داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز غٝس٠ ف١ً 

 تٝش١ بٛسطٚز داَع١ غطٝفز ف

 ز فداض محٛ داَع١ غطزا١ٜ

 ز فطٚسات ايػعٝس داَع١ غطزا١ٜ

  داَع١ تبػ١ ز فض١ًٝ بٛطٛض٠

 تآَػػتداَع١ ز قطقب َباضى 

 ز قطٜس َكطف٢ داَع١ املػ١ًٝ

  داَع١ بات١ٓ ز نبٛط عبس ايطظام 

ز نطٚف ْٛض ايسٜٔ ّ ز تٝػُػًٝت

 داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز نطمي١ خٓٛغٞ 

 داَع١ قػٓط١ٓٝ  مي١ ذلطٚمنطز 

 اجلاَعٞ عني متٛؾٓتّ نٛزٜس غفٝإ  ز

 اجلاَعٞ يتٝػُػًٝتز جلًط إبطاِٖٝ ّ 

 عبس اجلل داَع١ تبػ١ خلصاضٟز 

 ز يػالّ ععٚظ داَع١ غطزا١ٜ

 ز يٛناٍ َطِٜ داَع١ بَٛطزاؽ

ز َربٚى ناٖٞ داَع١ ٚضق١ً

 ز ذلبٛب َطاز داَع١ بػهط٠

 ز ذلسٜس محٝس داَع١ اجلًف١

  داَع١ ايبًٝس٠ذلٞ ايسٜٔ اغطٓبٛيٞ ز 

 ز َػعٛزٟ ٖؿاّ داَع١ املػ١ًٝ

 تآَػػتَعُط ططاٜـ داَع١ ز 

 ز َعٝٛف ٖس٣ داَع١ غٛم أٖطاؽ

 ًٝعإاملطنع اجلاَعٞ غ َػتات قابط١ٜٓز 

 تآَػػتز َػعٟ ؾاع١ ٖؿاّ داَع١ 

 تآَػػتداَع١ ز َٛضاز سطاب 

 املطنع اجلاَعٞ غًٝعإَفٝس٠  ازٟز ْ

 َٛغ٢ داَع١ تبػ١ز ْٛض٠ 
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 ئرزاــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 ز ٖٝفا٤ ضؾٝس٠ تهاضٟ داَع١ ايبًٝس٠

 داَع١ أزضاضز ٜا١َ إبطاِٖٝ 

 ز ٜٛب أَاٍ داَع١ غهٝهس٠.

 داَع١ اجلًف١ز ٜٛغف ظضٚم



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (12) 2021جوان  –(30)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: ع س الحقوقكلية 

 
 43 اغتٗالي١ٝ ض٥ٝؼ ايتشطٜط

 تفعٌٝ زٚض ايكاضٞ األغطٟ يف محا١ٜ األغط٠ بني ايكالسٝات ٚاملعٛقات 

 سائر(، )اجلجاوعة شيدي بمعباسٌسار نرمية 
44 

َُِِٓح ايعا١ًٝ٥ املدكك١ يًُشضٕٛ   األسهاّ ايكا١ْْٝٛ يً

  جاوعة املدية )اجلسائر( مجاه عياشي
10 

 ايتهطٜؼ ايسٚيٞ هل١ُٓٝ اتفاق١ٝ غٝساٚ ع٢ً ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ

  )اجلسائر( 04جاوعة وِراُ  عبد احلل جبار
30 

 زضاغ١ َكاض١ْ ايتأقٌٝ ايكاْْٛٞ يًسٚض ايتهًُٝٞ يًكضا٤ يف عكس ايتأَني

 عاده عبداحلىيد الفحاه اجلاوعة اإلشالوية باملديٍة املٍورة 
60 

 اإلدباض ايكاْْٛٞ يف ايعكس

 جاوعة لوٌيصي عمي، اجلسائر  وعداوي دمية
411 

 ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ملػؤٚي١ٝ ايطبٝب املس١ْٝ

  جاوعة تيبازة )اجلسائر( خمموف ِصاً
433 

 ن١ املتِٗ زضاغ١ فك١ٝٗ إدطا١ٝ٥إؾهاالت تٓفٝص ايعكٛبات املاي١ٝ َٔ تط

  اجلسائر -4جاوعة اجلسائر  عبد الكادر رحاه
456 

 عكٛب١ ايػطا١َ ايٓػب١ٝ ٚدطا٥ِ ايفػاز يف ايكإْٛ اجلعا٥طٟ

 جاوعة شعيدة )اجلسائر( عجىاٌي عبد الرمحَ

  جاوعة شعيدة )اجلسائر( بوبرقيل عبد الرحيي 

244 

 40/ 40ض٤ٛ ايكإْٛ  ؾطٚط ايتفتٝـ االفرتاضٞ نإدطا٤ اغتساليٞ يف

املتضُٔ ايكٛاعس اخلاق١ يًٛقا١ٜ َٔ اجلطا٥ِ املتك١ً بتهٓٛيٛدٝات 

 (زضاغ١ َكاض١ْ) ٚاإلعالّ ٚاالتكاٍ َٚهافشتٗا

  املرنس اجلاوعي غميساُ، )اجلسائر( ورٌيس فاطىة

204 

 ايطفٌ ٚاجلطمي١ املعًَٛات١ٝ: دطمي١ االغتػالٍ اجلٓػٞ يألطفاٍ عرب االْرتْت

 جاوعة تاوٍػصت، )اجلسائر( فريد بوتعين

 ، )اجلسائر(4جاوعة باتٍة شاوية شيٍار

  ، )اجلسائر(4جاوعة باتٍة آية بوحلباه

222 

 املٓعٛضات ايػٛغٝٛيٛد١ٝ يف حتًٌٝ إدطاّ املطأ٠ يف اجملتُع

 جاوعة عىار ثميحي األغواط، )اجلسائر( زيساح شعيدة

 جاوعة لوٌيصي عمي البميدة، )اجلسائر( بَ عاشور السِرة

  جاوعة لوٌيصي عمي البميدة، )اجلسائر( بوخدوٌي صبيخة

246 
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 ئرزاــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

عٔ خكٛق١ٝ ايتكسٜل ايط٥اغٞ ع٢ً املعاٖسات ايسٚي١ٝ يف ايتذطب١ 

 ايسغتٛض١ٜ: قطا٠٤ يف األغباب، املعاٜري ٚايٓتا٥ر

  )اجلسائر(، جاوعة جباية حمىد أوني أونين

005 

 ؿطع ايُٝين َٓ٘ايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ يف َٓاظعات ايعكٛز اإلزاض١ٜ َٚٛقف امل

 (اليىَ)جاوعة تعس،  ِىداُ طاِر حمىد عمي
026 

ايطغِ ع٢ً ايعكاضات ) أثط ايضطا٥ب ايعكاض١ٜ ع٢ً َاي١ٝ اجلُاعات اإلق١ًُٝٝ

  (املب١ٝٓ منٛشدا

  عمي لوٌيصي )اجلسائر( 02جاوعة البميدة  إبراِيي بوخضرة

023 

 _زضاغ١ َكاض١ْ_ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ يف ايتؿطٜع املػطبٞ 

 جاوعة تاوٍػصت )اجلسائر( د براديمحأ
033 

 اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ: األ١ُٖٝ ٚاملتطًبات

  )اجلسائر(، جاوعة شعيدة تبوُ عبد الهريي
056 

 محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاألَٔ ايسٚيٞ

  )اجلسائر( ،جاوعة غرداية رابح ٌّائمي
105 

 االغرتاتٝذ١ٝ األ١َٝٓ اجلعا٥ط١ٜ يف دلاٍ ايتٗسٜسات اإلق١ًُٝٝ

  جاوعة الطارف، )اجلسائر( دعائصة عبد احلىي
100 

َطنع١ٜ ايكني يف دلاهلا احلٟٝٛ األٍٚ، دٓٛب ؾطم آغٝا ٚايبشح عٔ تٛطني 

 ايٓفٛش   

  )اجلسائر(، 0جاوعة اجلسائر  شريفة نالع

114 

 حتسٜات ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ يف َهافش١ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ بعس دا٥ش١ نٛضْٚا

  )اجلسائر(، 2جاوعة البميدة  بمكاشي حمىد
150 

زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً  حتًٌٝ َػت٣ٛ اإلبساع اإلزاضٟ يس٣ املٛظفني اإلزاضٜني

 ضؤغا٤ املكاحل ظاَع١ غطزا١ٜ

  )اجلسائر(، جاوعة غرداية بكادير عبد الرمحاُ

202 

 ُٖٝت٘ يف ايبشح ايعًُٞ يف َٝسإ ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ أاملٓٗر ايتاضخيٞ ٚ 

 جاوعة البويرة، )اجلسائر( لوٌي ٌصرية

 املرنس اجلاوعي آفمو، )اجلسائر( ي عميعجىاٌ

220 



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (14) 2021 جوان –(30)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

                     (االقتصاديةات ـــــــــــــ) قصي الدراش             

 –ساي١ اجلعا٥ط –َكاضبات تكشٝح االختالٍ يف َٝعإ املسفٛعات 

 (اجلسائرجاوعة تاوٍػصت )ْ لهصاشي ورمي، وقرقب وبارك
204 

 االغتكطاض االقتكازٟ باجلعا٥ط أثط ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ع٢ً َؤؾطات

 0410-0444زضاغ١ حت١ًًٝٝ يًفرت٠ 

  (اجلسائر) جاوعة متٍراشت حطاب وورادو هلصىي عبد الهاون،

230 

 خاضز االغتجُاض تطق١ٝ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يسعِ ٚت١ُٝٓ املكاٚالت١ٝ يف زٚض

 اجلعا٥ط يف احملطٚقات قطاع

 )اجلسائر( ،2 قصٍطيٍة جاوعة وعيسي فارس

 )اجلسائر( أً البواقي، جاوعة بوداح ميناجل عبد

252 

 ايجاْٞ: زضاغ١ Tafflerمنٛشز  باالعتُاز ع٢ً ايتٓبؤ بايتعجط املايٞ

-2019تطبٝك١ٝ ع٢ً املؤغػات املسضد١ يف بٛضق١ اجلعا٥ط يًفرت٠ )

2015) 

 جاوعة تاوٍػصت )اجلسائر( أوني شابل، يوشف شائخي

344 

 م ايعٌُ يف اجلعا٥طايفهط املكاٚالتٞ نأزا٠ يضبط تٛاظْات غٛ

  (اجلسائر) جاوعة تمىصاُ حمىد لعربي ، وبَ عىر عواج
300 

أثط اغتعُاٍ تطبٝل اْػتػطاّ يف تععٜع ٚال٤ ايعبٕٛ )ساي١ َٓتذات 

 إٜطٜؼ(

 )اجلسائر(، جاوعة تيصىصيمت راحبي بوعبداهلل، وفارلو حمىد األوني

321 

نت حلادات ايعُال٤ ع٢ً َ Cateringتًب١ٝ ٚدبات فطع ايتُٜٛٔ 

زضاغ١ َٝسا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ َػافطٜٔ اخلطٛط اجل١ٜٛ -ايطا٥ط٠"

   اجلعا٥ط ايعاق١ُ " -"خط متٓطاغت -اجلعا٥ط١ٜ

 )اجلسائر(، 2لهىييت الياوٍة جاوعة قصٍطيٍةوورابط  شيٍوُ حمىد،

340 



(15) 

 ئرزاــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

                     ( بالمػة األجٍبيةات ـــــــــــــ) قصي الدراش             

CONTRIBUTION OF STRATEGIC RENEWAL TO 

STRENGTHENING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

PRACTICES 

Amel YOUB University of SKIKDA (Algeria)  

04 

Modeling the volatility of Banks index returns for the Saudi 

stock exchange using EGARCH model 

MANSOURI hadj moussa, GUENNOUN Abdelhak  

University of Tamanghesset (Algeria)  

13 

The Challenges  Of Teaching English For Economics 

Siham Sartorio, Fatiha Hamitouche 

University of Algiers 2, (Algeria) 
27 

 

 

  



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 2021 جوان –(30)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

          

 ( حمدا وصالة وسالما) 

أفطٌٜ  00ؤضر يف: ٚامل 000محٌ إيٝٓا ايكطاض ايٛظاضٟ املػذٌ حتت ضقِ: 

ٚاملتضُٔ حتسٜس قا١ُ٥ اجملالت ايع١ًُٝ ايٛط١ٝٓ َٔ ايكٓف )ز( بؿط٣  0401

ايكازض٠ عٔ  جممة االجتّاد لمدراشات الكاٌوٌية واالقتصاديةتكٓٝف 

ن١ًٝ احلكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ظاَع١ أَني ايعكاٍ احلاز َٛغ٢ أم أمخٛى 

ٝعات َٚؤٖالت، ٚإٕ نإ شيو ا حتًُ٘ َٔ ممملبتآَػػت، بعسَا اغتشكت شيو 

ّٕ قبٌ ٖصا ايتاضٜذ، إاّلَػتشكا  بعضا َٔ اإلدطا٤ات ايؿه١ًٝ سايت زٕٚ  أ

 ،شيو، ٚيٛ أّْٗا قٓفت َٔ قبٌ يهاْت ٚفل ٖصا ايتاضٜذ يف تكٓٝفات أع٢ً

 يف رلتًف ايكٛاعس ايعامل١ٝ املؤ١ًٖ يصيو.بػبب 

ِٝ ٚايٓؿط قبٌ ْٚعطا يٛدٛز نجري َٔ املكاالت اييت ناْت تٓتعط ايتشه

قسٚض قطاض ايتكٓٝف، ٚبعس اقرتاب َٛعس قسٚض ايعسز ايجاْٞ َٔ ٖصا اجملًس 

عاز٠ ؾٗط دٛإ، فكس اضتأت ١٦ٖٝ حتطٜط اجمل١ً اغتكباٍ املكاالت يّٝٛ املربَر 

 ،يتشهِٝ ٚقتا َٚتػعااٚاسس فكط َٔ أدٌ ضبط ايع١ًُٝ ٚإعطا٤ َطس١ً 

عسّ تطانِ اجملالت، ايصٟ غٝٓذِ ست٢ ٜهٕٛ ٚفل األقٍٛ ايع١ًُٝ ايجابت١، ٚٚ

عٓ٘ تضٝٝع َكاحل ايباسجني، َٚع ٖصا ايتشسٜس اغتكبًت اجمل١ً أنجط َٔ َا١٥ 

فكط، ٚقس متت َعاجلتٗا مجٝعا َٔ سٝح ايؿهٌ، ايٛاسس َكاٍ يف ٖصا ايّٝٛ 

َباؾط٠ يف ع١ًُٝ إغٓاز بعسٖا ع٢ً أقشابٗا ضفضا أٚ قبٛال، ٚؾطعٓا  ٚايطّز

ع٢ً أقشاب مجٝع املكاالت اييت ٚقًت  ايطّز ني، ٚقس مّتاملكاالت إىل املطادع

ْؿط مجٝع املكاالت املكبٛي١ يًٓؿط ٚاييت  تكاضٜطٖا إجيابا أٚ ضفضا أٚ حتفعا، ٚمّت

قاّ أقشابٗا بإنُاٍ مجٝع إدطا٤ات ايٓؿط َٔ إزخاٍ جلُٝع املطادع يف املٓك١ 

 َٚٛافاتٓا بايتعٗسات املطًٛب١.

ٗا غٛف جتعٌ َٜٛا آخط نطِٜ عًِ ايباسجني أّْ ٚإٕ إزاض٠ اجمل١ً تطفع إىل

الغتكباٍ املكاالت قبٌ عسز ؾٗط داْفٞ، ٚغٝتِ إعالٕ شيو عرب رلتًف ايسعا٥ِ 

  .اإلعال١َٝ

 ز.ؾٛقٞ ْصٜط                                                                              

 ض٥ٝؼ ايتشطٜط                                                               

 

 استهــــــاللية




