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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 االفتتاح كلمة

 
قماملة للعلوم جماسعـة  حوليماتسن  () والعشرون ماس اخليصدر العدد 

الوعد الذي قطعه فريق هيئة التحرير على لـى إاستجمابة االجتمماعية واإلنسمانية 

 مبواعيد الصدور سن دون تأخري.نفسه بمااللتزام 

البوابة اجلزائرية للمجالت أجنز عرب  -على سنوال سمابقه –وهذا العدد 

 على أن تكون األحبماث املنشورة ذات سـستوى علمـي رفيـع، نماحرصالعلمية، وقد 

ما ن. خماصة أّن جملتصــمانة العلميــة، واملوضــوعية، والثقمافــة الواســعةالّر هماــزمتّي

، لعمام  (ARCIF)حظيت مبعيمار اجلودة ملعماسل التأثري واالستشهماد العربي 

 مل أسمانـة التوصيلحت، طى ثمابتةسسريتهما خب -بإذن اهلل –واصل هذه اجمللة وست

دور كّل واستشراف  ، ببعث الرتاث يف ثوب قشيبالفكري واحلضماريو العلمي

 اجملتمعمات. اإلنـسمانية فـياالجتمماعية وجديد لآلداب واللغـمات والعلـوم 

 رفـدإىل ، يف سيدان العلوم االجتمماعية واإلنسمانيةالبماحثني  إّنما لندعوو

وجهـمات  عّبر عناليت ت النظرية والتطبيقية ث والدراسـماتماحببـماألاحلولية وسّدهما 

 هم، بغية سواصلة السريورة وحتسني األداء واحملتوى، واجتنمابما لكّل انقطماع.نظـر

، ليـه مجيعـمان تكون هذه اجمللة فـي املـستوى الـذي نطمـ  إألما نسعى وإّن

ولن يتأتى ذلك إال سن خالل  البحـث العلمـي، يثـراملرجوة وتضـمافة أن تقّدم اإل

 احملتوى الرصني.كـم واحملعلمـي الـنه  االلتزام بمامل

 هو يهدي سواء السبيل.وواهلل سن وراء القصد، 

  

 رئي  هيئة التحرير   

 الدكتور عبد الرمحن جودي



 للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحوليات جامعة قالمة 
 

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

 العلوم االجتماعية واإلنسانيةوتعنى بنشـر األبحـاث والدراسـات األصيلة في 

 مدير الحولية
 / صالح العقون كتور دستاذ الاأل 

 الجزائر – قالمة – 4915ماي  8رئيـس جامعة 

 مدير النشر
 / لسعـد غريب كتور دال

 التحريـرهيئة رئيـس 
 / عبد الرحمان جوديكتور دال

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

 مصر - جامعة االسكندرية - يوسف سليمان عبد الواحد د.

 الجزائر - املةق 5491ماي  8جامعة   - د. وسيلة حرقاس

 تونس -جامعة منستير   - د. طارق سدراوي 

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة  - د. منية دحدوح

 الجزائر -جامعة خميس مليانة  - د. جميلة طيب

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة  -د. حميد حمالوي  

 الجزائر - املركز الجامعي تيسمسيلت - د. إبراهيم لجلط

 الجزائر - 2جامعة باتنة  - خضراوي د. إريم 

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة  - د. هدى حمدي

 الجزائر - 2جامعة البليدة - د. نصيرة محاجبية

 الجزائر - قاملة 5491ماي  8جامعة  -د. طوهارة فؤاد  

 الجزائر - 2جامعة الجزائر - د. صبرينة فاطمي

 الجزائر - 5تنةجامعة با -د. أحمد عبد الحكيم بن بعطوش 

 غزالنـي عدالـةالتصميـم :مكناس ي أمـال -عماري صباح األمــانة :

 مديرية النشر
 ( الجزائر29000قاملة ) 105قاملة، ص.ب  – 5491ماي  8جامعة 

  الجزائـر  01000قالمـة   104العنـوان: ص.ب   

037.11.60.46          الفاكـس: 037.10.05.55 الهاتـف:         

    www.univ-guelma.dz الموقع اإللكتروني :

Email: annale-ssh@univ-guelma.dz           

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


 اللجنة العلمية للعدد

 قاملة- 5491ماي  8جامعة           أ.د بلقاسم بلعرج    -
 عنابة-جامعة باجي مختار              أ.د رشيد شعالل   -
 قاملة 5491ماي  8جامعة        أ.د عبد الحق العقون   -
 قسنطينة -جامعة منتوري            أ.د موس ى شروانة  -
 عنابة-جامعة باجي مختار                 أ.د بشير إبرير     -
 عنابة-جامعة باجي مختار      أ.د الشريف بوشحدان    -
 عنابة-امعة باجي مختار ج             كمال عطاب    أ.د -
 قاملة- 5491ماي  8جامعة      أ.د بوزيد ساس ي هادف  -
 العراق-جامعة ذي قار           العبودي ضياء غني  أ.د  -
 العراق- جامعة البصرة     أ.د رحيم حلو محمد البهادلي  -
 العراق -جامعة بغداد             عناد أ.د فريق وجدان  -
 العراق-جامعة ذي قار      يم كاظم  د.عجيل عبد الكر  -

Pr. Patrick Voisin CPGE de Pau-France  
 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                    ان  عماد محند. -
 األردن-مة للنشر، عماندار أسا         د. عزام أبو الحمام -
 الطارف- جامعة الشاذلي بن جديد    أ.د نوال بودشيش  -
 قسنطينة - جامعة األمير عبد القادر    أ.د أحمد عبدلي    -
 عنابة -جامعة باجي مختار           أ.د هشام بوريش    -
 أم البواقي -جامعة العربي بن املهيدي     أ.د عياش زوبير   -
 األغواط - جامعة عمار ثليجي     أ.د عبد العليم بوفاتح   -
 أدرار -جامعة أحمد دراية              لعلى بوكميشأ.د  -
 قاملة - 5491ماي  8جامعة                أ.د وردة معلم  -
 املسيلة -محمد بوضياف           ضيف عبد امللك أ.د  -
 الطارف- جامعة الشاذلي بن جديد        أ.د نوار عبيدي   -
 باتنة - الحاج لخضر 5جامعة باتنة     د جمال سعادنة أ. -
 م البواقيأ - ديجامعة العربي بن مهي أ.د فتيحة بن زروال -
 بسكرة -جامعة محمد خيدر           أ.د نعيمة سعدية  -
 تبسة -جامعة العربي التبس ي         شريف حبيلة  أ.د  -

 جامعة الشلف                       الحاج مداح عرايبيأ.د 
 نابةع -جامعة باجي مختار                د. سامية عليوي  -
 3جامعة قسنطينة                      د. عادل جربوعة   -
 عنابة -جامعة باجي مختار               أحمد حابس   .د -
 قاملة -5491ماي  8جامعة        بهتان    عبد القادر د. -
 عنابة -جامعة باجي مختار            د. فصيح مقران     -
 باتنة - الحاج لخضر 5جامعة باتنة    د. طارق ثابت    -
 قسنطينة -جامعة منتوري             د. عيس ى مومني    -
 عنابة -جامعة باجي مختار        شكيل  د. عبد الحميد -
 الجلفة -جامعة زيان عشور             د. أحمد ثليجي    -
 عنابة -جامعة باجي مختار             السبتي سلطاني .د -
 قسنطينة -املدرسة العليا          أحمد الشريف شطراح د. -
  بواقيم الأ - جامعة العربي بن مهيدي      د. سامية ابريعم -

 قاملة - 5491ماي  8جامعة          براهمي  إبراهيمد.  -
 باتنة -الحاج لخضر 5جامعة باتنة    د. عواطف زرارة   -
 عنابة -جامعة باجي مختار           د. الهادي لرباع     -
 قاملة - 5491ماي  8جامعة            د. منير خروف    -
 اتنةب -الحاج لخضر 5جامعة باتنة    د. عمار شوشان   -
 قاملة - 5491ماي  8جامعة               معافة أمالد.  -
 أم البواقي - جامعة العربي بن املهيدي     د. لطفي دنبري  -
 ميلة -املركز الجامعي                د. شراف العقون    -
 غيليزان -املركز الجامعي                 د. محمد بن علي -
 قاملة -5491ماي  8جامعة   دوجة عمراني د. أميرة خ -
 بسةت -جامعة العربي التبس ي          د. ربيعة برباق    -
 تيسمسيلت -املركز الجامعي       د. محمد بوعرعارة   -
 تيزي وزو -جامعة مولود معمري      د. رزيقة بوشلقية   -
 أدرار -جامعة أحمد دراية               د. فؤاد مامي    -
 أفلو -املركز الجامعي                  د. صالح حداب    -
 تبسة -جامعة العربي التبس ي        د. سميرة لغويل    -
 2جامعة باتنة                   د. محمد أمين بلقاسم   -
 املسيلة  -محمد بوضياف       الحميد عمران د. عبد  -

 دة سكيك -5411أوت  20جامعة      د. محمد قويسم  
 ميلة -املركز الجامعي                      د. طارق زيناي  -
 بسكرة -جامعة محمد خيدر     د. نور الدين زمام     -
 3جامعة قسنطينة            د. محمد فوزي كنازة     -
 2جامعة سطيف                        بلخيري كمال  د. -
 خنشلة - رورجامعة عباس لغ   د. ليليا بن منصور    -
 قاملة -5491ماي  8جامعة           حواوسة جمال د.  -
 املسيلة -محمد بوضياف                  دلوممحمد د.  -
 الحاج لخضر 5جامعة باتنة            يحياوي مريم  د. -
 الجلفة -جامعة زيان عشور           د. أحمد ثليجي    -
 سوق أهراس -امعة ج               د. فوزية بوعشة    -
 قاملة -5491ماي  8جامعة            د. عمار شابونية   -
  3جامعة قسنطينة                      د. وداد سميش ي  -
 ميلة -املركز الجامعي                 د. بوسالم بوبكر    -
 املسيلة -محمد بوضياف         د. عبد الغني حروز    -
 قاملة -5491ماي  8جامعة     حموش عبد الرزاق د.  -
 تبسة -جامعة العربي التبس ي           د. عمر جنينة    -
 تبسة -جامعة العربي التبس ي      د. صونية بن طيبة  -
 قاملة -5491ماي  8جامعة            اغمين   نذيرة د.  -
 أم البواقيجامعة                  بليردوح كوب الزمن د.  -
 اقيم البو أ -جامعة العربي بن مهيدي  وش بخوليد د.  -
 جامعة عبد الحق بن حمودة جيجل حديد يوسف د. -
 تيسمسيلت -املركز الجامعيد. محمد لخضر بوساحة  -
 جامعة أم البواقي              د. محمد األمين عسول   -
 املسيلة -محمد بوضياف              د. حمزة غربي     -
 2جامعة سطيف                      بولعراسمحمد د.  -

 



 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 

 11/742 الرئاس ي املرسوم ضوء على املحفزة الوكالة عقد أحكام -1

 ص 71 - 11....................................................................................... إلهام فاضل

  الجزائري  التشريع في الزواج عقد في الشهادة إشكاليات -7

 ص 44 - 71......................................................................................... سنةرابح بو 

 األساس ي روما نظام ظل في املتهمين تسليم -4

ـــي  ................................................................................. غـــثة برا  ص 21 - 41العربـــ

 17 رقم الدولي املحاسبي املعيار ضوء في الضريبي التخطيط -4

 ص 44 - 22عمارة .............................................................. ومنصور بن جالبة علي

 النفط بعد ما الجزائري  االقتصاد رهان املستدامة السياحية التنمية -1

 ص 111 - 41زاوي  .......................................... دأوال  الرحمن لعفيفي وعبد الدراجي

 عالمة تجاه الجزائري  املستهلك سلوك على للتأثير استراتيجي كخيار اإلعالن -6

 الغازية للمشروبات" بوعالم حمود"

 ص 144-114............................................................... و الهادي لرباع مسلتي عامر

 للمؤسسات املالي األداء تحسين في واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام دور  -2

 ميدانية دراسة: واملتوسطة الصغيرة

 ص 162-141....................................................................................  ليلى بوحديد

 منهجه على وأثرها «غرناطة أخبار في اإلحاطة» :كتاب في الخطيب ابن مصادر -1

 ص 147-164..........بـوفالقــة ................................................. اإلسالم سيف محمد

 الوداع حجة خطبة في القيم حجاجية -4

 ص 714-144.................................................................................... الزماني كمال



 نماذج) سينا ابن عند املصطلحية التعريفات بناء في املنطقية اآلليات دور  -11

 (الطب في القانون  كتاب من تطبيقية

 ص 744-711جابري  ................................................................. برباق وسارة ربيعة

 -الفارض ابن شعر في قراءة -الصوفية  عند اعياالسترج الزمن مفارقات -11

 ص 761-741......................................................................................زيناي  طارق 

ات -17 شكيل جماليَّ
َّ
ي  الت ِّ

ندي البقاء أبي شعر  في الفن    الر 

 ص 711-762.......................................................هناء نايلي ..................................

 ودمنة كليلة حكايات في السرد صيغ -14

 ص 417-712أمال خوالدية  ..................................................................................

 (الصوتيات منظور  من) الخفاجي سنان ابن عند السجع -14

 ص 471-414قيراط  ................................................................................ بن زينب

 الشخصية على الصماء الغدد جهاز اضطرابات عن الناجمة النفسية اآلثار -11

 ص 442-471........مهري ...................................................... بلخيري و نادية سليمة

 (نظرية نفسية مقاربة)  االجتماعي التواصل مواقع على اإلدمان -16

 ص 461-444.......................................................  كريمة فنطازي  و سارة مرحباوي 

 بالجزائر الحضرية التنمية برامج في البيئية االعتبارات -12

 ص 417-461وودن .......................................................العزيز ب وعبد آمال مخالفة

جاهات -11
 
ة طالبات ات ي 

 
ة عجلون  كل ص نحو الجامعي  ة الخدمة تخص  : االجتماعي 

ة دراسة ة اجتماعي   ميداني 

د الخطايبة و ضامن يوسف  ص 411-414............................ملحم   أبو حسني محم 
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