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 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

مة ومفهرسة، تصدر عن مديرية 
ّ
 قاملـة 5491مـاي  8النشـر بجامعـة مجلـة علميـة دولية محك

 تعنى بنشـر األبحـاث والدراسـات األصيلة في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 

 

 مدير الحولية

        األستاذ الدكتور/ صالح العقون 

 الجزائر –قاملة  5491ماي  8رئيـس جامعة  

 

 مدير النشر

 الدكتور/ لسعـد غريب

 الجزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة  -مدير النشر الجامعي 

 

 رئيـس هيئة التحريـر

 الدكتور/ عبد الرحمان جودي

 الجزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة 

 

 

 

 

 مديرية النشر
 الجزائر        قاملة  5491ماي  8جامعة  905عنوان البريد: ص ب: 

 guelma.dz-ssh@univ-annaleالبريد االلكتروني:  -

   http://dpu.univ-guelma.dz  االلكتروني:  املوقع -

              الهاتف: 

              الناسوخ: 
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 هيئة التحريـر
 

 جامعة إسطنبول، تركيا           د. زياد الرواشدة

 الجامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا           د. ناصر يوسف

 مرصد الفضاء واملجتمع، كندا           د. إبراهيم بن يوسف

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة            د. منية دحدوح

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة            د. هدى حمدي

 الجزائرقاملة،  5491ماي  8جامعة            د. وسيلة حرقاس

 ، الجزائر2مصطفى بن بولعيد جامعة باتنة            د. إريم خضراوي 

 ، الجزائرجامعة تيسمسيلت           د. إبراهيم لجلط

 ، الجزائر2جامعة البليدة           د. نصيرة محاجبية

 االقتصاد والتسيير باملهدية، تونسعلوم كلية            د. طارق سدراوي 

 جامعة خميس مليانة، الجزائر           د. جميلة طيب

 الجامعة اإلسالمية بمنيسوتا، آمريكا          د. محمد األمين بن أبد

 كلية الهندسة باملدينة املنورة، السعودية -جامعة طيبة              د. أحمد حسين أبو الهيجاء

 سعود اإلسالمية، السعودية جامعة اإلمام محمد بن     د. أحمد عبد الكريم أحمد سليمان

 مستشار التراث الثقافي، السويد ،منطقة جوتالند           د. أكرم العجلة

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، املغرب           د. أوري لحسن

 جامعة الخليل، فلسطين           د. إبراهيم املصري 

 قية، األردنجامعة البلقاء التطبي           د. فتحي أبو مراد

 جامعة بابل، العراق          د. علي عبد االمير عباس

 جامعة بغداد، العراق            أ.د. سعاد هادي حسن الطائي 

 جامعة بغداد، العراق          د. حيدر فليح حسن الكناني

 جامعة صنعاء، اليمن          د. املعلمي حسن محمد حسن

 عة الشارقة، اإلماراتجام           د. بن خيرة نجيب

 جامعة خنشلة، الجزائر           بولقواس د. ابتسام

 جامعة بنجاب بالهور، باكستان           د. حافظ عبد القدير

 ، فرنسا8جامعة باريس            د. دبيش ي عقيلة

 إيران –جامعة شيراز            د. رحماني إسحاق

 فارس، بوشهر، إيرانجامعة خليج            د. رسول بالوی 

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة            د. طوهارة فؤاد    

 جامعة بخت الرضا، السودان          د. عبد الرحمن محمد الحسن

 جامعة الجوف، السعودية          د. عطاء هللا فؤاد بن أحمد

 ، الجزائر2جامعة الجزائر           د. صبرينة فاطمي

 جامعة حلوان، مصر           حازم أ.د. مطر 

 جامعة االسكندرية، مصر          سليمان عبد الواحد يوسف د.

  



 الهيئة االستشارية

 عنابة )الجزائر( -جامعة باجي مختار                            رشيد شعالل أ.د/ -

 قاملة )الجزائر( 5491ماي  8 جامعة                          نعمون وهاب أ.د/ -

 جامعة حلوان )مصر(     رمضان عاشور حسين سالم   أ.د/ -

 جامعة باجي مختار  عنابة)الجزائر(              وحيدة سعيدي  أ.د/ -

 جامعة ذي قار  )العراق(              العبودي ضياء غني  أ.د/ -

 قاملة )الجزائر( 5491 ماي 8جامعة               عبد الحق العقون  أ.د/ -

 عنابة )الجزائر( -جامعة باجي مختار               الشريف بوشحدان  أ.د/ -

 جامعة البصرة )العراق(         رحيم حلو محمد البهادلي   أ.د/ -

 قاملة )الجزائر( 5491ماي  8جامعة              الشريف غياط   أ.د/ -

 قسنطينة )الجزائر( -جامعة األمير عبد القادر                 أحمد عبدلي أ.د/ -

 جامعة باجي مختار عنابة )الجزائر(             هشام بوريش  أ.د/ -

 جامعة محمد خيدر بسكرة )الجزائر(              رابح  خوني أ.د/ -

 )الجزائر( 3جامعة قسنطينة                 محمد فوزي كنازة  أ.د/ -

 جامعة بني سويف )مصر(             رحاب يوسف  أ.د/ -

 )الجزائر( 2جامعة البليدة               خالد قاش ي أ.د/ -

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  )الجزائر(             الحاج مداح عرابي   أ.د/ -

 جامعة سوق أهراس )الجزائر(             بن خديجة منصف  أ.د/ -

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي )الجزائر(              سامية ابريعم  د/ -

 جامعة العربي التبس ي تبسة )الجزائر(              عمر جنينة   د/ -

 جامعة أم البواقي )الجزائر(              جبار  بوكثير  د/ -

 

 أمانــــــة املجلــة

  yazidmaghmouli@gmail.comمغمولي:  األستاذ يزيد 

  ghozlani_a@yahoo.fr اآلنسة عدالة غزالني: 

 sabah.amari@yahoo.frالسيدة صباح عماري: 

mailto:مغمولي:%20%20yazidmaghmouli@gmail.com
mailto:ghozlani_a@yahoo.fr
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 الهيئة  العلمية  
 

 قاملة 5491ماي  8جامعة  -أ.د بوزيد ساس ي هادف -

 3جامعة الجزائر  -      أ.د أمينة رباحي -

جامعة املدينة  -أ.د محمد جبر السيد عبد هللا جميل   -

 فرع القاهرة )مصر( -العاملية

 السودان جامعة أم درمان-محمد محجوب  د. عبد املجيد -

 جامعة بغداد العراق -أ.د فريق وجدان عناد   -

 جامعة باجي مختار عنابة -أ.د كمال عطاب   -

 جامعة ذي قار العراق -د.عجيل عبد الكريم كاظم   -

 الجامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا -أ.د. يوسف ناصر   -

 جامعة الجوف السعودية -د.حكيم براضية   -

 جامعة باجي مختار  عنابة -أ.د قاض ي لطيفة   -

 دار أسامة للنشر عمان األردن -د. عزام أبو الحمام    -

 ثليجي األغواط جامعة عمار  -أ.د عبد العليم بوفاتح    -

 جامعة أحمد دراية أدرار -أ.د لعلى بوكميش   -

 قاملة  5491ماي  8جامعة  -أ.د وردة معلم    -

 جامعة الشاذلي بن جديد الطارف -نوار عبيدي  أ.د -

 الحاج لخضر باتنة 5جامعة باتنة -أ.د جمال سعادنة   -

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي -أ.د فتيحة بن زروال -

 جامعة محمد خيدر   بسكرة -أ.د نعيمة سعدية   -

 جامعة العربي التبس ي تبسة -أ.د شريف حبيلة   -

 جامعة باجي مختار عنابة -  عليوي أ.د. سامية  -

 -جامعة القاض ي عياض مراكش -أ.د مصطفى منتوران   -

 املغرب

 جامعة حلب سورية -أ.د همام القوص ي   -

 جامعة حائل السعودية -د. محمد األمين ولد أن   -

 جامعة مولود معمري  تيزي وزو -أ.د رزيقة بوشلقية  -

 ورقلة  جامعة قاصدي مرباح –أ.د غنية شليغم -

 الجزائر  2جامعة سطيف –أ.د كمال بلخيري   -

 سوق أهراس -جامعة  –أ.د فوزية بوعشة  -

 الحاج لخضر باتنة 5جامعة باتنة -د. طارق ثابت  -

 جامعة باجي مختار عنابة -د. أحمد حابس  -

 

 

 جامعة باجي مختار  عنابة -د. الهادي لرباع  -

 قاملة  5491ماي  8جامعة  -د. منير خروف   -

 الحاج لخضر باتنة 5جامعة باتنة -د. عمار شوشان   -

 قاملة 5491ماي  8جامعة  -د. معافة أمال   -

 جامعة العربي بن املهيدي أم البواقي -د. لطفي دنبري  -

 غيليزان –املركز الجامعي  -د. محمد بن علي  -

 جامعة العربي التبس ي تبسة -د. ربيعة برباق   -

 جامعة باجي مختار  عنابة -د. فصيح مقران  -

 املركز الجامعي تيسمسيلت -د. محمد بوعرعارة  -

 املركز الجامعي أفلو -د. صالح حداب    -

 جامعة العربي التبس ي تبسة -د. سميرة لغويل   -

 2جامعة باتنة -د. محمد أمين بلقاسم  -

 سكيكدة  5411أوت  20جامعة  -د. محمد قويسم  -

 ملركز الجامعي ميلةا  -د. طارق زيناي  -

 جامعة عباس لغرور  خنشلة -د. ليليا بن منصور  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة  -د. جمال حواوسة  -

 جامعة منتوري  قسنطينة -د. عيس ى مومني  -

 محمد بوضياف املسيلة -د. محمد دلوم  -

 5الحاج لخضر جامعة باتنة -د. يحياوي مريم  -

 جامعة زيان عشور الجلفة -  د. أحمد ثليجي -

  3جامعة قسنطينة  -د. وداد سميش ي  -

 املركز الجامعي ميلة -د. بوسالم بوبكر   -

 محمد بوضياف املسيلة -د. عبد الغني حروز  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة -د. عبد الرزاق حموش -

 جامعة عبد الحق بن حمودة جيجل-د. يوسف حديد  -

 جامعة أم البواقي -د. محمد األمين عسول  -

 املسيلة -محمد بوضياف -د. حمزة غربي  -

 2جامعة سطيف -د. محمد بولعراس  -

 جامعة خميس مليانة -د. أحمد طيلب  -

 تبسة  -جامعة العربي التبس ي -د. سليمة  بلخيري  -

 3جامعة الجزائر -د. كمال  لوقاب  -

 سعيدة –جامعة طاهر موالي  -د. زيدان جمال  -

 

  



 دليل املؤلف 

 تقديم املقاالت: -5

مجلـة حوليات جامعة قاملة للعلوم ندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم في 

االطالع على األقسام: "تعليمات للمؤلفين" و"دليل للمؤلفين" ملساحتنا  االجتماعية واإلنسانية

 املحجوزة على منصة املجالت العلمية الجزائرية:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96 

بصيغة حصريا  ASJPاملؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق املنصة 

Word ط املنصة الشاشة في راب يمين. عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة علىASJP: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96 
 

مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقاالت عبر اإلنترنت وللتحقق من وضعية مالحظة: 

 املقاالت
 

 املبادئ التوجيهية للمؤلف: - 2

 املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات بعناية ؛ندعو  

 يحق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات. 

 عملية تقييم املقال: - 3

 : .الخطوة األولى3-5

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام 

ي مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرسالها إلى املحررين وتتدخل ف

املساعدين. إذا كان القرار سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال 

 بسبب الرفض. يمكن للمؤلف إعادة إرساله مع األخذ بعين االعتبار التوصيات املقدمة.

 : ية. الخطوة الثان3-2

في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )تم إعدادها وفق قالب املجلة ووفق 

شروط النشر(، سيتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره 

سيقدمه إلى مراجعين إثنين في شبكته. سيتولى املراجعين مسؤولية تحكيم الورقة البحثية 

 بشكل إلزامي.  ASJPمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة وفًقا الست

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
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: يمكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتارية مالحظة

 املجلة الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين.
 

كن يستغرق املراجعون مدة تمتد يوًما ، ول 30ُتمنح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -9

 إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة.لشهرين في املتوسط 
 

فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء حالة تقييم املقاالت:  -1

 تقييم ثالث من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا.
  

 إعداد املقال: -6

مجلـة حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية لتسريع عملية نشر املقاالت في 

تعليمات ، ندعو املؤلفين الستخدام نموذج املجلة. يتوفر قالب للمؤلفين في قسم "واإلنسانية

 " إلدراج مقاالتهم.للمؤلف

"، حيث يمكنهم الوصول إلى تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم "

 هذا الفضاء عن طريق زيارة:

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96 

 " على الجانب األيسر من الشاشة.تعليمات للمؤلفثم النقر على "

 االطالع على ملف دليل املؤلف: -7

" يتم تحميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب دليل املؤلف" بالضغط على أيقونة

املقال يوضح طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف الخاص باملجلة ويتضمن أيضا 

 خطاب تعهد يمض ي عليها صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط.
 

 :إرسال املقال -8

الذي تم تحميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم بعد إعداد املقال وفق لقالب املجلة 

". تظهر استمارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة إرسال مقال" الضغط على أيقونة

باملقال وباملؤلفين: لغة املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل 

 ثان (؛ اقتراح مراجعين. للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛ االيميل ) ويمكن إضافة مؤلف

بعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: 

 " املوجودة أسفل استمارة املعلومات.إرسال مقال"
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96


 إشعار باستالم مقال: -4

في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبين ذلك. وفي 

موالية يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعار بتقديم مقال، وإشعار مرحلة 

 للمؤلف الثاني على إيميله لتأكيد اشتراكه في املقال.
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار برفض املقال:  -51

 إشعار املؤلف برفض املقال.
 

 على املنصة:متابعة وضعية املقال  -55

يمكن للمؤلف الدخول على حسابه في املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة بمرحلة 

" سيظهر املقاالت املرسلة" ثم الضغط على أيقونة: "املقاالتوذلك بالضغط على أيقونة: "

جدول يحمل تفاصيل املقال من: عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم املجلة؛ التفاصيل؛ الحالة. وهذه 

 ة تمر على عدة مراحل:األخير 

 : قبول أو رفض التحكيم5املرحلة  

 : مقال في انتظار املراجعة2املرحلة  

 : اسناد املقال للمراجعين3املرحلة  

 : قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل 9املرحلة  
 

 سياسة االنتحال: -52

ا غير أخال
ً
قي للمجلة. وال يتم قبول أي تشكل السرقة العلمية، بجميع أشكالها، سلوك

خرق لهذه القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل 

 املراجعة التي أجريناها.
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 كلمة العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قاملة للعلوم االجتماعية حوليات جامعة مع  ايسعدنا أن نعقد معكم موعًد 

ملواصلة املسيرة مل  يحدونا واأل ، الثانية في العام الواحد والعشرين من األلفية واإلنسانية

نحو  الرقّي ومالمسة املراتب العلى بخطى ثابتة شعارها االنضباط املوضوعياتي 

 والتأصيل املعرفي. التأسيس املنهجيو 

شراملؤلفين لأمام باب على مصراعيه إذ نفتح النحُن و 
ّ
 يسع، فإّننا ال نعدم اللن

من ترقية البحث العلمي وتطويره، واإلسهام في نشر  املعرفة في أرجاء املعمورة قاطبة إلى 

 .وتيسيرها للمتلقي من دون التفريط فيما كان ديدنناحيث هي حدث إنساني خالص، 

الت وقد ضّم العدد األول من املجلد الخامس عشر أبحاثا متنوعة من مجا

مختلفة، وباحثين من بلدات متعددة، فكان االهتمام باإلدارة الجديدة التي توفر الخدمة 

غير التقليدية، وتدير املعرفة سحابيا توفيرا للوقت والجهد، ومن ثمة كان النص على 

الخدمة كسياسة عامة للمجتمع، مع التعريج على ما يعتوره من معايب البطالة والدعة، 

نخبة ممثلة في طلبة العلم من خيبات ومطامح، في الحياة الجامعية وفي وما يشغل فئة ال

 ما يتلقونه من تكوين وتمرين.

كما كان التحقيق والتدقيق بارزا في العدد من خالل الغور في أعماق الفكر 

واستجالء املفاهيم، وفحص التراث اإلنساني والتمحيص في نسبة املعارف ألصحابها، وال 

ظائرها في راهن الزمان، فجاء بحث في الفلسفة وآخر في التاريخ وثالث بأس إذا قيست بن

 في علم املعجمات.

ل األبحاث دراسة تزاوج بين  –النحو –أما ملح اللغة 
ّ
فلم يهمله العدد، فتخل

رطية" في القرآن الكريم، وكانت حّصة األسد للدراسات األدبية 
ّ

النحو والداللة لـ "إن الش

شكيل والّتصوير وما دار في فلكها من ظواهر أدبية حاورت مدونات 
ّ
التي خاضت في الت

ينة، بين من يتوّسل اللغة األّم سبيل شعرية ونثرية، أدار زمامها باحثون من مشارب متبا

الستكناه فحوى العمل األدبي واستجالء مكنوناته من خالل البحث في أغواره، ومن 

يتوّسل لغة غير لغته من دون أن تكون حجرة عثرة تعيق تحليقه في مجاالت الحداثة 

 ونظرياتها، أو تكون عّيا يحبسه بين جدران لغته وال يبارحها.



 دْيدُن البحث العلمي السفُر في الزمان وفي املكان واألخذ –يزال  وما –لقد كان 

ْونية، ولتجاوزه حدود الزمان 
َ
م الك

ْ
بكّل ما من شأنه أن يؤّصل ويؤّسس، لطبيعة الِعل

نُّ من خالله لحواٍر  واملكان،
َ
 تنويرّيا يهتدي به، ويْست

ً
واعتداده باإلنسان إنساًنا ينتج فكرا

 ف .كاناِت التواصلامتداَد إم حضاري يمتّد 
ً
طبيعة البحث العلمي اإلنسانية ما تفتأ قائمة

  مجاال تهبه من شأن املثاقفة أن ،التماهيعلى نوع من 
ّ
 .زر تآوال تكاملسع لليت

تي 
ّ
للعلوم حوليات جامعة قاملة مجلة "إّننا ونحن نحتضن هذه األبحاث بين دف

العابر للحدود املعرفية، الجامع أمام أضرٍب من التفكير  فنحن االجتماعية واإلنسانية"،

إدارته على نحو من التآزر والتقارب، عس ى أن نبلغ من بعد  لألزمنة واألمكنة، عملنا على

ُل فينا مَّ
َ
 .ذلك ما ُيؤ

نة املعرفية، التي ما نصبو إليه من خالل نرجو التوفيق في وبعد ذلك  هذه املدوَّ

تزكية والعهدة على الجمهور الباحثين، و  همزة وصل بين جمهور القّراء إلى أن تكون  سعينا 

 . لهم مّنا الشكر أجزله، و العرفان أوفره.ادة الخبراءمن الّس 
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