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 جمؾة  ؿؤّؾػي املؼاالت يف افؽّش
 إـساـقات

 (53 ،50-51 ،48 :أعداد) 3102 سـةؾ

 
مظؿؿـالتمذؾابمم،أؼقس ؽؾثوؿة مدرادة مادلكقال: مو مبنيماظواضع مادلـاظي اظشرؼك
م.45-28 ، ص.53عدد ،ممبـطؼةموػران

اظؼراصـةمادلؿؿردونمواظـظامماالدؿعؿاريميفماهلـدماظصقـقةمخاللم ،با دحا ذرقف
 .32-00 ، ص.53عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،01 اظؼرن

ميفمم،، برذاش رػقؼةحمؿد، باؽور بعوـي اؾطافر ماظـؼل مودائل متعدد أثار
-34 ، ص.53عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،ادللؿعؿؾنيمسؾىمحراكاجلزائرماظعاصؿةم

58. 

زاػرةماهلفرةمسـدمسؾدمادلاظكمصقاد:معنماظلقاقماظؿارخييمإىلمم،بؾعباس عبد اهلل
م.27-34 ، ص.53عدد ،مؿوذجماظلودقوظوجياظـ

مبؾغّراس عبد اؾوفاب ماظطورم، ميف مظؾػؾلػة مادلدردي ماظؽؿاب ميف ماظـؼاصقة اظؽػاءة
 .71-54 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظـاغوي

مبن بشري ـزقفة مادلفين،، ماظودط ميف ماظؾغات ،ممممممماظػرغلقة(مباظّؾغة)ممتـالت
م.81-70 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد

مؾـوربن عزوز عبد ا مإىلمحتؼققم، ماظرجوع مؼؿؽّؾؿونم...؟ ماظشؾابمدّلا مؼؼصد عاذا
معلؿغاذل ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،عقداغيمجباععة -016 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،

033. 

ماألداتذةبن عؿار عائشة متعاعل معـطق ماإلصالح: مزل ميف مادلدردي ماظدسم م-،
م.35-38 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)األوظقاء،م

مادلفينم ،زبقدة دـوديرؿعون ـورقة ، -، بـغربقطعائشة عؿاربن  مممماظؿؽوؼن
م ميف ماظؿشغقل مدسم مدو مو مإصالحات مادلغاربقة: ماجؿؿاسقةاظؾؾدان مريورات  عدد،

 .23-02 ، ص.50-51 ؿزدوج
عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)اظؿفؿعماظرؼػيمبادلؿقفةمومتطوره،مم،بن ؼرؼورة ذرقف

م.031-86 ، ص.53

)باظّؾغةممثؼاصةمادلشارطةمظدىماظؿؾؿقذ؟ماظؽؿابمادلدرديمػلمُؼـّؿيم،بوغـؿي قودف
م.047-030 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(
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مبوؾػضاوي ػارؿة اؾزفراء ماإلحصاءمإىلمعدخل، معؾادئ معقداغيمتعؾقم محتؼقق :
مادلؿودط ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،سؾىمعلؿوىمعدارسماظؿعؾقم  ، 50-51 ؿزدوج عدد،

م.028-034 ص.

ماالضؿصادؼةمممممممم،حدادي روزة-وشتقت مآثارػا مو مظؾؿفاجرؼن مادلاظقة اظؿقوؼالت
م.035-030 ، ص.53عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)موماالجؿؿاسقةمسؾىمادلـارقماألصؾقة،

اظؿدرؼبمسؾىمتلقريمادلكاررماظطؾقعقةميفمطؿابماجلغراصقامظؾلـةم،محرزّؾي ػاضل
 عدد،م)باظّؾغةماظػرغلقة(ماحات،وغس:محتؾقلمدؼداطؿقؽيموماضرتوىلمثاغويمبؿاأل

م.068-048 ، ص.50-51 ؿزدوج

ماظرتبوؼةميفماجلزائرإصالم،حساـي زفرة متغّقرات:مأّؼحمادلـظوعة يفمممارداتممة
 .36-00 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)األداتذة؟م

موزقػم،عبد اهلل، ػرحي دعقد حساقن مأغظؿة مذات محضرؼة مشريمقبـقات ة
محا مباجلزائرعؿوازغة: مجالل مأوالد معدؼـة ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،ظة      ، 53عدد ،

م.85-60 ص.

م)وػران(:مم،حريش بغداد حمؿد ماظؾقضاء مسني معؼربة ميف ماجلـائزؼة اظؽؿابات
م.086-056 ، ص.53عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،اظوضعقةماحلاظقة

ماالغم،رحو ميقـة مإلسادة مطادرتاتقفقة ماظؾؽارة مششاء مجراحة ميفممماردة دعاج
 .055-036، ص. 53عدد ، اظػرغلقة(مباظّؾغة)م،ادلعقارماالجؿؿاسي

وماظعاملماظعربي:مأيمحمؿوىمأليمتواصقممتوغسماظؿػؽريميفماظـورةميفرؿعون حسن، 
م.33-00 ، ص.53عدد متارخيي؟

ادلدردةميفماظؾؾدانمادلغاربقةموماخلطابمحولمادلوارـة:معؼاربةمعنمم،رؿعون حسن
م.53-24 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،مادلدغقةمخاللمُطؿبماظرتبقة

ممبدؼـةمم،اؾعتوم ؿقسون مأغـروبوظوجقة مدرادة ماظرعزؼة: مواظدالالت مادلرأة جلد
 .20-00 ، ص.48عدد سّؿانم)األردن(،م

ماظؿقضرييم،متقبو ؾوورقيعّؽاري عبد اجلؾقل، ؾوؿقس ؽوؾني،  ماظؿعؾقم تعزؼز
ما مجـوب ماظدوظقة،بإصرؼؼقا ماظدرادات محوصؾة ماظػرغلقة(مظصقراء. ،ممممممم)باظّؾغة

م.338-332 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد

مدقؾػسرت دوؿقـقك-غاي مبنيم، مبؽوبا ماظدسارة مم0191ادؿؽصال مباظّؾغة)م،0131و
م.012-64 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(

معوارـؿفّنم،غرابة غـقة مبروز مو ماظـلاء موضعقة مسؾى ماظؼاغوغقة ماظؿعددؼة م،تأثري
 .63-52 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)
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أثرماظؿقوالتماجملاظقةمسؾىمادلؿارداتماظلودقوظغوؼةمظدىم،مؼجقبة عبد اؾـاصر
، 50-51عدد ؿزدوج ، اظػرغلقة(مباظّؾغةاظـارؼنيمباألعازؼغقةميفمجؾالماألوراس،م)

 .014-80ص. 

متـّالتمدودقوظغوؼةمألربعمراظؾاتمجزائرؼاتمبػرغلا،م)باظّؾغةم،مؼفرقة وجقه
م.68-54 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(

مألغظؿةمم،ؽرػس ـبقل، غضبان أمحد محزة، بوراؾيب بن جدو مُعؼارن حتؾقل
ما ماظرتبقة ميف مصاظؿؽوؼن مو ماجلزائر ميف ماظرؼاضقة مو مماظوغقاظؾدغقة )باظّؾغةمبؾؾفقؽا،

م.083-070 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(

م) ،حمؿدي ؿرقم-ملام م"مترغة" مبؼصر ماألدرؼة ماظؿؼاظقد ماظوادي(ماظعاداتمو والؼة
 .43-22 ، ص.48عدد بنيماالدؿؿرارؼةموماظؿغّقر،م

مادُللـّني: ،حمؿدي دقدي حمؿد مصؽة مو ماظؿـؿقة ماجلزائرماألدرة، مبني ممممممعؼارغة
 .33-22 ، ص.48عدد ،م)باظّؾغةماظػرغلقة(م،واظقابان

مادلغاربقة:م ،ؿقؿوـي بدرة-ؿعتصم ماظؾؾدان ميف مو ماجلزائر ميف األذكاصمادللـّون
 .23-00م، ص.48عدد م،اظػرغلقة(مباظّؾغة)م،اتماظؿؽػلمبفذهماظػؽةرػاغ

مممتربوؼةمحولمادُلغرتبنيم-اظصؿتمعنمجقلمإىلمآخر:مدرادةمغػـلـ،مؿعرويف دامل
م.50-34 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(م)باظّؾغةم،وأبـائفممبػرغلا

رادةمادلؿارداتماظؾقداشوجقةموماإلصالحاتماظرتبوؼةميفماجلزائر:مد،مـّؼال ػارؿة
 .52-36 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)محاظة،

محيقاوي بوبؽر ماظؾدغقة، مباجلزائر،ماظرتبقة مادلدردة ميف ماظرؼاضقة )باظّؾغةممو
م.333-084 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(

م
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 3102يف دـة  ةملؼاالت املتـوعااف ؽّش

 

م ،تواتي أم اخلري مادلفـددني: ماظتؽوؼن مادلؤدلة،االؿقّوالتمو مغعؽاداتمسؾى
 .353-340 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،م)باظّؾغةماظػرغلقة(

ماظّؾغويموعرجعّقةم ،عبد اخلاؾق رذقد ماحلدثماألدؾوبيمبنيماظّؿأصقل اغزؼاحقة
 .013-70 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظـص

م)عدؼـةمم:احلوعة ،غراـغو إقزابقل مسـؿاغقة معؤدلة معؽاغة مإضعاف دريورات
 .023-014 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)(،م0861اجلزائرمدـةم

 

 3102يف دـة  ؿواؼف اؾبحثؽّشاف 
 

احلدثماظؿارخييميفماظؾقظةماظصوصقةمعنمخاللمجتربةم ،عبد اؾوفاببؾغراس 
 .46 ، ص.53 عدد،ماألعريمسؾدماظؼادر

ماظـػليأسراضم ،بن ػرحات عؿريوش مماإلجفاد ماظؽوارث:مرؾاءاألسـد مخالل
ممحاظة ممفاإلدعاعصاحل ماظؾؾقدةباظطيبماالدؿعفاظي مباظّؾغة)م،ادلدؼةموماجلزائر،

 .022 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(

، 48عدد  ،اظؼقمماألدرؼةمبنيماظـؼاصةماظؿؼؾقدؼةموماظـؼاصةماظعصرؼة ،حّراث ػتقحة
 .42 ص.

مدرادةم ،عّباس رضوان مادللاصرؼن". م"اظُطؾؾة مظواضع مواالجؿؿاسقة ماظـؼاصقة ادلظاػر
 .012 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،مؾؿلانؿبمغـروبوظوجقةأ

تشّؽلمضؾائلمعرابطقةمعامموماغؿشارماَظوالؼةميفمبالدماظؼؾائلماظرحل،مصاحل عؾواـي
مواظؿادع ماظلابع ماظؼرغني مسشرم/اهلفرؼنيمبني ماخلاعس مو مسشر ماظـاظث اظؼرغني

 .000 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،معقالدؼني

 

م
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  ءات ـؼدقةؼرا ،اؾعدد ؿوضوعيف  ؽتبض وعر ،ؼراءات افؽّش
 3102يف دـة  و أخبار عؾؿقة

 

)باظّؾغةمم،ؿقؿوـي-ؿعتصمبؼؾممبدرةم.مادُلعّوضنياظؿالعقذمبماظؿؽّػل،مبارزؼنمطرؼلؿني
 .360 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(

ماظؿـؿقةمادللؿداعة،مبؽوشمسؿارةم)حتتمإذراف( مصؤادماظؿفقؽةماظعؿراغقةمو مبؼؾم .
 .70 ، ص.48عدد م،ـوار

مصؤادممراػنماظعالضةمبنيماظؿؽوؼنموماظشغل.، ععونمغورؼةم)تـلقق(ر-بـغربؼط بؼؾم
 .035 ، ص.50-51 ؿزدوج عددم،ـوار

مزغني-بـغربؼط مبن مغورؼة، م)حتتمإذراف( رععون مأصرؼؼقاتمأعامم ،بؾؼادم غلاء
 .64 ، ص.48عدد ،مؿؼّدمبؼؾممخدجيةممحمكماظؿـؿقة

مناذجم،مإذراف(حتتمإدواردم)-بوغيمدورؼس،مروظيمطاترؼن،مديمدريعانمذارل
،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،تـسيبؼؾممالعقةم.متؼارعاتماظطػوظة.متعاضؾات،محتوالتمو

 .037 ، ص.48عدد 

مظؾـفاح،مؾنيدودؾؾوبانمعقش-توعاس ماألرػال":معدردة م"طـرية .ماظرتبقةميفمأدرة
 .043 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،تؾؿساـيبؼؾممصارؿةم

مباظّؾغة)م،بورـي بؼؾممإصؾنيمم.ظرعومأومذاطرةمادلؿعددة،مؼومميفمبام،احلوديمجمقد
 .088 ، ص.53 عدد،ماظػرغلقة(

مأغطوان مباّلطمعاري،مصريؼؿو مصراغلوا،مدورو مبنيم،مدوبقه معداردفا اجملؿؿعاتمو
)باظّؾغةمم،بن عؿاربؼؾممسائشةم.ماظشفاداتموماظؿؿادكماالجؿؿاسيماالدؿقواذمسؾى

 .358 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،ماظػرغلقة(

مدؾقؿان م)سم،رمحاغي ماظؼؾائل ماظطػوظة(اداتمعـطؼة ماظوالدة، ماحلؿل، م،اظزواج،
 .316 ، ص.53 عدد،م)باظّؾغةماظػرغلقة(م،دوـيدربؼؾممطرؼمم

بؼؾممصؤادم.ماجلزائرماظقوم:معؼارباتمحولممماردةمادلوارـة، )إذراف(رععونمحلنم
 .020 ، ص.50-51 ؿزدوج عددم،ـوار

مإبر مو مإمساسقل مسزو ماجلقشمؼودفسػاغة مذيم، اػقم مباظدعاغ ماظؿعؾم اظؿدرؼسمو
 .036 ، ص.50-51 ؿزدوج عددم،ؼروجي-ؿوؾوجيبؼؾممصورؼةمماجلاغؾني.

.مبؼؾممأمساءمػـدمعنمأجلمضراءةمتارخيقةمظـ"أظفمظقؾةمومظقؾة"،مشاردنيمجانمطؾود
 .73 ، ص.48عدد م،رـؼور
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م)إذراف( محمؿد مادلد، شامل ماظؽؿاب ميف ماإلؼدؼوظوجي مو ماظعؾوممادلعريف ردي:
 .034 ، ص.50-51 ؿزدوج عددم،ـواربؼؾممصؤادمماإلغلاغقةميفماظؿعؾقمماظـاغوي.

مباظّؾغة)،مبشرييبؼؾمممحزةم.ماألدرةم:مذأنمسام،مشوديمعقشال،مدوظرومإؼػؾني
 152 .043 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(

ممبؼؾماخؿقارمادلدردة.مادرتاتقفقاتمسائؾقةموموداراتمحمّؾقة.،مصانمزغؿانمأغقاس
 .362 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،م)باظّؾغةماظػرغلقة(م،بن عؿارسائشةم

مدقػرؼن ماظشعؾقةماظػروض، طاطؾو ماظعائالت متؽػل مبني مادلـزل ميف مممممممممممادلدردقة
م مارتؾاطفاو م. مسائشة ماظػرغلقة(م،بن عؿاربؼؾم م)باظّؾغة     ، 50-51 ؿزدوج عدد،

 .354 ص.

مظقـارتمظوران مادلػّؽ، ماظزعن.ؽة:ماظعؼؾااألدرة ميفمتوزؼعم مدعادممتماجلدؼدة بؼؾم
 .040 ، ص.48عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،اؾعاؼر

مإذراف(-ععؿصم م)حتت مبدرة ماظشؾابم ،عقؿوغي ماغؿقار مو ماالغؿقار حماوالت
مإثؾاتماظذات مؼأسمأم مبوػران. مأعقؿةم؟ عدد ،ماظػرغلقة(مباظّؾغة)م،حمؿوديبؼؾم

 .034 ، ص.48

موممعؾؿؼىماظدوظي:  عدد،متؾؿساـيبؼؾممصارؿةماظؿـؿقةماالجؿؿاسقة،مجودةماحلقاة
 .56 ، ص.53

م"اظورثة"ميفمحاظةمصشلمعدردي،مبـابقريمجائقل-ػـري م. مسائشة م،بن عؿاربؼؾم
 .355 ، ص.50-51 ؿزدوج عدد،م)باظّؾغةماظػرغلقة(


