
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 افتتاحية العدد

يأتي إصدار العدد األول من المجلد السادس للسنة الخامسة من تأسيس مجلة هيرودوت للعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية، في إطار المساهمة الفعلية في ترقية البحث العلمي وتشجيع الباحثين من 

لى الكفاءات العلمية القادرة عأساتذة وطلبة دكتوراه للعمل العلمي الجاد مع فتح األبواب لكافة 
 اإلضافة الفكرية.

وفي هذا اإلطار تتقدم المجلة بطاقمها اإلداري والعلمي بكل الشكر والتقدير لكل الباحثين الذين 
أرسلوا مقاالتهم للنشر فإن دل هذا ٌفنما يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المجلة من قبل 

 أو الدولي والعربي. الوطنيالمستوى  مختلف فآت البحث العلمي سواء على

وهذا يدعونا إلى تذكير الباحثين بضرورة التقيد بمنهج البحث العلمي وكذا الصبر ألن عملية النشر 
 والمراجعة والتقييم تأخذ وقتها.

إلى جانب ذلك نؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا الستمرار المجلة في العمل العلمي باستعمال اإلمكانات 
المتاحة، وتبقى اإلرادة والعزيمة هي األسس التي تحفزنا لخدمة البحث العلمي وخدمة البسيطة 

وطننا بتقديم العون لكل الباحثين دون استثناء في مجاالت تخصص المجلة في العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية.

نة سوبمناسبة صدور هذا العدد في شهر رمضان المبارك نتمنى لكل الباحثين رمضان كريم وكل 
 طيبون. وأنتم

تواصل المجلة عملها بكل حزم وجهد بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة في الختام 
تقديم  وتعمل المجلة على العربي،العلمية المشكلة من عدد كبير من الباحثين في الجزائر والوطن 

شر بعد ين تقبل مقاالتهم للنكل الخدمات العلمية المتاحة في األطر القانونية لجميع الباحثين الذ
 .عمليات التحكيم والمراجعة

 رئيس التحرير

 الدكتور سالطنية عبد المالك ذاألستا



 

 

 موقع مجلة هيرودوت

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/686 

 

 الموقع الخاص لمؤسسة هيرودوت

db.com/index.php/ar-https://herodote/ 

 

 هاتف فاكس 

0021337260551 

 واتساب

00213550502991 
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 الفهرس العام للموضوعات
 الصفحات الجامعة عنوان المقال االسم الكامل
 سالمة توفيق

د مفيالح مح
 المصطفى

ت ''الجلمودية قبور ال ' غاللة 'لتالا
 بلدية العش .

 22-8 2جامعة الجزائر 

مكونات المجتمع النوميدي في  كاكي محمد
 المجال الديني واالعتقادي

 38-23 جامعة الجلفة

 واديواقع وآفاق المواقع األثرية ب زغابة عمر

)قصر بنورة الفوقاني  مزاب

 .نموذجا(

 76-39 اسطمبولي معسكرجامعة مصطفى 

 فؤاد بوزيد 
 . لـــيلية عــيدليأ

ى بالقر تقنيات البناء التقليدية 
 الّريفية القبائلية

 -قالمة – 1945ماي  8جامعة 
 )جزائرال)
 -2جامعة الجزائر  –معهد اآلثار 

 )جزائر) ال

77-96 

 خاتمي مصطفى
 لورثان بختي

 بمنطقةالكروم اكتشاف معصرة 
والية تيسمسيلت.، أوالد جلول   

 

   1جامعة أحمد بن بلة وهران 

 مختبر تاريخ الجزائر
   جامعة ابن خلدون، تيارت

97-107 

االمتيازات الجبائية في  مساهمة بن زكري راضية

 تحقيق األمن القانوني لالستثمار

 128-108 ) الجزائر) البواقيجامعة أم 

اقع اليهود باملغرب اإلسالمي من  حسينة كريم و

خالل نوازل املعيار للعالمة الونشريس ي 

 م1508ه/914ت

أبو القاسم سعد هللا   2جامعة الجزائر

 154-129 )الجزائر(

 زهية شويشي
 نورة دريدي

كيفيات التربية المدرسية على قيم 

المواطنة في ظل المبادئ التي 

تحملها الدول العربية المتجهة 

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
 ()الجزائر -2

155-177 



نحو الديمقراطية من أجل تحقيق 

 التكامل المجتمعي

 
المنظمة  فرع ضوء المكان بوزبرة

بمنطقة بوادي (O.S)الخاصة

 م1950 - م 1947: الزناتي

 من الهيكلة الى االكتشاف

 جامعة عباس لغرور خنشلة
 )الجزائر)

178-197 

 د.زينب بن الطيب
 د.نوجود بيوض

دور أخصائي المعلومات في تفعيل 

توجهات المكتبات الجامعية 

لتحفيز الباحثين نحو دعم 

المستودعات المؤسساتية كآلية 

  للنشر: دراسة ميدانية. 

 

 219-198 )جزائرال) 1جامعة باتنة 

 حنانمشري 
 ويكن فازية

في مالي  جدلية التدخل الفرنسي
من اإلنساني بين تحقيق األ
 وتهديدهالداخلي 

القانون، المجتمع والسلطة،  مخبر
 ،جامعة محمد بن أحمد 2وهران 

 الجزائر
مخبر السياسة العامة واألمن 

جامعة  2االقليمي للجزائر، وهران 
 الجزائر محمد بن أحمد،

 

220-239 

 257-240 (3جامعة الجزائر ) نظرية التعّددية الثقافية يوبا إشر

بولحية فاطمة 

 الزهراء

أ.د.نابتي محمد 
 الصالح

جاهزية أخصائي المكتبات 

الجامعية لتقديم عروض خدمات 

المعلومات باستخدام تطبيقات 

الهواتف الذكية: مكتبات جامعة 

-جامعة عبد الحميد مهري 

معهد علم المكتبات -2قسنطينة

 الجزائر -والتوثيق

مخبر: تكنولوجيا المعلومات ودورها 
    في التنمية الوطنية

258-285 



محمد الصديق بن يحيى بجيجل 

 نموذجا  

 

 معهد علم المكتبات والتوثيق
-جامعة عبد الحميد مهري 

 الجزائر -2قسنطينة

برامج التدريب اإللكتروني  سعاد تتبيرتد/ 
المقّدمة من طرف الجمعيات 
والمؤسسات المهنية: آليات 

للرفع من المستوى المهني في 
 المكتبات 

 -لونيسي علي- 2جامعة البليدة 
 ) الجزائر)

286-301 

 بن يوسف فاطمة
عبد الباسط د.

 -قلفاط

الشيخ محمد بن مصطفى بن 

الخوجة وجهوده اإلصالحية 

م( 1865/1915في الجزائر)

 من خالل وثائق جديدة

 

خميس - جامعة الجياللي بونعامة

 -مليانة

الجزائرية عبر  تمخبر المؤسسا
 التاريخ ودورها في التنمية الوطنية

خميس -جامعة الجياللي بونعامة
 - مليانة

302-318 

الدور الجهادي لزاوية الصادق  ممدوح بومخيلة
بلحاج في مقاومة االستعمار 

 الفرنسي في األوراس 
 م(1859-م1844)

 

أحمد بن بلة  - 1وهران جامعة 
 (الجزائر)

319-329 

نون والوحدة الوطنية الثورة بالقا د. لهاللي سلوى 

حاد الديمقراطي تّ في سياسة اال 

 للبيان الجزائري 

1946-1951 

 

جامعة محمد لمين دباغين 
 2سطيف

330-350 

 موسي هندة
 حميشي رزيق

تطور االستراتيجيات  التقنية و
الخاصة بالحركات النقابية 

قراءة سوسيولوجية  -األوروبية  

 365-351 )جزائر) ال  2جامعة الجزائر 



نقابي في أوروبا لتطور الفعل ال
  -م20و 19خالل القرنين 
 

التصورات االجتماعية كهندسة  نادية دشاش

  للفكر االجتماعي

قالمة  1945ماي  8جامعة 
 الجزائر

366-387 

ايناس مهدي 
 ابراهيم الصفار

االبعاد المفاهيمية والجمالية 
 في الفنون  المواد االوليةلتوظيف 

 البيئية المعاصرة

كلية الفنون الجميلة   –جامعة بابل 
 ))العراق

388-407 

اإلسهامات العسكرية  قدور بوجالل
لعلماء وطلبة حاضرة معسكر في 

م 1791فتح مدينة وهران عام 
 على ضوء المصادر المحلية

 

جامعة مصطفى اسطمبولي 
 )الجزائر)معسكر

408-425 

د. نعيمة  .أ
 عمارة

بلغيث  .د
 صبرينة

اآلثار البيئية للغاز الصخري 
كطاقة بديلة لتحقيق التنمية 

 المستدامة في الجزائر

كلية الحقوق والعلوم السياسية. 

 جامعة أم البواقي
426-436 

  لطروش أمينة
 برينيس عبد القادر

االقتصاد األزرق في إطار اتفاقية 

 1982قانون البحار

 

ياسية كلية الحقوق والعلوم الس

جامعة عبد الحميد بن 

 ))الجزائرباديس

 مخبر قانون العمل و التشغيل

كلية العلوم االقتصادية التجارية 

 ،)الجزائر(ريوعلوم التسي

مخبر ديناميكية االقتصاد الكلي 

 والتغيرات الهيكلية

437-449 

 قـدوس خديجة
 عـمتوت كمال

ي ل عربـــق تكامـتحقي ةاستراتيجي
رات الراهنة على ـــل التغيـفي ظ

 راءات مالك بن نبيـوء قـــض
 

 2وهران -د بن أحمد ـجامعة محم
 ) رـالجزائ)

 بشار -ري محمد ـامعة طاهج
 (رـ)الجزائ

450-460 



أهم القضايا الفكرية التي أثيرت  أحمد يونسي

 باألندلس و موقف العلماء منها

 م(1044-922ه/300-422)

 

 478-461 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

 محمد أمين بركاني
 شافية صديق

 علمفي الفلسفة اليونانية  أثر

الكالم اإلسالمي في نظر 

 المستشرقين 

 

مناهج البحث في العلوم مخبر 
جامعة بن يوسف بن  اإلسالمية،

 ) الجزائر) خدة
 )الجزائر خدةجامعة بن يوسف بن 

( 

479-507 

آثار التطور التكنولوجي على  بسمة مامن
حماية الحق في الخصوصية في 

   التشريع الجزائري 
 

 جامعة عباس لغرور * خنشلة *
 )جزائر)ال

508-523 

 


