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ذجمؾةذذؿؤّؾػيذاملؼاالتذيفذافؽّش
ذإـداـقات

ذ(58-57ذ،56-55ذ:أعداد)ذ1021ذدـةؾ

 

ذـقؽوال مأوري ماألظعابم، مبنيمتأثري مظؾؿراػؼني: مثاغقة محقاة مبـاء ميف مالؼن" "أون
م.241-211 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة،م)اظطوباوؼةموماظؿكققل

ذؿارك مأبعا ،برقػقؾقريي ميف م"اٌراػؼة" ماهلوؼاتقةمممممممممممممعػفوم ماظؼدراتقة، ده
ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)موماألغطوظوجقةميفمُعالعلةماجملؿؿعاتماٌؿوّدطقة،

م.11-21 ص. ،55-56

ذعؿر معنمذ،بدعود مسام مبعد م"اظـوراتماظعربقة" مطقفمتؤّول مأو ماظؿغّقر اظؿػؽريميف
 .56-19ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،مباظّؾغة)مضقاعفا؟

ذػرقد ذرؿضان ميفمذ،بن ماظؿػؽري م)األوغوعادؿقك(. ماألمساء موسؾم ماىزائرؼة اهُلوؼة
-241ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،مباظّؾغةاظؿغّقر:معلأظةمأمساءماألسالم؟م)

م.259
ذعددم،اٌرأةماىزائرؼةمواظؿغقري:مدورموأداءماظلقاداتماظعؿوعقةذ،بنذزـنيذبؾؼادم

 .18-21ذ،ذص.58-57ؿزدوجذ

اظشؾابموماٌعقشماالجؿؿاسيميفم،مرؿعونذـورقةذوذاؾعاقديذعبدذاؾؽرقم-قطبـغرب
ماظؿلعقـقات مجزائر ميف مإنازػا ممّت مألحباث مضراءة مإسادة ماألزعة: م)زل مباظّؾغة،

 .210-92 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(

ذـذقر مإىلمم،بوؿعزة ماظعودة مطقف ماىزائرؼة. ماياظة ميف موضرورته ماظؿغّقر حول
 .16-22ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،مباظّؾغة)ماظّدؼار؟

مباظّؾغة)م:مأؼةمحصقؾة؟1111-1991اظـؿوماالضؿصاديموماظؿـؿقةمذ،بوقعؼوبذأمحد
 .221-92ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،

ذحدني مخؾػاوي مإىل، ماالخرتاع ماإلبداعمعن ماظؿقّول: محول مباظّؾغة)م،تلاؤل
 .241-215مص.م،58-57ؿزدوجذذعددم،اظػرغلقة(

ذؿصطػى مراجعي ماألسؿاراظؿدّؼ، مصؽة مظدى ماىـدرؼة ماٌلاواة مبدسم موسالضؿه مممممممن
 .65-52 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،دـةمبؾؾدؼةموػرانم18-01

ذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،ماالدرتاتقفقاتماظشؾابقةميفماظودطماظّرؼػيم،زعػوريذعؿور
م.89-79 ص. ،56-55ؿزدوجذذعدد
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ذؽرقم مم،صاحلي معلؿؼؾل مظدىمبني ماظؿعارض محاظة مُحؾؿا: ماٌلؿؼؾل مو األحالم
 ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)ماظشؾابميفمإنازمعشارؼعفمماٌلؿؼؾؾقة،

م.62-41 ص.

ذزقتون ماٌدؼـةمذ،ؿدـيذصػر محول مغؼدؼة معالحظات مايضرؼان: مواظرؼع اظعـف
 .71-57ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،مباظّؾغة)اىزائرؼةميفماظراػن،م

ماظػرغلقة(،مباظّؾغةعنمأجلمعؼارغةمبنيماىزائرموماٌؽلقك،م)ذ،رافرذذاوشذؿؾقك
 .211-225ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعدد

ذخدجية م)ذ،ؼّدار مباىزائر، ماٌشارطة ميف ماٌراػؼني ذعددماظػرغلقة(،مباظّؾغةحق
 .258-241ذ،ذص.56-55ؿزدوجذ

ذعّز ماظشؾابماظؼرم،قناؾّدذؽـزي ماىؿعقة: ماظؿفؿعاتمإىل ماظؾقثمسنمعن ويمو
م.61-77 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)ماظذات،مإثؾات

ذحػقظة ذؼباري ذو ذؿصطػى مجمافدي مدّق، مواربممذاتقةر محول مخطابات مممو
م.19-25 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،"ةَضْراَي"

ماظلقادقةمسربماىزائريماظشؾابم،جمافديذؿصطػى ماظؿعؾؽة صضاءاتمايوارم و
 .82-67ذ،ذص.56-55ؿزدوجذذعددم،اتلمعوجةماالحؿفاجاالصرتاضيميفمز

ذأمحد مذ،حمقو ماىزائر ميف ماظؼاغوغي ماظؿغّقر مممباظّؾغة) ،1111-1991حمّطات
 .89-71ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،

ذحمؿد مؿرزوق ماظودطم، ميف معقداغي مهؼقق ماظشؾابي: مظؾؿدّؼن ماىدؼدة األذؽال
 .212-212 ص. ،56-55جذؿزدوذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة،م)اظطالبي

ذبؾخضر ماالجؿؿاسيم،ؿزوار ماظؿغّقر معلأظة مأعام ماىزائر ميف ماالجؿؿاسقة ،ماظعؾوم
 ذ.18-17ذ،ذص.58-57ؿزدوجذذعددماظػرغلقة(،مباظّؾغة)

ذصاقب ذحمؿد محدؼـةممممممممم،ؿقزات ماواػات ماىزائر: ميف ماظعؿل مدوق باغوراعا
 .50-12 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،ومهدؼاتمجدؼدة

ذدؾقؿانحيق ذاهلل ذجار ذو ذؾقـدة ذباي مأثرمذ،ى ماٌعرصقة: مواٌروغة ماظـؼايف االغؿؿاء
درادةمعؼارغةمبنيماظشؾابماىزائريمواظشؾابم.ماظؿػاسلمسؾىماظؿؾعقةماواهمايؼل

-15 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)م،اظػرغليمعنمأصلمجزائري

مم.41
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ذ1021يفذدـةذذةملؼاالتذاملتـوعاافذؽّش

ذ

ذأمحدداّل مإىلمذ،أؿني-ي ماظـؾوي مايدؼث معن ماظّداري. مظؿؿقم ماظعفقؾة اظؼّصة
 .259 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)ايؽاؼةماظشعؾقة،م

صماهلـدؼةموماظرببرؼلؽقةمحولماألْدرمخاللماظلـواتماألوىلمؼصاظذ،رقشذبوثؾجة
ؿزدوجذذعددذ،قة(اظػرغلمباظّؾغة)الدؿؼاللمأعرؼؽا:مهؾقلماًطابماالدؿشراضي،م

 .271 ص. ،55-56

 ،58-57ؿزدوجذذعددذ،اظرتاثماألثريمبؿوغسمأعاممرػاغاتماظذاطرةذ،صوؾةذعؿادذ
 .19 ص.

ذ

ذ1021يفذدـةذذؿواؼفذاؾبحثؽّشافذ
ذ

ذـدقؿة مخاللم ،بّدوبقة معن ماظؼصرية مباظؼصة ماظؿـاصماًاصة مسؿؾقات تعؾقؿقة
ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)عشؽالتمٌعكؿربةمعنمررفماظؿالعقذ،مم-وضعقاتم

 .262 ص. ،57-58

ذجوؾقان مػروؿاج ماظؽوظوغقاظي":مماإلبداع، م"اظوضع ميف ماىؿاػري موتعؾؽة اظلقادي
ماٌـؿكؾنيماٌلؾؿنيمظم1930يفمدـواتمم"ربقعمجزائري" مصقدراظقة معؿاظة؟موربة

 .267 ص. ،58-57ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)م،ضلـطقـة

اظػاسؾونماحملّؾقونمومتلقريماظشؤونماظعؿوعقةمظؾؼرى:مضرىمآتم ،ؽـزيذعّزذاؾّدقن
ماظؼؾائلم) ممنوذجا،م1119-1981مّيلميفمعـطؼة ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)(

 .292 ص. ،55-56

مدرادةممبرطزيمإسادةم ،ؿؼّدمذخدجيةذ مسـدماٌراػؼنيماىاحنني. عشروعمايقاة
 .81 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظرتبقةمظؾؾـنيمومظؾؾـاتمبوػران

م

ذ،ذعروضذاألعؿالذاجلاؿعقةذيفذاملوضوعذباؽتعرضذذ،ؼراءاتذافؽّش
ذ2012يفذدـةذذوذأخبارذعؾؿقة

 

ٌُراػؼةماٌـقِرصةمبنيماٌلؤوظقةمومايؿؿقة،مابرافقمذاؾرمحاـيذأـقدة بؼؾممغورؼةم.ما
 .105 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،رؿعون-بـغربقط
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،مؿادويبؼؾممحمؿدم.ماالجؿؿاسيميفمتوغسماألذؽالماألّوظقةمظؾرابط،مبنذعؿورذرضا
 .129 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)

ذرؿضان مبوذبوبة م، معـاضل م1991-1901دروب موغادة مبؼؾم ،متـؼور-دقاري.
 .112 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)

ذإذراف( ذ)حتت ذودقؾة ممتزاؾي ماظعربقة، ماظـورات مسن مضصص ممسريم. بؼؾم
 .177 ص. ،58-57ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،مربقعي

-57ؿزدوجذذعددذ،ؿرؽاشبؼؾممصرؼدم.مٌاذامتأخرماظربقعماىزائريذ،جابيذـاصر

 .61 ص. ،58

بنذبؼؾممسائشةم.مدرادةمحولمدقادةماظشؾابميفماظؾؾدانماٌؿودطقة،مراربوذؽؿال
 .124 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،معؿار

مؾوروـسذبريجي-روؾو ماظـلوؼة، ماهلفرة م. مسائشة ذعؿاربؼؾم مبن مباظّؾغة)،
 .106 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(

درادةمعقداغقةمظعقـةمعنمم.تصوراتماظشؾابماىزائريمظؾفـلاغقةم،دبعونذدعقد
مم.اظشؾابماىاععقنيمايضرؼني مطؾـوعة ذذعددذ،أؼقسبؼؾم  ص. ،56-55ؿزدوج

97. 

.مصرغلا.مذؾاب،معدؼـةمومتفؿقش-اىزائر،مةجـقديذعبؾ-دقؾقيذفرييفذوذرواق
 .109 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،مرؿعون-بـغربقطبؼؾممغورؼةم

-55ؿزدوجذذعددذ،ؿارقفبؼؾممعـورمم.اظلودانميفمعػرتقماظطرق،ماؾشعراويذحؾؿي

 .202 ص. ،56

مغةباظّؾ)،مرؿعون-بـغربقطبؼؾممغورؼةم.مؼوعقاتمذؾابمبّطال،مذقفرذدقبادتني
 .116 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(

ماظـورةماىزائرؼة،مرـطاويذره مصراغزمصاغونمو ؿزدوجذذعددذ،ؿارقفبؼؾممعـورم.
 .205 ص. ،55-56

ذػراـدوا ذجون مغقوم ماظؾـاء، مػوؼاتمضقد مم.ضصصمذؾاب: مخدجية ،مؼّداربؼؾم
 .127 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)

بنذبؼؾممسائشةم.متؼدؼرماظذات:مِجدالمتربوي،مجونذػاؿوزذجونذبقارذوذبريتش
 .108 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،معؿار

ذتوػقق ممنارسماظعؿران؟م،ؼّروج مذٌاذا مبؽوش، مسؿارة ذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)بؼؾم
 .181 ص. ،58-57ؿزدوجذذعدد
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ذإقزابقل مؽؾري ماألحقاء، ميف مايب مو ماظشؾاب م. مسائشة ذعؿاربؼؾم مبن مظّؾغةبا)،
 .121 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(

ذإذراف ذ)حتت ذبؾؼادم ذزـني ذبن ذو ذعؿار ذعاؿر م(حمـد ماٌغاربقةم، ممممممممماظؾؾدان
ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،مدقديذؿودىبؼؾممنقبم.مومادؿؼاللماىزائر

 .175 ص. ،57-58

ونمدـةمبعدم"مخلمو"اىزائرمبعدممخلنيمدـة:مهرؼرماظؿارؼخ"معؾؿؼىمدوظي:م
معصريماىزائر"، مػو معا ممباظّؾغة)ماالدؿؼالل: مصقؾقبماظػرغلقة(. ذعددذ،بوبابؼؾم

 .193 ص. ،58-57ؿزدوجذ

دادوةذغؾقةمبؼؾممم.(1111م)ظؾـان،مأصرؼل،ماظـؼاصةماظشعؾقةموماإلسالمعؾؿؼىمدوظي:م
 .112 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(مباظّؾغة)،محضرقة

مدوظي معؾؿؼى ماإلميان: ماظدربررق مسؾى معشؽاة معدؼن مأبو مدؼلؿربمم، )تؾؿلان،
 .227 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،حريشذبغدادحمؿدمبؼؾممم.(1111

م.(1111م)وػران،مدؼلؿربوماألسؿال،ماإلغلانمم:سؾدماظؼادرمجغؾول:معؾؿؼىمدوظي
 .210 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،حريشذبغدادحمؿدمبؼؾمم

)وػران،م،مؿاسقةميفماظورنماظعربيعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿحولممعؾؿؼىمدوظي:معؤمتر
 .209 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،ـوارصؤادمبؼؾممم.(1111عارسم

مدوظي: مسامل1962"عؾؿؼى مثورؼة،م،"، ممباظّؾغة)مصرضقات مجوظقاماظػرغلقة(. بؼؾم
ذ.195 ص. ،58-57ؿزدوجذذعددذ،ػابقاـو

معؾؿؼىمورين ماظشغل: مو مبنيماظؿؽوؼن ماظعالضة م راػن مأطؿويفماىزائر برم)وػران،
 .224 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،ـوارصؤادمبؼؾممم.(1111

ذمجاعي ماىزائرذ،ؿؤّؾف ميف ماظؼراءة مو ماظشؾاب م. مداود، محمؿد مباظّؾغة)بؼؾم
 .102 ص. ،56-55ؿزدوجذذعددذ،اظػرغلقة(

ذمجاعي مؿؤّؾف ماظصقةمممممممممم، ماألدرة، ماظؾطاظة، م)درادات، مظشؾاب مذاتقة دري
ماىـلاغقة( مو م. مداود، محمؿد ذذعددذ،اظػرغلقة(ماظّؾغةب)بؼؾم       ،56-55ؿزدوج

 .104 ص.

ذ

 1021دـةذذذؽرى

ذ

مشطاسم م ،(1022-2955)سائشة ماظزػراء مصارؿة ذذعددذ،ؼشيبؼؾم  ،56-55ؿزدوج
 .9 ص.


