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Nbr.
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1
1
2
2
1

Cote
912/00001/1
912/00002/1
912/00004/1
912/00005/1
912/00003/1

Auteur

Titre

التطورات الحدٌثة فً علم الخرائط والجغرافٌا الطبٌعٌة
فراج ،علٌان
علم الخرائط
الزٌدي ،نجٌب
مبادئ علم الخرائط
محمود ،محمد
العشاوي ،عبد الحكٌم محاضرات فً الخرائط العامة
مدخل إلى علم الخرائط
زٌادي ،إبراهٌم
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Nbr.
Exp.
5
3
5
10
10
10
10

Cote

Titre

Auteur

Atlas du monde global

Boniface, Pascal 911/00007/1
الجغرافية الحضارية
 911/00001/1الجوهري ،يسري
الهزات األرضية في بالد الشام في القرنين 13-12م 7-6 /م.
 911/00004/1الويسي ،هدى
تاسيلي ناجر  :األزمة الجيولوجية و المؤشرات الحضارية و العوامل الطبيعية
 911/00003/1بشي ،إبراهيم
المكونة للمنطقة
تاسيلي-ناجر  :الحياة الفكرية و اإلجتماعية و اإلقتصادية في المجتمع
 911/00005/1بشي ،إبراهيم
الطارقي:قديما و حديثا
تاسيلي-ناجر  :الخصائص الطبيعية و البنية الجغرافية
 911/00002/1بشي ،إبراهيم
تاسيلي-ناجر  :تاريخ اإلستقرار البشري في المنطقة
 911/00006/1بشي ،إبراهيم
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Nbr.
Exp.
3
3

Cote

Titre

Auteur

The travels of Marco polo
Polo, Marco 913/00002/1
رحالة الغرب اإلسالمً و صورة المشرق العربً  :من القرن السادس إلى القرن
 913/00001/1الحجمة ،نواف
الثامن الهجري ( ) 14-12
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Titre

Auteur

Cote

l'àge de la connaissance : procipes er réflexions sur la
Halévy, Marc
914/00002/1
révolution noétique au 21 éme siécle
1846-1845  رحلة الصفار إلى فرنسا:  ميالر صدفة اللقاء مع الجديد، سوزان جيلزن914/00001/1
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Nbr.
Exp.
2
3
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5

Titre
Avant les grandes découvertes : une image de la
terre au XIV siécle le voyage de mandeville
Commenter la carte topographique aux examens
et concours : aux examens et concours
Données géographiques : analyse statistique
multivariée
Eléments de géographie physique
Eléments d'épistémologie de la géographie
Epistemologie de la geographie
Géographie et société : vers une géographie
citoyenne
Introduction à l'analyse de l'espace

Cote

Nbr.
Exp.

910/00063/1

4

910/00071/1

4

910/00077/1

4

910/00073/1
910/00076/1
910/00039/1

4
4
2

910/00082/1

3

910/00072/1

4

910/00090/1

2

910/00065/1

1

Cong.910/00001/
1

3

910/00041/1

8

910/00061/1
910/00002/1
910/00006/1
910/00016/1
910/00070/1
910/00074/1
910/00091/1
910/00078/1
910/00003/1

9
1
2
9
1
3
5
4
1

910/00075/1

6

910/00066/1
910/00001/1
910/00020/1
910/00009/1
910/00044/1
910/00054/1
910/00043/1
910/00068/1

4
6
1
1
6
3
3
10

 جمال،حجر
 عبد الواحد،طه

910/00042/1

7

910/00032/1

4

 عبد العزٌز،دولتشٌن

910/00035/1

1

Auteur
Walter, Xavier

Tiffou, Jacky
Dumolard, Pierre
Le Coeur, Charles
Bailly, Antoine
Claval, Paul
Tardif, Carole
Cicéri, Marie-France

La Méditerranée : une mer entre trois continents
Les systèmes d'information géographique

Lieutaud, Jacqueline
Denégre, Jean

L'homme et la mer : actes du colloque des 7-8-9
mai 1999 a kerkennah

Faculté des lettres et
sciences humaines de sfax

The true travels, adventures and observations of
Captain John Smith in Europe, Asia, Africa and
Benians, E. A.
America and the general history of Virginia, New
England and the Summer Isles. Books I-III
إتجاهات الرحالٌن الجزائرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة
 عمر،بن قٌنة
أسس الجغرافٌة الطبٌعٌة
 فتحى،أبو راضى
أصول الجغرافٌا المناخٌة
 حسن،أبو العٌنٌن
ًاالتجاهات الحدٌثة فً البحث العلمً الجغراف
 خلف،ًالدلٌم
األرض و التطور البشري
 لوسٌان،فٌقر
 دراسة تحلٌلٌة مقارنة: األرض والموارد واإلنتاج
 محمد،حسن
اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة
 فؤاد،بن غضبان
GIS اإلقلٌم المدرك فً نظم المعلومات الجغرافٌة
 محمد،عدو
اإلنسان واألرض فً الجغرافٌا العامة الطبٌعٌة
 إلٌاس،الخوري
 فً نظم المعلوماتGrain التمثٌل الخرائطً الفعال لمتغٌر الحبة
GIS الجغرافٌة
 رائد،الفارس
الجغرافٌا التربوٌة
 حسن،ٌحٌى
 أسس ومفاهٌم حدٌثة: الجغرافٌا الطبٌعٌة
 محمد،محسوب
الجغرافٌا الطبٌعٌة والخرائط
 جودة،جودة
الجغرافٌة االقتصادٌة للبلدان النامٌة
 أحمد،فلٌجة
الجغرافٌة الحٌوٌة و التربة
 حسن،أبوسمور
ًالجغرافٌة الطبٌعٌة و البشرٌة للوطن العرب
 إحمٌدة،ًالسنوس
الجغرافٌة و البٌئة
 محمد،سلٌمان
الحقٌقة و المجاز فً الرحلة إلى الحجاز
ً الشٌخ العرب،المعسكري
 فً المشرق اإلسالمً فً العصر الحدٌث: الرحالة الغربٌون
الرحالت المتبادلة بٌن الغرب االسالمً والمشرق
: الرحلة السرٌة للعقٌد الروسً عبد العزٌز دولتشٌن إلى الحجاز
م1899 - 1898 سنة
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3

910/00059/1
Cong.910/00002/
1
910/00060/1
910/00089/1
910/00080/1
910/00033/1
910/00055/1
910/00021/1

2

910/00022/1

2

910/00084/1

2

910/00086/1

2

910/00008/1

3
3
6

910/00052/1
910/00053/1
910/00047/1

2

910/00088/1

2

910/00085/1

3

910/00058/1

2
5
7
3
1
5
1
1
5
5

910/00019/1
910/00046/1
910/00048/1
910/00050/1
910/00049/1
910/00056/1
910/00029/1
910/00005/1
910/00062/1
910/00010/1

3

910/00051/1

2

910/00087/1

2

910/00023/1

1
4
4
1
2

910/00024/1
910/00069/1
910/00015/1
910/00011/1
910/00007/1

3

910/00045/1

2

910/00081/1

5
3
5
4
2
6
1

الرحلة العربٌة الحدٌثة من أوربا إلى الوالٌات المتحدة

الشوٌريٌ ،وسف

كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة بالرباط الرحلة بٌن الشرق و الغرب  :إتصال ام إنفصال :ندوة
الرحلة و الغٌرٌة
جامعة محمد الخامس
الطرف المرتحل  :رحلة
الشحري ،محمد
العالم اإلسالمً  :دراسة جغرافٌة
حمد ،صبري
العرب ٌكتشفون منابع النٌل
السكري ،علً
الفكر الجغرافً  :نشأته و مناهجه
الهٌتً ,صبري
الكشوف الجغرافٌة
أبوعٌانة ،فتحً
الكشوف الجغرافٌة  :القصص المثٌرة الكتشاف القارات
واألراضً المجهولة
أبوالروس ،أٌمن
المدخل إلى جغرافٌة العالم الجدٌد  :األرض ،الناس ،الحضارة :
جاد الرب ،حسام الدٌن
دراسة إقلٌمٌة
المدخل الى علم الجغرافٌا الطبٌعٌة
غانم ،علً
المرجع فً الجغرافٌا المناخٌة والنباتٌة  :التغٌر المناخً والزراعة
العالمٌة
سلٌمان ،بهجت
المقدمات فً الجغرافٌة الطبٌعٌة
شرف ،عبد العزٌز
الوطن العربً  :أرضه -سكانه  -موارده
الخفاف ،علً
الوطن العربً  :دراسة فً الشخصٌة اإلقلٌمٌة
أحمد السٌدٌ ،اسر
تدرٌس المواقع و األماكن الجغرافٌة على الخرائط و نماذج الكرة
االرضٌة
الشوٌلً ،فٌصل
تطور الفكر الجغرافً
غانم ،علً
تقنٌات البحث المكانً و تحلٌالته  :عرض الطرائق -إعداد
المظفر ،محسن
األطروحة الجغرافٌة و مراحل إنجازها
تقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة
أبوراضً ،فتحً
جغرافٌا العالم الجدٌد
عودة هللا ،معتصم
جغرافٌا المدن
حلوة ،محمود
جغرافٌا الوطن العربً
مصطفى ,محمد
جغرافٌا الوطن العربً
دهبٌة ،محمد
جغرافٌة األقالٌم الجافة  :منظور جغرافً  -بٌئً
سالمة ،حسن
جغرافٌة األمرٌكٌتٌن والغرب األوربً
حسن ،محمد
جغرافٌة البحار
شرف ،عبد العزٌز
جغرافٌة الشعوب اإلسالمٌة
الجوهريٌ ،سري
جغرافٌة الصناعة
هارون ،علً
جغرافٌة العالم  - :أبرز معالم القارات  -خرائط و عواصم بلدان
العالم  -نبذة تارٌخٌة عن دول الوطن العربً -معلومات عن
البزم ،نضال
المجموعات الشمسٌة
جغرافٌة العالم اإلسالمً
الزوكه ،محمد
جغرافٌة العالم اإلسالمً  :أسس عامة فً المحٌطٌن الطبٌعً
والبشري
الخفاف ،عبد علً
جغرافٌة العالم العربً
الزوكة ،محمد
جغرافٌة العمران  :دراسة تحلٌلٌة للقرٌة و المدٌنة
أبو عٌانه ،فتحً
جغرافٌة المدن
العشاوي ،عبد الحكٌم
جغرافٌة المعادن والصناعة
الزوكة ،محمد
جغرافٌة المناخ والبٌئة
شرف ،محمد
جغرافٌة المناطق الجافة  :النظام العام ،التغٌر المناخً ،النظام
األرضً ،و النظام المائً و الحٌوي النظام البٌئً و النظام
ابوعلً ،منصور
االجتماعً و التنمٌة
جغرافٌة النقل المعاصرة (وتطبٌقاتها الحاسوبٌة)
السامرائً ،مجٌد
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جغرافٌة الوطن العربً  :تحلٌل األبعاد الجغرافٌة لمشكالت
الوطن العربً ( األمن المائً،التصحر،األمن الغذائً،التحدي
الدٌموغرافً وظاهرة التحضر
جغرافٌة الوطن العربً طبٌعٌا وبشرٌا وإقلٌمٌا
دراسات فً التراث الجغرافً العربً
دراسة فً التراث الجغرافً العربً
رحلة إبن خلدون  :عبد الرحمن بن محمد الحضرمً االشبٌلً
المتوفً  808ه
رحلة إبن معصوم المدنى  :أو سلوة الغرٌب وأسوة األرٌب
رحلة إلى رحاب الشرٌف األكبر شرٌف مكة المكرمة  :فً
النصف الثانً من القرن التاسع عشر المٌالدي 1854م
رحلة سبستٌانً األب جوزٌبه دي سانتامارٌا الكرملً إلى العراق
سنة 1666م.

2

910/00083/1

عبد هللا ,عبد الفتاح

1
1
1

910/00026/1
910/00027/1
910/00028/1

حسن ،محمد
أبو عٌانه ،فتحً
مراد ،ظرٌف

4

910/00030/1

الطنجً ،محمد

1

910/00038/1

المدنً ،علً

1

910/00034/1

دٌدٌٌه ،شارل

1

910/00036/1

سبستٌانً ،هٌرونٌموس

1

910/00031/1

حمادي ،عبد هللا

1

910/00037/1

1
3
11
11
2
1
1

910/00079/1
910/00025/1
910/00067/1
910/00040/1
910/00004/1
910/00013/1
910/00012/1

دٌوالفوا
دٌفو ،دانٌال
حمدان ،جمال
محمد ،بوركبة
أبً راس الناصر ،محمد بن أحمد
المظفر ،محسن
أبوعٌانة ،فتحً
الزوكة ،محمد

3

910/00057/1

العزاوي ،ثائر

2
4
6
6

910/00014/1
910/00064/1
910/00018/1
910/00017/1

صالح ,أحمد
سوٌد ،محمد
الزٌدي ،نجٌب
الدلٌمً ،خلف

7

رحلة محمد الزاهً المٌلً من بارٌس إلى  ...قسنطٌنة 1938
رحلة مدام دٌوالفوا من المحمرة إلى البصرة وبغداد سنة 1881م
1299ه
روبنسون كروزو
شخصٌة مصر الوسٌط  :دراسة فً عبقرٌة المكان
عجائب األسفار ولطائف األخبار
عجائب األسفار ولطائف األخبار
فلسفة علم المكان  :الجغرافٌا
فً جغرافٌة اإلنسان
فً جغرافٌة العمران
مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافٌة و بٌاناتها  :مع تطبٌقات
لبرنامج ARCVIEW GIS
مقدمة فً نظم المعلومات الجغرافٌة
موسوعة علم و دولة  :سؤال و جواب
نظم المعلومات الجغرافٌة GIS
نظم المعلومات الجغرافٌة : GISأسس وتطبٌقات
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Cote

4

915/00004/1

1

915/00002/1

2
1

915/00003/1
915/00001/1

Titre

Auteur

Atlas de la Terre sainte vue du ciel : découvrez les lieux sacrés
Bowker, John
vus du ciel
الخليج العربي مقوماته الطبيعية و مظاهره االقتصادية و البشرية كأهم حوض
حسن ,محمد
داخلي في العالم اإلسالمي  :دراسة إقليمية مقارنة
جغرافيا آسيا اإلقليمية
جودة ،جودة
جغرافية آسيا الطبيعية والبشرية ومظاهرها االقليمية
حسن ,محمد
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Nbr. Exp.

Cote

Auteur

1
3
1
1
1
2

916/00003/1
916/00004/1
916/00006/1
916/00001/1
916/00002/1
916/00005/1

فليجة ،أحمد
رياض ،محمد
مالتسان ,هاييزيش فون
حسن ،محمد
شويقة ,فاروق
حلمي ،على

9

Titre
أفريقيا دراسة عامة وإقليمية
إفريقيا  :دراسة لمقومات القارة
ثالث سنوات في شمال غربي إفريقيا
جغرافية إفريقيا الطبيعية والبشرية ومظاهرها اإلقليمية
دراسة إيكولوجية في أفريقيا وحوض النيل
مدينة الجزائر  :نشأتها و تطورها قبل 1830م
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Titre
جغرافية األمريكيتين

Auteur

Cote

Nbr.
Exp.

 فتحي،أبو عيانه

918/00001/1

5

10

