
 

 

 يةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 "علي لونيسي  "  2جامعة البليدة  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 مجلة متيجة

 للدراسات اإلنسانية 
مجلة علمية محكمة متخصصة تصدر عن  

 نية  قسم العلوم اإلنسا
 
 
 
 
 
 

      

 
 2027السنة   02العدد     2 منشورات جامعة البليدة

      



0202  - 20العدد للدراسات اإلنسانية                     متيجة مجلة  

 

2 

 

 
 

 
 متيجة للدراسات اإلنسانيةمجلة 

 تصدر عنمجلة دورية علمية محكمة 
 نسانيةإلالعلوم اقسم 

 
 

Issn:  2602-5639 
 2957/2022رقم اإليداع القانوني 
 

 
  2027الثاني العدد 

"علي لونيسي" 2منشورات جامعة البليدة 



0202  - 20العدد للدراسات اإلنسانية                     متيجة مجلة  

 

3 

 

 
 
 
 
 للدراسات اإلنسانية متيجةمجلة                     

  2البليدة ة جامعكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية             
 
 
 

 العلوم اإلنسانية  قسممجلة دورية علمية محكمة تصدر عن           
   
 
 

Issn:  2602-5639 
 2957/2022رقم اإليداع القانوني 

 
 2027ثاني الالعدد 

 -الجزائر )البليدة  –دار : مكان النشر
 .جميع حقوق الطبع محفوظة
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 :ئيس الشرفي للمجلةالر 
 أمحد شعالل .د.أ

 2 جامعة البليدةرئيس 
 

 :المدير المسؤول
 حممد الشريف سيدي موسى: د

 
 :رئيس التحرير

 عبدالقادر بوعقادة.د
 

 :هيئة التحرير
 مديين بشري: د  

 عبدالكرمي تفرقنيت: أ
 زموشي حممد أنور: أ
 فوضيلي عبدالرمحن. أ 

 
 

 المدقق اللغوي بالعربية                            :أمانة التحرير
 الطيب بوسعد: د                                   بوشيبة فائزة : أ

 التدقيق باللغة الفرنسية
 مراد جتنانت: د
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 الهيئة العلمية

                  
  

 الجامعة ستاذ األ الجامعة االستاذ
 -2 -البليدةجامعة   الصادق دهاش            :د -2 -البليدةجامعة  معتوق مجالد . أ
 -2 -البليدةجامعة   آيت بعزيز عبد النور     :د -2 -جامعة البليدة رابح درواش. د.أ
 -2 -البليدةجامعة  مراد تجنانت                   :د -2-جامعة البليدة   د سيد أمحد نقاز.أ
  سيدي موسى.د

 حممد الشريف
 -2 -يدةالبلجامعة  حميدي مليكة:د -2 -جامعة البليدة

 -2 -البليدةجامعة  أمحد عصماين: د املدرسة العليا الجزائر مزيان السعيدي                   . د
 جامعة تيبازة دحمان تواتي                 : د املدرسة العليا  أحمد بن جابو. د

 جامعة اجللفة  مغدوري حسان: د 2جامعة الجزائر  محمد لحسن الزغيدي          . د
 -2 -البليدةجامعة  فراح فوزية.أ -2 -البليدةجامعة  مقدم سهام:د

 -2 -البليدةجامعة  فضيل رتيمي              . د -2 -البليدةجامعة  كريم مناصر                  . أ
 -2 -البليدةجامعة  زموشيحممد أنور :أ جامعة خميس مليانة عبدالقادر فكاير: د

 -2 -البليدةجامعة  مجال داود: أ جامعة الشلف          إيالل نورالدين      : د
 -2 -البليدةجامعة  دليلة بوجناح             . أ -2 -البليدةجامعة  فؤاد زرف: د
 -2 -البليدةجامعة  عبدالرحمن فضيلي: أ جامعة خميس مليانة حياة سيدي صالح: أ

 -2 -البليدةجامعة  بوثلجي                               إلهام . أ -2 -البليدةجامعة  بوسليماني عبدالرحمن: أ
 -2 -البليدةجامعة  ملجد شهرزاد: أ -2 -البليدةجامعة  وهايب نزيهة: أ
 -2 -البليدةجامعة  مدني إيمان: أ -2 -البليدةجامعة  يعيش فاطمة الزهراء: أ
 -2 -دةالبليجامعة  شعبوني أمينة: أ -2 -البليدةجامعة  كحالن سليم: أ
 -2 -البليدةجامعة  زغبيب حسينة -2 -البليدةجامعة  مغاري نوال: أ
 -2 -البليدةجامعة  سحنين نجية -2 -البليدةجامعة  رزوق نعيمة: أ
 -2 -البليدةجامعة  رابح دايري . أ -2 -البليدةجامعة  معريش كرمية: أ
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 :قواعد مهمة للنشر في المجلة

العلوم االجتماعية بكلية العلوم اإلنسانية و  متيجة للدراسات اإلنسانيةجملة  هتتم 
والعلوم العلوم اإلنسانية  اسات العلمية والفكرية يف ختصصاتاألحباث والدر بنشر  2جلامعة البليدة

االجتماعية مكتوبة باللغة العربية والفرنسية واالجنليزية ، وتكون املقاالت مصحوبة مبلخصني، 
 .باللغة العربية واآلخر باللغة الفرنسية أو االجنليزيةواحد 

وال تزيد اخلرائط ، صفحة 22ال يزيد عدد صفحات البحث عن  :كيف تقدم الدراسات
وأن  (A4)من حجم البحث، مطبوعة على ورقة    %02 واألشكال التوضيحية واللوحات عن

 Time New) ية بالعربية، وبالفرنس (taradtional arabic)يكون خط الكتابة 
romane) مرفق يف قرص مضغوط يكون مرفقا لنظام الناشر املكتيب (41)وحجم اخلط. 
(I.B.M) ، الباحث املقدمة، العرض، واخلامتة، مع ذكر رتبة: يكتب املقال بطريقة منظمة. 

 المراجع والهوامش
 جيب أن تكون قواعد إثبات مصادر البحث ومراجعه على النحو التايل: 

مكان النشر،دار  سم املؤلف،عنوان الكتاب، اجلزء أو اجمللد، املرتجم أو احملقق، بلد أوإ :الكتب
 (.النشر، الصفحة

، إسم الدورية، عددها، حتته  سطر إسم الباحث، عنوان البحث أو الدراسة أو املقال :الدوريات
 .اجلزء، السنة، الصفحة

  أسفلها"يف نفس الصفحة تابعة اهلوامش مسلسلة بأرقام متو حاالت اإلجيب أن كون تكون" ،
 .يف هناية املقال يتم عرض قائمة املراجع واملصادر وفق االستعمال املتبع داخل املقالأما 
 جيب أن ترسل البحوث والدراسات للمجلة، صحيحة علميا ومصححة لغويا. 
 ر أساس تعرض كل الدراسات واألحباث على احملكمني لتقدمي اخلربة حوهلا، وتعترب هذه التقاري

القبول أو الرفض ألي حبث أو دراسة مع العلم أنه يف حالة قبول جلنة التحكيم البحث للنشر يتم 
 .إخبار  صاحبه بذلك

 مرفوضةجمللة سواء كانت مقبولة للنشر أو ال ترد أصول البحوث والدراسات اليت تصل ا. 
 متنح نسختني من اجمللة للباحث بعد صدورها 
 اآليت االلكرتوين الت إىل العنوانيتم إدراج املراس :مالحظة: univ_blida2@yahoo.fr 
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 محتوى المجلة
 الصفحة  األستاذ عناون المقال الرقم

 05 عميد الكلية ورئس القسم الكلمة االفتتاحية 
تصدير  المغرب االوسط  للحبوب من القرن  2

 م 22/ ه  6م  إلى  8/ الهجري  2
رشيد عبدالعزيز    جامعة . أ 

 ةالبوير 
20 

التوجه اإلباضي نحو الصحراء  بعد سقوط  2
 الدولة الرستمية

عبدالكريم بوحساين جامعة 
 سيدي بلعباس

22 

إسهام العلماء في الحركة العلمية بوهران من  2
 ( م29-22)هـ 5هـ إلى ق9ق

بلعربي خالدي جامعة سيدي 
 بلعباس

90 

الرحلة العلمية لإلمام أبو عبد اهلل محمد  3
 (هـ795ت)لمساني المقري الت

فافة بكوش        جامعة 
 سعيدة

62 

الفضاءات الطبّية بالمغرب وإفريقّية في  تطور 2
 .البيمارستانات والدمنات: الوسيط  العصر

رجاء العبدلي جامعة . د
 صفاقس  تونس

87 

عباد  عباد الحياةالعلمية بإشبيلية في عهد أسرة بني 9
 م2065ه282/م2023-هـ222

عمامرة جامعة  الباحثة خولة
 علي لونيسي   2البليدة 

205 

نظرة في األوقاف الجزائرية خالل الفترة  6
 الحديثة والمعاصرة 

هجيرة حمداني      جامعة 
 المدية

225 

المهام االقتصادية لمؤسسة بيت المال  7
من خالل وثائق )خالل العهد العثماني

 (األرشيف الوطني

صبرينة لنوار   جامعة البليدة 
2 

297 

جوانب من الحياة السياسية واالقتصادية  8
 لمدينة الجزائـر خالل الـعهد الـعثمانـي   

رمادلية أمال       جامعة :أ
 عنابة

265 

اإلصالحات االقتصادية بايالة تونس في عهد  5
 (م2822-2782)حمودة باشا 

 

محمدي رزيقة   جامعة 
 2الجزائر 

285 
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السودان  حملة أحمد المنصور الذهبي على 20
 الغربي 

 (م2603-2952/ه555-2022)

جامعة الجزائر  وردة دهماص
02 

 

229 

جامعة -الطيب عبدو: أ مواقف فرانسوا ميتران من الثورة التحريرية 22  
 2البليدة 

229 

أثر العامل االقتصادي في تمركز الكولون  22
 بمتيجة

جامعة البليدة  -غنية عباس: أ
2 

272 

جزائرية للسيطرة على مسار السياسة ال 23
 2572و 2565مواردها البترولية بين 

جامعة -مليكة محمدي : أ
 سكيكدة

283 

قراءة في نظام الفصل العنصري في جنوب  22
 افريقيا

حبيش فتيحة    جامعة :  أ
 2الجزائر

322 

) نضال المرأة التيارتية في الثورة التحريرية  29
 (المجاهدة مريم مخطاري أنموذجا

زينب لخضر   : الباحثة
 2جامعة البليدة 

390 

 362 عبد اهلل مصطفى:  أ االنتقاالت في المشروع النقدي الكانطي          26
خمس سنوات من : قسم العلوم اإلنسانية 27

 التأسيس
رئيس  بوعقادة عبدالقادر: د

 التحرير
383 
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 :إفتتاحية العدد
لدراسات اإلنسانية وفق يأيت هذا العدد الثاين من جمللة متيجة ل 

االسرتاتيجية املسطرة واهلادفة لتنمية حبث الدراسات واالحباث يف العلوم 
اإلنسانية عامة والتارخيية خاصة، حبيث يصبح هذا اجملال العلمي واملعريف 
للباحثني من اساتذة وطلبة يف الدكتوراه يف التاريخ بكل ختصصاته املتنوعة 

فكري اجلاد يف هذا التخصص املتميز والفريد من املسامهة يف إثراء وبعث الت
نوعه، من حيث القيمة العلمية لألعمال املتنوعة اليت مست العديد من 

 .القضايا التارخيية
 عميد الكلية جمال معتوق، : األستاذ الدكتور                                   

 
 

 سانيةكلمة رئيس قسم العلوم اإلن                         
إنه من دواعي السرور واالمتنان أن نقدم العدد الثاين من جملة متيجة  

للدراسات اإلنسانية للقراء الكرام ومجهور الباحثني والدارسني املهتمني بكل 
ما ميت بصلة بالعلوم اإلنسانية، آملني أن حيقق هذا املولود اجلديد النجاح 

فتية والغقبال اجليد الذي الذي حظي به العدد األول ومن هذه اجمللة ال
لقيته، من خالل حلتها املتميزة وموضوعاهتا املتنوعة، اليت متثل بذرة العمل 
اجلاد و التعاون العلمي املثمر الذي نتمىن ان يتواصل ويتدعم من ذوي 

 . االختصاص والكفاءة حىت يرتقي إىل مستوى رسالة اجلامعة اجلزائرية
 محمد الشريف سيدي موسى: الدكتور                                        
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 عبدالقادر بوعقادة: د
 رئيس تحرير المجلة

 قسم العلوم اإلنسانية
 "خمس سنوات من التأسيس" 

 
مع مرور  "متيجة للدراسات اإلنسانية" يتزامن إصدار العدد الثاين جمللة  

مخس سنوات على تأسيس قسم العلوم اإلنسانية، واألمل حيدو اجلميع أن يستمر 
ه العلمية والبيداغوجية ألجل االرتقاء بالبحث العلمي، وتقدمي اإلضافة على نشاطات

 .النوعية يف التخصصات اليت يشرف عليها
 5أكثر منبعد ومل يتجاوز عدد األساتذة  2242لقد نشأ القسم سنة  

طالبا لريتقي القسم عرب السنوات  62ال يفوق أيضا أساتذة مساعدين، وعدد الطلبة 
أساتذة  42ن منهم و ومتعاستاذ مابني دائم مات أزيد من مئة أأن يتشرف خبد إىل

، وأن يؤطر أكثر من حازوا شهادة الدكتوراه يف ختصص التاريخ واإلعالم واالتصال
من االقتصار على شعبة  نتقلألفي طالب على مستوى ثالث خصصات، وأن ي

أن يتعمق يف التاريخ إىل االنفتاح على علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات، و 
ل هذا بفتح ، وقد تكل  "د. م. ل"املستويات يف إطار النظام اجلامعي اجلديد 

وماسرت " القدمي،  الوسيط،  احلديث واملعاصر" ختصصات ماسرت التاريخ بأبعاده 
اإلعالم واالتصال، وماسرت املكتبات واألرشيف، كما يشرف حاليا على على تأهيل 

ختصص اجملتمع واالقتصاد يف الغرب "  التاريخ مستوى الدكتوراه يف علىالطلبة 
العالقات املغاربية األوربية " على أمل أن يفتح يف التاريخ ختصص جديد  ،"اإلسالمي

 ".يف العصر احلديث واملعاصر
أما على مستوى النشاطات العلمية البيداغوجية فإن  القسم جبميع شعبه  

جل االرتقاء بالبحث العلمي، وتنشيط بات ينجز أياما دراسية وندوات وملتقيات، أل
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كان أمهها   اسنوي انشاط 45الطلبة واالساتذة، وقد أسهمت الشعب مبا يعادل 
اإلعالم " ، وحيضر حاليا للملتقى الدويل حول "متيجة عرب التاريخ" امللتقى الوطين 

ة الذي مت  تأجيله من شهر ماي إىل شهر أكتوبر من سن" والثورة التحريريةاجلزائرية
2247. 

ومن مجلة األيام الدراسية والندوات العلمية تلك املخصصة لطلبة الدكتوراه،   
كان من اجل ها عقد ثالث ندوات حامسة يف مسار هؤالء الطلبة، األوىل هتتم 
 باملصادر من حيث قيمتها يف خدمة البحث العلمي بني ضرورة األخذ هبا واحلذر من

ت االكادميية اليت من الضروري االطالع عليها سوء تفسريها، والثانية حول الدراسا
واحلذر من السقوط يف أحكامها، وأما الندوة الثالثة فكانت حول قيمة املخطوط يف 

هذا بغض النظر عن جممل األيام الدراسية اليت قامت هبا شعبتا . البحث التارخيي
 .اإلعالم واالتصال واملكتبات

ثقايف بقسم العلوم اإلنسانية، بل كان ومل يغب الطلبة عن احلراك العلمي وال 
هؤالء القطعة األساسية اليت دار عليها الفعل العلمي، من خالل مشاركتهم املباشرة 
يف تنظيم وتنشيط الندوات واأليام الدراسية وامللتقيات، أوبفضل تأسيسهم لنواد 

الم علمية نشيطة ومنها نادي الزهري إحدادن ونادي الشعلة التابعني لشعبة اإلع
واالتصال، ونادي مالك بن نيب التابع لشعبة التاريخ، وإسهامهم عن طريقهما يف 

 .إحياء املواسم الوطنية والدينية والعلميةيف تأطري الطلبة علميا و 
ومن اآلفاق اليت يسعى القسم إىل أن يكون حاضر فيها االستمرار يف  

مبا ارجية على إسالة احلرب تنشيط هذه دورية الفتية، وتشجيع االقالم الداخلية واخل
قرائحهم، ومزيدا من الندوات وااليام الدراسية، باإلضافة على  يعلي مهمهم ويشحذ

حتريك االساتذة والباحثني يف سبيل تأطري أنفسهم ضمن الفرق واملخابر اليت ستزيد 
 .الرصيد املعريف، وترقي بالبحث العلمي على مستوى القسم فالكلية واجلامعة

  رئيس التحرير                                                              
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 "2027ماي " في الكتابة التاريخية  لندوة العلمية حول قيمة المخطوطصور من ا      


