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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 االفتتاح كلمة

 إجناز يف أسهم من لكل والعرفان الّشكر جبزيل نتقّدم أن يسعدنا

السادس والعشرين من حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية ( ) العدد

يف علوم متنّوعة يف جماالت خمتلفة:  ضّم بني دفتيه أحباثا واإلنسانية، الذي

س، وعلوم االتصال واملكتبات، والعلوم السياسية نفعلم القتصاد، والا

والقانونية وكذا التاريخ واللغة واألدب... كون هذه اجمللة متعّددة اجملاالت، وقد 

الواقع املعيش بنظرة اخلبري  نظر إىللبها تاطرق الباحثون مواضيع يف غ

قا وتطبي وتعديال وأخرى غاصت يف حماور الفنون؛ تعريفا وانتقاداس، املتمّر

صه وملسته كّل من زاوية ختّصللمناهج احلديثة على مدنوات خمتارة، 

 جيالأ صّليف التخصص املنشود، وي ةّنوعيال ضافةمبا يكفل اإل اخلالصة،

بعضهم  يةواإلنساني يةاالجتماع العلوم يادينم يفالدارسني و الباحثني

 .ببعض
 الباحثني لكّلاخلالص  والعرفان اجلزيل كرالّشب منتقّد اخلتام ويف

، مبا حوته العلمية املكتبة ءثراإ بها يفعلى أحباثهم اليت أسهموا  دارسنيوال

 ة.هادف حتديثية وتوصيات ىرؤنّيرة ُو ءآرا من

على ما  ستشاريةالاعضاء اهليئة العلمية والشكر والعرفان موصوالن ألو

يبذلونه يف سبيل تقويم األحباث، وحتسني أداء الباحثني مبا يسدونه من 

الذين سهروا  والفين اإلداري هيئة التحرير والطاقم مالحظات وتوجيهات. وكذا

 حّلته املتقنة. يف ج هذا العدد يف ميقاته املضروب،اخرعلى إ

 .ولّي كّل توفيقهو وواهلل من وراء القصد، 

 رئيس التحرير

الدكتور عبد الرمحن جودي



 للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحوليات جامعة قالمة 
 

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

 العلوم االجتماعية واإلنسانيةبنشـر األبحـاث والدراسـات األصيلة في  هتمت

 مدير الحولية
 / صالح العقون كتور دستاذ الاأل 

 الجزائر –قاملة  5491اي م 8رئيـس جامعة 

 مدير النشر
 الجزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة     -   / لسعـد غريب كتور دال

 التحريـرهيئة رئيـس 
 الجزائر –قاملة  5491ماي  8جامعة     -    عبد الرحمان جودي/ كتور دال

 هيئة التحريـر
 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة    أ.د. ناصر بوعزيز

 مصر - جامعة االسكندرية يمان عبد الواحد يوسفسل  د.
 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة    د. وسيلة حرقاس

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة    د. منية دحدوح
 تونس -جامعة منستير    د. طارق سدراوي أ.

 الجزائر -جامعة خميس مليانة    د. جميلة طيب

 الجزائر - قاملة 5491اي م 8جامعة    د. حميد حمالوي 

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

 الجزائر - املركز الجامعي تيسمسيلت   د. إبراهيم لجلط

 الجزائر – 2جامعة باتنة    د. إريم خضراوي 

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة    د. هدى حمدي

 جزائرال - 2جامعة البليدة   د. نصيرة محاجبية

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة    د. طوهارة فؤاد

 الجزائر - 2جامعة الجزائر   د. صبرينة فاطمي

 
 ةــــــاألمان

 الجزائر -قاملة 5491ماي  8جامعة   sabah.amari@yahoo.fr صباح عماري السيدة 

 لجزائرا -قاملة 5491ماي  8جامعة   ghozlani_a@yahoo.fr  عدالة غزالنياآلنسة 

 مديرية النشر
 الجزائر (24000) قاملة 5491ماي  8جامعة  905ص ب: 

 037.10.05.55  :الناسوخ         037.11.60.46 الهاتف:

 www.univ-guelma.dz    :االلكتروني  املوقع annale-ssh@univ-guelma.dzالبريد االلكتروني: 

mailto:annale-ssh@univ-guelma.dz
http://www.univ-guelma.dz/


 واالستشاريةة العلمية هيئال
 

 عنابة-جامعة باجي مختار            أ.د رشيد شعالل -
 قاملة 5491ماي  8جامعة      أ.د عبد الحق العقون  -
 جامعة منتوري قسنطينة         أ.د موس ى شروانة  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة             نعمون وهابأ.د  -
 جامعة باجي مختار عنابة    أ.د الشريف بوشحدان  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة   أ.د بوزيد ساس ي هادف  -
 العراق جامعة ذي قار     العبودي ضياء غني    أ.د  -
 3جامعة الجزائر                            أ.د أمينة رباحي -
 العراق ة البصرةجامع   أ.د رحيم حلو محمد البهادلي -
 عنابة-جامعة باجي مختار              أ.د بشير إبرير    -

 السودان م درمانأجامعة    محمد محجوب عبد املجيد
 جامعة بغداد العراق          عناد أ.د فريق وجدان  -
 جامعة باجي مختار عنابة            أ.د كمال عطاب  -
 ي قار العراقجامعة ذ   د.عجيل عبد الكريم كاظم  -
 مصر جامعة حلوان  د.رمضان عاشور حسين سالم -
 ماليزيا الجامعة اإلسالمية العاملية    أ.د. يوسف ناصر  -
 السعوديةاململكة  جامعة الجوف    د.حكيم براضية  -
 تونس جامعة جندوبة                 عماد محنان  د. -
 عنابة جامعة باجي مختار           أ.د قاض ي لطيفة  -
 األردن دار أسامة للنشر عمان      د. عزام أبو الحمام  -
 قسنطينة  جامعة األمير عبد القادر   أ.د أحمد عبدلي   -
 جامعة باجي مختار عنابة          أ.د هشام بوريش   -
 أم البواقي جامعة العربي بن املهيدي  أ.د عياش زوبير   -
 األغواط عمار ثليجي جامعة     أ.د عبد العليم بوفاتح  -
 جامعة أحمد دراية أدرار            لعلى بوكميشأ.د  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة              أ.د وردة معلم   -
 الطارف جامعة الشاذلي بن جديد      أ.د نوار عبيدي  -
 باتنة الحاج لخضر 5جامعة باتنة   د جمال سعادنة أ. -
 م البواقيأ جامعة العربي بن مهيدي     أ.د فتيحة بن زروال-
 بسكرة  جامعة محمد خيدر       أ.د نعيمة سعدية  -
 جامعة العربي التبس ي تبسة        أ.د شريف حبيلة  -

 جامعة الشلف                    الحاج مداح عرايبيأ.د 
 جامعة باجي مختار عنابة             د. سامية عليوي أ.

 املغرب جامعة القاض ي عياض مراكش    منتوران محمدأ.د 
 جامعة حلب سورية                  همام  القوص يأ.د. 
 السعودية جامعة حائل         محمد األمين ولد أند. 

 2 جامعة البليدة                          قاش ي خالدأ.د -
 جامعة سوق أهراس         منصف  بن خديجةأ.د  -
 تيزي وزو  جامعة مولود معمري     د رزيقة بوشلقية أ.-
 ورقلة جامعة قاصدي مرباح        غنية  شليغمأ.د  -
 عنابة جامعة باجي مختار         أ.د سعيدي وحيدة  -

 الطارف  جامعة الشاذلي بن جديد      أ.د جديد صالح 
- Prof. Patrick Voisin CPGE de Pau-France 

 

 2جامعة سطيف                     كمال بلخيري  دأ. -
 سوق أهراس-جامعة                د فوزية بوعشة أ. -
 باتنة الحاج لخضر  5جامعة باتنة     د. طارق ثابت  -
 جامعة باجي مختار عنابة             د. أحمد حابس  -
 عنابة جامعة باجي مختار             د. الهادي لرباع  -
 قاملة  5491اي م 8جامعة            د. منير خروف   -
 باتنة الحاج لخضر 5جامعة باتنة   د. عمار شوشان   -
 قاملة 5491ماي  8جامعة           د. معافة أمال     -
 أم البواقي جامعة العربي بن املهيدي    د. لطفي دنبري  -
 غيليزان –املركز الجامعي             د. محمد بن علي -
 تبسة عة العربي التبس يجام          د. ربيعة برباق   -
 عنابة جامعة باجي مختار            د. فصيح مقران  -
 تيسمسيلت املركز الجامعي       د. محمد بوعرعارة  -
 أفلو املركز الجامعي                 د. صالح حداب    -
  م البواقيأ جامعة العربي بن مهيدي  د. سامية ابريعم  -
 تبسة-جامعة العربي التبس ي        د. سميرة لغويل   -
 2جامعة باتنة                   د. محمد أمين بلقاسم  -
 سكيكدة  5411أوت  20جامعة       د. محمد قويسم  -
 املركز الجامعي ميلة                     د. طارق زيناي  -
 3جامعة قسنطينة             د. محمد فوزي كنازة  -
 خنشلة  جامعة عباس لغرور      د. ليليا بن منصور  -
 قاملة 5491ماي  8جامعة          حواوسة جمال د.  -
 محمد بوضياف املسيلة                د. دلوم محمد -
 5جامعة باتنة الحاج لخضر         يحياوي مريم د. -
 جامعة زيان عشور الجلفة           د. أحمد ثليجي   -
  3جامعة قسنطينة                    د. وداد سميش ي  -
 ميلةاملركز الجامعي                  د. بوسالم بوبكر   -
 محمد بوضياف املسيلة         د. عبد الغني حروز   -
 قاملة-5491ماي  8جامعة    د. حموش عبد الرزاق    -
 تبسة-جامعة العربي التبس ي          د. عمر جنينة   -
 الحق بن حمودة جيجلجامعة عبد    د. حديد يوسف -
 تيسمسيلت املركز الجامعي   د. محمد لخضر بوساحة  -
 جامعة أم البواقي              د. محمد األمين عسول   -
 محمد بوضياف املسيلةجامعة        د. حمزة غربي  -
 2جامعة سطيف                    بولعراس محمدد.  -
 ة خميس مليانةجامع                   طيلب أحمدد.  -
 املركز الجامعي تيبازة                  بوحية وسيلةد.  -
 تبسة-جامعة العربي التبس ي        بلخيري سليمةد.  -
 3جامعة الجزائر                         لوقاب كمالد.  -
 جامعة أم البواقي                         بوكثير جبارد.  -
 سعيدة جامعة طاهر موالي         د. زيدان جمال   -
 قسنطينة جامعة منتوري            د. عيس ى مومني  -
 جامعة باجي مختار عنابة    د. عبد الحميد شكيل  -
 

 



 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) إلى ،

 .روني للحولية عبر البوابة حصريابريد اإللكتال

  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 

  سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات أن يكون البحث مكتوبا بلغة

 .الرسم واألشكالُوالضبط 

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

 املبدئي للبحث أو الرفضالقبول   رارقيتم إبالغ الباحث ب. 
 

 :كيفية إعداد البحث للنشر  –

ُموّسط. 61يكتب عنوان البحث بخط  -

ُولقب املؤلف أو املؤلفين.اسم  -

 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 

ُ.(حثليها البإل 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  –

بالنسبة للعناوين  عريض 61بالنسبة للعنوان الرئيس،  (Gras)عريض  61حجمه   –

 .عادي بالنسبة لحجم املتن 61الفرعية، و

 .للجداول واألشكاوالملخص والهوامش لعادي  60حجم   –

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

 60عريض للعناوين الفرعية،  60بالنسبة للعنوان الرئيس، حجم   (Gras)عريض  61

 .الجداول واألشكالُوعادي للملخص والهوامش  66عادي ملتن البحث، 

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

6.5ُ: يمين0.5ُ: أسفل0.5ُ: أعلى

 6: تجليد6.5ُ: يسارُ



 فهرس العدد
 كلمة االفتتاح 

  التسويق السياحي عبر شبكات التواصل االجتماعي وانعكاساته على التنمية السياحية -1

 ص 01 - 10....................................................................................  و أمال باي سمير رحماني

 

  -نمــــاذج عاملــية- الريادة التسويقية ي تحقيقاستخبارات التسويق ف نظامدور  -2

 ص 54 - 21.......................................................... مريم بوخضرةالشريف  بوفاس و 

 

 حالة النظام املحاسبي املالي  إدارة األرباح في ظل التغير املحاسبي: -3

 (2014 - 2003)في الجزائر     

 ص 11 - 54...................................................................................... بــالل كيموش

 معطيات الوقع ومتطلبات التطوير املواقع االلكترونية وتثمين مخابر البحث: -5

 بالجامعات الجزائرية نموذجا دراسة وصفية تقييمية ملواقع مخابر البحث

 ص 100 - 83................................................................. وشسارة تيتيلة و كمال بط

 

: دراسة استكشافية باملكتبة الرقمية الرقمية بدائل تنظيم املعرفة باملكتبات -4

 التصاالت الجزائر "فيمكتبتي"

 ص 125 - 101.................................................. عبد الرحمان بن زايد و ناجية قموح

 

 مصداقية املدونات: بين املعايير التكنولوجية والضوابط األخالقية -6
 ص 155-127....................................................................................... حنان عــالل

 

 قرائية وسّر تعزيز الثقافة ال املبادرة العربية "نحن نحب القراءة" -4

 -نقدية دراسة تحليلية و-    

 ص 141-144........................................................... و وسام شيبي عبد الكريم قالتي

 



 دراسة وصفية تحليلية() في الجزائر اإلعالم والثقافة جدلية العالقة بين -1

 ص 111-111............................................................ اسعيداني سالميمراد ميلود و 

 

                                                 املناخ التنظيمي لدى أساتذة الجامعة الجزائرية -1

 -قاملة  -0491ماي  10دراسة ميدانية بجامعة -    
 ص 211-201.................................................... قداش و كوكب الزمان بليردوح ربيحة

 

م0411-0411سياسة جاك سوستال للقضاء على الثورة التحريرية  -10  

 ص 246-219......................................................... محمد  شبوب و محمد بن موس ى

 

في صياغة القرار السياس ي في الواليات  think tankدور مؤسسات البحوث  -11

 ملتحدة األمريكيةا

 ص 273-247...............................................جميلة طيب و محّمد زين العابدين دايد 

 

 إطار لتقويم السياسات اإلدارية العمومية في الجزائر املرصد الوطني للمرفق العام: -12

 ص 298-275...................................................................................... نصير سمارة

   املعدل للقانون  030-0101وفقا ألحكام األمر  مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض -13

  املدني الفرنس ي     

 ص 314-299................................................................................. محمد حميداني
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