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  :قائمة المصادر والمراجع 

  .ـ القرآن الكریم01

  :أ ـ المصادر 

  ) .1954ـ  1947(،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،)السلسلة الثانیة(ـ البصائر 02

  : ـ أحمد أبو سعد 03

  . 1961، دار الشرق الجدید ،بیروت 1ط. ـأدب الرحالت    

  :ـ سید حازم النساج 04

  .1994،دار المعارف،القاهرة،5ط.ي ـ رحلة التراث العرب    

  : ـ عبد المالك مرتاض05

دیوان المطبوعات الجامعیة ، . 1954ـ1931فنون النثر األدبي في الجزائر ـ   

  . 1983الجزائر،

  :ـ أبو عمران الشیخ ، محمد الجیجلي 06

دار األمة للنشر والتوزیع، برج .1955ـ1935ـ الكشافة اإلسالمیة الجزائریة      

  .یفان،الجزائرالك

  :عمر بن قینة .ـ د07

دیوان المطبوعات .ـ اتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة       

  .الجامعیة،الجزائر

  :فؤاد قندیل . ـ د08

. 2002.القاهرة)نصر(مكتبة الدار العربیة للكتاب،مدینة . ـ أدب الرحلة في التراث العربي    

.  

  :ضالء ـ محمد الحسن ف09

  .،دار هومة، الجزائر1ج.ـ من أعالم اإلصالح في الجزائر   
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  :بـ ـ المراجع 

  :ـ اتحاد الكتاب الشهداء 10

  . منشورات المتحف الوطني للمجاهد،الجزائر. ـ األدباء الشهداء       

  :ـ أحمد توفیق المدني 11

  . 1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر،.ـ حیاة كفاح       

  :ـ أحمد الخطیب 12

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب . ـ جمعیة العلماء المسلمین وأثرها اإلصالحي في الجزائر       

  :ـ أحمد الشایب 13

، مكتبة النهضة  2ـ األسلوب دراسة بالغیة تحلیلیة ألصول األسالیب األدبیة ،ط       

  . 1993المصریة ، القاهرة ، 

  :یمي ـ أحمد طالب اإلبراه14

دار الغرب اإلسالمي ، بیروت , 1، ط 1964ـ  1954ـ آثار محمد البشیر اإلبراهیمي       

 ،1997 .  

  :ـ أحمد الهاشمي 15

، المكتبة العصریة للطباعة والنشر ،  1ـ جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ،ط      

  . 1999بیروت ، 

  :ـ أندري برنیان وآخرون 16

ترجمة اسطنبولي رابح ، ومنصف عاشور ، دیوان . ئر بین الماضي والحاضرـ الجزا     

  .المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

  :ـ إیلیا الحاوي 17

  .1976، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 5ـ في النقد واألدب ،ط      

  :ـ بطرس البستاني 18

  .مكتبة لبنان، بیروت . ـ محیط المحیط       
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  :لقزویني ـ الخطیب ا19

  .1949...،منشورات دار الكتاب اللبناني،بیروت، 1ـ اإلیضاح في علوم البالغة ،ط     

  :ـ عبد العزیز عتیق 20

  . 1974دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ،بیروت،.ـ علم البدیع     

  :ـ عبد القاهر الجرجاني  21

  .1974یة للطباعة والنشر،بیروت،، المكتبة العصر 1ط.ـ دالئل اإلعجاز في علم البیان     

  :ـ عبد الكریم بوصفصاف 22

مطبعة ,1ط.ـ جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة      

  .البعث،قسنطینة

  :ـ عبد اهللا حمادي 23

  .دار البعث،قسنطینة.ـ أصوات من األدب الجزائري الحدیث      

  :مبارك المیلي عبد اهللا شریط ،محمد . ـ د24

المؤسسة الوطنیة للكتاب ,1ط.ـ مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي واالجتماعي     

  .،الجزائر

  :عبد اهللا ركیبي .ـ د25

  .،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر 2ط.ـ تطور النثر الجزائري الحدیث     

ر هومة للطبع والنشر دا).دراسات ومقاالت(ـ الهویة بین الثقافة والدیمقراطیة     

  .والتوزیع،الجزائر

  :عبد المالك مرتاض.ـد26

،الشركة الوطنیة للنشر  2ط. 1954ـ1925ـ نهضة األدب العربي في الجزائر     

  .1983والتوزیع،الجزائر،

  :علي حسین الشامي.ـ د27

ماسیة ـ الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتیازات الدبلو      

  .1990،دار المالیین،بیروت،لبنان،1ط.

  :ـ عمار طالبي28
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  .هـ 1388،دار مكتبة الشركة الجزائریة للكتاب، الجزائر،1ط.ـ ابن بادیس حیاته وآثاره     

  :عمر الدسوقي .ـ د29

  .1973،دار الفكر،8ط.ـ في األدب الحدیث     

  :فتحي أحمد عامر . ـ د30

  .لمعارف االسكندریة، القاهرةمنشأة ا.ـ النقد والناقد     

  :ـ الفضیل الورتالني 31

  .دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر.ـ الجزائر الثائرة     

  :ـ فردریك هرتز32

ترجمة عبد الكریم أحمد،المؤسسة المصریة العامة للتألیف .ـ القومیة في التاریخ والسیاسة     

  .والنشر 

  :ـ أبو القاسم سعد اهللا33

  .،دار الغرب اإلسالمي، بیروت 1ط.وآراء في تاریخ الجزائر ـ أبحاث       

  .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  .ـ تاریخ الجزائر الثقافي     

  .المؤسسة الوطنیة للكتاب.ـ تجارب في األدب والرحلة     

  .، دار الغرب اإلسالمي،لبنان1ط. 1900ـ1830ـ الحركة الوطنیة الجزائریة     

  :اح ـ محفوظ نحن34

  .دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر . ـ الهویة      

  :محمد حامد الحضیري .ـ د35

،رابطة األدب الحدیث 1ط.ـ ماهیة األدب ومهامه في النقد األدبي الحدیث      

  .1992،القاهرة،

  :ـ محمد الطاهر فضالء36

  .1984نطینة،،دار البعث للطباعة والنشر،قس1ط.ـ دعائم النهضة الوطنیة     

  

  :ـ محمد علي دبوز37

  .،مطبعة البعث قسنطینة1ط.1975ـ1921ـ أعالم االصالح في الجزائر من عام    
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  :ـ محمود محمد عمارة38

مكتبة اإلیمان للنشر والتوزیع ،جامعة ,1ط.ـ الخطابة بین النظریة والتطبیق     

  .1997األزهر،

  :ـ المسعودي39

  .1965,،دار األندلس،بیروت 1ط.هرـ مروج الذهب ومعادن الجو      

  :ـ مصطفى الرافعي40

  .دار الكتاب العربي ،بیروت ،لبنان.ـ وحي القلم     

  :ـ ابن منظور41

  .دار الجیل ،بیروت.ـ لسان العرب     

  :ـ موسى سلیمان 42

  .1983،دار الكتاب،لبنان،بیروت،5ط.ـ األدب القصصي عند العرب      

  :ي ـ ناصر بن مسفر الزهران43

  .هـ 1461،الریاض،1ط.ـ أنیس المسافر وسلوة الحاضر       

  :ـ یوسف بقاعي44

  .دار الكتاب اللبناني،بیروت).شرح مقامات الحریري(ـ المقامات       

  :جـ ـ الرسائل الجامعیة

  :ـ عقیلة صخري45

ن رسالة ماجستیر،جامعة عی.دراسة تحلیلیة,ـ فن المقال عند محمد البشیر اإلبراهیمي   

  .1990شمس، القاهرة،

  :عمر بن قینة.ـ د46

  .1992ـ أدب الرحلة في النثر الجزائري،رسالة دكتوراه،معهد األدب العربي،جامعة الجزائر،  

  

  :د ـ الدوریات

  . 1997ـ مجلة اآلداب،قسم اللغة العربیة وآدابها،جامعة منتوري،قسنطینة ،47

  .2001معة منتوري،قسنطینة،ـ مجلة الباحث االجتماعي،قسم علم االجتماع،جا48
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  .1978ـ مجلة الثقافة،وزارة اإلعالم والثقافة،الجزائر،49

  .1937ـ جریدة الشهاب ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،دار الغرب اإلسالمي،50

  .ـ مجلة الشهاب الجدید ، مؤسسة عبد الحمید بن بادیس ،قسنطینة51

  .1983لكویتیة ،مجلة عالم المعرفة ، وزارة اإلعالم ا-52

  :هـ المقابالت

  .2005أفریل7ـ مع عبد الحمید ونیسي ،في 52

  .2005أفریل 8ـ مع عبد اللطیف صالحي،في 53

  .2005جانفي 11في) مكالمة هاتفیة(، )الشبوكي(ـ مع محمد الشبایكي 54

  .2006فیفري 12في ) مكالمة هاتفیة(ـ مع محمد صالح رمضان 55

    

   




