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ؽشّافذؿؤؾّػيذاملؼاالتذيفذجمؾةذ ذ

إـداـقات ذ

ؾدـةذ1021ذ(أعداد:ذ،56-55ذ )58-57ذ

أوري ذـقؽوال ،متأثري ماألظعاب م"أون مالؼن" ميف مبـاء محقاة مثاغقة مظؾؿراػؼني :مبنيم
اظطوباوؼةموماظؿكققل،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص .241-211 .م
برقػقؾقريي ذؿارك ،عػفوم م"اٌراػؼة" ميف مأبعاده ماظؼدراتقة ،ماهلوؼاتقةممممممممممم
وماألغطوظوجقةميفمعُالعلةماجملؿؿعاتماٌؿودّطقة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ
 ،56-55ص.
بدعود ذعؿر ،ذاظؿػؽري ميف ماظؿغقّر مأو مطقف متؤوّل م"اظـورات ماظعربقة" مبعد مسام معنم
ضقاعفا؟م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.56-19
بن ذرؿضان ذػرقد ،ذاهلُوؼة ماىزائرؼة موسؾم ماألمساء م(األوغوعادؿقك) .ماظؿػؽري ميفم
اظؿغقّر:معلأظةمأمساءماألسالم؟م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ-241
 .11-21م

.259

م

بنذزـنيذبؾؼادم،ذاٌرأةماىزائرؼةمواظؿغقري:مدورموأداءماظلقاداتماظعؿوعقة،معددذ
ؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.18-21
بـغربقط-رؿعونذـورقةذوذاؾعاقديذعبدذاؾؽرقم،ماظشؾابموماٌعقشماالجؿؿاسيميفم

زل ماألزعة :مإسادة مضراءة مألحباث ممتّ مإنازػا ميف مجزائر ماظؿلعقـقات ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.210-92 .
بوؿعزة ذـذقر ،محول ماظؿغقّر موضرورته ميف ماياظة ماىزائرؼة .مطقف ماظعودة مإىلم
اظدّؼار؟م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.16-22
بوقعؼوبذأمحد ،ذاظـؿوماالضؿصاديموماظؿـؿقةم:1111-1991مأؼةمحصقؾة؟ م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.221-92
خؾػاوي ذحدني ،معن ماالخرتاع مإىل ماإلبداع :متلاؤل محول ماظؿقوّل ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57مص.م.241-215
راجعي ذؿصطػى ،ماظؿدؼّن موسالضؿه مبدسم ماٌلاواة ماىـدرؼة مظدى مصؽة ماألسؿارممممممم
01-18مدـةمبؾؾدؼةموػران،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.65-52 .
زعػوريذعؿور ،ماالدرتاتقفقاتماظشؾابقةميفماظودطماظرّؼػي،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،ذ
عددذؿزدوجذ ،56-55ص.

 .89-79م
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صاحلي ذؽرقم ،مبني معلؿؼؾل ماألحالم مو ماٌلؿؼؾل محُؾؿا :محاظة ماظؿعارض مظدىم
اظشؾابميفمإنازمعشارؼعفمماٌلؿؼؾؾقة ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،ذعدد ذؿزدوجذ،56-55

ص.
صػر ذزقتون ذؿدـي ،ذاظعـف مواظرؼع مايضرؼان :معالحظات مغؼدؼة محول ماٌدؼـةم
اىزائرؼةميفماظراػن،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.71-57
رافرذذاوشذؿؾقك،ذعنمأجلمعؼارغةمبنيماىزائرموماٌؽلقك،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،م
عددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.211-225
ؼدّار ذخدجية ،ذحق ماٌراػؼني ميف ماٌشارطة مباىزائر ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،معددذ
ؿزدوجذ،56-55ذص.ذ.258-241
ؽـزي ذعزّ ذاؾدّقن ،معن ماظؿفؿعات مإىل ماىؿعقة :ماظشؾاب ماظؼروي مو ماظؾقث مسنم
إثؾاتماظذات،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص .61-77 .م
جمافدي ذؿصطػى ذو ذؼباري ذحػقظة ،مدقّر مذاتقة مو مخطابات محول مواربمممم
"ايَرْ َضة"،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص .19-25 .م
جمافديذؿصطػى ،ماظشؾاب ماىزائري موماظؿعؾؽةماظلقادقةمسرب صضاءاتمايوارم
االصرتاضيميفمزلمعوجةماالحؿفاجات،معددذؿزدوجذ،56-55ذص.ذ.82-67
حمقو ذأمحد ،ذحمطّات ماظؿغقّر ماظؼاغوغي ميف ماىزائر م( ،1111-1991باظؾّغةممم
اظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.89-71
ؿرزوق ذحمؿد ،ماألذؽال ماىدؼدة مظؾؿدؼّن ماظشؾابي :مهؼقق معقداغي ميف ماظودطم
اظطالبي،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.212-212 .
ؿزوار ذبؾخضر ،ماظعؾوم ماالجؿؿاسقة ميف ماىزائر مأعام معلأظة ماظؿغقّر ماالجؿؿاسي،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،معددذؿزدوجذ،58-57ذص.ذ.18-17ذ
ؿقزات ذحمؿد ذصاقب ،مباغوراعا مدوق ماظعؿل ميف ماىزائر :ماواػات محدؼـةمممممممم
ومهدؼاتمجدؼدة،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.50-12 .
حيقى ذباي ذؾقـدة ذو ذجار ذاهلل ذدؾقؿان ،ذاالغؿؿاء ماظـؼايف مواٌروغة ماٌعرصقة :مأثرم
 .62-41م

اظؿػاسلمسؾىماظؿؾعقةماواهمايؼل.مدرادةمعؼارغةمبنيماظشؾابماىزائريمواظشؾابم
اظػرغليمعنمأصلمجزائري ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،ذعدد ذؿزدوجذ ،56-55ص-15 .

.41م م

88

ؽشّافذاجملؾّةذدـةذ1021ذذ

ؽشّافذاملؼاالتذاملتـوعةذيفذدـةذ 1021ذ
ذ

دالّي ذأمحد-أؿني ،ذاظؼصّة ماظعفقؾة مظؿؿقم ماظدّاري .معن مايدؼث ماظـؾوي مإىلم
ايؽاؼةماظشعؾقة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.259 .
رقشذبوثؾجة،ذاظؼصصماهلـدؼةموماظرببرؼلؽقةمحولماألدْرمخاللماظلـواتماألوىلم
الدؿؼاللمأعرؼؽا:مهؾقلماًطابماالدؿشراضي،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،ذعدد ذؿزدوجذ

 ،56-55ص.271 .

صوؾةذعؿادذ ،ذاظرتاثماألثريمبؿوغسمأعاممرػاغاتماظذاطرة ،ذعدد ذؿزدوجذ،58-57
ص.19 .
ذ

ؽشّافذؿواؼفذاؾبحثذيفذدـةذ1021

ذ

ذ

بدّوبقة ذـدقؿة ،تعؾقؿقة مسؿؾقات ماظؿـاص ماًاصة مباظؼصة ماظؼصرية معن مخاللم
وضعقاتم-معشؽالتمعٌكؿربةمعنمررفماظؿالعقذ،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ
 ،58-57ص.262 .

ػروؿاج ذجوؾقان ،ماإلبداع ماظلقادي موتعؾؽة ماىؿاػري ميف م"اظوضع ماظؽوظوغقاظي":م
"ربقعمجزائري" ميفمدـوات م 1930م؟موربةمصقدراظقةماٌـؿكؾنيماٌلؾؿنيمظعؿاظةم
ضلـطقـة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،58-57ص.267 .
ؽـزيذعزّذاؾدّقن ،اظػاسؾونماحملؾّقونمومتلقريماظشؤونماظعؿوعقةمظؾؼرى:مضرىمآتم
ميّلميفمعـطؼةماظؼؾائلم()1119-1981ممنوذجا،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،ذعدد ذؿزدوجذ

 ،56-55ص.292 .

ؿؼدّمذخدجيةذ ،عشروعمايقاةمسـدماٌراػؼنيماىاحنني.مدرادةممبرطزيمإسادةم
اظرتبقةمظؾؾـنيمومظؾؾـاتمبوػران،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.81 .
م

ؽشّافذؼراءات،ذعرضذؽتابذيفذاملوضوع،ذعروضذاألعؿالذاجلاؿعقةذ ذ
وذأخبارذعؾؿقةذيفذدـةذ 2012ذ

ابرافقمذاؾرمحاـيذأـقدة،ماٌُراػؼةماٌـقرِصةمبنيماٌلؤوظقةمومايؿؿقة.مبؼؾممغورؼةم
بـغربقط-رؿعون،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.105 .
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بنذعؿورذرضا،ماألذؽالماألوّظقةمظؾرابطماالجؿؿاسيميفمتوغس.مبؼؾممحمؿدمؿادوي،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.129 .
بوذبوبة ذرؿضان ،مدروب معـاضل م .1991-1901مبؼؾم موغادة مدقاري-تـؼور،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.112 .
متزاؾي ذودقؾة ذ(حتت ذإذراف) ،مضصص مسن ماظـورات ماظعربقة .مبؼؾم ممسريم
ربقعي،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،58-57ص.177 .
جابيذـاصر ،ذٌاذامتأخرماظربقعماىزائري.مبؼؾممصرؼدمؿرؽاش ،ذعدد ذؿزدوجذ-57
 ،58ص.61 .
راربوذؽؿال،مدرادةمحولمدقادةماظشؾابميفماظؾؾدانماٌؿودطقة.مبؼؾممسائشةمبنذ
عؿار،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.124 .
روؾو-بريجي ذؾوروـس ،ماهلفرة ماظـلوؼة .مبؼؾم مسائشة مبن ذعؿار ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.106 .
دبعونذدعقد،متصوراتماظشؾابماىزائريمظؾفـلاغقة.مدرادةمعقداغقةمظعقـةمعنم
اظشؾاب ماىاععقني مايضرؼني .مبؼؾم مطؾـوعة مأؼقس ،ذعدد ذؿزدوج ذ ،56-55ص.
.97

دقؾقيذفرييفذوذرواق-جـقديذعبؾة،ماىزائر-صرغلا.مذؾاب،معدؼـةمومتفؿقش.م
بؼؾممغورؼةمبـغربقط-رؿعون،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.109 .
اؾشعراويذحؾؿي،ماظلودانميفمعػرتقماظطرق.مبؼؾممعـورمؿارقف،ذعددذؿزدوجذ-55
 ،56ص.202 .

ذقفرذدقبادتني،مؼوعقاتمذؾابمبطّال.مبؼؾممغورؼةمبـغربقط-رؿعون،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.116 .
رـطاويذره،مصراغزمصاغونموماظـورةماىزائرؼة.مبؼؾممعـورمؿارقف ،ذعدد ذؿزدوجذ

 ،56-55ص.205 .

غقوم ذجون ذػراـدوا ،مضصص مذؾاب :مػوؼات مضقد ماظؾـاء .مبؼؾم مخدجية مؼدّار،م
(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.127 .
ػاؿوزذجونذبقارذوذبريتش ذجون،متؼدؼرماظذات:مجِدالمتربوي.مبؼؾممسائشةمبنذ
عؿار،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.108 .
ؼرّوج ذتوػقق ،مٌاذا ممنارس ماظعؿران؟ ذبؼؾم مسؿارة مبؽوش ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة)،ذ
عددذؿزدوجذ ،58-57ص.181 .
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ؽؾري ذإقزابقل ،ماظشؾاب مو مايب ميف ماألحقاء .مبؼؾم مسائشة مبن ذعؿار ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.121 .
حمـد ذعاؿر ذعؿار ذو ذبن ذزـني ذبؾؼادم ذ(حتت ذإذراف) ،ماظؾؾدان ماٌغاربقةمممممممممم
ومادؿؼاللماىزائر.مبؼؾممنقبمدقديذؿودى،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،ذعدد ذؿزدوجذ

 ،58-57ص.175 .

عؾؿؼىمدوظي:م"اىزائرمبعدممخلنيمدـة:مهرؼرماظؿارؼخ"مو م"مخلونمدـةمبعدم
االدؿؼالل :معامػو معصري ماىزائر" ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة).مبؼؾم مصقؾقب مبوبا ،ذعددذ
ؿزدوجذ ،58-57ص.193 .

عؾؿؼىمدوظي:ماظـؼاصةماظشعؾقةموماإلسالم،م(ظؾـان،مأصرؼلم.)1111مبؼؾممغؾقةمدادوةذ
حضرقة،م(باظؾّغةماظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.112 .
عؾؿؼى مدوظي :مررق ماإلميان ،مأبو معدؼن معشؽاة مسؾى ماظدرب م(تؾؿلان ،مدؼلؿربم
.)1111مبؼؾممحمؿدمحريشذبغداد،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.227 .
عؾؿؼىمدوظي:مسؾدماظؼادرمجغؾول :ماإلغلانموماألسؿال،م(وػران،مدؼلؿرب م.)1111م
بؼؾممحمؿدمحريشذبغداد،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.210 .
عؾؿؼىمدوظي:معؤمتر محولمعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿؿاسقةميفماظورنماظعربي،م(وػران،م
عارسم.)1111مبؼؾممصؤادمـوار،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.209 .
عؾؿؼى مدوظي ،1962":مسامل" ،مصرضقات مثورؼة ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) .مبؼؾم مجوظقام
ػابقاـو،ذعددذؿزدوجذ ،58-57ص .195 .ذ
عؾؿؼى مورين :مراػن ماظعالضة مبني ماظؿؽوؼن مو ماظشغل يف ماىزائر م(وػران ،مأطؿوبرم
.)1111مبؼؾممصؤادمـوار،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.224 .
ؿؤؾّف ذمجاعي ،ذاظشؾاب مو ماظؼراءة ميف ماىزائر .مبؼؾم محمؿد مداود ،م(باظؾّغةم
اظػرغلقة)،ذعددذؿزدوجذ ،56-55ص.102 .
ؿؤؾّف ذمجاعي ،مدري مذاتقة مظشؾاب م(درادات ،ماظؾطاظة ،ماألدرة ،ماظصقةمممممممممم
و ماىـلاغقة) .مبؼؾم محمؿد مداود ،م(باظؾّغة ماظػرغلقة) ،ذعدد ذؿزدوج ذ،56-55
ص.104 .
ذ

ذؽرىذدـةذ1021
ذ

شطاس مسائشة م( ،)1022-2955بؼؾم مصارؿة ماظزػراء مؼشي ،ذعدد ذؿزدوج ذ،56-55
ص.9 .
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