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 للنجل٘ العلنٔ٘ٔئ٘ اهل

 صائســـــــاجل قطيطٔي٘ جامع٘ اإلخْٗ ميتْزٖ أ.د بْشٓد لصٍازٖ
 اجلـــــــصائس قطيطٔي٘ جامع٘ اإلخْٗ ميتْزٖ أ.د مطعْد غَْٔب

 اجلـــــــصائس ي٘قطيطٔ جامع٘ اإلخْٗ ميتْزٖ أ. د. عبد الهسٓه نٔبؼ

 اجلـــــــصائس اجلصائس جامع٘ اجلصائس أ.د حطني بْقازٗ

 اجلـــــــصائس اجلصائس جامع٘ اجلصائس أ. د عناز جفال

 اجلـــــــصائس اجلصائس جامع٘ اجلصائس أ. د. ذليد بسقْم

 اإلمازات العسبٔ٘ املتحدٗ أبْ ظيب العنيجامع٘  ؽأ. د ضعد الدًٓ دادا
 اإلمازات العسبٔ٘ املتحدٗ الػازق٘ جامع٘ الػازق٘ إبسأٍه ضسحاٌ اٌأ. د عدى

 سبـــــاملػ السباط جامع٘ الكاضٕ عٔاض أ. د ذلند مالهٕ
 اجلـــــــصائس تبط٘ جامع٘ الػٔذ العسبٕ التبطٕ أ. د عناز بْضٔاف
 اإلمازات العسبٔ٘ املتحدٗ الػازق٘ جامع٘ الػازق٘ د. فتٔح٘ قْزازٖ

 اجلـــــــصائس اجلصائس جامع٘ اجلصائس الل٘د. ضلٔه ق

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. جلْل غٔتْز

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. مؿطفٙ خبْؽ

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. عبد اجللٔل مفتاح

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. لػَب حْزٓ٘

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. زغٔدٗ العاو

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. لعجال أعجال ذلند ملني

 اجلـــــــصائس بطهسٗ جامع٘ ذلند خٔطس د. عص الدًٓ نٔحل
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  ولكل درجات مما عملوا وما ربـــك

   عمــــــا يعملــونبغـــافــل 

 األىعاومً ضْزٗ  281اآلٓ٘ 

 اليػس يف اجملل٘ قْاعد
 .جمٍح املفىس جمٍح ػٍٍّح ذؼىن فمظ تاملىاضٍغ املرؼٍك تاحلمىق واٌؼٍىَ اٌسٍاسٍح 

 ْاملمدِح حبثا أصٍال مل ٌسثك ٔشسٖ تؤي شىً ِٓ األشىاي. حذىىْ املماٌ جية أ 

  خظ تاسرؼّايحتسز املماالخ املمدِح Simplified Arabic  تإٌسثح ٌٍّماالخ تاٌٍغح

 .41 اٌىراتح تإٌسثح ٌٍّماالخ تاٌٍغح األجٕثٍح، حجُ Time New Romanاٌؼستٍح، وخظ 

 .اهلىاِش ذىرة تغسٌمح أوادميٍح يف آخس املماي 

  ْصفحح. 01صفحاخ إىل  41ىىْ ػدد صفحاخ املماٌح ِٓ ذحيثر أ 

 أصحااها سىا  ٔشسخ أو مل املماالخ املمدِح ختضغ ٌٍرحىٍُ اٌؼًٍّ اٌسسي، وال ذسد إىل 

 ذٕشس.

  ذسسً وً املماالخ إىل اٌدورىز ػّس فسحايت زئٍس حتسٌس جمٍح املفىس وٍٍح احلمىق

جاِؼح حمّد خٍضس تسىسج، أو ػٍى اٌؼٕىاْ اإلٌىرسوين  412واٌؼٍىَ اٌسٍاسٍح، ص ب 

 اٌرايل:

gmail.com@Dr.ferhatiomar 
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 :ملكاالتا فَسع

 جامع٘ الػازق٘ أ.د عدىــــــاٌ ضـــــسحاٌ
 اإلمازات العسبٔ٘

 تػسٓعٔ٘ دزاض٘ الطاز الفعل أحهاو يف تأمالت
 اإلمازات لدّل٘ املدىٔ٘ املعامالت قاىٌْ يف ّقطائٔ٘

 املتحدٗ العسبٔ٘
90 

 إبسأٍه امٕـــــــــض .د
 صىدازـــــــــــــــــــــــاخل

 اجلامع٘
 زدٌاأل اهلامشٔ٘

 التطْز :الؿساعات ّميع املبهس اإلىراز ىعاو
 75  ّاملؤغسات ّاملفأٍه

 سٓس عبد اهلل زابحــــد. ض
 10جامع٘ اجلصائس 

 57 احمللٔ٘ للتينٔ٘ نأداٗ امليتدب٘ اجملالظ اجلصائس

 احلـــــــلٔه عبـــــــد. د
 مػـــــــــــــــــسٖ بــــــً

 بطهسٗ جامع٘
 اجلصائس

 07 سعٔ٘ــــالػ ريــــغ جسٗـــــاهل ٔ٘ــماٍ

 طٔفـالل دـــــــــــعب. د
 ْزّبٕــــــــــــــــــــــــــب

 قطيطٔي٘ جامع٘
 اجلصائس

 مكازب٘ :االىتدابٔ٘ ّاألمناط الطٔاضٔ٘ األىعن٘
 597 مفأٍنٔ٘

 اىٕــــمصٓ سٓدٗــــــف. د
 طاىٕـــــــضل ٘ـــــآمي. أ
 

 باتي٘ جامع٘
 اجلامعٕ املسنص

 ْادٖبال

 لإلدازٗ اإلدازٖ الكاضٕ مً أّامس تْجُٔ حعس مبدأ
 اإلجساءات قاىٌْ يف علُٔ الْازدٗ ّاالضتجياءات

 ّاإلدازٓ٘ املدىٔ٘
525 

 صّمـــــــع ريـــــــاخل. د
 10جامع٘ اجلصائس 

 547  األخالم ّقْاعد الكاىٌْ فلطف٘ بني اإلعالو اجلصائس

 اغــــــــشق ادلــــــــع .د
 اتي٘ب جامع٘

 اجلصائس

 اليعسٓ٘ علٙ ّتداعٔاتُ اجلدٓد الْضٔط العؿس
 570  الدّلٔ٘ العالقات يف ّاملنازض٘

 بيػْزٖ ؾـــــــــــاحل. أ
 بطهسٗ جامع٘

 اجلصائس
 يف ّالتػسٓعٔ٘ التيفٔرٓ٘ الطلطتني بني العالق٘

 555 الئابٔ٘ األىعن٘

 عـــنساىٕ نسبْضــــ٘. أ
 بطهسٗ جامع٘

 اجلصائس

 العسبٔ٘ الطٔاضٔ٘ لالضتبدادٓ٘ اليعسٖ التأؾٔل

 ّحلع٘ اإلضالمٔ٘ للحسنات اإلقؿاء ضٔاض٘ بني
 اإلزٍاب مٔالد

580 

 ْٓىظ بً فسٓــــــــدٗ. أ
 بطهسٗ جامع٘
 املطٔل٘ جامع٘

 لسئٔظ التػسٓعٕ ّاالختؿاص الػامل العفْ
 290 اجلصائسٖ الكاىٌْ يف اجلنَْزٓ٘
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 لهحــــــل أمحــــــــد. أ
 دٓ٘امل جامع٘

 اجلصائس
 225 اجلصائسٓ٘ التػسٓعات يف ّمهاىتَا البٔئ٘ مفَْو

 بازٖ اللطٔف دــــعب. أ
 بطهسٗ جامع٘

 اجلصائس

 العسبٔ٘ الدّل ممازض٘ ظل يف املدىٕ اجملتنع
 247 ّاإلضالمٔ٘

 محـــــــْو فسٓــــــدٗ. أ
 جامع٘ جٔجل

 اجلصائس

  اإلىطاىٔ٘ التينٔ٘ قٔه بلْزٗ يف العْمل٘ تأثري

 277 املطتدام٘

 عجــــــــــابٕ إلٔـاع. أ
 جامع٘ املطٔل٘

 اجلصائس

 مبجـلظ الدّلـٔ٘ اجلـيائـٔ٘ احملهـن٘ عـالقـ٘
 عـنس الطـْداىٕ السئٔظ قطـٔ٘: الـدّلٕ األمـً
 البػـري حطـً

112 

 بـــــحسٖ طــــــــسّب. أ
 باتي٘ جامع٘

 اجلصائس
 205 ّاألبعاد املفأٍه: الػرائٕ األمً

 بــــــاخْٓ٘ دزٓـــــظ. أ
 جامع٘ أدزاز

 اجلصائس

 علٙ ّتأثريِ اجلصائس يف املؿسفٔ٘ الطسٓ٘ ّاقع
 797 األمْال تبٔٔض جسمي٘ مهافح٘

 ٍػـــاو الهسٓه عبد. أ
 باتي٘ جامع٘

 اجلصائس

 املنازض٘ ّتعنٔل تعصٓص يف املدىٕ اجملتنع دّز
 818 العسبٕ الْطً يف الدميكساطٔ٘

 ـــــازٗمْغ حيـــــــاٌ. أ
 جامع٘ حلب

 ضْزٓا

 التنْٓل اتفام يف للننْل العٔئ٘ الطناىات
 770 العكازٖ

 الفسىطٔ٘ باللػ٘ املكاالت
Dr. BOURICHE 

Riadh 

Université 

Constantine 

Algérie 

Gouvernance et médias : une relation 

étroite  
95 

MEKAMCHA 

Meryem 

Université 

Alger 03 

Algérie 

La situation de la femme dans le milieu 

urbain et rural 
55 
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اجملٍح ِدٌس وٍّح  

 

 الكٔـــــــهّ ثـــــــْزٗ الفهــــــــــسّ ىْفنبـــــس...
 

فٍٓ دتحى ِٓ  ،اإلسالٍِح أجماد٘او سٍظً اٌرازٌخ حيفظ ألِرٕا اٌؼستٍح

ثىزج شؼة آِٓ تؤْ احلسٌح ِدخً ٌىلً   ،اجملٍدج يف اجلزائسذاوسذٗ ثىزج ٔىفّرب 

إزادج و واْ تؼىْ اهلل، وتاٌىعٓو فآِٓ تاهلل ،أْ حسٌرٗ التد هلا ِٓ ثىزج، وإتداع

أؼرلك شلؼة اجلزائلس ِلٓ  ٍلُ      و ٘را اٌشلؼة أْ ازذفؼلد زاٌلح احلسٌلح ػاٌٍلح     

 االسرؼّاز و٘ىأٗ.

 ثلىزج فىسٌلح   ،رحلسز ِا أمجً أْ ٔسرمً ِلٓ ٘لرا إٌّلىذمل املشلسا يف اٌ    

فلٕحٓ أِلح كٍله     ،االسرؼّاز اٌفىسيو ػٍٍّح ٔرحسز فٍها ِٓ وً أشىاي اٌرثؼٍحو

لادزٌٓ ػٍلى ٘لز    ،ٌٕا ذازٌخ تاسرحضازٖ، واجملرّؼاخو ِمىِاخ لٍادج اٌشؼلللللىب

 ،إذا وٕا حنفظ جملا٘لدي ٔلىفّرب األجملاد   ، وأزواْ وً فىس تشسي يف وً اجملاالخ

ٓ  فّٓ وفائٕا هلُ أْ حنًّ   ٌٕلدن حولىْ اجلهلً يف أِرٕلا     سالح اٌمٍلُ وّفىلسٌ

 .ٔسفغ تفىسٔا زاٌرها فىق األُِو

٘ا حنٓ ٔثسظ أِلاِىُ ٘لرٖ اٌولفحاخ ِلٓ      ،اٌثاحثىْ ،فٍا أٌها املفىسوْ

فملىدوا   ،،  ذرسغ ٌفىلسوُ اٌىاسلغ امللٕ    -ػٍى ضٍمها-جمٍرٕا ػٍها ذىىْ ِساحح

 حيفلظ وساِرلها  و ِا ٌسفغ شؤهنالدِىا هلرٖ األِح و  ،اٌسلللللللللًو ثىزج اٌرغٍ 

 .ٌوىْ حسٌرها ِٓ وً فىس دخًٍ ِدِسو

 اٌسلداد.و ٌٕا وٌىُ اٌرىفٍلك ،فاسؤي اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌلس

 مدٓس اجملل٘                                               
 الدنتْز الصًٓ عصزٖ األضتاذ                                                                                              
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إٌشس ِدٌس وٍّح  

اٌؼٍىَ اٌسٍاسلٍح ػٍلى خغهلا اٌثاتلد يف     حتافظ وٍٍح احلمىق و

فىلس،  ز٘ا ٌٍؼدد اٌسلاتغ ِلٓ جمٍلح امل   ذٌه تئصداو ،اٌؼًّ اٌؼًٍّ املرٍّز

حٍث أصثحد لثٍح ٌٍثلاحث    ،اٌيت ذشك عسٌمها ذدزجيٍا حنى اٌؼاملٍح

ٔاٍ٘ه ػٓ األسلاذرج اجللاِؼٍ     ،األساذرج ِٓ خمرٍف اٌدوي اٌؼستٍحو

 .اجلاِؼاخ اٌىعٍٕحِٓ وً 

تاحثٍهللا ٌؼللد  اخذؼللدد جاِؼللإْ ذٕللىع ِمللاالخ جمٍللح املفىللس و 

ٗ  اإجياتٍلل اِؤشللس اوي حنلل وسللىا ،ػٍللى اٌللدوز اٌللري أصللثحد حترٍلل

ِسللرٕدٌٓ يف ذٌلله إىل اٌرحللىالخ  ،ذغىٌس٘للا أوثللس يف األػللداد املمثٍللح

ىجٗ اإلصلالحً  لإىل اٌرل اٌليت ذؼسفهلا اجلاِؼلح اجلزائسٌلح و    اٌىث ج 

دوْ شله إٌمٍلح إٌىػٍلح     اٌلري سلٍحمك  ي ذشلهدٖ تالدٔلا و  رؼاَ اٌاٌ

 .املٕرظسج

يف األخ  فاْ ٘را اٌؼلدد ٌولدز يف شلهس شلهد أػظلُ ثلىزج يف       

جؼٍرٕلا  تاٌرؤوٍد فئْ ثىزذٕا اٌؼظٍّح ً٘ ٍِهّرٕا وِسو ،دٌثاٌرازٌخ احل

ٌىلً ٌثٕلح هنلدا ِلٓ خالهللا إىل اٌثٕلا        األساسٍح ٌىً ٔشاط ٘ادا و

 .واٌسلً واٌرمدَ

 

 

 مدٓس اليػس                            
 ٕلدنتْز عنس فسحاتاألضتاذ ا                                                           


