
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21دد رقم :ــالع                                                       

 2017ديسمبـر                                                                    

  

 

 

 2017ة ـة قالمـر لجامعـة النشيــمدير

 م.ن.ج.ق



 

 21دد رقم : ــالعــ

7102 ديسمرب   

7102 
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تصدير

والعشرين من حوليات جامعة قاملة  واحدلعدد الإّن املتصّفح ل

يف شّقه املخّصص لآلداب واللغات يشّد للعلوم االجتماعية واإلنسانية، 

، وهو ما يؤّيد سياسة وتنّوعها ها العددكثافة البحوث اليت ضّم انتباهه

شر أمام الباحثني احة فرص الّنإت الّتي تسعى إىلهذه املؤسسة العلمية 

، من دون على اختالف رتبهم الذين يتقّيدون بأجبديات البحث العلمي

من جامعات اجملّدين لباحثني لا منرًباحلولية إقصاء وال متييز، فبدت 

، العلومفروع عة ثرّية تعّددت بتعّدد احملاور ووموضوعات متنّومتعّددة، 

  شّد أزر هؤالء الباحثني ونثّمن جهودهم.وال يسعنا يف هذا املقام إال أن ن

احملرتم  عملهذا ال ّنإ من دون أن جنّدد القول: الفرصة تفّونوال 

وعملهم  وليةأعضاء هيئة احل اجلهد الذي بذلهور لوال مل يكن لريى الّن

 .والقراءالدؤوب على إجنازه ووضعه بني أيادي الباحثني 

م إسهامًا فاعاًل يف تعميق الفكر سِهسُت ذه احلوليةه وحنسب أّن

 العلمي وتأصيل مناهج البحث لدى الدارسني.

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

يف شّقه املخّصص لآلداب واللغات،  للعلوم االجتماعية واإلنسانية، قاملة

ونرجو أن يصيب اهلدف املنشود.

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

يسّر هيئة حترير حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية 

( لشهر 12لباحثني بالعدد الواحد والعشرين )إىل اأن تتوّجه ، واإلنسانية

 .للغات واآلداباملخّصص  ،(1122ديسمرب )

بني دفتيه كانت خالصة ما هذا العدد وإّن البحوث اليت حواها 

وحنن  تقليديا، ا ورد على بريد احلوليةسفر عنه انتقاء الّسادة اخلرباء مّمأ

اجلزائرية للمجالت  ألساتذة والباحثني عرب البوابةالستقبال حبوث ا نتهّيأ

العلمية طمعا يف تسهيل العمل على هيئة التحرير واهليئة االستشارية، 

تسهيل األمر على  ، وكذاتوقواملاملوعد دور يف الّص ةللمحافظة على وتري

 الباحثني يف تّتبع حبوثهم وفق املراحل اليت متّر بها.

وإّن هذه احلولية ما هي إاّل مثرة أينعت يف شجرة ذلول، طفقت 

تزدهر يوما تلو اآلخر، بعد أن كانت بذرة لفكرة طّيبة تّعهدها بالرعاية 

م أعز ما وأناس بذلوا من أنفسه قلوب مألها حّب اخلري لإلنسانية، والعناية

 .)الصحة والوقت(هذا العصر يطلب يف

وإميانا مّنا بأّن اجلامعة البد هلا من منرب يعتليه أرباب العقول 

اليت يقّرها العقل  ةيقليصدحوا باحلق ؛ومن يصبو أن يكون منهم ،النّيرة

األمر  يؤولال  وحّتى املقبولة منهجيا،وسة علميا، املؤّسووالنقل، 

أهال له هو ليس  االطبيعة ال تقبل الفراغ، ومتى حّل ضّج مبفللمدعني، 



 

ل هيئة الّتحرير على ِمحْته هلذا كّل"وقد خاب من محل ظلما"، وإّن 

ما بفضل  ،املضنية وغايتها الّسامية عاتقها مسؤولية مواصلة رحلتها

 اهليئة االستشارية تفانيو ،يف العمل التطوعي وتضحية دجهتبذله من 

ومبباركة املؤسسة الوصية ، هذا املكسبحلماية يم البحوث يف قبول حتك

ضافة إىل ما باإل ،وذي أفق كّل جمتهدلاليت من ديدنها فسح اجملال 

من كّل حدب ق تدّفتعصارة عقوهلم ن الذين ما تفتأ والباحثيتفّضل به 

 وب.وص

  .واهلل من وراء القصدأملنا أن نكون عند حسن الظن، 
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