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مفًزصة  صداصية ،متدععة ،ُمرّلمة ،أكادميية ،علميةدولية دللة 

 اجلشائز-تامهػضتجبامعة احلكوق والعلوم الضياصية كلية تعدر عو ومعهفة، 

 مبدتلف اللػات الكانونية واالقتعاديةالبروث يف الدراصات هصز تعهى ب

 (1) 2021نوفمبر  –(31)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: كلية الحقوق ع س

 

 
 

 م2024نوفمرب -يـ4443ربيع األنوار 

 ـــــــالتـــــــــالمــــــراس

 إلى:التحرير رئيس السيد توجه جميع المراسالت باسم 

 الجزائـر - تمنراست –سرسوف  10034ص.ب 

  :revue.indr@gmail.comE-mail            كتروني للمجلة:           لالبريد اال

E-mail: ijtihad@cu-tamanrasset.dz 

 /Cite web: https://alijtihed.univ-tam.dz           الموقع الرسمي للمجلة:

  /Cite web https://univ-tam.dz              تامنغست:جامعة الموقع الرسمي ل

  (ASJP)عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية إلرسال المقاالت

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222 

 صفحات المجلة عبر مختلق مواقع التواصل االجتماعي:

https://twitter.com/revue_indr 

https://www.facebook.com/alijtihed 

https://dz.linkedin.com/in/alijtihed 
 ISSN 2335-1039: املعياري للمحلة الرتقيم الدولي

 E-ISSN 2437-0754 الرتقيم الدولي املعياري االللرتوني للمحلة:

  2012-5172: الكانونيرقم اإليداع 

DOI Prefix: 10.36540                                            معزف اللائو الزقمي للمحلة 

  

  العقال أمينجامعة  منشورات
 ائر/ الجز ستغمناتل أخموك أق موسى الحاج

 حقوق الملكية محفوظة

 الثالث/  العدد العاشر اجمللد 
 34 التضلضلي الزقم 

mailto:revue.indr@gmail.com
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222
https://twitter.com/revue_indr
https://twitter.com/revue_indr
https://www.facebook.com/alijtihed
https://www.facebook.com/alijtihed
https://dz.linkedin.com/in/alijtihed
https://dz.linkedin.com/in/alijtihed


 

  (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 



(3) 

        
ومفًزصة،  صداصية ،متدععة ،ُمرّلمة ،أكادميية ،يةعلمدولية دللة 

 اجلشائز -تامهػضتامعة احلكوق والعلوم الضياصية جبكلية تعدر عو ومعهفة، 

 الكانونية واالقتعاديةيف الدراصات هصز البروث تعهى ب

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 

 ( المجلة في النشر قواعد )
بػسض إتاس١ ايفسؾ١ يإلفاد٠ َٔ أعاخ األضاتر٠ ٚايباسجني َٔ داخٌ ايٛطٔ ٚخازد٘، فإٕ 

إداز٠ اجمل١ً تسسب بٓػس ايدزاضات ٚايبشٛخ املتدؿؿ١ يف دلايٞ ايكإْٛ ٚايعًّٛ االقتؿاد١ٜ 

 االزلًٝص١ٜ، ٚفل ايكٛاعد اآلت١ٝ: بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ ايفسْط١ٝ أٚ

 الصزوط الصللية: 

 ذنس بٝاْات ايباسح: ، َٔ دٕٚ تػٝري فٝ٘، َع ٜهتب ايبشح ع٢ً دٗاش احلاضٛب ٚفل ايُٓٛذز املعد

)بؿٝػ١ ٜكدّ املكاٍ يف ْطد١ إيهرت١ْٝٚ ٚ، اضِ ٚيكب املؤيف، ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ

word )٘عػس٠ ؾفشات ، ٚال ٜكٌ عٔ (25) طا ٚعػسٜٔ ؾفش١مخ ال ٜتذاٚش عدد ؾفشات

دٕٚ تسقِٝ َٔ ، َٔ نٌ د١ٗ  (2)(، ٚفل ُبعد32-01( ع٢ً افرتاض َكاع ايؿفش١ )01)

)ٜهٕٛ زقِ اهلاَؼ َستفعا عٔ  بطسٜك١ آي١ٝيف آخس ايبشح ٚاهلاَؼ ٚقع أزقاّ ، ٚيًؿفشات

ايهتاب١ يف احلاغ١ٝ ٜٚهٕٛ ضطس ايهتاب١ يف املنت( ٚاهلاَؼ )ٜهٕٛ زقِ اهلاَؼ َٛاشٜا يططس 

 ببًٝٛغساف١ٝ. إعطا٤ َعًَٛاٍتضِ(((، ٚ 1.0تٓطٝك٘ َعًكا بـ:)

  جيب إزفام املكاٍ مبًدـ َسفكا بهًُات َفتاس١ٝ ٜهٕٛ بًػ١ املكاٍ ٚآخس بايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ إٕ مل

إٔ ٜهٕٛ عٓٛإ ايبشح ٚاملًدـ ٚايهًُات ، ٚتهٔ يػ١ املكاٍ ال ٜتذاٚش ايؿفش١ ايٛاسد٠

، اس١ٝ َهتٛبا بًػتني إسداُٖا يػ١ املكاٍ ٚاألخس٣ بايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ إٕ مل تهٔ يػ١ املكاٍاملفت

أٚ يف َهاْٗا يف املكاٍ ٜٚهٕٛ عٓٛإ اجلدٍٚ أٚ األغهاٍ ٚاجلداٍٚ تٛقع يف آخس ايؿفش١ ٚتهٕٛ 

 ايػهٌ يف األع٢ً ٚاملؿدز يف األضفٌ.

 الصزوط املوضوعية: 

  ّاملكاٍ كدّ ٜإٔ جمل١ً َطؤٚي١ٝ اإلخالٍ بٗا، ٚ، ٚال تتشٌُ ا١ُٝقٛاعد األَا١ْ ايعًجيب اسرتا

بٛقٛح خًف١ٝ املكاٍ ؿف ٜإٔ ، َٚٔ األخطا٤، ٚخايٝا اإلَال١ٝ٥ ٚايٓش١ٜٛ بعٓا١ٜ ٚتدقٝل يًُٛاد

عٓٛإ املٛقٛع، ٚايػسض َٔ نتابت٘، مبا يف ذيو ايطسم املطتدد١َ، ٚاملٓاقػ١ اخلتا١َٝ ع٢ً 

االختؿازات  ٚإٔ تهٕٛ، شات ايتك١ٝٓ ٚاالختؿازات ايع١ًُٝٚتفطري املؿطً، أ١ُٖٝ ايعٌُ

إٔ ٜتطِ ايبشح بايعُل ٚاألؾاي١ ٚاإلضٗاّ ايعًُٞ، ٚفل ، َٚهتٛب١ ٚٚاقش١ يف أٍٚ ظٗٛز هلا

إٔ ٜهٕٛ ايبشح ا، ٚإٔ خيدّ ايبشح ايطٝاض١ ايعا١َ يًُذ١ً، ٚأٖدافٗ، ٚاملٓٗر ايعًُٞ ٚاملٛقٛع

خيكع املكاٍ يًتشهِٝ ٚدٛبًا، ٚ، د ُأزضٌ يًٓػس يف دل١ً أخس٣ٜهٕٛ ق الددٜدًا مل ُٜطبل ْػسٙ، ٚأ

ُٜٚدطس ؾاسب٘ بسأٟ اهل١٦ٝ ايع١ًُٝ، ٚال تسد ايبشٛخ اييت تعّرز ْػسٖا، ٚحيل إلداز٠ اجمل١ً تػٝري َا 

 .تساٙ َٓاضبا َٔ دٕٚ املطاع باملٛقٛع

 

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
ومفًزصة،  صداصية ،متدععة ،ُمرّلمة ،أكادميية ،علميةدولية دللة 

 اجلشائز -تامهػضتامعة احلكوق والعلوم الضياصية جبكلية تعدر عو ومعهفة، 

 الكانونية واالقتعاديةيف الدراصات هصز البروث تعهى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (4) 2021نوفمبر  –(31)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس

 أ.د غٛغ١ عبد ايػين

 تآَػطتداَع١ َدٜس                               

 

 )َدٜس٠ اجمل١ً( 

 داَع١ تآَػطت           أ.د شٖري٠ نٝطٞ               

 التحرير رئيــــس)

                          لها( االلكتروني الموقع على والمشرف 

 د.غـــٛقٞ ْرٜــــــس 

 داَع١ غسدا١ٜ

 )مراجعة(

 داَع١ تآَػطت د.ذلُٛدٟ عفاف 

 داَع١ تآَػطتٞ احلل َسضً عبدأ.د 

  

 



 زائرــالج – ستغمنات/ جامعة  جلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةم

 (5) 2021نوفمبر  –(31)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهكلية الحقوق ع س: 

 المساعدون( )المحررون

 أ.د بٓاؾس ٜٛضف داَع١ ٖٚسإ

 غسٕٚ داَع١ بطهس٠ أ.د سط١ٓٝ

 ايفتاح داَع١ أدزاز عبد بٔ أ.د دمحإ

  عبد احلل محٝؼ أ.د

 خًٝف١ بٔ محد داَع١

 1أ.د عًٞ فٝاليٞ داَع١ اجلصا٥س 

 أ.د رلفٞ أَني داَع١ َطتػامن 

 ايػازق١ عُس داَع١ أ.د َؿبح

 داَع١ املد١ٜ َٓؿٛز دلادٞأ.د 

 املًو داَع١ مساليٞ  د حيكٝ٘

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، فٝؿٌ

  ايدسٝات عُادد. 

 املتشد٠ ايعسب١ٝ االَازات داَع١

  ايؿبٛز ايدجلاٟٚ أمحد عبدد. 

 ، َؿسأضٝٛط داَع١

  سطٔ ايدٜابد. 

، ايطٝاض١ٝ ٚايعًّٛ احلكٛم ن١ًٝ

 تْٛظ

  اهلل ايسقاد عبدد. 

  ، األزدٕاألزد١ْٝ األملا١ْٝ اجلاَع١

 تآَػطتداَع١ ايدٜٔ تًٞ ضٝف د. 

  ايكشطاْٞ عبد ايكادز بٔ محٛدد أ.

 قطس داَع١

 ٜٛضف داَع١ املد١ٜ  بٔ د. ايكٝٓعٞ

 املطاعٝد فسسإد أ.

  األزدٕ ايبٝت آٍ داَع٘

  اهلل أمحد محٛزٟ مئ عطاد. أ

 ايبشسٜٔ ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ داَع١

 ايػازق١ د. أمئ ذلُد شٜٔ داَع١

 ايطٝب داَع١ املط١ًٝ د بًٛاقحأ.

 دٛاد ايسباع د. 

 أنادٜس املػسب شٖس ابٔ داَع١

 ن١ًٝ عبد ايطالّ عباعدٝٗإ  د.

 ايعًٝا َؿس االفسٜك١ٝ ايدزاضات

دزاٟٚ طازم داَع١ املٓطتري، ؾد. 

 تْٛظ

  د. ضٝدعاٍ ايكاضِ َٛالٟ

املعٗد ايعايٞ يًدزاضات ٚايبشٛخ 

 َٛزٜتاْٝا إلضال١َٝا

  يكادز ذلُد ايداٙعبد اد. 

 َٛزٜتاْٝا ايعؿس١ٜ ْٛانػٛط داَع١

  عبد اهلل طسابصٕٚد. 

 إضطٓبٍٛ داَع١

  عبٛ عبد ايؿُدد. 

 َهٓاع إمساعٌٝ َٛالٟ داَع١

 عالم عبد ايكادز  أ.د

 يتٝطُطًٝت اجلاَعٞ املسنص

 عُاز أٚنٌٝ د أ.

 ، عُإداَع١ ايطًطإ قابٛع

 د عٝط٢ َعٝص٠ داَع١ اجلًف١أ.

 ازى قسقب د. َب

 تآَػطتداَع١ 

  ذلُد زاقٞ فدسٟ ؾربٟد. 

 املفتٛح غص٠ يًتعًِٝ األ١َ داَع١

  ذلُد طًعت عبد اجملٝد ٜدى .د

 ايعدٍ ٚشاز٠

 1أمحد داَع١ اجلصا٥س  د َعبٛطأ.

 د َٛض٢ ْٛز٠ داَع١ تبط١أ.

 1املٓعِ داَع١ اجلصا٥س  عبد د. ْعُٝٞ

  ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايفد. 

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) 2021نوفمبر  –(31)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 َؿس  سًٛإ داَع١

 ضٛزٜا  ُٖاّ ايكٛؾٞد. 

  ٜٛضف ْاؾسد. 

 َايٝصٜا ايعامل١ٝ اإلضال١َٝ اجلاَع١

 عجُاْٞ عًٞ املسنص اجلاَعٞ بآفًٛد. 

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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 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

العلمية( )الهيئة
 مو خارد الوطو

اجلاَع١ اإلضال١َٝ أ.د أبد ذلُد األَني 

 آَسٜها -مبٓٝطٛتا 

داَع١ عبد املًو  ايعجُاْٞ اضعٝد٠أ.د 

  ايطعدٟ، طٓذ١، املػسب.

اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ أ.د أمحد أبٛ غٓب 

 احله١َٝٛ

 داَع١ ٟٚاز ايدجلٛايؿبد عب دأمح دأ.

 ايعسب١َٝؿسمجٗٛز١ٜأضٝٛط

داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ،  دّ ذلُد أبٛ بهسآأ.د 

ْٝذريٜا

 قطسز ايكشطاْٞ عبد ايكادز أ.د 

، داَع١ ابٔ شٖسايكؿاب سطٔ أ.د 

 أنادٜس، املػسب

داَع١ ذلُد اخلاَظ  أ.د مج١ًٝ أٚسٝد٠

 املػسب

 دٜازا ضٝاى داَع١ نٛت دٜفٛازأ.د 

عًٞ عجُإ َٓرٚ داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ، أ.د 

 ْٝذريٜا

آٍ ايبٝت اَع١ أ.د فسسإ املطاعٝد د

 université de)أ.د فٝؿٌ َسسٞ 

québec a montreal UQAM) 

، داَع١ اجلصٜس٠أ.د قاضِ سطني سطني 

 ايطٛدإ

  داَع١ تهسٜت َج٢ٓ فا٥ل ايعبٝدٟ دأ.

أ.د ذلُد زفٝل نٛزنٛشٚع، داَع١ 

 املد١ٜٓ، تسنٝا.

 بػداد  ١داَعَٝطٕٛ عًٞ ايبٓدزدٞ أ.د 

 و فٝؿٌ املًداَع١  ٝ٘ ايطُاليٞكخيأ.د 

 داَع١ اجلٛف أغسف مسشإد 

داَع١ ابٔ ضٝد  ذلُد ؾاحل أغسفد 

 ٖٛيٓدا، زغد

، داَع١ ايًٓٝنيد إسطإ دلدٟ عص ايدٜٔ 

 ايطٛدإ

فاز ظداَع١  أمحد ذلُد أمحد ايصٜٔ د

 ضًط١ٓ عُإ

َعٗد ايعبٛز ايعايٞ  ْػأت دٚازدإ د

، يإلداز٠ ٚاحلاضبات ْٚعِ املعًَٛات

 .َؿس

َعٗد االداز٠ ايعا١َ  د اجلٌُ ساشّ سطٔ

  ايطعٛد١ٜ بايسٜاض

ٚشاز٠  سطني سطني شٜدإد اخلًف 

 ايرتب١ٝ ايعساق١ٝ 

 اجلاَع١ االملا١ْٝ االزد١ْٝ د ايسقاد عبد اهلل 

أٚزٚبا  داَع١  اهلل ايػٝعاْٞ عبدد 

 ضال١َٝ يف ٖٛيٓدااإل

 د ايعراز أْٝظ داَع١ ضفاقظ /  تْٛظ

 ايعسبٞ َؿطف٢ داَع١ املسقب / يٝبٝاد 

 داَع١ ظفاز املٓاؾري ذلُدد 

داَع١ ايعًّٛ  محد محٛزٟأد أمئ عطاهلل 

 ايتطبٝك١ٝ ممًه١ ايبشسٜٔ

 د أمئ ذلُد شٜٔ عجُإ داَع١ ايػازق١

 بٛقس٠ شٚاٟٚ داَع١ ايهٜٛتد 

 ، أنادٜس داَع١ ابٔ شٖسد دٛاد ايسباع 

 َؿسدٝٗإ عبد ايطالّ عباع د 

 اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ دٝٗإ فكٝ٘د 

 دٟ خًف دطاّ ايعصاٟٚسكٞ محد 

 ايعسام

 داَع١ ظفاز خريٟ َستك٢ عبد اهللد 

 ضًط١ٓ عُإ

 فًططنيغسٜف أمحد بعًٛغ١ د 

، داَع١ عبد احلُٝد دلٝد إمساعٌٝ د

 إضطٓبٍٛ، تسنٝا                  

داَع١ ؾباح د عبد ايكادز ايػاغٞ 

 ، تسنٝاايدٜٔ شعِٝ اضطُبٍٛ
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داَع١  عبد ايكادز ذلُد ايداٙ د

 ٛط ايعؿس١ٜ َٛزٜتاْٝاْٛانػ

داَع١ إضطٓبٍٛ،  عبد اهلل طسابصٕٚد 

 تسنٝا

داَع١ َٛالٟ امساعٌٝ  عبٛ عبد ايؿُد د

 املػسب–َهٓاع 

 د عُاد فٛشٟ ًَٛخ١ٝ ز اإلضهٓدز١ٜ 

 د عُاز أٚنٌٝ داَع١ ايطًطإ قابٛع 

 د عُس باَبا داَع١ ايطاسٌ مبايٞ

 د عُس َؿبح داَع١ ايػازق١

داَع١  زٟد. عدٟ طًفاح ذلُد ايدٚ

 ايعسام، تهسٜت

  د فدسٟ ؾربٟ زاقٞ داَع١ غص٠

 فؤاد أمحد عطا٤ اهلل داَع١ اجلٛف د 

  داَع١ ظفاز ذلُد املدْٞ ؾاحل ايػسٜفد 

 ذلُد مجاٍ شعني داَع١ األْباز د 

ذلُد سطني ايٓعازٟ داَع١ ايبٝكا٤ د 

 ايُٝٔ

 داَع١ ذلُد عص ايدٜٔ َؿطف٢ محدإد 

 فًططني

 ١ ايػازق١داَع َساد بٔ ؾػري د

داَع١ ايعًّٛ  ضٝدعاٍ ايكاضَِٛالٟ  د

 اإلضال١َٝ َٛزٜتاْٝا

داَع١  ْاؾس عبد ايسسِٝ منس ايعًٞد 

 زٚضٝا احله١َٝٛ االدتُاع١ٝ

داَع١  ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايف د

 ايعسب١َٝؿسمجٗٛز١ٜسًٛإ َؿس 

 د ُٖاّ ايكٛؾٞ ضٛزٜا

 ٚا٥ٌ ذلُد دربٌٜ داَع١ عُس املدتاز  د

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 
Dr. GÜLLÜOĞLU Yasemin 
Social Sciences University of 
Ankara 

 مو داخل الوطو

  داَع١ اجلصا٥سأ.د أمح١ٝ ضًُٝإ 

 أ.د ايػٝٗاْٞ محٛ داَع١ غسدا١ٜ

داَع١ اجلصا٥س أ.د أٚزمحٕٛ ذلُد ايطاٖس

 داَع١ ظا١ٜ أٚنٌٝ ذلُد أَنيأ.د 

 داَع١ أدزاز د باخٜٛا إدزٜظأ.

  بسٜو اهلل سبٝب ّ اجلاَعٞ يتٓدٚفأ.د 

 أ.د بًشُٝس إبساِٖٝ املسنص اجلاَعٞ تٝباش٠

  بًعًٝا٤ ذلُد داَع١ تًُطإأ.د 

 د بًٛاقح ايطٝب داَع١ املط١ًٝأ.

 أ.د بٔ عبد ايفتاح دمحإ داَع١ أدزاز

 تآَػطتداَع١  د بٔ قدٚز أغٛامأ.

بٔ قَٛاز خلكس داَع١ غسدا١ٜأ.د 

 داَع١ بطهس٠بٔ َػسٟ عبد احلًِٝ أ.د 

  داَع١ غسدا١ٜبٛعبديٞ أسالّ أ.د 

  داَع١ أدزاز د بٛعص٠ عبد ايكادزأ.

 أ.د بَٛدٜٔ ذلُد داَع١ أدزاز

دعفس عبد ايكادز داَع١ غسدا١ٜ أ.د 

 مجاٍ عٝاغٞ داَع١ املد١ٜد أ.

 تآَػطتداَع١ د مجاٍ قتاٍ أ.

دٛادٟ إيٝاع داَع١ ايٛادٟ أ.د 
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اِٖٝ عبد ايسمحٔ ز غسدا١ٜساز إبسأ.د 

  أ.د سازٚؽ ْٛز ايدٜٔ داَع١ اجلصا٥س

 أ.د سطاْٞ عًٞ داَع١ تٝازت

 داَع١ بطهس٠أ.د سط١ٓٝ غسٕٚ 

  زاعٞ خلكس داَع١ األغٛاطأ.د 

 أ.د زمحاْٞ إبساِٖٝ داَع١ ايٛادٟ

  زمحْٛٞ ذلُد داَع١ أدزازأ.د 

 أ.د زفٝظ أمحد داَع١ غسدا١ٜ

 َٓػطتتاداَع١ د شٖري٠ نٝطٞ أ.

أ.د شٚامي١ٝ زغٝد داَع١ داَع١ ظا١ٜ

 أ.د ضٞ ٜٛضف شا١ٖٝ سٛز١ٜ ز تٝصٟ ٚشٚ

 أ.د طٝطٛع فتشٞ داَع١ ضعٝد٠

  عبد ايٓيب َؿطف٢ داَع١ غسدا١ٜأ.د 

 د عساب١ احلاز داَع١ ٚزق١ً أ.

  عالم عبد ايكادز ّ ز يتٝطُطًٝتأ.د 

  داَع١ اجلصا٥سأ.د عًٞ فٝاليٞ 

ط١أ.د عُاز بٛقٝاف داَع١ تب

 عٝط٢ َعٝص٠ داَع١ اجلًف١أ.د 

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْأ.د غٝد٠ ف١ً 

  فسٚسات ايطعٝد داَع١ غسدا١ٜأ.د 

  داَع١ اجلصا٥سأ.د قدٟ عبد اجملٝد 

  ػًفايداَع١  ْؿري٠ قٛزٜؼأ.د 

 تآَػطتداَع١  د َسضًٞ عبد احللأ.

 داَع١ غسدا١ٜ َؿطف٢ ٜٚٓنتأ.د 

 أ.د َالٟٚ إبساِٖٝ داَع١ أّ ايبٛاقٞ

 تآَػطتأ.د َٓؿٛزٟ املربٚى داَع١ 

 أ.د ١َْٛ عُس داَع١ غسدا١ٜ

ْٛز٠ َٛض٢ داَع١ تبط١أ.د 

ٖٝفا٤ زغٝد٠ تهازٟ داَع١ ايبًٝد٠أ.د 

ٜا١َ إبساِٖٝ داَع١ أدزازأ.د 

 أ.د حيٝاٟٚ َفٝد٠ داَع١ بطهس٠

داَع١ اجلًف١ٜٛضف شزٚمأ.د 

 د ايربز ذلُد داَع١ غسدا١ٜ

 ٠داَع١ بطهس ٚض١ًٝ د ايطبيت

 د ايطعٝد بٛغٍٛ داَع١ ايٛادٟ

 تآَػطتداَع١ د ايعصاٟٚ أمحد 

 داَع١ ايٛادٟد ايعُٛدٟ ذلُد ايطاٖس 

 د ايعٝد ايساعٞ داَع١ غسدا١ٜ

 بٔ ٜٛضف داَع١ املد١ٜ ايكٝٓعٞد 

 داَع١ َطتػامن إنساّ بًباٟد 

 ػًفايداَع١ آ١َٓ  اذلُدٟ بٛش١ٜٓد 

 َطتػامن داَع١  ١َٓٝ يطسٚؽد أ

 املسنص اجلاَعٞ مبػ١ٝٓ ٠أٚغيت ْؿريد 

 د أٚغٔ سٓإ داَع١ خٓػ١ً

 مخٝظ ًَٝا١ْد آٜت عبد املايو ْاد١ٜ ز 

 داَع١ غسدا١ٜ آٜت عٛد١ٜ بًدري ذلُدد 

 د أٜٛب دٖكاْٞ داَع١ تٝطُٝطًٝت

 د باباعُٞ ساز أمحد داَع١ غسدا١ٜ

 د باباٚامساعٌٝ شٖري داَع١ غسدا١ٜ

 د باباٚامساعٌٝ ٜٛضف داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ ضٛم أٖساعَاٖس  د بدٜاز

 تآَػطتد بسادٟ أمحد داَع١ 

 د بالٍ بٛمجع١ داَع١ أدزاز

 داَع١ ايطازف  بًٝدٟ دالٍد 

 د بٔ ايباز عًٞ داَع١ غسدا١ٜ 

داَع١ أدزازد بٔ ايدٜٔ اذلُد 

 د بٔ بٛعبد اهلل ْٛز٠ داَع١ بات١ٓ

 د بٔ ددٜد فتشٞ املسنص اجلاَعٞ غًٝصإ

 ١ غسدا١ٜداَع بٔ زَكإ عبد ايهسِٜد 

 د بٔ ضدٜس٠ عُس داَع١ ضطٝف

 داَع١ َعطهسد بٔ عاتل سٓإ 

 د بٔ عُاز٠ ذلُد داَع١ تٝازت

 داَع١ خٓػ١ً ْؿافإبٔ عُسإ  د

 د بٔ قا١ْ إمساعٌٝ داَع١ ٚزق١ً

 أمحد داَع١ األغٛاط بٔ َٜٛص٠د 

 د بًٍٗٛ مس١ٝ داَع١ ضطٝف

ٛبهس َؿطف٢ داَع١ ايبٜٛس٠د ب

 ١ غسدا١ٜداَع بٛمحٝد٠ عبد ايهسِٜد 

  داَع١ ايبًٝد٠د بٛخكس٠ إبساِٖٝ 

 داَع١ اجلًف١ بٛزشم أمحدد 
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 د بٛشنسٟ ضًُٝإ داَع١ غسدا١ٜ

 بٛفٓؼ ٚض١ًٝ داَع١ ١ًَٝد 

 داَع١ خٓػ١ًد بٛنُاؽ ذلُد 

 داَع١ غسدا١ٜ بٛيكؿاع ذلُدد 

 داَع١ خٓػ١ًابتطاّ  بٛيكٛاعد 

 داَع١ خٓػ١ً بٛيكٛاع ضٓا٤د 

 بٛاقٞتكسازت ٜصٜد داَع١ أّ ايد 

 اجلاَعٞ يتآَػطتد تًٞ ضٝف ّ 

 تٛفٝل عطا٤اهلل داَع١ خٓػ١ًد 

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد تَٛٞ ٖذري٠ 

 داَع١ تبط١ ثابت دْٝاشادد 

  داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد دباز مج١ًٝ 

 د دًٛد ؾاحل داَع١ ايبًٝد٠ 

 د مجاٍ دعٌٝ داَع١ بات١ٓ

 تآَػطتز  دٝاليٞ ايطٝب بٔد دٝاليٞ 

 داَع١ بسز بٛعسٜسٜرسادٞ فط١ُٝ د 

 د سازٚؽ زفٝك١ داَع١ اجلصا٥س

 د سباع عبد ايكادز داَع١ غسدا١ٜ

سذاب عٝطٞ داَع١ املط١ًٝد 

 د سطٝب١ زمحاْٞ داَع١ ايبٜٛس٠ 

 املسنص اجلاَعٞ تٓدٚفذلُد  محٛدٟ د

 د محٛدٜٔ بهري داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ غسدا١ٜ سٓطاٟٚ بٛمجع١د 

 د سٛب١ عبد ايكادز داَع١ ايٛادٟ

 داَع١ ايبٜٛس٠سٛت فريٚش  د

 د خايدٟ املٗدٟ داَع١ ايػًف

 داَع١ ٚزق١ًد خًٜٛدات ؾاحل 

  داَع١ ضٛم أٖساع دغُإ شٚبريد 

 تآَػطتداَع١ د دٚاع مي١ٓٝ 

 د زابح ْٗا٥ًٞ داَع١ غسدا١ٜ

 د زق١ٝ غسٕٚ داَع١ بطهس٠

 ػًفايداَع١  فريٚش شزٚخٞد 

 داَع١ غًٝصإد شزٚقٞ خدجي١ 

 داَع١ تٝصٟ ٚشٚبًشطٔ د شٚاْيت 

 ػًفايداَع١ د شٜٛؽ ضعٝد 

 د ضاٚع ايػٝذ داَع١ أدزاز

 ضاٜح فط١ُٝ داَع١ غًٝصإد 

 تآَػطتداَع١ د ضاحيٞ ٜٛضف 

  داَع١ املط١ًٝ د ضعٛدٟ عبد ايؿُد

 د ضًطاْٞ آ١َٓ داَع١ ايٛادٟ

 تآَػطتداَع١ د ضًه١ أمسا٤ 

 داَع١ ضطٝف  ضٗاّ سسفٛؽد 

 د ضًِٜٛ ذلُد داَع١ غسدا١ٜ

  داَع١ اجلصا٥س غاٜػٞ ذلُد ايعسبٞ د

 داَع١ غسدا١ٜد غٛقٞ ْرٜس 

 ؾشساٟٚ إميإ داَع١ ضطٝف د 

 د ؾْٛٝا نٝالْٞ داَع١ بات١ٓ

 غسدا١ٜد طٜٛطٞ َؿطف٢ داَع١ 

 أّ ايبٛاقٞز  عا٥ػ١ عبد ايٓاؾس ناًَٞد 

 د عبد احلانِ محادٟ داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ ايطازفد عبد احلُٝد عا٥ػ١ 

 إ عبد ايكادز داَع١ أدزازد عبد ايسمح

 تآَػطتداَع١  د عبد ايسسِٝ ٖٚٝب١

 د عبد ايسشام ضالّ داَع١ املد١ٜ

 د عبد ايكادز زساٍ داَع١ اجلصا٥س 

 عبد ايهسِٜ ٖػاّ داَع١ بات١ٓ د

 تآَػطتداَع١  ايالٟٚ حيٞ عبد د

 تآَػطتداَع١ د عبد املايو زقاْٞ 

 عبد اجملٝد ؾػري بريّ داَع١ املط١ًٝ د

 داَع١ اجلصا٥سد عبد املٓعِ ْعُٝٞ 

 داَع١ ضعٝد٠عجُاْٞ عبد ايسمحٔ د 

 د عجُاْٞ عًٞ املسنص اجلاَعٞ أفًٛ

 داَع١ ايبٜٛس٠عٝطاٟٚ فاط١ُ  د

 د عسابؼ ش١ٜٓ املسنص اجلاَعٞ غًٝصإ

 عص ايدٜٔ عبد ايدا٥ِ داَع١ ايبٜٛس٠    د 

 عصٚش ذلُد داَع١ اجلًف١د 

 بايٓعا١َاجلاَعٞ ّ ايدٜٔ  عُازٟ ْٛزد 

 تآَػطتداَع١ د عُس ضدٟ 
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 د عُسإ عبد احلهِٝ داَع١ املط١ًٝ

 د عٓإ مجاٍ ايدٜٔ داَع١ املط١ًٝ

 عٓرت٠ بٔ َسشٚم داَع١ املط١ًٝد 

 د عٝطاْٞ عاَس املسنص اجلاَعٞ بسٜه١

 داَع١ ايبٜٛس٠د غاشٟ خدجي١ 

 داَع١ األغٛاط غصايٞ ْؿري٠د 

 د فتٝش١ بٛسسٚد داَع١ ضطٝف

 داَع١ غسدا١ٜد فداز محٛ 

  داَع١ تبط١ د فك١ًٝ بٛطٛز٠

 تآَػطتداَع١ د قسقب َبازى 

 د قسٜد َؿطف٢ داَع١ املط١ًٝ

  داَع١ بات١ٓ د نبٛط عبد ايسشام 

د نسٚؽ ْٛز ايدٜٔ ّ ز تٝطُطًٝت

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد نسمي١ خٓٛضٞ 

 داَع١ قطٓط١ٓٝ  نسمي١ ذلسٚمد 

 نٛاغٞ َساد داَع١ خٓػ١ًد 

 اجلاَعٞ عني متٛغٓتّ ٕ نٛدٜد ضفٝا د

 اجلاَعٞ يتٝطُطًٝتد جلًط إبساِٖٝ ّ 

 عبد اجلل داَع١ تبط١ خلرازٟد 

 د يػالّ عصٚش داَع١ غسدا١ٜ

 د يٛناٍ َسِٜ داَع١ بَٛسداع

 داَع١ ايبٜٛس٠د يْٛٞ ْؿري٠ 

 د َربٚى ناٖٞ داَع١ ٚزق١ً

دلدٚب ْٛاٍ املسنص اجلاَعٞ َػ١ٝٓد 

 د ذلبٛب َساد داَع١ بطهس٠

 ٜد محٝد داَع١ اجلًف١د ذلد

  داَع١ ايبًٝد٠د ذلٞ ايدٜٔ اضطٓبٛيٞ 

 د َطعٛدٟ ٖػاّ داَع١ املط١ًٝ

 داَع١ غًٝصإ مصطفى هاشميد 

  داَع١ ايبًٝد٠ َعداٟٚ زل١ٝد 

 َعصٚش  دي١ًٝ داَع١  ايبٜٛس٠  د

 تآَػطتَعُس طساٜؼ داَع١ د 

 د َعٝٛف ٖد٣ داَع١ ضٛم أٖساع

 ًٝصإَعٞ غاملسنص اجلا َػتات ؾابس١ٜٓد 

 بطهس٠د َػصٟ غاع١ ٖػاّ داَع١ 

 تآَػطتداَع١ د َٛزاد سطاب 

 د َٛضاٟٚ عبد احلًِٝ داَع١ بػاز

 تآَػطتداَع١ د. َايهٞ ذلُد 

 املسنص اجلاَعٞ غًٝصإَفٝد٠  ادٟد ْ
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 (12) 2021نوفمبر  –(31)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهكلية الحقوق ع س: 

 
 46 اضتٗالي١ٝ ز٥ٝظ ايتشسٜس

ُُٕٛ عكد ايتأَني ََك ١ٜ ٚثٝك١ ايتأَني اجلصا٥س سدٚد تدخٌُّ املػسِّع يف 

 منٛذدًا

 جامعة غزداية )اجلشائز(  باباعمي احلاد أمحد

47 

"دزاض١  َد٣ ازتباط ايتصاّ عدّ إفػا٤ األضساز بايتصاّ عدّ املٓافط١

 َكاز١ْ"

  (فلضطني) اإلصالمية بػشةاجلامعة ، عفيف ذلمد كلوب، أكزم ظبري مشيز

45 

 اْعهاضات ايؿٓاع١ ايدٚا١ٝ٥ ع٢ً اقتؿادٜات ايدٍٚ ايٓا١َٝ

  لي ذلمد، قزيكز فتيرة جامعة تامهػضت )اجلشائز(مال
78 

 املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ ملٓتر املٛاد املعدي١ ٚزاثٝا

  جامعة األغواط، )اجلشائز( عمري مزيم، الدح عبد املالم
403 

 إغهاي١ٝ ؼدٜد أ١ًٖٝ املتعاقد اإليهرتْٚٞ عرب ٚضا٥ٌ االتؿاٍ احلدٜج١

 ائز( رقاني عبد املالم، جامعة تامهػضت )اجلش

  جامعة غزداية )اجلشائز( شوقي نذيز

434 

 ايرتاقٞ اإليهرتْٚٞ يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ

  جامعة تامهػضت بو عمز تويامي بزادي أمحد،
460 

املتعًل بايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚ يف محا١ٜ  50-11َد٣ فعاي١ٝ ايكإْٛ زقِ 

 املطتًٗو االيهرتْٚٞ َٔ ػاٚشات املٛزدٜٔ االيهرتْٚٝني

 )اجلشائز( ويزاى،، املدرصة العليا لالقتعاد فاطيمة سيزة شزيفة املاذي

478 

احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ ملطتًٗو اخلد١َ خالٍ املسس١ً ايطابك١ يًتعاقد اإليهرتْٚٞ 

 املتعًل بايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚ 11/50ٚفكا يًكإْٛ زقِ 

جامعة معضلز، )اجلشائز( حيياوي صعاد  

497 

ّدفع اإليهرت١ْٝٚ: ست١ُٝ أضاض١ٝ يتفعٌٝ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يٛضا٥ٌ اي

 ايتذاز٠ اإليهرت١ّْٝٚ

  ، )اجلشائز(04جامعة اجلشائز  فارح عائصة

225 

 سذ١ٝ ايدفاتس ايتذاز١ٜ اإليهرت١ْٝٚ يف اإلثبات

املزكش اجلامعي تهدوف، )اجلشائز( جامع مليلة    

  جامعة أدرار، )اجلشائز( بلزاوي ذلمد املًدي

243 

 ٞ إلثبات املعاَالت اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ق٤ٛ ايكإْٛ املدْٞايٓعاّ ايكاْْٛ

  جامعة متهزاصت، )اجلشائز( جياللي بو الطيب جياللي
267 
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 احلُا١ٜ ايسق١ُٝ نآي١ٝ يتفعٌٝ َبدأ املطاٚا٠ بني األدي١ ايهتاب١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ

   جامعة غليشاى )اجلشائز( سروقي خدجية
288 

 رت١ْٝٚ ع٢ً ايك٣ٛ ايعا١ًَاآلثاز ايكا١ْْٝٛ يًتذاز٠ اإليه

جامعة اجلشيزة )الضوداى( علي ذضني اجليالني ذضني  
343 

املٛقع اإليهرتْٚٞ يٛشاز٠ ايعدٍ - ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يعؿس١ْ قطاع ايعداي١

 -أمنٛذدا

، 04جامعة اجلشائز فزذات محيدة كزميةوعبد العشيش فطيمة سيزة، 

 )اجلشائز(

334 

ُطؤٚي١ٝ املد١ْٝ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ عٔ األقساز َطا١ُٖ اجلٛاْب ايٛقا١ٝ٥ يً

 اإلٜهٛيٛد١ٝ

جامعة صليلدة )اجلشائز( لبواسدة أمرية، كيفاجي الضيف  

354 

 أسهاّ تكادّ دٜٔ ْفك١ ايصٚد١ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايكإْٛ اجلصا٥سٟ

  عضالي عمز، مضعودي رشيد جامعة معضلز )اجلشائز(
375 

 ضالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ اجلصا٥سٟغفع١ اجلاز املالؾل يف ايفك٘ اإل

  جامعة غزداية، )اجلشائز( بلري داود محوديو
396 

 ايٛال١ٜ ع٢ً املسأ٠ يف عكد ايِّهاح ٚأسهاَٗا

  ذفعة عشيشي، عمز مونة جامعة غزداية، )اجلشائز(
443 

 اخلًع بني ايػسٜع١ االضال١َٝ ٚقإْٛ األضس٠ اجلصا٥سٟ

  جامعة اجللفة، )اجلشائز( يعبد اللزيم نذيز، نور الديو محاد
434 

 ايتأؾٌٝ ايػسعٞ ألسهاّ ايسدٛع يف اهلب١

  جامعة غليشاى، )اجلشائز( معطفى يامشي
453 

 َكؿد زٚاز املاٍ َٚتطًبات تسضٝد٘ يف ٚاقع املعاَالت املاي١ٝ املعاؾس٠

  ، )اجلشائز(04جامعة اجلشائز  ذلمد العزبي شايصي

488 

َاٖٝت٘، ٚأُٖٝت٘،  عاَالت املاي١ٝ املعاؾس٠ايتهٝٝف ايفكٗٞ يككاٜا امل

َّٛات٘، َٚتطًبات٘  َٚك

، )اجلشائز(04جامعة اجلشائز فتري لعطاوي  

507 

 تطدٜد ايدٜٔ يف ساي١ اإلفالع يف ايفك٘ اإلضالَٞ

، )اجلشائز(02جامعة البليدة  ذلي الديو اصطهبولي  
539 

 أؾٛي١ٝ نتاب اإلدازات َٔ دٜٛإ أبٞ شنسٜا٤ اجلٓاْٚٞ: دزاض١ فك١ٝٗ

، )اجلشائز(04جامعة باتهة  إمساعيل علواني، ظاحل بوبصيض  
575 

 دٚز دٗاش ايهًرباف يف دلاٍ االضتجُاز يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ

(اجلشائز)جامعة غزداية،  عيضاوي عبد الكادر  
607 
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ُّاي١ٝ يف تطٝري اهل١٦ٝ املطتدد١َ يف ظٌ ايكإْٛ  -05دٚز جل١ٓ املػازن١ ايع

 عٌُاملتعًل بعالقات اي 11

جامعة أدرار )اجلشائز( إيضػلي ذلمد، ذاد صودي ذلمد  

624 

دسمي١ ايتشسٜض يف َٝدإ ايؿشاف١ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚقإْٛ ايعكٛبات 

 اجلصا٥سٟ

)اجلشائز( 04جامعة اجلشائز  مهاد صعودي  

648 

 دسمي١ االػاز اجلٓطٞ بايٓطا٤ يف املٛاثٝل ايدٚي١ٝ ٚ ايتػسٜع اجلصا٥سٟ

مضيلت، )اجلشائز(جامعة تيض لعطب خبتة  
682 

 اإلطاز ايكاْْٛٞ يًسنٔ املعٟٓٛ يف اجلسا٥ِ االقتؿاد١ٜ

جامعة البويزة، )اجلشائز(، ناظز دوايدي، قاصي صي يوصف  
705 

 سدٚد سس١ٜ َبدأ االقتٓاع ايػدؿٞ يًكاقٞ اجلٓا٥ٞ

جامعة غزداية، )اجلشائز( عبد الزساق خامزة، عبد الكادر ذباس  
728 

١ٜ اجملتُع َٔ اجلسمي١ ع٢ً ق٤ٛ ايطٝاض١ اجلٓا١ٝ٥ اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ يف محا

 دزاض١ َكاز١ْ بني ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايكإْٛ ايٛقعٞ –احلدٜج١ 

جامعة غزداية، )اجلشائز( ذهطاوي بومجعة  

755 

 تٓٛع ٦ٖٝات ايكبط املطتك١ً يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ

)اجلشائز(، جامعة غزداية صويلم ذلمد، الربد ذلمد  
788 

 ١0505 يف ظٌ ايتعدٌٜ ايدضتٛزٟ اجلصا٥سٟ يط١ٓ احمله١ُ ايدضتٛزٜ

جامعة غزداية، )اجلشائز( موالي بزاييم عبد احلليم، الزاعي العيد  
844 

١ّٝ االدتُاع١ّٝ يًُؤّضطات  ١َّ ٚأثسٖا يف إزضا٤ َبادئ املطؤٚي ايعالقات ايعا

 االقتؿاد١ّٜ

جامعة غزداية، ) اجلشائز( ليلى صليماني  

835 

دميكزاطية بني قداصة املفًوم وانتلاصة االنتدابات يف األنظمة ال

 االصتددام

  ، )اجلشائز(03جامعة اجلشائز ذاروط نورالديو

858 

 ايدٚافع ٚاالْعهاضات 0552ايٓفٛذ اإلٜساْٞ يف ايعسام بعد 

  ، )اجلشائز(تامهػضتجامعة  عزبي الدمي ذلمد
883 

 املدطٛط ٚدٚزٙ يف ايٓٗك٘ ايعًُٝ٘ ملٓطك٘ تدٜهًت

 مهػضت، )اجلشائز(جامعة تا أمحد بهاني
906 

دٚز األضس٠ يف احلفاظ ع٢ً اضتُساز١ٜ سسف١ ؾٓاع١ ايتكًٝد١ٜ مبٓطك١ 

 –ؾٓاع١ احلًٞ -دزاض١ ساي١ سسف١   تآَػطت

 جامعة تامهػضت )اجلشائز( قارة ذوة، سندري عبد الهيب

933 
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ل أبعاد ايتُهني يف زفع ايكدزات اإلبداع١ٝ يًعُاٍ يف املؤضط١ أثس تطبٝ

دزاض١ َٝدا١ْٝ اضتكؿا١ٝ٥ مبؤضط١ اإلمسٓت يٛال١ٜ –االقتؿاد١ٜ 

 -ضعٝد٠

  األخضز خزاس، عالمي خدجية جامعة صعيدة

954 

 اآلثاز ايتكد١ُٝ يًعذٛشات املٛاش١ْٝ يف اجلصا٥س: َكازب١ قٝاض١ٝ

  جلشائز(جامعة املضيلة، )ا نذيز ياصني
966 

نبدٌٜ فعّاٍ يتطٜٛس خدَات  -10 -ايسق١ُٓ يف ظٌ دا٥ش١ نٛفٝد

ايبٓٛى دزاض١ ساي١ بٓو ايفالس١ ٚايت١ُٝٓ ايسٜف١ٝ )ٚناي١ بسز 

 بٛعسٜسٜر(

 جامعة بزد بوعزيزيخ، )اجلشائز( صًيلة قطاف

4004 

 ٚاقع ٚفسف ايتهاٌَ االقتؿادٟ بني دٍٚ إؼاد املػسب ايعسبٞ 

  ش اجلامعي البيض، )اجلشائز(املزك سايد ذلمد
4024 

َبادز٠ احلصاّ ٚايطسٜل : ايعالقات االضرتاتٝذ١ٝ بني ايؿني ٚاجلصا٥س يف 

 شَٔ األٚب١٦

 جامعة ورقلة، )اجلشائز( خويلدات ظاحل

 جامعة متهزاصت، )اجلشائز( بعال أمحد

  صعيدات الهحمي جامعة ورقلة، )اجلشائز(

4049 

                     ( باللػة األجهبيةات ـــــــــــــ) قضم الدراص             

LA NATURE DE  LA PROPRIETE FIDUCIAIRE EN DROIT 

FRANÇAIS 

Kazi Tani Israa, Dellal Yazid Université Tlemcen  
04 
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 ( حمدا وصالة وسالما) 

مبدتًف  تطٗٝال ع٢ً ايطاد٠ ايباسجني املكبًني ع٢ً ايرتق١ٝ ايع١ًُٝ

زتبٗا، فكد قسزت إداز٠ اجمل١ً إؾداز عدد خاف، ضُٝا بعد بعدَا ُدعًت قُٔ 

قٛاعدٖا هلرٙ ايدٚز٠ غسط ؾدٚز َكاٍ املعين بايرتق١ٝ، ٚعدّ االنتفا٤ بٛثٝك١ 

 خطاب قبٍٛ املكاٍ بعد ؼهُٝ٘ ٚايٛعد بايٓػس.

هلرا ايطبب؛ مّت بسدل١ مجٝع املكاالت ايع١ًُٝ اييت اضتٛفت غسط 

هِٝ، ٚساشت ايكبٍٛ ايٓٗا٥ٞ يًُشسزٜٔ املطاعدٜٔ، بعد اضتػاز٠ ايطاد٠ ايتش

احملهُني، ٚاييت قاّ أؾشابٗا بإنُاٍ مجٝع اإلدسا٤ات ايتك١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ايهتعًك١ 

 .(ASJPباملٓؿ١ )

 دللة االجتًاد للدراصات الكانونية واالقتعاديةٖرا ٚقد خطت 

اَع١ أَني ايعكاٍ احلاز َٛض٢ ايؿادز٠ عٔ ن١ًٝ احلكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ظ

خط٠ٛ ع١ًُٝ أخس٣ بعدَا ساشت ايتؿٓٝف قُٔ أم أمخٛى بتآَػطت، 

قبٍٛ فٗسضتٗا زمسٝا  ، فكد مّتقا١ُ٥ اجملالت ايع١ًُٝ ايٛط١ٝٓ َٔ ايؿٓف )ز(

، قُٔ (ARCIايهّػاف ايعسبٞ يالضتػٗادات املسدع١ٝ )قُٔ قٛاعد بٝاْات 

وقاعدة بيانات ، (Egyptian Knowledge Bankبٓو املعسف١ املؿسٟ )

يف ، (web of science WOSشبلة العلوم )، و(clarivateكالريفيت )

 .اْتعاز سؿٛهلا ع٢ً ايتؿٓٝف يف ذيو

قُٔ قٛاعد بٝاْات املعسف١ قُٔ  الثالث عزبياٚقد ساشت ايرتتٝب 

بٓا٤ ع٢ً تكسٜس ض١ٓ  arcifيف معامل أرصيف ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ دلاٍ 

ٖٛ ديٌٝ ع٢ً قُٔ ايدزاضات االقتؿاد١ٜ ٚ الزتبة اخلامضة عصز، 0501

 .َس٥ٝتٗا َٚكس٥ٚٝتٗا عسبٝا

نُا ازتفع َعاٌَ تأثريٖا يف ايبٛاب١ اجلصا٥س١ٜ يًُذ١ً ايع١ًُٝ 

(ASJP)  (.0ايستب١ دل١ً األنجس تأثريا بٗا، )قُٔ املا١٥  ،54.0.0إىل. 

 د.غٛقٞ ْرٜس                                                                              

 ز٥ٝظ ايتشسٜس                                                               
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