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ترحب اجمللة مبشاركة الباحثني من مجيع الباحثني من داخل اجلزائر

وخارجها ،وتقبل للنشر الدراسات والبحوث املتخصصة يف القضااي الرتاثية أترخيا أو حتليال أو حتقيقا ،أو ترمجة.. ،ال،

يف خمتلف جماالهتا املعرفية؛ (دينية ،قانونية ،استشراق ،ترمجة ،خمطوطات ،اجتماعيات ،تربية ،اتريخ وآاثر.. ،ال)،
على أن تستجيب للشروط اآلتية:

•
•

اتّسام البحث ابألصالة النّظرية واإلسهام العلمي.

تقدمي البحث على هيئة إلكرتونية إبحدى اللغات الثالث (عربية ،فرنسية ،جإْنليزية) حصراي عن طريق

الربيد اإللكرتوين للمجلّة ،حمرر ابستعمال برانمج ( )wordخبط ( )Simplified Arabicمقاس ()14

يقل عن ( )08صفحات حجم ( ،)A4ابستثناء ما
للمنت و( )12للحواشي ،مبا ال يتجاوز ( )15صفحة وال ّ
أجازت هيئة التحرير نشره ألمهيته.
•

يصحب املقال مبلخص عنه يف حدود ( 150كلمة) ،بغري اللغة اليت كتب هبا.

•

التزام احملرر لألمانة العلمية ،وحسن التّوثيق بذكر املصادر واملراجع من خالل التهميش األكادميي بطريقة

•

خضوع البحوث املقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها ،وهليئة التحرير احل ّق يف تصحيح ما تراه ضروراي (من

•

مينع إعادة نشر ما متّ نشره مسبقا ،إال مبوافقة خطية من اجلهة املعنية.

آلية أسفل كل صفحة ،وتوثيق املراجع آخر املقال.
غري مساس ابملضمون) ،من دون مراجعة الكاتب.

أولوية النشر -

يُراعى يف أولوية النشر ما أييت:

•

مدى تعلق البحوث مبوضوع املوروث العلمي والثقايف ملنطقة متنراست وما حييط هبا ،مثّ اجلنوب اجلزائري،

•

اتريخ وصول البحث على العنوان اإللكرتوين للمجلّة.

•

مثّ اجلزائر والعامل اإلسالمي.

مدى التزام البحث بقواعد النشر يف اجمللة.

•

ضوعات البحوث ،ومستلزمات أقسام اجمللة.
تنوع َم جو ُ

•

أي حبث ،وتعد قراراهتا هنائية.
حتتفظ اجمللة حبقها يف عدم نشر ّ

•

تقدير هيئيت التحرير والقراءة ألمهية املوضوع.

( األحباث املنشورة يف العدد ال تعرب ابلضرورة عن رأي اجمللة )
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( الرئيس الشرفي للمجلة )

(مديــر املج ــلة)

أ.د.شوشه عبد الغن

أ.د.حينوين رمضان

(مدير املركز اجلامعي لتامنغست)

مدير خمرب املوروث العلمي والثقايف ملنطقة اتمنغست
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أ.د .عمـ ــار جيـ ــدل

(اجلزائر)

د .عبد هللا عماري

(متنراست)

د .زيـد اخلري املربوك
د .السعيــد بوي ــزري

(األغ ـواط)

(تيزي وزو)
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(العاصـمة)
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د .أكرم عب ــدالوهاب

)الع ـ ـراق)

د .ايسـ ــر امل ــزروعي

(الكويــت)

أ .حممد مطيع احلافظ

(سوريـ ـ ــا)

أ.حممد اهلادي احلسن

(اجلزائ ــر)

أ.أيوب ش .أمحدرفاعي
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د .مج ـ ــال بـ ــدوي

(كن ـ ــدا)

د.عبد السميـع األنيس

(اإلمــارات)

د.ع.الصمد أنطونيو رومريو (إسبـانيا)
دعبد الغفـ ــار خباري

(ابكستان)
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د .فتحي حدوش

د.عبد احلق بلعابد

(البليدة)

د .عبد احلليـم خلـفي (م.ج.ابريكه)
( ورقلة)

أ.د .عبد احلميد هيمة
د .كشنيط عز الدين
د .فاطمة صـ ــادقي

(متنراست)

(متنراست)
( اجلزائر)

أ.د .حممد السعيد بن سعد ( غرداية)
د .فرحات سالـ ـ ـ ــم

(متنراست)

د .مجــال حييـاوي

(اجلزائر)

د.عبد النب زندري
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د .احممد بلوايف
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( أدرار)
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(البليدة)

أ.د .علي مالحي
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أ.د .عمار ساسي

( البليدة)

أ.د.عيساين عبد اجمليد

(ورقلة)

د .سعدودي الشاذيل

( املدية)

د .م.كامل يشارأوغلو

(تركيــا)
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(فلسطني)

د .صا حممد اللهيب
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د .أمحـ ــد صنوبـ ــر

(األردن)

د .فخري علي

( متنراست)
( متنراست)

(متنراست)

أ.د .حمجوب بلمحجوب

العربية )
أ.د .أمحد بلحوت

د .سرقمة عاشور

(غرداية)

أ.د .السعيد عبديل

أ.د .ص ـ ــا بلعيـ ـ ــد( اجمللـ ـ ــس األعلـ ـ ــى للغـ ـ ــة
د .زهـ ـ ــرية كيســي

أ.د .حالسة عمار

(ورقلة)

د.هقاري حممد
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(متنراست)

( اإلمارات العربية)

( اإلمارات العربية)

د .صالح الدين وانس
د .رقاين حممد

( الشلف)
( متنراست)
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كلمة رئيس التحرير د.أمحد بناين

رقم

الصفحة

املقال
 01أدب الطفل عند التوارق بني الكائن واملمكن األمهودة يف منطقة اتمنغست أمنوذجا
د -خدجية ابللودمو املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست
02

الشيخ الطالب التهامي احلينوين ودوره يف إرساء األمن و قيم التسامح يف منطقة األهقار
1

د .أمحد حفيدي  -املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست

-08
18
-19
32

(اجلزائر)

 2أ .أمحد بوعافية -املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست

(اجلزائر)

03

الشيخ املختار الكنيت وحماربة التطرف – من خالل رسائله الكتابية
د.كنتاوي نور الدين املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست

-33
52

(اجلزائر)

04

جهود علماء الغرب اجلزائري يف خدمة املذهب املالكي العالمة حممد بن عمر اهلواري –
كتاب السهو للناشئة منوذجا.

-53
72

وانس صالح الدين جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف  /اجلزائر
05

دور الزوااي يف احملافظة على املرجعية الدينية للجزائر والعمل على ضمان استمرارها
(زاوية الشيخ أمحد ديدي مبدينة متنطيط_أدرار أمنوذجاً )

-73
90

د .أمحد برادي ،املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست (اجلزائر)
"1

رقاين عبد املالك ،طالب دكتوراه املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك
اتمنغست (اجلزائر)

2
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06

القيم العائلية يف اجملتمع اجلزائري املعاصر بني الثابت واملتحول
قرءاة سوسيوثقافية

-91
114

د .حسان بوسرسوب ،جامعة حممد األمني دابغني،جامعة سطيف ( 02اجلزائر)
07

أثر املوروث الثقاىف يف تعزيز قيم التسامح و التواصل بني الشعوب -دراسة وصفية
لتجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة

-115
139

د.فخري عبد القادر علي– كلية الدار اجلامعية  -ديب اإلمارات العربية املتحدة
معامل وأاثر اهلقار بني احلماية والتهميش

08

د.أمحد نفيس ،املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك

-140
161

اتمنغست (اجلزائر)

أكل اجلراد مبجتمع الندرة ملدينة عني صا

09

د.عبد اجلليل ساقن املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك

-162
177

اتمنغست (اجلزائر)

10

الثقافة التقليدية و أثرها على االضطراابت النفسية االجتماعية
الطقوس االجتماعية يف اجلزائر أمنوذجا

-178
191

املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست د.فريد بوتعن،1
(اجلزائر)

د .فاطمة نفيدسة ،2املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أخاموك اتمنغست
(اجلزائر)

11

الشيخ حممد ابي بلعامل و إسهاماته يف الدرس البالغي – احلقيقة و اجملاز أمنوذجا –
من تعليقه  :ميسر احلصول على سفينة الوصول .

192204

د  .عبد القادر خبيت

املركز اجلامعي احلاج موسى أق أمخوك اتمنغست(اجلزائر)
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يسر هيئة حترير جملة املوروث أن تقدم العدد الثاين من جملة املوروث وهي جملة

سداسية يصدرها خمرب املوروث العلمي والثقايف مبنطقة اتمنغست  ،نريد هلذا العدد من اجمللة

أن يلب شغفكم املعريف يف فضاء قضااي الرتاث واجملتمع والثقافة ،لتكون مواضيعه إثراء
وتعزيزا للعدد األول حيث جاء ليطرح قضااي أدب الطفل يف الرتاث التارقي وكذلك مواقف

الشيخ املختار الكنيت؛ للوقوف على جهود علم ترك أثرا كبريا يف اجلنوب اجلزائري فعلم وترك

ترااث ثراي ،ابالضافة إىل الشيخ التهامي احلينوين ومرياثه العلمي ومكتبته شاهدة على ذلك،

وطلبته جيددون مآثره ،وكذلك دور الزوااي يف احملافظة على املرجعية الدينية اجلزائرية ،والشيخ

حممد بن عمر اهلواري ومرياثه العلمي وهو أحد أعالم الغرب اجلزائري،ابالضافة إىل درور
املوروث الثقايف يف التواصل بني الشعوب ،وما للقيم العائلية من أثر يف اجملتمع اجلزائري،

ودراسة نفسية للثقافة التقليدية وأثرها يف الفرد واجملتمع ،إضافة إىل دراسة حول جمتمع
الندرة؛ للوقوف على خصوصية جمتمع الندرة وبدائله ،وكذلك الرتاث الثقايف املادي وآليات

محايته ،وهي مواضيع متنوعة من التاريخ ،إىل الثقافة ،واالجتماع  ،وعلم النفس ،والقانون،
والعلوم الشرعية ،وكلها مواضيع تعىن هبا جملة املوروث وترى فيها إضافة نوعية يف رفع
احلجب عن الرتاث الثقايف والتارخيي والعلمي وربطه بواقع اجملتمع واترخيه احلديث.

ترحب جملة املوروث ابآلراء العلمية البناءة اليت تناقش مسائل املوروث العلمي

والثقايف مبنطقة متنغست وابجلنوب اجلزائري عموما وابلوطن احلبيب وابلعامل العريب واالسالمي،

مبقارابهتا العابرة للتخصصات.

د.أمحد بناين
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