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 الجزائر –جامعة خميس مليانة   د. جميلة طيب

 إيران -جامعة خليج فارس، بوشهر   أ.د. رسول بالوی
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 الجزائر –قالمة  5491ماي  8جامعة   د. هدى حمدي
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 5491ماي  8جامعة  -ساسي هادف أ.د بوزيد -
 قالمة
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جامعة  -  أ.د محمد جبر السيد عبد هللا جميل -
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 السودان
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 ماليزيا

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

 األردن
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 الطارف
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 باتنة

جامعة العربي بن مهيدي أم  - أ.د فتيحة بن زروال-
 البواقي
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 جامعة حلب سورية -  . همام القوصيأ.د

 جامعة حائل السعودية -  د. محمد األمين ولد أن
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 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  -
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 محمد بوضياف المسيلة - د. محمد دلوم -
 5الحاج لخضر جامعة باتنة -د. يحياوي مريم  -
 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 5491ماي  8جامعة -د. عبد الرزاق حموش -
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 جامعة أم البواقي -د. محمد األمين عسول  -
 المسيلة -محمد بوضياف -د. حمزة غربي  -

 2سطيف جامعة -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  -

 



 دليل املؤلف

 تقديم املقاالت: -1

جامعة قاملة للعلوم مجلـة حوليات 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 ؛ 

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

 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 

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

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

 : . الخطوة الثانية3-2

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

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

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

 املجلة الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين.
 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -4
ُ
يوًما ، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد  33ت

 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 تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم "

 هذا 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

مضغوط، وهو توجيه لصاحب " يتم تحميل ملف دليل املؤلف" بالضغط على أيقونة

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

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

 :إرسال املقال -8

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

". 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.

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

 " املوجودة أسفل استمارة املعلومات.إرسال مقال"
 

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


 إشعار باستالم مقال: -9

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

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

 للمؤلف الثاني على إيميله لتأكيد اشتراكه في املقال.
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار برفض املقال:  -11

 إشعار املؤلف برفض املقال.
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة: -11

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

" 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:

 قبول أو رفض التحكيم :5املرحلة  

 : مقال في انتظار املراجعة2املرحلة  

 : اسناد املقال للمراجعين3املرحلة  

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

 سياسة االنتحال: -12

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

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

 املراجعة التي أجريناها.

  



 فهرس العدد
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 العدد كلمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية »نقّدم لكم هذا العدد من مجلة 

هل بمقال دة املشارب: استُ ومتعّد املوضوعات أبحاثا متنّوعة  بين دفتيهالذي ضّم  «واإلنسانية

  األفالم في الجزائري  الّرجل صورة»  هعنوان شراد بن أمين محمدللدكتور 
ّ
 الفرنسية سجيليةالت

 الّرجل صورة على طرأت التي الّتحوالت فيه الباحث أهّم  ، رصد«رورةالضّ  إلى الوهم من -

  في الجزائري 
ّ
 عملية واستقرأ ،سجيلية الفرنسية املنتجة خالل املئة سنة األخيرةاألفالم الت

  صراع في األفالم هذه توظيف عملية نحو الّتنميطي املحتوى  من االنتقال
ّ
 املستعِمر بين اكرةالذ

  توظيف »واملقال الثاني جاء بعنوان  .واملستعَمر
ّ

 أشعار في ودالالتها األسطورية خصياتالش

  اعرض دریس عذراءوالطالبة  خضري  عليللدكتور « إبراهيم نجاح
ّ

 األسطورية خصياتفيه الش

تي
ّ
  دواوينها في إبراهيم نجاح استدعتها ال

ّ
رت والتي عريةالش نفسها،  خلجات عن خاللها من عبَّ

ص الغائب لنّ ا ارستحضباها ورؤاها في الحياة، يسآم تائدة في البالد ورسمنتقد األوضاع الّس اف

 مناصرية أحالم. واملقال الثالث للباحثة تقنيات األدب املعاصرسيرا على وقع ص الحاضر في النّ 

  األدبية جربةالتّ » وسمته بـ
ّ
حيث « الخطاب وتأسيس الوجود تأكيد بين الجزائر في سائيةالن

 الباحثة عن  ءلتسات
ّ
 للمرأة الجزائرية تاج األدبي نّ الل خلفيات تشك

ّ
والقصة  عر في مجاالت الش

 غايةظروف نشأتها وتطورها إلى و  ،أسباب تأخرها عن ميدان اإلبداع واستعرضت والرواية،

 
ّ
ميز، واكتسابها للخصائص التي التّ  تها علىهنار وم، تهاوتأكيد كينون هانها من إثبات وجودتمك

 خول في جدلية االختالف واملغايرة.تطبعها وتمض ي بها في سبيل الّد 

» عليمية ببحث إلى ميدان التّ  كرميش حنانأما في املقال الرابع، فتنقلنا الباحثة 

ى« الجامعة في األصوات علم تعليمية في الديداكتيكي قلالنّ  معيقات  أهم حاولت فيه أن تتقص ّ

الجامعة.  عليمي فيملعارف إلى امليدان التّ ا قلن عملية تعترض قد التي املشكالت واملعوقات

 طيلب أحمدللدكتور « -واالبعاد املحددات- الّسياحي األمن ثقافة» الخامس بعنوان واملقال 

الذي حاول أن يقف فيه عند مرتكزات األمن الّسياحي في بعده السلوكي وأثره في بناء ثقافة 

سياحية للفرد املواطن، بغية الوصول إلى أن االهتمام بالّسياحة في بعدها الثقافي الحضاري 

أكثر منه أطر  االسياحية للفرد املواطن، ويصبح األمن الّسياحي قيمة وسلوكيخلق الذات 

 في الديمقراطي الوهن»موضوع   فوكة سفيانقانونية ومادية. ليتناول بعد ذلك الدكتور 

إلى النشأة العسيرة لظاهرة  هيعود بعض ذيوال«   الّتغيير وممانعة الهشة الدولة: العربي العالم

  بينما يمتّد  ،الدولة
ّ
  :ل مختلف مراحلهاأغلبها بعد هذه النشأة ليتخل

ّ
 ّح من ديمومة الش

 
ّ

لطة وفتور الحياة السياسية ووهن الحياة الدستورية رعية وانتقال الّس الديمقراطي وأزمات الش



 وتحديات العربية اللغة »موضوع  غربي عزوزويتناول الدكتور  لطة التنفيذية.وغلبة الّس 

أن يعالج اإلشكالية املرتبطة بواقع اللغة العربية في املنطقة  حاوالم« املغاربية نطقةامل في العوملة

املغاربية وما يواجهها من تحديات تجعل من الواقع اللغوي متأّزما، ويسير باتجاه أزمة هوية 

 ن آثار عن ظاهرة العوملة. ملغوية، في ظل ما قد يترتب 

 املعلم لها ضيتعرّ  التي الّنفسية الّضغوط »يالمسأن  مصري  إبراهيمويحاول الدكتور 

أن أثر إلى  خلص، متغيرات، وبعد اختباره لعّدة « املنهي أدائه على وانعكاساتها الفلسطيني

فسية لدى املعلمين العاملين في مدارس جنوب الخليل على أدائهم املنهي جاءت غوط النّ الضّ 

 بدرجة متوسطة
ّ
 ال توجد فروق ذات ه ، وأن

ُ
عزى ملتغير )الجنس، سنوات الخبرة داللة إحصائية ت

 ، لكن العاملين، مستوى الدخل، املؤهل العلمي(
ُ
عزى ملتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية ت

إلى  مراني حساناألستاذ الدكتور  -من هذا العدد– األخير  تطرق في املقال. لياملرحلة التعليمية

ى لو ليخلص إلى أّن الفترة األ  ،منذ االستقالل هاالجزائر وتطور قابية العمالية في ظهور الحركة النّ 

 -5484) ا الفترة الثانيةأّم و ، حداتنظيم نقابي و  وجود هادتميزت بأحادية تجّس  (5484 -5492)

تشخيص في األخير إلى  لليص مع الدستور الجديد، بروز التعددية النقابيةتميزت ب (إلى يومنا هذا

 .وتحديد خائصه الوقت الراهنواقع العمل النقابي في 

 وطموحاتها املرسومة، أهدافها املجلة هذه قتحّق  أن أمل املقام، كلي هذا فىو

ق القادمة األعداد رؤية إلى بشغف وأتطلع املحمودة،
ّ
سع بموضوعاتها املتنّوعة، تتدف

ّ
 دائرة وتت

 الذي الصرح هذا ،النشر العلمي واملعرفي رسالة يخدم وجه على مقاصدها وتحّقق تأثيرها،

 .بمخرجاته ونعتّز  إليه ننتمي

ونسأل املولى العلّي العظيم أن يجزي كّل من أسهم في تيسير عملنا هذا جزاء ال 

 .اناطاب مسعما و  اناينوابخس، وأن يوفقنا ما خلصت يُ 

 رئيس التحرير          

 الدكتور عبد الرحمن جودي
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