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تعريف باجمللة:
اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني ،دورية أكادميية حمكمة ،متخصصةة
يف العل ة ا اتمتماةيةةة واإلنسةةانية ،تتتةةاول ضتلةةف الاسةةايا السيا ةةية وا متيةةة
وات ةةتاتيةية املتعلاةةة بكاةةكاتم ا مةةن واإلنسةةاو يف كةةا م انيةةةا السيا ةةية
واتقتصادية والاان نية واتمتماةية.
تعتةةه هةةلد الةوريةةة العلميةةة أ ةةة اليةةام اهتمةةاا ضةةه ا مةةن اإلنسةةاني
بتشةةةيا ا ثةةال والةرا ةةام يف تةةال اهتماماتة  ،واإل ةةةاا يف ت ة ير الي ة
العلمي والتعليم العالي ةن طرية نشةر الةرا ةام ا كادمييةة اجلةادملت واملتميملةزت،
ا تتاداً إىل معايري نشر ةلمية دقياة.
 لغام نشر ا ثال والةرا ام باجمللة العربية ،اإلجنليزية والفرنسية. ةةد مرام ال يا خالل الستة :دورية تصةر كا  06أاةر.أهةاف اجمللة
العلمةي يف اجلامعةام اجلزائريةة والعربيةة والعامليةة،
 تشةيا ركة الي
وإتا ة الفرصة لليا ثني لتشر إنتامةم العلمي.
 اإل ةةةةةاا يف إ ثةةةةراك املكتيةةةةة اجلامعيةةةةة يف تةةةةاتم العلةةةة ا اتمتماةيةةةةة
والةرا ام اإلنسانية من خالل نشر الي ل والةرا ام املتخصصة.
 تعزيز آليام التعاوو العلمي الاائمة بةني اجلامعةة وحمي ةةا مةن مةةة ،وبةني
اجلامعام واملعاهة العليا يف ال طن وخارم من مةة أخرى.

سياسة النشر

تر ةةةجمل اجمللةةةة اجلزائريةةةة لألمةةةن اإلنسةةةاني باإل ةةةةامام الي ثيةةةة جلميةةةا
ا كةةادمييني واليةةا ثني املتخصصةةني يف العل ة ا اتمتماةيةةة واإلنسةةانية الةةهل ةةا
ةالقةةة بةةا من اإلنسةةاني وتتشةةر الةرا ةةام واملاةةاتم الةةهل تت ة ر يةةةا ا ول يةةة
واملعايري العلمية املتعارف ةليةا دوليا .وتايا ا ثال املكت بة باللغةام :العربيةة،
اإلجنليزية والفرنسية ،يف تال التخصص ي تعتى اجمللة با ب اب التالية:
 باب املااتم :وهي درا ام ذام الصلة بتخصص اجمللة باللغة العربية.
 بةةاب خةةامل باملاةةاتم والةرا ةةام ذام الصةةلة بتخصةةص اجمللةةة بةةاللغتني
الفرنسية واإلجنليزية.
 باب التمجام ،ويُعتى بتمجة درا ام ةيثة يف تال التخصص.

قواعد النّشـــر

تايا اجمللة املااتم الهل تت ر يةا الشروط اآلتية:
 .1تلتزا هيئة الت رير وهيئة الت كيم ثزمة من امليادئ يف تا يم امل اد
املرا ة للتشر ،أبرزها نيل الت يز مبختلف أمناط وأاكال  ،ور ض
أي م اد قائمة ةلى اإل اكت إىل ا اخامل أو ا دياو أو الثاا ام،
وا تاا ا ق امللكية الفكرية ،ونيل أي ممار ام من اأنةا
العلمي.
اإل اكت إىل الي
 .2يراةى يف املااتم املات ة للتشر يف اجمللة أو تتسم باجلةملت وأو ت
تك و قة نشرم أو ماةمة للتشر يف م ي ةام أخرى وأو تك و
م ثاة ب رياة ةلمية سجمل أ ل ب  APAامليني أدناد.
 .3أو يتةرج احملت ى العلمي ضمن تاتم اهتماا اجمللة ،وأو ياةا
إضا ة ةلمية أصيلة يف م ض ع الةرا ة.
 .4أو تلتزا املااتم بالةقة والسالمة اللغ ية ،وأت تزية ةن  5000كلمة
بالتسية للتص مل باللغة العربية أو ا مازيغية ،وأو ت تاا ةن ،3000
وأت تزية ةن  6000كلمة بالتسية للتص مل باللغام ا متيية وأو ت
تاا ةن  4000مبا يف ذلك ا امش واملصادر واملراما ،وأو تك و
م ي ةة إلكتونيا يف ملف وورد سجمل الس ابط ال اردت يف قالجمل
ودليا اجمللة اللي ميكن حتميل من م قا اجمللة ةلى املتصة اجلزائري
للمةالم.
 .5ير ما املاال ملخص بلغتني ضتلفتني يُعتى بالتعريف بأهةاف
العلمي ،ت يزية ةن 200
وأهميت يف إثراك الي
الةرا ة أو الي

كلمة بالتسية للمااتم املكت بة بالعربية ،وأو ت يزية ةن 250
كلمة بالتسية للمااتم املكت بة باللغام ا متيية.
 .6تر ا املااتم إىل أ اتلت وبا ثني ،من ذوي املكانة العلمية واخلهت ،يف
ال طن وخارم للت كيم ،كما تلتزا هيئة الت رير قةر املست اع بكبالغ
اليا ثني بالارار التةائي بشأو امل ا اة ةلى التشر من ةةمةا ،ةلى أو
بكمراك أي تعةيالم قة ي ليةا احملكم و من أما إمازت
يلتزا اليا
املاال للتشر.
 .7تلتزا اجمللة بكخ ار اليا ثني بتلاي مااتتةم يف غس و أ ي ع ةلى
بارار صال ية املاال للتشر
أقصى تاةير ،كما تلتزا بكبالغ اليا
من ةةم بعة ا تيفاك كا مرا ا الت كيم.
 .8تر ا املااتم إىل اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني ةه الرابط التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/474
بكمراك تةقي لغ ي لي ث لةى ضتصني يف اللغة العربية
 .9يلتزا اليا
واللغام ا متيية.
 .11أو يُراةى يف الي ما يلي:
 أو تك و التسخة املر لة باحلرف العربي مكت بة خبط AL- Mohanadةم  13بالتسية للغة العربية و Times New
 Roman12بالتسية للغة ا متيية.
طليا ي لجمل ي نشر ثث م مةاً إىل
 ير الكاتجمل ةتة تاةيم اليرئيس الت رير يلكر ي  :ةت او الي  ،ورغيت يف نشرد باجمللة،
مل يسي نشرد أو أر ا إىل مةة أخرى من أما
وتعةةد بأو الي
التشر ،وةت ان الهيةي كامالً والهية اإللكتوني ورقم ا اتف
التاال ،ويلكر تاريخ إر ال .
 يشار إىل ا امش يف منت التص كما يلي ( لاجمل الكاتجمل ،الستة،الصف ة ).
 بالتسية إلةةادام الصف ة تك و  2م من مجيا م انجمل ال رقة،وأبعاد ال رقة .24×16
 .12مادت التشر تك و م ثاة و التم ذج املرمعي املعروف بة"."APA
 .13حي للمةلة إمراك بعض التعةيالم الشكلية السرورية ةلى املادت
املاةمة للتشر دوو املساس مبسم نةا.
 .14ت ترد اجمللة املااتم غري املاي لة للتشر إىل أص ابةا.
 .15تُعه مسامني امل اد املتش رت يف اجمللة ةن آراك أص ابةا ،وت متثا
بالسرورت رأي اجمللة.






تر جمل اجمللة بتشر ةروض الكتجمل باللغة العربية وا متيية ،ةلى أو
تت ا ر يف املادت املاةمة للتشر الشروط اآلتية:
أت يزية ةرض الكتاب ةلى  1000كلمة.
أو يك و تاريخ إصةار الكتاب يف اخلمس ت ام ا خريت ،وميكن
ات تثتاك مب ا اة رئيس الت رير ،ثسجمل الايمة العلمية للكتاب.
أو يتةرج م ض ع الكتاب ضمن تاتم اهتماا اجمللة ،وأو ياةا
العرض املاةا إضا ة ن ةية يف هلا الصةد.
ير ما املادت ص رت غالف واض ة وذام دقة ةالية ،باإلضا ة إىل
الييانام ا ا ية للكتاب (ةت او الكتاب -ا م ولاجمل املؤلف -
تاريخ التشر  -التاار  -ةةد الصف ام  -الرقم الةولي املسلسا
للكتاب) ،وإذا كاو الكتاب متمجا من لغة أمتيية تساف املعل مام
والييانام ا ا ية للكتاب بتلك اللغة.

توثيق املراجع
تةةةأتي قائمةةةة املرامةةةا الةةةهل ا ةةةتعاو بةةةةا اليا ةة يف مةةةنت الي ةة  ،وتةةةتم
كتابتةا يف آخر الي

و

الس ابط التالية سجمل الةليا الصادر ةن اجلمعيةة

ا مريكية ).(APA
 - 1ةةا ترقيم املراما
- 2يتم ترتيجمل املرامةا سةجمل ا

ةرف ا ةائيةة للاةجمل الكاتةجمل مةا إهمةال (أل)

التعريف يف التتيجمل.

أوال – توثيق الكتب
 اللاجمل ،ات م( .الستة) .ةت او الكتاب ،بلة التشر :التاار. اللاةةجمل ،ات ةةم ،ولاةةجمل املؤلةةف الثاني(.السةةتة) .ةت ة او الكتةةاب ،بلةةةالتشر :التاار.
تتس جمل ه لد الااةةةت ةلةى الكتةجمل والتاةارير الةهل تصةةرها ا يئةام واملت مةام
الرمسية واجلمعيام.

ثانيا – توثيق الدوريات وامللتقيات
أ  -ث يف تلة حمكمة
 -اللاجمل ،ات م (الستة).ةت او الي

 .ا م اجمللة .العةد ،الصف ام.

ب  -ث أو ورقة ةما يف مؤمتر
 اللاةةجمل ،ات م(.السةةتة).ةت او الي ة  ،ةت ة او املةةؤمتر .اليلةةة .مكةةاوانعااد املؤمتر ،تاريخ اتنعااد.

االفتتاحية

يأتي العةد الثاني من اجمللة اخلامس من اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني،
يف ظروف ا تثتائية وخاصة ،تتميز بانتشار وباك ك ية  19يف بالدنا والعامل،
هلا ال باك اللي خلف رةيا وخسائر كيريت ،وأكة بأو عي الةول لت اي
ا من اإلنساني وما يت لي ذلك من إنفاق كيري ،امنا كاو ةلى ساب ا من
اإلنساني ،بسيجمل ضعف اتنفاق ةلى اجل انجمل الهل من اأنةا حتاي هلا ا من،
مبا يف ذلك اتنفاق لت ري الص ة العامة.
هتاك اااهني أ ا ني

ل مسألة ا من ،ا ول ربط ا من باجملال

العسكري للرد ةلى التةةيةام الهل تتميز بال ابا الييين والعسكري ،أما
الثاني ريى باص ر أص اب اتااد ا ول ،إذ أو نةاية احلرب الياردت بةوو
م امةة ةسكرية دلت ةن قص ر التفسري ا ول لألمن .ومتت الةة ت إىل ت يا
مفة ا ا من ،ب ة ر ة اما مةيةت ،كا ةرت غري الشرةية والصراةام
الةاخلية وتةه ر الييئة وا وبئة املختلفة واترهاب العابر لل ةود ،وهي كلةا
مةةدام لألمن اإلنساني.
اثيت ريوس ك ية  19بأو العامل ي ام تةةيةام من ن ع مةية ،إن
العةو اخلفي وا المي اللي يصعجمل حتةية مكان و ةم

لفا للةة ا ةلي

وإنةائ بالسربة الااضية ،وه بللك ةةو متكن من اختاق احلةود بةوو
تأاريت ،مل تعة ا دوام التاليةية قادرت ةلى تابةت وت قيف  ،مما د ا
باليعض إىل امل الية بت يا مفة ا ا من ليشما التةةيةام الهل يشكلةا تفشي
ا وبئة

اك مص تعة أو طييعية.

لاة ا تياظ العامل ما بزوغ ةر ةاا  2121ليكتشف قادت بأو ما
ميلك ن من ق ت ةسكرية ون وية وإمكانيام وم ارد صلية وليتة أصي ت
ةامزت ةن م امةة ريوس تاك يةةد بااك وا تمرار ةرواةم .با ما ت ر
ال باك أصي ا ةامزين ةن ت ري كمامام ص ية لألطام ال يية وأمةزت تتفس
كا ية ملعاجلة مرضاهم .وما ذلك ظةرم نةاكام إلة اك ا ول ية لألمن
اإلنساني ةلى ساب ا تارار الةولة وق تةا .ماذا يعين أو تك و الةولة ق ية
ووضعية السكاو الص ية هشة ومتةه رت اضرا ومستايال؟

يت ما السيا ي و قس ا كيريا من املسئ لية بعةا التعاطي جبة وصرامة
ما ال باك يف اليةاية ،إما ن كاو مفامئا ،إذ مل يت قا أ ة أو يتتشر بةلد
السرةة ،ي

مت التعاما مع يف اليةاية كياية ا وبئة الهل متت السي رت

ةليةا بسرةة ،والثاني يع د إىل التةاوو وإ اكت التصرف متل اليةاية ،يةت من
م امةة ال باك مبا يت لي من نفاام وتعاوو وتتسي  ،راح السا ة يتيادل و التةم
وانتةاج ما مسي بة (متاةة الا يا) ،وه ترك ال باك يف اجملتما إىل ني ص ل
متاةة مجاةية ضةد .وتا اليعض اآلخر ا صةقاك واحللفاك بعةا تاةيم املساةةت
الالزمة.
لاة برهن وباك ك ية  ،19بأو العامل كاو مريسا يف كا اجملاتم،
السيا ية وا خالقية واتقتصادية واتيةي ل مية واتمتماةية والييئية ،ومن ثم
ة

اقة للمتاةة جلميا ا خ ار واحل ادل ،ولن تت ا املتاةة والشفاك إت

باتهتماا با من اإلنساني دوو متييز ،كما أكة هلا ال باك اللي أصاب كا
الةول ،أهمية ا من اإلنساني يف كا أبعادد ،الص ية ،الغلائية ،العاائةية
والثاا ية..اخل .ومعا كا الةول تعية

ساباتةا بشأو أول ية الت ةيام

واملخاطر ،لاة أدى هلا ال باك إىل تع يا كا ايك ،ومازالت ا وضاع مفت ة
ةلى كا ات تماتم السيئة.
لاة أدم هلد ا زمة إىل تةه ر اتقتصاد العاملي وتسيجمل بفاةاو ماليني
ال ظائف يف الا اةني العاا واخلامل ،ورا

ذاك تراما يف اإلنتاج وات تةالك.

أما ةلى الصعية الص ي ،اة أدى إىل التالةجمل با من الص ي ،ن را لعتصر
املفامأت وةةا تأهيا وماهزية املستشفيام واملراكز الص ية يف كا دول
العامل ،مما أدى اىل ا ط ةشرام اآلتف من الس ايا يف اليةاية ،ووصا
احلال يف بعض املراكز الص ية يف بعض اليلةاو املتاةمة إىل ة اتختيار بني
من يست

امل م ومن ت يست اةا تيعا للسن وال ضا الص ي .وه اةتةاك

صارخ ةلى ميةا أ ا ي من ا ق اتنساو ،وه احل يف احليات.
تت لة قتاةة من خالل ما ي  ،بسرورت الشروع يف تغيري منط التفكري
واملمار ة مستايال ةلى الصعية ال طين والةولي .إذ تعة اجلزائر من الةول
املتسررت من وباك ك ية  ،19وه ما يت لجمل متةا إةادت الت ر يف أول يام
العما مستايال.

ةةة ااوز الل

ة الي مية واملمار ة اآلنية ،بالتفكري يف املستايا .متل

ات تاالل واجلزائر تعيش نفس املشاكا واملمار ام ،إنةا الي ا حتتاج اىل
ت ير ا من ات تاتيةي يف ضتلف امليادين لل ص ل إىل أةلى درمام ا من
اإلنساني.
ةةة إبةاك مزيةا من التسامن والتعاوو ال طين خاصة يف تت ا زمام ونشر
ثاا ة التآزر ةتة الشةائة ،وتراية العما السيا ي ،بتكريس ا من اإلنساني
كميةأ أ ا ي يف برامج ال ياة السيا ية.
ةةة اتهتماا باملت مة الص ية وت يرها لتليية احلامام املتزايةت للم اطتني
يف هلا اجملال ،من خالل زيادت اإلنفاق ةلى الا اع الص ي باةتيارد من أ س
احلفاظ ةلى أمن امل اطن.
ةةة اتهتماا با من الغلائي ،وخاصة ما تعل بامل اد ات تاتيةية ،في هلد
ا زمام ت ةر الةول الا ية الهل لةيةا الاةرت ةلى املااومة ملةت ط يلة ،من خالل
اإلنتاج الزراةي اللي يايةا من اجملاةة والتيعية للخارج .لاة بني ال اقا الفال ي
خالل هلا ال باك أو اجلزائر أقا من دول ةةيةت يف التيعية للخارج يف هلا
اجملال.
ةةة ضرورت ا تغالل كا الكفاكام ،وتعزيز ات تثمار اليشري من أما
حتاي التتمية الشاملة ،مبا يف ذلك ن اا ص ي رصني ،وهلا من خالل إر اك
أ س ا من السيا ي ليستفية اليلة من كا طاقات اليشرية املت امةت يف
الةاخا واخلارج.
ةةة الت رر من التيعية للم روقام ،وه ما يعين إةادت الت ر يف السيا ام
اتقتصاد ية املتيعة ،الت اا الريعي ت حيا ا من اإلنساني للفرد اجلزائري،
ولعا ما اةةت أ اق التفط من اخنفاض يف ا

عار بسجمل ك ية  19خري

دليا ةلى ذلك.
أما ةلى الصعية العاملي ،كو ال ضا كللك يفرض تغيريا يف أول يام العما
يف املستايا:
ةةة العامل يف امة إىل ن اا دولي قائم ةلى التسامن والتعاوو وليس التتا س
السليب و ياق التسلح وتعزيز مكامن الا ت ،إن يف امة إىل التعاوو بني الةول
باملفة ا ال ا ا ،خاصة ةتةما يتعل ا مر بتةةية ا من املشتك جلميا الةول
وكا الشع ب.

ةةة إةادت الت ر يف أمناط احليات الهل اةتاد ةليةا اليشر ،بةتة ة أمناط
مةيةت تتمااى واملخاطر والتةةيةام احملتملة مستايال .مثال ،ت بة من
مرامعة

يا ام اإلنفاق احلك مية ةلى اجلي ش ،ا

ل ة أثيتت أنةا ت

تست يا م امةة هلا ال باك ،عتةما ختتلف طييعة العةو ةن ا ةةاك التاليةيني
ت بة من الي

ةن أدوام وو ائا أمتية بةيلة ومغايرت.

ةةة ت بة من العما مبت

و ةت اإلنساو العاملي ،ور ض كا أن اع التفرقة،

اللين يفكروو يف اع بةم اط ت ميكن أو حياا ا ا من اإلنساني ،هلا
ا خري لن حياا ال غات وال امل و واملتغ ر و اللين يصتع و التزاةام
واحلروب وامل م.
ةةة حيتاج العامل الي ا إىل دورام وملسام ت تاا اآلخر وحتاي ا من
اإلنساني بعة طغياو املادت وتغليةا ةلى الف رت السليمة.
أ.د /سني قادري
مةير ضه ا من اإلنساني

فهرس احملتويات
تعلييي العلييوم اساسييااية تاسجتةاعييية ا امعيية ا ئايرييية تق ييا
تشكيل املواطنة __________________________________ 18
عبد الرزا أمقران ،جامعة حمةد مل ن دباي ن ،طييف ،2ا ئاير

محاية الشهود

التشريع ا ئايري40 ______________________ .
رؤتف قرتج  ،طالب دكتوراه .خمرب البحوث تالدراطات حول املغرب
تالبحر املتوطط .جامعة اإل وة منتوري قسنيينة  ،1ا ئاير
طعدي عبد احللي  .جامعة اإل وة منتوري قسنيينة  ،1ا ئاير

اسحرتا الوظي ي تتأثريه علي األمن اسجتةاعي للعامل ن _________ 59
تليد حمةد عبداحللي حمةد عاشور ،جامعة الوادي ا ديد  -مصر

التةثالت اسجتةاعية للسيارة ك ضاء يا دراطية اطتكشيافية علي
عينة من السايق ن بوسية باتنة __________________________ 78
عبلة طرايري جامعة باتنة  ،1ا ئاير
راجية بن علي ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير
خمرب طيكولوجية مستعةل اليريق ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير

مشاركة املدقق اخلارجي عةلية التدقيق اسجتةاعي لتحقيق متيلبيات
املسؤتلية اسجتةاعية للةؤطسات دراطة ميدااية علي عينية مين امليدقق ن
اخلارجي ن بوسية باتنة _______________________________ 99
بومدين برتال ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير
طلة براكنة ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير

األمن ال ضايي السيربااي –التحديات تاحللول – ______________ 125
حورية بن طيده  ،جامعة طييف،2
رقية عواشرية ،جامعة باتنة1

البعييد املغيياربي للسياطيية اخلارجييية ا ئايرييية بيي ن فيير ت عيييل اس يياد
املغاربي تالتحديات اإلقليةية تالدتلية146 ____________________ .
بشري بودسل ،جامعة ا ئاير ،3-ا ئاير

قدراك الضغط الن سيي تعالقتيب باملسياادة اسجتةاعيية ليدء وبياء تأمهيات
األط ال املصاب ن بالتوحد ____________________________ 170
اادية بوحوي ،جامعة مولود معةري ،تيئي تزت ،ا ئاير.
طالبة دكتوراه ،جامعة ا ئاير2

رضا احملكوم عليب العقوبات البديلة بي ن ضيرترات السياطية العقابيية
احلديثة تطبيعة ا ئاء ا نايي ________________________ 191
ط د /طعاد لوط ،خمرب البحوث القااواية تالسياطية تالشرعية
جامعة نشلة
عبداجمليد خلذاري ،خمرب البحوث القااواية تالسياطية تالشرعية
جامعة نشلة

ظيياهرة اإلدمييان عل ي امل"ييدرات ااألبعيياد الن سييية تاسجتةاعييية تأطيياليب
املعا ةا _______________________________________ 212
طامية شينار ،جامعة باتنة  1-احلاج خلضر ،ا ئاير
وية بوحلبال ،جامعة باتنة  1-احلاج خلضر ،ا ئاير

اجملال السياطي تتأثريات املعرفة السيربااية _________________ 230
هادية حيياتي ،جامعة عباس لغرتر ،نشلة

الرأي العام اسلكرتتاي تحرية الرأي تالتعبري

اجملال اسفرتاضي ___ 251

اورين عشاش ،جامعة أبو بكر بلقايد تلةسان ،ا ئاير
حمةد بشري ،جامعة أبو بكر بلقايد تلةسان ،ا ئاير

جملس احملاطبة ا ئايري ب ن اسطتقالل تالتبعية _____________ 270
مئييت فاتح ،جامعة عباس لغرتر نشلة

مبدأ اطتقاللية ات ا التحكي التجاري الدتلي ______________ 285
حليةة كوطة ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير

أهةيية بيراما التييدريب ت عييل عةلييية تأهييل املييوارد البشيرية ظييل
اقتصاد املعرفة دراطة ميدااية مبؤطسة تعاتايية احلبيوب تالبقيول ا افية–
باتنة301 _________________________________________ .
هارتن العشي ،جامعة باتنة-1-احلاج خلضر ،ا ئاير
فايئة بوراس ،جامعة باتنة -1-احلاج خلضر ،ا ئاير

اإلعالم البيئي ك اعل اطرتاتيجي لتحقيق التنةية البيئيية املسيتدامة
ا ئاير ________________________________________ 326
الييّب عيساتي  ،جامعة جيجل.
مبين اور الدين ،جامعة طييف .2

أطاليب التنشئة األطرية تالسلوك اسحنيرا ليدء الشيباب دراطية ميداايية
مبدينة الشريعة تسية تبسة __________________________ 348
بوزيان ريالدين  ،جامعة باجي خمتار ،عنابة -ا ئاير
حمةد الصا ح بوطوطن ،جامعة باجي خمتار ،عنابة -ا ئاير

تقيي دتر ا باية احمللية للبلدية تصندت الضةان تالتضيامن للجةاعيات
اإلقليةية التنةية احمللية املستدامة دراطة حالة بلدية شيري تسيية باتنية
لل رتة (374 ______________________________ )2018-2015
أيوب أقوجيل ،جامعة املدية :،خمرب التنةية احمللية املستدامة
مجال يرقي ،جامعة املدية

حنو اطرتاتيجية فعالة إلرطاء مبادئ التةيئ الرتبوي ____________ 399
أمساء بن طبيت ،جامعة الشهيد محة خلضر ،الوادي
صليحة رحالي ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير

التوظيييف الييدسلي مل هييوم األميين الصييحي تقشييكاستب املعرفييية زميين
الكورتايا قيراءة طييةيولوجية علي عينية مين الصيور الكاريكاتوريية
املتداتلة عرب ص حات ال ايسبوك _______________________ 420
ابيل شايب ،جامعة املدية ،ا ئاير

العالقات الرتكية اإلطراييلية من منظور العثةااية ا ديدة ______ 449

ومال بوطاحة ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير
عبد اهلل راقدي ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير

تاقع عالقات العةل املقاتست السياحية ا ئاير :االوكالية السيياحية
منوذجاا -دراطة ميدااية مبدينة باتنة _____________________ 471
ري لوايسي ،جامعة باتنة 1
خمرب الديناميات اسجتةاعية
طهرية عواج ،جامعة باتنة 1
خمرب الديناميات اسجتةاعية

األتراسLDSA
األتراسLDSA

مناذج تمؤشرات قياس رأس املال ال كري___________________ 492
السعيد معيوب ،جامعة فرحات عباس طييف ،1ا ئاير
عةير بن طديييرة ،جامعة فرحات عباس طييف ،1ا ئاير
خمرب الشراكة تاسطتثةار املؤطسات الصغرية تاملتوطية
ال ضاء األترتمغاربي.

اظام الشارات احلةايية

القااون الدتلي اإلاسااي518 ____________ .

لوكال مري  ،جامعة احمةد بوقرة ،بومرداس(ا ئاير).

مواقع الشبكات اسجتةاعية تاألمن ال كري امل"اطر توليات التصدي 539
باحث دكتوراه ،مدفواي مجال الدين ،جامعة ا ئاير3

متيلبييات تمعوقييات تيبيييق قدارة ا ييودة الشيياملة التعلييي ا ييامعي
(التجربة األرداية) _________________________________ 560
ومنة احليول ،جامعة قسنيينة ،3ا ئاير
د.مليكة فرميش ،جامعة قسنيينة ،3ا ئاير

الصورة الذهنية للةؤطسة – قراءة م اهيةية اظرية ___________ 581
شوشة حرزاهلل  ،خمرب الصحة الن سية ،جامعة األيواط
احلاج طامل عيية ،جامعة ا ئاير ،3ا ئاير

دتر الت"ييييط البيئييي قدمياج البعييد البيئييي تتعئيييئ التنةييية املسييتدامة
با ئاير _______________________________________ 607
ط.د .بويني مسية ،خمرب األمن اساسااي ،جامعة باتنة1
عبد الكري هشام ،جامعة باتنة.1

حسن النية تأثره عل احلق

الضةان

بعض العقود _________ 630

ط .د .دراجي طعيدااي ،جامعة قبن لدتن تيارت
خمرب تشريعات محاية النظام البيئي
بن عةارة حمةد ،جامعة قبن لدتن تيارت

تئتير التوقيع اسلكرتتاي بياقات اسيتةان  -دراطة عل ضيوء القيااون
 04-15املتعلق بالتوقيع تالتصديق اسلكرتتاي ن _____________ 649
فارس يابي ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير
دليلة مباركي ،جامعة باتنة  ،1ا ئاير

تداعيات التحوست ا يوطياطية بعيد  2011علي األمين اإلقليةيي ملنيقية
يرب املتوطط ____________________________________ 669
مهدي بوكعومة ،جامعة ا ئاير 3

تأثري ثورة املعلوميات الشيؤتن العسيكرية علي ال كير اسطيرتاتيجي
األمريكي _____________________________________ 692
ط،د رمحة بن دباش ،املدرطة الوطنية العليا للعلوم السياطية
حكي يريب ،املدرطة الوطنية العليا للعلوم السياطية
خمرب ليل السياطات الشر أتطيية

النظام القااواي للسلية الوطنية املستقلة لالات"ابات

ا ئاير ___ 708

طليةااي خلةيسي  ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،1ا ئاير

املعارضة الربملااية

ا ئاير ب ن التقييد تحماتلة الت عيل _______ 732

بولقواس ابتسام ،جامعة عباس لغرتر نشلة

اللجوء البيئي ب ن قشكالية اسعيرتاف القيااواي ت يديات األمين اإلاسيااي
تالتنةية املستدامة امعضلة املوازاةا ______________________ 754
بن دريس حليةة  -جامعة ا ياللي اليابس – طيدي بلعباس

السياطيية اخلارجييية الصييينية عهييد شييي جيي ن بينيي  :معييامل التحييول
ت ل ياتب ______________________________________ 775
فاطةة الئهراء حشااي ،جامعة املسيلة ،ا ئاير
توفيق حكيةي ،جامعة عنابة ،ا ئاير

السيلوك اسعتةيادي ليدء اليالبيات ا امعييات املقيةيات دراطية تقييةييب
اإلقامة ا امعية محلة 798 __________________________ 4 -
زهية بوكعبة ،جامعة باتنة  ،1 -ا ئاير.
عئالدين بشقة  ،جامعة باتنة  ،1 -ا ئاير.

أثر جايحة كورتاا (كوفيد  )19عل الدراطات األمنية _________ 821
بواوار بن صاي  ،جامعة أبو بكر بلقايد تلةسان ،ا ئاير

هييل تعيييود السييييادة الويسيييت الية ..كورتاا تمييا بعيييد اهايييية احليييدتد
السياطية ______________________________________ 840
حيي بوزيدي ،جامعة جياللي ليابس ،ا ئاير

اطرتجاع األموال املنهوبة ا ئاير كةرحلة من مراحل اطيتكةال مسيار
املصاحلة الوطنية _________________________________ 856
طرحان رعاش ،خمرب عل الن س تجود احلياة ،جامعة ترقلة
اور الدين حشود ،جامعة ترقلة

RENEWABLE ENERGIES IN ALGERIA: A STUDY OF
POTENTIAL AND OPPORTUNITIES _________________ 877
Aicha Bouachiba University of Constantine3,

LA FECONDITE EN ALGERIE: LES COURBES S’INVERSENT 898
Boulefdaoui Fatima Zohra, CRASC, Algérie.

UNE LECTURE DU TERRAIN: DES TROUBLES DE
L’APPRENTISSAGE ET DE L’HANDICAP DANS LA
FORMATION DES ENSEIGNANTS EN ALGERIE ________ 913
ABDESSEMED Anfal, Université Biskra,.
BOUBAKOUR Samira, Université Batna 2,

