
 

 
 
 

 إىػػػػػداء
 

إىل كل السيدات كالسادة األساتذة كالباحثُت داخل كلية اآلداب كالعلـو     
هم كدراساهتم فمنحوان فرصة اٟتديث اإلنسانية بوجدة الذين سا٫توا أبْتاث

 .عن ىذه ا١تنشورات
إىل كل السيدات كالسادة األساتذة كالباحثُت من خارج كلية اآلداب     

 الذين مل يبخلوا على ىذه ا١تنشورات ببنات فكرىم. كالعلـو اإلنسانية
إىل السادة القائمُت على أمر اإلدارة يف ىذه الكلية كاٞتامعة بوجو عاـ،     

أىدم ىذا اٞتهد الذم أرجو أف يتقبلو هللا سبحانو كتعاىل خالصا لوجهو 
 العزيز.

 
 طفى سلوممص                                                          

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مػقػدمػػة
 

 األستاذ الدكتور: مصطفى سلوي
 رئيس مصلحة األنشطة العلمية والثقافية والنشر

 وجدة -كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ جامعة دمحم األوؿ
 

تيجة جاء ىذا العمل يف )بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ٞتامعة دمحم األكؿ بوجدة(، ن    
عملي رئيسا ١تصلحة األنشطة العلمية كالثقافية كتنمية التعاكف كالنشر ألزيد من عشر سنوات متفرقة على فًتتُت: 

-2009(، مث من ا١توسم اٞتامعي )2006-2005( إىل ا١توسم )2001-2000من ا١توسم اٞتامعي )
، ابإلضافة إىل اشتغايل أستاذا للنقد ( إىل حُت كتابة ىذه ا١تقدمة، كالزاؿ اٟتاؿ مستمرا على ىذه الصفة2010

كمناىج الدراسات األدبية ٔتسلك الدراسات العربية، كاىتمامي اب٠تطاب اإلشهارم كالنظرايت التواصلية كمقومات 
البناء اٟتضارم اليت أدرسها مواد لطلبيت ابلسلك الثالث كقسم الدكتوراه. كما أف اشتغايل ابلكتاب ا١تدرسي ا١توجو 

حفوين للنهوض ٔتسؤكلية التعريف هبذه ا١تنشورات كنقل خربىا إىل  2004عليم األساسي منذ عاـ لتالمذة الت
 القراء يف ٥تتلف أصقاع العامل.

كمن األسباب األخرل اليت ٛتلتٍت على نشر ىذه الدراسة، ما تنطوم عليو منشورات كلية اآلداب كالعلـو     
٠تمسُت كمائة عنواف، من أ٫تية سواء على مستول اجملاالت أـ اإلنسانية، كاليت يربو ٣تموع عناكينها على ا

ا١تضامُت أـ طرؽ ا١تعاٞتة. فاألمر يتعلق بندكات علمية سبق للكلية تنيمها، كىي على مستول عاؿ من األ٫تية 
ف أساسا كالقيمة؛ سواء من جهة األٝتاء العلمية الوازنة اليت شاركت فيها، أـ من جهة احملاكر اليت اختارىا ا١تنظمو 

يف إجراء جلسات تلك الندكات. أما الدراسات اليت تتوافر عليها منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة، 
فمنها ٖتقيقات كازنة ال قرين ٢تا، ككتب ىي يف األصل أطاريح جامعية عليا لنيل الدكتوراة، كمنها أيضا مؤلفات 

 ١توضوع العلمي أك األديب الذم اختاركا الكتابة فيو. طرح فيها الباحثوف نظرايهتم كرؤاىم ٓتصوص ا
كما انطوت ىذه ا١تنشورات على دكاكين شعرية كأعماؿ إبداعية مل تنشر يف ٤تفل آخر؛ إذ تنفرد الكلية بشرؼ      

طبعها كنشرىا بُت القراء، انىيك عن احتضاف منشورات الكلية جملالت علمية متخصصة من مثل ٣تلة )كنانيش( 
لدٯتغرافيا التارٮتية، ك٣تلة )بيبليوغرافيا( اليت هتتم ابألدب ا١تغريب اٟتديث، ك٣تلتُت أخرتُت ٫تا: ٣تلة كلية ٣تلة ا

اآلداب كالعلـو اإلنسانية، ك)حوليات اللغة كالتواصل( كىي ٣تلة ٤تكمة تصدرىا الكلية مرة كل سنة. ك٬تد القارئ 



فتتاحية اليت تفضل تلة من األساتذة كالعلماء إبلقائها من بُت ىذه ا١تنشورات أيضا ٣تموعة من الدركس اال
 ابلكلية؛ فعملت ىذه األخَتة على نشرىا؛ كىي يف صورهتا تلك أصل فريد ال قرين لو.

كتتوافر الكلية، ابإلضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليو ٓتصوص منشوراهتا، على عدد ال يستهاف بو من أعماؿ     
سًت كأقساـ الدكتوراة، ابإلضافة إىل أعماؿ أخرل انفردت هبا ا١تخابر كفرؽ البحث طلبة الدراسات العليا كا١تا

النشيطة ابلكلية. كقد صدرت ٚتيع ىذه األعماؿ كا١تنشورات اليت سبق اٟتديث عنها؛ من ندكات كأايـ دراسية 
ئقة؛ بلغات كطنية كدكلية، كأْتاث كدراسات كازنة، ك٣تالت كدكرايت علمية متخصصة، كإبداعات شعرية را

٥تتلفة؛ منها اللغة العربية كاللغة الفرنسية كاللغة األ٧تليزية كاللغة اإلسبانية، ابإلضافة إىل دراسات أخرل تضمنت 
االستعانة ابللغة األمازيغية كاللغة العربية؛ ٔتعٌت أف الباحث القارئ ٬تد نفسو أماـ تنوع متعدد: تنوع على مستول 

 ١توضوعات، كتنوع على مستول طرؽ ا١تعاٞتة، كتنوع على مستول اللغات.اجملاالت، كتنوع على مستول ا
كمل تكن ىذه الدراسات/ ا١تنشورات حكرا على شعبة دكف أخرل؛ بل ٬تد القارئ ا١تهتم ما يشفي غليلو؛ سواء     

اريخ أبنواعو يف ٣تاؿ العقيدة كالفقو، أـ الدراسات القرآنية كعلـو اٟتديث كمصطلحو، كعلم القراءات، ك٣تاؿ الت
القدمي كالوسيط كاٟتديث كا١تعاصر، ك٣تاؿ اٞتغرافيا اليت أتخذ يف اىتمامها شؤكف الساحل أك اٞتبل أك السهل أك 
السياحة يف اٞتهة الشرقية أك غَتىا من جهات ا١تغرب. انىيك عن الدراسات األدبية كا١تنهجية، لدل الشعب 

سياقاهتا القدٯتة كاٟتديثة كا١تعاصرة. فالتنوع إذف شامل كمتعدد؛ الشيء األدبية العربية كالفرنسية كاأل٧تليزية، يف 
 الذم ٭تفز على كضع بيبليوغرافيا شاملة ٢تذه ا١تنشورات.

كال ٯتكنٍت كأان أدبج سطور ىذه ا١تقدمة إغفاؿ كاحد من األسباب ا٢تامة اليت ٛتلتٍت على كتابة ىذه     
ية لوحدة للتكوين كالبحث يف بيبليوغرافيا األدب ا١تغريب اٟتديث اليت البيبليوغرافيا كنشرىا، كىو احتضاف الكل

يشرؼ عليها صديقي األستاذ الدكتور دمحم ٭تِت قاٝتي. ىذه الوحدة اليت أغنت اجملاؿ البيبليوغرايف ا١تغريب كا١تغاريب 
إلضافة إىل ا١توقع ٔتجموعة من الدراسات كالبحوث القيمة اليت عمل األستاذ دمحم ٭تِت قاٝتي على نشرىا، اب

اإللكًتكين الغٍت الذم تتوافر عليو الوحدة، ك٣تلة )بيبليوغرافيا(، كأان أحد أعضاء ٞتنة ٖتريرىا، اليت يشرؼ طلبة 
الوحدة كأساتذهتا على نشر أعدادىا. فهذا سبب آخر حفزين على القياـ هبذا العمل؛ خاصة كأنٍت أٛتل بداخلي 

، ىو الذم سيعمل ىذه الدراسة على إظهاره. كىو التصور الذم ال يقف عند تصورا خاصا للعمل البيبليوغرايف
حدكد ٚتع الكتب كتسميتها كتسمية مؤلفيها كتتبع طبعاهتا كتصنيفها؛ بل تتعدل ذلك إىل العرض كالدراسة 
كالتكشيف الذم يطاؿ مضامُت الكتب كأقسامها كفصو٢تا كمباحثها؛ كىو األمر الذم سأعمل على توضيحو 

 ا بعد.فيم
ككاف األستاذ دمحم قاٝتي ٭تثٍت يف مرات كثَتة، كأان أشرؼ على مصلحة الشؤكف العلمية كالثقافية لكلية اآلداب     

كالعلـو اإلنسانية بوجدة، على إ٧تاز بيبليوغرافيا ١تنشورات الكلية؛ كمل يكن اٟتاؿ يف ذلك الزمن كما ىو اٟتاؿ 
، إذ ازداد عدد ا١تنشورات؛ الشيء  الذم شجعٍت، أكثر من أم كقت مضى، على إ٧تاز ىذه البيبليوغرافيا، اليـو

 ككضعها رىن إشارة القراء، كقبل ذلك أساتذة الكلية.



كل ىذه األسباب كغَتىا ٛتلتٍت على القياـ هبذه الدراسة الشاقة كنشرىا لتكوف بُت أيدم القراء األعزاء داخل      
أمر يف غاية األ٫تية يكمن أساسا يف أف كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ا١تغرب كخارجو. كالبد ىنا من اإلشارة إىل

بوجدة، دأبت منذ مدة على تنظيم معرضُت للكتاب كل سنة: األكؿ: كىو معرض ١تؤلفات األساتذة كالباحثُت 
ت كا١تبدعُت ابٞتهة الشرقية الذم ينعقد خالؿ شهر يناير من كل موسم جامعي. كالثاين، كىو معرض منشورا

اٞتامعات كا١تعاىد العليا ا١تغربية الذم يفتح ذراعيو، كل موسم خالؿ شهرم مارس أك أبريل، ١تنشورات الكليات 
ا١تغربية كا١تدارس كا١تعاىد العليا اب١تغرب. فهذا سبب آخر ينضاؼ إىل ما سبقت اإلشارة إليو، من شأنو أف ٬تعل 

 مدارسو العليا.الكلية كمنشوراهتا قبلة للمغرب كجامعاتو كمعاىده ك 
كال يفوتٍت ىنا أف أقف عند معلم آخر من معامل الدكاعي اليت ٛتلتٍت على عمل ىذه البيبليوغرافيا، كىو     

شخص األستاذ الدكتور نور الدين ا١توادف، عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الذم منذ توىل مهاـ اإلشراؼ 
العمل الثقايف ابلكلية كاٟتث على النشر كتنظيم ا١تعارض اليت من على تسيَت الكلية كىو ال ينقطع عن تشجيع 

شأهنا التعريف ابلكتاب اٞتامعي كجهد األستاذ الباحث الذم ال ٯتسك يراعيوي عن الكتابة كال ينقطو فكره عن 
البحث كالتنقيب. ليس ىذا من ابب ٣تاملة البد من كتابتها للسيد العميد؛ كىو قبل كل ذلك صديق ٛتيم، 

أستاذ ابحث داخل الكلية مل يفرط يوما يف التمسك هبذه الصفة؛ صفة األستاذ الباحث الدائمة بقسم التاريخ ك 
قبل صفة األستاذ العميد اليت من شأهنا الزكاؿ يف يـو من األايـ. كقد بينت ىذه البيبليوغرافيا، ٔتا ال يدع ٣تاال 

نور الدين ا١توادف ىي ْتق أزىى فًتات النشر كالعمل الثقايف  للشك فيما أبديناه من رأم، أبف فًتة األستاذ الدكتور
كالبحث العلمي بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة، ال يضاىيها يف ذلك سول فًتة أخرل عاشتها كأشرفت 

 على منشوراهتا ىي فًتة األستاذ العميد الدكتور دمحم لعمَتم.
لعميد األستاذ الدكتور نور الدين ا١توادف، تعيُت األستاذ الدكتور كقد صادؼ ىذا التوجو العلمي الفريد من ا    

صادكؽ رئيسا ٞتامعة دمحم األكؿ؛ كىو التعيُت الذم ٛتل إىل ا١تؤسسات اٞتامعية ابٞتهة الشرقية خصوصية 
دانه االحتفاء ابلبحث العلمي كجعلو يف مقدمة األكلوايت؛ كىو األمر الذم عرفناه لدل السيد رئيس اٞتامعة ككج

يوصي بو كيؤكد عليو يف كل ٤تفل. كىو لعمرؾ التوجو السليم كاالختيار اٟتسن الذم ٬تعل رئيس اٞتامعة يبذؿ  
كل ما يف كسعو لتنهض مؤسساتو اٞتامعية ابلبحث العلمي ا١توكوؿ إليها، كتتبوأ ا١تكانة ا١تتقدمة بُت ا١تؤسسات 

 .اٞتامعية؛ خدمة للبحث العلمي كمكوانتو داخل ا١تملكة
 كقد قسمت ىذه البيبليوغرافيا ثالثة أقساـ تبعا لالختيارات اليت أجريت عليها عملي:    

o قسم أكؿ خصصتو للحديث عن مفهـو البيبليوغرافيا كطػرؽ إعػدادىا كالػوظػائػف الػتػي يػمكػن أف تضطػلػع 
تصلة ابلكتب كمؤلفيها. فاألمر إذف هبا، كحاجة الدارس من البحث يف بيبليوغرافيا من البيبليوغرافيا أك الفهارس ا١ت

 يتعلق ّتنس من التأليف لو أصولو كضوابطو اليت البد من اإلحاطة هبا قبل الشركع يف ىذا العمل.
o :قسم اثف اشتمل على بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، موزعة على ثالثة فصوؿ 



عربية، كفصل اثف كضعتو للمنشورات الصادرة ابللغة الفرنسية، فصل أكؿ خصصتو للمنشورات الصادرة ابللغة ال
كفصل اثلث جعلتو للمنشورات الصادرة ابللغة األ٧تليزية؛ كىي األقل عددا. كجعلت كل كاحد من ىذه الفصوؿ 
الثالثة يف ثالثة مباحث أك مبحثُت تبعا لطبيعة ٤تتواه، إذ مت تقسيم ىذه ا١تنشورات كفق طبيعتها اليت صدرت 

ليو، بُت ندكات كأايـ دراسية، كدراسات كأْتاث، كدركس افتتاحية، ك٣تالت، ككتاابت إبداعية. كقد جاءت ىذه ع
البيبليوغرافيا ١تنشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية معززة ابلتكشيف ا١تتصل ٔتحتوايهتا كمضامينها؛ سواء تعلق 

راسات كاألْتاث كالدركس االفتتاحية كاألعماؿ اإلبداعية. ٔتعٌت األمر ابجملالؿ أك الندكات كاألايـ الدراسية أك الد
أف القارئ ٬تد كل ما من شأنو مساعدتو على تعرؼ ا١تعلومة أك ا١توضوع الذم ىو يف حاجة إليو من ىذه 
ا١تنشورات. كما ٘تت فهرسة ىذه ا١تنشورات بتعيُت ترتيبها ضمن ا١تنشورات، كترتبها داخل السلسلة اليت تنتمي 

يها، كاألصل الذم ا٨تذرت منو كأف تكوف يوما دراسيا أك ندكة أك درسا افتتاحيا أك غَت ذلك، ابإلضافة إىل إل
 سنة كمكاف طبعها كا١تؤسسة اليت تولت أمر النشر، مث عدد صفحات ا١تنشور.

o ػوا أك أعػدكا أك أشػرفوا علىقسم اثلث ضمَّ بػيػبػلػيوغرافػيػا الػمؤلػفيػن؛ سواء تعلػق األمػر بػالػمػؤلفػيػن الذين ألػف 
ىذه ا١تنشورات، أـ ا١تؤلفُت كالباحثُت الذين سا٫توا ٔتقاالهتم كدراساهتم داخل ىذه ا١تنشورات. كقد بلغ ٣تموع من 
سا٫توا يف الكتابة بواحد أك أكثر من منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية منذ بدء حركة النشر أبكؿ كتاب 

 . 2012سنة  إىل بداية 1986سنة 
كقد جاءت ىذه البيبليوغرافيا يف ثالثة فصوؿ: فصل أكؿ كضعتو لبيبليوغرافيا ٚتيع الباحثُت الذين سا٫توا     

بدراساهتم يف منشورات الكلية. كفصل اثف خصصتو لبيبليوغرافيا ا١تؤلفُت كالباحثُت من أساتذة كلية اآلداب 
. كفصل اثلث جعلتو 1986كبداية حركة النشر هبا عاـ  1978كالعلـو اإلنسانية بوجدة منذ أتسيسها عاـ 

ألساتذة كلية اآلداب بوجدة الذين ال يزالوف ٯتارسوف عملهم ابلكلية. كقد رتبت بيبليوغرافيا األساتذة كا١تؤلفُت 
ة كالباحثُت ىذه كفق الًتتيب ا١تغريب الذم ٯتنح ىذه الدراسة خصوصيتها اإلضافية اليت تكمن يف تعلقها ٓتصوصي

الثقافة ا١تغربية اليت ٖتتفظ لنفسها بطريقتها يف الًتتيب، دكف الًتتيب األلفبائي أك األّتدم أك الصويت. كما جاءت 
ىذه البيبليوغرافيا ضابطة لعدد مشاركات كل ابحث كترتيبو داخل الرزانمة العامة لبيبليوغرافيا ا١تؤلفُت، كترتيبو أيضا 

 دكف غَتىم من الباحثُت اآلخرين.داخل حصيلة مشاركات أساتذة الكلية 
o أما القسم الرابع من ىذه البيبليوغرافيا، فجاء تتو٬تا للقػسػمػيػن الثانػي كالػثالث، كىو عبارة عن ٣تموعة من 

ا١تعطيات اإلحصائية كالرسـو البيانية اليت تتصل هبذه ا١تنشورات كما طا٢تا من كصف كتكشيف كدراسة كتصنيف. 
توزيع ىذه ا١تنشورات تبعا ١تؤلفيها، كالشعب اليت احتضنتها، كسنوات طبعها، كا١تؤسسات كىكذا مت الوقوؼ عند 

اليت تولت طبعها أك نشرىا، كحجمها من حيث عدد صفحاهتا، ابإلضافة إىل بياانت متصلة بتوزيع ىذه 
بوجدة، كتوزيعها كفق  ا١تنشورات على فًتات العمداء الذين توالوا على تسيَت شؤكف كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية

طبيعتها من حيث ىي ندكات كأايـ دراسية، أك دراسات كأْتاث، أك دركس افتتاحية، أك ٣تالت، أك أعماؿ 
إبداعية. كما مت االىتماـ بتوزيع ىذه ا١تنشورات تبعا للغات اليت صدرت هبا، كجنس ا١تؤلفُت الذين غلبوا عليها 



قدٯتة/ حديثة/ معاصرة(، كمضامينها الداخلية )شعر/ ركاية/ مسرح/ )نساء/ رجاؿ(، كطبيعتة اىتمامها )دراست 
نقد/ فقو/ دراسات قرآنية أك حديثية/ اتريخ قدمي أك كسيط أك حديث أك معاصر/ أدب مغريب أك عريب أك مغاريب 
أك عا١تي/ دراسات لغوية قدٯتة أك حديثة/ ْتوث يف التنمية كتقنيات االتصاؿ كالتواصل/ أك غَت ذلك من 

 ا١تضامُت ا١تتنوعة اليت انطوت عليها منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية...(.
كبعد كل ىذا البد من اإلشارة إىل الغرض من أتليف ىذه البيبليوغرافيا كنشرىا بُت ٚتهور القراء. كاٟتق أف     

كمنها ما يتعلق ابلباحثُت  األمر يتعلق ٔتجموعة من األغراض كاألىداؼ كا١تقاصد؛ منها ما يتصل اب١تنشورات،
الذين ىم مصدر ىذه ا١تنشورات، كمنها ما ٮتص القراء الذين ٢تم غرض أك ٣تموعة أغراض من مثل ىذه األعماؿ 

 البيبليوغرافية.
فأما ا١تقاصد اليت تتعلق اب١تنشورات يف حد ذاهتا، فتكمن يف التعريف هبذا الزخم من الكتاابت األكادٯتية ا٢تامة     

شرؼ على إخراجها أساتذة كابحثوف كازنوف يف ٣تاالهتم، ابإلضافة إىل أف أكثرىا صدر إثر تنظيم ندكة أك اليت أ
يـو دراسي حضره كشارؾ فيو ابحثوف كعلماء ٢تم مكانتهم يف الدرس األديب كالعلمي على حد سواء. لذلك كاف 

ف هبذه ا١تنشورات؛ ليس فقط كعناكين كأٝتاء من الالـز التفكَت يف إخراج ىذه البيبليوغرافيا اليت تتوىل التعري
مؤلفُت كأرقاـ كسنوات طبع، كلكن كمضامُت كفصوؿ كمباحث كتوجهات. كمن شأف ىذا االختيار أف يعرؼ 
ابلكلية، كىي علم يف رأسو انر كما جاء يف أشعار القدامى، كيبوأىا مكانتها اليت تستحق ضمن خريطة اٞتامعات 

؛ كليػيٍعلىمى، من جهة أخرل، أف األساتذة كالباحثُت ابٞتهة الشرقية كّتامعة دمحم األكؿ يزاكلوف كا١تعاىد العليا ا١تغربية
البحث العلمي يف أعلى مستوايتو. لقد تبُت أكثر من مرة أبف جامعة دمحم األكؿ بوجدة كحركية الًتبية كالتعليم 

ثل ىذه ا١تؤشرات أف تنطق هبذا التتويج لوال ابٞتهة الشرقية ٖتتل ا١ترتبة األكىل على صعيد ا١تملكة؛ كمل يكن ١ت
جهود الباحثُت ابٞتهة الشرقية كّتامعة دمحم األكؿ، ككذلك القائمُت على الشأف الثقايف كالعلمي ابٞتهة كابٞتامعة 

 على كجو ا٠تصوص.
ك العلمية كا١تخابر أما ا١تقاصد اليت تتعلق ابلباحثُت، خاصة من كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كالشعب كا١تسال    

كفرؽ البحث كالوحدات اليت تتوافر عليها، فتكمن يف حث ىؤالء ٚتيعا على مزيد من العطاء كالبحث، كالنهوض 
ابلبحث األكادٯتي ّتامعة دمحم األكؿ كابٞتهة الشرقية؛ لَتقى إىل أعلى مستوايتو، كحىت تكوف الكلية كاٞتامعة قطبا 

ثُت كما يضطلعوف بو من جهود كما يركموف بلوغو من أىداؼ. لقد انطوت علميا متميزا أبنشطة ىؤالء الباح
البيبليوغرافيا على ٣تموعة من اإلحصاءات اليت تتصل بعالقة ىؤالء الباحثُت ٔتنشورات الكلية، كما أضافوه لبنة يف 

 سبيل إثراء البحث العلمي ابٞتهة الشرقية كّتامعة دمحم األكؿ.
يف غاية األ٫تية يتعلق ٔتقاصد ىذه البيبليوغرافيا من جهة أهنا موجهة إىل ٚتهور  كالبد ىنا من إضافة أمر    

األساتذة كالباحثُت داخل كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة كخارجا؛ كيكمن ىذا األمر يف ضركرة ٖتقيق كمد 
اإلجابة عن التساؤؿ  جسر التواصل بُت شعب الكلية، كٔتقدكر ىذه البيبليوغرافيا أف ٖتث على ذلك من جهة

التايل: إىل أم حد تبلغ معرفة األستاذ بشعبة اللغة العربية كآداهبا اب١تنشورات الصادرة ابللغة الفرنسية أك تلك اليت 



صدرت ابللغة األ٧تليزية؟ ككذلك إىل أم حد تصل درجة معرفة األستاذ داخل شعبة الدراسات اإلسالمية ٔتا 
لغة العربية كآداهبا كابقي الشعب األخرل؟ كالتساؤؿ نفسو يطرح على أساتذة ينجز من منشورات داخل شعبة ال

 شعبة التاريخ كشعبة اٞتغرافيا كشعبة اللغة الفرنسية كآداهبا كشعبة اللغة األ٧تليزية كآداهبا.
ة كم كنت أسعد حُت أجد األستاذ الدكتور عبد هللا ٛتويت، كىو من قيدكميي أساتذة شعبة اللغة الفرنسي     

كآداهبا كعميدىا غَت مدافع، قد سجل اٝتو للمشاركة يف ندكة أك يـو دراسي تقيمو شعبة اللغة العربية أك شعبة 
الدراسات اإلسالمية أك شعبة التاريخ أك شعبة اللغة األ٧تليزية كآداهبا؛ انىيك عن مشاركاتو الوازنة كحضوره الدائم 

ت تغمرين الفرحة، كأان أأتبَّطي بعض مطبوعات طلبيت يف شعبة اللغة يف أنشطة الشعبة اليت ينتمي إليها. ككذلك كان
العربية كآداهبا خاصَّةو ٔتادة السرد النسائي ا١تغريب اٟتديث أك الشعر ا١تغريب ا١تعاصر أك غَت ذلك، حُت كنت ألتقي 

فيقرأىا ككجهو يتهلل  األستاذ عبد هللا ٛتويت أبحد ٦ترات الكلية؛ فيطلب مٍت أف أزكده بنسخ من ىذه ا١تطبوعات؛
 ابلفرحة ١تا كجده بُت أسطرىا من الفوائد، فيفتح ٤تفظتو ليضع فيها ا١تطبوعات اليت منحتو إايىا. 

ككذلك كاف يصنع األستاذ الدكتور عبد هللا جغنُت، كىو أحد األساتذة النشيطُت بشعبة اللغة الفرنسية كآداهبا     
ورم دم ابلزاؾ(، بل كيتجاكز ذلك إىل استظهار نصوص شعرية رقيقة كأحد ٤تيب الشاعر كاألديب الفرنسي )أكن

أليب نواس كأيب الطيب ا١تتنيب كأيب ٘تاـ كغَتىم من شعراء العربية يف العصر اٞتاىلي كاألموم كالعباسي. كمثل ىذا  
اسي أكثر ٦تا (، أستاذ اللغة اإلسبانية الذم يعرؼ عن أيب العالء ا١تعرم كالعصر العب----كثَت عند األستاذ )

يعرفو كثَت من أساتذة شعبة اللغة العربية كآداهبا. ككذلك يصنع األستاذ دمحم الكوش من شعبة اللغة األ٧تليزية، 
كاألستاذ مصطفى نشاط من شعبة التاريخ، كاألستاذاف دمحم منفعة كعمر آجة من شعبة الدراسات اإلسالمية. 

 قفت ىهنا عند بعضها.كاٟتق أف األمثلة كثَتة على ما نذىب إليو، ك 
كمن أساتذة اللغة العربية كآداهبا أٝتاء أخرل كثَتة )ال حاجة للوقوؼ عندىا( تشارؾ يف أنشطة شعبة اللغة     

الفرنسية كشعبة اللغة األ٧تليزية كشعبة الدراسات اإلسالمية كشعبة التاريخ كشعبة الدراسات اإلسالمية؛ كيف كل 
بُت الشعب، كداخل ثقافة األستاذ اٞتامعي الباحث؛ تلك الثقافة ا١توسومة ذلك تدليل على انعداـ اٟتواجز 

اب١توسوعية كالتعدد. كمن ىنا جاء حرصنا على أف يكوف األستاذ داخل كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة 
أستاذ ال أستاذاف: أستاذ ٥تلص ألنشطة شعبتو، مهتم ٔتجاؿ ْتثو، كيف كل الوفاء لتخصصو الذم يشتغل فيو. ك 

يتأخر عن ا١تشاركة يف أنشطة الشعب األخرل؛ حُت ٬تد جسرا ٯتكنو من االنتقاؿ من ىذه الضفة إىل تلك. 
كلعمرم ذاؾ ىو األستاذ الباحث اٟتق الذم من شأنو أف يغٍت منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة 

عاىد ا١تغربية كاألجنبية. إف األستاذ ىو ا١تصدر األكؿ مستقبال، ك٬تعلها تتبوأ ا١تراتب األكىل بُت اٞتامعات كا١ت
كاألخَت ١تا تطبعو الكلية من منشورات، كىو الذم يسهم يف تنوع ىذه ا١تنشورات كجعلها تتصف ابلتعددية على 

 مستول ا١توضوعات كاللغات كا١تقارابت.
جات ابلدراسات البيبليوغرافية، فتكمن يف أما ا١تقاصد اليت تتصل اب١تتلقُت أك القراء الذين لديهم حاجة أك حا    

كضع ىذه ا١تنشورات بُت أيديهم، قريبة من متناك٢تم؛ ليس كعناكين مبهمة ال يعرفوف ما تنطوم عليو من مضامُت 



كمعلومات، كلكن كمؤلفات مفتوحة صفحاهتا أمامهم؛ ٭تيطوف ٔتا تتوافر عليو من معارؼ، كيعرفوف ما ٔتقدكرىا 
ساعدات. إف حاجة القارئ ماسة إىل البيبليوغرافيا، كىي يف أبسط تعريفاهتا كما سيأيت ذلك أف تقدمو ٢تم من م

الحقا، علم يهتم ابلكتاب يف مرحلة اٟتديث عنو كليس يف مرحلة كصفو كالقعود عند البياانت األكلية ا١تتعلقة بو، 
ؿ إىل ا١تعلومة أبقل تكلفة كيف ظرؼ كىذه كاحدة من البيبليوغرافيات اليت من شأهنا مساعدة ا١تتلقي يف الوصو 

 كجيز؛ ابلرغم من أهنا ىي األخرل قاصرة دكف بلوغ أهبى صور العمل البيبليوغرايف كما سيأيت بياف ذلك.
كال أريد أف أختم صفحات ىذه ا١تقدمة دكف اإلشارة إىل أننا ننوم إنشاء عمل بيبليوغرايف آخر يتعلق ىذه     

ليت أ٧تزت كنوقشت بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة، أك تلك اليت كردت على األمر ابألطاريح كالرسائل ا
الكلية من جامعة أخرل مغربية أك عربية أك أكركبية أك أمريكية؛ ٔتا يف ذلك ْتوث دكتوراة الدكلة كالدكتوراة 

كدبلـو الدراسات العليا ا١تعمقة الفرنسية كالدكتوراة كرسائل دبلـو الدراسات العليا كْتوث دبلـو الدراسات ا١تعمقة 
كْتوث ا١تاسًت يف كل اللغات العربية كالفرنسية كاأل٧تليزية كاإلسبانية. كنرجو من هللا سبحانو كتعاىل أف ٯتنحنا 

 بسطة يف الصحة كالعمر لننجز ىذا العمل كنضعو رىن إشارة القارئ العزيز.
ر إىل كل من كانت لو عالقة ٔتنشورات كلية اآلداب كالبد يف ختاـ ىذه ا١تقدمة من تقدمي عبارات الشك    

إىل  1986كالعلـو اإلنسانية، منذ صدكر أكؿ منشور كىو ندكة )جوانب من األدب يف ا١تغرب األقصى( عاـ 
كقتنا ىذا؛ كأخص ابلذكر السادة األساتذة الذين أشرفوا قبلي على مصلحة األنشطة العلمية كالثقافية بكلية 

: األستاذ انجم مهلة، 1989م على التوايل، فيما عرفتو كقد انتميت إىل الكلية مدرسا عاـ اآلداب بوجدة؛ كى
، -كىو يشغل حاليا منصب عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بفاس ظهر ا١تهراز -كاألستاذ عبد اإلاله بنمليح

 كاألستاذ حاجي خالد كاألستاذة فاطمة قاضي )رٛتها هللا( كاألستاذة خد٬تة. 
كما أتقدـ ّتزيل عبارات الشكر كالتنويو لألستاذ السيد أٛتد درقاكم الكاتب العاـ لكلية األدب، كىو الرجل      

اٟتريص على نقل كتبليغ منشورات الكلية إىل أماكن قاصية من اٞتهة الشرقية، كذلك ضمن رحالتو ا١تتوالية يف 
ية كالتعليم العايل كتكوين األطر كالبحث العلمي؛ فلو مٍت  إطار سياسة التوجيو اليت جاءت هبا كزارة الًتبية الوطن

 كل الشكر كاالمتناف.
كما أتقدـ ابلشكر إىل السيد مهدم ٛتزاكم الذم أشرؼ على إخراج أكثر ىذه ا١تنشورات؛ ككاف مكلفا،      

عبارات الشكر قبلي، ٔتصلحة النشر ابلكلية كلو فضل كبَت يف إعداد ىذه الكتب للنشر. كالبد من تقدمي أكرب 
كالتقدير إىل السيد حسن رئيس مصلحة االقتصاد كمعاكنية السادة النوار كعز الدين كمليكة على كل ما بذلوه من 
متابعة ٢تذه ا١تنشورات من خركجها من الكلية إىل ا١تطبعة كحىت عودهتا كقد طيًبعىٍت كخرجت يف أحسن حيلَّةو. كما 

على مصلحة األنشطة العلمية كالثقافية ككاف ٢تن اتصاؿ هبذه ا١تنشورات  ٬تدر يب شكر الكاتبات اللوايت تعاقنب
 من قريب أك من بعيد.

كالشكر بعد كل ىذا موصوؿ إىل السيدة أديبة ٟتلو، ٤تافظة خزانة كلية اآلداب، كمعاكنيها كىم نساء كرجاؿ     
ا من الكتب اليت تتوافر عليها خزانة كلية ا٠تزانة على ما يبذلونو من جهد يف سبيل االىتماـ هبذه ا١تنشورات كغَتى



اآلداب بوجدة. كال يفوتٍت أف أتقدـ ٓتالص عبارات الشكر إىل السادة األساتذة كالباحثُت الذين ألفوا أك أعدكا 
ىذه ا١تنشورات، أك أكلئك الذين شاركوا يف بعضها أبْتاثهم كدراساهتم كمقاالهتم؛ فهم األصل كا١تصدر كالعٍُت اليت 

ىذه الكتب، كىي قادرة على إ٧تاب غَتىا. كما أتقد ابلشكر اٞتزيل إىل السيد عميد كلية اآلداب كالعلـو  أ٧تبت
اإلنسانية األستاذ الدكتور نور الدين ا١توادف الذم كافق، مشكورا، على طبع ىذه البيبليوغرافيا كغَتىا من 

 منشورات السادة األساتذة الباحثُت؛ فلو الشكر اٞتزيل.
أرجو بعد كل ىذا سول أف تكوف ىذه البيبليوغرافيا يف خدمة الباحثُت مستقبال كأف ٬تدكا يف أقسامها  كال    

حاجتهم اليت يبحثوف عنها. كهللا أسأؿ التوفيق كاٞتزاء دكف أف أدعي أنٍت كفقت كل التوفيق؛ فحسيب أنٍت 
رة القارئ العزيز. كقد كاف الفراغ من استقصيت ما توافر بُت يدم من منشورات الكلية ٣تتمعة ككضعتها رىن إشا

ىػ/ موافق ا٠تامس عشر من شهر غشت  1432ىذا التأليف الليلة الثانية عشرة من شهر رمضاف األبرؾ عاـ 
 ـ. 2012عاـ 

 األستاذ الدكتور: مصطفى سلوم                                                                  
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  تػػنػبػيػو البػد مػنػو: 
الذم سيكتب يف ٣تاؿ البيبليوغرافيا كالتنظَت ٢تا؛ ذلك أبف ا١تعارؼ ا١تتصلة هبذا كال األخَت لست األكؿ     

ا١توضوع، على حد تعبَت اٞتاحظ )رٛتو هللا(، مطركحة يف الطريق؛ يعرفها ٚتيع الناس كال تقتصر على دارس دكف 
ردت أف ألفت انتباه القارئ إىل أف ما سأكتبو يف ىذا القسم األكؿ ال يعدك أف يكوف ٕتميعا آلراء آخر. لذلك أ

الدارسُت الذين سبق ٢تم أف كتبوا يف ىذا ا١توضوع؛ بل إنٍت فضلت نقلها كما ىي دكف اإلضافة إليها أك االنتقاص 
ثر األحواؿ يتصل ٔتفهـو البيبليوغرافيا لغة منها أك نقدىا أك إبداء موقف إ٬تايب أك سليب منها. فاألمر يف أك

كاصطالحا، كابلسَتكرة التارٮتية ٢تذا اٞتنس من التأليف بُت األكركبيُت كالعرب ا١تسلمُت، ابإلضافة إىل أ٫تية عمل 
 البيبليوغرافيا كفوائدىا، كأنواعها كىي كثَتة متعددة تعدد التجارب اليت خاضها الذين ألفوا يف ىذا اجملاؿ.

كقد قصرت ىذا النقل على بعض الدارسُت دكف آخرين؛ ألهنم ٚتيعا يكرركف بعضهم البعض، كال يكاد     
عبد الواحد  فما ٚتعو الباحثالواحد منهم أييت بشيء جديد يكفل لو خصوصية التأليف يف ىذا اجملاؿ. 

أبحد ا١تواقع اإللكًتكنية، ىو كنشره  -كىو أحد الباحثُت داخل كحدة بيبليوغرافيا األدب ا١تغريب اٟتديث -عرجوين
ال عالقة كثَتكف  ُت. كقد استفاد ٦تا سبق إليو ٣تموعة من الباحثُت؛ كمنهممن الدارس نفسو الذم سبق إليو غَته

؛ إال ما كاف من تنظيم ندكة )صناعة الفهرسة كالتكشيف( بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ٢تم ابلدرس البيبليوغرايف
؛ إذ ىي اليت كانت األصل لكل أك ألكثر ما كجدتو يف ىذه البحوث ----بوجدة عاـ ّتامعة دمحم األكؿ

ا١تكركرة. كٯتكن ىنا استثناء ا١تقالة اليت قرأت لألستاذ دمحم قاٝتي يف أنواع البيبليوغرافيا اليت أكردهتا كاملة كما ىي؛ 
 مع بعض التصويبات الشكلية.

عند غَته؛ كسَتكرة  تجميع أمور مل أعثر عليها ٣تتمعةحد عرجوين بكابلرغم من ذلك ينفرد الباحث عبد الوا    
؛ كىي بدكرىا العمل البيبليوغرايف عرب التاريخ، كتتبع مراحل نشأة كتطور ىذا الدرس بُت الغربيُت كالعرب ا١تسلمُت

بقت بل إف ىذه الندكة س. منقولة عن الدراسات اليت نشرت ضمن أعماؿ ندكة )صناعة الفهرسة كالتكشيف(
أتسيس كحدة التكوين كالبحث يف بيبليوغرافيا األدب ا١تغريب اٟتديث من قبل األستاذ دمحم قاٝتي، كما زخرت بو 
من مقاالت كدراسات سبق كل تفكَت ابلكلية يف إنشاء كحدة للعمل البيبليوغرايف؛ ابلرغم من أف األستاذ دمحم 

اؿ البحث البيبليوغرايف؛ كذلك ابلكتاب األذم أ٧تزه ٔتعية قاٝتي سبق تنظيم ىذه الندكة إىل التأليف كالنشر يف ٣ت
 .1996الباحث أٛتد سيحاؿ: )بيبليوغرافيا الشعر العريب اٟتديث اب١تغرب( عاـ 

كالبد ىنا من اإلشارة إىل أكثر ىذه ا١ترجعيات اليت تناكلت العمل البيبليوغرايف من قريب أك من بعيد، كىي     
 العناكين؛ ىي:اليت نقلت عنها ىهنا ىذه 

 .1981ا١تدخل إىل علم البيبليوغرافيا أليب بكر دمحم ا٢توش، طرابلس،  -



 .1984األدب ا١تغريب اٟتديث: بيبليوغرافيا شاملة لعبد الرٛتاف طنكوؿ، الدار البيضاء،  -
 .1993دراسات يف علم ا١تخطوطات كالبحث البيبليوغرايف: أٛتد شوقي بنبُت، الدار البيضاء،  -
بيبليوغرافيا ا١تغربية: الدرس البيبليوغرايف ألٛتد شوقي بنبُت/ ضمن ندكة نظمتها كلية اآلداب مدخل إىل ال -

 ٞتامعة دمحم ا٠تامس، الرابط.
 .1985/ البيضاء، معجم ا١تصطلحات األدبية ا١تعاصرة: سعيد علوش، دار الكتاب اللبناين بَتكت -
 .1996كأٛتد سيحاؿ، كجدة، بيبليوغرافيا الشعر العريب اٟتديث اب١تغرب حملمد قاٝتي  -
 .1998تدبَت شؤكف ا١تكتبات كمراكز التوثيق كأساليب تنظيمها حملمد بوسالـ، الرابط،  -
 ؛ كضمنها نقرأ:2002ندكة )صناعة الفهرسة كالتكشيف(، منشورات كلية اآلداب، كجدة،  -

 .)مقالة علم الفهرسة عند األكركبيُت: ا١تفهـو كالتاريخ )٭تِت ىوار 
  السابقُت يف صناعة البيبليوغرافيا: ابن الندمي ٪توذجا )عبد العزيز ا٪تَتات(.مقالة جهود 
 .)مقالة دكاكين ا١تعاين ككظيفتها يف فهرسة ا١تكتبة اإلسالمية كتكشيفها )أٛتد حدادم 
 .)مقالة أكلوايت يف فهرست الًتاث )الشاىد البوشيخي 
  (.عبد الرٛتن حوطش)لف الفهرسة: قراءة يف ا١تفهـو من خالؿ بعض أعماؿ السمقالة 

 ما كتبو الباحث عبد الواحد عرجوين عن البيبليوغرافيا يف موقع إلكًتكين. -
 .2008مارس  24ما كتبو األستاذ دمحم قاٝتي مؤرخا أبحد ا١تواقع اإللكًتكنية يف:  -

م جعلٍت من ىنا كجدت نفسي كأان أقلب ما كتبو السابقوف يف ىذا ا١توضوع أقرأ الشيء نفسو؛ الشيء الذ    
أسلك مسلك ابن رشيق القَتكاين يف كتابو )العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو(، حُت ٞتأ إىل ٕتميع آراء من سبقو 
يف نقد الشعر كالتأريخ لو، مكتفيا ببعض اإلشارات كالفوائد اليت يضيفها ىنا أك ىناؾ. كىذا دأيب يف ىذا التقدمي 

من أف ما جئت بو ىو عبارة عن ٕتميع آلراء من سبقٍت إىل طرح ىذا كابلرغم  الذم سأفرده ٢تذه البيبليوغرافيا.
 ا١توضوع، إال أنٍت أحتفظ يف هناية ىذا التقدمي ٔتوقف من العمل البيبليوغرايف سيأيت ذكره يف حينو.

 
           1)- :  البيبليوغرافيا: األصل وادلفهـو

مل تقتصر على ٣تاؿ دكف آخر، بل مست ٚتيع ميادين ف ا١تاضي،عرفها العامل إابف القر  إف الثورة ا١تعلوماتية اليت    
، بل أصبح ىو نفسو، مينافىسان من قبل حوامل ىذه الثورة اٟتياة االنسانية، كمل ينج الوعاء ا١تعريف/الكتاب، من أثر

لو،  . إال أف ذلك مل ينقص من شأنو، بقدر ما كاف خادما طيعافة أكثر دقة كأخف ٛتال كأكرب سعةأخرل للمعر 
، ساىم يف التأريخ لو كتوثيقو كالتعريف بو على أكسع نطاؽ، فازدىرت العلـو اليت تتخذه موضوعا ٢تا كتشعبت

 عد من ىوؿ صدمة االنبهار، يتطلب، على ضفتنا اٞتنوبية، اليت مل تستفق بكأصبح اٟتديث عن فرع من فركعها
 .بو لنتمكن من التعريفمث  ،ا كإنتاجنا ا١تكتوبتعرؼ، أكال، تراثننأبدكات ىذه الثورة ل سلحقبل كل شيء الت

كاألمواؿ . ..بق بتجميعو كنشره، "حفظا للطاقاتألف من أكىل شركط اإلبداع العلمي، معرفة السا، اثنياك 



، 2ؿ الطريق للراسخ كالشادم معا"، الذم يعترب "أك دخل يف صميم العمل البيبليوغرايف، كىذا ما ي1كاألكقات"
 . مي كمنتهاهكمبتدأ البحث العل

 
 :واالصطالح البيبليوغرافيا يف اللغة -(1-1           

     البيبليوغرافيا يف اللغة: -(1-1-1                   
 عٍتتك (؛ Biblio: )يكاد يتفق ا١تهتموف إف مل نقل ٬تمعوف على أف أصل الكلمة يوانين، مركبة من كلمتُت    

كىي اسم (، graphia ) ككلمة ،كتاب (؛ كتعٍت:biblios كلمة )  نكىي صورة التصغَت ا١تأخوذة م (،كتيب)
نسخ )أك  (كتابة الكتب)كتعٍت الكلمة يف أصلها اللغوم  .3ينسخ أك يكتب :ٔتعٌت (؛graphien)  الفعل من

ىذا يف . 5(الكتابة عن الكتب)ابع عشر إىل مدلوؿ فكرم عاـ ىم كقد تغَت معناىا بعد القرف الس . 4(الكتب
 : كمن مضامينو ؛يكاد يعانق ا١تتفق عليو اصطالحا، فإنو ا١تعٌت ا١تتعارؼ عليو يف ا١تعاجمأما  .وضعأصل ال
 :أف البيبليوغرافيا ىي :أوال       

o دراسة الشكل ا١تادم للكتب.   
o إعداد قوائم الكتب . 
o ٗتتلف عن الفهرس؛ كىي قائمة كتب (Catalogue ) يف أهنا ليست ابلضركرة قائمة ١تواد يف 

  .6…"أك مكتبة، أك ٣تموعة مكتبات (،collection) ٣تموعة
 .7ب: ا١تتضلع يف معرفة الكت( ىوالبيبليوغرايف) علم البيبليوغرايف ك ىي: البيبليوغرافياأف  :اثنيا       
 مراجع ْتث، كصف الكتب، ، علم التأليف،)علم الفهارس :بيبليوغرافيا فهرسة،" كيف ا١تنهل ٧تد: :اثلثا       

 ميفهرس، بيبليوغرايف )عامل ابلتأليف، :"فهو ،أما البيبليوغرايف. بياف اب١تؤلفات اٟتديثة" :مآخذ، ثبت ا١تراجع(
ر كجودىا صت، كيقالعربية كٕتدر اإلشارة إىل أف اللفظة غائبة يف ا١تعاجم اللغوية .8كاصف الكتب مضموان كطباعة(

                                                           
جامعة سيدم دمحم بن عبدهللا/ ظهر ا١تهراز فاس، السنة  الدراسات ا١تصطلحية،: معهد دليل الباحث الناشئ يف ا١تصطلح - 1

 .4ق، ص. 1414ـ/ 1994-1993اٞتامعية: 
 .4، ص. : معهد الدراسات ا١تصطلحيةدليل الباحث الناشئ يف ا١تصطلح - 2
كالتكشيف(، منشورات كلية اآلداب  علم الفهرسة عند األكربيُت، ا١تفهـو كالتاريخ: ٭تِت ىوار، ضمن ندكة: )صناعة الفهرسة - 3

  .185، ص. 2002/ 19كالعلـو االنسانية، كجدة/ سلسلة ندكات كمناظرات: 
 .185ا١ترجع نفسو، ص.  - 4
 .13، ص. 1981ا١تدخل إىل علم لبيبليوغرافيا: أبو بكر ٤تمود ا٢توش، منشورات الكتاب كالتوزيع كاإلعالف، طرابلس،  - 5
 .15كتبات األمريكية؛ عن كتاب: ا١تدخل إىل علم البيبليوغرافيا، ص. تعريف معجم ٚتعية ا١ت - 6
7
 - Nouveau larousse Elementaire, Librairie Larousse, Paris 1967, p 82    . 

 .114، بَتكت، ص 10/1989ا١تنهل: جبور عبدالنور كسهيل إدريس، دار العلم للماليُت كدار اآلداب، ط. - 8



 منها. األدبيةخصوصا ، على معاجم ا١تصطلحات
 

  :البيبليوغرافيا يف االصطالح -(1-1-2                   
  :ٯتكن إيراد ٣تموعة من التعاريف اليت تتسع كتضيق طبقا لعاملي ا١تكاف كالزماف، كمنها    

o  :9نةعلم كصف الكتب كالتعريف هبا ضمن حدكد كقواعد معيأف البيبليوغرافيا ىي. 
o  ـو ا١تكتبات كا١تعلومات، حيثػلػعػلركع ػفػم الػن أىػر مػبػتػعػل يػقػتػسػيدؿ على علم مأف لفظ البيبليوغرافيا 

، ك٣تموعة معقدة من األساليب ساهتا شبكة متداخلة من ا١توضوعاتتغطي البيبليوغرافيا بدراستها ك٦تار 
 10يف إطاره الذم يتسع كل يـو ألهنا تتناكؿ اإلنتاج الفكرم لإلنساف ؛كا١تعاٞتات
o  :موضوعات مادية بعيدا عن موضوعها أك ٤تتواىا األديب بوصفها الكتب دراسةأف البيبليوغرافيا ىي . 
o رة يفػتصػػخػا مػرادىػيم إػ، تحػلػػطػصػمػاف للػػعػة مػػعػة أربػيػكػريػات األملحات ٞتمعية ا١تكتبػطػمصػيورد معجم ال 

 : ، كمنهاالتعريف اللغوم
 لتحديد اتريخ  كسيلةارات كالنسخ، االختالفات يف اإلصد دراسة الشكل ا١تادم للكتب مع مقارنة

 .11النصوص كنقلها
 ٖتقيقا ألغراض  ؛: كىي العلم نفسو ، أك الفن الذم يهدؼ إىل إعداد قوائم اإلنتاج الفكرمالبيبليوغرافيا

 .12معينة
  ١تعرفة  ؛الشخص الذم يقـو بدراسة خاصةكىو أيضا ، ايف ىو الشخص الذم يؤدم العملالبيبليوغر

 .13ديب، ككل ما اتصل بفن الطباعةالكتب كالتاريخ األ
o (ند األكربيُت: ا١تفهـو كالتاريخعلم الفهرسة ع)ر ٣تموعة من التعاريف يف مقالتو كيورد األستاذ ٭تي ىوا ،

 14: منها
  كلمة بيبليوغرافيا من الكلمات األجنبية اليت دخلت إىل اللغة العربية معربة يف العصر اٟتديث، كأصبحت

 .لم مستقل يعترب من أىم الفركع لعلم ا١تكتبات كا١تعلوماتمصطلحا شائعا يدؿ على ع
 علم البيبليوغرايف  “ Science du bibliographe” .  كعرؼ البيبليوغرايف أبنو الشخص الذم

و تعريف اجملمع اللغوم الفرنسي يف ذا ىكى وطة.يقرأ ا١تخطوطات القدٯتة كيعرؼ الكتب ا١تطبوعة كا١تخط
                                                           

 .170، ص 1978 4البحث العلمي كمناىجو، ككالة ا١تطبوعات الكويت ، توزيع دار القلم بَتكت، ط أٛتد بدر ،أصوؿ  - 9
 ,13ا١تدخل إىل البيبليوغرافيا، ص.  - 10
 .15ا١ترجع نفسو، ص.  -  11
 .16نفسو، ص.  - 12
 .16-14، ص. نفسو - 13

14
 .189 –185 .، ص: ٭تِت ىوارالنفهـو كالتاريخ ،علم الفهرسة عند األكربيُت - 



 .1762سنة  الطبعة الرابعة من قاموسو
 القتناءاالستعانة هبا للتعريف ابلكتب ك  دراسة اٞتداكؿ اليت تقـو بوصف الكتب كترتيبها، ك٬تب ابستمرار 

لسنة  Charles Mortet  الفرنسي باحثىو تعريف الىذا ك ؛ ا١تطبوع منها حوؿ موضوع معُت
1879  

 لثامنة لقاموس اجملمع اللغوم تعريف الطبعة اىذا ، ك لكتب ا١تنشورة كقيمتها كندرهتامعرفة موضوع ا
 .1932الفرنسي لسنة 

 جل استعماؿ ٕتارم أك علميألالكتب كتصنيفها حسب مناىج ٤تددة،  البيبليوغرافيا ىي البحث عن.  
  
نهجُت متعلقُت تستعمل للداللة على م كؿ األنكلوساكسونيةف كلمة بيبليوغرافيا عند الدكىكذا ٧تد أب    

على ذلك ، فإهنا زايدة البحث كاإلشارة كالوصف كالتصنيف علىكانت الكلمة تدؿ فإذا   .ابلنصوص ا١تطبوعة
كمعرفة النصوص اليت تسمح ابلكشف عن ا١تصادر ا١تادية  ،ٔتقارنة إٚتالية ىناكيتعلق األمر  .ٖتتفظ ٔتفهـو أمشل

 .د مصطلح البيبليوغرافيا ا١تادية أك النصية٧تحيث  ،للمؤلف
o  أربعة تعريفات للمصطلح ىييف معجمو سعيد علوش كيورد: 

 ٔتا يف ذلك كصفها كٖتقيقها فن ا١تراجع. 
 قوائم ا١تؤلفات اليت يعتمدىا كاتب يف ْتث أك رسالة جامعية. 
 فهرسة أبٝتاء الكتب كا١تؤلفُت. 
 "15مبحث أكيل لكل درس أديب ينزع إىل العلمية األدبية . 

-ها : "البيو، منلبيبليوغرافيا أك تعترب فركعا لوا كال أبس من اإلشارة إىل مصطلحات أخرل تنضوم ٖتت علم    
ك"البيوغرافيا" اليت من  ،كتساىم يف معاٞتة التاريخ األديبتعٌت بدراسة حياة كاتب كأعمالو، ، كىي اليت بيبليوغرافيا"

، ذ طفولتو إىل اكتماؿ نضجو األديب، يتقصى حياة الكاتب منكجنس أديب ،فن ترٚتة اٟتياة األدبية معانيها:
 .16ى ضوء عملها يف النص األديب."بقصد اإل١تاـ اب١تكوانت األكىل لكتابتو كتفسَتىا عل

لكلمات غَت العربية اليت ( من ا Bibliography /  ابإل٧تليزية رافياغببليو كالبد من اإلشارة إىل أف لفظ )    
للغة اليواننية كىي مركبة من  كقد جاءت ىذه الكلمة أصال من ا .ة العربية معربة يف العصر اٟتديثاللغ دخلت

 Biblios كتيب كىي صورة التصغَت للمصطلح؛ كتعٍت كما سبقت اإلشارة إىل ذلك:   Biblion :كلمتُت ٫تا
كقد  . ينسخ أك يكتب :ٔتعٌت؛  Graphein كىي اسم الفعل ا١تأخوذ من Graphia ٔتعٍت كتابة، ككلمة؛ 

 ،"نسخ الكتب" تعٍت صر اإلغريقي كحىت القرف السابع عشررافيا تعٍت منذ ظهورىا خالؿ العغببليو كلمة كانت  
"نسخ الكتب" أك" كتابة حىت ٖتوؿ مدلو٢تا يف النصف الثاين من القرف الثامن عشر من   نفسوكظلت ٖتمل ا١تعٌت
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 اليت رافياغكتاب ك   :معناىاك  (ببليو) :تتكوف من مقطعُتإذف رافيا غببليو فكلمة  .""الكتابة عن الكتب الكتب" إىل
 .كصف الكتب :بسط تعريف للكلمة ىوأك٢تذا فإف  ؛كصف :تعٍت
عدد ك بياانت النشر، ك الطبعة، ك عنواف الوعاء، ك كاسم ا١تؤلف، ؛  فيةرافيات ىي البياانت الببليوجراغكالببليو     

٤تاكالت كقد جرت  .عن أكعية ا١تعلومات سواء أكانت نوعية كاحدة فقط أك عدة نوعيات معا… الصفحات
ُت يكمل تلق الكلمات البديلة قبوال لدل ا١تكتب (.ثبت)ككلمة  (كراقة)كلمة   :رافيا مثلغديلة لكلمة ببليو عربية ب
 .ىي ا١تستخدمة (رافياغببليو )كلمة   فبقيت ،العرب

كصف كاتريخ الكتب من انحية ك أبهنا )نسخ أك كتابة الكتب،  (رافياغببليو كلمة )كعرؼ قاموس أكسفورد      
كالنشر كغَت ذلك، قائمة ابلكتب ا٠تاصة ٔتؤلف أك انشر أك كطن أك فكرة معينة أك موضوع  التأليف كالطباعة

رافية عن مصادر غبو بياانت ببليو  ؛رافية يف العادة علي حصر شامل أك غَت شاملغتشتمل القائمة الببليو . ك معُت
نوع  ىرافية علغكقد تقتصر الببليو  .ل اٞتامعية أك الدكرايت كغَت ذلكمثل الكتب أك الرسائ ؛ا١تعلومات ا١تستقلة

كىي قائمة مرتبة كفقا لنظاـ ما  ؛ك أكثر من أنواع مصادر ا١تعلوماتكقد تغطي نوعُت أ ،مثل الكتب ؛كاحد
 .أك تلك الصادرة يف فًتة زمنية معينة أك يف مكاف ٤تدد ،اب١تصادر ا٠تاصة ٔتوضوع معُت أك شخص معُت

اك٢تا ال  تعريف جامع مانع للبيبليوغرافيا٤تاكلة لإلمساؾ ب ف أمكمن خالؿ كل ما سبق، يتبُت لنا أب     يكاد ٤تي
نو على قيد أ٪تلة من بلوغ مبتغاه، حىت يصبح الشك سيد ا١تقاـ كتبقى احملاكلة رغم ذلك عزاءه أب أيمن يف شبو يقُت

، لو اإلنتاج الفكرم ا١تكتوبا: إف البيبليوغرافيا علم مستقل ٣تنطلق ٯتكن ادعاء الًتكيب التايلكمن ىذا ا١ت .الوحيد
ها يف زماننا أكثر من ، كضركرتو ال ٤تيد عنتوثيقا ككصفا، لو قواعده كفلسفتوحصرا كٖتقيقا كٚتعا كأترٮتا كتصنيفا ك 

، كىو 17نسانية كالوسائل ا١تعلوماتيةفو ٣تاالت ا١تعلومات كا١تعرفة اإلللتدفق كاالنفجار الذم تعر  ؛أم كقت مضى
 . 18ضبط ىذا التدفق كىذا االنفجار ادر علىالعلم الوحيد الق

 
 مصطلحات دالة على مفهـو البيبليوغرافيا: -(1-2           

العريب استعملت يف الًتاث اليت صطلحات ا١ت البد يف مستهل ىذا العرض من الوقوؼ عند ٣تموعة من    
ا١تثاؿ ال اٟتصر:  رافيا. منها على سبيلبكثرة كال تزاؿ، للداللة على اٟتقل الذم تشتغل فيو البيبليوغاإلسالمي 
"الدليل"، ك، "الربانمج"ك، "احملتول"ك، "الثبىت"ك، "التكشيف"ك"الًفٍهرًٍست"، ك"الًفٍهًرس"، ك، "الفىٍهرىسىة"

 ، نوردىا ىهنا كما أكردىا الباحث عبد الواحد عرجوين زايدة يف الفائدة. كغَتىا كثَت ،"التوثيق"ك ،"ا١تعجم"ك
 فاد منكيست .ى يف كل ا١تعاجم العربيةػنػمعػا الذػهػ، كيرد بالكتاب الذم ٕتمع فيو الكتب"كىو ": الًفٍهًرس 

: "كٚتع من الكتب ما مل يسبق إىل ترتيبو (سَت أعالـ النبالء)اٞتمع كالًتتيب؛ جاء يف  :استعمالو يف بعض ا١تصادر
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الشيخ الفقيو : (طبقات أعالـ الشيعة) احبكقائمة الكتب كما يف قوؿ ص .لغ فهرس كتبو ا١تائة أك أكثر"حىت ب
 .ض أتليفاتو يف كتاب اإلجازاتذكر فهرس بعا يف فهرس منتجب بن اببويو "، ك انصر الدين كم

 ب يف كتابػتػع الكػمػف كجػيػػانػػصػتػػل الػمػى عػلػا عػػضػػدؿ أيػػ، كيمػديػنػن الػالًفٍهرًٍست: كاشتهر بو كتاب اب 
: كتاب ٕتمع فيو "الًفٍهرًٍست . كيف منجد اللغة العربية كاألعالـلفهرست كأجاد فيو "تصانيف كعمل اكصنف ال"

جدكؿ يف أكؿ الكتاب أك  معاف للفظة فهرست: ةٞتبور عبدالنور، ٧تد أربع (ا١تعجم األديب)كيف  .أٝتاء الكتب"
أٝتاء  كؿ ٕتمع فيومصنف أك اٞتدك جدكؿ يف ٣تلة أك ما شاهبها. . ك ضمن عناكين األقساـ كالفصوؿآخره يت

أما األستاذ أٛتد شوقي   علم يبحث يف الكتب كالواثئق كٚتيع أنواع ا١تؤلفات.ك الكتب حسب ترتيب معُت. 
كعلى ما يدؿ على ما يعرؼ اليـو  ( Catalogue) بنبُت، فَتل أف العرب أطلقوا "الًفٍهًرت" على دليل مكتبة

 . ابلببليوغرافيا
 كتبػوم أٝتاء الػػػمة اليت ٖتتػائػ"القا ػضػا أيػهػ. كيراد بلفهارس كالفهرستاالشتغاؿ كعمل ا : كىيالفهرسة 

قسمها إىل ، كيعبدالنور مرادفة للبيبليوغرافيا جبوراألستاذ ك٬تعلها  .١توضوعات كتكوف على صورة بطاقات"كا
ٛتادة كعلي القاٝتي  . كما ٧تد الشيء نفسو عند دمحم بوسالـ أخذا عن دمحم ماىرثالثة: كصفية كٖتليلية كنقدية

غرافية" أك "الوصف الفهرسة الببليو األخَت عن "الفهرسة الوصفية" ك "يتحدث ىذا ك  .كسعيد أٛتد حسن
، ك٭تصر دكرىا يف منح كل كثيقة بطاقتها ات السلسلة التوثيقية، كلكنها أ٫تهاكيرل فيها آخر حلق ،الببليوغرايف"
ك اكرة مصغرة موضوعة يف جناح خاص على شكل بطاقات أفالفهرسة هبذا ا١تعٌت ىي ذ" يقوؿ: ؛الشخصية

"، كيعرؼ البيبليوغرافيا على أهنا ٣تموعة مراجع كمصادر معتمدة إل٧تاز جذاذات تضم كل ٤تتوايت ا١تكتبة
   .…"ْتث

 ي ىذا ا١تصطلح كيضيق يفػارة فػع تػسو ػن يػن مػمهتميػ. كمن الالتكشيف: كيستعمل للداللة على الفهرسة 
إف الفهرسة تتعرض " :يقوؿ ؛يضع حدكدا بُت الفهرسة كالتكشيففاألستاذ أٛتد حدادم مثال . لعكسذاؾ أك ا

مث إف الفهرسة ٤تدكدة، كأما … ن القضاايفيتناكؿ ما دؽ من الظواىر كجل م للمسائل العامة.. كأما التكشيف
ف يقوؿ أب تاذ الشاىد البوشيخيُت ٧تد األس. يف حذ إىل جزئيات ا١تسائل خاصة"ألنو ينف؛ التكشيف فأكسع منها

نو "عملية أب كىناؾ من يعرفو ) I ndexation ( . كيقابل ابللفظة الالتينية"الفهرسة أعم من التكشيف"
 …"ٖتديد الكلمات الرئيسية كمن متطلباتوللكشف على ٤تتول الوثيقة بدقة " تتطلب كضع الكلمات الدالة

 .ثيقة"عالـ اليت كردت يف الو كأٝتاء األماكن كاأل
  : الشامل ١تا البياف :أم ؛فهرس ا١تكتبة، ك تفهرس الشيوخ كا١تركاي كلو يف ٣تاؿ الفهرسة معنياف:الربانمج 

 .من مطبوعات ك٥تطوطات كخرائطتضمو ا١تكتبة يف خزائنها 
 الثبت ابلتحريك( كىو اٟتجة كالبينة ، لو دالالت منها : 

 .دث مركايتو كأشياخو الذين أخذ عنهم، كاليت ٬تمع فيها احملفهرس الشيوخ كا١تركايت -
 .وعات اليت ٭تتويها الكتاب، كىو قائمة ابألبواب كا١توضفهرس موضوعات الكتاب -



 آخره. لبا ما يكوف ملحقا بو يف أكلو أك، كغاللداللة على فهرس موضوعات الكتاب: كيستخدـ احملتول 
رب كالع .تواه كاحتول عليو: ٚتعو كأحرزه.. كاحء"كحول الشي ؛أما معناه اللغوم فهو اٞتمع كما جاء يف اللساف

 ل.اجملتمع بيوت اٟتي ٤تتو  :تقوؿ
 أك البياف الشامل ١تا تضمو يف خزائنهاالدليل: كيقصد بو فهرس ا١تكتبة ، . 
 األعالـ فهرس، ك فهرس األلفاظ كا١تصطلحات، ك فهرس الكتب ى:ػػلػة عػػداللػػل للػػمػػعػػتػد اسػ: كقا١تًٍسرىد، 

 .لاحملتو ك 
  :فهرس، ك القاموس أك ديواف مفردات اللغة مرتبة ْتسب ترتيب معُتا١تعجم: كيستعمل للمعاين التالية 

 … فهرس األلفاظ كا١تصطلحات، ك القاموس اٞتغرايف، ك كتاب الًتاجم، ك فهرس الكتب، ك الشيوخ كا١تركايت
 يف ا١تعلومات كتلخيصهاػنػم كتصػظيػتنك  بػيػرتػتمن "ػا، كيتضػزىػػيػػرمػػعرفة ا١تسجلة كت: كىو ٕتميع ا١تالتوثيق 

النادم العريب الوثيقة على  أك استغال٢تا أحياان مث نشرىا ، كيعتربىا البعض جزء من التنظيم البيبليوغرايف، كيعرؼ
، بدءا من الوعاء الورقي حىت الوعاء اإللكًتكين"، كالوثيقة ل للمعلومات، أاي كاف شكلو كنوعو"كل كعاء حام :أهنا
يف اللغة العربية  ٔتعٌت كل ما يعلمنا شيئا، كيرادفو ( Docer) الالتيٍت األصل ( D ocument ) لها لفظيقاب

 . كيرل البعض أنو جزء من التنظيم البيبليوغرايف .لفظ "ا١تستند"
 يف ٣تاؿ االشتغاؿ الغٌت الذم يعرفو ا١تعجم العريب ، ىومن خالؿ سرد ىذه ا١تصطلحات فادتوما ٯتكن استك     

ا الغٌت ىو فقط إعادة رسم ، كما ٭تتاجو ىذ" بصفة عامة"علم ا١تكتباتػ، أك ما يدعى باب١تكتبة كالكتاب كالوثيقة
 . ، كإعطاء كل لفظة حقها مع اٗتاذ موقف ٦تا يفد من ا١تستجداتاٟتدكد

  
 البيبليوغرافيا: السًنورة عرب التاريخ: -(2           

  غربيٌن:ال لدى -(2-1                   
 ، كيذكركف الفهرسحىت قبل ميالد عيسى عليو السالـ عرؼالبيبليوغرافيا علم بعض ا١تصادر إىل أف تشَت     

، ككاضعو ىو الشاعر اليوانين  19ىل القرف الثالث قبل ا١تيالد، كالذم يعود اترٮتو إالذم ٖتتفظ بو مكتبة اإلسكندرية
عود إىل بل إف األمر أقدـ من ذلك كي .ى خزانة ىذه ا١تكتبةكاف قيما علحينما   ( C allimacs ) كاليماخوس

"قائمة نتاج  علىألكؿ لفكرة الفهرسة اليت ٖتيل إىل أف التعبَت ا . كيذىب األستاذ ٭تي ىوار20اآلشوريُت كالبابليُت
 Saint طبيب يوانين خالؿ القرف الثاين ا١تيالدم، مث تطورت الفكرة عند القديسإىل  فيو فضلالأديب" يرجع 
Jéome  كالشيء نفسو ٧تده عند ا١تؤرخ كالراىب .يف القرف ا٠تامس ا١تيالدم ( Bède )  يف القرف الثامن
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غم أف مدلو٢تا بقي مًتاكحا بُت ذلك فإف الكلمة مل ترج إال مع بداية القرف الثامن عشر، ر ابلرغم من ك . ا١تيالدم
 La science du)  ص القدٯتة"العلم ابلنصو ك ،فهارس بعض مكتبات الكنائسك  "نسخ الكتب"

paléographe   .كما كاف األمر يف فرنسا إىل أكاسط القرف الثامن عشر 
أمُت مكتبة  ( Gabriel Naudé) جابرييل نودم قبل الباحثالكلمة ألكؿ مرة يف فرنسا من  استعملتك     

 كل من أ١تانيا كبريطانيا ، مث ظهرت بعد ذلك الفهرسة الوطنية العامة يف ( Mazarin) الكارديناؿ مازاغاف
نسي يف طبعتو الرابعة من أقر اجملمع اللغوم الفر  1762يف سنة ك . ذلك يف فرنسا مث بعد ،كاألراضي ا١تنخفضة

كعرؼ ىذا األخَت على أنو الشخص الذم يقرأ ا١تخطوطات  ،ة، على أهنا "علم البيبليوغرايف"الكلمقاموسو 
القياـ ّتداكؿ  1771سنة  ( Trevaux) ، كأضيف إليو يف قاموسوعةكيعرؼ الكتب ا١تخطوطة كا١تطب ،القدٯتة

 ا١تكتبات ا١تختلفة. 
،  ( Jean Francoi Née de La Rochelle ) ا١تؤرخ كأكؿ من عرب عن فكرة علم البيبليوغرافيا،    

١تكتب اريس "كبعد الثورة أسس ببا .خ الكتب كجداك٢تما من جهة اثنيةكجعلو ٭تيل إىل فن الطباعة من جهة كاتر 
 G   قسم األديب جابرييل بينيو ،1812كابلضبط سنة  ،كمع بداية القرف التاسع عشر .ا١تركزم للبيبليوغرافيا "

abriel Peignot   اٞتدكؿ  ، كقد ٚتع يف كتابوالعامة كالبيبليوغرافيا ا١تتخصصة: البيبليوغرافيا البيبليوغرافيا إىل"
 . ؼ عنواف" ثالثة آالالعا١تي للبيبليوغرافيا

ؤلف ػمػػاـ الػن قػػيػػح 1879اب" إىل غاية ػتػػكػلم الػػت "عػعػػى نػػلػا عػػيػػرفػػػوغػػيػػلػػبػػيػػبػػف الػػريػػعػكقد حافظ ت    
ب من إبعطاء الكلمة مفهـو "دراسة اٞتداكؿ اليت تقـو بوصف كترتيب الكت  Charles Mortet   يػسػػرنػػفػال

أعاد اجملمع اللغوم الفرنسي النظر يف التعريف الذم كاف سائدا يف  1932كيف سنة  .21أجل التعريف كاإلخبار"
كقد نظم "مركز التأليف  .لكتب ا١تنشورة كطباعتها كقيمتها"معرفة موضوع اموسو كجعلو "الطبعة الثامنة من قا

حسب مناىج الكتب كتصنيفها  البحث عنثات حوؿ الكلمة كحددت على أهنا "مباح 1934" سنة التارٮتي
 . 1950، كقد صادقت منظمة اليونسكو على ىذا التعريف سنة 22أجل استعماؿ ٕتارم أك علمي"، من ٤تددة
، (160حد ١تكتبات ستُت كمائة دير )كفهرس مو   1472أما يف إ٧تلًتا فقد كاف ظهور ا١تصطلح حوايل عاـ     

" " ك"البيبليوغرايفشر ٭تيل على "كتابة الكتبلثامن عككاف التعريف السائد إىل حدكد النصف الثاين من القرف ا
ٔتعٌت الوصف الكلمة كمل تستخدـ  .قاموس أكسفورد ، كما ىو مذكور يفىو الشخص الذم ينسخ ىذه الكتب

٧تد  ،النصف األكؿ من القرف التاسع عشر. كيف ا١توسوعة الربيطانيةا١تنهجي للكتب كأترٮتها كطباعتها إال يف 
كقد  ؛"الكتابة عن الكتب"الداللة على نسخ الكتب" إىل الذم انتقل من الداللة على "طلح تطور استعماؿ ا١تص

 .يف فرنسا يف القرف الثامن عشرذلك حدث 
الذم صدر سنة  هوفهرس مكتبة الكو٧ترس األمريكي أما أضخم عمل ظهر يف الغرب يف البيبليوغرافيا ف    
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لتطور كثَت ، إذ يتخلل ىذا البيبليوغرافيا ٯتكن تتبعو بيسرا كال يعٍت ىذا أف ىناؾ تطورا خطيا ١تصطلح .1910
قواميس إال بعد أف الكلمة من قبل اجملمعات اللغوية كال إقراركلعل من أسباب ذلك عدـ  .من اٟتلقات ا١تفقودة

 إال أف ،"ٌت الذم كاف دارجا يف فرنسا ىو "تصنيف الكتبأف ا١تع ففي الوقت الذم كنا ٧تد فيو .تصبح متداكلة
كمل يعًتؼ هبذا ا١تعٌت  .ىو ا١تشتغل اب١تخطوطات القدٯتة"ما كاف معًتفا بو رٝتيا يف القواميس ىو أف "البيبليوغرايف 
ؼ عبارة "القياـ ّتداكؿ الذم أضا ( Treveaux ) إال يف النصف الثاين من القرف الثامن عشر يف قاموس

 . أ١تانيا كبريطانيامنها ت يف عدة دكؿ أكربية أخرل قد ظهر يف حُت كانت الفهرسة الوطنية العامة  .ا١تكتبات"
، خاصة بعد إدخاؿ اٟتاسوب عرفت البيبليوغرافيا تطورا مذىال، فقد د النصف الثاين من القرف العشرينأما بع    

ف كما أ  .ليدية إال يف دكؿ العامل الثالثكشبكة األنًتنت يف ا١تيداف، فأصبحت ا١تكتبات ال تستعمل البطاقات التق
م ابحث يف أتصرؼ  كٖتت لدكؿ أصبحت تتوفر على مواقع ٢تامعظم البيبليوغرافيات العا١تية كالوطنية للعديد من ا

  . أنواعها من ابب ا١تستحيل اٟتديث عن حصر اكتشعبت البيبليوغرافيا إىل درجة أصبح معه .أم مكاف من العامل
 

 ادلسلمٌن: لدى العلماء -(2-2                   
، بل عن ٣تموعة من ا١تصطلحات اٟتديث عن لفظة "البيبليوغرافيا"ال ٯتكن ف، يف الًتاث العريب اإلسالميأما     

، بل إف األمر ا١تؤكد نواعوأال يعٍت ىذا نفي كجود العلم نفسو، أك بعض أشكالو أك ك  .سابقا اليت مت إيراد بعضها
فقهاء العلماء ا١تسلمُت كاألدابء كاللغويُت كال قبل ىتماـ ا٠تاص كاألساليب الدقيقة اليت استعملت منىو اال

 . يقا ال يًتؾ ٣تاال للشك يف صحتهايف التحرم عن مصادر معلوماهتم كتوثيقها توث كالفالسفة كا١تغنُت كغَتىم
 كانتشار كبلغ أكجو يف عصر التدكين ،الشريفالنبوم ، مث اٟتديث بتدأ األمر مع ٚتع القرآف الكرميكقد ا    

، عصور اٟتضارة العربية اإلسالمية الذم يعترب أزىى  الوراقُت كالنساخُت، خاصة يف عهد الدكلة العباسيةدكاكُت
فظهرت أنواع من كتب  .ترتيبها كتصنيف العلـو كتبويبهاحيث احتاج الناس إىل ضبط ٤تتوايت ا١تكتبات ك 

بالغة كالنحو كالشعر كا١تذاىب كالطوائف ، كالغريب يف اللغة كاللت القرآف كاٟتديث كالفقو كأصولوتناك  الفهارس
 …كاألقطار

 : أنواع كتب الفهارس يف ا١تكتبة العربية اإلسالمية إىل ثالثة سعد زغلوؿ عبداٟتميد ستاذكيصنف األ    
  كاشتغل بو الفالسفة… النوع الذم اعتٌت بتصنيف العلـو. 
 ألدابء كالصوفية كغَتىمنوع ٯتكن أف ٘تثلو كتب طبقات العلماء من األطباء كالفقهاء كا. 
 ا١توسوعات التارٮتية الكربل. 

ينا معربة أحسن تعبَت عن ، إال أف أقدـ النماذج اليت كصلت إلكثرة التصنيفات يف ٚتيع اجملاالتكرغم      
أك  ق385أليب الفرج دمحم بن أيب يعقوب إسحاؽ ابن الندمي البغدادم )ت.  الفهرسة، ىو كتاب "الفهرست"

ككاف يف بداية أمره كراقا ينسخ الكتب كيتعهدىا ابإلصالح  .ٗتصص يف الفهرسة كتفرغ ٢تا الذم، ق (388
، ٞتابر يف اجملاؿ، حسب بعض ا١تهتمُت ا، رغم أف ىناؾ سبق كبيعها يف سوؽ الكتبيُت ببغدادكالتجليد أك التسفَت



الذم ال ٮتتلف  ف الثالث ا٢تجرمالكندم يف القر كذا ك  (،اٟتدكد)بن حياف يف القرف الثاين ا٢تجرم، يف كتابو ا
 . يفو للعلـو عن التصنيف األرسطيتصن
كابن  ،كغَتىم (التنبيو على سبيل السعادة)ك (إحصاء العلـو)يف كتابيو:  كصنف الفارايب بعد٫تا علـو عصره    

لندمي الذم إال أف تصنيفات ىؤالء ال ترقى إىل ما حققو ابن ا .و يعًتؼ أبنو مسبوؽ إىل ىذا الفنالندمي نفس
ة حىت ، كقد ٚتع فيو أٝتاء الكتب ا١تعركفـ 987ق / 377سوعة اإلسالمية سنة انتهى من كتابو حسب ا١تو 
وع ما ذكر ستة آالؼ  كبلغ ٣تم ،ها حسب مواضيعها كنسبها ١تؤلفيها، كرتبأكاخر القرف الرابع ا٢تجرم

 .(6000كتاب)
ق / 575شبيلي )ت.خَت الدين بن عمر األموم اإل، ألف أبو بكر دمحم بن كيف القرف السادس ا٢تجرم    

 .، كذكر فيو ما يزيد على ألف كتاب(علم كأنواع ا١تعارؼفهرست الدكاكين ا١تصنفة يف ضركب ال)ـ ( كتابو 1179
بليوغرايف صرؼ "أابف فيو األكفاين عن ي، كىو كتاب ب(إرشاد القاصد إىل أسٌت ا١تقاصدكتابو )كصنف األكفاين  

ألف أٛتد  كيف القرف السادس عشر ا١تيالدم .23هدىا قط يف ا١تؤلفات العربية"فركعهابكيفية مل نعأصوؿ العلـو ك 
ـ 1561 عاـ (مفتاح السعادة كمصباح السيادةػ )الكتاب ا١تعركؼ ب (طاش كربل زادهػ )مصطفى الشهَت ببن 

 .رتب فيو أنواع العلـو ا١تعركفة يف عصره
 ـ( كتابو1657ق /1067ي خليفة )ت.ا١تعركؼ ْتاج بن عبدهللا كيف القرف السابع عشر، ألف مصطفى    

(. 18550ئة كٙتانية عشر ألف كتاب )ٚتع فيو ٜتسُت كٜتسما (؛ظنوف عن أسامي الكتب كالفنوفكشف ال)
فكل ما لو اسم ذكرتو يف  …"كرتبتو على اٟتركؼ ا١تعجمة مبينا منهج أتليفو: يقوؿ صاحبو يف مقدمة الكتاب

كمتعلقاتو ككصفو تفصيال كتبويبا، كرٔتا أشرت إىل ما ركم عن الفصوؿ من الرد كالقبوؿ،  كاترٮتو٤تلو مع مصنفو 
كأكردت أيضا اٝتاء الشركح كاٟتواشي لدفع الشبهة كرفع الغواشي، مع التصريح أبنو شرح كتاب فالين كأنو سبق أك 

و، كما ال اسم لو ذكرتو ابعتبار سيأيت يف فصلو بناء على أف ا١تنت أصل كالفرع أكىل أف يذكر عقيب أصل
، ليزكؿ بو اإلهباـ أك أشرت أك فارسي أك مًتجمكما ليس بعريب قيدتو أبنو تركي … اإلضافةإىل الفن أك إىل مصنفو

م عناصر كىو أىم كتاب بيبليوغرايف "ْتكم استخدامو ألى .24…"من الكتب بذكر شيء من أكلو إىل ما رأيت
 ، ٬تعلو أكؿ بيبليوغرافيا عامة دكلية يف الًتاثذكره "١تؤلفات يف لغات ٥تتلفة إف، بل 25الوصف البيبليوغرايف"

السويسرم   (Gessner)، ككتاب جيسنرا جاء قبلو حىت يف الغرب"، كل مالعريب، تفوؽ من الناحية الفنية
ية مة دكل، على أساس أف ىذا األخَت أكؿ بيبليوغرافيا عا(Bibliotheca universalis) " "ا١تكتبة الدكلية

  / أمثاؿ الفرنسي جاالف ؛ك ابعًتاؼ بعض ا١تستشرقُت أنفسهم، كذليف القرف السادس عشر ا١تيالدم
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Galland  
، فأضاؼ إىل ا١تؤلف السابق العديد من الكتب من عشر عبداللطيف دمحم رايض زادهمث جاء بعده يف القرف الثا    

ق / 1189ي القسطنطيٍت )ت.راىيم بن علي الركمكألف إب (.أٝتاء الكتب ا١تتمة لكشف الظنوف)كٝتاه 
، ألف إٝتاعيل رف العشرينكمع هناية القرف التاسع عشر كمطلع الق(. الذيل على كشف الظنوفكتاب )ـ(  1775

 (ا١تكنوف يف الذيل على كشف الظنوفإيضاح ) ـ( كتابو1920ق / 1339ابشا بن دمحم الباابين البغدادم )ت.
 .26(أٝتاء ا١تؤلفُت كآاثر ا١تصنفُت ة العارفُت يفىدي)أضاؼ إليو فيما بعد 

تب ا١تطبوعة إىل هناية يشمل الك، ك (كا١تعربة معجم ا١تطبوعات العربية)كمن أبرز ا١تؤلفات يف ىذا اجملاؿ أيضا     
. كمن (جامع التصانيف اٟتديثةكتاب )احبو يوسف إلياس سركيس يف ٣تلدين، كلو أيضا  ، لصـ1919سنة 

للشيخ آغا  (كتاب الذريعة إىل تصانيف الشيعة)ا النوع من التصانيف أك الفهرسة انلت شهرة يف ىذ ا١تؤلفات اليت
لفؤاد سيزيكُت يف إثٍت عشر  (اتريخ الًتاث العريبكتاب )، ك ـ( يف كاحد كعشرين جزءا1970بزرؾ الطهراين )ت.

 .٣تلدا
  

 افيا:جهود ادلستشرقٌن يف عمل البيبليوغر  -(2-3                   
ال ٯتكن إغفاؿ أك ٕتاىل الدكر ا٢تاـ الذم قاـ بو ا١تستشرقوف يف فهرسة الًتاث العريب اإلسالمي، رغم الكثَت     

ألف "االىتماـ الببليوغرايف بًتاثنا ا١تطبوع كاف ؛ عماؿ كاألىداؼ اليت كانت كراءىا٦تا ٯتكن أف يقاؿ حوؿ تلك األ
يف عملو  (D’Herbelot) ىؤالء ا١تستشرؽ دربولو . كمن١27تستشرقُت"قبل كل شيء على أيدم ا

يف القرف السابع عشر،  La Bibliothéque orientale) ا١تكتبة الشرقي)البيبليوغرايف ا١توسوعي 
؛ نشر أكؿ اتريخ اآلداب العربيةالذم   ( J .Hammer Purgstall) كالنمساكم يوسف ىامر بورجستاؿ

كىو   ؛ا كليدف كخزاانت أكربية أخرلكسَتة مقتبسة من ٥تطوطات فيينتناكؿ فيو ما يقرب من عشرة آالؼ ترٚتة 
 كتاب موسوعي كاف مصدرا أساسا لربككلماف من بعده. 

 Bibliotheca ) ا١تكتبة العربية)مؤلف كتاب   (Schnurrer)األ١تاين شنوريركذلك نذكر ك     
Arabica)  ،كارؿ كذلك  ، ك ١تطبوعات العربية"رايف خاص ابكىو "أكؿ مؤلف بيبليوغ يف القرف التاسع عشر

كذلك ك  ـ،1898الذم طبع أكؿ مرة سنة ( اتريخ األدب العريب)يف كتابو  (Brockelmann) برككلماف
كالذم حاكؿ فيو  Bibliotheca orientalis)  ا١تكتبة الشرقيةكتاب )صاحب ( Zenker) األ١تاين ٍتًسٍنٍكرٍ 

 البلجيكي شوفافكما نذكر ـ.  1860ذ بداية الطباعة إىل عاـ من ٚتع أٝتاء الكتب ا١تطبوعة ابلعربية كالفارسية
(Chauvin)  ببليوغرافيا الكتب العربية أك اليت ٢تا صلة ابلعربية ا١تنشورة يف أكراب ا١تسيحية من سنة )يف كتابو
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 Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux) "ـ1885ـ إىل سنة 1810
arabes publiés dans l’Euope chrétienne de 1810 à 1885 ، كىو ذيل على كتاب

يف   (E .Van Deyk)  فاف ديك)األمريكي ىناؾ كقد كضعو ابلفرنسية. مث  (ا١تكتبة العربية)شنورير 
كضعو ابلعربية كٚتع فيو  (؛ية يف الطبائع الشرقية كالغربيةاكتفاء القنوع ٔتا ىو مطبوع من أجل التآليف العرب)كتابو

 .لكتب العربية ا١تطبوعة من أقدـ عهدىا إىل هناية القرف التاسع عشر ا١تيالدمأٝتاء ا
 Arabic)  الببليوغرافيا العربية اإلسالمية)ها ا١تستشرقوف يف القرف العشرين كمن البيبليوغرافيات اليت كضع    

Islamic Bibliography )  للمستشرؽ اإل٧تليزم  (J .D.Pearson) يةكا١تستخلصات اإلسالم 
(Abstracta Islamica)   الكشاؼ )ـ، ك1927لة الدراسات اإلسالمية عاـ ظهرت أكؿ مرة ٔتجاليت

  (J.D.Pearson) الذم أسسو (Index Islamicus) اإلسالمي
 

 :واخلصوصيات الفوائدالبيبليوغرافيا:  -(3           
 :لبيبليوغرافيافوائد ا -(3-1                   

كمقيهدة ٢تا عن  ،"كإما الكتابة كما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على االنساف حاجتو :فيقوؿ ابن خلدك     
كرافعة رتب الوجود  ،ك٥تلدة نتائج األفكار كالعلـو يف الصحف ،كمبلغة ضمائر النفس إىل البعيد الغائب ،النسياف
 .28للمعاين"

، لكنو يشَت ْتصافة ذىنو ٔتفهومها ا١تتداكؿ اآلفيوغرافيا من الواضح أف ابن خلدكف مل يكن يتحدث عن البيبل    
، كىي الكتابة كالوراقة كاليت كاف االشتغاؿ هبا يعٍت الضبط كاٞتمع كاٟتفظ كالًتتيب النوعإىل أ٫تية قريبة من ىذا 

كىذا  .كتسهيل االطالع عليها ،كٗتليد األعماؿ الفكرية كنقلها إىل األجياؿ ،هبدؼ اٟتفظ كالتبليغ ؛كالنسخ
هدؼ كعلم إىل "معرفة النصوص ا١تطبوعة ي ذبالكالعمل البيبليوغرايف ٦تا تصبو اليو البيبليوغرايف  إىل حد ما بيقًت 

، بفضل ا١تعطيات كتوفَت معلومات ىائلة ال يستغٍت عنها أم ابحث". كما ٯتكن ىذا العلم ،لكل زماف كمكاف
فهو " ؛ن مقارنة األنشطة الفكرية لكل العصور كاألمكنة، ماليت يتوافر عليها يوفرىا كأنظمة التصنيف كالتبويب اليت

من جهة هو ا١تبتدأ ف :ا١تبتدأ كا١تنتهى مث إنو .ىنيات"مثلما ٮتربان عن تطور األذكاؽ كالذ ،ٮتربان عن حاؿ اللحظة
هرت يف كثَت من نواحي ا١تعرفة عرضا شامال للمطبوعات اليت ظ على حد سواءأنو يقدـ للباحث كالقارئ 

م ْتث اختصار الوقت كتيسَت اإلفادة. بل إف القياـ أب، مع علومات عن ٤تتوايت ىذه ا١تطبوعات، كمنيةنسااإل
  .غرافيا االطالع أك اٟتصوؿ عليهايستحيل دكف استحضار ٣تموعة من ا١تصادر اليت تسهل البيبليو 

ليوغرافيا كينتهي حث العلمي يبدأ ابلبب"البػف .اعتماد ا١تصادر البيبليوغرافية كال ٯتكن القياـ أبكىل ا٠تطوات دكف    
ف ينظم ا١تصادر اليت اعتمد عليو أ ،يبدأ بتجميع ببليوغرافية البحث، كىو أيضا عندما ينتهي من ْتثو .ابلببليوغرافيا
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كما أف موعا يف صورة ببليوغرافيات".  إال إذا كاف ٣ت ؛ أم إنتاج فكرمنتاج الفكرمإلال ٯتكن دراسة اك  ا.عليه
كقيمة العمل البيبليوغرايف  .يف غياب العمل البيبليوغرايف"ال ٯتكن أف يتقدـ "م داخل ٣تاؿ من اجملاالت تقدـ العل

ساسية للقياـ بدراسات ، كإ٪تا أيضا يف توفَت ا١تادة األيف تسهيل عملية البحث عن ا١تراجعال تكمن فقط "
كسرعة انتقاؿ ، السريع على ٚتيع األصعدة كالتقدـمع تطور الوسائل ا١تعلوماتية كتكاثر االنتاجات . ك مدققة"

 .لك سيكوف من ابب اٟتديث ا١تتجاكزألف ذ ؛لبيبليوغرافيا، فإنو ال ٣تاؿ للحديث عن أ٫تية اا١تعلومات كتداك٢تا
٧تهل الكثَت عما جادت بو كيبقى الفعل ىنا أصدؽ من القوؿ. كلو أف أجدادان القريبُت انتبهوا لألمر ١تا كنا 

 .كنا يف حاجة إىل كل ىذا اٞتهد كالوقت يف زمن يعز فيو الزمن  ، ك١تاأقالمهم
 :٧تملها فيما يليالفوائد ٔتجموعة من  ا، ا١تقبل عليهارافيغلببليو كمن خالؿ كل ىذا، ٮترج ا١تهتم اب    

  ها زمنيا كمكانيافي ليت يرغبمتدادات ادر ا٠تاصة ٔتوضوع ْتثو عرب كل االا١تصا ىتدؿ الباحث علأهنا 
 .كموضوعيا كلغواي
  ببالو مل ٗتطراليت مصادر  كما ترشده إىل  ،هافي ١تصادر اليت يرغباانتقاء  ىتساعد الباحث علأهنا. 
  استكما٢تا أك تصحيحها ىتحقق من معلومات معينة كالعمل عل٘تكن الباحث من الأهنا. 
 كمن مث يكوف ؛فوقت كالتكاليكىي توفر اٞتهد كال ،مفاتيح مصادر ا١تعلومات من أهنا ٘تكن الباحث 

كإىل مثل ىذا ذىب الباحث عبد الواحد عرجوين، حُت  .الدارس لبحثو أسرع كأمشل كأدؽ كأكثر كفاءة إ٧تاز
 أحصى ست فوائد للبيبليوغرافيا؛ ىي:

 كتوفَت ا١تعلومات يف كل نواحي ا١تعرفة اإلنسانية ،معرفة النصوص ا١تطبوعة لكل زماف كمكاف. 
 ا١تطبوعات كمضامينها كطبعاتو ، كالتعريف أبماكنوؿ إليهاا١تادة كتيسَت طرؽ الوص هتئ . 
 دراساتلتوفَت ا١تادة األساسية للقياـ اب. 
 ف بوينتاج الفكرم كتصنيفو كتوثيقو كالتعر حفظ اإل . 
 الثقافة مرآة اجملتمع مادامت ن اجملتمعات؛ثقافة ٣تتمع م مظاىر تطور التمكن من تعرؼ. 
 اؽنشر اإلنتاج الفكرم على أكسع نط. 
 

 خصوصيات العمل البيبليوغرايف: -(3-2                   
كأنيت بعد ىذا للوقوؼ عند بعض خصوصيات العمل البيبليوغرايف، كىو األمر الذم مل يسبق ألحد من     

الباحثُت الذين أنقل عنهم ىهنا أف كقف عنده أك أشار إليو؛ اللهم بعض ما كجدتو مسجال على بعض ا١تواقع، 
يث عن األ٫تية كالفوائد كال عالقة لو اب٠تصوصيات. ذلك أبف أكثر ما قرأتو لدل الباحثُت ا١تغاربة عن كىو حد

موضوع البيبليوغرافيا؛ سواء تعلق األمر اب١تفهـو أـ ابلتاريخ أـ ابأل٫تية كالفوائد أـ ابألنواع، إ٪تا ىو من قبيل 
ما أكرده ىؤالء الدارسوف ال ينطلق، يف أكثره، من التجربة  ا١تعلومات التقنية اليت ال ٮتتلف فيها اثناف. ٔتعٌت أف

كاالحتكاؾ اٟتقيقي العيٍت بعمل البيبليوغرايف؛ فال إبداع يف حديث البيبليوغرافيا على أهنا صناعة كفن كعمل لو 



 إجراءاتو كمبادئو كأدكاتو اليت ٘تيزه عن غَته من األجناس الكتابية ا١تتصلة بصناعة الكتاب.
ابت كاضحا أبف البيبليوغرافيا يف مفهومها ا١تعاصر ليست ىي البحث عن الكتب كتصنيفها، أك نسخ لقد     

الكتب أك التأريخ للكتب من جهة طبعاهتا، كمؤلفيها، كسنوات نشرىا، كأمكنة طبعها، كعدد صفحاهتا، كليست 
تصار على صفحة الغالؼ البيبليوغرافيا ىي كضع قوائم للكتب كفق ٗتصص ما، كليست ىي كصف الكتب ابالق

أك صفحة العنواف. إ٪تا البيبليوغرافيا ىي حديث البيبليوغرايف عن الكتب؛ ٔتعٌت أف يقـو بعملية تكشيف للكتاب 
أكف ال يقنع ٔتا يعكسو الغالؼ أك صفحة العنواف من معلومات. كاألسف ىذا ىو العمل الذم يقف عند حدكده 

 ف يتجاكزكنو إىل غَته.الباحثوف يف البيبليوغرافيا كال يكادك 
كلكن ملى ىذا اٟتديث؟ ذلك ابف خصوصيات العمل البيبليوغرايف تكمن يف ىذا االنتقاؿ من الوصف ا٠تارجي     

للكتاب ا١تتعلق ابلبياانت التقنية اليت ٗتص الكتاب، إىل الوصف الداخلي ا١تتصل اب١تضامُت كا١تعارؼ اليت ٭تتويها 
 و يف أكثر ا١تؤلفات اليت ٖتيٍسىبي على ىذه الصناعة. الكتاب؛ كىذا ما ال نعثر علي

كلنضرب لذلك مثال؛ كىو أنٍت أردت أف أ٧تز بيبليوغرافيا السرد النسائي ا١تغريب ا١تعاصر. ففي ىذه اٟتالة     
سأكوف أماـ خيارين: خيار إ٧تاز بيبليوغرافيا ابالعتماد على الوصف ا٠تارجي للكتب، كىو اختيار انقص ٕتاكز 

ناس فهمو يف ٣تاؿ البيبليوغرافيا. ذلك أبف الوصف ا٠تارجي سيقـو أساسا على ٚتع عناكين الركاايت كالقصص ال
كالقصص القصَتة كالقصص القصَتة جدا للساردات ا١تغربيات ا١تعاصرات، كفق البياانت ا١توجودة يف األغلفة أك 

جملموعة القصصية، كسنة النشر، كالبلدة، كٯتكن صفحة الغالؼ؛ حيث اسم ا١تؤلفة كالدار اليت نشرت الركاية أك ا
أف ٩ترج بعد ذلك إىل رصد قطع الكتاب كعدد صفحاتو. كابلرغم من اٟتاجة ا١تاسة إىل مثل ىذا العمل، كأ٫تيتو 
ابلنسبة للدارس الذم لو حاجة يف ىذا ا١توضوع، إال أنو يبقى متجاكزا ابلنسبة للدرس البيبليوغرايف ا١تعاصر الذم 

 كز على مسألة )اٟتديث عن الكتاب(؛ أم االنتقاؿ من الوصف ا٠تارجي إىل الوصف الداخلي.ابت ير 
كىنا أييت اٟتديث عن االختيار الثاين، كىو إ٧تاز بيبليوغرافيا تعتمد على الوصف من الداخل؛ أم استخراج     

ل ما ٯتكن القياـ بو، عند ا١تعارؼ ا١توجودة يف تلك الركاايت كاجملموعات القصصية؛ كأف نقف مثال، كيف أق
عناكين القصص، كأٝتاء الشخصيات، كبعض األفكار أك األحداث اليت ٘تيز تلك القصص أك الركاايت، أك القياـ 
ببعض ا١تقارانت؛ كغَت ذلك من ا١تعارؼ اليت ٕتعل القارئ أقرب من مضموف تلك األعماؿ السردية، بدال عن 

إىل أكثر من القياـ ببعض اإلحصاءات كما فعلنا ٨تن ىنا يف ىذه بياانت صامتة ال ٯتكن أف تعٌدم الباحث 
البيبليوغرافيا، مع اختالؼ كىو أننا يف عملنا ىذا انتقلنا إىل التكشيف كمل نقنع ٔتجرد الوصف ا٠تارجي الذم 

م الغربية يعتمد اٞتمع كالتصنيف. كىنا ابلذات تكمن خصوصيات البيبليوغرافيا اليت يتبناىا الدرس اٟتديث كا١تعاج
 اليت اعًتفت اب١تصطلح كأدخلتو يف استعماالهتا اللغوية ا١تصطلحية.

 
 

 أنواع البيبليوغرافيا: -(4                



ٯتكن تشبيو البيبليوغرافيا بشجرة ، ذىب الباحث عبد الواحد عرجوين فيما كتبو عن أنواع البيبليوغرافيا إىل أنو     
تفرع إىل فركع أخرل ، ككل فرع يع كتتشابك، مث تتفرع منو الفرك ا١تعارؼ عها بواسطة اٞتذكر من كلٯتتح جذ

لكن مع ذلك ٯتكن ٕتميعها يف نوعُت ك  .معها األنواع غَت قابلة للتحديد ، إىل درجة أصبحتكىكذا دكاليك
 : ك٫تا ،منهما تتفرع ابقي األنواع أك تندرج ضمنهما رئيسيُت
o لتحليلية النصية أك الوصفيةالبيبليوغرافيا التحليلية النقدية أك ا. 
o البيبليوغرافيا النسقية اٟتصرية . 

هي "الدراسات ا١تادية اليت تعتمد على الفحص العلمي الدقيق للكتاب من أجل ، فالبيبليوغرافيا التحليليةفأما     
عة كاحدة أك ، إذا كاف لو أكثر من طبكنشره كتوضيح العالقات النصية لوالتعرؼ على اٟتقائق ا١تتصلة بتأليفو 

فصيلية للشكل ا١تادم كىي إما تتناكؿ الوصف ا١تادم للكتب ا١تدرجة هبا أك "الدراسة الت .29لفة."نسخ ٥تت
، يهدؼ إىل فحص الكتب كموضوعات مادية ملموسة الكتشاؼ للكتاب"، كىو علم يكاد يكوف مستقال

١تادم ألم نسخة من الكتاب"، كيطلق ر ا"تفاصيل إعدادىا كصناعتها كٖتليل أتثَت عملية إنتاجها على ا١تظه
ك ، فتتناكؿ مضامُت الكتب كنقدىا، أبعد من ذلإىل تذىب أف : البيبليوغرافيا الوصفية التحليلية. كإما عليها

 .البيبليوغرافيا النصية أك النقديةكتسمى 
جميع كالزماف سمى أبسس التٗتضع ١تا ي هنا "قوائم جيدة التنظيم"أبتعرؼ ، فلببليوغرافيا اٟتصرية النسقيةاأما     

شكل )كتب، دكرايت، مقاالت، ، كال…(جهة، قطر، ٣تموعة أقطار ،، كا١تكاف )إقليم…()عصر، فًتة زمنية
أم  ؛كٯتكن اٞتمع بُت ٣تموعة من األسس، …(، فنوف، علـو، كا١توضوع )إنتاج أديب معُت…(ص، أقراأشرطة

 .ق كنظاـ معُت يف ترتيب ا١تادة اليت تتناك٢تاأف ىناؾ اختيارا كحصرا ١تا يدرج ضمنها، كٗتضع لنس
غالبا ما  ، فإنولبيبليوغرافيا كٖتديد تعاريف ٢تاكرغم االختالؼ ا١توجود بُت ا١تهتمُت يف حصر ىذا النوع من ا    

 :٫تا اؽ على التحديدات، ىاتُت الفئتُت، مع عدـ االتفٕتمع يف فئتُت عريضتُت
 :كتتضمن ،لعامةالبيبليوغرافيا ا :أوال           
 سجل كلػيت تػدؼ، كالػهػذا الػق ىػقيػحػت ىػي إلػرمػػي تػتػػالبيبليوغرافيات العا١تية، كمن ا١تؤسسات العا١تية ال 

، "ا١تكتبة الوطنية" بباريس، ك"مكتبة الكو٧ترس األمريكي"، ك"ا١تتحف الربيطاين" :الكتب ا١تنشورة يف العامل
 …"مكتبة لينُت" ٔتوسكوك

 علـو كالثقافةػػة كالػػيػػة للًتبػيػػربػعػة الػػمػظػنػمػن مثل ما تقـو بو الػمكذلػك ة: ػويػػغػلػوعات الػفيات اجملمبيبليوغرا 
 .للجامعة العربية ابعةالت

 تاب ا١تغريب الذمػكػاط، كالػربػػالػة بػػامػعػة الػػزانػخػالبيبليوغرافيات الوطنية، مثل فهارس ا١تكتبات الوطنية كال 
 ..اٞتمعية ا١تغربية للتأليف كالًتٚتة كالنشرتصدره 
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 لجمعيةة ذلك "يصدر اب١تغرب" لػلػثػكمن أم ؛رػػشػػنػػا دكر الػػدرىػػصػػي تػتػ: كىي الالبيبليوغرافيات التجارية 
 ا١تغربية حملًتيف الكتاب.

 : البيبليوغرافيا ا١تتخصصة أك احملددة: كتشمل :اثنيا           
 وعيةالبيليوغرافيا ا١توض. 
 بيبليوغرافيات األشكاؿ األدبية. 
 بيبليوغرافيا -البيو. 
 يبليوغرافياتبيبليوغرافيات الب. 

 
الذم توسع يف أنواع  30كمن ىؤالء الباحثُت الذين اىتموا ابلشأف البيبليوغرايف األستاذ دمحم ٭تِت قاٝتي    

ا ىهنا كما نقلناىا عنو، مع إدخاؿ البيبليوغرافيا، كحشد ضمن كل نوع ٣تموعة من األصناؼ كاألمثلة، نوردى
 بعض التصويبات اليت طالت اٞتوانب الشكلية يف إيراد ىذه العناكين كتنظيمها:

تنعدـ دراسة نظرية يف ا١تغرب حوؿ علم البيبليوغرافيا ، إذ ال نتوافر على : ك  الببليوغرافيا النظرية :أوال         
( حملمد فتحي أك كتاب )علم ا١تكتبات كا١تعلومات ،أليب بكر ا٢توش (مدخل إىل علم البيبليوغرافيا): مؤلفات مثل

كبشيء من . عبد ا٢تادم .كما ال نتوافر على معجم للمصطلحات ا١تكتبية مثل الذم كضعو دمحم أمُت البنهاكم
 : ٯتكن أف نعترب الكتابُت التاليُت من ا١تؤلفات البيبليوغرافية النظرية ،التجاكز

  .1993 /الرابط ،منشورات كلية اآلداب، ٛتد شوقي بنبُتألطوطات كالبحث الببليوغرايف احملدراسة يف علم   -
  2002 /كجدة، منشورات كلية اآلداب، إعداد: عبد العزيز فارح، )أشغاؿ ندكة( صناعة الفهرسة كالتكشيف  -

ة سعيد علوش ، كمقدمينكز أيضا ٯتكن إضافة مقدمة كتاب )األدب ا١تغريب اٟتديث( ٟتسن الوزاكبكثَت من التجا
 (.بيبليوغرافيا الدراسات األدبية اٞتامعية اب١تغربا١تتضمنة يف كتابو )

ألهنا ال تتضمن أدكات  ؛ال ينطبق ٘تاـ االنطباؽ على ا١تؤلفات ا١تذكورة ىت مفهـو البيبليوغرافيا النظريةكح    
من ىنا كاف غياب التصور ك نها إىل التنظَت. كىي ألصق ابلتأريخ كالنقد م ،ائية تعُت البيبليوغرايف يف عملوإجر 

 .كىذا ما سنتبينو الحقا ؛تحا لباب الفوضى من جهة اإل٧تازالنظرم ف
 : كتشمل األنواع التالية ،الببليوغرافيا العامة :اثنيا           
 ن طريق ا١تكتبات الوطنيةػعدر ػػصػػا تا مػبػالػػكىي غ ة:ػػامػػعػػات الػػػزانػػػخػوطنية أك فهارس الالببليوغرافيات ال 

ا ٭تدده التابعة للدكلة كتعتمد عادة يف تسجيل اإلصدارات الوطنية كغَت الوطنية على النسخ اليت تودع هبا طبقا ١ت
 : كمن أمثلتها ،قانوف اإليداع القانوين
  1961البيبليوغرافيا الوطنية الصادرة عن ا٠تزانة العامة ابلرابط اليت بدأت منذ.  

                                                           
 .12:21الساعة:  2008مارس  24يف  :دمحم ٭تِت قاٝتي كتبها  - 30

 



 صة، مثل:زاانت ا٠تافهارس ا٠ت 
 .1985 /الكويت ،منشورات معهد ا١تخطوطات العربية، ا٠تزانة العلمية الصبيحية بسالفهرس  -
 .1985 /احملمدية ،منشورات كزارة األكقاؼ، بتكركت دليل ٥تطوطات دار الكتب الناصرية –
 . 1988 /مطابع سال، اإلدريسي القيطوين إدريس بن ا١تاحي: معجم ا١تطبوعات ا١تغربية –
 /الرابط ،مطبعة الساحة ،عبد الوايف ا١تختار السوسي :ات العالمة دمحم ا١تختار السوسيدليل ٥تطوطات كمؤلف -

1988 . 
 . 1989 /الرابط، الفاسيدمحم العابد : فهرس ٥تطوطات خزانة القركيُت -
 .1992 /الرابط، مؤسسة عالؿ الفاسي، سيالفهرس ا١توجز ١تخطوطات مؤسسة عالؿ الفا -
 . 1996 /احملمدية، شورات كزارة األكقاؼمن، عبد الصمد عشاب: بد هللا كنوففهرس ٥تطوطات مكتبة ع -
 . 1990 ،إعداد دمحم حجي: علمة ا١تغربم –
 . 1991 /البيضاء ،مؤسسة ا١تلك عبد العزيز، عنواف 2000يب يف ا١تغرب العر  -
 . 1995 /مراكش ،جالب حسن: غرافيا الًتاث ا١تغريب ا١تكتوبْتوث يف بيبليو  -
 . الرابط /منشورات كلية اآلداب، ا١تنوين دمحم: فهارس كلية اآلداب ابلرابط -
 .1998 /الرابط، نشورات كلية اآلدابم، آفا :ل األطركحات كالرسائل  اٞتامعيةدلي -

 تعريف إبصداراهتا كمنشوراهتا قصدابع للػػمطػػر كالػػػشػػنػػا دكر الػػدىػػػعػػي تػػػتػػػ: ىي الالبيبليوغرافيات التجارية 
 . اقتنائها
 ٣تموعة من األقطار اليت ٕتمعها: كىي اليت تسجل ما صدر يف إقليم معُت بُتالببليوغرافيات اإلقليمية  

 : كأكضح مثاؿ يف ا١تغرب ؛دة مارابطة أك كح
 . ببليوغرافيا الغرب اإلسالمي الصادر عن مؤسسة عبد العزيز آؿ سعود -    
 . ٣تلة تصدر عن اٞتمعية ا١تغربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر، الكتاب ا١تغريب -     
 . الرابط، رس مغربية : دفاتر ببليوغرافيةفها -     
 ب.يصدر اب١تغر  -     
 .أبربع لغات البيبليوغرايف ١تدينة فاسالكشاؼ  -     
 . بيبليوغرافية مكناسة الصادر عن كلية اآلداب ٔتكناس -     

 كأكضح مثاؿ لذلك ،: كىي اليت ٖتاكؿ جاىدة ٚتع ما نشر بلغة كاحدةبليوغرافيات اللغويةالبي : 
 1999 ،٣تلدات 3 ،أكادٯتية ا١تملكة ا١تغربية ،يقدمحم شف :ا١تعجم العريب األمازيغي   
 كأفضل ٪توذج لذلك، ب ا١تنشورة يف فًتة زمنية معينة: خاصة ابلكتبيبيليوغرافيا مرحلية : 

 2003 ،منشورات اٖتاد كتاب ا١تغرب ،دمأٛتد زاي :غربية يف عهد اٟتماية١تكتبة ا١تا . 
 بيبليوغرافيا األعالـ أك فهارس األعالـ  : 



 . 1972 ،الرابط ،مطبعة ا١تعارؼ ،رارمعبد هللا اٞت :هنضتو اب١تغرب يف القرف العشرينالتأليف ك -
 . الرابط ،عبد العزيز بن عبد هللا :غربيةا١توسوعة ا١ت-
 .1979 /1. ج، الرابط، ا١تطبعة ا١تلكية ،عبد الوىاب بنمنصور :رب العريبالـ ا١تغأع-
  .الرابط ،عبد هللا اٞترارم :ر ابلعدكتُتمن أعالـ الفكر ا١تعاص -
مطبعة  ،ابن اٟتاج دمحم السلمي الفاطمي :ثلة من علماء ا١تغرب ا١تعاصرين إسعاؼ اإلخواف الراغبُت بًتٚتة -

 . 1992 ،لبيضاءا ،النجاح اٞتديدة
 . 1993 ،الرابط ،طبعة ا١تعارؼ اٞتديدةم ،عبد اٟتق ا١تريٍت :أة ا١تغربيةدليل ا١تر  -
 .1993 ،البيضاء ،دار توبقاؿ ،الطعمة صاحل جواد :كتب عنو  : ببليوغرافيا أبعمالو كماعبد الكرمي غالب -
مطبعة ا١تعارؼ  ،ورات اٖتاد كتاب ا١تغربمنش ،ينحسن الوزا :١تغاربة أعضاء اٖتاد كتب ا١تغربدليل  الكتاب ا -

 . 1993 ،الرابط ،اٞتديدة
 سة ا١تلككخَت من ٯتثل ىذا الصنف موقع مؤس: بيبليوغرافيا معلوماتية أك بيبليوغرافيا ا١تواقع اإللكًتكنية 

 (   Fondation ) عبد العزيز آؿ سعود
جنس األدب ا١تغريب اٟتديث،  لىىنا ع ناتصر حديثكسيق، وغرافيا التجنيسية أك ا١تتخصصةالببلي :اثلثا           

 : ىذا النوع كيدخل ضمن
 الببليوغرافيات األدبية اٞتامعة : كنعٍت هبا تلك اليت هتتم ابألجناس األدبية ا١تعركفة ،كمن ىذا النوع: 

 . 1982 – أمريكا –دار ا١تهجر  –عبد الرزاؽ فوزم  –بيبليوغرافيا األدب العريب اٟتديث يف مشاؿ إفريقيا  -
 . 1983 -البيضاء  –مؤسسة بنشرة  –األدابء ا١تغاربة ا١تعاصركف : عبد السالـ التازم  -
 .1984 -البيضاء –مؤسسة بنشرة  –األدب ا١تغريب اٟتديث : عبد الرٛتن طنكوؿ   -
 .1985 –بَتكت –دار الكتاب اللبناين  –سعيد علوش  –معجم ا١تصطلحات األدبية ا١تعاصرة  -
 . 1990 –الرابط  –منشورات كلية اآلداب  –سعيد علوش  –غرافيا الدراسات األدبية اٞتامعية اب١تغرب ببليو  -
 . 1991 –الرابط  –مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة  –العريب بنجلوف  –أدبيات الطفل ا١تغريب : بيبليوغرافية عامة  -
مطبوعات مؤسسة ا١تلك عبد العزيز  -فيا ( : بيبليوغرا 2000 – 1990عقد من الكتابة األدبية يف ا١تغرب )  -

 . 2000 –البيضاء  –ٝتَتة الرفاعي  -آؿ سعود 
 . 2000 –القنيطرة  –مطبعة ا١تعمورة  –العريب بن جلوف   -(  2000 – 1936كتاب الطفل اب١تغرب )  -
 .200–الرابط  –مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة –أٛتد فطرم –فن ا١تقالة عند عبد ا٠تالق الطريس  -
 . 2002 –منشورات اٖتاد كتاب ا١تغرب  –حسن الوزاين  –األدب ا١تغريب اٟتديث  -
 .2002 –الرابط  –كلية اآلداب  –أدب األطفاؿ كالشباب اب١تغرب : دراسات كبيبليوغرافيا -
 . 2002 –البيضاء  –مطبعة النجاح اٞتديدة  –منشورات اٖتاد كتاب ا١تغرب  –أنطولوجيا أدابء البيضاء  -
 . 2004 –الرابط  –ا١تتقي برينًت  –السعيد بنفرحي  –بليوغرافيا مقدمات األدب ا١تغريب ا١تدرسي كالشعيب بي -



 –مؤسسة النخلة للكتاب  –منشورات ضفاؼ  –دمحم قاٝتي  –بيبليوغرافيا األدب ا١تغاريب اٟتديث كا١تعاصر  -
 . 2005 –كجدة 

 .2006 –الرابط  –دار األماف  –ٝتي / زىور كراـ دمحم قا –بببيبليوغرافيا ا١تبدعات ا١تغاربيات  -
 : إف رصد األعماؿ البيبليوغرافية ا١تندرجة ضمن البيبليوغرافيا ا١تتخصصة اٞتامعة يفضي إىل ا١تالحظات التالية    
 :  ، فهيدرجة كاحدة من التخصص الذم تدعيوىي متنوعة كليست على  
  .(أدابء البيضاء –مشاؿ إفريقيا  –بذلك عناكينها : ) ا١تغاريب بيبليوغرافيا إقليمية أك ٤تلية كما توحي  -
  .( بيبليوغرافيا مرحلية : كما توحي بذلك الفًتة اليت خصت للبحث ) عقد من الزمن -
 .  بيبليوغرافيا أعالمية :  األدابء ا١تغاربة ا١تعاصركف -
 . لنسائيبيبليوغرافيا ٕتنيسية فيزيولوجيا :   أدب األطفاؿ أك األدب ا -
بيبليوغرافية لغوية : ألهنا تقتصر على لغة بعينها ىي العربية . كىو ما ال توحي بو عناكينها إذ ا١تفركض أف صيغة  -

 . تو احمللية كاألجنبيةشارة إىل ىذا األدب يف ٥تتلف لغاألدب ا١تغريب اٟتديث تتضمن اإل
 . بيبليوغرافيا ٥تتزلة :  يف مقدمات األعماؿ األدبية -

 ي ٗتص موضوعها ّتنس من األجناسػتػلي اػ: كىأك بيبليوغرافيا األجناس األدبيةبليوغرافيا أدبية خاصة بي 
 ( مقالة، مسرح، قصة، ركاية، األدبية ) شعر
 بيبليوغرافيا الشعر ا١تغريب : 

 . 1929، الرابط ، بن العباس القباجدمحم ى:األدب العريب يف ا١تغرب األقص -
 . البيضاء ،دار الثقافة ،إبراىيم السوالمي :د اٟتمايةالشعر الوطٍت يف عه -
 . 1986 ،البيضاء ،إفريقيا الشرؽ ،سالكمدمحم أديب ال :الشعر ا١تغريب : مقاربة اترٮتية -

 .1991 ،مراكش ،مطبعة اتنسيفت ،معركيفعبد الواحد : 1 .ج/ شعراء ا١تغاربةدليل ال - 
 .1995 ،مراكش، مطبعة اتنسيفت ،معركيف عبد الواحد :2 .ج/ دليل الشعراء ا١تغاربة -
 . 1996 ،كجدة، منشورات كلية اآلداب ،يدمحم قاٝت :العريب اٟتديث كا١تعاصر اب١تغربببليوغرافيا الشعر  -
  1998 ،البيضاء ،مطبعة النجاح اٞتديدة ،مصطفى النيسابورمك  صالح بوسريف :ديواف الشعر ا١تغريب ا١تعاصر -

 . 1999 ،مطبعة فضالة ،نفرحيالسعيد ب ،(1988 –1957)الت ا١تغربية شعرم ابجملببليوغرافيا النص ال  -
 . 2000، ٖتاد كتاب ا١تغربمنشورات ا ،دمحم قاٝتي :سَتكرة القصيدة -
)كال شيء . 2000 ،كجدة ،منشورات كلية اآلداب كدمحم قاٝتي، مبلقاسم جطار إعداد  :جدة الثاينعكاظ ك  -

 برانمج الندكات كاحملاضرات كالقصائد اليت ستلقى(.يف ىذا الكتيب الصغَت، سول 
 . 2001 ،كجدة ،منشورات كلية اآلداب :ءدليل الشعرا -
 . 2004 ،مراكش ،طبعة كالوراقة الوطنيةا١ت ،أٛتد متفكر :يف القرف العشرين معجم شعراء مراكش –
 :غريب يفضي إىل ا١تالحظات التاليةإف رصد األعماؿ البيبليوغرافية ا١تندرجة ضمن بيبليوغرافيا  الشعر ا١ت    



    (شعراء مراكش -توحي بذلك عناكينها )عكاظ كجدة كما:بيبليوغرافيا إقليمية  -
  ( عهد اٟتمايةحي بذلك الفًتة اليت خصت للبحث ): كما تو بيبليوغرافيا مرحلية -
 .  معجم الشعراء، غرافيا أعالمية: دليل الشعراءبيبليو  -
إذ ا١تفركض أف صيغة  ،كىو ما ال توحي بو عناكينها ،قتصر على لغة بعينها ىي العربية: ألهنا تيةبيبليوغرافية لغو  -

 . الشعر ا١تغريب اٟتديث تتضمن اإلشارة إىل ىذا الشعر يف ٥تتلف لغاتو احمللية كاألجنبية
بيبليوغرايف ملحقا ابلدراسة ، كإ٪تا جاء عملها الالغاية مل تكن بيبليوغرافية صرؼ : كمعناه أفبيبليوغرافيا ملحقة -

  .ليس إال
ألف  ؛(رغم ٦تا يوحي بو عنواهنا العاـ )األدب العريب يف ا١تغرب األقصى: خاصة ألنو ابلبيبليوغرافيا خاصة ك٥تتزلة -

. كاألمر يتعلق ىنا اب١تفهـو إذ كانت كلمة األدب يف عهد اٟتماية ٖتيل مباشرة على ا١تنجز كاف خاصا ابلشعراء
 . ك٥تتزلة ألهنا تقتصر على النصوص الشعرية ا١تنشورة ابجملالت ،اـ األجناس األخرل أك عدـ نضجهانعدالشعر ال
 ببليوغرافيا الركاية ا١تغربية:  

 .1985 ء،البيضا ،مطبعة النجاح اٞتديدة، ٛتيد اٟتمداين اعي:الركاية ا١تغربية كالواقع االجتم -
 . 1991 ،البيضاء ،إفريقيا الشرؽ ، الدغموميكاية ا١تغربية كالتغَت االجتماعي: دمحمالر  -
  2000 ،منشورات اٖتاد كتاب ا١تغرب، الـعبد الرحيم الع :ربية من التأسيس إىل االمتداداتالركاية ا١تغربية ابلع –
 . 2002 ،كجدة ،مطبعة اٞتسور ، قاٝتيدمحم :ببليوغرافيا الركاية ا١تغربية –
 . 2002 ،البيضاء ،ر كالتوزيع ا١تدارسلنششركة ا ،مصطفى يعلى :السرد ا١تغريب –
 ،رة الثقافةمنشورات كزا ،دمحم قاٝتيك عبد الرحيم العالـ :اٟتصيلة كا١تسار ،وبة ابلعربيةالركاية ا١تغربية ا١تكت –

 . 2003 ،الرابط
 :  ا١تالحظات التاليةإثبات إىل  فضي بناذه األعماؿ ت٢تكالقراءة األكلية     
 . الدغمومي ،ة: ٟتميداينبيبليوغرافيا ملحق -
إال أنو يتضمن اٟتديث عن  ؛2002( رغم ما يوحي بو اتريخ نشر كتاب )السرد ا١تغريب: فبيبليوغرافيا مرحلية -

. كمناسبة اٟتديث عن ىذا الكتاب ٕتران إىل  اٟتديث عن انفراد صاحبها يف مسألة 1980إىل غاية ىذا السرد 
  .ٕتنيس جديد ىو السرد ا١تغريباٞتمع بُت جنسي القصة كالركاية ضمن 

، فظهرت ىذه العناكين ا١تكملة )الركاية ا١تغربية بضركرة ٖتديد اللغة ا١تشتغل هبا كعي بعض البيبليوغرافيُت -
 .(الركاية ا١تغربيةفراغ الذم ٯتكن أف ٭تملو عنواف )( درءا للا١تكتوبة ابلعربية
 ببليوغرافيا القصة ا١تغربية : 

 .1987 ،البيضاء ،١تركز الثقايف العريبا ،٧تيب العويف :القصَتة ا١تغربية القصة مقاربة الواقع يف - 
 . 1999 ،كجدة ،مطبعة اٞتسور ،دمحم قاٝتي :يا القصة ا١تغربيةببليوغراف -
 . البيضاء ،شركة النشر كالتوزيع ا١تدارس ،مصطفى يعلى :القصص الشعيب اب١تغرب -



 .2004 ة،منشورات كزارة الثقاف ، برادةدمحمكزفور أٛتد بو  :القصة ا١تغربية أنطولوجيا -
 : أما ا١تالحظات ا٠تاصة هبذا اٞتنس فهي أهنا    
 .   (٧تيب العويف)بيبليوغرافيا ملحقة  -
 . بيبليوغرافيا خاصة ابلقصص الشعيب دكف غَته -
 .و عناكينها ا٠تادعةألهنا تقتصر على القصص ا١تكتوبة ابلعربية كىو ما ال تصرح ب ؛بيبليوغرافيا لغوية -

 ببليوغرافيات ا١تسرح ا١تغريب:  
 . 1991 ،١تسرح ا٢تواة بطنجة 28ٍت منشورات ا١تهرجاف الوط ،رضواف احدادك :ا١تسرحية بطنجة اٟتركة –
)كال عالقة ٢تذا الكتاب . 1996 ،كجدة ،منشورات كلية اآلداب ،مصطفى رمضاين :اٟتركة ا١تسرحية بوجدة -

 يوغرافيا، كأكرده األستاذ قاٝتي ضمن اختياراتو ىذه(.فيما أعرفو ابلبيبل
 . 1996، سال ،مطبعة بريستيكراؼ ،اليلزبيد ٢ت :أعالـ مؤلفي ا١تسرح يف ا١تغرب -
 .2003 ،كجدة ،ٞتسورمطبعة ا ،مصطفى رمضاينك دمحم قاٝتي  :يبببليوغرافيا ا١تسرح ا١تغر  -

 : ا١تالحظات السابقة ى ىذه ا١تؤلفاتكتنطبق عل    
 . كجدة ،بيبليوغرافيا ٤تلية: طنجة -
 .: أعالـ ا١تسرحبيبليوغرافيا أعالمية -
إذ ال ٣تاؿ للحديث ضمن ا١تؤلفات  ؛بيبليوغرافيا لغوية على مستول اإل٧تاز، كخادعة على مستول العناكين -

 . ا١تذكورة عن ا١تسرح ا١تغريب ا١تكتوب ابلفرنسية أك األمازيغية مثال
 

 كل ىذا:  ة منواخلالص           
كا٠تالصة من كل ىذا أف عمل البيبليوغرافيا ىاـ كالباحث يف أمس اٟتاجة إىل ًخٍدماتًو اليت من شأهنا أف ٕتعل     

ْتثو ميوَّثَّقا منظما كفق أسس علمية، برتبط فيها اٟتاضر اب١تاضي، كالسابق ابلالحق. غَت أف ىذا النوع من 
ما يف بالدان، ابلرغم من كفرة اٞتامعات كا١تعاىد العليا، كابلرغم من كثرة الدراسات كالبحوث الزاؿ متواضعا ٤تتش

الباحثُت كتنوع ٣تاالت البحث العلمي. ابإلضافة إىل أف البحث البيبليوغرافيالزاؿ يػيٍنجىزي يف بالدان بطرؽ قدٯتة 
 متجاكزة، ال عالقة ٢تا ٔتا يػيٍنجىزي يف أكركاب كالوالايت ا١تتحدة األمريكية.

كال صلة ٢تذا التواضع كالًتاجع ابلباحثُت ا١تغاربة، كلكن مسؤكليتو تعدك ابلدرجة األكىل إىل مراكز البحث اليت     
ال توجو طلبتها إىل ىذا النوع من الدراسات، انىيك على أف البحث يف البيبليوغرافيا ىو عمل ىيئات كليس عمل 

على مستول ا١تكتبات العامة الكربل؛ كا١تكتبة الوطنية فرد أك أفراد. الشيء الذم ال كجود لو يف بالدان حىت 
ابلرابط كا١تكتبات اليت تنتشر ىنا كىناؾ بفاس كمراكش كتطواف كالدار البيضاء كغَتىا من ا١تناطق ا١تغربية يف 

 الشماؿ كاٞتنوب، اليت كانت، يف يـو من األايـ، معقال للعلم ك٤تجا للعلماء.
 الذم نصبو إىل إ٧تازه كالتعلق بو ىو البحث البيبليوغرايف الواصف لإلنتاجات ذلك أبف البحث البيبليوغرايف    



األدبية كالعلمية من الداخل، كليس ذاؾ الذم يقف عند حدكد صفحة الغالؼ أك صفحة العنواف؛ يستقرئ ما 
عل منها معلومة تتوافر عليو من بياانت، كينقلها جنب عنواف ا١تؤىلًَّف؛ لتحور بعد ذلك القيمة العلمية اليت ٕت

بيبليوغرافية. كابلرغم من أف نعت ا١تعلومة البيبليوغرافية يصديؽي على مثل ىذا العمل، إال أف غَتان يعمل يف ٣تاالت 
أكسع كأرحب ىي البحث البيبليوغرايف الذم يعتمد قاعدة التكشيف، كليس قاعدة البياانت اٞتزئية البسيطة. 

يا اٟتقة ىي تلك اليت تتحدث عن الكتاب، كليس تلك اليت تقنع بوصفو كعلى ىذا األساس تكوف البيبليوغراف
 كالقعود عند عتبة صفحة غالفو.

كحُت علمت أبف زميلي األستاذ الطكتور دمحم قاٝتي يشتغل مع طلبتو الباحثُت بوحدة بيبليوغرافيا األدب     
بوجدة، يف أنواع من البيبليوغرافيا يعملوف من ا١تغريب اٟتديث بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة دمحم األكؿ 

خال٢تا على فهرسة ا١تادة العلمية كاألدبية اليت تنطوم عليها كثَت من ا١تالحق الثقافية لعدد من اٞترائد كاجملالت 
ذ ا١تغربية، استبشرت خَتا؛ كقلت: ىذا ىو االٕتاه السليم كالفاعل للعمل البيبليوغرايف. ككنت قد علمت أبف األستا

دمحم قاٝتي قد بدأ ىذا العمل منذ عقدين من الزمن مع طلبة اإلجازة، حُت كاف يكلفهم ْتمع ا١تادة األدبية أك 
الشعرية أك النقدية اليت تتوافر عليها ا١تالحق الثقافية ٞتريدة )العلم( ك)احملرر( ك)االٖتا االشًتاكي( ك)ا١تيثاؽ 

نعطف(، ابإلضافة إىل ا١تادة األدبية اليت تنطوم عليها كثَت من الوطٍت(، كبعد ذلك ا١تلحق الثقايف ٞتريدة )ا١ت
.  اجملالت األدبية ا١تغربية، خاصة ما يهم منها األدب ا١تغريب اٟتديث كالثقافة ا١تغربية على كجو العمـو

يق كل ىذا كغَته من شأنو أف ٬تعل البحث البيبليوغرايف يف بالدان كجامعاتنا كمعاىدان العليا على الطر      
الصحيح كيوجهو الوجهة اليت ٔتقدكرىا إيصاؿ الباحثُت على مقاصدىم اٟتقة من تىصىفًُّح بيبليوغرافيا من 
البيبليوغرافيات. غَت أف ىذا العمل نفسىو البد لو من طاقات كربل ككسائل بشرية كمادية ٘تكنو من بلوغ ا١تراد 

 ألكركبية كاألمريكية.الفاعل من البيبليوغرايف كما تنجزىا كثَت من ا١تكتبات ا
كإذا عدان إىل العمل الذم أ٧تزتو ىهنا، كىو بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ٞتامعة دمحم     

األكؿ بوجدة، فهو نفسو عمل مل يرؽ إىل الطموحات ا١ترجوة، ابلرغم من قلة ا١تنشورات اليت مت العمل عليها. ذلك 
شيف ا١توضوعات )يف حدكد عناكينها كما تدؿ عليو بصفة ٥تتصرة( اليت تتوافر عليها أبنٍت كقفت عند حدكد تك

ىذه ا١تنشورات، دكف الغوص يف تكشبف ا١تادة األدبية كالعلمية الداخلية اليت ال ٯتكن الوصوؿ إليها إال عن طريق 
تتصل ابألفكار كاألماكن ٖتديد ا١توضوعات الصغرل اليت ترقى إىل األجناس األدبية كاٞتزيئات الصغرل اليت 

 كاألعالـ كالقضااي كغَت ذلك من العناصر اليت ٭تتاج إليها الباحث يف أدؽ طلباتو من العمل البيبليوغرايف.
كىذا ما تصبو البيبليوغرافيا اٟتقة إىل إ٧تازه؛ كىو التوصل إىل تكشيف أبسط جزئية يف الكتاب، بدءا بصفحة     

فهرسة ا١توضوعات كما تنطوم عليو من عناكين، كانتهاء اب١تضامُت الداخلية  الغالؼ كصفحة العنواف، مث صفحة
 للمنت. فا١تراد من التكشيف يف أمتىًٌ صوره اٟتديث عن الكتاب انطالقا من أقسامو الكربل، كىي:

  .ما تتوافر عليو صفحة الغالؼ كصفحة العنواف من بياانت أكلية 
  عناكين )أبواب كفصوؿ كمباحث الكتاب(. ما تنطوم عليو صفحة فهرسة ا١توضوعات من 



  ...ما يزخر بو ا١تنت من قضااي كموضوعات كأعالـ كأجناس 
كاٟتق أف عمال كهذا يف حاجة إىل فريق من الباحثُت، كإىل عدة لوجيستيكية ىامة ٘تكن من إ٧تازه على أحسن 

عالقة يف مفاىيمها األكىل، قنوعة ابلقعود صورة. كيف غياب كل ىذه الوسائل كالنيات كا١تقاصد، تبقى البيبليوغرافيا 
عند العناصر كالبياانت األكىل اليت ال تشفي غليل الباحث من العودة إىل بيبليوغرافيا من البيبليوغرافيات. كيف 
انتظار أف يتحقق ىذا ا١تناؿ، ليس لنا سول أف ننوه ابٞتهود اليت ينجزىا طلبة كحدة بيبليوغرافيا األدب ا١تغريب 

بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ٞتامعة دمحم األكؿ بوجدة كاألستاذ دمحم قاٝتي على ما يبذلونو من جهد يف  اٟتديث
 سبيل ٖتقيق ىذه الغاايت.

 
 
   
  

 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 :القسم الثاين
 بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية

 

 لعربية.بيبليوغرافيا الكتب ا -(1
 بيبليوغرافيا الكتب الفرنسية. -(2
 بيبليوغرافيا الكتب األجنليزية. -(3
 بيبليوغرافيا رلالت كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: -(4

 رللة كلية اآلداب. -(4-1         
 حوليات اللغة والتواصل. -(4-2         
 كنانيش )رللة الدديغرافيا التارخيية(.  -(4-3         

 (.رللة األدب ادلغريب احلديث)بيبليوغرافيا:  -(4-4         
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل األوؿ:
 بيبليوغرافيا الكتب العربية

 
 الندوات واألايـ الدراسية. -(1
 .الدراسات والبحوث -(2
 .الدروس االفتتاحية -(3
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 جوانب من األدب يف ادلغرب األقصى
 01منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (01سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 576مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1986/ 1ط. 

 
 كلمة السيد عميد الكلية األستاذ مصطفى الشايب. -
 نظمة.كلمة اللجنة ا١ت -
 (األستاذ عبد السالـ شقور) أكليات النقد األديب: ْتث اترٮتي تركييب -
 (األستاذ علي لغزيوم) النقد األديب القدمي يف ا١تغرب: ركافده كإتاىاتو -
 (األستاذ دمحم خرماش) حوؿ إشكالية النقد األديب ا١تعاصر يف ا١تغرب -
 (األستاذ قيس مرزكؽ الورايشي) شعر الشعب كشعر النخبة: ٤تاكلة يف سوسيولوجيا التمايز -
 (األستاذ دمحم بن عبد اٞتليل) اٟتياة االجتماعية يف فاس من خالؿ األمثاؿ الشعبية -
 (األستاذ سعيد حنُت) االلتزاـ يف الشعر األمازيغي كالزجل السوسيُت -
 (األستاذ حسن األمراين) اإلسالمية يف الشعر ا١تعاصر اب١تغرب -
 (األستاذ دمحم ا١تنتصر الريسوين) عر ا١تغريب اٟتديثآفاؽ الدعوة السلفية يف الش -
 (األستاذ مصطفى رمضاين) االحتفالية يف ا١تسرح ا١تغريب -
 (األستاذ أٛتد الكاموف) ا٠تبز اٟتايف كركاية البيكاريسك اإلسبانية -
 (األستاذ دمحم حجي) كناشة أدبية مغربية من القرف اٟتادم عشر -
 (األستاذ دمحم بنشريفة) ب ا١تغريبالذيل كالتكملة مصدرا لتاريخ األد -
 (األستاذ دمحم ابلوايل) من أدب القراء يف القرف اٟتادم عشر ا٢تجرم -
 (األستاذ دمحم العلمي) أٛتد بن ا١تاموف البلغيثي كبعض مظاىر التجديد يف عصره -
 (شاألستاذ عبد الرٛتن حوط) اٟتسن اليوسي أبو عتاىية ا١تغرب: ٤تاكلة دراسة يف شاعرية اليوسي -
 (األستاذ أٛتد الطريسي) الشعر العريب اٟتديث يف ا١تغرب كقضية الًتاث -
 (األستاذ أٛتد حدادم) خصائص األدب اٞتغرايف يف ا١تغرب -
 (األستاذ دمحم الشامي) حرب الريف كا١تأثور الشفوم: شعر ا١تقاكمة كاٞتهاد -
 (األستاذ حسن الوراكلي) األدب ا١تغريب اٟتديث يف اللغة اإلسبانية -
 قيب على الندكة لألستاذ دمحم بنشريفة.تع -
 كلمة االختتاـ للسيد عميد كلية اآلداب بوجدة -

- El Mostafa CHADLI : La littérature orale : problèmatique et enjeux 



- Mohamed TAIFI : Introduction à l’étude de la littérature orale 
berbère du Moyen Atlas 
- Samira BELYAZID : Les fonctions du langage dans le chant du (Saf) 
- Bernoussi SALTANI : Littérature orale et traduction (s) 
- Fouad BRIGUI : Approche métapsychologique d’un texte oral 
- Abderrahmane TENKOUL : La littérature marocaine d’écriture 
française : arguments pour une nouvelle approche 
- Ahmed BOUKOUS : Graphie, prosodie et interprétation 

  
 

 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ادلغرب الشرقي بٌن ادلاضي واحلاضر
 الثقافة -التاريخ -الوسط الطبيعي

 1986مارس  15-14-13ندوة أايـ: 
 02منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (02سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 751مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ) - 1988/ 1ط. 

  
 برانمج الندكة. -
 د عميد الكلية األستاذ مصطفى الشايب.كلمة االفتتاح للسي -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة. -
 كلمة ٦تثل معايل كزير الشؤكف الثقافية. -
 )األستاذ عبد هللا العوينة( تقدمي طبيعي عن منطقة ا١تغرب الشمايل الشرقي -
 )األستاذ عبد الرٛتاف اٟتردجي( مالحظات حوؿ البيئة اٞتغرافية ١تنطقة دبدك -
)األستاذ بومعزة  )ا١تغرب الشرقي( توزيع الًتابت يف جباؿ بٍت يزانسن الوسطىتشكيالت التضاريس ك  -

 الطيب(
تفسَت ا١تعطيات التساقطية كاٟترارية لسهل طريفة، كالسفح الشمايل الشرقي لسلسلة بٍت يزانسن ما بُت  -

 (األستاذ ادمحم الدٛتاين) )مقاؿ ابلفرنسية( 1982ك 1970
 (األستاذ نور الدين األٛتدم) اؿ بٍت يزانسن من خالؿ ا١تاء كاستعمالوحملة عن الطبيعة كاإلنساف يف جب -
 (األستاذ اٟتاجي بناصر) النبااتت الطبية كاالستثمار اب١تنطقة االقتصادية الشرقية -
 (األستاذ مصطفى النشوم) أثر ا١تتغَتات السياسية كاالقتصادية على تطور السكاف ٔتدينة كجدة -
 (األستاذ أٛتد العريب) ا١تدينةكجدة مدينة اٟتَتة أك حَتة  -
 )مقاؿ ابلفرنسية( 1956ك 1912التطور االقتصادم كاالجتماعي ١تدينة كجدة يف الفًتة ما بُت  -

 (األستاذ دمحم بدرم)
 (األستاذ عبد القادر القيطوين) حملة عن البيئة يف الوسط اٟتضرم كشبو اٟتضرم لوجدة -
 (تاذ موسى الكرزازماألس) الفالح كاألرض بًتيفة )ا١تغرب الشرقي( -
 (األستاذ عبد القادر العلياين) الرعي يف ا١تغرب الشرقي )مقاؿ ابلفرنسية( -
 (األستاذ موالم رشيد ا١تصطفى) ا١تغرب الشرقي عند اٞتغرافيُت القدماء )مقاؿ ابلفرنسية( -
 (األستاذ عبد ا٢تادم التازم) زيرم بن عطية كسياستو ا٠تارجية -



صور بن أيب عامر كنتائجها من خالؿ بعض الواثئق التارٮتية كالنصوص ثورة زيرم بن عطية على ا١تن -
 (األستاذ علي لغزيوم) األدبية

 (األستاذ مصطفى أبو ضيف) اٟتمَتيوف اليمنيوف ببالد الريف -
 (األستاذ حسن الفكيكي) مالمح من اتريخ الشماؿ الشرقي إىل بداية القرف السابع ا٢تجرم -
األستاذ إبراىيم القادرم ) اتريخ ا١تغرب الشرقي الوسيط؟ تساؤالت كتطبيق ١تاذا غيبت الفئات الشعبية من -

 (بوتشيش
 (األستاذ دمحم بنشريفة) مالمح من شخصية دمحم األكؿ -
األستاذ إٝتاعيلي موالم ) القاضي دمحم بن ا٢تامشي ا١تَتم الوجدم )النصف الثاين من القرف التاسع عشر( -

 (عبد اٟتميد
 (األستاذ مصطفى الشايب) )كجدة كالعمالة( للنقيب )لوم فوانو( قراءة كمالحظات يف كتاب -
 (األستاذ دمحم ا١تنوين) ا١تصادر التارٮتية للمغرب الشرقي يف القرف التاسع عشر -
 (األستاذ دمحم التوفيق) حوؿ الطوبونيميا كالتاريخ يف ا١تغرب الشرقي -
 (ر الورطاسياألستاذ قدك ) موقف قبائل شرؽ ا١تغرب من كياهنم الوطٍت العاـ -
األستاذة ) مقاكمة القبائل الشرقية للتوسع الفرنسي يف القرف التاسع عشر من خالؿ ا١تراسالت الرٝتية -

 لطيفة بناين ٝتَتس
األستاذ دمحم ) جوانب من مقاكمة ا١تغرب الشرقي لألىداؼ التوسعية الفرنسية يف مطلع القرف العشرين -

 (البكراكم
 (األستاذ دمحم يشويت) ا١تغرب الشرقي ٪توذجااإلنساف بُت الطبيعة كالثقافة:  -
 (األستاذ دمحم حجي) الصالت الثقافية بُت مشاؿ ا١تغرب الشرقي كجنوبو يف العهد السعدم -
األستاذ انجم ) (1876-1842نظاـ التحالف التقليدم كظهور الزعامات الفردية يف ا١تغرب الشرقي ) -

 (مهلة
األستاذ عبد الرٛتاف ) ؿ الوجدم ٪توذجا )مقاؿ ابلفرنسية(عناصر لدراسة التعامل مع ا١تكانية: ا١تنز  -

 (طنكوؿ
 (األستاذ عبد الرٛتن حوطش) حركة الشعر ا١تعاصر يف ا١تغرب الشرقي -
 (األستاذ عبد الرٛتاف بوعلي) ٨تو سوسيولوجيا للظاىرة الشعرية يف ا١تغرب الشرقي )أتمالت نظرية( -
 (األستاذ دمحم خرماش) رقي: القصائد السبع ٪توذجاالبنية الدالة يف الشعر ا١تعاصر اب١تغرب الش -
الشعر كسلطة اإليديولوجيا يف الشعر ا١تغريب ا١تعاصر ابإلقليم الشرقي )صبوة طنجة إىل حضور ىرقل(  -

 (األستاذ دمحم منيب البورٯتي) ٪توذجا



األستاذ عبد ) لحوفا١تد التارٮتي للشعر الوطٍت ا١تلحوف ٔتنطقيت ا١تغرب الشرقي كاٞتنوب ا١تغريب: أدب ا١ت -
 الرٛتاف ا١تلحوين

 (األستاذ أٛتد السديرم) بٌت ا١تلحوف يف ا١تغرب الشرقي كصيغو الشفوية )مقاؿ ابلفرنسية( -
 (األستاذ مصطفى رمضاين) ظاىرة سوان يف ا١تغرب الشرقي -
 (Guy Dugasاألستاذ )كي دم كاس/ ) رحالة فرنسيوف ٔتنطقة ا١تغرب الشرقي )مقاؿ ابلفرنسية( -
 (األستاذ أٛتد الكاموف) مح إسبانية يف أدب ا١تغرب الشرقيمال -
 كلمة اختتاـ أشغاؿ الندكة للسيد عميد الكلية. -
 مالحق خاصة ابلندكة. -
 كلمة ا١تلحق الثقايف السعودم. -
 الكلمة الًتحيبية للمجلس البلدم. -
 قصيدة لألستاذ قدكر الورطاسي. -
 قصيدة )إلفاف( للشاعر حسن األمراين. -
 ذ عبد الرٛتاف ا١تلحوين.قصيدة لألستا -

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 احلركة العلمية يف عصر الدولة العلوية 
 إىل أواخر القرف التاسع عشر

 08منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (03سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 415مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1995/ 1ط. 
 

 (ٟتسن اتكشيختاألستاذ ا) 19: القرف ت خالؿ عهد الدكلة العلويةاٟتركة العلمية بتافيالل -
 (دمحم منفعةاألستاذ ) التعليم ٔتدينة فاس يف عهد السلطاف: موالم سليماف -
 (األستاذ عبد اٟتميد إٝتاعيلي) 19علماء ا١تهجر ٔتدينة كجدة يف القرف  -
 (واد السقاطاألستاذ عبد اٞت)من ٝتات النهضة األدبية يف العصر العلوم األكؿ  -
 (لصادقي العمارماألستاذ ا) اٟتركة األدبية يف عهد السلطاف سيدم دمحم بن عبد هللا -
كتاب زىر األكم يف األمثاؿ كاٟتكم أليب علي اٟتسن اليوسي ٪توذجا للحركة العلمية يف عصر الدكلة  -

 (مصطفى السالكماألستاذ ) العلوية
 (دمحم الدانماألستاذ ) األماين يف شرح التهاينمفهـو الشعر لدل اليوسي من خالؿ كتابو: نيل  -
 (مصطفى رمضايناألستاذ ) بعض الظواىر ا١تسرحية عند ا١تغاربة يف عهد الدكلة العلوية -
 (عبد هللا بنصر العلوماألستاذ ) الواقع الفكرم يف فجر الدكلة العلوية -
 (أٛتد العراقياألستاذ ) فمن قضااي الفكر لدل ا١تؤلفُت ا١تغاربة زماف دمحم الثالث كابنو سليما -
من خالؿ كتاب: اإلكليل كالتاج: حملمد بن  18مالحظات حوؿ مناىج الدراسة كالتدريس يف ؽ.  -

 (مارية دادماألستاذة ) الطيب القادرم
 (دمحم رزكؽاألستاذ ) الكتابة التارٮتية يف العهد العلوم: أبو القاسم الزايين ٪توذجا -
 (لعريب اٟتمدماألستاذ ا) م: أبو القاسم الزايين ٪توذجايف العهد العلو  التأليف التارٮتي -
 (دمحم مرزاؽاألستاذ ) كقفة على أحواؿ الثقافة كا١تثقفُت على عهد ا١توىل إٝتاعيل -
 ىػ12ك  11٪تاذج كصور من تصدم العلماء للفساد االجتماعي كالديٍت كالصويف خالؿ القرنُت  -

 (عالؿ معكىوؿاألستاذ )
دمحم األستاذ ) حوؿ مكانة العلماء يف اٟتياة اليومية )٪تاذج من عصر الدكلة العلوية(قراءة يف كاثئق جديدة  -

 (اللبار
ـ 17اسًتجاع األراضي ا١تغربية يف األدب اإلسباين للقرف (، ك)19العامل كالسلطة يف ا١تغرب خالؿ القرف  -

 (ميكيل موريطااألستاذ ) )مقاؿ ابإلسبانية(



 )مقاؿ ابلفرنسية( 18ك 17ويُت مع القول األجنبية خالؿ القرنُت الكتاب يف مفاكضات السالطُت العل -
 (دمحم سديد األستاذ )

 (األستاذ أٛتد حدادم) اتريخ ا١تغرب من خالؿ الرحالت يف عصر الدكلة العلوية -
 (األستاذ أٛتد الدكيرم) من خالؿ الرحالت السفارية إىل أكراب 19موقف ا١تغاربة من الغرب يف القرف  -
 (األستاذ اباب الصحيب) عيل كأكراب )مقاؿ ابلفرنسية(موالم إٝتا -

 (األستاذ أٛتد علمي) السلطاف سيدم دمحم بن عبد هللا: إتاىاتو ا١تذىبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دمحم ابن شريفة: سًنة وبيبليوغرافيا
 عبد العزيز الساوري -مصطفى الغديري إعداد: 

 11 :منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية
 (04) :سلسلة: ندوات ومناظرات

 صSNIP (96 )انكاد/  مطبعة – 1995 /1ط. 
 

 تقدمي. -
 الدكتور دمحم بنشريف يف سطور: -
 أعمالو العلمية:  -
 ا١تؤلفات/ النصوص احملققة/ قيد الطبع/ ا١توسوعات/ الدراسات/ األْتاث ا١تًتٚتة/ تقدمي الكتب. -
 اإلشراؼ على الرسائل كاألطركحات اٞتامعية: -
 سائل دكتوراة الدكلة.ر  -
 رسائل دبلـو الدراسات العليا. -
 كتاابت عنو كعن أعمالو كمنهجو. -
 شهادات: -
 شهادة ا١ترحـو الدكتور دمحم عزيز اٟتبايب يف حق احملتفى بو )النبوغ ا١تغريب(. -
 حوار مع الدكتور دمحم بنشريفة: جديد األندلس. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٓنقيق الرتاث ادلغريب األندلسي 
 16 ت كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: منشورا

 (04ندوات ومناظرات )سلسلة: 
 ص( 485مطبعة مشس/ وجدة ) - 1997/ 1ط. 

  
ا١تساعدة على تصور ا١تادة الًتاثية، كضبط أكلوايت  عرض ألدكات عمل التحقيق كخاصة الفهارس التحليلية -

 (عبد اٟتفيظ منصور)األستاذ  توظيفها
 (عبد اٟتميد ا٢ترامةألستاذ )ا ثقافة احملقق كأدكاتو -
 (مصطفى اليعقويب)األستاذ  صطلح التحقيق كمشتقاتو يف استعماؿ ٤تققي الًتاث ا١تغريب األندلسيم -
 (أٛتد حدادم)األستاذ  الًتٚتة يف الغرب اإلسالمي، فنها ككظيفتها يف حفظ الًتاث كٖتقيقو -
 قيقو )األستاذ مصطفى الغديرم(القسم الثالث من كتاب ا١تقتبس البن حياف قراءة يف إعادة ٖت -
 بعض مالمح االجًتار يف الًتاث النحوم األندلسي نكت األعلم الشنتمرم ٪توذجا رشيد بلحبيب -
 دكاكين الشعر األندلسي بُت التحقيق العلمي ا١تنهجي كالنشر التجارم السريع ٚتعة شيخة -
 قراءة نقدية لتحقيق ديواف "ابن اٞتناف" األندلسي أٛتد ا١تصباحي -
 ١تستشرقوف كٖتقيق النص حسن األمراينا -
 جهود ا١تستعمرين الفرنسيُت يف نشر الًتاث ا١تغريب دمحم قاٝتي -
 عن الًتاث اللساين العريب العربم ابلغرب اإلسالمي دمحم ا١تدالكم -
 أكىاـ حاجي خليفة يف كتابو كشف الظنوف من خالؿ ا١تؤلفات األندلسية مقداد رحيم -
 مة اللغة العربية اب١تغرب دمحم قرقزافجهود دمحم ابن شريفة يف خد -
 جهود األستاذ بنشريفة يف خدمة الًتاث النقدم األندلسي علي لغزيوم -
 منهج األستاذ بنشريفة يف ٖتقيق النصوص مصطفى السالكم -
 خواطر علمية حوؿ أعماؿ ابن شريفة يف التعريف أبعالـ مغربية أندلسية عز الدين عمر موسى -
 ق الدبلوماسية ا١تتعلقة اب١تغرب كاألندلس عبد ا٢تادم التازمٕتربيت يف ٖتقيق الواثئ -
 ٕتربيت يف التحقيق من خالؿ ٖتقيقي لكتاب "التبياف" لألمَت عبد هللا بن بلقُت أمُت توفيق الطييب -
 جذكة ا١تقتبس للحميدم نسخة جديدة ٖتت التحقيق عبد ا١تالك الشامي -
 وينالدراسات الفلكية يف ا١تغرب ا١تريٍت دمحم ا١تن -
 
 
 



 حصيلة وآفاؽ )ملحق( :ٓنقيق الرتاث ادلغريب األندلسي
 إعداد: مصطفى الغديري

 22منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية:
 (06سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 63النجاح اجلديدة/ البيضاء ) مطبعة – 1998 /1ط. 
 

 الشاىد البوشيخي البحث العلمي يف الًتاث كمعضلة النصر -
 ثراي ٢تي مثاؿ كنفتة السحر اٟتالؿ أبو الربيع سليماف بن سامل الكالعينكتة األ -
 منجد مصطفى هبجت افًتاءات ا١تصباحي على ٤تقق ديوزاف ابن اٞتناف األندلسي -

 

 البحث يف الرتاث الغرانطي: حصيلة وآفاؽ/ اجلزء األوؿ
 إعداد: األستاذ مصطفى الغديري
 23: منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية

 (07سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 295مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1998/ 1ط. 

 مصطفى الغديرم نظرية ا١تستشرقُت يف أصوؿ ا١توشحات األندلسية عرض كنقد -
 عبد اللطيف مومن أتمالت يف موشحات غرانطية: أك اإلقرار إببداع أندلسي أصيل -
 إدريس اسرايرم ُت النوبتُت: الغرانطية كاألندلسية ا١تغربيةا١تستعملة األدبية أداة ٚتع ب -
 عبد الفتاح بنموسى إشكالية أندلسية النوبة -
 دمحم بنعبد هللا الًتاث الفٍت الغرانطي جذكره ك٤تاكالت توثيقو كتدكينو -
 علي لغزيوم الًتاث الغرانطي بُت ا١توضوع كالفن: رؤية كأتمل يف الراىن كا١تستشرؽ -
 أٛتد الكىموف طية من خالؿ الوجداف اإلسبايناٞتالية الغران -
 أٛتد حدادم اجملالس كا١تناظرات األدبية كالعلمية يف غرانطة -
 أٛتد عيدكف حوؿ منهجية علمية يف تدكين الًتاث: الطرب الغرانطي ٪توذجا -
 اٟتسُت رٛتوف ىل كاف عصر غرانطة عصر انبعاث أديب يف األندلس كا١تغرب؟ -
 أٛتد ا١تصباحي لمي األندلسصورة من ٖتدم متأخرم مس -
 بدر ا١تقرم مقارنة منهاجية للمناىج الًتبوية يف الًتاث الغرانطي "ركضة التعريف" البن ا٠تطيب السلماين -

 



 قضية التعريف يف  الدراسات ادلصطلحية احلديثة
 إعداد: األستاذ عبد احلفيظ اذلامشي

 24منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (08ات ومناظرات )ندو   سلسلة:

 ص( 162مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1998/ 1ط. 
 

 مصطفى بنحمزة مواصفات اٟتد ا١تنطقي -
 عز الدين البوشيخي عن ا١تصطلح كا١تفهـو -
 دمحم بوٛتيدم قضية التعريف يف البالغة اإل٧تليزية -
 دمحم اعالكة غة العربية"تكشيف طرائق التعريف يف كتاب "ا١تصطلحات اللغوية اٟتديثة يف الل -
 علي لغزيوم مدخل إىل مشكلة التعريف ا١تصطلحي يف النقد العريب اٟتديث -
 عبد اٟتفيظ ا٢تامشي مصطلحات "دليل الناقد األديب" بُت التعريفات التكوينية كالتعريفات النظرية -
 مصطفى اليعقويب بعض مشاكل التعريف يف "موسوعة ا١تصطلح النقدم" -
 كم.عند ابن جٍت ما بُت االنطباعية كالصرامة الصورية دمحم ا١تدالا١تصطلح الصويت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 األدب والبناء احلضاري
 إعداد: حسن األمراين

 29منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (08سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 253مطبعة مشس/ وجدة ) - 2000/ 1ط. 
 

 األمراينحسن  من حضارة األدب إىل أدب اٟتضارة -
 دمحم خرماش أدب اٟتضارة كحضارة األدب -
 سليماف عشرايت الشعر يف اسًتداد ا٢توية -
 بدر ا١تقرم مسا٫تة يف أتصيل حد األدب ابعتبار البناء اٟتضارم -
 خالد حاجي التحديث بُت ثورة العقل ك٘ترد الشعر ا١تطلق -
 دمحم بالجي مفهـو القارئ عند اٞتاحظ -
 دمحم الواسطي سيمفهـو البديع يف العصر العبا -
 سعد أبو الرضا من مقومات ا١تسرحية اإلسالمية ا١تسرح كبناء اإلنساف -
 دمحم الدانم علم سلوؾ اٟتيواف يف الًتاث العريب من مالحظات الشاعر القدمي إىل تصانيف العلماء -
 إدريس الناقورم القاضي انقدا -
 كراكمدمحم  -ا١توضوع كالفن -اعتذارايت عبد هللا بن الزبعرل السهمي -
 سعاد الناصر "الرحيل إىل إسطنبوؿ" أم تشكيل كأم داللة؟ -
 مازف ابن صالح األدب العريب اٟتديث يف الكتاابت االستشراقية ا١تعاصرة -
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1998عكاظ وجدة الثاين   
 برانمج أشغاؿ الندوة -الشعر وتواصل الثقافات

 1998مارس  19-18-17أايـ: 
 30نسانية: منشورات كلية اآلداب والعلـو اإل

 (09سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 38مطبعة مشس/ وجدة ) - 2000/ 1ط. 

 
 الكلمة االفتتاحية ألشغاؿ عكاظ الثاين. -
 كلمة السيد عميد الكلية. -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة. -
 برانمج اٞتلسات الشعرية التسع. -
 ملحق أشغاؿ عكاظ الثاين. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 وجدة بعيوف أجنبية
 تاد مصطفى الغديريإعداد األس

 33 منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية:
 (10ندوات مناظرات ) سلسلة:

 ص( 285مطبعة مشس/ وجدة ) - 2000/ 1ط. 
 

 تقدمي كترٚتة: دمحم شابَت ك دمحم الغرايب كجدة أك ٜتسة أشهر اب١تغرب -
تقدمي كترٚتة: موالم أٛتد  (1913للكاتب اإلسباين خواف فلييب دم الرا )مدريد  "من مدريد إىل كجدة" -

 الكىاموف
 Ididro de las Cagigasللدبلوماسي كا١تؤرخ اإلسباين  خطوط كجدة التجارية كإمكانية ٖتسينها -

 (مصطفى الغديرم)األستاذ تقدمي كترٚتة: 
Abdellah HAMMOUTI : Cinq mois au Maroc d'Ismaël Hamet : 
relation de voyage ou rapport militaire ? 
  

 إعداد: بلقاسم اجلطاري -: البناء والنظريةسؤاؿ الثقافة األمازيغية
 رلموعة البحث يف تراث مشاؿ إفريقيا
 39 منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية:

 (10سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 114اجلسور/ وجدة ) مطبعة – 2222 /1ط. 

 
 فريد ١تريٍت لريف ٪توذجا(يف ا١تسألة الثقافية كجدلية الوطٍت كاحمللي )ا -
 موسى أغريب مػػن اٟتكايػات األمازيغيػػة -
 ـ( 6383–;638اٟتػػرب األىليػػػة اإلسبانيػػػػة ) -
 مصطفى الغديرم من خالؿ الشعر األمازيغي ابلريف -
 بلقاسم اٞتطارم الوشم كظاىرة سيميوطيقية يف الثقافة األمازيغية -
 عبد ا٠تالق كربيلة ية يف إقليم الناظورا١تتطبب الشعيب كعامل اٞتن دراسة اثنولوج -

Hassan BANHAKEIA : Sur la production du symbolique dans la poésie 
rifaine moderne 



 دليل الشعراء
 40منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (11سلسلة: ندوات ومناظرات )
 (141مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 

 
 اف(تقدمي )كرقة ا١تهرج -
 دمحم األشعرم. -
 دمحم الوديع األسفي. -
 أٛتد بلحاج آية كارىاـ. -
 حسن األمراين. -
 ا١تهدم أخريف. -
 عبد العزيز سعود البابطُت. -
 عبد الرٛتاف بوعلي. -
 دمحم بنعمارة. -
 دمحم منيب البورٯتي. -
 بلقاسم اٞتطارم. -
 أٛتد دمحم حافظ. -
 عالؿ اٟتجاـ. -
 دمحم اٟتلوم. -
 دمحم عنيبة اٟتمرم. -
 سامح دركيش. -
 دمحم علي الرابكم. -
 دمحم فريد الرايحي. -
 دمحم السرغيٍت. -
 مصطفى الشليح. -
 عبد الكرمي الطباؿ. -
 أٛتد الطريبق. -
 ٤تمود عبد الغٍت. -
 عبد الرٛتن عبد الوايف. -
 ٭تِت عمارة. -
 مصطفى قشنٍت. -
 القمرم اٟتسُت. -



 عبد السالـ الكبسي. -
 دمحم لقاح. -
 ثراي ماجدكلُت. -
 خد٬تة ماء العينُت. -
 أٛتد مفدم. -
 مينة ا١تريٍت.أ -
 كاصف منصور. -
 رشيد ا١تومٍت. -
 إدريس ا١تلياين. -
 حسن ٧تمي. -
 عيد ىادؼ. -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 حصيلة وآفاؽ اجلزء الثاين البحث يف الرتاث الغرانطي:
 إعداد األستاذ مصطفى الغديري

 41منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (12سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 205مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 
 

 ٚتعة شيخة ا١تؤتلف كا١تختلف بُت الشرؽ كالغرب يف الًتاث األندلسي -
 أٛتد ا١تصباحي أتثَت األدب األندلسي يف األدب ا١تشرقي -
 علي لغزيوم نص أندلسي جديد من العصر الغرانطي -
 دمحم القدكسي ملوؾ غرانطة كذاتية اإلبداع ، يوسف الثالث ٪توذجا -
 عبد العزيز بنعبد اٞتليل لطرب الغرانطي : مقارانت كمقارابتاألداء يف ا -
 دمحم اٟتداكم بصمات اليهود ا١تغاربة يف الًتاث ا١توسيقي الغرانطي -
ا١تؤتلف كا١تختلف يف ا١تصطلحات الفنية يف النوبة التقليدية الكالسيكية اٞتزائرية كالنوبة األندلسية ا١تغربية  -

 (إدريس السرايرم)األستاذ 
 عبد الفتاج بنموسى لغرانطي كنوبة اآللة بُت ا١تصطلح كاألداءنوبة ا -
 أٛتد عيدكف حوؿ ٖتديد ا١تصطلح يف النوبة الغرانطية -
 أٛتد حدادم  أٟتاف الطيور كصداىا يف نفوس الشعراء األندلسيُت -
 دمحم ا١تدالكم األسس العركضية لشعر ا١تلحوف كالزجل ا١تغريب عامة -
 مصطفى الغديرم  إحصائية كفنيةا١توشحات الغرانطية : مقاربة  -
 دمحم بنعبد هللا ٤تاكالت التوثيق كالتدكين بُت اإلبداع كاالتباع _ القسم الثاين -

 
 

 

 

 

 

 



 يف ادلغرب(  قراءة يف كتاب )تطور الشعر العريب احلديث وادلعاصر
 للدكتور عباس اجلراري

 إعداد: األستاذ مصطفى الغديري
 42سانية: منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلن
 (13سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 184مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 
 

 كلمة السيد عميد كلية اآلداب األستاذ دمحم لعمَتم. -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة لليـو الدراسي. -
 (األستاذ عبد الرٛتن حوطش) كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصر يف ا١تيزاف -
 (األستاذ حسن األمراين)  أستاذم اٞتليل العالمة عباس اٞترارم(اللغة كتطور الشعر )إىل -
األستاذ ) الفهرسة كالتكشيف للظواىر كالقضااي األدبية يف كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصر   -

 (أٛتد حدادم
 (األستاذ دمحم علي الرابكم) تطور الشعر العريب اٟتديث بُت االختالؼ كاالئتالؼ -
 (األستاذ علي لغزيوم) اب كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصرمدخل إىل كت -
 (األستاذ مصطفى رمضاين) إبداعية النقد يف كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصر -
 (األستاذ أٛتد الدكيرم) ا١تنهج يف كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصر -
 (األستاذ دمحم كراكم) ث كا١تعاصرقراءة يف منهج كتاب تطور الشعر العريب اٟتدي -
 (األستاذ مصطفى سلوم) حديث ا١تنهج يف كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصر -
 (األستاذ دمحم قاٝتي) كتاب تطور الشعر العريب اٟتديث كا١تعاصر: قراءة إحصائية موازنة -
 تعقيب على التساؤالت كاألسئلة لألستاذ عباس اٞترارم. -

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٓنقيق الرتاث األديب األندلسي ادلغريب: يف األدب األندلسي وادلغريب مقاالت
 إعداد: األستاذ مصطفى الغديري

 51 منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية:
 03 :دفاتر الوحداتسلة: سل

 ص( 208مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001 - /1ط. 
 
 احث )ة( عبد هللا صديقالطالب )ة( الب كتاب األلفاظ ا١تغربة ابأللفاظ ا١تعربة  -
 الطالب )ة( الباحث )ة( دمحم اٟتسٍت الكتبية الكامنة: قراءة من خالؿ نسخ جديدة -
 الطالب )ة( الباحث )ة( حفيظة مريت الشركح األندلسية ا١تغربية بُت الدراسة كاإل٫تاؿ -
 ة أفالمالطالب )ة( الباحث )ة( زاىي ٖتقيق ا١تشارقة للًتاث األديب ا١تغريب كاألندلسي -
 الطالب )ة( الباحث )ة( فوزية منكارم الشاذ يف لغة شعر ابن حداد  -
 الثنائيات يف شعر ابن خفاجة الطالب )ة( الباحث )ة( ٚتاؿ حدادم -
 الطالب )ة( الباحث )ة( اٟتسُت اإلدريسي ثنائية الفن كالتاريخ يف شعر ابن األابر -
 الباحث )ة( علوم سهاـالطالب )ة(  بُت ابن حياف كابن صاحب الصالة -
 ا١تقامات اللزكزمية أليب الطاىر السرقسطي الطالب )ة( الباحث )ة( دمحم الشارؼ -
 التضمُت يف شعر ابن زمرؾ الطالب )ة( الباحث )ة( نعيمة ٯتاين -
 الطالب )ة( الباحث )ة( صباح تفاكت جوانب أدبية البن ا٠تطيب من خالؿ ر٭تاف الكتاب -
 الطالب )ة( الباحث )ة( أٝتاء حساف الغرب اإلسالمي األدب السلطاين يف -
 الطالب )ة( الباحث )ة( صاٟتة بالكم التعريف بكتاب ا١تقصد الشريف للبادسي -
 التنويع اإليقاعي: شعر إدريس أجام ٪توذجا الطالب )ة( الباحث )ة( تورية زرك -
 )ة( أمل بوعلي رحلة عبد هللا العركم من التاريخ إىل األدب الطالب )ة( الباحث -
 الصورة الشعرية يف قصيدة "سبع شداد" الطالب )ة( الباحث )ة( حجي البخارم -
   
 
 
 
 
 
 



 الكتاابت األدبية عند أمحد زايد
 2001أبريل  21 -أشغاؿ اليـو الدراسي التكرديي للمرحـو أمحد زايد

 إعداد: دمحم قامسي
 61منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (06اتر الوحدات )سلسلة: دف
 ص( 110مطبعة مشس/ وجدة ) - 2002/ 1ط. 

 
 كلمة منسق كحدة االٕتاىات الفنية يف األدب العريب اٟتديث. -
 دمحم قاٝتي ١تن ال يعرؼ أٛتد زايد -
 حياة خطايب قراءة يف كتاب )حملات من اتريخ اٟتركة الفكرية اب١تغرب( -
 الكرمي الوغمَتمعبد  قراءة يف كتاب )دفًت أايـ يف الدار البيضاء( -
 إ٢تاـ الصنايب قراءة يف كتاب )يف ساعات الفراغ( -
 عبد هللا توفيقي سلسلة )يف النقد األديب(: مقاربة أتكيلية -
 دمحم النوايل مقاالت أٛتد زايد األدبية كالنقدية: رسالة جامعية -
 دمحم بن بركة قراءة يف ركاية )ابمو( -
 يوسف سا١تي قراءة يف ركاية )كلد ربيعة( -
 دمحم زركقي ءة يف ركاية )الالمنتمي(قرا  -
 عبد الرٛتاف اعزكزكط قراءة يف ٣تموعة )قاؿ الراكم( -
 دمحم الداكدم ا١ترجع كا١تصطلح كا١تفهـو عند أٛتد زايد -
 كرٯتة اٟتيمرم ظاىرة التسًت عند أٛتد زايد -

 
 
 
 
 
 
 

 



 لبديع الزماف سعيد النورسي حوار الشرؽ والغرب
 إعداد: األستاذ حسن األمراين

 62منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (18سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 154مطبعة مشس/ وجدة ) - 2002/ 1ط. 
 

 كلمة السيد رئيس مركز رسائل النور أبستنبوؿ -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة. -
 األستاذ دمحم الواسطي منهج النورسي يف حوار العلمانية: رسائل النور ٪توذجا -
 األستاذ عبد الفتاح دمحم فهدم اإلنساف عند النورسي من خالؿ كتاب )الكلمات(جوىر إنسانية  -
األستاذة مهدية  اإلمكاف كاالستحالة يف عالقة اإلسالـ ابلغرب: دراسة يف مسألة التحضر يف )رسائل النور( -

 أمنوح
 األستاذ عبد العزيز شهَت حوار ا١تخالفُت: دراسة من منظور نورم -
 األستاذة سعاد الناصر النورسي االجتماعي البعد اٟتوارم يف فكر -
 األستاذ دمحم عبد النيب أسس اٟتوار يف فكر بديع الزماف -
 األستاذ دمحم األمُت دكر ا٠تياؿ يف اإلقناع عند بديع الزماف النورسي -
 األستاذ اٟتسُت رٛتوف أزمة الثقافة كاللغة يف حوار الشرؽ كالغرب -
 األستاذ حسن األمراين نور(٨تن كاألدب الغريب من خالؿ )رسائل ال -
 األستاذ إحساف قاسم حملات من حياة بديع الزماف سعيد النورسي -

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 صناعة الفهرسة والتكشيف
 إعداد األستاذ عبد العزيز فارح

 63منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (19سلسلة: ندوات ومناظرات )

 (211مطبعة مشس/ وجدة ) - 2002/ 1ط. 
 

 ة االفتتاحية ألشغاؿ الندكة.الكلم -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة ألشغاؿ الندكة. -
 األستاذ الشاىد البوشيخي أكلوايت يف فهرست الًتاث -
 األستاذ عبد الرٛتن حوطش الفهرسة: قراءة يف ا١تفهـو من خالؿ بعض أعماؿ السلف -
 األستاذ إدريس بوكراع الفهرسة: نظرات يف ا١تصطلح -
 األستاذ عبد العزيز فارح ارس اٟتديثية: كتاب معجم شيوخ ابن كىب ٪توذجامعاجم الشيوخ نوع من الفه -
 ىػ( ٪تودجا 1109فهارس العلماء كمناىجها يف ترتيب ا١تركايت: فهرست أٛتد بن العريب ابن اٟتاج )ت.  -

 األستاذ حسن حايل
 األستاذ أٛتد حدادم دكاكين ا١تعاين ككظيفتها يف فهرست ا١تكتبة اإلسالمية كتكشيفها -
 األستاذ عبد العزيز ا٪تَتات جهود السابقُت يف صناعة البيبليوغرافيا: ابن الندمي ٪توذجا -
 األستاذ رشيد بلحبيب مناىج ا١تعجميُت العرب يف فهرسة ا١تادة اللغوية كترتيبها -
 األستاذ دمحم طلحاكم من اتريخ عن آم القرآف كمنهجو بُت ا١تشارقة كا١تغاربة -
 األستاذة اندية لعشَتم بعض ا١تستعربُت اإلسباف يف ٣تاؿ الفهرسة كالتكشيفالتكشيف: ٪تاذج من أعماؿ  -
 األستاذ بدر ا١تقرم مناىج ا١تستعربُت الفرنسيُت يف صناعة الفهارس: ليفي بركفنساؿ ٪توذجا -
 األستاذ ٭تِت ىوار علم الفهرسة عند األكركبيُت: ا١تفهـو كالتاريخ -
 األستاذ عبد الواحد جهداين الـ العرب(كرقة تعريفية ٔتجموعة البحث الدكلية )أع -
 األستاذ شامل شاىُت التكشيف كمكانتو يف علم ا١تعلومات: مركز مرمرة للدراسات كاألْتاث العلمية بًتكيا -

 
 

 
 
 



 قراءة يف أعماؿ ابن األابر البلنسي األندلسي
 2002مارس  07-06أعماؿ اليومٌن الدراسيٌن: 

 إعداد األستاذ مصطفى الغديري
 67ات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: منشور 

 (20سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 391مطبعة اجلسور/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 

 كلمة السيد عميد الكلية.  -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة ألشغاؿ الندكة. -
 عبد الرٛتن حوطش نظرات يف ديواف ابن األابر -
 حسن األمراين الرسايل كاٞتمايل يف شعر ابن األابر -
 أٛتد ا١تصباحي ساة ابن األابر من خالؿ ديوانومأ -
 دمحم أمُت ا١تؤدب استصراخ األندلس يف ديواف ابن األابر -
 مصطفى اليعقويب مفاىيم شعر اٟترب يف ديواف ابن األابر -
 مصطفى سلوم بنيات التوازم ا٠تارجي كالداخلي يف شعر ابن األابر -
 سم اٞتطارمبلقا أسئلة حوؿ كينونة الشعرم بُت القراءة كالنقد -
 نعيمة ٯتاين النثر عند ابن األابر بُت األدب كالتاريخ -
 عبد السالـ ا٢تراس جوانب مل تدرس بعد من ابن األابر -
 مصطفى الغديرم كتاب التكملة البن األابر: نشراتو كأ٫تيتو -
 عبد هللا ا١ترابط الًتغي مصادر ابن األابر يف كتاب التكملة -
 أٛتد حدادم ت ابن األابرالنكت العلمية كالفوائد يف مؤلفا -
 دمحم كراكم قراءة يف منهج ابن األابر: اٟتلة السَتاء ٪توذجا -
 عبد اللطيف مومن فن الًتٚتة عند ابن األابر من خالؿ اٟتلة السَتاء -
 بدر ا١تقرم اٞتهاز ا١ترجعي البن األابر يف اٟتلة السَتاء -
 مصطفى نشاط بُت ابن األابر كابن ا٠تطيب -
 زاىية أفالم السمط( يف نشرتيو ا١تغربية كا١تشرقيةٖتقيق كتاب )درر   -
 اٟتسُت اإلدريسي مالمح نقدية يف كتاابت ابن األابر -
 أٛتد طنطاكم ابن األابر من خالؿ كتاب الذيل كالتكملة  -
 ٚتاؿ حدادم ا١ترأة يف ديواف ابن األابر -
 El siglo de Ibn Al-Abbar de Valencia   دمحم الكيحل: -



 ية يف أدب ادلرحـو دمحم ادلنتصر الريسويناجلوانب اإلنسان
 إعداد: األستاذاف امساعيلي امساعيل علوي واحلسٌن رمحوف

 68منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (21سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 196مؤسسة النخلة للكتاب/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 كلمة السيد عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية. -
 كلمة رابطة األدب اإلسالمي العا١تية. -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة. -
 األستاذ قطب الريسوين الفكر الفلسفي عند دمحم ا١تنتصر الريسوين: ا١تفهـو كا١تمارسة -
 األستاذ حسن الوراكلي األستاذ دمحم ا١تنتصر الريسوين كالًتاث األندلسي -
 األستاذ دمحم كراكم شعر النسوم يف األندلس(قراءة يف منهج دمحم ا١تنتصر الريسوين خالؿ كتابو )ال -
 األستاذ مصطفى سلوم أسلوب األستاذ دمحم ا١تنتصر الريسوين يف دراسة األكزاف كالقوايف -
 األستاذ دمحم قاٝتي الشعر النسوم يف األندلس -
 األستاذ بدر ا١تقرم )التفرد النحوم( البن عصفور عند األستاذ ا١تنتصر الريسوين رٛتو هللا -
 األستاذ عبد الرٛتاف حوطش انية يف شعر الريسويناإلٯت -
 األستاذة أمينة ا١تريٍت دمحم ا١تنتصر الريسوين شاعر القضية من خالؿ ديواف )إىل اٞتنة عرب أدغاؿ العذاب( -
البعد اإلسالمي يف شعر دمحم ا١تنتصر الريسوين من خالؿ )ابن سلوؿ يظهر يف كل زماف كمكاف( من ديواف  -

 األستاذ اٝتاعيلي اٝتاعيل علوم يمية صبح الوالدة()عندما يزؼ ابن ت
شهادات لكل من: حسن الوراكلي، كإٝتاعيل ا٠تطيب، كحسن األمراين، كدمحم بوخبزة اٟتسٍت، كدمحم حافظ  -

 الركسي.
 قصيدة لقطب الريسوين. -
 معلومات عن اٟتياة العلمية كاألدبية للمرحـو دمحم ا١تتتصر الريسوين. -

 
 
 
 
 



 ادلغريب ادلعاصرإشكاالت اخلطاب 
 إعداد األستاذ بلقاسم اجلطاري

 69منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (22سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 146مطبعة مشس/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 كلمة السيد عميد الكلية األستاذ دمحم لعمَتم. -
 كىايباألستاذ فريد ١تريٍت  ا٠تطاب السياسي ا١تغريب: مقاربة مفاىيمية -
 األستاذ بلقاسم اٞتطارم ا٠تطاب الشعرم ا١تغريب ا١تعاصر: مشركع تساؤؿ -
 األستاذ موسى أغريب موقف عبد الكرمي غالب من اإلشكاؿ اللغوم اب١تغرب -
األستاذ العريب  علم اآلاثر كا١تشركعية التارٮتية: ازدكاجية ا٠تطاب الفرنسي يف توظيف الًتاث كالتاريخ -

 النشيوم
 األستاذ بلقاسم اٞتطارم كا١تتخيل يف ا٠تطاب الشعرم ا١تغريب ا١تعاصر الواقع ا١ترئي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 الكتابة األدبية عند عبد الكرمي غالب 
 إعداد وتقدمي: األستاذ مصطفى رمضاين
 72منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (23سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 176/ وجدة )مؤسسة النخلة للكتاب - 2003/ 1ط. 

 
 كلمة السيد عميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة. -
 كلمة منسق كحدة التكوين كالبحث مصطفى رمضاين. -
 األستاذ دمحم خرماش عن مفهـو األدب كمفهـو النقد عند عبد الكرمي غالب -
 األستاذ دمحم أقضاض النقد الركائي عند عبد الكرمي غالب -
 األستاذ ٛتيد ٟتميداين لقصَتة: قصة )شامة( لعبد الكرمي غالببنية التدليل يف القصة ا -
 األستاذ دمحم قاٝتي مفهـو الشعر عند عبد الكرمي غالب -
 األستاذ مصطفى سلوم النص كالنصوص ا١توازية يف كتاابت عبد الكرمي غالب الركائية كالقصصية -
 األستاذ عبد العايل بوطيب صباح كيزحف الليل: مشركع غالب الركائي -
 األستاذ عبد الفتاح اٟتجمرم ٖتليل فقرات السرد الركائي يف ركاية )دفنا ا١تاضي( -
 األستاذ عبد الرحيم مودف بُت )سبعة أبواب( ك)الشيخوخة الظا١تة( -
 اٞتمايل كالواقعي من خالؿ )الشجرة كالبحر( يف اجملموعة القصصية )ىذا الوجو أعرفو( لعبد الكرمي غالب -

 ل علوماألستاذ اٝتاعيلي اٝتاعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الكتاابت األدبية عند ادلرحـو دمحم منيب البورديي
 يـو دراسي تكرديا للمرحـو

 إعداد: عبد الرمحاف بوعلي
 75منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (07سلسلة: دفاتر الوحدات )
 ص( 134مطبعة مشس/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 

 
 كلمة اٖتاد كتاب ا١تغرب. -
 جدة الٖتاد كتاب ا١تغرب.كلمة فرع ك  -
األستاذ:  جوانب من االىتماـ اب١تسألة ا١تصطلحية يف كتاب )الفضاء الركائي يف الركاية ا١تغربية اٟتديثة( -

 مصطفى اليعقويب
 الباحث: عبد القادر الغزايل اإليقاع كالتخييل يف قصيدة البكاء بُت يدم سيدم عبد الرٛتاف اجملذكب -
 الباحثاف: دمحم السعدم كعبد الكرمي لقرع الشاعر دمحم منيب البورٯتيمكوانت ا٠تطاب الشعرم عند  -
الباحثات: فائزة الدرفويف  قراءة يف ديواف البكاء بُت يدم سيدم عبد الرٛتاف اجملذكب حملمد منيب البورٯتي -

 كنواؿ العلوم كمرمي األطرش
 الباحث: ميلود لقاح ديواف البكاء بُت يدم سيدم عبد الرٛتاف النجذكب -
 الباحث: دمحم بنسعيد نزكة للغناء كأخرل للبكاء )أتمالت يف قصص دمحم منيب( ا١تنشورة يف )آفاؽ( ا١تغربية -
 الباحث: دمحم كرمي عنف اللغة يف اجملموعة القصصية )األسوار كالكوريدا( -
: دمحم الباحث البنية السوسيو سياسية يف األسوار كالكوريدا -بُت ا١توت كاٟتياة يف األسوار كالكوريدا -

 مكتوب
 الباحث: دمحم أفقَت الفضاء الركائي يف الغربة: مقاربة أكلية -
 الباحث: عبد هللا اٟتمداكم قراءة يف كتاب )الفضاء الركائي يف الغربة(: اإلطار كالداللة -

 
 
 
 

 
 



 اخلطاب االستشراقي يف أفق العودلة
 إعداد: األستاذ مصطفى سلوي
 76ة: منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنساني

 (25سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 166مطبعة مشس/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 

 
 األستاذ عبد الكرمي بوفرة شتنرب 11ا٠تطاب اإلعالمي الغريب بعد  -
 األستاذ مصطفى سلوم شتنرب 11هناية الغرب أك موت االستشراؽ يف أفق العو١تة ١تا بعد أحداث  -
 األستاذ بدر ا١تقرم شتنرب 11لى ضوء أحداث بنية بعض ٥تائل خطاب ا١تركزية الغربية ع -
 األستاذ دمحم الكوش شتنرب 11الثابت كا١تتحوؿ يف ا٠تطاب االستشراقي بعد أحداث  -
 األستاذ عمر ابصايطي من االستشراؽ إىل العو١تة -
 األستاذ مصطفى الغديرم اٟتركة االستعرابية اإلسبانية:  مدرسة كوريدا ٪توذجا -
 األستاذ حسن األمراين أيها الغرب، أين مشرقك؟ -
 الباحث اٟتسُت اإلدريسي مسارات التحوؿ يف مواقف ا١تستعربُت اإلسباف -
 الباحثة زاىية أفالم االستشراؽ بُت النقد كنقد النقد -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الساحل ادلتوسطي ادلغريب: التشخيص وخيارات التنمية واإلعداد
 2002فرباير  13-12: لشعبة اجلغرافيا ندوة وطنية

 نشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: بدوف ترتيبم
 سلسلة: ندوات ومناظرات: بدوف ترتيب

 ص( 280) 2006مطبعة مشس/ وجدة، 
 

 مقدمة. -
 دكر الصناعة التقليدية يف تنمية الساحل ا١تتوسطي الشرقي: حالة الناظور )خد٬تة بن ربيعة( -
ت من خالؿ مؤىالت التنمية اٟتالية )نور الدين عالقة الساحل اب١تنطقة ا٠تلفية: االختالالت كالتوازان -

 األٛتادم(
 ميناء بٍت انصار: خيار اسًتاتيجي ىاـ للتنمية احمللية كاٞتهوية )عالؿ زركايل( -

- Abdelkader Sbai & Abderrahman Bouazza : Evolution 
géomorphologique et dynamique récente de la plaine littorale de Saidia 
(Maroc nord-est) 
- Khallaf El Ghalbi : Etude de quelques formes d’altération par le sel 
(Haloclastie), observation sur le littoral méditerranéen marocain 
(Région d’Al-Hoceima) 
- Nassraddine Adouk : Variabilité des températures dans les stations 
cotières de l’Est du Maroc. 
- Driss Khattach : La problèmatiquede l’eau dans le littoral 
méditerranéen oriental.  
- Mohammed Ben Messaoud : Les listes d’intérêt biologique et 
écologique du littoral méditerranéen oriental. 
- Assaddek Abdelhak : Population et Urbanisation du littoral 
méditerranéen oriental. 
- Mohamed Choukri : La peche artisanale dans le littoral méditerranéen 
marocain. 



- Hrou Azzi : Tourisme de masse et tourisme de luxe dans le littoral 
méditerranéen marocain : quelques éléments pour un aménagement 
touristique durable dans le littoral méditerranéen oriental (L.M.O.) 
- Hrou Azzi : Les effets directs, indirects et induits d’un tourisme de 
masse dans la région de l’Oriental. 
- Mohamed Bejrhit : La rocade routière méditerranéenne. 
- Abdelkader Sbai : Etude préalable de la constitution d’un système 
d’information géographique pour le littoral méditerranéen oriental du 
Maroc. 
- Khadija Benrbia, Abdelhak Assaddek & Hrou Azzi : L’organisation 
spatiale des activités de l’artisanat à Nador. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تهلك بٌن الشريعة والقانوفمحاية ادلس
 إعداد: األستاذ عبد العزيز فارح

 77منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (26سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 71مطبعة مشس/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 كلمة اللجنة ا١تنظمة ألشغاؿ اليـو الدراسي. -
  اٟتبيب التجكايناألستاذ دمحم مفهـو ا١تستهلك ككسائل ٛتايتو يف اإلسالـ -
 األستاذ عبد هللا معصر الضوابط الشرعية ٟتماية ا١تستهاؾ يف الفقو اإلسالمي -
 األستاذ اٞتياليل ا١تريٍت ٛتاية ا١تستهلك من خالؿ البيوع الباطلة كالفاسدة -
 األستاذ عبد العزيز فارح من مظاىر التغرير اب١تستهلك ككجوه ٤تاربتو يف الشريعة اإلسالمية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرتاث اإلسالمي يف الغرب اإلسالمي والتنمية
 إعداد األستاذ عبد العزيز فارح

 86منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (29سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 237مطبعة مشس/ وجدة ) - 2004/ 1ط. 
 

 كلمة اللجنة ا١تنظمة. -
 ر حسُتاألستاذ أبو لبابة الطاى الًتاث كٖتصُت اجملتمع -
 األستاذ مصطفى شعايب الًتاث الًتبوم كالتنمية -
 األستاذ اٞتياليل ١تريٍت ا١تقاصد الشرعية عند اإلماـ الشاطيب كالتنمية الشرعية -
 األستاذ عبد العايل الوايل ىػ( 456قراءة يف تراث ابن حـز الظاىرم )ا١تتوىف سنة  -
 األستاذ رشيد بلحبيب هتا كمعوقاهتاالًتاث اللغوم كالتنمية: قراءة يف مفهـو التنمية ك٣تاال -
 األستاذ أٛتد حدادم مستدركات الفوائد من كتب الرحالت ا١تغربية -
 األستاذ بلقاسم اٞتطارم الكتابة التارٮتية للغرب اإلسالمي كإشكالية ٖتديد ا١تنهج -
 ين ا١تومٍتاألستاذاف: سعيد بنعالية كدمحم أ٫تية الًتاث ابلغرب اإلسالمي يف صياغة كإ٧تاز فقو التنزيل -
 األستاذ عمر آجة دراسة مصطلحية ١تفهـو الًتاث، التنمية، الثقافة -
 األستاذ رشيد بلحبيب من أكلوايت البحث يف الًتاث النحوم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سلطة القصيدة العربية القددية:
 أعماؿ ندوة تكرمي العالمة عبد هللا الطيب )رمحو هللا(

 تنسيق: األستاذ عبد احلفيظ اذلامشي
 92منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 سلسلة: ندوات ومناظرات )(
 ص( 179مطبعة مشس/ وجدة ) - 2008/ 1ط. 

 
 األستاذ مصطفى سلوم األستاذ عبد هللا الطيب: رجل يف عصر كعصر يف رجل -
 األستاذ أٛتد حدادم ذكرايت عبد هللا الطيب يف إفريقيا -
 األستاذ مصطفى الغديرم الطيب من حقيبة ذكرايت الدكتور عبد هللا -
حكي كالصدل يف ديواف عبد هللا الطيب -

ى
 األستاذ حسن األمراين دار الغريبة: ا١ت

 األستاذ اٝتاعيل اٝتاعيلي علوم عمود الشعر يف شعر أيب ٘تاـ يف ضوء نقد عبد هللا الطيب -
 األستاذ دمحم األمُت منهج الدكتور عبد هللا الطيب يف شرح القصيدة -
 األستاذ بدر ا١تقرم بية أندلسية كمغربية يف ا١تيزاف النقدم لألستاذ عبد هللا الطيبقضااي أد -
 األستاذ عبد الرحيم بودالؿ قوة ا١تعٌت يف قوة النظاـ -
 األستاذ عالؿ معكوؿ ا١تديح الديٍت من خالؿ رحلة أيب سامل العياشي -
 سعيد األيويب األستاذ مالمح الوحدة يف القصيدة العربية القدٯتةبدءا من ا١تقدمة -

 شهادات: عبد السالـ ا٢تراس، مصطفى بنحمزة، سعيد األيويب، عبد الرٛتن حوطش، مصطفى الغديرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 احلرب واإلعالـ يف التاريخ
 تنسيق: األستاذ عبد احلميد الصنهاجي
 92منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 سلسلة: ندوات ومناظرات )(
 ص( 170ة مشس/ وجدة )مطبع - 2008/ 1ط. 

 
 تقدمي أشغاؿ اليـو الدراسي. -
 األستاذ عبد الكرمي بوفرة اإلعالـ كاٟترب: من التمثيل إىل التقدمي -
 األستاذ طارؽ مدين حوؿ علم التعمية يف الًتاث العريب اإلسالمي -
 األستاذ مصطفى نشاط الدعاية كاٟترب اب١تغرب الوسيط -
 ألستاذ نور الدين احجَتةا االتصاالت كاٟترب على عهد السعديُت -
 األستاذ دمحم براص دكر اإلعالـ يف الصراع الدكيل حوؿ ا١تغرب بُت اٞتانب النظرم كالواقع التارٮتي -
 األستاذ دمحم العبويت الدعاية الفرنكوية يف ا١تغرب كيف العامل العريب خالؿ اٟترب اإلىلية اإلسبانية -
األستاذ عبد  1942يل( كاإلنزاؿ األمريكي اب١تغرب عاـ اٟترب كاإلعالـ: أم عالقة؟ ٪توذج )خدعة القند -

 اٟتميد الصنهاجي
 األستاذ مصطفى عزك الدعاية الوطنية يف الوالايت ا١تتحدة األمريكية من أجل االستقالؿ -
 األستاذ زىر الدين الطييب اللويب، اإلعالـ، مراكز الفكر كصنع قرار السياسة األمريكية -
 األستاذ حسن الراشدم التحالف يف اٟترب على العراؽ: كجو آخر لدعاية اٟتربا١تراسلوف ا١ترافقوف لقوات  -

- Sadeki BENALI : Le traitement médiatique du conflit israélo-
Palestinien 
- Abdellah HAMMOUTI : Guerre, histoire et médias : l’enfant soldat 
en Afrique dans (Quand ou refuse on dit nom) d’Ahmadou 
KOUROUMA 

  
 
 
 

 
 



 أُناث يف لغة الشعر العريب
 إعداد: األستاذ امساعيلي امساعيل علوي
 94منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 سلسلة: ندوات ومناظرات )بدوف ترقيم(
 ص( 151مطبعة مشس/ وجدة ) - 2008/ 1ط. 

 
 دة دمحماألستاذ أدا مفهـو )الشعرم( يف نظرية األدب الكالسيكية -
 األستاذ اٝتاعيلي اٝتاعيل علوم لغة الشعر العريب ا١تعاصر -
 دمحم القاٝتي )كلية اآلداب/ فاس سايس( اللغة الشعرية يف ضوء النقد األديب اٟتديث -
 األستاذ دمحم خرماش مالحظات حوؿ خطاب الشعر ا١تغريب بُت أسئلة اإلبداع كأسئلة النقد -
 األستاذ دمحم كنوين ١تغريب اٟتديثأثر التوازف الصويت يف بناء الشعر ا -
 األستاذ دمحم جكيب بنية اٞتملة يف عنواف الشعر ا١تغريب ا١تعاصر -
 األستاذ مصطفى اليعقويب التعبَت الشعرم عن األبوة يف مرثية )من مكابدات السندابد ا١تغريب( -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دراسات اترخيية يف العمارة والسكن
 جمليد هبيينعبد ا –تنسبق: ادمحم استيتو 

 94منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة: 
 سلسلة: ندوات ومناظرات: بدوف رقم ترتييب

 ص( 145، وجدة )2008/ 1مطبعة مشس/ ط. 
 

 تقدمي. -
 يف موريطانيا الطنجية: ٪تاذج من كليلي كتسرا )دمحم اللبار( ا١تنزؿ الركماين -
 ٛتامات بناصا )دمحم لعيوض(العمارة الركمانية يف موريطانيا الطنجية:  -
 مالمح من أسس العمراف يف اإلسالـ )ا١تصطفى غاًل اٟتسٍت( -
معمار مراكش يف عصر ا١ترابطُت كا١توحدين من خالؿ النصوص األثرية الواردة يف ا١تصادر ا١تكتوبة )إبراىيم  -

 القادرم بوتشيش(
 حوؿ دٯتغرافية مدينة أغمات )أزريكم عبد الرزاؽ( -
 ية كالدٯتغرافيا التارٮتية: أم عالقة؟ اٟتمامات الشامية أ٪توذجا )عبد اجمليد هبيٍت(اٟتمامات العموم -
 ا١تدف يف جغرافية العرب قبل القرف ا٠تامس عشر ا١تيالدم )سعيد عارؼ( -
 قراءة يف ا١تعمار األندلسي كا١تغريب )أٛتد الكاموف( -
ـ خاصة  17ك 16٪تاذج من القرنُت  مأكل ا١تساكُت كالفقراء كالغرابء يف ا١تغرب خالؿ العصر اٟتديث: -

 )ادمحم استيتو(
 ٤تدًٌدات التمدف كآفاقو ابٞتهة الشرقية للمغرب )مصطفى اليزيدم( -

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 السكن والسكاف ابدلغرب بٌن ادلاضي واحلاضر
 أشغاؿ ندوة سلترب اتريخ وحضارة ودديغرافيا

 06/2010منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (01/2010ات ومناظرات )سلسلة: ندو 

 ص( 264مطبعة مشس/ وجدة ) - 2010/ 1ط. 
 

 بُت يدم الكتاب )مصلحة األنشطة الثقافية كالعلمية كالنشر(. -
 ، ككلمة اللجنة ا١تنظمة,اتريخ كحضارة كدٯتغرافيا كلمة ٥تترب -
 العزيز بلفايدة عبد  األصوؿ اإلثنية لساكنة ا١تغرب القدمي: مسا٫تة النقائش الالثينية يف التعريف هبم -
 سعيد البوزيدم االستغالليات الفالحية: آلية استيطانية ركمانية للتحكم يف اجملاالت القركية اب١تغرب القدمي -
 أٛتد حدادم السكن كالسكينة من كجهة نظر الفقهاء ا١تغاربة -
 مصطفى نشاط جوانب من مشاكل السكن اب١تدينة ا١تغربية يف العصر ا١تريٍت -
 نية بفاس كأىم التطورات اليت عرفتها كضع األحياء السك -
 عبد األحد الرايس خالؿ عصرم ا١ترابطُت كا١توحدين -
 دمحم منفعة إحصاء السكاف يف صدر اإلسالـ -
 ٛتيد اٚتيلي جوانب من التحوؿ الدٯتغرايف كالعمراين ٔتراكش من القرف السادس إىل القرف الثامن ا٢تجريُت -
 دمحم حباين ابن خلدكف األصناؼ االجتماعية كالعمراف يف مقدمة -
 عثماف ا١تنصورم القرف السادس عشر ٪توذجا فًتات االسًتاحة كأثرىا على ٪تو السكاف اب١تغرب:  -
 مارية دادم ٤1907تطات من تطور ساكنة مدينة كجدة من التأسيس إىل سنة  -
 دمحم حا٘تي السكن اليهودم: ا١تالح بؤرة للبؤس االجتماعي -
 دمحم اٟتبيب البكدكرم األشقرم ية آفاؽ؟القوانُت ا١تنظمة للتعمَت: أ -
 بدر ا١تقرم النصوص القانونية ا١تنظمة للمحافظة على ا١تعامل كا١تواقع التارٮتية يف اٞتهة الشرقية: مقاربة منهجية -
 ىرك عزك الوسائل كا١تتغَتات اإلحصائية كا٠تصائص التعدادات كاإلحصاءات السكانية اب١تغرب: -
 حاجي البكام  يف اٞتهة الشرقيةإشكالية السكن غَت القانوين -
 عالؿ الزركايل تطور السكاف القركيُت ابلريف الشرقي: إقليم الناظور -
 طارؽ مدين حوؿ مناىج إحصاء سكاف ا١تدف اإلسالمية يف العصر الوسيط -

Miloud Nijji : Les roles du statisticien et du démographie 
dans l’interprétation de RGPH 

 



 عطاء وْنديد آؿ شاكر:
 أشغاؿ ندوة شعبة الدراسات اإلسالمية وشعبة اللغة العربية وآداهبا

 2005يناير  25-26
 07/2010منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (02/2010سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 314مطبعة الشرؽ/ وجدة ) - 2010/ 1ط. 

 
 كلمة اللجنة ا١تنظمة. -
 األستاذ عمر آجة(.كمضات من سَتة آؿ شاكر ) -
٤تدًٌثي العصر: العالمة أٛتد دمحم شاكر كجهوده يف خدمة السنة النبوية ركاية كدراية )األستاذ أبو لبابة  -

 الطاىر حسُت(.
 من أخالؽ السيد أٛتد دمحم شاكر يف التحقيق للمخطوطات كنشرىا )األستاذ دمحم الطلحاكم(. -
 ية كالتطبيق )األستاذة زاىية أفالم(.ٖتقيق الًتاث عند ٤تمود دمحم شاكر بُت النظر  -
 مالمح نظرية اإلعجاز يف دراسات الشيخ ٤تمود شاكر )األستاذ أٛتد أمُت ا٠تضرم(. -
العالمة ٤تمود دمحم شاكر يف مواجهة بعض دعاة العامية من خالؿ مؤلفو )أابطيل كأٝتار( )األستاذ أٛتد  -

 أبركاف(.
 لعربية )الباحثة لطيفة الوارثي(.جهود ٤تمود دمحم شاكر يف الدفاع عن اللغة ا -
 ٤تمود شاكر كعلم معاين أصوات اٟتركؼ )األستاذ ٭تِت ىوار(. -
 مفهـو الثقافة عند ٤تمود شاكر )األستاذ دمحم عبدالكم(. -
 أسس منهج النقد األديب عند الشيخ ٤تمود شاكر )الباحث عبد الكرمي لقرع(. -
 ثورية زرك(. السجاؿ النقدم بُت ٤تمود شاكر كطو حسُت )الباحثة -
 الكلمة ا٠تتامية ألشغاؿ الندكة. -

 
 
 
 
 

 



 االجتهاد ادلصلحي وضرورات العصر
 أشغاؿ ندوة شعبة الدراسات اإلسالمية ابلتعاوف 

 مع مجعية آؿ عبد الوايف الفجيجي واجمللس العلمي لفجيج
 08/2010منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (03/2010سلسلة: ندوات ومناظرات )
 ص( 234مطبعة الشرؽ/ وجدة ) - 2010/ 1ط. 

 
 الكلمة االفتتاحية ألشغاؿ الندكة. -
 كلمة السيد رئيس اجمللس البلدم لفجيج. -
 أاب سيدم أمراين علوم أحكاـ األسرة يف الفقو اإلسالمي بُت االجتهاد كالتقليد -
 اٟتاج ا١تهدم اباب خواي منهج التجديد الفقهي ا١تعاصر: حقيقتو ك٣تاالتو -
 حسن يشو أتمُت آليات النظر ا١تصلحي يف التطبيق ا١تعاصر ٨تو -
 حفيظة بوكراع االجتهاد ا١تصلحي بُت ا٠تطاب اٟتداثي كا٠تطاب األصويل -
 ٛتيد الوايف مقاصد الشريعة: الطبيعة ا١تعرفية كالوظيفة ا١تنهجية -
 دمحم السيسي االجتهاد كالتجديد يف ا٠تطاب اإلصالحي: الدرس التفسَتم ٪توذجا -
 األستاذ دمحم طلحاكم يف الغربة: دراسة كتقومي ذج يف االجتهادات ا١تعاصرة يف مواجهة مشاكل ا١تسلمُت٪تا -
 دمحم انصرم اٟتكم الشرعي بُت الدليل اٞتزئي كا١تبادئ كا١تقاصد العامة -
 نزيهة امعاريج التجديد يف الفكر اإلسالمي: ا١تفهـو كاالٕتاه -
 يل ا١تريٍتاٞتيال االٕتاه ا١تصلحي كٖتقيق ا١تناط -
 الكلمة االختتامية ألشغاؿ الندكة. -

 
 
 
 
 

 
 

 الكتاب ادلدرسي بٌن األمس واليـو



 وبتعاوف مع مدارس ابن سينا بوجدة -ٓنت شعار سنة البيداغوجيا
 ٔنليدا للذكرى الثالثٌن لتأسيس كلية اآلداب والعلـو اإلنسانيةو 

 2007نونرب  14 يـو دراسي بتاريخ:
  05/2010لعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلداب وا

  06/2010سلسلة: ندوات ومناظرات: 
 ص( ---) 2010 /1ط.  مطبعة مشس/ وجدة،

 
 كلمة السيد عميد كلية اآلداب الدكتور دمحم لعمَتم. -
 كلمة السيد مدير مدارس ابن سينا بوجدة. -
 كلمة اللجنة ا١تنظمة ألشغاؿ اليـو الدراسي. -
  الفكيكي(.الكتاب ا١تدرسي: نظرة اترٮتية )دمحم -
. مالحظات أكلية -  )مصطفى بنعلة(. منهجية تدريس التاريخ بُت مقررات األمس كاليـو
 .عرايشي( )ٛتيد مقاربة أكلية :>700/ >:63الكتاب ا١تدرسي كصورة ا١تغرب القدمي  -
)فاطمة  طرح إشكايل :كالدداكتيكية كمستلزمات التنفيذ الكتاب ا١تدرسي بُت ا١تقتضيات البيداغوجية -

 يٍت(.حس
 )عبد الرٛتاف التومي(. الكتب ا١تدرسية اٞتديدة كاعتماد مدخل الكفاايت -
 (يف رحاب اللغة العربية)كقراءة يف كتاب  ()كاحة اللغة العربية :اىج القراءة يف الكتاب ا١تدرسيٕتليات من -

 )بوشعيب بنيونس(. )اٞتذع ا١تشًتؾ األديب(
 )مستول القسم السادس أساسي ٪توذجا(: رسيخصوصيات إ٧تاز مكوف اإلنشاء داخل الكتاب ا١تد -

 )مصطفى سلوم(.
 )٭تِت ىوار(. دراسة مقارنة للكتاب ا١تدرسي العريب كالفرنسي يف التعليم االبتدائي -

- Abdellah Hammouti : Le manuel scolaire de la période coloniale, 

le livre de lecture de français comme exemple. 

- Zine al abidine M’barek: Les manuels : De l’archéologie d’une notion à 

l’itinéraire des fondements des principes méthodologiques. 
- Miloud Belati : Le manuel scolaire aujourd’hui : nature et 

fonction. 

- Moha Jmad : Analyse pédagogique et technique du manuel 

scolaire ( au delà d’une approche impressionniste). 

- Rachid Arraichi : Rôle du manuel scolaire dans la formation des  

représentations linguistiques. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اللغة العربية والعلـو الشرعية



 دولية لشعبة الدراسات اإلسالمية بتاريخ:ندوة 
 2010/ 11اب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلد

 2010/ 07لسلة: ندوات ومناظرات: س
 ص( ---) 2010 /1ط.  مطبعة مشس/ وجدة،

 
 الكلمة االفتتاحية: عمر أٌجة. -

 ٛتد العلوم.القبلية كالبعدية يف الكتاب العزيز: أ -
 أثر فكرة اإلعجاز البياين يف القرآف الكرمي يف صد ىجمة الشعوبية: حسن بن أٛتد النعمي. -

 منهجية القرآف يف تثبيت اللغة العربية: سراج الدين بالؿ. -

 أبنية اللغة العربية كخصوصيات ا١تنت القرآين كمفاىيمو: معامل ك٪تاذج: اٟتسُت كنواف. -

 تارٮتي كالتفسَت ا١تعاصر: عماد حسُت.النص القرآين بُت الفهم ال -

 القرآف الكرمي كالبناء اللغوم اٞتديد: سعيد شبار. -

 ظاىرة تناكب حركؼ اٞتر يف الدراسات اللغوية القرآنية: عبد الغٍت أكوريدم. -

ضوابط إعراب القرآف الكرمي عند ا١تفسرين: السمُت اٟتليب ككتابو الدر ا١تصوف أ٪توذجا: عيسى بناصر  -
 الدرييب.

 من دالالت التوكيد يف القرآف الكرمي: عائشة عبيزة. -

 الداللة الزمنية للفعل يف القرآف الكرمي بسورة ا١تائدة أ٪توذجا: عبد القادر شارؼ. -

 خاصية الفعل ا١تاضي يف القرآف الكرمي: لطيفة الوارثي. -

 مسا٫تة الدرس البالغي ا١تغريب يف خدمة القرآف الكرمي: مرمي ٟتلو. -

 لكرمي يف تطور اللغة العربية: عبد اٟتميد أسقاؿ.أثر القرآف ا -

 اللغة كالعقيدة أية عالقة ؟: عبد القادر بيطار. -

 اللغة العربية كالسنة النبوية الشريفة: عبد الرٛتاف اإلماـ. -

 حاجة علم اٟتديث إىل اللغة العربية: مظاىر ك٣تاالت التوظيف: عبد ا١تالك عويش. -

 خالؿ شواىد التوضيح كالتصحيح: عمر أٌجة.منهج االستدالؿ عند بن مالك من  -

 ٝتات العربية يف االستدالؿ النحوم: فؤاد بوعلي. -

 ا١تعوقات الًتاثية احمللية لتعلم العربية كتعليمها لغَت الناطقُت هبا: دمحم عبد هللا اٞتعيدم. -

 عو١تة اللغة يف فضاءات االتصاؿ: عبد هللا القرين. -

 حث اللساين: الطيب دبو.فضيلة اللغة العربية يف ميزاف الب -

 بعض مالمح عالقة اللغة ابلوحي كالًتاث: من خالؿ مقدمات كتب مغربية: عبد القادر مرزاؽ. -



 ا١تناىج اللسانية كدكرىا يف اكتساب ا١تفردات: شوقي ا١تقرم. -

 يف فلسفة أصل اللغة العربية: الوحي كاالصطالح كما بينهما: ٠تضر شريط. -

 ألمن اإلقليمي ا١تفقود: خالد الغا٧تي.اللغة العربية.. يف دكامة ا -

 اللغة العربية ابلنسبة لألمة: قضية كجود، كقاعدة كياف، كدعامة نظاـ: دمحم السركيت. -

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادلغريب اخلطاب اإلشهاري



 مكوانتو التواصلية وآفاقو التنموية
 أعماؿ طلبة ماسرت التواصل والتنمية يف مادة اإلشهار واإلعالف
 إبشراؼ أستاذ مادة اإلشهار واإلعالف الدكتور مصطفى سلوي

 2010/ 12اب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلد
 2010/ 08لسلة: ندوات ومناظرات: س

 ص( ---) 2010 /1ط.  مطبعة مشس/ وجدة،
 كلمة ىيئة التحرير )األستاذ مصطفى سلوم(. -
 نمية )األستاذ مصطفى سلوم(.كلمة بُت يدم الكتاب: مقدمة عامة إىل مفهـو الت -
 مقدمتاف إىل مفهومي اإلشهار كاإلعالف )األستاذ مصطفى سلوم(. -
 االتصاؿ كاإلشهار )الباحث ٭تِت خالفي(. -
 اإلعالـ كاإلشهار: أم عالقة؟ )الباحث: عزيز زالغ(. -
 مكوانت ا٠تطاب اإلشهارم كأنواعو )الباحث إبراىيم صاٟتي(. -
 لباحث بنيونس السراجي(.التسويق كاإلشهار: أم عالقة )ا -
)الباحث عبد اٟتفيظ  ا٢تيئة العليا لالتصاؿ السمعي البصرم ٪توذجا الرقابة على اإلشهار يف القانوف ا١تغريب -

 بنطاىر(.
 ثقافة االستهالؾ كالقانوف )الباحث عبد الكرمي فرحي(. -
 آليات قراءة الصورة اإلشهارية )الباحث مصطفى ا١تريط(. -
 ل اإلعالـ بُت الفصحى كالعامية: إذاعة كجدة ٪توذجا )الباحثة شفيقة العبدالكم(.كسيط االتصاؿ يف كسائ -
 اإلشهار كعلم النفس )الباحثة سعاد جبارم(. -
 الكذب كاإلشهار )الباحثة بشرل زكاغ(. -
 صورة الرجل يف ا٠تطاب اإلشهارم ا١تغريب )الباحثة سليمة فريندم(. -
 ىشاـ ا١تكي(.الباحث صورة ا١ترأة ا١تغربية يف اإلشهار التلفزم ) -
 ا٠تطاب اإلشهارم بُت النسق اللغوم كالنسق األيقوين )الباحث مصطفى بوقدكر(. -
 اإلشهار كالصحافة: أم عالقة؟ )الباحث الطاىر بلحضرم(. -
 ا٠تطاب اإلشهارم الغريب كاإلسالمي: دراسة مقارنة )الباحث الطاىر بلحضرم(. -
 النظرايت التواصلية )الباحث إدريس بوحوت(. -
 الًتٚتة كالتواصل )الباحث حسن بوحبة(. -
 األسرة كالتنمية: أم عالقة )الباحث دمحم أاب حبيب(. -

 الشعر ادلغريب ادلعاصر



 لشعبة اللغة العربية وآداهبا بتاريخ: ندوة وطنية
 اب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلد

 2011/ 08لسلة: ندوات ومناظرات: س
 ص( ---) 2011/ 1ط./ وجدة، الطالبمطبعة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلنشورات الصادرة ابللغة العربية
 ادلبحث الثاين:

 الدراسات واألُناث
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيبليوغرافيا الشعر العريب احلديث ابدلغرب



 أمحد سيحاؿ –دمحم قامسي 
 12منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (01سلسلة: ُنوث ودراسات )
 بدوف دار الطبع وال بلدة - 1996/ 1ط. 

 

 تقدمي بقلم األستاذ دمحم علي الرابكم. -
 مقدمة. -
 الفصل األكؿ: بيبليوغرافيا اجملموعات الشعرية. -
 الفصل الثاين: بيبليوغرافيا الشعراء. -
 خا٘تة.  -
 الئحة ا١تراجع. -
 فهرس ا١توضوعات -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةاحلركة ادلسرحية بوجدة من التأسيس إىل احلداث



 األستاذ مصطفى رمضاين
 15منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (03سلسلة: ُنوث ودراسات )
 ص( 237مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1996/ 1ط. 

 
 تقدمي بقلم األستاذ عبد الكرمي برشيد. -
 مقدمة. -
 القسم األكؿ: اٟتركة ا١تسرحية بوجدة قبل االستقالؿ. -
 ترسيخ ا٠تطاب ا١تسرحي ٔتدينة كجدة. -االمتدادالقسم الثاين:  -
 القسم الثالث: سلطة الواقعية يف مسرح النقد كالشهادة عند دمحم مسكُت. -
 القسم الرابع: التجريب كالبحث عن اٟتداثة يف مسرح الكوميداي السوداء من خالؿ ٕتربة ٟتسن قناين -
 ا٠تا٘تة. -
 ملحق. -
 فهرست ا١تصادر كا١تراجع. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على ما أوقعوا من التغيًن يف ادللة اإلسالمية أللفية السنية يف تنبيو اخلاصة والعامةا



 نظم الشيخ الويل الرابين سيدي عبد هللا بن دمحم اذلبطي
 إعداد وتقدمي: دمحم استيتو

 17منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (04سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 80) مطبعة مشس/ وجدة - 1996/ 1ط. 
 تقدمي. -
 التعريف اب٢تبطي. -
 القيمة العلمية لأللفية السنية. -
 ىوامش التقدمي. -
 ابب التنبيو على ما كقع من التغيَت يف قوؿ )ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( -
 ابب التنبيو على ما كقع يف االعتقاد من التغيَت. -
  ركن الصالة من التغيَت بسبب تغيَت اإلٯتاف.ابب التنبيو على ما كقع يف -
 ابب التنبيو على ما كقع يف ركن الزكاة من التغيَت بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 ابب ما كقع يف ركن الصياـ من التغيَت بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 ابب ذكر ما كقع من التغيَت يف اٟتج بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 ٞتهاد بسبب تغيَت اإلٯتاف.ابب ما كقع من التغيَت يف ا -
 ابب ما كقع من التغيَت يف أحواؿ العامة بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
ابب ما كقع من التغيَت فيما خلق هللا من اٟتسن القومي بسبب ما يفعلو الوشاـ اللعُت يف صورة اٟترمي كذلك بسبب  -

 تغيَت اإلٯتاف بوجود الصاحل اٟتليم اٟتكيم.
 َت يف دين اإلسالـ الداؿ على تغيَت اإلٯتاف بسبب ا١تلعوف الزفاف.ابب ما كقع من التغي -
 ابب ما كقع من التغيَت يف معاشرة األجانب بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 ابب ما كقع من التغيَت يف األحكاـ الشرعية بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 ابب ما كقع من التغيَت يف أحواؿ ا٠تاصة بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 كقع من التغيَت يف أحواؿ الفقهاء بسبب تغيَت اإلٯتاف. ابب ما -
 ابب ما كقع من التغيَت يف أحواؿ األمراء بسبب تغيَت اإلٯتاف. -
 ا٢توامش. -

 
 

 ضوابط التقدمي وحفظ ادلراتب يف النحو العريب



 األستاذ رشيد بلحبيب
 20منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (05سلسلة: ُنوث ودراسات )
 ص( 297مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1998/ 1ط. 

 
 خصائص اٞتملة بُت حرية الرتبة كحجر الوضع: -
 مدخل إىل اٞتملة كمقاييسها. -
 مفهـو اٞتملة كنظامها. -
 أثر التقدمي كالتأخَت يف ا١تباحث العاملية: -
 مدخل إىل العاملية كبعض أصو٢تا. -
 اإللغاء كالتعليق. -
 ع.االشتغاؿ كالتناز  -
 التقدمي كالتأخَت كا١تطابقة. -
 التقدمي كالتأخَت كالتقدير. -
 الصدارة كا١تراتب. -
 اإلضمار كا١تراتب. -
 اٟتصر كا١تراتب. -
 أمن اللبس كا١تراتب. -
 الفصل كاالعًتاض كمظاىر التقدمي. -
 التوسع يف انتهاؾ ا١تراتب. -
 فصاحة الًتكيب كمباحث التقدمي. -
 خا٘تة. -
 

 
 

  
 
 

 الرواية العربية اجلديدة



 األستاذ عبد الرمحاف بوعلي
 37منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (11سلسلة: ُنوث ودراسات )
 ص( 493مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 

 
 مقدمة يف ا١تنهج كا١توضوع. -
 القسم األكؿ: بنية ا٠تطاب الركائي. -
 الفصل األكؿ: البنية السردية يف ا٠تطاب الركائي. -
 ر ا٠تطاب الركائي.الفصل الثاين: عناص -
 الفصل الثالث: معمارية ا٠تطاب الركائي. -
 الفصل الرابع: ا٠تصائص األسلوبية كالتقنية يف ا٠تطاب الركائي. -
 القسم الثاين: تيمات ا٠تطاب الركائي. -
 الفصل األكؿ: إشكالية الشخصية الركائية كأشكاؿ التوسيط. -
 ة.الفصل الثاين: اجملتمع بُت كاقع التغيَت ككاقع الثور  -
 الفصل الثالث: ا٢تزٯتة من النقد الذايت إىل تصور البدائل. -
 الفصل الرابع: الغرب بُت التجنيس كا٢تجاء كا١تثاقفة. -
 القسم الثالث: البنية التحتية كتكٌوف ا٠تطاب الركائي. -
 الفصل األكؿ: البٌت األدبية كبنية الواقع. -
 الفصل الثاين: اٟتقل الثقايف كا٠تطاب الركائي. -
 ثالث: اٟتقل اإليديولوجي كا٠تطاب الركائي.الفصل ال -
 الفصل الرابع: البنية التحتية كا٠تطاب الركائي. -
 ا٠تا٘تة. -
 ملحق ثبت بعناكين ا١تنت. -
 ملحق بيبليوغرافيا الركاية العربية. -
 ملحق معجم ا١تصطلحات. -
 
 
 

 وبواديها خالؿ القرف التاسع عشر مالمح من احلياة اليومية بوجدة



 ين ادلوادفاألستاذ: نور الد
 45منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (12سلسلة: ُنوث ودراسات )
 ص( 237مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 

 مقدمة. -
 السكاف ك٪تط عيشهم: -
 السكن. -
 السكاف. -
 العوامل ا١تؤثرة يف اٞتانب الدٯتغرايف. -
 اٟتياة االقتصادية: -
 ا١تشهد الزراعي. -
 ارم.النظاـ العق -
 طرؽ استغالؿ األرض. -
 نظاـ التخزين كالرم. -
 الرعي. -
 التجارة: -
 النقود. -
 األسواؽ كا١تبادالت التجارية. -
 اٟتياة اليومية للسكاف: -
 مستول عيش السكاف: األجور. -
 أسعار بعض ا١تواد كأسعار الكراء. -
 الًتاتب االجتماعي اب١تنطقة. -
 عالقة اٟتاضرة ببواديها: -
 ثلو ا١تخزف بوجدة كبواديها.٦ت -
 العالقة بُت القواد كالقبائل. -
 ردة فعل القبائل. -
 خا٘تة. -
 ا١تصطلحات اٟتضارية -

 تنبيو اإلخواف على ترؾ البدع والعصياف



 ـ 49-1748ىػ /  1162ادلتوىف سنة  حملمد بن علي بن إبراىيم أكبيل السوسي
 أمحد حدادي مراجعة األستاذ - ٓنقيق األستاذ: دمحم استيتو

 46منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (13سلسلة: ُنوث ودراسات: )

 ص( 160مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 
 

 اختزاالت. -
 تقدمي. -
 ا١تؤلف، مؤلفاتو، النسخ ا١تعتمدة يف التحقيق. -
 كتاب تنبيو اإلخواف على ترؾ البدع كالعصياف: -
 مقدمة الكتاب. -
 د(فصل )بياف بدع األعيا -
 فصل )بياف بدع الوالئم كا١تواسم( -
 فصل )عوائد كبدع عاشوراء( -
 فصل )بياف بدع اٞتنائز( -
 خا٘تة. -
 فهارس. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار والنسق والداللة الفضاء الروائي يف الرواية ادلغربية احلديثة:



 األستاذ ادلرحـو دمحم منيب البورديي
 52منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (15ة: ُنوث ودراسات )سلسل
 ص( 347مطبعة اجلسور/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 

 
 مقدمة )يف العالقة النقدية كا١توضوع كا١تنهج( -
 الباب األكؿ: يف ا١تنهج كا١تصطلح. -
 الفصل األكؿ: مفهـو الفضاء كالفضاء الركائي. -
 الفصل الثاين: مفهـو الزمن كالزمن الركائي. -
 ظاىر القصة.الفصل الثالث: كجهة النظر... أك م -
 الباب الثاين: ا١تكاف كنسقية السرد يف ركاايت عبد الكرمي غالب. -
 الفصل األكؿ: تيمة ا١تكاف. -
 الفصل الثاين: تيمات الكاف يف ركاايت عبد الكرمي غالب. -
 الفصل الثالث: نسقية الزمن. -
 الباب الثالث: فضاء العتبة. -
 الفصل األكؿ: تيمة ا١تكاف. -
 ن.الفصل الثاين: نسقية الزم -
 الباب الرابع: فضاء ا٢تامش. -
 ا١تكاف كنسقية السرد يف ركاايت دمحم زفزاؼ. -
 الفصل األكؿ: تيمة ا١تكاف. -
 الفصل الثاين: نسقية الزمن. -
 خا٘تة. -
 مالحق البحث كالفهارس. -

 
 
 

 
 

 قراءة وتوثيق وتعليق - شعر دمحم بن عمار األندلسي



 األستاذ مصطفى الغديري
 53اإلنسانية:  منشورات كلية اآلداب والعلـو

 (16سلسلة: ُنوث ودراسات )
 ص( 156مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 

 
 تصدير. -
 تقدمي. -
 أبو بكر دمحم بن عمار. -
 شعر ابن عمار. -
 بياف الرموز ا١تستعملة يف ا٢توامش. -
 ٣تموع شعر ابن عمار. -
 فهارس اجملموع الشعرم. -
 فهرس القوايف. -
 فهرس ا١تضمنات الشعرية. -
 شعرية.فهرس األغراض ال -
 فهرس األمثاؿ ا١تضمنة. -
 فهرس األعالـ البشرية. -
 فهرس األعالـ ا١تكانية كاٞتغرفية. -
 فهرس ا١تصادر كا١تراجع. -

 
 
 
 
 
 
 

 
 إعماؿ الذىن والفكر يف ادلسائل ادلتنوعة األجناس 



 الواردة من الشيخ سيدي دمحم بن أيب بكر بركة الزماف وبقية الناس
 ىػ( 1041التلمساين ادلغريب )ت.  أليب العباس أمحد بن دمحم ادلقري

 تقدمي وٓنقيق: بدر ادلقري
 54منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (17سلسلة: ُنوث ودراسات )
 ص( 60مؤسسة النخلة للكتاب/ وجدة ) - 2002/ 1ط. 

 
 مصادر كمراجع التعريف اب١تقرم. -
 إعماؿ الذىن كالفكر للمقرم. -
 توثيق النص. -
 اؿ الذىن(.طريقة ٖتقيق )إعم -
 إعماؿ الذىن كالفكر للمقرم. -
 ملحق الفهارس. -

 
 

 من حكاايت الرببر الشعبية
 األستاذ موسى أغريب

 65منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (19سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 97مطبعة أطالؿ/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 مقدمة. -
 حكاايت ا١تلوؾ كاٞتن كالقديسُت. -
 .حكاايت اٟتيواف -
 اٟتكاايت االجتماعية. -
 الفهرس. -
 



 االسرتقاؽ يف الغرب اإلسالمي بٌن احلرب والتجارة
 أتليف: عبد اإلاله بنمليح

 66منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (20سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 172مؤسسة النخلة للكتاب/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 إىداء. -
 شكر كتقدير. -
 مقدمة. -
 ؿ:ا١تبحث األك  -
 ـ. 11السيب اب١تغرب األندلسي قبل القرف ا٠تامس ا٢تجرم/  -
 ا١تبحث الثاين: -
 ـ( 12ك  11االسًتقاؽ عرب اٟترب يف الغرب اإلسالمي خالؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت ) -
 ا١تبحث الثالث: -
 ـ( 12ك  11ٕتارة الرقيق يف الغرب اإلسالمي خالؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت ) -
 بحث الرابع:ا١ت -
 ـ( 12ك  11أصوؿ الرقيق ا١تغريب األندلسي خالؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت ) -
 خا٘تة. -
 ا١تالحق. -
 الفهارس. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شعر صفية بنت عبد ادلطلب: مجع وتوثيق وتقدمي
 األستاذ دمحم وراوي

 70منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (21سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 79مطبعة أطالؿ/ وجدة ) - 2003/ 1 ط.
 

 تقدمي. -
 ا١ترأة العربية كالشعر. -
 ضياع الشعر النسوم. -
 نسب صفية بنت عبد ا١تطلب. -
 زكاجها. -
 أبناؤىا. -
 إسالمها. -
 جهادىا. -
 .كفاهتا -
 شعرىا. -
 الفهارس. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: ادلفهـو وادلوقعية والوظائفعتبات النص  
 أتليف: مصطفى سلوي

 71ب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلدا
 (22سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 288مطبعة اجلسور/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 مقدمة. -
 مدخل البد منو )مصاحبات النص: ا١تفهـو كالوظيفة( -
 الفصل األكؿ: -
 خطاب ا١تقدمة عند العلماء ا١تسلمُت القدامى: ا١تفهـو كاألنواع كالوظائف. -
 الفصل الثاين: -
 تطبيقات احملدثُت: التأليف اإلبداعي كالتأليف األكادٯتي. خطاب ا١تقدمة يف -
 الفصل الثالث: -
 العنونة: ا١تفهـو كالبناء كالوظائف. -
 الفصل الرابع: -
 التقدمي الصغَت: ا١تفهـو كاألشكاؿ كالوظائف. -
 الفصل ا٠تامس: -
 اإلىداء أك العتبة الفارغة/ الصفر. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ادلريين إطالالت على اتريخ ادلغرب خالؿ العصر
 األستاذ مصطفى نشاط

 73منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (23سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 154مطبعة مشس/ وجدة ) - 2003/ 1ط. 
 

 الفصل األكؿ: من كسائل بناء التوازف يف اٟتكم ا١تريٍت: -
 ا١ترينيوف كجامع القركيُت. -
 االرتزاؽ ا١تسيحي ابلدكلة ا١ترينية. -
 اتريخ اليهود اب١تغرب يف العصر ا١تريٍت.مالمح من  -
 الفصل الثاين: مالمح من اٟتياة االقتصادية اب١تغرب يف العصر ا١تريٍت: -
 معطيات من القاعدة اإلنتاجية. -
 رحلة ابن بطوطة إىل السوداف/ أك ىاجس البحث للتحكم يف الطرؽ التجارية القوافلية. -
 مغرب خالؿ العصر ا١تريٍت:الفصل الثالث: جوانب من التاريخ االجتماعي لل -
 كركنولوجية عامة عن اٞتوائح اب١تغرب يف العصر ا١تريٍت. -
 ـ. 1348ىػ /  749ا١تغاربة كالطاعوف األسود لسنة -
 خا٘تة. -
 الئحة ا١تصادر كا١تراجع. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قواعد ٓنقيق النصوص واخلط وىندستو
 مصطفى سلوي -عبد العزيز فارح -أتليف: أمحد حدادي

 85ية اآلداب والعلـو اإلنسانية: منشورات كل
 (27سلسلة: ندوات ومناظرات )

 ص( 152مطبعة مشس/ وجدة ) - 2004/ 1ط. 
 

 أٛتد حدادماألستاذ  ا٠تط كىندستو -
 عبد العزيز فارحاألستاذ  قواعد التحقيق -
؛ كيتضمن احملاكر مصطفى سلوماألستاذ  ظرات يف النشأة كاألىداؼ كا١تمارسةن ٖتقيق النص الشعرم: -

 التالية:
 مدخل البد منو. -
 مصطلحا التوثيق كالتحقيق. -
 نشأة صنعة ٖتقيق النصوص: -
 فضل الشعر كحجيتو عند العرب. -
 دكاعي توثيق النصوص عند القدامى. -
 فضل الشعر كمانتو عند العرب. -
 اٟتاجة إىل فهم النص القرآين الكرمي. -
 اٟتاجة إىل التقعيد لعلـو العربية. -
 شيوع اللحن. -
 يف الشعر.الوضع كالكذب  -
 جهود القدامى كاحملدثُت يف عمل التحقيق: -
 عمل ٖتقيق النص الشعرم. -
 قبل ٖتقيق النص. -
 أثناء ٖتقيق النص. -
 خا٘تة. -

 
 
 
 



)جزآف( 1830من التأسيس إىل سنة : اتريخ مدينة وجدة  
 أتليف األستاذة مارية دادي

 90منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (29سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( 280: 1مطبعة مشس/ وجدة )ج - 2004/ 1ط. 
 

 فهرس ا٠ترائط. -
 فهرس التصاميم. -
 فهرس اٞتداكؿ. -
 فهرس الرسـو البيانية. -
 فهرس ا١تواد: -
 تقدمي. -
 مقدمة. -
 مدخل )موقع كجدة قبل أتسيس ا١تدينة كإشكالية تسميتها( -
 ادلراحل الكربى لتاريخ وجدة الباب األوؿ: -
 الفصل األكؿ:  -
 مدينة كجدة قبل زيرم بن عطية.إشكالية كجود  -
 الفصل الثاين:  -
 الصراع الصنهاجي الزانيت كدكره يف بناء مدينة كجدة. -
 الفصل الثالث: -
 كجدة زيرم بُت أىداؼ التأسيس كبناء مدينة يعلى الورتغنيٍت. -
 الفصل الرابع: -
 كجدة بُت القول الزانتية كالصراع ا١ترابطي كا١توحدم. -
 الفصل ا٠تامس: -
 الصراع الزانيت: بٍت زايف كبٍت مرين.كجدة يف خضم  -
 الفصل السادس: -
 كجدة كا١تغرب الشرقي بُت مواالة العثمانيُت كا٠تضوع للسعديُت. -
 الفصل السابع: -
 ا١تخزف العلوم كأدكار مدينة كجدة يف سياستو القبلية كالًتكية. -



 الباب الثاين: سكاف مدينة وجدة -
 الفصل األكؿ: -
 أصوؿ السكاف. -
 الفصل الثاين: -
 ور أعداد سكاف كجدة.تط -
 الفصل الثالث: -
 توزيع السكاف أبحياء مدينة كجدة. -
 الباب الثالث: النشاط االقتصادي ّندينة وجدة -
 الفصل األكؿ: -
 النشاط الفالحي يف منطقة كجدة. -
 الفصل الثاين: -
 اٟترؼ يف كجدة يف الفًتة الوسيطية كبداية العصر اٟتديث. -
 الفصل الثالث: -
 كجدة. اٟتركة التجارية ٔتدينة -
 الباب الرابع: مظاىر احلركة العلمية والثقافية ّندينة وجدة -
 الفصل األكؿ: أطوار اٟتركة العلمية كالثقافية ٔتدينة كجدة. -
 الفصل الثاين: -
 الثقافة الشعبية ٔتدينة كجدة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)جزآف( 1830من التأسيس إىل سنة  اتريخ مدينة وجدة  
 أتليف األستاذة مارية دادي

 90كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية:   منشورات
 (29سلسلة: ُنوث ودراسات )

 ص( ----: 2مطبعة مشس/ وجدة )ج - 2004/ 1ط. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أثر اإلسالـ يف نقد الشعر العريب القدمي
 أتليف: األستاذ مصطفى زايد )رمحو هللا(

 رتبو وأخرجو بعد وفاتو األستاذ الدكتور مصطفى سلوي
 03/2010ات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: منشور 

 01/2010سلسلة: ُنوث ودراسات: 
 ص( 301، )2010مطبعة مشس، وجدة/ ط. 
 

 ا١تدخل: النقد يف اٞتاىلية. -
 الباب األكؿ: الشعر يف القرآف الكرمي كاٟتديث النبوم الشريف. -
 الفصل األكؿ: مشركعية الشعر. -
 عراء.الفصل الثاين: مفهـو الشعر كأصناؼ الش -
 الفصل الثالث: كظيفة الشعر. -
 الباب الثاين: اإلسالـ كأغراض الشعر. -
 الفصل األكؿ: ا١تديح كالفخر. -
 الفصل الثاين: ا٢تجاء. -
 الفصل الثالث: الغزؿ. -
 الفصل الرابع: ا٠تمرايت. -
 الفصل ا٠تامس: الراثء. -
 الباب الثالث: اإلسالـ كموضوعات الشعر كمعانيو. -
 ا١توضوعات: -
 عقائد الشعراء.الفصل األكؿ:  -
 الفصل الثاين: الكواكب كالنجـو كاألنواء. -
 الفصل الثالث: الزجر كالتطَت. -
 الفصل الرابع: مزاعم كأابطيل أخرل. -
 الفصل ا٠تامس: أتمالت يف العيش كاٟتياة. -
 ا١تعاين: -
 الفصل األكؿ: معاف كافقت الشرع. -
 الفصل الثاين: معاف خالفت الشرع. -
 الفقو كالتصوؼ كأثرىا يف نقد معاين الشعر.الفصل الثالث: علم كالكالـ ك  -



 الفصل الرابع: الصدؽ كالكذب يف ا١تعاين. -
 الفصل ا٠تامس: موازانت. -
 الباب الرابع: نظم الشعر كأتليفو. -
 الفصل األكؿ:  لغة الشعر. -
 الفصل الثاين: أتليف الشعر. -
 اإلعجاز كنقد الشعر( -الفصل الثالث: البالغة )فضاء التعبَت -
 ع: األخذ كاالقتباس من القرآف الكرمي كاٟتديث النبوم الشريف.الفصل الراب -
 الباب ا٠تامس: الركاية. -
 الفصل األكؿ: مفهـو الركاية كمنزلتها كدكرىا. -
 الفصل الثاين: مشركعية الركاية )اإلابحة كالنهي كالتحرج(. -
 الفصل الثالث: توثيق الركاايت )األسس كا١تقاييس(. -
 ت )االعتبارات(.الفصل الرابع: تغيَت الركااي -
 الفصل ا٠تامس: ركاية اٟتديث النبوم الشريف كركاية الشعر )أكجو التشابو كاالختالؼ(. -
 ا٠تا٘تة -
 كاف األستاذ مصطفى زايد )رٛتو هللا( مل ينتو بعد من ْتثو. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ادلساجد العتيقة ّندينة وجدة
 أتليف: األستاذ الدكتور بدر ادلقري

 والعلـو اإلنسانية: اب منشورات كلية اآلد
 لسلة: ندوات ومناظرات: س

 ص( ---) 2011 -/ وجدة مطبعة الطالب
 

 الفراشات: صحوة
 السرد النسائي ادلغريب ادلعاصر قراءة يف قضااي

 أتليف: األستاذ الدكتور مصطفى سلوي
 اب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلد

 لسلة: ندوات ومناظرات: س
 ص( ---) 2011 -/ وجدة مطبعة الطالب

 
 بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية بوجدة

 أتليف: األستاذ الدكتور مصطفى سلوي
 اب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلية اآلد

 لسلة: ندوات ومناظرات: س
 ص( ---) 2011/ وجدة، مطبعة الطالب

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بية والفرنسيةادلنشورات الصادرة ابللغتٌن العر 
 ادلبحث الثالث:

 الدروس االفتتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مقارنة وتقومي الفكر اللغوي يف الرتاث العريب:
 الدكتور دمحم الكتاين

 13منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (01سلسلة: الدروس االفتتاحية )

 ص( 30مطبعة مشس/ وجدة ) - 1996/ 1ط. 
 

 لعريب القدمي.أ٫تية الًتاث اللغوم ا -
 ما ا١تقصود ابلفكر اللغوم؟ -
 جهود القدامى يف بناء العلـو اللغوية العربية. -
 معطيات الفكر اللغوم يف العصور القدٯتة. -
 اإلغريق كاليوانف كالفينيقيوف كاآلشوريوف كا١تصريوف. -
 اإلسالـ كالفكر اللغوم العريب.  -
 علماء اللغة ا١تسلموف القدامى. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لة مفهـو النصمساء
 األستاذ دمحم مفتاح 

 18منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (02سلسلة: الدروس االفتتاحية )

 ص( 45مطبعة مشس/ وجدة ) - 1997/ 1ط. 
 

 النص كاٟتقيقة: -
 يف الثقافية الالتينية. -
 يف الثقافية اإلسالمية. -
 تشاهبات. -
 النص كاالحتماؿ: -
 عند غَت العرب. -
 عند العرب. -
 لنص كاٟتقيقة كاالحتماؿ:ا -
 ٕتاكز الثنائية. -
- .  تدريج ا١تفهـو
 تدريج ا١تعٌت. -
 تدريج اسًتاتيجية القراءة. -
 تعالقات النص: -
 التناص. -
 درجات التناص. -
 تلخيص كٗتصيص: -
 النص يف ضوء اللسانيات. -
 النص يف ضوء السيميائيات كالدليليات. -
 يف سبيل مقاربة اب١تقارنة. -
 
 
 
 



 صورة البخيل بطال
 اذ عبد الفتاح كيليطواألست

 21منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (03سلسلة: الدروس االفتتاحية )

 ص( 15مطبعة النجاح اجلديدة/ الدار البيضاء ) - 1998/ 1ط. 
 

 اٞتاحظ ككتابو عن )البخالء(. -
 أتمالت يف مقدمة كتاب )البخالء(. -
 القارئ يف عالقتو ٔتقدمة كتاب )البخالء(. -
 .بخالء(حكاية من كتاب )الٖتليل  -
 توزيع خطاب مقدمة الكتاب بُت ا١تؤلف كالقارئ. -
 معظلة الكـر كالبخل يف مقدمة ككتاب )البخالء(. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اللغة العربية واالستعماالت التكنولوجية ىندسة اللغات:
 األستاذ: حيي ىالؿ

 43منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (04س االفتتاحية )سلسلة: الدرو 

 ص( 38مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 
 

 قابلية ٛتل ا١تعرفة. -

 قابلية االنفتاح كالتواصل. -

 قابلية مواكبة التطور السريع. -

 ىل اللغة العربية قابلة أف تكوف لغة تكنولوجية؟ -

 ماذا عن ىندسة اللغة العربية؟ -

 ىندسة اللغة: أدكات للعالج. -

 مفهـو التجاكب. -

 لصريف.التحليل ا -

 العربية لغة صوامتية. -

 اللغة العربية تعكس ظاىرة اجتماعية. -

 التطبيقات: -

 ا١تصحح اإلمالئي. -

 ا١تساعدة على ضبط ا١تصطلحات. -

 قواعد ا١تعطيات النصية كتطبيق على القرآف. -

 إحصائيات ٥تتلفة. -

 مشركعات اب١تدرسة احملمدية للمهندسُت. -

 نظاـ ا١تساعدة على الًتٚتة من كإىل العربية. -

 ا٠تا٘تة. -

 قائمة ا١تراجع ا١تعتمدة يف الدراسة. -

 
 
 
 



 جذوره وتطوره الفكر ادلغريب ادلعاصر:
 األستاذ: سعيد بنسعيد العلوي

 44منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (05سلسلة: الدروس االفتتاحية )

 ص( 27مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 
 

 ا١تقصود ابلفكر ا١تغريب ا١تعاصر. -
 ئلة ميالد فكر مغريب معاصر.أس -
 الوقائع كاألحداث األكثر فعالية يف نشوء الفكر ا١تغريب ا١تعاصر. -
 (.1844غشت  14ىزٯتة اٞتيش ا١تغريب يف كاقعة إيسلي ) -
 حرب تطواف مع اإلسباف. -
 اٟتركة اٟتفيظية. -
 عقد اٟتماية. -

 
 

Education et Mondialisation 

Professeur Rachid Benmokhtar Benabdellah 

Publications de la Faculté des Lettres : 57 

Série : Cours inauguraux (06) 

Edition : 1/ 2002 - Imprimerie Chems/ Oujda (39 p) 

 

- La capacité de compréhension. 

- L’esprit critique. 

- L’esprit de synthèse. 

- Développer les valeurs comportementales. 

- La loyauté. 

- La capacité de communication. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين:
 : الكتب الفرنسية بيبليوغرافيا

 

     1)- Colloques et Journées d’études. 

     2)- Etudes et Séminaires des Chercheurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلنشورات ابللغة الفرنسية
 ادلبحث األوؿ:

Colloques et Journées d’études 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES NOMS ET DES NOMS 

Présenté par : Abdelali SABIA 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 26 

Série : Colloques et journées d’études : 29 

1° édition/ 1999 - ( 212مطبعت النجاح الجديدة/ الدار البيضاء )ص  

  

 

- Abdelali SABIA : Présentation. 

- Abdesslam KCHIKECH : Autour de l'onomastique zolienne. 

- Mokhtar CHAOUI : Le jeu patronymique chez M. Arland. 

- Ahmed KHARBOUCH : De la fraîcheur sémantique du nom 

propre/ 

- Mohamed ALOUANE : Le nom dans les titres des récits courts de 

G. de   Maupassant: structure syntaxique et rôle discursif/ 

- Abdelkader BEZZAZI : Histoires de noms/noms d'histoires/ 

- Slimane AMRANI : Notes sur les occurrences des noms communs, 

noms de  lieux et noms de personnes dans un corpus de proverbes. 

- Mimoun HAMDAOUI : Emplois et valeurs sémantiques des noms 

dans les proverbes berbères. 

- Abdellah HAMMOUTI : Essai de classification des noms propres 

du Maroc oriental. Anthroponymes: noms, surnoms et sobriquets. 

- Hassan BENKAKEIA : Quelques notes sur le nom propre amazigh. 

- Mohamed AZOUGARH : La composition nominale: procédé 

formel de production lexicale en berbère (cas d'un parler amazigh du 

Maroc central). 

- Miloud TAIFI : L'objet interne en tamazight: distribution 

syntaxique et interprétation sémantique. 

- Abdeljalil El IDRISSI : Prépositions supports et noms de 

sentiments en arabe marocain. 

- Abdelali SABIA : Le syntagme nominal arabe marocain en 

construction. 

- Joëlle RHETORE : Note sur la pragmatique du nom propre chez 

C.S. Peirce: sa fonction n'est-elle vraiment que de "désignation"? 

 

  

 
 

 



Espace, 

Représentations 

Par Abdelkader BEZZAZI 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 31 

Série : Colloques et journées d’études : 29 

1° édition/ 2222 - Universal édition/ Rabat (232 p) 

  

- Abdelkader BEZZAZI : Présentation 

- Miloud TAÏFI : L'espace de la narration et la narration de l'espace 

- Abdelali SABIA : L'espace en arabe marocain entre idéalisation et 

subjectivation 

- Farid CHOUKRI : Espace: aspects psychologique et 

anthropologique 

- Ahmed KHARBOUCH : De la subjectivité de l'espace 

- El Mehdi KADDOURI : L'expérience onirique: de l'espace 

psychique à l'espace sémiotique 

- Mohammed BENBRAHIM : Clin d'oeil géographique sur 

"l'espace" 

- Abdelkader BEZZAZI : Figures et configurations spatiales dans les 

contes populaires marocains 

- Mohamed ALOUANE : L'espace dans les romans de G. de 

Maupassant 

- Slimane AMRANI : Les adverbes et les prépositions locatifs dans 

les proverbes 

- Mokhtar CHAOUI : Marcel Arland ou l'espace personnalisé 

- Abdellah JARHNINE : La notion de "personnage-espace" dans 

l'histoire véritable de Montesquieu 

- Hassan BENHAKEIA : Du genius loci au genius scribit: sur 

l'espace écrit dans l'œuvre de Michel Butor 

- Saïd SABIA : Note sur l'espace dans le roman multimédia 

- Abdeslam KCHIKECH : Espace de la passion et passion de 

l'espace dans Une page d'amour d'Emile Zola 

- Abdellah HAMMOUTI : Hommages de tous les continents de B.B 

Dadié ou la vitalité dans la poésie négro-africaine 

 

  

 



VARIATIONS LINGUISTIQUES 

Série: Cahiers des U.F.R. 

Linguistique et sciences du langage 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 34 

Série : Cahiers des UFR : 21 

1° édition/ 2000 - Sans édition ni lieu d’édition (151 p) 

 

- A. SABIA : Préface 

- N.E. ARBAOUI : La catégorisation chez Sibawayh 

- I. BELGAID : Regards sur la construction complexe dans le 

proverbe arabe marocain 

- B. BENALI : Le vocabulaire des locutions figuratives françaises 

 - J. BOUMEHRAZ : L'expression de la négation sans morphème 

négatif 

- M. CHIRAK : Quelques remarques sur le nom propre: cas du N.P. 

dans le proverbe berbère 

- H. CHTATOU : Tradition orale et contexte culturel 

- K. JAAFAR : A propos de "paseport I-gurba" de Cheik Lyounsi 

- N. KAAOUAS : Opacité et transparence: cas des devinettes 

- F.Z. KRAI : L'ironie et le vocabulaire de la religion dans proverbes 

arabes marocains 

- E. LHEDMAT : Proverbes berbères des Ait lahem 

- K. SEGHROUCHNI : Pour une interprétation pragmatique du 

proverbe marocain 

- M. SERHIR : Un espace et deux approches 

- H. SMATT : Un cas de transitivité en arabe marocain 

- H. TCHICH : Deux analyses de l'anthroponyme 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



La production romanesque: 

Présentations, texte,  paratexte et intertexte  
Série: Cahiers des U.F.R. 

Présenté par : Abdellah Hammouti 

Littérature Générale et Comparée 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 35   

Série : Cahiers des UFR : 02  

1° édition/2000 - Editions Universal/ Rabat (133 p) 

 

- A. HAMMOUTI : Présentation    

- M. El BERHILI : L'image du paysan dans La Terre de Zola 

- M. BELATI : Proust, cet inconnu 

- F. Z. El HIRECH : L'immigration: de l'identité-

reconnaissance à l'altérité déni 

- A. ROMLI : La conception du temps chez les personnages 

dans Dieu en Barbarie de Mohamed Dib 

 - A. HAMMAS : Thématique et fonction du nouveau fantastique 

chez T. Ben Jelloun 

 - N. TOUH : Analyse du discours préfaciel de Zeida de nulle part 

de Leila Houari 

- B. BENBELLA : Le voyage à Oujda: esthétique de la description et 

regard organisateur de l'espace décrit 

 - R. SAIDI : Le représentation spatiale des Béni Snassen chez les 

écrivains voyageurs français au seuil du XIXème siècle. 

- S. TASRA : La préface "coloniale": un discours sur le texte et/ou sur 

le monde, cas de la préface de Au bout du rail de Jean Rénaud 

- B. El ANDALOUSSI : L'image de la femme indépendante chez la 

jeune génération d'écrivains femmes sénégalaises 

- K. BOUHASSOUN : La répétition dans le roman de Sony Labou 

Tansi: du comique au sérieux 

- A. SERGHINI IDRISSI : Ousmane Sembène entre l'influence et 

l'originalité 
  

 

 

 

 

 



Approches pluridisciplinaires  

du texte littéraire & Conte et Culture  

Présenté par : Abdellah HAMMOUTI 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 36   

Série : Colloques et journées d’études : 10  

1° édition/ 2000   

Editions Universal/ Rabat ( 106 p) 

 

- Présentation 

- Abdellah HAMMOUTI : Approches pluridisciplinaires du texte 

littéraire 

- Ahmed KHARBOUCH : Quand l'ordre naturel l'emporte sur les 

outranges de la fortune: instances énonçantes et temps dans un extrait 

des Confessions de Jean Jacques Rousseau 

- Sahbi BABA : Approche lexico-sémantique du texte et 

enseignement du français langue étrangère (le discours de Jean 

Jacques Rousseau comme texte d'analyse) 

- Abdellah HAMMOUTI : La ruse de l'écriture dans l'oeuvre de 

Cheikh Hamidou Kane 

  

Conte et culture : 

 

- Sahbi BABA : Talismano de Meddeb: esquisse d'une sémiotique de 

l'insoumission 

- Ahmed KHARBOUCH : Conte et contexte culturel: le cas des 

Mille et une Nuits 

- Abdellah JARHNINE : L'objection insoluble dans Zadig de 

Voltaire: analyse du chapitre de l'ermite 

- Abdellah HAMMOUTI : Le conte dans le roman de T. Ben 

Jelloun: Source d'inspiration et enracinement culturel 

  

 
 

 

 

 

 

 



A la croisée des proverbes  

Mimoun NAJJI  et Abdelali SABIA 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 50  

Série : Colloques et journées d’études : 14  

1° édition/ 2001  - Editions Chems/ Oujda (165 p) 
 

- Présentation, par : Mimoun Najji & Abdelali Sabia. 

- Mohammed Kembouch : Le verbe dans le proverbe de la région orientale 

du Maroc : les valeurs morphologiques du préfixe consonantique /t/ 

- Slimane Amrani : Structure parémique simple avec un verbe au mode 

impératif. 

- Abdelali Sabia : Nominales en proverbes. 

- Souad Moudian : L’élipse dans les proverbes rifains. 

- Miloud Taifi : La parole proverbiale : notion universelle et forme 

différentielle. 

- Abdelkader Bezzazi : C’est dit et contredit par des expressions 

sentencieuses. 

- Rahma Barbara : Le proverbe dans le discours. 

- Mimoun Najji : Remarques sur la structure quadripartite des énoncés 

proverbiaux. 

- Mimoun Hamdaoui : Les différentes valeurs sémantiques associées à 

l’animal (agyur)/ (ane) dans les proverbes d’expression berbère (dialecte 

Rifain). 

- Abdellah Hammouti : Le proverbe dans le roman maghrébin d’expression 

française : place, nature et fonction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Présence de l’Afrique 

 dans le texte littéraire Négro-Africain 

Présenté par : Abdellah Hammouti 

Publications de la Faculté des Lettres : 59 

Série : Colloques et journées d’études  (17) 

Edition : 1/ 2002 - Imprimerie Chems/ Oujda (70 p) 

  

- Henri Lopes : Pourquoi j’écris ? 

- Tanella Boni : L’écrivain Africain est lu par un public réduit 

- Abdellah Hammouti : L’Afrique célébrée par les écrivains 

- Rachid Dziri : Le corps, rhétorique et lieu d’écriture chez Léopold 

Sédar Senghor 

- Karima Bouhassoune : Le président dans l’œuvre romanesque de 

Sony Labou tansi : un personnage tridimensionnel 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nourritures et Plaisirs de table dans le texte  littéraire 

Sous la direction du professeur : 

Abdellah Hammouti 

Publications de la Faculté des Lettres : 60 

Série : Cahiers des UFR : 05 

Edition : 1/ 2002 - Imprimerie Chems/ Oujda (134 p) 

 

- Abdellah Hammouti : Présentation.    

- Mustapha Elberhili : Façons de manger dans l’ (Assommoir) de 

Zola 

- Miloud Belati : Les plaisirs de la table dans (A la recherche du 

temps perdu) de Marcel Proust 

- Omar Yahyaoui : Un spectacle jubilatoire autour d’une table 

dionysiaque dans (Le club des hachichins)  de Théophile Gautier  

- Mohammed Zairi : Nourriture et plaisirs de la table 

- Said Tasra : Plaisir ou déplaisir de la table 

- Rachida Saidi : Le service de la table chez les Béni-snassen vu 

par un voyageur Français au seuil du XX ° siècle 

- Abdellah Romli : Hantise de faim et discours d’idées dans (La 

danse du roi) de Mohammed Dib 

- Fatima Zahra El Hirech : Des mots et des mets ou le plaisir de 

la table dans le texte littéraire.  

- Najat Zerrouki : L’art exo-culinaire dans le discours du beur  

- Karima Bouhassoun : Plaisir ou déplaisir de la table dans les 

romans de Sony Labou Tansi 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



La tradition de la modernité dans la poésie 

Editeur : professeur Ahmed Saffih 

Publications de la Faculté des Lettres : 74 

Séries : Colloques et journées d’études : 24 

Edition : 1/ 2003 - Imprimerie Chems/ Oujda (124 p) 

 

- Ahmed Saffih : Présentation.   

 

- Ricard Ripoll Villanueva : Ou situer la modernité.   

  

- Abdellah Hammouti : Modernité et enracinement culturel dans 

(Résurrection des fleurs sauvages) de Mohammed Khair-Eddine. 

 

- Abdellah Jaghnine : Crise de la versification au XVIII ° siècle. 

 

- Ahmed Saffih : La modernité d’Ilyas Abu Shabakah. 

 

-   Belkacem El Jattari : Al-Hadathtu ka mustalah fi Ashishi3r al-

islami : Yusuf Al-khatib namudhajan. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Création Poétique 

Sous la direction du professeur : Ahmed Saffih 

UFR : Littérature Générale et Comparée 

Publications de la Faculté des Lettres : 78 

Série : Cahiers des UFR (08) - Edition : 1/ 2003 

Moassassat An-Nakhla lil-Kitab/ Oujda (180 p) 

 

- Ahmed Saffih : Présentation.   

- Najim Aloulou : Marceline DESBORDES-VALMORE.  

- Mohammed Bahraoui : Jules LAFORGUE. 

- Ouafae Brahim : Auguste BARBIER. 

- Yasmina Chibani : Gérard de NERVAL. 

- Mimoun Derfoufi : Alfred de MUSSET. 

- Natiga Faraji : Théophile GAUTIER. 

- Jamal Lahbil : Alphonse de LAMARTINE. 

- Mounia Mehdi : José Maria de HEREDIA. 

- Rachid Saadi : Albert SAMAIN. 

  

 
Conte et Culture 

Présenté par : Abdelkader Bezzazi 

Publications de la Faculté des Lettres : 81 

Série : Colloques et journées d’études  (27) 

Edition : 1/ 2004 - Imprimerie Chems/ Oujda (150 p) 

 

- J. C. Coquet : Conte et Culture 

- Ahmed Kharbouch : La prévalence du passé : temps et récit dans 

les Mille et Une nuits 

- Mehdi Kadouri : Le voyage dans le conte : rite d’initiation ou quete 

du savoir 

- Abdelkader Bezzazi : D’un conte à un autre, d’un motif à un autre 

- Abdellah Jaghnine : Anais ou le despotisme dégénéré 

- Abdellah Hammouti : La dimension culturelle du conte dans 

Ballade toucoulore de Samba-Foulet Ballade Khassonkée de Diouli 

- Abdelali Sabia : Le conte aussi serait-il autre chose? 

- Miloud Taifi : Une joute oratoire contée : l’énigme fatale 
  



Réflexions sur quelques poètes 

 de la fin du XIX° siècle 

Cahiers des UFR 

UFR : Littérature Générale et Comparée 

Sous la direction du professeur : Ahmed Saffih 

Publications de la Faculté des Lettres : 83 

Séries : Cahiers des UFR (09) 

Edition : 1/   - Imprimerie Chems/ Oujda (  p) 

 

- Ahmed Saffih : Présentation    

- Boubker Belhadi : Spatialité et temporalité dans (L’Egsilé) de 

François Coppee (1842-1908)  

- Najat Bougdim : La poésie de Jean Richepin (1849-1926)  

- Nadia El Ousdadi : Jean Moréas : L’ombre et la lumière (1856-

1910) 

- Abdelkrim Mhamdi : Sully Prudhomme, poète ambivalent 

(1839-1907) 

- Rabia Sghir : Le thème de l’inquiètude dans (Le coeur solitaire) 

de Charles Guerin (1873-1907) 

- Mohammed Yousfi : Théodore de Banville : un authentique 

poète relègué aux oubliettes (1823-1891)  

- Mohammed Zerouali : La représentation de l’écriture dans la 

poésie de Louis Bouilhe (1822-1869) 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Présence de l’Afrique : l’Afrique, oralité et texte littéraire 

(deuxième rencontre) 

Préparé par : Abdellah Hammouti 

Publications de la Faculté des Lettres : 87 

Série : Colloques et journées d’études  (30) 

Edition : 1/ 2004 - Imprimerie Chems/ Oujda (105 p) 

 

- Présentation.  

- Allocution. 

- Abdellah Hammouti : Parole et silence dans (L’Etreinte des 

mots) de Kama Kamanda   

- Saida Belouali : Senghor sur le chemin du retour  

- Sahbi Baba : Les isotopies de la Négritude dans la poésie  de 

Senghor 

- Mohammed ElKouche : The image of Africa and the African in 

Okot p’ Bitek’s song of Lawino and song of Ocol  

- Rachid Dziri : La notion de religion dans la pensée négro-

africaine 

- Ahmed Kharbouch : L’écriture de la dignité : l’Afrique en 

littérature  

- Abdeslam Kchikech : Ousmane Sembène sur les traces d’Emile 

Zola : entre influence et originalité 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Questions de théatre : 

 genre, thèmes et dimensions culturelles 

Préparé par : professeur Jamal-Eddine Lfareh 

Publications de la Faculté des Lettres : 88 

Série : Colloques et journées d’études : 28 

Edition : 1/ 2004 - Imprimerie Chems/ Oujda (137 p) 

 

- Présentation 

- Abdellah Hammouti : Dom Juan de Molière : comédie ou 

tragédie?  

- Abdellah Jaghnine : La passion amoureuse, appauvrit-elle (le 

nouvel oedipe) 

- Jamal-Eddine Lfareh : Les structures externe et interne dans (Le 

mariage de Figaro) de Beaumarchais. 

- Bouchra Benbella : Un regard sur le vaudeville. 

- Abdeslam Kchikech : Pour une lecture hypertextuelle de l’œuvre 

d’Emile Zola (du roman et de la nouvelle au Théatre). 

- Rachid Dziri : Mythe et violence dans (Electre) de Jean 

Giraudoux. 

- Karima Settouti : Huis-clos de Jean Paul Sartre : une vision 

tragique de l’existence. 

- Hassan Benhakeia : Térence de l’héritage amazigh culturel 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ecriture et Survie 

Sous la direction de : Abdellah Hammouti 

UFR : Littérature Générale et Comparée 

Publications de la Faculté des Lettres : 09/2010 

Série : Les cahiers des UFR (04/2010) 

Edition : 1/ 2010 - Editions Chems/ Oujda (153 p) 

 

- Abdellah Hammouti : Présentation Hammouti. 

- Jamal Lahbil : Ecriture et Survie dans la poésie de Ronsard 

- Yasmina Chibani : Ecriture et Survie 

- Natija Faraji : La poésie en prose chez Baudelaire 

- Boubker Behbahi : Poésie et Survie : le cas de Tistan Corbière 

- Najim Aloulou : Peut-on Appliquer une approche psycanalytique..? 

- Rabia Sghir : Le thème de la survie chez Michel Butor 

- Rachid Saadi : Ecriture poétique mystique et sur-vie… 

- Mimoun Derfoufi : Ecriture et Survie chez Senghor, Césaire… 

- Ouafae Brahim : A propos de l’écriture de la survie : Charles Cros.. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approches du texte poétique 

Sous la direction de : Abdellah Hammouti 

UFR : Littérature Générale et Comparée 

Actes de la journée d’étude : 28 Avril 2005 

Publications de la Faculté des Lettres : 10/2010 

Série : Les cahiers des UFR  (05/2010) 

Edition : 1/ 2010 - Editions Chems/ Oujda (96 p) 

 

- Abdellah Hammouti : Présentation.  

- Mimoun Derfoufi : Quelle approche pour quel texte littéraire? 

- Jamal Lahbil : Pour une approche stylistique et linguistique de 

l’œuvre de Ronsard 

- Yasmina Chibani : Approche thématique du texte poétique : Les 

fleurs du mal de Baudelaire comme exemple 

- Ouafae Brahim : Approche thématique de l’œuvre de Charles Cros 

- Najim Aloulou : Peut-on appliquer une approche psychanalytique 

au texte poétique? 

- Rachid Saadi : Approche interdisciplinaire d’un texte poétique, 

(Tuez-moi mes féaux) de M. Hallaj 

- Mohammed Bahraoui : La poésie soufie : quelle (s) approche (s)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاين:
 ادلنشورات ابللغة الفرنسية

 ادلبحث الثاين:
 

            Etudes et Séminaires des chercheurs. 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eléments pour la réalisation d’un travail  

de recherche en langues et littératures 

Abdellah HAMMOUTI & Ahmed SAFFIH 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 15 

Série : Etudes et Séminaires : 02 

1° édition/ 1996 - Editions Chems/ Oujda (79 p) 

 

- Introduction. 

- Chapitre 1 : Choix du sujetet choix du directeur. 

- Chapitre 2 : Les procédures administratives. 

- Chapitre 3 : Organisation du travail. 

- Chapitre 4 : Rédaction du travail. 

- Chapitre 5 : Présentation du travail. 

- Chapitre 6 : Utilisation des codes et des abréviations. 

- Chapitre 7 : Les citations. 

- Chapitre 8 : Les notes. 

- Chapitre 9 : Références bibliographiques. 

- Conclusion générale. 

- Bibliographie consultée. 

- Table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principe d’orthographe berbère  

en graphie arabe ou latine 

Présenté par : Mohammed ELMEDLAOUI 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 25 

Série : Etudes et Séminaires : 26 

1° édition/ 1999 - ( 148مطبعت النجاح الجديدة/ الدار البيضاء )ص  

  

Avant-Propos 

 Remerciements 

 Structure du travail 

 Notation, abréviations et conventions 

Préliminaire 

 Résumé du travail 

 De la nature de l'écriture 

 Les contraintes du choix d'un système orthographique 

 La notation du Berbère 

 Notation du Chleuh: problèmes techniques globaux 

Problèmes spécifiques à l'usage de la graphie arabe 

 La vocalisation 

 La gémination 

Problèmes généraux de l'orthographe berbère 

 Généralités 

 Du vocalisme 

 Du consonantisme 

 Notation et lexique graphique 

 Définition des unités graphémiques 

 Domaines morphosyntaxiques du MG autonome -X- 

 Mots graphiques dépendants 

 Groupe graphique 

 Domaines graphémiques et processus phonétiques 

 Ambiguité et information non phonétique à encoder 

 Syntaxe et orthographe de /-ad/, /ad/ et (r)ad-/ 

 Syntaxe et orthographe de la conjonction complétive /ad-/ 

 Syntaxe et orthographe du déterminant démonstratif /-ad/ 

Syntaxe et orthographe du pronom générique /ad/ 

Syntaxe et orthographe de /S-/, /s-/ et /S/ 

Deux prépositions sous forme de [s] 

Syntaxe et orthographe de /Is/ et /is/ 



Syntaxe et orthographe de /-d/, /d-/, /d/ et /D-/ 

L'orthographe et l'ambiguité en générale 

Conclusions partielles 

De la ponctutaion 

Récapitulation et conclusion 

 De l'hétérogénéité des représentations orthographiques 

 Des données de base de la présente analyse 

 De l'orthographe en tant que programme utilitaire 

 De l'orthographe en tant que discipline à apprendre 

Annexes 

 1-Texte d'un conte Chleuh en graphie latine 

 2-Traduction en français du conte de l'annexe 1 

 3-Un poème chleuh noté en graphie arabe 

 4-Traduction du poème de l'annexe 3 en Arabe classique 

Références bibliographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICTIONNAIRE ARABES-FRANÇAIS DE 

LANGUE ET DE CULTURE MAROCAINES 

(Maroc Oriental) 

Préparé par : Abdelkader Bezzazi- Mohammed Bouderdara- 

Mimoun Hamdaoui- Al-Mostafa Zohir et Alfred-louis de Prémare 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 32 

Série : Dictionnaire : (01) 

1° édition/ 2000 - Universal édition/ Rabat (450 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chants de femmes de l’Orient Marocain 

Présenté par : Abdelkader Bezzazi 

 et Joelle Réthoré 

Publications de la Faculté des Lettres : 55 

Série : Etudes et Séminaires (18) 

Edition : 1/ 2002 - Imprimerie Chems/ Oujda (204 p) 

 

- Présentation 

- La Nzaha : la fete ou le plaisir d’etre ensemble. 

- La Teqsira : l’expression de la joie par la danse et le chant. 

- Hospitalité. 

- Louanges. 

- Résistance. 

- La Gorba : émigration, exil et souffrance. 

- Description esthétique. 

- Recherche d’union et d’amour. 

- Souffrance. 

- Solitude. 

- Erotisme. 

- Révolte. 

- Langueur. 

- Des hommes et des Femmes/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oujda au miroir des voyageurs Français 

(fin du 19°- début du 20° siècles) 

Professeur Bouchra Benbella 

Publications de la Faculté des Lettres : 64 

Série : Thèses et mémoires : 01 

Edition : 1/ 2003 - Imprimerie Chems/ Oujda (162 p) 

 

- Introduction 

- Clin d’œil sur l’histoire tourmentée d’Oujda . 

- Oujda : l’incontournable détour pour le voyageur. 

- Oujda, une oisis au milieu d’un paysage désertique. 

- L’oisis de Sidi Yahya : une source de vie pour Oujda. 

- L’habitant oujdi : une mise en image dysphorique. 

- De la couleur locale dans le récit de voyage à Oujda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regards sur la foret des Béni Znassen  

  son environnement (Maroc du Nord-Est) 

M’Hammed Dahmani 

Publications de la faculté des Lettres : 79 

Série : Etudes et Séminaires (24) 

1° édition/ 2003 - Moassassat An-Nakhla lilkitab/ Oujda (260 p) 

 

- Partie I : 

- Chapitre I : 
- L’Originalité du cadre géographique. 

- Chapitre II : 

- Méthodologie, réalisation de la carte eco-physionomique de 

végétation et nomenclature. 

- Chapitre III : 

- Végétation des Béni Znassene orientaux. 

- Chapitre IV : 

- La foret mixte des Béni Znassene centraux. 

- Chapitre V : 

- Végétation des Béni Mahyou. 

- Chapitre VI : 

- Végétation des plaines avoisinantes. 

- Partie II : 

- Chapitre I : 

- Implications orographiques, géomorphologiques et 

morphopedlogiques dans la distribution de la végétation. 

- Chapitre II : 

- Role du climat dans la distribution des formations végétales. 

- Partie III :  

- Chapitre I :  

- Les modes de dégradation anthropique. 

- Conclusion générale. 

  

 

 

 
 

 

 



L’islam et la libérté d’expression artistique : 

Une religion, une politique et un art 

 Professeur Belkacem El-Jattari 

Publications de la Faculté des Lettres : 82 

Série : Etudes et Séminaires 

Edition : 1/   - Imprimerie Chems/ Oujda (117 p) 

 

- Avants-propos 

- Introduction 

- Le Coran et le refus de la poésie. 

- Le Coran, lieu de refuge pour les poètes. 

- Place de la po »sie et du Coran dans la culture arabe/ 

- Premier Chapitre : Le prophète et la poésie. 

- Deuxième Chapitre : Abu Bakr et la poésie. 

- Troisième Chapitre : Omar Ibn Al-Khattab et la poésie. 

- Dires et Attitudes. 

- Conclusion. 

 

 كتاب األستاذ عبد الكريم بوفرة

 

عر األستاذ رشيد دزيريديوان ش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
 بيبليوغرافيا الكتب الصادرة ابللغة األجنليزية

Colloques et Journées d’études. 
           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCOURSE ANALYSIS 
A Cognitive and Educational Tool  

or a Metalinguistic Gimmick? 

Publications de la Faculté des Lettres-Oujda : 19 

Série : Etudes et Séminaires : 25 

1° édition/ 1997 - Editions Chems/ Oujda (228 p) 

 

- Hannes KNIFKA : Whay and how do we study discourse analysis 

in applied linguistics? 

- Jamal Eddine BENHAYOUN: The triumph of the Diaspora: 

Narrative and Exile through Mimesis. 

- Abdellatif AKBIB: Narrative Digressions and Cross-cultural 

discourse in Western Barbary. 

- Amar SELLAM: An Analysis of the E.F.L students'argumentative 

writing: the case of the English Department in Oujda. 

- Abdelmajid BOUZIANE: English and Arabic Rhetorical traditions: 

Contrastive vs Anticontrastive rhetoric positions. 

 - Abou El Kacem OUMNIH: Self-referent narrative discourse: 

Character/Narrator dichotomy in Vladimir Nabokov's Look at the 

Harlequins. 

- Halima OUAMOUCH: Driving words from facts and Faulkner's 

frustrations with language in The Sound and the fury and Absalom, 

Absalom. 

- Khalid BERKAOUI: The Oppressed Strukes Back: Orientalism and 

Drama. 

- Leo HICKEY: Contradiction constrainers in Oral Discourse. 

- Ahmed MEZIANI: Discourse and communication. 

- Mohamed ALLAL: A Discourse Analysis of inspector's report. 

- Mohamed DELLAL: Lierary Discourse and the transgression of 

Boundaries Hemingway as a case in point. 

- Khalid HAJJI: Geography between politics and poetics. 

- Moha ENNAJI: Language policy and news discourse in Morocco. 

- Eva RUZICKOVA: Choice of strategy and gender of towards 

fragmented reality. 

 
  

 

 

 



Moroccan Literature In English 

The memory of Mohammed Abu Talib 

In collaboration with British Council 

The first national Forum for 

Moroccan Creative Writers in English 

14th and 15th March 2001 
Publications de la Faculté des Lettres-Oujda :  47  

Série : Colloques et Séminaires : 14  

1° édition/ 2001 - Editions Chems/ Oujda (336 p) 

 

- Foreward. 

- Early Beginnings. 

- Early Moroccan Literature in English : 

- The adventures of Thomas Pellow. 

- My Marriage. 

- Poetry : 

- Mohammed Abu Taleb. 

- Abdellatif Akbib. 

- Najib Bachiri. 

- Jamal Eddine Benhayoune. 

- Khalid Bekkaoui. 

- Mohammed Benouarrek. 

- Mohammed Bouyzaidi. 

- Hayat Diyen. 

- Hassan Mekouar. 

- Ahmed Radi. 

- Ephemeral fragments : 

- Ahmed Saber. 

- Anissa Taouil, H. 

- Short Stories : 

- Abdellatif Akbib. 

- Jilali El Koudia. 

- Excepts from novels : 

- Youssouf Amine El Alami. 

- Bouchaib El Idrissi. 

- Drama : 

- Bouchaib El Idrissi. 

- Khalid Chaouch. 



- Autobiographies/ Biographies : 

- M’hammed Benaboud (Tokyo Memoirs). 

- Ghita Ali Semlali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



The Construction of Postcolonial Otherness 

In African Writings : Centres and Marigins 

Compiled and edited by : Mohamed DELLAL 

Publications de la Faculté des Lettres : 84 

Série : Colloques et Séminaires (28) 

Edition : 1/ 2004 - Imprimerie Chems/ Oujda (274 p) 

 

- Forword. 

- Mourad Mahfoud : Revisiting the past : an axpression of 

difference. A glimpse of wole siyinka’s prose writing 

- Mohamed Dellal : The interpreters of Soyinka’s Cultural Politics. 

- Mourad Mahfoud : The Self/ Other relation in Soyinka’s Aké The 

Years of childhood : Syncretic Religion vs Radical Otherness. 

- Mohamed El Kouche : Nationalist Narratives and the Quest for a 

Postcolonial Otherness in the Anthills of the Savannah. 

- Mohamed Dellal : Achebe’s Secular Criticism. 

- Said Mentak : The interracial Relationships in the African Novel : 

Individual Feelings and Symbolic Dimensions. 

- Abderrahman Bouali : Moroccan Postcolonial Literture : Struggle 

for the floor. 

- Mohamed Dellal : Systematic Racism and Invisible Men in South 

African Narratives. 

- Mohamed Dellal : Discursive Colonialities and Postconolialities. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Culture of Maroccan Migrants in Europe 

Compiled and edited by : Noureddine ALEM 

& Jan Jaap RUITER 

Publications de la Faculté des Lettres : 91 

Série : Colloques et Séminaires (sans) 

Edition : 1/ 2008 - Imprimerie Chems/ Oujda (133 p) 

 

- Noureddine Alem & Jan Jaap Ruiter : The Culture of Maroccan 

Migrants in Europe, introduction. 

- Petra Bos : Deutch and French of moroccan adolescents in the 

Netherlands and France 

- Noureddine Alem : Moroccan migrants in France : Language us  

and Cultural identity 

- Merouane Touali : Culture de là-bas, culture d’ici… Bricolage 

imposé, assumé ou une nouvelle culture? 

- Juliette Schaafsma : Dealing with cultural diversity at work : 

experiences and visions of Moroccan and Dutch employees 

- Najat Zerrouki : Poyr un effet rhétorique dans le discours (beur) 

- Rian Aarts & Peter Broeder : Experiences with an language 

portfolio- with special focus on Moroccan children in the Netherlands 

- Abdellah Hammouti : L’immigré Magrhébin en Europe dans  les 

textes narratifs et les témoignages de la deuxième génération. 

- Ahmed Oudkhoul & Jan Jaap de Ruiter : Etre musulman aux 

Pays Bas : L’expérience des jeunes Turcs et Marocains 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Minority Matters : Society, theory, literature 

Proceedings of the 1° International Symposium 

On Minorities and Minor Literatures/ 

 January 2004 

Edited by : Larbi TOUAF & Soumia BOUTKHIL 

Publications de la Faculté des Lettres : 92 

Série : Colloques et Séminaires (32) 

Edition : 1/ 2005 - Imprimerie Achark/ Oujda (409 p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع:
 العلـو اإلنسانية بوجدةبيبليوغرافيا رلالت كلية اآلداب و 

 
 رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية. -(1     
 حوليات اللغة والتواصل )رللة زلكمة(. -(2     
 كنانيش )رللة الدديغرافيا التارخيية(.  -(3     
 بيبليوغرافيا )رللة األدب ادلغريب احلديث( -(4     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث األوؿ:
 داب والعلـو اإلنسانيةرللة كلية اآل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1990/ األوؿالعدد  - رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة
 منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: بدوف رقم ترتييب

 سلسلة: رللة الكلية )بدوف ترتيب(
 ص( 190) دار البيضاء/ المطبعة ادلعارؼ اجلديدة - 1990/ 1ط. 

 
 صطفى الشامي )عميد كلية اآلداب(.افتتاحية العدد: م -
 مطلع القصيدة عند شوقي: ْتث يف البنية كاإليقاع )عبد الرٛتاف حوطش(. -
 اٟتركة التجريبية يف ا١تسرح ا١تغريب ا١تعاصر )مصطفى رمضاين(. -
 معاين الريح يف ديواف ابن الزقاؽ البلنسي )أٛتد حدادم(. -
 الصويت الطبيعية )دمحم ا١تدالكم(.مبادئ ا١تقارف اٟتامية السامي على ضوء الفصائل  -

- Mohamed Zhar : Approche climatique de la région de la haute 
Moulouya (Maroc Oriental). 
- Youssef Ngadi : A propos d’un modèle d’étude du féodalisme : 
crise du féodalisme de G. Bois. 
- Mimoun Najji : La parémiologie : quelques tendances des études 
récentes. 
- Mohamed Taifi : Pour une reconnaissance des cultures Africaines. 
- Amar Sellam : Aspects of the communicative approach to language 
teaching. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 1991العدد الثاين/  -رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة
 ت كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: بدوف رقم ترتييبمنشورا

 سلسلة: رللة الكلية )بدوف ترتيب(
 ص( 124) دار البيضاء/ المطبعة ادلعارؼ اجلديدة - 1991/ 1ط. 

 
 جهود القراء يف صيانة نص القرآف كحفظو دمحم بلوايل: -
 دمحم الشامي: اٞتملة احملمولية يف األمازيغية -
 ة كاالرٕتاؿ يف ديواف يوسف الثالث )ملك غرانطة(شعر البديه أٛتد حدادم: -
 سيميولوجيا ا١تسرح: مدخل إىل ٚتالية التلقي يف ا١تسرح العريب مصطفى رمضاين: -
 الشاعر ا١تطبوع: أبو دمحم عبد هللا القباج عبد القادر فراجي: -
 عبد هللا بن سبأ بُت اٟتقيقة كا٠تياؿ دمحم أ٤تزكف: -
 1790 – 1757بُت ا١تغرب كأكراب فيما بُت  العالقات التجارية دمحم منفعة: -
 فجر العمراف اإلسالمي ببالد ا١تغرب. اسعادة الشيخ: -
 ـ. 16الكوارث الطبيعية يف اتريخ مغرب القرف  دمحم استيتو: -

- Abdellah HAMMOUTI : Le fantastique dans Sarrasine de BALZAC. 
- Ahmed KHARBOUCH : Le conte- cadre des mille et une nuits. 
- Mimoun NAJJI : Les proverbes marocains édités : bibliographie 
critique. 
- El Mostapha ZOHIR : Essai de définition d’une langue de spécialité: 
cas de la langue médicale. 
- Mohamed DALLAL: Structural semantics and literature : a textual 
analysis 
- El Mouatamid BEN ROCHD: Aouns’s generalized binding and the 
arabic evidence 
 

  
 
 
 



 1992العدد الثالث/  -رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة
 عدد خاص أبعماؿ ندوة حاضرة ادلغرب الشرقي: 

 مدينة وجدة من التأسيس إىل الوقت احلاضر
 1988أبريل  13-12-11أايـ: 

 شورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: بدوف رقم ترتييبمن
 سلسلة: رللة الكلية )دوف ترتيب(

 ص( 600بدوف دار الطبع وال بلدة ) - 1992/ 1ط. 
 

 زانتة: أصل كمغامرة قبيلة مغاربية موالم رشيد ا١تصطفى: -
 غزكات زيزم بن عطية كأتسيس حاضرة ا١تغرب الشرقي دمحم حباين: -
 سكن زيرم بن عطية كجدةىل  علي لغزيوم: -
 عبد اإللو بلمليح: مدينة كجدة من خالؿ ا١تصادر العربية الوسيطية -
 إبراىيم القادرم بوتشيش: كجدة كا١تدينة األكربية الوسيطسة -
 دكر مدينة كجدة يف بناء ا١تغرب العريب عبد الكرمي كرمي: -
 رقيةالدكر االسًتاتيجي ١تدينة كجدة كا١تنطقة الش عبد السالـ السفَتم: -
 كجدة مركز السلطة ا١تخزنية بشماؿ ا١تغرب الشرقي خالؿ القرف التاسع عشر عكاشة برحاب: -
 نظاـ الرم ببساتُت كجدة اسعادة الشيخ: -
 1955إىل  1907اٞتالية اليهودية الوجدية من  اٝتاعيلي موالم عبد اٟتميد: -
 اٞتاليات األجنبية بوجدة ٖتت اٟتماية انجم مهلة: -
 علي ابم العباسي ١تدينة كجدة قي مطلع القرف التاسع عشر زايرة دمحم منفعة: -
 ( كردكد الفعل الشعبية1907احتالؿ كجدة ) دمحم بكراكم: -
 1907األصداء الوطنية الحتالؿ مدينة كجدة سنة  عالؿ ا٠تدٯتي: -
 كجدة ا١تقاكمة كعالقتها بتحرير ا١تغرب العريب عبد الرٛتن بوعلي: -
 جغرافية الرايح بنعلي الكىاٝتي: -
 مقومات أسوار مدينة كجدة ككضعها اٟتايل ادمحم دٛتاين كعبد القادر اسباعي: -
 ، قراءة نقدية1934كجدة من خالؿ دليل  عبد القادر قيطوين: -
 اٟتركة السكانية األفقية كبعض انعكاساهتا بوجدة كعاصمة للمغرب الشرقي موسى كرزازم: -
 مواجهة اإلنعاش االقتصادم كاالجتماعي إبقليم كجدة عبد القادر العلياين: دينامية الصناعة التقليدية يف -



 جامعة دمحم األكؿ يف منظومة البحث اٞتامعي ا١تغريب: ا١تنتجوف كالفعاليات عبد الباقي أكىرار: -
 مدينة كجدة يف إطار ا١تغرب اٞتديد مصطفى نشوم: -
العقد الرابع عشر من القرف اٟتركة العلمية كالثقثافية بوجدة ما بُت عقد اٟتماية كأكاخر  قدكر الورطاسي: -

 العشرين
 رؤية الواقع يف الشعر الوجدم اٟتديث )٪توذج "الربيد يصل غدا" دمحم خرماش: -
 كجدة كمقاكمتها لالحتالؿ الفرنسي من خالؿ ٪تاذج من قصائد ا١تلحوف دمحم بن عبد اٞتليل: -
 شعرية الفضاء ا١تصادر دمحم منيب البورٯتي: -
 ر اإلسالمي يف حاضرة ا١تغرب الشرقي: مدينة كجدةظاىرة الشع عبد الرٛتن حوطش: -
 التصوؼ، بعض ٕتلياتو يف الشعر ا١تغريب )شعراء حاضرة كجدة ٪توذجا( دمحم علي الرابكم: -
 حكمة التدبَت كبراعة التعبَت يف أدب ا١توىل دمحم األكؿ دمحم الدانم: -
 ابلغماد، شخصيتو كآاثرهمن أعالـ كجدة: دمحم بن علي الوجدم ا١تلقب  عبد هللا بنصر العلوم: -
 ا١تظاىر ا١تلحمية يف اإلبداع ا١تسرحي ٔتدينة كجدة مصطفى رمضاين: -
مظاىر لغوية من "دراجة" كجدة: دراسة اترٮتية لبعض األلفاظ ذات  سالـ عمرك كمصطفى اسهوؿ: -

 األصل يف الفصحى
 قراءة يف ا١تتخيل الريفي الوجدم: "الرجولة" أٛتد الكىموف: -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1994العدد الرابع/  -لة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة رل
 أعماؿ ندوة اإلنتاج األديب احلديث ابدلغرب العريب بٌن احمللية والعادلية

 1989فرباير  24-23أايـ: 
 منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: بدوف رقم ترتييب

 سلسلة: رللة الكلية )دوف ترتيب(
 ص( 248بعة ادلعارؼ اجلديدة/ الرابط )مط - 1994/ 1ط. 

 
 سعيد علوش: بعض مفاىيم اإلنتاج األديب اٟتديث اب١تغرب

 دمحم مراتض: مدخل إىل احمللية كالعا١تية كأثر٫تا يف اإلنتاج األديب ا١تغاريب اٟتديث
 عبد الكرمي برشيد: نزعة التجريب يف ا١تسرح ا١تغاريب

 األسوارقصيدة دمحم علي الرابكم: 
 األحزافقصيدة علي الرابكم:  دمحم

 أسقياينقصيدة مصطفى دمحم الغمارم: 
 مقلتاىاقصيدة مصطفى دمحم الغمارم: 

 كحيدا أصليقصيدة حسن األمراين: 
 مصطفى رمضاين: ٚتالية الًتاث يف مسرح عز الدين ا١تدين

 عبد ا١تلك مراتض: العجائبية يف ركاية: "ليلة القدر"
 لقصيدة من خالؿ البناء اللغوم: قصيدة "عيوف" حملمد اٟتلومأٛتد الطريسي أعراب: ٖتليل ا

 ٛتيد ٟتمداين: الركاية كاالثنوغرافيا يف ا١تغرب
 عبد اٞتليل مراتض: القارئ كالنص كجها لوجو

 أٛتد الدكيرم: من أعالـ الفكر العريب اٟتديث اب١تغرب: "األستاذ عبد هللا كىنوف"
 
 
 
 
 
 
 
 



 1990 :العدد اخلامس - نسانية/ وجدةرللة كلية اآلداب والعلـو اإل
 07منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 صفحة( 287)سلسلة: رللة الكلية 
  - Imprimerie SNIP-Oujda مطبعة -1990 /1ط. 

 
 أشكاؿ ا١تعمار الفٍت يف الركاية العربية اٞتديدة عبد الرٛتن بوعلي:

 الثورة(البالغة كالبالغ يف )العشق ك  حسن األمراين:
 شعر ابن مرج الكحل: ٚتع كتوثيق كتقدمي مصطفى الغديرم:

 ديواف ا١تغرب الشرقي الشعرم دمحم قاٝتي:
أقساـ الداللة كالدليل يف كتاب: "الركض ا١تريع يف صناعة البديع" البن البناء العددم  األزدم  مصطفى السالكم:

 .ىػ( 721ا١تراكشي )ت. 
 درىا كحدكد توظيفها يف الكتابة التارٮتيةالنوازؿ كطبيعة مصا دمحم استيتو:

 اتريخ الونداؿ للمؤرخ إزيدكر اإلشبيلي دمحم اللبار: 
 ٕتربة التغيَت ا١ترابطية: من ظهور اٟتركة إىل قياـ الدكلة ٤تاكلة لقراءة جديدة رابح ا١تغراكم:
فية اٟتصوؿ عليو كآاثره اتريخ استغاللو، كي:  ـ 14 – 11ىػ /  5ذىب السوداف الغريب من ؽ  ماجدة كرٯتي:

 .على القطاع النقدم اب١تغرب كأكراب الغربية
 الضرائب كاجملتمع يف اٞتنوب الفرنسي إابف العصور الوسطى نور الدين ا١توادف:
 مراسيل ا١توطأ كبالغاتو بُت ابن عبد الرب كابن الصالح عبد العزيز فارح:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1996العدد السادس/  - دةرللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وج
 منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: )دوف رقم ترتييب(

 سلسلة: رللة الكلية )دوف ترتيب(
 (259مطبعة مشس/ وجدة ) - 1996/ 1ط. 

 
 قراءة يف نصوص اترٮتية مغربية من زاكية دٯتغرافية: ٪توذج الفًتة الوسيطة عبد اإللو بلمليح:
 البحث يف الدٯتغرافيا التارٮتية للمغرب الوسيط: الطاعوف األسود ٪توذجا من صعوابت مصطفى نشاط:

 العائلة كالتاريخ الدٯتغرايف اب١تغرب نور الدين ا١توادف:
 األزمة الدٯتغرافية يف اتريخ فاس اٟتديث دمحم استيتو:
 19قراءة يف الكتاابت األكربية حوؿ ساكنة كجدة خالؿ القرف  دمحم منفعة:
 مسألة أتسيس مدينة كجدة: زيرم بن عطية، كجدة كالتاريخ القدمي دمحم اللبار:
 مالحظات حوؿ الوجود ا١توريسكي اب١تغرب دمحم رزكؽ:

 ا١تيلود رزكقي: الظاىرة اٟتدكدية: ا١تفهـو كالتطور اٞتيوسياسي
 صدارة األٝتاء كمفظ ا١تراتب يف اللغة العربية رشيد بلحبيب:

 قضااي ٝتيوتيقية دمحم بلفرح:
 داللة تكرار اٟترؼ يف القصيد د حدادم:أٛت

 تصويب خلل يف منت إحدل تراجم كتاب الكتيبة البن ا٠تطيب مصطفى الغديرم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1999العدد السابع/  - رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة
 إعداد: األستاذاف مصطفى سلوي ودمحم قامسي

 : بدوف رقم ترتييبمنشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية
 سلسلة: رللة الكلية )بدوف ترتيب(

 ص( 253مطبعة مشس/ وجدة ) - 1999/ 1ط. 
 

 ظاىرة انتشار البديع يف الشعر العريب كمواقف النقاد البالغيُت منها األخضر عيكوس: -
 الشعر الصويف ا١تلتـز ٔتدينة اتزة يف العصر ا١تريٍت كعالقتو اب١تديح النبوم ربيعة بنويس: -
 منزلة علم ا١تعجم من اللسانيات ا١تعاصرة ي ا١تقرم:شوق -
 الريف الشرقي: اإلمكانيات كسبل تصحيح بعض القطاعات ا١تتأزمة )إقليم الناظور( عالؿ زركايل: -
-  

- Sahbi BABA : Subterfuge et travestissement dans L’enfant du sable et 
La Nuit Sacrée de Tahar Ben Jelloun/ 
- Mohamed BELFARH : La Description dans le roman Nagmat 
Ugustus de Sun  cAllah Ibrahim. 
- Abdelkrim BOUFARRA : De l’amenagement linguistique. 
Entretien avec Jacques Maurais 
- M’Hamed DAHMANI : Aperçu historique sur l’evolution de 
l’environnement naturel et humain dans la rive droite de la basse 
Moulouya (Maroc du Nord-Est) 
- Abdennour KHARRAKI: BBC English Radio Programmes an 

underused resource of cultural material 
- Almouatamid BEN ROCHD: Arabic : Origins, Scructure and the 
most outstanding grammarian Sibawaihi 
- Amar SELLAM: A’Cosmopolitan’ linguist’s profile Interiew with 
professor Hannes KNIFFKA, Bonn University, Germany 



 
- Mohamed ELKOUCH: Achebe’s Symbolic Structures in Anthills of 
the Savannah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية/ وجدة
 )وفق الرتتيب اجلديد( 2010عدد األوؿ/ دجنرب ال

 العدد الثامن وفق الرتتيب العاـ القدمي
 01/2010منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (02/2010سلسلة: رللة الكلية )
 ص( 148مطبعة مشس/ وجدة ) - 2010/ 1ط. 

 
 مصطفى سلوم رئيس ٖترير اجمللة.الدكتور كلمة العدد لألستاذ  -
 التعاكف كالتكافل من أجل ا٠تَت سبيل التنمية آجة:عمر  -
 مقدمة يف علم األدايف ا١تقارف عبد الكرمي بوفرة: -
 يف علم آاثر النيب ا١تختار كشف الستار عن ىدم األبرار على طلعة األنوار رزاؽ اٟتبيب: -
 منظومة القيم أك االستثمار يف اإلنساف ٪توذجا للتفكَت مصطفى سلوم: -
 ل األطفاؿ اب١تغربعم حاجي البكام: -
 مسا٫تة ا١ترأة يف اإلبداع الشعرم ابٞتهة الرقية من ا١تغرب دمحم قاٝتي: -
 الًتٚتة األدبية: إنتاج أـ إعادة إبداع؟ ٚتيلة حيدة: -
 االنزايح من منظور شجاعة العربية ٥تتار بن قويدر: -
 يبيف الدرس النحوم العر  مكانة )مغٍت اللبيب( البن ىشاـ األنصارم ٝتَتة حيدا: -
 التداكلية: أىم فركع االتصاؿ خراقي عبد النور: -
 ماجدة طنجي: -

Les Harratin ou les esclaves invendables des espaces présahariens 
marocain. 

    ?Comment faire parler le silence des textes sacrés                ٝتَتة بوشالغم:-
 عبد اٟتميد الصنهاجي: -

Islam as New : Questions sur Covering Islam D’Edward W. Said 
 الزىرة لعرييب: -

L’enseignement des langues et l’erreur comme stratégie 
d’apprentissage. 

                                                           Under Westerm Eyes دمحم الكوش: -
 



 انية/ وجدةرللة كلية اآلداب والعلـو اإلنس
 )وفق الرتتيب اجلديد( 2011 أكتوبر/ الثاينالعدد 

 وفق الرتتيب العاـ القدمي التاسعالعدد 
 01/2011منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (02/2011سلسلة: رللة الكلية )
 ص( 148/ وجدة )الطالبمطبعة  - 2010/ 1ط. 

 
 تبتبتتبتبتب -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث الثاين:
 حوليات اللغة والتواصل

 ()رللة زلكمة تعىن بشؤوف اللغة وتقنيات التواصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 رللة زلكمة مواكبة دلستجدات : حوليات اللغة والتواصل
 البحث اللغوي وتقنيات التواصل

  2010العدد األوؿ/ دجنرب 
 02/2010منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (02/2010: حوليات كلية اآلداب )سلسلة
 ص( 154مطبعة مشس/ وجدة ) - 2010/ 1ط. 

 
 مصطفى سلوم.الدكتور كلمة العدد بقلم رئيس التحرير األستاذ  -
 كعرض بتنظَت حديث ثنائي يف تنظَت اللغة العربية: إ١تاـ بتنظَت سيبويو كتنظَت ابن فارس أندرم ركماف: -
 .عربيةٖترير اللغة ال عبد القادر ا١تهَتم: -
 .قيمة العربية كدكر التعريب فيها أٛتد أبركاف: -
يعىُتًٌ يف ا٠تطاب اإلشهارم ا١تغريب: مصطفى سلوم: -

؟ إشكالية ا١ت  أم إشهار ألم مستهلك؟ كعرب أم ميعىُتًٌ
 /بيداغوجية درس التواصل اٞتامعي أٛتد جوىرم: -
 دمحم البوزيكي: -

Les représentations culturelles dans le dictionnaire. 
 الزىرة لعرييب: -

Role des erreurs dans les stratégies d’apprentissage. 
 اباب الصحيب: -

Quelle langue ensigner, le Français ou le francophone? 
 دمحم كمبوش: -

La formation et le fonctionnement de la catégorie de l’adverbe en 
Arabe moderne. 

 
 
 
 
 
 
 



 رللة زلكمة مواكبة دلستجدات : والتواصلحوليات اللغة 
 البحث اللغوي وتقنيات التواصل

 2011االثاين/ دجنرب العدد 
   منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

  سلسلة: حوليات كلية اآلداب 
 ص( ---) مطبعة الطالب – 2011/ 1ط. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ادلبحث الثالث:
 ػػيػػػػش كػػنػػػانػ

 )رللة الدديغرافيا التارخيية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1999/ العدد األوؿ -كنانيػػش 
 عدد خاص عن الدديغرافيا يف اتريخ ادلغرب

 نور الدين ادلوادف -ادمحم استيتو -إعداد: مصطفى نشاط
 28منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (01سلسلة: رلالت متخصصة )
 Edition Universal- Rabat - (ص 246)  1999/ 1ط. 

 
 .الدٯتغرافيا التارٮتية من اإلجرائية إىل ا١تقاربة الكمية دمحم حبيدة: -
 ا١تسألة الدٯتغرافية: ٨تو منهجية دٯتغرافية. ٤تاكلة إحصائية )العصر الوسيط ٪توذجا( دمحم حجاج الطويل: -
كمة يف ا١تغرب الوسيط. ٪تودج األسرة كالتزايد الدٯتغرايف لدل استقراطيات اٟتا  اٟتسُت أسكاف: -

 .االستقراطية ا١ترابطية كا١توحدية
أثر قياـ اٞتوؿ كسقوطها يف التطور الدٯتغرايف اب١تغرب يف العصر الوسيط  إبراىيم القادرم بوتشيش: -

 .)دراسة حالة(
د هللا معطيات عن ٖتديد النسل يف ا١تغرب خالؿ العصر الوسيط ا١تتأخر، انطالقا من قولة لعب دمحم فتحة: -

 .العبدكسي يف موضوع العزؿ
 .جوانب من التاريخ الدٯتغرايف لليهود كالنصارل اب١تغرب يف العصر ا١تريٍت مصطفى نشاط: -
 .ـ ٪توذجا( 16بعض قضااي البحث الدٯتغرايف يف الفًتة اٟتديثة )القرف  عثماف ا١تنصورم: -
: ابدية الواجهة 1541  1459فًتة ما بُت الدراسة الدٯتغرافية يف البوادم ا١تغربية يف ال حليمة بنكىرعي: -

 .األطلنطية ٪توذجا
 .األزمة الدٯتغرافية يف اتريخ ا١تغرب اٟتديث دمحم استيتو: -
مسا٫تة يف التاريخ الدٯتغرايف للمغرب: اجملاعات كأثرىا على النمػوالدٯتغرافػي  )أكاخر  إدريس أبو إدريس: -

 .ـ( 18النصف األكؿ من القرف  -16القرف 
 .ـ1799ىػ /  1213الوضعية الدٯتغرافية بفاس خالؿ كابء  نفعة:دمحم م -
 .، ا١تعطى الدٯتغرايف19جباؿ بٍت يزانسن يف القرف  نورالدين  ا١توادف: -
 .التطور السكاين يف قبائل أيت أكزيت ٖتت اٟتماية الفرنسية إبراىيم ايسُت: -
 .شرقي قبل االستقالؿالوضعية الدٯتغرافية كالبحث عن التوازف ابلريف ال عالؿ زركايل: -
 .بعض جوانب الوضعية الدٯتغرافية للمغرب إابف فًتة اٟتماية بوٚتعة ركايف: -
 .دكر اإلحصاء يف الدٯتغرافيا )مقاؿ ابلفرنسية( ميلود انجي: -

 



 2000/ العدد الثاين -كنانيػػش 
 عدد خاص عن قضااي يف الدديغرافيا التارخيية

 ادمحم استيتو -إعداد: مصطفى نشاط
 38رات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: منشو 

 (02سلسلة: رلالت متخصصة )
  Edition Universal- Rabat -ص( 188)  2000/ 1ط. 

    
 .دمحم اللبار:  ا١تنزؿ الركماين يف ا١تغرب القدمي -
 .يوسف انكادم: الوضعية الدٯتغرافية يف فرنسا خالؿ القرف اٟتادم عشر -
 .ية يف اتريخ ا١تغرب اٟتديث ) القسم الثاين(دمحم استيتو: األزمة الدٯتغراف -
ـ كمطلػػػع القػػػرف 19أٛتػػػد مػػػزايف: ا٢تيكػػػل الػػػدٯتغرايف لسػػػكاف القصػػػور الفجيجيػػػة مػػػا بػػػُت منتصػػػف   القػػػرف  -

 .ـ20
 .عالؿ الزركايل: الوضعية الدٯتغرافية ابلريف الشرقي حىت منتصف القرف العشرين -
 ٔتدينة كجدة خالؿ القرف العشرين. مصطفى اليزيدم: أثر ا٢تجرة يف النمو الدٯتغرايف -
 

 مفاىيم دديغرافية
 ـ.16حليمة بنكرعي: الكانوف اب١تغرب يف القرف 

 واثئق غًن منشورة
 مصطفى الغديرم: قراءة يف كثيقة حوؿ أكالد البشَت أمسعود.

 تػرمجػػة
: عنصػػر -ركػػة : النظػػاـ ك اٟتفصػػل -مػػنهج العلػػم السياسػػي" ٞتػػورج بَتديػػو يػػف: مقتطػػف مػػن كتػػاب "مصػػطفى أخل

 .ا١تعطيات الدٯتغرافية

 
 
 
 
 
 



 دراسات إمربيقية
  
- Miloud NAJI et  Abdelwahab OUSTATI : Les caractéristiques 
démographiques et les conditions socio-économiques des habitants 
d'Ain Béni Mathar. 
- Hayat DIYEN: A Journal of the plague year. 
- Mohamed YACHOUTI : Les préparatifs de la mort : le rite et sa 
fonction. 
- Miloud NAJI : Les instruments d'analyse démographique. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العدد الثالث -كنانيػػش 
 عدد خاص عن الدديغرافيا التارخيية يف أدب الرحلة

 ادمحم استيتو -إعداد: مصطفى نشاط
 48ة اآلداب والعلـو اإلنسانية: منشورات كلي

 (03سلسلة: رلالت متخصصة )
 ص( 257مطبعة مشس/ وجدة ) - 2001/ 1ط. 

 
 كلمة العدد. -
 ساكنة بعض مدف ا١تشرؽ العريب من خالؿ رحلة ابن جبَت كابن بطوطة دمحم منفعة: -
 الدٯتغرافيا التارٮتية يف الرحلة الزاينية اب١تغرب الوسيط مصطفى نشاط: -
 أخبار األكبئة كاألمراض يف الرحالت السفارية ا١تغربية م:أٛتد حداد -
صورة )اآلخر( كمعطيات دٯتغرافية يف الرحلة السفارية من خالؿ )ٖتفة ا١تلك العزيز  عبد الرحيم ا١تودف: -

 ٔتملكة ابريز( إلدريس العمراكم
حلة جيمس ( ك٥تلفاتو يف ر 1800-1798الرحلة بُت النص كالوثيقة: صورة الطاعوف ) كرمي ّتيت: -

 غرم جاكسوف
 مسا٫تة بيبليوغرافية يف تكشيف احملور العمراين كالعسكرم يف أدب الرحلة ا١تغربية ا١تعاصرة بدر ا١تقرم: -
جوانب من الدٯتغرافيا التارٮتية من خالؿ رحلة ا١تغامر اإلسباين خواكُت غاثيل  مصطفى الغديرم: -

 (1865-1861اب١تغرب )
 مفاىيم دٯتغرافية: اٟتدث الدٯتغرايف كالظاىرة الدٯتغرافية ف:يوسف انكادم كنور الدين ا١تواد -

 
 واثئق غًن منشورة

 .كاثئق ٥تزنية مصطفى الغديرم: -
 

 ترمجة
 .(Universalisالدٯتغرافيا التارٮتية من خالؿ موسوعة ) رشيد يشويت: -

 
 
 

 متابعات



 بوٚتعة ركايف: -
Etude sur l’hygiène et la médecine au Maroc Suivie d’une notice sur la 

climatologie des principales villes de l’empire 
 موجز ألىم نتائج األْتاث ا١تيدانية يف مقدمة جباؿ الريف نزىة بودىو: -
 جوانب من اٟتياة االجتماعية يف مدينة بناصا دمحم لعيوض: -

 
 تقارير عن أطاريح

 الوسيطالنقل كالتنقل يف ا١تغرب خالؿ العصر  دمحم حجاج الطويل: -
الرؽ يف ا١تغرب كاألندلس خالؿ القرنُت ا٠تامس كالسادس ا٢تجريُت )اٟتادم عشر  عبد اإللو بلمليح: -

 .كالثاين عشر ا١تيالديُت(
 

 دراسات أمربيقية
 ميلود الناجي كعبد الوىاب أكستايت: -

Image statistique et démographique du centre de Driouch 
 عبد هللا ٛتويت: -

Quelques repères démographiques relatifs aux tribus des Angads et des 
Béni-Snassen à la veille du 19° siècle et à l’aube du 20° siècle 

 عبد هللا ٛتويت: -
Ibn Battuta au pays des Noirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2002/ العدد الرابع -كنانيػػش 
 دلناقب والرتاجم والفهارسعدد خاص عن الدديغرافيا التارخيية يف أدب ا

 ادمحم استيتو -إعداد: مصطفى نشاط
 56منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (04سلسلة: رلالت متخصصة )
 ص( 285مطبعة مشس/ وجدة ) - 2002/ 1ط. 

 
 كلمة العدد. -
ة مالحظات حوؿ حركية السكاف بفاس خالؿ عصرم ا١ترابطُت كا١توحدين: حرك عبد األحد الرايس: -

 .الوافدين ٪توذجا
 .ا٢تجرات القسرية لعلماء قرطبة عند مطلع القرف ا٠تامس ا٢تجرم يوسف انكادم: -
 .بنية الطائفة اٞتزكلية من خالؿ )٦تتع األسناع...( أٛتد الوارث: -
 .الدٯتغرافيا التارٮتية: مالحظات على ضوء كتب األنساب دمحم حبيذة: -
/ ىػ 1376 بن اٟتسن اٟتجوم )ت. ية يف برانمج سيدم دمحمعناصر من الدٯتغرافيا التارٮت بدر ا١تقرم: -

 .ـ( 1956
 

 قضااي عامة يف الدديغرافيا التارخيية
 .ا٠تصاء كا٠تصياف ببالد ا١تغرب كاألندلس عبد اإللو بلمليح: -
 .ـ 429القول الوندالية إابف العبور إىل إفريقيا الشمالية سنة  دمحم اللبار: -
 .اتريخ األكبئة اب١تغرب يف فًتة اٟتماية جوانب من عبد اٟتميد احساين: -

 
 واثئق غًن منشورة

 .رسائل سرية يف شكل تقارير ٥تابراتية بُت دمحم اٟتضرم كرجاؿ ا١تخابرات الفرنسية مصطفى الغديرم: -
إشارات إحصائية عن بعض قبائل مشاؿ ا١تغرب )إشارات متنوعة( عن بعض قبائل  نور الدين ا١توادف: -

 .على طوؿ ا٠تط ا١تار بقصبة سلواف الساحل مشاؿ ا١تغرب
 
 

 مفاىيم دديغرافية



 .مفاىيم دٯتغرافية: أنواع الساكنة نور الدين ا١توادف كيوسف انكادم: -
 

 ترمجة
 االهنيار الدٯتغرايف يف بالد ا١تغرب من القرف اٟتادم عشر ا١تيالدم إىل القرف ا٠تامس عشر دمحم الغرايب: -

 
 متابعات

 .ىل ٯتكن معرفة معدؿ ا١تواليد يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: البحث عن طريقة مصطفى نشاط كدمحم منفعة: -
 

 تقارير عن أطاريح
 ـ.1912-1830اٞتيش ا١تغريب يف القرف التاسع عشر:  مصطفى الشايب: -
 .ـ 17ـ ك  16الفقر كالفقراء يف مغرب القرنُت  دمحم استيتو: -
 .كا١توت خالؿ العصر الوسيط موقف أىل ا١تغرب كاألندلس من ا١ترض دمحم حقي: -

 
 دراسات أمربيقية

 الناجي الوستايت: -
La situation démographique et socio-économique du grand Berkane 

 عبد العلي الفقَت: -
Crises et dépeuplement en Egypte : (XIV° et XV° siècles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  احلديثرللة بيبليوغرافيا: بيبليوغرافيا األدب ادلغريب
 رللة متخصصة يف الدرس البيبليوغرايف ابدلغرب

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل اخلامس
 بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية

 سلسلة إبداع ابللغتٌن العربية والفرنسية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يديواف ادلغرب الشرق
 09منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 

 (01سلسلة: إبداع )
 ص( 222بدوف طبعة وال دار وال بلدة ) - 1995/ 1ط. 

 
 -تقدمي  -بُت ٕتربة السقوط كرؤاي ا٠تالص يف الشعر  أٛتد الطريسي أعراب:

 ايطائر اٟترمُت حسن األمراين:
 األانشيد كا١ترائي عبد الرٛتن بوعلي:

 البكاء بُت يدم عبد الرٛتن اجملدكب لبورٯتي:دمحم منيب ا
 مواكيل الرابكم دمحم علي الرابكم:

 
 غنيت وجدة

 10منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية: 
 (02سلسلة: إبداع )

 ص( 33(/ وجدة )S.N.I.Pمطبعة ) - 1995/ 1ط. 
 

 غنيت كجدة دمحم عبد الفتاح:
 يف موكب العيد األلفي ١تدينة كجدة ميالده األلفي ٖتية إىل ثغر كجدة يف عيد قدكر الورطاسي:

 كجػػػػػػدة دمحم التهامي:
 إلفػػػػػاف حسن األمراين:

 إىل حافظة العلى عن ظهر قلب: إىل "كجدة" دمحم ا١تشرم كلد ابب:
 ٖتيػػػػػة عدانف علي رضا النحوم:

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 :القسم الثالث
 الفصل األوؿ:

 حثٌن من داخل الكلية وخارجهابيبليوغرافيا أمساء البا
 الذين نشروا أُناثهم

 بواحد أو أكثر من منشورات كلية اآلداب/ وجدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 حرؼ اذلمزة
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 03 -- 03 -- -- آجة )عمر(  01
 01 -- 01 -- -- أاب حبيب )دمحم( 02
 03 -- 03 -- -- إبراىيم )وفاء(  03
 02 -- 02 -- -- أبركاف )أمحد( 04
 01 -- 01 -- -- أمجاد )موحى( 05
 02 -- 02 -- -- األمحادي )نور الدين( 06
 01 01 -- -- -- أخريف )ادلهدي( 07
 01 -- 01 -- -- اخلطيب )امساعيل( 08
 01 -- 01 -- -- أخليف )مصطفى( 09
 01 -- 01 -- -- أدادة )دمحم( 10
 01 -- 01 -- -- س )إدريس(أبو إدري 11
 01 -- 01 -- -- اإلدريسي )بوشعيب( 12
 03 -- 03 -- -- اإلدريسي )احلسٌن( 13
 01 -- 01 -- -- اإلدريسي )عبد اجلليل( 14
 01 -- 01 -- -- أبو الرضا )سعد( 15
 01 -- 01 -- -- أزرواؿ ) 16
 01 -- 01 -- -- أزريكم )عبد الرزاؽ( 17
 01 -- 01 -- -- (أزوكاغ )دمحم 18
 01 01 -- -- -- األسفي )دمحم الوديع( 19
 01 -- 01 -- -- أسكاف )احلسٌن( 20
 07 -- 05 02 -- امساعيلي )امساعيل علوي( 21
 03 -- 03 -- -- امساعيلي )عبد احلميد( 22
 01 01 -- -- -- األشعري )دمحم( 23
 01 -- 01 -- -- أشهبار )عبد اجلواد( 24

 



 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف الباحث اسم 
 01 -- 01 -- -- أبو ضيف )مصطفى( 25
 01 01 -- -- -- أبو طالب )دمحم( 26
 01 -- 01 -- -- األطرش )مرمي( 27
 03 -- 02 -- 01 أغريب )موسى( 28
 01 -- 01 -- -- أفقًن )دمحم( 29
 04 -- 04 -- -- أفالي )زاىية( 30
 03 -- 03 -- -- للطيف(أقبيب )عبد ا 31
 01 -- 01 -- -- أقضاض )دمحم( 32
 01 -- 01 -- -- أكرار )عبد الباقي( 33
 02 -- 02 -- -- أزلزوف )دمحم( 34
 01 -- 01 -- -- أمراين )أاب سيدي علوي( 35
 17 03 12 02 -- األمراين )حسن( 36
 02 -- 02 -- -- األمٌن )دمحم( 37
 01 -- 01 -- -- أمنوح )مهدية( 38
 01 -- 01 -- -- األندلسي ) 39
 01 -- 01 -- -- أوستايت )عبد الوىاب( 40
 01 -- 01 -- -- أومنيح )أبو القاسم( 41
 02 -- 02 -- -- األيويب )سعيد( 42
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 باءحرؼ ال
 

 اجملموع داعإب مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- اباب خواي )احلاج ادلهدي( 01
 01 -- 01 -- -- ابلوايل )سعيدة(  02
 02 -- 02 -- -- ابلوايل )دمحم(  03
 01 01 -- -- -- البابطٌن )عبد العزيز سعود( 04
 01 -- 01 -- -- َنغيت )دمحم( 05
 02 -- 02 -- -- ُنباحي )بوبكر( 06
 02 -- 02 -- -- ُنراوي )دمحم( 07
 01 -- 01 -- -- ِنيت )كردية( 08
 01 -- 01 -- -- بدري )دمحم( 09
 01 -- 01 -- -- يراص )دمحم( 10
 01 -- 01 -- -- برابرة )رمحة( 11
 01 -- 01 -- -- برحاب )عكاشة( 12
 01 -- 01 -- -- الربحيلي ) 13
 02 -- 02 -- -- برشيد )عبد الكرمي( 14
 02 -- 02 -- -- خالد(بركاوي ) 15
 01 -- 01 -- -- بريكي )فؤاد( 16
 07 -- 03 03 01 بزازي )عبد القادر( 17
 01 -- 01 -- -- بشًني )جنيب( 18
 01 -- 01 -- -- ابصايطي )عمر( 19
 01 -- 01 -- -- البكدوري )دمحم احلبيب( 20
 02 -- 02 -- -- البكراوي )دمحم( 21
 03 -- 03 -- -- باليت )ميلود( 22
 01 -- 01 -- -- بالجي )دمحم( 23
 01 -- 01 -- -- بالوي )صاحلة( 24
 01 -- 01 -- -- بلحبيب )آسية( 25



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 06 -- 05 -- 01 بلحبيب )رشيد( 26
 01 -- 01 -- -- بلحضري )دمحم( 27
 02 -- 02 -- -- بلفرح )دمحم( 28
 01 -- 01 -- -- بلفايدة )عبد العزيز( 29
 02 -- 02 -- -- بلَكايد ) 30
 01 -- -- -- 01 بلمختار )رشيد بن عبد هللا( 31
 01 -- 01 -- -- بليزيد )مسًنة( 32
 01 -- 01 -- -- بناصر )احلاجي( 33
 01 -- 01 -- -- بنرباىيم )دمحم( 34
 01 -- 01 -- -- بن بركة )دمحم( 35
 02 -- 01 -- 01 ة )بشرى(بنبل 36
 01 -- 01 -- -- بنبلة 37
 03 -- 03 -- -- بنحمزة )مصطفى( 38
 02 01 01 -- -- بنحيوف )مجاؿ الدين( 39
 0 -- 02 -- -- بن ربيعة )خدجية( 40
 01 -- -- -- 01 بنسعيد )سعيد العلوي( 41
 01 -- 01 -- -- بنسعيد )دمحم( 42
 02 -- 02 -- -- بنشريفة )دمحم( 43
 01 -- 01 -- -- بنطاىر )دمحم( 44
 01 -- 01 -- -- بنعالية )سعيد( 45
 01 -- 01 -- -- بنعبد اجليليل )عبد العزيز( 46
 02 -- 02 -- -- بنعبد هللا )دمحم( 47
 01 -- 01 -- -- بنعبود )دمحم( 48
 06 -- 06 -- -- بنعقية )حسن( 49
 01 -- 01 -- -- بنعلة )مصطفى(  50



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- بنعلي 51
 01 -- 01 -- -- بنعلي )الصديقي( 52
 01 01 -- -- -- بنعمارة )دمحم( 53
 02 -- 02 -- -- بنكرعي )حليمة( 54
 01 -- 01 -- -- بنمسعود )زلمود( 55
 05 -- 04 -- 01 بنمليح )عبد اإلاله(  56
 02 -- 02 -- -- نموسى )عبد الفتاح(ب  57
 01 -- 01 -- -- بنوراؾ )دمحم( 58
 01 -- 01 -- -- بنويس )ربيعة( 59
 02 -- 01 01 -- بؤنيل )مسية( 60
 04 -- 04 -- -- بوتشيش )إبراىيم القادري( 61
 01 -- 01 -- -- بوحبة )حسن( 62
 03 -- 03 -- -- بوحسوف )كردية( 63
 01 -- 01 -- -- (بومحيدي )دمحم 64
 01 -- 01 -- -- بوخبزة )دمحم احلسين( 65
 02 -- 01 01 -- بودردارة )دمحم( 66
 01 -- 01 -- -- بودالؿ )عبد الرحيم( 67
 01 -- 01 -- -- بودىو )نزىة( 68
 05 02 02 -- 01 البورديي )دمحم منيب( 69
 01 -- 01 -- -- بوزايدي )دمحم( 70
 01 -- 01 -- -- احلميد(بوزايف )عبد  71
 01 -- 01 -- -- البوزيدي )سعيد( 72
 01 -- 01 -- -- بوشعيب )بنيونس( 73
 02 -- 02 -- -- البوشيخي )الشاىد( 74
 01 -- 01 -- -- البوشيخي )عز الدين( 75



 01 -- 01 -- -- بوشالغم )مسًنة( 
 01 -- 01 -- -- بوطيب )عبد العايل( 76
 06 -- 05 -- 01 لكرمي(بوفرة )عبد ا 77
 01 -- 01 -- -- بوقدور )مصطفى( 78
 01 -- 01 -- -- بوكدمي )جناة( 79
 01 -- 01 -- -- بوكراع )إدريس(  80
 01 -- 01 -- -- بوكراع )حفيظة(  81
 01 -- 01 -- -- بوكوس )أمحد( 82
 01 -- 01 -- -- بوعزة )عبد الرمحاف( 83
 01 -- 01 -- -- بوعلي )أمل( 84
 10 02 05 01 02 بوعلي )عبد الرمحاف( 85
 01 -- 01 -- -- بومعزة )الطيب( 86
 01 -- 01 -- -- بومهراز  87
 01 -- 01 -- -- هبجت )منجد مصطفى( 88
 02 -- 01 01 --  هبيين )عبد اجمليد( 89
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 حرؼ التاء
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 02 -- 02 -- -- التازي )عبد اذلادي( 01
 02 -- 02 -- -- اتسرة )سعيد( 02
 01 -- 01 -- -- اتوشيخت )احلسن( 03
 01 -- 01 -- -- التجكاين )دمحم احلبيب( 04
 01 -- 01 -- -- الرتغي )عبد هللا ادلرابط( 05
 01 -- 01 -- -- تشيش 06
 01 -- 01 -- -- تفاوت )صباح( 07
 01 -- 01 -- -- التهامي )دمحم( 08
 01 -- 01 -- -- توايل )مرواف( 09
 01 -- 01 -- -- التوفيق )دمحم( 10
 01 -- 01 -- -- توفيقي )عبد هللا( 11
 01 -- 01 -- -- التومي )عبد الرمحاف( 12
 01 -- 01 -- -- توه 13
        

       
       

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 حرؼ اجليم
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- جباري )سعاد( 01
 13 -- 10 02 01 اجلطاري )بلقاسم( 02
 01 -- 01 -- -- جعفر 03
 07 -- 06 01 -- جغنٌن )عبد هللا( 04
 02 -- 02 -- -- جكيب )دمحم( 05
 01 -- 01 -- -- امجيلي )دمحم( 06
 01 -- 01 -- -- جهداين )عبد الواحد( 07
 02 -- 02 -- -- جوىري )أمحد( 08
        
        

       
       
       
       
       
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 اءحرؼ احل
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 02 -- 02 -- -- (حاجي )البكاي 01 

 02 -- 02 -- -- حاجي )خالد(  02
 01 -- 01 -- -- حافظ )أمحد دمحم( 03
 02 -- 02 -- -- حباين )دمحم( 04
 02 -- 02 -- -- حبيذة )دمحم( 05
 01 01 -- -- -- احلجاـ )عالؿ( 06
 01 -- 01 -- -- حجي )البخاري( 07
 02 -- 02 -- -- حجي )دمحم( 08
 01 -- 01 -- -- )نور الدين(احجًنة  09
 17 -- 16 -- 01 حدادي )أمحد( 10
 02 -- 02 -- -- حدادي )مجاؿ( 11
 01 -- 01 -- -- احلداوي )دمحم( 12
 01 -- 01 -- -- احلرادجي )عبد الرمحاف( 13
 01 -- 01 -- -- حساف )أمساء( 14
 01 -- 01 -- -- احساين )عبد احلميد( 15
 01 -- 01 -- -- حسيين )فاطمة( 16
 01 -- 01 -- -- حقي )دمحم( 17
 01 01 -- -- -- احللوي )دمحم( 18
 01 -- 01 -- -- محاس ) 19
 01 -- 01 -- -- احلمداوي )عبد هللا( 20
 04 -- 02 02 -- محداوي )ميموف( 21
 01 -- 01 -- -- احلمدي )العريب( 22
 01 01 -- -- -- احلمري )دمحم عنيبة( 23
 29 -- 20 09 -- ويت )عبد هللا(مح 24

 



 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- حنٌن )سعيد( 25
 09 -- 09 -- -- حوطش )عبد الرمحن( 26
 01 -- 01 -- -- حيدا )مسًنة( 27
 03 -- 03 -- -- حيدة )مجيلة( 28
 02 -- 02 -- -- احلًنش )فاطمة الزىراء( 29
 01 -- 01 -- -- حليمري )كردية(ا 30

 
 

 
 اءحرؼ اخل
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- خالفي )حيٍن( 01
 01 -- 01 -- -- ختاش )إدريس( 02
 01 -- 01 -- -- اخلدديي )عالؿ(  03
 02 -- 02 -- -- خراقي )عبد النور( 04
 09 -- 08 01 -- خربوش )أمحد( 05
 06 -- 06 -- -- خرماش )دمحم( 06
 01 -- 01 -- -- اخلضري )أمحد أمٌن( 07
 01 -- 01 -- -- خطايب )حياة( 08
 01 -- 01 -- -- خالؼ )الغاليب( 09

 
 

 

 

 
 

 



 داؿحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 03 -- 02 -- 01 دادي )مارية( 01
 01 -- 01 -- -- الداودي )دمحم( 02
 04 -- 03 -- 01 الدمحاين )ادمحم( 03
 01 -- 01 -- -- الدمحاين 04
 01 -- 01 -- -- درفويف )فائزة( 05
 03 -- 03 -- -- درفويف )ميموف( 06
 01 01 -- -- -- درويش )سامح( 07
 05 01 04 -- 01 دزيري )رشيد( 08
 08 -- 07 01 -- دلل )دمحم( 09
 03 -- 03 -- -- الداني )دمحم( 10
 03 -- 03 -- -- الدويري )أمحد( 11
 02 -- 02 -- -- دين )حياة( 12

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 راءحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- الراشيدي )حسن( 01
 01 -- 01 -- -- راضي )أمحد( 02
 02 -- 02 -- -- الرايس )عبد األحد( 03
 07 02 05 -- -- الرابوي )دمحم علي( 04
 03 -- 02 01 -- رمحوف )احلسٌن( 05
 01 -- 01 -- -- رحيم )مقداد( 06
 01 -- 01 -- -- رزاؽ )احلبيب( 07
 02 -- 02 -- -- رزوؽ )دمحم( 08
 11 -- 09 01 01 رمضاين )مصطفى( 09
 01 -- 01 -- -- الروسي )دمحم حافظ( 10
 02 -- 02 -- -- (روملي )عبد هللا 11
 02 -- 02 -- -- روايف )بومجعة( 12
 01 01 -- -- -- الرايحي )دمحم فريد( 13
 02 01 01 -- -- الريسوين )قطب( 14
 01 -- 01 -- -- الريسوين )دمحم ادلنتصر( 15

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زايحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- زالغ )عزيز( 01
 02 -- 02 -- -- زايد )عفاؼ( 02
 01 -- -- -- 01 زايد )مصطفى( 03
 01 -- 01 -- -- زايري )دمحم( 04
 02 -- 02 -- -- زرو )تورية( 05
 05 -- 05 -- -- زروايل )عالؿ( 06
 01 -- 01 -- -- زروايل )دمحم( 07
 02 -- 02 -- -- زروقي )دمحم( 08
 02 -- 02 -- -- ود(زروقي )ادليل 09
 01 -- 01 -- -- زروقي )جناة( 10
 01 -- 01 -- -- زكاغ )بشرى( 11
 01 -- 01 -- -- زنيرب )أمحد( 12
 01 -- 01 -- -- الزىر )دمحم( 13
 03 -- 02 01 -- زىًن )ادلصطفى( 14
 01 -- 01 -- -- زيراوي 15
       

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 سٌنحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة عدادإ أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- سادلي )يوسف(  01
 01 -- -- 01 -- الساوري )عبد العزيز(  02
 03 -- 03 -- -- اسباعي )عبد القادر( 03
 01 -- 01 -- -- سبيعة )سعيد( 04
 06 -- 03 03 -- سبيعة )عبد العايل( 05
 02 -- 02 -- -- ستويت )كردية( 06
 14 -- 07 04 03 (استيتو )ادمحم 07
 01 -- 01 -- -- سديد )دمحم( 08
 01 -- 01 -- -- السديري )أمحد( 09
 02 -- 02 -- -- السراجي )بنيونس( 10
 02 -- 02 -- -- اسرايري )إدريس( 11
 01 01 -- -- -- السرغيين )دمحم( 12
 05 -- 05 -- -- السعدي )رشيد( 13
 01 -- 01 -- -- السعدي )دمحم( 14
 01 -- 01 -- -- السغروشين 15
 01 -- 01 -- -- السفًني )عبد السالـ( 16
 01 -- 01 -- -- السقاط )عبد اجلواد( 17
 05 -- 05 -- -- سالـ )اعمرو( 18
 01 -- 01 -- -- سلطاين )برنوصي( 19
 24 -- 18 02 04 سلوي )مصطفى( 20
 01 -- 01 -- -- مسات 21
 01 -- 01 -- -- السماليل )غيثة علي( 22
 01 -- 01 -- -- مسًنس )لطيفة بناين( 23
 01 -- 01 -- -- مسًنس )نورة( 24

 



 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 02 -- 02 -- -- اسهوؿ )مصطفى( 25
 01 -- 01 -- -- سوساف )رشيد( 26
 01 -- -- 01 -- سيحاؿ )أمحد( 27
 01 -- 01 -- -- السيسي )دمحم( 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شٌنحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 05 -- 05 -- -- الشايب )مصطفى(  01
 01 -- 01 -- -- شابًن )دمحم(  02
 01 -- 01 -- -- الشاديل )مصطفى( 03
 02 -- 02 -- -- الشارؼ )دمحم( 04
 01 -- 01 -- -- الشامي )عبد ادلالك( 05
 02 -- 02 -- -- الشامي )دمحم( 06
 01 -- 01 -- -- شاىٌن )شامل( 07
 01 -- 01 -- -- الشاوش )خالد( 08
 02 -- 02 -- -- الشاوي )ادلختار( 09
 01 -- 01 -- -- شطاطو 10
 01 -- 01 -- -- اشعايب )مصطفى( 11
 01 -- 01 -- -- شقور )عبد السالـ( 12
 01 -- 01 -- -- شكري )فريد( 13
 01 -- 01 -- -- شكري )دمحم( 14
 01 01 -- -- -- الشليح )مصطفى( 15
 01 -- 01 -- -- شهًن )عبد العزيز( 16
 03 -- 03 -- -- الشيباين )ايمسينة( 17
 02 -- 02 -- -- الشيخ )اسعادة( 18
 02 -- 02 -- -- شيخة )مجعة( 19
 01 -- 01 -- -- شًناؾ 20

 
 
 
 
 



 صادحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 01 -- -- -- صابر )أمحد( 01
 07 -- 07 -- -- الصحيب )اباب( 02
 03 -- 02 01 -- الصدؽ )عبد احلق( 03
 01 -- 01 -- -- صديق )عبد هللا( 04
 01 -- 01 -- -- صديقي )ليلى( 05
 03 -- 03 -- -- الصغًن )ربيعة( 06
 02 -- 01 01 -- الصغًن 07
 05 -- 01 04 -- صفيح )أمحد( 08
 01 -- 01 -- -- ابن صالح )مازف( 09
 01 -- 01 -- -- الصنايب )إذلاـ( 10
 03 -- 02 01 -- الصنهاجي )عبد احلميد( 11

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 طاءحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- الطايع )أمحد( 01
 02 -- 02 -- -- طايفي )دمحم( 02
 04 -- 04 -- -- طايفي )ميلود( 03
 01 01 -- -- -- الطباؿ )عبد الكرمي( 04
 01 01 -- -- -- الطريبق )أمحد( 05
 03 -- 03 -- -- الطريسي )أمحد أعراب( 06
 03 -- 03 -- -- طلحاوي )دمحم( 07
 01 -- 01 -- -- طنجي )ماجدة( 08
 02 -- 02 -- -- )عبد الرمحاف( طنكوؿ 09
 02 -- 01 01 -- الطواؼ )العريب( 10
 01 -- 01 -- -- الطويل )أنيسة( 11
 02 -- 02 -- -- الطويل )دمحم حجاج( 12
 01 -- 01 -- -- الطييب )أمٌن توفيق( 13
 01 -- 01 -- -- الطييب )زىر الدين( 14
       
       

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 حرؼ العٌن
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف سم الباحثا 
 01 -- 01 -- -- العادؽ  01
 01 -- 01 -- -- عارؼ )سعيد( 02
 03 -- 02 01 -- عامل )نور الدين(  03
 01 -- 01 -- -- عبد االوي شفيقة( 04
 01 -- 01 -- -- عبد االوي )دمحم( 05
 02 -- 02 -- -- عبد اجلليل )دمحم( 06
 01 -- 01 -- -- غين )دمحم(عبد ال 07
 01 -- 01 -- -- عبد الفتاح )دمحم( 08
 01 -- 01 -- -- عبد النيب )دمحم(  09
 01 01 -- -- -- عبد الوايف )عبد الرمحن( 10
 01 -- 01 -- -- العبويت )دمحم( 11
 01 -- 01 -- -- عدوؾ )نصر الدين( 12
 01 -- 01 -- -- عرايشي )محيد( 13
 01 -- 01 -- -- )رشيد( عرايشي 14
 01 -- 01 -- -- العريب )أمحد( 15
 01 -- 01 -- -- عرجوين عبد الواحد( 16
 01 -- 01 -- -- العراقي )أمحد( 17
 01 -- 01 -- -- عزو )مصطفى( 18
 01 -- 01 -- -- اعزوزوط )عبد الرمحاف( 19
 01 -- 01 -- -- عشرايت )سليماف( 20
 01 -- 01 -- -- عالؿ )دمحم( 21
 01 -- 01 -- -- اعالوة )دمحم( 22
 01 -- 01 -- -- علمي )أمحد( 23
 01 -- 01 -- -- العلمي )دمحم( 24
 01 -- 01 -- -- العلمي )يوسف أمٌن( 25



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 03 -- 03 -- -- علواف )دمحم( 26
 01 -- 01 -- -- علوش )سعيد( 27
 03 -- 03 -- -- اعلولو )انجم( 28
 01 -- 01 -- -- علوي )سهاـ( 29
 02 -- 02 -- -- العلوي )عبد هللا بناصر( 30
 01 -- 01 -- -- العلوي )نواؿ( 31
 02 -- 02 -- -- العلياين )عبد القادر( 32
 01 01 -- -- -- عمارة )حيٍن( 33
 01 -- 01 -- -- العماري )الصادقي( 34
 02 -- 02 -- -- ين )سليماف(عمرا 35
 01 -- 01 -- -- عمراين )حيٍن( 36
 01 -- 01 -- -- العوينة )عبد هللا( 37
 02 -- 02 -- -- عيدوف )أمحد( 38
 01 -- 01 -- -- عيكوس )األخضر( 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غٌنحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- الغاليب )خالؼ( 01
 01 -- 01 -- -- غاًل )ادلصطفى احلسين( 02
 23 -- 16 06 01 الغديري )مصطفى( 03
 01 -- 01 -- -- الغزايل )عبد القادر( 04
 01 -- 01 -- -- الغماري )دمحم( 05
       

 
 
 فاءحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 07 -- 03 03 01 فارح )عبد العزيز( 01
 01 -- 01 -- -- فاحل )علي( 02
 01 -- 01 -- -- فتحة )دمحم( 03
 01 -- 01 -- -- فراجي )عبد القادر( 04
 02 -- 02 -- -- فراجي )نتيجة( 05
 01 -- 01 -- -- فريندي )سليمة( 06
 01 -- 01 -- -- الفقًن )عبد العلي( 07
 01 -- 01 -- -- الفَكيَكي )حسن( 08
 01 -- 01 -- -- ي )دمحم(الفكيك 09
 01 -- 01 -- -- فهدي )دمحم( 10
       

 
 

 



 قاؼحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- قاسم )إحساف( 01
 02 -- 02 -- -- القامسي )دمحم( 02
 14 -- 10 03 01 قامسي )دمحم حيٍن( 03
 03 -- 03 -- -- قدوري )ادلهدي( 04
 01 -- 01 -- -- القدوسي )دمحم( 05
 01 -- 01 -- -- قرعي 06
 03 -- 03 -- -- قرقزاف )دمحم( 07
 01 01 -- -- -- قشنين )مصطفى( 08
 04 -- 04 -- -- قشيقش )عبد السالـ( 09
 01 01 -- -- -- القمري )احلسٌن( 10
 01 -- 01 -- -- بن قويدر )ادلختار( 11
 02 -- 02 -- -- قادر(قيطوين )عبد ال 12

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 كاؼحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- الَكامسي )بنعلي( 01
 07 -- 07 -- -- الكاموف )أمحد( 02
 01 -- 01 -- -- الكبسي )عبد السالـ( 03
 01 -- -- -- 01 الكتاين )دمحم( 04
 01 -- 01 -- -- (الكدية )اجلياليل 05
 01 -- 01 -- -- كربيلة )عبد اخلالق( 06
 02 -- 02 -- -- الكرزازي )موسى( 07
 01 -- 01 -- -- كرمي )عبد الكرمي( 08
 01 -- 01 -- -- كرمي )دمحم( 09
 01 -- 01 -- -- كرديي )ماجدة( 10
 02 -- 02 -- -- كعواس 11
 02 -- 02 -- -- كمبوش )دمحم( 12
 01 -- 01 -- -- ين )دمحم(كنو  13
 05 -- 05 -- -- الكوش )دمحم( 14
 01 -- 01 -- -- الكيحل )دمحم( 15
 01 -- -- -- 01 كيليطو )عبد الفتاح( 16

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 02 -- 02 -- -- أبو لبابة )الطاىر حسٌن( 01
 01 -- 01 -- -- مي(حللو )مر  02
 02 -- 02 -- -- حلميداين )محيد( 03
 02 -- 02 -- -- لعرييب )الزىرة( 04
 01 -- 01 -- -- لعشًني )اندية( 05
 02 -- 02 -- -- لعيوض )دمحم( 06
 02 -- 02 -- -- لغرايب )دمحم( 07
 08 -- 08 -- -- لغزيوي )علي( 08
 04 -- 02 02 -- لفرح )محاؿ الدين( 09
 01 01 -- -- -- لقاح )دمحم( 10
 01 -- 01 -- -- لقاح )ميلود( 11
 02 -- 02 -- -- لقرع )عبد الكرمي( 12
 06 -- 06 -- -- اللبار )دمحم( 13
 02 -- 02 -- -- دلريين )فريد وىايب( 14
 03 -- 03 -- -- ذلبيل )مجاؿ( 15
 01 -- 01 -- -- ذلدمات 16
 01 -- 01 -- -- ذلي )ثراي( 17

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 يمحرؼ ادل
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 01 -- -- -- ماء العينٌن )خدجية(  01
 01 01 -- -- -- ماجدولٌن )ثراي(  02
 01 -- 01 -- -- ادلؤدب )دمحم أمٌن( 03
 01 -- 01 -- -- مباركي )زين العابدين( 04
 02 -- 02 -- -- زلفوظ )مراد( 05
 01 -- 01 -- -- دمحمي )عبد الكرمي( 06
 01 -- 01 -- -- ادلدغري )عبد هللا علوي( 07
 05 -- 04 -- 01 ادلدالوي )دمحم( 08
 02 -- 02 -- -- مدين )طارؽ( 09
 01 -- 01 -- -- ادلرابط )مصطفى( 10
 01 -- 01 -- -- مراتض )عبد اجلليل( 11
 01 -- 01 -- -- مراتض )عبد ادلالك( 12
 01 -- 01 -- -- مراتض )دمحم( 13
 01 -- 01 -- -- مردين )سعاد( 14
 01 -- 01 -- -- مرزاؽ )دمحم( 15
 01 -- 01 -- -- مريت )حفيظة( 16
 02 -- 02 -- -- ادلريين )أمينة( 17
 03 -- 03 -- -- ادلريين )اجلياليل( 18
 02 -- 02 -- -- مزايف )أمحد( 19
 01 -- 01 -- -- مسكٌن 20
 04 -- 04 -- -- ادلصباحي )أمحد( 21
 02 -- 02 -- -- ادلصطفى )موالي رشيد( 22
 01 -- 01 -- -- امعاريج )نزيهة( 23
 02 -- 02 -- -- ادلعتمد )ابن رشد( 24
 01 -- 01 -- -- معصر )عبد هللا( 25



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 02 -- 02 -- -- معكوؿ )عالؿ( 26
 01 -- 01 -- -- ادلغراوي )رابح( 27
 02 -- 01 -- 01 مفتاح )دمحم( 28
 01 01 -- -- -- مفدي )أمحد( 29
 01 -- 01 -- -- مفدي )بركات( 30
 12 -- 10 -- 02 ادلقري )بدر( 31
 02 -- 02 -- -- ادلقري )شوقي( 32
 01 -- 01 -- -- مكتوب )دمحم( 33
 01 -- 01 -- -- مكوار )حسن( 34
 01 -- 01 -- -- ادلكي )ىشاـ( 35
 02 -- 02 -- -- ادللحوين )عبد الرمحاف( 36
 01 01 -- -- -- ادللياين )إدريس( 37
 03 -- 03 -- -- منتاؽ )سعيد( 38
 01 -- 01 -- -- ادلنجرة )ادلهدي( 39
 01 -- 01 -- -- منصور )عبد احلفيظ( 40
 01 01 -- -- -- منصور )واصف( 41
 02 -- 02 -- -- ادلنصوري )عثماف( 42
 08 -- 08 -- -- منفعة )دمحم( 43
 01 -- 01 -- -- منكاري )فوزية( 44
 02 -- 02 -- -- ادلنوين )دمحم( 45
 01 -- 01 -- -- مهدي )مونية( 46
 02 -- 02 -- -- مهلة )انجم( 47
 01 -- 01 -- -- ادلهًني )عبد القادر( 48
 08 -- 06 01 01 ف )نور الدين(ادلواد 49
 02 -- 02 -- -- مودف )عبد الرحيم( 50

 



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- موسى )عز الدين عمر(  51
 02 -- 02 -- -- مومن )عبد اللطيف(  52
 01 01 -- -- -- ادلومين )رشيد( 53
 01 -- 01 -- -- ادلومين )دمحمين( 54
       

 
 نوفحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- الناجي )موحى( 01
 05 -- 05 -- -- انجي )ميلود( 02
 03 -- 02 01 -- انجي )ميموف( 03
 02 -- 02 -- -- الناصر )سعاد( 04
 01 -- 01 -- -- انصري )دمحم( 05
 01 -- 01 -- -- الناقوري )إدريس( 06
 01 01 -- -- -- جنمي )حسن( 07
 01 -- 01 -- -- النحوي )عدانف علي رضا( 08
 12 -- 07 04 01 نشاط )مصطفى( 09
 02 -- 02 -- -- النشوي )مصطفى( 10
 01 -- 01 -- -- النشيوي )العريب( 11
 05 -- 05 -- -- انكادي )يوسف( 12
 01 -- 01 -- -- امنًنات )عبد العزيز( 13
 02 -- 02 -- -- النوايل )دمحم( 14
       
       

 



 اءحرؼ اذل
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 01 -- -- -- ىادؼ )سعيد( 01
 03 -- 01 02 -- اذلامشي )عبد احلفيظ( 02
 02 -- 02 -- -- اذلدار )أمينة( 03
 02 -- 02 -- -- اذلراس )عبد السالـ( 04
 01 -- 01 -- -- اذلرامة )عبد احلميد( 05
 01 -- -- -- 01 ىالؿ )حيٍن( 06
 04 -- 04 -- -- ىرو )عزو( 07
 03 -- 03 -- -- ىوار )حيٍن( 08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واوحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- الوارث )أمحد( 01
 01 -- 01 -- -- الوارثي )لطيفة( 02
 01 -- 01 -- -- الوايف )محيد( 03
 01 -- 01 -- -- الوايل )عبد العايل( 04
 01 -- 01 -- -- واموش )حليمة( 05
 01 -- 01 -- -- ولد ابب )دمحم ادلشري( 06
 03 -- 03 -- -- الوراكلي )حسن( 07
 05 -- 04 -- 01 وراوي )دمحم( 08
 04 04 -- -- -- الورطاسي )قدور( 09
 01 -- 01 -- -- الورايشي )قيس مرزوؽ( 10
 01 -- 01 -- -- الوستايت )انجي( 11
 01 -- 01 -- -- الوسدادي )اندية( 12
 01 -- 01 -- -- الوسطاطي )عبد الوىاب( 13
 02 -- 02 -- -- الواسطي )دمحم( 14
 01 -- 01 -- -- الوغمًني )عبد الكرمي( 15
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ياءحرؼ ال
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم الباحث 
 01 -- 01 -- -- ايسٌن )إدريس( 01
 01 -- 01 -- -- حيياوي )عمر( 02
 02 -- 02 -- -- اليزيدي )ادلصطفى( 03
 01 -- 01 -- -- يشو )حسن( 04
 01 -- 01 -- -- يشويت )رشيد( 05
 02 -- 02 -- -- يشويت )دمحم( 06
 07 -- 06 -- 01 ليعقويب )مصطفى(ا 07
 02 -- 02 -- -- دياين )نعيمة( 08
 01 -- 01 -- -- اليوسفي )دمحم( 09

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2012الكلية أبواهبا إىل حدود يناير ترتيب أساتذة الكلية منذ فتحت 
 والذين سامهوا بكتاابهتم يف أحد منشورات الكلية

 )الرتتيب ىنا تبعا لكثرة النشر(
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 29 -- 20 09 -- محويت )عبد هللا( 01
 24 -- 18 02 04 سلوي )مصطفى( 02
 23 -- 16 06 01 الغديري )مصطفى( 03
 17 03 12 02 -- األمراين )حسن( 04
 17 -- 16 -- 01 حدادي )أمحد( 05
 15 -- 07 06 02 استيتو )ادمحم( 06
 14 -- 10 03 01 مسي )دمحم(قا 07
 13 -- 10 02 01 اجلطاري )بلقاسم( 08
 12 -- 10 -- 02 ادلقري )بدر( 09
 12 -- 07 04 01 نشاط )مصطفى( 09
 11 -- 09 01 01 رمضاين )مصطفى( 11
 10 02 05 01 02 بوعلي )عبد الرمحاف( 12
 09 -- 09 -- -- حوطش )عبد الرمحاف( 13
 09 -- 08 01 -- خربوش )أمحد( 13
 08 -- 07 01 -- دلل )دمحم( 15
 08 -- 08 -- -- لغزيوي )علي( 15
 08 -- 08 -- -- منفعة )دمحم( 15
 08 -- 06 01 01 ادلوادف )نور الدين( 15
 07 -- 05 02 -- امساعيلي )امساعيل علوي( 19
 07 -- 03 03 01 بزازي )عبد القادر( 19
 07 -- 06 01 -- جغنٌن )عبد هللا( 19

 



 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 07 02 05 -- -- الرابوي )دمحم علي( 19
 07 -- 07 -- -- الصحيب )اباب( 19
 07 -- 03 03 01 فارح )عبد العزيز( 19
 07 -- 07 -- -- الكاموف )أمحد( 19
 07 -- 06 -- 01 اليعقويب )مصطفى( 19
 06 -- 05 -- 01 بلحبيب )رشيد( 27
 06 -- 06 -- -- بنعقية )حسن( 27
 06 -- 05 -- 01 بوفرة )عبد الكرمي( 27
 06 -- 03 03 -- سبيعة )عبد العايل( 27
 06 -- 06 -- -- اللبار )دمحم( 27
 05 -- 04 -- 01 بنمليح )عبد اإلاله( 32
 05 01 04 -- 01 دزيري )رشيد( 32
 05 -- 05 -- -- سالـ )اعمرو( 32
 05 -- 05 -- -- الشايب )مصطفى( 32
 05 -- 01 04 -- صفيح )أمحد( 32
 05 -- 05 -- -- الكوش )دمحم( 32
 05 -- 04 -- 01 وراوي )دمحم( 32
 04 -- 04 -- -- أفالي )زاىية( 39
 04 -- 02 02 -- محداوي )ميموف( 39
 04 -- 04 -- -- قشيقش )عبد السالـ( 39
 04 -- 02 02 -- لفرح )مجاؿ الدين( 39

 
 
 
 
 
 



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 04 -- 04 -- -- ىرو )عزو( 39
 03 -- 03 -- -- آجة )عمر( 44
 03 -- 02 -- 01 أغريب )موسى( 44
 03 -- 03 -- -- بنحمزة )مصطفى( 44
 03 -- 03 -- -- حيدة )مجيلة( 44
 03 -- 02 -- 01 دادي )مارية( 44
 03 -- 03 -- -- الداني )دمحم( 44
 03 -- 03 -- -- الدويري )أمحد( 44
 03 -- 02 01 -- رمحوف )احلسٌن( 44
 03 -- 03 -- -- اسباعي )عبد القادر( 44
 03 -- 03 -- -- الصغًن )ربيعة( 44
 03 -- 02 01 -- الصنهاجي )عبد  احلميد( 44
 03 -- 03 -- -- الطريسي )أمحد أعراب( 44
 03 -- 03 -- -- طلحاوي )دمحم( 44
 03 -- 02 01 -- عامل )نور الدين( 44
 03 -- 03 -- -- علواف )دمحم( 44
 03 -- 03 -- -- قدوري )ادلهدي( 44
 03 -- 03 -- -- منتاؽ )سعيد( 44
 03 -- 02 01 -- انجي )ميموف( 44
 03 -- 01 02 -- اذلامشي )عبد احلفيظ( 44
 03 -- 03 -- -- ىوار )حيٍن( 44
 03 -- 03 -- -- الوراكلي )حسن( 44
 02 -- 02 -- -- أبركاف )أمحد( 65
 02 -- 02 -- -- أزلزوف )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- األيويب )سعيد( 65

 



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 02 -- 02 -- -- ابلوايل )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- بلفرح )دمحم( 65
 02 -- 01 -- 01 بنبلة )بشرى( 65
 02 -- 02 -- -- بنشريفة )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- بودردارة )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- جكيب )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- جوىري )أمحد( 65
 02 -- 02 -- -- حاجي )البكاي( 65
 02 -- 02 -- -- حاجي )خالد( 65
 02 -- 02 -- -- حباين )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- خراقي )عبد النور( 65
 02 -- 02 -- -- دين )حياة(  65
 02 -- 02 -- -- الرايس )عبد األحد( 65
 02 -- 02 -- -- ستويت )كردية( 65
 02 -- 02 -- -- اسهوؿ )مصطفى( 65
 02 -- 02 -- -- الشامي )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- الشيخ )اسعادة( 65
 02 -- 01 -- 01 )العريب( الطواؼ 65
 02 -- 02 -- -- عمراين )سليماف( 65
 02 -- 02 -- -- قيطوين )عبد القادر( 65

 
 
 
 
 
 



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 02 -- 02 -- -- كمبوش )دمحم 65
 02 -- 02 -- -- لعرييب )الزىرة( 65
 02 -- 02 -- -- دلريين )فريد وىايب( 65
 02 -- 02 -- -- مدين )طارؽ( 65
 02 -- 02 -- -- ادلعتمد )ابن رشد( 65
 02 -- 02 -- -- ادلقري )شوقي( 65
 02 -- 02 -- -- ادلنوين )دمحم( 65
 02 -- 02 -- -- مهلة )انجم( 65
 02 -- 02 -- -- النشيوي )مصطفى( 65
 02 -- 02 -- -- اذلدار )أمينة( 65
 02 -- 02 -- -- (اليزيدي )ادلصطفى 65
 02 -- 02 -- -- يشويت )دمحم( 65

 01 -- 01 -- -- أخليف )مصطفى( 100
 01 -- 01 -- -- أومنيح )أبو القاسم( 100
 01 -- 01 -- -- ابصايطي )عمر( 100
 01 -- 01 -- -- بليزيد )مسًنة( 100
 01 -- 01 -- -- بنرباىيم )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- بنويس )ربيعة( 100
 01 -- -- 01 -- بؤنيل )مسية( 100
 01 -- 01 -- -- بودالؿ )عبد الرحيم( 100
 01 -- 01 -- -- بودىو )نزىة( 100
 01 -- 01 -- -- البوزيكي )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- بوكراع )إدريس( 100

 
 
 



 
 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 01 -- 01 -- -- حايل )حسن( 100
 01 -- 01 -- -- احلرادجي )عبد الرمحاف( 100
 01 -- 01 -- -- حنٌن )سعيد( 100
 01 -- 01 -- -- حيدا )مسًنة( 100
 01 -- 01 -- -- رزوقي )ادليلود( 100
 01 -- 01 -- -- الشامي )عبد ادلالك( 100
 01 -- 01 -- -- طنجي )ماجدة( 100
 01 -- 01 -- -- عبداالوي )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- عرايشي )محيد( 100
 01 -- 01 -- -- اعالوة )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- العماري )الصادقي( 100
 01 -- 01 -- -- كنوين )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- الكيحل )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- امعاريج )نزيهة( 100
 01 -- 01 -- -- ادلغراوي )دمحم( 100
 01 -- 01 -- -- مكوار )حسن( 100
 01 -- 01 -- -- النشيوي )العريب( 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2012الذين الزالوا يزاولوف عملهم إىل حدود يناير ترتيب أساتذة الكلية 

 والذين سامهوا بكتاابهتم يف أحد منشورات الكلية
 )الرتتيب ىنا تبعا لكثرة النشر(

 
 اجملموع عإبدا  مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 29 -- 20 09 -- محويت )عبد هللا( 01
 24 -- 18 02 04 سلوي )مصطفى( 02
 15 -- 07 06 02 استيتو )ادمحم( 03
 14 -- 10 03 01 قامسي )دمحم( 04
 13 -- 10 02 01 اجلطاري )بلقاسم( 05
 12 -- 10 -- 02 ادلقري )بدر( 06
 12 -- 07 04 01 نشاط )مصطفى( 06
 11 -- 09 01 01 مصطفى(رمضاين ) 06
 10 02 05 01 02 بوعلي )عبد الرمحاف( 08
 09 -- 08 01 -- خربوش )أمحد( 09
 08 -- 07 01 -- دلل )دمحم( 10
 08 -- 08 -- -- منفعة )دمحم(  10
 08 -- 06 01 01 ادلوادف )نور الدين(  10
 07 -- 05 02 -- امساعيلي )امساعيل علوي( 13
 07 -- 03 03 01 قادر(بزازي )عبد ال 13
 07 -- 06 01 -- جغنٌن )عبد هللا( 13
 07 02 05 -- -- الرابوي )دمحم علي( 13
 07 -- 07 -- -- الصحيب )اباب( 13
 07 -- 03 03 01 فارح )عبد العزيز( 13
 07 -- 07 -- -- الكاموف )أمحد( 13
 07 -- 06 -- 01 اليعقويب )مصطفى( 13



 06 -- 05 -- 01 (بوفرة )عبد الكرمي 21
 05 01 04 -- 01 دزيري )رشيد( 22
 05 -- 05 -- -- الكوش )دمحم( 22
 05 -- 04 -- 01 وراوي )دمحم( 22
 04 -- 04 -- -- أفالي )زاىية( 25
 04 -- 02 02 -- محداوي )ميموف( 25
 04 -- 02 02 -- لفرح )مجاؿ الدين( 25
 04 -- 04 -- -- ىرو )عزو( 25
 03 -- 03 -- -- مر(آجة )ع 29
 03 -- 03 -- -- حيدة )مجيلة( 29
 03 -- 02 -- 01 دادي )مارية( 29
 03 -- 03 -- -- اسباعي )عبد القادر( 29
 03 -- 03 -- -- الصغًن )ربيعة( 29
 03 -- 02 01 -- الصنهاجي )عبد  احلميد( 29
 03 -- 03 -- -- طلحاوي )دمحم( 29
 03 -- 02 01 -- عامل )نور الدين( 29
 03 -- 03 -- -- قدوري )ادلهدي( 29
 03 -- 03 -- -- منتاؽ )سعيد( 29
 03 -- 01 02 -- اذلامشي )عبد احلفيظ( 29
 03 -- 03 -- -- ىوار )حيٍن( 29
 02 -- 02 -- -- أبركاف )أمحد( 41
 02 -- 01 -- 01 بنبلة )بشرى( 41
 02 -- 02 -- -- بودردارة )دمحم( 41
 02 -- 02 -- -- ي )أمحد(جوىر  41
 02 -- 02 -- -- حاجي )البكاي( 41
 02 -- 02 -- -- خراقي )عبد النور( 41
 02 -- 02 -- -- دين )حياة(  41



 02 -- 02 -- -- الرايس )عبد األحد( 41
 02 -- 02 -- -- اسهوؿ )مصطفى( 41
 02 -- 01 -- 01 الطواؼ )العريب( 41
 02 -- 02 -- -- عمراين )سليماف( 41
 02 -- 02 -- -- كمبوش )دمحم 41
 02 -- 02 -- -- دلريين )فريد وىايب( 41
 02 -- 02 -- -- لعرييب )الزىرة( 41
 02 -- 02 -- -- مدين )طارؽ( 41
 02 -- 02 -- -- ادلقري )شوقي( 41
 02 -- 02 -- -- النشيوي )مصطفى( 41
 02 -- 02 -- -- اذلدار )أمينة( 41
 02 -- 02 -- -- يدي )ادلصطفى(اليز  41
 02 -- 02 -- -- يشويت )دمحم( 41
 01 -- 01 -- -- أخليف )مصطفى( 61
 01 -- 01 -- -- أومنيح )أبو القاسم( 61
 01 -- 01 -- -- ابصايطي )عمر( 61
 01 -- 01 -- -- بنرباىيم )دمحم( 61
 01 -- -- -- 01 بؤنيل )مسية( 61
 01 -- 01 -- -- (بودالؿ )عبد الرحيم 61
 01 -- 01 -- -- بودىو )نزىة( 61
 01 -- 01 -- -- البوزيكي )دمحم( 61
 01 -- 01 -- -- بوكراع )إدريس( 61
 01 -- 01 -- -- حايل )حسن( 61
 01 -- 01 -- -- احلرادجي )عبد الرمحاف( 61
 01 -- 01 -- -- حيدا )مسًنة( 61
 01 -- 01 -- -- رزوقي )ادليلود( 61
 01 -- 01 -- -- طنجي )ماجدة( 61



 01 -- 01 -- -- عبداالوي )دمحم( 61
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 01 -- 01 -- -- امعاريج )نزيهة( 61
 01 -- 01 -- -- ادلغراوي )رابح( 61
 01 -- 01 -- -- عريب(النشيوي )ال 61

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثالث:
 الفصل الثاين:

 معطيات إحصائية وجداوؿ توضيحية 
 لسًنورة النشر بكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية بوجدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

كشيف فهارسها، كترتيب كمن خالؿ كل ما سبقت اإلشارة إليو، من عرض ١تنشورات كلية اآلداب، كت    
ا١تشاركُت يف ىذه ا١تؤلفات؛ سواء تعلق األمر ابلتأليف ا٠تاص، أـ ابلدراسة أك ا١تقالة داخل كاحدة من اجملالت 
اليت تشرؼ عليها الكلية، أـ من خالؿ ا١تشاركة يف ندكة أك يـو دراسي ٦تا كانت تعمل الكلية على تنظيمو كطبع 

بقت اإلشارة إليو، ٯتكننا من الوقوؼ عند ٚتلة من البياانت اليت من شأهنا تعريفنا أعمالو فيما بعد.  فهذا الذم س
بسَتكرة النشر داخل كلية اآلداب؛ كذلك من خالؿ بعض التصنيفات كاإلحصاءات كالنسب ا١تأكية اليت  

بطبيعة الكتب، أـ منعطفات النشر ابلكلية؛ سواء تعلق األمر  ستبصران، ال ٤تالة، ٔتواطن القوة كمواطن الضعف يف
 األساتذة كالباحثُت، أـ سنوات النشر، أـ غَت ذلك من البياانت اليت سيتم الوقوؼ عندىا. 

 
 طبيعة الباحثٌن الذين سامهوا يف منشورات الكلية: -(1         

ة، كنشركا نبدأ ىذه التصنيفات بتوزيع طبيعة ا١تؤلفُت كالباحثُت الذين سبق ٢تم التدريس بكلية اآلداب بوجد    
 474أْتاثهم كدراساهتم أبحد منشوراهتا؛ لنتعرؼ خصوصيات الكتابة كالنشر بكلية اآلداب بوجدة. فمن ٣تموع 

ابحث سا٫توا يف النشر أبحد منشورات كلية اآلداب، كجدان أف منهم طائفة تشتغل ابلكلية، كطائفة تعمل 
 ما نقرأ ذلك يف اٞتدكؿ التايل:بكليات كمعاىد كمدارس خارج الكلية أك خارج مدينة كجدة؛ ك

 

 )األساتذة الذين سبق ذلم التدريس بكلية اآلداب/ وجدة(ادلؤلفٌن طبيعة توزيع 
 نشروا أُناثهم ودراساهتم أبحد منشوراهتاالذين و 

 
 النسبة العدد جنس ادلؤلفٌن

 72.78 345 مؤلفوف من خارج الكلية
  27.21 129 مؤلفوف من داخل الكلية

 --- 474 اجملموع
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

اب١تائة(، أكثر نشرا من  73فمن خالؿ ىذه البياانت، يتضح لنا أبف األساتذة الذين ىم من خارج الكلية )    
اب١تائة(؛ كىذا يفيد انفتاح منشورات الكلية على سائر الباحثُت من  27األساتذة الذين ٯتارسوف عملهم ابلكلية )

األساتذة الذين يدرسوف هبا. كمن شأف مثل ىذا االنفتاح أف يغٍت  صارىا على أْتاثاٞتامعات ا١تغربية، كعدـ اقت
طبيعة البحث العلمي يف منشورات الكلية، كيسمها ابلتنوع كالتطلع إىل ما ىو أفضل. فمنشورات كلية اآلداب 

اتذة يف جامعات منشورات تتجاكز احمللية لتعانق األفق الوطٍت، من خالؿ انفتاحها على أْتاث كأعماؿ األس
 كمعاىد عليا أخرل؛ داخل ا١تغرب كخارجو.

 
 توزيع طبيعة الباحثٌن تبعا للجنس: -(2         

كىذا ىو التوزيع الثاين الذم ٯتكننا من تعرؼ الباحثُت الذين نشركا أبحد منشورات كلية اآلداب بوجدة، تبعا     
من الرجاؿ. كىذا يفيد أبف جنس  411يف مقابل  ابحث، كجدان ثالاث كستُت امرأة، 474ٞتنسو. فمن ٣تموع 

%.  13.29%؛ نظرا لكثرتو يف ساحة الًتبية كالتكوين بعامة، أكثر أتليفا من جنس النساء  86.70الرجاؿ )
كال يعٍت أف ىذا أف جنس النساء من الباحثات ال يتعاطُت التأليف، كلكن نسبتهن داخل اٞتامعات ا١تغربية ىي 

ؿ بكثَت؛ الشيء الذم يًتتب عنو تفوؽ الرجاؿ يف نسب التأليف كالنشر على حساب طبقة أقل من نسبة الرجا
النساء. كاإلانث ا١تشاركات يف التأليف ٔتنشورات كلية اآلداب، ىن من األستاذات اللوايت ٯتارسن مهمة التدريس 

تضنها كلية اآلداب ّتامعة ابلكلية، كمنهن نسبة ىامة من خارج الكلية، أك من كحدات التكوين كالبحث اليت ٖت
 دمحم األكؿ بوجدة.
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 توزيع طبيعة ادلؤلفٌن الذين سبق ذلم النشر أبحد منشورات كلية اآلداب/ وجدة

 تبعا للجنس )ذكور/ إانث(
 

 النسبة العدد جنس ادلؤلفٌن
   86.70 411 ادلؤلفوف )الذكور(
   13.29 63 ادلؤلفات )اإلانث(

 --- 474 اجملموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمادمنا نتحدث عن توزيع منشورات الكلية تبعا ٞتنس ا١تؤلفُت، فإنو ٬تدر بنا الوقوؼ عند توزيع آخر ٯتس     
عالقة كل طائفة )الذكور كاإلانث(، بطبيعة ا١تنشورات؛ ٔتعٌت النوع التأليفي الذم كتب فيو ىذا الفريق أكثر أك 

ف جانب التأليف يكاد يكوف منعدما لدل اإلانث؛ أقل من اآلخر. كقد تبُت لنا من خالؿ ىذا اإلحصاء أب
مؤلفاف اثناف: كاحد يف التاريخ لألستاذة بشرل بنبلة، كالثاين أيضا يف التاريخ لألستاذة مارية دادم. أما جانب 
اإلعداد، فيتميز اب١تيزة نفسها؛ إذ ال ٧تد سول أنثى كاحدة، كىي األستاذة ٝتية بوٗتيل اليت أعدت أشغاؿ ندكة 

ية زكجها األستاذ العريب الطواؼ، ككال٫تا ينتمي إىل الشعبة األ٧تليزية. كىكذا أتيت حصة الذكور من التأليف ٔتع
كالنشر أكرب بكثَت من حصة اإلانث؛ كأسباب ذلك ىيكلية تنطلق من البنية العامة ٢تيئة التدريس داخل الكليات 

 مية بعامة، إذ يقل اإلانث اب١تقارنة مع الذكور.كا١تعاىد كا١تدارس العليا؛ بل كعلى مستول الوظيفة العمو 
 

 

          ؤ ف ن   ذ ن س ق   م        أح                       ج ة حس    ج س



 
 توزيع طبيعة منشورات كلية اآلداب/ وجدة

 تبعا جلنس ادلؤلفٌن )ذكور/ إانث(
 

 اجملموع إبداع مقالة إعداد أتليف جنس ادلؤلفٌن
 866 40 727 67 32 ادلؤلفوف الذكور
 90 02 85 01 02 ادلؤلفات اإلانث

 956 42 812 68 34 اجملموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توزيع منشورات كلية اآلداب تبعا لطبيعتها: -(3         

لقد توزعت منشورات كلية اآلداب ما بُت أشكاؿ متنوعة من التأليف؛ منها: الندكات كا١تناظرات كاألايـ     
ضنها الكلية، الدراسية، كالتآليف ا٠تالصة لباحث من الباحثُت، كا١تقاالت ا١تنشورة بواحدة من اجملالت اليت ٖتت

كالدركس االفتتاحية، كأعماؿ طلبة ا١تاسًت، كسلسلة إبداع، كغَتىا من أنواع التأليف. كالغالب على الندكات 
كا١تناظرات كاألايـ الدراسية أف تصدر ٔتيزة )إعداد( أك )تنسيق( أك ٫تا معا )إعداد كتنسيق(. ينسحب ىذا األمر 

ابللغة العربية، أـ تلك اليت صدرت ابللغة الفرنسية، أـ تلك اليت  على سائر منشورات الكلية؛ سواء اليت صدرت
صدرت ابللغة األ٧تليزية؛ كىي اللغات الثالث اليت صدرت هبا منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة، 

 ابلرغم من تعاطي بعض الشعب اللغة اإلسبانية، كتوافر الكلية على مسلك للدراسات األمازيغية.
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 النسبة العدد يعة ادلنشورطب

 03.45 33 منشورات )أتليف( 
 07.12 68 منشورات )إعداد(

 85.02 812 منشورات )مقاالت(
 04.39 42 منشورات إبداع(

 --- 955 اجملموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذلك أثر، ٔتا يف 955كىكذا يتبُت أبف ٣تموع ما صدر للباحثُت بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة، ىو     
مقاال/ أك دراسة( يف أعداد اجملالت، أك ما طبعتو الكلية من ندكات كأايـ  812ا١تقاالت اليت يبلغ عددىا )

دراسية. ٔتعٌت أف منشورات الكلية كقطع قائمة بنفسها أك كتب ىي يف حدكد ٜتسة كمائة كتاب/ منشور؛ إذا 
يف حقيقة األمر اإلبداعات اليت تعٍت الدكاكين ( ىي 42علمنا أبف سلسلة إبداع اليت جاءت يف اٞتدكؿ برقم )

الشعرية؛ كعددىا أربعة، ابإلضافة إىل ٙتاف كثالثُت قصيدة موزعة على أعداد اجملالت كالندكة العلمية 
(Moroccan literature in English اليت نظمتها شعبة اللغة األ٧تليزية كآداهبا تكرٯتا لألستاذ أٛتد )

  أبو طالب.
جبت اإلشارة إليو أف ا١تنشورات اليت صدرت ٖتت نعت )إعداد( أك )تنسيق( أك ٫تا معا، كعددىا كالذم ك     

منشورا(؛ أم بنسبة الضعف أك يزيد. فال أحد  33كتااب(، ىي أكثر من ا١تنشورات ا٠تالصة ألصحاهبا )  68)
ة عن عمل ٚتاعي ساىم ٬تهل أبف ا١تنشورات الصادرة ٖتت نعت إعداد أستاذ أك ابحث من الباحثُت، ىي عبار 

فيو ٚتاعة من األساتذة، كيصدر ابسم أستاذ كاحد عمل على ٚتع تلك الدراسات، كقدمها ١تصلحة النشر، اليت 

4%
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85%
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ستعمل الحقا على تصحيح الدراسات، كضبط لغتها، كترتيب نصوصها، كإعداد إخراجها، لتلج بعد ذلك 
بويبو كفق األحجاـ كالقواعد ا١تتصلة بطبع العمل كإخراجو ا١تطبعة اليت تقـو بعمل إضايف يكمن يف تنظيم العمل كت

%  04%(، فإف التأليف مل يتعد نسبة  85إىل الوجود. كإذا كانت ا١تقاالت ىي اليت ٖتوز حصة األسد بنسبة )
كىو األمر الذم ٖتاكؿ الكلية جاىدة ٕتاكزه؛ لتكوف كتَتة البحث العلمي يف الكلية معتمدة على صورة ا١تشاريع 

 تامة، بدؿ الدراسات كا١تقاالت اليت تغرؼ يف موضوع ندكة أك يـو دراسي... ال
 

 :توزيع طبيعة منشورات كلية اآلداب/ وجدة تبعا لشعب الكلية -(4         
كىذا كاحد من أىم اإلحصاءات اليت نتبُت من خالؿ معطياتو الرقمية، مدل نشاط الشعب كمسا٫تة     

لكلية كللجامعة بوجو عاـ. كمن خالؿ ما يعرب عنو اٞتدكؿ أسفلو، يظهر لنا تفوؽ أساتذهتا يف البحث العلمي ل
%( من  41.34شعبة اللغة العربية )مسلك الدراسات العربية(، يف تنظيم األنشطة العلمية كاٟترص على طبعها )

%(  31.73نسية( بػ )حجم منشورات الكلية، تليها يف الرتبة شعبد اللغة الفرنسية كآداهبا )مسلك الدراسات الفر 
%(. كا١تالحظ أنو ابلرغم من النشاط العلمي ا١تالحظ عند بعض الشعب، إال أف  18.26مث شعبة التاريخ )

حصتها من النشر تبقى ضئيلة، اب١تقارنة مع شعب أخرل. كإذا كنا ال نعرؼ األسباب اليت كرست ىذا األمر فيما 
ادة األساتذة كقلة إٟتاحهم على نشر ما ينظمونو من ندكات مضى من حقب، فإننا نرجعو اليـو إىل تقاعس الس

كأايـ دراسية. كىذا ما ينطبق على شعبة اٞتغرافيا اليت ٢تا ال تتجاكز حصتها من منشورات الكلية الكتاب الواحد؛ 
ال تتجاكز كىو ا١تؤلف الذم أ٧تزة األستاذ ادمحم الدٛتاين. كمثل ىذا حاصل يف شعبة اللغة األ٧تليزية كآداهبا، إذ 

%( مثلها مثل شعبة الدراسات اإلسالمية. ٢تذا البد من إعادة النظر يف توزيع حقيبة  03.84نسبة النشر هبا )
النشر على شعب الكلية، حىت تتمكن الشعب اليت مل يسبق ٢تا النشر، من النشر كاالستفادة. كاٟتق نقوؿ إف ابب 

 .2000ف العلمية ابلكلية، انطالقا من عاـ النشر مفتوح على مصراعيو، منذ توليت مهاـ الشؤك 
 

 النسبة اجملموع إبداع إعداد أتليف الشعب
 41.34 43 02 24 17 اللغة العربية وآداهبا

 31.73 33 01 28 04 اللغة الفرنسية وآداهبا
 03.84 04 00 04 00 اللغة األجنليزية وآداهبا
 03.84 04 00 03 01 الدراسات اإلسالمية

 18.26 19 00 09 10 التاريخ
 00.96 01 00 00 01 اجلغرافيا
 --- 103 03 67 33 اجملموع



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
كيرتبط هبذا ا١تعطى اإلحصائي ا١تتصل بتوزيع منشورات الكلية على الشعب، معطى آخر ٮتص توزيع ىذه     

دكات أـ دركسا افتتاحية أـ ا١تنشورات على الشعب، كلكن ىذه ا١ترة تبعا لطبيعتها؛ كأف تكوف أايما دراسية أـ ن
 آتليف أـ غَت ذلك.

 

 توزيع طبيعة منشورات كلية اآلداب/ وجدة
 تبعا للشعب )رؤية أخرى(

 

 النسبة اجملموع د. إفتح  إبداعات ندوات آتليف الشعب
 51.96 53 04 02 30 17 اللغة العربية وآداهبا

 21.56 22 01 01 16 04 اللغة الفرنسية وآداهبا
 04.96 05 00 00 05 00 جنليزية وآداهبااللغة األ

 05.88 07 00 00 06 01 الدراسات اإلسالمية
 13.72 14 00 00 04 10 التاريخ
 01.96 02 00 00 01 01 اجلغرافيا
  -- 103 05 03 62 33 اجملموع
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كثرة ا١تنشورات ا١تؤلفة من ًقبىًل   كال نريد أف نًتؾ ىذا اٞتدكؿ دكف الوقوؼ عند مالحظة يف غاية األ٫تية، كىي    
مؤلفا(؛ بنسبة  17أصحاهبا يف شعبة اللغة العربية. فهي الشعبة اليت ٖتوز قصب السبق كالكثرة يف ىذا اجملاؿ )

%(، كأربعة كتب لشعبة اللغة الفرنسية  13.72%(، يف مقابل عشرة كتب لشعبة التاريخ؛ بنسبة ) 51.96)
بق ألحد من شعبة اللغة األ٧تليزية أف ألف كنشر أتليفو ضمن منشورات كلية اآلداب كآداهبا. كا١تالحظ أنو مل يس

 كالعلـو اإلنسانية بوجدة، كما يوضح ذلك اٞتدكؿ السابق.
 

 النسب ادلأوية لتوزيع طبيعة منشورات كلية اآلداب/ وجدة
 تبعا لشعب الكلية )تتمة الرؤية السابقة(

 

  د. إفتح إبداعات ندوات آتليف الشعب
 % 80 66.66 48.38 51.51 اللغة العربية وآداهبا

 % 20 33.33 26.58 12.12 اللغة الفرنسية وآداهبا
 -- -- 08.49 -- اللغة األجنليزية وآداهبا
 -- -- 09.67 03.03 الدراسات اإلسالمية

 -- -- 06.45 30.30 التاريخ
 -- -- 01.61 03.03 اجلغرافيا
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 :الصفحات م   كَ تبعا ل   ورات كلية اآلداب بوجدةتوزيع منش -(5         

كىذا جدكؿ طريف، نتبُت من خاللو كىمَّ الصفحات الذم خرج فيو كل منشور من منشورات كلية اآلداب؛     
أم أننا ىنا نقف عند األحجاـ اليت صدرت هبا ا١تنشورات. كا١تالحظ أف ىذه األحجاـ تراكحت ما بُت أقل من 

ىل أكثر من سبعمائة صفحة. كيبقى متوسط النشر يف منشورات الكلية، تبعا لألحجاـ ىو مائة صفحة، كصوال إ
صفحة( للحجم  6469صفحة(، يف مقابل ) 8714صفحة(؛ ٔتجموع ) 300صفحة( ك) 201ما بُت )

 صفحة(.  200صفحة( ك) 101ا١تًتاكح ما بُت )
ات كلية اآلداب يشمل ٚتيع األصناؼ، ٔتا يف كما يتبُت لنا من خالؿ ىذه ا١تعطيات الرقمية أف حجم منشور      

ذلك القطع الصغَت كا١تتوسط كالكبَت. كيبقى القطع ا١تتوسط ىو األكثر سيطرة على حجم منشورات الكلية، يليو 
القطع الصغَت، فالقطع الكبَت, كمهما يكن من أمر، فإف ٣تموع الصفحات اليت نشرهتا كلية اآلداب، منذ انطالؽ 

كتااب، ما بُت ختب خالصة ألصحاهبا،   115صفحة( ألكثر من  23847، ىو )1986عاـ  حركة النشر هبا
كندكات كأايـ دراسية، كدكاكين شعرية، كدركس افتتاحية، ك٣تالت. كيبقى أكرب عدد من ا١تنشورات الذم صدر يف 

م تًتاكح كتااب ابلنسبة للحجم الذ  35كتااب، يف مقابل   43صفحة( ىو  200ك 101اٟتجم ا١تتوسط )بُت 
( أك  500ك  401صفحة(. كىناؾ بعض األحجاـ؛ مثل تلك اليت تًتاكح ما بُت ) 300ك 201صفحاتو بُت )

 صفحة(؛ فإنو مل يصدر منها سول عدد قليل مل يتجاكز سبعة منشورات. 600ك  501تلك اليت تًتاكح ما بُت )
 

 النسبة العدد حجم ادلنشور
 04.42 1056 صفحة 100إىل  01من 

 27.12 6469  200إىل  101من 
 36.54 8714  300إىل  201من 
 14.73 3429 400إىل  301من 
 09.44 2252  500إىل  401من 
 04.93 1176 600إىل  501من 
 00 00 700إىل  601من 

 03.14 751 صفحة 701أكثر من 
 -- 23847 رلموع صفحات الكتب

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 :من داخل الكلية وخارجهاادلؤلفٌن طبيعة ع توزي -(6         
كىذا إحصاء آخر مكمل لإلحصاء الذم سبق، كٮتص األساتذة كالباحثُت الذين نشركا أبحد منشورات كلية     

اآلداب، سواء كانوا من الذين ينتموف إىل الكلية، أـ من أكلئك الذين ىم من خارج الكلية، أك من خارج ا١تدينة 
 أك البلد. 
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إلى 500
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إلى 400
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إلى 300

من 101

إلى 200

من 1 إلى

100

توزيع المنشورات تبعا لكم الصفحات

 



 النسبة العدد نس ادلؤلفٌنج
    42.30 404  من خارج الكليةمنشورات دلؤلفٌن
  57.69 551  من خارج الكليةمنشورات دلؤلفٌن

 --- 955 اجملموع
 

        
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 :سنوات إصدارىاتبعا ل توزيع منشورات كلية اآلداب -(7         
اليت جاءت هبا ىذه الدراسة، انطالقا من كونو يضع أيدينا على يعترب ىذا اٞتدكؿ كاحدا من أىم اٞتداكؿ     

سنوات ازدىار حركة النشر ابلكلية. كىي نفسها السنوات ا١ترتبطة ابلعمداء الذين سبق ٢تم أف تناكبوا تسيَت ىذه 
الدكتور دمحم الكلية العتيدة؛ ابتداء ابلعميد الدكتور دمحم بن شريفة، مث العميد الدكتور مصطفى الشايب، كالعميد 

طائفي، كالعميد الدكتور دمحم لعمَتم، مث العميد الدكتور دمحم بنرباىيم، فالعميد الدكتور نور الدين ا١توادف الذم 
 تنجز يف عهد ىذه البيبليوغرافيا. 

بندكة )جوانب من األدب يف ا١تغرب األقصى(، فإف  1986كإذا كانت حركة النشر قد عرفت انطالقتها سنة     
منشورا، تليها يف الرتبة سنة  17ٔتجموع  2004مرحلى من مراحل النشر ابلكلية ىي اليت صادفت سنة أزىى 

منشورا. كىذه الفًتة ىي اليت تزامنت مع عميدين من  12بػ  2010منشورا، مث سنة  14أبربعة عشر  2001
أقصد العميد الدكتور دمحم لعمَتم أبرز العمداء الذين عرفت يف عهد٫تا حركة النشر ازدىارا كبَتا منقطع النظَت؛ 

سنة، مث العميد الدكتور نور الدين ا١توادف الذم  13طواؿ ثالث عشرة الذم توىل أمر كلية اآلداب بوجدة 
ستعرؼ إصدار حوايل  2011منشورا، مع العلم أف السنة ا١توالية  12أف يصدر  2010استطاع يف سنتو األكىل 

العميد الدكتور نور الدين ا١توادف ٔتقدكره أف ٭تطم كل األرقاـ اليت سبق  ٜتسة عشر منشورا. كٯتكن القوؿ أبف
اٟتديث عنها؛ ليكوف العميد األكؿ الذم عرفت حركة النشر على عهده ازدىارا كبَتا. ك٨تن ال نغايل إذا علمنا 

مؤلفون من داخل 

الكلية; 551

; 

مؤلفون من خارج 

الكلية; 404

42.30%

57.69%

طبيعة المؤلفين الذين نشروا دراساتهم بأحد منشورات كلية اآلداب بوجدة

 



كىو من أكثر أبف ىذا العهد تزامن مع تويل األستاذ الدكتور عبد العزيز صادكؽ رائسة جامعة دمحم األكؿ، 
  اٟتريصُت على تشجيع البحث العلمي الذم يبقى النشر أبرز قنواتو.

 الرتتيب النسبة العدد سنة اإلصدار
1986 02 01.73 14 
1987 00 00 21 
1988 00 00 21 
1989 00 00 21 
1990 02 01.73 14 
1991 01 00.88 16 
1992 01 00.88 16 
1993 00 00 21 
1994 01 00.88 16 
1995 04 03.47 11 
1996 06 05.21 08 

 1997 03 02.60 13 
1998 05 04.34 09 
1999 04 03.47 11 
2000 11 09.56 04 
2001 14 12.17 02 
2002 09 07.82 05 
2003 17 14.78 01 
2004 07 06.08 06 
2005 01 00.88 16 
2006 01 00.88 16 
2007 00 00 21 
2008 07 06.08 09 
2009 00 00 21 



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توزيع منشورات الكلية تبعا لطبيعتها: -(8         
راسية، تباينت منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بُت ٣تموعة من السلسالت؛ منها: الندكات كاألايـ الد    

كىي اليت تشكل حصة األسد من ىذه ا١تنشورات، مث تليها يف الرتبة الثانية البحوث كالدراسات اليت ينجزىا 
السادة األساتذة، مث الدركس االفتتاحية، كأعماؿ طلبة كحدات التكوين كالبحث أك أعماؿ طلبة ا١تاسًت كفق 

  ة الكلية، كسلسلة اجملالت ا١تتخصصة.النظاـ اٞتديد للدكتوراه، مث سلسلة اإلبداع، كسلسلة ٣تل
كقد صدرت ىذه األنواع من ا١تنشورات ابللغات الثالث؛ العربية كالفرنسية كاأل٧تليزية؛ مع بعض النقص     

( سول ٜتسة عناكين ىي 115ابلنسبة للغة األ٧تليزية اليت مل ٖتز من ىذه ا١تنشورات ا٠تمسة عشر بعد ا١تائة )
الشعبة ا١تعنية. أما أكثر ما نشر من أعماؿ، فقد مت ابللغة العربية، مث اللغة الفرنسية؛ عبارة عن ندكات نظمتها 
 كىذا جدكؿ يوضح ذلك:

 
 

2010 12 10.43 03 
2011 07 06.08 06 
2012 00 00 21 
 -- -- 115 اجملموع
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 توزيع منشورات كلية اآلداب/ وجدة
 تبعا لطبيعتها اليت صدرت عليها

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرتتيب النسبة العدد طبيعة ادلنشورات
 01 36.11 39 ندوات وأايـ دراسية )ابلعربية(

 03 14.81 16 أايـ دراسية )ابلفرنسية(ندوات و 
 06 04.62 05 ندوات وأايـ دراسية )ابألجنليزية(
 A 55.55 60 رلموع الندوات واألايـ الدراسية

 02 18.51 20 دراسات وُنوث )ابلعربية(
 05 07.40 08 دراسات وُنوث )ابلفرنسية(
 11 00 00 دراسات وُنوث )ابألجنليزية(

 B 25.92 28 بحوثرلموع الدراسات وال
 06 04.62 05 دروس افتتاحية )ابلعربية(

 09 00.92 01 دروس افتتاحية )ابلفرنسية(
 11 00 00 دروس افتتاحية )ابألجنليزية(
 D 05.55 06 رلموع الدروس االفتتاحية(

 03 14.81 16 رلالت )ابلعربية(
 11 00 00 رلالت )ابلفرنسية(
 11 00 00 رلالت )ابألجنليزية(

 C 14.81 16 رلموع اجملالت
 08 01.85 02 سلسلة إبداع )ابلعربية(

 09 00.92 01 سلسلة إبداع )ابلفرنسية(
 11 00 00 سلسلة إبداع )ابألجنليزية(

 E 02.77 03 رلموع سلسلة إبداع
 -- -- 108 اجملموع العاـ



 للغة اإلصدار: توزيع منشورات الكلية تبعا -(9         
كىذا يربز إىل حد ما التوجو العلمي للكلية؛ على األقل من جهة اللغة ا١تسيطرة. فهناؾ أربع شعب عاملة     

ابللغة العربية، ىي شعبة اللغة العربية كآداهبا، كشعبة الدراسات اإلسالمية، كشعبة التاريخ، كشعبة اٞتغرافيا. يف 
بة اللغة األ٧تليزية، كالشيء بعد ذلك، عدا مسلك الدراسات األمازيغية حُت ىناؾ شعبة اللغة الفرنسية، كشع

الذم ما يزاؿ فتيا يف الكلية. كتبقى اللغة العربية ىي ا١تسيطرة على حركة النشر؛ سواء تعلق األمر ابلندكات كاألايـ 
ة كحدات التكوين الدراسية، ككذا البحوث كالدراسات ا٠تاصة ابألساتذة، كالدركس االفتتاحية، كأعماؿ طلب

 كالبحث أك أعماؿ طلبة ا١تاسًت اليت تسيطر عليها شعبة اللغة الفرنسية. 
 

 للغة اليت صدرت هبا تبعا توزيع منشورات كلية اآلداب/ وجدة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( توزيع نسبة ادلسامهات على ادلشاركٌن:10         

 تبتبتبتب    
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرتتيب النسبة العدد لغة اإلصدار
 01 58.26 67 اللغة العربية

 02 21.73 25 اللغة الفرنسية
 03 15.65 18 لغات سلتلطة

 04 04.34 05 اللغة األجنليزية
 05 00 00 اللغة اإلسبانية
 05 00 00 اللغة األمازيغية

 -- --- 115 اجملموع



 توزيع نسبة ادلسامهات على ادلشاركٌن
 2012ر من داخل الكلية وخارجها إىل حدود يناي

 
 النسبة العدد البياانت

   مشاركة 30إىل  26من 
   مشاركة 25إىل  21من 
   مشاركة 20إىل  16من 
   مشاركة 15إىل  11من 
   مشاركات 10إىل  06من 

   مخس مشاركات
   أربع مشاركات
   ثالث مشاركات

   مشاركتاف
   مشاركة واحدة

   اجملموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وجدة -اللوايت يزاولن عملهن بكلية اآلدابركات األستاذات توزيع مشا

 2012إىل حدود يناير  1986من بداية حركة النشر عاـ  
 

 اجملموع إبداع  مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 04 -- 04 -- -- أفالي )زاىية( 01
 03 -- 03 -- -- حيدة )مجيلة( 02
 03 -- 02 -- 01 دادي )مارية( 02
 03 -- 02 01 -- غًن )ربيعة(الص 02
 02 -- 01 -- 01 بنبلة )بشرى( 05
 02 -- 02 -- -- دين )حياة( 05
 02 -- 02 -- -- لعرييب )الزىرة( 05
 02 -- 02 -- -- اذلدار )أمينة( 05
 01 -- -- 01 -- بؤنيل )مسية( 09
 01 -- 01 -- -- بودىو )نزىة( 09
 01 -- 01 -- -- حيدا )مسًنة( 09
 01 -- 01 -- -- طنجي )ماجدة( 09
 01 -- 01 -- -- امعاريج )نزيهة( 09
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 توزيع مشاركات األستاذات والباحثات من كلية اآلداب/ وجدة 

 2012إىل حدود يناير  1978منذ أتسيسها عاـ 
 

 اجملموع إبداع  مقالة إعداد أتليف اسم األستاذ 
 04 -- 04 -- -- أفالي )زاىية( 01
 03 -- 03 -- -- إبراىيم )وفاء( 02
 03 -- 03 -- -- بوحسوف )كردية( 02
 03 -- 03 -- -- حيدة )مجيلة( 02
 03 -- 02 -- 01 دادي )مارية( 02
 03 -- 03 -- -- الشيباين )ايمسينة( 02
 03 -- 02 01 -- الصغًن )ربيعة( 02
 02 -- 02 -- -- بنَكرعي )حليمة( 08
 02 -- 01 -- 01 بنبلة )بشرى( 08
 02 -- 02 -- -- احلًنش )فاطمة الزىراء( 08
 02 -- 02 -- -- دين )حياة( 08
 02 -- 02 -- -- ستويت )كردية( 08
 02 -- 02 -- -- فراجي )نتيجة( 08
 02 -- 02 -- -- لعرييب )الزىرة( 08
 02 01 01 -- -- ادلريين )أمينة( 08
 02 01 01 -- -- الناصر )سعاد( 08
 02 -- 02 -- -- اذلدار )أمينة( 08
 02 -- 02 -- -- دياين )نعيمة( 08
 01 -- 01 -- -- األطرش )مرمي( 19
 01 -- 01 -- -- أمنوح )مهدية( 19
 01 -- 01 -- -- بليزيد )مسًنة( 19
 01 -- 01 -- -- بنويس )ربيعة( 19
 01 -- 01 -- -- بنبلة 19



 01 -- 01 -- -- بالوي )صاحلة( 19
 01 -- 01 -- -- بوعلي )أمل( 19
 01 -- 01 -- -- ابلوايل )سعيدة( 19
 01 -- -- 01 -- بؤنيل )مسية( 19
 01 -- 01 -- -- بلحبيب )آسية( 19
 01 -- 01 -- -- بودىو )نزىة( 19
 01 -- 01 -- -- بوكراع )حفيظة( 19
 01 -- 01 -- -- بوشالغم )مسًنة( 19
 01 -- 01 -- -- تفاوت )صباح( 19
 01 -- 01 -- -- جباري )سعاد( 19
 01 -- 01 -- -- حساف )أمساء( 19
 01 -- 01 -- -- حيدا )مسًنة( 19
 01 -- 01 -- -- احليمري )كردية( 19
 01 -- 01 -- -- خطايب )حياة( 19
 01 -- 01 -- -- درفويف )فائزة( 19
 01 -- 01 -- -- ستويت )كردية( 19
 01 -- 01 -- -- يثة علي(السماليل )غ 19
 01 -- 01 -- -- مسًنس )لطيفة بناين( 19
 01 -- 01 -- -- مسًنس )نورة( 19
 01 -- 01 -- -- صديقي )ليلى( 19
 01 -- 01 -- -- الصنايب )إذلاـ( 19
 01 -- 01 -- -- طنجي )ماجدة( 19
 01 -- 01 -- -- الطويل )أنيسة( 19
 01 -- 01 -- -- عبداالوي )دمحم( 19
 01 -- 01 -- -- علوي )سهاـ( 19
 01 -- 01 -- -- فريندي )سليمة( 19
 01 -- 01 -- -- كرديي )ماجدة( 19



 01 -- 01 -- -- ذلي )ثراي( 19
 01 -- 01 -- -- لعشًني )اندية( 19
 01 01 -- -- -- ماء العينٌن )خدجية( 19
 01 01 -- -- -- ماجدولٌن )ثراي( 19
 01 -- 01 -- -- ظة(مريت )حفي 19
 01 -- 01 -- -- امعاريج )نزيهة( 19
 01 -- 01 -- -- منَكاري )فوزية( 19
 01 -- 01 -- -- مهدي )مونية( 19
 01 -- 01 -- -- الناصر )سعاد( 19
 01 -- 01 -- -- الوارثي )لطيفة( 19
 01 -- 01 -- -- واموش )حليمة( 19
 01 -- 01 -- -- الوسدادي )اندية( 19
 01 -- 01 -- -- دياين )نعيمة( 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 خإنة

 

ك٩تلص من كل ىذا الذم كقفنا عنده يف ىذه البيبليوغرافيا إىل نتيجة كربل تكمن أساسا يف أف حركة النشر     
أـ ابلتنوع أـ  بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة دمحم األكؿ بوجدة، نشيطة متألقة؛ سواء تعلق األمر ابلكمًٌ 

اب١تضامُت ا١تطركحة. كيعود ىذا التألق ابألساس إىل نشاط السادة األساتذة كاجتهادىم  كحرصهم على التألق 
كالظهور بكليتهم يف ا١تظهر الالئق. كما ييعزل ىذا التألق إىل العمداء الذين تناكبوا تسيَت أمور ىذه الكلية؛ خاصة 

خالؿ ا١تراحل األخَتة القريبة؛ أقصد العميد األستاذ دمحم لعمَتم كالعميد  العمداء الذم ف عاصركا ىذه ا١تؤسسة
 األستاذ نور الدين ا١توادف.

كمن أىم ما ٕتب اإلشارة إليو أف كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ّتامعة دمحم األكؿ بوجدة، حرصت دائما على     
أستاذ من أساتذة الكلية. كىذه مناسبة للتذكَت  أف يكوف على رأس مصلحة الشؤكف الثقافية كالعلمية كالنشر

أبٝتاء ىؤالء األساتذة الذين أثركا ىذه ا١تنشورات ككانوا حريصُت على تنظيم أنشطة الكلية على األكجو األكمل. 
من ىنا، ابت من الواجب شكرىم كالتنويو ابٞتهود الكبَتة اليت بذلوىا. كمن ىؤالء السادة األساتذة الذين 

لى رأس ىذه ا١تصلة: األستاذ انجم مهلة )شعبة اٞتغرافيا(، كاألستاذ حاجي خالد )شعبة اللغة األ٧تليزية تواجدكا ع
كىو يشغل اليـو عميدا لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية/  -كآداهبا(، كاألستاذ عبد اإللو بلميليح )شعبة التاريخ(

ستاذة فاطة قاضي رٛتها هللا )شعبة اللغة الفرنسية ظهر ا١تهراز ّتامعة سيدم دمحم بن عبد هللا بفاس، مث األ
كآداهبا(. كيبقى مؤلف ىذه البيبليوغرافيا، العبد الفقَت إىل عفو ربو، األستاذ مصطفى سلوم )شعبة اللغة العربية 
كآداهبا( األستاذ الذم بقي على رأس ىذه ا١تصلحة ألطوؿ فًتة، حيث عاصر ثالثة عمداء؛ ىم: األستاذ دمحم 

م، كاألستاذ دمحم بنرباىيم، كاألستاذ نور الدين ا١توادف؛ كال يزاؿ ٯتارس مهامو هبذه ا١تصلحة، ابإلضافة إىل لعمَت 
 مهاـ التدريس، إىل حُت كتابة ىذه السطور.

كٕتدر اإلشارة إىل أنٍت، بعد ىذا العمل الذم سيفيد كثَتا يف تتبع حركة النشر ابلكلية، أنوم نشر بيبليوغرافيا     
ة، ٗتص ىذه ا١ترة كل األطاريح ا١توجودة ٓتزانة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، ابإلضافة إىل رسائل دبلـو اثني

الدراسات العليا )النظاـ القدمي(، كرسائل دبلـو الدراسات العليا ا١تعمقة، كرسائل ا١تاسًت يف النظاـ اٞتديد ١تدارس 
لكلية؛ أقصد العربية كالفرنسية كاأل٧تليزية. كينسحب ىذا األمر على الدكتوراه، كىذا يف كل اللغات اليت ٖتتفل هبا ا

 األطاريح اليت نوقشت ابلكلية، ككذا تلك اليت نوقشت ّتامعات أخرل، داخل ا١تملكة كخارجها.
كال أريد أف أهني خا٘تة ىذه الدراسة دكف أف أجزؿ عبارات الشكر كالتنويو إىل رجلُت، ٫تا من أىم رجاؿ     

نشر هبذه الكلية. فأما األكؿ، فهو السيد ا١تهدم ٛتزاكم الذم كاف لو الفضل يف ا١تعاٞتة التقنية كالفنية حركة ال



ألكثر من تسعُت اب١تائة من ىذه ا١تنشورات اليت ٖتدثنا عنها، تساعده يف مهامو تلك السيدة نزيهة زايز اليت تشغل 
د ا١تهدم ٛتزاكم ألكثر من ٜتس كعشرين سنة يشرؼ على حاليا كاتبة شعبة اللغة العربية كآداهبا. فقد ظل السي

. كهبذه ا١تناسبة أدعو لو ابلشفاء العاجل من الوعكة 7060مصلحة النشر ابلكلية، منذ أتسيسها إىل حدكد سنة 
 الصحية اليت أ١تت بو.

ستاذ أٛتد الدرقاكم أما الرجل الثاين يف ىذا الصدد، فهو الكاتب العاـ لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، األ    
الذم ظل ١تا يقرب من ثالثُت سنة عىٍُتى الكلية اليت ال يغمض ٢تا جفن، كعقلها الذم ال ٯتسك عن التفكَت يف 
شؤكهنا كشؤكف طلبتها كأساتذهتا، كحسها الذم ال ينقطع سواء داخل ا١تدينة أك خارجها يف نواحي اٞتهة، أك 

 أبف ٬تزيو عن ىذه الكلية ٓتَت اٞتزاء...اء، كندعو لو هللا خارج البالد. فلو منا جزيل الشكر كالثن
 واحلمد هلل رب   العادلٌن.                                                             

 ىػ 6988متىَّ بوجدة السعيدة يف:   صفر ا٠تَت                                                    
 ـ. 7067يناير  :0ا١توافق لػػػػ                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فهرس ادلوضوعات

 
 إىداء. -
 مقدمة. -
 :القسم األوؿ -

 البيبليوغرافيا والعمل البيبليوغرايف:
 ادلفهـو والسًنورة التارخيية والفوائد واألنواع

 تنبيو البد منو 
.البيبليوغ -(1       رافيا: األصل كا١تفهـو
 البيبليوغرافيا: السَتكرة عرب التاريخ. -(2     
 البيبليوغرافيا: الفوائد كا٠تصوصيات. -(3     
  البيبليوغرافيا: األنواع. -(4     

 
 :القسم الثاين

 بيبليوغرافيا منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية
 :الفصل األوؿ

 بية:بيبليوغرافيا الكتب العر  -(1
 الندكات كاألايـ الدراسية. -(6
 الدراسات كالبحوث. -(7
 الدركس االفتتاحية. -(8

 :الفصل الثاين
 بيبليوغرافيا الكتب الفرنسية. -(2

     1)- Colloques et Journées d’études. 

     2)- Etudes et Séminaires des Chercheurs. 
 



 :الفصل الثالث
 ليزية.بيبليوغرافيا الكتب األ٧ت -(3

 بيبليوغرافيا الكتب الصادرة ابللغة األ٧تليزية
Colloques et Journées d’études. 

 :الفصل الرابع
 بيبليوغرافيا ٣تالت كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بوجدة -(4

 ٣تلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية. -(1     
 حوليات اللغة كالتواصل )٣تلة ٤تكمة(. -(2     
 كنانيش )٣تلة الدٯتغرافيا التارٮتية(.  -(3     
 .بيبليوغرافيا )٣تلة األدب ا١تغريب اٟتديث( -(4     

 :الفصل اخلامس
 .العربية سلسلة إبداع ابللغة -
 .الفرنسيةسلسلة إبداع ابللغة  -

 

 :القسم الثالث
 الدراسةو التصنيف  معطيات إحصائية يف جانيب

 :الفصل األوؿ
 من داخل الكلية وخارجها الذين نشروا أُناثهم بيبليوغرافيا أمساء الباحثٌن

 بواحد أو أكثر من منشورات كلية اآلداب/ وجدة
 :الفصل الثاين

 معطيات إحصائية وجداوؿ توضيحية لسًنورة النشر 
 بكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية بوجدة

 خإنة. -
 فهرس ادلوضوعات. -

 
 

 
 



 
 


