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 قواعد الغشر يف اجمللة

احثين من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية ترحب المجلة بمشاركة الب
 :واألجنبية، وتقبل الدراسات والبحوث وفق القواعد اآلتية

 .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) بمقاس على ورقة (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 
أجنبية )إنجليزية أو فرنسية(، على أن تكون الترجمة صحيحة. )ضرورة تجنب ترجمة 

 .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  فيلرسوم والبيانات ا وضعت -
  .تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها  -
ضرورة التزام الباحث باألمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أية  -

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

إلزامية حسن الّتوثيق بذكر المصادر والمراجع من خالل التهميش األكاديمي في  - 
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 

 
 العلمية، نمادته حمتوى نمسؤولية املقال صاحب يتحمل
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 لمجلةمدير ا
 عبد الغني شوشة د. أ

 منغستامدير المركز الجامعي لت
  رئيــــس التحرير

 والمشرف على الموقع اإللكتروني لها
 شوقي نذير د. 

 منغستاالمركز الجامعي لت
 هيئــــة التحريــر

 يةالمؤسسة االصل المحرر المساعد
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست بكادي محمدد. 

 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست 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-رة التعليم العالي و البحث العلميوزا د. بسناسي محمد
 الجزائر-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-ولوجيامركز البحث في االنثرب محمد حيرش بغداد
 قطر-جامعة حمد بن خليفة أ.د عبد الحق حميش
 مصر-جامعة قناة السويس 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 لي عبد الحقد.مرس
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست بووشمة الهاديد. 
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 والتحكيم هيئة القراءةمن 
 المؤسسة األصلية التخصص اسم األستاذ

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

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

خضر أبو جحجوحد.  غزة -الجامعة اإلسالمية األدب والنقد   
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   
. مومن مزوري د  جامعة بشار أدب شعبي 

 جامعة بشار أدب شعبي أ.د. بركة بوشيبة
 جامعة الوادي التاريخ الحديث  د. رضوان شافو

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

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

.أسامة محمد سليم أ د مصر-جامعة قناة السويس علوم اللغة   
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    
منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عمر سدي  
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اانثربولوجي د. الصديق تياقة منغستاتالمركز الجامعي    
 وزارة التعليم العالي علوم اجتماعية د. بسناسي محمد
 جامعة عنابة علوم اجتماعية د. مراد بومنقار 
اللغوياتاللغة و  د. فايزة دخير منغستاتالمركز الجامعي    

3جامعة الجزائر  علم اآلثار أ د. دريسي سليم  
 جامعة معسكر فلسفة د. هواري حمادي

ز الدين لرقمد.ع  جامعة باجي مختار عنابة علوم اجتماعية 
 جامعة بشار تاريخ د. عبد الرحمان بالغ
 جامعة سكيكدة علم النفس د.جالل الدين بوعطيط

حفيظة تزروتيد.  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
 المدرسة العليا سكيكدة علوم اجتماعية د. ابتسام غانم
3جامعة الجزائر  علم النفس العيادي د. جقجيقة قزوي   
اللغوياتغة و الل د. محمود رزايقية  المركز الجامعي تسمسيلت  
علوم انسانيةآداب و  د. أمل عالوشيش 3جامعة الجزائر    

ااالنثربولوجيالتربية و  د. بلعربي عبد القادر  جامعة مستغانم 
 جامعة ام البواقي علوم اجتماعية د. بن زروال فتيحة
 المركز الجامعي ميلة االقتصاد د. بوفنش وسيلة
لمين د. بونيف محمد  جامعة المسيلة علم المكتبات 

اللغوياتاللغة و  د. فياللي فريا ل 3جامعة الجزائر    
 جامعة بشار تاريخ د. حمي عبد الحفيظ

 المركز الجامعي تامنغست االقتصاد د. منصوري حاج موسى
العامةاالدارة  د. لجلط ابراهيم  المركز الجامعي تيسمسيلت 

ةعلوم اجتماعي د. مرقومة منصور  جامعة مستغانم 
 جامعة معسكر االقتصاد د. صادق سفيح
 المركز الجامعي غليزان االقتصاد د. بشيكر عابد

 جامعة ادرار القانون  د. بن الطيبي مبارك
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 جامعة ادرار القانون  د.بن عومرمحمد الصالح
 جامعة ادرار علوم اجتماعية د. بوزيد علي
 جامعة تيارت القانون  د. بوشي يوسف

حديد يوسف د.  جامعة جيجل علوم اجتماعية 
 المركز الجامعي تندوف العلوم البيئية د. حمودي محمد 
 جامعة الطارف علم النفس د. زويتي سارة

 جامعة عنابة علم النفس د. سناني عبد الناصر
3جامعة الجزائر  علم النفس د. شريفي هناء  
3جامعة سطيف  علوم اجتماعية د. صابر بحري   

ويلحي نور الديند. ص  المركز الجامعي تامنغست االقتصاد 
 المركز الجامعي غليزان االقتصاد د. طهراوي دومة علي
علوم انسانيةو آداب  د. عائشة رماش  جامعة عنابة 

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

غني حروزد. عبد ال  جامعة المسيلة تاريخ 
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
 المركز الجامعي تامنغست القانون  د. منصوري مبروك
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 

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

امنغستالمركز الجامعي ت القانون  د.قتال جمال  
توفيق زروقي د. ةتبس التبسي العربي جامعة علوم اجتماعية   



 

8 

 

 محتويات العدد

 ص الكاتب الموضوع
 مشنان إدير أو محندد.  الغرر وأثره في التأمين التجاري 

 5جامعة الجزائر
21 

 واختياراته البر عبد ابن للحافظ االستداللي المنهج
 ...لالنواز  في منها االستفادة وكيفية الفقهية،

 عامر بن عمادد.
 -3 البليدة-لونيسي علي جامعة

54 

سهاماته بلعالم باي محمد: الشيخ  بلعالم محمد  العلمية وا 
  (بلقايد بكر أبو) تلمسان، جامعة

76 

 العليا المحكمة قرار على تعليق البنات أوالد تنزيل
 ...شؤون  غرفة عن الصادر

   مبدوعة حدةو  معيزة عيسى. د
 الجلفة جامعة 

76 

 الموجهة الوقفية العقارات استغالل وكيفيات شروط
 لالستثمار

 عايدة مصطفاوي .د
 3 البليدة جامعة

 المدية جامعة منصور مجاجي.د
201 

 في المريض بسالمة الطبيب اللتزام القانونية الطبيعة
 الطبي العقد

 الطــــاهر بــــرايك، و نزيهة بوجـــرادة
 األغواط ثليجي عمار جامعـــة

211 

 بضليس مصطفى  اإلسالمي والفقه القانون  في المشوه الجنين إجهاض
 كشنيط الدين عزأ.د و 

 لتامنغست الجامعي المركز
255 

 246 قالمة جامعة مشري  راضية  ... الصناعية والنماذج للرسوم الجزائية الحماية
 جريمة عن المعنوي  للشخص الجزائية المسؤولية
 األموال تبييض

 أحمد البرجو ، شهرة بن شول
 غرداية جامعة

267 

 الصفقات لمادة النوعي االختصاص إشكاالت
 الجزائري  التشريع في العمومية

 حنان عطوي 
 الطارف جامعة

295 

 سامية قوية بن.د  3020 المستدامة التنمية خطة وثيقة في المرأة
 05 الجزائر جامعة

109 

 التناغم بين االستثمارية المشروعات لوفش نجاح
 افروالتن
  

 زوبير دغمان
 أهراس سوق  جامعة

 تيبازة جامعة محمد شباح.د
116 

 قدور بن أشواق. د التطبيق وآلية الطرق : األعمال دورات نمذجة
 لتامنغست الجامعي المركز

156 
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 الجزائري  االقتصاد في السياحي القطاع مساهمة
 

 حاروش نورالدين، و سهيلة حبال
 2الجزائر جامعة

162 

 ومرافقة إنشاء في والدعم التمويل كلهيا دور تقييم
 ..حالة دراسة بالجزائر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 الدين سيف تلي.د
 لتامنغست الجامعي المركز

194 

 في تمويله وأساليب الموازني العجز تطور في قراءة
  (2016-2000) الجزائر

 دعاس بن زهيرد.
 5سطيف جامعة

127 

 العام المستوى  على الكمي التيسير سياسة أثر
  الجزائر في لألسعار

 مدوخ ماجدةو  يونسي هذباء هدى
 األغواط جامعة

117 

 146 الجلفة جامعة عطيات بلقاسم التوجيه لمستشار بالنسبة التكوين عملية في قراءة
 165 جامعة ورقلة فاطمة بن سماعيل الّدروس الخصوصّية قراءة تربوية في األسباب واآلثار

 تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات ماستخدا فاعلية
 ... الفلسفة مادة في الناقد التفكير

 عمراني أبشيرة.أو  حجاج عمر.د
 غرداية جامعة

199 

 تعزيز في أساسي كمتطلب األفراد في التغيير
  األعمال أخالقيات

 إكرام بودبزةو  أمال يوب
 سكيكدة جامعة

529 

 وجهة من ماتالمنظ في التنظيمي الصراع إدارة أشكال
 الوسطى اإلطارات نظر

 موسى  مطاطلة
 جالل الدين بوعطيط
 سكيكدة جامعة

519 

 في النادرة باألمراض التكفل في الجمعيات دور
 الجزائر

 بودالي عون  بنو  محمد نوري 
 األغواط جامعة

571 

 حسب االنتحار تصور في الجنسين بين الفروق 
 المراهقين لدى الوجداني الذكاء مستوى 

 سماعيلي يامنةو  موسى هبة
 جامعة المسيلة

570 

 بالمكتبات أمريكية األنجلو الفهرسة قواعد تطبيق
 الجزائرية الجامعية

 سعاد بوعناقةو  إسماعيل راجعي
 3 قسنطينة جامعة

402 

 429 برج بوعريريج  جامعة لعور موسى ... أندري  عند المزدوج الّتمفصل لظاهرة جديدة قراءة
 417   ورقلة جامعة حساني عمر محمد والمحفِّزات معيقاتال: والتنمية اللغة

 447   3الجزائر جامعة لبيوض مسعود  التثاقف وسؤال العولمة
 العابدين زين مغربي.د الُمعاصر العربيّ  الفكر ُمعّوَقــات

 بلعباس سيدي جامعة
462 

 باي لألمنوكال السياسية والمواقف االجتماعية األدوار
 5591/ 5510 بين ما الهقار بمنطقة أخموك أق

 هقاري  محمدد. 
 لتامنغست الجامعي المركز

471 

  الجزائرية الثورة في الصحراوية الجنوبية المنطقة فكرة
   بومدين وهواري  فانون  فرانتز بين

 كديده مبارك محمد.د
 تامنغستل الجامعي المركز
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 الطلبة على والسياسي الروحي وأثرها فاس حاضرة
 م5511-5520 بين ما الجزائريين

 الستار عبد حسين.د
  بوزريعة-لألساتذة العليا المدرسة
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 :الجزائر في والتنصير الفيجري 
 ..والمردود النتائج وضآلة والجهود االمكانيات ضخامة

 بوتشيشة القادر عبد
 الشلف جامعة
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SEBANE Mounia Aicha 

Université  Mustapha 

Stambouli – Mascara. 
02 

Le principe de complémentarité : pierre 

angulaire des relations entre la CPI et les 

Etats  

DAHMANI Abdeslem 

Université  

Abderrahmane Mira 

Béjaia 

25 



 

11 

 

 كلمة رئيس التحرير
 أمين الجامعي المركز عن تصدر التي" علمية آفاق مجلة" تحرير هيئة يسرّ 

 من الثاني العدد قرائها أيدي بين تضع أن لتامنغست أخموك أق موسى الحاج العقال
 الموافق هـ5110 شوال شهرالخاص ب ،(55) التسلسلي الترقيم ذا عشر، الحادي المجلد

 .م3055 جوان: لـ

 المجلة؛ في اعتمدناه الذي الجديد اإلصدار طبيعةاستجابة ل العدد هذاجاء  وقد
 قرار صدور بعد إليها الواردة المقاالت كثرة بسبب سداسيا، كان بعدما فصليا أصبح إذ

 .الواحد اليوم في مقاال عشرين من أكثر نستقبل أصبحنا حيث التنصيف،

ر أوقات إصدار المجلة، من أجل تسهيل النشر على الباحثين، ولقد تّم تغيي
ننا متعهدون بإصدار  وتسريعه، رغم ثقل المهمة وعنائها، إذ ليس من السهل فعل ذلك، وا 

قدر  أعداد أخرى خاصة في غير وقتها النظامي متى اجتمع عدد من المقاالت المحكمة
 . المستطاع، إن شاء هللا تعالى

ذ  العلمية الهيئة أعضاء للسادة الجزيل بالشكر نتقدم العدد، هذا للباحثين نقدم وا 
المستمر والكثير  تقييموتبرعهم بجهدهم ووقتهم من أجل ال وتعاونهم تجاوبهم، حسن على

 .، فضال عن المهام البحثية والبيداغوجية الملقاة على عاتقهمللنشر المرشحة لموادل

نّ   الباحثين من الجزائر أنجبت ما خيرة أقالم ضمّ  أّنه العدد هذا محاسن من وا 
 أنّ  الباحثين جميع علمكريم  إلي رافعين مجلتنا، اختيارهم على لهم فالشكر والعلماء،

 .(Scopus) بيانات بقواعد للتصنيف ترشيحها قبول رسميا تمّ  قد" علمية آفاق مجلة"

 التي ولةالمقب للبحوث النشر في األولوية منح حاولنا أّننا الباحثين أنّبه كما
 رسالة كمناقشة اإلدارية؛ ملفاتهم وضعية تسوية إلىوبصفة مستعجلة  أصحابها يحتاج

 .لألستاذية الترقية أو الجامعي، التأهيل ملف أو الدكتوراه،

 رئيس التحرير
 د. شوقي نذير 




