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 غير شاملة عن العنفبيليوغرافيا 
 ياتاالرو 

 )مترجمة إلى الفرنسية( 8997 –منشورات مارينور الجزائر  –حميد عبد القادر : االنزالؽ 
 .8999 –الجزائر  –منشورات التبيين )الجاحظية(  –عمراني الجياللي : المشاىد العارية 
 .8997 –دحلب الجزائر منشورات  –جياللي خالص : بحر بال نوارس 

 .8997 –مارينور الجزائر  –عواصف جزيرة الطيور 
 .8997 –حومة الجزائر  –زىور األزمنة المتوحشة 

 .8997 –مارينور الجزائر  –الحب في المناطق المحرمة 
 .8991الجزائر  –م للنشرموف – دذاكرة الجس –أحالم مستغانمي 

 .8998بيروب  –دار اآلداب  –فوضى الحواس 
 .8991 –اتحاد الكتاب العرب دمشق  –ني : ضمير الغائب يواسلعرج 

 .8991كولن )ألمانيا(   –دار الجمل  –سيدة المقام 
 .8991دار الجمل كولن )ألمانيا(  –ذاكرة الماء 
 .8991باريس  –مترجم إلى اللغة الفرنسية مارسا  –حارسة الظل 
 .8997يس بار  –مترجم إلى اللغة الفرنسية قولياس  –مرآة العميان 

 .8999 –الجاحظية  –منشورات التبيين  –فتاوي زمن الموت  –سعدي إبراىيم 
 .8991الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  –ضياع في عرض البحر  –زاغر حفناوي 

 .8991الجزائر  –منشورات األندلس  -غدا يوم جديد. –عبد الحميد بن ىدوقة 
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 الكتب و المقاالت 
 .8997الجزائر  –االختالؼ  رابطة -المراسيم و الجنائز -مفتى بشير.

فػي الدراسػات  –فهيم ىشام : أزمػة الحػحفيين فػي الجزائػر بػين االغتيػاف و الفنػادؽ اآلمنػة 
 (.8997) -91العدد  –اإلعالمية 

 (8991دار عطية ) –أحمد طالب اإلبراىيمي : األزمة و الحل  
مطبعة النجػاح الجديػدة  –إشكالية الديمقراطية في الجزائر  –بد العزيز برضوان اإلدريسي ع

 (8997الدار البيضاء )
دانياف برومبرغ: الخطاب اإلسالمي : تقاسم السػلطة و الديمقراطيػة فػي التعػدد و تحػديات 

 (8998اإلختالؼ )
تحقيػػق  غايػػة البيػػان و التػػدقيق فػػي إقامػػة الحجػػة علػػى قاضػػي أبػػو عبػػد الفتػػاح علػػي بلحػػاج :

 (8991الجزائر ) –الجبهة اإلسالمية لإلنقاد 
 –تػػوا صػػالت  –مػػراك   –ترجمػػة عبػػد الػػرحيم حػػزف  –الفػػيس تػػاريد الػػدم  –رشػػيد بوجػػدرة 

 (8991إبداع )
       فػي فكػر  -إال، فػللى أيػن سػيكون الرجػوعل  الرجعػة و بػابري : عمليػة ال تقمحمد عابد الجػ

 (.8997، )81ع  -ثقافية شهريةو نقد 
ض المفكػرين المسػلمين فػي العحػر محمد عبػد السػالم الجفػائري : قضػية النهضػة لػد  بعػ

 (.8978) 8، ع، البحوث التاريخيةالحديث، في مجلة 
 -دار الطليعػػة –غػػازي حيدوسػػي،  الجزائػػر: التحريػػر  النػػاقل، ترجمػػة خليػػل أحمػػد خليػػل 

 (8998بيروت )
ىػػػاني خػػػالؼ: أوروبػػػا و المغػػػرب العربػػػي: فػػػي نحػػػن و أوروبػػػا، منشػػػورات مركػػػز الدراسػػػات 

 (.8998السياسية و االستراتيجية، القاىرة )
محػػطفى دحمػػاني: األصػػولية فػػي الجزائػػر: متػػى، كيػػف، لمػػاذاة فػػي دراسػػات عربيػػة، العػػدد 

1- (8998.) 
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عربيػة سػات ادر فػي  –إلرىػاب في الجزائػر : مػن الػدعوة إلػى ا اإلسالميةالحركة محطفى دحماني: 
 .(8998) 81-9العدد 

 -1-8الموسػػػف، فػػػي اآلداب ع رىػػػاب إلدراج : اسػػػتبداد الدولػػػة الريعيػػػة و إنتػػػاج افيحػػػل 
(8997.) 

 11العػػدد  -ئػػر : فػػي منبػػر الحػػوارم مػػا يجػػري فػػي الجزاجػػورج الراسػػي : محاولػػة فػػي فهػػ
(8997). 

              ، فػػػػي منبػػػػر الحػػػػوار و التشػػػػظي االنػػػػزالؽوليػػػػد شػػػػرارة : الحركػػػػة اإلسػػػػالمية فػػػػي الجزائػػػػر : 
 (.8997) -11العدد 

محمػػد سػػالمان طػػايف: المؤسسػػة التشػػريعية فػػي الجزائػػر فػػي المؤسسػػة التشػػريعية فػػي العػػالم 
 (.8998منشورات مركز البحوث و الدراسات السياسية القاىرة ) العربي 

 81العػػػدد  –طة فػػػي شػػػؤون األوسػػػ  جػػورج عرمػػػوني : المحنػػػة الجزائريػػػة و مسػػػؤولية السػػل
(8997.) 

 (.8997) 811ة في البيان العدد الجزائرية : تدويل أم تمويلحسن قطام  : األزمة 
         فػػي سػػطور  -لػػرفض و باطنػػو المنػػاففا هخالػػد عمػػر ابػػن فقػػة : اإلرىػػاب فػػي الجزائػػر  ػػاىر 

 .(8997) 11العدد 
ختػػي بػػن عػػودة بلجزائػػري المعاصػر، عمػر مهيبػػل : حػػوف الهويػػة و االخػتالؼ فػػي الخطػػاب ا

 (.8997) 1-1سات عربية العدد أنموذجا، في درا
 م: الجزائػػػر تعػػػود8991م 8191عػػػام مػػػن سػػػقوط األنػػػدلس،  111بعػػػد  : حمػػػد مػػػوروم

 .8991لمحمد المختار اإلسالمي القاىرة 
ن بيػروت دار السػاقي، آخر حديث لفخامة الرئيس و بعده الطوفان في مقايسات نهايػة القػر 

(8991) 
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فػي  ، جابي عبد الناصر: النظام السياسي الجزائري: المجتمف المدني بين األزمة و اإلنتقاف
دار  –وعػػي المجتمػػف بدايػػة عػػن المجتمػػف المػػدني فػػي المغػػرب العربػػي )أشػػغاف( الػػدار البيضػػاء 

 (8997توبقاف )
 (8997مف دار القحبة الجزائر )جابي عبد الناصر: االنتخابات : الدولة و المجت

فػي وعػي  ،علي الكنز: المجتمف المدني في البلدان المغاربية: بعض التسػاؤالت فػي أشػغاف
 (8997الدار البيضاء ) –المجتمف بذاتو عن المجتمف المدني في المغرب العربي دار توبقاف 

فػي المجتمػف و الدولػة  علي الكنز: الجزائر: البحث عن كتلة إجتماعية جديدة فػي أشػغاف:
 (8997) -مكتبة مدبولي-في الوطن العربي في  ل السياسات الرأسمالية الجديدة القاىرة 

بيػروت  -دار الجديػد–قواصى محمد: غزوة اإلنقػاذ: معركػة اإلسػالم السياسػي فػي الجزائػر 
(8997) 

الجماعػػػات، الػػػدار جػػػورج الراسػػػي: اإلسػػػالم الجزائػػػري مػػػن األميػػػر عبػػػد القػػػادر إلػػػى أمػػػراء 
 (8998بيروت ) –الجديد 

ريػػاض نجيػػب الػػريس: الجزائػػر: الاػػورة أم التمػػرد، فػػي ريػػاح الشػػماف، السػػعودية و الخلػػي          
   1ط ،(8998لندن ) و العرب في عالم التسعينات

لػػػي             لخيػػػاض نجيػػػب الػػػريس: المحػػػاحف أم السػػػيوؽ: فػػػي ريػػػاح الشػػػماف: السػػػعودية و ار 
 (8998) 1العرب في عالم التسعينات، لندن، ط  و

 .8998-11شؤون األوس  العدد في  –راشد سامح : التعددية الحزبية في الجزائر 
دار  –فػي الطػائفة فػي االعػدقاء: الحػفاة  …الرميحي محمد غػانم: متػى يلتقػي الجزائريػون

 (  8991سعاد الحباح )
اإلسػػالميين و الالئكيػػين و دار المعرفػػة الجزائػػر  : خلفيػػات الحػػراع بػػيناج عبػػد اج جػػاب

(8999  ) 


