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   -الجسائر  - املضيلتمدمد بىضياف حامعت 

 واالقتصادُعلُوِم اإِلَداَرِة  مـََجـلَّت آفَاق
 

 

 

 
 
 

مت مخخصصت  في وشر ألابدار الىظريت  والخطبيليتمجلت 
ّ
علميت دوليت مدى  

 املخعللت بالعلىم الاداريت والاكخصاديت و املداصبيت

 الدضيير جصدر عً وليت العلىم الاكخصاديت والخجاريت وعلىم

 

 املشاظالث:

 وليت العلىم الاكخصاديت والخجاريت وعلىم الدضيير

  –الجسائر  - املضيلتمدمد بىضياف حامعت 

ذ: م البًر    الاجصاٌ عً ظٍش

ذ الالىترووي:      journal.mesp.dz@gmail.comالبًر

 ئسظاٌ امللاالث ًيىن عبر املىكع:

https://www.asjp.cerist.dz/revues/504 

 حميع الحلىق مدفىظت للمجلت
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ت  مجلت آفاق علىم إلاداسة والاكخصاد،  مت مخخصصت  في وؽش ألابحار الىظٍش
ّ
علمُت دولُت محى

ت والاكخصادًت و املحاظبُت والخعبُلُت جصذس عً ولُت العلىم الاكخصادًت  املخعللت بالعلىم الاداٍس

ت وعلىم الدعُير والخ  بجامعت محمذ بىضُاف املعُلت بالجضائش جاٍس

 

 ةمدير حامعت مدمد بىضياف املضيلألاصخاذ الدهخىر  بداري همال  : للمجلت الشرفي املدير 

 

 بً البار مىس ى الدهخىر  :الخدــــــــــــــــــــرير مدير هيئت 

 للمجلت هيئت الخدرير  أعضاء

 

 ،الجضائش3جامعت الجضائش أد. ضخان هجُت الجضائش ،جامعت املعُلت د.ععلي هىسالذًً

 الجضائش ،جامعت ظىُىذة د/عماسي ظمير ،الجضائش م ع أ جِباصة أ د / بشاق محمذ

 الجضائش ،جامعت املعُلت د غشبي حمضة الجضائش، جامعت املعُلت د/كشوػ عِس ى

 الجضائش ،جامعت املعُلت د/بُصاس عبذ املعلب الجضائش ،ؽلفجامعت ال د/خشش ي ئسخاق

 الجضائش ،جامعت الجلفت د/كمان عمش الجضائش ،جامعت املعُلت د/ كمان مصعفى

ضق عذمان  الجضائش،فجامعت ظعُ بً صهُت محمذ د/ الجضائش ،م ع أ . جِباصة أد/ مٍش

 جشهُا، جامعت جشاهُا محمذ هىىػد/  الجضائش ،جامعت املعُلت د/حىحى مصعفى

 د/عىادًت مىلىد
جامعت الخذود 

 الععىدًت ،الؽمالُت
اجامعت ظُيغ  اظُا ساٌغ أحمذ.د/   ماليًز

 خالذ جماٌ جعاساثد/

 

 ،جامعت الؽشق ألاوظغ

 ألاسدن

 د/ اظامت ظلُمان

 

، 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

 / مً داخل الىط1ً

 حامعت الجسائر أد. ضحان هجيت حامعت املضيلت تمبرخى  عبدالحميدد/ أ.

 حامعت املضيلت مير اخمدد/ حامعت املضيلت أ د/دبي علي

 شلفالحامعت  د/هىاري عبداللادر حامعت املضيلت عباش فرخاث د/ أ.

 حامعت صىيىدة عماري صميرد/ حامعت املضيلت د.عضلي هىرالديً

 حامعت صعيدة حلىلي وضيمتد/ حامعت املضيلت أ د/بللاصم صعىدي

 حامعت املضيلت بعيطيش شعباند/ حامعت املضيلت أ د/بلعباش رابذ

 حامعت املضيلت حجاب عيس ى د/ حامعت املضيلت زهير عماري  د/أ. 

 حامعت بضىرة مشري  الحليم بً عد/ حامعت املضيلت بىعالم ولهيد/أ. 

 حامعت املضيلت خىخى مصطفى د/ حامعت الشلف اسحاق خرش ي د/

 حامعت كاملت د/خفاف وليد حامعت املضيلت حباري عبد/الىهابد/ 

 حامعت املضيلت عطاهللا ياصيند/ حامعت املضيلت د/كمان مصطفى

 حامعت بجايت مسياوي مصطفىد/  حامعت املضيلت د/خضين برواحي

 حامعت املضيلت بلىاضح حيالويد/ حامعت صعيدة بً عبدالعسيس فاطمتد/

 حامعت املضيلت د/ بً البار مدمد حامعت املضيلت ابراهيمي عبدالرزاقد/

 حامعت املضيلت كرواط يىوطد/ حامعت املضيلت للليطي لخضر د/

 حامعت املضيلت صمير بً مدادد/ حامعت الجلفت كمان عمرد/

 حامعت وهران د/واجب هريم حامعت املضيلت رخماوي صىاء د/

 حامعت املضيلت العيد/فراخخيتد/ حامعت املضيلت بخلت صىهيا د/

 حامعت جيضمضيلذ صالح مدمدد/ ملضيلتحامعت ا كفل همالدد/بً 

 حامعت جلمضان برودي وعيمتد/ حامعت صطيف بً زهيت مدمد د/

 حامعت جيضمضيلذ د/لجلط ابراهيم حامعت املضيلت عبدالرؤوف عس الديًد/

 حامعت املضيلت عبد/الرزاق للىاقد/ حامعت املضيلت بىريش منهيد/

 حامعت املضيلت بً لخضر الضعيدد/ حامعت املضيلت كدوري هىرالديًد/

 عدمان مريسق أ د/
 العليااملدرصت 

 ، الجسائرللخجارة
 فضيلي صميتد/

 برج حامعت

 بىعريريج
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 / مً خارج الىط2ً
 حامعت صييط ماليزيا اصيا رايط أخمد.

 حامعت الحدود الشماليت الضعىديت د/عىاديت مىلىد

 معهد العبىر العالي  مصر د/وليد صمير  عبدالعظيم الجبلي

 حامعت ابً طفيل   املغرب أ د/خضيىت خليفت

 حامعت امليضخير جىوط أ د/  صدراوي طارق 

 الضعىديت -حامعت طيبت عبد/الحىيم إصماعيل أ.د/ صالح هاوي

 مصش -جامعت مذًىت العاداث  بعام الشمُذيد/

 جامعت املىصىسة بمصش د.جالٌ حعً

 جامعت الفشاث ألاوظغ العشاق العابذ ي فاضلد/

 وصاسة الخعلُم العالي مصش ًىظف عبذ الىاحذ ظلُماند/

 الجامعت الخلىيت الشماليت  العراق صلطان عبدالرخمً فخحيم د/

 حامعت الضلطان كابىش  عمان د/عمر اوهيل

 وليت العلىم والخىىىلىحيا فلضطين مان رشىانيدمد صلمد/عبدالرخمان 

 مجلط الخدمت العامت الاجدادي العراق د/املدياوي صباح هىري عباش

ا د/ ًاظش محمذ عبذ الشحُم  جامعت املذًىت العاملُت بماليًز

ج جامعت حلب  اللىص ي همام  ظىسٍت -خٍش

 وصاسة الخعلُم العالي مصش ًىظف عبذ الىاحذ ظلُماند/

 اوهشاهُا جامعت ظُمىن وىصهدغ خاسوىف لالكخصاد  أؼياظىفافُخالها ظد/ 

 الجامعت الخلىيت الشماليت  العراق صلطان عبدالرخمً فخحيم د/

 حامعت الضلطان كابىش  عمان د/عمر اوهيل

 

 لالجصال والاصخفضار:

 حامعت مدمد بىضياف املضيلت، الجسائر

  7035.55.23.4الفاهط:

 (غير مخصص إلرصال امللاالث ) journal.mesp.dz@gmail.comالبريد الالىترووي:

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 إلرصال امللاالث يىىن عبر املىكع: 
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 باملجلت  الخعريف

 ظذاظةةةةُت محىمةةةةت دولُةةةةت علمُةةةةت مجلةةةةت هةةةةي." والاكخصةةةةاد الاداسة علةةةةىم آفةةةةاق"  مجلةةةةت      

  هصةةف جصةةذس. ومجاهُةةت
 
ا  - الدعةةُير علةةىم و ٍةةتوالخجاس  الاكخصةةادًت العلةةىم ولُةةت عةةً ظةةىٍى

ةةةةةةت ألابحةةةةةةار بيؽةةةةةةش تهةةةةةةخم. الجضائةةةةةةش املعةةةةةةُلت، بىضةةةةةةُاف محمةةةةةةذ جامعةةةةةةت  والخعبُلُةةةةةةت الىظٍش

ةةت بةةالعلىم املخعللةةت ، وؽةةشها ًةةخم لةةم التةةي واملحاظةةبُت  والاكخصةةادًت الاداٍس
 
 واملَعالجةةت ظةةابلا

 هةزا فةي املبخىةش العمةل في للمعاهمت للباحثين أوادًمُت مىصت وجىفش مىزم، علمي بأظلىب

 ًعةابم علمةي بؽةيل ومىضةىعُت بذكةت معشوضةت وأصةالت جةىدة راث علمُةت ببحةىر املجةاٌ

 وإلالىتروهُةت املعبىعةت إلاصةذاساث مً ول في املجلت وؽش ًخم. املحىمت امللاالث مىاصفاث

ةةةت  :  الةةةثالر باللغةةةاث والخحمُةةةل، لللةةةشا ة مخاحةةةت وهةةةي. عبةةةر مىصةةةت املجةةةالث العلمُةةةت الجضائٍش

ةت العشبُةت،  الجامعُةةت، املإظعةاث فةي البةاحثين لجمُةع مىجهةةتهمةا أههةا . والفشوعةُت إلاهجليًز

 ظذاسةةةةة ي وةةةةةل ، الاكخصةةةةةادًت املإظعةةةةةاث أو الخيىمُةةةةةت الةةةةةذوائش البحةةةةة ، مخةةةةةابش و هةةةةةض مةةةةةشا

 (. دٌعمبر - جىان)

 أهداف املجلت

ةت والاكخصةةادً  تمجلةت علمُةت محىمةت مخميةزة  فةي مجةاٌ البحة  العلمةي فةي العلةىم الاداٍس

ش دا  إلا فيةةةةاس وملترحةةةةاث جحعةةةةين ألا أجلةةةةذم ، واملحاظةةةةبُت  داسي والنهةةةةىال باالكخصةةةةاد وجعةةةةٍى

 وهي تهذف ئلى: املجخمع، بشؤٍت علمُت محاًذة.

 ازشا  املىخبت الاكخصادًت بمىخج علمي محىم..1

ت والاكخصادًت وؽش الذساظاث والبحىر العلمُت ر. 2 اث العالكت بمخخلف اللضاًا الاداٍس

 واملالُت على املعخىي الىظني والعالمي.

  وؽش فعالُاث املإجمشاث والىذواث العلمُت راث الصلت لخعٍشف املهخمين بها وبيخائجها.. 3

جيؽُغ البح  العلمي وحشجُع الاظاجزة والباحثين على اهجاص البحىر واليؽش في . 4

ش كذساتهم البحثُت.املجلت مً اج  ل جعٍى
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 اليشر باملجلت كىاعد

ت ألابحار بيؽش تهخممجلت علمُت  باللغاث الثالر ) غير امليؽىسة  والخعبُلُت الىظٍش

ت ت بالعلىم املخعللتو (،  العشبُت، الفشوعُت والاهجليًز  ،واملحاظبُت والاكخصادًت الاداٍس

ت والاكخصادًت واملار لُت على املعخىي الىظني اث العالكت بمخخلف اللضاًا الاداٍس

 ، ورلً وفم الؽشوط الخالُت:والعالمي

بشهةةةامج  .(A4) ًيةةىن البحةةة  مىخةةةىب علةةةى الىمبُةةةىجش علةةةى صةةةفحت مةةةً الدجةةم العةةةادي .1

(Microsoft Office 2007 ) لبحةةىر باللغةةت العشبُةةت بخةةغخةةغ الىخابةةت: جىخةةب ا 

Sakkal Majalla  غةةةةامم 15باليعةةةةبت للمةةةةتن، وحجةةةم  14حجةةةم  ً باليعةةةةبت للعىةةةةاٍو

ً الفشعُةةةت، وجىخةةةب ألاسكةةةام الةةةىاسدة فةةةي  غةةةامم 14وحجةةةم الشئِعةةةُت،  باليعةةةبت للعىةةةاٍو

ةةةت 12حجةةم   Traditional Arabic البحةة  بخةةغ       ، وجىخةةب البحةةىر باللغةةت إلاهجليًز

 غةامم 13باليعةبت للمةتن، وحجةم  12حجةم  Times New Roman أو الفشوعُت بخغ

ً الشئِعُت وحجم  ً الفشعُت غامم 12باليعبت للعىاٍو  .باليعبت للعىاٍو

، سأط 02، ٌعاس 02، ًمين 02، أظفل 02ًلي: أعلى  هما هىامؾ الصفحت جيىن  .2

 .( A4) ، حجم الىسكت1.25، أظفل الىسكت 1.25الىسكت 

ألاؼياٌ الخىضُحُت في املتن، وجيىن الشظىم وألاؼياٌ جذسج الشظىم البُاهُت و  .3

باللىهين ألابُض وألاظىد وجشكم جشكُما مدعلعال، وجىخب أظماؤهما واملالحظاث 

  .الخىضُحُت في أظفلها

م اظخخذام  .4 اضُت )في حالت وسودها في البح ( عً ظٍش جذسج الشمىص واملعادالث الٍش

، أو باظخخذام أي بشهامج آخش مً MS Word أداة )ئدساج معادالث( في بشهامج العباعت

اضُت  .البرامج املعشوفت بخعاملها مع الشمىص الٍش

اسة  .5 للخفاصُل أهثر حٌى ؼشوط اليؽش والاظالع على مخخلف أعذاد املجلت ًشجى ٍص

 https://www.asjp.cerist.dz/revues/504الشابغ الخالي:          

 .املجلت غير معإولت عً أي ظشكت علمُت مً ظشف املإلفين .6

 حلىق اليؽش محفىظت للمجلت. .7
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 :الشروط املىهجيت لىخابت البدىر

ت أو  1  في أفياسه ومىضىعه، وأن ًلذم البح  معاهمت علمُت )هظٍش
 
أن ًيىن البح  أصُال

عالج كضاًا اكخصادًت مخلذمت ومعاصشة، ولم ٌعبم وؽشه  .جعبُلُت( جذًذة. َو

 .لُه في هخابت البحىر العلمي، واحترام ظالمت اللغتباملىهج العلمي املخعاسف ع الالتزام 2

لذم الباح   3 أال ًيىن البح  كذ ظبم وؽشه أو جلذًمه لليؽش في أي مجلت أخشي، ٍو

 بزلً
 
  .ئكشاسا

 مُت، وملش عمله الخالي، وعىىاهه،ًىخب على غالف البح  اظم الباح ، ودسجخه العل 4

ذ إلالىترووي  .والبًر

 ال ًض  5
 
 باللغت اجىبُت  200ٍذ عً ًىخب الباح  ملخصا

 
للبحىر ولمت ًيىن مىخىبا

حخىي على اليلماث الذالت  .JEL، وجصيُفاث املىخىبت باللغت العشبي، ٍو

 كىاعد عامت 

ت تروهُت مً خالٌ جلذم البحىر في وسخت الى .1 مىصت املجالث العلمُت الجضائٍش

ASJP .فلغ 

مين على بحثه وفم  .2
ّ
ش املشظلت ئلُه، ومىافاة ًلتزم الباح  باجشا  حعذًالث املحى الخلاٍس

 .ًىما 15املجلت بيسخت معّذلت في مذة ال جخجاوص 

جخضع ول البحىر والذساظاث امللذمت لليؽش لخلُُم علمي ظشي ودكُم مً كبل محىَمين  .3

حىر التي جخحصل على جلُُم ، وال جيؽش ظىي البعلى ألاكل ازىين في مجاٌ الخخصص

 .ئًجابي

ئجشا  بعض الخعذًالث الؽيلُت على املادة  ضشوسة لزلً( ًحم للمجلت )ئرا سأث .4

  بمضمىهها . امللذمت لليؽش دون املعاط

حعبر مضامين املىاد امليؽىسة في املجلت عً آسا  أصخابها، وال جمثل بالضشوسة سأي  .5

 .املجلت

 جرصل امللاالث وجىحه املراصالث عً طريم البريد إلالىترووي :الاجصال
https://www.asjp.cerist.dz/revues/504 
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 افخخاخيت العدد

خ الاوعاهُت ٌعدؽف بأن  ئن املخدبع للظىاهش الاجخماعُت والاكخصادًت عبر جاٍس

ت حادة، وال ًمىً له أن ًجع لها ألاصماث سغم حعذدها واخخالفها، جضع إلاوعان في صاٍو

 مىفشجت ئلى بالخفىير العمُم والعلم الذكُم. 

فال أظاظُل الجُىػ وال جشظاهاث الفضا  وال هىىص الثرا  جمىىه مً ججاوص أي أصمت 

غؽاها باألمً في ول  ئرا لم جخغز بالعلم الىافع الزي ًضمً الاظخذامت في العالمت َو

 املجاالث.

ام فيروط ضعُف فاق اهدؽاسه وفي هزه الفترة ًلف العالم مؽذوها، بل عاجضا أم

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 للىصى

ت مىه.  ئلى مخشج ًىلز البؽٍش

فبالبح  العلمي جخجاوص املجخمعاث ول ألاصماث وجىأي بىفعها عً ول التهذًذاث 

واملخاظش التي حعىش حُاتها، وباالهخمام الجاد بخلً العلٌى التي حعمل لُل ههاس  لخترن 

بين أمم ومُضها ًىير دسوب الخُاة، هيىن كذ امخعُىا كعاس الخلذم والشقي، وؼغلىا أماهً 

 الخضاسة.  

ولهزا جأحي مجلت آفاق علىم إلاداسة والاكخصاد هعادتها لخفخح املجاٌ ألولئً الباحثين 

 الهامت.الزًً أبى ئال أن جيىن أكالمهم مىاسة جىير المخىا دسوب العلم، وحعالج أهم اللضاًا 

 .علل يبدث، كلم ال يىضب وال يجف، جىميت ال جخىكف

ش             سئِغ الخحٍش

بً الباس مىس ى د.  
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املراجػت إلاداريت ودورها في مػالجت الاهحرافاث 

 الىظيفيت في وزارة ألاوكاف والشؤون الدًييت

محمد مصطفى 

صليمان أبى 

محمىد  ،مصطفى

غىدة غبدهللا 

 صػيد

 92-11 فلضطينغسة ، 

دراصت جحليليت في  –الاصتثمار في رأش املال البشري 

 2012-1692الجسائر خالل الفترة 
 غبد الهادي مداح

الشلف تجامػ  

 الجسائر
03-03 

 واكؼ اللطاع الضياحي في الجسائر

مصطفى ًىوس ي ، 

غبد الحفيظ 

ًحياوي، إحضان 

 بً غليي

 جامػت الجلفت

 الجسائر
01-76 

الصغيرة واملتىصطت غلى التىميت  أثر املؤصضاث

 (2019ـــ  2002في الجسائر خالل الفترة  ) الاكتصادًت

 صاحل محمد 

 غبد الحم بً جفاث 

جامػت خميط 

،جامػت  ملياهت

 وركلت ،الجسائر

76-66 

 بلحاجي أميىت -الجسائر-جدريب اللائد إلاداري في مؤصضت كىهدور 

 جامػت

 مضتغاهم.

 الجسائر

66-

136 

جطبيم إدارة الجىدة الشاملت في التػليم أهميت 

مؼ إلاشارة إلى إصالح -الػالي لتحليم جىدة مخرجاجه

 -التػليم الػالي في الجسائر

 رحيش صػيدة

جامػت 

بىمرداش، 

 الجسائر  

136-

196 

جلييم أداء شػبت الحليب الجسائريت في ضىء 

 الضياصت الجدًدة لتطىيرها

 صالم محادي  

 منهي بىريش 

 املضيلتجامػت 

 الجسائر
192-

146 

الالتزام بمبادئ حىكمت الشركاث ، أي إصهام في 

دراصت حالت الشركت ذاث  –التىميت املضتدامت ؟

 -SPDGألاصهم شركت الجبط ومشتلاجه غرداًت 

، بً حكىم غلي

 بدري غبد املجيد

 

 جامػت أدرار

 جامػت صػيدة

 الجسائر

146-

176 

 الػمارة الخضراء همىذجا لتطبيم الابتكار ألاخضر 
صميحت خىىش ، 

 صػاد غبيد

 جامػت املدًت

 جامػت البىيرة

 الجسائر

172-

164 
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الضياحيت  تیفي دغم التىم تیاضیالر  احتیدور الض

 -كأش الػالم لكرة اللدم همىذجا -املضتدامت
 مجدوب غالء الدًً

 جامػت الىادي

 الجسائر
160-

934 

Analyse de la Politique de Soutien 

aux Exportations des PME en Algérie 

RAHMANI 

Yamina, 

BENYAHIA-

TAIBI Ghalia 

Université 

de Bordj 

Bou 

Arreridj, 

Université 

d’Oran 2,  

930-

990 

Le financement des dépenses de santé 

dans les pays du Maghreb 

ZIANI Lila 

 

Université 

de Bejaia 

997-

943 
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