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 قواعد الغشر يف اجمللة

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

 .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 )30وز )( للحواشي، بما ال يتجا55( 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 
ترجمة  أجنبية )إنجليزية أو فرنسية(، على أن تكون الترجمة صحيحة. )ضرورة تجنب

 .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 -
  .لتحكيم العلمي قبل نشرهاتخضع البحوث المقدمة ل  -
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(

المراجع من خالل التهميش األكاديمي في إلزامية حسن الّتوثيق بذكر المصادر و  - 
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 

 
 علمية،ال 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

 المؤسسة االصلية 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-وزارة التعليم العالي و البحث العلمي د. بسناسي محمد
 الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة قار مرادد. بومن

 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-يفةجامعة حمد بن خل 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 د.مرسلي عبد الحق

 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست بووشمة هاديالد. 
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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-جامعة حمد بن خليفة فقه إسالمي   

2الجزائر جامعة  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

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 
ةأ.د. بركة بوشيب  جامعة بشار أدب شعبي 
 جامعة الوادي التاريخ الحديث  د. رضوان شافو

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

مصطفى أحمد قنبرد.   في قطر كلية المجتمع 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 
نيطد. عز الدين كش منغستاتالمركز الجامعي  علوم إسالمية   

منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عبد الحق مرسلي  
. زهيرة كيسيأ د منغستاتالمركز الجامعي  حقوق    

منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عمر سدي  
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منغستاتالمركز الجامعي  انثربولوجيا د. الصديق تياقة  
ارة التعليم العاليوز  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
 جامعة باجي مختار عنابة علوم اجتماعية د.عز الدين لرقم

الرحمان بالغ د. عبد  جامعة بشار تاريخ 
 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   
اللغوياتاللغة و  د. محمود رزايقية  المركز الجامعي تسمسيلت  
علوم انسانيةو  آداب 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

 جامعة المسيلة علم المكتبات د. بونيف محمد لمين
اللغوياتو اللغة  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 
 جامعة مستغانم علوم اجتماعية د. مرقومة منصور
 جامعة معسكر االقتصاد د. صادق سفيح

يكر عابدد. بش  المركز الجامعي غليزان االقتصاد 
 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
 جامعة جيجل علوم اجتماعية د. حديد يوسف
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 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   

 المركز الجامعي تامنغست االقتصاد د. صويلحي نور الدين
ي دومة عليد. طهراو   المركز الجامعي غليزان االقتصاد 

علوم انسانيةو آداب  د. عائشة رماش  جامعة عنابة 
 جامعة المنوفية مصر علوم اجتماعية د. عباس ياسر ميمون 

عبد القادر الرحماند.عبد  جامعة ادرار االقتصاد 
 جامعة المسيلة تاريخ د. عبد الغني حروز

النظرية االدبيةاالدب و  أ د. عجناك بشي يمينة 3جامعة الجزائر    
 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
نابةجامعة ع 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

 المركز الجامعي تامنغست القانون  د.قتال جمال
توفيق زروقي د. ةتبس يالتبس العربي جامعة علوم اجتماعية   
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 كلمة رئيس التحرير

 إخراجه عناء وتحّملنا قبل، من عدد يتحمله لم ما المقاالت من العدد هذا تحّمل
 يصدر خاص كعدد ترتيبه وتحّملنا يسير، بزمن قبله عدد إصدار من فراغنا رغم أيضا
 ،(غرو وال العلمية للمجالت الجزائرية البوابة في وارد أمر وهو) نظاميين عددين بين

 على همملفات دراسة توقف بحجة الكثيرة، ورغباتهم الغزيرة، المؤلفين لطلبات استجابة  
 نهاية في اجتماعاتها تعقد ما عادة التي العلمية، الهيئات مختلف لدى العدد هذا صدور
 .الجامعية السنة

 هذا مثل في الواردة البيداغوجية االلتزامات كثرة على المؤلفين مصالح آثارنا وقد
 بعد للنشر قبلت التي المقاالت جميع برمجة فتمّ  تعب، من سنتحمله ما وعلى الموسم،
 جميع وبإدخال عليهم، المحالة بالتعاليم بااللتزام أصحابها قام والتي المعتمدة، التحكيم
 تبرمج لم التي المقاالت من الكثير بقاء مع المنصة، ضمن البحث في المعتمدة المراجع

 بإدخال أصحابها قيام عدم بسبب مدة، منذ بالتحكيم المتعلقة اإليجابية تقاريرها وصول مع
نهاءو  المراجع  بدليل مرفقة عدة، مرات لهم مراسلتنا من بالرغم عليها، والتأكيد العملية ا 

 بصفة المنصة تظهرها التي اإلشعارات من وبالرغم لهم، العملية يسهل إرشادي توضيحي
 المنصة، في العدد برمجنا بعدما المراجع بإخال قاموا الذين عدا للحساب، الولوج بعد آلية

 .رهنش إجراءات في وشرعنا

 بخصوص الشائعات، وكثرة المعلومات، فوضى خضم في العدد هذا يصدر
 الجهات من رسمية معلومة ألية تلقينا عدم رغم تصنيفها، وا عادة المجالت تصنيف
 .قانونا ذلك إليها الموكلة الرسمية

 تبقى أّنه إال المطلوبة، للمعايير احترامها على للمجلة الدائمة المحافظة ورغم
 إننا إذ بالمراجعين، المتعلقة المعلومات: مثل فيها، التحكم أن يمكن ال األمور بعض
 ومؤسسة العلمية، ورتبته الشخصية معلوماته بإدخال يقم لم المراجعين من كثيرا أن نلحظ

 ومنشوراته العلمية، نشاطاته جميع بإدخال يقم لم منهم واألكثر البحثية، انتسابه
 بتقنيات معرفتهم لعدم متكررة، بصفة لهم مراسلتنا رغم لك،ذ بتحيين يقم لم أو األكاديمية،

 على يؤثر قد ما منهم، اهتمام عدم أو ،(ويسهله ذلك يوضح لدليل إعدادنا رغم) ذلك
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 التذكير رغم للمراجعين المسندة المقاالت مراجعة في الكبير والتأخر عموما، المجلة مكانة
 .تخصصال احترام مع لهم الدائم والتغيير المستمر،

ني؛  دائما التحكيم بعد للنشر األولية نعطي أننا أؤكد السانحة هذه خالل ومن وا 
 الداخلي النظام بنود من هي إذ لتامنغست، الجامعي المركز ولمنتسبي المحلية، للدراسات
 للدكتوراه تسجيلهم مدد انتهت للذين التحكيم بعد للنشر أيضا األولية ونعطي للمجلة،
 .لألستاذية الترقية ملفات إيداع قرب أو التأهيل، ملفات أو رسائلهم، اقشةمن على والمقبلين

 رئيس التحرير
 د. شوقي نذير 




