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 الافتتاحية

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

ها وأمين مدير اجمللة وحمّرريهامّث بفضل القائمني على شؤون جملة املعيار من  ،بفضل اهلل تعاىل
، وهو عدد خاص كذلك أصدرناه يف منتصف (26) الثاين والستونالعدد يصدر هذا  ومراجعيها

شهر ديسمرب لنعّجل بنشر املقاالت الكثرية املدرجة يف قائمة املقاالت املقبولة، واليت جتاوز عددها 
 .مقاال( 033)الثالمثائة 

املعيار النشر اعتادت املختلفة اليت مقاال، مّست اجملاالت ( 20)وستني هذا العدد ثالثا تضّمن وقد 
فيها، دراسات قرآنية وحديثية، ودراسات يف العقيدة ومقارنة األديان، ودراسات يف الدعوة واإلعالم، 

ودراسات يف الشريعة والقانون، ودراسات يف اللغة واألدب، ودراسات ودراسات يف الفلسفة والفكر، 
 .وعلم املكتبات علم النفسيف جماالت السياسة واالجتماع واالقتصاد و 

جنّدد شكرنا لكّل من يسهم جبهده يف استمرار صدور املعيار، خاصة األساتذة املراجعني الذين قد 
  .دون يف تقدمي يد املساعدةنكلفهم يف بعض األحيان أكثر ممّا يطيقون، لكّنهم ال يرتدّ 

يها الطلبة والباحثون ما ينفعهم نرجو أن نكون قد وّفقنا يف اختيار مقاالت هذا العدد، وأن جيد ف
 .                                                      معرفيا ومنهجيا

 رئيس التحرير                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس
 الصفحات المؤلف عنوان المقال الرقم
06-0 عبد الغين عيساوي  التفسري واإلعجاز مقاربة ضابطة للفروق واملقاصداالجتاه العلمي بني  30  
03-00 مساليت نبيل قراءة جديدة ألسباب الطعن يف القراءات القرآنية 36  
ديثيوالسياق القرآين واحل يف اللسان العريب،" أف " 30 03-00  الصمد امزيان عبد   
الّتوجيه الّنحوي الّداليل للقراءات الّشاذة يف ضوء االجتاه العقدي يف كتاب الفريد يف إعراب  30

 القرآن اجمليد للمنتجب اهلمذاين.)200 هـ(
 السبع حممد كمال

 عبد الناصر بن طناش
00-20  

88-22 بوقفة مجعي موقف املستشرقني من تفسري القرآن الكرمي ومقاربتهم التجديدية 30  
 نبيل صواحل حممد علم اجلرح والّتعديل يف نظر الدّكتور طه جابر العلواين-عرض ونقد 06

 حنانشة مصطفى
88-000  

نضبط" وأثر ذلك على العالئق االجتماعية، األسباب وطرق  30
ُ
التصنيف العقدّي واملنهجّي "غري امل

 - العالج - دراسة موضوعية يف ضوء السنة النبوية
 كرميش عادل
 حسان موهويب

000-006  

حةي  يفي ظيلِّ الّسّنةي الّنبوييّةي -  38 ّيةي الّناجي ّيةي الّسعييدةي وركائيزها –ديراسة حْتلييليّية ليْلعالقاتي الّزْوجي 002-000 عفون عثمان احلياة الّزْوجي  
 عبد العزيز زينب القراءة احلداثية للسنة النبوية عند حممد "أبو" القاسم حاج محد 38

 بن عبيد فؤاد
000-026  

 بريك ياسني التوثيق التارخيي ألقدم املدونات احلديثية املوطأ ومسند اإلباضية منوذجا 03
 بن مهية ابراهيم

177-163 

178 مرمي شقراين أزمة احلضارة الغربية من منظور عبد الوهاب املسريي-مرتكز العلم أمنوذجا- 00 - 080  
638-086 الشريف زروخي الفيلسوف واملثلث األنثروبولوجي: العنف، احلرب، اإلرهاب 06  
 بوراس راضية الشيخ عبد اللطيف سلطاين ومنهجه يف اصالح العقيدة 00

 آل حكيم عمر
603-662  

606-660 زينة بن حلرش العـقالنية التواصلية عند هابرماس 00  
622-600 وائل احلارثي التأسيس املقاصدي للمشرتك اإلنساين 00  
 عقاب عبد القادر اليهودية اإلصالحية وعالقتها بالصهيونية 02

 حممد بودبان
620-680  

 زرويت مرمي  أثر مدرسة اإلسكندرية يف هيكلة الغنوصية املسيحية 00
 العايب يوسف

686-688  

060-033 قوعيش شريف الرموز الدينية يف بالد املغرب القدمي )من فرتة ما قبل التاريخ إىل الفرتة النوميدية- املوريطانية( 08  
، قراءة يف الفتاوى (البتكوين منوذجا)يف احلكم على العمالت االفرتاضية املشفرة  الغرر واالستدالل به 08

 .املعاصرة
  احلاج يوسف بن أمحد خريف
 عبد الرمحن بن معمر السنوسي

066-003  

يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،صوره و أحكامه نسب ولد الزنا 63 023-000 مربوك بوزنون .   
 هاجر بن منصور مصنفات القاضي عياض من خالل أزهار الرياض 60

        مغنية غرداين
020-008  

080-008  عبد الرمحن اجَّاه أبُّوه حترير مذهب املالكية يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه البنوك اإلسالمية 66  
مبحثا التكليف والرتجيح منوذجا–التداخل بني املسائل األصولية وأثره يف اختالف األصوليني  60 038-080 سفيان وخام -  
060-003 قويدر العشيب من االعتبارات املوجبة لتصحبح العقود الفاسدة 60  
من منظور اخلطاب الكاريكاتوري  6308ديسمرب  06دالالت احلملة اإلنتخابية لرئاسيات  60

لصور كاريكاتورية مقاربة سيميولوجية  
000-066 وشان عبد الرؤوف  

. اإلعالم السياحي عرب الفايسبوك ودوره يف تشجيع السياحة الصحراوية اجلزائرية عند الشباب 62
دراسة ميدانية مبدينة سطيف- - 

000-006 ليلى زادي  

م دراسة 6308احلرية اإلعالمية يف الربامج التلفزيونية احلوارية قبيل وبعد احلراك الشعيب اجلزائري  60
 حتليلية لعينة من برامج قنايت الشروق نيوز والنهار يت يف

 آمنة شريفي
             الطاهر بن امحد  

000-000  

وأيُّ تأثري على الّشباب؟ أّي طبيعة؟: اإلعالنات التلفزيونية 68 080-008 لعرابة صوراية   
000-080 سامية قرابلي: متكني املرأة اجلزائرية لذاهتا اجتماعيًّا واقتصاديا باستخدام مواقع الّتواصل االجتماعي  68  
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دراسٌة ميدانيٌة على عيِّنة من حساباتي العمل الّنسوية على موقع -التحديات واإلجنازات 
 -فيسبوك بوالية جيجل

الزمن األخضر أمنوذجا -التشكيل االيقاعي عند أيب القاسم سعد اهلل بني التقليد والتجديد  03 062-002 فتيحة بلحاجي    
002-060 بشرى بن دراجي وصية طاهر بن احلسني البنه عبد اهلل دراسة حتليلية 00  
بغداد لزينب االعوج االيقاعات البديلة يف قصيدة النثر من خالل ديوان مرثية لقارئ 06 020-000 خمتار قندوز   
080-020 نعيمة بولكعيبات املنهج االجتماعي والنقد العريب بني جدلية املثاقفة واملمارسة 00  
(الشمال القسنطيين) يف املنطقة الثانية التارخيية  0800مناذج من عمليات أول نوفمرب 00  عبد احلفيظ عبد احلي 

 بوعزة بوضرساية
086-086  

اللجنة الثورية للوحدة و العمل و مساعي التوفيق بني املصاليني و املركزيني ـ قراءة يف شهادات  00
 بعض الفاعلني التارخييني ـ

236-080 حكيمة شتواح  

( ه002كان حيا عام )للشقوري " رسالة حتقيق النبأ يف أمر الوباء" الرتاث الطيب باألندلس 02
جاذمنو   

ن بالغاعبد الرمح  230-200  

ترمجةبالد كتامة أمنوذجا : التعمري البشري والتعريب يف املغرب اإلسالمي الوسيط: عالوة عمارة 00 200-208 حسني بوبيدي   
  ابن فرحات غزالة دور الرتاث الثقايف والرتبوي يف ترسيخ قيم املواطنة يف اجملتمعات العربية 08

 غول خلضر
202-208  

 اإللكرتونية للمكتبات اجلامعية دعامة ملنظومات التعليم اإللكرتوين عروض خدمات املعلومات 08
 دراسة نظرية

  بوعندل باسم
 ناجية قموح

203-203  

دراسة ميدانية على  االنتقاء الرياضي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضة يف املؤسسات الرتبوية  03
 .بعض أساتذة التعليم املتوسط مبدينة تقرت

كواشرضا توفيق    200-280  

الكتاب املدرسي و هندسة القيم، دراسة ميدانية حتليلية كتاب الرتبية املدنية للسنة الثانية من  00
 التعليم املتوسط منوذجا

282-280 ليلى زرقان  

يف التعليم عن بعد  MOODLE درجة امتالك األساتذة اجلامعيني ملهارات استعمال منصة 06
6 دراسة ميدانية جبامعة سطيف   

 عبد احلليم بوقندورة
 بلقاسم بلقيدوم

280-002  

060-000 جممج فوزي – مقاربة أنثروبولوجية-العولة عند بدو رحل أوالد أم خلوة  00  
.أمناط االحنرافات األخالقية للطالبات املقيمات باألحياء اجلامعية 00 دراسة مقارنة بني أربع  

 دراسات حملية
 بوزيد حسينة
 ملياين نادية

068-000  

 هيشور حممد ملني املشاركة اجملتمعية ودورها يف مأسسة الرتبية البيئية يف اجملتمع اجلزائري 45
 سقين عبلة

008-020  

 العايب كمال دالالت وأبعاد الظاهرة البريوقراطية يف سوسيولوجيا التنظيمات 46
 قرية إمساعيل

026-008  

083-083 عباس رضوان املأثور الشفوي لدى الطُّلبة 47  
دراسة ميدانية مبدينة خنشلة -عوامل النمو احلضري يف املدن اجلزائرية املتوسطة  48 830-080 مربوكي عمار -   
860-838 وهيبة روابح التنظيم الياباين منوذج ما بعد البريوقراطية 08  
فعالية برنامج ارشادي مستند اىل العالج الوجودي يف تنمية اليقظة العقلية وختفيض احلساسية  03

 االنفعالية لدى الطلبة اجلدد يف جامعة مؤتة
800-866 فاطمة عبدالرحيم النوايسة  

أزمة كورونا أمنوذجا"آليات تعزيز املناعة النفسية وتنشيط التفكري اإلجيايب وقت األزمات  51 سامل خدجيةبن    
 حياوي مبارك

808-820  

ولَة 06 882-828 بلقاسم فرحايت التَّدخُّل الَعسكـــريي فـي ليبيا ودوره فـي اهنييــاري الدَّ  
حنو مقاربة إقليمية   هتديدات عودة املقاتلون األجانب من بؤر التوتر إىل ليبيا على األمن املغاريب 00

 مشرتكة
 فطيمة ادوينة 
 حكيم غريب

880-838  

دراسة حتليلية-معوقات املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر وآليات احلد منها 54  العيد بوعافية -
 بلقاسم حاج

803-860  

 جاوي حورية  أثر مفهوم وحدود املعاهدات الدولية على التحفظ 00
 حممد بلفضل

860-800  
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820-806 أمحد بوكرزازة الغنب واإلستغالل وأثرمها القانوين  56  
االستقاللية الوظيفية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان اجلزائري على ضوء مبادئ باريس الّدولية  00

0880لسنة   
802-826 عمر فالق  

املتعلق  08/30وفقا للقانون  إشكالية عيوب اإلرادة وآثارها على عقد االستهالك االلكرتوين 08
 بالتجارة االلكرتونية

 آسيا بوطوطن
زواويالكاهنة   

800-0330  

0338-0336 بنور أمساء النظام القانوين للمسؤولية الطبية يف ظل القضاء املزدوج 08  
0362-0338 عبد احلميد عيدوين إشكالية الويل يف عقد الزواج بني الفقه والقانون اجلزائري 23  
اجلزائر والسودان :قياس مسامهة الزكاة يف حتقيق النمو االقتصادي دراسة حالة 20 0306-0360 يوسف حوشني   
األردن اياد منصور احلديدي مصري العقود جارية التنفيذ بتاريخ اشهار اعسار النشاط االقتصادي وفق القانون األردين 26  0300-0303  
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Saoussen 
0300-0380  


