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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
 سالم عليكم، طبتم:

حوليات جامعة قاملة للعلوم "نفتتح العدد الرابع والعشرين من جملة 

 عة من األحباث والدراسات:وقد حفل مبجموعة متنّو "االجتماعية واإلنسانية

الّذي سّلط الّضوء على  العياشي رواحبيكانت االستهاللة مع الباحث 

م املستدمر الفرنسي املمنهجة اليت انتهجها منذ أن وطئت أقدامه أرض جرائ

يف حّق زعماء املقاومة  ترتكبيت اهذه املّرة إىل اجلرائم ال الباحثاجلزائر، فتوّجه 

م، من تصفية جسدية وقطع الّرؤوس ترهيبا لكّل يف ربوع اجلزائر يف القرن 

 ثه نفسه عن الوقوف يف وجه الفرنسيني.من حتّد

غري املناخي يف العامل، الّت عن سليم محيدانيوتلتها دراسة للباحث 

لبية على منط حياة انعكاساتها الّسمن  فبسط احلديث عن الظاهرة، ورصد املخاوف

 األفراد وأمنهم الغذائي والّصحي ... وتأثريها على اقتصاديات الدول برّمتها.

سؤسسة يف "مشروع املوبعدها عرضنا أربع دراسات نفسية مشلت: 

 مشطر حسنياإلصالحات الرتبوية اجلزائرية كنموذج للجودة التعليمية" للباحثني 

، و"االحتياجات التدريبية لدى مستشاري الّتوجيه واإلرشاد حرقاس وسيلةو

مستشاري والية أم  -املدرسي واملهين مبجال املرافقة والتكّفل الّنفسي بالتلميذ

املعاناة يف و" ،فتيحة بن زروال و عليوات سلوى" للباحثني: -البواقي أمنوذجا

القياس و"، مليكة العافريالعمل: املقاربة النظرية، التكفل، وآليات الوقاية" للباحثة: 

كرمية بن السوسيومرتي ) األساس النظري وبعض املبادئ التطبيقية" للباحثة: 

 .صغري

ظواهر وثيقة ليأتي دور الّدراسات اخلاصة بالّنظم القانونية وموقفها من ال

اليت  حممد هشام فرجيةالّصلة حبياة الّناس املعيشة؛ فبدأناها بدراسة للباحث: 



 

الّنظــــام القانونـــي للجرميـــة املعلوماتيـــة وصعوبات حتقيق األمن ومسها بـ"

ضوابط عْنوَنها بـ"  عبد احلفيظ بوقندورةنا بدراسة للباحث: ْياإللكرتوني"، وثّن

"، وتلتها دراسة للباحثة فــــهيمة لكاذب يف سوق اإلعالنات الّتجاريةجتريم اإلشهار ا

يزيد حمجوب بعنوان "احلماية الدولية للعالمة املشهورة"، ليعود بنا الباحث 

حلماية القانون حلقوق الطفل، بدراسة عنوانها "الّضمانات اإلجرائية للطفل  بوحليط

 لطفل".يتعلق حبماية ا -اجلانح يف إطار القانون

انتقلنا بعدها إىل حمور الدراسات اللغوية واألدبية، فكانت البداية مع 

الذي كتب حبثا بعنوان "أسلوب الفصل والوصل يف  نصر الدين شيحةالباحث 

إىل  رشيد عمران"، ثم انتقل بنا الباحث القرآن الكريم من خالل تفسري األلوسي

–ابن عربي أمنوذجا-مز الّصويف اللغة الّصوفية بدراسة موسومة بـ" خصائص الّر

بدراسة عنوانها  نادية موات"، تلتها دراسة يف لغة أبي الفنون "املسرح" للباحثة 

 الّتشكيل الفيّن يف مسرحّية "حيزّية" لعز الدين ميهوبي". "

بدراسة  سامل باشيوةوُنعاود الَكّرة مع األحباث امليدانية، مع الباحث 

م املكتبات ومسؤسسات املعلومات بوالية قاملة عنوانها "الشراكة بني قسم عل

استقصاء ميداني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بشعبة علم املكتبات"، 

بعنوان "أرضيات مشاريع  كمال بطوشمبعية  حذري فضيلةتلتها دراسة للباحثة 

استثمار تكنولوجي مبزايا تفاعلية"، تلتها  cnepruالبحث العلمي: منوذج أرضية 

  :بعنوان حمند الزين عيوازباللغة الفرنسية للباحث  دراسة

"Les services de référence virtuels: Enjeux et étapes 

génériques de mise œuvre dans les bibliothèques." 

لنعود بعدها إىل الدراسات اللغوية واألدبية، وفصلناها عن سابقتها 

د دراسة يف تعليمية اللغة الفرنسية ملتطلبات تقنية استوجبتها لغة البحث، فنج

 L'enseignement du français à l'Ecole Nationaleبعنوان: "

Supérieure des Mines et Métallurgie (ENSMM)- Annaba : 

Etat des lieux et perspectives :وتفنوشاتب"، تقّدمت بها الباحثات 

 .عقيلة خبابو  نوال ودشيشبو  آسيا



 

 

عنونه بـ  مراد عاتيثني باللغة اإلجنليزية، األول للباحث: ليختم العدد ببح

"Armies without Flags : The Evolution of US Private 

Military Firms." 

عبد احلق و  حممد مّلوكو  العياشي زموريوالثاني تقّدم به كّل من 

 United States’ Cultural Exchange Programs "، وَسُموه بـ العقون

in Algeria : Has the US Won New Hearts and Minds."? 

ونأمل أن يكون يف هذا العدد ما يشبع نهم القارئ املستنري، ويليب 

حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية "شغف الباحث املتعطش للمعرفة، وجيعل 

 حَمَجة املسؤلف والقارئ واملراجع اخلبري.   "واإلنسانية

 واهلل ولي التوفيق
 

 رئيس هيئة التحرير     

 الدكتور عبد الرمحن جودي
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 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 

 :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

 ُُرسل البحث منّسقا على شكل ملف مايكروسفت ووردأن ي (Word)ريد ، إلى الب

 اإللكتروني للحولية عبر البوابة حصريا: 

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

 واألشكال والصّور.

 ( ( كلمات مفتاحية بثالث لغات )عربية، 5أن يرفق البحث بملخص مع خمس

 كلمة. 02فرنسية، إنجليزية(، في حدود 

 لغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من يجب أن يكون البحث مكتوبا ب

 .الرسم واألشكالُوخصوصيات الضبط 

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

 املبدئي للبحث أو الرفض راُريتم إبالغ الباحث بالق. 
 

 :كيفية إعداد البحث للنشر –

ُموّسط. 61يكتب عنوان البحث بخط -

ُاملؤلف أو املؤلفين. اسم ولقب -

 املؤسسة العلمية التي ينتمي إليها والبلد. -

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

قصيرة، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق املستخدمة في 

 .(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

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

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

 .الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر

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

 :Simplified Arabic  نوع الخط في األبحاث باللغة العربية هو –

غامق بالنسبة للعناوين  61( بالنسبة للعنوان الرئيس، Grasعريض ) 61حجمه  –

 .عادي بالنسبة لحجم املتن 61الفرعية، و

 .لجداول واألشكالواعادي مللخص والهوامش  60حجم  –

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

عادي  60عريض للعناوين الفرعية،  60(  بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم Grasعريض )

 .الجداول واألشكالُوعادي للملخص والهوامش  66ملتن البحث، 

ُما يأتي:املفرد بين السطور، مع ترك هوامش وفق  يراعي التباعد –

6.5ُ: يمين0.5ُ: أسفل0.5ُ: أعلى

 6: تجليد6.5ُ: يسارُ
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