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مفَرشة  ةشداشّي ،ضةمتدّض ،ُمخّلنة ،أكادميية ،علنيةة دولّية جمّل

 اجلسائر-تاميػصتجبامعة احلكوق والعلوو الصياشية كلية تضدر عً فة، ومضّي

 مبدتلف اللػات اىوىية واالقتضاديةالكالبخوث يف الدراشات يعر تعيى ب

 (1) 2022جانفي  –(32)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: كلية الحقوق ع س
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ومفَرشة،  شداشية ،متدضضة ،ُمخّلنة ،أكادميية ،علنيةدولية جملة 

 اجلسائر -تاميػصتامعة احلكوق والعلوو الصياشية جبكلية تضدر عً ومضيفة، 

 الكاىوىية واالقتضاديةيف الدراشات يعر البخوث تعيى 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 فايٞ ايكإْٛ ٚايعًّٛ االقتؿاد١ٜ 

 االلًٝص١ٜ، ٚفل ايكٛاعد اآلت١ٝ:بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ ايفسْط١ٝ أٚ 

 العروط العللية: 

 ذنس َٔ دٕٚ تػٝري فٝ٘، َع )قايب اجمل١ً( ، ٜهتب ايبشح ع٢ً دٗاش اؿاضٛب ٚفل ايُٓٛذز املعد

ٜكدّ املكاٍ يف ْطد١ ٚ، بٝاْات ايباسح: اضِ ٚيكب املؤيف، ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ

، ٚال ٜكٌ عٔ (25) مخطا ٚعػسٜٔ ؾفش١ عدد ؾفشات٘ال ٜتذاٚش ( word)بؿٝػ١ إيهرت١ْٝٚ 

َٔ ، َٔ نٌ د١ٗ  (2)(، ٚفل ُبعد32-01( ع٢ً افرتاض َكاع ايؿفش١ )01)عػس٠ ؾفشات 

)ٜهٕٛ زقِ اهلاَؼ  بطسٜك١ آي١ٝيف آخس ايبشح ٚاهلاَؼ ٚقع أزقاّ ، ٚدٕٚ تسقِٝ يًؿفشات

َٛاشٜا يططس ايهتاب١ يف اؿاغ١ٝ  َستفعا عٔ ضطس ايهتاب١ يف املنت( ٚاهلاَؼ )ٜهٕٛ زقِ اهلاَؼ

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

  جيب إزفام املكاٍ مبًدـ َسفكا بهًُات َفتاس١ٝ ٜهٕٛ بًػ١ املكاٍ ٚآخس بايًػ١ اإللًٝص١ٜ إٕ مل

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

، املفتاس١ٝ َهتٛبا بًػتني إسداُٖا يػ١ املكاٍ ٚاألخس٣ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ إٕ مل تهٔ يػ١ املكاٍ

أٚ يف َهاْٗا يف املكاٍ ٜٚهٕٛ عٓٛإ اؾدٍٚ أٚ األغهاٍ ٚاؾداٍٚ تٛقع يف آخس ايؿفش١ ٚتهٕٛ 

 ايػهٌ يف األع٢ً ٚاملؿدز يف األضفٌ.

 العروط املوضوعية: 

  ّاملكاٍ كدّ ٜإٔ جمل١ً َطؤٚي١ٝ اإلخالٍ بٗا، ٚ، ٚال تتشٌُ ااألَا١ْ ايع١ًُٝ قٛاعدجيب اسرتا

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

عٓٛإ املٛقٛع، ٚايػسض َٔ نتابت٘، مبا يف ذيو ايطسم املطتدد١َ، ٚاملٓاقػ١ اـتا١َٝ ع٢ً 

االختؿازات  ٚإٔ تهٕٛ، ٚتفطري املؿطًشات ايتك١ٝٓ ٚاالختؿازات ايع١ًُٝ، 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، ٚ، ٜهٕٛ قد ُأزضٌ يًٓػس يف ف١ً أخس٣ ال، ٚأددٜدًا مل ُٜطبل ْػسٙ

ُٜٚ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



       
ومفَرشة،  شداشية ،متدضضة ،ُمخّلنة ،أكادميية ،علنيةدولية جملة 

 اجلسائر -تاميػصتامعة احلكوق والعلوو الصياشية جبكلية تضدر عً ومضيفة، 

 الكاىوىية واالقتضاديةيف الدراشات يعر البخوث تعيى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (4) 2022جانفي  –(32)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( يااللكترون الموقع على والمشرف 

 د.غـــٛقٞ ْرٜــــــس 

 داَع١ غسدا١ٜ

 )مراجعة(

 داَع١ تآَػطت د.قُٛدٟ عفاف 

 داَع١ تآَػطتٞ اؿل َسضً عبدأ.د 

  

 



 زائرــالج – ستغمنات/ جامعة  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5) 2022جانفي  –(32)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 اؿل محٝؼ أ.د

 خًٝف١ بٔ محد داَع١

 1اَع١ اؾصا٥س أ.د عًٞ فٝاليٞ د

 أ.د كفٞ أَني داَع١ َطتػامن 

 ايػازق١ عُس داَع١ أ.د َؿبح

 داَع١ املد١ٜ َٓؿٛز فادٞأ.د 

 املًو داَع١ مساليٞ  د حيكٝ٘

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، فٝؿٌ

  ايدسٝات عُادد. 

 املتشد٠ ايعسب١ٝ االَازات داَع١

  ايؿبٛز ايدؾاٟٚ أمحد عبدد. 

 ؿس، َأضٝٛط داَع١

  ايدٜاب سطٔد. 

، ايطٝاض١ٝ ٚايعًّٛ اؿكٛم ن١ًٝ

 تْٛظ

  اهلل ايسقاد عبدد. 

  ، األزدٕاألزد١ْٝ األملا١ْٝ اؾاَع١

 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 قُد شٜٔ داَع١

 ايطٝب داَع١ املط١ًٝ د بًٛاقحأ.

 دٛاد ايسباع د. 

 أنادٜس املػسب شٖس ابٔ داَع١

 ن١ًٝ دٝٗإ عبد ايطالّ عباع د.

 ايعًٝا َؿس االفسٜك١ٝ ايدزاضات

دزاٟٚ طازم داَع١ املٓطتري، ؾد. 

 تْٛظ

  د. ضٝدعاٍ ايكاضِ َٛالٟ

املعٗد ايعايٞ يًدزاضات ٚايبشٛخ 

 ْٝاَٛزٜتا إلضال١َٝا

  عبد ايكادز قُد ايداٙد. 

 َٛزٜتاْٝا ايعؿس١ٜ ْٛانػٛط داَع١

  عبد اهلل طسابصٕٚد. 

 إضطٓبٍٛ داَع١

  عبٛ عبد ايؿُدد. 

 َهٓاع إمساعٌٝ َٛالٟ داَع١

 عالم عبد ايكادز  أ.د

 يتٝطُطًٝت اؾاَعٞ املسنص

 عُاز أٚنٌٝ د أ.

 ، عُإداَع١ ايطًطإ قابٛع

 اؾًف١د عٝط٢ َعٝص٠ داَع١ أ.

 َبازى قسقب د أ.

 تآَػطتداَع١ 

  قُد زاقٞ فدسٟ ؾربٟد. 

 املفتٛح غص٠ يًتعًِٝ األ١َ داَع١

  قُد طًعت عبد اجملٝد ٜدى .د

 ايعدٍ ٚشاز٠

 1أمحد داَع١ اؾصا٥س  د َعبٛطأ.

 د َٛض٢ ْٛز٠ داَع١ تبط١أ.

 1املٓعِ داَع١ اؾصا٥س  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) 2022جانفي  –(32)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 َؿس  سًٛإ داَع١

 ضٛزٜا  ُٖاّ ايكٛؾٞد. 

  ٜٛضف ْاؾسد. 

 َايٝصٜا ايعامل١ٝ اإلضال١َٝ اؾاَع١

 عجُاْٞ عًٞ املسنص اؾاَعٞ 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
 مً خارج الوطً

اؾاَع١ اإلضال١َٝ أ.د أبد قُد األَني 

 آَسٜها -مبٓٝطٛتا 

داَع١ عبد املًو  ايعجُاْٞ اضعٝد٠أ.د 

  ايطعدٟ، طٓذ١، املػسب.

اؾاَع١ ايًبٓا١ْٝ أ.د أمحد أبٛ غٓب 

 اؿه١َٝٛ

 داَع١ ٟٚاز ايدؾٛايؿبد عب دأمح دأ.

 ايعسب١َٝؿسمجٗٛز١ٜأضٝٛط

داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ،  دّ قُد أبٛ بهسآأ.د 

ْٝذريٜا

 قطسز ايكشطاْٞ عبد ايكادز أ.د 

، داَع١ ابٔ شٖسايكؿاب سطٔ أ.د 

 أنادٜس، املػسب

داَع١ قُد اـاَظ  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 اؾصٜس٠أ.د قاضِ سطني سطني 

 ايطٛدإ

  داَع١ تهسٜت َج٢ٓ فا٥ل ايعبٝدٟ دأ.

أ.د قُد زفٝل نٛزنٛشٚع، داَع١ 

 املد١ٜٓ، تسنٝا.

 بػداد  ١داَعَٝطٕٛ عًٞ ايبٓدزدٞ أ.د 

 و فٝؿٌ املًداَع١  ٝ٘ ايطُاليٞكخيأ.د 

 داَع١ اؾٛف أغسف مسشإد 

داَع١ ابٔ ضٝد  قُد ؾاحل أغسفد 

 ٖٛيٓدا، زغد

، داَع١ ايًٓٝنيد إسطإ فدٟ عص ايدٜٔ 

 ايطٛدإ

فاز ظداَع١  أمحد قُد أمحد ايصٜٔ د

 ضًط١ٓ عُإ

َعٗد ايعبٛز ايعايٞ  ْػأت دٚازدإ د

، يإلداز٠ ٚاؿاضبات ْٚعِ املعًَٛات

 .َؿس

َعٗد االداز٠ ايعا١َ  د اؾٌُ ساشّ سطٔ

  ايطعٛد١ٜ بايسٜاض

ٚشاز٠  سطني سطني شٜدإد اـًف 

 ايرتب١ٝ ايعساق١ٝ 

 اؾاَع١ االملا١ْٝ االزد١ْٝ د ايسقاد عبد اهلل 

ضال١َٝ أٚزٚبا اإل ز  اهلل ايػٝعاْٞ عبدد 

 يف ٖٛيٓدا

 د ايعراز أْٝظ داَع١ ضفاقظ /  تْٛظ

 ايعسبٞ َؿطف٢ داَع١ املسقب / يٝبٝاد 

داَع١ قُد ملهٓٛشٟ قُد اهلادٟ د ا

  اـاَظ املػسب

 داَع١ ظفاز املٓاؾري قُدد 

داَع١ ايعًّٛ  محد محٛزٟأد أمئ عطاهلل 

 ايتطبٝك١ٝ ممًه١ ايبشسٜٔ

 د أمئ قُد شٜٔ عجُإ داَع١ ايػازق١

 بٛقس٠ شٚاٟٚ داَع١ ايهٜٛتد 

 ، أنادٜس داَع١ ابٔ شٖسد دٛاد ايسباع 

 َؿساع دٝٗإ عبد ايطالّ عبد 

 اؾاَع١ ايًبٓا١ْٝ دٝٗإ فكٝ٘د 

 سكٞ محدٟ خًف دطاّ ايعصاٟٚد 

 ايعسام

 داَع١ ظفاز خريٟ َستك٢ عبد اهللد 

 ضًط١ٓ عُإ

 universitée Paris) عك١ًٝ دبٝػٞد 

8 France) 

 فًططنيغسٜف أمحد بعًٛغ١ د 
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، داَع١ عبد اؿُٝد فٝد إمساعٌٝ د

 إضطٓبٍٛ، تسنٝا                  

داَع١ ؾباح د ايكادز ايػاغٞ د عب

 ، تسنٝاايدٜٔ شعِٝ اضطُبٍٛ

داَع١  عبد ايكادز قُد ايداٙ د

 ْٛانػٛط ايعؿس١ٜ َٛزٜتاْٝا

داَع١ إضطٓبٍٛ،  عبد اهلل طسابصٕٚد 

 تسنٝا

داَع١ َٛالٟ امساعٌٝ  عبٛ عبد ايؿُد د

 املػسب–َهٓاع 

 د عُاد فٛشٟ ًَٛخ١ٝ ز اإلضهٓدز١ٜ 

 إ قابٛع د عُاز أٚنٌٝ داَع١ ايطًط

 د عُس باَبا داَع١ ايطاسٌ مبايٞ

 د عُس َؿبح داَع١ ايػازق١

داَع١  د. عدٟ طًفاح قُد ايدٚزٟ

 ايعسام، تهسٜت

  د فدسٟ ؾربٟ زاقٞ داَع١ غص٠

 فؤاد أمحد عطا٤ اهلل داَع١ اؾٛف د 

  داَع١ ظفاز قُد املدْٞ ؾاحل ايػسٜفد 

 قُد مجاٍ شعني داَع١ األْباز د 

ايٓعازٟ داَع١ ايبٝكا٤ قُد سطني د 

 ايُٝٔ

 داَع١ قُد عص ايدٜٔ َؿطف٢ محدإد 

 فًططني

 داَع١ ايػازق١ َساد بٔ ؾػري د

داَع١ ايعًّٛ  ضٝدعاٍ ايكاضَِٛالٟ  د

 اإلضال١َٝ َٛزٜتاْٝا

داَع١  ْاؾس عبد ايسسِٝ منس ايعًٞد 

 زٚضٝا اؿه١َٝٛ االدتُاع١ٝ

داَع١  ٖػاّ عبد ايطٝد ايؿايف د

 ايعسب١َٝؿسٛز١ٜمجٗسًٛإ َؿس 

 د ُٖاّ ايكٛؾٞ ضٛزٜا

 ٚا٥ٌ قُد 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 

Dr. Ahmed Essia Ries 
Universiti Sains Malaysia 
Dr. Bouheraoua Said Global 
University of Islamic Finance 
Malaysia INCEIF 

 مً داخل الوطً

  داَع١ اؾصا٥سأ.د أمح١ٝ ضًُٝإ 

 أ.د ايػٝٗاْٞ محٛ داَع١ غسدا١ٜ

داَع١ اؾصا٥س أ.د أٚزمحٕٛ قُد ايطاٖس

 داَع١ ظا١ٜ أٚنٌٝ قُد أَنيأ.د 

 داَع١ أدزاز د باخٜٛا إدزٜظأ.

  بسٜو اهلل سبٝب ّ اؾاَعٞ يتٓدٚف أ.د

 أ.د بًشُٝس إبساِٖٝ املسنص اؾاَعٞ تٝباش٠

  بًعًٝا٤ قُد داَع١ تًُطإأ.د 

 د بًٛاقح ايطٝب داَع١ املط١ًٝأ.

 أ.د بٔ عبد ايفتاح دمحإ داَع١ أدزاز

 تآَػطتداَع١  د بٔ قدٚز أغٛامأ.

بٔ قَٛاز ـكس داَع١ غسدا١ٜأ.د 

 داَع١ بطهس٠ِٝ أ.د بٔ َػسٟ عبد اؿً
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  داَع١ غسدا١ٜبٛعبديٞ أسالّ أ.د 

  داَع١ أدزاز د بٛعص٠ عبد ايكادزأ.

 أ.د بَٛدٜٔ قُد 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 

ز غسدا١ٜساز إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ أ.د 

  أ.د سازٚؽ ْٛز ايدٜٔ داَع١ اؾصا٥س

 أ.د سطاْٞ عًٞ داَع١ تٝازت

 داَع١ بطهس٠أ.د سط١ٓٝ غسٕٚ 

 أ.د محٛدٜٔ بهري داَع١ غسدا١ٜ

  زاعٞ ـكس داَع١ األغٛاطأ.د 

 أ.د زمحاْٞ إبساِٖٝ داَع١ ايٛادٟ

  زمحْٛٞ قُد داَع١ أدزازأ.د 

 أ.د زفٝظ أمحد داَع١ غسدا١ٜ

 تآَػطتداَع١ نٝطٞ د شٖري٠ 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 اؿاز داَع١ ٚزق١ً أ.

  عالم عبد ايكادز ّ ز يتٝطُطًٝتأ.د 

  داَع١ اؾصا٥سأ.د عًٞ فٝاليٞ 

قٝاف داَع١ تبط١أ.د عُاز بٛ

 تآَػطتداَع١ أ.د عُس ضدٟ 

 عٝط٢ َعٝص٠ داَع١ اؾًف١أ.د 

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْأ.د غٝد٠ ف١ً 

  فسٚسات ايطعٝد داَع١ غسدا١ٜأ.د 

  داَع١ اؾصا٥سأ.د قدٟ عبد اجملٝد 

 تآَػطتداَع١ قسقب َبازى د أ.

  ػًفايداَع١  ْؿري٠ قٛزٜؼأ.د 

 ضٝدٟ بًعباع زأ.د كاغف َؿطف٢ 

 تآَػطتداَع١  د َسضًٞ عبد اؿلأ.

 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 

 ٟ َفٝد٠ داَع١ بطهس٠أ.د حيٝاٚ

داَع١ اؾًف١ٜٛضف شزٚمأ.د 

 د ايربز قُد داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ بطهس٠ ٚض١ًٝ د ايطبيت

 د ايطعٝد بٛغٍٛ داَع١ ايٛادٟ

 تآَػطتداَع١ د ايعصاٟٚ أمحد 

 داَع١ ايٛادٟد ايعُٛدٟ قُد ايطاٖس 

 د ايعٝد ايساعٞ داَع١ غسدا١ٜ

 بٔ ٜٛضف داَع١ املد١ٜ ايكٝٓعٞد 

 داَع١ َطتػامن اّ بًباٟإنسد 

 ػًفايداَع١ آ١َٓ  اقُدٟ بٛش١ٜٓد 

 َطتػامن داَع١  ١َٓٝ يطسٚؽد أ

 املسنص اؾاَعٞ مبػ١ٝٓ أٚغيت ْؿري٠د 

 د أٚغٔ سٓإ داَع١ خٓػ١ً

 مخٝظ ًَٝا١ْد آٜت عبد املايو ْاد١ٜ ز 

 داَع١ غسدا١ٜ آٜت عٛد١ٜ بًدري قُدد 

 د أٜٛب دٖكاْٞ داَع١ تٝطُٝطًٝت

 ُٞ ساز أمحد داَع١ غسدا١ٜد باباع

 د باباٚامساعٌٝ شٖري داَع١ غسدا١ٜ

 د باباٚامساعٌٝ ٜٛضف داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ ضٛم أٖساعد بدٜاز َاٖس 

 تآَػطتد بسادٟ أمحد داَع١ 

 د بالٍ بٛمجع١ داَع١ أدزاز

 داَع١ ايطازف  بًٝدٟ دالٍد 

 د بٔ ايباز عًٞ داَع١ غسدا١ٜ 

زداَع١ أدزاد بٔ ايدٜٔ اقُد 

 د بٔ بٛعبد اهلل ْٛز٠ داَع١ بات١ٓ

 داَع١ غًٝصإد بٔ ددٜد فتشٞ 
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 داَع١ غسدا١ٜ بٔ زَكإ عبد ايهسِٜد 

 د بٔ ضدٜس٠ عُس داَع١ ضطٝف

 داَع١ َعطهسد بٔ عاتل سٓإ 

 د بٔ عُاز٠ قُد داَع١ تٝازت

 داَع١ خٓػ١ً ْؿافإبٔ عُسإ  د

 د بٔ قا١ْ إمساعٌٝ داَع١ ٚزق١ً

 َع١ األغٛاطأمحد دا بٔ َٜٛص٠د 

 د بًٍٗٛ مس١ٝ داَع١ ضطٝف

ٛبهس َؿطف٢ داَع١ ايبٜٛس٠د ب

 داَع١ غسدا١ٜ بٛمحٝد٠ عبد ايهسِٜد 

  داَع١ ايبًٝد٠د بٛخكس٠ إبساِٖٝ 

 داَع١ اؾًف١ بٛزشم أمحدد 

 د بٛشنسٟ ضًُٝإ داَع١ غسدا١ٜ

 بٛفٓؼ ٚض١ًٝ داَع١ ١ًَٝد 

 داَع١ خٓػ١ًد بٛنُاؽ قُد 

 غسدا١ٜ داَع١ بٛيكؿاع قُدد 

 داَع١ خٓػ١ًابتطاّ  بٛيكٛاعد 

 داَع١ خٓػ١ً بٛيكٛاع ضٓا٤د 

 داَع١ تٝازتد بٖٛد٠ قُد 

 تكسازت ٜصٜد داَع١ أّ ايبٛاقٞد 

 اؾاَعٞ يتآَػطتد تًٞ ضٝف ّ 

 تٛفٝل عطا٤اهلل داَع١ خٓػ١ًد 

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد تَٛٞ ٖذري٠ 

 داَع١ تبط١ ثابت دْٝاشادد 

  ٝظ ًَٝا١ْداَع١ مخد دباز مج١ًٝ 

 د دًٛد ؾاحل داَع١ ايبًٝد٠ 

 د مجاٍ دعٌٝ داَع١ بات١ٓ

 اؾًف١ داَع١ عبد ايهسِٜ د مجاٍ 

 تآَػطتز  دٝاليٞ ايطٝب بٔد دٝاليٞ 

 داَع١ بسز بٛعسٜسٜرسادٞ فط١ُٝ د 

 د سازٚؽ زفٝك١ داَع١ اؾصا٥س

 د سباع عبد ايكادز داَع١ غسدا١ٜ

سذاب عٝطٞ داَع١ املط١ًٝد 

 محاْٞ داَع١ ايبٜٛس٠ د سطٝب١ ز

 املسنص اؾاَعٞ تٓدٚفقُد  محٛدٟ د

 داَع١ غسدا١ٜ سٓطاٟٚ بٛمجع١د 

 د سٛب١ عبد ايكادز داَع١ ايٛادٟ

 داَع١ ايبٜٛس٠د سٛت فريٚش 

 د خايدٟ املٗدٟ داَع١ ايػًف

 داَع١ ٚزق١ًد خًٜٛدات ؾاحل 

  داَع١ ضٛم أٖساع دغُإ شٚبريد 

 تآَػطتداَع١ د دٚاع مي١ٓٝ 

 ابح ْٗا٥ًٞ داَع١ غسدا١ٜد ز

 د زق١ٝ غسٕٚ داَع١ بطهس٠

 ػًفايداَع١  فريٚش شزٚخٞد 

 داَع١ غًٝصإد شزٚقٞ خدجي١ 

 بًشطٔ داَع١ تٝصٟ ٚشٚد شٚاْيت 

 ػًفايداَع١ د شٜٛؽ ضعٝد 

 د ضاٚع ايػٝذ داَع١ أدزاز

 ضاٜح فط١ُٝ داَع١ غًٝصإد 

 تآَػطتداَع١ د ضاحيٞ ٜٛضف 

  املط١ًٝ داَع١ د ضعٛدٟ عبد ايؿُد

 د ضًطاْٞ آ١َٓ داَع١ ايٛادٟ

 تآَػطتداَع١ د ضًه١ أمسا٤ 

 داَع١ ضطٝف  ضٗاّ سسفٛؽد 

 د ضًِٜٛ قُد داَع١ غسدا١ٜ

  داَع١ اؾصا٥س غاٜػٞ قُد ايعسبٞ د

 داَع١ غسدا١ٜد غٛقٞ ْرٜس 

 داَع١ ضٝدٟ بًعباعايؿػري َٝطِ د 

ؾشساٟٚ إميإ داَع١ ضطٝف د 

 د ؾْٛٝا نٝالْٞ داَع١ بات١ٓ

 ا١ٜغسدد طٜٛطٞ َؿطف٢ داَع١ 

 أّ ايبٛاقٞز  عا٥ػ١ عبد ايٓاؾس ناًَٞد 

 د عبد اؿانِ محادٟ داَع١ غسدا١ٜ

 داَع١ ايطازفد عبد اؿُٝد عا٥ػ١ 

 د عبد ايسمحإ عبد ايكادز داَع١ أدزاز

 تآَػطتداَع١  د عبد ايسسِٝ ٖٚٝب١

 د عبد ايسشام ضالّ داَع١ املد١ٜ
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 د عبد ايكادز زساٍ داَع١ اؾصا٥س 

 اّ داَع١ بات١ٓعبد ايهسِٜ ٖػ د

 تآَػطتداَع١  ايالٟٚ حيٞ عبد د

 تآَػطتداَع١ د عبد املايو زقاْٞ 

 عبد اجملٝد ؾػري بريّ داَع١ املط١ًٝ د

 داَع١ اؾصا٥سد عبد املٓعِ ْعُٝٞ 

 داَع١ ضعٝد٠عجُاْٞ عبد ايسمحٔ د 

 د عجُاْٞ عًٞ املسنص اؾاَعٞ أفًٛ

 داَع١ ايبٜٛس٠عٝطاٟٚ فاط١ُ  د

 داَع١ غًٝصإ د عسابؼ ش١ٜٓ

 عص ايدٜٔ عبد ايدا٥ِ داَع١ ايبٜٛس٠    د 

 عصٚش قُد داَع١ اؾًف١د 

 اؾاَعٞ بايٓعا١َّ ايدٜٔ  عُازٟ ْٛزد 

 د عُسإ عبد اؿهِٝ داَع١ املط١ًٝ

 د عٓإ مجاٍ ايدٜٔ داَع١ املط١ًٝ

 عٓرت٠ بٔ َسشٚم داَع١ املط١ًٝد 

 د عٝطاْٞ عاَس املسنص اؾاَعٞ بسٜه١

 داَع١ ايبٜٛس٠جي١ د غاشٟ خد

 داَع١ األغٛاط غصايٞ ْؿري٠د 

 د فتٝش١ بٛسسٚد داَع١ ضطٝف

 د فداز محٛ داَع١ غسدا١ٜ

  داَع١ تبط١ د فك١ًٝ بٛطٛز٠

 د قسٜد َؿطف٢ داَع١ املط١ًٝ

  داَع١ بات١ٓ د نبٛط عبد ايسشام 

د نسٚؽ ْٛز ايدٜٔ ّ ز تٝطُطًٝت

 داَع١ مخٝظ ًَٝا١ْد نسمي١ خٓٛضٞ 

 داَع١ قطٓط١ٓٝ  ٚمنسمي١ قسد 

 نٛاغٞ َساد داَع١ خٓػ١ًد 

 اؾاَعٞ عني متٛغٓتّ نٛدٜد ضفٝإ  د

 اؾاَعٞ يتٝطُطًٝتد ؾًط إبساِٖٝ ّ 

 عبد اؾل داَع١ تبط١ ـرازٟد 

 د يػالّ عصٚش داَع١ غسدا١ٜ

 د يٛناٍ َسِٜ داَع١ بَٛسداع

 داَع١ ايبٜٛس٠د يْٛٞ ْؿري٠ 

 د َربٚى ناٖٞ داَع١ ٚزق١ً

ْٛاٍ املسنص اؾاَعٞ َػ١ٝٓفدٚب د 

 د قبٛب َساد داَع١ بطهس٠

 د قدٜد محٝد داَع١ اؾًف١

  داَع١ ايبًٝد٠د قٞ ايدٜٔ اضطٓبٛيٞ 

 د َطعٛدٟ ٖػاّ داَع١ املط١ًٝ

 داَع١ غًٝصإ مصطفى هاشميد 

  داَع١ ايبًٝد٠ َعداٟٚ ل١ٝد 

 َعصٚش  دي١ًٝ داَع١  ايبٜٛس٠  د

 تآَػطتَعُس طساٜؼ داَع١ د 

 د َعٝٛف ٖد٣ داَع١ ضٛم أٖساع

 داَع١ غًٝصإ َػتات ؾابس١ٜٓد 

 بطهس٠د َػصٟ غاع١ ٖػاّ داَع١ 

 تآَػطتداَع١ د َٛزاد سطاب 

 د َٛضاٟٚ عبد اؿًِٝ داَع١ بػاز

 تآَػطتداَع١ د. َايهٞ قُد 

 داَع١ غًٝصإَفٝد٠  ادٟد ْ
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  جامعة البويرة، )اجلسائر(، زكرياء بً توىض
17 
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87 
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  جامعة تيسي وزو، )اجلسائر(، شي يوشف زاٍية حورية
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 اؾصا٥سٟ يف إعاد٠ ايتٛاشٕ يًعكد االيهرتْٚٞدٚز املػسع 
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 ، )اجلسائر(جامعة تلنصاٌ ، ظيذ شياء

440 

املطؤٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًدٚي١ ٚايٛناالت ايطٝاس١ٝ عٔ اإلغهاالت ايٓاػ١ عٔ 

 إبساّ عكٛد ايطٝاس١ ٚايطفس خالٍ دا٥ش١ نٛزْٚا

  جامعة متيراشت، )اجلسائر( ،شدي عنرو علاش حييى

464 

  -دزاض١ َكاز١ْ  –تٓاشع ايكٛاْني بػإٔ ايتؿادّ ايبشسٟ 
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 عكد ايصٚاز يف ثٛب٘ اؾدٜد ٚٚضا٥ٌ إثبات٘ االيهرت١ْٝٚ

  جامعة متيراشت، )اجلسائر(، قتال مجالو يبفردوط بً عبد الّي
234 

 قٞ يف اؿهِ يًُدتًع١ بايطه٢ٓ ٚايٓفك١ ٚاملتع١ضًط١ ايكا

  ، )اجلسائر(4جامعة وٍراٌ ، حبار أمالو كنال بعاكية
249 

ايتًكٝح االؾطٓاعٞ ٚػُٝد ايبٜٛكات ٚاؿٝٛاْات امل١ٜٛٓ يف ايػسٜع١ 

 اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ اؾصا٥سٟ

  ، )اجلسائر(02جامعة البليدة ، جلود صاحل

278 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات  331املجاز٠ َٔ خالٍ ْـ املاد٠  اإلغهاالت ايكا١ْْٝٛ
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 ، )اجلسائر(جامعة البويرة ، كنوٌ حصني
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 ضٝٛيٛدٞاملكاٚالت١ٝ يف اؾصا٥س: عٓاؾس إغهاي١ٝ ٚؼًٌٝ ضٛ

 ، )اجلسائر(جامعة غرداية ، علوظي عبد الكادر
532 

األ١ُٖٝ االضرتاتٝذ١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚايسٖاْات ايدٚي١ٝ ايهرب٣ ملٓطكيت ايػسم 

 األٚضط ٚايطاسٌ اإلفسٜكٞ: دزاض١ سٝٛضٝاض١ٝ َكاز١ْ
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 ( حمدا وصالة وسالما) 

 ّٕ ِّ املتػريات ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ يف تسق١ٝ اجملالت، َٔ سٝح ٚإ َٔ أٖ

تهاْف اؾٗٛد ٚتهاتفٗا، ٚتالسف األٖداف دٛد٠ ايبشٛخ املٓػٛز٠ بٗا ٖٛ 

ؼايفٗا؛ بني املؤيفني ايرٜٔ ْطًِّ فِٝٗ إزضاٍ عجِٖٛ خال٤ مما ٜعٝبٗا، ٚبني ٚ

احملهُني ايرٟ ْأٌَ َِٓٗ إٔ ٜكعٛا َا ٜطٓد إيِٝٗ َٔ عٛخ َٛقع 

ّٕ سطٔ اختٝاز ايبشٛخ عا٥د إيِٝٗ، ٚؼكٝل ددٜتٗا  ايتُشٝـ ٚايتدقٝل، إذ إ

 .َٓٛط بِٗ

تطاؤالت سٍٛ ايفرت٠  نجرئَ إيٝٓا  ٚيف ٖرا ايطٝام، ٚبٓا٤ ع٢ً ٚزد

َٔ ٚقد ٚدد نجري يف أْفطِٗ ضُٝا احملدد٠ ٚاملدؿؿ١ الضتكباٍ املكاالت، 

أذنس إٔ  غري ناف يريو، أّٚدٚاعتربٚٙ ، يريو املدؿـفكط ايّٝٛ ايٛاسد 

 ح بعض املطا٥ٌ:أّٚقبعض املعطٝات ٚ

اٍ املكاالت قبٌ املٛعد احملدد يريو بفرت٠ باإلعالٕ عٔ اضتكعاد٠ ٜهٕٛ  -

ٛي١ ددا ػاٚشت يف بعض املسات اـُط١ أغٗس، األَس ايرٟ جيعٌ َعك

 ايباسجني يف َضع١ َٔ أَسِٖ، ٚيف أزحي١ٝ.

ّٕ َتٛضط  - بني املا٥ني ٚايجالمثا١٥ َتأزدح عدد املكاالت اييت تؿٌ اجمل١ً إ

َكاٍ يف ايّٝٛ ايٛاسد فكط، بني ؽؿـ ايكإْٛ ٚاالقتؿاد ٚاملٛاقٝع 

ٚإذا ناْت اؿاٍ ، ٖٚٛ عدد َعترب ددا، ١ً بُٗاأٚ ذات ايّؿ املػرتن١ بُٝٓٗا

هٝف بايٛقع ٚايعدد ضٝهٕٛ يٛ مّت متدٜد اآلداٍ ٖرٙ يف ايّٝٛ ايٛاسد، ف

 .ألنجس َٔ ذيو

ّٕ نجس٠ املكاالت ايٛازد٠، دعًت عٌُ طاقِ اجمل١ً ؼت قػط غدٜد،  - إ

سادع ١ ع٢ً املسادعني، إذ نًُّا أنجسْا َٔ عدد املكاالت احملاي١ ع٢ً املٚغاّؾ

ايٛاسد، نًُّا أؾبح عًُ٘ ال ٜتطِ بايدق١ ٚايكبط ضُٝا َع ترنريْا 

ايدا٥ِ هلِ، ٚاْصعاح نجري َِٓٗ يريو، َع عدّ اضتطاعتِٗ ع٢ً االْطشاب 

 .بطبب االيتصاّ األخالقٞ ايرٟ أبسَٛٙ َع اجمل١ً ٚطاقُٗٗا

 استهــــــاللية
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 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 َٔ أدٌ قبط عدد املكاالتتشدٜد اآلداٍ بّٝٛ ٚاسد كٓا بّكٚقد س -

 :ٚؼدٜدٖاايٛازد٠ 

o .ضسع١ َعاؾ١ املكاالت ٚعدّ اْتعاز أؾشابٗا نجريا 

o .ضسع١ إضٓاد املكاالت ع٢ً احملسزٜٔ املطاعدٜٔ ٚاملسادعني 

o  ايكػط عًِٝٗ بهجس٠ املكاالت ٚعدّ ػاٚب املسادعني ضسع١

 فِٗ، ٚاْػػاالتِٗ املدتًف١.ٚاملطٓد٠ عًِٝٗ، ٚذيو َساعا٠ يعس

١ ضُٝا املسادعني، جيعًٓا ْتذٓب ايكػط ١ يعٌُ طاقِ اجملًف١ ايتربعّٝايّؿ -

 عًِٝٗ نجريا.

عني إىل املؤيفني ٚعدّ اإلطاي١ عًِٝٗ املسادضسع١ ٚؾٍٛ ٚإزضاٍ تكازٜس  -

، غالف ْادزا ايجالث١ أغٗس إاّلٜبًؼ نجريا، سٝح أؾبح َتٛضط االضتذاب١ ال 

 ناْت، ٚا ْطتكبٌ املكاالت يفرتات ط١ًٜٛنّٓ، سٝح َا نإ عًٝ٘ األَس ضابكا

 ٠ َعاؾ١ املكاالت ٚتكُٝٝٗا ٜتذاٚش ايط١ٓ أسٝاْا.َّد

ٖرٙ املعطٝات ٚغريٖا نًّٗا دعتٓا إىل قبط ٚؼدٜد َد٠ اضتكباٍ 

 .املكاالت بّٝٛ ٚاسد فكط

 د.غٛقٞ ْرٜس                                                                            

 ز٥ٝظ ايتشسٜس                                                               




