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مجــــــــلة االجتهـــــــــــاد القضــــــــــائي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

شروط النشر في مجلة االجتهاد القضائي
 -1جملة االجتهاد القضائي ،جملة دورية علمية حمكمة متخصصة يف احلقوق تصدر عن خمرب أثر
االجتهاد القضائي على حركة التشريع  -جامعة حممد خيضر بسكرة ،منذ سنة  ،2004ذات
ترقيم دويل (الترقيم الدويل ،)ISSN 1112 – 8615 :تصدر بشكل دوري (سداسي) ،مع إمكانية
نشر أعداد خاصة.
 – 2تنشر اجمللة البحوث ذات الصلة مبيدان احلقوق ،باللغات الثالث (العربية أو الفرنسية أو
اإلجنليزية) .املقدمة من باحثني أو أساتذة جامعيني وعاملني يف اجملال احلقوقي.
 - 3يشترط يف املقال املرسل للنشر أن ال يكون قد سبق نشره أو مت تقدميه للنشر يف جهات أخرى،
أو متت املشاركة به ضمن ملتقى أو أن يكون جزء من كتاب أو رسالة أو أطروحة جامعية.
 - 4يشترط أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن  25صفحة ،وأن ال يقل عن  12صفحة ،حيسب
يف ذلك املراجع واهلوامش واملالحق إن وجدت.
 – 5يشترط إرفاق البحث مبلخص ال يتجاور  150كلمة باللغة اليت كتب هبا البحث ،وملخص آخر
بنفس احلجم بلغة مغايرة (اجنليزية أو فرنسية أو عربية).
 – 6يكتب حتت عنوان البحث مباشرة :االسم واللقب والدرجة العلمية واجلهة اليت ينتسب إليها
الباحث.
 - 7تعمل اجمللة على مراجعة العمل بإخضاعه للخربة العلمية املزدوجة ،وتعيد ارساله لصاحبه
من أجل التصحيح إن وجد ،وال ميكن إدراج أي عمل ضمن أعداد اجمللة إال بعد مراجعته لغويا
وإدراج التصحيحات املطلوبة ،بعدها تصبح البحوث واملقاالت ملكاً للمجلة ،وال حيق للباحث أن
يطالب بإعادهتا أو إعادة نشرها إال بعد املوافقة من طرف إدارة اجمللة.
 – 8جيب أن يراعى يف كتابة املقال األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها يف البحوث
األكادميية.
 - 9نوع وحجم اخلط يف املنت واهلامش وقائمة املصادر واملراجع وفقا للنموذج املوجود على املنصة.
 – 10املقاالت املنشورة يف جملة االجتهاد القضائي ال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة ،وأي إخالل من
طرف أحد الباحثني باألمانة العلمية خيضعه للنصوص القانونية املتعلقة بالسرقة العلمية .واملقال
املخالف للشروط أعاله ،ال خيضع للتحكيم والنشر ،واجمللة غري ملزمة بتبليغ املرسل يف هذه
احلالة.
 - 11يتم إيداع املقال إلكترونيا على البوابة اجلزائرية للمجالت اجلزائرية:
www.asjp.cerist.dz

الهيئة العلمية لمجلة االجتهاد القضائي
الخبراء من الجزائر
أ.د عبد الحليم بن مشري – جامعة بسكرة (الجزائر)

أ.د عمـــــــــــــر فرحــــــــــاتي  -جامعة الـوادي (الجزائر)

أ.د عبــد الجليـل مفتــاح – جامعة بسكرة (الجزائر)

أ.د فريـــــــــــد علــــــــــــواش – جامعة بسكرة (الجزائر)

أ.د حســـــــينة شـــــرون – جامعة بسكرة (الجزائر)

أ.د رقيـــــــــــة عواشــــــرية – جامعة باتــنة ( 01الجزائر)

أ.د شبـــــل بـــدر الديــن – جامعة الـوادي (الجزائر)

أ.د صـــافية إقلولي أولد رابح– جامعة تيزي وزو (الجزائر)

أ.د .عــــــيسى حـــــداد – جامعة عنــــابة (الجزائر)

أ .د .فــــــــــاروق خلـــــــــــف – جامعة الـــوادي (الجزائر)

أ.د رمــــــــزي حـــوــو – جامعة بسكــــرة (الجزائر)

أ .د .عبد الوهــاب مخلــــوفي– جامعة باتنة ( 01الجزائر)

أ .د إدريــــس باخـــويا – جامـــــــعة أدرار (الجزائر)

د .شــوقي نـــــذير – المركز الجامعي تامنغست (الجزائر)

د .ريــــــــاض دنـــــــــش – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .الحــــــــــاج مبطــــــــــوش – جامعة تيـــــــارت (الجزائر)

د .فهيــمة قســـــوري– جامعة باتنة ( 01الجزائر)

د .شوقــــــي يعيــــش تمــــام  -جامعة بسكرة (الجزائر)

د .أســــــــامة غربـــــي – جامعة المــدية (الجزائر)

د .وفـــــــــــــــــاء شيعـاوي – جامعة الجزائر ( 01الجزائر)

د .سليمان حاج عــــزام– جامعة المسيلة (الجزائر)

د .عبـــــــد الحق قريـــــــــمس – جامعة جيــجل (الجزائر)

د .عبـــــد الغني حسونة – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .عمـــــــــــــــار زعـــــــــــــبي – جامعة الوادي (الجزائر)

د .عبد العــالي حاحـــــة– جامعة بسكرة (الجزائر)

د .أمــــــال يعــــــــيش تمــــام – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .ســـــــامية بلجــــراف – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .محمد الطاهر بلعيسـاوي– جامعة سطيف ( 02الجزائر)

د .عبد الحليم بوقـــرين – جامعة األغواط (الجزائر)

د .عيســــــى معيــــــــــــزة – جامعة الجلفــــــة (الجزائر)

د .فــــــــاتح خــــــــالف – جامعة جــيجــل (الجزائر)

د .عــــــــــــزيزة شبــــــــــــــري – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .نـــــــادية ليتــــــيم – جامعة سكيكدة (الجزائر)

د .محمـــــــــــد خليفـــــــــــة – جامعة عنابـــــة (الجزائر)

د .محمد أميــــن كمال– جامعة تيـــــارت (الجزائر)

د .عبيـــر مزغيــــــــــــــــــــش– جامعة بسكــرة (الجزائر)

د .هـــــــــــارون أوروان – جامعة المــدية (الجزائر)

د .مــــــــــــنى شـــــــــــوادية– جامعة قالـــمة (الجزائر)

الخبراء من خارج الجزائر
أ.د مــازن ليو راضي – الجامعة المستنصرية (العراق)

أ.د وائـــــــل أحمد عالم – جامعة الشارقة (اإلمارات العربية)

أ.د أنـــــــــاس الطالـــبي – جامعة مراكش (المغرب)

أ.د أحمـــــــــــد حضــــــــراني – جامعة مكنــــاس (المغرب)

أ.د شــــــاكر مـــــــزوغي – جامعة قـــرطاج (تونس)

د .عــــالء محمد العبد مطر –جامعة اإلسراء غزة (فلسطين)

د .شـــريف أحمد بعلوشة – قطـاع غــــزة (فلسطين)

د .محمــــد الداه عبد القادر – جامعة نواكشوط (موريتانيا)

د .ســرور طالبـــي – مركز جيل البحث العلمي (لبنان)

د .عبــــد السالم محمـد البعباع – جامـعة بنـي وليـــد (ليبيا)

د .هـــادي شلوف – كلية القانون العالمية (الكويت)

د .زرارة عــــواطــــف – جامعة الشــــارقة (اإلمارات العربية)

د.عبـــد السيد الصافي هشام – جامعة حلوان (مصر)

د نبيـــــل زيد سليمان مقابلة – جامعـــــة جـــــــدارا (األردن)

د .التركمــــــاني عمـــــــر– قطـاع غــــزة (فلسطين)

د .محمــــد بوكطب – جامعة محمــد األول وجدة (المغرب)

د .هشــام جميـــل كمال – جامعة تكريــت (العراق)

د .صـــــادق أحمـــــــد هشام – جامـــــعة حلـــــــوان (مصر)

د .نجـــــــــــــيب الجمــــل – جامعة عـــــــدن (اليمن)

د.عبـد السالم بني حمد–أكاديمية الشرطة الملكية (األردن)

رئيس هيئة التحرير أ.د عبد الحليم بن مشري
المحررين المساعدين
أ.د حســــــــــينة شـــــرون – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .الشديفات شــادي عدنان – جامعة الشارقة (االمارات العربية)

د .شوقــي يعيـــش تمـام  -جامعة بسكرة (الجزائر)

د .علــي محمـــــد قاســم الطلّـــي – جامعة صنعاء (اليمن)

د .ريـــــــــاض دنـــــــــــش – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .يـــــاسين صبـــــاح رمضـــان – جــــــــــامعة زاخو (العراق)

د .ســـــــــامية بلجـــــراف – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .محمد الــــداه عبد القادر – جامعة نواكشوط (موريتانيا)

د .محمـــــــــد جغــــــــام  -جامعة بسكرة (الجزائر)

د .محمد بوكطــــب – جامعة محمــد األول وجدة (المغرب)

أ.د فريـــــــــد علــــــواش – جامعة بسكرة (الجزائر)

د .صـــــادق أحمـــــــد هشام – جامـــــعة حلـــــــوان (مصر)

د .فــــــــــاتح خــــــــالف – جامعة جــيجــل (الجزائر)

د .عبـــــــــد الصـــــمـد عبــــــو – جامعــة مكناس (المغرب)

د .مـــــــــنى شـــــــوادية– جامعة قالـــمة (الجزائر)

د .عمــــــــــاد ملــــــــــــوخية – جامعة اإلسكنــدرية (مصر)

د .عيســــى معيــــــزة – جامعة الجلفــــــة (الجزائر)

د .همـــــــــــام القوصــــــــــــي – جامعـــــــة حلب (سوريا)

د .وفــــــاء شيعـــاوي – جامعـة الجزائر ( 01الجزائر)

د .مصطفــــــــى العربـــــــــــي – جامعــــة المرقب (ليبــيا)

د .ســــــامية العــــــايب  -جامعة قالـــــمة (الجزائر)

د .محمـــــــــد شتيـــــــــــة – جامعـــة االستقالل (فلسطين)

د .محمــد أميــن كمـال– جامعــــة تيــــارت (الجزائر)

د .إكـــــــــرامي خطــــــــاب – جامعــــة شقراء (السعودية)

د .حنــــــــــــان أوشــــــــن – جامعة خنشلة (الجزائر)

د .شــــــوقي نـــــذير – المركز الجامعي تامنغست (الجزائر)

د .لخضــــــــر رابحـــــــي – جامعــة األغواط (الجزائر)

د .آمنـــــــــة أمحمـــــدي بوزينـــة – جامعة الشلف (الجزائر)

د .محمـــــــد خليفـــــــة – جامعة عنابـــــة (الجزائر)

د .الحـــــــــــاج مبطـــــــوش – جامعــــة تيـــــــارت (الجزائر)
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حوكمة الشركات" :الرقابة عن طريق مندوب الحسابات
في الجزائر نموذجا"

(ص ص )64 – 41

الشغور القانوني في إجراءات المادة األسرية دراسة
موضوعية إجرائية للوساطة الصلحية في قضايا النزاعات
األسرية

(ص ص )84 – 65

إلحاق ولد المغتصبة غير المتزوجة بالمغتصب في الفقه
اإلسالمي

( ص ص )104 – 85

ممارسات الرق المعـــاصرة في القـــــــانون الــــــــدولي
(ص ص )120 – 105
اإلستكشاف المباشر بين المشروعية وانتهاك الحق في

(الجزائر)
جامعة

االلتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد في

السلطان قابوس

ضـوء اتفاقــــــية األمــــــــم المتحدة لسنــــــة  2003م

(سلطنة عمان)

( ص ص )152 – 139

د .عبــــد الحليـــم مرزوقي

(الجزائر)

أ.د .عامر عـــــاشور عبداهلل

بترقية االستثمار

(ص ص )28 – 09

الخصوصية الرقمية

د .عبــــد الغــني حسونــــة

م .د .علي صــــالح الحديثي

االستثمار الوطني في ظل قانون  09-16المتعلق

(الجزائر)

جامعة بسكرة

د .أمحمدي بوزينـة أمنـــــة

دور أجهزة دعم االستثمار المركزية في تعزيز قدرات

جامعة الشلف
(الجزائر)

( ص ص )138 – 121

نظام التجريم فــــــي إطار القانون الجنائي االقتصادي
( ص ص )174 – 153
إشكاالت تنـازع القوانيـن حول حضانة األطفال في إطـار
الزواج المختلط( :دراسة مقارنة)

( ص ص )198 – 175

جامعة تكريت
(العراق)

الحماية القانونية للمــرأة مــن العنـــــف اإللكتــــــروني
(ص ص )214 – 199

جامعة كركوك
(العراق)

د .أم الخيــــــــر بوقــــــــرة

جامعة بسكرة

د .ماجدة شاهينـــاز بودوح

(الجزائر)

د .حســــــــاين ســـــــــامية

جامعة بومرداس

د .بن عيـــــــاد جليـــــــــــلة

(الجزائر)

حق المهنـدس المعماري على مصنفــــه الهنـــــــدسي
(ص ص )232 – 215
برامج الحاسوب كمصنف رقمي في ظل التشريع
الجزائري

(ص ص )258 – 233

د .مصعـــب عـــوض الكريم

مستشار قانوني

علي ادريس

(السعودية)

د .بهلـــــول سمــــــــــــيّـة
ب .بوغقــــــال فتيـــــــــحة

د .محمــــــــد سعـــــــــادي

(الجزائر)
جامعة باتنة 1

م ج غليزان
(الجزائر)

أ.د مصطفى اسعيــــــــــــد

(الجزائر)
جامعة سكيكدة
(الجزائر)
جامعة أم البواقي
(الجزائر)

ب .عتيـــــــقة معــــــــــاوي

جامعة سطيف 2

د.رؤوف بــــــوسعـــــــــدية

(الجزائر)

ب .غــــــــــزال نســــــــــرين

جامعة الجزائر 1

أ.د منصــــور مـــــولـــــــود

(الجزائر)

ب .عبـــــد القـــادر برطــــال

جامعة األغواط

د .لخضــــــر بـــن عطيـــــــة

(الجزائر)

ب .وليد زهير سعيد المدهون

جامعة سطيف 2

د .بــن الشيــــخ نـــور الدين

(الجزائر)

ب .مديحـة بن زكري بن علو

جامعة مستغانم

د .حميـــــــــدة نـــــاديـــــة

(الجزائر)

ب .زايـــــــــر إلهـــــــــــــام

جامعة تلمسان

د .بلمــــــاحي زين العابدين

(الجزائر)

ب .ســــــارة بـــــــــــوفلكة
ب .ميلـــــود بــن حــوحــــو

(ص ص )270 – 259
مركز مؤسسة النيابة العامة ضمن النظام القانوني
(ص ص )282 – 271

الجزائري

(الجزائر)

ب .رقيــــــــة دهينــــــــــــة

أ .سميــــــــــة بلغيــــــــــث

المحدودة وفقاً لنظـــــام الشـــــركات السعــــــــــــودي

جامعة سطيف 2

جامعة بسكرة

أ .سميحــــــــة بشيــــــــــنة

المسئولية التضامنية في الشركة ذات المسئولية

جامعة قسنطينة 1

تفعيل المادة  192من معاهدة األمم المتحدة لقانون
البحار وتجاوز مبدأ نسبية المعاهدات الدولية فيما يخص
حماية البيئة البحرية

دور المنظمة العالمية للتجارة في تحسين الحوكمة
المحلية للدول االعضاء

(ص ص )330 – 309

الرهن الحيـازي لبـراءة االختراع

(ص ص )348 – 331

العالقة الجدلية بين الحق في الحصول على المعلومة
والحق في حرمة الحياة الخاصة

(الجزائر)

(ص ص )374 – 349

قيود ضرورة المصلحة الواردة على وضعية اإلحالة على
االستيداع" :دراسة مقارنة بين تشريعات الوظيفة
العمومية الجزائرية"

(ص ص )394 – 375

اللجان الوطنية لمراقبة االنتخـابات في االستحقاقات
االنتخابية الجـــزائرية

(ص ص )422 – 395

تعاون الـدول األطـــــراف مع المحكمة الجنائية الدولية
وأثره فـــي فعاليتها
الطبيعة

القانونية

(ص ص )442 – 423
للمسؤولية

المؤسسات االقتصادية

الجزائية

لمسيري

(ص ص )460 – 443

اإلعالم سلطة رقابية لتعزيز منظومة الكفاح ضد
الفساد في التشريع الجزائري

( ص ص )476 – 461

الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري
الجزائري

(ص ص )490 – 477

سلطة القضاء في التدخل إلعادة التوازن لعقد التأميــــن

(الجزائر)
جامعة المدية

(ص ص )308 – 283

(ص ص )510 – 491
نحو مصرف إسالمي وقفي (دراسة في األبعاد القانونية
والشرعية)

(ص ص )536 – 511

كلمة العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم اهلل الرحمان الرحيم
والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين،
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.
جملة االجتهاد القضائي جملتكم األكادميية املختصة يف احلقوق ،هي جملة منفتحة على
خمتلف فروع القانون ،تتضمن يف أعدادها املختلفة األحباث املنجزة من قبل الباحثني اجلزائريني
على اختالف مركزهم ،كما تفتح جماال للباحثني من خارج الوطن ،الذين يسعون إىل إنتاج ومناقشة
خمتلف املوضوعات ذات صلة بالقانون.
نسعى يف جملة االجتهاد القضائي إىل املسامهة يف تثمني وتشجيع البحث العلمي ونشره يف
خمتلف فروع القانون وجماالته هبدف تغطية أي نقص يف هذا امليدان ،ويتطلب هذا األمر العديد
من االلتزامات اليت يتعهد كل من خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع وجملة
االجتهاد الصادرة عنه القيام هبا على أكمل وجه.
ذلك أن من أهم أدوار اجلامعة هو إنتاج املعرفة وتطويرها ،ويأيت ذلك من خالل إجراء
البحوث والدراسات العلمية الرصينة وامللتزمة مبنهجية البحث العلمي السليم يف شىت اجملاالت،
ولذا يويل املخرب مسائل البحث العلمي جل اهتمامه ،لتحقيق طموحاته يف مواكبة خمابر البحث
العلمي ومراكزه العاملية يف مجيع اجملاالت والتخصصات.
وجيدر بنا مع إصدار اجمللد الثاين عشر (العدد التسلسلي  - )20األول من جملتكم جملة
االجتهاد القضائي بعد تصنيفها ،-أن نقدم هذا العدد مبا حيتويه من أحباث علمية قيمة يف
الفروع املختلفة للقانون للباح ثني والقراء األعزاء ،فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف
إخراج هذا العدد إىل حيز الوجود ،وتؤكد اجمللة جمددا للمشاركني األفاضل التزامها الدقيق
بإتباع املنهجية العلمية والسرية التامة يف حتكيم ونشر األحباث املقدمة إىل اجمللة.
نأمل أن يكون هذا العدد من اجمللة باملستوى الذي يرضي زمالئنا الباحثني ،ونكرر دعوتنا
لكل الباحثني يف خمتلف جماالت العلوم القانونية أن يسامهوا ببحوثهم وأعماهلم األكادميية من
اجل االرتقاء بالعلم واملعرفة ،راجني أن تكون حمتويات هذا العدد من حبوث ودراسات علمية
نافعة للجميع ،مع شكرنا اجلزيل لكل الفريق التقين وجلنة التحرير وكل من شارك ويشارك من
قريب أو من بعيد يف اجناز األعداد السابقة واألعداد الالحقة.
وتبقى جملة االجتهاد القضائي فضاء مفتوحا لكل اجتهاد
مدير المخبر
األستاذ الدكتور عبد الحليم بن مشري

