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 قواعد الغشر يف اجمللة

ترحب المجلة بمشاركة الباحثين من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية 
 :وفق القواعد اآلتيةواألجنبية، وتقبل الدراسات والبحوث 

 .أن يتسم البحث باألصالة الّنظرية واإلسهام العلمي -
 نموذج ورقة مجلة آفاق علمية )يحمل من موقع المجلة على البوابة(أن يكتب على  -
حجم  (Simplified Arabic) بخط سم(32×سم51) على ورقة بمقاس (word) برنامجب
  ة ( صفح50( صفحة وال يقّل عن )30)( للحواشي، بما ال يتجاوز 55( للمتن و)53)
بريده تخصص الصفحة األولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، و  - 

( أسطر ومثله بلغة 8ملخص باللغة العربية في حدود ثمانية )اإللكتروني، ورقم هاتفه، و 
جمة أجنبية )إنجليزية أو فرنسية(، على أن تكون الترجمة صحيحة. )ضرورة تجنب تر 

 .قوقل الحرفية(، إضافة إلى كلمات مفتاحية أسفل الملخص
أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي بخاتمة أو نتائج. كما يطلب تقسيم   -

 .البحث إلى عناوين فرعية
 في صفحة المجلة.  تعديلهاشكل صورة ليتسنى  فيالرسوم والبيانات  وضعت -
  .كيم العلمي قبل نشرهاتخضع البحوث المقدمة للتح  -
ضرورة التزام الباحث باألمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أية  -

مطبوعة أو مجلة. )يحرر الباحث تعهدا بملكية المقال، وبعدم نشره، في وثيقة ترسل إليه 
 .عقب قبول توجيه البحث إلى التحكيم(

راجع من خالل التهميش األكاديمي في إلزامية حسن الّتوثيق بذكر المصادر والم - 
الصفحة األخيرة من المقال، على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج األقواس في 

 .أرقامه
 البوابة على الرابطيرسل البحث حصرا عن طريق  -

http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232 

 
 ية،العلم مادته حمتوى مسؤولية املقال صاحب يتحمل
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 لمجلةمدير ا

 عبد الغني شوشة د. أ
 منغستامدير المركز الجامعي لت
 رئيــــس التحرير

 شوقي نذير د. 
 منغستاالمركز الجامعي لت
 هيئــــة التحريــر

 المؤسسة االصلية المحرر المساعد
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست بكادي محمدد. 

 الجزائر-تالمركز الجامعي تامنغس د. الصديق تياقة
 الجزائر-سكيكدة 5511اوت  30جامعة  د. زهير شالبي

 الجزائر-جامعة بشار د. عبد الرحمان بالغ
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست صويلحي نور الديند. 

 الجزائر-وزارة التعليم العالي و البحث العلمي د. بسناسي محمد
 رالجزائ-جامعة باجي مختار عنابة د. بومنقار مراد
 الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة د. لرقم عزالدين
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د. عمر سدي
 الجزائر-3جامعة الجزائر د. قزوي ججيقة

 الجزائر-مركز البحث في االنثربولوجيا محمد حيرش بغداد
 قطر-جامعة حمد بن خليفة أ.د عبد الحق حميش
 مصر-ة السويسجامعة قنا أ.د أسامة محمد سليم

 مصر-وزارة التربية والتعليم د. سليمان عبد الواحد يوسف
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د.دخير فايزة

 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د.كديدة محمد مبارك
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د.مرسلي عبد الحق
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 والتحكيم هيئة القراءة
 المؤسسة األصلية التخصص اسم األستاذ

اإلنسانيةاآلداب والعلوم  أ د. رمضان حينوني  المركز الجامعي تامنغست 
. عبد الحق حميشأ د قطر-جامعة حمد بن خليفة فقه إسالمي   

2جامعة الجزائر  اقتصاد أ.د.مولود حشمان  
منغستاتالمركز الجامعي  أرطفونيا د. رحمة صادقي  
منغستاكز الجامعي تالمر  آداب عالمية د. محمد بكادي  
منغستاتالمركز الجامعي  اللسانيات العربية د. أحمد بناني  
 جامعة األغواط علم النفس د. أحمد بن سعد

غزة -الجامعة اإلسالمية األدب والنقد د. خضر أبو جحجوح  
منغستاتالمركز الجامعي  إلكترونيك د. محمد سالمي  
االنثربولوجي م. ب  فلسفة د. محمد حيرش  
 جامعة مستغانم أنثروبولوجيا د. لحسن رضوان
 جامعة باتنة أدب حديث د.نجوى منصور

ابراهيم عبد النور. أ د بشارجامعة  آداب   
 جامعة بشار أدب شعبي د. مومن مزوري 
 جامعة بشار أدب شعبي أ.د. بركة بوشيبة
 جامعة الوادي التاريخ الحديث  د. رضوان شافو

كيحول طالبد.  خميس مليانةامعة ج اتصال   
اجتماعيةعلوم  د. علي العكروف 5جامعة باتنة    

مصطفى أحمد قنبرد.   التربية و التعليم مصروزارة  لغة و لغويات 
منغستاالمركز الجامعي ت علم االجتماع د. الهادي بووشمة  
منغست اتالمركز الجامعي  شريعة وقانون  د. ندير شوقي  

.أسامة محمد سليم أ د لغةعلوم ال  مصر-جامعة قناة السويس   
منغستاتالمركز الجامعي  علم االجتماع د. عبد النبي زندري   
منغستاتالمركز الجامعي  اقتصاد د.موراد حطاب  

دحان أملد.   جامعة عنابة علم النفس 
منغستاتالمركز الجامعي  علوم إسالمية د. عز الدين كشنيط  
منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عبد الحق مرسلي  

. زهيرة كيسيأ د منغستاتالمركز الجامعي  حقوق    
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منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عمر سدي  
منغستاتالمركز الجامعي  انثربولوجيا د. الصديق تياقة  
 وزارة التعليم العالي علوم اجتماعية د. بسناسي محمد
 جامعة عنابة علوم اجتماعية د. مراد بومنقار 
اللغوياتلغة و ال د. فايزة دخير منغستاتالمركز الجامعي    

3جامعة الجزائر  علم اآلثار أ د. دريسي سليم  
 جامعة معسكر فلسفة د. هواري حمادي
 جامعة باجي مختار عنابة علوم اجتماعية د.عز الدين لرقم

 جامعة بشار تاريخ د. عبد الرحمان بالغ
 جامعة سكيكدة علم النفس د.جالل الدين بوعطيط

فيظة تزروتيحد.  اللغوياتاللغة و   3جامعة الجزائر    
عاشور علواطيد.  المسيلةجامعة  علم النفس   

 جامعة بومرداس تسويق د. خليفي رزقي
 جامعة بسكرة علوم اجتماعية د. اسماعيل رابحي
اللغوياتاللغة و  د. رضا عامر   المركز الجامعي ميلة 
 جامعة سكيكدة علم النفس د. زهير شالبي

ابتسام غانمد.   المدرسة العليا سكيكدة علوم اجتماعية 
3جامعة الجزائر  علم النفس العيادي د. جقجيقة قزوي   
اللغوياتاللغة و  د. محمود رزايقية  المركز الجامعي تسمسيلت  
علوم انسانيةآداب و  د. أمل عالوشيش 3جامعة الجزائر    

ااالنثربولوجيالتربية و  د. بلعربي عبد القادر ة مستغانمجامع   
 جامعة ام البواقي علوم اجتماعية د. بن زروال فتيحة
 المركز الجامعي ميلة االقتصاد د. بوفنش وسيلة

 جامعة المسيلة علم المكتبات د. بونيف محمد لمين
اللغوياتاللغة و  د. فياللي فريا ل 3جامعة الجزائر    

 جامعة بشار تاريخ د. حمي عبد الحفيظ
ىد. منصوري حاج موس  المركز الجامعي تامنغست االقتصاد 
العامةاالدارة  د. لجلط ابراهيم  المركز الجامعي تيسمسيلت 

 جامعة مستغانم علوم اجتماعية د. مرقومة منصور
 جامعة معسكر االقتصاد د. صادق سفيح
 المركز الجامعي غليزان االقتصاد د. بشيكر عابد
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 جامعة ادرار القانون  د. بن الطيبي مبارك
 جامعة ادرار القانون  د.بن عومرمحمد الصالح
 جامعة ادرار علوم اجتماعية د. بوزيد علي
 جامعة تيارت القانون  د. بوشي يوسف
 جامعة جيجل علوم اجتماعية د. حديد يوسف
 المركز الجامعي تندوف العلوم البيئية د. حمودي محمد 
 جامعة الطارف علم النفس د. زويتي سارة

بد الناصرد. سناني ع  جامعة عنابة علم النفس 
3جامعة الجزائر  علم النفس د. شريفي هناء  
3جامعة سطيف  علوم اجتماعية د. صابر بحري   

 المركز الجامعي تامنغست االقتصاد د. صويلحي نور الدين
 المركز الجامعي غليزان االقتصاد د. طهراوي دومة علي
علوم انسانيةو آداب  د. عائشة رماش ة عنابةجامع   

 جامعة المنوفية مصر علوم اجتماعية د. عباس ياسر ميمون 
عبد القادر الرحماند.عبد  جامعة ادرار االقتصاد 

 جامعة المسيلة تاريخ د. عبد الغني حروز
3جامعة الجزائر  االدب و النظرية االدبية أ د. عجناك بشي يمينة  

 جامعة الوادي علم النفس د. فارس اسعادي
 جامعة المسيلة علوم اجتماعية د. فايد عبد الرزاق
االعمال والمحاسبةإدارة  د. قوريش نصيرة  جامعة الشلف 

 المركز الجامعي تامنغست تاريخ د. كديدة محمد مبارك
 جامعة عنابة علم النفس أ د. كربوش رمضان
 جامعة ادرار علوم اجتماعية أ د. لعلى بوكميش
ن القانو  د. منصوري مبروك  المركز الجامعي تامنغست 
روزارة التربية و التعليم مص علم النفس د. يوسف عبد الواحد  
 جامعة سكيكدة علوم اجتماعية د. مطاطلة موسى

 المركز الجامعي تامنغست القانون  د. مغزي شاعة هشام
حفيدي أحمدد.   المركز الجامعي تامنغست نظم المعلومات االدارية 

النفس علم د. صادقي فاطمة  المركز الجامعي تامنغست 
 المركز الجامعي تامنغست علوم اجتماعية د. عبد الجليل ساقني

 المركز الجامعي تامنغست القانون  د.قتال جمال
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 محتويات العدد

 ص الكاتب الموضوع
نفقة األب على الولد المحضون في الفقه اإلسالمي 

  وقانون األسرة الجزائري 
  جمال الديب

 31  5جامعة الجزائر

 الصادق عبد القادر  ةحماية المستهلك من الشروط التعسفي
 جامعة أدرار

18 

الوســاطة القضــائية كمبـدأ إجــرائي لـحــل المنــازعات 
 المدنـيـة 

 سليمان النحوي و لحاق عيسى 
 06 جامعة األغواط

الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط 
االقتصادي بين ازدواجية االختصاص القضائي 

 والمشروعية القانونية

 تقار مختار
 مصطفى عبد النبيو 

 جامعة غرداية

83 

تفعيل نظامي الرقابة القضائية واإلدارية للحد من 
 الفساد اإلداري ونجاعته بالجزائر

  كريمة أمزيان
  جامعة الطارف 
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الدليل الرقمي بين حتمية اإلثبات الجنائي والحق في 
 الخصوصية المعلوماتية

  عيدة بلعابد
  جامعة سعيدة

311 

طة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات الرقابة على السل
مارس  31المؤرخ في  51/01في ظل القانون 

  المعدل والمتمم لقانون االجراءات الجزائية 3051

  جمال تومي
 311 جامعة تيزي وزو

 عثماني عبد القادر  جريمة استغالل األطفال في التسول 
 بن عومر محمد الصالح و 

 جامعة أدرار
381 

مومية الجزاء وخصوصية الجريمة البيئية بين ع
 المخاطر

  عبد الحق مرسليو  نفيس أحمد
  تامنغستلالمركز الجامعي 

163 

الجرائم األخالقية المرتكبة بواسطة الهاتف النقال 
 دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمصري 

 باخويا دريسو  التوجي محمد
  جامعة أدرار
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  جياللي الطيب بن جياللي  االقتصاديةالتدابير الجمركية للكشف عن الجرائم 
 المركز الجامعي لتامنغست 
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 وحاج سودي محمد الطيبي البركه  إشكالية اإلثبات في الجرائم االلكترونية 
 جامعة أدرار

100 
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 181 3بوخضرة إبراهيم جامعة البليدة  آثار إحالة الموظف العمومي على التأديب
     تال جمالق التلوث الهوائي مفاهيم وآثار

 المركز الجامعي لتامنغست 
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قتصادي لمزيج الطاقة المستدامة في نمذجة البعد اال
 3051-3000الجزائر خالل الفترة 

 وبن عبيد فريد طرايش معمر 
 جامعة بسكرة 
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تمويل االستثمار السياحي في الدول العربية غير 
 عرض تجربة المغرب -النفطية 

   شاقور جلطية فايزة
 الشلف جامعة 

 وهران جامعة وحاكمي بوحفص 
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 شريبط الشريف محمد االستراتيجيات الفعالة إلدارة لوقت في المنظمات
 بومنقار مرادو

 جامعة عنابة
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معيقات إرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة من 
وجهة نظر األخصائيين دراسة ميدانية على عينة من 

ذوي االحتياجات األخصائيين بالمراكز الخاصة ب
 الخاصة

  كاكي محمد
 لتامنغستالمركز الجامعي 

  جامعة بسكرة غربي صباحو 
171 

 عبد القادر قصاب   التحليل النفسي في الدرس النقدي العربي
 رضوان جنيدي و 

 لتامنغستالمركز الجامعي 
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معايير الجودة التربوية بين حتمية التبني ومعوقات 
 .التطبيق في المدرسة الجزائرية

 دوش أمينة وشالبي زهير
 جامعة سكيكدة

161 

 بوعبزة أحمد سوسيولوجيا المدرسة والمعلم في الجزائر
 المركز الجامعي لتامنغست

 جامعة جيجل وحديد يوسف
117 

العملية التعليمية وآليات التقويم في الفكر التربوي عند 
 )المقدمة( ابن خلدون من خالل

  سورية قادري 
سماعيل سيبوكرو   لة جامعة ورق ا 
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فعالية استثمار المستحدثات التكنولوجية في تعليمية 
 اللغة العربية عند المكفوفين

 ربيعة برباقو حسان عساس
 جامعة تبسة

101 

دور استراتيجيات حل المشكالت في التخفيف من 
اضطرابات تعلم مادة الرياضيات لدى تالميذ السنة 

 دراسة ميدانية-الثانية ابتدائي 

 لبويرةانسرين جامعة نذير 
 سماعيل بوعمامة وا  

 03جامعة الجزائر 
182 
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 كلمة رئيس التحرير

حينما ُعهد إلّي رئاسة تحرير مجلة أفاق علمية كنت أعلم يومها أّن مهمة شاقة 
أخالقية كبيرة قد تحملتها، وأمانة تنوء بها العصبة أولي الهمة والقوة قد توليتها، ومسؤولية 

ّن عزائي في ذلك حديث رسول هللا و علمية لم أشفق منها، ولن أكون ظلوما جهوال بها،  ا 
َأَلٍة، َعن   ُأوِتيَتَها ِإن   صلة هللا عليه وسلم: "َفِإنَّكَ  ن   ِإَلي َها، ُوكِّل تَ  َمس   َغي رِ  َعن   ُأوِتيَتَها َواِ 

َأَلٍة،  َها" فضال عن المهام المنوطة بي في مجالت أخرى.َعَلي   أُِعن تَ  َمس 

ني  أدرك أن تسيير مجلة علمية مصنفة بقرار وزاري، متشعبة التخصصات، وا 
بل  ،بعد هو مخاطرةتتم معالجتها سبعمائة مقال لم في قائمة مقاالتها الواردة أكثر من 

وقت كبير إلى ا أيضويحتاج تضحية، يحتاج إلى سعة صدر لتحمل النقد واللوم والعتاب، 
حتى تتم تسوية وضعية المقاالت العالقة، مع إلحاح المؤلفين، وشدة الحاجة إلى النشر 
لدى الباحثين، وقّلة المجالت المعتمدة المصنفة في المجال، سعيا لتسوية وضعية ملفات 

 إدارية عالقة خاصة بمناقشة رسائل الدكتوراه، وملفات التأهيل الجامعي.

في خدمتها سناء،  لم اليقين أّن المجلة منبر علمي هادف، فإنّ ولما كنت أعلم ع
 إليه يرق  لم سام وفي السهر على نشر مقاالت الباحثين الجادين عالء، وهو مقصد راق

 عيب. صحته في يشبه ولم ريب،

ّني؛ ومن خالل هذه السانحة أود تنبيه الباحثين أصحاب المقاالت عن  وا 
إصدار هذا العدد، وعن الطريقة التي تم التعامل بها مع الطريقة التي انتهجتها من أجل 

 الكم الهائل للمقاالت التي وصلت للمجلة. 

إذ إّنه وبعد استقبال هذا الكم الهائل من المقاالت، أصبح الحيز المخصص 
لمجلة آفاق علمية ضمن فضاء البوابة صعب الولوج إليه بسببها، األمر الذي اضطرنا 
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ّن إخراجها ال يكون إال برفضها، وقد إلى إخراج جميع المقا الت الواردة والتي لم تعالج، وا 
 أرفقنا مع إشعار الرفض بريدا يعلل هذا الصنيع. 

وقد كانت لنا معاملة خاصة مع منتسبي المركز الجامعي لتامنغست في إرسال 
له مقاالتهم للتحكيم، إذ لم يتم تطبيق هذا اإلجراء على بحوثهم، إاّل على من كان مقا

 مخالفا لشروط النشر، ألن النظام الداخلي يعطيهم األولوية في ذلك.

أّما اآلن وقد أصبح استقبال المقاالت يسير بطرقة عادية، فإني أنبه الباحثين 
أن عملية معالجة مقالهم، وتحكيمه، ونشره بعد قبوله من المحكمين والمحرر المساعد إلى 

 المختص قد يتجاوز السنة الواحدة.

ّن االعتذار موصول لكل الباحثين الذين عّلقوا آمالهم بمجلة آفاق علمية  هذا؛ وا 
منتظرين معالجة مقالهم لمدة تفوق السنة، ورغم مراعاتها لشروط النشر، إاّل أنها رفضت 

ّن دية لدى الكرام االعتذار.  بسبب ما ذكر سلفا، راجين منهم تفهم الوضعية، وا 

 رئيس التحرير
 د. شوقي نذير 
 




