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 القـانون الـدولي والتنميـة
 مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن مخبر

 القانون الدولي للتنمية المستدامة

 الجزائر -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 :الرئيس الشرفي
 -بلحاكم مصطفى، رئيس جامعة عبد الحميد بن باديس .أ/د 
 مستغانم.

 :مدير التحرير
 . بقنيش عثمان، مدير مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامةأ/د 

 :هيئة التحرير
 داللو خرشوش نوال د. ــعيساني رفيقة ـــــ د.د. يحي عبد الحميد 

 

 أعضاء الهيئة العلمية:
 جامعة بسكرة )الجزائر(                           أ/د عمر فرحاتي

 عمان )األردن(-جامعة عجلون           أ/د عماد محمد أحمد ربيع

 جامعة بريوت )لبنان(              أ/د مسعود ظاهر

 جامعة الزقازيق )مرص(                           أ/د حمدي عمر

 جامعة مراكش )املغرب(              أ/د دريس لكريني

 عمان )األردن(-جامعة عجلون     أ/د منترص أحمد مفلح القضاة 

 جامعة باريس )فرنسا(               أ/د مكي مصطفى
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 جامعة باريس )فرنسا(             أ/د عمراني صورية 

 جامعة باريس )فرنسا(              د. لوران قامي

 جامعة وهران)الجزائر(     أ/د البكري عبد الكري

 جامعة سيدي بلعباس)الجزائر(             أ/د معوان مصطفى

 جامعة وهران)الجزائر(    أ/د مروان محمد

 جامعة وهران)الجزائر(   أ/د زناقي دليلة

 ر(جامعة مستغانم )الجزائ  أ/د. مزيان محمد األمني

 جامعة مستغانم )الجزائر(  أ/د. بن عزوز بن صابر

 جامعة مستغانم )الجزائر(   شهاب  أ/د. باسم

 جامعة تلمسان)الجزائر(  . بدران محمدأ/د

 جامعة مستغانم )الجزائر(           د. عبد الالوي جواد           

      جامعة مستغانم )الجزائر(   د. عباسة طاهر

 جامعة مستغانم )الجزائر(             عباسة صورية  د.دربال

 جامعة مستغانم )الجزائر(   د. ساليم عبد الله

 جامعة مستغانم )الجزائر(   د. قماري نرضة

 جامعة مستغانم )الجزائر(   د. عباسة جمال

 جامعة مستغانم )الجزائر(   د. ساجي عالم
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 دليل النشر

 نمية(املجلة )القانون الدولي والت

 تصدر عن مخبر القانون الدولي للتنمية املستدامة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة عبد الحميد بن باديس
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ــــالفه ــ ـــ ـــ ـــ  رسـ

 خربوش نزيهة* 

 ....الحق يف املساعدة اإلنسانية يف الحاالت التي تهدد األمن والسلم الدوليني

 بوكر رشيدة* 
 ......يف القانون الدويل واالتصالمكافحة الجرائم املتصلة بتكنولوجيات الحوسبة 

 بلحنايف فاطمة* 

 ..............دور املنظمات الدولية غري الحكومية يف استحداث املعايري البيئية

 بلغيث عبد الله* 
الرشادة السياسية الجزائر الحق يف التمثيل السيايس للمجموعات املتنوعة يف إطار 

..........................................................................................نموذجا

 بن عبو عفيف* 

 ..........................................الحماية االجرائية للبيئة يف الترشيع الجزائري

 بوعالم حمو* 

 محددات املشاركة السياسية يف الجزائر: املشاركة يف االنتخابات أنموذجا

 لحبيب بلية* 

 ........خصوصيات تطبيق إدارة الجودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل

  إيمان وهراني* 
إطار حماية املنافسة والتنمية  والقانون يفمجلس املنافسة بني الواقع 

 ..................................................................................................االقتصادية

 صديقي منال* 

 ...................................حقوق املؤلف عىل ضوء الثورة املعلوماتية الحديثة

 بن عيىس امني* 

 .....الجنائية الدولية يف تفعيل قواعد القانون الدويل اإلنسانيدور املحكمة 

 بخدة عبد القادر* 

الرقابة الخارجية عىل املؤسسات العمومية االقتصادية آلية لتفعيل 

 ..................................................اإلصالح االقتصادي يف الترشيع الجزائري
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 بن قادة محمود أمني        * 

 .........مسؤولية الشـريك املتضامن يف القانون الجزائري والقانون املقارن

 فريدة مرشي* 

 ........تاريخية لوضعية هياكل العالج يف املجتمع الجزائري-قراءة سوسيو

*
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