إـساـقات سددمعزدوجم ،36-36جاغػيم-مجوانم،4106مص.

081-193

ؽشّاف ؿؤؾّػي املؼاالت يف جمؾة

إـساـقات

ؾسـة ( 3102أعداد)53 ،50-51 ،48 :

أؼقس ؽؾثوؿة ،ماظشرؼك مادلـاظي مبني ماظواضع مو مادلكقال :مدرادة مظؿؿـالت مذؾابم
مبـطؼةموػران،معدد  ،53ص .45-28 .م
با دحا ذرقف ،اظؼراصـةمادلؿؿردونمواظـظامماالدؿعؿاريميفماهلـدماظصقـقةمخاللم
اظؼرن ،01م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،53ص.32-00 .
بعوـي اؾطافر ،باؽور حمؿد ،برذاش رػقؼة ،مأثار متعدد مودائل ماظـؼل ميفم
اجلزائرماظعاصؿةمسؾىمحراك مادللؿعؿؾني ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،معدد  ،53ص-34 .

.58

بؾعباس عبد اهلل،مزاػرةماهلفرةمسـدمسؾدمادلاظكمصقاد:معنماظلقاقماظؿارخييمإىلم
اظـؿوذجماظلودقوظوجي،معدد  ،53ص .27-34 .م
بؾغرّاس عبد اؾوفاب ،ماظؽػاءة ماظـؼاصقة ميف ماظؽؿاب مادلدردي مظؾػؾلػة ميف ماظطورم
اظـاغوي،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.71-54 .
بن بشري ـزقفة ،ممتـالت ماظؾغات ميف ماظودط مادلفين ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،ممممممم
ؿزدوج  ،50-51ص.81-70 .

عدد
بن عزوز عبد اؾـور ،معاذامؼؼصدماظشؾابمدلّامؼؿؽؾّؿونم...؟ماظرجوعمإىلمحتؼققم
عقداغي مجباععة معلؿغاذل ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،معدد ؿزدوج  ،50-51ص-016 .
م

.033

بن عؿار عائشة ،ماظدسم مادلدردي ميف مزل ماإلصالح :معـطق متعاعل ماألداتذة-م
األوظقاء،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص .35-38 .م
بن عؿار عائشة ،بـغربقط-رؿعون ـورقة  ،زبقدة دـودي ،اظؿؽوؼن مادلفينممممم
و مدسم ماظؿشغقل ميف ماظؾؾدان مادلغاربقة :مإصالحات مو مدريورات ماجؿؿاسقة ،معدد
ؿزدوج  ،50-51ص.
بن ؼرؼورة ذرقف ،ماظؿفؿعماظرؼػيمبادلؿقفةمومتطوره،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،معدد
 ،53ص .031-86 .م
بوغـؿي قودف،مػلمؼُـؿّيماظؽؿابمادلدردي مثؼاصةمادلشارطةمظدىماظؿؾؿقذ؟م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص .047-030 .م
.23-02
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بوؾػضاوي ػارؿة اؾزفراء ،معدخل مإىل متعؾقم معؾادئ ماإلحصاء :محتؼقق معقداغيم
سؾىمعلؿوىمعدارسماظؿعؾقممادلؿودط ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج ،50-51

ص.028-034 .

م

تقتوش-حدادي روزة ،ماظؿقوؼالت مادلاظقة مظؾؿفاجرؼن مو مآثارػا ماالضؿصادؼةممممممم
وماالجؿؿاسقةمسؾىمادلـارقماألصؾقة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،53ص .035-030 .م
حرزؾّي ػاضل،ماظؿدرؼبمسؾىمتلقريمادلكاررماظطؾقعقةميفمطؿابماجلغراصقامظؾلـةم
األوىلمثاغويمبؿوغس:محتؾقلمدؼداطؿقؽيموماضرتاحات ،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد
 ،50-51ص.068-048 .

ؿزدوج
حساـي زفرة ،مإصالحمادلـظوعةماظرتبوؼةميفماجلزائر:مأؼّةمتغقّرات ميفمممارداتم
األداتذة؟م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.36-00 .
حساقن دعقد ،ػرحي عبد اهلل ،مبـقات محضرؼة مذات مأغظؿة موزقػقة مشريم
عؿوازغة :محاظة معدؼـة مأوالد مجالل مباجلزائر ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،معدد ،53
ص .85-60 .م
حريش بغداد حمؿد ،ماظؽؿابات ماجلـائزؼة ميف معؼربة مسني ماظؾقضاء م(وػران):م
اظوضعقةماحلاظقة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،53ص .086-056 .م
رحو ميقـة ،ممماردة مجراحة مششاء ماظؾؽارة مطادرتاتقفقة مإلسادة ماالغدعاج ميفم
ادلعقارماالجؿؿاسي،م(باظؾّغةماظػرغلقة) ،عدد  ،53ص.055-036 .
رؿعون حسن ،اظؿػؽريميفماظـورةميفمتوغسموماظعاملماظعربي:مأيمحمؿوىمأليمتواصقم
تارخيي؟معدد  ،53ص .33-00 .م
رؿعون حسن ،مادلدردةميفماظؾؾدانمادلغاربقةموماخلطابمحولمادلوارـة:معؼاربةمعنم
خاللمطُؿبماظرتبقةمادلدغقة،معدد ؿزدوج  ،50-51ص .53-24 .م
اؾعتوم ؿقسون ،مجلد مادلرأة مواظدالالت ماظرعزؼة :مدرادة مأغـروبوظوجقة ممبدؼـةم
سؿّانم(األردن)،معدد  ،48ص.20-00 .
عؽّاري عبد اجلؾقل ،ؾوؿقس ؽوؾني ،ؾوورقي تقبو،متعزؼزماظؿعؾقمماظؿقضرييم
م

بإصرؼؼقا مجـوب ماظصقراء .محوصؾة ماظدرادات ماظدوظقة ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،ممممممم

عدد ؿزدوج  ،50-51ص.
غاي-دقؾػسرت دوؿقـقك،مادؿؽصالماظدسارةمبؽوبامبنيم 0191موم ،0131م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد  ،48ص .012-64 .م
غرابة غـقة ،متأثري ماظؿعددؼة ماظؼاغوغقة مسؾى موضعقة ماظـلاء مو مبروز معوارـؿفنّ،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص.63-52 .
 .338-332م
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ؼجقبة عبد اؾـاصر،مأثرماظؿقوالتماجملاظقةمسؾىمادلؿارداتماظلودقوظغوؼةمظدىم
اظـارؼنيمباألعازؼغقةميفمجؾالماألوراس،م(باظؾّغةماظػرغلقة) ،عدد ؿزدوج ،50-51

ص.
ؼفرقة وجقه،ممتـّالتمدودقوظغوؼةمألربعمراظؾاتمجزائرؼاتمبػرغلا،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص .68-54 .م
ؽرػس ـبقل ،غضبان أمحد محزة ،بوراؾيب بن جدو ،محتؾقل معُؼارن مألغظؿةم
.014-80

اظؿؽوؼن ميف ماظرتبقة ماظؾدغقة مو ماظرؼاضقة ميف ماجلزائر مو مصاظوغقا مبؾؾفقؽا ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص .083-070 .م
ملام-حمؿدي ؿرقم ،اظعادات مو ماظؿؼاظقد ماألدرؼة مبؼصر م"مترغة" م(والؼة ماظوادي)م
بنيماالدؿؿرارؼةموماظؿغقّر،معدد  ،48ص.43-22 .
حمؿدي دقدي حمؿد ،األدرة ،ماظؿـؿقة مو مصؽة مادلُلـّني :معؼارغة مبني ماجلزائرمممممم
واظقابان،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص.33-22 .
ؿعتصم-ؿقؿوـي بدرة ،األذكاص مادللـّون ميف ماجلزائر مو ميف ماظؾؾدان مادلغاربقة:م
رػاغاتماظؿؽػلمبفذهماظػؽة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص.م.23-00
ؿعرويف دامل،ماظصؿتمعنمجقلمإىلمآخر:مدرادةمغػـلـ-تربوؼةمحولمادلُغرتبنيمممم
وأبـائفممبػرغلا،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص .50-34 .م
ـؼّال ػارؿة،مادلؿارداتماظؾقداشوجقةموماإلصالحاتماظرتبوؼةميفماجلزائر:مدرادةم
حاظة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.52-36 .
حيقاوي بوبؽر ،ماظرتبقة ماظؾدغقة مو ماظرؼاضقة ميف مادلدردة مباجلزائر ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص .333-084 .م
م
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يف دـة 3102

تواتي أم اخلري ،تؽوؼن مادلفـددني :ماظؿقوّالت مو ماالغعؽادات مسؾى مادلؤدلة،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.353-340 .
عبد اخلاؾق رذقد ،اغزؼاحقةماحلدث ماألدؾوبي مبنيماظؿّأصقلماظؾّغويموعرجعقّةم
اظـص،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.013-70 .
غراـغو إقزابقل ،احلوعة :مدريورات مإضعاف معؽاغة معؤدلة مسـؿاغقة م(عدؼـةم
اجلزائرمدـةم،)0861م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص.023-014 .

ؽشّاف

ؿواؼف اؾبحث يف دـة 3102

بؾغراس عبد اؾوفاب ،احلدثماظؿارخييميفماظؾقظةماظصوصقةمعنمخاللمجتربةم
األعريمسؾدماظؼادر،معدد  ،53ص.46 .
بن ػرحات عؿريوش ،أسراض ماإلجفاد ماظـػلي مسـد ماألرؾاء مخالل ماظؽوارث:م
حاظة معصاحل ماإلدعاف ماظطيب ماالدؿعفاظي مباجلزائر ،ماظؾؾقدة مو مادلدؼة ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد  ،48ص.022 .
حرّاث ػتقحة ،اظؼقمماألدرؼةمبنيماظـؼاصةماظؿؼؾقدؼةموماظـؼاصةماظعصرؼة ،عدد ،48

ص.
عبّاس رضوان ،ادلظاػر ماظـؼاصقة مواالجؿؿاسقة مظواضع م"اظطُؾؾة مادللاصرؼن" .مدرادةم
أغـروبوظوجقةمبؿؾؿلان،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.012 .
عؾواـي صاحل،ماغؿشارماظَوالؼةميفمبالدماظؼؾائلماظرحل مو متشؽّلمضؾائلمعرابطقةمعام
.42

بني ماظؼرغني ماظلابع مواظؿادع ماهلفرؼني/اظؼرغني ماظـاظث مسشر مو ماخلاعس مسشرم
عقالدؼني،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.000 .
م
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ؽشّاف ؼراءات ،عروض ؽتب يف ؿوضوع اؾعدد ،ؼراءات ـؼدقة
و أخبار عؾؿقة يف دـة 3102
بارزؼنمطرؼلؿني،ماظؿؽػّلمباظؿالعقذمادلُعوّضني.مبؼؾممبدرةمؿعتصم-ؿقؿوـي،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.360 .
بؽوشمسؿارةم(حتتمإذراف)،ماظؿفقؽةماظعؿراغقةموماظؿـؿقةمادللؿداعة.مبؼؾممصؤادم
ـوار،معدد  ،48ص.70 .
بـغربؼط-رععونمغورؼةم(تـلقق) ،راػنماظعالضةمبنيماظؿؽوؼنموماظشغل .مبؼؾممصؤادم
ـوار،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.035 .
بـغربؼط-رععون مغورؼة ،مبن مزغني بؾؼادم م(حتت مإذراف) ،غلاء مأصرؼؼقات مأعامم
حمكماظؿـؿقةمبؼؾممخدجيةمؿؼدّم،معدد  ،48ص.64 .
بوغيمدورؼس،مروظيمطاترؼن،مديمدريعانمذارل-إدواردم(حتتمإذراف)،ممناذجم
اظطػوظة.متعاضؾات،محتوالتمو متؼارعات.مبؼؾممالعقةمتـسي ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،م

عدد  ،48ص.
توعاس-دودؾؾوبانمعقشؾني،ماظرتبقةميفمأدرةم"طـريةماألرػال":معدردةمظؾـفاح.م
بؼؾممصارؿةمتؾؿساـي،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص.043 .
احلوديمجمقد ،مؼومميفمباظرعومأومذاطرةمادلؿعددة،مبؼؾممإصؾنيمم .بورـي ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد  ،53ص.088 .
دوبقهمصراغلوا،مدورو مبالّطمعاري،مصريؼؿومأغطوان،ماجملؿؿعاتمومعداردفامبنيم
االدؿقواذمسؾى ماظشفاداتموماظؿؿادكماالجؿؿاسي.مبؼؾممسائشةمبن عؿار ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.358 .
رمحاغي مدؾقؿان ،مسادات معـطؼة ماظؼؾائل م(اظزواج ،ماحلؿل ،ماظوالدة ،ماظطػوظة)،م
بؼؾممطرؼممدردوـي،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،53ص.316 .
رععونمحلنم(إذراف) ،اجلزائرماظقوم:معؼارباتمحولممماردةمادلوارـة.مبؼؾممصؤادم
ـوار،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.020 .
سػاغة مسزو مإمساسقل مو مإبراػقم ماجلقش مؼودف ،اظؿدرؼس مو ماظؿعؾم مباظدعاغ مذيم
اجلاغؾني.مبؼؾممصورؼةمؿوؾوجي-ؼروجي،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.036 .
شاردنيمجانمطؾود،معنمأجلمضراءةمتارخيقةمظـ"أظفمظقؾةمومظقؾة".مبؼؾممأمساءمػـدم
رـؼور،معدد  ،48ص.73 .
.037
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شامل محمؿد م(إذراف) ،ادلعريف مو ماإلؼدؼوظوجي ميف ماظؽؿاب مادلدردي :ماظعؾومم
اإلغلاغقةميفماظؿعؾقمماظـاغوي.مبؼؾممصؤادمـوار،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.034 .
شوديمعقشال،مدوظرومإؼػؾني،ماألدرةم:مذأنمسام.مبؼؾمممحزةمبشريي،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معدد  ،48ص152.043 .
صانمزغؿانمأغقاس،ماخؿقارمادلدردة.مادرتاتقفقاتمسائؾقةموموداراتمحمؾّقة.مبؼؾمم
سائشةمبن عؿار،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.362 .
طاطؾو مدقػرؼن ،اظػروض مادلدردقة ميف مادلـزل مبني متؽػل ماظعائالت ماظشعؾقةممممممممممم
و مارتؾاطفا .مبؼؾم مسائشة مبن عؿار ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،معدد ؿزدوج ،50-51

ص.
ظقـارتمظوران،ماألدرةمادلػؽّؽة:ماظعؼؾاتماجلدؼدةميفمتوزؼعمماظزعن .مبؼؾممدعادم
اؾعاؼر،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد  ،48ص.040 .
ععؿصم-عقؿوغي مبدرة م(حتت مإذراف) ،حماوالت ماالغؿقار مو ماغؿقار ماظشؾابم
بوػران.مؼأسمأممإثؾاتماظذات؟مبؼؾممأعقؿةمحمؿودي ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،معدد
 ،48ص.034 .
عؾؿؼىماظدوظي :مجودةماحلقاةموماظؿـؿقةماالجؿؿاسقة،مبؼؾممصارؿةمتؾؿساـي،معدد
 ،53ص.56 .
ػـري-بـابقريمجائقل،م"اظورثة"ميفمحاظةمصشلمعدردي.مبؼؾممسائشةمبن عؿار،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،معدد ؿزدوج  ،50-51ص.355 .
.354
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