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حامعت مدمد بىضياف املضيلت  -الجسائر -

اإل َدا َر ِة واالقتصاد
مـ َ َجـلَّت آفَاق ُعلُ ِ
وم ِ

ّ
مجلت علميت دوليت مدىمت مخخصصت في وشر ألابدار الىظريت والخطبيليت
املخعللت بالعلىم الاداريت والاكخصاديت و املداصبيت
جصدر عً وليت العلىم الاكخصاديت والخجاريت وعلىم الدضيير
املشاظالث:
وليت العلىم الاكخصاديت والخجاريت وعلىم الدضيير
حامعت مدمد بىضياف املضيلت  -الجسائر –
الاجصاٌ عً ظشٍم البرًذ:
البرًذ الالىترووي:

journal.mesp.dz@gmail.com

ئسظاٌ امللاالث ًيىن عبر املىكع:
https://www.asjp.cerist.dz/revues/504

حميع الحلىق مدفىظت للمجلت

ّ
مجلت آفاق علىم إلاداسة والاكخصاد ،علمُت دولُت محىمت مخخصصت في وؽش ألابحار الىظشٍت
والخعبُلُت املخعللت بالعلىم الاداسٍت والاكخصادًت و املحاظبُت جصذس عً ولُت العلىم الاكخصادًت
والخجاسٍت وعلىم الدعُير بجامعت محمذ بىضُاف املعُلت بالجضائش

املدير الشرفي للمجلت :ألاصخاذ الدهخىر بداري همال مدير حامعت مدمد بىضياف املضيلة

مدير هيئت الخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرير :الدهخىر بً البار مىس ى
أعضاء هيئت الخدرير للمجلت
د.ععلي هىسالذًً
أ د  /بشاق محمذ
د/كشوػ عِس ى
د/خشش ي ئسخاق
د /كمان مصعفى
أد /مشٍضق عذمان
د/حىحى مصعفى
د/عىادًت مىلىد
د/خالذ جماٌ جعاساث

جامعت املعُلت ،الجضائش
م ع أ جِباصة ،الجضائش
جامعت املعُلت ،الجضائش
جامعت الؽلف ،الجضائش
جامعت املعُلت ،الجضائش

أد .ضخان هجُت
د/عماسي ظمير
د غشبي حمضة
د/بُصاس عبذ املعلب
د/كمان عمش
د /محمذ بً صهُت

م ع أ  .جِباصة ،الجضائش
جامعت املعُلت ،الجضائش د /محمذ هىىػ
جامعت الخذود
د /اظُا ساٌغ أحمذ.
الؽمالُت ،الععىدًت
جامعت الؽشق ألاوظغ ،د /اظامت ظلُمان
ألاسدن

جامعت الجضائش،3الجضائش
جامعت ظىُىذة ،الجضائش
جامعت املعُلت ،الجضائش
جامعت املعُلت ،الجضائش
جامعت الجلفت ،الجضائش
جامعت ظعُف،الجضائش
جامعت جشاهُا ،جشهُا
جامعت ظُيغ ماليزًا
جامعت مذًىت العاداث،
مصش

أماهت الخدرير
د .عضلي هىر الديً ،حامعت املضيلت ،الجسائر
د .بً البار امدمد ،حامعت املضيلت ،الجسائر

الخدكيم اللغىي
د .العشبي عبذ اللادس جامعت املعُلت ،الجضائش
د .صالفي ئبشاهُم ،جامعت املعُلت ،الجضائش.
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الهيئت العلميت للمجلت
 /1مً داخل الىطً
أ .د/عبدالحميد برخىمت

حامعت املضيلت أد .ضحان هجيت

أ د/دبي علي
أ .د /عباش فرخاث

حامعت املضيلت د/اخمد مير
حامعت املضيلت د/هىاري عبداللادر
حامعت املضيلت د/عماري صمير

أ د/بللاصم صعىدي

حامعت املضيلت د/حلىلي وضيمت

حامعت صعيدة

أ د/بلعباش رابذ

حامعت املضيلت د/بعيطيش شعبان

حامعت املضيلت

أ .د /زهير عماري

حامعت املضيلت د /حجاب عيس ى

حامعت املضيلت

أ .د/بىعالم ولهي

حامعت املضيلت د/ع الحليم بً مشري

حامعت بضىرة

د /اسحاق خرش ي

حامعت الشلف د /خىخى مصطفى

حامعت املضيلت

د /حباري عبد/الىهاب

حامعت املضيلت د/خفاف وليد

د/كمان مصطفى

حامعت املضيلت د/عطاهللا ياصين

حامعت املضيلت

د/خضين برواحي

حامعت املضيلت د /مسياوي مصطفى

حامعت بجايت

د/بً عبدالعسيس فاطمت

حامعت صعيدة د/بلىاضح حيالوي

حامعت املضيلت

د/ابراهيمي عبدالرزاق

حامعت املضيلت د /بً البار مدمد

حامعت املضيلت

د /للليطي لخضر

حامعت املضيلت د/كرواط يىوط

حامعت املضيلت

د/كمان عمر

حامعت الجلفت د/صمير بً مداد

حامعت املضيلت

د /رخماوي صىاء

حامعت املضيلت د/واجب هريم

د /بخلت صىهيا

حامعت املضيلت د/العيد/فراخخيت

د/بً دكفل همال

حامعت املضيلت د/صالح مدمد

حامعت جيضمضيلذ

د /مدمد بً زهيت

حامعت صطيف د/برودي وعيمت

حامعت جلمضان

د/عبدالرؤوف عس الديً

حامعت املضيلت د/لجلط ابراهيم

حامعت جيضمضيلذ

د/بىريش منهي

حامعت املضيلت د/عبد/الرزاق للىاق

حامعت املضيلت

د/كدوري هىرالديً

حامعت املضيلت د/بً لخضر الضعيد

حامعت املضيلت

د.عضلي هىرالديً

أ د/عدمان مريسق
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 /2مً خارج الىطً
اصيا رايط أخمد.
د/عىاديت مىلىد
د/وليد صمير عبدالعظيم الجبلي
أ د/خضيىت خليفت
أ د /صدراوي طارق
أ.د /صالح هاوي عبد/الحىيم إصماعيل

حامعت صييط ماليزيا
حامعت الحدود الشماليت الضعىديت
معهد العبىر العالي مصر
حامعت ابً طفيل املغرب
حامعت امليضخير جىوط
حامعت طيبت -الضعىديت

د/بعام الشمُذي
د.جالٌ حعً
د/العابذ ي فاضل
دً/ىظف عبذ الىاحذ ظلُمان

جامعت مذًىت العاداث  -مصش
جامعت املىصىسة بمصش
جامعت الفشاث ألاوظغ العشاق
وصاسة الخعلُم العالي مصش

م د/صلطان عبدالرخمً فخحي
د/عمر اوهيل
د/عبدالرخمان مدمد صليمان رشىان
د/املدياوي صباح هىري عباش

الجامعت الخلىيت الشماليت العراق
حامعت الضلطان كابىش عمان
وليت العلىم والخىىىلىحيا فلضطين
مجلط الخدمت العامت الاجدادي العراق

دً /اظش محمذ عبذ الشحُم
اللىص ي همام
دً/ىظف عبذ الىاحذ ظلُمان
د /ظفُخالها أؼياظىفا

جامعت املذًىت العاملُت بماليزًا
خشٍج جامعت حلب  -ظىسٍت
وصاسة الخعلُم العالي مصش
جامعت ظُمىن وىصهدغ خاسوىف لالكخصاد اوهشاهُا

م د/صلطان عبدالرخمً فخحي
د/عمر اوهيل

الجامعت الخلىيت الشماليت العراق
حامعت الضلطان كابىش عمان

لالجصال والاصخفضار:
حامعت مدمد بىضياف املضيلت ،الجسائر
الفاهط035.55.23.47:
البريد الالىترووي ( journal.mesp.dz@gmail.com:غير مخصص إلرصال امللاالث)
إلرصال امللاالث يىىن عبر املىكعwww.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 :
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الخعريف باملجلت
مجل ةةت " آف ةةاق عل ةةىم الاداسة والاكخص ةةاد ".ه ةةي مجل ةةت علمُ ةةت دولُ ةةت محىم ةةت ظذاظ ةةُت
ومجاهُةةت .جصةةذس هصةةف ظةةىىٍا عةةً ولُةةت العلةةىم الاكخصةةادًت والخجاسٍةةت و علةةىم الدعةةُير -
جامعة ةةت محمة ةةذ بىضة ةةُاف املعة ةةُلت ،الجضائ ة ةةش .تهة ةةخم بيؽة ةةش ألابحة ةةار الىظشٍة ةةت والخعبُلُ ة ةةت
املخعللةةت بةةالعلىم الاداسٍةةت والاكخصةةادًت واملحاظةةبُت التةةي لةةم ًةةخم وؽةةشها ظةةابلاَ ،
واملعالجةةت
بأظلىب علمي مىزم ،وجىفش مىصت أوادًمُت للباحثين للمعاهمت في العمةل املبخىةش فةي هةزا
املجةاٌ ببحةىر علمُةت راث جةىدة وأصةالت معشوضةت بذكةت ومىضةىعُت بؽةيل علمةي ًعةابم
مىاصفاث امللاالث املحىمتً .خم وؽش املجلت في ول مً إلاصةذاساث املعبىعةت وإلالىتروهُةت
عبةةر مىصةةت املجةةالث العلمُةةت الجضائشٍةةت  .وهةةي مخاحةةت للل ةشا ة والخحمُةةل ،باللغةةاث الةةثالر :
العشبُةت ،إلاهجليزًةت والفشوعةُت .همةا أههةا مىجهةةت لجمُةع البةاحثين فةي املإظعةاث الجامعُةةت،
مة ةشا ه ةةض و مخ ةةابش البحة ة  ،ال ةةذوائش الخيىمُ ةةت أو املإظع ةةاث الاكخص ةةادًت  ،و ةةل ظذاسة ة ي
(جىان  -دٌعمبر ).
أهداف املجلت
مجلةت علمُةت محىمةت مخميةزة فةي مجةاٌ البحة العلمةي فةي العلةىم الاداسٍةت والاكخصةةادًت
واملحاظ ةةبُت  ،جل ةةذم أفي ةةاس وملترح ةةاث جحع ةةين ألادا إلاداسي والنه ةةىال باالكخص ةةاد وجع ةةىٍش
املجخمع ،بشؤٍت علمُت محاًذة .وهي تهذف ئلى:
.1ازشا املىخبت الاكخصادًت بمىخج علمي محىم.
 .2وؽش الذساظاث والبحىر العلمُت راث العالكت بمخخلف اللضاًا الاداسٍت والاكخصادًت
واملالُت على املعخىي الىظني والعالمي.
 .3وؽش فعالُاث املإجمشاث والىذواث العلمُت راث الصلت لخعشٍف املهخمين بها وبيخائجها.
 .4جيؽُغ البح العلمي وحشجُع الاظاجزة والباحثين على اهجاص البحىر واليؽش في
املجلت مً اجل جعىٍش كذساتهم البحثُت.
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كىاعد اليشر باملجلت
مجلت علمُت تهخم بيؽش ألابحار الىظشٍت والخعبُلُت غير امليؽىسة باللغاث الثالر (
العشبُت ،الفشوعُت والاهجليزًت ) ،واملخعللت بالعلىم الاداسٍت والاكخصادًت واملحاظبُت،
راث العالكت بمخخلف اللضاًا الاداسٍت والاكخصادًت واملالُت على املعخىي الىظني
والعالمي ،ورلً وفم الؽشوط الخالُت:
ً .1يةةىن البح ة مىخةةىب علةةى الىمبُةةىجش علةةى صةةفحت مةةً الدجةةم العةةادي (A4).بشهةةامج
( )Microsoft Office 2007خةةغ الىخابةةت :جىخةةب البحةةىر باللغةةت العشبُةةت بخةةغ
 Sakkal Majallaحج ةةم  14باليع ةةبت للم ةةتن ،وحج ةةم  15غ ةةامم باليع ةةبت للعى ةةاوًٍ
الشئِعةةُت ،وحجةةم  14غةةامم باليعةةبت للعىةةاوًٍ الفشعُةةت ،وجىخةةب ألاسكةةام الةةىاسدة فةةي
البح ة بخةةغ  Traditional Arabicحجةةم  ،12وجىخةةب البحةةىر باللغةةت إلاهجليزًةةت
أو الفشوعُت بخغ  Times New Romanحجةم  12باليعةبت للمةتن ،وحجةم  13غةامم
باليعبت للعىاوًٍ الشئِعُت وحجم  12غامم باليعبت للعىاوًٍ الفشعُت.
 .2هىامؾ الصفحت جيىن هما ًلي :أعلى  ،02أظفل ً ،02مين ٌ ،02عاس  ،02سأط
الىسكت  ،1.25أظفل الىسكت  ،1.25حجم الىسكت(A4 ).
 .3جذسج الشظىم البُاهُت وألاؼياٌ الخىضُحُت في املتن ،وجيىن الشظىم وألاؼياٌ
باللىهين ألابُض وألاظىد وجشكم جشكُما مدعلعال ،وجىخب أظماؤهما واملالحظاث
الخىضُحُت في أظفلها.
 .4جذسج الشمىص واملعادالث الشٍاضُت (في حالت وسودها في البح ) عً ظشٍم اظخخذام
أداة (ئدساج معادالث) في بشهامج العباعت ، MS Wordأو باظخخذام أي بشهامج آخش مً
البرامج املعشوفت بخعاملها مع الشمىص الشٍاضُت.
 .5للخفاصُل أهثر حىٌ ؼشوط اليؽش والاظالع على مخخلف أعذاد املجلت ًشجى صٍاسة
https://www.asjp.cerist.dz/revues/504
الشابغ الخالي:
 .6املجلت غير معإولت عً أي ظشكت علمُت مً ظشف املإلفين.
 .7حلىق اليؽش محفىظت للمجلت.
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الشرو ط املىهجيت لىخابت البدىر :
 1أن ًيىن البح أصُال في أفياسه ومىضىعه ،وأن ًلذم البح معاهمت علمُت (هظشٍت أو
جعبُلُت) جذًذة .وَعالج كضاًا اكخصادًت مخلذمت ومعاصشة ،ولم ٌعبم وؽشه.
 2الالتزام باملىهج العلمي املخعاسف علُه في هخابت البحىر العلمي ،واحترام ظالمت اللغت.
 3أال ًيىن البح كذ ظبم وؽشه أو جلذًمه لليؽش في أي مجلت أخشي ،وٍلذم الباح
ئكشاسا بزلً.
ً 4ىخب على غالف البح اظم الباح  ،ودسجخه العلمُت ،وملش عمله الخالي ،وعىىاهه،
والبرًذ إلالىترووي.
ً 5ىخب الباح ملخصا ال ًضٍذ عً  200ولمت ًيىن مىخىبا باللغت اجىبُت للبحىر
املىخىبت باللغت العشبي ،وٍحخىي على اليلماث الذالت ،وجصيُفاث .JEL
كىاعد عامت
 .1جلذم البحىر في وسخت الىتروهُت مً خالٌ مىصت املجالث العلمُت الجضائشٍت
 ASJPفلغ.
ّ
ً .2لتزم الباح باجشا حعذًالث املحىمين على بحثه وفم الخلاسٍش املشظلت ئلُه ،ومىافاة
املجلت بيسخت ّ
معذلت في مذة ال جخجاوص ً 15ىما.
َ
محىمين
 .3جخضع ول البحىر والذساظاث امللذمت لليؽش لخلُُم علمي ظشي ودكُم مً كبل
ازىين في مجاٌ الخخصص على ألاكل ،وال جيؽش ظىي البحىر التي جخحصل على جلُُم
ئًجابي.

ً .4حم للمجلت (ئرا سأث ضشوسة لزلً) ئجشا بعض الخعذًالث الؽيلُت على املادة
امللذمت لليؽش دون املعاط بمضمىهها .
 .5حعبر مضامين املىاد امليؽىسة في املجلت عً آسا أصخابها ،وال جمثل بالضشوسة سأي
املجلت.

الاجصال :جرصل امللاالث وجىحه املراصالث عً طريم البريد إلالىترووي
https://www.asjp.cerist.dz/revues/504
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افخخاخيت العدد
ئن املخدبع للظىاهش الاجخماعُت والاكخصادًت عبر جاسٍخ الاوعاهُت ٌعدؽف بأن
ألاصماث سغم حعذدها واخخالفها ،جضع إلاوعان في صاوٍت حادة ،وال ًمىً له أن ًجعلها
مىفشجت ئلى بالخفىير العمُم والعلم الذكُم.
فال أظاظُل الجُىػ وال جشظاهاث الفضا وال هىىص الثرا جمىىه مً ججاوص أي أصمت
ئرا لم جخغز بالعلم الىافع الزي ًضمً الاظخذامت في العالمت وَغؽاها باألمً في ول
املجاالث.
وفي هزه الفترة ًلف العالم مؽذوها ،بل عاجضا أمام فيروط ضعُف فاق اهدؽاسه
ول الخىكعاث ،وحير الخبرا واملخخصين في ظبل ججاوصه والىجاة مً أخعاسه .ومهما
اخخلفذ الشؤي والاججاهاث في الخعامل معه فان اللاظم املؽترن بعذ الخضشع ئلى هللا
للىجاة مً هزا الىبا هى جلً الفشق البحثُت املخخصصت التي جخظافش وجدعابم للىصىٌ
ئلى مخشج ًىلز البؽشٍت مىه.
فبالبح العلمي جخجاوص املجخمعاث ول ألاصماث وجىأي بىفعها عً ول التهذًذاث
واملخاظش التي حعىش حُاتها ،وباالهخمام الجاد بخلً العلىٌ التي حعمل لُل ههاس لخترن
ومُضها ًىير دسوب الخُاة ،هيىن كذ امخعُىا كعاس الخلذم والشقي ،وؼغلىا أماهً بين أمم
الخضاسة.
ولهزا جأحي مجلت آفاق علىم إلاداسة والاكخصاد هعادتها لخفخح املجاٌ ألولئً الباحثين
الزًً أبى ئال أن جيىن أكالمهم مىاسة جىير المخىا دسوب العلم ،وحعالج أهم اللضاًا الهامت.
علل يبدث ،كلم ال يىضب وال يجف ،جىميت ال جخىكف.
سئِغ الخحشٍش
د .بً الباس مىس ى
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