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اإلفتتاحية
في إطار سياسة املجلة الرامية لنشر البحوث العلمية األصيلة والجادة
يسرهيئة تحريراملجلة أن تضع بين أيدي قرائها األعزاء العدد الثاني من املجلد
الخامس لشهر ديسمبر  ،2020ويتضمن هذا العدد مجموعة من البحوث
العلمية متنوعة بين العلوم القانونية والسياسية ألساتذة وباحثين من داخل
وخارج الوطن.
تشكر هيئة تحرير املجلة كل الباحثين الذين قدموا إسهاماتهم البحثية
في هذا العدد ،كما تشكر جميع األساتذة املراجعين الذي سعوا جاهدين رغم
الظروف الصحية التي تعيشها بالدنا والعالم أجمع إلى اختيار أجود البحوث
العلمية التي تتفق وسياسة املجلة.
في إطار تشجيع البحث في ميدان العلوم القانونية والسياسية تفتح
املجلة صفحاتها للباحثين باختالف صفاتهم للمشاركة بإسهاماتهم البحثية
باللغة العربية أو باللغتين الفرنسية واالنجليزية ،وتدعواملجلة جميع الباحثين
إلى املساهمة بكل ما هو أصيل وجديد من البحوث.
وفي األخير نسأل هللا أن يبارك في عملنا ببركة النبي محمد صلى هللا
عليه وسلم ،وأن يرفع عنا البالء ،ويمنحنا األمن واألمان والسالم واالستقرار،
واالزدياد من العلم النافع.
نائب رئيس قسم الحقوق
املكلف بالبحث العلمي وما بعد التدرج
الدكتور برابح السعيد
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د .خالدي ثامر  /املركزالجامعي البيض

املسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة عرضها لبيان السياسة العامة في الجزائر
787 ..............................................................................................................
د .أوني�سي ليندة  /جامعة خنشلة

حماية املجلس الدستوري لتوزيع االختصاص بين التشريع والتنظيم 805 .............

د .دالي سعيد  /جامعة يحيى فارس  -املدية
د .صفاي العيد  /جامعة يحيى فارس  -املدية
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باالنتخابات 842 ............................................................................................

ط.د .عبايدي مروة  /جامعة العربي التب�سي  -تبسة
د .مو�سى نورة  /جامعة العربي التب�سي  -تبسة
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860 .............................................................................................................
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دور مبدأ املساواة في تدعيم حماية الحقوق االنتخابية (دراسة في ضوء اجتهادات
املجلس الدستوري) 884 ................................................................................

ط.د .دهيمي فيصل  /جامعة الجزائر 1

دور الشراكة العمومية  -الخاصة في جلب االستثمارات األجنبية وتحقيق التنمية
االقتصادية 903 ............................................................................................

د .محمودي سميرة  /جامعة محمد البشيراإلبراهيمي  -برج بوعريريج
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د .بن بوعبدهللا وردة /جامعة باتنة 1
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د .آسيا حميدوش  /جامعة محمد بوضياف  -املسيلة
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د .شنعة أمينة  /املركزالجامعي غليزان
د .بن عومر محمد الصالح  /جامعة أحمد دراية  -أدرار
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ط.د .بومصباح كوسيلة  /جامعة الجزائر 01

اإلعتماد املستندي وأثرمبدأ إستقاللية إلتزام البنك فيه 1024 ............................
ط.د .نابي مريم  /جامعة مولود معمري  -تيزي وزو

واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجزائرقطاع العدالة أنموذجا ..........
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د .هدفي العيد  /جامعة برج بوعريريج
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1072 ............................................................................................................
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1146 ...........................................................................................................
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1176 ...........................................................................................................
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ط.د .بن حميدي مباركة  /جامعة جياللي اليابس  -سيدي بلعباس
د .بوكعبان عكاشة  /جامعة جياللي اليابس  -سيدي بلعباس
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1256 ......................................................................................... 2017-2000
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أ.د .لشهب أحمد  /جامعة الجزائر 3

الحق في الحصول على املعلومة ودوره في تحقيق التنمية املحلية 1279 ..................
د .كريمة كريم  /جامعة الجياللي اليابس  -سيدي بلعباس
د .زينب كريم  /جامعة الجياللي اليابس  -سيدي بلعباس
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القضاء الدولي 1303 ......................................................................................
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1327 ...........................................................................................................
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د .عمارة فتيحة  /جامعة موالي الطاهر -سعيدة
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1358 ...........................................................................................................
ط.د .مرزوقي كريمة  /جامعة مولود معمري -تيزي وزو

االستثمارفي التعليم العالي ودوره في تكوين رأس املال البشري بالجزائر2018-2004
1383 ............................................................................................................
د .يطو رزيقة  /جامعة الجزائر3

املصالحة كآلية لتحقيق العدالة االنتقالية في مجتمعات ما بعد النزاعات ..........
1404 ...........................................................................................................
ط.د .بن عطاهللا بن علية  /جامعة محمد خيضر  -بسكرة
د .انسيغة فيصل  /جامعة محمد خيضر  -بسكرة

اإلطارالقانوني ملكافحة الفساد اإلداري في الجزائر1433 ......................................
د .نبيلة مرازقة  /جامعة الجزائر1

ميزانية الجماعات املحلية بين قيد الوصاية وحرية التصرف 1455 ........................
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مبدأ سلطان اإلرادة في عقود نقل التكنولوجيا بين الحرية والتقييد 1493 .............
ط.د .بودهان أحالم  /جامعة لوني�سي علي  -البليدة 2
أ.د .عمارة مسعودة  /جامعة لوني�سي علي  -البليدة 2

النظام القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه 1509 ..........................

أ.د .غيتاوي عبد القادر  /جامعة أحمد دراية  -أدرار
ط.د .عوماري فاطمة الزهراء  /جامعة أحمد دراية  -أدرار

استرجاع األرا�ضي في التشريع الجزائري 1527 ....................................................
د .كحيل حياة  /جامعة البليدة 2
أ .لحشم قسمية  /جامعة البليدة 2
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ومدى اهتمامه برعاية املواهب الرياضية الشابة في الجزائر1549 .........................
د .دحماني محمد  /جامعة محمد بوضياف  -املسيلة
د .عماري محمد  /جامعة الجزائر 3

مسؤولية البلدية بفعل التجمهرفي ظل القانون رقم1581 ....................... 10-11 :
ط.د .ناصربن سيف بن سالم الحوسني  /جامعة الجزائر 1
أ.د .لعالوي عي�سى  /جامعة الجزائر1

قيود إجراء تفتيش املساكن في الجرائم الجبائية 1594 ........................................
ط.د .شرفاوي نصرالدين  /جامعة الجزائر 1
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مفهوم فكرة الحدود وتطبيقاتها على حركة الالجئين 1614 ...................................

ط.د .بن رابح منور  /جامعة أبو بكربلقايد  -تلمسان
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ط.د .بن يحي شهيناز  /جامعة أحمد دراية  -أدرار

