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 1029ة ـة قالمـر لجامعـة النشيــمدير
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  7 دد رقم :ــالعــ

1029 ديسمرب   

1029 
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كلمة العدد
ور الذي تلعبه العلوم االجتماعية واإلنسانية في إثراء ا بالد ًّمن ًّ اوعي ًّ

ًّمحوالت االجتكيف مع الت ًّفكير الجمعي، واملساعدة في الت ًّالت ًّ ريعة اعية الس 

التي يشهدها العالم اليوم، يسر  هيئة تحرير مجلة "حوليات جامعة قاملة 

ًّللعلوم  ( بين 72ابع والعشرين )االجتماعية واإلنسانية" أن تضع العدد الس 

عا من ناحية  (14) عشر أربعةبين دفتيه  أيدي جمهورها، وقد ضم ًّ بحثا منو 

املجاالت واملناهج، ومن ناحية جنسية الباحثين واختالف وًّاملوضوعات 

ميادين مشاربهم، وذلك مواصلة ملا بدأنا به في فتح أبواب البحث العلمي في 

ملتزمين بشروط وًّأمام كل  باحث جاد،  يةالعلوم االجتماعية واإلنسان

ًّ
 
م زاهة ما استطعنا إلى ذلك سبيال، وآملين أن نشبع نه ًّاملوضوعية والن

ًّالباحثين وطالب العلم، وأن نلبي رغبة كل  املؤلفين في نشر العلم واملعرفة.

م بجزيل الشكر والعرف وا ان للمؤلوفي هذا املقام نتقد 
 

فين الذين وش

أفكارهم، وإلى الخبراء املراجعين الذين لم يتوانوا في عصارة ب هذا العدد

قي وجيه للمؤلفين بغية الر ًّصح والت ًّالن ًّوًّحرير، تقديم املشورة لرئيس الت ًّ

ًّبالبحث العلمي، وجودته ونشره على أوسع الحدود.

ًّملجلة وإدارتها الذين عملوا بوال ننس ى هيئة تحرير ا ًّد  ج  ى حت ًّ وتفان 

ا خير  خرج العدد في شكله هذا، سائلين املولى العلي  العظيم أن يجزيهم عن 

ه ويرضاه. ًّالجزاء، وأن يوفقنا جميعا ملا يحب 

ًّ

 رئيس التحرير

 الدكتور عبد الرحمن جودي



 للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحوليات جامعة قالمة 
 

مة
ّ
 قاملـة 5491مـاي  8بجامعـة الجامعي تصدر عن مديرية النشـر  ،ومفهرسة مجلـة علميـة محك

 العلوم االجتماعية واإلنسانيةوتعنى بنشـر األبحـاث والدراسـات األصيلة في 

 المجلةمدير 
           صالح العقون  /كتور دستاذ الاأل 

 الجزائر –قاملة  5491ماي  8رئيـس جامعة 

 الجامعي مدير النشر
          لسعـد غريب /كتور دال

 الجزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة 

 التحريـرهيئة رئيـس 
           عبد الرحمان جودي /كتور دال

 الجزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة 

 هيئة التحريـر
 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة                أ.د. ناصر بوعزيز

 تونس -جامعة منستير              د. طارق سدراوي  أ.

 إيران - جامعة خليج فارس، بوشهر               ی رسول بالو أ.د. 

 العراق -جامعة بغداد       سعاد هادي حسن الطائي .د.أ

 مصر - جامعة حلوان         مطر حازمأ.د. 

 مصر - جامعة االسكندرية  يوسف حدسليمان عبد الوا دأ.

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة              د. وسيلة حرقاس   

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة              د. منية دحدوح    

 الجزائر –جامعة خميس مليانة               د. جميلة طيب

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة              د. حميد حمالوي  

 الجزائر - املركز الجامعي تيسمسيلت              د. إبراهيم لجلط

 الجزائر - 2جامعة باتنة               د. إريم خضراوي 

 الجزائر – قاملة 5491ماي  8جامعة              د. هدى حمدي

 الجزائر - 2جامعة البليدة            د. نصيرة محاجبية

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة                د    د. طوهارة فؤا

 الجزائر – 2جامعة الجزائر        د. صبرينة فاطمي

 ةــــــاألمان
 الجزائر -قاملة 5491ماي  8جامعة   sabah.amari@yahoo.fr صباح عماري السيدة 

 زائرالج -قاملة 5491ماي  8جامعة   ghozlani_a@yahoo.fr  عدالة غزالنياآلنسة 

الجامعي مديرية النشر  
 الجزائر         قاملة 5491ماي  8جامعة  905ص ب: 

               الناسوخ:                     الهاتف: 
  www.univ-guelma.dz    :االلكتروني  املوقع        annale-ssh@univ-guelma.dz البريد االلكتروني:

mailto:annale-ssh@univ-guelma.dz
http://www.univ-guelma.dz/


 

 واالستشاريةة العلمية هيئال

 
 عنابة-جامعة باجي مختار                 أ.د رشيد شعالل -
 قاملة 5491ماي  8جامعة          أ.د عبد الحق العقون  -
 جامعة منتوري قسنطينة              أ.د موس ى شروانة  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة                 عمون وهابنأ.د  -
 جامعة باجي مختار عنابة        أ.د الشريف بوشحدان  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة       أ.د بوزيد ساس ي هادف  -
 العراق جامعة ذي قار         العبودي ضياء غني    أ.د  -
 3معة الجزائر جا                               أ.د أمينة رباحي -
 جامعة البصرة العراق      أ.د رحيم حلو محمد البهادلي -
 عنابة-جامعة باجي مختار                  أ.د بشير إبرير    -
  م درمانأجامعة           محمد محجوب عبد املجيدأ.د  -

 السودان                                                 
 جامعة بغداد العراق               ناد عأ.د فريق وجدان  -
 جامعة باجي مختار عنابة                 أ.د كمال عطاب  -
 جامعة ذي قار العراق      عجيل عبد الكريم كاظم  دأ. -

- Prof. Patrick Voisin CPGE de Pau-France 
 مصر جامعة حلوان   رمضان عاشور حسين سالم دأ. - 
 الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا    صر أ.د. يوسف نا -
 السعوديةاململكة  جامعة الجوف     د.حكيم براضية أ. -
 تونس جامعة جندوبة                     عماد محنان  دأ. -
 عنابة جامعة باجي مختار                أ.د قاض ي لطيفة  -
 ألردنا دار أسامة للنشر عمان       د. عزام أبو الحمام  -
 قسنطينة  جامعة األمير عبد القادر   أ.د أحمد عبدلي   -
 جامعة باجي مختار عنابة              أ.د هشام بوريش   -
 أم البواقي جامعة العربي بن املهيدي   أ.د عياش زوبير   -
 جامعة عمار ثليجي األغواط      أ.د عبد العليم بوفاتح  -
 جامعة أحمد دراية أدرار                 لعلى بوكميشأ.د  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة                  أ.د وردة معلم   -
 جامعة الشاذلي بن جديد الطارف       أ.د نوار عبيدي  -
 باتنةالحاج لخضر  5جامعة باتنة    د جمال سعادنة أ. -
  أم البواقي جامعة العربي بن مهيدي أ.د فتيحة بن زروال-
 بسكرة  جامعة محمد خيدر           أ.د نعيمة سعدية  -
 جامعة العربي التبس ي تبسة            أ.د شريف حبيلة  -
 جامعة الشلف                     الحاج مداح عرايبيأ.د  -
 جامعة باجي مختار عنابة               د سامية عليوي أ. -
 قاض ي عياض جامعة ال              منتوران صطفىمأ.د  -

 املغرب مراكش                                          
 جامعة حلب سورية                     القوص يهمام أ.د.  -
 السعودية جامعة حائل          ولد أن محمد األميند أ. -
 2 جامعة البليدة                             قاش ي خالدأ.د  -
 جامعة سوق أهراس              منصف  بن خديجةأ.د  -
 تيزي وزو  جامعة مولود معمري      د رزيقة بوشلقية أ. -
 ورقلة جامعة قاصدي مرباح             شليغمغنية أ.د  -
 عنابة جامعة باجي مختار              سعيديوحيدة أ.د  -
 

 
 الطارف جامعة الشاذلي بن جديد     أ.د صالح جديد    -
 2جامعة سطيف                           خيري كمال بل دأ. -
 جامعة سوق أهراس                      د فوزية بوعشة أ. -
 باتنة الحاج لخضر  5جامعة باتنة          د. طارق ثابت  -
 جامعة باجي مختار عنابة                  د. أحمد حابس  -
 عنابة مختار  جامعة باجي                 د. الهادي لرباع  -
 قاملة  5491ماي  8جامعة                 د. منير خروف   -
 باتنة الحاج لخضر 5جامعة باتنة      د. عمار شوشان   -
 قاملة 5491ماي  8جامعة                 د. معافة أمال     -
 أم البواقي جامعة العربي بن املهيدي      د. لطفي دنبري  -
 غيليزان –املركز الجامعي                 د. محمد بن علي -
 تبسة جامعة العربي التبس ي               د. ربيعة برباق   -
 عنابة جامعة باجي مختار                 د. فصيح مقران  -
 تيسمسيلت املركز الجامعي            د. محمد بوعرعارة  -
 أفلو لجامعياملركز ا                       د. صالح حداب    -
 م البواقي أ جامعة العربي بن مهيدي    د. سامية ابريعم  -
 جامعة العربي التبس ي تبسة             د. سميرة لغويل   -
 2جامعة باتنة                        د. محمد أمين بلقاسم  -
 سكيكدة  5411أوت  20جامعة         د. محمد قويسم  -
 املركز الجامعي ميلة                           د. طارق زيناي  -
 3جامعة قسنطينة                   د. محمد فوزي كنازة  -
 خنشلة  جامعة عباس لغرور         د. ليليا بن منصور  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة               حواوسة جمال د.  -
 ةمحمد بوضياف املسيل                      دلوممحمد د.  -
 5جامعة باتنة الحاج لخضر               يحياوي مريم د. -
 جامعة زيان عشور الجلفة                 د. أحمد ثليجي   -
  3جامعة قسنطينة                          د. وداد سميش ي  -
 ميلةاملركز الجامعي                        د. بوسالم بوبكر   -
 محمد بوضياف املسيلة              د. عبد الغني حروز   -
 قاملة-5491ماي  8جامعة       حموش عبد الرزاق   د.  -
 جامعة العربي التبس ي تبسة                د. عمر جنينة   -
 جامعة عبد الحق بن حمودة جيجل   حديد  يوسفد.  -
 تيسمسيلت املركز الجامعي     د. محمد لخضر بوساحة  -
 جامعة أم البواقي                    عسول  د. محمد األمين -
 محمد بوضياف املسيلة                      د. حمزة غربي  -
 2جامعة سطيف                         بولعراس  محمدد.  -
 جامعة خميس مليانة                        طيلبأحمد د.  -
 الجامعي تيبازة املركز                       بوحيةوسيلة   د.  -
 جامعة العربي التبس ي تبسة             بلخيري سليمة  د.  -
 3جامعة الجزائر                              لوقابكمال  د.  -
 جامعة أم البواقي                               بوكثيرجبار د.  -
 سعيدة جامعة طاهر موالي                د. زيدان جمال  -
 قسنطينة جامعة منتوري                 عيس ى مومني  د. -
 جامعة باجي مختار عنابة          د. عبد الحميد شكيل  -
 

 



 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 قاملة 5491ماي  8جامعة 
 

 :شروط النشر باملجلة –

  شر جزئيا أو كليا أو نشر
ُ
أن يكون البحث أصيال وأكاديميا، وأال يكون قد ن

 .مؤلفه ما يشبهه في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية

 ُُفت ووردرسل البحث منّسقا على شكل ملف مايكروسأن ي (Word) إلى البريد ،

 .روني للحولية عبر البوابة حصريااإللكت

  صفحة بما في ذلك قائمة املراجع والهوامش والجداول  (02)أن يكون في حدود

 واألشكال والصّور.

 ( ( كلمات مفتاحية بثالث لغات )عربية، 1أن يرفق البحث بملخص مع خمس

 كلمة. 82فرنسية، إنجليزية(، في حدود 

 كون البحث مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات أن ي

 .الرسم واألشكالُوالضبط 

  مان، وقد يلجأ إلى
ّ
 .املحكمين ثالث في حالة اختالفمحكم يقّيم البحث محك

 املبدئي للبحث أو الرفضالقبول   رارقيتم إبالغ الباحث ب. 

 طلب إلغاء عملية نشر املقال بعد بداية مرحلة التقييم من  يمكن للمؤلف ال

  طرف املحكمين.
 

 :كيفية إعداد البحث للنشر –

ُموّسط. 51بخط  يكتب عنوان البحث -

ُاسم ولقب املؤلف أو املؤلفين. -

 ، والبريد االلكترونياملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها والبلد -

م امللخص بجمل يقّدُ) لكلمات املفتاحية،يتبع كّل منها با باللغات الثالث،امللخص   -

ة في قصيرة، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق املستخدم

ُ .(ليها البحثإل بحثها والنتائج التي توصُّ

-  ُ
ُ
ذكر الرقم للتوثيق في متن البحث، ويُُ بين قوسين ستخدم األرقام املرتفعة عن النصت

 .واملرجع املتعلق به في آخر البحث



وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع  ترتب أرقام املراجع في قائمة املراجع بالتسلسل، -

 :تيالقائمة حسب اسم املؤلف وفقا لآل هجائيا في

إذا كان املرجع كتابا، اسم املؤلف )املؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر  -أ

 .وبلد النشر، سنة النشر

إذا ا كان املرجع بحثا في دورية: اسم الباحث )الباحثين( عنوان البحث  -ب

 .النشر واسم الدورية، رقم املجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة

يكتب اسم صاحب إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه:  -ج

 اسمكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، ذالبحث، العنوان، ي

 .الجامعة، السنة

 اسمإذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب  -د

 .سنة النشرالجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، 

نّسق الورقة على قياس
ُ
 :، بحيث يكون حجم الخط ونوعه كاآلتي (24x16) ت

 :Simplified Arabic  نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هو –

بالنسبة للعناوين  عريض 59( بالنسبة للعنوان الرئيس، Grasعريض ) 51حجمه  –

 .عادي بالنسبة لحجم املتن 59الفرعية، و

 .لجداول واألشكالواوالهوامش   لملخصلادي ع 50حجم  –

 59، حجم  Times New Roman نوع الخط في األبحاث باللغة الفرنسية واإلنجليزية –

عادي  50عريض للعناوين الفرعية،  50(  بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم Grasعريض )

 .الجداول واألشكالُوعادي للملخص والهوامش  55ملتن البحث، 

ُاملفرد بين السطور، مع ترك هوامش وفق ما يأتي: باعديراعي الت –

5.1ُ: يمين0.1ُ: أسفل0.1ُ: أعلى

 5: تجليد5.1ُ: يسارُ



 فهرس العدد
 

 كلمة االفتتاح 

 الدولة الوطنية وتغير منظومة القيم الدولية في عصر العوملة -1

 52-1....................................... ص....................................................  فتيحة شيخ

 األسرة بين الثابت واملتغير -2

 72-52........................................ ص................................................... رشيد طبال

 تجليات املثاقفة اللغوية في شعر فاضل العزاوي  -3

 27-74................................................... ص بالوی رسول توفیق رضاپور محیسني و 

 -رواية نزيف الحجر أنموذجا-في الخطاب الروائي إلبراهيم الكوني  تداولية اإلشاريات -4

 43-22................................................... ص..................................... لبنى بوخناف

أثر املوروث الشعبي في تشكيل الشخصية الروائية "ما تبقى من سيرة لخضر  -5

 أنموذجا "حمروش

 111-42.................................................. ص................................... كريمة نوادرية

 "معضلة البطل اإلشكالي في رواية "األفعى والبحر -6

 173-111................................................ ص........................... عبد الرحمن بوعلي

تلقي اللسانيات العرفانية في الخطاب اللساني العربي األزهر الزناد ومحمد الصالح  -7

 البوعمراني أنموذجا

 165-172........................................... ص.................و يوسف منصر  حنان كرميش

 ه595خطة األصول الداللية في معجم مقاييس اللغة البن فارس ت  -8

 181-163........................................ ص.........................................  الطاهر نعيجة



يخ حسين بن إبراهيم األزهري املالكي  -4
ّ

ة العين في فتاوى الُحسين( للش رَّ
ُ
مخطوط )ق

 -دراسة وتقديم-هـ( 1292)ت:

 146-181................................................ ص................... فؤاد بن أحمد عطاء هللا

صعوبات التدريب امليداني لتخصص علم االجتماع والخدمة االجتماعية من وجهة  -11

  نظر من الطالب في جامعة عجمان "

 575-142..................... صزهير الرواشدة و أسماء ربحي العرب و أنعام يوسف  عالء

 صورة الذات واآلخر في السينما الجزائرية -11

 568-573............................... ص...................................................... لبنى رحموني

                 مستوى االحتراق النفس ي لدى املمرضات العامالت بقطاع الصحة العمومية  -12

 –دراسة ميدانية  -

 541-564............................................................... صو الهادي باتشو  وليد بخوش

الصيغ اإلسالمية والقروض اإليجارية كبدائل حديثة لتمويل املؤسسات الصغيرة  -15

 واملتوسطة )حالة الجزائر(

 314-541............................................... صعياش ي فاطمة الزهراء  و  سماش كمال

واقع التزام الشركات النفطية في الجزائر بمبادئ وأبعاد املسؤولية االجتماعية  -14

 فرع املؤسسة الوطنية ألشغال اآلبار–باإلشارة لحالة شركة سوناطراك 

 323-351................. ص.....................................  نوفل سمايليو مهري عبد املالك 

 

 

 وال عالقة لها بقيمة البحث بحتة، ترتيب املادة البحثية يخضع ألمور تقنية 

 .أو رتبة الباحث
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