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 مادة دراسة أرشيف تاريخ الجزائر الحديث

 المراقبة المستمرة

 الحصة األولى

 المصادر و المراجع

 إعالن للطلبة:

و الدروس متوفرة بصيغة  e.learningأوال: على الطلبة تحميل الدروس من موقع الجامعة 
pdf أو تحميلها من موقع الكلية .-http://shs.univ وفي حالة تعذر ذلك يمكنكم تحميل .

  www.bouirauniv.jimdo.com دروس األرشيف من خالل موقع األستاذ الخاص 
 فقط تذكروا كلمة السر.

وطبعا بعد أن أجمع ت جيدا ثم يمكنم إرسال أسئلة ثانيا على الطلبة قراءة و مراجع المحاضرا
 كل األسئلة سوف أجيب عنها في ملف خاص و أتيحها عبر األنترنت.

سوف أقترح عليكم أعمال خفيفة من أجل محاولة البقاء في جو الدراسة و كذا من أجل ثالثا: 
 . مع تقييمها و حسابها في معدل المراقبة المستمرة.استيعاب الدروس

 م مراسلتي عبر اإلميل يمكنك

boudriayacine@yahoo.fr 

 أو على صفحتي في الفايسبوك 

https://www.facebook.com/yboudria 
 

 

http://shs.univ-/
http://www.bouirauniv.jimdo.com/
mailto:boudriayacine@yahoo.fr
https://www.facebook.com/yboudria
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 دراسة أرشيف تاريخ الجزائر الحديث:مالحظة حول المصادر و المراجع المتعلقة بمقياس 

تعد المصادر و المراجع المتعلقة بتاريخ الجزائر الحديث عموما هي نفسها المراجع المتعلقة -
 "مقياس األرشيف" هذا من حيث المبدأ.بمصادر و مراجع 

المعتمدة على األرشيف كمنطلق للدراسة أهم مراجع تعد األطروحات والرسائل الجامعية -
 .مقياس األرشيف

كمفهوم أو تناولت األرشيف كمنطلق للدراسة، أو الكتب تعد الكتب التي تناولت األرشيف -
 من أهم مراجع مقياس األرشيف أيضا.المنهجية التي تتحدث عن الوثائق و أنواعها 

بل يمكن  األرشيفتعد الكتب التي تتضمن صورا أصلية للوثائق من أهم مراجع مقياس -
صور أصول تاريخية فقط يجب التأكد من مصدر هذه صدر كونها تحتوي على م اعتبارها

 .الصور"الوثائق"

على الحاسوب من أهم مراجع  "معاد كتابتها"تعد الكتب التي تتضمن وثائق أرشيفية -
مصدر كونها تحتوي على وثائق نقلت من  أصول مقياس األرشيف بل يمكن اعتبارها 

األصلية من أجل تاريخية فقط يجب التأكد من مصدر هذه الوثائق و الرجوع إلى صورها 
 عدم وجود أخطاء عند إعادة الكتابة. التأكد من أصالتها و كذا من

تعد كتب شرح المصطلحات المختلفة من أهم مراجع مقياس األرشيف كونها تقف على -
 .تسهل لنا فهم الوثيقة األرشيفيةحات مصطل

يمكن تحميلها عن طريق  pdfهناك عدد معتبر من الكتب متاح في األنترنت بصيغة -
. لذلك على google.comاسم المؤلف و جزء من العنوان على محرك البحث الشهير كتابة 

للحصول على بعضها. كما أّن عدد معتبر من هذه الكتب موجود في  الطالب أن يجتهد
 .فالش ديسك الطلبة الذي طلبوا مني تحميل بعض الكتب
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 المصادر و المراجع:

 كتب شرح المصطلحات:

 مالحظة قبل استعراض بعض النماذج:

"شرح مصطلحات" بل يمكن ليس شرطا أن نعتمد فقط على كتب تتضمن عناوينها 
متخصصة في موضوع الكتب ال . منهااعتبار العديد من المراجع كتبا لشرح المصطلحات

وكذا  .على غرار الحرف والحرفيون الذي يتضمن شرح المصطلحات المتعلقة بالحرف .معين
وغيرهما.  صطلحات تتعلق بالحلي و المصاغكتب الحلي الجزائرية الذي يتضمن شرح م
 ".دون مراعاة الترتيب المنهجي"وفيما يلي قائمة ببعض المصادر و المراجع 

مقاربة اجتماعية  1830-1700غطاس عائشة، الحرف و الحرفيون بمدينة الجزائر -

 اقتصادية، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ الحديث، الجزء األول، جامعة الجزائر،

2000-2001. 

-1695هـ/1117-1107الشويهد عبد هللا بن محمد، قانون أسواق مدينة الجزائر)-

م(تحقيق و تقديم و تعليق الدكتور سعيدوني ناصر الدين، دار الغرب اإلسالمي 1705

 .2006الطبعة األولى 

بن حموش، مصطفى أحمد. فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف العثماني ا-

 .2000، دبيدار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء التراث،  ،م(1830-م1549)

 .2005، الجزائر 2005وزارة الثقافة، المتحف الوطني للفنون و التقاليد الشعبية، مقتنيات -
  .19و  18وسية في الجزائر القرنان وزارة الثقافة، فن الفر -
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مصدر و الطابع"، المتحف الوطني للفنون وزارة الثقافة، مجموعة نحاسيات المتحف "ال -
 والتقاليد الشعبية، الجزائر.

عامر محمود، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، مجلة دراسات تاريخية، جامعة -

 .2012حزيران -، كانون الثاني118-117دمشق، العددان 

مصطفى، األلقاب و الوظائف العثمانية دراسة في تطور األلقاب و الوظائف منذ  ،بركات -

المخطوطات انية من خالل اآلثار و الوثائق و لمصر حتى إلغاء الخالفة العثم الفتح العثماني

 .م1924هـ/1517

 لنيل شهادة مذكرةطيان شريفة، مالبس المرأة الجزائرية بمدينة الجزائر في العهد العثماني، -

 .1990الماجستير في اآلثار اإلسالمية، معهد اآلثار، جامعة الجزائر، 

فيصل نايم، فن تجليد و تذهيب مصاحف الجزائر خالل العهد العثماني دراسة أثرية و -

 .2012-2011ماجستير في اآلثار العثمانية، جامعة الجزائر،  مذكرةفنية، 

أبو عمران الشيخ، المؤسسة الجزائرية جامعة الجزائر، معجم مشاهير المغاربة، تنسيق د.-

 .1995للطباعة، جامعة، 

أيت سعيد نبيلة، التحف المعدنية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار القديمة، دراسة أثرية -

 .2009لنيل شهادة الماجستير في اآلثار، جامعة الجزائر، مذكرةفنية،

-12العهد العثماني في القرنين حنيفي عائشة، الحلي الجزائرية بمدينة الجزائر في -

م"دراسة أثرية تاريخية، أثرية و فنية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في اآلثار 19-18هـ/13

 . 2009-2008اإلسالمية، الجزء األول، جامعة الجزائر، 
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 الرسائل الجامعية:
أمير يوسف، أوقاف الدايات بمدينة الجزائر و فحوصها من خالل عقود المحاكم الشرعية -

 .2009لنيل شهادة الماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر،  مذكرة، 1671-1830

بودريعة ياسين، أوقاف األضرحة و الزوايا بمدينة الجزائر خالل العهد العثماني من خالل -

المحاكم الشرعية و سجالت بيت المال و البايلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ، 

 2007الجزائر، جامعة 

لنيل  مذكرةحرفوش عمر ، اإلدارة الجزائرية في العهد العثماني"اإلدارة المركزية نموذجا، -

 .2009شهادة الماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر، 

حماش خليفة، األسرة في الجزائر خالل العهد العثماني، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ -

 .2006منتوري قسنطينة، الحديث، جامعة 

حمصي لطيفة، المجتمع و السلطة القضائية المجلس العلمي بالجامع األعظم بمدينة -

لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة  مذكرةنموذجا  1830-1710الجزائر، 

 . 2013-2012، السنة الجامعية  2الجزائر 

دراسة   1830-1818العثماني  العهد خالل الجزائر مدينة مجتمع في خيراني ليلى، المرأة -

مستقاة من مصادر أرشيفية، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث، جامعة 

 .2013الجزائر، 
دراسة مستقاة من  1817-1800خيراني ليلى، واقع النساء في مجتمع مدينة الجزائر -

 .2007لحديث، جامعة الجزائر لنيل شهادة الماجستير في التاريخ ا مذكرةمصادر محلية، 
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  1800-1671شدري معمر رشيدة، العلماء و السلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات)-

 .2006-2005ليل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، الجزائر  مذكرةم(، 

م من خالل 18هـ/12صخرية بن قويدر، أسعار جنات فحص مدينة الجزائر في القرن -

سجالت المحاكم الشرعية، أربعة فحوص نموذجا، بير خادم و بير مراد رايس و بوزريعة و 

-2010، 2لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر  مذكرةتالوملي، 

 م. 2011

-1122 -الفترة العثمانية-وواقع المصاهرات  بمجتمع مدينة الجزائرطوبال نجوى، الزواج -

دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر  م، أطروحة لنيل1830-1710هـ/1146

2 ،2014. 
م دراسة اجتماعية اقتصادية من  18هـ/12عمريوي فهيمة، الجيش اإلنكشاري خالل القرن -

لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة  مذكرةخالل سجالت المحاكم الشرعية، 

 .2009-2008الجزائر، 

مقاربة اجتماعية  1830-1700غطاس عائشة، الحرف و الحرفيون بمدينة الجزائر -

اقتصادية، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ الحديث، الجزء األول، جامعة الجزائر، 

2000-2001. 

الريف القسنطيني اقتصاديا و اجتماعيا، أواخر العهد العثماني ،  القشاعي فلة موساوي  -
 .1981(، دبلوم الدراسات المعمقة في التايخ الحديث، جامعة الجزائر 1771-1837)
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القشاعي فلة موساوي، الصحة و السكان في الجزائر أثناء العهد العثماني و أوائل -

اه في التاريخ الحديث والمعاصر، (، أطروحة لنيل الدكتور 1871-1818اإلحتالل الفرنسي)

 . 2004-2003جامعة الجزائر، 

كشرود حسان، رواتب الجند و عامة الموظفين و أوضاعهم االجتماعية و االقتصادية -

لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث،  مذكرة، 1830إلى  1659بالجزائر العثمانية من 

 . 2008-2007جامعة منتوري،  قسنطينة 

وغوفالة، أوقاف مليانة و المدية خالل العهد العثماني، دراسة في النشاط االقتصادي ودان ب -

و البنية االجتماعية و الثقافية، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة 

 .2007-2006الجزائرن 

واالقتصادي بمدينة دور جماعة بني ميزاب في النهضة والتحول العمراني وقاد محمد، -
من خالل وثائق األرشيف الوطني والوثائق  1830-1700الجزائر أواخر العهد العثماني 

-2010، 2، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر المحلية
2011. 

-1786بودريعة ياسين، الثروة و الفقر بمجتمع مدينة الجزائر أواخر العهد العثماني)-
م( دراسة اقتصادية و مقاربة اجتماعية من خالل دفاتر التركات.أطروحة لنيل شهادة 1800

 .2الدكتوراه في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر

 هارس و الكشافات التي تخص مؤسسة األرشيف الوطني الجزائري:فال-

المال والبايلك صاري فاطمة و آخرون، الفهرس العددي للرصيد العثماني، سلسلة بيت -
  .1991الثاني، األرشيف الوطني،  الجزء
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-1058المدني أحمد توفيق، الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية الجزائرية للرصيد العثماني)-
  . 1980(، المديرية المركزية لألرشيف الوطني الجزائر، 1648-1862()1279

 (-الرصيد العثماني –الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية الجزائرية )يلس، شهاب الدين.  -
 .1980 الجزائر، ة، عدد خاص،مجلة الوثائق الوطني 
 :المكتبة الوطنية الجزائريةفهارس و كشافات 

حماش خليفة، كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنية الجزائرية -
 .2012و التونسية، نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع، قسنطينة 

-FAGNAN.E, Catalogue générale des manuscrits de la bibliothèque 

national d’algerie (première tranche : de n 1-au n 1987), 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE D’ALGERIE, 1995, 

 المصادر و المراجع:

 

حتها في العهد مصطفى أحمد، مساجد مدينة الجزائر و زواياها و أضر  ،بن حموش -

  .2007الوثائق العثمانية، دار األمة، الجزائر، مخطوط ديفولكس و  العثماني من خالل

مدن و الشعوب اإلسالمية حسان ، مدن و شعوب اسالمية مالمح من تاريخ ال ،حالق -

االجتماعي االقتصادي الثقافي و الحضاري، دار الراتب الجامعية، سوفتنير، بيروت   التاريخ

 .لبنـان –

العهد العثماني، العملة و السعار  والمداخيل، المنور مروش، دراسات عن الجزائر في -

 .2009الجزء األول، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

، مركز النشر 19و  18كريم بن يدر، الحرف و الحرفيون بمدينة تونس خالل القرنين -

 .2007الجامعي، تونس 
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العالم  حسان ، األرشيف و الوثائق و المخطوطات في مكتبات و مراكز لبنان و  ،حالق -

-دليل الباحث إلى وثائق البحث العلمي، دار النهضة العربية، بيروت العربي و العالم، 

 م.2003لبنان، 

 .2005يات، ميديا بلوس، قسنطينة ڤشي فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البا-

(، طبعة خاصة 1830-1500قنان جمال، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث )-

 .1987لوزارة المجاهدين، الجزائر، 

، دار القصبة للنشر  18ڤشي فاطمة الزهراء، الزواج و األسرة في قسنطينة في القرن  -

 .2007الجزائر، 

القشاعي فلة موساوي، الواقع الصحي و السكاني في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل -

  زائر.(، وزارة الثقافة، الج 1871-1518اإلحتالل الفرنسي)

-1695هـ/1117-1107الشويهد عبد هللا بن محمد، قانون أسواق مدينة الجزائر)-

م(تحقيق و تقديم و تعليق الدكتور سعيدوني ناصر الدين، دار الغرب اإلسالمي 1705

 .2006الطبعة األولى 

(، تعريب وتعليق 1824-1816وليام شالر، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر)-

 .1982تقديم إسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر و 

-1780بوعزيز يحي، المراسالت الجزائرية اإلسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد -

 . 2009م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1798
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وطنية للكتاب (، المؤسسة ال1830-1619قنان جمال، معاهدات الجزائر مع فرنسا )-

 . 1987الجزائر 

( الشركة 1830-1800سعيدوني ناصر الدين، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية)-

 . 1979الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 

السعداوي أحمد مصطفى، تونس في القرن السابع عشر، وثائق األوقاف في عهد الدايات -

و الفنون و االنسانيات بمنوبة وحدة البحث"المدن التاريخية و البايات المراديين، كلية اآلداب 

   .2011التونسية المتوسطية"، منوبة بتونس 

بن حموش، مصطفى أحمد. فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف العثماني ا-

 .2000، دبيدار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء التراث،  ،م(1830-م1549)

اسم، كتاب الرسائل في جميع المسائل، طبع في مطبعة السيد جردان ابن سديرة أبي الق-

 .283، ص 1892بمحروسة الجزائر، 

 المكتبة الوطنية، 3282بن هارون. صفة كتابة العقود و الوثائق الشرعية، تحت رقم ا -
 ، الجزائر.الحامة

 المقاالت:-

للتاريخ االقتصادي سجالت المحاكم الشرعية كمصدر فريد "أوغلي الساحلي خليل.  -

 .1974، 1، عدد المجلة التاريخية المغربية ،واالجتماعي"
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م نموذج للمؤسسات االجتماعية بمدينة  1848-1709زاوية الشرفة "بودريعة ياسين، -

،  مجلة الدراسات تاريخية، تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية "الجزائر إبان العهد العثماني

 م. 2013-هـ 1434السنة  16-15، العدد 2واالجتماعية جامعة الجزائر 

، "أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خالل القرنين التاسع عشر والعشرين"بوعزيز يحي، -

 .1981، عام 63السنة الحادية عشر، العدد  مجلة الثقافة

الجزائري"، "رصيد الفترة العثمانية من وثائق األوقاف باألرشيف الوطني  تكور فضيلة.-

دراسات إنسانية، عدد خاص بأعمال ندوة الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و 

 .2002-2001التاسع عشر، جامعة الجزائر، 

، المجلة "من أجل كتابة تاريخ الجامع األعظم بمدينة الجزائر"التميمي عبد الجليل، -

  .1980أكتوبر ، السنة السابعة، 20-19التاريخية المغربية، العدد 

  .1963، سنة 2، العدد "حول الوقف في اإلسالم، مجلة المعرفة الجزائرية"الحفناوي هالي، -

، "حول األهمية التاريخية ألوقاف األحناف بمدينة الجزائر من خالل ثالثة زكيةزهرة  -

اء دراسات إنسانية، عدد خاص بأعمال ندوة الوقف في الجزائر أثن نماذج من الوثائق"، في 

 .2002-2001القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، جامعة الجزائر، 

، "، مجلة الدراسات التاريخية1791المعاهدة الجزائرية اإلسبانية "سعيدوني ناصر الدين ، -

 .1193معهد التاريخ، جامعة الجزائر، العدد السابع، سنة 
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سعيدوني ناصر الدين. "نظرة حول الوثائق العثمانية بالجزائر و مكانتها في تاريخ الجزائر -

 .1976، 4عدد  مجلة التاريخ،الحديث"، 

موظفو مؤسسة األوقاف بالجزائر خالل العهد العثماني من خالل "سعيدوني ناصر الدين، -

  .1990، جويلية 85-57العددين ، المجلة التاريخية المغاربية، "األرشيف الجزائري 

، مجلة دراسات تاريخية، جامعة "المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية"عامر محمود، -

 .2012حزيران -، كانون الثاني118-117دمشق، العددان 

، "الظروف المعيشية الصعبة في مدينة الجزائر في العصر العثماني"عروة نجاة أحمد، -

 .2003، أفريل 41و التراث، مركز جمعة الماجة للثقافة و التراث، عدد  مجلة أفاق الثقافة

حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر"أوقاف مؤسسة سبل "عقيل نمير، -

عدد خاص بأعمال ندوة الوقف في  دراسات إنسانية،الخيرات من خالل المساجد الحنفية"، 

 . 2002-2001اسع عشر، جامعة الجزائر، الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و الت 

غطاس عائشة. "سجالت المحاكم الشرعية و أهميتها في دراسة التاريخ االقتصادي –

 .1997، 3، عدد إنسانيات "،-العهد العثماني – "واالجتماعي بمجتمع مدينة الجزائر

  مجلة إنسانيات، "م  1854-1672الصداق في مجتمع مدينة الجزائر "غطاس عائشة، -

 .2012، سنة 58-57عدد 

مجلة  "م1763يوليو  18هـ/ 1177محرم  7المعاهدة الجزائرية البندقية "، عائشة غطاس-

 .1993دراسات تاريخية، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، العدد السابع 
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أوضاع الجزائر المعاشية و الصحية أواخر العهد العثماني المجاعات و "غطاس عائشة، -

، 17-16، عدد "(، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية1830-1787األوبئة)

1998 . 

مجلـــة  "حـــول الوثـــائق المتعلقـــة بأوقـــاف الحـــرمين الشـــريفين بمدينـــة الجزائـــر"غطـــاس عائشـــة، -

ــوم اإلنســانية و االجتماعيــة، جامعــة الجزائــر، عــدد  دراســات إنســانية دوريــة تصــدرها كليــة العل

ندوة الجزائر حول الوقف فــي الجزائــر فــي أثنــاء القــرنين الثــامن عشــر و التاســع  خاص بأعمال

 .2001/ماي 29/30عشر 

، في "ممتلكات المرأة في مجتمع مدينة الجزائر خالل العهد العثماني"غطاس عائشة، -

histoire des femme au maghreb culuture matérielle et vie quotidienne 

textes réunis et introduits par dalenda largueche, centre de publication 

universitaire, tunisie, 2000. 
فلــة موســاوي القشــاعي، "أوقـــاف أهــل األنــدلس بمدينــة الجزائـــر أثنــاء العهــد العثمــاني" مجلـــة -

ــوم اإلنســانية و االجتماعيــة، جامعــة الجزائــر، عــدد  دراســات إنســانية دوريــة تصــدرها كليــة العل

عمال ندوة الجزائر حول الوقف فــي الجزائــر فــي أثنــاء القــرنين الثــامن عشــر و التاســع خاص بأ

  .2001/ماي 29/30عشر 

فلة موساوي القشاعي، "وباء الطاعون في مدينة الجزائر العثمانية: دوراته، و سلم حدته و -

 .2001، سنة 1طرق انتشاره"، مجلة دراسات إنسانية عدد 
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، مجلة دراسات "(1830-1519األطباء األروبيون خالل العهد العثماني)"لزغم فوزية، -

 .2013ن سنة 16-15، عدد 2تاريخية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر

التركات)المواريث و دالالتها االجتماعية في مدينة "محمد ماجد صالح الدين حزماوي،-

، 4اآلثار،المجلد للتاريخ و شرعية"،المجلة األردنية القدس في ضوء سجالت محكمة القدس ال

 .2010، السنة 1العدد 

مولود قاسم نايت بلقاسم، الوقف و مكانته في الحياة االقتصادية و االجتماعية والثقافية -

بالجزائر أواخر العهد العثماني و أوائل االحتالل الفرنسي، الصالة، مجلة تصدر عن وزارة 

 . 1981فيفري -الشؤون الدينية الجزائرية، جانفي

سجالت المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ االقتصادي "الساحلي خليل أوغلي. -

 .1974، 1، عدد المجلة التاريخية المغربية ،واالجتماعي"

زكية زهرة، حول األهمية التاريخية ألوقاف األحناف بمدينة الجزائر من خالل ثالثة نماذج -

ال ندوة الوقف في الجزائر أثناء القرنين عدد خاص بأعم دراسات إنسانية،من الوثائق، في 

 .2002-2001الثامن عشر و التاسع عشر، جامعة الجزائر، 

التميمي عبد الجليل، من أجل كتابة تاريخ الجامع األعظم بمدينة الجزائر، المجلة التاريخية -

  .1980، السنة السابعة، أكتوبر 20-19المغربية، العدد 



 إعداد الدكتور ياسين بودريعة 

15 
 

لعثمانية من وثائق األوقاف باألرشيف الوطني الجزائري"، رصيد الفترة ا" تكور فضيلة.-

عدد خاص بأعمال ندوة الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و  دراسات إنسانية،

 .2002-2001التاسع عشر، جامعة الجزائر، 

موساوي فلة القشاعي، )أوقاف أهل األندلس بمدينة الجزائر أثناء العهد العثماني( مجلة -

سات إنسانية دورية تصدرها كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة الجزائر، عدد درا

خاص بأعمال ندوة الجزائر حول الوقف في الجزائر في أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع 

 .2001/ماي 29/30عشر 
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