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الدكتور /عمّار زعبي

قواعد النشر فـي الـمجلة
 أالَّ يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر بأي شكل من األشكال،
 أن يكون البحث يف نطاق اختصاص اجمللة (العلوم القانونية والسياسية) ،وأن يتسم باجلدّة
واإلضافة العلميّة،
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 أن يتراوح عدد صفحات البحوث من عشر صفحات إىل ثالثني صفحة من احلجم ،A4
 أن يلتزم الباحث مبعايري البحث العلمي وقواعده مع مراعاة التصحيح الدقيق للبحث،
 أن يرقن حبثه خبط "سكال جملة  "Sakkal Majallaصفحات  ،A4وأن يستعمل حجم
اخلط  16بالنسبة للمنت ،و 12بالنسبة للحاشية وفق صيغة وورد ،وأن تكون احلواشي
واإلحاالت آخر البحث وفق ترقيم تسلسلي مع ذكر البيانات الكاملة للمصادر واملراجع
املعتمدة،
 يرفق البحث مبلخص يف حدود مائة كلمة ،مع ترمجة إىل اللغة االجنليزية،
 يرسل البحث عرب البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية ،كما يرسل إىل بريد اجمللة
اإللكتروين،
 يرفق البحث بالسرية الذاتية للكاتب متضمنة درجته العلمية ووظيفته وعنوانه الكامل
(املهين ـ الشخصي) الربيدي وااللكتروين ورقم اهلاتف ،مع إشهاد بعدم تقدميه جمللة أخرى،
 تعرض البحوث على جلنة فحص أوىل للنظر يف مدى استيفائها لشروط النشر ،مث توجه
إىل التحكيم املتخصص بشكل سرّي،
 ترسل اجمللة وعدا بالنشر مبجرد وصول التقارير اإلجيابية ،كما ترسل اعتذارا عن النشر
إذا كانت التقارير غري إجيابية دون االلتزام بإعادة إرسال األحباث إىل أصحاهبا أو بيان
مربرات االمتناع عن النشر،
 يعطى الباحث يف حالة نشر حبثه نسختني ( )02من العدد الذي نشر فيه حبثه،
 متتلك اجمللة حقوق نشر البحوث املقبولة فيها النشر ،وال جيوز نشرها لدى جهة أخرى إالّ
بعد احلصول على ترخيص رمسي من اجمللة،
 ال حيق للباحث طلب عدم نشر حبثه بعد حتكيمه وقبوله نشره،
 ما ينشر يف اجمللة يعرب عن رأي كاتبه ،وال ميثل بأي حال من األحوال رأي اجمللة،
 خيضع ترتيب املوضوعات باجمللة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال مبكانته
العلميّة.
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ط .د /.عبد الكريم بوخالفة( ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة)
 التشريع على ضوء التعديل الدستوري الجزائري  2016والدستور املغربي  - 2011دراسة مهارنة-

290

ط .د /.ياسين حجاب( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)
د /.عادل بن عبد هللا( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)
 آليات تنويع وترقية مصادر التمويل املحلي "للبلدية" بالجزائر وتحدياته

316

ط .د /.نور الهدى برنو( ،جامعة الجزائر )3
 نظام إصدار بطاقة الدفع االلكتروني "التوجه نحو خوصصة النهود":
قراءة في ضوء التشريع و نظام التحويل االلكتروني لألموال "االردن نموذجا"

336

ط .د /.الزهرة صولي( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)
 املحكمة الجنائية الدولية الدائمة بين الواقع واملأمول
ط .د /.بلخير دراجي( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)
د /.عبد العالي حاحة( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)

346

 استراتيجية الجزائر في تحهيق التنمية الفالحية والريفية

362

ط .د /.فاروق أهناني( ،جامعة الجزائر )3
د /.رابح لعروس ي( ،جامعة الجزائر )3
 تحديث قواعد االستعجال في املواد املدنية بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري

380

ط .دّ /.
محمد بشير( ،جامعة وهران )2
 دور الحكومة اإللكترونية في تفعيل إدارة املوارد البشرية  -أنموذج التوظيف اإللكتروني بالجزائر

396

ط .د /.عبد الهادر بن زعمة( ،جامعة الجزائر )3
 األخالقيات املهنية ودورها في تحسين أداء املرفق العمومي بالجزائر

414

ط .د/.صباح حمايتي( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)
 ديناميات الـمهاربة التشاركية داخل اإلدارة الـمحلية في ظل الشراكة مع الهطاع الخاص

428

ط .د /.باديس بن حدة( ،جامعة الجزائر )3
 دور اآلراء املخالفة واملنفردة لهضاة محكمة العدل الدولية في تطوير الهانون الدولي

444

ط .د/.األزهر لعبيدي( ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة)
أ /.نصر الدين األخضري( ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة)
 الدور األمني لالتحاد األوروبي في دعم عملية التسوية للهضية الفلسطينية
في الفترة ما بين عام  2006م وحتى عام  2016م

468

د /.محمد حسين راض ي( ،جامعة األقص ى غزة ،فلسطين)
490
 الطرق البديلة في حل املنازعات الهضائية في قانون اإلجراءات املدنية واالدارية
الهانون رقم  09/08املؤرخ في  25فبراير  ،2008الصلح والوساطة باعتبارهما طرقا قضائية -أنموذجا-
د /.محمد ّ
الصالح روان( ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي)
 حماية األطفال املسعفين على ضوء قواعد الهانون الدولي والهانون الجزائري

512

د /.أحمد بن عيس ى( ،جامعة موالي الطاهر ،سعيدة)
 تدابير الحماية والرعاية الصحية للطفل السليم ولذوي االحتياجات الخاصة في الجزائر
(بين املساواة واالختالف)

530

د /.صباح عبد الرحيم( ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة)
 املعيار املوضوعي واملالي لصفهة األشغال العامة في ضوء املرسوم الرئاس ي 247-15

544

ط .د /.عبد الغني زعالن( ،جامعة باجي مختار ،عنابة)

562

 دور الهاض ي اإلداري في عملية الوساطة
د /.ريم سكفالي( ،جامعة الشهيد ّ
حمه لخضر ،الوادي)

 تأثير العوملة االقتصادية على الهاض ي اإلداري
(الرقابة الهضائية على قرارات سلطة ضبط السمعي البصري –أنموذجا)-

572

ط .د /.خلود كالش( ،جامعة عباس لغرور ،خنشلة)
د /.محمد بوكماش( ،جامعة عباس لغرور ،خنشلة)
 سلطة اإلدارة في توقيع جزاء سحب العمل من املهاول في صفهة األشغال العامة في التشريع الجزائري

586

ط .د /.صوفية عباد( ،جامعة العربي التبس ي ،تبسة)
 التدخل الدولي اإلنساني وإضعاف الحهوق السيادية :بين قوة الشرعية وشرعية الهوة

602

دّ /.
محمد شاعة( ،جامعة محمد بوضياف ،املسيلة)
 األمم املتحدة والتوظيف السياس ي لهضايا الجندر

618

ط .د /.رشيدة فرحي( ،جامعة امحمد بوڤرة ،بومرداس)
 عهود استغالل واستثمار األمالك الوطنية العمومية املرفهية في ظل التشريع الجزائري

632

ط .د /.جلول محده( ،جامعة يحي فارس ،املدية)
 أحكام الهانون الدولي العام في تدويل االستخدامات السلمية للطاقة النووية

650

د /.محمد نصر محمد( ،جامعة طيبة ،السعودية)
(الجامعة الصينية الهاهرة ،مصر)

670

 التحديد التشريعي ملعالم الخطورة اإلجرامية

ط .د /.فاطمة الزهراء بن يوسف( ،جامعة باجي مختار ،عنابة)
 حول مكافحة الجريمة االلكترونية في التشريع الجزائري

688

د /.ناجية شيخ( ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو)
 دور الهيئة العليا املستهلة ملراقبة االنتخابات في اإلشراف والرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر

702

ط .دّ /.
الصادق بن عزة( ،جامعة ّ
محمد خيضر ،بسكرة)
 دور الضبط الهضائي في حماية املهومات السياحية الطبيعية في التشريع الجزائري

718

ط .د /.عبد السالم شطيبي( ،جامعة الجزائر )1
 الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الجينية

736

د /.نبيلة رزاقي( ،جامعة لونيس ي علي ،البليدة)
 إشكاالت العهارات املمسوحة واملسجلة في حساب املجهول وطرق تسويتها

752

ط .د /.عثمان حويذق( ،جامعة يحي فارس ،املدية)

 االتفاقيات البيئية الدولية بين الواقع اإلنساني ومصالح الهوى الكبرى

768

ط .د /.سمية أوشن( ،جامعة باتنة  ،1باتنة)
 رضا األطراف في إسناد االختصاص للتحكيم لفض منازعات عهود االستثمار

786

ط .د /.رضوان ربعية( ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة)
 هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية املنافسة

804

د /.فاطمة موساوي( ،جامعة محمد بوضياف ،املسيلة)
 إشكالية ترسيخ الديمهراطية داخل األحزاب السياسية في الوطن العربي

824

ط .د /.خروبي بزارة عمر( ،جامعة الجزائر)3
 اجراءات طلب التدابير التحفظية في الهضاء الدولي

838

ط .دّ /.
غنية موسود( ،جامعة الجزائر )1

860

 نفهة املتعة في التشريعين الجزائري واملصري
د /.أحمد شامي( ،جامعة ابن خلدون ،تيارت)
 الذهاب اإلرادي فرصة أمام املستخدم للتخلص من العامل

876

ط .د/.ليندة جعفور( ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو)
 تفعيل آليات تسليم املجرمين في إطار املنظمة الدولية للشرطة الجنائية

890

ط .د/.آمال قارة( ،جامعة باجي مختار ،عنابة)
 االستبعاد الثهافي التفاضلي وأثره على إعمال الحهوق الثهافية لألقليات
ط .د /.فوزية هبـهوب( ،جامعة باجي مختار ،عنابة)

توجّه مجيع الـمراسالت باسم السيّد:
رئيس حترير جملة العلوم القانونية والسياسية ـ جامعة الشهيد محّه خلضر ـ الوادي
كليّة احلقوق والعلوم السياسية ،الشط ـ ص ب  789الوادي  39000اجلزائر
هاتف  /فاكس032.12.07.66 :
موقع اجمللة على البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية:
https://www.asjp.cerist.dz/en/26_213_Law_10
الربيد االلكتروين للمجلة:
revue-droit-politique@univ-eloued.dz
املوقع االلكتروين للمجلة على موقع اجلامعة:
http://www.univ-eloued.dz/index.php/2012-10-02-09-28-3

ـ ما ينشر فـي هذه الـمجلة يعبّر عن رأي كاتبه ،وال يعبّر بأيّ شكل من األشكال على رأي اجمللة،
ـ خيضع ترتيب املوضوعات باجمللة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال مبكانته العلمية.
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