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 .-اهلل رمحه-صالح احلاج الرمحن عبد ادلكتور األستاذ ومقاالت كتب إىل الرقيم ادليلل

 
 

 يويلا  مان 70 يف باوررا  صااح  احلاج الرمحن عبد ادلكتور األستاذ ودلنبذة عن حياته: 
 اآلخار  مجادى من 71 األحد صبيحة وتويف. ر7431 سنة حمرم من 70 املوافق م،7290 سنة

 .اجلزائر باحعاصمة إبراريم دايل بمقرب  دفنقد و م،9770مارس من 70 حا املوافق ر،7340
 ومؤسا  احعربياة، اللسااييا  ورائاد م،7202 سنة احفرنسية الرسبو  جامعة خريج ورو
 اللغوياة املجاام  وعضاووباعت مرشوع اذلخري  اللغوية احعربياة،  احلديثة، اخلليلية انلظرية
 جاائز  ىلع حصا وقاد  ،(م9770-9777) احعربياة للغاة اجلزائري املجم  ورئي  احعربية،

  .-هل وغفر اهلل، رمحه - باالشرتاك م 9777 سنة يف" احعاملية فيص  امللك جائز "
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 الكتب -1 

  هأطروحة ادلكتورا -1
Linguistique arabe et linguistique générale : essai de 
méthodologie et  d'épistémologie du àIlm al-àArabiyya / 
Abderrahman Hadj-Salah, Directeur de thèse Pellat Charles,1979 

 1ج
 2ج

 م، ولم تبدأف أو ترتجم بعد.2111سنة باللغة احفرنسية اجلزائر يف طبعت وقد 
دراسة منهجية : وترجم عنوايها تار  با: "اللساييا  احعربية واللساييا  احعامة

 وابستيمولوجية حعلم احعربية"
با"اللساييا  احعربية واللساييا  احعامة: دراسة معرفية منهجية يف علم  أخرىوتار  
 احعربية".

اللسا  احعريب وعلم اللسا  احعام:  دراسة حتليلية نلظرية املعرفة  "علموتار  أخرى 
 احعلمية عند اخللي  وأتباع ".

 
، عبد الرمحن احلاج صاح ، سلسلة ة احلديثة مفاريمها األساسيةياخلليلانلظرية  -2

كراسا  املركز، احعدد الراب ، مركز ابلحث احعليم واتلقين تلطوير اللغة احعربية، 
 م.2112اجلزائر، 

 رابط ثا 
 رابط ثاحث

 
 الوطنية املؤسسة صاح ، احلاج الرمحن عبد ،اللسا  علوم يف سا ودرا حبوث -3

 .م2112 اجلزائر، موفم، املطبعية للفنو 
 رابط ثا 

 رابط ثاحث

https://drive.google.com/file/d/1EW5Bi1jgLi2eK8hmcOrASZAoq653xGU5/view?fbclid=IwAR3efsf8qKsXbcMnGke_SaAQDExvJB1OzUM0pTyauag6Bqgk0lqa9zIRQSY
https://drive.google.com/file/d/1R3ibK28jeFbO6y-1EvNOCo4sWQ5hELC8/view?fbclid=IwAR3vfMv3Cwvm2Y2x2DVgkp3Wevsf20M5k2qdHXkuLCQ-n39gBEl--LpCB2g
https://drive.google.com/file/d/0B0gbvnS--R5IZ19ra1ZRMmVQRTA/view?fbclid=IwAR0576ZDFlnblpi7yKp1GvD-taXvmwIhc0H-X6U6_ih6R8i_kAxeAMwG8XI
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/_-_-.pdf
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/_-_-.pdf
https://ia803100.us.archive.org/20/items/rain_bow2020_yahoo_20180403_2144/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia803100.us.archive.org/20/items/rain_bow2020_yahoo_20180403_2144/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1M8u-Wjrb2-MIakWScYP3MFez6TosQDIo/view?fbclid=IwAR1885ibkjMQO6MrE9GrmX1VHnZtPgSjvdpkQyxM8-Mn1qSHrjoyC3ZsNto
https://ia800106.us.archive.org/3/items/qaws0580/qaws0580.pdf
https://ia800106.us.archive.org/3/items/qaws0580/qaws0580.pdf
https://ia601006.us.archive.org/19/items/rain_bow2020_yahoo_20180327_2203/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC.pdf
https://ia601006.us.archive.org/19/items/rain_bow2020_yahoo_20180327_2203/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC.pdf


 إعداد األستاذ حممد بن مبخوت -اهلل رمحه-صالح احلاج الرمحن عبد ادلكتور األستاذ ومقاالت كتب إىل الرقيم ادليلل

3 
 

 
 

 املؤسسة صاح ، احلاج الرمحن عبد ،1ج ،احعربية اللساييا  يف ودراسا  حبوث 4-1
 .م2112 اجلزائر، موفم، املطبعية للفنو  الوطنية

 
 املؤسسة صاح ، احلاج الرمحن عبد ،2ج ،احعربية اللساييا  يف ودراسا  حبوث 4-2

 .م2112 اجلزائر، موفم، املطبعية للفنو  الوطنية
 دمج املجدلين

 
 سلسلة علوم اللسان عند العرب -5
 

 اللسا  علوم سلسلة ،احفصاحة ومفهوم احعرب عند احعليم اللغوي السماع 5-1
 اجلزائر، موفم، املطبعية للفنو  الوطنية املؤسسة صاح ، احلاج الرمحن عبد ،1احعرب عند

 .م2112
 رابط ثا 

 
 الرمحن عبد ،2احعرب عند اللسا  علوم سلسلة ،اللسا  علوم يف احعرب منطق 5-2
 ومنشورا  م،2112 اجلزائر، موفم، املطبعية للفنو  الوطنية املؤسسة صاح ، احلاج
 .م2112 اجلزائر، احعربية، للغة اجلزائري املجم 

 رابط ثا 
 رابط ثاحث

 
 اللسا  علوم سلسلة ،احعربية واالستعمال الوض  يظرية يف واتلخاطب اخلطاب 5-3
 احعربية، للغة اجلزائري املجم  منشورا  صاح ، احلاج الرمحن عبد ،3احعرب عند

 .د  اجلزائر،
 رابط ثا 

https://drive.google.com/file/d/1U4Mu31_wgC4kjGOabqi-qc_0gHX0pGin/view?fbclid=IwAR2CXmXxZGZK7TQSw-X3rQooclT58W_IvVPvPFlC0gK6kHZyzR_sosAOSkg
https://drive.google.com/file/d/1EHwuXlsoaCWagDD25YFteCO7zygwoIHE/view?fbclid=IwAR3qYdvbQHQpFJSX24bbZgEpcQpRhWh4OXkZKupwt_k0sNJry8lovZ6hxgI
https://ia600109.us.archive.org/14/items/rain_bow2020_yahoo_20180323/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://ia600109.us.archive.org/14/items/rain_bow2020_yahoo_20180323/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eAYIWOvXYvFv9sIcCy0O9MT41w8asYgh/view?fbclid=IwAR3bjVQVTnNkQngUm3FMvlbV1OBenWZG3McPxzuIa0whdnatq7FfntCZMQA
https://ia801007.us.archive.org/6/items/qaws0613/qaws0613.pdf
https://ia801007.us.archive.org/6/items/qaws0613/qaws0613.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0gbvnS--R5Id19aaTFlakRWWVlMMFRrVE9BdHJRd2VCU1Iw/view?fbclid=IwAR17jJeeDyLjmKkmguMYwmgKasjw2MKwIAi4kHAUiVeeSuqLEiWir343Czc
https://ia800801.us.archive.org/13/items/547924/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://ia800801.us.archive.org/13/items/547924/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://ia803103.us.archive.org/18/items/rain_bow2020_yahoo_20180406/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://ia803103.us.archive.org/18/items/rain_bow2020_yahoo_20180406/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dAWxz9vIeGuiC_3TUFhLUenMGw_kw_q-/view?fbclid=IwAR1XjiibCK0FPxakWRiDZpyN684v1I9sL1TiY-Ci5S7BCWpHkuTw6eTtnME
https://ia801008.us.archive.org/10/items/qaws0670/qaws0670.pdf
https://ia801008.us.archive.org/10/items/qaws0670/qaws0670.pdf
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 احلاج الرمحن عبد ،4احعرب عند اللسا  علوم سلسلة ،احعربية انلحوية ابلىن 5-4
 .م2112 اجلزائر، احعربية، للغة اجلزائري املجم  منشورا  صاح ،

  رابط ثا 
 
 
 

 : كتب شارك فيها -6
 

، املعهد احرتبوي الرصيد اللغوي احعريب للمرحلة األوىل من اتلعليم االبتدايئ 2-1
 م.1325ر/1335، 1الوطين، اجلزائر، ط

 
، قاد  بوطار ، ترمجة عبد -باألمثال يتض  املقال -األمثال الشعبية اجلزائرية 2-2

 م.1392الرمحن احلاج صاح ، ديوا  املطبواع  اجلامعية، اجلزائر، 
 

عريب(، مكتب تنسيق -فرنيس -)إجنلزيي املعجم املوحد ملصطلحا  اللساييا  2-3
 م.2112، 2طم. و1393، 1ط، اتلعريب اتلاب  جلامعة ادلول احعربية

 
حفت  الكتاب وتزنيل  اضغط ىلع احعنوا ، أو الرابط اثلاين أو اثلاحث، وللك منهما 
تنسيق آخر ، كما أ  رناك اختالفا يف سنوا  احطباعة، وإيما أثبت ما عندي يف  كتب  

 الورقية.
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14LA8OkddrQ4tFIIGUw_1n5sVg0piGutK/view?fbclid=IwAR0UUdaxJBXwXsBRJ3jUNL3ZC-RqqyVvgUjDVM1OFxZd6P-4x6tkRa0S5g0
https://ia801003.us.archive.org/26/items/qaws0698/qaws0698.pdf
https://ia801003.us.archive.org/26/items/qaws0698/qaws0698.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_I4gjhb1CSJXzF4MnJpWVRVMUU/view?fbclid=IwAR2UFlfbt6-eSIiyPGhhDMavvl3Gy-jdavd3K0yy10bHRO9YNTQAWv9hIcQ
https://ia801608.us.archive.org/27/items/Al-amthal.Al-cha3biya-Dz/kitab.pdf
https://drive.google.com/file/d/1D6Hdgwa22sQj8YldUslwmvqQjwrZM-JB/view?fbclid=IwAR3IuPYj86YwJrf9SyLaEEEMPZqpwgbzzK8O1kS9NrbqOQpNQpA26XKp_Bc
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   جملّةيف  -رمحه اهلل  -مقاالت األستاذ عبد الرمحن احلاج صالح  -2 
معهد »: اللّسايّيا  جملّة يف علم اللسا  احبرشي صدر  أّول مّر  عن نبذة عن املجلة

م يف يظام  جمدّلا ، 7207ظهر عددرا األول سنة و،  جبامعة اجلزائر « احعلوم اللّسايّية والّصوتية
ثم حتول  م.7209م، واملجدل اثلاين يف عدد ثاحث سنة 7207( سنة 9و7ملجدل األول يف عددين )ا

 0، (7203) 3م، وصدر  منها األعداد: 7203صدوررا إىل أعداد ابتداء من سنة يظام 
مركز »م عن 7220من جديد سنة   صدرثم  . ثم توقفت عن الّصدور، (7209) 1(، 7207)

م، وصدر  منها 7227 / 79/  73اذلي أحدث يف « ابلحث احعليّم واتّلقيّن تلطوير اللّغة احعربّية
 (،9770-9771)74و79 (،9771)77 (،9770)77، (9773)2، (9774)0 (،7220)0 األعداد:

(، 9770)97(، 9773-9774)97و72، (9779-9777)70و70، (9777)71  (،9772-9770)70و73
 .-رمح  اهلل-، ورو آخر عدد نرش في  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاح  (9771) 99

  ىلع الطبقات املقاالتفهرس 
 .م7207 ،7احعدد ،7املجدل اللساييا ، جملة: املجلة رذه

 
 مدخ  إىل علم اللسا  احلديث:  -7/0
 م.7207، 7، جملة اللساييا ، احعددألرم مفاريم حتلي  ويقد ( 7)

  رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
 
 م.7207، 9، جملة اللساييا ، احعددنشأت  وأطواره( 9)

 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
 
انلصف األول من احقر   -احقر  اتلاس  عرش: عرص ادلراسا  املقارية واتلارخيية( 4)

 م.7209، 4، جملة اللساييا ، احعددنويةاحعرشين: عرص ابلنية وادلراسة ابل
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

 
، 3اللساييا ، احعدد، جملة أثر اللساييا  يف انلهوض بمستوى مدريس للغة احعربية( 3)

 م.7203
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

https://drive.google.com/file/d/1Cs0kjwICMaFjQfBplsSMxmVQWA5Smi93/view?usp=sharing
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/-29.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35700
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35700
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/-41.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38079
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38079
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/-59.pdf
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/-59.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35685
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35685
http://www.crstdla.dz/IMG/pdf/-66.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35680
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35680
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، 0احعدد، جملة اللساييا ، ابلاب اثلاين يف املذارب وانلظريا  اللسايية احلديثة( 0)

 م.7220

 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
مفهوم املقط  وانلظرية احلركية االيدفاعية عند قدماء الصوتيني احعرب  -1

 م.7207، 7، جملة اللساييا ، احعدد(1))باحفرنسية(
 impulsionnelle des -La notion de syllabe et la théorie cinético

phonéticiens arabes 
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

 
 م.9779-م9777، 70-70اللساييا ، احعددجملة  -مكرر 1
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)باحعربية واحفرنسية(، جملة  معهد احعلوم اللسايية والصوتية اتلاب  جلامعة اجلزائر -0

 م.7207، 7اللساييا ، احعدد
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
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 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
 
جملة ، مسائ  يف مصطلحا  اتلجويد واإلجابة عنها األستاذ عبد الرمحن احلاج صاح  -0

 م7209، 1اللساييا ، احعدد
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

                                                           

، ا سهه ة   املعافهه  جملهه "، ا عهها  يفنههص وك نيتههد ا صهه ي مقيا سهه  فههه   حصاثهه "حممههص حلههمر يفمهها ه   م ههد  .حللههد   (1)
، 25، ا عهههههههههص جملههههههههه  ارمهههههههههر اة ا ههههههههها   ل ههههههههه  ا عا يههههههههه  ،ا شههههههههها      ههههههههه صا  . تامجهههههههههد  ، مث 1392، 299ا عهههههههههص 
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 م.9774، 0جملة اللساييا ، احعدد ( )باحفرنسية(،7اللساييا  وصوتيا  احعربية) -2

Linguistique et phonétique arabe 1  
 للمجال  احعلميةرابط ابلوابة اجلزائرية 

 
 م.9773، 2، جملة اللساييا ، احعدد )باحفرنسية( (9اللساييا  وصوتيا  احعربية) -77

Linguistique et phonétique arabe 2  
 ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلميةرابط 

 
، 77، جملة اللساييا ، احعددابلحث اللساين وتداخ  حغا  املنشأ)باحفرنسية( -77
 م.9773

recherche linguistique et interférences de substrats  
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

 
يف صحة استغالل املفاريم األساسية للساييا  احعربية تلحلي  اللغة  -79

 م.9773، 77اإلجنلزيية)باإلجنلزيية(، جملة اللساييا ، احعدد
 On the validity of exploiting the basic concepts of arabic 

linguistics for the analysis of English 
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

 
  م.9771، 77، جملة اللساييا ، احعدداملعجم احعليم ورشوط وضع  احعلمية واتلقنية -74

 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
 

-73، جملة اللساييا ، احعدداحقياس ىلع األكرث عند حنا  احعربية وما يرتتب علي  -73
 م.9772-م9770، 70

 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية
 

: مدخ  اىل انلظرية اخلليلية احلديثة)باإلجنلزيية(، اللساييا  احعربية والصوتيا  -70
 م.9771،  99احعدد
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 -Arabic Linguistics and Phonetics* An Introduction to the Neo

Khalilian Theory 
 رابط ابلوابة اجلزائرية للمجال  احعلمية

  م ،، ثم اضغط ىلع سهم اتلزني فت  يف ادلريفريلتلزني  املقال اضغط ىلع عنواي  
 مرااع  ما ييل:

 

 العربيةمقاالت األستاذ عبد الرمحن احلاج صالح يف جملّة املجمع اجلزائري للغة 

 م.2115، 1، جملة املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعددافتتاحية .1
، جملة املجم  اجلزائري للغة املعجم احعريب واالستعمال احلقييق للغة احعربية .2

 م.2115، 1احعربية، احعدد 
، جملة املجم  اجلزائري احعرصاللغة احعربية وابلحث احعليم املعارص أمام حتديا   .3

 م.2115، 2للغة احعربية، احعدد 
، 3، جملة املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعدد حممد كرد يلع احرتايث املجدد .4

 م.2112
، جملة املجم  اجلزائري للغة حتديث أصول ابلحث يف احرتاث اللغوي احعليم احعريب .5

 م.2112، 4احعربية، احعدد 
، 5، جملة املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعدد املعجم اتلارييخ ورشوط إجنازه .2

 م.2112
، جملة املجم  ديثةأيماط الصياغة اللغوية احلاسوبية وانلظرية اخلليلية احل .2

 م.2112، 24م، ثم يف احعدد 2112، 2اجلزائري للغة احعربية، احعدد 
، جملة املجم  اجلزائري للغة أدوا  ابلحث احعليم يف علم املصطل  احلديث .9

 م.2119،  2احعدد احعربية، 
، جملة املجم  اجلزائري للغة مسارمة املجام  اللغوية احعربية يف ترقية اللغة .3

 م.2119، 9احعربية، احعدد 
، جملة املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعدد احقياس ىلع األكرث عند حنا  احعربية .11
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، جملة وي بني حنا  ابلرص  وحنا  الكوفة حماوحة جديد اخلالف انلح.  م2113، 3ع 
 م.2113، 11املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعدد 

، جملة استجابت  حلاجات الرصيد اللغوي للطف  احعريب وأرمية االرتمام بمدى  .11
 م.2111، 11املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعدد 

، جملة املجم  اجلزائري للغة األخطاء يف تأدية املفهوم يف اتلعريب واحرتمجة خاصة .12
 م.2111، 12احعدد احعربية، 

، جملة املجم  اجلزائري اللغة احعربية احفصيحة املنطوقة ودوررا يف املجتم  احعريب .13
 م.2111، 13للغة احعربية، احعدد 

، جملة املجم  اجلزائري للغة اتلعريف احعليم وماريت  عند سيبوي  وأتباع  .14
 م.2111، 14احعربية، احعدد 

، جملة املجم  اجلزائري اثلنائية اللغوية باحنسبة للغة احعربية وأوصافها احلقيقية .15
 م.2112، 15للغة احعربية، احعدد 

، جملة املجم  اجلزائري للغة  بينهماانلحو احعليم وانلحو اتلعلييم ورضور  اتلميزي .12
 م.2113، 12احعربية، احعدد 

، 13، جملة املجم  اجلزائري للغة احعربية، احعدد مقدمة دلراسة ابلىن انلحوية .12
 م.2114

، جملة املجم  اجلزائري دور احتاد املجام  اللغوية احعربية وحتديث احعم  املجميع .19
 م.2115، 21و21للغة احعربية، احعدد  

، جملة املجم  اجلزائري للغة تورما  انلحا  احعرب بعد عرص اخللي  وسيبوي  .13
 م.2112، 23احعربية، احعدد 

 
 .-عفا اهلل عن  –حممد بن مبخو  األستاذ أعده للباحثني 
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