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اجملؾة  ؿؤّؾػي ادلؼاالت يف افؽّش  

(34، 35 – 33، 34 :أعداد)  0229 سـةؾ  

 
ممبد ،إذبودن، اؾعربي ماظعؿراغقة ماحلؽاعة ميف مصالحقاتمتأعل ماجلزائر. ؼـة

ص.ص.  ،35-33ؿزدوج  عدد.ماظػرغلقة(مباظّؾغة)ماحؿؽاراتمدقادقةعؤدلاتقةمو
م.99-114

ما ،باوـي، رافر مادرتاتقفقاتماظؿكطقط مضؿن ماظلؽاغيماظـؼل مظؾؿفؿع ظعؿراغي
 .95-95ص.ص.  ،35- 33ؿزدوج  عدد.ماظػرغلقة(مباظّؾغة)ماظعاصؿي

م ،بشالغم، مسرية ميف مادلؼّدس موأػّؿقة مؼودف مضّصؿا مادلغاربقة: إبراػقمماظّرعوز
 .46-55ص.ص.  ،34 عدد.م)باظؾغةماظػرغلقة(ممنوذًجا

مأجلمعؼاربةمسؾؿقةاظػضاءمادلغاربيمادلؿعدد:معنمحمؿدمأرطونمو ،اهلل بؽوش، عبد
 .99-49ص.ص.  ،34 عدد.م)باظؾغةماظػرغلقة(

اظعالضاتماالجؿؿاسقة.مبعضمادلؿارداتماألشذؼة،ماظؿظاػرمو ،بن ؼرؼورة، ذرقف
ماظعاصؿي ماظودط ميف مماحلاظقة ماظػرغلقة(. ص.ص.  ،35-33ؿزدوج  عدد)باظّؾغة

م.104-144

 ؿزدوج عدد.ماغيجواغبمعنمعلارػاماظعؿروجهمعدؼـةماجلزائرمو ،ػوزي ،بودّؼة
 .42-34ص.ص.  ،35- 33

تصـقفمأحقاءمعدؼـةماجلزائرم/ماظّؾغاتمادللؿعؿؾة:مأّؼةمتداخالتم ،جّرود، ؽفقـة
 .156-149ص.ص.  ،35-33ؿزدوج  عددم)باظّؾغةماظػرغلقة(مدودقوظلاغقة؟

مظؿؿـالتم ،محقدو، ـبقؾة مصضاء مبوصػه مثاغوي ماألوىل مظؾلـة مادلدردي اظؽؿاب
م.91-61ص.ص.  ،34 عددؾغةماظػرغلقة(.م)باظماآلخرواظذاتم

 ،34 عدد،مخطابماهلواعشميفمدريةمجربامإبراػقممجرباماظذاتقة ،زعرت، خدجية
 .00-14ص.ص. 

مداؿقة ،ذرؼي مو، ماظعـؿاغقةاظوضف ماظػرتة ميف ماجلزائر معدؼـة )باظّؾغةم،إسؿار
  .40-01ص.ص.  ،35-33 ؿزدوج عدد.ماظػرغلقة(

مباظّؾغة)م:معدؼـةمتؾقثمسنمععادلفاماالجؿؿاسقةاجلزائرماظقوم ،صػر زقتون، ؿدـي
  .59-44ص.ص.  ،35- 33ؿزدوج  عدد.ماظػرغلقة(
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موـورة ،صّؿود مظؾقي ماظدالالتماجلدؼدة مظؾّؿعاؼشماظعؿراغي.م، ماجلدؼدة األذؽال
ماجلزائر مدلدؼـة ماظشرضقة ماظػرغلقة(مباظّؾغة) اظضاحقة  ،35- 33ؿزدوج  عدد.

م.94-59ص.ص. 

مادلصورةم ،ة، خوؾإبرافقؿيراؾب  ماجلزائر معدؼـة مادللرودة، ماجلزائر مممممممعدؼـة
-115ص.ص.  ،35-33ؿزدوج  عددم،م)باظّؾغةماظػرغلقة(ادلؼاالت()يفماظؿكققلمو

م.101
 .44-04ص.ص.  ،34 عدد.مضؿـقةماخلطابميفمادللرح ،أـوالراؿر، 

 .05-19ص.ص.  ،34 عدد
    ؿزدوج عدد.مصرماظودقطعدؼـةماجلزائرميفماظع ،زقـب ،عالوة و ؿوداوي ،عؿارة

 .30-05ص.ص.  ،35- 33
مدقدي حمؿد ،خلضر برؽة مطاعو:، مسـد ماظغرابةاجملاز )باظؾغةمم"برادؼغم"

 .32-09ص.ص.  ،34 عدد.ماظػرغلقة(
ماجلزائرؼة ،ؿفاجي، رمحوـة ماظػرغلقة(.ماظشعرميفماحلؽاؼاتماظشعؾقة  )باظؾغة

 .05-19 ص.ص ،34 عدد

)باظؾغةممسظماظدؼين:محتوؼلمجلـسمعنماخلطاباظو ،ـاقت برافقم، عبد اؾغاـي
 .53-31ص.ص.  ،34 عدد.ماظػرغلقة(

مظغات،م ،مواراس، ؽرق معؾؿؼى ماجلزائر: معدؼـة ميف ماجلدران مسؾى اظؽؿابات
 ،35-33ؿزدوج  عدد.م)باظّؾغةماظػرغلقة(مسالعاتمومخطابات.ماجلدرانمتؿؽؾم...

 .193-159ص.ص. 
ؿقؿفاميفمصـاسةمادلعاجمماظعربقة:مظلانمسؾومماظؾلانماظعربيمومأػحمؿد ؿؾقاـي، 

 37.-13ص.ص.  ،46 عددم.اظعربمالبنمعـظورممنوذجا

ص.ص.  ،46 عددم.علارماخلطابماظؿواصؾيمسـدمبشرمبنمادلعؿؿر، خمتار ؾزعر
39-.47 

ماظؿدرؼس، ابرافقم حاؿق مو ماألظػاز ماخؿقار مبني ماألعازؼغي مباظّؾغة) ادلعفم
 31.-13ص.ص.  ،46 عددم. اظػرغلقة(

ماظعؾؿي، أمحد ؼرقش ماالضؿضاء مو ماالجؿؿاسقة مبنيماحلؿؿقة  ،46 عددم.اظؾففة
 64.-49ص.ص. 

 82.-65ص.ص.  ،46 عددم. ذعرماظصعاظقك.مضراءةميفمادلنت،حمؿد بروـة

ممنوذجا، اؾعقد ؿرياث م"اهلارب" ماجلزائر. ميف ماظواضعقة  ،46 عددم.ادللرحقة
 100.-83ص.ص. 

 113.-101ص.ص.  ،46 عددم.دمبؾكريخطابماظرصضميفمذعرمحمؿم،حمؿد دّرقر

بنيماظؿؾادلماظطؼليموماظؿؿظفرماالجؿؿاسي.ماظرّباحموماالػداءاتم، احلاج ؿؾقاـي
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 126.-115ص.ص.  ،46 عددم.ميفماجملالماحلضريمباظغربماجلزائري

 
 
 

 0229يف دـة  ةدلؼاالت ادلتـوعا افؽّش

 

 35-33 ؿزدوج عدد

مع ،ػتقحة تابيت ؼوقدري ماظشػوؼة، مسؾقفا:ماظـؼاصة مادلفقؿن مظؾؿفؿوسات ـرب
 .011 ص..م(باظّؾغةماظػرغلقة)ماألشـقةماظشعؾقة،معؼاممالغؾـاقماخلطابماألغـوي،

م) ،دؾقم واؾقؽان موزو متقزي مظوالؼة مأعربؼؼي باظّؾغةم)م(1004-2691حتؾقل
 .195 ص..م(اظػرغلقة

اظؿطورماالجؿؿاسيمومإسادةمتشؽقلماجملالميفم ،خلضر مياـي و ؼوقدر برافقؿي
 .195 ص.م.(باظّؾغةماظػرغلقة)معدؼـةمعلؿغاذل

 
 46عدد 

اظوزائفماألدادقةمظؾّردمماإلدؿشراضيمضؾقلمومإّبانماالدؿعؿارم ،ـادقة ؼدجال
 127.ص.. اظغربيمظؾعاملماإلدالعي

 .33.ص.اظػرغلقة()باظّؾغةممعلأظةمادلراػؼة ،ػارؿة اؾزفرة دبع

 
 
 
 
 

 0229يف دـة  ؿواؼف اؾبحث افؽّش
 

 34عدد  

األدسمادلـطؼّقةمظؿشّققدمسؾممأصولماظػؼهمسـدم"أبيمحاعدم ،زقن اؾعابدقن ؿغربي
 .49 ص..ماظغزاظي"معنمجفةماحلدموماظؼقاس

 

 35-33عدد ؿزدوج 

ماظؼاػرةم ،أؿـقة أبوؽراه مدلدؼـة مواحلضري ماهلـددي ماظرتاث مسؾى احملاصظة
 .044 ص. )باظّؾغةماظػرغلقة(.ماظؼدمية:مرػاغاتموأداظقب
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مدرادةم ،حمؿد حريش بغداد ماحلدؼـة. ماألدلاغقة ماظػؾلػة ميف مادلـاظي اخلطاب
 .41 ص.حتؾقؾقةمومغؼدؼة.م

م)توغسمممممممم ،ػاـسون بقسون ماظؼؾؾي ماظودط ميف ماظؿعؿري مظعؿؾقة مُعؼارغة دؼـاعقات
 .045 ص. .)باظّؾغةماظػرغلقة(م(ومعورؼؿاغقا

 
 

 46عدد 

 
مباظؾغةم ،ـانؽفقـة بوع ماظـارؼة ماظـصوصماجلزائرؼة ميف ماجلـون مأذؽال مو صور

 .51.ص(.)باظؾغةماظػرغلقةاظػرغلقةم:محتؾقلمظـصوصمروائقة

 143..ص إدؿطقؼاماإلظؿزاممسـدماظػـانمحمؿدمخدة. ،عّؿارة ؽحؾي
مدسوةم ،درقس-ؾوقز حدوش ىؾقؾ م: مإؼربػاردت مإلؼزابقل ماجلزائرؼة األسؿال

 .35.ص .غةماظػرغلقة()باظؾإلسادةمماظؼراءةم

م)باظؾغةماظػرغلقة( -منوذجا–ادلرأةمادلغربقةمواحلداثةماحلضرؼة.اظرباطم،ؿـؼد ءصػا
م.44.ص .

تفقؽةمادلدؼـةمادلؿكقؾة:ماظلقاداتموماالدرتاتقفقاتماحلضرؼةم،مؾـسونان دإقرق
  .49.ص)باظؾغةماظػرغلقة(.ميفماظؼدس

 
 
 
 
 
 
 

 0229يف دـة  عروض ؾؽتب وؼراءات  افؽّش

 

 34عدد  

مشربؼط مبن محداب،-غورؼة معصطػى مو ممرععون مبعد مم00اجلزائر محوصؾةدـة.
)عائشة  .)باظؾغةماظػرغلقة(م1007-2607اإلغلاغقةمادلعارفميفماظعؾومماالجؿؿاسقةمو

م.94 .، صبن عّؿار(
معورؼل، ماظصقراءمأالن معن معـازر مو ماظػرغلقة(.مأوداط  ، جون بقسون())باظؾغة

م.99 .ص
)باظؾغةمماظذاطرةاجلزائرؼونمبنيمترػقبماظدوظةموماطؿادرت،جقؿسمػاوسمومغقلمع
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م.024 .(، صرـؼور -وـادة دقاري)ماظػرغلقة(

م.)باظؾغةماظػرغلقة(م2680-2480م،ػوؼةعدؼـةمبرذؾوغة،مذاطرةمودؿقػانمعقشوغو،م
م.123 .(، صدقدي حمؿد احلبقب بن ؽوؾة)
م .

 35-33 ؿزدوج عدد

مادلمعؤظفممجاسي، محول مإضاءات ماظػرغلقة(مدؼـةاجلزائر: عابد بن )م.)باظؾغة
م.049مص.م(،جؾقد

مبوذرؼط، ماجلزائرمسزؼزة معدؼـة ميف ماظدارجة ماظػرغلقة(.ماظعربقة خوؾة )م)باظؾغة
م.030 ص.(، راؾب إبرافقؿي

مظؾػن ماظػاخرة ماظؽؿب ميف ماجلزائر ماظػرغلقة(.معدؼـة خوؾة راؾب )م)باظؾغة
 .034 ص.م(،إبرافقؿي

م مععرال ماجلزائر معدؼـة مواإلرارممذوصال، ماظلؽان مسشر. ماظـاعن ماظؼرن غفاؼة
 .050 ص. ،)ؿدـي صػر زقتون(م.)باظؾغةماظػرغلقة(ماحلضري

طمهلمميفمطونمومادلكّطادلكّطسابدمبنمجؾقد،مجونمطؾودمبروظيمومجاكمصوغؿني،م
)حسين .م(اظػرغلقةمباظؾغة)ماجلزائر:معرياثمدـواتماظرئقلنيمبوعدؼنمواظشاذظي

 م.055  ص. ،(بوؽرزازة
 
 46دد  ع

مغةماظػرغلقة(ؾ)باظ اظرواؼةمعامبعدماظؽؿابةماإلدؿعفاظقة.مرواؼاتمبوزؼانمبنمساذور
 .49.ص ،(ػوزقة بن جؾقد)

مداخؾقة، ماظػرغؽا.مجودؾني ماألبقضمماظؾغة ماظؾقر مبؾدان ميف مادلزؼج ماظؾغة تارؼخ
م.94.صم،(خوؾة راؾب إبرافقؿي)مغةماظػرغلقة(ؾ)باظمادلؿودط

سربيميفمادلدؼـة.م،مدوعقـقكمطوبيمومجاغقتمواتلون،مطاترؼنمعقؾر،مإؼـاممأظوؼر
ماظؾغوي ماظؿـوع ماظؾففاتمو متواصل ميف ماظػرغلقة(ؾ)باظمعدخل خوؾة راؾب )م،غة

م .95.صم،(إبرافقؿي
م ماجلقالغي،" مشريمحلان مظؾفؿاسات ماجؿؿاسقة مغػلقة م)درادة اجلؿاسات"

م. 159ص.م،(ؿـور ؿعارقف).ماظرمسقة(
م./ج.ح.ت.ب.و.ت محتتمإذرافمحمؿد مبوسقاد، مظوالؼةمعردؾي األرؾسماظؾقؽي

  .69.صم،(عابد بن جؾقد)م)باظّؾغةماظػرغلقة(.متؾؿلان

ماجلزائرؼات ماظـلاء مأشاغي ماحلويف، ماظشػوؼة: ماظؿؼاظقد مو ؿراد )م.األدبمادلغاربي
 .99قّؾس(،ص.


