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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 
 السادة الباحثني السادة القّراء.

 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمن  يطالعنا العدد 

بهذه الباقة من األحباث التطبيقية اجلاّدة، وقد لفت انتباهنا حرصها الّدائم على 

ا خبطها املنهجي واملوضوعاتي، احملافظة على صدورها الّدوري باستمرار، والتزامه

ومن ثّم اجتاه الدراسات حنو التطبيق. مع كثافة املاّدة العلمية وتنوعها.

كّل ذلك يدفعنا إىل احلرص على مّد يد العون لطاقم اجمللة بهدف ترسيخ 

هذا التقليد، وتشجيعه على مواصلة العمل يف هذا اإلطار الذي نلمس فيه نوعًا 

الذي يسعى باستمرار إىل تقديم اإلضافة، واليت نرجو من من االجتهاد املهين 

 جهتنا أن حيالفها التوفيق.

هذا النوع من الّدراسات  -باإلضافة إىل ما سبق  –وقد لفت انتباهنا 

؛ وهو ما يعين أن الباحث أخذ البعد التطبيقياملتنوعة، واليت آثر الباحثون فيها 

يضطلع بأدائها على الوجه األكمل،  على عاتقه قضايا جمتمعه رسالًة، عليه ان

بتأمينه بصفته املَؤهََّل ألداء هذه املهّمة واملدِرك خلطورتها والعارف بفرص جناحها 

 للحلول املناسبة.

للعدد الثامن عشر من حوليات جامعة قاملة للعلوم إّن املتصّفح 

هي قضية اإلنسان؛  يعجب بإيثارها لألحباث التطبيقية اليت االجتماعية واإلنسانية

الهتمامها بواقعه، وتتّبعها ملصاحله واهتماماته، من حيث كانت مصلحة اإلنسان 

 هي اهلدف أوال وأخريا.
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حوليات جامعة قاملة للعلوم من  وحنن نصّدر هلذا العدد  -إّننا  

سنظّل نؤّكد على أهمية البحث العلمي، وحنرص على  -االجتماعية واإلنسانية 

نرمَي بالبحث من خالل هذا املنرب، ويهّمنا كثرًيا أْن  النشر للباحثنيتوفري فرص 

، ألّنه املعيّن به وبنتائجه أّواًل وأخريًا، لذلك ندعو، العلمي يف أحضان اجملتمع

باستمرار، إىل مواكبة التطورات احلاصلة يف احمليط الطبيعي واالجتماعي لإلنسان، 

لول الناجعة ذات الفاعلية اجتماعّيا وأن يتجه البحث العلمي إىل تقديم احل

 واقتصادّيا.

حوليات جامعة قاملة من  وبناًء عليه نعلن عن صدور هذا العدد  

 ؛ ونأمل أن حيّقق األمل املنشود.للعلوم االجتماعية واإلنسانية

  وّفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
 السادة الباحثني السادة القراء.

( من حوليات جامعة قاملة العدد الثامن عشر )نضع بني أيديكم 

، بالشكل الذي ألفتموه يف توزيع مواّده توزيعا للعلوم االجتماعية واإلنسانية

. لتـقارب املنهجييتيح للعدد أن يتشّكل على حنو من االنسجام واموضوعاتيا، 

وحيث إّن مواّد العدد تتنّوع حبسب ختصصاتها فقد سعينا يف ترتيبها ترتيبا 

منهجّيا يراعي يف كّل عدد أسبقية ختّصص بعينه يف الرتتيب حتى تتجّلى 

 ميادين البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية متآزرة متساوقة على وتر واحد.

ل الباحثني للنشر يف حوليات جامعة قاملة ولقد أسعدنا يف هذا العدد إقبا

 يدفعنا إىل احلرصللعلوم االجتماعية واإلنسانية بشيء من االهتمام، األمر الذي 

على أن نكون عند حسن ظنهم، ونستجيب باستمرار الهتماماتهم  -باستمرار  –

؛ لكونها اهتمامات حمّينة ومؤّسسة، تتموقع يف صلب الراهن، وتكتسب العلمية

ة وجودها من الباحثني أنفسهم بصفتهم أهل ختّصص، واأَلْوىل بالتجاوب شرعي

 مع طبيعة البحث العلمي.

يف هذا اإلطار نقّدم للقارئ الكريم هذا الرصيد من األحباث املوّزعة حبسب 

التخّصص، والعاكسة حلظ هذا العدد من املواضيع واألمساء اجلامعية؛ اليت نأمل 

 اء الكرام شيئًا من قلق املعرفة.أن نثري يف القّرمن ورائها 



 

 

يف اجملال االجتماعي يف البحث وعليه فقد جادت قرحية باحثي هذ العدد 

، ينبغي االهتمام به يف أبعاده اجلواري املصاحب لإلنسان باعتباره مكّونًا اجتماعّيًا

اجملال االقتصادي حنو اإلنسانية واالجتماعية والنفسية. يف الوقت الذي اجته فيه 

التنمية من حيث هي مطلب اقتصادي اجتماعي، تتحّقق يف إطار منظومة من 

؛ باعتبارها أهّم آليات النشاط االقتصادي يف الوقت األنشطة التنظيمية املؤسساتية

تشريح ظاهرة التمويل وحركة الّصرف يف إطار الّراهن، ومن ثّم كان ال بّد من 

تضمن ممارسة األنشطة  مة بضوابط علمية وقانونيةدينامية اجتماعية حمكو

 االجتماعية ضمن األطر املنهجية واملشروعة.

من االنضباط وحيث إّن ممارسة األنشطة اإلنسانية جارية على حنو 

فلقد كان ال بّد من التفكري اجلاّد  والتنظيم القاضيني بتحقيق العدالة االجتماعية،

مّما حيّقق نوعا  للحّريات واحلقوق والواجبات؛ املرافق للنشاط اإلنساني والضامن

 من االنسجام والتوافق يف البنية االجتماعية.

منرب جاّد وحيوّي للّنشر، يضمن لئن كّنا بعد هذا نسعى إىل توفري 

ما يشبع ، فلقد كان يهّمنا كثريا أن جيد القارئ الكريم للباحثني حقوقهم الفكرية

 فضوله املعريف.

   توفيق وسداد املسعى.نرجو من اهلل ال

 

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 



 للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحوليات جامعة قالمة 
 

85491

 
 

 

 

 

 

        

       

      

 

      

        

        

  

     

         

        

         

          

     

     

     

      

       

  

       

       

    

   

  

 

 

. 

. 

 

 

 : المراسـالت

 قالمـة  - 5491ماي  8جامعـة  مديرية النشـر ترسل جميع المراسالت إلى: 

  الجزائـر  09000قالمـة   905العنـوان: ص.ب   

037.11.60.46          الفاكـس: 037.10.05.55   الهاتـف:      

Email: annalesguelmassh @ yahoo.fr          www.univ-guelma.dz الموقع اإللكتروني: 

http://www.univ-guelma.dz/


 قواعـد و شـروط النشـر في المجلة

1 

2  

3  

4 22 

5  

6 

02 

7  

0  

9  

 مجلة حوليات جامعة قالمة

 الجزائر - 01000قالمة  4411ماي  8جامعة  104ص.ب 

 Email:  annalesguelmassh@yahoo.fr  

Tel : 037- 11- 60- 46     Fax : 037-10-05- 55 

 14Simplified Arabic 

   12Times New Roman 

 16x24 

  

        5.25.25.25.25

 

12  

11 

 

 

 قالمة الجزائر 104 قالمة، ص.ب 4411 ماي 8 مديرية النشـر لجامعة

 030.40.01.11الفاكس:         030.44.00.10 :الهاتف



 الفهـرس

  ر العددــتصدي

   العدد افتتاحيـة

 جريمة الرشوة في القانون الجزائري .1

  33-1 مسعود  ةبوصنوبرد. 

  الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي .2

 35-33   حسام بوحجرأ.       

 األساسي ضمانات عدم اإلفالت من العقاب في إطار نظام روما  .3

 68-33 الطالب. جدادوة عادل       

  نالعقوبات االقتصادية وأثرها على حقوق اإلنسا .5

  113-68 د. لخضاري عبد الحق        

 -ائرحالة الجز- السياسة المالية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر دور .3

  153-118 نبيل  براهمية الطالب.       

 دور الجباية في الحد من التلوث البيئي  .8

 181-158   أحمد فنيدس د.      

           سياسات أسعار الصرف في األسواق الناشئة و االقتصاديات االنتقالية في  .8

 -الدروس المستفادة لالقتصاد الجزائري  - ضوء االضطرابات المالية العالمية

  212-183 سماعلي فوزري د. 

 النظام النقدي والمالي الدولي .6

 232-213  عمر عبدة سامية  د.

 كأداة للتحقيق  المدخل اإلنتاجي للتكامل االقتصادي االقليمي .9

 دول المغرب العربيـالتنمية االقتصادية ل       

 281-233  لرباع الهادي د.  

 



 احتياطيات الصــرف االجنبي استخدامالخيارات االئتمانيـة في إ .11

 –دراسـة حـالة الجزائــر   –      

 299-283   بوراس احمـدو أ.د.   الدين عبابسة نور أ.

     أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي إلداريي كلية العلوم االقتصادية والتجارية  .11

 قالمة – 1953ماي  6وعلوم التسيير بجامعة        

 331-311 الطالب. مشعلي بالل  و أ.د. حمداوي وسيلة         

 مقاربة سوسيولوجية لقطاع السياحة في الجزائر من منظور األمن االجتماعي .12

 383-333 د. حمـالوي حميـد        

 تطورات المحيط وآثاره على تسيير المعارف في المؤسسة .13

  365-388 د. بخاخشة موسى         

 ثر اإلرشاد الجماعي في التخفي  من العدوانية لد  التلمي  المراهق  دراسة ميدانية أل .15

 رفينتي قالمة و الطامن وجهة نظر مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بمد 

 513-363 لوكيا محمد الهاشمي . د.أو  بن الشيخ رزقية        

          دراسة سيميولوجية لفيلمي: اإلرهاب في الدراما األمريكية .13

Body Of Lies  "و " Syriana

 526-518 أ. ســردوك علــي        

 المعهد الوطني للتكوينات البيئية انموذجا -واقع االتصال البيئي في الجزائر .18

 582-529 ةـدليلة غروب .دالطالبة. مسعودان نسمة  و  

 الجزائري ي في سوق العمل اإلقليميوضعية المهنية لمخرجات التعليم الثانوال .18

  586-583  بريمة علي .أ 

 حركة اإلخوان المسلمين وإشكالية التحول الديمقراطي في مصر .16

 313-589 مرزوقي عمر  و  أ. فايزة صحراوي  أ.

                    االنفعاليأثر المشاركة في األنشطة الطالبية على مستو  ال كاء  .19

 لد  الطالب الجامعي 

 336-318  محمد عجرود الطالب.      



 عند المراهق االجتماعيالموجه نحو ال ات وعالقته بالتوافق النفسي  العن  .21

  388-339  مــال بوسطحة آ .طالبةال 

 )االكتئاب، القلق و االحتراق النفسي( النفسية و السلوكية االنعكاسات .21

 (6*3) لنظام العمل بالمناوبة

391-388 أ. هناء بوحارة  و   بشيـر لعريـط د.      

 -مقاربة سوسيولوجية  -ظاهرة العن  في الوسط المدرسي  .22

 819-393 ن  ـرش نور الديـد. بوش      

 



Sommaire 

 

  

 L’utilisation de l’analyse SWOT en vue de l’élaboration d’un plan de 

développement stratégique cas de l’université de Guelma 

     BRAHMI Fatiha  et  KHELIL Abderrezak  ………………………….……………….…… 1-22 

 

 

  



Annales des Sciences Sociales  

et Humaines de l’Université de Guelma
Revue scientifique publiée par  l’Université  8 Mai 1945 Guelma 

 

 

 

Pr. Naser Eddine Jaber                   Univ. Beskra/Algérie 

Pr. kheir Eddine Techoire          Univ. Telemcen/Algérie 

Pr. Maie El Abdellah                    Univ. Libanaise/Liban 

Pr. Mohamed Kirat                              Univ. Qatar/Qatar 

Pr. Mohamed Chettah                    Univ. Charika/Emirat 

Pr. A.Settar Radjeb                        I.N.du travail/Tunisie 

Pr. Ahmed Ouissal                     Univ. Mermoura/Turkie 

Dr. Tayeb Nouar             Expert en Criminologie/Emirat 

Dr. hacen Tayar                            Univ. Sekikda/Algérie 

Dr. Monsef Ben khadidja          Univ. soukahras/Algérie 

Dr. Mahdia Hamel                            Univ. Taref/Algérie 

Dr. Omor Jenina                           Univ. Tebessa/Algérie 

Dr. Khaled Elbahri                       Univ. Elmanar/Tunisie 

Dr. Rachida Esmine                       Univ.Zitouna/Tunisie 

Dr. Mourad Mihoubi                    Univ. Guelma/Algérie 

Dr. Nadira Aghmine                      Univ.Guelma/Algérie 

Dr. A.Malek Boudiaf                     Univ.Guelma/Algérie 

Dr. B.Ibrahim Elghali                    Univ.Guelma/Algérie 

Dr. Chafia Chaoui                          Univ.Annaba/Algérie 

Dr. Cherif Boufas                      Univ.Soukahras/Algérie 

Dr. M.Ali Hassoune                      Univ. Guelma/Algérie 

Dr. Djemaa Houame                      Univ.Annaba/Algérie 

Dr. El Hadi Lerbaa                        Univ.Guelma/Algérie 

Dr. A.Rezzek Hamouche               Univ.Guelma/Algérie 

Dr. Ramdane Bouraghda               Univ.Guelma/Algérie 

Dr. Mahmoud Guerzize   Univ.Bordj bouareridj/Algérie 

Dr. Ilies Chorfa                                  Univ.Taref/Algérie 

Dr. Messaoud Bousnoubra            Univ.Guelma/Algérie 

Dr. Tarek Achour                           Univ. Saaida/Algérie 

Dr. Salim Medjelekhe                   Univ. Guelma/Algérie 

Dr. Lilya Ben suileh                     Univ.Guelma/ Algérie 

Directeur de la revue : 

Pr. Mohamed Nemamcha 

Directeur de la publication : 

Pr. Rachid Chaalel   

Rédacteur en chef :

Pr. Rachid Chaalel   

Comité de rédaction : 

 Dr. Souhila Boukhmis 

 Dr. Abdelaziz  Djehmi  

 Dr. Nacer Bouaziz  

 Dr. Wassila Harkas  

Révision linguistique : 

 Abderrahmen Djoudi 

Comité scientifique: 

Pr. Ali Harb                                      Univ. Libanaise/Liban 

Pr. A.A.halim Atia                            Univ. Caire/Egypte  

Pr. A.Nacer Moussi           Univ. Roi Faisal/ A. Saoudite 

Pr. Z. Eddine Masmoudi     Univ. Oum lebouagui/Algérie 

Pr. Lounisse Oukaci                  Univ.Constantine/ Algérie 

Pr. Cherif Rihane                            Univ. Annaba/ Algérie 

Pr. Nouara Gaid Tlilene                   Univ. Bedjaya/Algérie 

Pr. Ismail Samaai                         Univ. A.M.kader/Algérie 

Pr. Kheireddine Maatalah             Univ.de Guelma/Algérie 

Pr. Slimane Rahal                             Univ. Annaba/Algérie 

Pr. Houcine Zaoui                            Univ. Annaba/Algérie 

Pr. Ibrahim Belaadi                          Univ. Guelma/Algérie 

Pr. Boubaker Boukhrissa                  Univ. Annaba/Algérie 

Pr. Kedadra Chayebe                       Univ. Guelma/Algérie 

Pr. Abdenacer  Djendeli                 Univ. Batna/Algérie

 

 

Correspondance :  
 

      Toute Correspondance doit parvenir à :  

La direction de la Publication Universitaire de Guelma 

BP 401 Guelma 24000 Algérie 

Tél : 037.11.60.46      Fax : 037.10.05.55 

Email: annalesguelmassh @yahoo.fr             Site Universitaire: www.univ-guelma.dz 

http://www.univ-guelma.dz/


 



 


	Couverture 1.pdf
	page int 1.pdf
	?????.pdf
	??????????.pdf
	?????? ??????? ???????.pdf
	????? ????? ????? ????????.pdf
	??????? 1.pdf
	sommaire de francais.pdf
	comité scientifique.pdf
	page int 2.pdf
	Couverture 2.pdf

