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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثني والقّراء:

حوليات من  0202لشهر جوان ( 02عشرين)ع العدد الوْضد ِبَعْسَن

مثلما عّودناكم بانفتاحه على  بني أيديكم للعلوم االجتماعية واإلنسانيةجامعة قاملة 

نا هذه اخلصوصية اليت انتباَه َتَفمعرفّية متنّوعة بتنّوع جماالت البحث. وقد َل ٍرُطُأ

 ؛ واملتمّثلة يف:جمّلتنا صارت ُتْعَرف بها

 .احلرص على صدورها الّدوري الّنصف سنوي 

 .االختيار املنهجي املوضوعاتي 

 ةالتطّور الّنوعي يف املاّدة املعرفي. 

إّن هذا االنضباط املنهجي، واإلصرار امللحوظ من طرف الساهرين على 

 ،ًا من أجل إبقاء هذا املنرب مفتوحًا لنشر املعرفة وتلّقيهاشؤون اجملّلة إدارًة وحترير

كّل ذلك يدفعنا إىل مؤازرة اهليئة املعنية  بني الباحثني. وتبادل التجارب العلمية

بالنشر العلمي، وتشجيعها لتبقى هذه الّدورية شكاًل من أشكال الّتواصل الّنوعي 

 مع الباحثني أينما كانوا.

ُنْبِل هذه الّرسالة اليت على  -لعدد ذا اوحنن نصّدُر هل –وحْيُسُن أن نؤّكد 

َأْنَفَع على اختالف مرجعياتها العلمية، لكونها  تضطلع بأدائها الّنخب اجلامعّية

 .غايته القصوى تكريم اإلنسان وتطويُره وَأْبقى، ومن حيث هي سلوٌك َتْنويرّي

علوم لل ( من حوليات جامعة قاملة02د )العدوبناًء عليه ُنْعلن عْن صدور 

 ، آملني يف أن حيّقق الغرض املطلوب.االجتماعية واإلنسانية

                               .وّفقكْم اهلل وَكلَّل أعمالكم بالّنجاح

 رئيس اجلامعة                              

 األستاذ الدكتور صاحل العقون  



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد
 
 

على القراء بعددها  للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحوليات جامعة قاملة  تطّل

، وقد محل بني دفتْيه ما يروي هلفة القارئ املتعطش للمعرفة، (02)العشرين

يف سبيل  -بعون اهلل وتوفيقه-ويلّبي رغبة الفضولي، مواصلة مسريتها املباركة 

ة املضمون، وحمكمة عة اجملاالت، ثرّينوير الفكري واملعريف، ببحوث متنّوالّت

ه الظواهر وحتّللها وتعرض احللول ِنتستْك اس؛مرتبطة حبياة الفرد والّنالّصياغة، 

 وتصدر التوصيات.

املتصّفح لقائمة احملتويات يلحظ ألّول وهلة توّجه معظم الباحثني إىل 

ياسة عيش والقضايا الراهنة يف ميدان الّساجتثاث دراساتهم من الواقع امل

فس اإلنسانية وما يتجاذبها من تغريات، فحفل شريع والّنواالجتماع واالقتصاد والّت

هذا العدد ببحوث خمتلفة املناهج واملقاربات، وتعّددت مشارب الباحثني باختالف 

 اجلامعات وتفاوت الّرتب والشهادات. 

على نشر البحوث  - اهل اخلرباء سندوهيئة  -حرير وقد حرصت هيئة الّت

سواء أكتبت والبحث العلمي،  ةترتقيمن شأنها أن ُتسِهم يف اجلادة اليت اجلديدة 

 غريها من اللغات العاملية.بباللغة العربية أم 

القدير  جاح، فإّنها ترجو اهلل العلّيوهيئة حترير احلولية إذ يسعدها هذا الّن

ة بالّشكل الّذي كمّكن هلا يف اجلاائر وخارجها، ثم أن يوّفقها يف إكمال هذه املسري

يرضى طالب العلم والّدارسني والباحثني يف خمتلف أرجاء العامل العربي، وتأمل أن 

يواصل الباحثون دعمها خبالصات جهودهم إسهاما يف بلوغ اهلدف األمسى الذي 

 رمسته هذه املؤسسة العلمية.

 .واحلمد هلل رّب العاملني 

 رئيس التحرير                                                   
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  سوسيولوجي -المنطلقات االنطولوجية لمفهوم التغير السياسي: تحليل ماكرو. 1

1129 عبد اللطيف بوروبي   

            ير الرسمية في بناء السالم في مناطق ما بعد النزاع دور الفواعل الوطنية غ. 2

 -العراق نموذجا -    

1131لكمين خيرة     

 ات الدوليةفي العالق منظومة للقيم األمنية الجديدة األمننة:. 1

3311وداد غزالني      

 التداعيات األمنية للبرنامج النووي اإليراني على منطقة الخليج العربي. 4

1191حنان حكــار     

 تفعيل دور المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص في التنمية المحلية المستدامة . 3

 في الجزائرية    

93113ناجي عبد النور  و  ناجي عمارة     

 جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني في التشريع الجزائري. 6

111142راضية مشري      

 ائريالجز القانون في التجميلية العمليات أخطاء عن المدنية المسؤولية .1

 141111باخــويا دريس      

 

 12-13 رقم القانون ظل في الجنح مادة في الجزائي األمر .8

111211محمد شرايريـة      

 شرط المنفعة العامة في قضاء مجلس الدولة. 9

211221حسـان مرابــط        



 رالتنظيم القانوني للمشاركة االنتخابية للمرأة في الجزائ. 11

229231  سهــام عباسـي      

 مقارنة بين جريمة  تهريب المهاجرين و جريمة االتجار بالبشر دراسة قانونية في ظل . 11

 االتفاقيات الدولية و قانون العقوبات الجزائري      

231211نصيـرة دوب        

  الرقابة القضائية على أعمال السلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر. 12

211118سمـاح فـارة        

 حوكمة الشركات ومتطلبات كفاءة األسواق المالية العربية. 11

119111عمار بلعــادي   

 (2111/2114) سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي بالجزائر للفترة أثر. 14

119113روف قمحمد كريم   

 دراسة حالة: سوق األسهم  أثر العائد والمخاطرة على اإلستثمار في األوراق المالية. 13

 2116-2112الفترة  لالسعودي خال      
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 2113-2119دراسة الفترة       
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441414 عباينية آمال و بن جديد عبد الحق      
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 توظيف السياق بالبحوث االجتماعية و عالقته بالموضوعية. 21
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