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9- ترسل املداخالت كاملة على البريد اإللكتروني التالي :
revue.proffcherch@gmail.com 
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 اإلفتتاحية
كلمة السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

ملجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

السياسية بجامعة محمد بوضياف حراكا  الحقوق والعلوم  تشهد كلية 
علميا يتما�سى واهداف الجامعة املتعلقة بتطوير وترقية البحث العلمي، 
وقد جسدت كلية الحقوق والعلوم السياسية هذا الحراك العلمي من خالل 
جملة من األنشطة العلمية أهمها إصدار العدد األول من مجلة األستاذ 
الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، وهي مجلة فصلية دولية علمية 

محكمة تهتم بنشر دراسات الباحثين في املجالين القانوني والسيا�سي .
لقد اعتمدت مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  	 
خطا بحثيا راسخا ومنهجا علميا واضحا ، يقوم على االلتزام الدائم من قبل 
الباحثين على االبتكار والتجديد في كل ما يقومون بنشره، بغية الوصول 
إلى األهداف السامية للبحث العلمي التي هي في األساس خدمة اإلنسان ،  

وتنوير وتقديم املعرفة لكل املهتمين بالدراسات القانونية والسياسية .
دائما  تسهر  والسياسية  القانونية  للدراسات  الباحث  األستاذ  مجلة  إن 
على تقديم املتميز من البحوث العلمية الذي يخدم البحث العلمي ويعود 
بالفائدة على كل الباحثين ، وهذا من خالل جهد طاقمها اإلداري وأعضاء 
لجنة القراءة التي حرصنا فيها على التنوع في التخصص العلمي والتنوع 

أيضا في الجامعات من داخل الوطن وخارجه .
 كما ال يفوتني في هذه الكلمة  أن أتقدم بخالص شكري لكل القائمين 
على هذا العمل وأخص بالذكر هيئة التحرير ، وكذا السيد مدير الجامعة 
األستاذ الدكتور بوطرفاية أحمد على كل العون الذي قدمه ويقدمه لكل 

جهد وعمل علمي ، يساهم في تطوير وترقية الجامعة الجزائرية . 

مدير املجلة
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

الدكتور عبد النور مبروك
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