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Exp.
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Cote

Titre

Auteur

البوسنة و الهرسك للفترة من 229ق.م1996-م  :بٌن التدهور الحضاري للغرب
ٌ 949/00001/1اسٌن ،عبد الحمٌد
و االستقالل و التقسٌم
أوربا  :من مطلع العصور الحدٌثة حتى سقوط نابلٌون بونابرت 1814م
 949/00002/1علً ،صالح

1
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آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

2

Nbr. Exp.
3
5

Cote

Auteur

 958/00002/1السيد ,محمد
 958/00001/1السيد حسين ،عدنان

2

Titre
تاريخ دول آسيا الوسطى
قضايا دولية  :القضية األفغانية
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اﻷﺧﺒﺎر و اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث

Nbr.
Exp.
6

3

Cote

Auteur

Titre

 904/00001/1أبو شريخ ،شاهر أحداث في التاريخ
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Nbr.
Exp.

Cote

Titre

Auteur

8

928/00191/1

Lee, Sidney

10

928/00158/1

Khémiri, Moncef

3

928/00164/1

3

928/00168/1

4

928/00176/1

3
3
11

928/00194/1
928/00167/1
928/00037/1

25

928/00062/1

4
4
1
5
10
1
8
6
2
8
7

928/00091/1
928/00130/1
928/00181/1
928/00139/1
928/00102/1
928/00189/1
928/00095/1
928/00094/1
928/00105/1
928/00098/1
928/00070/1

6

928/00195/1

10

 928/00162/1بن ٌلس ،عبد السالم

8

 928/00087/1مناع ،هاشم

3

 928/00041/1العدوان ،هانً

3
8

 928/00043/1جبري ،شفٌق
 928/00119/1الموافً ،محمد

4

 928/00045/1بوعزة ،بوضرساٌة

25

 928/00030/1فركوس ,صالح

3

 928/00065/1القضاعً ،أبً عبد هللا

3
3

 928/00196/1سرحان ،منصور محمد
 928/00151/1باطما ،العربً

10

 928/00161/1بن ٌلس ،عبد السالم

1
5

شراره ،عبد اللطٌف
رمضانٌ ،ونس
شراره ،عبد اللطٌف
المعتوق ،أحمد
الروٌنً ،عبلة
خلٌفٌ ،وسف

7
2
2

928/00182/1
928/00185/1
928/00178/1
928/00013/1
928/00140/1
928/00138/1

A life of William Shakespeare
André Malraux : écriture de l'imaginaire et
imaginaire de l'écriture

Benmansour-Balafrej,
Au coeur du mouvement romantique
Hédia
George Eliot
blind, Mathilde
San-Antonio et son double : l'aventure littéraire de
Jeannerod, Dominique
Frédéric Dard
Shakespeare his life and plays
Fowler, Will
The life of samuel johnson
boswell, James
ابراهٌم طوقان  :حٌاته وشعره
الطرٌفًٌ ،وسف
ابن الخلوف و دٌوانه جنى الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن المعروف
دحو ،العربً
بدٌوان اإلسالم ( 817ه1454/م899-ه1526/م )
ابن المقفع  :الكاتب و المترجم و المصلح
علبً ،أحمد
ابن درٌد  :رائد فن القصة العربٌة
دروٌش ،أحمد
ابو القاسم الشابً من خالل ٌومٌاته
غازي ،محمد
اقترابات من شاعر الشٌلً األكبر بابلونٌرودا
حمادي ،عبد هللا
األخطل  :شاعر الدولة األموٌة
الحر ،عبد المجٌد
األخطل الكبٌر  :حٌاته وشخصٌته وقٌمته الفنٌة
قباوة ،فخر الدٌن
األصمعً صاحب اللغة و إمام الرواة
عكاوي ،رحاب
األصمعً و آثاره عند القدماء و المحدثٌن
منصور ،محمد
األصمعً و جهوده فً رواٌة الشعر العربً
إبراهٌم ،إٌاد
األعشى  :حٌاته و شعره
شامًٌ ،حً
األلم  :الكتاب الثانً من السٌرة الذاتٌة
باطما ،العربً
األمٌر عبد المالك الجزائري وثورته فً المغرب األقصى -1868
قاصري  ,محمد السعٌد
.1924
اإلمام الشاعر المادح سٌدي الحاج محمد بن ٌلس  :حٌاته و آثاره
البحتري  :حٌاته و شعره
التوثٌق التارٌخً لألمٌر الشاعر و الفارس العربً  :الشٌخ نمر بن
عدوان نسبه و حٌاته و شعره
الجاحظ  :معلم العقل و االدب
الجواهري آخر الفحول
الحاج أحمد باي فً الشرق الجزائري  :رجل دولة و مقاوم -1830
1848
الحاج أحمد باي قسنطٌنة 1850-1826
الحلة السٌراء  ( :فً تراجم الشعراء من أعٌان األندلس و المغرب
من المائة األولى للهجرة إلى المائة السابعة )
الدكتور محمد جابر األنصاري  :المفكر واألفكار
الرحٌل  :الكتاب األول من السٌرة الذاتٌة
الرسائل و المواقف الصوفٌة عند اإلمام الشاعر المادح سٌدي الحاج
محمد بن ٌلس
الرصافً
الزبٌر بن عبد المطلب  :حٌاته و شعره
الشاعر القروي
الشرٌف المرتضى  :حٌاته ،ثقافته ،أدبه ونقده
الشعراء الخوارج
الشعراء الصعالٌك  :فً العصر الجاهلً

4
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الشعار ،فواز
الروضان ،عبد عون
شامًٌ ،حٌى
الحر ،عبد المجٌد
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌف

1
13
8
10
3

928/00078/1
928/00106/1
928/00083/1
928/00103/1
928/00141/1

5

 928/00079/1العتٌبً ،ضٌف هللا

7

 928/00080/1العتٌبً ،ضٌف هللا

1
1
1
8
16
3

 928/00090/1المعري ،أبو العالء

8

 928/00085/1فرنسٌس ،طانٌوس

المتنبً فً الدراسات األدبٌة الحدٌثة فً مصر  :قضاٌا النقد األدبً
المصادر التارٌخٌة العربٌة فً األندلس
الٌاس أبو شبكه
اٌلٌا ابو ماضً
أبو الشٌص الخزاعً  :حٌاته وشعره
أبو الطٌب المتنبً  :شاعر العروبة و حكٌم الدهر
أبو العالء و ما إلٌه  :و هو كتاب حافل بتارٌخه و أخباره ،جامع
للمباحث الدقٌقة فً حٌاته و آثاره ،منبه على أوهام الشرق و الغرب
فً فهم رموزه و أسراره
أبو الفرج األصفهانً  362-284هـ  972-897 /م  :أدٌب شهره
كتاب
أبو تمام  :حٌاته و شعره
أبو تمام الطائً  231-188 :ه حٌاته وشعره
أبو حمو موسى الزٌانً  :حٌاته و آثاره
أبو حٌان التوحٌدي  :فٌلسوف األدباء و أدٌب الفالسفة
أبو حٌان التوحٌدي  :قراءة فً إمتاعه و مؤانسته
أبو فراس الحمدانً
أبو فراس الحمدانً  :شاعر الوجدانٌة و البطولة و الفروسٌة
أبو مروان عبد الملك الجزٌري كاتب و شاعر  :دراسة فً تارٌخ
األدب ألندلسً
أبو نواس  :الحسن بن هانً
أحادٌث فً الفكر و األدب
أحمد شوقً  :شاعر الوطنٌة و المسرح و التارٌخ
أدباء العرب فً األعصر العباسٌة  :حٌاتهم -آثارهم -نقد آثارهم

األمٌن ،السٌد
مناع ،هاشم
حاجٌات ،عبد الحمٌد
الهادي ،أحمد
شامًٌ ،حً
األمٌن ،السٌد
الحر ،عبد المجٌد

8
2
1
2
8
10
8

928/00121/1
928/00017/1
928/00131/1
928/00159/1
928/00084/1
928/00125/1
928/00107/1

8

 928/00190/1أبو طعمةٌ ،اسر سالمة
األمٌن ،السٌد
عمر ،أزراج
عطوي ،فوزي
البستانً ،بطرس

10
9
8
2

928/00124/1
928/00056/1
928/00081/1
928/00149/1

2

 928/00183/1البستانً ،بطرس

1

 928/00166/1البستانً ،بطرس

8
3
3

 928/00123/1الشٌراوايٌ ،وسف
 928/00027/1بن قٌنة ،عمر
 928/00069/1نصار ،نواف

16

 928/00057/1العشماوى ،محمد

5
6
6
8
5
10
6
5
2

المتنبً فً الدراسات األدبٌة الحدٌثة فً مصر  :قضاٌا التارٌخ األدبً

بوبكا ،ك
شراره ،عبد اللطٌف
شراره ،عبد اللطٌف
منصور ،زهٌر
الدسوقً ،عبدالعزٌز

928/00029/1
928/00179/1
928/00180/1
928/00005/1
928/00120/1

928/00187/1
928/00093/1
928/00092/1
928/00114/1
928/00115/1
928/00113/1
928/00014/1
928/00136/1
928/00154/1

الشعراء العرب
الشعراء العرب فً القرن العشرٌن  :حٌاتهم شعرهم آثارهم
العقاد  :كاتبا و شاعرا
الفرزدق ٌ :نحت من صخر و ٌهجو أمر من الصبر
المازنً شاعرا

أدباء العرب فً األندلس وعصر اإلنبعاث  :حٌاتهم-آثارهم-نقد آثارهم
أدباء العرب فً الجاهلٌة و صدر اإلسالم  :حٌاتهم-آثارهم-نقد آثارهم
أطلس المتنبً  :أسفاره من شعره و حٌاته
أعالم  ....واعمال فً الفكر والثقافة واآلدب
أعالم األدب االنجلٌزي  :فً كل العصور
أعالم األدب العربً الحدٌث و اتجاهاتهم الفنٌة الشعر -المسرح-
القصة -النقد األدبً
أعالم الهدى و الخٌر  :الشٌخ عبد هللا فقٌها ونحوٌا
أعالم و رواد فً األدب العربً
أعالم و رواد فً األدب العربً
أمراء الشعر األندلسً
أمراء الشعر فً دولة بنى العباس
أمٌن الرٌحانً  :األدٌب الرحالة
أنا نجٌب محفوظ  :سٌرة حٌاة كاملة
إبراهٌم طوقان  :دراسة جدٌدة و مختارات
إبن شهٌد األندلسً و جهوده فً النقد األدبً

أحمد ،محمد
حطٌط ،كاظم
حطٌط ،كاظم
محسن ،عٌسى
السٌوفً ،مصطفى
عكاوي ،رحاب
عبد العزٌز ،إبراهٌم
بكارٌ ،وسف
المعطانً ،عبد هللا

5
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إبن عذارى المراكشً  :شٌخ مؤرخً المغرب العربً
إمرؤ القٌس ابن حجر  :رحلته إلى الشرق أو إلى الغرب
بدر شاكر السٌاب  :حٌاته و شعره
بدوي الجبل  :شاعر الوطنٌة والقومٌة

طه ،عبد الواحد
العمري ،لٌلى
الطرٌفًٌ ،وسف
شامًٌ ،حً

5
4
8
2

928/00001/1
928/00129/1
928/00109/1
928/00021/1

9

 928/00072/1الشكعة ،مصطفى

10

 928/00099/1مناع ،هاشم

5

 928/00186/1النوتً ،أحمد

بدٌع الزمان الهمدانً  :رائد القصة العربٌة و المقالة الصحفٌة مع
دراسة لحركة األدب العربً فً العراق العجمً و ما وراء النهر
بشار بن برد  :حٌاته و شعره
بشر بن أبً خازم  :أخباره و أشعاره فً مصادر التراث(جمع و
دراسة و تصنٌف
بناة العالم  :دٌكنز ،تولستوي ،ستندال ،كالٌست
بناة العالم  :هولدرلن ،دوستوٌفسكً ،بلزاك
بنت الشاطئ من قرٌب  :عائشة عبد الرحمن
تحفة األدٌب  :فً نحاة مغنً اللبٌب
تحقٌق التراث  :تارٌخ العدوانً لمحمد بن محمد بن عمر العدوانً و
منشور الهداٌة لشٌخ اإلسالم عبد الكرٌم الفكون
تحٌة إلى روح هشام شرابً  :مختارات من مؤلفاته و دراسات
لباحثٌن عرب حول فكره و اعماله
تكرٌم العلماء و األدباء فً العالم العربً قدٌما و حدٌثا

ستٌفان ،تسفاٌج
ستٌفان ،تسفاٌج
جبر ،حسن
السٌوطً ،جالل

6
6
2
34

928/00146/1
928/00145/1
928/00147/1
928/00028/1

1

 928/00064/1سعد هللا ،أبو القاسم

3

 928/00160/1عبد الرازق ،مصطفى

13

 928/00052/1الصدٌق ,محمد

2

 928/00025/1حجر ،جمال

تكرٌم مسٌرة دراسات تارٌخٌة  :مهداة إلى االستاذ الدكتور عمر عبد
العزٌز عمر مؤسس مدرسة التارٌخ العثمانً بجامعة اإلسكندرٌة
توفٌق الحكٌم  :المفكر الفنان
جبران بٌن التمرد و مصالحة النفس
جدل األنا و اآلخر  :سٌرة ذاتٌة
جذوع السندٌان وعروق األقحوان  :دراسة
جزائرٌات صنعن التارٌخ
جمٌل بثٌنة
حازم القرطاجنً  :حٌاته -ومنهجه البالغً
حافظ إبراهٌم  :حٌاته -شعره
حدٌث صرٌح مع أ.د .أبو القاسم سعد هللا  :فً الفكر و الثقافة و اللغة
و التارٌخ
حمزة بن عبد المطلب  :حٌاته و شعره
حٌاة كفاح  :مذكرات
حٌاة كفاح  :مذكرات
حٌاة كفاح  :مذكرات مع ركب الثورة التحرٌرٌة
حٌاة وآثار الشاعر األندلسً ابن خفاجة
خلٌل مطران  :شاعر األقطار العربٌة
دراسات وبحوث مغربٌة  :أعمال مهداة إلى االستاذ الدكتور موسر
لقبال
دراسة فً الرحالة ابن جبٌر األندلسً البلنسً الكنانً  :و آثاره
الشعرٌة و النثرٌة
رجال المعلقات العشر
رد أدٌب على حملة أكاذٌب
رسائل أنٌس منصور
رسائل جاك دي فٌنزي نقال عن لغتها الالتٌنٌة  :دراسة وثائقٌة فً
تارٌخ العالقات بٌن المشرق والغرب 1240 -1200 :م
رسالة من البارمان على ضوء النجوم فً أصداء السٌرة الذاتٌة
لنجٌب محفوظ  :وجهة نظر
رمضان حمود حٌاته و آثاره
زهٌر بن أبً سلمى  :الشاعر الحكٌم

كرٌم ،سمٌحة
النعمانً ،عبد العزٌز
إسماعٌل ،محمود
خالٌلً ،خلٌل
فراد ،محمد
ناصٌف ،إمٌل
عبد المطلب ,عمر
شامًٌ ،حً

3
3
10
5
3
1
2
2

928/00096/1
928/00143/1
928/00073/1
928/00193/1
928/00038/1
928/00076/1
928/00007/1
928/00020/1

9

 928/00054/1وزناجً ،مراد
رمضانٌ ،ونس
المدنً ،أحمد
المدنً ،أحمد
المدنً ،أحمد
حجاجً ،حمدان
عطوي ،فوزي

5
7
7
7
2
10

928/00184/1
928/00059/1
928/00058/1
928/00060/1
928/00169/1
928/00082/1

15

 928/00026/1مجانً ,بوبة

3

 928/00134/1عباس ،إحسان

1
7
1

 928/00126/1الغالٌنً ،الشٌخ
 928/00061/1المدنً ،أحمد
 928/00031/1عبد العزٌز ،إبراهٌم

5

 928/00036/1السٌد ،عبد اللطٌف

4

 928/00132/1عامر ،سامً

1
10

 928/00055/1ناصر ،محمد
 928/00101/1شامًٌ ،حً

6
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سارق النار  :طه حسٌن 1973-1889
سطوة الملوك و األمراء على رقاب الشعراء و العلماء
سالمة موسى  :و إشكالٌة النهضة
سلٌمان البستانً فً حٌاته وفكره وأدبه
سلٌمان العٌسى  :فً لمحات
سلٌمان إبراهٌم المشٌنً  :شاعرا وأدٌبا وإنسانا
سٌجئ الموت و ستكون له عٌناك  :مئة و خمسون شاعرا انتحروا
فً القرن العشرٌن
سٌر األدباء  :دراسة نفسٌة إجتماعٌة
سٌرة الحب و الجمال فً حٌاة العقاد
شارل بودلٌر  :شاعر غنائً فً حقبة الرأسمالٌة العلٌا
شاعر العروبة الكبٌر على الجارم  :فصل الخطاب
شاعر العروبة الكبٌر علً الجارم  :فصل الخطاب
شاعر فن البدٌع األول مسلم بن الولٌد
شاعرات األندلس و المغرب
شعراء الجزائر فً العصر الحاضر
شعراء الجزائر فً العصر الحاضر
شعراء الخلٌج  :حٌاتهم  -أشعارهم  -آثارهم
شعراء العرب  :العصر األموي
شعراء العرب  :العصر الجاهلً
شعراء العرب  :العصر العباسً
شعراء العرب  :المغرب و األندلس
شعراء العرب  :عصر صدر اإلسالم
شعراء الفكاهة المعصرون
شعراء أعالم  :أبو القاسم الشابً حٌاته و شعره
شعراء إمارة الحٌرة فً العصر الجاهلً
شعراء بنً عامر األموٌون
شعراء فلسطٌن  :فً العصر الحدٌث صور الماضً  ،و الحاضر ،و
استشراق المستقبل

السمرة ،محمود
حرفوش ،عبد القادر
عبداللطٌف ،كمال
موسى ،مونٌف
أبٌض ،ملكة
شهاب ،أسامة

2
3
5
2
3
5

928/00133/1
928/00010/1
928/00024/1
928/00018/1
928/00053/1
928/00011/1

9

 928/00155/1حداد ،جمانة
طنوس ،جان
حجازي ،محمد
بنٌامٌن ،فالتر
الجارم ،أحمد
الجارم ،أحمد
الرباعً ،عبد القادر
عٌسى ,فوزي
السنوسً ،عبد الهادي
السنوسً ،عبد الهادي
الشمري ،محمد
الطرٌفًٌ ،وسف
الطرٌفًٌ ،وسف
الطرٌفًٌ ،وسف
الطرٌفًٌ ،وسف
الطرٌفًٌ ،وسف
رجب ،مصطفى
الطرٌفًٌ ،وسف
الشطً ،عبد الفتاح
الشعراوي ،ناهد

3
4
6
2
3
8
14
6
6
17
17
14
7
3
17
8
3
2
4

928/00046/1
928/00142/1
928/00104/1
928/00022/1
928/00175/1
928/00188/1
928/00049/1
928/00051/1
928/00050/1
928/00044/1
928/00067/1
928/00088/1
928/00068/1
928/00040/1
928/00066/1
928/00108/1
928/00042/1
928/00110/1
928/00137/1

9

 928/00039/1شراب ،محمد

8

 928/00173/1العشاب ،حسن

شكري كما عرفته  :ذكرٌات صاحب الخبز الحافً و معلمه العشاب
شكسبٌر  :فً زمانه و فً زماننا
شموس ال تغٌب
صدام ما بعد الحداثة  :إدوارد سعٌد وتدوٌن التارٌخ
صرٌع الغوانً  :مسلم بن الولٌد ( حٌاته و شعره )
طه حسٌن  :رائد العقالنٌة اللٌبرالٌة العربٌة
طه حسٌن وزوال المجتمع التقلٌدي
عالم فوكنر الخاص  :الرجل ،األسطورة ،الكاتب
عباس محمود العقاد  :سٌرة و تحٌة و تجسٌد للعبقرٌة
عبد الحمٌد بن بادٌس نصوص مختارة
عبد الرحمن الجبراتً  :مؤرخ الدٌار المصرٌة
عبد هللا الطائً(  )1973 -1924وزٌادة الكتابة األدبٌة الحدٌثة فً
عمان
عبد هللا رضوان الذات و األخر  :أبحاث و قراءات و مقابالت
عبد الواحد بن الطواح من األعالم المغمورٌن فً القرن الثامن
الهجري
عرار شاعر األردن
عروة و عفراء
عز الدٌن بن شداد...مؤرخا

فرج ،ألفرٌد
المشٌنً ،إبراهٌم
والٌا ،شالً
الرباعً ،عبد القادر
عٌد ،عبدالرزاق
شرف ،عبد العزٌز
كوغالن ،روبرت
نصار ،نواف
القورصو ،محمد
عكاوي ،رحاب

3
5
3
3
9
1
1
3
2
2

928/00135/1
928/00034/1
928/00172/1
928/00122/1
928/00023/1
928/00156/1
928/00071/1
928/00048/1
928/00035/1
928/00019/1

2

 928/00003/1الكندي ،محسن

5

 928/00153/1القواسمة ،محمد

2

 928/00006/1جبران ,محمد

3
1
5

 928/00163/1الملثم ،البدوي
 928/00077/1القوال ،أنطوان
 928/00015/1عبد الفتاح ،سند

7
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عزالدٌن بن شداد مؤرخا
عمر الخٌام  :بٌن الكفر و اإللحاد
عمر أبو رٌشة  :شاعر الحب و الوطنٌة
عمر بن أبً ربٌعة
عمر بن أبً ربٌعة  :شاعر الغزل
فاتح القسنطٌنٌة السلطان محمد الثانً
فدوى طوقان  :ورحلة العذاب
فً المكان الخطأ  :مذكرات إدوارد سعٌد
فً دائرة الضوء  :شخصٌات وتراجم أدبٌة
قراءة جدٌدة فً فكر طه حسٌن
قٌس بن الخطٌم  :حٌاته وشعره
كتب وشخصٌات

عبدالفتاح ،سند
القدسً ،رجب
شامًٌ ،حً
ناصٌف ،إمٌل
شامًٌ ،حً
مصطفى ,محمد
شامًٌ ،حً
سعٌد ،إدوارد
خلٌل ،إبراهٌم
أبولٌلة ،محمد
محمد ،جلٌل
دودو ,أبو العٌد

3
4
10
1
10
1
8
9
1
2
1
1

928/00047/1
928/00144/1
928/00116/1
928/00075/1
928/00100/1
928/00032/1
928/00117/1
928/00012/1
928/00008/1
928/00016/1
928/00002/1
928/00165/1

1

 928/00177/1سعد هللا ،أبو القاسم

2
3
4

 928/00171/1السمرة ،محمد
 928/00009/1الطرٌفًٌ ،وسف
 928/00128/1حسٌن ،حمدي

1

 928/00063/1سعد هللا ،أبو القاسم

4
1

 928/00074/1فتح هللا ،حسن
 928/00170/1بن عبدهللا ،بلقاسم

3

 928/00089/1عكاوي ،رحاب

محمد الشاذلً  : 1877-1807دراسة من خالل رسائله و شعره
محمد مندور ( : )1965-1907شٌخ النقاد فً األدب الحدٌث
محمد مهدي الجواهري  :حٌاته وشعره
محمود تٌمور روائٌا
مسار قلم ٌومٌات  :الجزء األول القاهرة  1957-1956الجزء الثانً
القاهرة 1960-1958
مفدي زكرٌا  :شاعر الثورة الجزائرٌة
مفدي زكرٌا شاعر مجد ثورة  :حوارات و ذكرٌات
ملحمة العرب  :سٌرة عنترة بن شداد العبسً ( مع دراسة مقارنة
للسٌرة فً المالحم العالمٌة )
من أعالم الرواٌة فً تونس
من أعالم النقد العربً الحدٌث و المعاصر  :دراسة فً المنهج
موسوعة الشعراء العرب المعاصرٌن  :دراسات ومختارات
موسوعة أمراء الشعر العربً
موسوعة أمراء الشعر العربً
موسوعة أمٌرات الشعر العربً
موسوعة أمٌرات الشعر العربً
موسوعة شعراء العصر األندلس
مً زٌادة  :من رائدات النهضة النسائٌة
نجٌب محفوظ  :أمٌر الرواٌة العربٌة
نجٌب محفوظ فً ضوء نزعاته األدبٌة
نزار قبانً ٌ :غزل المرأة شعرا
ٌزٌد بن الطثرٌة  :حٌاته وشعره ومذهبه الغزلً
ٌوسف إدرٌس الصراع و المواجهة
ٌومٌات

طرشونة ،محمود
زبادٌة ،محمد
البعٌنً ،نجٌب
صادق ،عباس
الوحش ،محمد
أبوشاور ،أخمد
الوحش ،محمد
الوحش ،محمد
القوال ،أنطوان
العنانى ،سلوى
الندوي ،محمد
عكاري ،سوزان
فارس ،عزت
مادي ،حسٌن
العقاد ،عباس

5
5
5
5
3
3
5
3
10
2
5
10
2
4
1

928/00152/1
928/00112/1
928/00150/1
928/00148/1
928/00111/1
928/00198/1
928/00197/1
928/00033/1
928/00086/1
928/00097/1
928/00193/1
928/00118/1
928/00004/1
928/00127/1
928/00157/1

1

 928/00174/1مهران ،إٌمان

ٌونس القاضى مؤلف النشٌد الوطنى المصرى وعصر من التنوٌر
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺎرة أﺳﯿﺎ

Nbr.
Exp.
2
7
1
1

Cote

Titre

Auteur

Nos Orients : le rêve et les conflits
Lacouture, Jean 950/00003/1
تاريخ الشرق األقصى الحديث و المعاصر
 950/00001/1هريدى ،صالح
تاريخ آسيا  :السياسة الخارجية واإلستعمار
 950/00004/1محمود  ،السيد
في تاريخ المغول و عالقاتهم بأوربا  ( :حتى بدايات النصف الثاني من القرن 13م
 950/00002/1محمود ،إبراهيم
)

9
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Nbr.
Exp.
2
1

1
1
9

4

Cote

Titre

Auteur

CRPE, histoire et géographie : Concours de recrutement des
Dumont, Guillaume
900/00001/1
professeurs des écoles, histoire et géographie
La révolution algérienne et la colonisation française prémisses,
Cong.900/00003/1
réalités et dimensions : Les interventions du 1er séminaire
international sur l'histoir de la révolution algérienne 11-12
décembre 2007
 Cong.900/00002/1الجمعٌة المغربٌة للبحث التارٌخً اإلسطوغرافٌا و األزمة  :دراسات فً الكتابة التارٌخٌة و الثقافة :أعمال الٌوم
الدراسً الذي نظمته الجمعٌة المغربٌة للبحث التارٌخً
المسلمون فً جزٌرة صقلٌة و جنوب إٌطالٌا و ٌلٌه حنبعل و ٌلٌه قرطاجنة
المدنً ،أحمد
900/00002/1
دراسات تارٌخٌة تخلٌدا لروحً األستاذ الدكتور موسى لقبال وطالبته األستاذة
 Cong.900/00001/1جامعة الجزائر
المرحومة سامٌة سلٌمانً  :أشغال الملتقى الوطنً :ملحقة بوزرٌعة ٌومً 30-29
أفرٌل 2009
مفهوم الحرٌة فً التارٌخ
الحوارانً ،راتب
900/00003/1

10
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ﺴﺎب و اﻟﻌﻼﻣﺎت و اﻹﺷﺎرات

Titre
A ceux qui m'ont fait découvrir le génie de
la langue
arabe : Finalement, le père de
Abane
Ramdane
l'indépendance
Abraham lincoln : l'homme au-delà des
mythes
Aissat Idir : documents et témoignages sur
le syndicalisme algérien
Algerie : Récit anachronique
Algérie : Témoignage d'un reporter
yougostave sur la guerre d"algérie
Algérienne
: recit1902-1949
recueilli par
Anne
Nivat
Ali
el hammami
toute
une
vie
pour l'algerie
Ali kafi du militant politique au dirigeant
militaire : Mémoires (1946-1962)
All goverrnments lie'' : The life and times
of rebel journalist I.F.Stone
Arezki Oulbachir : l'itinéraire d'un juste
Armée de libération natinale : Les
témoignages de bézouiche
Armée de libération natinale : les
témoignages de bézouiche
Armée de libération natinale : Les
témoignages de bézouiche
Barack Obama
Barack obama : l'homme qui rassemble
Benjamin Franklin
capitane si mourad
Chronique Des Annees de gloire :
Mohamed Saiki les mémoires du capitaine
Colonel Amirouche l'aigle du djurdjura
De louis phillipe à napoléon III l'emier
abdelkader vaincu mais triomhant, Les
grandes figures de la resistance algerienne
par l'épée et la plume ( 1830-1954 )
Demain reste toujours à faire
Discours du president boumediene : 2
juillet 1973- 3 decembre 1974
Docteur mohamed Toumi : Medecin dans
les maquis guerre de libération nationale
El muqqadima d'Ibn Khaldoun(732-808 de
l'hégire) (1332-1406 de J.C.)
éléments pour la mémoire afin que nul
n'oublie : de l'organisation spéciale (os)
1947 à lindépendance de l'algérie le 5
juillet 1962 Hommage à nos glorieux
Etienne
et Sliman
Face
au mur
: le journal d'un condamné à
mort
Fanon : L'homme de rupture
Femmes remarquables : Au coeur de la
révolution américaine
Ferhat Abbas : une autre algérie

Auteur

Cote

Benflis, Ali

920/00243/1

Khalfa, Mameri
Oates, B stephen
Fares, Mohames
Tayeb
Timsit, daniel

920/00060/1
920/00204/1

Pecar, zdravko

920/00115/1

Ighilahriz, lousette
Belkhodja, Amar

920/00077/1
920/00071/1

Ali, kafi

920/00061/1

MacPherson, Myra

920/00207/1

Tagmount, Azedine
Maalem,
Abdelmadjid
Maalem,
Abdelmadjid
Maalem,
Abdelmadjid
Degnan-Veness,
Coleen
Corey, Shana

920/00119/1

920/00105/1
920/00131/1

920/00117/1
920/00116/1
920/00069/1

Margan, Edmund
Bouali, Kouadri

920/00238/1
920/00234/1
920/00203/1
920/00080/1

Saiki, Mohamed

920/00066/1

Nordine, Chabane

920/00167/1

Bessaih, Boualem

920/00145/1

Chergou,
920/00107/1
Abderrahmane
Ministere
de
920/00157/1
L'information et de la
Toumi, Mohmed

920/00110/1

De Slane, William

920/00181/1

Ould el hocine,
Mohamed chérif

920/00206/1

Ferrah, Abdelaziz
920/00235/1
Medjbeur, Tami
920/00121/1
Benarab, Abdelkader 920/00209/1
Bohrer, melissa

920/00180/1

Stora, Benjamin

920/00134/1
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4
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4
1
4
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1
4
1
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Hadj ali abdelkader : pionnier du
mouvement révolutionnaire algérien
Ibn tumart
Journal de marche
Journal d'une suffragette
Kaddor un enfant algérien témoin des
débuts du 20 ème sciecle
Kaddour de Brézina au Palais Bourbon
Itinéraire d'un militant
kaddour Un adoléscent algerien à la veille
du centenaire de l'occupation coloniale
Kaidi Lakhdar : une histoire du
eyndicalisme
algérien
entretiensd'un
La
vie d'un orphelin
: mémoires
grand
militant
Larbi ben m'hidi : L'homme des grands
rendez-vous
Le chemin parcouru : Mémoires d'un
enfant
soldat
témoignage
Le cri du
revolté
Immache Amar : un
itinéraire militant
Le démineur : zone opérationnelle nord
Le festin de thomas jefferson
Le nom propre maghrébin de l'homme, de
l'habitat,
du relief
et de
Le
treizieme
homme
: Lel'eau
commando des
bibans
L'Emir Abd el-Kader et la santé
Lenine
oeuvres de la révolution :
Les
architectes
Témoignage
les chemins d'un militant
Les fellaghas
Les hommes
de l'ombre
Lettre
au président
wilson : et autres
textes
Lettres de prison ( 1957-1961 )
L'initiation
L'la fatma n'soumeur
Marie-claire
boyer la :martyre
dede
tagdempt
Mémoire Algérienne
souvenirs
luttes
et d'esérances
Memoires de combat
Memoires du gneral Khaled Nezzar
Mémoires d'un algérien : La passion de
batir ( 1965-1978 )
Mémoires d'un algérien : Réves et
épreuves ( 1932 -1965 )
Mémoires d'un comattant : L'esprit
d'indépendance 1942-1952
Mémoires politique
Messali Hadj par les textes
Messali hadj, le zaim calomnié : Articles et
positions sur le mouvement national 1988Mon tour du siècle en solitaire
Muhend Abdelkrim ' di dewla n ripublik ' :
Du temps de la république
Nelson Mondela

Righi, abdallah

920/00084/1

Bourouiba, Rachid
920/00140/1
Benzine, Abdelhamid 920/00085/1
Lasky, Kathryn
920/00195/1
Boutarene, Kadda

920/00133/1

Boutarene, Kadda

920/00159/1

Boutarene, Kadda

920/00158/1

Djabi, Nasser

920/00067/1

Khider, Ameur
Trodi, El Hachemi

920/00104/1
920/00108/1

Beah, Ishmael

920/00200/1

Carlier, Omar
Ouasti, Abdelmalek
Murphy, Frank
Centre de recherche
en Anthropologie
Hacene, Abdellah
Khiati, Mostefa
Lenine
Kechid, Aissa
Bouchebouba,
Ramdane
Commandant
Azzedine
Lemkami, Mohamed

920/00232/1
920/00120/1
920/00244/1

Khaled, Emir
Ibrahimi, Ahmed
Taleb
Madaci, Mohamed
Larbi
Oussedik, Tahar
Belkhodja, Amar
Alleg, Henri
El Hassani,
Abdelhafid
Nezzar, Khaled
Ibrahimi, Ahmed
Taleb
Ibrahimi, Ahmed
Taleb

Cong.920/00005/1
920/00122/1
920/00245/1
920/00141/1
920/00070/1
920/00081/1
920/00113/1
920/00058/1
920/00063/1
920/00072/1
920/00074/1
920/00151/1
920/00079/1
920/00132/1
920/00114/1
920/00075/1
920/00068/1
920/00065/1

Ait Ahmed, Hocine

920/00064/1

Harbi, Mohammed
Simon, Jacques

920/00078/1
920/00118/1

Nedjar, Ammar

920/00103/1

Garaudy, Roger

920/00183/1

Ulamara, Aumer

920/00205/1

Rowena, Akinyemi

920/00154/1
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Nora : Témoignages- nouvelles
Myriam, ben
920/00112/1
oumeri
Oussedik, Tahar
920/00152/1
Parole de baroudeur
Bencherif, Ahmed
920/00076/1
P'tit Omar
La l'arriére
révolution
dans
cartable
920/00111/1
Rosa
parks:De
d'un
busleau
devant Amirat, Souhila
de
la
scéne
Wilson, Camilla
920/00193/1
Salah louanchi : parcours d'un militant
algerien
Anne-marie, Louanchi 920/00083/1
Sherlock Homes : The Complete Stories
Doyle, arthur conan 920/00233/1
Si
salah
mystére
et
vérités
Zamoum, rabah
920/00082/1
Slimane el ghoul : Mémoires...
témoignages...situations
Azza, Mohamed
920/00106/1
Merdace,
Tata : Une femme
dans la ville
920/00124/1
Témoignage
d'un militant
du mouvement
Abdelmadjid
nationaliste
Abdoun,
Mahmoud 920/00162/1
book
of voyages
kings & queens
of Britain
Freeman-Grenville
920/00202/1
The life
and
of Christopher
columbus
GriffithK, Hugh
920/00196/1
Thomas gefferson
Bernstein, R.B
920/00194/1
Un enfant du bronx
Powell, Colin
920/00197/1
Un parcours rude mais bien rempli :
Djebbari, Mohammed 920/00163/1
Mémoires d'un enseignant 1918-1940
Un parcours rude mais bien rempli :
Djebbari, Mohammed 920/00165/1
Mémoires d'un enseignant de la vieille
Un parcours rude mais bien rempli :
Djebbari, Mohammed 920/00164/1
Mémoires
d'un enseignant
la vieille
Up
from slavery
: Ascensionde
d'un
esclave
Washington, Booker 920/00199/1
émancipé
Viva Zabana : Les héros meurent . Les
T
Nedjadi, Boualem
920/00073/1
méres pleurent.
zighoud
youcef : Les
quemémories
j'ai connudemeurent
témoignageChaiboout, Brahim
920/00059/1
 أحادٌث مع بوضٌاف: حلم....اغتٌال
 محمد, عباس920/00004/1
األسالمٌات بٌن كتابات المستشرقٌن و الباحثٌن
 أبو،علً الحسن الندوي
 تقٌٌم لكتابات المستشرقٌن و استعراض: المسلمٌن
Cong.920/00007/1
الحسن
لبحوث المإلفٌن المسلمٌن فً الموضوعات االسالمٌة
 للملكة تدمر زنوبٌا: األوراق السرٌة
 سٌمٌوث، برنار920/00048/1
 دراسة تحلٌلٌة لمإثراته الحضارٌة: اإلسكندر األكبر
 أحمد، رضوان920/00003/1
 "منور األذهان: ًاإلمام الرائد محمد البشٌر اإلبراهٌم
 المجلس األعلً للغة العربٌةCong.920/00008/1
 فعالٌاته،تارٌخٌة
دراسةالتً جرت
ًالدراس
 وقائع:"
وفارس البٌان
تحلٌلٌة
الٌومحٌاته
عصره و
: ًالمغٌل
اإلمام
و توثٌقٌة
 عبد القادر،ً باج920/00169/1
 فقه السٌاسة: ًاإلمام محمد بن عبد الكرٌم المغٌل
وزارة الشإون الدٌنٌة و
-12 : ً أعمال ملتقى دولً بتلمسان ٌوم:ًوالحوار الدٌن
Cong.920/00003/1
األوقاف
 فٌفري06-05 :  هـ الموافق ل1433  ربٌع األول13
التعسف
 حاج،ً عل920/00153/1
1965-1945  مذكرات سٌاسٌة: الحقٌقة المرة
 عبدالرحمان، فارس920/00021/1
الرافضون عبر التارٌخ
 محمد, الصدٌق920/00087/1
الرافضون عبر التارٌخ
 محمد, الصدٌق920/00086/1
 هواري بومدٌن: الرجل اللغز
 رشٌد،ً مصال920/00166/1
 أخٌار و أشرار: الساعات األخٌرة فً حٌاتهم
 سلمى، مجدي920/00156/1
وصٌتهم األخٌرة00وفاتهم00مشاهٌر
 وزارة الشإون الدٌنٌةCong.920/00001/1
الشٌخ عبد القادر المجاوي
 المصلح: ًالشٌخ محمد بن عبد الكرٌم المغٌلً التلمسان
واألوقاف
 خٌر الدٌن، شترة920/00171/1
ًالثائر و فكره اإلصالحً فً توات و السودان الغزل
الشٌخ محمد بن عبد الكرٌم المغٌلً التلمسانً المصلح
 خٌر الدٌن، شترة920/00172/1
ًالثائر و فكره اإلصالحً فً توات و السودان الغرب
التؤرٌخ
ًومنهجه ف
 علً بكر، حسن920/00179/1
علً المشرفً حٌاته و آثاره
القادر بن
الطبريبن عبد
ًالعرب
 م1895 ت
 عبد الحق، شرف920/00175/1

13

1
4
4
1
4
5
2
1
4
30
1
3
3
4
4
1
4
1
4
4
1
4

1
3
7
1
10

10
4
1
19
29
3
7
10
10
10
3
9

o test PDF Combine only
14

4
1
1
4
10
8
10
4
1
5
1
4
7
1
10
3
10
2
10
5
10
2
6
1
4
4
4
4
1
10
1
10
8
1
1
10
3
1
4

10
3
5

العقٌد عمٌروش
 920/00093/1الصدٌق ،محمد الصالح
الطرق
العقٌد عمٌروش :بٌنأمام مفترق
 920/00018/1أتومً ،جودي
التارٌخ  :المسٌرة
األسطورة و
الطوٌلة ألسد الصومام
 920/00017/1أتومً ،جودي
العقٌد محمد شعبانً  :األمل ...و األلم...
 920/00020/1درواز ،أحمد
العلماء الجزائرٌون فً البلدان العربٌة اإلسالمٌة فٌما
 920/00136/1هالل ،عمار
بٌن القرنٌن التاسع و العشرٌن المٌالدٌٌن )  3/14ه )
العلماء و الشعراء و األدباء العمٌان
 920/00125/1عبود ،خازن
الفتوى والوطنٌة فً فكر الشٌخ أحمد حمانً  :ملتقى
وزارة الشإون الدٌنٌة و
Cong.920/00004/1
قلب2011
جوٌلٌة
القاعدة 5-4
جٌجل
الثورة النابض  :مذكرات الرائد
الشرقٌة
األوقاف
الطاهر سعٌدانً
 920/00092/1سعٌدانً ،الطاهر
الفجر
عند
القفار
 920/00226/1فافرلٌار ،نوٌل
الكتابات الذاتٌة  :المفهوم " التارٌخ " الوظائف و
 920/00168/1كلٌرك ،توماس
األشكال عبد الحفٌظ بوصوف أو اإلستراتٌجٌة فً خدمة
المالق :
 920/00229/1وزارة التسلٌح و االتصاالت الثورة
 920/00013/1العامة
المجاهدة الجزائرٌة  ( :و اإلرهاب االستعماري )
العسٌلى ،بسام
المحنة الجزائرٌة  :شهود ٌتكلمون
 920/00035/1حناشً ،هابت
المسار الصعب و الالمعقول لمقاتل  :مذكرات و
 920/00215/1أمقران ،آٌت مهدي
شهادات بسً مقران 1962-1957
المعتمد بن عباد  488-431هـ  484-461 /هـ  :مولده-
 920/00241/1قٌصر ،مصطفى
وفاته /فترة حكمه  :دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة أدبٌة
الهاشمٌون
الملوك
 920/00150/1جٌمس ،مورٌس
الهادي الشٌرقً  :وصٌتً أن أدفن فً
المناضل اللٌبً
الجزائر و دفن...
 920/00239/1الصدٌق ،محمد الصالح
الوالٌات
 920/00155/1الونشرٌسى ،أحمد
آثار و سٌرة الشٌخ الطٌب المهاجً الجزائري -1300
 920/00173/1مالح ،الهواري
 1969م
بكره /
1389
األندلسً الملقب بالحفٌد طبٌبا،
-1881زهر
محمد بن
أبو
سٌاسٌا و أدٌبا
 920/00237/1العزاوي ،تركً
أحمد زبانة شهٌد المقصلة
ٌ 920/00242/1اٌسً ،محمد
 Cong.920/00006/1مركز البحث فً
غرٌس
من سهل
شعبً
شاعر
شخصٌاتقنون :
أعظم طاهر بن
أحمد
علمٌة،
سٌاسٌة،
أدبٌة،
دٌنٌة،
التارٌخ :
األنثربولوجٌة
عٌسىاإلجتماعٌة و فلسفٌة
 920/00210/1الحسن،
أعالم الفكر و الثقافة فً الجزائر المحروسة 2-1
 920/00129/1بوعزٌزٌ ،حً
أعالم مدٌنة الجزائر و متٌجة
 920/00028/1موسى ،محمد
أعالم من المغرب العربً
 920/00098/1الصدٌق ،محمد الصالح
أعالم من المغرب العربً
 920/00097/1الصدٌق ،محمد الصالح
أعالم من المغرب العربً
 920/00096/1الصدٌق ،محمد الصالح
أعالم و بٌئات  :رائد التجدٌد اإلسالمً لمحمد بن
 920/00056/1سعد هللا ،أبو القاسم
العنابً الطبٌب الرحالة إلبن حمادوش الجزائري
أعالم و قضاٌا فً التارٌخ اإلسالمً المعاصر
 920/00055/1عوٌمر ،مولود
أوراق
 920/00201/1بن الشٌخ ،مسعود
الذاكرةاآلبلً التلمسانً فً الحٌاة الفكرٌة
إسهاماتمنالعالمة
 920/00176/1نقادي ،سٌدي محمد
المغرب ...و مقالب النجوم  :الوجه اآلخر
بحواضرالمشاهٌر
إفٌهات
لرموز مصرٌة
 920/00191/1عبد العزٌز ،هبة
بروز النخبة المثقفة الجزائرٌة ( ) 1950-1850
 920/00047/1صاري ،جٌاللً
1954
سًنوفمبر
الفاتح
السابعة فً
 920/00214/1تٌجٌنً ،ساحً
السٌرة الذاتٌة
بلقاسم :
المدعو
سن التهامً
بلوغفلٌس
بن
للشهٌد 1957 -1900
 920/00198/1عائلة بن فلٌس التهامً
بوش تحت المجهر  :الرئٌس على أرٌكة التحلٌل النفسً
 920/00143/1فرانك ،جوستن
باإلعدام
علٌه
محكوم
مذكرات
أو
الحائط
تجاه
 920/00225/1مجبر ،تامً
تحفة اللطائف فً فضائل الحبر عبد هللا بن عباس و وج
الطائف
 920/00213/1المكً ،جار هللا
تراث اإلمام المغٌلً  :دراسة توثٌقٌة ،تحلٌلٌة و وصفٌة
مع دراسة و تحقٌق كتاب :أسئلة الحاج محمد أسكٌا و
 920/00170/1باجً ،عبد القادر
أجوبة اإلمام محمد بن عبد الكرٌم المغٌلً ( ت 911
تراث و شخصٌات من األندلس
 920/00049/1طه ،عبد الواحد
تراجم إسالمٌة شرقٌة و أندلسٌة
 920/00006/1عنان ،محمد
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920/00005/1
920/00228/1
920/00219/1
920/00220/1
920/00221/1
920/00014/1

طه ،عبد الواحد
دوٌب ،عبد الرحمن
الغول ،أبً القاسم
الغول ،أبً القاسم
الغول ،أبً القاسم
عباس ،محمد

 920/00128/1بوعزٌزٌ ،حً
920/00062/1
920/00044/1
920/00135/1
920/00016/1
920/00212/1
920/00211/1
920/00051/1
920/00236/1
920/00030/1
920/00057/1
920/00040/1
920/00227/1
920/00054/1

الشافعً ,محمد
متٌجً ،بلقاسم
العسلً ،بسام
عبدالكرٌم ،شوقً
الجٌالوي ،ندى
الجٌالوي ،ندى
ركٌبً ،عبدهللا
بلقاضً ،عبد القادر
قنانش ،محمد
لمقامً ،محمد
مبارك ،مرٌم
برنقر ،آبً ألفرد
عمر ،خالد

 920/00053/1الصدٌق ,محمد
 920/00185/1الصدٌق ،محمد
 920/00184/1الصدٌق ،محمد
 920/00126/1بوشامة ،كمال
 920/00002/1بوالصفصاف ،عبدالكرٌم
920/00015/1
920/00109/1
920/00050/1
920/00102/1
920/00091/1
920/00026/1
920/00094/1
920/00231/1
920/00010/1
920/00009/1
920/00217/1
920/00088/1
920/00031/1
920/00246/1
920/00099/1
920/00012/1
920/00011/1
920/00024/1
920/00148/1
920/00177/1

عباس ،محمد
شٌبوط ،إبراهٌم
مخطاري ،مرٌم
إحدادن ،زهٌر
صاٌكً ،محمد
أوسارٌس
بوطبل ،عبد القادر
غوركً ،مكسٌم
معمري ،خالفه
عبدالقادر ،حمٌد
عبد الداٌم ،الشرٌف
الغرٌنً ،أبً العباس
غلوب ،باشا
بن عراب ،عبد القادر
المٌلً ،محمد
عبدالقادر ،حمٌد
تابلٌت ،علً
عباس ،محمد
آل رشٌد ،محمد
الحنبلً ,مرعً
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تراجم مشرقٌة و مغربٌة
ترجمة الشٌخ المهدي البوعبدلً و ٌلٌه قسم التراجم
تعرٌف الخلف برجال السلف
تعرٌف الخلف برجال السلف
تعرٌف الخلف برجال السلف
ثوار ...عظماء  :شهادات  17شخصٌة وطنٌة
ثورة الباشاغا محمد المقرانً و الشٌخ الحداد عام
 : 1871و ٌلٌه مواقف العائالت األرستقراطٌة من
مجارٌح
جوارح و
ٌومٌات فتى مجاهد من  1957إلى
الجزائر
حرب
1962
خٌر الدٌن بربروس  :و الجهاد فً البحر 1547-1470م
دور العقٌد عمٌروش فً الثورة الجزائرٌة 1954
ذخائر القصر فً تراجم نبالء العصر "مخطوط"
ذخائر القصر فً تراجم نبالء العصر "مخطوط"
1958
الجزائرٌة
فً الثورة
ذكرٌاتً من
ذكرٌات
المداخالت
-1954من
التعلٌم ،نماذج
التربٌة و
التربوٌة
الكفاح
الخفاء :مشاهٌر
ذكرٌاتً مع
ضابط فً وزارة التسلٌح و
مذكرات
رجال
اإلتصاالت العامة
تارٌخ
لهن
نساء
:
ب
متبوع
رجال لهم
تارٌخ الجزائر و مهمته فً أمرٌكا الالتٌنٌة
كنٌسة من
رجل
1959-1960
الكولونٌل لجمن فً الجزٌرة العربٌة -1909
رحلة
1910
رحلة فً أعماق الثورة  :مع العقٌد إعزورن محمد (
برٌوش ) مواقف ،شهادات ،ذكرٌات ،خواطر
رحلتً مع الزمان
الزمان :البحث عن الحقٌقة الضائعة فً
مع رونً
رحلتًإلى
رسالة
خضم اإلستعمار
رواد الثورة والتغٌٌر بوالٌة مٌلة ( : )2009-1954
بحث فً تراجم النوفمبرٌٌن
رواد الوطنٌة  :شهادات  28شخصٌة وطنٌة
زٌغود ٌوسف  :الذي عرفته شهادة
سٌرة مجاهدة
شخصٌات
تارٌخٌة :مذكرات الرائد محمد
مواقفالجزائر
ثائر ومن قلب
شهادة
صاٌكً
شهادتً حول التعذٌب  :مصالح خاصة  :الجزائر
1957-1959
األقدار و اللٌالً  :مذكرات ثمٌنة لمجاهد من
صراع مع
غرب الجزائر
طفولتً
عبان رمضان
عبان رمضان  :دفاعا عن عبان و الجمهورٌة
بوصوف
عنوانالحفٌظ
عبد
فٌمن عرف من العماء فً المائة
الدراٌة :
السابعة ببجاٌة
غلوب باشا جندي بٌن العرب  :مشاهد تارٌخٌة و سٌاسٌة
فرانز فانون  :رجل القطٌعة
فرانز فانون و الثورة الجزائرٌة
فرحات عباس  :رجل الجمهورٌة
فرحات عباس  :رجل دولة
فرسان ...الحرٌة  :القصة الكاملة لمؤساة ملوزة
قراءة نقدٌة لذٌل األعالم للعالونة
قالئد العقٌان فً فضائل آل عثمان
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920/00208/1
920/00001/1
920/00230/1
920/00224/1
Cong.920/00009/1
920/00174/1
920/00149/1
920/00033/1
920/00046/1
920/00216/1
920/00187/1
920/00189/1
920/00188/1
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920/00190/1
920/00161/1
920/00160/1
920/00137/1
920/00008/1
920/00095/1
920/00037/1
920/00222/1
920/00223/1
920/00089/1
920/00147/1
920/00038/1
920/00025/1
920/00032/1
920/00023/1
920/00100/1
920/00029/1
920/00036/1
920/00146/1
920/00130/1
920/00019/1
920/00039/1
920/00090/1
920/00034/1

كتاب األذكٌاء
إبن الجوزي ,أبو الفرج
كتب التراجم فً التراث العربً  :من بداٌة القرن السابع
الحلوجً ،دالٌا
حتى نهاٌة القرن الثانً عشر للهجرة
كتب و شخصٌات
دودو ،أبوالعٌد
كراسة المناضل الجزائري
خلٌفة ،لعروسً
لعرج واسٌنً وشغف الكتابة  :وقائع الٌوم الدراسً
داود ,محمد
لعرج واسٌنً وشغف الكتابة وهران  13ماي 2002
لقطة العجالن فً شرف الشٌخ عبد القادر بن زٌان و
بن عمر ،حمدادو
أنه من بنً زٌان ملوك تلمسان للشٌخ أبً راس الناصر
لمحات عن خلفاء و ملوك العصر اإلسالمً 1ه1342 -ه
خالد ،ولٌد
لورنس العرب توماس إدوارد لورنس  :السٌرة الذاتٌة
جٌرمً ،ولسون
مثقفون فً ركاب الثورة
عباس ،محمد
مداشر و سجون
قروج ،جاكلٌن
مدونة الفقه التصوفً  :مصباح األرواح فً أصول
مبروك ،مقدم
الفالح .رسالة الرد على المعتزلة فً إعتقاداتهم الفاسدة
مدونة الفقه الجدلً  :منح الوهاب .أضواء على األقالٌم
مبروك ،مقدم
التواتٌة من خالل الموروثات الحضارٌة
مدونة الفقه النوازلً  :رسائل و فتاوى و وصاٌا اإلمام
المغٌلً لملوك و أمراء و سالطٌن إفرٌقٌا .أسئلة محمد
مبروك ،مقدم
بن أبً بكر أسكٌا الكبٌر و أجوبة اإلمام المغٌلً
مدونة فقه التشرٌع لبناء اإلمارة  :جملة مختصرة فٌما
ٌجوز للحكام من ردع الناس عن الحرام .جملة
مبروك ،مقدم
مختصرة فٌما ٌجب على األمٌر من حسن النٌة لإلمارة
مدونة نازلة ٌهود توات  :رسالة إلى كل مسلم و مسلمة.
مبروك ،مقدم
فتاوي العلماء حول نازلة ٌهود توات
مذكرات
خٌر الدٌن ،محمد
خٌر الدٌن ،محمد
مذكرات الحاج أحمد الشرٌف الزهار  :نقٌب أشراف
الجزائر
المدنً ،أحمد
مذكرات الرائد سً لخضر بورقعة  :شاهد على اغتٌال
الثورة
بورقعة ،لخضر
مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج
سعدي ،عثمان
مذكرات الرائد مصطفى مراردة " ابن النوي " :
مراردة ،مصطفى
شهادات و مواقف من مسٌرة الثورة فً الوالٌة األولى
 Beuve, Sainteمذكرات المارٌشال سانت أرنو 1841-1832
الرحمن1844-
أرنو 1841
المارٌشال
كرٌمً)  :و
سانت (عبد
سً مراد
 Beuve, Sainteمذكرات النقٌب
منهم من ٌنتظر
حنفً ،ج
مذكرات أمٌر البحر دونٌتز
دونٌتز
مذكرات جزائرٌة  :ذكرٌات الكفاح و اآلمال
عالق ،هنري
مذكرات جزائرٌة عشٌة االحتالل
سٌمون ،بفاٌفر
مذكرات غلوب باشا  :حٌاتً فً المشرق العربً
غلوب ،باشا
مذكرات مجاهد من بغداد إلى الجزائر
بوالطمٌن ،جودي
مذكرات من مسٌرة النضال و الجهاد
الحسنً ،عبد الحفٌظ
مذكرات مناضل  :مشاهد و وقائع 1958 - 1955
األزرق ،أحمد
مذكراتً
بن العقون ،عبدالرحمان
مسار مناضل  :محمد مشاطً
مشاطً ،محمد
مسٌرة كفاح فً جٌش التحرٌر الوطنً  :الوالٌة الثالثة
عزي ،عبد المجٌد
مصطفى بن بولعٌد  :مواقف و أحداث
مسعود ،عثمانً
مناضل
مسار
:
االستقالل
إلى
الوطنٌة
الحركة
من
حباشً ،عبدالسالم
الخالدٌن الذٌن حملوا راٌة ثورة الجزائر و حققوا
معجزة النصر
الصدٌق ،محمد الصالح
من بطوالت المرأة الجزائرٌة فً الثورة و جرائم
قنطار ،محمد
االستعمار الفرنسً  :حقائق و وثائق دراسات ،تحقٌقات
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من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحرٌر الوطنً
 920/00043/1بوداود ،عمر
مذكرات مناضل  :خمس سنوات على رأس فٌدرالٌة
من لوٌس فلٌلٌب إلى نابلٌون الثالث  ،األمٌر عبد القادر
مغلوبا لكن مظفرا  ،أعالم المقاومة الجزائرٌة ضد
 920/00144/1بساٌح ،بوعالم
اإلحتالل الفرنسً بالسٌف و القلم 1954-1830
من مآثر العالمة عمر أبو حفص الزموري فً خدمة
 Cong.920/00002/1المجلس األعلً لللغة العربٌة لغة القرآن  :ندوة فكرٌة نظمت ٌم  28جوان 2008
بفندق األوراسً بمناسبة الذكرى  18لوفاة العالمة عمر
من وحً نوفمبر
 920/00139/1عباس ،محمد
من وحً نوفمبر
 920/00138/1عباس ،محمد
منابع الثقافة السٌاسٌة و الخطاب الوطنً عند كل من
 920/00218/1حمٌطوشٌ ،وسف
مصالً الحاج و فرحات عباس
مهمة لٌون روش فً الجزائر و المغرب 1847 - 1832
 920/00042/1مناصرٌةٌ ،وسف
مهندسو الثورة
 920/00101/1كشٌدة ،عٌسى
موسوعة القادة السٌاسٌٌن  :عرب وأجانب
 920/00247/1أبوعٌشة ،عبد الفتاح
موسوعة المفكرٌن السٌاسٌن فً القرن العشرٌن
 920/00182/1بنٌوٌك ،روبرت
موسوعة أسماء ال تنسى
 920/00142/1سالمةٌ ،اسر
موسوعة أشهر النساء فً التارٌخ الغربً  :منذ العصور
 920/00192/1تادرس ،خلٌل
الوسطى حتى العصر الحدٌث
-1830
الجزائر
موسوعة
 920/00041/1عبد المجٌد ،نعٌمة
1954و حركة
الجزائرٌة
المرأة
أعالمقضاٌا
موضوعات و
اإلصالح النسوٌة العربٌة
 920/00127/1بوعزٌزٌ ،حً
مولود قاسم ناٌت بلقاسم  :نضاله السٌاسً ونظرته
 920/00240/1تاحً ،اسماعٌل
للهوٌة الجزائرٌة1992-1927 ،
نداء ...الحق
 920/00022/1عباس ،محمد
نزهة الفتٌان فً تراجم بعض الشجعان
 920/00178/1التبانً ،محمد
نهاٌة عظماء العرب فً العصور الوسطى
 920/00007/1سعٌد ،إبراهٌم
وجوه عربٌة وإسالمٌة
 920/00123/1القاعود ،حلمً محمد
وقائع و حقائق عن الثورة التحرٌرٌة باألوراس  :من
 920/00052/1مالح ،عمار
مذكرات و وثائق الرائد عمار مالح
ٌومٌات الحرب  :الجزائر ( )1962-1954
 920/00045/1نزار ،خالد
ٌومٌات لورانس العرب  :من العالم اآلخر
 920/00027/1نصار ،السٌد
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1954- 1962 la guerre d'Algérie : portraits croisés
1962 Comment l'indépendance algérienne a transformé la
france
1962, l'été du malheur
20 Août 1955 dans le nord-constantinois : un tournant dans
la guerre d'Algérie ?
8 Mai 45 le génocide
8  و اإلبادة الجماعٌة فً الجزائر45 ماي/أٌار
A la recherche de notre histoire
Abd el-Kader : l'harmonie des contraires
Affrontements culturels dans l'algérie coloniale : Ecoles,
médecine,religion, 1830-1880
Afin que nul n'ouble ou revolte des bidonvilles
Alger , capitale de la résistance 1956-1957
Alger : Les tournants rovigo
Alger : trent-deux siécles d'histoire
Alger histoire d'une capital
Alger la blanche : biographies d'une ville
Alger. de l'antiquite a l'algerie francaise
Algérie
Algérie (1954-1962) : Journal de guerre
Algérie : de la guerre à l'indépendance, 1957-1962
Algérie : des événements à la guerre : idées reçues sur la
guerre d'indépendance algérienn
Algérie : l'abandon sans la défaite, 1958-1962
Algérie : l'histoire en héritage
Algérie 1954
Algérie 1954-1962 : Les sentiers de la liberte
Algérie 1954-1962 la guerre d'indépendance : Au jour le jour
dates, dits,documents

Henni-Moulaï, Nadia

965/00555/1

2

Shepard, Todd
Méfret, Jean-Pax

965/00645/1
965/00637/1

2
2

Vetillard, Roger
Tabet, Redouane
 رضوان،تابت
Sari, Djilali
Bouyerdene, Ahmed

965/00595/1
965/00295/1
965/00104/1
965/00539/1
965/00669/1

2
1
5
4
2

Turin, Yvonne
Baitar, Abdelhamid
Ben Khadda, Benyoucef
Cuesta, Hervé
Mezali, hocine
Icheboudene, Larbi
Guemriche, salah
Destaing, Fernand
Riboud, Marc
Khaled, Nezzar
Jordi, Jean-Jacques

965/00306/1
965/00478/1
965/00736/1
965/00600/1
965/00512/1
965/00310/1
965/00585/1
965/00625/1
965/00659/1
965/00280/1
965/00560/1

4
1
2
2
4
1
2
2
2
4
2

Thénault, sylvie
Simon, Jacques
Goumeziane, Smaïl
Stora, Benjamin
Abada, Malek

965/00594/1
965/00596/1
965/00664/1
965/00619/1
965/00705/1

2
2
2
2
4

Bouzaher, Hocine

965/00290/1

2

Algérie 60 : Mascara-Sétif, 1er janvier 1960-16 février 1961
Algérie capitale de la résistance 1956-1957
Algerie carnets de guerre : dans le silence du djebel
Algérie chronique d'une guerre amnésique
Algérie mouvement ouvrier et question nationale 1919 1954
Algerie un Developpement pas comme les autres
Algérie une guerre sans gloire : Histoire d'une enquéte
Algérie, 1956 livre blanc sur la prépression

Bur, Michel
Ben Khedda, Ben Youcef
Dat, François
Renaud, Patrick-Charles

965/00618/1
965/00296/1
965/00648/1
965/00561/1

2
4
2
2

Benallègue-Chaouia, Nora
Benhafst, Youcef
Beaugé, Florence
Barrat, Robert

965/00422/1
965/00029/1
965/00245/1
965/00324/1

1
4
4
4

Algérie, 20 août 1955 : Insurrection, répression, massacres
Algérie, une mémoire à vif ou Le caméléon albinos
Algérie-France : une histoire inachevée

Mauss- copeaux, claire
Senouci, Brahim
Robert, Jacques

965/00584/1
965/00635/1
965/00571/1

2
2
2

Algériens du pacifique : les déportés de Nouvelle-Colédonie
Aperçu de l'histoire de l'algérie : Des phéniciens
l'indépendance 841 av.j.c./ 1962

Lallaoui, Mehdi

965/00375/1

1

Ferkous, S

965/00007/1
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Au bout de l'authenticité la résistance : par l'épée ou la
plume
Au coeur de la bataille d'Alger : la grève des huit jours 1957
et l'arrestation de Larbi Ben M'Hidi
Au Coeur du combat : Recits anthentiques des batailles du
commando si Zaubir et de la Kaitiba El Hamdamia A.L.N
Wilaya IV
Au coeur du combat : Ullisen n tidett n yimennuyen n
ukumundu si zubir d tkebbanit el hemdaniya
Autopsie d'un assassinat : Alger: 15 Mars 1962
Aux origines de la colonisation
Aux origines de la guerre d'Algérie, 1940-1945 : de Mers-elKébir aux massacres du nord-constantinois
Aux Sources du nationalisme algérien : Les pionneeiers du
populisme révolutionnaire en marche
Aux sources immédiates du 1er novembre 1954 : trois textes
fondamentaux du PPA-MTLD
Avocats sans frontières : Le collectif belge et la guerre
d'algérie
Bab- djedid 1961
Barbarie coloniale en afrique

Bessaih, Boualem

965/00518/1

4

Chergui, Brahim

965/00947/1

6

Oued el hocine, mohamed 965/00032/1

5

Oued el hocine, mohamed 965/00514/1
Aoudia, J P.Ould
965/00421/1
Afroun, Mahrez
965/00924/1

5
4
10

Rey-Goldzeiguer, Annie

965/00286/1

4

Bouguessa, Kamel

965/00292/1

4

965/00358/1

4

965/00348/1
965/00405/1
965/00350/1

4
4
5

Biskra et le Sahara constantinois
Carnets secrets de la guerre d'Algérie
Ce pays est le notre : Témoignage d'ici et pour ici
Ces appelés qui ont dit non à la torture : lettres d'un
infirmier dans le Sud-Oranais, 1959-1960, archives militaires,
témoignages de moujahidin, regards croisés sur la guerre
d'Algérie
Jacquey, Xavier
C'étaient eux les héros
Benamara, Mustapha
Chrétiens de kabylie 1873-1954 : Une action missionnaire
dans l'algérie coloniale
Slimani-Direche, Karima

965/00651/1
965/00655/1
965/00289/1

2
2
4

965/00647/1
965/00033/1

2
16

965/00416/1

1

Chroniques d'un massacre : 8 mai 1945 sétif guelma kherrata Mekhaled, Boucif
Benazzeddine, Ghouar
Cinque fidayine ouvrent le feu a constantine
Abdelkader

965/00385/1

4

965/00515/1

1

Colonisation et politique d'assimilation en algérie 1830-1962 Kharchi, Djamal
Olivier le cour
Coloniser exterminer : Sur la guerre et l'état colonial
grandmaison
Commandant Si Lakhdhar Bouchema, 1931-1960
Kergoat, Louis Saïd
Commando Georges et l'Algérie d'après : la Légion
Bénésis de Rotrou,
étrangère, les harkis, l'OAS
Armand
Comment de Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre
d'Algérie : 1962, les accords d'Evian
Morelle, Chantal
Comment de Gaulle fit échouer le putsch d'Alger
Vaïsse, Maurice
Comment l'Algérie devint française : ( 1830 - 1848 )
Fleury, Georges
Comprendre l'Algérie : de Massinissa à nos jours
Lentz, Jean-Marie
Confessions du n° 2 de l'OAS
Le Gendre, Bertrand
Constantine : ombres du passé : récits
Attal, Robert
Dans la casbah
Favre, Lucienne
De Gaulle et la guerre d'Algérie
Stora, Benjamin

965/00312/1

2

965/00349/1
965/00650/1

2
2

965/00665/1

2

965/00556/1
965/00593/1
965/00613/1
965/00640/1
965/00592/1
965/00643/1
965/00707/1
965/00610/1

2
2
2
2
2
2
4
2
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De Gaulle, les services secrets et l'Algérie

Melnik, Constantin

965/00667/1

2

De hamdan khodja a kateb yacine : pour un regard national! Djeghloul, Abdelkader
Ould El Houcine,
De la résistance a la guerre d'indépendance (1830- 1962)
Mohamed
De l'action "civilisatrice " de la france en algérie
Lakhdar, Amrani
De l'algérie française à l'algérie algérienne
Ageron, Charles-Robert
Décembre 1960 à Oran : cinq journées inoubliables dans
l'histoire d'un peuple à l'aube de sa liberté.
Fréha, Mohamed
D'el djazair à djazair... en passant par l'algérie : Pour un
regard nationnal
Djeghloul, Abdelkader
Des chrétiens dans la guerre d'algérie : L'action de la mission
de france
Chapeu, Sybille
Des douars et des prisons
Guerroudj, Jacqueline
Des doutes à la certitude : Un homme face à l'histoire
Djeraba, Mohamed
Des noms et des lieux : Mémoires d'un algérie oubliée
Lacheraf, Mostefa
Des soldats tortionnaires : guerre d'Algérie, des jeunes gens
ordinaires confrontés à l'intolérable
Juin, Claude
Discours sur le colonialisme
Césaire, Aimé
Du Djebel aux rizières a props des résistances
Bouhara, Abderrezak
El qacba Zeman : La casbah d'alger, autrefois
M'hamsadji, Kaddour
El qacba, Zemain : Le casbah d'alger, autrefois
M'hamsadji, Kaddour
El-Akbia : un siècle d'histoire algerienne 1857-1975
Bennoune, Mahfoud
Et Alger ne brûla pas
Commandant Azzedine
Et l'Algérie se libéra 1954-1962
Kaddache, Mahfoud
Etudes d'histoire de l'algérie : 18e & 19e sicles
Tyeb, chentouf
Européens " indigénes " et juifs en algérie ( 1830-1962 ) :
Représntations et réalités des populations
Kateb, Kamel
Femmes Muslumanes : Guerre d'algérie 1954-1962
Sambron, Diane
Flash sur la révolution
Ouandjeli, Hacène
formation de la nation algérienne
Smati, Mahfoud
France-Algérie, le grand malentendu
Levet, Jean-Louis
Genése de l'algérie algérienne
Ageron, Charles-Robert
Guelma, 1945 : Une subersion française dans l'algérie
coloniale
Peyroulou, Jean-Pierre
Guerilla sans visage
Hassani, Abdelkrim
Guerre d' Algerie : chronologie et commentaires
Maadad, Messaoud
Guerre d'Algérie : les oueds rouges de l'Ouarsenis
Sudry, Yves
Guerre d'algerie : Mantaka 25 constantine
Boudjeriou, Ahmed
Guerre d'algérie et lutte de libération
Nordine, Chabane
Guerre, d'algérie, une genération sacrifiée : 50 ans aprés,
des appelés et rappelés témoignent
Renaud, Patrick-Charles
Harkis : soldats abandonnés
Schoendoerffer, Pierre
Histoire d'algerie SIDI- BEL- ABBES de la colonisation
Ainad Tabet, Redoune
Histoire de la guerre d'Algerie
Alaistair, Horne
Histoire de la guerre d'indépendance algérienne
Thénault, sylvie
Histoire de L'Algérie : des origines à nos jours
Montagnon. Pierre

965/00362/1

4

965/00732/1
965/00710/1
965/00453/1

3
5
4

965/00948/1

4

965/00364/1

4

965/00519/1
965/00529/1
965/00367/1
965/00355/1

1
4
1
4

965/00616/1
965/00318/1
965/00285/1
965/00277/1
965/00276/1
965/00369/1
965/00392/1
965/00383/1
965/00414/1

2
3
11
20
20
24
4
4
6

965/00393/1
965/00604/1
965/00406/1
965/00733/1
965/00621/1
965/00454/1

4
2
1
4
2
4

965/00601/1
965/00252/1
965/00896/1
965/00614/1
965/00179/1
965/00706/1

2
20
4
2
40
4

965/00644/1
965/00662/1
965/00070/1
965/00253/1
965/00384/1
965/00545/1

2
2
3
9
4
2

Histoire de l'Algérie à la période coloniale : 1830-1962
Histoire de l'Algérie contemporaine

965/00567/1
965/00415/1

2
5

Peyroulou, Jean-Pierre
Ageron, Charles-Robert
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Histoire de L'algérie contemporaine : La conquéte et les
débuts de la colonisation ( 1827-1871)
Histoire de l'Algérie contemporaine 1830-1988

Julien, Charles-André
Stora, Benjamin

965/00287/1
965/00288/1

5
4

histoire de tizi-ouzou et de sa région : ( des origines à 1957 )
Histoire du drame algérien, 1954-1962
Histoire du nationalisme Algérien
Histoire du nationalisme Algérien
Histoire d'un parjure
Huit jours de la bataille d'alger : (28 janv.-4 fev.1957)
Ils avaient 20 ans ils ont fait la guerre d'Algérie

Sghir Feredj, Mohamed
Michal, Bernard
Kaddache, Mahfoud
Kaddache, Mahfoud
Habart, Michel
Sari, Djilali
Paganelli, Dominique

965/00536/1
965/00638/1
965/00511/1
965/00457/1
965/00335/1
965/00382/1
965/00550/1

4
2
4
4
4
4
2

Ils ont fait l'Algérie
Ils Ont Vécu Dans L'Algérie En Guerre
Image d'une revolution : La révolution algérienne dans le
cinéma et dans les textes francais durant la période du
conflit
Introduction a l'histoire de l'algerie

Daviet-Noual, Fortunade
Delpard, Raphael

965/00646/1
965/00547/1

2
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Hellal, Abderrazak
Djender, Mahieddine

965/00251/1
965/00513/1
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4

Djender, Mahieddine

965/00678/1

1

Fralon, José-Alain
Felissi, Philippe Karim
Amrani, Abdelmadjid
Mouhoub Mériem,
Belabed
Feraoun, Mouloud
Méfret, Jean-Pax
Haroun, Ali
Saadi, yacef
Saadi, yacef
Saadi, yacef
Amiri, Linda
Ben Hamed, Ahmed
Kouider
Axel, Nicol
Einaudi, Jean-Luc

965/00570/1
965/00373/1
965/00377/1

2
3
12

965/00281/1
965/00525/1
965/00569/1
965/00254/1
965/00175/1
965/00174/1
965/00173/1
965/00298/1

1
4
2
5
4
4
4
1

965/00313/1
965/00626/1
965/00391/1

4
2
9

Henni, Ahmed
Bentoumi, Amar
Sari, Djilali
Benkobbi, Salih
Fédération de france du
fln

965/00381/1
965/00326/1
965/00897/1
965/00455/1

4
1
4
4

965/00520/1

4

Jean-Luc, Einaudi
Djebari, Youcef

965/00396/1
965/00537/1

4
4

Djebari, Youcef

965/00499/1

5

Introduction a l'histoire de l'algerie : Systèmes
historiques,conception générale de l'histoire nationale
Jacques Chevallier : l'homme qui voulait empêcher la guerre
d'Algérie
Jacques vergés l'anticolonialiste
Jean-paul sartre and the algerian war 1954-1962
Jeunesse, sport et revendications nationales : algerie: 19401962
Journal 1955-1962
Jusqu'au bout de l'Algérie française
La 7é wilaya : La guerre du fln en france 1954-1962
La bataille d'alger
La bataille d'alger
La bataille d'alger
La bataille de france : La guerre d'algérir en france
La Bataille de la macta (juin 1835) [texte imprimé
La bataille de l'oas
La bataille de paris 17 octobre 1961
La colonisation agraire et le sous - développement en algérie
La Defense des patriotes
La depossession des fellahs (1830- 1962 )
La diplomatie algerienne
La femme algerienne dans la revolution
La ferme ameziane : enquéte sur un centre de torture
pendant la guerre d'algérie
La france en Algerie : Bilans et controverses
La france en algerie : La genése d'un capitalisme d'etat
colonial

22

o test PDF Combine only
23

La france en algerie : Le dévloppement d'un capitalisme
d'etat colonial
La France en Algérie, 1830-1954
La Gloire du sabre
La glorieuse équipe du fln
La grande aventure d'lger républicain
La guerre commence en algerie ,1954
La guerre d'Algérie
La guerre d'Algérie
La Guerre d'Algerie (1954-1962 : Torturés par le pen
La guerre d'Algérie : 1954-1962
La guerre d'Algérie : 1954-1962
La guerre d'Algérie : de la conquête à l'indépendance, 18301962
La guerre d'Algérie en trente-cinq questions
La guerre d'algérie et la république démocratique allemande
: Le rôle de " autre" allemagne pendant les "événements" (
1954 à 1962 )
La guerre d'Algérie expliquée à tous
La guerre d'Algérie vue par les Algériens : Le temps des
armes : Des origines à la bataille d'Alger
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Pierres et lumières : souvenirs et digressions d'un médecin
algérien, fils d'instituteur " d'origine indigène"
Pour comprendre la guerre d'Algérie
Prise de la regence d'alger : Ou ( le prétexte du coup
d'éventail )
Quand la france torturait en algérie
Qu'elle était belle, la révolution ! : apport d'el-baraka et de
ses compagnons au coeur d'or et d'acier
Qui se souvient de Margueritte?
Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane : la course
mythes et réalité
Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane : monnaires,
prix et revenus 1520-1830
Regard sur l'histoire de l'algérie
Résister à la guerre d'Algérie : par les textes de l'époque
Sans haine ni passion : page d'histoire de l'Algérie
combattante
Scouts Musulmans Algériens 1935-1955
Sept ans de guerre en algérie : au seu=in des groupes
mobiles de sécurité
Sétif 1945 : chronique d'un massacre annoncé
Skikda fragments de mémoire
Société musulmane et communautés européennes dans
l'algerie du XXe siècle : réalités,idéologies,mythes et
stéréotypes
Société musulmane et communautés européennes dans
l'algerie du XXe siècle : réalités,idéologies,mythes et
stéréotypes
Soldats en algérie : Les hommes, les pays, les missions
Soldats en Algérie, 1954-1962
Sur l'autre rive... en 1962
Textes choisis
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Benaboura, Wahiba

965/00308/1

1

Saddar, Senoussi

965/00339/1

4

Essedik, mohamed
Zeller, Guillaume
Chaila, Houari

965/00404/1
965/00642/1
965/00388/1

4
2
4

Guentari, Mohamed

965/00703/1

12

Guentari, Mohamed

965/00702/1

12

Mameri, Khalfa
Benaboura, Wahiba
Guéno, Jean-Pierre
Launay, Michel

965/00498/1
965/00356/1
965/00630/1
965/00502/1

1
1
2
1

Ait Ouyahia, Belgacem
Duquesne, jaques

965/00345/1
965/00602/1

4
2

Bacha, Mahmoud
Bousselham, Hamid

965/00291/1
965/00368/1

4
4

Boudjedir, Ali
Flici, Laadi

965/00311/1
965/00819/1

1
4

Merouche, Lemnouar

965/00448/1

1

Merouche, Lemnouar
Ihaddaden, Zahir

965/00447/1
965/00413/1

1
1

Quemeneur, Tramor

965/00551/1

2

Chaid, Hamoud
Chikh, Bouamrane

965/00329/1
965/00521/1

1
4

Ruiz, Jean
Planche, Jean-Louis
Khider, Ouhab

965/00553/1
965/00649/1
965/00968/1

2
6
10

Yahiaoui, Messaouda

965/00264/1

1

Yahiaoui, Messaouda
Michenaud, Jean
Jauffret, Jean-Charles
Méfret, Jean-Pax
Ben Badis, Abdelhamid

965/00263/1
965/00591/1
965/00633/1
965/00577/1
965/00336/1
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965/00275/1
965/00620/1

Farhat, Ferhat
Suchet, Pierre

4

965/00510/1

Malek, Rédha

2
2

965/00572/1
965/00568/1

Bouveresse, Jacques
Descaves, Pierre

4
2
3

965/00398/1
965/00666/1
965/00305/1

Thénault, sylvie
Soncarrieu, Roger
Lebjaoui, Mohamed

1

965/00407/1

2

965/00615/1

4
1
1

965/00394/1
965/00818/1
965/00156/1

1

965/00838/1

5
4

965/00122/1
965/00125/1

1
4

965/00805/1
965/00063/1

1

965/00148/1

1
7
4
1
1
1
5
4

965/00147/1
965/00015/1
965/00686/1
965/00767/1
965/00240/1
965/00099/1
965/00449/1
965/00208/1

1

965/00487/1

1

965/00488/1

4

965/00256/1

4
1

965/00257/1
965/00735/1

1

965/00476/1

The united states and algeria from roosevelt to kennedy
1940-1962
Tout juste hier : journal de mémoire, Alger 1954-1962 t
Tradition et révolution : L'enjeu de la modernité en algerie
et dans l'islam
Un parlement colonial ? : les délégations financières
algériennes, 1898-1945
Une autre histoire de l'OAS
Une drôle de justice : Les majistrats dans la guerre d'algérie
Verites oubilees de la guerre d'algerie
Vérités sur la révolution algérienne

Victoire assurée : Souvenirs: algérie 1920-1954
Belhalfaoui, Mohammed
Violence ordinaire dans l'algérie colonial : Camps,
I,ternements, assignations à résidence
Thénault, Syvie
Voyes nos armes voyez nos medecins : Chronique de la zone
I, wilaya III suivi de l'epopée de si mimi
Djamel-Eddine, Bensalem
اخترنا الجزائر  :صوتا و ذاكرة
بٌار
استراتٌجٌة العدو الفرنسً لتصفٌة الثورة الجزائرٌة
شرٌط ،لخضر
اغتٌال  ...حلم " أحادٌث مع بوضٌاف "  :الحاج مصالً  ...الوطنً الثائر " بٌن
غاندي  ...و هوشً مٌنه "
عباس ،محمد
االحتبلل االستٌطانً للجزائر مقاربة للتارٌخ االجتماعً و الثقافً  :نحو تجدٌد
الخطاب و اشراك الشباب
ولد خلٌفة ،محمد
االحتبلل الفرنسً  :للصحراء الجزائرٌة1934-1837
مٌاسً ،إبراهٌم
االحتبلل الفرنسً و المقاومات الشعبٌة بمنطقة الحضنة  :دراسة وثائقٌة فً
انتصاب اإلحتبلل و المقاومات الشعبٌة و إدارة األهالً ( ) 1954-1838
كمال ،بٌرم
االستعمار الفرنسً  ( :فً مواجهة الثورة الجزائرٌة )
العسٌلى ،بسام
االستٌطان و الصراع حول ملكٌة األرض إبان االحتبلل الفرنسً للجزائر
1830-1962
عدة ،بن داهة
االستٌطان و الصراع حول ملكٌة األرض إبان االحتبلل الفرنسً للجزائر
1830-1962
عدة ،بن داهة
االستٌبلء على إٌالة الجزائر أو ( ذرٌعة المروحة )
باشا ،محمود
األزمة الجزائرٌة جذورها و أبعادها
بشنون ،الشٌخ
األسترتٌجٌة الفرنسٌة إلجهاض الدولة الجزائرٌة الحدٌثة 1847-1832م
عبد القادر ،سبلمانً
 James Wilson, Stevensاألسرى األمرٌكان فً الجزائر1797/ 1785:
األسبلك الشائكة و حقول األلغام
مناصرٌةٌ ،وسف
األعمال اإلنسانٌة أثناء حرب التحرٌر 1962-1954
بن عطٌة ،فاروق
األمة الجزائرٌة نشؤتها وتطورها
سماتً ،محفوظ
األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسً  :التطورات السٌاسٌة اإلقتصادٌة و
اإلجتماعٌة
زوزو ،عبد الحمٌد
األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسً  :التطورات السٌاسٌة اإلقتصادٌة و
اإلجتماعٌة " " 1939-1837
زوزو ،عبد الحمٌد
األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسً  :التطورات السٌاسٌة اإلقتصادٌة و
اإلجتماعٌة ()1939-1837
زوزو ،عبد الحمٌد
األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسً  :التطورات السٌاسٌة اإلقتصادٌة و
اإلجتماعٌة()1939-1837
زوزو ،عبد الحمٌد
األوراس تارٌخ و ثقافة
لونٌسً ،محمد
اإلتجاه الٌمٌنً فً الحركة الوطنٌة الجزائرٌة من خبلل نصوصه ( -1912
 : ) 1948و ٌلٌه األٌدلوجٌات السٌاسٌة للحركة الوطنٌة الجزائرٌة من خبلل
ثبلثة وثائق جزائرٌة
بوعزٌزٌ ،حً
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 965/00118/1بوعزٌزٌ ،حً

اإلتهامات المتبادلة بٌن مٌصالً حاج و اللجنة المركزٌة و جبهة التحرٌر
الوطنً 1962-1946

1
20
2
1
1
1
1
1
1
5
1
4
1
1

965/00738/1
965/00232/1
965/00086/1
965/00761/1
965/00760/1
965/00881/1
965/00935/1
965/00770/1
965/00932/1
965/00169/1
965/00158/1
965/00071/1
965/00470/1
965/00873/1

بوعزٌزٌ ،حً
سعود ،صالح
أولٌفًٌ لوكور ،غرانمٌزون
علمً ،سعٌد
علمً ،سعٌد
فٌشر ،هاٌنز
وزارة اإلعبلم
جبلً ،الطاهر
شترة ،خٌر الدٌن
بوحوش ،عمار
حسانً ،مختار
مسعود ،سٌدعلً
برانش ،رافائٌبل
دوٌب ،عبد الرحمن

اإلتهامات المتبادلة بٌن مٌصالً حاج و اللجنة المركزٌة و جبهة التحرٌر
الوطنً  : 1962-1946و ٌلٌه وصاٌا الشٌخ الحداد و مذكرات ابنه سً عزٌز
اإلستراتٌجٌة الفرنسٌة حٌال الجزائر منذ  1981إلى اآلن
اإلستعمار اإلبادة  :تؤمبلت فً الحرب و الدولة اإلستعمارٌة
اإلستعمار ة العمران  :السٌاسات اإلستٌطانٌة و العمران فً الجزائر
اإلستعمار و العمران  :السٌاسات اإلستٌطانٌة و العمران فً الجزائر
اإلستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن  :مراحله و مصاعبه
اإلعبلم خبلل الثورة التحرٌرٌة
اإلمداد بالسبلح خبلل الثورة الجزائرٌة 1962-1954
البعد العربً اإلسبلمً فً نضال النخبة الجزائرٌة الزٌتونة
التارٌخ السٌاسً للجزائر  :من البداٌة و لغاٌة 1962
التارٌخ العسكري للجزائر من الفتح اإلسبلمً إلى القرن  16م
التطور السٌاسً  :فً الثورة الجزائرٌة 1961-1960
التعذٌب و ممارسات الجٌش الفرنسً أثناء ثورة التحرٌر الجزائرٌة
التعرٌف بالكتب والمخطوطات ؛ الرحبلت

1
1
5
8
1
1

965/00730/1
965/00160/1
965/00146/1
965/00688/1
965/00787/1
965/00801/1

قنان ،جمال
قنان ،جمال
وعلً ،محمد
حفظ هللا ،بوبكر
حفظ هللا ،بوبكر
ضٌف هللا ،عقٌلة

التعلٌم األهلً فً الجزائر فً عهد اإلستعمار دراسات فً التارٌخ المعاصر
التعلٌم األهلً فً عهد اإلستعمار 1944-1830
التعلٌم التبشٌري فً الجزائر  :من  1830إلى 1904
التموٌن و التسلٌح إبان ثورة التحرٌر الجزائرٌة 1962-1954
التموٌن و التسلٌح إبان ثورة التحرٌر الجزائرٌة 1954م1962 -م
التنظٌم السٌاسً و اإلداري للثورة 1962-1954

2
1
5
3
1
1
1
4
1

965/00542/1
965/00872/1
965/00459/1
965/00140/1
965/00471/1
965/00772/1
965/00195/1
965/00493/1
965/00194/1

حسن ،مرموري
الراشدي ،أحمد
فافرود ،شارل أنري
طبلس ،مصطفى
نقٌة ،محمد
بن حمودة ،بوعبلم
حربً ،محمد
صدٌقً ،مراد
ماندوز ،أندرٌه

1

 965/00852/1سعدونً ،بشٌر

التوارق  :بٌن السلطة التقلٌدٌة و اإلدارٌة الفرنسٌة فً بداٌة القرن العشرٌن
الثغر الجمانً فً ابتسامة الثغر الوهرانً
الثورة الجزائرٌة
الثورة الجزائرٌة
الثورة الجزائرٌة  :المصدر ،الرمز و المآل
الثورة الجزائرٌة  :ثورة أول نوفمبر  1954معالمها األساسٌة
الثورة الجزائرٌة  :سنوات المخاض
الثورة الجزائرٌة  :عملٌات التسلح السرٌة
الثورة الجزائرٌة عبر النصوص
الثورة الجزائرٌة فً الخطاب العربً الرسمً  :مواقف الدول العربٌة و الجامعة
العربٌة من الثورة الجزائرٌة 1954/1962
الثورة الجزائرٌة فً الخطاب العربً الرسمً  :مواقف الدول العربٌة و الجامعة
العربٌة من الثورة الجزائرٌة 1954/1962
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1955
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1956
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1957
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1958
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1959
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1959
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1960
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1961
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة 1962
الثورة الجزائرٌة فً الصحافة العربٌة

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

965/00853/1
965/00714/1
965/00715/1
965/00716/1
965/00717/1
965/00741/1
965/00718/1
965/00719/1
965/00720/1
965/00721/1
965/00938/1

سعدونً ،بشٌر
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبدهللا
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبد هللا
شرٌط ،عبد هللا
بوصفصاف ,عبد الكرٌم
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 965/00937/1بوصفصاف ,عبد الكرٌم
 965/00009/1شرٌط ،عبد هللا
خندي ،أحمد
عباس ،محمد
بشٌري ،أحمد
بجاوي ،محمد
وهٌبة ،سعٌدي
بوعزٌزٌ ،حً
بوعزٌزٌ ،حً
بشنون ،الشٌخ
بوعزة ،بوضرساٌة

4
1
4
5
4
1
4
4
1

965/00434/1
965/00833/1
965/00117/1
965/00073/1
965/00079/1
965/00481/1
965/00135/1
965/00681/1
965/00096/1

1
1
1

 965/00763/1بن تومً ،عمار
 965/00543/1األشرف ،مصطفى
 965/00812/1ولد خلٌفة ،محمد العربً
القرصو ،ملٌكة
الورتبلنً ،الفضٌل
بوعزٌزٌ ،حً
شنتوف ،الطٌب
بن حبٌلس ،شرٌف
بن جٌلس ،شرٌف
بوعزٌزٌ ،حً
ولد خلٌفة ،محمد
بوشامة ،كمال
عموره ،عمار
عموره ،عمار
قداش ،محفوظ
بن خدةٌ ،وسف
مالك ،رضا
سعدي ،عثمان
مالك ،رضا

1
15
27
6
1
30
28
4
4
4
4
4
1
1
1
3

965/00845/1
965/00088/1
965/00004/1
965/00959/1
965/00781/1
965/00019/1
965/00003/1
965/00435/1
965/00544/1
965/00083/1
965/00082/1
965/00685/1
965/00081/1
965/00866/1
965/00783/1
965/00209/1
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 965/00131/1شنٌتً ،محمد البشٌر

29
4
1
4
6

965/00130/1
965/00207/1
965/00766/1
965/00205/1
965/00503/1

شنٌتً ،محمد البشٌر
ٌوسفً ،محمد
أمٌرٌت ،مرسٌل
ركٌبً ،عبدهللا
دودو ،أبوالعٌد

1

 965/00508/1دودو ،أبوالعٌد

1

 965/00215/1عباس ،فرحات

1
2
1
4

965/00883/1
965/00532/1
965/00154/1
965/00172/1

سعٌدونً ،ناصر
العسلً ،بسام
مورٌس ،أللً
جون ب ،وولف

الثورة الجزائرٌة فً الصحافة العربٌة
الثورة الجزائرٌة فً جرٌدة الصباح التونسٌة  :إفتتاحٌة سنة 1959
الثورة الجزائرٌة فً مبادئ حزب البعث العربً االشتراكً : 1962-1954
دراسة سٌاسٌة تارٌخٌة
الثورة الجزائرٌة نصر ببل ثمن
الثورة الجزائرٌة و الجامعة العربٌة
الثورة الجزائرٌة و القانون 1961-1960
الثورة الجزائرٌة و مشكلة التسلح ( ) 1962-1954
الثورة فً الوالٌة الثالثة
الثورة فً الوالٌة الثالثة 1962-1954
الجذور الشعبٌة فً الحركة اإلصبلحٌة
الجرائم الفرنسٌة و اإلبادة الجماعٌة فً الجزائر خبلل القرن 19م
الجرٌمة و الفظاعة  :اإلستعمار كما عاشه أحد الجزائرٌٌن مذكرات سٌاسٌة (
) 1923-1953
الجزائر  :االمة و المجتمع
الجزائر  :المفكرة و التارٌخٌة
الجزائر  1962-1954التعذٌب فً مٌزان النقاش  :شهادة مسٌحٌة ملف (جن
مولٌر)
الجزائر الثائرة
الجزائر الحدٌثة
الجزائر السٌاسٌة 1954-1830 :
الجزائر الفرنسٌة كما ٌراها أحد األهالً
الجزائر الفرنسٌة كما ٌراها أحد األهالً
الجزائر القدٌمة و الوسٌطة
الجزائر المفكرة و التارٌخٌة  :أبعاد و معالم
الجزائر أرض عقٌدة وثقافة
الجزائر بوابة التارٌخ  :الجزائر خاصة ماقبل التاٌخ إلى 1962
الجزائر بوابة التارٌخ  :الجزائر عامة ماقبل التارٌخ إلى 1962
الجزائر صمود و مقاومات ( ) 1962 -1830
الجزائر عاصمة المقاومة 1957-1956
الجزائر فً "إفٌان" المفاوضات السرٌة 1962 - 1956
الجزائر فً التارٌخ
الجزائر فً إفٌان  :تارٌخ المفاوضات السرٌة 1962-1956
الجزائر فً ظل االحتبلل الرومانً  :بحث فً منظومة التحكم العسكري (
اللٌمس المورٌطانً ) و مقاومة المور
الجزائر فً ظل االحتبلل الرومانً  :بحث فً منظومة التحكم العسكري (
اللٌمس المورٌطانً ) و مقاومة المور
الجزائر فً ظل المسٌرة النضالٌة  :المنظمة الخاصة
الجزائر فً عهد األمٌر عبد القادر
الجزائر فً عٌون الرحالة اإلنجلٌز
الجزائر فً مإلفات الرحالٌن األلمان ( ) 1855-1830
الجزائر فً مإلفات الرحالٌن األلمان ( ، ) 1855-1830مذكرات جزائرٌة
عشٌة اإلحتبلل ،الطب الشعبً الجزائري فً بداٌة اإلحتبلل
الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة الشاب الجزائري  : 1930متبوع بتقرٌر
إلى المارٌشال بٌتان (أبرٌل )1941
الجزائر منطلقات و افاق  :مقاربات للواقع الجزائري من خبلل قضاٌا و مفاهٌم
تارٌخٌة
الجزائر و االحمبلت الصلٌبٌة () 1791-1547
الجزائر و اتفاقٌات إٌفٌان
الجزائر و أوروبا 1830-1500
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الصدٌق ،محمد الصالح
شارل روبٌر ،أجرون
شارل روبٌر ،أجرون
نجادي ،بوعبلم
أوزقان ،عمار
فورجً ،مٌشال
حسانً ،عبد الكرٌم

الجزائر :بلد التحدي و الصمود
الجزائرٌون المسلمون و فرنسا 1919-1871
الجزائرٌون المسلمون و فرنسا 1919-1871
الجبلدون 1962-1830
الجهاد األفضل كلمة حق عند سلطان جائر
الحرب الباردة و حرب الجزائر
الحرب الخفٌة  :الشبكات األولى

4
1
1
1
1
1
4

965/00426/1
965/00121/1
965/00120/1
965/00155/1
965/00166/1
965/00242/1
965/00683/1

13

 965/00698/1عبد القادر ،جٌبللً

1
6

 965/00201/1مراد ،علً
 965/00119/1بقطاش ،خدٌجة

الحركة اإلستقبللٌة فً عمالة وهران خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة 1945-1939
الحركة اإلصبلحٌة اإلسبلمٌة فً الجزائر  :بحث فً التارٌخ الدٌنً و
اإلجتماعً من  1925إلى 1940
الحركة التبشٌرٌة الفرنسٌة  :فً الجزائر 1871-1830

2
1

 965/00069/1مهساس ،أحمد
 965/00202/1مهساس ،أحمد

الحركة الثورٌة فً الجزائر  :من الحرب العالمٌة األولى إلى الثورة المسلحة
الحركة الثورٌة فً الجزائر 1954-1914
الحركة العمالٌة فً الجزائر إبان الحقبة اإلستعمارٌة  : 1962-1830بٌن
النضاالت اإلجتماعٌة والكفاح التحرري
الحركة الوطنٌة الجزائرٌة
الحركة الوطنٌة الجزائرٌة
الحركة الوطنٌة الجزائرٌة
الحركة الوطنٌة الجزائرٌة

5
1
8
8
2

965/00960/1
965/00011/1
965/00037/1
965/00036/1
965/00010/1

أٌت مدور ،محمود
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم

4
14
1
1
1
10
1

965/00936/1
965/00035/1
965/00198/1
965/00191/1
965/00835/1
965/00922/1
965/00159/1

بلعٌد ،رابح
سعد هللا ،أبو القاسم
مهساس ،أحمد
بولسان ،عبدالقادر
عباس ،محمد
عباس ,محمد
عٌسى ،بن الذٌب

1

 965/00875/1دوٌب ،عبد الرحمن
سعٌدونً ،ناصر
بن القبً ،صالح
لمٌش ،صالح
بن سلطان ،عمار
ودوع ،محمد
بن تومً ،عمار

1
4
7
1
1
1

965/00879/1
965/00102/1
965/00694/1
965/00074/1
965/00786/1
965/00461/1

1

 965/00490/1زوزو ،عبد الحمٌد

18
4
1

 965/00132/1زوزو ،عبد الحمٌد
 965/00674/1دبلة ,عبد العالً
 965/00223/1غطاس ،عائشة

10

 965/00670/1سلٌمانً ،بهلولً

1

 965/00931/1شترة ،خٌر الدٌن

10

 965/00534/1بوعزٌزٌ ،حً

الحركة الوطنٌة الجزائرٌة ( : )1954 -1945دراسة ووثائق غٌر منشورة
الحركة الوطنٌة الجزائرٌة 1900-1860
الحقائق اإلستعمارٌة و المقاومة
الحكومات الجزائرٌة 2006-1962 :
الحلم و التارٌخ (  : ) 1962 -1930هواجس حضارٌة
الحلم والتارٌخ  : 1962-1930شهادات تارٌخٌة
الحواضر و المراكز الثقافٌة فً الجزائر خبلل العصر الوسٌط
الحٌاة الثقافٌة بالجزائر جوانب من الحٌاة الثقافٌة بالجزائر فً العهد العثمانً من
القرن ( 13 -10ه )
الحٌاة الرٌفٌة باقلٌم مدٌنة الجزائر ( دار السلطان )  :أواخر العهد العثمانً (
) 1791-1830
الدبلوماسٌة الجزائرٌة بٌن األمس و الٌوم  :و محاضرات أخرى
الدعم السوري لثورة التحرٌر الجزائرٌة
الدعم العربً للثورة الجزائرٌة
الدعم اللٌبً للثورة الجزائرٌة 1962-1954
الدفاع عن الوطنٌٌن
الدور السٌاسً للهجرة إلى فرنسا بٌن الحربٌن (  : ) 1939-1914نصوص و
وثائق فً تارٌخ الجزائر المعاصر ( ) 1900-1830
الدور السٌاسً للهجرة إلى فرنسا بٌن الحربٌن  : 1939-1914نجم شمال
إفرٌقٌا و حزب الشعب
الدولة الجزائرٌة الحدٌثة  :االقتصاد والمجتمع والسٌاسة
الدولة الجزائرٌة الحدٌثة و مإسساتها
الدولة السلٌمانٌة و اإلمارات العلوٌة فً المغرب األوسط 342-173ه-789 /
954م
الروابط الحضارٌة بٌن القطرٌن وأثر الجامع األعظم فً الوعً الجزائري
السٌاسة االستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزائري ( -1830
) 1954
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5
4
7

 965/00206/1دبش ،اسماعٌل
 965/00183/1احمٌده ،عمٌراوي
 965/00906/1فٌبللً ،عبد العزٌز

1
1
54

 965/00464/1عباس ،فرحات
 965/00831/1سماتً ،محفوظ
 965/00180/1سلٌمان ،عشراتً

سعٌدونً ،ناصر الدٌن
الصدٌق ،محمد الصالح
برحاٌل ،بلقاسم
دوماس ،المشٌر دوك
خٌاطً ،مصطفى
خٌاطً ،مصطفى
بن عمر ،مصطفى
غً ،برفٌلًٌ
فرانز ،فانون
غربً ،الغالً
لونٌسً ،إبراهٌم

1
4
3
1
1
1
5
1
1
1
4

965/00878/1
965/00429/1
965/00676/1
965/00747/1
965/00864/1
965/00821/1
965/00106/1
965/00113/1
965/00084/1
965/00076/1
965/00695/1

1

 965/00200/1حشانً ،سمٌر

10
1
1
1
12
3
1
3

965/00672/1
965/00743/1
965/00742/1
965/00723/1
965/00224/1
965/00153/1
965/00078/1
965/00229/1

بشاري ،لطٌفة
تابلٌت ،علً
تابلٌت ،علً
فنان ،جمال
زروال ،محمد
بوحوش ،عمار
لٌوز ،كلود
التونسً ،علً

3
1
14
1
1
1
2
5

965/00278/1
965/00748/1
965/00211/1
965/00167/1
965/00222/1
965/00072/1
965/00432/1
965/00115/1

بواشري ،آمنة
تروملً ،س
بخوش ،الصادق
سعد هللا ،عمر
تابلٌت ،علً
بلقاسم ،محمد
بوبكر ،محمد
الشٌخ ،أبوعمران

5

 965/00725/1بن العقون ،عبد الرحمن

6

 965/00727/1بن العقون ،عبد الرحمن

6
4

 965/00726/1بن العقون ،عبد الرحمن
 965/00186/1زروال ،محمد

السٌاسة العربٌة و المواقف الدولٌة تجاه الثورة الجزائرٌة : 1962-1954
مرجعٌة لترشٌد حاضر و مستقبل سٌاسةالجزائر اإلقلٌمٌة و الدولٌة
السٌاسة الفرنسٌة فً الصحراء الجزائرٌة 1916-1844
السٌاسة والقضاء  :عند المكً بن بادٌس وابنه حمٌدة
الشاب الجزائري  : 1930الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة متبوع بتقرٌر
إلى المارٌشال بٌتان أفرٌل 1941
الشبان الجزائروٌون  :الجزائر الفتاة مراسبلت و تقارٌر 1918-1837
الشخصٌة الجزائرٌة  :األرضٌة التارٌخٌة و المحددات الحضارٌة
الشرق الجزائري باٌلٌك قسنطٌنة أثناء العهد العثمانً و بداٌة اإلحتبلل الفرنس
من خبلل وثائق األرشٌف مراسبلت و تقاٌٌد و مذكرات و تقارٌر  :و ٌلٌه رحلة
العالم األلمانً
الشعب اللٌبً الشقٌق فً جهاد الجزائر
الشهٌد حسٌن برحاٌل  :نبذة عن حٌاته وآثار كفاحه وتضحٌاته
الصحراء الجزائرٌة
الطب و األطباء فً الجزائر العثمانٌة
الطب و األطباء فً الجزائر خبلل الفترة اإلستعمارٌة
الطرٌق الشاق إلى الحرٌة ...
الطلبة الجزائرٌون فً الجتمعة الفرنسٌة 1962-1880 :
العام الخامس للثورة الجزائرٌة
العدوان الفرنسً على الجزائر  :الخلفٌات و األبعاد
العقٌد عمٌروش و عملٌة الزرق  :ضحٌة لمإامرة أمنقد للثورة من كارثة
العبلقات األمرٌكٌة  -الجزائرٌة  : 1980-1954توازن بٌن المصلحة و المبدأ
العبلقات التجارٌة للمغرب األوسط  :فً عهد إمارة بنً عبد الواد من القرن
السابع إلى القرن العاشر الهجرٌٌن ( 16-13م )
العبلقات الجزائرٌة األمرٌكٌة 1830-1776
العبلقات الجزائرٌة األمرٌكٌة 1830-1776
العبلقات الجزائرٌة الفرنسٌة
العبلقات الجزائرٌة الفرنسٌة 1830-1791
العمال الجزائرٌون فً فرنسا  :دراسة تحلٌلٌة
العنف ،التعذٌب و االستعمار  :من أجل الذاكرة الجماعٌة
العود الجزائري
العولمة و الثورة التحرٌرٌة الجزائرٌة " 1954م 2005 -م"  :دراسة فً
مقومات و خصائص الثورة التحرٌرٌة الجزائرٌة و الدور الذي تلعبه فً
مواجهة التحدٌات الراهنة
الفرنسٌون فً الصحراء ٌ :ومٌات حملة فً حدود الصحراء الجزائرٌة
الفكر السٌاسً لثورة التحرٌر الجزائرٌة  :مقاربة فً دراسة الخلفٌة
القانون الدولً اإلنسانً و االحتبلل الفرنسً للجزائر
القضٌة الجزائرٌة أمام األمم المتحدة 1958-1957
القواعد الخلفٌة للثورة الجزائرٌة  :الجهة الشرقٌة 1962-1954
القول المفٌد فً علماء و صلحاء بونة
الكشاف اإلسبلمٌة الجزائرٌة ( ) 1955-1935
الكفاح القومً و السٌاسً  :من خبلل مذكرات معاصر الفترة األولى -1920
1936
الكفاح القومً و السٌاسً  :من خبلل مذكرات معاصر الفترة الثالثة-1945 :
1954
الكفاح القومً و السٌاسً  :من خبلل مذكرات معاصر الفترة الثانٌة-1936 :
1945
اللمامشة فً الثورة  :دراسة
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4
4
4

 965/00185/1زروال ،محمد
 965/00060/1العسٌلى ،بسام
 965/00428/1أبو لسٌن ،بسمة

1
1

 965/00233/1أبو السٌن ،بسمة
 965/00820/1خٌاطً ،مصطفى

1

 965/00239/1تاوتً ،الصدٌق

1
4

 965/00826/1حسٌن ،نوارة
 965/00062/1العسٌلى ،بسام

11

ٌ 965/00541/1حٌاوي ،مسعودة

11
1

ٌ 965/00540/1حٌاوي ،مسعودة
 965/00829/1محمد ،حاج

9
9
1

 965/00005/1فركوس ,صالح
 965/00967/1بن حموش ،مصطفً
 965/00933/1دوٌب ،عبد الرحمن

1

 965/00150/1بلحسٌن ،مبروك
وقواق ،عبد القادر
خوجة ،حمدان
عبد هللا ،مقبلتً
زوزو ،عبد الحمٌد

14
1
4
1

965/00126/1
965/00378/1
965/00693/1
965/00491/1

2
3

 965/00934/1عمارة ,عبلوة
 965/00103/1قنانش ،محمد
كٌوان ،عبدالرحمان
بٌة ،نجاة
ساعً ،فاطمة الزهراء
الطمار ،محمد
العسٌلى ،بسام
خلٌفً ،عبد القادر

اللمامشة فً الثورة  :دراسة
هللا أكبر  ..وانطلقت ثورة الجزائر
اللٌبٌون و الثورة الجزائرٌة
اللٌبٌون و الثورة الجزائرٌة  :دراسة جهود لجنة جمع التبرعات لمساعدة
الجزائر فً إقلٌم والٌة طرابلس الغرب 1962-1954
المآزر البٌضاء خبلل الثورة الجزائرٌة
المبعدون إلى كالٌدونٌا الجدٌدة  :مؤساة هوٌة منفٌة نتائج و أبعاد ثورة المقرانً
و الحداد
المثقفون الجزائرٌون  :بٌن األسطورة و التحول العسٌر من سنوات الجمر إلى
سنوات اللهب من بداٌة القرن العشرٌن لغاٌة اإلستقبلل
المجاهدون الجزائرٌون
المجتمع المسلم و الجماعات األوربٌة فً جزائر القرن العشرٌن  :حقائق و
إٌدٌولوجٌات و أساطٌر و نمطٌات
المجتمع المسلم و الجماعات األوربٌة فً جزائر القرن العشرٌن  :حقائق و
إٌدٌولوجٌات و أساطٌر و نمطٌات
المحاربون عبر األثٌر و شهداء التارٌخ
المختصر فً تارٌخ الجزائر  :من عهد الفٌنٌقٌٌن إلى خروج الفرنسٌٌن ( 814
ق.م 1962 -م )
المدٌنة والسلطة فً اإلسبلم  :نموذج الجزائر فً العهد العثمانً
المراسبلت
المراسبلت بٌن الداخل و الخارج ( الجزائر -القاهرة )  : 1956-1954مإتمر
الصومام فً مسار الثورة التحرٌرٌة
المرافعة الكبرى  :مساهمة فً تارٌخ المقاومة الجزائرٌة لجنة مساندة ضحاٌا
القمع
المرآة
المرجع فً تارٌخ الثورة الجزائرٌة و نصوصها األساسٌة 1962-1954
المرجعٌات التارٌخٌة للدولة الجزائرٌة الحدٌثة ( مإسسات و مواثٌق )
المسٌرة النضالٌة والثورٌة للشهٌد القائد محمد الصالح مٌهوبً المعروف
ببلمٌهوب
المسٌرة الوطنٌة و أحداث  8ماي 1945
المصادر األولٌة لثورة اول نوفمبر  : 1954ثبلثة نصوص أساسٌة ل"ح.ش.ج-
ح.أ.ح.د" ()MTLD-PPA
المصالح الخاصة و التقنٌة لجبهة التحرٌر الوطنً 1962- 1954
المطالبة بالمواطنة ونٌلها
المغرب األوسط فً ظل صنهاجة
المقاومة الجزائرٌة لئلستعمار الفرنسً
المقاومة الشعبٌة للشٌخ بوعمامة

5
4
5
6
5
4

965/00210/1
965/00689/1
965/00952/1
965/00946/1
965/00064/1
965/00957/1

1
5
4

 965/00238/1السلٌمانً ،أحمد
 965/00950/1بغدادي ،عامر
 965/00687/1لونغ ،أولٌفً

المكنون الحضاري الفٌنٌقً القرطاجً فً نومٌدٌا القدٌمة "الكائنة فً الجزائر
الحالٌة "  :من خبلل الدالالت و اللقى األثرٌة و األنصاب الندرٌة
المكون العربً اإلسبلمً فً الهوٌة الجزائرٌة
الملف السري  -إتفاقٌات إٌفٌان : -مهمة سوٌسرٌة للسلم فً الجزائر

1

 965/00890/1سعٌدونً ،ناصر

الملكٌة و الجباٌة فً الجزائر أثناء العهد العثمانً و ٌلٌه ropriété et
fiscalité en algérie a l'époque ottomane XVII-XIX siécles

10

 965/00912/1سعد هللا ,عمر

1
1

 965/00777/1جربال ،دحو
 965/00776/1سعداوي ،مصطفى

المنظمات غٌر الحكومٌة فً الجزائر اثناء اإلحتبلل  :دراسة قانونٌة تارٌخٌة
المنظمة الخاصة لفٌدرالٌة فرنسا لجبهة التحرٌر الوطنً  :تارٌخ الكفاح المسلح
لجبهة التحرٌر الوطنً فً فرنسا ( ) 1962-1956
المنظمة الخاصة و دورها فً اإلعداد لثورة أول نوفمبر

1

 965/00778/1محمد ،بن عبور

المنظمة السرٌة المسلحة (  : ) O.A.Sاضطرابات وهران ( ) 1962 -1961
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4
1

 965/00696/1درواز ،الهادي
 965/00190/1دحلب ،سعد

1
7

 965/00526/1تٌران ،إٌفون
 965/00109/1صغٌر ،مرٌم

المنظومة اللوجٌستٌة بالوالٌة السادسة التارٌخٌة
المهمة منجزة من أجل إستقبلل الجزائر
المواجهات الثقافٌة فً الجزائر المستعمرة  :المدارس و الممارسات الطبٌة و
الدٌن 1880-1830
المواقف الدولٌة من القضٌة الجزائرٌة 1962-1954

1
1
4

 965/00479/1بوعزٌزٌ ،حً
 965/00213/1الزركانً ،خلٌل
 965/00961/1برٌكة ،مسعود

الموجز فً تارٌخ الجزائر  :الجزائر القدٌمة و الوسٌطة و الجزائر الحدٌثة
الموقف القومً للشعب العراقً تجاه الثورة الجزائرٌة
النخبة والسلطة فً بجاٌة الحفصٌة  :ق 9-7هـ 15-13 /م

1

 965/00824/1خدٌجة ،لصفر

4
6

 965/00437/1بوضربة ،عمر
 965/00170/1مناصرٌةٌ ،وسف

النداء الخالد ( مذكرات مجاهدة )  :أحداث معركة إٌواقورن و استشهاد ملٌكة قاٌد
النشاط الدٌبلوماسً للحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزائرٌة سبتمبر -1958
جانفً 1960
النشاط الصهٌونً فً الجزائر 1962-1897
النصوص األساسٌة لثورة نوفمبر  ( : 54نداء أول نوفمبر،مإتمر
الصومام،مإتمر طرابلس)
النظام المالً للجزائر أوخر العهد العثمانً ( ) 1830-1792
النقل السري لؤلسلحة من بلغارٌا إالى الجزائر فً عهد الثورة التحرٌرٌة
الهجرة الجزائرٌة نحو المشرق العربً  :أثناء االحتبلل
الوطن  ...و العشٌرة ( تشرٌح أزمة  : ) 1996-1991اإلنتفاضة العربٌة بٌن
العفوٌة  ...و البرمجة
الوقف فً الجزائر أثناء العهد العثمانً من القرن  17إلى القرن  19مجموعة
دراسات أكادٌمٌة و بحوث علمٌة و ٌلٌه Le waqf en algérie à l'époque
ottomane
الوالٌة السادسة التارٌخٌة تنظٌم ووقائع 1962-1954
انتفاضة  8ماٌو  1945بقالمة و مناطقها

بوتفلٌقة ،عبدالعزٌز
سعٌدونً ،ناصر
فالتشنوف ،فاسٌل
طرشون ،نادٌة

1
1
1
1

965/00204/1
965/00880/1
965/00751/1
965/00110/1

1

 965/00842/1عباس ،محمد

1
4
20

 965/00893/1سعٌدونً ،ناصر
 965/00184/1درواز ،الهادي
 965/00034/1سامعً ،إسماعٌل
أحمٌده ،عمٌراوي
مناصرٌةٌ ،وسف
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
هبلل ،عمار
المدنً ،أحمد

1
1
1
4
6
9
8
1
6
7
7

965/00124/1
965/00846/1
965/00143/1
965/00056/1
965/00054/1
965/00053/1
965/00052/1
965/00144/1
965/00055/1
965/00963/1
965/00216/1

1

 965/00768/1دالز ،مقالً
فاقلٌٌري ،لورا
سعٌدونً ،ناصر
ابن الشٌخ ،محمد
بشٌشً ،األمٌن

1
10

965/00758/1
965/00886/1
965/00193/1
965/00876/1

4

 965/00734/1بواشري ،آمنة

1
5

 965/00473/1كاتب ،كمال
 965/00065/1العسٌلى ،بسام

آثار السٌاسة االستعمارٌة و االستٌطانٌة فً المجتمع الجزائري ( ) 1954-1830
آراء و مواقف فً تارٌخ الجزائر المعاصرة
أبحاث و آراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث و آراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث و آراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث و آراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث و آراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث وآراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث وآراء فً تارٌخ الجزائر
أبحاث ودراسات فً تارٌخ الجزائر المعاصرة ()1962-1830
أبطال المقاومة الجزائرٌة و ٌلٌه جغرافٌة القطر الجزائري
أحد االستقبللٌن و االستقبلل اآلخر  : 1964-1954وسائل اإلعبلم بالكبٌك و
حرب الجزائر
أرشٌف الفاتٌكان السري حول غزو الجزائر من قبل القوات الفرنسٌة لشارل
العاشر أو الحرب الصلٌبٌة المجهولة
أساسٌات منهجٌة التارٌخ و ٌلٌه فً الشؤن الخلدونً
أصداء من الماضً
أضواء إذاعة الجزائر الحرة المكافحة و محطات إذاعٌة أخرى متضامنة
أهمٌة العامل الفكري فً تشكٌل الهوٌة واسترجاع الحرٌة الجزائر نموذجا :
جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن ودورها فً إشعال فتٌل الثورة التحرٌرٌة
1962 -1931
أوروبٌون  :أهالً و ٌهود بالجزائر  1962-1830تمثٌل و حقائق السكان
أٌام جزائرٌة خالدة
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4

 965/00427/1الصدٌق ،محمد الصالح

7

 965/00797/1فركوس ،صالح

14

 965/00014/1فركوس ,صالح

1
3

 965/00225/1جفال ،عمار
 965/00940/1مقبلتً ،عبد هللا

أٌام خالدة فً حٌاة الجزائر
إدارة المكاتب العربٌة و االحتبلل الفرنسً للجزائر  :فً ضوء شرق الببلد
1844-1971م.
إدارة المكاتب و اإلحتبلل الفرنسً للجزائر فً ضوء شرق الببلد 1844م-
1871م
إستعمال األسلحة االمحرمة دولٌا طٌلة العهد اإلستعماري الفرنسً فً الجزائر :
األسلحة النووٌة نموذجا
إسهام شٌوخ معهد عبد الحمٌد بن بادٌس وطبلبه فً الثورة الجزائرٌة

7
6

 965/00418/1شترة ،خٌر الدٌن
 965/00212/1زروال ،محمد

10

 965/00739/1فٌبللً ،عبدالعزٌز

1
15
1
9

965/00965/1
965/00916/1
965/00848/1
965/00531/1

سعد هللا ،أبو القاسم
مرٌوش ،أحمد
هاوس ،جٌم
شاوش ،الحاج

15

 965/00680/1شاوش ،الحاج

إسهامات النخبة الجزائرٌة فً الحٌاة السٌاسٌة و الفكرٌة التونسٌة 1939-1900
إشكالٌة القٌادة فً الثورة الجزائرٌة  :الوالٌة األولى نمودجا
إعتداء الٌهود على أهل قسنطٌنة سنة  : 1934أبعاده الصهٌونٌة و رد الفعل
الوطنً و العربً
إقلٌم توات خبلل القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر المٌبلدٌٌن  :دراسة ألوضاع
اإلقلٌم السٌاسٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والثقافٌة
إنطباعات ومواقف حول قضاٌا الجزائر والوطن العربً
بارٌس  : 1961الجزائرٌون ،إرهاب الدولة و الذاكرة
باقة السوسان فً التعرٌف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بنً زٌان
باقة السوسان فً التعرٌف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بنً زٌان  :إقتصادٌا-
و إجتماعٌا -و ثقافٌا -و علمٌا  -و أدبٌا ( دراسة مصحوبة بخرائط و رسوم و
صور )

15
5
10
3
1
6
14

965/00679/1
965/00914/1
965/00918/1
965/00021/1
965/00806/1
965/00962/1
965/00008/1

شاوش ،الحاج
لونٌسً ،إبراهٌم
لونٌسً ،إبراهٌم
جغابة ،محمد
ٌوسفً ،م
بوعمامة ,عبد الكرٌم
بلحاج ،صالح

8
4
5
4
4
1

965/00548/1
965/00142/1
965/00141/1
965/00047/1
965/00050/1
965/00051/1

بلحاج .صالح
المٌلً ،محمد
المٌلً ،محمد
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم

4
7
7
1
1
7
7
7
7
7
4
10
5

965/00495/1
965/00039/1
965/00038/1
965/00049/1
965/00048/1
965/00045/1
965/00043/1
965/00042/1
965/00041/1
965/00040/1
965/00046/1
965/00920/1
965/00445/1

سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
سعد هللا ،أبو القاسم
فركوس ،صالح
الجٌبللً ،عبد الرحمن

باقة السوسان فً التعرٌف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بنً زٌان  :جغرافٌا-و
تارٌخً -و فنٌا -و معمارٌا ( -دراسة مصحوبة بخرائط و رسوم و صور )
بحوث فً التارٌخ اإلجتماعً والثقافً للجزائر إبان اإلحتبلل الفرنسً
بحوث فً التارٌخ السٌاسً للجزائر المعاصرة
بعد الشك ٌؤتً الٌقٌن
بعض مظاهر خباٌا ثورة الجزائر  :رهائن الحرٌة
بنو ٌعلى  :تارٌخ وأمجاد
تارٌخ الثورة الجزائرٌة
تارٌخ الثورة الجزائرٌة صانعوا أول نوفمبر  : 1954المواجهات الصغرى فً
المواجهة الكبرى
تارٌخ الجزائر  :فً القدٌم و الحدٌث
تارٌخ الجزائر  :فً القدٌم و الحدٌث
تارٌخ الجزائر الثقافً  :الفهارس العامة
تارٌخ الجزائر الثقافً  :فهارس
تارٌخ الجزائر الثقافً  :مرحلة الثورة 1962-1954
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ
تارٌخ

37

الجزائر الثقافً  :من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري ( 20-16م )
الجزائر الثقافً 1830-1500
الجزائر الثقافً 1830-1500
الجزائر الثقافً 1854-1830
الجزائر الثقافً 1854-1830
الجزائر الثقافً 1954-1830
الجزائر الثقافً 1954-1830
الجزائر الثقافً 1954-1830
الجزائر الثقافً 1954-1830
الجزائر الثقافً 1954-1830
الجزائر الثقافً 1962-1954
الجزائر الثقافً من العهد الفنٌقً إلى نهاٌة الدولة الزٌانٌة
الجزائر العام
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الجٌبللً ،عبد الرحمن
الجٌبللً ،عبد الرحمن
الجٌبللً ،عبد الرحمن
الجٌبللً ،عبد الرحمن
الجٌبللً ،عبد الرحمن
لونٌسً ،رابح
لونٌسً ،رابح
كواتً ،مسعود
جولٌان ،شارل
بن قرٌة ،صالح

تارٌخ الجزائر العام  :من 1246ه1830/م الى 1253ه1837/م
تارٌخ الجزائر العام  :من 1253ه1837/م الى 1374ه1962/م
تارٌخ الجزائر العام  :من 539ه1145/م الى 962ه1554/م
تارٌخ الجزائر العام  :من 920ه 1514/الى 1216ه1830/م
تارٌخ الجزائر العام  :من قبل التارٌخ حتى 547ه1153/م
تارٌخ الجزائر المعاصر 1989-1830
تارٌخ الجزائر المعاصر 1989-1830
تارٌخ الجزائر المعاصر وقائع ورإى
تارٌخ الجزائر المعاصرة  :الغزو و بداٌات األستعمار ( )1871-1827
تارٌخ الجزائر فً العصر الوسٌط من خبلل المصادر
تارٌخ الجزائر فً العهد العثمانً و ٌلٌه والٌات المغرب العثمانً الجزائر
تونس طرابلس المغرب
تارٌخ الجزائر فً القدٌم و الحدٌث

14
5
14
14
14
4
4
4
1
1

965/00443/1
965/00444/1
965/00441/1
965/00442/1
965/00440/1
965/00187/1
965/00188/1
965/00691/1
965/00746/1
965/00164/1

1
4

 965/00882/1سعٌدونً ،ناصر
 965/00436/1المٌلً ،محمد

3

 965/00956/1السنوسً ،أحمد الشرٌف األطرش تارٌخ الجزائر فً خمسة قرون

3

 965/00955/1السنوسً ،أحمد الشرٌف األطرش تارٌخ الجزائر فً خمسة قرون

7
1
7
1
1
3
1
5
3
1
1
1
3
1
3
1

 965/00954/1السنوسً ،أحمد الشرٌف األطرش تارٌخ الجزائر فً خمسة قرون
تارٌخ الجزائر من ماقبل التارٌخ إلى غاٌة اإلستقبلل  :المراحل الكبرى
 965/00006/1فركوس ,صالح
تارٌخ الجزائر و المغرب العربً
 965/00869/1جغلول ،عبد القادر
تارٌخ الجزائرالثقافً 1954-1830
 965/00044/1سعد هللا ،أبو القاسم
تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزائرٌة 1939-1919
 965/00928/1قداش ،محفوظ
تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزائرٌة 1951-1939
 965/00929/1قداش ،محفوظ
تارٌخ القضاء فً الجزائر من العهد البربري إلى حرب التحرٌر الوطنً
 965/00964/1مزهود ،الصادق
تارٌخ المدن
 965/00870/1دوٌب ،عبد الرحمن
تارٌخ المدن الثبلث الجزائر  -لمدٌة  -ملٌانة  :بمناسبة عٌدها األلفً
 965/00433/1الجٌبللً ،عبد الرحمن
تارٌخ المقاومة الجزائرٌة  :فً القرن التاسع عشر
 965/00116/1منور ،العربً
تارٌخ إنتفاضة  1871فً الجزائر
 965/00771/1رٌن ،لوٌس
تارٌخ جبهة التحرٌر الوطنً
 965/00759/1دوشمان ،جاك
تارٌخ حرب من أجل إستقبلل الجزائر
 965/00749/1ثٌنو ،سٌلفً
تارٌخ منطقة جٌجل قدٌما و حدٌثا
 965/00237/1خنوف ،علً
تجرٌد الفبلحٌن من أراضٌهم 1962-1830
 965/00161/1صاري ،جٌبللً
تحدٌات الفضاء الفسٌح واألزمنة المفتوحة
 965/00022/1جغابة ،محمد
تخلٌص التارٌخ من اإلستعمار
 965/00823/1ساحلً ،محند

1
1
1
1
1

965/00816/1
965/00469/1
965/00854/1
965/00507/1
965/00773/1

مٌلً ،جرمان
عباس ،فرحات
الطمار ،محمد
هاٌنرٌش ،فون مالتسان
صاري ،جٌبللً

ترحٌل قروًٌ و ثوار القبائل الكبرى إلى كالٌدونٌا الجدٌدة ( ) 1876 - 1872
تشرٌح حرب
تلمسان عبر العصور  :دورها فً سٌاسة و حضارة الجزائر
ثبلثة سنوات فً غربً شمال إفرٌقٌا ج 1 .ج 2 .ج3 .
ثمانٌة أٌام من معركة الجزائر  28 :جانفً  4 -فٌفري 1957

1
1
1
4
3

965/00752/1
965/00482/1
965/00483/1
965/00430/1
965/00217/1

قباٌلً ،هواري
بوعزٌزٌ ،حً
بوعزٌزٌ ،حً
زوزو ،عبد الحمٌد
أسعد ،زهور

ثمن حرب  :الثورة الجزائرٌة و انعكاساتها على اإلقتصاد األستعمار الفرنسً
ثورات القرن التاسع عشر
ثورات القرن العشرٌن
ثورة األوراس سنة 1879
ثورة العلم من ابن خلدون إلى ابن بادٌس

1

 965/00075/1بن مرسلً ،أحمد

ثورة أول نوفمبر فً صحافة حزب اإلتحاد الدٌمقراطً للبٌان الجزائري :
جرٌدة الجمهورٌة الجزائرٌة نمودجا  1نوفمبر  31 -1954دٌسمبر 1955
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بحوص ،مالك
زوزو ،عبد الحمٌد
زوزو ،عبد الحمٌد
زوزو ،عبد الحمٌد

4
4
4
3

965/00127/1
965/00699/1
965/00380/1
965/00379/1

10

 965/00911/1زوزو ،عبد الحمٌد

7
2
1
4
1

 965/00016/1مقران ،صالحً
965/00497/1
 965/00279/1العسلً ،بسام
 965/00136/1زٌدان ،زٌبحة
 965/00465/1بن خدةٌ ،وسف

1
4

 965/00138/1غولدزٌغر ,انً راي
 965/00137/1هشماوي ،مصطفى
زبٌر ،رشٌد
بزٌان ،سعدي
لٌتٌم ،عائشة
بزٌان ،سعدي
قداش ،محفوظ
لوكورتوا ،اندري
الخطٌب ،محمد

4
14
6
4
1
1
5

965/00425/1
965/00095/1
965/00941/1
965/00097/1
965/00196/1
965/00764/1
965/00530/1

1

 965/00903/1بوالصفصاف ،عبدالكرٌم

6
1
1

 965/00013/1بوالصفصاف ،عبدالكرٌم
 965/00463/1كاهن ،جون بول
 965/00807/1جوان ،كلود
اللهٌبً ،فتحً
أزواوي ،اعمر
العسٌلى ،بسام
االخالدي  ،سهٌل
تقٌة ،محمد
المدنً ،أحمد
أوعٌسى ،رشٌد

6
1
7
1
1
8
1

965/00904/1
965/00789/1
965/00059/1
965/00218/1
965/00785/1
965/00203/1
965/00468/1

9

 965/00692/1عبد القادر ،جٌبللً

24

 965/00133/1قداش ،محفوظ

10
10

 965/00923/1قداش ,محفوظ
 965/00908/1العاٌش ،بكار

3

 965/00945/1فاضلً ،إدرٌس

6
1
1

 965/00953/1سلطان ،الٌزٌد
 965/00822/1خٌاطً ،مصطفى
 965/00123/1حمدانً ،عمار

ثورة أوالد سٌدي الشٌخ
ثورة إبن جار هللا ( بورمة ) باألوراس سنة 1879
ثورة بوعمامة  : 1908-1881جانبها السٌاسً 1908-1883
ثورة بوعمامة  : 1908-1881جانبها العسكري1883-1881 /
ثورة بوعمامة  1908-1881جانبها العسكري  1883-1881و السٌاسً -1883
1908
جبهة التحرٌر الوطنً  -جٌش التحرٌر الوطنً  :الجزء األول من -1962 :
1945
جبهة التحرٌر الوطنً  :المٌثاق الوطنً 1976
جبهة التحرٌر الوطنً الجزائري
جبهة التحرٌر الوطنً جذور االزمة
جذور أول نوفمبر 1954
جذور حرب الجزائر  : 1945-1940من مرسى الكبٌر إلى مجازر الشمال
القسنطٌنً
جذور نوفمبر  1954فً الجزائر  :دراسة
جرائم فرنسا االستعمارٌة فً الوالٌة الرابعة خبلل الفترة ()1962-1956
جرائم فرنسا فً الجزائر
جرائم فرنسا فً الجزائر وجهاد المرأة الرٌفٌة
جرائم مورٌس بابون ضد المهاجرٌن الجزائرٌٌن فً  17أكتوبر 1961
جزائر الجزائرٌٌن  :تارٌخ الجزائر 1954-1830
جزائر الخمسٌنٌات  :شهادة قس
جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن  :و أثرها اإلصبلحً فً الجزائر
جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن  :ودورها فً تطور الحركة الوطنٌة
الجزائرٌة 1945-1931
جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن و عبلقتها بالحركات الجزائرٌة األخرى :
دراسة تارٌخٌة و إٌدلوجٌة مقارنة
جمهورٌة ألمانٌا الفٌدرالٌة و الثورة الجزائرٌة 1962-1954
جنود جبلدون  :حرب الجزائر :عندما ٌتحول العساكر إلى آلة تعذٌب
جوانب من الحٌاة السٌاسٌة و اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة فً العصر المملوكً :
"تفسٌر جدٌد"
جومال الطوفان بببلد القبائل  :حرب جبهة التحرٌر الجزائرٌة
جٌش التحرٌر الوطنً الجزائري
جٌل قسما  :تؤثٌر الثورة الجزائرٌة فً الفكر العربى المعاصر
حرب التحرٌر فً الوالٌة الرابعة
حرب الثبلثمائة سنة بٌن الجزائر و إسبانٌا 1792 -1492
حرب الجزائر حسب فاعلٌها الفرنسٌٌن  :كراسات هارتموت السنهانص
حركة اإلنتصارات للحرٌات الدٌمقراطٌة  :الخروج من النفق :من إكتشاف
المنظمة الخاصة إلى إندالع الثورة التحرٌرٌة ( )1954-1950عمالة وهران
حزب الشعب الجزائري  : 1939-1937وثائق و شهادات لدراسة تارٌخ
الحركة الوطنٌة الجزائرٌة
حزب الشعب الجزائري  : ) P.P.A) 1937-1939وثائق و شهادات لدراسة
التٌار الوطنً الجزائري
حزب الشعب الجزائري ودوره فً الحركة الوطنٌة 1939-1937
حزب جبهة التحرٌر الوطنً عنوان ثورة ودلٌل دولة ،نوفمبر 2004-1954
حقائق أخرى عن القاعدة الشرقٌة  :مع المجاهد غمرانً رمضان :شاهد على
معركة عٌن الزانة
حقوق اإلنسان فً الجزائر خبلل اإلحتبلل الفرنسً
حقٌقة غزو الجزائر
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1

 965/00803/1صالح ،مٌكاشٌر

1
1
1

 965/00798/1جاكو ،فلٌكس
 965/00472/1هامون ،هرفً
 965/00753/1لوفٌن ،مٌشٌل

1
1
5
5
5

965/00809/1
965/00467/1
965/00068/1
965/00067/1
965/00066/1

فرنال ،م
بوجبلل ،عمار
خلٌفة ،الجنٌدي
خلٌفة ،الجنٌدي
خلٌفة ،الجنٌدي

5
1
1
1

965/00905/1
965/00856/1
965/00855/1
965/00782/1

كاستال ،بٌار
بٌلٌسً ،أ
بٌلٌسًٌ ،أ
بٌلٌسًٌ ،أ

حكاٌات من الذاكرة  :تٌزي وزو مصٌر منطقة و ضواحٌها
حملة الجنرال كافٌنٌاك فً الصحراء الجزائرٌة خبلل شهري أفرٌل و ماي
1847
حملة الحقائب  :المقاومة الفرنسٌة ضد حرب الجزائر
حملة أكتوبر العقابٌة  :اغتٌال جماعً ،بارٌس فً 1961
حملة إفرٌقٌا سنة  1830مع صورة نداي الجزائر وجدوا لتنظٌم الجٌش و
مخطط ألشغال الحصار
حواجز الموت  : 1959-1957الجبهة المنسٌة
حوار حول الثورة
حوار حول الثورة
حوار حول الثورة
حوز تبسة  :دراسة وصفٌة جغرافٌة تارٌخٌة إلقلٌم تبسة و أعراشه من فجر
التارٌخ إلى بداٌة القرن العشرٌن
حولٌات جزائرٌة
حولٌات جزائرٌة
حولٌات جزائرٌة

1

 965/00849/1دبوز ،محمد

حٌاة و آثار الشٌخ محمد علً دبوز  :نهضة الجزائر الحدٌثة و ثورتها المباركة
خصومات تارٌخٌة  :مصالً-الدباغٌن .بن بلة-عبان.بن بولعٌد-عجول.بن
صدوق -شكال
خطاب حول اإلستدمار
دائرة الجعافرة  :تارٌخ و حضارة و جهاد
دراسات أندلسٌة  :مظاهر التؤثٌر اإلبٌري و الوجود األندلسً باالجزائر
دراسات فً التارٌخ الوسٌط للجزائر و الغرب اإلسبلمً
دراسات فً الحركة الوطنٌة والثورة الجزائرٌة
دراسات فً تارٌخ الجزائر  :الماضً و الحاضر
دراسات فً تارٌخ الجزائر الحدٌث و المعاصر  :الحركة الوطنٌة الجزائرٌة فً
فترة مابٌن الحربٌن ( ) 1939 -1918
دراسات و أبحاث فً تارٌخ الجزائر و بلدان المغرب فً العصور القدٌمة

عباس ،محمد
سٌزٌر ،إٌمٌه
بوعزٌزٌ ،حً
سعٌدونً ،ناصر
عمارة ،عبلوة
حمٌدي ،أبوبكر الصدٌق
حارش ،محمد الهادي

8
1
1
1
20
10
5

965/00712/1
965/00228/1
965/00484/1
965/00889/1
965/00182/1
965/00958/1
965/00843/1

1
5

 965/00018/1دسوقً ،ناهد
 965/00917/1حارش ،محمد الهادي

10
6

 965/00527/1حارش ،محمد الهادي
 965/00847/1مناصرٌةٌ ،وسف
مناصرٌةٌ ،وسف
مرٌوش ،أحمد
الزٌانً ،محمد
الخالدي ،سهٌل

6
13
1
1

965/00784/1
965/00907/1
965/00871/1
965/00756/1

4
1
1

 965/00090/1بزٌان ،سعدي
 965/00817/1جبلً ،الطاهر
 965/00168/1مسعودةٌ ،حٌاوي

1
1
1
1

965/00795/1
965/00750/1
965/00836/1
965/00462/1

مناصرٌةٌ ،وسف
سعد ،طاعة
عباس ،محمد
شاٌد ،حمود

1
8

 965/00796/1محمد ،فرٌحة
 965/00128/1زغدود ،علً

دراسات و نصوص فً تارٌخ الجزائر و بلدان المغرب فً العصور القدٌمة
دراسات وأبحاث حول الثورة التحرٌرٌة 1962-1954
دراسات وأبحاث فً المقاومة و الحركة الوطنٌة الجزائرٌة 1954-1830
دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر الحدٌث والمعاصر
دلٌل الحٌران و أنٌس السهران فً أخبار مدٌنة وهران
دور الجزائرٌٌن فً حركة التحرر العربً فً المشرق 1948-1847
دور الطبقة العاملة الجزائرٌة فً المهجر فً ثورة نوفمبر  : 54التاارٌخ
السٌاسً و النضالً للعمال الجزائرٌٌن فً المهجر من " نجم شمال إفرٌقٌا "
إلى اإلستقبلل
دور القاعدة الشرقٌة فً الثورة الجزائرٌة 1962 - 1954
دور المرأة فً الثورة التحرٌرٌة
دور النخبة الجزائرٌة فً الحركة الوطنٌة التونسسٌة بٌن الحربٌن العالمٌتٌن ( :
تؤسٌس األحزاب الوطنٌة فً تونس ) 1934-1919
دور النواب المسلمٌن فً الحٌاة السٌاسٌة بالجزائر 1956-1947
دوغول ...و الجزائر  :نداء الحق
دون حقد و ال تعصب  :صفحات من تارٌخ الجزائر المحاربة
دٌسمبر  1960فً وهران  :خمسة أٌام ال تنسى من تارٌخ شعب فجر الحرٌة
ذاكرة ثورة التحرٌر الجزائرٌة
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1
1
1

 965/00673/1الوهرانً ،مسلم عبد القادر
 965/00780/1محمد ،محمود
 965/00485/1بوعزٌزٌ ،حً
بلقاسم ،مولود
خالد ،األمٌر
عباس ،محمد
بن بلة ،خٌرة
بن ٌونس ،محند

ذخائر المغرب العربً تارٌخ باٌات وهران المتؤخر او خاتمة الغرٌب و المسافر
ذرٌعة المروحة  1827أو اإلستٌبلء على إٌالة الجزائر
رحلة فً فضاء العمر أو مذكرات القرن 3-1
ردود الفعل األولٌة داخبل و خارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح نوفمبر
رسالة إلى الرئٌس وٌلسون و نصوص أخرى
رواد  ...الوطنٌة  :ثوار  ...عضماء
زواٌا ومدارس الجزائر  :دراسة أثرٌة معمارٌة فنٌة
سبع سنوات فً قلب المعركة  :حرب الجزائر فً فرنسا 1962-1954

1
1
1
2
1

965/00794/1
965/00226/1
965/00839/1
965/00966/1
965/00901/1

1
1

 965/00868/1جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن سجل مإتمر جمعٌة العلماء الملمٌن الجزائرٌٌن
سطو على مدٌنة الجزائر  :تحقٌق فً عملٌة نهب جوٌلٌة 1830
 965/00802/1بٌان ،بٌار
سٌاسة التسلط اإلستعماري و الحركة الوطنٌة الجزائرٌة من  1830إلى 1954م
 :و ٌلٌه السٌاسة اإلستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزائري (
) 1830-1954
 965/00475/1بوعزٌزٌ ،حً
سٌاسة فرنسا البربرٌة فً الجزائر  1930-1830و انعكاساتها على المغرب
العربً
 965/00424/1بوعزة ،بوضرساٌة
سٌاسة فرنسا التعلٌمٌة فً الجزائر
 965/00423/1حلوش ،عبد القادر
شاهد على اغتٌال الثورة
 965/00827/1بورقعة ،لخضر
شاهد على الثورة فً األوراس  :مذكرات الرائد هبلٌلً محمد الصغٌر
 965/00949/1هبلٌلً ،محمد الصغٌر
شخصٌات فكرٌة وأدبٌة  :هذه مواقفنا من ثورة التحرٌر الجزائرٌة
 965/00456/1الصدٌق ،محمد الصالح
شخصٌات و قضاٌا من تارٌخ الجزائر المعاصر
 965/00199/1صاري ،أحمد
شخصٌة الجزائر الدولٌة و هٌبتها العالمٌة قبل سنة 1830
 965/00152/1بلقاسم ،مولود
شخصٌة الجزائر الدولٌة و هٌبتها العالمٌة قبل سنة 1830
 965/00151/1بلقاسم ،مولود
شهادة ضابط من المصالح السرٌة للثورة الجزائرٌة
 965/00808/1مقران ،نجادي
شهادة مناضل من الحركة الوطنٌة
 965/00775/1عبدون ،محمود
صالح لوانشً  :مسٌرة مناضل جزائري
 965/00830/1لوانشً ،آن
صفحات مشرقة من تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزائرٌة ( : ) 1953 - 1951
جرٌدة "المنار" نموذجا
 965/00554/1الفرحً ،بشٌر
صفحات مشرقة من تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزائرٌة  : 1953-1951جرٌدة
"المنار" نموذجا
 965/00863/1الفرحً ،بشٌر
صفحات من تارٌخ بجاٌة فً العهد العثمانً  :إمارة المقرانٌن فً القرن 10
هـ16/م
 965/00910/1نبٌل ،بومولة
صمت النهر أكتوبر  : 1961هذه الجرٌمة التً لم نسمها إلى الٌوم
 965/00811/1ترٌستان ،آن
صورة اإلستعمار
 965/00227/1مامً ،البٌر
طلوع سعد السعود فً أخبار وهران و الجزائر و إسبانٌا و فرنسا إلى آواخر
القرن التاسع عشر
 965/00236/1المزاري ،آغا
طلوع سعد السعود فً أخبار وهران و الجزائر و إسبانٌا و فرنساإلى آواخر
القرن التاسع عشر
 965/00235/1المزاري ،آغا

1
4
4
1
5
4
3
1
2
11
1
1
1
1
10
1
1
6
7

1
1

 965/00891/1سعٌدونً ،ناصر
 965/00865/1تٌنو ،سٌلفً

1

 965/00486/1بوعزٌزٌ ،حً

7
17

 965/00026/1جندلً ،محمد
 965/00087/1بن القبً ،صالح

10

 965/00145/1غربً ،الغالً

عالم القرن التاسع عشر عصر األمٌر عبد القادر و ٌلٌه القول األوسط فً أخبار
بعض من حل بالمغرب األوسطالشٌخ أحمد بن عبد الرحمن الشقرانً الراشدي
عدالة غرٌبة  :القضاة فً حرب الجزائر
عبلقات الجزائر الخارجٌة مع دول و ممالك أوربا  : 1830-1500و ٌلٌه
المراسبلت الجزائرٌة اإلسبانٌة فً أرشٌف التارٌخ الوطنً المدرٌد ( -1780
1798م )
عنابة فً سٌاق التارٌخ وعمق الجغرافٌة  :مبعث الحركة الوطنٌة بالجزائر
وامتدادها بعناٌة ( .)1954 -1919
عهد ال عهد مثله  :أو الرسالة التائهة
فرنسا و الثورة الجزائرٌة  : 1958-1954دراسة فً السٌاسات و الممارسات
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1
1
4
1
7
7
1

األنصاري التلمسانً ،محمد بن
 965/00505/1صعد
 965/00841/1عباس ،محمد
 965/00740/1حمانة ،البخاري
 965/00887/1سعٌدونً ،ناصر الدٌن
 965/00025/1جندلً ،محمد
 965/00024/1جندلً ،محمد
 965/00885/1سعٌدونً ،ناصر

فرٌدة منسٌة فً حال دخول الترك بلد قسنطٌنة و استبلئهم على أوطانها أو
تارٌخ قسنطٌنة محمد الصالح بن العنتري و ٌلٌه روضة النسرٌن فً التعرٌف
باألشٌخ األربعة المتؤخرٌن
فصول من  ...ملحمة التحرٌر  :فرسان الحرٌة
فلسفة الثورة الجزائرٌة
فً الحراك الثقافً و التفاعل الفكري
فً العصر الحدٌث
فً القدٌم والوسٌط
فً الهوٌة و اإلنتماء الحضاري
فً قلب المعركة  :سرد واقعً لمعارك كومندوسً الزبٌر وكتٌبة الحمدانٌة
جٌش التحرٌر الوطنً .الوالٌة الرابعة
فً قلب منظمة الجٌش السري
فً مهب المعركة  :إرهاصات الثورة
قبسات  ...من تارٌخ الجزائر
قسنطٌنة أٌام أحمد باي (  ،) 1837-1832األمٌر عبد القادر ،األمٌر عبد القادر
و العبلقات الفرنسٌة العربٌة فً الجزائر
قصتً مع ثورة الملٌون شهٌد
قصص حرب
قضاٌا الثورة الجزائرٌة فً مجلة الآلداب البٌروتٌة ( ) 1962-1954
قضاٌا و دراسات فً تارٌخ الجزائر الحدٌث و المعاصر  :دراسات فً المقاومة
و اإلستعمار
قلعة بنً عباس إبان القرن السادس عشر للمٌبلد
كتاب مرجعً حول تارٌخ الجزائر فً العصر الوسٌط
كتاب مرجعً عن الثورة الجزوائرٌة 1962-1954
كتابات و وثائق من تارٌخ وادي سوف
كفاح الجزائر  :من خبلل الوثائق
كنا نلقب بشبكات الرادٌو المتمردة
كٌف ننسى و هذه جرائمهم؟
لٌل اإلستعمار
لٌل اإلستعمار

8
1
4
5

965/00031/1
965/00779/1
965/00533/1
965/00690/1

ولد الحسٌن ،محمد
دارد ،أولٌفًٌ
بن نبً ،مالك
مٌاسً ،إبراهٌم

1
4
1
16

965/00506/1
965/00438/1
965/00755/1
965/00700/1

فنزلنٌن ،شلوصر
المشٌرقً ،الهادي
أتومً ،جودي
جوبٌة ،عبد الكامل

1
4
1
1
4
3
1
8
1
4

965/00729/1
965/00241/1
965/00098/1
965/00157/1
965/00713/1
965/00477/1
965/00832/1
965/00094/1
965/00460/1
965/00189/1

قنان ،جمال
بنوجٌتٌ ،وسف
حاجٌات ،عبدالحمٌد
الزبٌري ،محمد
عمار ،عوادي
بوعزٌزٌ ،حً
دباح ،محمد
الصدٌق ,محمد
عباس ،فرحات
عباس ،فرحات

3
6

 965/00134/1لحسن ،أزغٌدي
 965/00058/1سعد هللا ،أبو القاسم

1
3
9
4
1
1

965/00800/1
965/00944/1
965/00684/1
965/00057/1
965/00900/1
965/00221/1

بونو ،إٌف
مرٌوش ،أحمد
فركوس ،صالح
سعد هللا ،أبو القاسم
بركات ،أنٌسة
فرجٌس ،جاك

6
5
1

 965/00492/1زوزو ،عبد الحمٌد
 965/00682/1خلٌفً ،عبد القادر
 965/00799/1دوٌن ،جٌورج

مإتمر الصومام  :و تتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة 1962-1956
مجادلة اآلخر
مجازر إستعمارٌة  :الجمهورٌة الرابعة 1944-1950 :و كبح جماح
المستعمرات الفرنسٌة
محاضرات فً تارٌخ الجزائر 1954-1900 :
محاضرات فً تارٌخ الجزائر  :الحدٌث و المعاصر 1925-1830
محاضرات فً تارٌخ الجزائر الحدٌث  :بداٌة اإلحتبلل
محاضرات و دراسات تارٌخٌة و أدبٌة حول الجزائر
محاكمة اإلستعمار
محطات فً تارٌخ الجزائر  :دراسات فً الحرٌة الوطنٌة و الثورة التحرٌرٌة (
على ضوء وثائق جدٌدة )
محطات من تارٌخ الجزائر المجاهدة 1962-1830
محمد علً و الحملة الفرنسٌة على الجزائر ( )1830-1829

1

 965/00804/1مقبلتً ،عبد هللا

محمود الشرٌف  :قائد الوالٌة األولى و وزٌر التسلٌح ابان الثورة التحرٌرٌة

1
3
10

 965/00165/1الفرحً ،بشٌر
 965/00023/1جغابة ،محمد
 965/00930/1بن الشٌخ ،حكٌم

مختصر وقائع و أحداث لٌل اإلحتبلل الفرنسً للجزائر ( ) 1962-1830
مد ،جزر وتطلعات
مدٌنة الجزائر  :األوضاع االجتماعٌة و األنثروبولوجٌة
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بوعزٌزٌ ،حً
زبٌري ،الطاهر
براكتٌة ،الشرٌف
محرز ،عفرون
محرز ،عفرون
األرزق ،أحمد
زوزو ،عبد الحمٌد
ببلنتٌت ،أوجان
ببلنتٌت ،أوجان
ببلنتٌت ،أوجان
ببلنتٌت ،أوجان
ببلنتٌت ،أوجان
ببلنتٌت ،أوجان
دوٌب ،عبد الرحمن
لعرج ،عبد العزٌز
بوقصة ،كمال
العلوي ،محمد
بوعزٌزٌ ،حً

1
1
1
6
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
15

965/00504/1
965/00788/1
965/00825/1
965/00474/1
965/00020/1
965/00774/1
965/00489/1
965/00859/1
965/00858/1
965/00857/1
965/00862/1
965/00861/1
965/00860/1
965/00874/1
965/00112/1
965/00107/1
965/00085/1
965/00231/1

10
1
10

 965/00909/1بٌرم ،كمال
 965/00722/1فنان ،جمال
 965/00101/1قنان ،جمال

1
4
1

 965/00220/1فارال ،دومٌنك
 965/00939/1بن عراب ،عبد القادر
 965/00762/1عمٌري ،لٌندة

4
1
1
1
1
5

965/00943/1
965/00815/1
965/00813/1
965/00814/1
965/00757/1
965/00951/1

كبرٌت ،علً
قلٌل ،عمار
قلٌل ،عمار
قلٌل ،عمار
باباسً ،بلقاسم
ساعً ،فاطمة الزهراء

41
1
2
1
1
4

965/00234/1
965/00884/1
965/00737/1
965/00017/1
965/00844/1
965/00139/1

بوقرة ،بلقاسم
سعٌدونً ،ناصر الدٌن
ولد الحسٌن ،محمد
احمٌده ،عمٌراوي
أجرون ،شارل
أحمٌده ،عمٌراوي

4
4
1

 965/00942/1عبد المنعم ،سعد
 965/00114/1درواز ،الهادي
 965/00828/1دوم ،أحمد

10
13
5

 965/00919/1بن سماعٌلً ،محمد
 965/00197/1مٌاسً ،إبراهٌم
 965/00697/1دحمانً ،سعٌد

مدٌنة وهران عبر التارٌخ و ٌلٌه مدٌنة تلمسان عاصمة المغرب األوسط و ٌلٌه
المساجد العتٌقة فً الغرب الجزائري
مذكرات آخر قادة األوراس التارٌخٌٌن ( ) 1962-1929
مذكرات مجاهد
مذكرات من وراء القبور  :تؤمبلت فً المجتمع
مذكرات من وراء القبور  :وقائع مؤساة مبٌنة
مذكرات مناضل  :مشاهد و وقائع 1958-1955
مراسبلت األمٌر عبد القادر مع الجٌنرال دي مٌشٌل المقاومات الشعبٌة
مراسبلت داٌات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 1700 - 1579
مراسبلت داٌات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 1700 - 1579
مراسبلت داٌات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 1700 - 1579
مراسبلت داٌات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 1833 - 1700
مراسبلت داٌات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 1833 - 1700
مراسبلت داٌات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 1833 - 1700
مراسبلته مع الشٌخ البشٌر محمودي -متفرقات
مساهمة الجزائر فً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة
مصادر الوطنٌة الجزائرٌة  :إلى منابع الوطنٌة الجزائرٌة " الشعبوٌة "
مظاهر المقاومة الجزائرٌة 1954-1830
مع تارٌخ الجزائر  :فً الملتقٌات الوطنٌة و الدولٌة
معالم الحركة الوطنٌة بمنطقة المسٌلة بٌن  : 1954-1900صور من النضال
السٌاسً فً وجه االحتبلل الفرنسً
معاهدات الجزائر مع فرنسا
معاهدات الجزائر مع فرنسا 1830-1619
معركة جبال النمامشة ( : )1962-1954مثال ملموس من حرب العصابات و
الحرب المضادة
معركة سطٌف
معركة فرنسا  :حرب الجزائر بفرنسا
مقاومة أوالد سٌدي منصور فً جبل الناظور  :وإبادة كاف السكومة ،جنوب
تٌارت 1864
ملحمة الجزائر
ملحمة الجزائر الجدٌدة
ملحمة الجزائر الجدٌدة
ملحمة بابا مرزوق مدفع الجزائر
من األهالً إلى الترقٌة
من اإلستبداد الشرقً إلى النظام العالمً الجدٌد  :التارٌخ اإلجتماعً للجزائر
تحت المجهر
من التراث التارٌخً و الجغرافً للغرب اإلسبلمً
من المقاومة إلى الحرب من أجل اإلستقبلل ()1962 -1830
من الملتقٌات التارٌخٌة الجزائرٌة
من انتفاضة  1871إلى اندالع حرب التحرٌر
من تارٌخ الجزائر الحدٌث
من تارٌخ كفاح الجزائر  :حروب قطاع وهران ،العٌن الصفراء :المقاومة
الشعبٌة .1934-1830
من تراث الوالٌة السادسة التارٌخٌة
من حً القصبة إلى سجن فرٌن ( مذكرات مناضل )
من دواعً ونتائج مقاومة وثورات سكان والٌة عٌن الدفلى  :انتفاضة أوالد
الشٌخ وهروات سنة  1948انموذجا
من قضاٌا تارٌخ الجزائر المعاصر
من هٌبون  -بونة إلى عنابة تارٌخ تؤسٌس قطب حضاري
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1

 965/00480/1بوعزٌزٌ ،حً

من وثائق جبهة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة 1962-1954

4

 965/00162/1بوعزٌزٌ ،حً

من وثائق جبهة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة  ( : 1962-1954القسم األول )

4
1
1
10
1
1
1
1
1
1
5
4
4
1
1
1
11

965/00163/1
965/00867/1
965/00837/1
965/00915/1
965/00219/1
965/00108/1
965/00791/1
965/00790/1
965/00792/1
965/00077/1
965/00745//1
965/00092/1
965/00091/1
965/00093/1
965/00214/1
965/00765/1
965/00466/1
965/00793/1

بوعزٌزٌ ،حً
شٌبان ،الشٌخ
عباس ،محمد
بن سماعٌلً ،محمد
عباس ،إبراهٌم
بوحارة ،عبدالرزاق
هانوتو ،أ
هانوتو ،أ
هانوتو ،أ
عبدالنور ،خٌثر
دحمان ،تواتً
بوعزٌزٌ ،حً
بوعزٌزٌ ،حً
بوعزٌزٌ ،حً
العمري ،عمر
منغور ،أحمد
بلخروبً ،عبدالمجٌد
الحواس ،الوناس

4

 965/00089/1قنانش ،محمد

10

 965/00913/1قداش ,محفوظ

1
9
4
4
23

965/00810/1
965/00711/1
965/00105/1
965/00149/1
965/00080/1

فاٌس ،مورٌس
عبد الشكور ،نبٌلة
هبلل ،عمار
عباس ،محمد
قنان ،جمال

1
2
5
20
3
1
1

965/00728/1
965/00001/1
965/00431/1
965/00129/1
965/00061/1
965/00851/1
965/00850/1

فنان ،جمال
ألكسً ،دو طوكفٌل
قنان ،جمال
زوزو ،عبد الحمٌد
العسٌلى ،بسام
دبوز ،محمد
دبوز ،محمد

1
1
1
1
4
1
1
6

965/00030/1
965/00111/1
965/00769/1
965/00724/1
965/00439/1
965/00834/1
965/00888/1
965/00171/1

فرحاتً ،فتٌحة
صاري ،جٌبللً
مجاوي ،عبد العلٌم
المدنً ،أحمد
جغابة ،محمد
عباس ،محمد
سعٌدونً ،ناصر
سعٌدونً ،ناصر

من وثائق جبهة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة  ( : 1962-1954القسم الثانً )
من وثائق جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن
من وحً التارٌخ خصومات تارٌخٌة مثقفون  ...فً ركاب الثورة
من وقائع ثورة نوفمبر  1954المظفرة
من ٌومٌات الثورة الجزائرٌة 1962-1954
منابع التحرٌر  :اجٌال فً مواجهة القدر
منطقة القبائل و األعراف القبائلٌة
منطقة القبائل و األعراف القبائلٌة
منطقة القبائل و األعراف القبائلٌة
منطلقات و أسس الحركة الوطنٌة الجزائرٌة 1954-1830
منظمة الجٌش السري  -OAS-و نهاٌة اإلرهاب اإلستعماري فً الجزائر
موضوعات و قضاٌا من تارٌخ الجزائر و العرب
موضوعات و قضاٌا من تارٌخ الجزائر و العرب
موضوعات وقضاٌا من تارٌخ الجزائر و العرب
موقف األردن من الثورةالجزائرٌة فً الصحافة األردنٌة  1962-1954م
موقف الرأي العام الفرنسً من الثورة الجزائرٌة 1962-1954م
مٌبلد الجمهورٌة الجزائرٌة و اإلعتراف بها
نادي الترقً و دوره فً الحركة الوطنٌة الجزائرٌة 1954-1927
نجم الشمال االفرٌقً  : 1926-1937وثائق وشهادات لدراسة تارٌخ الحركة
الوطنٌة الجزائرٌة
نجم شمال إفرٌقٌا  : 1937 - 1926وثائق وشهادات لدراسة التٌار الوطنً
الجزائري
نحو السلم فً الجزائر مفاوضات إٌفٌان فً أرشٌف الدبلوماسٌة الفرنسٌة 15 :
جانفً  29-1961جوان 1962
نخب تؤرٌخٌة جامعة ألخبار المغرب االوسط
نشاط الطلبة الجزائرٌٌن  :إبان حرب التحرٌر 1954
نصر ببل ثمن الثورة الجزائرٌة ( ) 1962-1954
نصوص سٌاسٌة جزائرٌة فً القرن التاسع عشر 1914-1830
نصوص سٌاسٌة جزائرٌة فً القرن التاسع عشر  1914-1830نصوص و
وثائق فً تارٌخ الجزائر الحدٌث 1830-1500
نصوص عن الجزائر فً فلسفة االحتبلل و االستٌطان
نصوص و وثائق فً تارٌخ الجزائر الحدٌث 1830-1500
نصوص و وثائق فً تارٌخ الجزائر المعاصر 1900-1830
نهج الثورة الجزائرٌة
نهضة الجزائر الحدٌثة و ثورتها المباركة
نهضة الجزائر الحدٌثة و ثورتها المباركة
نومٌدٌا  :من حكم الملك جاٌا إلى بداٌة اإلحتبلل الرومانً الحٌاة السٌاسٌة و
الحضارٌة( 213ق.م46 /ق.م)
هجرة الجزائرٌن نحو أوربا
هذا البلد بلدنا
هذه هً الجزائر و ٌلٌه كتاب الجزائر
و ما خطر على بال بشر!
وداعا فٌتنام ...أهبل ٌا جزائر  :رابح بٌطاط  ...عقد مع الشعب
ورقات جزائرٌة  :دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر فً العهد العثمانً
ورقات جزائرٌة  :دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر فً العهد العثمانً
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1

 965/00754/1أتومً ،جودي

1

 965/00840/1عباس ،محمد

وقائع سنٌن الحرب فً الوالٌة الثالثة ( منطقة القبائل )
ٌرحل اإلستعمار  ...و ٌبقى المستعمر ( االندماجٌون الجدد )  :النخبة و الغاشً (
مشكلة النخبة المستلبة )
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After iraq anarchy and renewal in the middle east
Dyer, gwynne
Histoire de Gaza
Filiu, Jean-Pierre
La guerre d'octobre 1973 : Les unités algériennes au moyen
Abdelmalek, Guenaizia
orient
احتالل العراق  :ربح الحرب و خسارة السالم
عالوي ،علً
االحتالل األمرٌكً للعراق و أبعاد الفٌدرالٌة الكردٌة
العزاوي ،دهام
البابلٌون
ه.و.ف ،.ساكز

4
4

956/00088/1
956/00089/1

3

956/00037/1

3
3
3

956/00067/1
956/00051/1
956/00058/1

3

 956/00009/1محافظة ،محمد

6

 956/00023/1الفقرة ،أحمد

3
3

 956/00032/1العفٌف ،أحمد
 956/00082/1شٌبان ،عبد الرحمن

3

 956/00061/1الكعبً ,عبد الحكٌم

3

 956/00060/1الحسن ،أحمد

3

 956/00064/1أبو فضة ،عبد العزٌز

3

 956/00036/1علً ،علً

2

 956/00066/1البدري ،حسن

4

 956/00092/1أحمد ،محمود

1

 956/00086/1مهران ,محمد

1
1
3

 956/00049/1مهران ,محمد
 956/00098/1الحدٌثً ،نزار
 956/00024/1مارغرٌن ،جان

3

ٌ 956/00039/1وسف ،جوزٌف

3

ٌ 956/00040/1وسف ،جوزٌف

4

 956/00095/1الشهري ،حمزة
طه ،عبد الواحد
شعٌب ،حسٌن
محمد ,خالد
ٌوسف ،جوزٌف

4
2
2
3

956/00017/1
956/00072/1
956/00022/1
956/00041/1

4

 956/00025/1الخواجا ،صادق
أحمد ،شوتري
األلوسً ,سإدد
تومبسون ،توماس ل
الهزاٌمٌة ,محمد

10
4
3
4

956/00070/1
956/00079/1
956/00073/1
956/00076/1

4

 956/00074/1عبد الجبوري ,أحمد

التارٌخ السٌاسً و اإلقتصادي لدولة الوحدة المصرٌة  -السورٌة  1961-1958 -م
التارٌخ كما ٌجب أن ٌكون  :لماذا كرجنا على خط بٌانً هابط !...لماذا تحول
المعتصم ساقٌا فً الحانة!...
التطور اإلداري للدولة العراقٌة
الجزائر و فلسطٌن بٌن قوة الحق و حق القوة
الجزٌرة الفراتٌة ودٌارها العربٌة (دٌار بكر ,دٌار ربٌعة ,ودٌار مضر)  :دراسة
فً التارٌخ الدٌنً والسٌاسً واالجتماعً قبل اإلسالم
الجوالن تارٌخ و جذور  :دراسة جغرافٌة سٌاسٌة ثقافٌة
الحرب السادسة التً شنها العدو على حزب هللا فً لبنان فً تموز عام 2006م :
آراء و مواقف
الحرب على العراق  :رإٌة توراتٌة ٌهودٌة
الحرب فً أرض السالم  :الصراع العربً اإلسرائٌلً ( الجولة األولى ) 1948
الحركة الكردٌة فً العراق  :دور البارزانٌٌن فً طرٌق الحكم الذاتً -1918
1968
الحضارة  :الحٌاة الدٌنٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة والقضائٌة والعسكرٌة
الحضارة التوراة والتلمود
الدولة اإلسالمٌة و رسالة اإلسالم 132-41م
السكان القدماء لبالد مابٌن النهدٌن وسورٌا الشمالٌة
العدوان الصلٌبً على بالد الشام  :هزٌمة لوٌس التاسع فً األراضً المقدسة
العدوان الصلٌبً على مصر  :هزٌمة لوٌس التاسع فً المنصورة و فارسكور
العراق أرض الحضارات  :مابٌن الماضً و الحاضر :أرض الفتن التً ال إنقطاع
لها دراسة تارٌخٌة منذ أقدم العصور منذ 6500ق م -إلى ما بعد الغزو األمرٌكً
العراق فً عهد الحجاج بن ٌوسف الثقفً  :من الناحٌة السٌاسٌة و اإلدارٌة
العرب فً العصر الجاهلً
العرب من الٌمٌن إلى الٌسار  :الحدب على العرب واللسان العربً المبٌن
العرب و الروم و الالتٌن فً الحرب الصلٌبٌة األولى
العربً الجدٌد  :العقٌدة واإلنتاج المعرفً ٌحث فً العالقة مابٌن العقٌدة العربٌة
وتؤثٌرها فً اإلنتاج المعرفً العربً منذ القدم إلى  2500قبل المٌالد
العقٌدة البعثٌة للرئٌس صدام حسٌن  :دراسة فً تحلٌل الخطاب
الغزو األمرٌكً للعراق  :حقائق و أرقام
القدس  :أورشلٌم العصور القدٌمة بٌن التوراة و التارٌخ
القدس فً الصراع العربً اإلسرائٌلً
القدس فً العهد العثمانً (1640-1516م)  :دراسة سٌاسٌة -عسكرٌة -إدارٌة -
إقتصادٌة -إجتماعٌة  -ثقافٌة
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 956/00075/1عبد الجبوري ,أحمد

2
3
1
1
6
4
3
2
1
3
4
4
9
2
3
3
3
2

956/00006/1
956/00083/1
956/00001/1
956/00087/1
956/00069/1
956/00053/1
956/00059/1
956/00003/1
956/00002/1
956/00031/1
956/00012/1
956/00091/1
956/00029/1
956/00065/1
956/00068/1
956/00047/1
956/00056/1
956/00018/1

كالٌن ،مناحٌم
سرحان ،محمد
همو ،عبدالمجٌد
مهران ,محمد
نوار ،عبد العزٌز
أبوجابر ،رإوف
ٌوسف ،جوزٌف
حماد ،أحمد
جودة ،محمد
أحمد عطٌة
الجوهري ،نهى
الشرعة ،إبراهٌم
حسن ،صفوان
عمران ،محمود
السلمانً ،عبد هللا
المشهدانًٌ ،اسر
بن الغمالس ،عبدهللا
بن الغماس ،الشٌخ

3

 956/00026/1هاشم ،هشام
ٌاسٌن ،نمٌر
حمودي ،إمام الشافعً
دعكور ،عرب
رباح ,إسحاق
عمر ،عمر
السٌد ،محمود
بٌضون ،ابراهٌم

3
4
3
4
3
1
3

956/00027/1
956/00103/1
956/00097/1
956/00077/1
956/00030/1
956/00004/1
956/00044/1

3

 956/00038/1علً ،أحمد
ومٌض ،صباح
النجار ،فخرى
محاسنة ،محمد
داوود ،أحمد
داوود ،أحمد
السٌد ،محمود
أٌوب ،خدٌجة

3
3
3
3
3
2
2

956/00052/1
956/00063/1
956/00042/1
956/00035/1
956/00034/1
956/00021/1
956/00015/1

2

 956/00020/1بنً هانً ،خالد أحمد مفلح

1

 956/00084/1دروزة ،محمد

5
3

 956/00093/1الحجاج ،هبة
 956/00071/1خالٌلً ،خلٌل

8

 956/00100/1العزاوي ،تركً

4
7
3

 956/00007/1الفنً ،إبراهٌم
 956/00090/1عبد المالك ،قناٌزٌة
 956/00016/1الزرو ،نواف

القدس فً العهد العثمانً ( : )1799-1640دراسة سٌاسٌة -عسكرٌة  -إدارٌة-
اقتصادٌة -اجتماعٌة  -ثقافٌة
القدس فً محادثات السالم 1999-1977
اللوبً الصهٌونً العالمً و الحلف اإلستعماري
المجازر الٌهودٌة و اإلرهاب الصهٌونً
النبوة واألنبٌاء
النهضة العربٌة الحدٌثة  :مصر -الجزٌرة العربٌة  -الشام  -السودان
الوجود المسٌحً فً القدس خالل القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن
الوحدة و حركات الٌقظة العربٌة  :ابان العدوان الصلٌبً
الٌهود فً التارٌخ القدٌم  :مشروع رإٌة جدٌدة
الٌهودٌة و المسٌحٌون و الرومان و تدمٌر هٌكل سلٌمان
إرهاصات غزو العراق و نهاٌة إسرائٌل
إمارة طرابلس الصلبٌة فً القرن الثالث عشر المٌالدي  ،السابع الهجري
تارٌخ األردن و فلسطٌن
تارٌخ األٌوبٌٌن و الممالٌك
تارٌخ الحروب الصلٌبٌة 1291-1095م
تارٌخ الخلفاء الراشدٌن
تارٌخ الدول اإلسالمٌة فً آسٌا
تارٌخ الزبٌر و البصرة مع إشارات إلى تارٌخ الكوٌت و اإلحساء
تارٌخ الزبٌر والبصره مع إشارات إلى تارٌخ الكوٌت واإلحساء
تارٌخ العرب الحدٌث  : 1918-1516من الفتح العثمانً إلى نهاٌة الحرب
العالمٌة االولى
تارٌخ العرب الحدٌث و المعاصر
تارٌخ العصور الوسطى  :موقف الٌهود من الصراع اإلسالمً المغولً
تارٌخ الفاطمٌٌن و الزنكٌٌن و األٌوبٌٌن و الممالٌك و حضارتهم
تارٌخ القدس عبر العصور
تارٌخ المشرق العربً ( ) 1922-1516
تارٌخ الٌهود القدٌم و الحدٌث
تارٌخ بالد الشام  :إشكالٌة الموقع و الدور فً العصور اإلسالمٌة
تارٌخ بالد الشام منذ ما قبل المٌالد حتى نهاٌة العصر األموي  :دراسة سٌاسٌة.
إجتماعٌة .إقتصادٌة .فكرٌة .عسكرٌة
تارٌخ جنوب الجزٌرة العربٌة الحدٌث
تارٌخ حضارة عمان
تارٌخ دمشق فً العصر الفاطمً
تارٌخ سورٌا الحضاري القدٌم
تارٌخ سورٌا الحضاري القدٌم
تارٌخ عرب الشام فً العصر المملوكً
تارٌخ عٌناثا  :اإلقتصادي واإلجتماعً والسٌاسً 1978-1920
تارٌخ مدٌنة دمشق وعلماإها خالل الحكم المصري 1256-1246ه-1831/
1840م
تارٌخ موجات الجنس العربً و دولها و مآثرها فً بالد الشام(سورٌة ولبنان
واألردن وفلسطٌن) قبل العروبة الصرٌحة
تارٌخ و آثار األردن
جسكاال بؤقالم األدباء و الشعراء و الباحثٌن  :دراسة
جهود والة األندلس العسكرٌة  :فً أٌبٌرٌا وخلف جبال البرتات  92هـ 710/م -
138هـ 755/م.
جوهرة القدس
حرب أكتوبر  : 1973الوحدات الجزائرٌة فً الشرق األوسط
حروب " إسرائٌل" فً العراق
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 956/00094/1سلٌم ،أحمد

5

 956/00048/1سلٌم ،أحمد

3

 956/00033/1طه ،عبد الواحد

3

 956/00062/1سلٌمان ،توفٌق

2

 956/00096/1الجبوري ،عدي

1

 956/00085/1الصلح ،عادل

3

 956/00081/1بدوان ،علً

4
4
4
3
6
3
3
6
2
3
1
7
3
3
3
7
7
3
7
4

956/00019/1
956/00080/1
956/00102/1
956/00046/1
956/00050/1
956/00005/1
956/00028/1
956/00099/1
956/00011/1
956/00054/1
956/00008/1
956/00010/1
956/00045/1
956/00043/1
956/00057/1
956/00013/1
956/00014/1
956/00055/1
956/00101/1
956/00078/1

وٌلفٌرد ،تٌسكر
البصري ,اسماعٌل
األحمد ،نجٌب
المناصرة ،عز الدٌن
الدجانًٌ ،عقوب
نخبة من المتخصصٌن
غوانمةٌ ،وسف
امهز ،محمود
الزنتانً ،عبد الوهاب
زٌود ،محمد
محمد ،على
عابد ,رسمً
عاشور ،سعٌد
دونالد ب ،ردفورد
عصفور ,محمد
محمود ،هنادي
محمد ،صفاء
عفٌفً ,محمد
سمحان ،محمد
فٌتلوس

دراسات فً تارٌخ الشرق األدنى القدٌم  :مصر -العراق -إٌران
دراسات فً تارٌخ الشرق األدنى القدٌم  :مصر-سورٌة-العراق-إٌران-آسٌا
الصغرى
دراسات فً تارٌخ و حضارة المشرق اإلسالمً
دراسات فً حضارات غرب اسٌة القدٌمة  ( :الشرق األدنى القدٌم " بالد مابٌن
النهرٌن /بالد الشام " )
دوافع الفتوحات اإلسالمٌة فً العصرٌن الراشدي و األموي  :دراسة تحلٌلٌة
سطور من الرسالة  :تارٌخ حركة استقاللٌة قامت فً المشرق العربٌة سنة 1877
صفحات من تارٌخ الكفاح الفلسطٌنً  :التكوٌنات السٌاسة والفدائٌة المعاصرة :
النشؤة والمصائر
عرب األهوار
فتوح الشام
فلسطٌن  -تؤرٌخا ونضاال
فلسطٌن الكنعانٌة  :قراءة جدٌدة فً تارٌخ فلسطٌن القدٌم
فلسطٌن و الٌهود  :جرٌمة الصهٌونٌة و العالم
فلسطٌن والقضٌة الفلسطٌنٌة
فً التارٌخ و الحضارة العربٌة االسالمٌة
فً تارٌخ الشرق االدنى القدٌم
قبرص من معاوٌة إلى أجاوٌد
مختارات فً التارٌخ و الحضارة العربٌة اإلسالمٌة
مدٌنة عكا  :بٌن االحتالل و التحرٌر (690- 479ه1291-1104/م)
مسرحة أهم معارك التارٌخ اإلسالمً
مصر و الشام فً عصر األٌوبٌٌن و الممالٌك
مصر و كنعان و إسرائٌل فً التارٌخ القدٌم
معالم تارٌخ الشرق األدنى القدٌم  :من أقدم العصور إلى مجئ االسكندر
مملكة بٌت المقدس الصلٌبٌة فً عهد الملك بلدوٌن األول
مملكة بٌت المقدس الصلٌبٌة فً عهد الملك بلدوٌن الثانً
نحو قراءة عربٌة للتارٌخ و الحاضر
هٌكل سلٌمان بٌن الحقٌقة والخٌال
وصف األراضً المقدسة فً فلسطٌن حوالً 1130م  525 /ه
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Titre

Auteur

Cote

La Chine et le monde au XXe siècle : les chemins de la
Nazet, Michal 951/00002/1
puissance
تطور المجتمع الصيني
 زاي، شورونغ951/00001/1
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Nbr.
Exp.
3
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8
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8
3
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2
3
2
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4
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
10
2
1

Cote

Titre

Auteur

موسوعة علماء العرب والمسلمٌن وأعالمهم
 925/00031/1الجٌوسً ،مصطفى
علماء األرض العرب فً باكورة القرن الخامس عشر الهجري ( الواحد و
 925/00030/1همٌمً ،زكرٌا
العشرٌن المٌالدي )
علماء من زواوة
 925/00029/1بن لعالم ،محمد
تارٌخ العلم عند العرب
 925/00028/1النشار ،مصطفى
الحضارة اإلسالمٌة  :علماء المسلمٌن و فضلهم فً علوم األحٌاء ( األرض،
 925/00027/1عٌسى ،إبراهٌم
الزراعة ،الحٌوان و الحشرات )
جابر بن حٌان  :الموسوعً العربً و الكٌموي التجرٌبً
 925/00024/1عكاوي ،رحاب
االتجاه التجرٌبً عند لٌوناردو دافنشً
 925/00023/1علً ،محمود
نماذج لعلوم الحضارة اإلسالمٌة و أثرها فى اآلخر
 925/00022/1حربً ،خالد
أحمد زوٌل  :رائد ثورة علمٌة
 925/00021/1رزق ،سامً
علماء العرب
 925/00020/1الحسن ،خلٌل
دور العلماء المسلمٌن فً مقاومة الغزو الفرنجً " الصلٌبً"  :للمشرق اإلسالمً
 925/00018/1البواعنة ،لؤي
( 490-648ه1250-1097-م)
المفلوكون  :أعالمهم  :وصاٌاهم  :أشعارهم
 925/00019/1الدلجً ،أحمد
العلماء و السلطة  :دراسة عن دور العلماء فً الحٌاة السٌاسٌة و اإلقتصادٌة فً
 925/00017/1سٌف الدٌن ،عبدالحكٌم
العصر العباسً األول
أعالم وأعمال علماء الرٌاضٌات والفلك بالمغرب العربً  :من القرن التاسع إلى
 925/00004/1نوار ،أحمد
القرن التاسع عشر
أبرز العلماء العرب والمسلمٌن وماذا قدموا للعلم
 925/00003/1عٌسى ،رحاب
علماء العرب
 925/00002/1الشٌخ ،محمود
دور العلماء العرب فً نهضة الحضارة الغربٌة
 925/00001/1شواهٌن ,خٌر
عبقري القرن العشرٌن  :ألفرٌد نوبل
 925/00005/1محمد ،عاطف
أعظم علماء الكٌمٌاء  :جابر بن حٌان
 925/00006/1محمد ،عاطف
صاحب النظرٌة النسبٌة  :أٌنشتٌن
 925/00007/1محمد ،عاطف
عبقري علم الرٌاضٌات  :الخوارزمً
 925/00008/1محمد ،عاطف
أعظم المخترعٌن  :إدٌسون
 925/00009/1محمد ،عاطف
رائد علم الفلك  :البٌرونً
 925/00010/1محمد ،عاطف
مكتشف قانون الجاذبٌة  :نٌوتن
 925/00011/1محمد ،عاطف
علم أعالم الطب  :ابن سٌنا
 925/00012/1محمد ،عاطف
مكتشف المٌكروب  :باستٌر
 925/00013/1محمد ،عاطف
مؤسس علم الصٌدلة  :ابن البٌطار
 925/00014/1محمد ،عاطف
موسوعة أعالم الحضارة االسالمٌة
 925/00015/1فتحً ،مصطفى
موسوعة علماء العرب  :الطب والصٌدلة -الرٌاضٌات والفلك -التارٌخ والجغرافٌا-
 925/00016/1السٌد ،عبد السالم
الفلسفة  -الفٌزٌاء -الكٌمٌاء
موسوعة علماء العرب
 925/00025/1الوحش ،محمد
تراجم المبدعٌن من علماء المسلمٌن
 925/00026/1بن عمار ،العربً
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érasme, Machiavel, More : trois philosophes pour les
managers d'aujourd'hui
Brabandere, Luc De
921/00024/1
Ma vie : Esquissede quelques souvenirs
Anderas-saloumé, lou 921/00023/1
ابن الخمار فٌلسوف من القرن الرابع الهجرى
 921/00002/1تركً ,إبراهٌم
اعترفات جان جاك روسو
 921/00011/1جان جاك ،روسو
التفكٌر الفلسفً لدى فخر الدٌن الرازي  :سٌرته و نقده للفالسفة و المتكلمٌن
 921/00014/1قوقام ،رشٌد
الشهر ستانً و منهجه النقدي  :دراسة مقارنة مع آراء الفالسفة و المتكلمٌن
 921/00009/1أبو سعده ،محمد
أبو نصر الفارابً  :الثمرة المرضٌة فً بعض الرساالت الفارابٌة
 921/00018/1نبٌل ،عماد
أعالم الفلسفة حٌاتهم و مذاهبهم
 921/00019/1النشار ،مصطفى
أفالطون
 921/00017/1ماتًٌ ،جان
إسبٌنوزا
 921/00003/1زكرٌا ,فؤاد
ثٌودور أدورنو من النقد إلى اإلستطٌقا ( مقاربات فلسفٌة )
 921/00020/1بومنٌر ،كمال
جان بول سارتر
 921/00008/1سوالل ،آنً
جان بول سارتر و الثورة الجزائرٌة 1962 -1954
 921/00004/1عمرانً ،عبد المجٌد
921/00007/1
921/00013/1
921/00001/1
921/00006/1
921/00021/1
921/00022/1
921/00010/1
921/00012/1
921/00015/1
921/00016/1
921/00005/1

جعفر ،صفاء
حنفً ،حسن
العراقً ,عاطف
زكرٌا ،فؤاد
عبادة ،عبد اللطٌف
العزاوي ،عبد الرحمن
البراوى ،راشد
السهروردي
تومً ،عبد القادر
زكرٌا ،فؤاد
تومً ،عبد القادر

حبٌب الشارونً  :األستاذ القدوة فً الزمن الضنٌن فً ذكراه السنوٌة األولى
حصار الزمن الحاضر  :مفكرون
زكً نجٌب محمود  :مفكرا عربٌا ورائدا لالتجاه العلمً التنوٌري
عاطف العراقً  :فٌلسوفا عربٌا و رائد لالتجاه العلمً التنوٌر
فقه التغٌٌر فً فكر مالك بن نبً
فلسفة التارٌخ عند مسكوٌه
قادة الفكر اإلسالمً  :فً ضوء الفكر الحدٌث
كتاب المقاومات
من حكم الفالسفة  :من أروع ما قال الفالسفة
نٌتشه
وجوه الفلسفة
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Titre

Auteur

Analyses et réflexions sur Shakespeare, "Hamlet
Cheikh el hasnaoui : la voix de l'errance
Mokhtari, Rachid
Le Carrefour du destin : Mémoires 1953- 1962
Hilmi, Mohamed
Mémoires 1919-1939 suivris de etude sur le théatre dans les
Bachetarzi, Mahieddine
pays
Memoires de Mahiedddine Bachetarzi
Bachetarzi, Mahieddine
Memoires de Mahieddine Bachetarzi
Bachetarzi, Mahieddine
Mémoires de rouiched : Un témoignage vivant sur l'algérie
Sahnine, rachid
contemporaine
 دراسة تحلٌلٌة فنٌة نقدٌة ألبرز: المقام العراقً و مبدعون فً القرن العشرٌن
 حسٌن،ًاألعظم
ًالمبدعٌن بعد محمد القبانج
 فرانسٌس فورد كوبوال: أعالم الفنون
 زجارٌو،فٌتو
 مسرحٌا و سٌنمائٌا..  النظرٌة و التطبٌق: برت برٌشت
 أحمد،سخسوخ
 و التأثٌر التارٌخً للمسرح الغنائً و األوبرالى: سالمه حجازى
 إبراهٌم،ًعنان
"  " عصر الفن الجمٌل: شٌوخ الغناء و الموسٌقى
 فوزي،السعداوي
مارتن سكورسٌزى
 برتولٌنا،جان كارلو
 فً تارٌخ السٌنما المصرٌة: مذكرات محمد كرٌم
 محمود،ًعل
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Cote

Nbr.
Exp.

927/00014/1
927/00005/1
927/00012/1

1
1
4

927/00007/1

4

927/00009/1
927/00008/1

4
4

927/00006/1

4

927/00004/1

3

927/00001/1
927/00003/1
927/00013/1
927/00002/1
927/00011/1
927/00010/1

1
5
5
7
4
5
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Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

4
4
2
2
2
2
2
5

 922/00139/1طٌبً ،مسعود

5
5
5

 922/00138/1خلفة ،عمر
 922/00137/1الصدٌق ،محمد الصاح
 922/00136/1بورنان ،سعٌد

5

 922/00135/1حداد ،أحمد

6

 922/00134/1عشراتً ،سلٌمان

6

 922/00133/1عشراتً ،سلٌمان

األمٌر عبد القادر العرفانً  :رصد لتجربة اإلسراء فً أقالٌم الروح
تجربة التجدٌد واإلصالح فً فكر ابن بادٌس ومحمد عبده
نوري جعفر رجل النهضة واإلصالح
تقٌٌدات ابن المفتً فً تارٌخ باشوات الجزائر وعلمائها
الفكر اإلصالحً المعاصر وقضاٌا التنوٌر
أبو عبٌدة بن الجراح
كتاب أخبار الحالج أو مناجٌات الحالج
الفكر العسكري عند عبد المؤمن بن علً الموحدي
رسالة الى كل مسلم ومسلمة لالمام محمد بن عبد الكرٌم المغٌلً
التلمسانً
الشٌخ الطٌب العقبً و دوره فً الحركة الوطنٌة
التواصل القٌمً فً الرحلة الورتٌالنٌة  :الموسومة بنزهة األنظار فً
فضل علم التارٌخ واألخبار من تألٌف سٌدي الحسٌن بن محمد
الورثٌالنً 1193-1125هـ.
الشٌخ العربً التبسً  :الرئٌس الثالث لجمعٌة العلماء المسلمٌن
الفكر اإلصالحً فً الجزائر  :الشٌخ الطٌب العقبً بٌن األصالة
والتجدٌد

شرٌف ،رضا
قاسمٌ ،اسر
شاوش ،ابن المفتً
عوٌمر ،مولود
قاٌا ،زكرٌا
البغدادي ،الحسٌن بن منصور
معروف ،حفصة

5
5
5
4
1
2
10

922/00132/1
922/00131/1
922/00130/1
922/00129/1
922/00114/1
922/00128/1
922/00127/1

5

 922/00126/1مقدم ،مبروك

10

 922/00124/1مرٌوش ،أحمد

15

 922/00125/1عزي ،عبد الرحمن

10

 922/00123/1أقٌس ،خالد

1

 922/00122/1عجالً ،كمال

3

جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم
922/00121/1
اإلسالمٌة

5

 922/00120/1جهدو ،عاصم

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

نظرات على الشٌخ أحمد التجانً وطرٌقته وأتباعه
نظرات حول الشٌخ عبد القادر الجٌالنً وانتشار طرٌقته
مدونة نازلة ٌهود توات
مدونة الفقه الجدلً
مدونة الفقه النوازلً
مدونة الفقه التصوفً
مدونة فقه التشرٌع لبناء اإلمارة
المشروع النهضوي عند سالمة موسً  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً الفكر
العربً المعاصر
رحلة متجول الشٌخ العالمة أحمد حمانً
اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس  :جهاد ومواقف باقالم أدباء وعلماء
الشٌخ الفضٌل الورتالنً  :العالمة الثائر
الشٌخ أحمد حمانً  :ودوره فً الحركة االصالحٌة والوطنٌة-1333 ،
 1419ه  1998-1915/م
األمٌر عبد القادر فً بالد المشرق  :ملحق بكتاب 10سنوات فً أرض
اإلسالم للجاسوس لٌون روش

مفتاح ،عبد الباقً
مفتاح ،عبد الباقً
مبروك ,مقدم
مبروك ,مقدم
مبروك ,مقدم
مبروك ,مقدم
مبروك ،مقدم

922/00146/1
922/00145/1
922/00144/1
922/00143/1
922/00142/1
922/00141/1
922/00140/1

922/00108/1
922/00109/1
922/00110/1
922/00111/1
922/00112/1
922/00113/1
922/00115/1
922/00116/1
922/00117/1
922/00118/1

Titre

الشٌخ أحمد حمانً  :أصالة و معاصرة
الدر الدفٌن فً سٌرة اإلمام الصٌاد أحمد عز الدٌن ومن ٌرقد معه فً
رباط متكٌن
طارق بن زٌاد
قتٌبة بن مسلم
عمرو بن العاص
عقبة بن نافع
عبد الرحمن الناصر
موسى بن نصٌر
الحاجب المنصور
صالح الدٌن األٌوبً
صقر قرٌش
سعد بن أبً وقاص

قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
قاٌا ،زكرٌا
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خالد بن الولٌد
طل الكفاح األمٌر عبد القادر الجزائري
المقرانً
األمٌر عبد القادر سجٌن فرنسا
أسرى األمٌر عبد القادر
عالقات األمٌر عبد القادر مع الٌهود 1847-1832
الطب و األطباء فً دولة األمٌر عبد القادر
عبد الحمٌد بن بادٌس من خالل نصوصه
األمٌر خالد و دوره فً الحركة الوطنٌة الجزائرٌة ما بٌن -1912
1936م
أعالم اإلصالح فً الجزائر من عام 1340ه1921/م إلى عام
1395ه1975/م
أعالم اإلصالح فً الجزائر من عام 1340ه1921/م إلى عام
1395ه1975/م
أعالم اإلصالح فً الجزائر من عام 1340ه /1921-إلى عام 1395ه-
1975م
أعالم اإلصالح فً الجزائر من عام 1340ه1921/م إلى عام
1395ه1975/م
أعالم اإلصالح فً الجزائر من عام 1340ه1921-م /إلى عام 1395ه-
1975م
أعالم اإلصالح اإلسالمً فً الجزائر
إمام دار الهجرة  :مالك بن أنس
روائع األئمة األربعة  :مالك و الشافعً و أحمد و أبً حنٌفة

قاٌا ،زكرٌا
بوعزٌزٌ ،حً
قاٌد ،مولود
خٌاطً ،مصطفى
خٌاطً ،مصطفى
خٌاطً ،مصطفى
خٌاطً ،مصطفى
مٌمونً ،احمٌدة

1
1
1
1
1
1
1
1

922/00119/1
922/00107/1
922/00106/1
922/00104/1
922/00103/1
922/00102/1
922/00101/1
922/00100/1

1

 922/00105/1بن الشٌخ ،حكٌم

1

 922/00098/1دبوز ،محمد

1

 922/00097/1دبوز ،محمد

1

 922/00096/1دبوز ،محمد

1

 922/00095/1دبوز ،محمد

1

 922/00094/1دبوز ،محمد

4
3
3

 922/00093/1عٌساوي ،أحمد
 922/00043/1الحسنً ،الشرٌف
 922/00081/1المازنً ،إسالم

1

922/00056/1

1

922/00002/1

1

922/00092/1

1

922/00091/1

1

922/00099/1

Un Soufi Algérien Sidi Chekh : sa vie, son oeuvre, son Boubakeur, Hamza
)rôle historique, ses descendants (Oulâd Sidi-Cheikh
موسوعة أعالم المجددٌن فً اإلسالم  :من القرن الثالث عشر حتى
كرٌم ،سامح
القرن الخامس عشر للهجرة
موسوعة أعالم المجددٌن فً اإلسالم  :من القرن السادس حتى القرن
كرٌم ،سامح
الثانً عشر للهجرة
موسوعة أعالم المجددٌن فً اإلسالم  :من القرن األول حتى القرن
كرٌم ،سامح
الخامس للهجرة
Evocation de Hallaj
Ammi, Kebir Mustapha

3

922/00089/1

4

922/00090/1

10
4

922/00088/1
922/00087/1

1

922/00086/1

1

922/00085/1

25

922/00084/1

6
1
4
4
4
4
4

922/00083/1
922/00082/1
922/00080/1
922/00004/1
922/00079/1
922/00078/1
922/00077/1

Etienne, Bruno
) Abdelkader : Isthme des isthmes (barzakg al-barazikh
سٌرة القدٌس باسٌلٌوس الكبٌر  :رئٌس أساقفة قٌصرٌة كبادوكٌا ( 330
شكري ,شكري
  379م )الرواد المسلمون
غانم ،عبد هللا
رجال اإلصالح
الشٌخ ،محمود
صرا ع بٌن السنة و البدعة أو القصة الكاملة للسطو باإلمام الرئٌس
حمانً ،أحمد
عبد الحمٌد بن بادٌس
صرا ع بٌن السنة و البدعة أو القصة الكاملة للسطو باإلمام الرئٌس
حمانً ،أحمد
عبد الحمٌد بن بادٌس
Lemir Khaled : Documents et témoignages pour servir
Kaddache, Mahfoud
à l'étude du: Nationalisme algerien
سٌرة األمٌر عبد القادر و جهاده
التهامً ،الحاج
حٌاة األمٌر عبد القادر
سعد هللا ،أبو القاسم
L'emir abdelkader, résistant et humaniste
Bouamrane, Chikh
L'emir abdelkader autobiographie
Benmansour, Hacéne
ذكر مقتل الحالج
ابن زنجً ،محمد بن إسماعٌل
آثار البشٌر االبراهٌمً
اإلبراهٌمً ،البشٌر
آثار محمد البشٌر االبراهٌمً
اإلبراهٌمً ،البشٌر
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4
1
5

L'emir abd-el-kader, chevalier de la foi
Chérif Sahli, Mohamed
922/00055/1
األمٌر عبدالقادر  :رائد الكفاح الجزائري سٌرته الذاتٌة و جهاده و ٌلٌه
بطل الكفاح عبدالقادر الجزائري و ٌلٌه مراسالت األمٌر عبدالقادر مع
 922/00071/1بوعزٌزٌ ،حً
إسبانٌا و حكامها العسكرٌٌن بمٌلٌة
اإلمام المجدد ابن بادسً و التصوف
 922/00076/1الجزار ،أحمد
Les correspondances du capitaine daumas- consul de
france à mascara 1837-1839 : Rapports et entrevues Yver, georges
inédits sur l'émir abdelkader
Le temps d'une halte : Rencontre avec l'émir
Ferrah, Abdelaziz
abdelkader
L'état algérien en 1830 : Ses institutions sous l'émir
Benachenhou, Abdellatif
abdelkader
Abdelkader et l'indépendance algérienne
Yacine, kateb
جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن التارٌخٌة ( )1956-1931و
رؤساؤها الثالثة محمد البشٌر اإلبراهٌمً ،عبد الحمٌد بن بادٌس،
رابح ،تركً
العربً التبسً
القاضً عبد الوهاب البغدادي المالكً فً القدماء و المحدثٌن
األنٌس ،عبد الحكٌم
الشذرات  :من مواقف اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس
فضالء ،محمد
القاضً شرٌح الكوفً  :سٌرته-وأدبه-وفقهه-وقضاؤه
فهد ،بدري محمد
مع األمٌر عبد القادر  :رحلة وفد فرنسً لمقابلة األمٌر فً البوٌرة
بروجٌر ،أدرٌان
()1837-1838
الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس  :باعث النهضة اإلسالمٌة العربٌة فً
رابح ،تركً
الجزائر المعاصرة
ابن بادٌس  :مخاضات العبور إلى العدوة األخرى قراءة فً تفاصٌل
سلٌمان ،عشراتً
المسٌرة نحو خط النار
الشٌخ عبد القادر و أعالم القادرٌة
درنٌقة ،محمد

1

922/00073/1

1

922/00072/1

4

922/00074/1

4

922/00070/1

3

922/00075/1

5
4
4

922/00069/1
922/00068/1
922/00067/1

3

922/00066/1

4

922/00065/1

4

922/00064/1

3

922/00063/1

20

 922/00062/1فضالء ،محمد

أعالم الجزائر  :الشٌخ السعٌد أبهلول الورتالنً فً مجموعة من
رسائله و مجالسه و فتاوٌه 1276ه1364-ه 1859م1945-م
أٌام دراسٌة حول شخص و فكر عبدهللا كنون
كتاب السٌر
كتاب السٌر
كتاب السٌر
أعالم من منطقة القبائل

بن سالمة ،عبدالرحمان
الشماخً ،أبو العباس أحمد
الشماخً ،أبو العباس أحمد
الشماخً ،أبو العباس أحمد
الصدٌق ,محمد

3
3
3
3
10

922/00061/1
922/00060/1
922/00059/1
922/00058/1
922/00057/1

4

Préface/ Bouteflika, abdelaziz 922/00054/1

4

922/00053/1

ouvrage collectif

8

922/00045/1

Boutaleb, Abdelkader

2

Préface/ Bouteflika, abdelaziz 922/00044/1
Emir abd el-kader : Lettre aux français
De l'emir abdelkader à l'imam chamyl : le héros des
Bessaih, Boualem
922/00042/1
tchétchénes et du caucase
La vie d'abd el-kader : Introduction traduction et
Charles-Henry, Churchill
922/00041/1
notes de michel habart
محمد البشٌر اإلبراهٌمً فً قلب المعركة
 922/00046/1سعد هللا ،أبو القاسم
عبدالحمٌد بن بادٌس نصوص مختارة
 922/00047/1قرصو ،محمد
مذكرات مصالً الحاج 1938-1898
 922/00048/1بوتفلٌقة ،عبدالعزٌز
مصالً الحاج الزعٌم المفترى علٌه
 922/00049/1نجار ،عمار

5
4
4
4
1
4
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Les mémoires de messali hadj 1898-1938
Messali hadj 1898-1998 : Parcours et témoignages
L'emir abd-elkades et la formation de la nation
algerienne : De l'emir abd-elkader à la guerre de
libération
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5
4
4

922/00050/1
922/00051/1
922/00052/1

11

922/00040/1

10

922/00039/1

4

922/00038/1

4

922/00037/1

1

922/00036/1

5

922/00035/1

8

922/00034/1

4
4
4
9
1
4

922/00033/1
922/00032/1
922/00031/1
922/00030/1
922/00029/1
922/00028/1

4

922/00027/1

4
10

922/00026/1
922/00025/1

9

922/00024/1

10

922/00023/1

5
5
4
4

922/00022/1
922/00021/1
922/00020/1
922/00019/1

4

922/00018/1

3

922/00017/1

5

922/00016/1

5

922/00015/1

4

922/00014/1

4

922/00013/1

4

922/00012/1

4

922/00011/1

األمٌر خالد الهاشمً الجزائري و الدفاع عن جزائر اإلسالم
العسٌلى ،بسام
محمد المقرانً و ثورة  1871الجزائرٌة
العسٌلى ،بسام
لمحة عن تارٌخ منطقة القبائل حٌاة الشٌخ الحداد و ثورة 1871
علً ،بطاش
من ذكرٌاتً عن اإلمامٌن الرئٌسٌن عبدالحمٌد بن بادٌس و محمد
بن عمر ،باعزٌز
البشٌر اإلبراهٌمً
La jeunesse de l'émir abd el kader
M'hamsadji, Kaddour
Abd-el-kader et les relations entre les français et les
arabes en afrique du nord : " L'humanité et la justice, Adolph Vilhem, Dinesen
profondément ancrées dans le respect scrupuleux de
" la loi, sont les deux fondements de son régne
De louis philippe à napoléon III L'emir Abdelkader :
Bessaih, Boualem
Vaincu mais triomphant
Abdelkader, Hani

Correspondances de l'emir abdelkader 1833-1883

الطالبً ،عمار
األمٌر عبدالقادر رسالة إلى الفرنسٌٌن  :ذكرى العاقل و تنبٌه الغافل
األمٌر عبدالقادر و بناء األمة الجزائرٌة  :من األمٌر عبدالقادر إلى
بوطالب ،عبد القادر
حرب التحرٌر
األمٌر عبدالقادر و العالقات الفرنسٌة العربٌة فً الجزائر
ا.ف ،دٌنٌزن
التارٌخ العسكري و اإلداري لألمٌر عبدالقادر
حرب ،أدٌب
التارٌخ العسكري و اإلداري لألمٌر عبدالقادر الجزائري
حرب ،أدٌب
حٌاة األمٌر عبدالقادر
شارلز هنري ،تشرشل
األمٌر عبدالقادر حقائق و وثائق  :بٌن الحقٌقة و التحرٌف
الحسنً ،بدٌعة
األمٌر عبدالقادر الجزائري
العسٌلى ،بسام
مراسالت األمٌر عبدالقادر مع الجنرال دي مٌشٌل  :و وثائق خاصة
زوزو ،عبد الحمٌد
بتارٌخ الجزائر فً عهد األمٌر
األمٌر عبدالقادر
ٌوهان كارل ،بٌرنت
األمٌر عبدالقادر السٌاسً  :قراءة فً فرادة الرمز و الرٌادة
سلٌمان ،عشراتً
األمٌر عبدالقادر المفكر  :مسجالت فً قضاٌا اللغة و المعرفة و الفقه
سلٌمان ،عشراتً
الخطاب القرآنً
األمٌر عبدالقادر الشاعر  :مدخل إلى تحلٌل الخطاب الشعري فً
سلٌمان ،عشراتً
محطة المابعد
األمٌر عبدالقادر  :ذكرى العاقل و تنبٌه الغافل
طالبً ،عمار
مذكرات األمٌر عبدالقادر
بنانً ،محمد
المصلح المجدد اإلمام ابن بادٌس  :لهذا حاولوا اغتٌاله
الصدٌق ,محمد
إمام الجزائر عبدالحمٌد بن بادٌس
فضٌل ،عبدالقادر
Ben badis par lui-meme : textes de cheikh
Mimouni, Ahmida
abdelhamid ben badis
اإلمام عبدالحمٌد بن بادٌس  :رائد النهضة العلمٌة و الفكرٌة -1889
بن رحال ،الزبٌر
1940م
عبدالحمٌد بن بادٌس  :و بناء قاعدة الثورة الجزائرٌة
العسلً ،بسام
الشٌخ عبدالحمٌد بن بادٌس رائد اإلصالح اإلسالمً و التربٌة فً
الجزائر  :مرجع شامل عن حٌاة الشٌخ عبدالحمٌد بن بادٌس و أعماله:
رابح ،تركً
العلمٌة -و التربوٌة -و اإلسالمٌة -و الثقافٌة -و الوطنٌة
الحركة اإلصالحٌة فً الفكر اإلسالمً المعاصر  :الكتاب الثالث الشٌخ
طهاري ،محمد
عبد الحمٌد بن بادٌس
ابن بادٌس  :حواشً و هوامش من الصمٌم استبصار فً خطوط
سلٌمان ،عشراتً
المراٌا المضببة
ابن بادٌس  :التحول من برزخٌة القول إلى حضور الفعل مالمسة لفقه
سلٌمان ،عشراتً
سٌاسة االصالح و إصالح السٌاسة
عبد الحمٌد بن بادٌس و منهجه فً الدعوة و اإلصالح
بن مزوز ،عمار
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57

5
2

 922/00005/1الباشا ،عبد الرحمن
 922/00001/1ناظم ،محمد

29

 922/00003/1براهم ،محمود

55

 922/00008/1بوالصفصاف ،عبدالكرٌم

55

 922/00007/1بوالصفصاف ،عبدالكرٌم

55

 922/00006/1بوالصفصاف ،عبدالكرٌم

1
2

 922/00009/1المحتسب ،نافذ
 922/00010/1هٌكل ،محمد

صور من حٌاة التابعٌن
السلطان محمود الغزنوي  :حٌاته وعصره
العالمة محمد بن علً السنوسً الجزائري مجتهدا ومجاهدا ( -1788
)1859
الفكر العربً الحدٌث المعاصر  :محمد عبده و عبدالحمٌد بن بادٌس (
نمودجا )
الفكر العربً الحدٌث و المعاصر  :محمد عبده و عبدالحمٌد بن بادٌس
( نمودجا )
الفكر العربً الحدٌث و المعاصر  :محمد عبده و عبد الحمٌد بن بادٌس
( نمودجا )
شخصٌات إسالمٌة عرفها التارٌخ و لن ٌنساها
عثمان بن عفان  :بٌن الخالفة و الملك
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 58اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻘﺎدة و رﺟﺎل

Nbr.
Exp.
4
3
3
13
2
2
2
3
16
17
15
2
7
7
1

Cote

Titre

Auteur

األزهري اللغوي  :أبو منصور محمد بن أحمد األزهري صاحب معجم تهذٌب
 924/00012/1أبو مغلً ،سمٌح
اللغة وكتابه (الزاهر)
األلسنٌة رواد و أعالم
 924/00011/1كرٌدٌة ،هٌام
البحث عن فاردٌنان دو سوسٌر
 924/00014/1أرٌّفٌه ،مٌشال
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  :آراء وإنجازات لغوٌة
 924/00003/1النجار ،فخرى
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي العالم العبقري ٌ :لحق مخطوط والٌة الخلٌل و جزء
من تلقٌن التالً آلٌات المتعالً للشٌخ أحمد بن ٌوسف أطفٌش الجزائري ت
 924/00013/1ناصر ،محمد
1914م
الخلٌل بن أحمد عبقري العرب
 924/00015/1بلعٌد ,صالح
الفارٌاق  :أحمد فارس الشدٌاق
 924/00004/1عكاوي ،رحاب
أبو هالل العسكري و آثاره فً اللغة
 924/00010/1المشري ،علً
 924/00007/1جون إي ،جوزٌف أعالم الفكر اللغوي  :التقلٌد الغربً فً القرن العشرٌن
أعالم الفكر اللغوي  :التقلٌد الغربً من سقراط إلى سوسٌر
 924/00009/1روي ،هارٌس
أعالم الفكر اللغوي  :التقلٌد اللغوي العربً
 924/00008/1فٌرستٌج ,كٌس
إبن قتٌبة الدٌنوري وجهوده اللغوٌة
 924/00001/1العكش ،عمر
 924/00005/1هالل ،عبد الغفار عبقري اللغوٌٌن  :أبو الفتح عثمان بن جنً 321 :ه392 -ه
 924/00006/1هالل ،عبد الغفار عبقري اللغوٌٌن  :أبو الفتوح عثمان بن جنى 361ه  396 -ه
علم الدٌن السخاوي  :جهوده فً اللغة والنحو ،دراسة وصفٌة تحلٌلٌة
 924/00002/1الحشكًٌ ،وسف
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ورﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ59
 أ. أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ

Titre
L'allemagne hier et aujourd'hui
L'identité allemande à l'entrée du XXIe siècle

Auteur
Capélé, Jean
Gougeon, Jacques-Pierre

59

Cote
943/00001/1
943/00002/1

Nbr.
Exp.
1
2

60ﻟﻐﺮﺑﻲ و اﻟﺠﺰر اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﯿﺔ
اﻟﻤﻐﺮب  -اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ا

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

o test PDF Combine only

Titre

2
2
1

Le maghreb au présent
Chenntouf, Tayeb 964/00015/1
L'histoire du Maghreb : Un essai de synthèses
Laroui, Abdallah
964/00025/1
اإلحتالل اإلستطانً و سٌاسة الرومنة
 964/00022/1شارن ،شافٌة

28

 964/00019/1عٌبشٌ ،وسف

3

 964/00016/1ولٌام ،هوٌسنطن
شبانة ،محمد
العسال ،الحسن
فٌاللً ،عبدالعزٌز
جامعة محمد الخامس
فٌاللً ،عبدالعزٌز

1
4
4
3
2

964/00012/1
964/00024/1
964/00029/1
964/00021/1
964/00013/1

8

 964/00004/1بٌومً ،محمد

4

 964/00006/1العٌدروس ,محمد

3

 964/00002/1قنان ،جمال

35

 964/00009/1مجانً ,بوبة
السامرائً ،خلٌل
سالم ,السٌد عبد العزٌز
حسٌن ,حمدي
القبلً ،محمد
الخطابً ،محمد
المحمودي ،رامً
روجٌه ،لوتورنو
سامعً ،إسماعٌل
العاٌب ،معمر
العروي ,عبد هللا

13
1
5
3
3
5
1
4
4
5

964/00005/1
964/00010/1
964/00014/1
964/00023/1
964/00020/1
964/00001/1
964/00003/1
964/00026/1
964/00017/1
964/00011/1

3

 964/00007/1طه ,جمال

12

 964/00008/1مجانً ,بوبة

1

 964/00027/1بلقاسم ،محمد

1
3

 964/00028/1بلقاسم ،محمد
 964/00018/1المنونً ،محمد

اإلحتالل البٌزنطً لبالد المغرب  :دراسة لألوضاع اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة
الحماٌة الفرنسٌة بالمغرب بٌن األوج و األفول  :تحت قٌادة الجنرال نواكٌس
1936-1943
الدوٌالت اإلسالمٌة فً المغرب  :دراسة تارٌخٌة حضارٌة
الرحلة الطنجوٌة  :الممزوجة بالمناسك المالكٌة
الضرائب فً المغرب اإلسالمً  :منذ عهد الوالة حتى سقوط الموحدٌن
الكتابات التارٌخٌة فً المغارب  :الهوٌة ،الذاكرة و اإلسطوغرافٌا
المظاهر الكبرى فً عصر الوالة ببالد المغرب و األندلس
المغاربة فً المدٌنة المنورة  :إبان القرن الثانً عشر الهجري /الثامن عشر
مٌالدي
المغرب العربً فً العصر اإلسالمً
المقاومة المغربٌة ضد االحتالل الفرنسً  :من إحتالل فاس إلى معركة الهري
1911-1914
أثر العرب الٌمنٌة فً تارٌخ بالد المغرب  :فً القرون الثالثة األولى للهجرة
تارٌخ المغرب العربً
تارٌخ المغرب فً العصر اإلسالمً
تارٌخ وحضارة المغرب واألندلس
جذور وامتدادات الهوٌة واللغة واإلصالح بالمغرب الوسٌط
صفحات من الجهاد و الكفاح المغربً ضد اإلستعمار  1927-1912م
عامة المغرب األقصى فً العصر الموحدي
فاس فً عصر بنً مرٌن
قضاٌا تارٌخٌة فً تارٌخ المغرب اإلسالمً
مؤتمر طنجة المغاربً  :دراسة تحلٌلٌة تقٌٌمٌة
مجمل تارٌخ المغرب
مدٌنة فاس فً عصري المرابطٌن و الموحدٌن  448ه1056/م إلى 668ه1269/
 :دراسة سٌاسٌة وحضارٌة
من قضاٌا التارٌخ الفاطمً فً دوره المغربً
وحدة المغرب العربً فكرة وواقعا  :اإلتجاه الوحدوي فً المغرب العربً-1910
1954
وحدة المغرب العربً فكرة وواقعا  :واقع فكرة الوحدة 1975-1954
ورقات عن حضارة المرٌنٌٌن
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ﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ61
ﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا

Titre

Auteur

A history of the United states : The rise of modern america
maameri, Fatima
1865-1940
American fascists the christian right and the war on
Hedges, chris
america
An illustrated History of the USA
O'Callaghan, Bryn
Civilisation des Etats-Unis
From Enghlish colonies to American republic the
formation of the nation 1763-1861
History of the United States of America : During the First
Administration of James Madison 1
Les grandes dates de l'histoire américaine
The penguin History of the USA
The united states in the post-war years : From WWII to the
end of the cold war, 1945-1990
 النهاية..  البداية: األمبراطورية األمريكية
التاريخ األمريكي
التاريخ األمريكي الحديث و المعاصر
الحضارة األمريكية
تاريخ الواليات المتحدة األميريكية الحديث
دراسات في التاريخ األمريكي
 صفحات مجهولة من تاريخ أمريكا: رحمتك يا هللا

Cote

Nbr.
Exp.

973/00012/1

5

973/00014/1

4

973/00003/1

12

Pauwels, Marie-Christine 973/00013/1

2

Farhat, Ferhat

973/00002/1

4

Adams, Henry

973/00015/1

8

Lagayette, Pierre
Brogan, Hugh

973/00011/1
973/00004/1

1
14

Ferhat, Farhat

973/00016/1

10

973/00009/1
973/00010/1
973/00005/1
973/00008/1
973/00006/1
973/00001/1
973/00007/1

4
4
3
3
6
3
8

61

 منصور،عبد الحكيم
 صالح,هريدي
 عوني،السبعاوي
 بيار فيشو،جان
 عبدالعزيز،سليمان
 جمال،حجر
 فرناو،يواخيم

o test PDF Combine only
62اﻟﯿﺎﺑﺎن

Nbr.
Exp.
2

Cote

Auteur

 952/00001/1هيرلين ،هانز

Titre
قابيل  ...اين أخوك هابيل?  :قصة :ألقاء القنبلة الذرية على هيروشيما و
نجازاكى
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ﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻳﻠﺰ63
ا

Titre

Auteur

Post-war britain 1945-2010 : The qust for Modernization

Farhat, Ferhat

63

Cote
942/00001/1

Nbr.
Exp.
9

o test PDF Combine only
64

إﻳﺮان

Nbr.
Exp.
5
3
4
1

Cote
955/00002/1
955/00004/1
955/00003/1
955/00001/1

Titre

Auteur

Iran : la prochaine guerre
Tertrais, bruno
الدولة االشكانية اإليرانية  :الحياة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية
العالن ،أرواد عدنان
سبل نفود الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية ولغتهم
آذرنوش ،آذرتاش
شيراز مدينة األولياء والشعراء
آربري ،آرثر
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65

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ

Titre
An illustrated History of Britain
Aspects of Bri Eain and the USA
British Society Since 1945
Civilisation irlandaise

Auteur
Macdowall, David
Garwood, Christopher
Marwich, Arthur
Brennan, Paul

Nbr.
Exp.

941/00001/1
941/00003/1
941/00002/1
941/00004/1

13
2
17
2

941/00007/1

8

941/00008/1

8

941/00009/1

8

Hobsbawm, Eric

941/00006/1

11

Graham-Campbell, James

941/00005/1

10

History of England from the accession of James I to the Gardiner, Samuel Rawson
outbreak of the Civil War, 1603-1642 : 1616-1621
History of England from the Fall of Wolsey to the Death
Froude, James
of Elizabeth : Reign of Elizabeth
History of England from the Fall of Wolsey to the
Defeat of the Spanish Armada : Reign of Elizabeth Part Froude, James
VI
Industry and empire : from 1750 to the present day
The Anglo-Saxons

Cote
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66ﻰ  499م
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺣﺘ

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

Analyse spatiale appliquée aux sites pré et protohistoriques
de l'holocène dans la région de djelfa

2

930/00034/1

8

930/00031/1

20

930/00027/1

1

930/00003/1

3
3
9
3
1
5
1

930/00018/1
930/00015/1
930/00030/1
930/00022/1
930/00009/1
930/00007/1
930/00005/1

2

930/00033/1

1
9

930/00028/1
930/00026/1

5

 930/00016/1الحداد ,محمد

4
4

 930/00001/1قادوس ،عزت
 930/00032/1سٌركٌنٌ ،ولً

4

 930/00029/1شعث ،شوقً

8

 930/00019/1بدري ،جمال

2
4

Titre

Graham, Mark W
Ancient empires : From Mesopotamia to the rise of Islam
Introduction à l'archeologie
Delestre, Xavier
اآلثار اإلسالمٌة فً الجزٌرة العربٌة والمشرق والمغرب خالل العصرٌن النبوي
موسى ،عبدهللا
والراشدي
اآلثار والفنون اإلسالمٌة
عبدالحافظ ،عبدهللا
األدلة األثرٌة والوثائقٌة فً التارٌخ القدٌم
مارترٌ ،ونان
األنباط  :تارٌخ و حضارة
أبوالحمام ,عزام
العقد الالمع بآثار بغداد والمساجد والجوامع
عبادة ،عبدالحمٌد
العمالت الٌونانٌة والهللٌنستٌة
قادوس ،عزت
الفن الزخرفً والكتابة البونٌة فً نصب سٌرتا النومٌدٌة
غانم ،محمد الصغٌر
عثمان ،محمد عبد الستار الفنون
الفٌنٌقٌون واأللعاب األولمبٌة  :دور مدٌنة عمرٌت الفٌنٌقٌة فً نقل ممارسة
الشواف ,قاسم
المبارٌات إلى الٌونان
المجمل فً اآلثار و الحضارة اإلسالمٌة
الحداد ،محمد
المدخل الى أركٌولوجٌا ما قبل التارٌخ
عباس ،حمدى

 930/00021/1توراكا ،جورجٌو
 cong.930/00001/1شحالن ،أحمد

1

 930/00011/1نجم ،عبد المنصف

2
1

 930/00020/1محمد ,محمد
 930/00004/1لجنة من األساتذة

3

 930/00025/1دوباهوفر ،ارنست

3
4

 930/00006/1مالكولم ،رٌد
 930/00017/1شحالن ،أحمد

1

 930/00008/1لعرج ،عبد العزٌز
إسماعٌل ،كمال
نحاس ،جورج
نورالدٌن ،عبد الحلٌم
السعٌد ،عصام
ٌوسف ،فرج هللا

9
4
3
2
1

930/00002/1
930/00012/1
930/00013/1
930/00014/1
930/00010/1

1

ٌ 930/00024/2اسٌن ,عبد الناصر

1

ٌ 930/00023/1اسٌن ,عبد الناصر

المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنٌة للعمارة اإلسالمٌة فً ضوء كتابات الرحالة
المسلمٌن ومقارنتها بالنقوش اآلثارٌة والنصوص الوثائقٌة والتارٌخٌة
آثار العالم العربً فً العصرٌن الٌونانً والرومانً  :القسم اإلفرٌقً
أساطٌر روما القدٌمة
أضواء على التراث الحضاري فً فلسطٌن  :البحث و اإلستكشاف ،الدراسات،
التسرٌب و الصٌانة و الترمٌم
أضواء على الحضارة العاترٌة  :حضارة شملت معظم أرجاء شمال إفرٌقٌا و
الصحراء الكبرى
تكنولوجٌا المواد وصٌانة المبانً األثرٌة
حضارة الشرق القدٌم بٌن علم اآلثار و حفرٌات اإلبداع
حلوان مدٌنة القصور والسراٌات  :دراسة أثرٌة وثائقٌة لعمران المدٌنة وآثارها
الباقٌة والمندثرة
دراسات علمٌة فً ترمٌم وصٌانة اآلثار غٌر العضوٌة
دراسات وبحوث فً اآلثار والحضارة اإلسالمٌة  :العمارة
رموز ومعجزات  :دراسات فً الطرق والمناهج التً استخدمت لقراءة الكتابات
واللغات القدٌمة
علم اآلثار والمتاحف
مدونات النصوص القدٌمة أعمال المستشرقٌن واألركٌولوجٌٌن
مدٌنة المنصورة المرٌنٌة بتلمسان  :دراسة تارٌخٌة أثرٌة فً عمرانها وعماراتها
وفنونها
مقدمة فً اآلثار اإلسالمٌة
مكتشفات أثرٌة جدٌدة فً سورٌة الوسطى  -الثانٌة
مواقع اآلثار الٌونانٌة الرومانٌة فً مصر
نصوص التدمٌر والهالك ألعداء مصر  :نصوص اللعنة
نقود الخارجٌن على الخالفة العباسٌة فً شرق العالم اإلسالمً
وسائل السفر عند المسلمٌن تارٌخها وآثارها  :دراسة عن الهودج وشاكالته فً
ضوء المصادر المكتوبة واآلثرٌة
وسائل السفر عند المسلمٌن تارٌخها وآثارها  :دراسة عن الهودج وشاكالته فً
ضوء المصادر المكتوبة واآلثرٌة
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ

Nbr.
Exp.

Cote

Titre

Auteur

365 [Trois cent soixante-cinq] dates qui ont fait l'Histoire

Marsh, W. B.

6

909/00029/1

1

909/00025/1

1

909/00022/1

4
3

909/00028/1
909/00027/1

1

909/00008/1

4

909/00018/1

4
1
3
3
1
4
8

909/00017/1
909/00026/1
909/00005/1
909/00003/1
909/00014/1
909/00001/1
909/00023/1

1

909/00021/1

3
6
8

909/00009/1
909/00012/1
909/00013/1

1

909/00007/1

4
3
3
3
5
4

909/00024/1
909/00011/1
909/00006/1
909/00004/1
909/00019/1
909/00020/1

3

 909/00002/1سوسه ،أحمد

مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ  :حقائق تارٌخٌة تظهرها المكتشفات اآلثارٌة

3
11
13

 909/00010/1وهبة ،مصطفى
 909/00016/1شاكر ,محمود
 909/00015/1شاكر ,محمود

موجز تارٌخ الحروب الصلٌبٌة
موسوعة الحضارات و تارٌخ األمم القدٌمة و الحدٌثة
موسوعة الحضارات و تارٌخ األمم القدٌمة و الحدٌثة

Du "droit" de poursuite : le bombardement de Sakiet SidiHadjil, Djillali
)Youcef par l'aviation française : (8 février 1958
Enquete sur le niveau de vie des populalions rurales
Nouschi, André
constantinoises : de la conquéte jusqu'en 1919
Le Hasard et l'histoire
Bennoune, Mahfoud
Le Hasard et l'histoire
Bennoune, Mahfoud
Roses de printemps et feuilles d'automne réflexions et
témoignages( histoire, culture et littérature), L'imam chamyl Bessaih, Boualem
le héros des tchétchénes et du cauase
اإلمارة الغورٌة فً المشرق  :دراسة فً أحوالها السٌاسٌة و الحضارٌة  543ه -
دروٌش ,عبد الستار
 612ه و أثرها فً نشر اإلسالم فً شبه القارة الهندٌة
اإلمبراطورٌة الرومانٌة من النشأة إلى اإلنهٌار
حافظ ,أحمد
التارٌخ  :منذ دخولهم فلسطٌن و حتى الشتات الرومانى فً عام  135م.
مهران ,محمد
التارٌخ الحاضر و مهام المؤرخ
جامعة محمد الخامس
التارٌخ القدٌم للشعب اإلسرائٌلً
توماس ل ،طومسون
الحروب الصلٌبٌة فً المشرق و المغرب
المطوي ،محمد
الٌهود فً المغرب اإلسالمً  :من الفتح إلى سقوط دولة الموحدٌن
كواتً ،مسعود
آفاق التمرد  :قراءة نقدٌة فً التارٌخ األوروبً والعربً اإلسالمً
القاضً ،فاروق
أزهار الربٌع و أوراق الخرٌف :أفكار و شهادات فً التارٌخ اإلمام شمٌل :بطل
بساٌح ،بوعالم
الشٌشان و القوقاز
أشهر الثورات الكبرى فً التارٌخ
نهرو
تارٌخ الحروب الصلٌبٌة
الزٌدي ،مفٌد
تارٌخ الوالٌات المتحدة  : 1945-1914محاضرات و نصوص
زوزو ،عبد الحمٌد
تارٌخ أوربا و الوالٌات المتحدة  : 1945-1914تارٌخ اإلستعمار و التحرر فً
زوزو ،عبد الحمٌد
إفرٌقٌا
تارٌخ أوربا و الوالٌات المتحدة  : 1945-1914محاضرات و نصوص
زوزو ،عبد الحمٌد
تأرٌخ ما أهمله التارٌخ  :أبحاث و أحداث
الشهابً ،قتٌبة
دراسات فً تارٌخ العصور الوسطى و حضارتها
محمود ،إبراهٌم
شمس العرب تسطع على الغرب
زٌغرٌد ،هونكه
ال مستقبل بٌن األمم  :فضح زٌف الفكرة الصهٌونٌة
الزهار ،محمود
محاضرات فً الفكر و الحضارة
فهد ،بدري
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﯿﻮﻧﺎن ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  323م

Nbr.
Exp.
2
1
1
1

Cote
938/00004/1
938/00003/1
938/00002/1
938/00001/1

Auteur

Titre
Alexander the great

Beddall, fiona
أثينا  :في عهد بركليس
الكسندر روينص ،تشارلز
أنطاكية  :في عهد ثيودوسيوس الكبير
داوني ،جالنقيل
تاريخ اليونان
السايح ،إبراهيم
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ﺗﺎرﻳﺦ أورﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ

Nbr.
Exp.

Cote

5

940/00029/1

4
2
3
4
3
3
3
2
3
3
1
1
1
3

940/00030/1
940/00011/1
940/00015/1
940/00010/1
940/00017/1
940/00016/1
940/00019/1
940/00020/1
940/00021/1
940/00023/1
940/00024/1
940/00026/1
940/00025/1
940/00022/1

1

940/00027/1

1

940/00028/1

3
2
3
3
3
1
2
6

940/00013/1
940/00004/1
940/00014/1
940/00012/1
940/00018/1
940/00002/1
940/00007/1
940/00008/1

5

940/00009/1

3
6
2

940/00001/1
940/00031/1
940/00003/1

7

940/00005/1

8

940/00006/1

Titre

Auteur

Molles, Camille
La fin du petrole : Histoire de la pénurie sous l'occupation
Les lumières
Poulot, Dominique
The penguin History of the twenteith century
Roberts, Jent
التارٌخ المعاصر  :أوروبا من الثورة الفرنسٌة إلى الحرب العلمٌة الثانٌة
نعنعً ،عبدالمجٌد
التارٌخ الٌونانً والرومانً
السٌد ،محمود
الثورة الفرنسٌة  :دراسات فً األصول و االتجاهات
قرقوط ،ذوقان
الحرب العالمٌة األولى  :وقائع الحرب التً أودت بحٌاة المالٌٌن
الحسن ،عٌسى
الحرب العالمٌة الثانٌة  :األسباب .الوقائع .النتائج
الحسن ،عٌسى
الحضارة الغربٌة  :الفكرة والتارٌخ
باترسون ،توماس
الحضارة و النظم األوربٌة  :فً العصور الوسطى
العرٌنى ،السٌد
الصراع على سٌادة أوربا 1918 -1848
تاٌلور ،آ.ج.ب.
أوربا  :من العصور القدٌمة و حتى بداٌة القرن الرابع عشر
غرٌمال ،بٌار
درٌفوس ،فرنسو جورج أوربا  :من عام  1789حتى أٌامن
أوربا  :منذ بداٌة القرن الرابع عشر و حتى نهاٌة القرن الثامن عشر
بٌرنجٌه ،جان
أوربا التنوٌر
بٌارإٌف ،بوروبٌر
أوروبا فً القرن التاسع عشر  :الصراع بٌن البورجوازٌة و اإلقطاع - 1789
شكري ,محمد
1848
أوروبا فً القرن التاسع عشر  :الصراع بٌن البورجوازٌة و اإلقطاع - 1789
شكري ,محمد
.1848
تارٌخ اوربا الحدٌث
علً ،أكرم
تارٌخ أروبا الحدٌث
هرٌدى ،صالح
تارٌخ أوربا الحدٌث
الهاشمً ،إٌاد
تارٌخ أوربا المعاصر
سعٌد ،عبدالتواب
تارٌخ أوربا فً العصور الوسطى
عاشور ،سعٌد
تارٌخ أوربا فً العصور الوسطى
الربٌعً ،اسماعٌل
تارٌخ أوروبا الحدٌث
برون ،جفري
تارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى
عمران ،محمود
فً تارٌخ العالقات بٌن الشرق والغرب السٌاسة الصلبٌة للبابا إنوست الثالث
السٌد ،عبد اللطٌف
(1198م1216-م)
قصة الحضارة اإلغراقٌة والرومانٌة  :أحداث ووثائق
علً ،خٌري
ماهً النهضة و مختارات أخرى
موسى ,سالمة
معالم تارٌخ أوروبا الحدٌث  :من عصر النهضة حتً الثورة الفرنسٌة
هرٌدى ،صالح
موسوعة تارٌخ أوروبا الحدٌث والمعاصر  - 1 :تارٌخ أوروبا فً العصور
الزٌدي ،مفٌد
الوسطى (1500-476م)  -2عصر النهضة (1789-1500م)
موسوعة تارٌخ أوروبا الحدٌث والمعاصر  -3 :من الثورة الفرنسٌة إلى الحرب
العالمٌة األولى ( -4- )1914-1789من الحرب العالمٌة األولى حتى قٌام النظام
الزٌدي ،مفٌد
العالمً الجدٌد
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ﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺗﺪرﻳ

Nbr.
Exp.

Cote

3

907/00023/1

3
3

907/00024/1
907/00018/1

1

907/00006/1

14
3
1
4
4
12
2
6
8

907/00008/1
907/00013/1
907/00005/1
907/00009/1
907/00011/1
907/00012/1
907/00001/1
907/00014/1
907/00025/1

3

907/00019/1

1

907/00015/1

2

 907/00007/1بدوي ،عاطف

علم التارٌخ  :جدواه ووظائفه التربوٌة فً عالمنا المتغٌر بٌن التنظٌر و التطبٌق

4

 907/00017/1حسٌن ،فضٌلة

فكرة األسطورة و كتابة التارٌخ

1

 907/00003/1غومٌلٌوف ،لٌف

فً دوامة التارٌخ  :النهاٌة و البداٌة و بحوث فً نشوء الحضارات و إنهٌارها

2
2
10
3
3
6
3
4

907/00002/1
907/00004/1
907/00026/1
907/00020/1
907/00016/1
907/00021/1
907/00010/1
907/00022/1

Titre

Auteur

La recherche historique en archives : XIXe et XXe siècles : de
Delsalle, Paul
1789 à nos jours
La recherche historique en archives du Moyen âge
Delsalle, Paul
جامعة محمد الخامس اإلسطوغرافٌا و األزمنة  :دراسات فً الكتابة التارٌخٌة و الثقافة
التارٌخ و التأرٌخ  :دراسة فً ماهٌة التارٌخ و كتابته و مذاهب تفسٌره و مناهج
مهران ،محمد
البحث فٌه
التارٌخ و المؤرخون العرب
سالم ،السٌد
التارٌخ و منهج البحث التارٌخً
ٌزبك ،قاسم
الخطاب التارٌخً  :دراسة لمنهجٌة إبن خلدون
أوملٌل ،علً
الدراسات العربٌة فً أوربا حتى مطلع القرن العشرٌن
فوكٌ ،وهان
العصر الوسٌط  :دراسات تارٌخٌة وثائقٌة
رفعت ،علً
المدخل الى علم التارٌخ
نصرهللا ،سعدون
المدخل إلى علم التارٌخ
الشٌخ ،عبدالرحمن
أصول البحث التارٌخً
طه ،عبد الواحد
أنا التارٌخ  :دراسة فً التارٌخ وأثره وفائدته
خرٌسات ،محمد
تارٌخ حركة االستشراق  :الدراسات العربٌة و اإلسالمٌة فً أوربا حتى بداٌة
فوكٌ ،وهان
القرن العشرٌن
علم التارٌخ  :تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمً من أقدم العصور الى
الشامً ,فاطمة
القرن العشرٌن

حجر ،جمال
فهد ،بدري
بن الشٌخ ،حكٌم
بوتشٌش ،إبراهٌم
العروي ,عبد هللا
الجبوري ،حسٌن
صبور ،محمد
الدوري ,عبد العزٌز

فً منهج البحث التارٌخً
محاضرات فً الفكر و الحضارة
محاضرات ونصوص فً ما قبل التارٌخ
مستقبل الكتابة التارٌخٌة فً عصر العولمة و اإلنترنٌت
مفهوم التارٌخ  -1 :األلفاظ و المذاهب  -2المفاهٌم و األصول
منهجٌة البحث التارٌخً  :األسس و المفاهٌم و األسالٌب العلمٌة
موجز تطور الحضارات اإلنسانٌة
نشأة علم التارٌخ عند العرب
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71ﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺮاﺟﻢ رﺟﺎل اﻟﻌﻠ

Nbr.
Exp.

Cote

2
1
1
3
3
2
3
2

923/00002/1
923/00019/1
923/00020/1
923/00015/1
923/00014/1
923/00012/1
923/00003/1
923/00017/1

5

923/00013/1

4
3
1
3
1
3
8
7

923/00005/1
923/00006/1
923/00018/1
923/00016/1
923/00011/1
923/00004/1
923/00008/1
923/00001/1

5

923/00021/1

1

923/00010/1

4
5

923/00007/1
923/00009/1

Titre

Auteur

السنهوري من خالل أوراقه الشخصٌة
السنهوري ،نادٌة
الموسوعة الدولٌة للعلوم اإلجتماعٌة  :علماء األنثروبولوجٌا
إل .سٌلز ،دٌفٌد
الموسوعة الدولٌة للعلوم اإلجتماعٌة  :علماء اإلجتماع
إل .سٌلز ،دٌفٌد
أعالم الفكر اإلجتماعً و األنثربولوجً الغربً المعاصر
أبو زٌد ،محمود
أعالم الفكر اإلجتماعً و األنثربولوجً الغربً المعاصر
أبو زٌد ،محمود
أعالم الفكر اإلجتماعً و األنثروبولوجً الغربً المعاصر
أبوزٌد ،محمود
أعالم وقضاٌا فً التارٌخ االسالمً المعاصر
عوٌمر ،مولود
إبن خلدون وماكٌافللً
العروي ،عبد هللا
راد كلٌف براون  :رائد ومؤسس علم اإلجتماع و األنثروبولوجٌا بجامعات
إسماعٌل ،قباري
كامبردج و أكسفورد و شٌكاغو و سٌدنً
رواد الفكر السٌاسً الغربً الحدٌث
إسماعٌل ،فضل هللا
عبد الكرٌم قاسم  :البداٌة و النهاٌة
عبد القادر ،شامل
عبقرٌات ابن خلدون
وافً ،علً عبد الواحد
فكر محمد كرد علً و دعوته اإلصالحٌة
الحراحشة ،ونس
قادة الفكر اإلقتصادي
هٌلبرونر ،روبرت
كفاحً
أدولف ،هتلر
كلود لٌفً-شتراوس  :دراسة فكرٌة
لٌتش ،إدموند
مالك بن نبى رجل الحضارة  :مسٌرته وعطاؤه الفكري
عوٌمر ،مولود
مسٌرة حٌاة رؤساء الجزائر وحكوماتها  1998-1962والحكومات الجزائرٌة
العمامرة ،سعد بن البشٌر
وأعضاؤها 2012-1962
مصطفى كامل  :باعث الحركة الوطنٌة تارٌخ مصر القومً من سنة  1892إلى
الرافعً ،عبد الرحمن
سنة 1908
من ذكرٌاتً مع مالك بن نبً
عبد السالم ,الهراس
موسوعة خلفاء المسلمٌن
الكبً ،زهٌر
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72ﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
روﺳﯿﺎ  -أورﺑ

Nbr.
Exp.
1
6

Cote

Titre

Auteur

تاريخ اإلتحاد السوفيتي
تاريخ القوقاز  :نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي

 947/00001/1يبيفانوف ،بيوتر
 947/00002/1عبد الرحمن ،محمود
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ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻹﻳﻄﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮫﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  467م

Nbr.
Exp.
3
1
4
1

Cote
937/00004/1
937/00001/1
937/00002/1
937/00003/1

Titre

Auteur

اإلمبراطورية الرومانية
باتريك ،لورو
عبد الغنى ،محمد التاريخ السياسي للجمهورية الرومانية  :منذ نشأة روما حتى عام  133ق.م
مرسى ،صفوت حضارة الرومان  :في العصور الوسطي اإلزدهار والتدهور
ج.رجيرز ،بول فلورنسه  :في عصر دانتي

73
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74ﻛﻦ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮫﺎ
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﻣﺎ

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

4

 953/00272/1العٌدروس ,محمد

2

 953/00104/1الساحلً ،نعٌمة
عطوان ،حسٌن
شبانة ،محمد
مارٌا روزا ،مٌنوكال
الحسن ,عٌسى

1
2
3
4

953/00194/1
953/00069/1
953/00126/1
953/00230/1

2

 953/00197/1شبارو ،عصام

2

 953/00211/1التلٌسً ،بشٌر
أبو دنٌا ،عبد المنعم
طه ،عبد الواحد
العٌدروس ,محمد
العٌدروس ,محمد
قاري ،لطف
العٌدروس ,محمد
الكروي ،إبراهٌم
إٌنالجك ،خلٌل
بٌٌر ،روسً
أمبروسٌو ،هوٌثً مٌراندا

5
3
2
2
3
4
2
1
3
3

953/00022/1
953/00123/1
953/00052/1
953/00051/1
953/00177/1
953/00271/1
953/00078/1
953/00058/1
953/00163/1
953/00171/1

1

 953/00210/1ماجد ،عبد المنعم

4
1
4

 953/00262/1العٌدروس ،محمد
 953/00065/1سالم ,السٌد عبد العزٌز
 953/00133/1حسٌن ،حمدي

15

 953/00035/1الصالبً ،علً

6
1
6
4
3
4
5
4
17
4
5
10
12
4
4
4
19
1

953/00201/1
953/00041/1
953/00105/1
953/00250/1
953/00100/1
953/00270/1
953/00074/1
953/00273/1
953/00086/1
953/00108/1
953/00101/1
953/00205/1
953/00014/1
953/00007/1
953/00006/1
953/00003/1
953/00181/1
953/00004/1

الزٌدي ،مفٌد
باموك ،شوكت
ٌوسف ،بشار
عبد العزٌز ،محمد
الشوفً ،نزٌه
العٌدروس ,محمد
الساحلً ،نعٌمة
العٌدروس ,محمد
الصالبً ،علً
الصالبً ،علً
سعٌد ،إبراهٌم
رمضان ،عبد المحسن
عبد الالوي ،موسى
أحمد ،أحمد
أحمد ،أحمد
النعٌمات ،سالمة
بن سالمة ،الربعً
رباح ،إسحاق

Titre
اختالف الهٌاكل اإلقتصادٌة و آثارها على دولة الخالفة
االستٌطان الفرنجً  :وتؤثٌره فً البٌئة السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
للكٌانات الصلبٌة فً فلسطٌن والساحل الشامً
األموٌون والخالفة
األندلس  :دراسة تارٌخٌة حضارٌة
األندلس العربٌة إسالم الحضارة و ثقافة التسامح
األندلس فً ظل اإلسالم  :تكامل البناء الحضاري
األندلس من الفتح العربً المرصود إلى الفردوس المفقود (  897-91ه-710/
1492م )
اإلتجاهات الحدٌثة فً الغرب اإلسالمً  :خالل القرن الرابع الهجري -العاشر
مٌالدي
اإلستشراق الٌهودي  :أسبابه و أهدافه و طرق مواجهته
اإلسالم فً المغرب و األندلس كٌف انتشر و لماذا?
اإلمارات بٌن الماضً و الحاضر
اإلمارت من االستعمار إلى االستقالل
اإلنجازات العلمٌة للعرب و المسلمٌن فً القرون المتؤخرة
البناء اإلجتماعً لدولة الخالفة
البوٌهٌون و الخالفة العباسٌة
التارٌخ اإلقتصادي و اإلجتماعً للدولة العثمانٌة 1600-1300 :م
التارٌخ الحقٌقً للعرب  :مدٌنة إٌزٌس
التارٌخ السٌاسً لإلمبراطورٌة الموحدٌة
التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة  :عصور الجاهلٌة و النبوة و الخلفاء الراشدٌن
التارٌخ السٌاسً و الحضاري لدولة العباسٌة
التارٌخ السٌاسً و الحضاري للدولة العربٌة
التارٌخ السٌاسً و الحضاري للمغرب و األندلس فً عصر المرابطٌن
التارٌخ السٌاسً والعسكري واإلداري لصالح الدٌن األٌوبً فً معركة حطٌن
وفتح بٌت المقدس
التارٌخ العربً بٌن الحداثة و المعاصرة
التارٌخ المالً للدولة العثمانٌة
التفسٌر التارٌخً للعالقات الدولٌة فً العصور الوسطى
التفسٌر العلمً لحركة الفتوح اإلسالمٌة و التعرٌب
التلفٌق الصهٌونً و اغتٌال التارٌخ  :كشف الحقائق التارٌخٌة
التنوع الحضاري و أثره على النظم اإلدارٌة لدولة الخالفة
التوجهات السٌاسٌة للدولة األٌوبٌة  :الداخلٌة و الخارجٌة
التوسع الصلٌبً و أثره على الحٌاة الفكرٌة فً دولة الخالفة
الجذور التارٌخٌة للحروب الصلبٌة
الجذورالتارٌخٌة لسقوط بغداد  :التتار بٌن اإلنتشار واإلنكسار
الحجاز فً نظر االندلسٌن والمغاربة فً العصور الوسطى
الحروب الصلٌبٌة فً األندلس
الحضارة االسالمٌة وآثارها على المدٌنة الغربٌة
الحضارة اإلسالمٌة فً العصور الوسطى  :العلوم العقلٌة
الحضارة اإلسالمٌة فً العصور الوسطً
الحضارة العربٌة اإلسالمٌة
الحضارة العربٌة اإلسالمٌة  :بٌن التؤثر و التؤثٌر
الحضارة العربٌة اإلسالمٌة  :فً النظم والعلوم والفنون
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1
2
2

 953/00208/1مهران ،محمد
 953/00028/1الهاشمً ،عبد المنعم
 953/00296/1أبو الندى ،جمٌل محمد
 953/00260/1الخزاعلةٌ ،اسر

2
3

 953/00048/1السٌد ،محمود
 953/00198/1مهنا ،محمد

2

 953/00081/1الفقً ،عصام الدٌن
الحسن ،عٌسى
قبانً ،محمد
خرٌسات ،محمد
عرار ،محً الدٌن عبد حسٌن
الشرٌف ،عبد هللا

7
2
6
4
1

953/00141/1
953/00295/1
953/00204/1
953/00294/1
953/00075/1

4

 953/00222/1العٌدروس ,محمد

4

 953/00221/1العٌدروس ,محمد

4

 953/00223/1العٌدروس ,محمد

2

 953/00046/1شاهٌن ،حمدي

1

 953/00284/1بكٌر ،بحاز
الحسن ،عٌسى
الحسن ،عٌسى
الصالبً ،علً
الصالبً ،علً
العزاوي ،قٌس
أحمد ،مبدر
فاروقً ،ثرٌا

3
3
12
6
3
4
6

953/00135/1
953/00129/1
953/00132/1
953/00031/1
953/00155/1
953/00259/1
953/00130/1

2

 953/00019/1شبانة ،محمد

1

 953/00286/1حسن ،حسن

9
10
3

 953/00168/1الصالبً ،علً
953/00292/1
 953/00170/1الزٌباري ،محمد

3

 953/00216/1كوثرانً ،وجٌه

4

 953/00275/1حمدي ،حافظ

3

 953/00179/1عكاشة ،شاٌف

4

 953/00277/1محمود ،حسن

2

 953/00103/1نوار ،صالح الدٌن
ٌحٌى ،لطفً
محمود ،محمود
حسون ،علً
خرٌسات ،محمد

13
2
3
4

953/00112/1
953/00066/1
953/00131/1
953/00256/1

1

 953/00287/1حسن ،حسٌن

الحضارة العربٌة القدٌمة
الخالفة العباسٌة
الخالفة العباسٌة فً مواجهة الفتنة الزنجٌة
الخالفة العباسٌة و موقفها من الدول المستقلة فً المغرب بٌن القرنٌن الثانً و
الرابع الهجري 362-123ه973-740/م
الخلٌج العربً  :الدول و اإلمارات
الخلٌج العربً الحدٌث و المعاصر دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة
الدول المستقلة فً المشرق اإلسالمً منذ مستهل العصر العباسً حتى الغزو
المغولً  :دراسة لدول آسٌا الوسطى ( الكومنولث الجدٌد ) فً عصورها
اإلسالمٌة المزدهرة
الدولة األموٌة  :عوامل البناء و أسباب اإلنهٌار
الدولة األموٌة  :من المٌالد إلى السقوط
الدولة األموٌة  :من النهوض إلً السقوط (132-41ه750-661 /م )
الدولة األموٌة  :نشؤتها وأسباب سقوطها
الدولة األموٌة فً عهد الخلٌفة ٌزٌد ٌن عبد الملك
الدولة اإلسالمٌة الثالثة الخالفة األموٌة  :أسرة أبو سفٌان أبو المروان األموي
الدولة اإلسالمٌة الثانٌة  :دولة الخالفة اإلسالمٌة
الدولة اإلسالمٌة الخامسة الخالفة الفاطمٌة  :أسرة اإلمام محمد المكتوم بن
اسماعٌل العلوٌة
الدولة اإلسالمٌة فً عصر الخلفاء الراشدٌن
الدولة الرستمٌة 296-160ه909-777 .م  :دراسة فً األوضاع االقتصادٌة و
الحٌاة الفكرٌة
الدولة العباسٌة  :تكامل البناء الحضاري
الدولة العثمانٌة  :عوامل البناء و أسباب اإلنهٌار
الدولة العثمانٌة  :عوامل النهوض و السقوط
الدولة العثمانٌة  :عوامل النهوض وأسباب السقوط
الدولة العثمانٌة  :قراءة جدٌدة لعوامل االنحطاط
الدولة العثمانٌة فً عهد السلطان 1730-1703
الدولة العثمانٌة و العالم المحٌط بها
الدولة العربٌة االسالمٌة  ( :صدر اإلسالم -الخلفاء الراشدون -الدولة األموٌة)
الدولة العربٌة فً الشرق و مصر و المغرب و األندلس ( 132- 1ه=749-622م )
الدولة الفاطمٌة
الذخٌرة السنٌة فً تارٌخ الدولة المرٌنٌة
السالجقة الروم فً آسٌا الصغرى ( 634-470ه1237-1077/م )
السلطة و المجتمع و العمل السٌاسً  :من تارٌخ الوالٌة العثمانٌة فً بالد الشام
الشرق اإلسالمً  :قبٌل الغزو المغولً
الصراع الحضار ي فً العالم اإلسالمً  ( :مدخل تحلٌلً فً فلسفة الحضارة عند
مالك بن نبً )
العالم اإلسالمً فً العصر العباسً
العدوان الصلٌبً على العالم اإلسالمً  515 -490 :هجرٌة1121 -1097/
مٌالدٌة أضواء جدٌدة على الحروب الصلبٌة
العرب فً العصور القدٌمة  :مدخل حضاري فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
العرب قبل اإلسالم  :أحوالهم السٌاسٌة و أهم مظاهر حضارتهم
العرب و الدولة العثمانٌة
العصبٌة القبلٌة فً صدر اإلسالم
العصر العباسً األول فً الشرق و مصر و المغرب و األندلس 232-132ه (
 847 -749م )

75

o test PDF Combine only
76

1

953/00289/1

6
4

 953/00055/1القاسمً ،خالد
 953/00244/1صلٌبا ،جورج

5

 953/00089/1الجمال ،أحمد

1
4
5

 953/00293/1محمد ،على
 953/00261/1محمد ،على
 953/00107/1السٌد ،محمود

1

 953/00224/1مهنا ,محمد

1
1
3

 953/00252/1غلوب ،جون
 953/00245/1الشكٌل ,علً
 953/00106/1ابن الخطٌب ،أبً عبد هللا

6

 953/00185/1السرهٌد ،عارف

1

 953/00056/1مداح ،على

4
6
4

 953/00151/1الخالدي ،أحمد
 953/00178/1صبره ،عفاف
 953/00278/1محمود ،منى

4

 953/00291/1سالم ،عبد الرحمن
الصٌاد ،فإاد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
علً ،جواد
القرطبً ،أبً مروان
الفراجً ،عدنان

3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
3

953/00159/1
953/00099/1
953/00098/1
953/00097/1
953/00096/1
953/00095/1
953/00094/1
953/00093/1
953/00092/1
953/00091/1
953/00090/1
953/00253/1
953/00276/1

1

 953/00054/1الحربً ،دالل

3

 953/00182/1الصدٌقً ،محمد
إسماعٌل ،محمود
حمادي ،عبد هللا
غٌٌرمو غوثالبٌس ،بوستو
مٌكٌل دى ،إٌبالثا
العٌدروس ,محمد
السبول ,خالد
خلٌل ،عماد الدٌن

4
9
3
3
2
4
4

953/00088/1
953/00254/1
953/00164/1
953/00165/1
953/00082/1
953/00232/1
953/00010/1

2

 953/00214/1صاري ،فاطمة الزهراء

العصر العباسً الثانً فً الشرق و مصر و المغرب و األندلس -447
656/1.55-1258
العالقات الٌمنٌة الخلٌجٌة  :الكتاب األول األهمٌة التارٌخٌة و االستراتٌجٌة
العلوم اإلسالمٌة وقٌام النهضة األوروبٌة
العلوم اإلنسانٌة أثر إزدهار حركة الترجمة على النهضة العلمٌة فً بغداد فً عهد
الدولة العباسٌة (علم الطب ،علم الصٌدلة)
الغزو الصلٌبً فً عصر الدولة الزنكٌة
الغزو الصلٌبً فً عهد السالطٌن
الفتوحات االسالمٌة
الفتوحات اإلسالمٌة من عصر النبوة إلى الغزو الصلٌبً  :دراسة فً العالقات
السٌاسٌة األسٌوٌة
الفتوحات العربٌة الكبرى
الكٌمٌاء فً الحضارة اإلسالمٌة
اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة
المجمع الملكً لبحوث الحضارة اإلسالمٌة  :مإسسة آل البٌت  :نشؤته-أهدافه
المخالف السلٌمانً تحت حكم األدارسة وجهود الملك عبد العزٌز لضم المخالف
للمملكة العربٌة السعودٌة  :منطقة جازان
المدن و اآلثار اإلسالمٌة فً العالم
المستشرقون و مشكالت الحضارة
المسلمون فً األندلس و عالقتهم بالفرنجة
المسلمون والروم فً عصر النبوة  :دراسة فً جذور الصراع وتطوره بٌن
المسلمٌن والبٌزنطٌٌن حتى وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم
المغول فً التارٌخ
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم
المقتبس فً أخبار بلد األندلس
المقتضب من تارٌخ العرب قبل اإلسالم
الملك عبدالعزٌز وإستراتٌجٌة التعامل مع األحداث  :حالة جدة  17ربٌع األول
1343ه 6 -جمادى اآلخرة 1343ه 15أكتوبر 1924م -األول من ٌناٌر 1925م
المنح الرحمانٌة فً الدولة العثمانٌة  :و ذٌله اللطائف الربانٌة على المنح الرحمانٌة
المهمشون فً التارٌخ اإلسالمً
المورسكٌون و محاكم التفتٌش فً األندلس 1616-1492م
المورٌسكٌون فً المغرب
المورٌسكٌون فً إسبانٌا و فى المنفى
الموقف البرٌطانً من الوجود العثمانً فً اإلحساء و قطر
الهاشمٌون من حكم اإلمارة العثمانٌة إلى تؤسٌس الممالك العربٌة
الوسٌط فً الحضارة اإلسالمٌة
الوقف فً الجزائر  :دراسة لعٌنة من عقود الوقف لرصٌد المحاكم الشرعٌة خالل
الفترة العثمانٌة 958ه1551/م1231-ه1816/م
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3
6

 953/00251/1الحصري ،ابو خلدون
 953/00258/1الحسٌنً ،فاضل

3

 953/00246/1بٌضون ،ابراهٌم

3
3

 953/00217/1جبران ،محمد
 953/00269/1الطائً ،صالح

5

 953/00027/1خالد كبٌر،عالل
جمال الدٌن ،ركٌبً
بن حسٌن ،عمر
جبر ،حسن
الخطٌب ،سلٌمان
كاتبً ،غٌداء
أبو عزة ،عبدهللا
حسٌن ,فالح
سعد هللا ،أبو القاسم
أبومصطفى ،كمال
سالم ،سحر

10
4
2
2
3
2
4
4
5
8

953/00193/1
953/00207/1
953/00013/1
953/00215/1
953/00175/1
953/00005/1
953/00238/1
953/00183/1
953/00121/1
953/00068/1

3

 953/00076/1عوٌس ،عبدالحلٌم
الخضري بك ،محمد
مإلف مجهول
أبوزٌدون ،ودٌع
الفقً ،عصام الدٌن
الخطٌب ,محمد
التلٌسً ،بشٌر
الشرابً ،نهال
طقوش ،محمد

2
6
9
6
1
3
9
6

953/00143/1
953/00116/1
953/00122/1
953/00012/1
953/00015/1
953/00145/1
953/00142/1
953/00140/1

4

 953/00257/1فوزي ،فاروق عمر

6

 953/00136/1طقوش ،محمد

3

 953/00138/1الجبوري ،أحمد

3

ٌ 953/00139/1حٌى ،فوزي

20
5
6
7
3
1
5
2
6
2
6
1
7

953/00128/1
953/00018/1
953/00202/1
953/00016/1
953/00184/1
953/00172/1
953/00002/1
953/00083/1
953/00127/1
953/00017/1
953/00203/1
953/00024/1
953/00070/1

اٌنالجٌك ،خلٌل
سالم ,السٌد عبد العزٌز
طقوش ،محمد
السٌد ،محمود
حالق ,حسان
نوار ،عبدالعزٌز
الحسن ،عٌسى
أبوصوة ،محمود
قدورة ،زاهٌة
العٌدروس ,محمد
نجم ،زٌن الدٌن
دٌاب ،محمد
السٌد ،محمود

آراء وأحادٌث فً التارٌخ واالجتماع
آفاق الحضارة العربٌة اإلسالمٌة
أبحاث فً السٌطرة العربٌة والتشٌع والمعتقدات المهدٌة فً ظل خالفة بنً أمٌة
أبحاث وتحقٌقات فً تراث الغرب اإلسالمً
أثر الشام الحضاري فً مصر فً العصر األٌوبً
أخطاء المإرخ ابن خلدون فً كتابه المقدمة : .قراءة نقدٌة تحلٌلٌة هادفة تكشف
عن أخطاء ابن خلدون فً مقدمته.
أزمة الخلٌج  :جذورها التارٌخٌة و وقائعها الحالٌة
أساس استراتٌجٌة الطور األول من الفتح اإلسالمً
أسس الحضارة العربٌة االسالمٌة ومعالمها
أسس مفهوم الحضارة فً اإلسالم
أولٌات الفتوح  :حروب الردة فً اإلسالم
إنهٌار الحضارة العربٌة االسالمٌة وسبٌل النهوض
بحث فً نشؤة الدولة اإلسالمٌة
بحوث فً التارٌخ اإلسالمً
بحوث فً :تارٌخ و حضارة األندلس فً العصر اإلسالمً
بحوث مشرقٌة و مغربٌة فً التارٌخ و الحضارة اإلسالمٌة
بنو أمٌة فً التارٌخ بٌن الضربات الخارجٌة و اإلنهٌار الداخلً  :دراسة حول
سقوط دولة بنى أمٌة فً المشرق
تارٌخ األمم اإلسالمٌة  :الدولة األموٌة
تارٌخ األندلس
تارٌخ األندلس  :من الفتح اإلسالمً حتى سقوط الخالفة فً قرطبة
تارٌخ اإلسالم وحضارته
تارٌخ الحضارة العربٌة
تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة
تارٌخ الخالفة األموٌة
تارٌخ الدولة األموٌة
تارٌخ الدولة األموٌة  :دراسة حولٌة حسب عهود الخلفاء 132-41ه750-661/م
تارٌخ الدولة العباسٌة
تارٌخ الدولة العباسٌة  ( :العصر العباسً األول ) 132-274ه 749-861م
تارٌخ الدولة العباسٌة  ( :العصر العباسً الثانً ) 656-222ه 1258-840م
تارٌخ الدولة العثمانٌة  :من النشوء إلى اإلنحدار
تارٌخ الدولة العربٌة
تارٌخ الزنكٌٌن فً الموصل و بالد الشام
تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة
تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة  :الحدٌث و المعاصر
تارٌخ الشعوب اإلسالمٌة  :فً العصر الحدٌث
تارٌخ العرب  :من بداٌة الحروب الصلٌبٌة إلى نهاٌة الدولة العثمانٌة
تارٌخ العرب اإلجتماعً و اإلقتصادي فً العصر الوسٌط  :قراءة مغاٌرة
تارٌخ العرب الحدٌث
تارٌخ العرب الحدٌث
تارٌخ العرب الحدٌث و المعاصر
تارٌخ العرب فً إسبانٌا
تارٌخ العرب فً بالد األندلس
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8

 953/00267/1العٌدروس ،محمد
طقوش ،محمد
سالم ,السٌد عبد العزٌز
علً ،جاسم
السامرائً ،خلٌل
العٌدروس ,محمد
البٌدس ,أٌرا
البٌدس ,أٌرا
طقوش ،محمد

10
1
3
3
2
2
2
4

953/00113/1
953/00001/1
953/00148/1
953/00120/1
953/00053/1
953/00220/1
953/00219/1
953/00115/1

20

 953/00117/1سالم ,السٌد عبد العزٌز

15
10
5

 953/00213/1شهبً ،عبد العزٌز
 953/00200/1الطبري ،محمد
 953/00280/1رمضان ،عبدالمحسن

4

 953/00189/1التنسً ،محمد

2
3

 953/00042/1السٌد ،محمود
 953/00111/1سالم ,السٌد عبد العزٌز

8

 953/00206/1مإنس ،حسٌن

8

 953/00265/1العٌدروس ,محمد

3

 953/00173/1طراوة ،حجازي

4
2

 953/00225/1العٌدروس ,محمد
 953/00008/1عبد الجواد ،خلف

1

 953/00050/1الفارس ،محمد

4

 953/00218/1الهزاٌمة ,محمد

4

 953/00237/1محمود ،إبراهٌم سعٌد

4

 953/00236/1محمود ،إبراهٌم سعٌد

4

 953/00040/1طه ،عبد الواحد

3

 953/00160/1حطٌط ،أحمد

7
4
4

 953/00167/1المدور ،جمٌل
 953/00227/1الطرشان ,نزار
 953/00235/1العٌدروس ،محمد

8

 953/00263/1العٌدروس ,محمد

5

 953/00124/1طه ،عبد الواحد

1

 953/00073/1فوزي ،فاروق

2
3
3
3
3
3

953/00067/1
953/00062/1
953/00061/1
953/00064/1
953/00063/1
953/00059/1

الجرو ،أسمهان
العٌدروس ,محمد
العٌدروس ,محمد
العٌدروس ,محمد
العٌدروس ,محمد
العٌدروس ,محمد

تارٌخ العرب فً بالد األندلس  :دراسة فً الحٌاة اإلجتماعٌة إلسبانٌا اإلسالمٌة
تارٌخ العرب قبل اإلسالم
تارٌخ العرب قبل اإلسالم
تارٌخ العرب قبل اإلسالم و السٌرة النبوٌة
تارٌخ العرب و حضارتهم فً األندلس
تارٌخ الكوٌت الحدٌث و المعاصر
تارٌخ المجتمعات اإلسالمٌة
تارٌخ المجتمعات اإلسالمٌة
تارٌخ المسلمٌن فً األندلس
تارٌخ المسلمٌن و آثارهم فً األندلس  :من الفتح العربً حتى سقوط الخالفة
بقرطبة
تارٌخ المغرب اإلسالمً  :مختصرات لطالب الجامعات
تارٌخ المغرب و األندلس  :مستخرج من تارٌخ األمم و الملوك
تارٌخ المغرب و األندلس  :من الفتح حتى سقوط غرناطة
تارٌخ بنً زٌان ملوك تلمسان  :مقتطف من نظم الدر و العقٌان فً بٌان شرف
بنً زٌان
تارٌخ دولتً المرابطٌن والموحدٌن
تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم
تارٌخ قرٌش  :دراسة فً تارٌخ أصغر قبٌلة عربٌة جعلها اإلسالم أعظم قبٌلة فً
تارٌخ البشر
تارٌخ و حضارة األندلس  :النظم اإلدارٌة فً إسبانٌا اإلسالمٌة
تحلٌل تارٌخً  :لخروج عبدالرحمن بن األشعث على الدولة االموٌة و ثورته علٌها
تطور الحٌاة اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة و الفكرٌة فً العصر العباسً
جذور الحضارة اإلسالمٌة
جزر اإلمارات المحتلة و مباحثات االتحاد التساعً  :قراءة فً الوثائق البرٌطانٌة
لعامً 1972 ،1971
حاضر العالم اإلسالمً و قضاٌاه السٌاسٌة المعاصرة
حركة الحج األوروبً إلى األماكن المقدسة فً الشرق األدنى اإلسالمً -1291
 1517م  923-690 /هـ
حركة الحج األوروبً إلى األماكن المقدسة فً الشرق األدنى اإلسالمً -1291
 1517م  923-690 /هـ
حركة المقاومة العربٌة اإلسالمٌة فً األندلس بعد سقوط غرناطة
حروب المغول  :دراسة فً االستراتٌجٌة العسكرٌة للمغول من أٌام جنكٌز خان
حتى عهد تٌمورلنك
حضارة االسالم فى دار السالم
حضارة العرب قبل اإلسالم  :الثمودٌون ،الصفوٌن ،األنباط ،الغساسنة
حضارة دول المغرب العربً فً عصر الدولة الفاطمٌة
خروج العرب من األندلس  :التطهٌر العرقً و جرائم اإلبادة الجماعٌة ضد
المسلمٌن فً إسبانٌا
دراسات أندلسٌة
دراسات فً التارٌخ اإلسالمً  :أبحاث فً النظم و السٌاسة خالل القرون
اإلسالمٌة األولى
دراسات فً التارٌخ الحضاري للٌمن القدٌم
دراسات فً الخلٌج و الجزٌرة العربٌة
دراسات فً الخلٌج و الجزٌرة العربٌة
دراسات فً الخلٌج و الجزٌرة العربٌة
دراسات فً الخلٌج و الجزٌرة العربٌة
دراسات فً الخلٌج و الجزٌرة العربٌة
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العٌدروس ,محمد
طه ،عبد الواحد
العبادي ،أحمد
الفقً ،عصام
عربً ،العالً
سالم ,السٌد عبد العزٌز
بلغٌث ،محمداألمٌن
عبدالكرٌم ،أحمد
أبطوي ،محمد
قوٌدر ،بشار
أحمد ،نهلة
طه ،عبد الواحد
رمضان ،عبدالعزٌز
العٌدروس ,محمد
القوصً ،عطٌة
الغازي ،أمانً
طراوة ،حجازي

3
4
2
2
21
11
3
3
1
15
4
7
3
2
6
1
2

953/00060/1
953/00119/1
953/00209/1
953/00072/1
953/00192/1
953/00137/1
953/00084/1
953/00154/1
953/00255/1
953/00199/1
953/00118/1
953/00114/1
953/00071/1
953/00049/1
953/00281/1
953/00034/1
953/00077/1

1

 953/00285/1لقبال ،موسى

8
1

 953/00264/1العٌدروس ،محمد
 953/00190/1نصر هللا ،سعدون

3

 953/00150/1الصالبً ،محمد

3

 953/00149/1الصالبً ،محمد

7
4
10

 953/00144/1الصالبً ،علً
 953/00274/1العٌدروس ,محمد
ٌ 953/00233/1حٌاوي ،جمال

3

 953/00152/1كورشون ،زكرٌا

2
7
3
5

953/00162/1
953/00249/1
953/00147/1
953/00195/1

الشكعة ،مصطفى
سالم ،محمود
قدورة ،زاهٌة
سالم ،السٌد

4

 953/00229/1بنً ٌاسٌنٌ ,وسف
العٌدروس ,محمد
ندا ،طه
العبادي ،أحمد
العبادي ،أحمد
العبادي ،أحمد
قرقوتً ,حنان

8
3
5
5
3
6

953/00266/1
953/00186/1
953/00037/1
953/00134/1
953/00029/1
953/00248/1

1

 953/00288/1حسن ،حسن

6
2
4
3
5

953/00011/1
953/00196/1
953/00026/1
953/00020/1
953/00146/1

محمد ،نبٌلة
العبادي ،أحمد
محمد ،نبٌلة
أبو مصطفى ،كمال
العبادي ،أحمد

دراسات فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة
دراسات فً تارٌخ األندلسً
دراسات فً تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة العربٌة
دراسات فً تارٌخ الدولة العباسٌة
دراسات فً تارٌخ الدولة العثمانٌة و المشرق العربً 1916-1288
دراسات فً تارٌخ العرب  :العصر العباسً األول
دراسات فً تارٌخ العرب اإلسالمً
دراسات فً تارٌخ العرب الحدٌث
دراسات فً تارٌخ العلوم العربٌة
دراسات فً تارٌخ المغرب اإلسالمً
دراسات فً تارٌخ المغرب و األندلس
دراسات فً حضارة األندلس و تارٌخها
دراسة فً التارٌخ و الحضارة اإلسالمٌة
دراسة فً الخلٌج العربً
دفاع المسلمٌن عن عقٌدتهم فً العصور الوسطى
دور االنكشارٌة فً اضعاف الدولة العثمانٌة  :الجٌش الجدٌد
دور بنً سهل السٌاسً  :فً خالفتً األمٌن و المؤمون
دور كتامة فً تارٌخ الخالفة الفاطمٌة  :منذ تؤسٌسها إلى منتصف القرن الخامس
الهجري (  11م )
دول الطوائف و األسر الحاكمة فً األندلس
دولة األدارسة فً المغرب و األندلس
دولة السالجقة و بروز مشروع إسالمً لمقاومة التغلغل الباطنً و الغزو الصلٌبً
دولة السالجقة و بروز مشروع إسالمً لمقاومة التغلغل الباطنً و الغزو الصلٌبً
دولة الموحدٌن
سقوط الدولة العثمانٌة آخر دول الخالفة اإلسالمٌة
سقوط غرناطة ومؤساة األندلسٌٌن  1610-1492م
سواحل نجد " االحساء " فً األرشٌق العثمانً  " :جبل شمر  -القصٌم  -الرٌاض -
القطٌف  -الكوٌت  -البحرٌن  -قطر  -مسقط "
سٌف الدولة الحمدانً  :مملكة السٌف و دولة األقالم
شمس اإلسالم
شٌه الجزٌرة العربٌة  :كٌاناتها السٌاسٌة
طرابلس الشام فً التارٌخ اإلسالمً
علم التارٌخ فً األندلس ( :حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري) العاشر المٌالدي
فتح العرب لبالد األندلس و الحٌاة الفكرٌة فً إسبانٌا اإلسالمٌة
فصول من تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة
فً التارٌخ األٌوبً والمملوكً
فً التارٌخ العباسً و األندلسً
فً التارٌخ العباسً والفاطمً
فً الحضارة اإلسالمٌة الزراعة والصناعة والتجارة
فً العصر العباسً الثانً فً الشرق و مصر و المغرب و األندلس 447-232ه (
847-1055م )
فً تارٌخ الحضارة االسالمٌة
فً تارٌخ الحضارة العربٌة و اإلسالمٌة
فً تارٌخ الدولة العباسٌة
فً تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة  :تارٌخ صدر اإلسالم والدولة األموٌة
فً تارٌخ المغرب و األندلس
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2
7

 953/00021/1العبادي ،أحمد
 953/00166/1إسماعٌل ،محمود

4

 953/00226/1العٌدروس ,محمد

3

 953/00079/1فوزي ،فاروق

4

 953/00032/1بٌومً ،زكرٌا
عالل ،خالد
الصالبً ،علً
الهرفً ،محمد
بن إدرٌس ,عبد هللا
الشٌال ،جمال الدٌن
الخضري بك ،محمد
الخضري ،الشٌخ محمد
الشرٌف ،محمد
حسٌن ،توفٌق
العٌدروس ,محمد
سحري ،محمد
خلٌل ،عماد الدٌن

15
15
4
2
2
1
2
2
3
2
29
6

953/00176/1
953/00036/1
953/00153/1
953/00247/1
953/00174/1
953/00243/1
953/00169/1
953/00156/1
953/00157/1
953/00057/1
953/00110/1
953/00009/1

3

 953/00080/1سالم ،سحر
الوزنةٌ ،حً
دلو ،برهان الدٌن
سالم ,السٌد عبد العزٌز
سالم ,السٌد عبد العزٌز

1
1
2
2

953/00043/1
953/00212/1
953/00102/1
953/00109/1

15

 953/00161/1سامعً ،إسماعٌل
الدوري ,عبد العزٌز
بٌضون ،ابراهٌم
العمري ،ناصر
بن قربة ،صالح
الخطٌب ،عبدالقادر
طهبوب ،صالح
عزام ،خالد
الزٌدي ،مفٌد

4
6
3
5
2
11
6
6

953/00231/1
953/00279/1
953/00191/1
953/00290/1
953/00039/1
953/00023/1
953/00025/1
953/00030/1

6

 953/00038/1الزٌدي ،مفٌد
الكعبً ,عبد الحكٌم
الكعبً ,عبد الحكٌم
التكروري ،عبد الباسط
شاكر ,محمود

6
5
3
3

953/00045/1
953/00044/1
953/00297/1
953/00298/1

4

 953/00282/1الخطٌب ،عبد القادر

1

 953/00242/1أوزتوناٌ ،لماز

1

 953/00241/1أوزتوناٌ ،لماز

1

 953/00240/1أوزتوناٌ ،لماز

فً تارٌخ المغرب و األندلس
فً تؤوٌل التارٌخ و التراث  :دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة
قاعدة المعلومات التارٌخٌة و األثرٌة لدول المغرب العربً فً عصر الدولة
الفاطمٌة
قراءات و مراجعات نقدٌة فً التارٌخ األسالمً
قراءة إسالمٌة فً تارٌخ الدولة العثمانٌة  :التحالف االستعماري الٌهودي وتمزٌق
الدولة اإلسالمٌة
قضاٌا تارٌخٌة و فكرٌة من تارٌخنا اإلسالمً
قٌام الدولة األٌوبٌة
مآسً العرب المزمنة
مجتمع المدٌنة فً عهد الرسول صلى هللا علٌه وسلم
مجموعة الوثائق الفاطمٌة  :وثائق الخالفة و والٌة العهد و الوزارة
محاضرات فً تارٌخ األمم اإلسالمٌة  :الدولة األموٌة
محاضرات فً تارٌخ األمم اإلسالمٌة  :الدولة العباسٌة
محاضرات فً تارٌخ صدر اإلسالم  ( :العصر النبوي و الراشدي )
محطات مضٌئة فً تارٌخ العرب و المسلمٌن
محمد رضا خان و الجزر العربٌة 1979-1942
مختصر تارٌخ الدولة العثمانٌة
مدخل إلى الحضارة اإلسالمٌة
مدٌنة قادس و دورها فً التارٌخ السٌاسً و الحضاري  ( :لألندلس فً العصر
اإلسالمً )
مدٌنة مرو والسالجقة حتى عصر سنجر
مساهمة فً إعادة كتابة التارٌخ العربً اإلسالمً
معالم التارٌخ االسالمً
معالم التارٌخ اإلسالمً
معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة  :مدخل -نظم  -علوم  -زراعة وصناعة -
اجتماعات  -عمارة و فنون  -تؤثٌرات
مقدمة فً تارٌخ صدر اإلسالم
مالمح التٌارات السٌاسٌة فً القرن األول الهجري
مالمح عربٌة
من قضاٌا التارٌخ و اآلثار فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة
من كتاب الكامل فً التارٌخ  :مقتطفات من أحادٌث اإلمام الشعراوي
موسوعة التارٌخ االسالمً  :العصر األموي
موسوعة التارٌخ اإلسالمً  :العصر العباسً ( 132ه 656 :م )
موسوعة التارٌخ اإلسالمً  :العصر العثمانً (  1516ه1916 /م)
موسوعة التارٌخ اإلسالمً  :العصر المملوكً ( 923-648ه 1517 -1258 /م)
موسوعة التارٌخ اإلسالمً  :عصر الخلفاء الراشدٌن
موسوعة التارٌخ اإلسالمً  :عصر النبوة وماقبله
موسوعة الخلفاء الراشدٌن
موسوعة الفتوحات اإلسالمٌة
موسوعة الفتوحات اإلسالمٌة من كتاب الكامل فً التارٌخ البن األثٌر  :مقتطفات
من أحادٌث اإلمام محمد متولى الشعراوي
موسوعة تارٌخ اإلمبراطورٌة العثمانٌة  :السٌاسً والعسكري والحضاري -629
1341ه 1922 -1231 /م
موسوعة تارٌخ اإلمبراطورٌة العثمانٌة  :السٌاسً والعسكري والحضاري -629
1341ه 1922 -1231 /م
موسوعة تارٌخ اإلمبراطورٌة العثمانٌة  :السٌاسً والعسكري والحضاري -629
1341ه 1922 -1231 /م
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1

 953/00239/1أوزتوناٌ ،لماز

2
5

 953/00085/1الزٌدي ،مفٌد
 953/00047/1الزٌدي ،مفٌد

4

 953/00234/1الخطٌب ،عبد القادر
نضغوت ،محمد
الحفٌظ ,عماد
طه ،عبد الواحد
سالم ،سحر
عطوان ,حسٌن
بلغٌت ،محمد
صارٌجك ،مراد
الشطشاط ،علً
العٌدروس ،محمد

5
4
4
5
1
10
2
5
4

953/00087/1
953/00228/1
953/00125/1
953/00158/1
953/00187/1
953/00180/1
953/00033/1
953/00188/1
953/00268/1

3

 953/00283/1أبو العال ،إبراهٌم

موسوعة تارٌخ اإلمبراطورٌة العثمانٌة  :السٌاسً والعسكري والحضاري -629
1341ه 1922 -1231 /م
موسوعة تارٌخ الحروب الصلبٌة
موسوعة تارٌخ المملكة السعودٌة  :الحدٌث و المعاصر
موسوعة فتوحات و أعالم التارٌخ اإلسالمً  :من كتابً الكامل فً التارٌخ البن
األثٌر حٌاة الصحابة لإلمام الكاندهلوي
نحو تحدٌث دراسة التارٌخ اإلسالمً  :مقارنات منهجٌة
نشؤة الحضارة و تطورها فً الخلٌج و الجزٌرة العربٌة
نشؤة تدوٌن التارٌخ العربً فً األندلس
نصوص تارٌخٌة فً التارٌخ اإلسالمً
نظام والٌة العهد ووراثة الخالفة فً العصر األموي
نظرات فً تارٌخ الغرب اإلسالمً
نقابة األشراف فً الدولة العثمانٌة
نهاٌة الوجود العربً فً األندلس
نهاٌة دول الطوائف الثورات و الحروب فً بالد األندلس
وصاٌا الدفن عند المسلمٌن فً األندلس  :من الفتح اإلسالمً إلى نهاٌة دولة
الموحدٌن
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ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ  ,ﺗﻮﻧﺲ و ﻟﯿﺒﯿﺎ

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

5

961/00009/1

Abdelkader, Fathi

2

961/00014/1

Heers, Jacques

5

961/00016/1

Touati, M'barka Hamed

5

961/00013/1

Pintan, pierre

2
10
5

 96100035/1عمل جماعً
 961/00017/1العربً ،عقون
 961/00032/1فابرر ,هنرٌات كامبس

4

 961/00034/1لحمر ،سمٌرة

3

 961/00002/1طه ،عبد الواحد

14

 961/00006/1مقالتً ،عبد هللا

4

 961/00024/1العٌدروس ,محمد

40

 961/00007/1مجانً ,بوبة

5

 961/00031/1بوعمامة ،فاطمة

4

 961/00022/1العٌدروس ,محمد

23
4

 961/00008/1زوزو ،عبد الحمٌد
 961/00001/1الزاوي ،الطاهر

1

 961/00028/1فٌاللً ،كمال

3
2
3

 961/00033/1مصطفى ،أحمد
 961/00019/1السامرائً ،فراس
 961/00005/1أحمد ،نهلة

2

 961/00004/1عبد الحمٌد ،سعد

2

 961/00012/1عبد الحمٌد ،سعد زغلول

2

 961/00011/1عبد الحمٌد ،سعد زغلول

1
1
1

 961/00027/1دبوز ،محمد
 961/00026/1دبوز ،محمد
 961/00025/1دبوز ،محمد

2

 961/00010/1راشد ،أحمد

1
3

 961/00015/1الثعالبً ،عبد العزٌز
 961/00003/1طه ،عبد الواحد

4

 961/00021/1العٌدروس ,محمد

4

 961/00023/1العٌدروس ،محمد

Titre
Dans la tempète de l'histoire : Hannibal et jugurtha
Les Barbaresques : la course et la guerre en Méditerranée,
XIVe-XVIe siècle
L'Idée nationale, fille de la politique coloniale : réplique
ligitime à une situation illégitime
Sebha, ville pionniére au cour du sahara libyen : Urbanisation,
immigration, développement, tensions
األبرشٌات فً مقاطعة نومٌدٌا فً الفترة المسٌحٌة القدٌمة
اإلقتصاد و المجتمع فً الشمال اإلفرٌقً
الزٌتون و الزٌت فً افرٌقٌا الشمالٌة خالل الفترة الرومانٌة
الشٌخ اإلمام محمد رشٌد رضا وقضاٌا التحرر فً المغرب العربً  :دراسة
تحلٌلٌة لموقف عالم دٌن من قضاٌا سٌاسٌة استعمارٌة مغاربٌة من خالل مجلته
"المنار" الدٌنٌة اإلصالحٌة ،والالموقف تجاه قضٌة التحرر الجزائرٌة
الفتح و االستقرار العربً اإلسالمً  :فً شمال إفرٌقٌا و األندلس
المرجع فً تارٌخ المغرب الحدٌث والمعاصر  :الجزائر ،تونس ،المغرب ،لٌبٌا
النصر و الهزٌمة فً المعارك الكبرى  :الفكر العسكري االستراتٌجً فً الهجوم
و الدفاع رومل و االنسحاب العظٌم من العلمٌن إلى تونس نوفمبر 1942
النظم اإلدارٌة للخالفة الفاطمٌة فً مرحلتها المغربٌة خالل العصر الفاطمً :
296-362ه973-909 /م ( الجزائر -لٌبٌا  -تونس  -المغرب )
الٌهود فً المغرب اإلسالمً  :خالل القرنٌن  9-7هـ 15- 13/م
أقوى معارك الحرب العالمٌة الثانٌة  :اختراق رومل للقوات البرٌطانٌة فً معارك
الصحراء المصرٌة اللٌبٌة من ٌونٌو إلى دٌسمبر 1941
تارٌخ اإلستعمار و التحرر فً إفرٌقٌا و آسٌا
تارٌخ الفتح العربً فً لٌبٌا
تارٌخ المغرب الحدٌث من فتح القسطنطٌنٌة إلى سقوط قسنطٌنة : 1837- 1453
أساطٌر مؤسسة ،هجرات ،مؤسسات وثورات
تارٌخ المغرب العربً
تارٌخ المغرب العربً
تارٌخ المغرب العربً
تارٌخ المغرب العربً  :الفاطمٌون و بنو زٌري الصنهاجٌون إلى قٌام المرابطٌن
تارٌخ المغرب العربً  :تارٌخ دول األغالبة والرستمٌٌن وبنً مذرار واألدارسة
حتى قٌام الفاطمٌٌن
تارٌخ المغرب العربً  :من الفتح إلى بداٌة عصور االستقالل  :لٌبٌا وتونس
والجزائر و المغرب
تارٌخ المغرب الكبٌر
تارٌخ المغرب الكبٌر
تارٌخ المغرب الكبٌر
تارٌخ أقطار المغرب العربً السٌاسً الحدٌث و المعاصر  ( :لٌبٌا ،تونس،
الجزائر ،المغرب ،مورٌتانٌا )
تارٌخ شمال افرٌقٌا من الفتح اإلسالمً الى نهاٌة الدولة األغلبٌة
دراسات فً تارٌخ و حضارة المغرب اإلسالمً
رومل ثعلب الصحراء  :اإلنتصار األلمانً على القوات البرٌطانٌة قٌادة رومل
لتحقٌق النصر من ٌناٌر إلى ٌونٌو 1942
عبقرٌة رومل فً حرب الصحراء  :رومل و معارك الصحراء اللٌبٌة إنتصارات
رومل على القوات البرٌطانٌة حتى أبرٌل 1941
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5

 961/00029/1مرمول ,محمد الصالح

6

 961/00018/1األحمد ،محمد

6

 961/00030/1شنٌتً ،محمد البشٌر

4

 961/00020/1العٌدروس ,محمد

قوانٌن إدارٌة فرنسٌة فً األقالٌم المغاربٌة  :تونس -الجزائر -المغرب
مراحل الفتح اإلسالمً لبالد المغرب العربً  :دراسة لجهود الفاتحٌن فً نشر
اإلسالم و التعرٌب
نومٌدٌا وروما اإلمبراطورٌة  :تحوالت إقتصادٌة وإجتماعٌة فً ظل اإلحتالل
وداعا للسالح و نهاٌة أهم قواد الحرب العلمٌة الثانٌة  :معارك رومل فً تونس و
إٌطالٌا و األطلسً من نوفمبر  1942إلى اإلعدام أكتوبر 1944
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ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺴﺎب  .اﻷﺳﻤﺎء .اﻟﺸﺎرات

Nbr.
Exp.

Cote

Auteur
Hill, Christopher

8

929/00002/1

4
4

 929/00013/1الدراجي ،بوزياني
 929/00012/1الدراجي ،بوزياني

3

 929/00015/1العطار ،عدنان

3

 929/00014/1العطار ،عدنان

3
2
10

 929/00007/1الضاحي ،ساجد
 929/00016/1خان ،ريز
 929/00017/1الحسني ،كمال دحومان

2

 929/00001/1سالم ،سحر
حرفوش ،عبد القادر
حرفوش ،عبد القادر
الخالدي ،محمد
حرفوش ،عبد القادر
حرفوش ،عبد القادر
حرفوش ،عبد القادر
حرفوش ،عبد القادر

3
3
3
3
3
3
3

929/00004/1
929/00005/1
929/00008/1
929/00010/1
929/00006/1
929/00003/1
929/00009/1

7

 929/00011/1المدني ،أحمد

Titre
God's Enghlish man : Oliver cromwell and Englich Revalution
القبائل األمازيغية  :أدوارها مواطنها أعيانها
القبائل األمازيغية  :أدوارها مواطنها أعيانها
الكلبيون و أحفادهم الشرارات  :السيوف -الفرسان -الخيول -اإلبل -الدحة -الزجل-
الموشحات -تدمر الكلبية
الكلبيون و أحفادهم الشرارات  :و دورهم في الوجود العربي خالل التاريخ ،بحث
مبتكر عن شريحة من الشعب العربي مع أنسابهم و توزعهم في العالم العربي
المختصر في أخباركنانة مضر
الوليد  :الملياردير .رجل األعمال .األمير
أشراف الجزائر ودورهم الحضاري في المجتمع الجزائري
بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري  :أسرة من المولدين بمرسية في العصر
اإلسالمي
شعراء تميم في الجاهلية واإلسالم  :القسم األول من الشعراء
شعراء تميم في الجاهلية واإلسالم  :القسم الثاني من الشعراء
قبيلة بني خالد في الجزيرة العربية
قبيلة تغلب  :في الجاهلية و اإلسالم نسب -أعالم -أدب
قبيلة تميم  :في الجاهلية و اإلسالم قادة و علماء
قبيلة تميم في الجاهلية  :نسب -أعالم -شعر-أدب
قبيلة ضبة  :في الجاهلية و اإلسالم نسب  -أعالم -شعر -أدب
مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر و يليه محمد عثمان
باشا داي الجزائر 1791-1766
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85ﻳﻘﯿﺎ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ
ﻏﺮب أﻓﺮ

Nbr.
Exp.
3

Cote

Titre

Auteur

دولة كانم اإلسالمية  :دراسة في الجوانب السياسية و اإلقتصادية

 966/00001/1األتروشي ،شوكت
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ﺴﺎ و ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﻓﺮﻧ

Titre

Auteur
1789 ثورات الحرية و المساواة

1962, l'année prodigieuse
C'était hier en pays messin : témoignages de photographes,
1840-1920
Engagements et déchirements : les intellectuels et la guerre
d'Algérie
l'expansion coloniale de la france : Sous la troisiéme
république(1871-1914)

86

Cote

Nbr.
Exp.

 روبرت، بالمر944/00001/1
Le Gendre, Bertrand 944/00003/1

2
2

Fauvel, Christian

944/00004/1

1

Brun, Catherine

944/00002/1

2

Ganiage, Jean

944/00005/1

1
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ﻓﻠﺴﻔﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Nbr.
Exp.

Cote

2

901/00014/1

3

901/00005/1

3

901/00006/1

6
2
3
5
3
10
4
16
6
11
4
4
3
2
5
5
2

901/00021/1
901/00017/1
901/00004/1
901/00007/1
901/00001/1
901/00016/1
901/00022/1
901/00015/1
901/00008/1
901/00009/1
901/00010/1
901/00020/1
901/00019/1
901/00013/1
901/00012/1
901/00011/1
901/00002/1

3

901/00018/1

1

901/00003/1

Titre

Auteur

Raymond Aron, la philosophie de l'histoire et les
Chamboredon, Jeansciences sociales
Claude
استمرارٌة التارٌخ
عمانوئٌل ،فالٌرشتاٌن
التارٌخ  :فكرا استراتٌجٌا و أدبا قصصٌا و أراء و أحادٌث أخرى فً
مشتاق ،حازم
الفكر االستراتٌجً
التارٌخ والوجود  :فً المتبقً والمندثر
الكٌالنً ،مصطفى
التعلٌم و التعلم فً علم التارٌخ
بدوي ،عاطف
الحضارات بٌن الصراع و الحوار
مسعود ،مٌخائٌل
الخلدونٌة  :فً ضوء فلسفة التارٌخ
حمٌش ،بنسالم
المدخل إلى فلسفة التارٌخ
الزٌدي ،مفٌد
دراسات فً فلسفة التارٌخ النقدٌة
النجار ،جمٌل
علم التارٌخ وفلسفته فً فكر ابن خلدون
النجار ،جمٌل
فلسفة التارٌخ  :معناها و نشأتها و أهم مذاهبها
النشار ،مصطفى
فلسفة التارٌخ عند ابن خلدون
الخضٌري ,زٌنب
فلسفة التارٌخ عند جامبا تٌستافٌكو
محمد ،عطٌات
فلسفة الثورة الجزائرٌة
حمانة ،البخاري
فلسفة الحضارة و حوار الحضارات
السقا ،سعٌد
فً فلسفة التارٌخ
جعفر ،عبد الوهاب
فً فلسفة التارٌخ
صبحً ،أحمد
فً فلسفة التارٌخ
صبحً ،أحمد
فً فلسفة الحضارة  :قضاٌا ومناقشات
إبراهٌم ،تركً محمد
مستهل القرن الحادي و العشرٌن حضارات متدلخلة
عبدالعال ،عبدالحلٌم
مناهج البحث فً اإلنسانٌات والعلوم اإلجتماعٌة  :البحث التارٌخً
بنملٌح ,عبد اإلله
أنموذجا
مناهج البحث فً التارٌخ و التدوٌن التارٌخً عند العرب
الوافً ،محمد
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Nbr.
Exp.

Cote

Auteur

4
2
1

 962/00020/1فضل هللا ،فضل هللا
 962/00009/1الفالتً ،الطٌب
 962/00006/1جاستون ،قٌٌت

4

 962/00015/1العٌدروس ,محمد
الشرٌف ،عادل
نصٌر ،أحمد
هرٌدى ،صالح
نصٌر ،أحمد
الخربوطلً ،عمرو
الشرٌف ،عادل
جولً ،فلٌنت
سالم ،سحر
راٌفشتال ،الٌزابث
عبدالمجٌد ،زكرٌا
عبدالمجٌد ،زكرٌا

4
4
2
4
4
4
3
3
1
2
2

962/00016/1
962/00018/1
962/00005/1
962/00010/1
962/00011/1
962/00013/1
962/00012/1
962/00002/1
962/00007/1
962/00004/1
962/00003/1

8

 962/00008/1محمد ،نبٌلة

2
4
4
4

962/00001/1
962/00017/1
962/00019/1
962/00014/1

محمود ،إبراهٌم
حسٌن ،مجدي
محمود ،حسن
الحلوانً ،محمد

ﻣﺼﺮ

Titre
العبور بالعودة للجذور  :دراسة فً السلوك التنظٌمً للدولة المهدٌة
الفالتة فً أفرٌقٌا ومساهمتهم اإلسالمٌة والتنموٌة فً السودان
القاهرة مدٌنة الفن و التجارة
القٌادة و السالح فً الحروب الحاسمة  :عناصر تحقٌق النصر العسكري فً غزو
الصحراء توغل رومل فً األراضً المصرٌة و الوصول إلى اإلسكندرٌة من
ٌونٌو إلى نوفمبر 1942
اللٌبرالٌة العلمانٌة فً مٌزان الربٌع العربً
الوطن و المواطنة
تارٌخ مصر الحدٌث
تأسٌس الجمهورٌة الثانٌة
توشكى  :بٌن الحلم والحقٌقة
ثورة ٌ 25ناٌر  :بٌن الماضً و المستقبل
دارفور  :تارٌخ حرب و إبادة
دراسات فً تارٌخ مصر فً العصرٌن األٌوبً و المملوكً
طٌبة فً عهد أمنحوتب الثالث
فً التارٌخ المصري القدٌم  :عصر الدولة الحدٌثة
فً التارٌخ المصري القدٌم  :منذ فجر التارٌخ و حتى بداٌة الدولة الحدٌثة
فً تارٌخ افرٌقٌا اإلسالمٌة  :انتشار اإلسالم فً السودان العربً من القرن
الخامس حتى القرن التاسع الهجري
فً تارٌخ مصر البٌزنطٌة و حضارتها (  642 - 284م )
مدونات ثورٌة  :لشعب مصر خالل  200عام
مصر اإلسالمٌة  :منذ الفتح حتى قٌام الدولة الفاطمٌة
مصر حٌن قالت ال
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ﻣﺼﺮﺣﺘﻰ ﻋﺎم  640م

Nbr.
Exp.
19
2
4
4
4
1

Cote
932/00003/1
932/00001/1
932/00004/1
932/00006/1
932/00005/1
932/00002/1

Auteur

Titre

حضارة مصر الفرعونية
شارن ،شافية
في حضارة مصر القديمة
سليم ،أحمد
مصر  :من أقدم العصور حتى قيام الملكية
مهران ,محمد
مصر  :منذ قيام الدولة الحديثة حتى األسرة الحادية و الثالثين
مهران ,محمد
مصر  :منذ قيام الملكية حتى قيام الدولة الحديثة
مهران ,محمد
عبد الرحمن ،محمود معالم مصر الحديثة والمعاصرة  :تاريخ وحضارة
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90ﻳﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  640م
ﻧﺎرﻳﺦ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪ

Nbr.
Exp.
6
2
3
3
7
3
1
9
3
1
8
3

Cote

Titre

Auteur

The history of the decline and fall of the roman empire :
Gibbon, Edward
939/00012/1
abridged edition
الحضارة البيزنطية
 939/00001/1رنسمان ،شفين
 939/00008/1ستيتكيفيتش ،ياروسالف العرب والغصن الذهبي  :إعادة بناء األسطورة العربية
أعرق الحضارات  :دراسة
 939/00003/1كوسى ،جورج
أقدم الحضارات في الشرق األدنى
 939/00006/1جيمس ،ميالرد
تاريخ الدولة البيزنطية
 939/00005/1عمران ،محمود
تاريخ الدولة البيزنطية
 939/00002/1السيد ،محمود
تاريخ الدولة البيزنطية 1453-324م
 939/00009/1عبيد ،طه
تاريخ بيزنطية
 939/00010/1جان ،كلود شينيه
تاريخ ملوك القسطنطنية
 939/00004/1مؤلف مجهول
رأس شمرا و العهد القديم  :دراسة
 939/00007/1ادمون ،جاكوب
مكتشافات مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم
 939/00011/1سبانو ،أحمد
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