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 ( المجلة في النشر قواعد )
دارة إ، فإن والباحثين من داخل الوطن وخارجهبغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أبحاث األساتذة 

اللغة بادية المجلة ترحب بنشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالي القانون والعلوم االقتص

 العربية أو الفرنسية أو االنجليزية، وفق القواعد اآلتية:
 الشروطّالشكلية:ّ

 كر ذ، مع جلة( من دون تغيير فيه، )قالب الميكتب البحث على جهاز الحاسوب وفق النموذج المعد

نسخة  ل فييقدم المقابيانات الباحث: اسم ولقب المؤلف، العنوان المهني والبريد اإللكتروني، و

، وال يقل عن (25) خمسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته( word)بصيغة إلكترونية 

، من دون من كل جهة  (2)(، وفق بُعد23-15( على افتراض مقاس الصفحة )10)عشرة صفحات 

ن رتفعا ع)يكون رقم الهامش م بطريقة آليةفي آخر البحث والهامش ترقيم للصفحات، ووضع أرقام 

 ن تنسيقهويكو سطر الكتابة في المتن( والهامش )يكون رقم الهامش موازيا لسطر الكتابة في الحاشية

 ببليوغرافية. إعطاء معلومات  سم(((، و 0.6معلقا بـ:)

  إن لم  جليزيةالمقال بملخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة المقال وآخر باللغة اإلنيجب إرفاق

فتاحية ت المأن يكون عنوان البحث والملخص والكلما، وتكن لغة المقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

كال األشتكون و، المكتوبا بلغتين إحداهما لغة المقال واألخرى باللغة اإلنجليزية إن لم تكن لغة المق

ل في أو في مكانها في المقال ويكون عنوان الجدول أو الشكوالجداول توضع في آخر الصفحة 

 األعلى والمصدر في األسفل.
 الشروطّالموضوعية:ّ

  ة بعنايقال المدم قيأن ، وال تتحمل المجلة مسؤولية اإلخالل بها، وقواعد األمانة العلميةيجب احترام

ة عنوان بوضوح خلفيالمقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا لنحويةاإلمالئية وا وتدقيق للمواد

ة أهمي الموضوع، والغرض من كتابته، بما في ذلك الطرق المستخدمة، والمناقشة الختامية على

بة االختصارات مكتو وأن تكون، وتفسير المصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، العمل

 لمنهجالبحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق ا أن يتسم، ووواضحة في أول ظهور لها

يداً لم ث جدأن يكون البحا، وأن يخدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، والعلمي والموضوع

ً ، ويكون قد أُرسل للنشر في مجلة أخرى اليُسبق نشره، وأ خطر ، ويُ يخضع المقال للتحكيم وجوبا

اه ير ما ترة تغيال ترد البحوث التي تعذّر نشرها، ويحق إلدارة المجلصاحبه برأي الهيئة العلمية، و

 .مناسبا من دون المساس بالموضوع
 

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحاثاأل 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل مسؤولية المجلة تتحمل ال
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 الشارقة عمر جامعة أ.د مصبح

 جامعة المدية منصور مجاجيأ.د 

 الملك جامعة سماللي  د يحضيه

 فيصل، المملكة العربية السعودية

  الدحيات عمادد. 

 المتحدة العربية االمارات جامعة

  الصبور الدلجاوي أحمد عبدد. 

 أسيوط، مصر جامعة

  الدياب حسند. 

 السياسية، تونس والعلوم الحقوق كلية

  هللا الرقاد عبدد. 

  األردنية، األردن األلمانية الجامعة

 د. تلي سيف الدين جامعة تامنغست

  القادر بن حمودالقحطاني عبد أ.د 

 قطر جامعة

 يوسف جامعة المدية  بن د. القينعي

 المساعيد فرحانأ.د 

  األردن البيت آل جامعه

  هللا أحمد حموري يمن عطاد. أ

 البحرين التطبيقية العلوم جامعة

 الشارقة د. أيمن محمد زين جامعة

 الطيب جامعة المسيلة أ.د بلواضح

 كلية جيهان عبد السالم عباس د.

 العليا مصر االفريقية الدراسات

د. صدراوي طارق جامعة المنستير، 

 تونس

  د. سيدعال القاسم موالي

المعهد العالي للدراسات والبحوث 

 موريتانيا اإلسالمية

  عبد القادر محمد الداهد. 

 موريتانيا العصرية نواكشوط جامعة

  عبد هللا طرابزوند. 

 إسطنبول جامعة

 أ.د عالق عبد القادر 

 لتيسمسيلت الجامعي المركز

 عمار أوكيل أ.د 

 السلطان قابوس، عمان جامعة

 أ.د عيسى معيزة جامعة الجلفة

 أ.د مبارك قرقب 

 جامعة تامنغست

  محمد راضي فخري صبريد. 

 المفتوح غزة للتعليم األمة جامعة

  محمد طلعت عبد المجيد يدك .د

 العدل وزارة

 1أحمد جامعة الجزائر  أ.د معبوط

 أ.د موسى نورة جامعة تبسة

 1المنعم جامعة الجزائر  عبد د. نعيمي

  هشام عبد السيد الصافيد. 

 مصر  حلوان جامعة

 سوريا  همام القوصيد. 

  يوسف ناصرد. 

 ماليزيا العالمية اإلسالمية الجامعة

 د. عثماني علي المركز الجامعي بآفلو

 د. مالكي محمد جامعة تامنغست
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Istunbul university 

Dr.Delebecque Philippe  
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Dr.Korkusuz Mehmet Refik  
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University 

Dr.Ragulin Andrey 
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العلمية( )الهيئة
ّخارجّالوطنّمن

الجامعة اإلسالمية أ.د أبد محمد األمين 
 آمريكا -بمنيسوتا 

الجامعة اللبنانية أ.د أحمد أبو شنب 

 الحكومية
 جامعة ويار الدلجوالصبد عب دأحم دأ.

 العربية مصر جمهورية أسيوط

جامعة والية يوبي،  آدم محمد أبو بكرأ.د 

 نيجيريا
 قطرج القحطاني عبد القادر أ.د 
 ديارا سياك جامعة كوت ديفوارأ.د 

علي عثمان منذو جامعة والية يوبي، أ.د 
 نيجيريا

 آل البيت أ.د فرحان المساعيد جامعة 

 université de)أ.د فيصل مرحي
québec a montreal UQAM) 

، جامعة الجزيرةأ.د قاسم حسين حسين 

 السودان
 جامعة تكريت  مثنى فائق العبيدي دأ.

كوركوزوس، جامعة أ.د محمد رفيق 

 المدينة، تركيا.
 بغداد  ةميسون علي البندرجي جامعأ.د 

 الملك فيصل جامعة  يه السمالليضأ.د يخ

 جامعة الجوف أشرف سمحاند 
جامعة ابن محمد سيد  صالح أشرفد 

 هولندا، رشد

، جامعة النيليند إحسان مجدي عز الدين 

 السودان
لإلدارة معهد العبور العالي  نشأت دواردإ د

 .مصر، والحاسبات ونظم المعلومات

وزارة التربية  حسين حسين زيداند الخلف 
 العراقية 

 ة دنيالجامعة االلمانية االرد الرقاد عبد هللا 

 د العذار أنيس جامعة سفاقس /  تونس

 جامعة ظفار المناصير محمدد 
جامعة العلوم  حمد حموريأد أيمن عطاهلل 

 التطبيقية مملكة البحرين

 د أيمن محمد زين عثمان جامعة الشارقة
 بوقرة زواوي جامعة الكويتد 

 مصرجيهان عبد السالم عباس د 

 الجامعة اللبنانية جيهان فقيهد 
 العراق حقي حمدي خلف جسام العزاويد 

 universitée Paris 8) عقيلة دبيشيد 
France) 

 د شريف أحمد بعلوشة فلسطين

عبد الحميد مجيد إسماعيل، جامعة  د

 إسطنبول، تركيا                  
جامعة صباح الدين د عبد القادر الشاشي 

 ، تركيازعيم اسطمبول

جامعة نواكشوط  عبد القادر محمد الداه د
 العصرية موريتانيا

جامعة إسطنبول،  عبد هللا طرابزوند 

 تركيا

 د عماد فوزي ملوخية ج اإلسكندرية 
 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر بامبا جامعة الساحل بمالي

 د عمر مصبح جامعة الشارقة
جامعة  د. عدي طلفاح محمد الدوري

 العراق، تكريت

  د فخري صبري راضي جامعة غزة
 فؤاد أحمد عطاء هللا جامعة الجوف د 

جامعة  محمد المدني صالح الشريفد 

 ظفار 

جامعة  ى حمدانمحمد عز الدين مصطفد 
 فلسطين

 محمد جمال زعين جامعة األنبارد 

 جامعة الشارقة د مراد بن صغير
جامعة العلوم  سيدعال القاسمموالي  د

 اإلسالمية موريتانيا

جامعة  ناصر عبد الرحيم نمر العليد 

 روسيا الحكومية االجتماعية
جامعة حلوان  هشام عبد السيد الصافي د

 العربية مصر جمهوريةمصر 

 د همام القوصي سوريا
 وائل محمد جبريل جامعة عمر المختار  د

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
Environmental Sciences of 
Ukraine 
Pr. paola todini Ecampus 
university/Italy 
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 الجزائر -ستغمناتجامعة           سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

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 

ّمنّداخلّالوطن
 01 جامعة الجزائرأ.د أحمية سليمان 

 أ.د الشيهاني حمو جامعة غرداية

 جامعة بجاية أ.د أوكيل محمد أمين

 جامعة أدرارأ.د باخويا إدريس 

 تامنغستأ.د برادي أحمد جامعة 
 بريك هللا حبيب م الجامعي لتندوف أ.د 

 إبراهيم المركز الجامعي تيبازة أ.د بلحيمر

 بلعلياء محمد جامعة تلمسانأ.د 
 

 د بلواضح الطيب جامعة المسيلةأ.

 أ.د بن عبد الفتاح دحمان جامعة أدرار

 تامنغستجامعة  د بن قدور أشواقأ.
 أ.د أودير مشنان محند جامعة الجزائر

 بن قومار لخضر جامعة غردايةأ.د 

 بسكرةجامعة أ.د بن مشري عبد الحليم 
  جامعة غردايةأ.د بوعبدلي أحالم 

  جامعة أدرارأ.د بوعزة عبد القادر 

 أ.د بومدين محمد جامعة أدرار

 أ.د تشوار جياللي جامعة تلمسان
 جعفر عبد القادر جامعة غرداية أ.د 

 د جمال عياشي جامعة المديةأ.

 تامنغستجامعة د جمال قتال أ.
 جوادي إلياس جامعة الوادي أ.د 

 حاج إبراهيم عبد الرحمن ج غردايةأ.د 

 03 أ.د حاروش نور الدين جامعة الجزائر

 أ.د حساني علي جامعة تيارت

 جامعة بسكرةأ.د حسينة شرون 

 أ.د حمودين بكير جامعة غرداية

 رابحي لخضر جامعة األغواط أ.د 
 أ.د رحماني إبراهيم جامعة الوادي

 رحموني محمد جامعة أدرار أ.د 

 أحمد جامعة غرداية أ.د رفيس
 تامنغستجامعة د زهيرة كيسي أ.

 أ.د زوايمية رشيد جامعة جامعة بجاية

 أ.د سي يوسف زاهية حورية ج تيزي وزو

 أ.د طيطوس فتحي جامعة سعيدة
 عبد النبي مصطفى جامعة غرداية أ.د 

 جامعة سعيدأ.د عثماني عبد الرحمن 

 د عرابة الحاج جامعة ورقلة أ.
 قادر م ج لتيسمسيلت عالق عبد الأ.د 

 1 جامعة الجزائرأ.د علي فياللي 

 أ.د عمار بوضياف جامعة تبسة
 تامنغستجامعة أ.د عمر سدي 

 عيسى معيزة جامعة الجلفةأ.د 

 جامعة خميس مليانةأ.د غيدة فلة 

 أ.د عبد النور أحمد المركز الجامعي البيض
 03 جامعة الجزائرأ.د قدي عبد المجيد 

 تامنغستجامعة قرقب مبارك أ.د 

  شلفالجامعة  نصيرة قوريشأ.د 

 سيدي بلعباس جأ.د مخاشف مصطفى 

 تامنغستجامعة  د مرسلي عبد الحقأ.

 جامعة غرداية مصطفى وينتنأ.د 
 أ.د مالوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 تامنغستأ.د منصوري المبروك جامعة 
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 أ.د مونة عمر جامعة غرداية

  نورة موسى جامعة تبسةأ.د 
 أ.د فاضلي ادريس جامعة الجزائر

 هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدةأ.د 

 يامة إبراهيم جامعة أدرارأ.د 
 جامعة الجلفة يوسف زروقأ.د 

 د البرج محمد جامعة غرداية

 جامعة بسكرةد السبتي وسيلة 

 تامنغستد العزاوي أحمد جامعة 
 د العمودي محمد الطاهر جامعة الوادي

 معة غردايةد العيد الراعي جا

 د أودير مشنان محند جامعة الجزائر
 بن يوسف جامعة المدية القينعيد 

 جامعة مستغانم إكرام بلبايد 

 شلفالجامعة آمنة  امحمدي بوزينةد 
 مستغانم جامعة  مينة لطروشد أ

 المركز الجامعي بمغنية أوبختي نصيرةد 

 د أوشن حنان جامعة خنشلة
 د أسياخ سمير جامعة بجاية

 خميس مليانةعبد المالك نادية ج  د آيت

 جامعة غرداية آيت عودية بلخير محمدد 

 د باباعمي حاج أحمد جامعة غرداية

 د باباواسماعيل زهير جامعة غرداية
 د باباواسماعيل يوسف جامعة غرداية

 01جامعة باتنة  بحشاشي رابحد 

 جامعة سوق أهراسد بديار ماهر 
 د بالل بوجمعة جامعة أدرار

 لحبيب جامعة مستغانم د بلية

 جامعة الطارف  بليدي داللد 

 د بن البار علي جامعة غرداية 
 جامعة أدرارد بن الدين امحمد 

 المركز الجامعي البيضد بن جديد فتحي 

 جامعة غرداية بن رمضان عبد الكريمد 
 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 د بن عمارة محمد جامعة تيارت

 خنشلةجامعة  نصافإد بن عمران 
  د بن قانة إسماعيل جامعة ورقلة

 د بن عزوز عبد القادر جامعة الجزائر
 أحمد جامعة األغواط بن مويزةد 

  د بن حمودة مختار غرداية

 د بن علقمة مليكة جامعة سطيف

  د بن عيشوش عمر جامعة األغواط

 د بن زيدان زوينة جامعة الجزائر

 01د بهلول سمية جامعة سطيف 

 جامعة غرداية عبد الكريم بوحميدةد 

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 
 بوفنش وسيلة جامعة ميلةد 

 جامعة خنشلةد بوكماش محمد 

 جامعة غرداية بولقصاع محمدد 
 د بوداحرة كمال جامعة غرداية

 د بورطال أمينة جامعة عين تموشنت
 د يبدي أمال جامعة الجلفة  

 جامعة خنشلةابتسام  بولقواسد 

 جامعة خنشلة بولقواس سناءد 

 جامعة تيارتد بوهدة محمد 
 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 الجامعي لتامنغستد تلي سيف م 

 توفيق عطاءهللا جامعة خنشلةد 
  جامعة خميس مليانةد تومي هجيرة 

 د تبون عبد الكريم جامعة سعيدة

 د تواتي مصطفى جامعة غرداية

 جامعة تبسة ثابت دنيازادد 

 جامعة خميس مليانة د جبار جميلة 
 02د جلود صالح جامعة البليدة 

 الجلفة جامعة عبد الكريم د جمال 

 تامنغستج  جياللي الطيب بند جياللي 
 جامعة برج بوعريريجد حاجي فطيمة 

 د حاروش رفيقة جامعة الجزائر

 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 د حجاب عيسي جامعة المسيلة
 د حسيبة رحماني جامعة البويرة 

 د حكيمة عبد العزيز جامعة بومرداس

 المركز الجامعي تندوفمحمد  حموديد 
 جامعة غرداية حنطاوي بوجمعةد 

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 جامعة البويرةد حوت فيروز 
 د حمداوي محمد جامعة سعيدة

 د جبار عبد الحق جامعة وهران

 البويرةد خليفي سمير جامعة 
 د خلج مريم جامعة خميس مليانة

 د خالدي المهدي جامعة الشلف

 جامعة ورقلةد خويلدات صالح 

  جامعة سوق أهراس دغمان زوبيرد 
 تامنغستد دواس يمينة جامعة 

 د رابح نهائلي جامعة غرداية

 د رشوم مصطفى جامعة غرداية
  د رقية شرون جامعة بسكرة

 د زعبي عمار جامعة الوادي  
 زرباني مصطفى جامعة غردايةد 
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 شلفالجامعة  فيروز زروخيد 

 جامعة غليزاند زروقي خديجة 
 ل جامعة البويرة د زعادي محمد جلو

 د زوانتي بلحسن جامعة تيزي وزو

 شلفالجامعة د زيوش سعيد 
 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 سايح فطيمة جامعة غليزاند 

 تامنغستجامعة د سايحي يوسف 

  جامعة المسيلة الصمدد سعودي عبد 
 جامعة خنشلة سالم سميرةد 

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 تامنغستجامعة د سلكة أسماء 
 1جامعة سطيف  سهام حرفوشد 

  د سويلم محمد جامعة غرداية

 د سعودي مناد جامعة الجزائر

 د سوداني نورالدين جامعة سكيكدة
 01 جامعة الجزائر شايشي محمد العربي د

 زهير جامعة سكيكدةد شالبي 

  جامعة غردايةد شوقي نذير 

 د شيخ صالح بشير جامعة غرداية
 د الصغير ميسم جامعة سيدي بلعباس

 1د صحراوي إيمان جامعة سطيف 

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د بوتعني فريد جامعة تامنغست
 د زايد محمد المركز الجامعي البيض

 البواقيأم ج  عائشة عبد الناصر كامليد 

 د عبد الحاكم حمادي جامعة غرداية

 جامعة الطارفد عبد الحميد عائشة 
 د عبد الرحمان عبد القادر جامعة أدرار

 1د عبد القادر رحال جامعة الجزائر 

 تامنغستجامعة  الالوي يحي عبد د
 تامنغستد عبد المالك رقاني جامعة 

 عبد المجيد صغير بيرم جامعة المسيلة د

 جامعة الجزائرد عبد المنعم نعيمي 
 د عثماني علي المركز الجامعي أفلو

 جامعة البويرةعيساوي فاطمة  د

 د عرابش زينة جامعة غليزان

 عز الدين عبد الدائم جامعة البويرة    د 
 عزوز محمد جامعة الجلفةد 

 الجامعي بالنعامةم الدين  د عماري نور

 د عمران عبد الحكيم جامعة المسيلة
 عنترة بن مرزوق جامعة المسيلةد 

 د عيساني عامر المركز الجامعي بريكة

  جامعة البويرةد غازي خديجة 

 د غريسي جمال جامعة الوادي
 جامعة األغواط غزالي نصيرةد 

 د عبد الرحمان بقادير جامعة غرداية 
 د عالوي عبد اللطيف المركز الجامعي البيض

 د عيساوي عبد القادر جامعة غرداية 

 د عليان عدة جامعة غليزان 

 د عمروش الحسين جامعة المدية 

 د عبد الرحيم صباح جامعة ورقلة

 د عبد الرحمان السنوسي جامعة الجزائر

 د عبد العزيز برقوق جامعة تيبازة

 عكوشي عبد القادر جامعة غردايةد 

 د علي غريبي جامعة األغواط

 د عمير سعاد جامعة تبسة

 غردايةد عمر مونة جامعة 

 د فخار حمو جامعة غرداية
 د فتحي لعطاوي جامعة الجزائر 

 د قريد مصطفى جامعة المسيلة

 تامنغستجامعة د قنون عبد الحق 
 د قبلي نبيل جامعة خميس مليانة

 د قسوم ميساوي وليد جامعة سطيف

 د قالع الضروس سمير جامعة غرداية

 د قمان عمر جامعة الجلفة
  1جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 

 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت
 جامعة خميس مليانةد كريمة خنوسي 

 1جامعة قسنطينة  كريمة محروقد 

 كواشي مراد جامعة خنشلةد 
 د كوديد سفيان م الجامعي عين تموشنت

 د كمال محمد امين جامعة تيارت

 د كروش نعيمة جامعة الجزائر

 د كراوة مصطفى جامعة تامنغست

 كالع شريفة جامعة الجزائرد 
  عبد الجق جامعة تبسة لخذاريد 

 الجامعي لتيسمسيلتد لجلط إبراهيم م 
 د لغالم عزوز جامعة غرداية

 د لوكال مريم جامعة بومرداس

 جامعة البويرةد لوني نصيرة 
 د مبروك كاهي جامعة ورقلة

 د مجدوب نوال المركز الجامعي مغنية

 د محديد حميد جامعة الجلفة
 2 جامعة البليدةد محي الدين اسطنبولي 

 د مسعودي هشام جامعة المسيلة

 جامعة غليزاند مصطفى هاشمي 

 2 جامعة البليدة معداوي نجيةد 
 معزوز  دليلة جامعة  البويرة د

 د نفيدسة فاطمة جامعة تامنغست 
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 تامنغستمعمر طرايش جامعة د 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس
 جامعة غليزان صابرينة مغتاتد 

 د مغزي شاعة هشام جامعة بسكرة

 جامعة سيدي بلعباسد منصور بختة 
 تامنغستجامعة د موراد حطاب 

 د موساوي عبد الحليم جامعة بشار

  تامنغستجامعة مالكي محمد  د

 د مدوخ ماجدة جامعة األغواط

 د مرسلي نزيهة جامعة غرداية

  د مخفي أمين جامعة مستغانم
  مصطفاوي عايدة جامعة البليدةد 

  د مزوار نسيمة جامعة غرداية

 د مهرية خليدة جامعة ورقلة

 جامعة غليزانمفيدة  اديد ن

  جامعة ورقلةد هاني مريم 

 د هشام عبد الكريم جامعة باتنة

 د هدى معيوف جامعة سوق اهراس



 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 12 2023جانفيّّ–(34ع)/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهكلية الحقوق ع س: 

 فهرس
15ّّرئيسّالتحريرّاستهالليةّّّّّّ

ّّ(قسمّالدراساتّالقانونية)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 الوضع القانوني للموظف الموقف تحفظيا بسبب المتابعة الجزائية
 ّ(الجزائر)1لجزائراجامعةّ ،أ.دّبوكراّادريسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

16-45ّ

 الدولية على قضايا األسرة أثر االتفاقيات

ّ(الجزائر)يةمعةّغردا،ّجاالشيخّصالحّبشيرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
46-61ّ

 القواعد العامة  إلدارة ملكية األسرة

 (زائرالج) ،ّجامعةّتمنراستبنّالطيبّجيالليّيد.ّجياللّالهمالّحمزة،ّدط.ّّّ
62-73 

 03/07النظام القانوني للتراخيص في براءات االختراع في ظل األمر 

ّ(الجزائر)1جامعةّباتنةّ،بنّعشيّحفصيةّ،سلمونّهشام
74-85ّ

 أليات استغالل الحق المالي للمؤلف في التشريع الجزائري

ّ)الجزائر(بريكةّالمركزّالجامعيّ،سعدّلقليب
86-96ّ

 وحاجة االقتصاد الوطني المؤسسة الناشئة بين غياب النص القانوني

 (الجزائر)،ّجامعةّتمنراستمالكيّمحمد
97-108ّ

 البعد اإلستراتيجي للحوكمة الرشيدة المطبقة في الشركات العائلية

ّ(الجزائر)جامعةّغليزانّبنّعليّأمال،

 (الجزائر)الواديجامعةّّ،مسعوديّزكرياء

109-124ّ

 إثبات الوقف في التشريع الجزائري

 (الجزائر)جامعةّأدرارّ،بحماويّالشريفأ.ّدّّ،دّالهمالّالشيخ.طّّّّّّّّّّّّّّّ
125-138ّ

 حماية وتشجيع اإلستثمار وفق اإلتفاق الثنائي الجزائري التونسي

ّالجزائر()جامعةّتمنراستّّ،أ.دّمرسليّعبدّالحقّ،دط.دّريسكوّاحم
139-150ّ

  الجزائردور استثمار األمالك الوقفية في تمويل وتنمية مناطق الظل في 

 )الجزائر(جامعةّغردايةّ،باباّواسماعيلّيوسف ،عمورّعبدّالسالم
151-169ّ

ية حليلتدور جمعيات حماية المستهلك في الجزائر بين الواقع والمأمول )دراسة 

 (03-09على ضوء القانون 

 (الجزائر)جامعةّتمنراستّ،محمدّالفضه

170-183ّ

مخاطر المنتوجات المستوردة في ظل الضمانات القانونية لحماية المستهلك من 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09قانون  
 ط.د.بنّعمارّعبدالرحمان،ّأ.دّســــديّعمر،ّجامعةّتامنغست)الجزائر(

184-197ّ

ل التمثيلي لرئيس الجمهورية من خالل الصالحيات المسندة له في ظ البعد

  2020التعديل الدستوري لسنة 

،ّجامعةّالجزائر)الجزائر(سيّمعمرّإيمانّآيت  
198-211ّ

 آليات الرقابة على العمليات االنتخابية واالستفتائية

ّ(الجزائر)ئرجامعةّالجزاّ،دخينيسةّأحمدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
212-221ّ

اء االقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بين الزامية التسبيب و تشكيلة القض

 الشعبي

ّ(الجزائرّّ)جامعةّتامنغستّ،كيسيّزهيرةّد.أنضيرة،ّبلهاينّّط.د

222-237ّ



13 

 زائرــالج – ستغمناتجامعة           مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتجامعة           سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

 ئريدور المحاكم ذات االختصاص الخاص في مكافحة الفساد في التشريع الجزا

 (الجزائر)المركزّالجامعيّالبي ض ،جملّسليمان
238-254ّ

 أثر تطبيق العقوبة على صاحب الظرف في جريمة الزنا

ّ(ّالجزائر)جامعةّغردايةّ،شبابّعادل

 (األردنالحسينّبنّطالل)ّةجامعّ،إسماعيلّمحمدّالسعيداتّ

255-272ّ

 مبدأ عدم الرجعية بين المشروعية اإلدارية واألمن القانوني

ّ(الجزائر)جامعةّغردايةّّ،آيتّعوديةّبلخيرّمحمدّحماميّعادل،
273-291ّ

 التحفظ الدولي على اتفاقيات حقوق اإلنسان

ّّجيالليّشويربّشلباك،سليمانّ

 (الجزائر)علومّاإلسالميةّوالحضارةّاألغواطمركزّالبحثّفيّال

292-306ّ

 في الفقه االسالمي أحكام الموثق 

ّجامعةّغرداية)الجزائر(د.شوقيّنذيرّ
307-314ّ

 يةلفقهمنهج الشيخ بيوض إبراهيم في االجتهاد لتنزيل األحكام على النوازل ا

ّ(الجزائر)غردايةجامعةّّ،مصطفىّرشومد.
315-337ّ

 الُحْكم الَشرِعيُّ لالْسـتِــدَانــَِة ألداء الِعبَادَات

  )الجزائر(جامعةّغردايةّ،طّد/ّكريمةّمعطاهلل،ّأ.د.عمرّمونــــةّّ
338-359 

 ظاهرة الفساد في التصور اإلسالمي وآليات مكافحتها

 (الجزائر)جامعةّمعسكرّ،صدراتيّكلتومد.ّ
360-376 

 استئجار األرحام الوجه المثير للجدل لالتجار بالبشر 

ّالجزائر()1ّجامعةّالجزائرّّتوزّمليكة
377-392ّ

 .ومصر بياإثيو حالة: الدولية العالقات على وتأثيرها المشتركة، السطحية المياه

ّ(الجزائر)جامعةّتمنراستّ،أحمدّإيدابير
393-408ّ

 ستدامةالم األهداف الرئيسية للتنمية تحليل وتقييم جهود الجزائر في مجال تحقيق

(الجزائر)وقلةّجامعةّ،لصادقّلشهبا  
(الجزائر)المركزّالجامعيّمغنيةّ،أحمدّبوريش  

409-423ّ

 السياسات االجتماعية في الجزائر وآليات تطوير التنمية اإلنسانية

(محمدّمجاهري،ّجامعةّتيارت)الجزائر  
424-439ّ

 ة للمرأةودورها في دعم الحقوق السياسي العربية واإلسالمية الحركات النسوية 

ّ(ائرالجز)ّرقلةوّجامعةبوحفصّروميلة،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
440-453ّ

ّ(قسمّالدراســـــــــــــاتّاالقتصاديةّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ناشئةالتمويل المتاحة للمؤسسات الدراسة تقييمية لحاضنات االعمال و لصيغ 

 في الجزائر

 (الجزائر)جامعةّبشارّ،د.بنّشالطّمصطفىّ

454-469ّ

 ناتلبيااقياس كفاءة كليات ومعاهد جامعة المسيلة باستخدام أسلوب تحليل مغلف 

2021-2020دراسة تطبيقية خالل الموسم الجامعي   

(ّالجزائر)جامعةّالمسيلةّ،رابحّبوقرةّمصطفىّقريد،  

470-487ّ

ة قتصادياال محاولة تقييم أداء أدوات السياسة النقدية في تأثيرها على المتغيرات

 2020-2000في الجزائر دراسة تحليلية للفترة 

 ئر(الجزا)3جامعةّالجزائرّّ،أ.ّدّبنّساعدّعبدّالرحمانّط.دّعزازيّسامية،ّ

488-503 
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لة سة حادرا –الخدمية  أثر الرافعة المالية على مردودية المؤسسات االقتصادية

 (2017-2019)قالمة للفترة ب سونلغاز مؤسسة

 (الجزائر)جامعةّتامنغستسائحيّيوسفّّبنّناصرّعبدّالكريم،

504-523ّ

مي واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصحية من وجهة نظر مقد

حة دراسة ميدانية في المؤسسة العمومية للص-الخدمة في ظل جائحة كورونا 

 الجوارية بتمنراست

ّ)الجزائر(جامعةّتامنغستّ،أ.دّقرقبّمباركّ،ط.دّإيـــــــــدىّبوشه

524-538 

 رقكنولوجيا المالية في منطقة الشالتواقع االعتماد على مختبرات حماية 

 األوسط وشمال إفريقيا

جامعةّبومرداس)الجزائر(ّ،عماروشّخديجةّإمان  

)الجزائر(2جامعةّالبليدةّّ،شوشانّخديجة  

539-554 

 ميمستر ي  مطعم  حالة دراسة-المستهلك سلوك توجيه في الحسي التسويق أثر

Mr.Yummy  باتنة بمدينة- 

ّ(الجزائر)ّباتنةّجامعةّصونية كيالني.د

555-571ّ

 انيةدراسة ميد دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين

 في شركات التأمين العامة لوالية عنابة

ّّ(الجزائر)ّامعةّعنابةجبارةّسهيلة،ّّ                                                   

572-588ّ

على النشاط السياحي ابالسياحة وأثرهعالقة التراث الثقافي   
(الجزائر) غرداية زرباني، جامعة مصطفى د. محمد  

589-605ّ

 

ّّّّّّّ)ّقسمّالدراســـــــــــــاتّباللغةّاألجنبيةّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
Deterring Plagiarism in Algerian Universities: A Focus on the Legal 

Measures and their Efficacy 

 Hedjaz Ahlem1, Baraka Abdellah University of Mascara, 

(Algeria) 

606-623ّ

Legislative Measures Protecting Health and Well-being at the Level 

of Criminal Law in Algeria 

          Lakhdari Fatiha, Medjdoub Amena University of Gardaia 

(Algeria) 

624-647ّ

Contraintes et modalités du financement bancaire des PME 

algériennes : cas des  banques de la wilaya de Bejaia 

Saidani Salim, Mouffok Nacer-Eddine Université de Bejaia 

(Algérie) 

648-674ّ

le rôle du circuit économique dans la comptabilité nationale et 

l’implication des agents économiques dans le système SCEA 

(Système des Compte  Economique Algérien) 

LOUKIL Leila / université el Oued(Algérie)  
SELKA Asmaa / université de tamenrasset(Algérie) 

675-694ّ
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 الجزائر -ستغمناتجامعة           سياسية ع كلية الحقوق اد؛االجتهــمجلة 

          

 

 

 سلميه وهلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد صلى هللا عل الحمد

 

وتسذذذذارعت تطوراتذذذذه وتكدسذذذذت  ،منذذذذذ أن حذذذذدث االنفجذذذذار العلمذذذذي        

واسذتجدت  ،تراكمت قضايا وتزاحمت مشذكالت واسذتحدثت عقذود ،اكتشافاته

لقذانون اوقذد شذهد ، الحاجة إلى معالجة القضايا المستحدثة وتقديم األحكام لهذا

تطذورات هائلذة ومذن أبذرز هذذه التطذورات ظهذور فذروع قانونيذة جديذدة إلذذى 

ى وقذد ارتذبط ظهذور تلذك الفذروع بعذدة متغيذرات علذ ،جانب الفروع التقليديذة

 ألنذذه ينطذذوي علذذى إثذذراء للقذذانون بوجذذه عذذام بمذذا ،درجذذة كبيذذرة مذذن األهميذذة

جذاالت غ علذى شذتى مكان لها التأثير البذال يحمله من إنشاء نظم قانونية جديدة

 .الحياة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

لتذي علذى الخطذة ا يسذيرمجلتنا مواكبة لكل ما هذو مسذتجد، سفريق و          

اعترضذت وقذد  في العمل غير مكتذرث بالعقبذات التذي ا، جادالخيرون رسمها

ى فََسذيَرَ  َوقُذِل اْعَملُذواقذول هللا تعذالى   هفذي اعتبذار ا، واضذعةمسيرالتعترض 

ُ َعَملَكُذذذْم َوَرسُذذذولُهُ َواْلُمْؤِمنُذذذونَ  األبحذذذاث ب تزخذذذر نذذذامجلتسذذذتظل وبهذذذذا ،  َّللاه

تعذذذالج أدق المشذذذكالت والمعضذذذالت القانونيذذذة ، حذذذين العلميذذذة وتذذذؤتي أكلهذذذا

المعاصرة، على بسذاط البحذث لتجذد حلولهذا، وتأخذذ الموضذوعية اتجاهذا فذي 

 ، وتسذذاهم فذذيراءأحذذد الجسذذور األساسذذية للقذذاء األفكذذار واآل لتبقذذىطريقهذذا 

ة التذذي كذل هذذذا حفاظذا علذى البقذذاء فذي القمذ توسذيع المعرفذة والثقافذذة القانونيذة

يذق فرمن هذا الباب من لم يشكر النذاس لذم بشذكر هللا، فوأدركها المخلصون، 

ا مسذالمجلة إذ يؤدي واجبه ال يمكن أن ينسى فضل من سبقوه في الطريق ملت

لهذذدف المرسذذوم والر يذذة ا السذذير نحذذو صذذل المجلذذةوامذذنهم العذذون والمذذدد لت

 المنشودة.

 .ك والقادر عليهوهللا نسأل التوفيق والسداد إنه ولي ذل                        
                                        

 مالجأ.د قتال                                                     
 ئيس التحريرر                                                             

 استهــــــاللية


