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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  
 

لعدد الثاني والعشرين من حوليات جامعة قاملة إّن املتصّفح ل

ها كثافة البحوث اليت ضّم يشّد انتباههللعلوم االجتماعية واإلنسانية، 

الّتي تسعى ، وهو ما يؤّيد سياسة هذه املؤسسة العلمية وتنّوعها العدد

 الذين يتيّيدون أبدجديات البح  شر أمام الباحثنيإتاحة فرص الّن إىل

احلولية ، من دون إقصاء وال متييز، فبدت على اختالف رتبهم العلمي

جامعات خمتلفة، ألدان متعّددة، ومن اجملدين لباحثني لا منرًب

، وال يسعنا يف عة ثرّية تعّددت أتعّدد احملاور والعلوموموضوعات متنّو

  حثني ونثّمن جهودهم.هذا امليام إال أن نشّد أزر هؤالء البا

الّضخم  عملهذا ال ّنإ من دون أن جنّدد اليول: الفرصة تفّونوال 

 وليةأعضاء هيئة احل اجلهد الذي أذلهور لوال مل يكن لريى الّناحملرتم 

 .واليراءوعملهم الدؤوب على إجنازه ووضعه أني أيادي الباحثني 

يف تعميق الفكر  م إسهامًا فاعاًلسِهسُت ذه احلوليةه وحنسب أّن

 العلمي وتبصيل مناهج البح  لدى الدارسني.

( من حوليات جامعة وأناًء على ذلك نعلن عن صدور العدد )

 ونرجو أن يصيب اهلدف املنشود. للعلوم االجتماعية واإلنسانية، قاملة

 

 رئيس اجلامعة                        

 األستاذ الدكتور صاحل العيون         



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد
 
 

من حوليات  () الثاني والعشرينالعدد تتشرف هيئة التحرير بإصدار 

يف  لشهر ديسمرب من عام  جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 الوقت املوعود.

متضي على النهج الذي  أن - يف هذا العدد -ت هيئة التحرير لقد آثرو

 من حيث كثافة البحوث يب الذي تركهدى الّطللّص انظًر ؛ابقيف العدد الّسد ِماعُت

 أصقاع الوطن العربيشر من باحثني من خمتلف حة للّنلرغبة املّللتلبية  ،عهاوتنّو

الواردة البحوث  كّل ترضُع إذ ؛قابة العلميةمن دون املساس مبعيار اجلودة والّر

ب استقطاب حصلنا على تشكيلة تتميزف ،من دون استثناء ميحكتوال ةلخربل يهاعل

 تناغم وعنواني املوضوعاتوتنّوع يف  اتامعاجلالتخّصصات و خمتلفمن باحثني ال

معرفية يف جماالت  أحباثا ودراسات اندرجتانتظم هذا العدد ومن مّثة ؛ احلولية

اس املعيش وظواهر اجملتمع واقع الّنقارب مسائل ت حاولت أنعة، فكرية متنّوو

تفاوت الوعي بمع  ،واإلملام بدقائقها وتفاصيلها ،بعد قراءتها بعيون العصر ،الراهن

 .املدروسة املادة العلميةطبيعة مه ّتالذي حتنهيي امل

بلوغ طمعا يف  ةعزميله ، ومل تفرت ّدوجي كّدتحرير يالفريق ل اوما ز

 يةعاملجملالت العلمية البني ا يلاوالعاحلولية املراتب هذه اهلدف املنشود؛ معانقة 

م يف ِهْسلُت ،اجلودة إلدارةالعاملية ملواصفات العلمية واملعايري عليه ا ما تنّصوفق 

 ةلّصن المّتتلو ،يصبو إليها عاملا كان أم متعّلمامن  كّل إىل ، وتبليغهااملعرفةنشر 



 

لعامل يف هذا ا ،ص الواحد أو التخّصصات املتامخةيف التخّص لباحثنيابني  ةالعلمي

 .غريالّص

زره جهد آخر للسادة اخلرباء آ أنكما أّن هذا اجلهد مل يكن لثمر لوال 

خّصصوا شيئا من أوقاتهم الثمينة ليقرؤا وميحّصوا وينقحوا احملكمني الذين 

ويثروا األحباث والدراسات حّتى خترج يف صورتها املرتضاة ال شّية فيها، فلهم مّني 

االحرتام والتبييل وآيات االمتنان والعرفان على  ومن هيئة احلولية كّلها وسام

 .وتسديد اآلراءوتصحيح النقول صربهم على صقل العقول، 

ويبّصرنا يف عملنا هذا،  يةسر لنا االستمرارأن يّي املوىل القديرنسأل 

 .مبواطن اخللل، ويبعدنا عن مواقع الزلل، ويهدينا إىل سبل التوفيق والفالح
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 الفهـرس

  ر العددــتصدي

   العدد افتتاحيـة

 دور الرقابة المرورية في التقليل من حوادث المرور .1

1111  فضيلةعاقلي       

  دفععن طريق ال الرقابة على دستورية القوانين. 2

 - 2112من دستور  111قراءة في المادة  -    

1181آسيا بورجيبة  و  اوشـد شـحمي    

      راسة تحليليةد - االستجواب البرلماني أداة للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي. 1

 8511 لزهر خشايمية    

 دور اللجان البرلمانية والمجتمع المدني في ترشيد األداء البرلماني. 4

 11111 عجابي صبرينة    

-الجزائري دراسة في قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على العقار دون نية سلب الملكية. 8

111142وفاء شيعاوي    

 

 

ي على البنوك اإلسالميةرقابة البنك المركز. 2  

141174 فريجة محمد هشام    

 األثار السياسية ألزمة المكون األفريقي لهوية دول شمال أفريقيا: . 7

 دراسة خاصة للحالة المصرية    

178214  باسم رزق عدلي مرزوق    

 

 

 المعالجة التشريعية للترقية العقارية في الجزائر . 1

 218222مقالتي  ةمون    

 

 

 عبر االنترنت أثر القيود الواردة على حق المؤلف في تطوير التعليم عن بعد. 5

                                   227228  علي محمد خلف 

         



 الجتماعي على الممارسة اإلعالمية  للقنوات التلفزيونيةتأثير مواقع التواصل ا. 11

 TVدراسة تحليلية لبرامج قناة الشروق       

                                   227215سطوطاح سميرة  سلمى غروبة و       

         

 يات الجزائرية لظاهرة اختطاف األطفال بين تحسيس معالجة الفضائ. 11

  وتهويل نظرة تقييمية      

 251111عادل جربوعة و  حسينة بن رقية       

 

 

  اإلنجازات والمعّوقات : المرأة القائدة في المؤسسة اإلعالمية الجزائرية. 12

 111117 بن طرادو  كريمة   صوالحية الزهرة      

 دور اإلذاعـات المحليـة في التوعيـة المروريـة. 11

 -دراسة ميدانية على عينة من مستمعي إذاعة سطيف -      

 115172 وليدة حدادي      

   أنموذجا دراسة حالة  RSSوتطوير خدمات المكتبات الجامعية : تقنية  2.1الويب . 14

 الجزائر -مكتبات جامعة قالمة وبومرداس      

 171411شابونية عمر 

 التخطيط الوطني للمعلومات في الجزائر. 18

415442 سهــام لعبادلـة      

  لوسط المدرسيلمخدرات في اااألسباب النفسية المؤدية الى انتشار ظاهرة . 12

441424 ناديــة مهـري      

                                                             البنية النفسية بين السواء والمرض. 17

428414 ميسـوم ليلى      

    في خفض درجة المشكالت  فاعلية برنامج إرشادي سلوكي قائم على اللعب والقصة. 11

  السلوكية لدى أطفال ما قبل المدرسة      

418822نبيــل عتـروس       

  دراسة تحليلية لكتاب  - دور المدرسة في ترسيخ قيم المواطنة "الحلم والممارسة". 15

 -سنة خامسة ابتدائي –التربية المدنية       

821841شافيــة غليـط        



 -دراسة نظرية تحليلية - استراتيجيات الوقاية من حوادث العمل. 21

 841821خلفة مراد  بومنقار  و  سارة      

 اب الجزائريالعولمة وأزمة الهوية الثقافية لدى الشب. 21
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857217محمــد بودرميــن       

 التأخر الدراسي و استراتيجية المدرسة الجزائرية في عالجه. 21
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241221كحـول سعــودي       
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221214سليـماني انتصــار       

 قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة كبديل واعد للمحروقات. 22

218714بن احسن ناصر الدين       

 ة إدارة اإلئتمان بين فعالية السياسة اإلقراضية ومرونة نظام المعلومات كفاء. 27

 في البنوك التجارية اإلقراضي      

718724فضيلـة بوطورة و  عمر جنينـة       

 في الجزائر  دامةدور المشاريع البيئية في تحقيق التنمية المست. 21
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