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ؽشّاف ؿؤؾّػي ادلؼاالت يف اجملؾة
ؾسـة ( 2010أعداد)05، 74،74-74 :
حمؿد حربي ،ماألدسماظـؼاصقةمظألعةماجلزائرؼة .عدد ؿزدوج
 .14-11م
ػاـي ؽوؾوـا ،ماظدؼن ،ماظلقادة مو ماظـؼاصات .مأؼة مإذؽاظقة مظألعة؟ (باظؾّغةم
اظػرغلقة).معدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص .22-32 .م
اجليالؾي ادلستاري ،اخلطاب ماظدؼين ميف مادلدردة ماجلزائرؼة :مبعض مادلالحظاتم
اظـؼدؼة مسؾى مطؿب معادة ماظرتبقة ماإلدالعقة ميف ماظـاغوي .عدد ؿزدوج ،74-74
ص.ص .24-31 .م
،74-74

ص.ص.

ػيـشاـزو سيشؾي ،عا موراء مصدام ماحلضارات:ماآلخرون ميفمصؿقم مػوؼة ماألغا ميفم
اظعاملمادلؿودطي( ،باظّؾغةماظػرغلقة) .عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص .01-20 .م
حسن رشيق ،اهلوؼةماخلشـة مو ماهلوؼةماظـاسؿة .عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص.

 .00-71م
أمحد عبيد ،اظؿأرؼخماجلزائري :متؼققمموغؼدمحلاظةماجلزائر ميفماظعفدماظعـؿاغي.
عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص .40-04 .م
حسان رؿعون ،ماظؾالدمادلغاربقةمبوصػفا ممجاسةمعؿكقؾة( ،باظّؾغةماظػرغلقة) .عدد
ؿزدوج  ،74-74ص.ص .50-02 .م
اهلواري عدي ،عػفوم ماجملؿؿع ميف ماظعالضات ماظدوظقة .معؼاربات مغظرؼةم
ظلودقوظوجقا ماظلاحة ماظدوظقة( ،باظّؾغةماظػرغلقة) .عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص.
 .45-54م
عبد اؾرزاق دوراري ،ماخلطاب ماالبلؿقؿي ،مخمقا موأحؽام مورـقة .معوضػم

عصطػى ماألذرف معن مرواؼة م"اظربوة مادلـلقة" مدلوظود مععؿري( ،باظّؾغة ماظػرغلقة).

عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص .132-41 .م
سيدي حمؿد خلضر برؽة،مطاعيم:ماظغقاب مبوصػه معؽانمظؿواجدماآلخر(،باظّؾغةم
اظػرغلقة) .عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص .171-130 .م
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أبي عياد أمحد ،معدؼـة ماجلزائر:عـؾع مظألدب موعؽان مظؾؽؿابة مسـد معقكاؼقلم
دارصـؿقس( ،باظّؾغةماظػرغلقة) .عدد ؿزدوج  ،74-74ص.ص.104-172 .
ؿصطػى حداب ،اظػؾلػةمومادلعرصةماظلودقوتارخيقةميفممصؽرمابنمخؾدون،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة).معدد  ،74ص.ص.14-4 .
فشام حشروف ،ماحلرطةماجلؿعوؼةميفماظودطماظرؼػي م:موالؼةمجباؼةممنوذجا،م
(باظؾّغةماظػرغلقة) .عدد  ،74ص.ص.24-14 .
حمـد أؽؾي حدقيب،معلاراتمعلؿؼؾؾقةمظشؾانمباظؼؾائل،م(باظؾّغةماظػرغلقة) .عدد

 ،74ص.ص.02-71 .
معبد اؾؼادر ؽؾؽال،ماظؼراءة،ماظؽؿابةموماحللابمبنيمادلاضيموماحلاضر،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة) .عدد  ،74ص.ص.43-00 .
ؿـصف احملواشي ،اظطؼوس موجربوت ماظرعوز :م مضراءة ميف ماظوزائػ مواظدالالتم
ضؿنمجمؿؿعمعؿقوّ  .عدد  ،74ص.ص.72-10 .
دحا شرقف با،مادللؿعؿراتمادلرصؽقةماالدؾاغقةمباظؾالدمادلغاربقةمعنماظؼرنماظلادسم
سشرمإىلماظؼرنماظعشرؼن م(اجلزء ماظـاغي) ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) .عدد  ،74ص.ص.
.44-42
حمؿد حداقد ،مظعؾةماظػاسؾنيمومإدرتاتقفقاتممتؾكماجملا ميفماظودطماظلفيب.م
حاظةماهلضابماظعؾقامباجلـوبماظوػراغي،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) .عدد  ،05ص.ص.
.31-4
بن عوؿر رزؼي ،مخطاب ماهلوؼة مسـد ماظشقخ مسدة مبن متوغس معن مخال مجمؾةم
"ادلرذد"ماظعالوؼة.معدد  ،05ص.ص.34-11 .
حمؿد برافيم صاحلي ،ماظدؼن مبوصػه مذؾؽة مدالظقة :معؼاربة مطؾقػورد مشريتزم
).(Clifford Geertzمعدد  ،05ص.ص.73-34 .
بن عؿر محدادو ،بعضمأسقانمومآثارمتؾؿلانمعنمخال مطؿابم"اظرحؾةماحلؾقؾقةم
اظوػراغقة"...مألمحدمبنمدؽريجماظػادي .عدد  ،05ص.ص.04-72 .
ؾني دوسوؾـيي-ؿارتيـو،ممآدقامجؾار:معنماظـلغمإىلمادلعـى،م(باظؾّغةماظػرغلقة).
عدد  ،05ص.ص.27-32 .
أؿيـة ؿستار ،مبـقةُ ماظصّويف ميف مرواؼة م"طؿاب ماظؿفؾقات "...مجلؿا ماظغقطاغي.م
ضراءةمتـاصقة .عدد  ،05ص.ص .45-04 .م
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رابح ـبؾي،مادلؼاوظون،ماظدوظةمومادلوارـة.ماحلاظةماظؿوغلقة،م(باظؾّغة ماظػرغلقة).

عدد  ،05ص.ص.03-20 .

ؽشّاف ادلؼاالت ادلتـوعة يف سـة

3515

ؿزدوج 74-74

عدد
دحا شرقف با ،ادللؿعؿراتمادلرصؽقةماإلدؾاغقةمباظؾالدمادلغاربقةمعنماظؼرنماظلادسم
سشر إىلماظؼرنماظعشرؼن(،باظؾّغةماظػرغلقة) .ص159 .

ؽشّاف ؿواؼف اؾبحث يف سـة

3515

عدد ؿزدوج
زقن اؾعابدقن ؿغربي ،األدسمادلـطؼقّةمظؿشقّقدمسؾممأصو ماظػؼهمسـدم"أبيمحاعدم
اظغزاظي"معنمجفةماحلدموماظؼقاس(،باظؾّغةماظػرغلقة).مص.24 .
74-74

قامسيـة ػيدوح،مإذؽاظقةماظرتمجةميفماألدبمادلؼارنم"اظػمظقؾة وظقؾةممنوذجا".

ص.44 .

ـبيؾة خبدجية ،اظؽؿابة ،مصضاء مظؾعب مواظرػاغات ميف م"ترياس مبروعا" مظؾادؽا م
طقـقاردمو"صصلماحلفارة"مظعؾدماظؼادرممجعي؟ (باظؾّغةماظػرغلقة) .ص.142 .
جيداس ؽواـي ،ماجملاالت ماظعؿوعقة مواهلوؼة ماظورـقة ،معن ماظعاصؿة ماظعربقةم
ادلعاصرة مإىل مادلقرتوبو مادلعومل  :اظؿففقـات مادلعؼدة مجملاظقة مسؿانم
(األردن)(،باظّؾغةماظػرغلقة) .ص.351 .
أؿـدقن سبري ،أجاغب مإصرؼؼقا ماظغربقة ميف مظوعي م(اظطوشو) م :ممتاثل ،موضوحممممممم
ومحتضر-متأعالتمحو معدؼـةمأطرام(شاغا)( ،باظؾّغةماظػرغلقة) .ص .354 .م
عدد 74

ؾيؾى ؽواؽي ،غظام متـادب مادللؿوسات موصاسؾقؿفا مسؾى مادلؿؾؼي مسـد محازمم
اظؼرراجينميفم"عـفاجماظؾؾغاءمومدراجماألدباء ".ص.70 .
حمؿد بغداد إبرافيم ،أداظقب متؼوؼم ماظؿقصقل ميف معادة ماظرؼاضقات مدرادةم
عقداغقةمسؾىمعلؿوىمأضلامماظلاددةمابؿدائي .ص.00 .
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فدى ؾعروسي،ماظرابطماالجؿؿاسيمظدىماظعـاصرماظػاسؾةماظعؿوعقةموماخلاصةمجتاهم
اظؼرضمادلصغرميفمضاحقةمعدؼـةمتوغس،م(باظؾّغةماظػرغلقة) .ص .44 .م
مجوؾيان ؾو تيؾيي ،مإسادة متشؽقل ماإلضؾقم ميف ممشا مادلغرب ماألضصى محؽاعةم
اخلدعاتماظؼاسدؼةمومدؼـاعقؽقاتمحضرؼةميفمذؾهماجلزؼرةماظطـفوؼةموميفمعدؼـيتم
رـفةمومتطوان(،باظؾّغةماظػرغلقة) .ص.150 .
عدد 05

عبد اؾؼادر بوعصابة ،آراءمابنمحزمماألغدظليماظؾغوؼةمومأثرػاميفماظؿػلري .ص.

.44

صارق غضباـي ،ماظؾقؽة مو متفقؽة مدواحل ماظغرب ماجلزائري(،باظؾّغة ماظػرغلقة).م

ص.02 .

آن-ؽؾري ؽريزاك-سواؾي ،ماألحقاء ماظعؿقؼة مادلغربقة م"ادلدؼـة" :مإسادة متأػقلم
اغؿؼائقة.ماظـكب،ماظرتاثموماظعودلةميفمادلغرب(،باظؾّغةماظػرغلقة) .ص.51 .
مؿارقون سيجورـي ،ماظلقادات ماآلغقة ميف م"ععاجلة" ماألحقاء مشري ماظؼاغوغقة ميفم
اظؼاػرة:مرػاغاتمجدؼدةمومتشؽلمغظامماظػاسؾني؟(باظؾّغةماظػرغلقة) .ص.54 .
م

ؽشّاف ؼراءات و عروض ؾؽتب يف سـة

3515

ؿزدوج 74-74

عدد
غقؾؾي مدالعة ماظعاعري ،اظؿصوف مبإصرؼؼقا ميف ماظعصر ماظودقط .م(عبد اؾوفاب
بؾغراس)  ،ص.42 .
داملمظؾقض،ماهلوؼة:ماإلدالم،ماظعروبة،ماظؿوغلة.م(بشريي محزة) ،ص.45 .
سؾدماجملقدمذريف،ماظػؽرماإلدالعي،مضطقعةمووصاء،م(باظؾّغةماظػرغلقة)(.بؾؼاسم بن
زـني)م ،ص.354 .
عدد 74

ععؿصم-عقؿوغيمبدرةمومعصطػىمعقؿوغي ،مدقؽوظوجقةماظـؿو ميف ماظطػوظة موادلراػؼة.م
(حمؿد بغداد إبرافيم) ،ص.50 .
حمؿد مداود ،مصوزؼة مبن مجؾقد مو مطرؼلؿني مدؼرتؼز م(حتت مإذراف) ،ماظؽؿابةم
اظـلوؼة:ماظؿؾؼي،ماخلطابمواظؿؿـالث.م(حلسن رضوان)  ،ص.54 .
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دعقد حلين اظعزة ،اظرتبقة ادلؿكصصة ظألرػا ذوي االضطرابات اظلؾوطقة.م

(صورقة ؿوؾوجي ؼروجي) ،ص.41 .
حمؿدمابراػقممصاحلي،ماجلزائرم:مادلوارـةموماهلوؼة .م(حمؿد حريش بغداد) ،
ص .154 .م
طاعي-ظؽودت مدوجردان ،مبلاظة مادلرأة .ماظعالضة مبني ماظـلاء مواظرجا مباظؼؾائل،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)(.صارة فدقة)  ،ص.115 .م م
عدد
سابدمبنمجؾقدمومآخرون ،معدنمجزائرؼة:متؽوؼن،محقاةمعدغقةمومتفقؽة(،باظؾّغةم
اظػرغلقة).م(ػرقد ؿرحوم)  ،ص .42 .م
صاغي مطوظوغا ،مصاحب ماظطاحوغة ،ماظرػؾان مو ماظؾص ،ماحلقاة ماظقوعقة ميف معـطؼةم
05

األوراسم(اجلزائر)ميفماظؼرنماظعشرؼن؛

م

ظودي مبرؼػودت مو مظوروغس مأ .مسؿوّر ،ماجلزائر ،مأرض مظؼاء(،باظؾّغة ماظػرغلقة).م

(أمحد أؿني دالّي)  ،ص. .
غدؼرمبومععزة،م عدنمحؼقؼقة،معدنمعلؿؼؾؾقة.معدنمعغاربقةميفمرورماظؾـاء(،باظؾّغةم
اظػرغلقة).م(عابد بن جؾيد) ،ص .44 .م
 40م
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