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 حوليات جامعة ق المة للعلوم االجتماعية واإلنسانية
 قالمـة 1945مـاي  8بجامعـة مجلـة علميـة دولية محّكمة ومفهرسة، تصدر عن مديرية النشـر 

 تعنى بنشـر األبحـاث والدراسـات األصيلة في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 

 مدير الحولية
        األستاذ الدكتور/ صالح العقون 

 الجزائر –قالمة  1945ماي  8رئيـس جامعة  

 مدير النشر
 الدكتور/ لسعـد غريب

 الجزائر –قالمة  1945ماي  8جامعة  -مدير النشر الجامعي 

 رئي س هيئة التحري ر
 الدكتور/ عبد الرحمان جودي

 الجزائر –قالمة  1945ماي  8جامعة 

 هيئة التحري ر
 مصر -جامعة االسكندرية  سليمان عبد الواحد يوسف د.

 الجزائر -قالمة  1945ماي  8جامعة   د. وسيلة حرقاس   

 الجزائر -قالمة  1945ماي  8جامعة   د. منية دحدوح    

 تونس -جامعة منستير  أ.د. طارق سدراوي  

 الجزائر –جامعة خميس مليانة   د. جميلة طيب

 إيران -جامعة خليج فارس، بوشهر   أ.د. رسول بالوی

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

 الجزائر -المركز الجامعي تيسمسيلت   د. إبراهيم لجلط

 الجزائر - 2ة باتنة جامع  د. إريم خضراوي

 الجزائر –قالمة  1945ماي  8جامعة   د. هدى حمدي

 مصر -جامعة حلوان   أ.د. مطر حازم

 الجزائر - 2جامعة البليدة  د. نصيرة محاجبية

 الجزائر -قالمة  1945ماي  8جامعة      د. طوهارة فؤاد    

 الجزائر – 2جامعة الجزائر  د. صبرينة فاطمي

 فلسطين –جامعة الخليل   ي د. إبراهيم المصر

 الجزائر –جامعة خنشلة   ابتسام بولقواسد. 

 إيران –جامعة شيراز   رحماني إسحاقد. 

 المملكة العربية السعودية–جامعة الجوف  عطاء هللا فؤاد بن أحمد د. 

 الجزائر –قالمة  1945ماي  8جامعة   صويلح قاشي  د.

 الجزائر – قالمة 1945ماي  8جامعة   نبيل أهقيليد. 

 أمان      ة المجل  ة
  ghozlani_a@yahoo.fr:اآلنسة عدالة غزالني-  sabah.amari@yahoo.fr: السيدة صباح عماري-

 yazidmaghmouli@gmail.comيزيد مغمولي: األستاذ  -
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 -  الهيئة االستشارية  -
 

 عنابة )الجزائر( -جامعة باجي مختار   –  رشيد شعالل األستاذ الدكتور  -

 قاملة )الجزائر( 1945ماي  8جامعة  –  نعمون وهاب األستاذ الدكتور  -

 جامعة حلوان )مصر( - رمضان عاشور حسين سالماألستاذ الدكتور  -

 جي مختار  عنابة)الجزائر(جامعة با – وحيدة سعيدي  األستاذ الدكتور  -

 جامعة ذي قار  )العراق( – العبودي ضياء غني  األستاذ الدكتور  -

 قاملة )الجزائر( 1945ماي  8جامعة  – عبد الحق العقون  األستاذ الدكتور  -

 عنابة )الجزائر( -جامعة باجي مختار  – الشريف بوشحدان  األستاذ الدكتور  -

 جامعة البصرة )العراق( –رحيم حلو محمد البهادلي األستاذ الدكتور  -

 قاملة )الجزائر( 1945ماي  8جامعة  – الشريف غياط   األستاذ الدكتور  -

 قسنطينة )الجزائر( -جامعة األمير عبد القادر  – أحمد عبدلي   األستاذ الدكتور  -

 جامعة باجي مختار عنابة )الجزائر( – هشام بوريش  األستاذ الدكتور  -

 جامعة محمد خيدر بسكرة )الجزائر( - رابح  خوني األستاذ الدكتور  -

 )الجزائر( 3جامعة قسنطينة – محمد فوزي كنازة  األستاذ الدكتور  -

 جامعة بني سويف )مصر( – رحاب يوسف  األستاذ الدكتور  -

 )الجزائر( 2جامعة البليدة  – خالد قاش ي األستاذ الدكتور  -

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  )الجزائر( -الحاج مداح عرابي   األستاذ الدكتور  -

 جامعة سوق أهراس )الجزائر( –بن خديجة منصف  األستاذ الدكتور  -

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي )الجزائر( –  سامية ابريعم  الدكتورة -

 جامعة العربي التبس ي تبسة )الجزائر( –  عمر جنينة   الدكتور  -

 جامعة أم البواقي )الجزائر( –  جبار بوكثير  تور الدك -

 
 

 مديرية النشر
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 - الهيئة  العلمية -
 

 

 1945ماي  8جامعة  -أ.د بوزيد ساسي هادف -
 قالمة

 3جامعة الجزائر  -      أ.د أمينة رباحي -
جميل جامعة  أ.د محمد جبر السيد عبد هللا -

 فرع القاهرة )مصر( -المدينة العالمية
 جامعة أم درمان -محمد محجوب د. عبد المجيد-

 السودان
 جامعة بغداد العراق -أ.د فريق وجدان عناد  -
 جامعة باجي مختار عنابة -أ.د كمال عطاب  -
جامعة ذي قار  -د.عجيل عبد الكريم كاظم  -

 العراق
الجامعة اإلسالمية العالمية  -أ.د. يوسف ناصر  -

 ماليزيا

 جامعة الجوف السعودية -د.حكيم براضية  -
 جامعة باجي مختار  عنابة -أ.د قاضي لطيفة  -
دار أسامة للنشر عمان  -د. عزام أبو الحمام  -

 األردن

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

 جامعة أحمد دراية أدرار -أ.د لعلى بوكميش  -
 قالمة 1945ماي  8جامعة  -أ.د وردة معلم   -
جامعة الشاذلي بن جديد  -أ.د نوار عبيدي  -

 الطارف

الحاج لخضر  1جامعة باتنة -أ.د جمال سعادنة  -
 باتنة

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

 بسكرةجامعة محمد خيدر    -أ.د نعيمة سعدية  -
 جامعة العربي التبسي تبسة -أ.د شريف حبيلة  -

 جامعة باجي مختار عنابة - أ.د. سامية عليوي
جامعة القاضي عياض  - أ.د مصطفى منتوران

 المغرب -مراكش
 جامعة حلب سورية - أ.د. همام القوصي

 جامعة حائل السعودية - د. محمد األمين ولد أن
معمري  تيزي جامعة مولود  - أ.د رزيقة بوشلقية-

 وزو

 جامعة قاصدي مرباح  ورقلة –أ.د غنية شليغم -
 2جامعة سطيف –أ.د كمال بلخيري   -
 

 

  سوق أهراس-جامعة  –فوزية بوعشة  أ.د -
 الحاج لخضر باتنة 1جامعة باتنة -د. طارق ثابت  -

 جامعة باجي مختار عنابة -د. أحمد حابس  -
 جامعة باجي مختار  عنابة -د. الهادي لرباع  -
 قالمة  1945ماي  8جامعة  -د. منير خروف   -
الحاج لخضر  1جامعة باتنة -د. عمار شوشان   -

 باتنة
 قالمة 1945ماي  8جامعة  -د. معافة أمال   -
جامعة العربي بن المهيدي أم  -د. لطفي دنبري  -

 البواقي

 غيليزان –المركز الجامعي  - د. محمد بن علي -
 جامعة العربي التبسي تبسة -د. ربيعة برباق   -
 جامعة باجي مختار  عنابة -د. فصيح مقران  -
 المركز الجامعي تيسمسيلت -د. محمد بوعرعارة  -

 المركز الجامعي أفلو -د. صالح حداب    -
 جامعة العربي التبسي تبسة -د. سميرة لغويل   -
 2جامعة باتنة -د. محمد أمين بلقاسم  -
 سكيكدة  1955أوت  20جامعة  -د. محمد قويسم  -

 المركز الجامعي ميلة  -د. طارق زيناي  -
 جامعة عباس لغرور  خنشلة -د. ليليا بن منصور  -

 قالمة 1945ماي  8جامعة  -د. جمال حواوسة  -
 جامعة منتوري  قسنطينة -د. عيسى مومني  -
 محمد بوضياف المسيلة - د. محمد دلوم -
 1الحاج لخضر جامعة باتنة -اوي مريم د. يحي -
 جامعة زيان عشور الجلفة -د. أحمد ثليجي   -
  3جامعة قسنطينة  -د. وداد سميشي  -
 المركز الجامعي ميلة -د. بوسالم بوبكر   -
 محمد بوضياف المسيلة -د. عبد الغني حروز  -
 قالمة 1945ماي  8جامعة -د. عبد الرزاق حموش -

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

 جامعة أم البواقي -د. محمد األمين عسول  -
 المسيلة -محمد بوضياف -د. حمزة غربي  -
 2جامعة سطيف -د. محمد بولعراس  -
 جامعة خميس مليانة -د. أحمد طيلب  -
 تبسة  -جامعة العربي التبسي -د. سليمة  بلخيري  -

 3جامعة الجزائر -د. كمال  لوقاب  -
 سعيدة –جامعة طاهر موالي  -د. زيدان جمال  -
 

 

UNKNOWN
PDF Creator Trial



 دليل املؤلف

 تقديم املقاالت: -1

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 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 ؛ •

 بحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات.يحق لرئيس التحرير إعادة األوراق ال •

 عملية تقييم املقال: - 3

 : .الخطوة األولى3-1

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 

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.

 : . الخطوة الثانية3-2

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

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

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
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سيقدمه إلى مراجعين إثنين في شبكته. سيتولى املراجعين مسؤولية تحكيم الورقة البحثية 

 بشكل إلزامي.  ASJPوفًقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة على املنصة 

د املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتارية : يمكن للمحرر املساعمالحظة

 املجلة الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين.
 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -4
ُ
يوًما ، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد  30ت

 املجلة.إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة لشهرين في املتوسط 
 

فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء حالة تقييم املقاالت:  -5

 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 هذا تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم "

 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

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

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

 :إرسال املقال -8

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

مارة للملء تتضمن مختلف البيانات الخاصة ". تظهر استإرسال 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.

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
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لى أيقونة: بعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط ع

 " املوجودة أسفل استمارة املعلومات.إرسال مقال"
 

 إشعار باستالم مقال: -9

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

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

 إيميله لتأكيد اشتراكه في املقال.للمؤلف الثاني على 
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار برفض املقال:  -10

 إشعار املؤلف برفض املقال.
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة: -11

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

" سيظهر املقاالت املرسلة" ثم الضغط على أيقونة: "املقاالتالضغط على أيقونة: "وذلك ب

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

 األخيرة تمر على عدة مراحل:

 : قبول أو رفض التحكيم1املرحلة  -

 : مقال في انتظار املراجعة2املرحلة  -

 : اسناد املقال للمراجعين3املرحلة  -

 : قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل 4املرحلة  -
 

 سياسة االنتحال: -12

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

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

 املراجعة التي أجريناها.
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 فهرس العدد

 هيئات املجلة -

 دليل املؤلف -

 الفهرست  -

 كلمة العدد -

 - نظرة في الشكل والوظيفة - األسرة الجزائرية في القرن الواحد والعشرين إلى أين؟ -1

 23 - 09............................................ ص ...................................ميدشةح نبيل

 سوق العمل الجزائري في وضعية التعليم الثانوي ومخرجاته  -2

 40 - 24 ..................................... ص............................................... بريمة علي

في ضوء معايير دائرة " ديمنغ "  لألستاذ الجامعيآليات تطوير الكفايات التدريسية  -3

 (PDCAللجودة )

 62 - 41......................................... ص........................................ نبيل عتروس
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 كلمة العدد

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الم على رسوله الة والس  الحات، والص  الحمد هلل الذي تتم بنعمته الص  

عليه القرآن الكريم بلسان عربي مبين. أما بعد؛ في هلالج لج الذي أنزل هللا ملسو هيلع هللا ىلص محمد 

دعت إليه م، والذي 2020 مارسلشهر  من املجلد الثالث عشر هذه العدد الخاص 

الحاجة املاسة إلى تحديث ملفات املجلة وإخراج املقاالت في قالب جديد استجابة 

ملا يتطلبه العمل على املنصة الجزائرية للمجالت العلمية، قصد تطوير آداء هذه 

 املجلة لتلج باب التصنيفات املختلفة من بابه الواسع.

ها، فهو ال يقل  قيمة وهذا العدد على الرغم من املقاالت القليل ة التي ضم 

عن غيره من األعداد، فمجلتنا ال تحيد عن مبادئها مهما اختلفت الظروف املجلة، 

عة موضوعا ومنهجا، وتفترق مؤسسات  (07)فقد ضم  بين دفتيه سبعة  أبحاث منو 

 انتماء باحثيها بين املؤسسات الوطنية والدولية.

للباحثين الذين وثقوا بهذا العنوان، وللمراجعين الذين  لذلك نجزل الشكر 

يمها بغية تجويد بالبحث العلمي  لم يبخلوا بمالحظاتهم لتقويم هذه األبحاث وتقي 

قي به.  والر 

ونسأل املولى العلي  العظيم أن يجزي كل  من أسهم في تيسير عملنا خير 

ه ويرضاه.  الجزاء، وأن يوفقنا جميعا ملا يحب 

 

 لتحريرا هيئة
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