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 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

مة ومفهرسة، تصدر عن مديرية النشـر 
ّ
 قاملـة 5491مـاي  8بجامعـة  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 غريباألستاذ 

 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
 

 الجامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا           د. يوسف ناصر

 جامعة إسطنبول، تركيا           د. زياد الرواشدة

 مرصد الفضاء واملجتمع، كندا           د. إبراهيم بن يوسف

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة            أ.د. ناصر بوعزيز

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة            د. منية دحدوح

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة            د. عبد الكريم دخاخنة

 ، الجزائر2مصطفى بن بولعيد جامعة باتنة            د. إريم خضراوي 

 ، الجزائر2جامعة البليدة            د. نصيرة محاجبية

 باملهدية، تونسكلية علوم االقتصاد والتسيير             د. طارق سدراوي 

 جامعة خميس مليانة، الجزائر            د. جميلة طيب

 الجامعة اإلسالمية بمنيسوتا، آمريكا            د. محمد األمين أبد

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

 عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعوديةجامد. أحمد عبد الكريم أحمد سليمان  

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

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

 ، فلسطينجامعة الخليل                              د. إبراهيم املصري 

 جامعة البلقاء التطبيقية، األردن           أ.د. فتحي أبو مراد

 جامعة بابل، العراق          د. علي عبد األمير عباس

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

 جامعة بغداد، العراق         د. حيدر فليح حسن الكناني

 جامعة صنعاء، اليمن          د. حسن محمد حسن املعلمي

 جامعة الشارقة، اإلمارات          د. نجيب بن خيرة

 جامعة خنشلة، الجزائر          د. ابتسام بولقواس

 جامعة بنجاب بالهور، باكستان        د. حافظ عبد القدير

 ، فرنسا 8جامعة باريس         د. عقيلة دبيش ي

 جامعة شيراز، إيران                           د. رحماني إسحاق

 جامعة خليج فارس، بوشهر، إيران         ی د. رسول بالو 

 جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر         . ربيع شتيوي د

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة          . فؤاد طوهارةد

 السودانامعة بخت الرضا، ج    . عبد الرحمن محمد الحسن    د

 جامعة الجوف، السعودية     . عطاء هللا فؤاد بن أحمد       د

 ، الجزائر2جامعة الجزائر         . صبرينة فاطميد

 جامعة حلوان، مصر         .د. مطر حازمأ

 قاملة، الجزائر 5491ماي  8جامعة         . أميرة هاملد

 االسكندرية، مصرجامعة    .د سليمان عبد الواحد يوسف أ



 

 الهيئة االستشارية

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

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

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

 ))الجزائرجامعة باجي مختار، عنابة                  أ.د/ وحيدة سعيدي  -

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

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

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

 )قاملة )الجزائر 5491ي ما 8جامعة                  أ.د/ الشريف غياط   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ))الجزائرجامعة أم البواقي                  د/ جابر  بوكثير  -

 )، )الجزائر5جامعة باتنةأحمد عبد الحكيم بن بعطوش  أ.د -

جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، )الجزائر(                  أ.د نوار عبيدي  -

 

 أمانــــــة املجلــة

 yazidmaghmouli@gmail.comمغمولي:  األستاذ يزيد 

  ghozlani_a@yahoo.frاآلنسة عدالة غزالني:

 sabah.amari@yahoo.frالسيدة صباح عماري: 

mailto:مغمولي:%20%20yazidmaghmouli@gmail.com
mailto:ghozlani_a@yahoo.fr
mailto:sabah.amari@yahoo.fr


 للعددالهيئة  العلمية  
 

 ))العراق جامعة بابل-أ/د. علي عبد األمير عباس  -

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

 ))الجزائر 3جامعة الجزائر-أ/د. أمينة رباحي  -

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

 )جامعة سيدي بلعباس )الجزائر-أ/د. رايس زواوي  -

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

 ))الجزائر 5جامعة باتنة-أ/د. طارق ثابت  -

 )جامعة حلب )سورية -أ/د. همام القوص ي  -

 ))الجزائراملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة-أ/د. مقران فضيلة  -

 )جامعة حائل )السعودية-د/ محمد األمين ولد أن  -

 ))الجزائر 2جامعة سطيف-أ/د. كمال بلخيري  -

 )جامعة الطارف )الجزائر -أ.د/ صالح جديد  -

 )جامعة أم البواقي )الجزائر-أ/د. إبريعم سامية  -

 )جامعة الجوف )السعودية-د. حكيم براضية  -

 )جامعة املسيلة )الجزائر-أ/د. بن الشيخ عبد الغني  -

 )جامعة تبسة )الجزائر-أ/د. شعبان جمال  -

 ))الجزائرقاملة 5491ماي  8جامعة  -أ/د. معلم وردة  -

 )امعة املسيلة )الجزائرج-أ/د. عمران عبد الحميد  -

 )املركز الجامعي مليلة)الجزائر-أ/د. بومالي حنان  -

 )قاملة)الجزائر 5491ماي  8جامعة -خشة عبد الغني  د. -

 ))الجزائر5جامعة باتنة-د. عبد الغاني بوالسكك  -

 ))الجزائرقاملة 5491ماي  8د. بويران وردة جامعة  -

 )جامعة عنابة )الجزائر-مصطفى  د. كيحل -

 ))الجزائر 2جامعة سطيف -د. كوسة بوجمعة  -

 ))الجزائر قاملة 5491ماي  8جامعة -د. بودودة نجم الدين  -

 )جامعة جيجل )الجزائر -د. حيثمة العيد  -

 ))الجزائر 5جامعة باتنة-د. يحياوي مريم  - 

 )جامعة سكيكدة )الجزائر -د. ليتيم ناجي  -

 ))الجزائر 2جامعة سطيف -سمايلي محمود د.  -

 )جامعة تبسة )الجزائر -أ.د/ حيمر صالح  -

 )جامعة جيجل )الجزائر -د. بوغروة رضا  -

 )جامعة أم البواقي )الجزائر –د. طارق زيناي  -

 (جامعة سكيكدة )الجزائر -د. طبال رشيد  -

 ))الجزائر 2جامعة البليدة -د. قرامطية زهية  -

 ))الجزائر 5جامعة باتنة -ي صباح د. براهم -

 )محمد بوضياف املسيلة)الجزائر -د. محمد دلوم  -

 )جامعة قسنطينة )الجزائر -د. عيس ى مومني  -

 ))الجزائرقاملة 5491ماي  8جامعة -د. جمال حواوسة  -

 جامعة عنابة )الجزائر( -د. فصيح مقران  -

 املركز الجامعي ميلة )الجزائر( -بوبكر  د. بوسالم -

 جامعة املسيلة )الجزائر( -د. حمزة غربي  -

 جامعة خميس مليانة )الجزائر( -د. أحمد طيلب  -

 جامعة تبسة )الجزائر( -د. سليمة بلخيري  -

 جامعة بسكرة )الجزائر( -د. مصطفى مدور  -

 جامعة أم البواقي )الجزائر( -د. حمدوش مختار  -

 جامعة باتنة )الجزائر( -نور الدين بن الطيب  د. -

 جامعة املسيلة )الجزائر( -د. موشموش محمد  -

 ))الجزائرقاملة 5491ماي  8جامعة  -د. دخاخنة عبد الكريم  -

 جامعة عنابة )الجزائر( -د. دهان أمال  - 

 ))الجزائرقاملة  5491ماي  8جامعة  -د. اهقيلي نبيل  -

 جامعة جيجل )الجزائر( -د. ميمون سفيان  -

 ))الجزائرقاملة  5491ماي  8جامعة  -د. قاش ي صويلح  -

 جامعة الشلف )الجزائر( -د. تقرورت محمد  -

 جامعة خنشلة )الجزائر( -د. قتال ياسين  -

 جامعة بجاية )الجزائر( -د. وزان ربيحة  -

 )الجزائر( 2جامعة سطيف -د. شاشة فارس  -

 ))الجزائرقاملة  5491ماي  8د. نمامشة رابح جامعة  -

 )الجزائر( 3جامعة قسنطينة -د. عادل جربوعة  -

 جامعة عنابة )الجزائر( -د. عرامة كريمة  -

 جامعة عنابة )الجزائر(-د. روابحي العياش ي  -

 جامعة الوادي )الجزائر(-د. محمد الحاكم بن عون  -

 ))الجزائرقاملة  5491ماي  8جامعة  -د. الحواس غربي  -

 )الجزائر( 2جامعة سطيف -د. بولعراس خميس ي  -

 املركز الجامعي بريكة )الجزائر( -د. عباس ي سهام  -

 )الجزائر( 3جامعة الجزائر -د. بوخاري سمية  -

 )الجزائر( 2جامعة البليدة -د. شوشان خديجة  -

 جامعة عنابة )الجزائر( -د. سلطاني السبتي  -

 )الجزائر( 2جامعة قسنطينة-د. محمد بن صبيعة  -

 جامعة أم البواقي )الجزائر( -د. منايفي ياسمينة  -

 ))الجزائرقاملة  5491ماي  8جامعة  -د. طرش على    -

 املركز الجامعي مليلة )الجزائر( -د. بوحالة طارق  -

 املركز الجامعي تيسمسيلت )الجزائر(-د. مزايتي مريم  -

 )الجزائر( 2جامعة البليدة -د. كوبة فاطمة  -

 جامعة البويرة )الجزائر( -د. رشام كهينة  -

 جامعة جيجل )الجزائر( -د. غراز الطاهر  -



 

 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  ASJPاقهم البحثية عن طريق املنصة املؤلفون مدعوون لتقديم أور 

Word الشاشة في رابط املنصة  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

 ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات بعناية ؛ 

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

 تقييم املقال: عملية - 3

 : .الخطوة األولى3-5

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

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

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

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

 : . الخطوة الثانية3-2

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

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

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

 بشكل إلزامي.  ASJPوفًقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة 

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


 : يمكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتاريةمالحظة

 املجلة الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين.
 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -9
ُ
يوًما ، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد  30ت

 إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة.لشهرين في املتوسط 
 

رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء فعندما يتلقى مشروع املقال 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 في قسم "، ندعو املؤلفين الستخدام نموذج املجلة. يتوفر قالب للمؤلفين 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/   

 " 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 

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

 :إرسال املقال -8

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

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

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

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

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

 " 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 

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

 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.
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة: -55

به في املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة بمرحلة يمكن للمؤلف الدخول على حسا

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

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

 األخيرة تمر على عدة مراحل:

 و رفض التحكيم: قبول أ5املرحلة  

 : مقال في انتظار املراجعة2املرحلة  

 : اسناد املقال للمراجعين3املرحلة  

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

 سياسة االنتحال: -52

ا غير أخالقي 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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  : ترتيب املادة البحثية يخضع ألمور تقنية بحتة، وال عالقة لها بقيمة البحث أو رتبة الباحث.مالحظة



 كلمة العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

هذا العدد من مجلة " حوليات جامعة قاملة للعلوم  -على بركة هللا-نضع 

االجتماعية واإلنسانية" بين أيدي الّسادة القّراء، وقد ضّم بين دفتيه أبحاثا متنّوعة تنّم 

عن عنوان املجلة الّدال على تعّدد االختصاصات، وقد انتسب الباحثون املؤلفون إلى 

ن جامعة ومخبر، في فروع العلوم االجتماعية واإلنسانية حوالي عشرين مؤسسة بحثية بي

بثالث لغات، كما تصّدى لتقييمها مراجعون من مؤسسات جامعية وبحثية من داخل 

 يكون األقران من املؤسسة نفسها الّتي ينتمي إليها 
ّ
ينا فيها أال

ّ
الجزائر وخارجها، وتوخ

 .املؤلف درءا لكّل شبهة

لجهود الّتي بذلها املراجعون في تقييم األبحاث املسندة وحرصا مّنا على الّتنويه با

موا املقاالت املنشورة في 
ّ
ين حك

ّ
إليهم في الوقت املحّدد تّم تقييد أسماء املراجعين الذ

 .العّدد دون سواهم، وخالفا ملا تعّودنا عليه في األعداد الّسابقة

تنشر في العدد التالي بعد كما تجدر اإلشارة إلى أّن كثيًرا من املقاالت ُينتظر أن 

  .قبولها، وأخرى مازالت قيد الّتقييم، ونأمل أن تردنا التقارير تباعا في أقرب وقت

إّن مجلة "حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية" تصبو إلى خدمة 

البحث العلمي تطويرا وترقية ونشرا، ويسعى القائمون عليها جاهدين إلى توفير معايير 

جودة تعانق العاملية، واحتالل مرتبة مرموقة بين املجالت العلمية تترجم الجهود 

املبذولة، وال يتأتى ذلك إال بتضافر الجهود: باحثين ومراجعين وهيئة تحرير، واالبتعاد قد 

 .املستطاع عن األنانية واملصالح الّضيقة

  وهللا من وراء القصد والهادي إلى سواء الّسبيل.

 يس التحريررئ        

 الدكتور جودي عبد الرحمان
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