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 الثانياجلزء 





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  
 

سعى ما زالت حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ت

متعّددة  جملةحبّق  تكون ولكي ي،ميبالوعد األكاد فَيتمن أجل أن 

خاص أقتضى األمر من  عددتطّل على مجهورها ب وها هي، االختصاصات

 ةيعلى استمراربذلك ظ افوهي حت القائمني عليها بإصداره يف جزئني،

ما  آخربوالّنظرية والّتطبيقية،  ثةيراسات احلديف جمال الّد نيالباحث عطاء

. منهجيٍة يف ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية اٍتاستجّد من مقارب

( يف إحراز 5491ماي  8جامعتنا )جامعة طموح تعبري صريح عن  هذاو

أن تتبّوأ مكاًنا من أجل  -وهو طموح مشروع–ز ّيوالتمقصبة الّسبق 

ة عموما، وللتاريخ يللجامعة اجلزائر املشّرف ضاء العلمّييف الّفمرضيًّا 

 .الذي صنعته مدينة قاملة

 فـي واملتخّصصـني املهتمـني أيـدي بـني نضـع أن وُيسعدنا

 تشـّكل البحــوث أن واالنسـانية هذا العدد، آملـني االجتماعيـة الشـّؤون

 الــذي األكــادميي العلمــي للبحــث جديــًدا إثــراًء نهايتضــّم التــي

 وفق اجمللة مستوى لرفع الّسعي خالل من لتطويره نســعى جاهدين

 .العاملية العلمية املقاييس

 الفكريـة اجلهـود يعكس جاًدا منرًبا اجمللة هذه تكون أن كما نرجو

 للمجـاالت املختلفـة انـباجلو دراسـة فـي البـاحثون يبـذهلا والعلميـة التـي

 جملتنـا نضـع أّننـا جديـد من لنؤّكد الفرصة وننتهـز هذه االجتماعيـة،

 -هــــن وخارجـــــل الوطـــمن داخ- والّدارســني البــاحثني رهـن إشــارة



 
 ب

 عن ودراســاتهم، والّتعبري بأحبــاثهم للتعريــف اهتمامهــا جمــاالت فــي

 .يدةمف دراسات من يكتبون مبا أفكارهم

 الّتوفيق ولّي واهلل

       

 رئيس اجلامعة                                         

 األستاذ الدكتور صاحل العقون                    



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
ُيسعد هيئة حترير حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية 

أن نصدره يف  ارتأيناواإلنسانية أن تقّدم جلمهورها هذا العدد اخلاص الذي 

 جزئني منفصلني.

وقد شرعت هيئة الّتحرير يف مراجعة معايريها ألجل توفري شروط 

العلمية الدولية، وذلك من خالل جتويد احملتوى  تصنيف قواعد البيانات

العلمي والّتحريري للموضوعات املطروحة، وكذلك التنوع هليكل اجمللة 

وهيئات حتريرها، إضافة لالرتقاء باجمللة من حيث عمليات الّتحرير 

والّتحكيم والّتوثيق واإلخراج، وانتقاء البحوث والطروحات احلديثة والّنوعية 

 املتميزة.

هذه املناسبة تود هيئة التحرير أن تعلم مجهورها بأّنها مستمرة وب

على نهجها الذي عهدوها به، يف تنّوع البحوث واختالف املقاربات 

املنهجية، وتعّدد مشارب الباحثني والدارسني من حيث لغة البحث والرتبة 

العلمية والّتخصص العلمّي وبلد االنتماء، ولكنها يف الوقت نفسه 

ال يكون  -بإذن اهلل–وة إىل األمام؛ فابتداًء من العدد القادم ستخطو خط

التعامل مع الباحثني واخلرباء إال عرب البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية 

(ASJP ضمانا للجودة وحتقيقا للموضوعية والشفافية وتسهيال لوصول )

 املستخدمني إليها وتوسيعا للمقروئية.



 

وفق الطريقة  تصدر آخر عددهيئة الّتحرير وهي  يسـع وال

تقـديرها،  وبـالغ شـكرها عميـق عـن أخـرى مـّرة تعـرب أن ة إاليالتقليد

 هـذه تطـوير فـي فعالـة مسـاهمة سـاهموا واخلرباء الـذين البـاحثني جلميـع

 رحابـه فـي يلتقـي الــــذي األمثـل املنتـدى العلمـي لتكـون اجمللـة،

 االجتماعيـة واإلنسانية، اآلداب واللغات، والعلـوم جمـاالت فـي الدارسون

 مـا كان وإّنـه واإلعـالم واالتصال، والعلوم االقتصادية والفلسفة والتاريخ...

 لـوال العلميـة، املكانـة تلـك وتتبّوأ املسـتوى هـذا إلـى تصل أن اجمللة هلذه

 وتـؤدي اجمللـة ذهبهـ االهتمـام يتعـّزز وتأمل هيئة الّتحرير أن .تلك اجلهود

 .املؤسسة الوصية والباحثني فيـه خري مبـا النبيلـة رسـالتها

تلبية لطلبات النشر املّلحة، واستجابة لألحباث العدد كان  هذا إّن

الكثرية الواردة حّتى تصدر يف حينها وال يتجاوزها الزمن، خاصة أّنها تطرح 

بوية والنفسية، وتعاج إشكاالت وثيقة الّصلة باملشكالت االجتماعية والرت

 ربوح من الوعّيف قضايا سياسية واقتصادية ال يكون هلا طعم إذما أّخرت،

 هاصاتوختّص بتوجهاتهاملفات دمسة جبزئيه العدد  هذايف  وليةم احلتقّد

 الوطين والعاملي الراهن. املشهديف  هاوحضور

 تعاون معنا.أعاننا وفشكرا ملن 

 

 رئيس التحرير  

 الرمحن جوديادلكتور عبد 
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