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ًُّ جمّم وفّرشُ  ُشداشًّ ،صُوتخّص ،خّلىُُو ،أكادميًُ ،عمىًُُ دول

 اجلسائر-تاوٍػصتجباوعُ احلكىق والعمىً الصًاشًُ كمًُ تصدر عَ فُ، ووصٍّ

 مبختمف المػات الكاٌىًٌُ واالقتصاديُالبخىث يف الدراشات ٍعر تعٍِ ب

 (1) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجته: كلية الحقوق ع س
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ووفّرشُ،  شداشًُ ،وتخصصُ ،ُوخّلىُ ،أكادميًُ ،عمىًُدولًُ جممُ 

 اجلسائر -تاوٍػصتاوعُ احلكىق والعمىً الصًاشًُ جبكمًُ تصدر عَ ووصٍفُ، 

 الكاٌىًٌُ واالقتصاديُيف الدراشات ٍعر البخىث تعٍِ 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 

 ًٝع١ٜ، ٚفل ايكٛادس اتآت١ٝ بايًػ١ ايعطب١ٝ أٚ ايفطْػ١ٝ أٚ االزل

 العروط العلمًُ: 

 شنط َٔ زٕٚ تػٝري فٝ٘، َع )قايب اجمل١ً( ، ٜهتب ايبشح د٢ً دٗاظ احلاغٛب ٚفل ايُٓٛشز املعس

ٜكسّ املكاٍ يف ْػد١ ٚ، بٝاْات ايباسح  اغِ ٚيكب املؤيف، ايعٓٛإ املٗين ٚايربٜس اإليهرتْٚٞ

، ٚال ٜكٌ دٔ (25) مخػا ٚدؿطٜٔ قفش١ قفشات٘ال ٜتذاٚظ دسز ( word)بكٝػ١ إيهرت١ْٝٚ 

َٔ ، َٔ نٌ د١ٗ  (2)(، ٚفل ُبعس32-01( د٢ً افرتاض َكاؽ ايكفش١ )01)دؿط٠ قفشات 

)ٜهٕٛ ضقِ اهلاَـ  بططٜك١ آي١ٝيف آخط ايبشح ٚاهلاَـ ٚنع أضقاّ ، ٚزٕٚ تطقِٝ يًكفشات

ظٜا يػطط ايهتاب١ يف احلاؾ١ٝ َطتفعا دٔ غطط ايهتاب١ يف املنت( ٚاهلاَـ )ٜهٕٛ ضقِ اهلاَـ َٛا

 ببًٝٛغطاف١ٝ. إدطا٤ َعًَٛاٍتغِ(((، ٚ 1.0ٜٚهٕٛ تٓػٝك٘ َعًكا بـ )

  جيب إضفام املكاٍ مبًدل َطفكا بهًُات َفتاس١ٝ ٜهٕٛ بًػ١ املكاٍ ٚآخط بايًػ١ اإلزلًٝع١ٜ إٕ مل

ُات إٔ ٜهٕٛ دٓٛإ ايبشح ٚاملًدل ٚايهً، ٚتهٔ يػ١ املكاٍ ال ٜتذاٚظ ايكفش١ ايٛاسس٠

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

أٚ يف َهاْٗا يف املكاٍ ٜٚهٕٛ دٓٛإ اجلسٍٚ أٚ األؾهاٍ ٚاجلساٍٚ تٛنع يف آخط ايكفش١ ٚتهٕٛ 

 ايؿهٌ يف األد٢ً ٚاملكسض يف األغفٌ.

 العروط املىضىعًُ: 

  ّاملكاٍ كسّ ٜإٔ جمل١ً َػؤٚي١ٝ اإلخالٍ بٗا، ٚ، ٚال تتشٌُ اَا١ْ ايع١ًُٝقٛادس األجيب اسرتا

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

دٓٛإ املٛنٛع، ٚايػطض َٔ نتابت٘، مبا يف شيو ايططم املػتدس١َ، ٚاملٓاقؿ١ اخلتا١َٝ د٢ً 

االختكاضات  ٚإٔ تهٕٛ، ري املكطًشات ايتك١ٝٓ ٚاالختكاضات ايع١ًُٝٚتفػ، أ١ُٖٝ ايعٌُ

إٔ ٜتػِ ايبشح بايعُل ٚاألقاي١ ٚاإلغٗاّ ايعًُٞ، ٚفل ، َٚهتٛب١ ٚٚانش١ يف أٍٚ ظٗٛض هلا

إٔ ٜهٕٛ ايبشح ا، ٚإٔ خيسّ ايبشح ايػٝاغ١ ايعا١َ يًُذ١ً، ٚأٖسافٗ، ٚاملٓٗر ايعًُٞ ٚاملٛنٛع

خيهع 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 باملٛنٛع

 

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
ُ، ووفّرش شداشًُ ،وتخصصُ ،ُوخّلىُ ،أكادميًُ ،عمىًُدولًُ جممُ 

 اجلسائر -تاوٍػصتاوعُ احلكىق والعمىً الصًاشًُ جبكمًُ تصدر عَ ووصٍفُ، 

 الكاٌىًٌُ واالقتصاديُيف الدراشات ٍعر البخىث تعٍِ ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (4) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس

 أ.ز ؾٛؾ١ دبس ايػين

 تآَػػتَع١ داَسٜط                               

 

 )َسٜط٠ اجمل١ً( 

 داَع١ تآَػػت           أ.ز ظٖري٠ نٝػٞ               

 التحرير رئيــــس)

                          لها( االلكتروني الموقع على والمشرف 

 ز.ؾـــٛقٞ ْصٜــــــط 

 داَع١ غطزا١ٜ

 )مراجعة(

 داَع١ تآَػػت ز.ذلُٛزٟ دفاف 

 داَع١ تآَػػتٞ احلل َطغً دبسأ.ز 

  

 



 زائرــالج – ستغمنات/ جامعة  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك داــمجلة االجتهكلية الحقوق ع س: 

 المساعدون( )المحررون

 أ.ز بٓاقط ٜٛغف داَع١ ٖٚطإ

 ؾطٕٚ داَع١ بػهط٠ أ.ز سػ١ٓٝ

 ايفتاح داَع١ أزضاض دبس بٔ أ.ز زمحإ

  دبس احلل محٝـ أ.ز

 خًٝف١ بٔ محس داَع١

 1اجلعا٥ط  أ.ز دًٞ فٝاليٞ داَع١

 أ.ز رلفٞ أَني داَع١ َػتػامن 

 ايؿاضق١ دُط داَع١ أ.ز َكبح

 داَع١ املس١ٜ َٓكٛض دلادٞأ.ز 

 املًو داَع١ مساليٞ  ز حيهٝ٘

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، فٝكٌ

  ايسسٝات دُازز. 

 املتشس٠ ايعطب١ٝ االَاضات داَع١

  ايكبٛض ايسجلاٟٚ أمحس دبسز. 

 ، َكطأغٝٛط داَع١

  ايسٜاب سػٔز. 

، ايػٝاغ١ٝ ٚايعًّٛ احلكٛم ن١ًٝ

 تْٛؼ

  اهلل ايطقاز دبسز. 

  ، األضزٕاألضز١ْٝ األملا١ْٝ اجلاَع١

 تآَػػتداَع١ ايسٜٔ تًٞ غٝف ز. 

  ايكشطاْٞ دبس ايكازض بٔ محٛزز أ.

 قطط داَع١

 ٜٛغف داَع١ املس١ٜ  بٔ ز. ايكٝٓعٞ

 املػادٝس فطسإز أ.

  زٕاألض ايبٝت آٍ داَع٘

  اهلل أمحس محٛضٟ مئ دطاز. أ

 ايبشطٜٔ ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ داَع١

 ايؿاضق١ ز. أمئ ذلُس ظٜٔ داَع١

 ايطٝب داَع١ املػ١ًٝ ز بًٛانحأ.

 دٛاز ايطباع ز. 

 أنازٜط املػطب ظٖط ابٔ داَع١

 ن١ًٝ دٝٗإ دبس ايػالّ دباؽ ز.

 ايعًٝا َكط االفطٜك١ٝ ايسضاغات

سضاٟٚ طاضم داَع١ املٓػتري، قز. 

 تْٛؼ

  ز. غٝسداٍ ايكاغِ َٛالٟ

املعٗس ايعايٞ يًسضاغات ٚايبشٛخ 

 َٛضٜتاْٝا إلغال١َٝا

  دبس ايكازض ذلُس ايساٙز. 

 َٛضٜتاْٝا ايعكط١ٜ ْٛانؿٛط داَع١

  دبس اهلل ططابعٕٚز. 

 إغطٓبٍٛ داَع١

  دبٛ دبس ايكُسز. 

 َهٓاؽ إمسادٌٝ َٛالٟ داَع١

 دالم دبس ايكازض  أ.ز

 يتٝػُػًٝت اجلاَعٞ املطنع

 دُاض أٚنٌٝ ز أ.

 ، دُإداَع١ ايػًطإ قابٛؽ

 ف١ز دٝػ٢ َعٝع٠ داَع١ اجلًأ.

 َباضى قطقب ز أ.

 تآَػػتداَع١ 

  ذلُس ضانٞ فدطٟ قربٟز. 

 املفتٛح غع٠ يًتعًِٝ األ١َ داَع١

  ذلُس طًعت دبس اجملٝس ٜسى .ز

 ايعسٍ ٚظاض٠

 1أمحس داَع١ اجلعا٥ط  ز َعبٛطأ.

 ز َٛغ٢ ْٛض٠ داَع١ تبػ١أ.

 1املٓعِ داَع١ اجلعا٥ط  دبس ز. ْعُٝٞ

  ٖؿاّ دبس ايػٝس ايكايفز. 

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


 زائرــالج – ستغمناتجامعة           دراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد لل

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 َكط  سًٛإ اَع١د

 غٛضٜا  ُٖاّ ايكٛقٞز. 

  ٜٛغف ْاقطز. 

 َايٝعٜا ايعامل١ٝ اإلغال١َٝ اجلاَع١

 دجُاْٞ دًٞ املطنع اجلاَعٞ بآفًٛز. 

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
 وَ خارج الىطَ

اجلاَع١ اإلغال١َٝ أ.ز أبس ذلُس األَني 

 آَطٜها -مبٓٝػٛتا 

داَع١ دبس املًو  ايعجُاْٞ اغعٝس٠أ.ز 

  ايػعسٟ، طٓذ١، املػطب.

اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ أ.ز أمحس أبٛ ؾٓب 

 احله١َٝٛ

 داَع١ ٟٚاض ايسجلٛايكبس دب سأمح زأ.

 ايعطب١َٝكطمجٗٛض١ٜأغٝٛط

داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ،  زّ ذلُس أبٛ بهطآأ.ز 

ْٝذريٜا

 قططز ايكشطاْٞ دبس ايكازض أ.ز 

، داَع١ ابٔ ظٖطايككاب سػٔ أ.ز 

 أنازٜط، املػطب

داَع١ ذلُس اخلاَؼ  أ.ز مج١ًٝ أٚسٝس٠

 املػطب

 زٜاضا غٝاى داَع١ نٛت زٜفٛاضأ.ز 

دًٞ دجُإ َٓصٚ داَع١ ٚال١ٜ ٜٛبٞ، أ.ز 

 ْٝذريٜا

آٍ ايبٝت اَع١ أ.ز فطسإ املػادٝس د

 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 دًٞ ايبٓسضدٞ أ.ز 

 و فٝكٌ املًداَع١  ٝ٘ ايػُاليٞهخيأ.ز 

 داَع١ اجلٛف أؾطف مسشإز 

داَع١ ابٔ غٝس  ذلُس قاحل أؾطفز 

 ٖٛيٓسا، ضؾس

، داَع١ ايًٓٝنيز إسػإ دلسٟ دع ايسٜٔ 

 ايػٛزإ

فاض ظداَع١  أمحس ذلُس أمحس ايعٜٔ ز

 غًط١ٓ دُإ

َ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 

 اجلاَع١ االملا١ْٝ االضز١ْٝ ز ايطقاز دبس اهلل 

غال١َٝ أٚضٚبا اإل ز  اهلل ايؿٝعاْٞ دبسز 

 يف ٖٛيٓسا

 ز ايعصاض أْٝؼ داَع١ غفاقؼ /  تْٛؼ

 ايعطبٞ َكطف٢ داَع١ املطقب / يٝبٝاز 

داَع١ ذلُس ملهٓٛظٟ ذلُس اهلازٟ ز ا

  اخلاَؼ املػطب

 داَع١ ظفاض املٓاقري ذلُسز 

داَع١ ايعًّٛ  محس محٛضٟأز أمئ دطاهلل 

 ايتطبٝك١ٝ ممًه١ ايبشطٜٔ

 ز أمئ ذلُس ظٜٔ دجُإ داَع١ ايؿاضق١

 بٛقط٠ ظٚاٟٚ داَع١ ايهٜٛتز 

 ، أنازٜط داَع١ ابٔ ظٖطز دٛاز ايطباع 

 َكطاؽ دٝٗإ دبس ايػالّ دبز 

 اجلاَع١ ايًبٓا١ْٝ دٝٗإ فكٝ٘ز 

 سكٞ محسٟ خًف دػاّ ايععاٟٚز 

 ايعطام

 داَع١ ظفاض خريٟ َطته٢ دبس اهللز 

 غًط١ٓ دُإ

 universitée Paris) دك١ًٝ زبٝؿٞز 

8 France) 

 فًػطنيؾطٜف أمحس بعًٛؾ١ ز 
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، داَع١ دبس احلُٝس دلٝس إمسادٌٝ ز

 إغطٓبٍٛ، تطنٝا                  

داَع١ قباح س ايكازض ايؿاؾٞ ز دب

 ، تطنٝاايسٜٔ ظدِٝ اغطُبٍٛ

داَع١  دبس ايكازض ذلُس ايساٙ ز

 ْٛانؿٛط ايعكط١ٜ َٛضٜتاْٝا

داَع١ إغطٓبٍٛ،  دبس اهلل ططابعٕٚز 

 تطنٝا

داَع١ َٛالٟ امسادٌٝ  دبٛ دبس ايكُس ز

 املػطب–َهٓاؽ 

 ز دُاز فٛظٟ ًَٛخ١ٝ ز اإلغهٓسض١ٜ 

 إ قابٛؽ ز دُاض أٚنٌٝ داَع١ ايػًط

 ز دُط باَبا داَع١ ايػاسٌ مبايٞ

 ز دُط َكبح داَع١ ايؿاضق١

داَع١  ز. دسٟ طًفاح ذلُس ايسٚضٟ

 ايعطام، تهطٜت

  ز فدطٟ قربٟ ضانٞ داَع١ غع٠

 فؤاز أمحس دطا٤ اهلل داَع١ اجلٛف ز 

  داَع١ ظفاض ذلُس املسْٞ قاحل ايؿطٜفز 

 ذلُس مجاٍ ظدني داَع١ األْباض ز 

ايٓعاضٟ داَع١ ايبٝها٤ ذلُس سػني ز 

 ايُٝٔ

 داَع١ ذلُس دع ايسٜٔ َكطف٢ محسإز 

 فًػطني

 داَع١ ايؿاضق١ َطاز بٔ قػري ز

داَع١ ايعًّٛ  غٝسداٍ ايكاغَِٛالٟ  ز

 اإلغال١َٝ َٛضٜتاْٝا

داَع١  ْاقط دبس ايطسِٝ منط ايعًٞز 

 ضٚغٝا احله١َٝٛ االدتُاد١ٝ

داَع١  ٖؿاّ دبس ايػٝس ايكايف ز

 ايعطب١َٝكطٛض١ٜمجٗسًٛإ َكط 

 ز ُٖاّ ايكٛقٞ غٛضٜا

 ٚا٥ٌ ذلُس دربٌٜ داَع١ دُط املدتاض  ز

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 

Environmental Sciences of 
Ukraine 
Pr. paola todini Ecampus 
university/Italy 

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 

ALIGARH MUSLIM 
UNIVERSITY (INDIA) 
Dr. Ahmed Essia Ries 
Universiti Sains Malaysia 
Dr. AL-NADAWI 
MOHAMMAD SANAULLAH 
Dr. AYDIN TEMİZER 
MARMARA University 
Dr. Bouheraoua Said Global 
University of Islamic Finance 
Malaysia INCEIF 
Dr. GÜLLÜOĞLU Yasemin 
Social Sciences University of 
Ankara 

Dr. KERTOUS MOURAD 
université de Brest 
Dr. Taheri Ali Islamic Azad 
University, Iran 

 الىطَ وَ داخن

  داَع١ اجلعا٥طأ.ز أمح١ٝ غًُٝإ 

 أ.ز ايؿٝٗاْٞ محٛ داَع١ غطزا١ٜ

داَع١ اجلعا٥ط أ.ز أٚضمحٕٛ ذلُس ايطاٖط

 داَع١ ظا١ٜ أٚنٌٝ ذلُس أَنيأ.ز 
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 داَع١ أزضاض ز باخٜٛا إزضٜؼأ.

 تآَػػتبطازٟ أمحس داَع١ ز أ.

  بطٜو اهلل سبٝب ّ اجلاَعٞ يتٓسٚفأ.ز 

 ملطنع اجلاَعٞ تٝباظ٠أ.ز بًشُٝط إبطاِٖٝ ا

  بًعًٝا٤ ذلُس داَع١ تًُػإأ.ز 

 ز بًٛانح ايطٝب داَع١ املػ١ًٝأ.

 أ.ز بٔ دبس ايفتاح زمحإ داَع١ أزضاض

 تآَػػتداَع١  ز بٔ قسٚض أؾٛامأ.

بٔ قَٛاض خلهط داَع١ غطزا١ٜأ.ز 

 داَع١ بػهط٠أ.ز بٔ َؿطٟ دبس احلًِٝ 

 داَع١ اجلًف١ بٛضظم أمحسأ.ز 

  داَع١ غطزا١ٜأسالّ  بٛدبسيٞأ.ز 

  داَع١ أزضاض ز بٛدع٠ دبس ايكازضأ.

 أ.ز بَٛسٜٔ ذلُس داَع١ أزضاض

دعفط دبس ايكازض داَع١ غطزا١ٜ أ.ز 

 مجاٍ دٝاؾٞ داَع١ املس١ٜز أ.

 تآَػػتداَع١ ز مجاٍ قتاٍ أ.

دٛازٟ إيٝاؽ داَع١ ايٛازٟ أ.ز 

ساز إبطاِٖٝ دبس ايطمحٔ ز غطزا١ٜأ.ز 

  ٜٔ داَع١ اجلعا٥طأ.ز ساضٚف ْٛض ايس

 أ.ز سػاْٞ دًٞ داَع١ تٝاضت

 داَع١ بػهط٠أ.ز سػ١ٓٝ ؾطٕٚ 

 أ.ز محٛزٜٔ بهري داَع١ غطزا١ٜ

  ضاعٞ خلهط داَع١ األغٛاطأ.ز 

 أ.ز ضمحاْٞ إبطاِٖٝ داَع١ ايٛازٟ

  ضمحْٛٞ ذلُس داَع١ أزضاضأ.ز 

 أ.ز ضفٝؼ أمحس داَع١ غطزا١ٜ

 تآَػػتداَع١ ز ظٖري٠ نٝػٞ أ.

مي١ٝ ضؾٝس داَع١ داَع١ ظا١ٜأ.ز ظٚا

 أ.ز غٞ ٜٛغف ظا١ٖٝ سٛض١ٜ ز تٝعٟ ٚظٚ

 أ.ز طٝطٛؽ فتشٞ داَع١ غعٝس٠

  دبس ايٓيب َكطف٢ داَع١ غطزا١ٜأ.ز 

 داَع١ غعٝسدجُاْٞ دبس ايطمحٔ أ.ز 

 ز دطاب١ احلاز داَع١ ٚضق١ً أ.

  دالم دبس ايكازض ّ ز يتٝػُػًٝتأ.ز 

  داَع١ اجلعا٥طأ.ز دًٞ فٝاليٞ 

دُاض بٛنٝاف داَع١ تبػ١أ.ز 

 تآَػػتداَع١ أ.ز دُط غسٟ 

 دٝػ٢ َعٝع٠ داَع١ اجلًف١أ.ز 

 داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْأ.ز غٝس٠ ف١ً 

  فطٚسات ايػعٝس داَع١ غطزا١ٜأ.ز 

  داَع١ اجلعا٥طأ.ز قسٟ دبس اجملٝس 

 تآَػػتداَع١ قطقب َباضى ز أ.

  ؿًفايداَع١  ْكري٠ قٛضٜـأ.ز 

 بًعباؽ غٝسٟ زأ.ز رلاؾف َكطف٢ 

 تآَػػتداَع١  ز َطغًٞ دبس احللأ.

 داَع١ غطزا١ٜ َكطف٢ ٜٚٓنتأ.ز 

 أ.ز َالٟٚ إبطاِٖٝ داَع١ أّ ايبٛاقٞ

 تآَػػتأ.ز َٓكٛضٟ املربٚى داَع١ 

 أ.ز ١َْٛ دُط داَع١ غطزا١ٜ

ْٛض٠ َٛغ٢ داَع١ تبػ١أ.ز 

ٖٝفا٤ ضؾٝس٠ تهاضٟ داَع١ ايبًٝس٠أ.ز 

ٜا١َ إبطاِٖٝ داَع١ أزضاضأ.ز 

 ز حيٝاٟٚ َفٝس٠ داَع١ بػهط٠أ.

داَع١ اجلًف١ٜٛغف ظضٚمأ.ز 

 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 ايطادٞ داَع١ غطزا١ٜ

 ١بٔ ٜٛغف داَع١ املسٜ ايكٝٓعٞز 

 داَع١ َػتػامن إنطاّ بًباٟز 

 ؿًفايداَع١ آ١َٓ  اذلُسٟ بٛظ١ٜٓز 

 َػتػامن داَع١  ١َٓٝ يططٚفز أ

 املطنع اجلاَعٞ مبػ١ٝٓ أٚغيت ْكري٠ز 

 ز أٚؾٔ سٓإ داَع١ خٓؿ١ً

 مخٝؼ ًَٝا١ْز آٜت دبس املايو ْاز١ٜ ز 

 داَع١ غطزا١ٜ آٜت دٛز١ٜ بًدري ذلُسز 
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 ز أٜٛب زٖكاْٞ داَع١ تٝػُٝػًٝت

 ز بابادُٞ ساز أمحس داَع١ غطزا١ٜ

 ز باباٚامسادٌٝ ظٖري داَع١ غطزا١ٜ

 ز باباٚامسادٌٝ ٜٛغف داَع١ غطزا١ٜ

 داَع١ بات١ٓ  عؿاؾٞ ضابحز 

 داَع١ غٛم أٖطاؽز بسٜاض َاٖط 

 ز بالٍ بٛمجع١ داَع١ أزضاض

 حلبٝب داَع١ َػتػامن ب١ًٝز 

 داَع١ ايطاضف  بًٝسٟ زالٍز 

 غطزا١ٜ  ز بٔ ايباض دًٞ داَع١

داَع١ أزضاضز بٔ ايسٜٔ اذلُس 

 ز بٔ بٛدبس اهلل ْٛض٠ داَع١ بات١ٓ

 داَع١ غًٝعإز بٔ دسٜس فتشٞ 

 داَع١ غطزا١ٜ بٔ ضَهإ دبس ايهطِٜز 

 ز بٔ غسٜط٠ دُط داَع١ غطٝف

 داَع١ َعػهطز بٔ داتل سٓإ 

 ز بٔ دُاض٠ ذلُس داَع١ تٝاضت

 داَع١ خٓؿ١ً ْكافإبٔ دُطإ  ز

 ادٌٝ داَع١ ٚضق١ًز بٔ قا١ْ إمس

 أمحس داَع١ األغٛاط بٔ َٜٛع٠ز 

 ز بًٍٗٛ مس١ٝ داَع١ غطٝف 

ٛبهط َكطف٢ داَع١ ايبٜٛط٠ز ب

 داَع١ غطزا١ٜ بٛمحٝس٠ دبس ايهطِٜز 

  داَع١ ايبًٝس٠ز بٛخهط٠ إبطاِٖٝ 

 يالقتكاز ٖٚطإز بٛمخٝؼ ْٚاغ١ ّ ع 

 ز بٛظنطٟ غًُٝإ داَع١ غطزا١ٜ

 بٛفٓـ ٚغ١ًٝ داَع١ ١ًَٝز 

 داَع١ خٓؿ١ًز بٛنُاف ذلُس 

 داَع١ غطزا١ٜ بٛيككاع ذلُسز 

 داَع١ خٓؿ١ًابتػاّ  بٛيكٛاؽز 

 داَع١ خٓؿ١ً بٛيكٛاؽ غٓا٤ز 

 داَع١ تٝاضتز بٖٛس٠ ذلُس 

 تكطاضت ٜعٜس داَع١ أّ ايبٛاقٞز 

 اجلاَعٞ يتآَػػتز تًٞ غٝف ّ 

 تٛفٝل دطا٤اهلل داَع١ خٓؿ١ًز 

 داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز تَٛٞ ٖذري٠ 

 داَع١ تبػ١ ثابت زْٝاظازز 

  داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز دباض مج١ًٝ 

 ز دًٛز قاحل داَع١ ايبًٝس٠ 

 ز مجاٍ دعٌٝ داَع١ بات١ٓ

 اجلًف١ داَع١ دبس ايهطِٜ ز مجاٍ 

 تآَػػتز  دٝاليٞ ايطٝب بٔز دٝاليٞ 

 داَع١ بطز بٛدطٜطٜرسادٞ فط١ُٝ ز 

 ز ساضٚف ضفٝك١ داَع١ اجلعا٥ط

 داَع١ غطزا١ٜز سباؽ دبس ايكازض 

سذاب دٝػٞ داَع١ املػ١ًٝز 

 ز سػٝب١ ضمحاْٞ داَع١ ايبٜٛط٠ 

 ز سه١ُٝ دبس ايععٜع داَع١ بَٛطزاؽ

 املطنع اجلاَعٞ تٓسٚفذلُس  محٛزٟ ز

 داَع١ غطزا١ٜ سٓطاٟٚ بٛمجع١ز 

 ز سٛب١ دبس ايكازض داَع١ ايٛازٟ

 داَع١ ايبٜٛط٠ز سٛت فريٚظ 

 ز خايسٟ املٗسٟ داَع١ ايؿًف

 داَع١ ٚضق١ًات قاحل ز خًٜٛس

  داَع١ غٛم أٖطاؽ زغُإ ظٚبريز 

 تآَػػتداَع١ ز زٚاؽ مي١ٓٝ 

 ز ضابح ْٗا٥ًٞ داَع١ غطزا١ٜ

 ز ضق١ٝ ؾطٕٚ داَع١ بػهط٠

 ز ظضباْٞ َكطف٢ داَع١ غطزا١ٜ

 ؿًفايداَع١  فريٚظ ظضٚخٞز 

 داَع١ غًٝعإز ظضٚقٞ خسجي١ 

 ز ظدازٟ ذلُس دًٍٛ داَع١ ايبٜٛط٠

 داَع١ تٝعٟ ٚظٚ بًشػٔز ظٚاْيت 

 ؿًفايداَع١ ز ظٜٛف غعٝس 

 ز غاٚؽ ايؿٝذ داَع١ أزضاض

 غاٜح فط١ُٝ داَع١ غًٝعإز 

 تآَػػتداَع١ ز غاحيٞ ٜٛغف 

  داَع١ املػ١ًٝ ز غعٛزٟ دبس ايكُس



(11) 

 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 داَع١ خٓؿ١ً غالّ مسري٠ز 

 ز غًطاْٞ آ١َٓ داَع١ ايٛازٟ

 تآَػػتداَع١ ز غًه١ أمسا٤ 

 داَع١ غطٝف  غٗاّ سطفٛفز 

 ز غًِٜٛ ذلُس داَع١ غطزا١ٜ

  داَع١ اجلعا٥ط ؾاٜؿٞ ذلُس ايعطبٞ ز

 ز ؾالبٞ ظٖري داَع١ غهٝهس٠

 داَع١ غطزا١ٜز ؾٛقٞ ْصٜط 

 ايكػري َٝػِ داَع١ غٝسٟ بًعباؽز 

قشطاٟٚ إميإ داَع١ غطٝف ز 

 ز قسضاتٞ نًجّٛ داَع١ َعػهط 

 ز قْٛٝا نٝالْٞ داَع١ بات١ٓ

 غطزا١ٜز طٜٛطٞ َكطف٢ داَع١ 

 أّ ايبٛاقٞز  دا٥ؿ١ دبس ايٓاقط ناًَٞز 

 ز دبس احلانِ محازٟ داَع١ غطزا١ٜ

 داَع١ ايطاضفز دبس احلُٝس دا٥ؿ١ 

 ز دبس ايطمحإ دبس ايكازض داَع١ أزضاض

 تآَػػتداَع١  ز دبس ايطسِٝ ٖٚٝب١

 ز دبس ايطظام غالّ داَع١ املس١ٜ

 ز دبس ايكازض ضساٍ داَع١ اجلعا٥ط 

 اَع١ بات١ٓدبس ايهطِٜ ٖؿاّ د ز

 تآَػػتداَع١  ايالٟٚ حيٞ دبس ز

 تآَػػتداَع١ ز دبس املايو ضقاْٞ 

 دبس اجملٝس قػري بريّ داَع١ املػ١ًٝ ز

 داَع١ اجلعا٥طز دبس املٓعِ ْعُٝٞ 

 ز دجُاْٞ دًٞ املطنع اجلاَعٞ أفًٛ

 داَع١ ايبٜٛط٠دٝػاٟٚ فاط١ُ  ز

 داَع١ غًٝعإز دطابـ ظ١ٜٓ 

 داَع١ ايبٜٛط٠    دع ايسٜٔ دبس ايسا٥ِ ز 

 دعٚظ ذلُس داَع١ اجلًف١ز 

 اجلاَعٞ بايٓعا١َّ ايسٜٔ  دُاضٟ ْٛضز 

 ز دُطإ دبس احلهِٝ داَع١ املػ١ًٝ

 ز دٓإ مجاٍ ايسٜٔ داَع١ املػ١ًٝ

 دٓرت٠ بٔ َطظٚم داَع١ املػ١ًٝز 

 ز دٝػاْٞ داَط املطنع اجلاَعٞ بطٜه١

 داَع١ ايبٜٛط٠ز غاظٟ خسجي١ 

 ١ األغٛاطداَع غعايٞ ْكري٠ز 

 ز فتٝش١ بٛسطٚز داَع١ غطٝف

 ز فداض محٛ داَع١ غطزا١ٜ

  داَع١ تبػ١ ز فه١ًٝ بٛطٛض٠

 ز قطٜس َكطف٢ داَع١ املػ١ًٝ

تآَػػتداَع١ ز قٕٓٛ دبس احلل 

  داَع١ بات١ٓ ز نبٛط دبس ايطظام 

ز نطٚف ْٛض ايسٜٔ ّ ز تٝػُػًٝت

 داَع١ مخٝؼ ًَٝا١ْز نطمي١ خٓٛغٞ 

 ع١ قػٓط١ٓٝ داَ نطمي١ ذلطٚمز 

 نٛاؾٞ َطاز داَع١ خٓؿ١ًز 

 اجلاَعٞ دني متٛؾٓتّ نٛزٜس غفٝإ  ز

 اجلاَعٞ يتٝػُػًٝتز جلًط إبطاِٖٝ ّ 

 دبس اجلل داَع١ تبػ١ خلصاضٟز 

 ز يػالّ دعٚظ داَع١ غطزا١ٜ

 ز يٛناٍ َطِٜ داَع١ بَٛطزاؽ

 داَع١ ايبٜٛط٠ز يْٛٞ ْكري٠ 

 ز َربٚى ناٖٞ داَع١ ٚضق١ً

ملطنع اجلاَعٞ َػ١ٝٓدلسٚب ْٛاٍ از 

 ز ذلبٛب َطاز داَع١ بػهط٠

 ز ذلسٜس محٝس داَع١ اجلًف١

 ذلُس َػتٛضٟ َٔ داَع١ ايبًٝس٠ ز 

  داَع١ ايبًٝس٠ز ذلٞ ايسٜٔ اغطٓبٛيٞ 

 ز َػعٛزٟ ٖؿاّ داَع١ املػ١ًٝ

 داَع١ غًٝعإ َكطف٢ ٖامشٞز 

  داَع١ ايبًٝس٠ َعساٟٚ زل١ٝز 

 َععٚظ  زي١ًٝ داَع١  ايبٜٛط٠  ز

 تآَػػتَعُط ططاٜـ داَع١ ز 

 ز َعٝٛف ٖس٣ داَع١ غٛم أٖطاؽ

 داَع١ غًٝعإ َػتات قابط١ٜٓز 

 ز َػعٟ ؾاد١ ٖؿاّ داَع١ بػهط٠

 داَع١ غٝسٟ بًعباؽز َٓكٛض غت١ 



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           دراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد لل

 للدراسات القانونية واالقتصادية (12) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تآَػػتداَع١ ز َٛضاز سطاب 

 ز َٛغاٟٚ دبس احلًِٝ داَع١ بؿاض

 تآَػػتداَع١ ز. َايهٞ ذلُس 

 داَع١ غًٝعإَفٝس٠  ازٟز ْ

 داَع١ ٚضق١ًز ٖاْٞ َطِٜ 



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (13) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك داــمجلة االجتهكلية الحقوق ع س: 

 
 47 اغتٗالي١ٝ ض٥ٝؼ ايتشطٜط

 َٓاظدات ايتٓفٝص املٛنٛد١ٝ يف ايكإْٛ ايعُاْٞ "زضاغ١ َكاض١ْ"

 جاوعُ ظفار، )شمطٍُ عىاُ(، د.أمحد حمىد أمحد السيَ
48 

 احلذع اجلُطنٞ، اإلدطا٤ األَجٌ يف املعا١ٜٓ اجلُطن١ٝ 

  ئر()اجلسا جاوعُ البىيرَ، رمحاٌٌ حصًبُد.
36 

 دب٤ إثبات َكسض األَٛاٍ يف دٓش١ تبٝٝض األَٛاٍ

 جاوعُ البىيرَ )اجلسائر(، ركروك راضًُ
63 

 0202أٚت  02املؤضر يف   20-02ضزع دكابات األسٝا٤ ٚفكا يًكإْٛ 

 -زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ- ٚاملتعًل بايٛقا١ٜ َٔ دكابات األسٝا٤ َٚهافشتٗا

 ت، )اجلسائر(جاوعُ تاوٍػص، عكباوٍ حمىد عبد الكادرد.

87 

ايٓعاّ ايعكابٞ جلطمي١ اختطاف األؾدام )أضناْٗا ٚدكٛباتٗا بني ايتؿسٜس 

  جاوعُ باتٍُ، )اجلسائر(، ٌصريَ وعتُ، إخالص بَ عبًدٚايتدفٝف( 
444 

 ايتسابري االسرتاظ١ٜ ٚأغباب اْكها٥ٗا يف ايتؿطٜع اجلعا٥طٟ 

 )اجلسائر( جاوعُ غردايُ،، د.حباط عبد الكادر، ط.د قٍدوشٌ حيٌ
434 

ايتسابري األ١َٝٓ ٚايرتب١ٜٛ املكطض٠ يف ايتؿطٜع ملٛاد١ٗ إدطاّ االػاض باملدسضات 

 جاوعُ غردايُ، )اجلسائر(، محى فخارد.              يف اجملتُع اجلعا٥طٟ
459 

زضاغ١  االختكام ايكها٥ٞ بؿإٔ محا١ٜ ايكاقط يف ايكإْٛ ايسٚيٞ اخلام

 ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْ

 جاوعُ دِىك، إقمًي كردشتاُ، )العراق(، ىد عمٌ حصَدراف حمد.

473 

 ايتشًٌٝ اجلٓا٥ٞ؛ إؾهايٝات املفّٗٛ ٚتكِٝٝ ايفعاي١ٝ

 ولتب االشتعارات الكاٌىًٌُ، )الصىداُ(، د.أون اللردفاٌٌ
203 

 األبعاز ايّػٝاز١ٜ اإلق١ًُٝٝ ٚايٛط١ٝٓ املتذسز٠ يًسا٥ط٠ االْتداب١ٝ

 اجلسائر(جاوعُ غردايُ، )، د.ركيب رابح
254 

ايتساخٌ املؤغػاتٞ ايفًػطٝين ٚأظ١َ ايؿطد١ٝ ايسغتٛض١ٜ يف ظٌ تأدٌٝ 

 0201اْتدابات 

 جاوعُ ظفار، )شمطٍُ عىاُ(، حمىد عبد اهلل العىابلُد.

277 

 ايتٓعِٝ ايسغتٛضٟ يالختكاقات يف ظٌ ايفٝسضاي١ٝ اإلث١ٝٓ بإثٝٛبٝا

  جاوعُ أدرار )اجلسائر(، عبد الكادر اهلمٌ

 جاوعُ متٍراشت )اجلسائر(، األوني بَ عىدَحمىد 

303 



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           دراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد لل

 للدراسات القانونية واالقتصادية (14) 2022جوان  –(33)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ْعاّ احلهِ يف مشاٍ ْٝذريٜا  اإلزلاظات ٚايتشسٜات َٔ َٓعٛض إغالَٞ

BelloTukur, Zainab Ibrahim Jalo, Ali Manzo Usman  

PhD Yobe State University, Damaturu (Nigeria) 

322 

زضاغ١ د٢ً ن٤ٛ  إدطا٤ات ٚأغؼ إبطاّ اتفاقٝات تفٜٛض املطفل ايعاّ

املتعًل بتٓعِٝ ايكفكات ٚتفٜٛض املطفل ايعاّ  042-11املطغّٛ  ايط٥اغٞ 

 املتعًل بتفٜٛض املطفل ايعاّ 111-11ٚاملطغّٛ ايتٓفٝصٟ 

 جاوعُ تمىصاُ، )اجلسائر(، حافعٌ شعاد

352 

احلُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يصٟٚ اإلستٝادات اخلاق١ يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜع 

                   اجلعا٥طٟ

  جاوعُ غردايُ، )اجلسائر(، د. بَ محىدَ خمتار

375 

ايفذ٠ٛ بني  سكٛم ايطفٌ يف ايتعًِٝ خالٍ ايطبع األٍٚ َٔ االيف١ٝ ايجايج١،

 ايتؿطٜعات املََٓع١ُ ٚايٓتا٥ر احمَلَكَك١

 جاوعُ شلًلدَ، )اجلسائر(، د. ظرواه رظًد

400 

 أثط إغالّ ايعٚد١ زٕٚ ظٚدٗا د٢ً دكس ايعٚد١ٝ

 جاوعُ املصًمُ، )اجلسائر(، عّس الّديَ عبد الّدائي د.
432 

 ايطالم االفرتانٞ زضاغ١ َكاض١ْ بني ايفك٘ اإلغالَٞ ٚايتؿطٜع اجلعا٥طٟ

 ، )اجلسائر(2جاوعُ البمًدَ ، حاجٌ حيًِ
468 

 َتاع ايبٝت يف ايتؿطٜع اجلعا٥طٟ َٚتطًبات اإلثبات يف ْعادات٘

 جاوعُ تاوٍػصت )اجلسائر(، ط/د قطيب أمحد

  )اجلسائر( جاوعُ أمحد درايُ أدرار، أ/د وٍصىرٍ املربوك

493 

آيٝات ٚططا٥ل إثبات ايٓػب يف ن٤ٛ ايسضاغات ايع١ًُٝ ٚايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ 

 جاوعُ املصًمُ، )اجلسائر(، وصعىدٍ ِعاًز.                       باجلعا٥ط
523 

 دطمي١ االغتٝال٤ د٢ً أَٛاٍ ايعٚد١

 لبىيرَ، )اجلسائر(جاوعُ ا، د.عًصاوٍ فاطىُ
545 

 األسهاّ ايكا١ْْٝٛ ملُاضغ١ أدُاٍ ايتكف١ٝ يف ؾطنات املػا١ُٖ

 جاوعُ شًدٍ بمعباط )اجلسائر(، د. وٍصىر خبتُ
567 

 ايرتنٝع االقتكازٟ نأغاؽ حلط١ٜ ايتذاض٠ 

 جاوعُ البىيرَ )اجلسائر(، د. غازٍ خدجيُ
590 

يف ايعسٍٚ دٔ  محا١ٜ املػتًٗو االيهرتْٚٞ مبٛدب احلل يف اإلدالّ ٚاحلل

       ايتعاقس

 جاوعُ لىًٌصٌ عمٌ، البمًدَ، )اجلسائر(، د.وعداوٍ دمًُ

606 

 )زاضغ١ ايعكس ايػٝاسٞ اإليهرتْٚٞ أمنٛشدا( تطبٝكات ايتذاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

 جاوعُ متٍراشت )اجلسائر(، د. شدٍ عىر، ط. د. علاش حيًِأ.
630 



(15) 

 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة     سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 نٛضْٚا ظَٔ يف االيهرتْٚٞ ايسفع ٚغا٥ٌ أ١ُٖٝ

 (اجلسائر)، 4د. شعىدٍ وٍاد جاوعُ اجلسائر  وُ خطرَ،ط.درز

648 

 ايعالقات اإلْػا١ْٝ يف املٓع١ُ ٚزٚض اجلُادات فٝٗا

 (اجلسائر)د. زِري ظالبٌ، جاوعُ شلًلدَ، 
676 

ؼًٌٝ َػت٣ٛ االيتعاّ ايتٓعُٝٞ يس٣ َٛظفٞ َؤغػ١ اجلعا٥ط١ٜ يًُٝاٙ 

                          بػطزا١ٜ

 (اجلسائر) ُ غردايُمحسَ وعىرٍ، جاوعز.

685 

زضاغ١  – ؼًٌٝ َػت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يس٣ أغاتص٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ

 –َٝسا١ْٝ ببًس١ٜ ايطٜٚػات بٛال١ٜ ٚضق١ً 

 )اجلسائر( ،جاوعُ غردايُ، بكادير عبد الرمحاُ، أ.د بالفار عمٌط.د/ 

705 

 -زضاغ١ َٛنٛد١ٝ -ُثالث١ٝ سفغ ايعطض َٔ خالٍ غٛض٠ ايٓٛض

 (اجلسائر)د، جاوعُ غردايُ، د.بىلكصاع حمى
727 

َؤؾطات ايكس١َ ايٓفػ١ٝ دٓس ايطفٌ املتشطف ب٘ دٓػٝا َٔ خالٍ 

اختباض ضغِ ؾدل "زضاغ١ دٝاز١ٜ يػت١ ساالت بٛالٜيت غطزا١ٜ ٚتٝعٟ 

                 ٚظٚ"

 د. أواه بَ عبد الرمحاُ، مجًمُ شرياج، حٍاُ جباج

 جاوعُ غردايُ )اجلسائر( 

764 

 ٚأبعازٖا ٚدالقتٗا باألَٔ ايٛطين ايعٛمل١ األ١َٝٓ

 (اجلسائر) ،4جاوعُ اجلسائر، عبد الصالً عفىفىد.
784 

 -إؾهاي١ٝ نبط املكطًح  -املكطًح ايكاْْٛٞ بني ايجبات ٚايتشٍٛ 

 جاوعُ تاوٍػصت ) اجلسائر(د.غامل حمىد،  د. قرواط عبد الكادر،
840 

 ايًػ١ ٚاهل١ٜٛ يف اجلعا٥ط...تعسز ٚتعاضض أّ ٚسس٠ ٚتهاٌَ؟

 جاوعُ غردايُ، )اجلسائر(، د.شًف الديَ ًِبُ
829 

                     (والعرعًُ االقتصاديُات ـــــــــــــ) قصي الدراش             

 دكس اإلجياض بني ايٓعاّ احملاغيب املايٞ ٚايتؿطٜع اجلبا٥ٞ اجلعا٥طٟ

 دكس بٝػهٛ فطٟٚ ٚبٓو غٛغٝيت دٓطاٍ اجلعا٥ط "منٛشدا" -

  ٌبًن قطاف، جاوعُ الىادٍ، )اجلسائر(حٍاُ وعمِ، 

856 

تكِٝٝ أزا٤ قٓاد١ ايتٌُٜٛ األقػط يف املٓطك١ ايعطب١ٝ د٢ً ن٤ٛ املؤؾطات 

 ايعامل١ٝ

  جاوعُ املصًمُ )اجلسائر(، د. عىراُ عبد احللًي

880 

املؿاضٜع ايتذاض١ٜ ٚاالغتجُاض١ٜ ايك١ٝٓٝ يف اجلعا٥ط  أ١ٜ تأثريات ت١ُٜٛٓ يف 

 ايٛطين؟زدِ ٚتٜٓٛع االقتكاز 

  )اجلسائر( 3جاوعُ اجلسائر ، ظريفُ كالعد.

906 
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أثط االبتهاض ايتػٜٛكٞ د٢ً انتػاب املؤغػ١ َٝع٠ تٓافػ١ٝ )زضاغ١ ساي١ 

ايٛناالت ايتذاض١ٜ ملؤغػ١ اتكاالت اجلعا٥ط بهٌ َٔ ٚضق١ً، ساغٞ َػعٛز، 

 تكطت(

  جاوعُ ورقمُ )اجلسائر(، اوباركُ لٍصارٍ، باديض بىخمىه

932 

يف ن٤ٛ َكاقس  ايتٌُٜٛ االدتُادٞ اإلغالَٞ ٚايؿٍُٛ املايٞ ايتهاٌَ بني

 ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ

  )اجلسائر( 4جاوعُ اجلسائر، د. حمىد العربٌ ظايعٌ

957 

ٚغا٥ٌ ايسفع اإليهرت١ْٝٚ احلسٜج١ ٚأُٖٝتٗا يف تععٜع ايؿٍُٛ املايٞ يف ايبٓٛى 

 اجلعا٥ط١ٜ

 (جاوعُ قاملُ، )اجلسائر، وريي كردوشٌ، أواه براِىًُ

979 
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 ( حمدا وصالة وسالما) 

فطٜل ايعٌُ ٚيٝؼ دٗٛز  تعافط دٗٛزَٓٛط باألٖساف بًٛغ 

، ٠ضإداأٚ  اٚيٝؼ ٚظٝف، ا ٜٛنٌ إيِٝٗ َٔ َٗاّٚاالميإ مباألفطاز فكط، 

، االتكإع ٚايتُٝ ، ٚؼكٝلنُإ ايسٚاّ ٚاالغتُطاضٚايعٌُ اجلُادٞ 

ّٕ ٚٚتبازٍ اخلربات،  يألثط َػًو ، ٚاملتٓٛد١ املٗاضات املتها١ًَٚدٛز إ

 .، ٚقاق١ٝ ايػِٓ تأنًٗا ايص٥ابسلٛ األفهٌ ٤زاملػت٣ٛ األضفع ٚاجلٌُٝ 

ّٕ ْتاز ؾعاضات أٚ إتاس١ أٜكْٛات أٚ دعٌ ؼكٝل اجلٛز٠ يٝػت  إ

ؼػًٝٓا تتػٝا ضق١ٓٝ د١ًُٝ اغتبٝاْات ٚتٛفري إسكا٥ٝات دٛفا٤، إمنا ٖٛ 

 .، ٚدٛا َؿذعاَؤغػًٝا اٚايتعاَ، َؿاضن١ ق١َٜٛٚػتُطًا 

االْتكاٍ َٔ اإلزاض٠ ايفطز١ٜ يتًو ايكفشات بني ٓا ْتطًع إىل إّْٚ

 .األغفاض، إىل تأغٝؼ منط مجادٞ َؤغػٞ

؛ َٓٗا خاق١ باجملالتٚطٛاقِ  سإ ايٛقت يتدكٝل ٖٝانٌيكس 

املطادع١ ٚايتسقٝل، َٚٓٗا  املؿطف١ د٢ً اإلخطاز، َٚٓٗا املؿطف١ د٢ً

، َٚٓٗا املؿطف١ د٢ً ٚايعالقات اخلاضد١ٝ املؿطف١ د٢ً قٛادس ايبٝاْات

قبشت اجلٗٛز ، إش أتطقٝتٗا ٚتكٝفٗا ٚفٗطغتٗا يف رلتًف ايكٛادس

ّٕ َآهلا ٖٛ ايتدًٞ ايفطزٜ ١ اييت ٜكّٛ بٗا ضؤغا٤ ايتشطٜط غري ناف١ٝ، بٌ إ

  ععٚف دٓٗا.، ٚايدٔ ٖصٙ املهاغب ٚاملٓابط ايع١ًُٝ

 ز.ؾٛقٞ ْصٜط                                                                            

 ض٥ٝؼ ايتشطٜط                                                               

 استهــــــاللية




