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بتم هللا الرمحان الرحيم
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قواعد الغشر يف اجمللة

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

النظرية واإلسهام العلمي.
 أن يتسم البحث باألصالة ّ أن يكتب على نموذج ورقة مجلة آفاق علمية (يحمل من موقع المجلة على البوابة)ببرنامج ) (wordعلى ورقة بمقاس (51سم×32سم) بخط ) (Simplified Arabicحجم
يقل عن ( )50صفحة
( )53للمتن و( )55للحواشي ،بما ال يتجاوز ( )30صفحة وال ّ
 تخصص الصفحة األولى لعنوان البحث ،واسم الباحث ودرجته العلمية  ،وبريدهاإللكتروني ،ورقم هاتفه ،وملخص باللغة العربية في حدود ثمانية ( )8أسطر ومثله بلغة

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.

 توضع الرسوم والبيانات في شكل صورة ليتسنى تعديلها في صفحة المجلة. تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها . ضرورة التزام الباحث باألمانة العلمية ،ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أيةمطبوعة أو مجلة( .يحرر الباحث تعهدا بملكية المقال ،وبعدم نشره ،في وثيقة ترسل إليه

عقب قبول توجيه البحث إلى التحكيم).
 إلزامية حسن التّوثيق بذكر المصادر والمراجع من خالل التهميش األكاديمي فيالصفحة األخيرة من المقال ،على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج األقواس في

أرقامه.

 يرسل البحث حص ار عن طريق البوابة على الرابطhttp/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232

يتحمل صاحب املقال نمتؤولية حمتوى نمادته العلمية،
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مدير المجلة

أ د .عبد الغني شوشة
مدير المركز الجامعي لتامنغست
رئيــــس التحرير

والمشرف على الموقع اإللكتروني لها

د .شوقي نذير المركز الجامعي لتامنغست
هيئــــة التحريــر (المحررور المساعدون)

د .الدحيات عماد

د .ثياقة الصديق

جامعة االمارات العربية المتحدة

المركز الجامعي لتامنغست

د .الدلجاوي أحمد عبد الصبور

د .جبار جميلة
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جامعة خميس مليانة

د .الدياب حسن

د .جنيدي رضوان
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المركز الجامعي لتامنغست

د .الرقاد عبدهللا

د .جواد الرباع

الجامعة األلمانية األردنية
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د .العربي مصطفى

د .دخير فايزة

جامعة المرقب  /ليبيا

المركز الجامعي لتامنغست

د .العزاوي حقي حمدي خلف جسام

د .سالم حوة

د .القحطاني عبد القادر بن حمود

د .سليم أسامة محمد

جامعة قطر

جامعة قناة السويس

د .المساعيد فرحان

د .سيدعال القاسم موالي

جامعه آل البيت األردن

جامعة العلوم اإلسالمية موريتانيا

د .أيمن عطاهللا أحمد حموري

د .شالبي زهير جامعة سكيكدة

جامعة غرداية

المديرية العامة لتربية ديالى

جامعة العلوم التطبيقية البحرين

د .صويلحي نورالدين

المركز الجامعي لتامنغست

د .بن بوزيد مريم جامعة الجزائر 03
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د .عبد الحق حميش

د .محمد طلعت عبد المجيد يدك

جامعة حمد بن خليفة

و ازرة العدل

د .عبد القادر محمد الداه

د .مصطفى أحمد قنبر

جامعة نواكشوط العصرية موريتانيا

كلية المجتمع في قطر

د .عبد هللا طرابزون جامعة إسطنبول

د .منصور مجاجي جامعة المدية

د .عبو عبد الصمد

د .هشام عبد السيد الصافي

جامعة موالي إسماعيل مكناس

جامعة حلوان مصر

د .علي عبد األمير عباس

د .همام القوصي سوريا

جامعة بابل

د .يوسف سليمان عبدالواحد

د .عمار أوكيل

جمهورية مصر العربية

جامعة السلطان قابوس

د .يوسف ناصر

د .عمر سدي

الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا
Dr.Abdelhamid Majid Ismail
Istunbul university
Dr.Besnaci Mohammed
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Dr.Delebecque Philippe
Université Paris I,
Dr.Korkusuz Mehmet Refik
Istanbul Medeniyet University
Dr.Ragulin Andrey
Viktorovich
the Bashkir economical and
legal technical school
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المركز الجامعي لتامنغست

د .كديده محمد مبارك
المركز الجامعي لتامنغست
د .كمال محمد األمين جامعة تيارت
د .لعلى بوكميش جامعة أدرار
د .محمد بكادي
المركز الجامعي لتامنغست
د .محمد راضي فخري صبري

جامعة األمة للتعليم المفتوح غزة
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جامعة الجزائر 2
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آداب عالمية

المركز الجامعي تامنغست

د .أحمد بناني

اللسانيات العربية

المركز الجامعي تامنغست
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د .علي العكروف

علوم اجتماعية

جامعة باتنة 5

د .مصطفى أحمد قنبر

لغة و لغويات

كلية المجتمع في قطر

د .الهادي بووشمة

علم االجتماع

المركز الجامعي تامنغست

د .ندير شوقي

شريعة وقانون

المركز الجامعي تامنغست
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علوم اللغة
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المركز الجامعي تامنغست
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د .مراد بومنقار

علوم اجتماعية

جامعة عنابة

د .فايزة دخير

اللغة واللغويات

المركز الجامعي تامنغست

أ د .دريسي سليم

علم اآلثار
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تاريخ
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جامعة مستغانم

د .بن زروال فتيحة

علوم اجتماعية

جامعة ام البواقي

د .بوفنش وسيلة

االقتصاد

المركز الجامعي ميلة

د .بونيف محمد لمين
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جامعة المسيلة
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د .مطاطلة موسى

علوم اجتماعية
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قراءة في نص المادة  355من قانون األسرة...

جبار جميلة جامعة خميس مليانة
سالم أقاري

آليات تفعيل أدوار الفواعل المجتمعية في ترسيخ قيم

المركز الجامعي لتامنغست

الثقافة البيئية
التغيرات المناخية على األمن الغذائي في إفريقيا
تأثير ّ
جنوب الصحراء
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فتحي معيفي

جامعة تبسة

611

273
233
926
991
943
913

محمد ساڤـني

مساهمة الحظيرة الثقافية لألهقار في تنمية السياحة

المركز الجامعي لتامنغست

الثقافية بالجزائر
المظاهر الفنية في المخطوطات التواتية الخط المغربي
أنموذجا

كرزيكة علي
المركز الجامعي لتامنغست

مكتبة اإلسكندرية القديمة من النشأة والعـظمة إلى

بــوبـكــر مـريـقـي

االنهيار والسقوط

جامعة األغواط
محمد بن علي رقاني

نشاط القراءة في مرحلة التعليم المتوسط بين الواقع

المركز الجامعي لتامنغست

والمأمول

محمد القاسم فالني جامعة أدرار

فعل القراءة في التجربة النقدية الجزائرية

إبراهيم عبد النور
مرتكزات بنيوية لوسيان غولدمان التكوينية

جامعة بشار

عادل اسعيدي عبد القادر بختي
المركز الجامعي تامنغست
محمد درويش نور الدين كنتاوي

تقويم سيميائية غريماس في النقد الجزائري المعاصر

المركز الجامعي لتامنغست
دور عبد الرحمن الحاج صالح في تطوير تعليم اللغة
العربية

مريم بناني

أحمد بناني

المركز الجامعي لتامنغست

تعليمية الرواية في نشاط المطالعة الموجهة وفق

بيداغوجيا المقاربة بالكفاءة بالثالثة ثانوي آداب-رواية
األمير أنموذجا-

933
426
446
419
473
433
161
197

نجيحة موالي لخضر
عبد هللا عماري

114

المركز الجامعي لتامنغست

إصالح عملية التقويم في مناهج التعليم المتوسط من
خالل المستندات التربوية

محمد بكادي

محمد غالم

المركز الجامعي لتامنغست
رضوان جنيدي عبد الحميد بيقة

النقد الموضوعاتي (األسس واإلجراءات)

المركز الجامعي لتامنغست
بولرباح عثماني جامعة األغواط

الشعبية الجزائرية
الشكلي للقصيدة ّ
البناء ّ

فطام أمينة

أثر القرائن في إيضاح المعنى عند الدكتور تمام

جامعة علي لونيسي البليدة

حسان

رضوان زقار

مكانة الطقوس الجنائزية في سياق الحداد النفسي
في منطقة تمنراست

هاجر بن عيسى

المركز الجامعي بتمنراست
كنزة حامدي

واقع التربية الصحية في المناهج التعليمية الجزائرية
-المدرسة االبتدائية نموذجا-

مبني نورالدين

جامعة سطيف

الفروق في مستوى الطمأنينة النفسية لدى المراهقين

سعدية عبد الالوي
جامعة المسيلة

المتمدرسين في المرحلة الثانوية
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136
133
126
193
112
139
763

3 زغير و خنشول جامعة البليدة
727

717
66
67
96
49

3 جامعة الجزائر
م ج تامنغست

الصالبة النفسية وعالقتها باالمتثال العالجي لدى
مرضى السكري

بوشامي
بن عبد السالم

بوجمعة واجي
3 جامعة وهران
Reffis Bahmed
University of Ghardaia
Djellouli Ismail
Bouhadiba Malika
Université d’ Oran
GUERROUI, Mervette
Doctorante à l’université
Alger 2
ZATOUT Fatima Zohra
Université d’Oran 2

 لوالي ــة أدرار- الخصوبة عند المرأة التارقية
حي المستقبل أنموذج ـ ــا
Wholesome Food in our Daily Life
Alice Walker’s Womanist Reaction to
Toni Morrison’s The Bluest Eye
Représentation de l’altérité dans Pierre
Sang Papier ou Cendre de Maïssa Bey.
L’identité mise en texte dans « L’avalée
des avalés » de Réjean Ducharme
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كلمة رئيس التحرير
أني سأتركه يوما وأرتحل

كتبته بيدي والخط يشهد لي

يصدر هذا العدد الرابع من مجلة (آفاق علمية) وهو العدد األخير في هذا

المجلد ،وفي هذه السنة (.)3052

فت فيها على مجلة (آفاق علمية) ،إذ قمت خاللها
هذه السنة هي التي أشر ُ
كل عدد ما يربو عن
بإصدار أربعة أعداد بمجموع مائة وأربعة وأربعين مقاال ،في ّ
علميا مح ّكما ،بمساعدة فريق التحرير وهيئة المراجعين ،الذين أرفع إليهم
األربعين مقاال
ّ
جميل عبا ارت الشكر والتقدير على حسن تعاونهم ،مقد ار فيهم َسعة صدورهم ،واتقان
كل
عملهم ومعالجتهم الجادة لما أسند إليهم من بحوث ،موصوال لهم باالعتذار عن ّ
تقصير صدر أو خلل وقع.
كما أعتذر من جميع الباحثين الذين لم نتمكن من نشر بحثوهم بعد طول
انتظارهم وصبرهم ،مع شديد حاجتهم ،وتأخرنا في معالجتها لكثرتها (حيث نستقبل في
اليوم الواحد ما يزيد عن الثمانين مقاال في شتى التخصصات) ،بسبب رفض طالها؛ قبل

تحكميها لخلل في الشروط الشكلية ،أو لتغيير فيها ،أو تغيير في آجال إرسال البحوث،

تم إمالؤه علينا من الوصاية ،أو بعد تحكيمها بسبب التقارير السلبية
إ ْذ كان استجابة لما ّ
للمحكمين.

يعد هذا العدد األخير لهذه السنة ( ،)3052والعدد األخير لهذا المجلد (،)55
ّ
والعدد األخير لي كرئيس تحرير لمجلة آفاق علمية ،إذ سيتم تعيين رئيس تحرير آخر
لها ،بسبب إشرافي على مجلتين علميتين( ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية

تم وصف هذه الوضعية بالتنافي لدى الوصاية،
واالقتصادية ،ومجلة آفاق علمية) ،وقد ّ
فامتنع الجمع بين رئاسة تحرير المجلتين ،وبسبب تغيير مؤسسة انتسابي أيضا ،متمنيا

كل أعضاء المجلة مساعدته في أداء
كل التوفيق والسداد ،طالبا من ّ
للطاقم الجديد للمجلة ّ
مهامه.
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إن الجمع بين مجلتين علميتين هامتين مفهرستين في مختلف قواعد
والحقّ ،
أمر ليس
البيانات العالمية ،وذواتي صيت عربي ودولي واسع ،مع كون إحداهما مصنفةُ ،

بالسهل أبدا.

إن غياب اإلطار القانوني الخاص بالمجالّت ،وتعارض ذلك كّله مع كثرة
ّ
االلتزامات البحثية والبيداغوجية واالجتماعية للمشرف على المجلة ،ووجوب منح الوقت
الكافي والكبير للمجلة من أجل تلبية احتياجات الباحثين والقراء مع الصيغة التبرعية
للعمل بها ،وقّلة اإلمكانيات ،كل هذه الهوامل وغيرها تجعل اإلشراف على مجلة علمية

بالهين.
واحدة فقط ليس باألمر ّ

ولقد رصدت خالل هذه السنة من إشرافي على مجلة آفاق علمية ،وبخاصة مع

قّلة المجالت المصنفة ،وكثرة حاجة الباحثين للنشر من أجل استكمال ملفاتهم اإلدارية
المتعلقة برسائلهم العلمية ،مالحظات عدة:

أن أساس تلبية احتياجات القراء والباحثين ،وأساس تحقيق جودة أبحاث
 ّالمجلة متوقف على عمل المحكمين والخبراء من أعضاء لجنة المراجعين،
الذين نقدر فيهم سعة صدورهم ،لكثرة المقاالت التي تصلهم من أجل
مراجعتها مجانا ،حيث تجاوزنا العشر مقاالت للخبير الواحد في الشهر
الواحد.

أن بعض الباحثين ال يولون االهتمام الكافي إلرشادات هيئة التحرير ،مما
 ّيضطر الهيئة لرفض المقال ،فيصبح الباحث في سخط من أعضاء الهيئة،
ويصدر منه ما يسيء.
أي وقت
 ّأن بعض الباحثين ال يقدر أوقات عمل الهيئة ،فتجده يتصل في ّ
كان ،من دون مباالة ،مع ّأننا كنا نرد على جميع استفساراتهم التي تصل
عبر البريد اإللكتروني من دون تأخير غاليا.

أن بعض الباحثين إذا وصله من هيئة المجلة أمر ال يرتضيه ،يقوم بنشر
 ّذلك على أوسع نطاق في مواقع التواصل االجتماعي ،قد تصل إلى ذكر
األسماء تجريحا.

ويظن بهم خالف ما هو
أن بعض الباحثين ال يقدر ظروف األعضاء،
ّ
 ّواقع ،فيقوم بالضغط عليهم بطريق االتصال والشفاعة.
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وبالنظر للعوامل السابقة التي ذكرت ،وبالنظر لواقعنا مع قلة المجالت ،وعسر

النشر ،وبالنظر لظروف أخرى لم أذكرها ،فقد قسمت رؤساء التحرير في المجالت إلى
ثالثة أصناف:
-

صنف حائر ،ضعف أمام ضغط الباحثين وغيرهم ،وأحاطت به االتصاالت

-

لكل تلك الضغطات ،يعمل في صمت ،ال يأبه ألي
وصنف جامد مجابه ّ
تدخل ،وال يستمع ألي انشغال ،مدع فيها بالموضوعية ،ال يراعي فيها

-

همه إرضاؤهم وصون عرضه منهم ،محافظا على
من ّ
كل جانب ،فأصبح ّ
حد أدنى من أسس العمل العلمي األكاديمي ،ومثل هذا يذهب بمصداقية
ّ
المجلة ويسيء للبحث العلمي.

أن ُيدير مجلة.
وضعا ،وال يسعف فيها مضطرا ،وم ْثل ال يستطيع ْ
سدد وقارب؛ استجاب لطلبات الباحثين الجادين الذين ليس لهم
وصنف ّ
شفيع ،ولم يرد أصحاب الشفاعة والوساطة ،مراعيا ضوابط البحث وأصول

ظ بعض
العمل األكاديمي ،فهذا يفترض فيه األمانة ،ومثل هذا من ح ّ

المجالت أن يكون على رأس هيئة تحريرها ،يستفاد من خبرته ،وال يضره
ما ْقد يقع فيه من هانات.

رئيس التحرير

د .شوقي نذير
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