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Ces ouvrages ont été acquis par achat lors des salons du livre du Monde arabe, grâce au soutien financier
de l’Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman, ou lors d’échanges ou de dons de
chercheurs.

La médiathèque est ouverte le lundi de 13h à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à 17h30.

Accès aux réseaux wifi de l’Université d’Aix-Marseille et EDUROAM.
Photocopieuse en libre-service.
Pour toute demande de service, renseignement ou autre, n’hésitez pas à nous contacter :

Tél :

04 42 52 41 04

Messagerie :

mediatheque@mmsh.univ-aix.fr

Site :

http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/

Ressources numériques :

http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/

Catalogues :
Bibliothèque :
Phonothèque :
Iconothèque et archives :

http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr/
http://phonotheque.mmsh.univ-aix.fr/
consulter l’état des fonds sur le site de la médiathèque :
http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque

Carnets de recherche sur hypothèses.org :
Médiathèque et Méditerranée : http://mediatec.hypotheses.org
Les carnets de la phonothèque : http://phonotheque.hypotheses.org/
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إبراھيم  ,جميل عطية
النزول إلى البحر  :رواية
القاھرة  :الكرمة2014 ،
مختارات الكرمة
Z8-37156
إبراھيم  ,سحر السيد
تربية األطفال  :في عصر سالطين المماليك
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2014 ،
Z8-37166
إبراھيم  ,ﻣحمد علي
تأريخ ال يروق لكم
الجيزة  :الراية2016 ،
Z8-37258

Juin 2017

ابن الخطيب  ,لسالن الدين
ثالث رسائل أندرلسية في الطاعون الجارف)  749ھـ 1348/م ) :ابن
الخطيب  ,مقنعة السائل عن المرض الھائل||ابن ﺧاتمة ,تحصيل غرض
القاصد في تفصيل المرض الوافد||الشقوري ,النصيحة
تونس  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون )بيت الحكمة(2013 ،
التاريخ
Z8-37518
ابن الشاطر  ,علي بن إبراھيم 1375-1304 ,
رسالة النفع العام في العمل بالربع التام
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2015 ،
سلسلة تراثنا العلمي كتب وعروض 4 :
Z4-21082

إبراھيم  ,ﻣحمد يسري
الجناية العمد للطبيب على األعضاء البشرية  :في الفقه اإلسالمي
القاھرة  :دار اليسر2013 ،
Z4-21056

ابن الصباغ  ,ﻣحمد بن أبى القاسم  733 ,ھـ  1333/م
مناقب أبي علي سالم التباسي تلميذ أبي الحسن الشاذلي  :المتوقي سنة 642
ھـ  1244 /م
سوسة2012 ، : Contraste Editions
TUN 297.4 SAB

إبراھيم  ,ﻣحمد يسري
المشاركات السياسية المعاصرة  :في ﺿوء السياسة الشرعية
القاھرة  :دار اليسر2011 ،
Z8-37405

ابن النفيس  ,علي بن أبي الحزم  ,القرشي
الموجز في الطب
تونس2006 ، : SIMPACT
Z8-37585

إبراھيم  ,ناجح
داعش  :السكين التي تذبح اإلسالم
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
MUS 320 IBR

ابن النفيس  ,علي بن أبي الحزم  ,القرشي
شرح تشريح القانون إلبن سينا
تونس2006 ، : Simpact
MUS 610 NAF

ابن أبي الدنيا  ,عبدﷲ بن ﻣحمد  281 ,ھـ
كتاب الصمت ونوادر اللسان||جزء بيبي بنت عبد الصمد الھروية الھرثمية
] : [.s.lدار النوادر القيمة1990 ،
جمھرة النوادر المسندة 1 :
)Z8-37287(1

ابن الھيثم  ,أبو علي الحسن بن الحسن بن الھيثم  354) ,ھـ965/م4-
رسائل المكان والضوء وأﺿواء الكواكب
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2014 ،
سلسلة تراثنا العلمي كتب وعروض 2 :
Z4-21078

ابن أبي عاﺻم  ,احمد بن عمرو بن الضحاك بن ﻣخلد الشيبانى -206 ,
 287ھـ
كتاب األوائل||كتاب األوائل||كتاب المكافأة وحسن العقبى
] : [.s.lدار النوادر القيمة1987 ،
جمھرة النوادر المسندة 4 :
Z8-37220

ابن باديس  ,المعز  ,الصنھاجي  453 ,ھـ 1062/م
عمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب في صناعة الحبر والورق والكاغذ والتجليد
تونس  :دار القلم للنشر والتوزيع2017 ،
Z8-37663

ابن الجوزي  ,عبدالرحمن بن علي  ,أبو الفرج  597 ,ھـ
لقط المنافع في علم الطب
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2012-2011 ،
)Z4-21070(1)||Z4-21070 (2

ابن حبيب  ,عبد الملك بن حبيب 238 ,
كتاب وصف الفردوس||كتاب ﺧصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
كرم ﷲ وجھه||كتاب الوفاة
] : [.s.lدار النوادر القيمة1987 ،
جمھرة النوادر المسندة 3 :
)Z8-37287 (3
ابن سالﻣة  ,البشير
نظرية التطعيم اإليقاعي في الفصحى
تونس  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  -بيت الحكمة2015 ،
Z8-37575
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إبن سودون  ,علي  868 - 810 ,ھـ/
ديوان نزھة النفوس ومضحك العبوس
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التالاث2010 ،
Z4-21073

أحمد  ,ھاشم ﻣحمد
حياتي وأسرار األشباح
القاھرة  :أوراق للنشر2015 ،
Z8-37200
إدھان  ,نجاة
أعداء ﷲ  :نبوءة زمن مجنون||رواية
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2017 ،
Z8-37576

ابن عبد الوھاب  ,ﻣحمد
كتاب التوحيد الذي ھو حق ﷲ على العبيد
][.s. d] ،[.s. n] : [.s. l
Z8-37664

أﺻالن  ,إبراھيم
إنطباعات صغيرة حول حادث كبير
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37449

أبو العال  ,أحمد عبد الرزاق
مسرح الثقافة الجماھيرية  :مسرح الجماھير
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2014 ،
Z8-37450
أبو المعاطي  ,أحمد
أوراق يناير  :وقائع أيام التحرير
الجيزة  :دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات2015 ،
Z8-37448

أﺻالن  ,إبراھيم
حجرتان وصالة  :متتالية منزلية
القاھرة  :دار الشروق2009 ،
Z8-37260
أﺻالن  ,إبراھيم
ﺧلوة الغلبان
القاھرة  :دار الشروق2002 ،
Z8-37262

أبو اليقضان  ,إبراھيم بن عيسى 1973-1888 ,
مختارات من مقاالت الشيخ اليقظان في جريدة االمة
الجزائرجمعية التراث  :جمعية التراث2013 ،
Z8-37295

أﺻالن  ,إبراھيم
صديق قديم جدا
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37454

أبو ريه  ,عطا
اليھود في ليبيا وتونس والجزائر
القاھرة  :إيتراك للنشر والتوزيع2005 ،
Z8-37420
أبو عابد  ,رؤوف سليمان
الحوثيون  :الدور والموقع في لعبة التوازنات اإلقليمية-الدولية
] : [.s.lالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معھد البحوث والدراسات
العربية2012 ،
دراسات إستراتيجية مستقبلية 28 :
Z8-37459
أبو نعيم  ,أحمد بن عبـد ﷲ  336 ,ھـ -430
عوالي الحارث بن أبي أسامة )282-186ھـ(||شعار أصحاب
الحديث||األربعون الصغرى  :رواية الحافظ أبي نعيم
] : [.s.lدار النوادر القومية1991 ،
جمھرة النوادر المسندة 2 :
)Z8-37287 (2
أبوعال  ,ﻣحمد سليمان
صفحات من الكفاح  :ﺧاص بالشيخ بيوض واإلستعمار الفرنسي في
الجزائر
الجزائر  :جمعية التراث2012 ،
Z8-37367
أحمد  ,فتحي السيد
حركات اإلسالم السياسي  :وقضية الديمقراطية
اإلسكندرية  :مؤسسة شباب الجامعة2016 ،
Z8-37399
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اعمر  ,ﻣفتاحة
مصطلحية اإلدارة
الرباط  :المعھد الملكي للثقافة االمزيغية2015 ،
سلسلة المعاجم 9 :
Z8-37527
أكرور  ,ﻣصطفى
مخارج وصفات الحروف العربية عند جمھور علماء التجويد  :كتاب
منھجي تطبيقي لمخارج الحروف والصفات مرفوقا بأسئلة نموذجية
واإلجابة عليھا
الجزائر  :دار الخلدونية2013 ،
Z8-37389
األثري  ,أبو عبدالرحمن
درء شبھات التكفير عند أبي محمد المقدسي والجاعات اإلسالمية المسلحة
الجزائر  :الدار العثمانية2013 ،
Z8-37332
األحول  ,أبو العباس
شعر كعب بن زھير بن أبي سلمى .راجعه أبو عبيد محمد صالح إبراھيم
فرحات
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2014 ،
Z4-21077
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األخزوري  ,ﻣحمد الھادي
الحوار الوطني  25 :جانفي  10 -2011نوفمبر ||2014مسار  ،فتتويج
تونس  :قسم اإلعالم والنشر -اإلتحاد العام التونسي للشغل2016 ،
TUN 900 ALa

البرغوثي  ,تميم
يا مصر ھانت وبانت  :شعر
القاھرة  :دار الشروق2009 ،
Z8-37240

األخضر  ,فاطمة
الكلمات العربية في اللغة الفرنسية أصولھا وتحوالتھا  :معجم فرنسي-
عربي  /عربي  -فرنسي
قرطاج  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة2014 ،
Z8-37694

البكاري  ,عبد السالم
أركون ونقد الفكر اإلسالمي
الرباط||بيروت||الجزائر||بيروت  :دار األمان||كلمة للنشر والتوزيع||عالم
المعرفة للنشر والتوزيع||منشورات ﺿفاف2016 ،
Z8-37524

األزھري  ,خالد بن عبدﷲ  905 ,ھـ
موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب  :شرح كتاب اإلعراب عن قواعد
اإلعراب
القاھرة  :دار إبن كثير2014 ،
Z8-37428

البكوش  ,سعيدة
السياحة والتحوالت االجتماعية في الساحل التونسي
تونس  :منشورات المعھد العالي للعلوم اإلنسانية2015 ،
Z8-37589
البوعمراني  ,ﻣحمد الصالح
استعارة القودة في أدب جبران ﺧليل جبران  :مقاربة عرفانية
صفاقس  -تونس  :مكتبة عالء الدين2016 ،
Z8-37504

األسواني  ,عالء
ھل أﺧطأت الثورة المصرية ؟
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37280

البوني  ,عفيف
الثورة التونسية  :النصوص المرجعية||عن يوميات األحداث بالجھات
وأسماء الشھداء والجرحى
تونس  :دار سحر للنشر2013 ،
Z8-37638

األﺻبحي  ,أحمد
البدية  :رواية تاريخية
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37141
األعلم الشنتمري  ,يوسف بن سليمان  476 - ... ,ھـ
النكت في تفسير كتاب سيبويه
الكويت  :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم1987 ،
)Z4-21058 (2)||Z4-21058(1
األنصاري  ,شريف علي -....1974 ,
رسالة في تصننيف العلوم للشيرازي  :دراسة وتحقيق
اإلسكندرية  :دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع2015 ،
Z8-37426
األنطاكي  ,داود
تذكرة األنطاكي  :تذكرة اولي األلباب والجامع للعجب العجاب||أيقونة
الشفاء العربي في األعشاب الطبية
دمشق  :منشورات الھيئة العامة السورية للكتاب  -وزارة الثقافة2015 ،
Z8-37355
الباجوري  ,نادية عبد الفتاح
الحكايات الشعبية عند الھوسا في نيجيريا  :دراسة في األنثروبولوجيا
الثقافية
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37474
البديري  ,ھند اﻣين
أراﺿي فلسطين  :بين مزاعم الصھيونية وحقائق التاريخ
القاھرة  :جامعة الدول العربية1998 ،
Z8-37229

البيل  ,فارس
القصيدة السياسية  :الرؤية والفن||دراسة في تجربة الشاعر محمد محمود
الزبيري
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37133
التداوي  ,ﻣحمد
الواحات المصرية  :جنان مصر البعيدة
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2011 ،
Z4-21022
التركي  ,عروسية
الحركة اليوسفية في تونس 1956-1955 :
صفاقس  :مكتبة عالء الدين2011 ،
Z8-37685
التميمي  ,عبد الجليل
أزمة البحث في العلوم اإلنسانية في تونس والبالد العربية
Zaghouan :مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات1999 ،
Z8-37254
التميمي  ,ﻣحمد بن أحمد بن سعيد 370 -) ,ھـ( )98 -
طيب العروس وريحان النفوس في صناعة العطور
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2014 ،
سلسلة تراثنا العلمي كتب وعروض 1 :
Z4-21079
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الثعالبي  ,أساﻣة ﻣحمد
برد األكابر في األعداد
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37140
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الجوھري  ,ﻣحمد
موسوعة التراث الشعبي العربي .المجلد الثالث ,الفنون الشعبية
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2012 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 145 :
)Z8-37469 (3

الثعالبي  ,عبد الرحمن )1471-1384) ,
جامع الخيرات  :المصنف بقرب الممات
الجزائر  :بن مرابط2014 ،
Z8-37345
الثعالبي  ,عبد الرحمن )1471-1384) ,
كتاب الذھب اإلبريز  :في تفسير غريب القرآن العزيز
الجزائر  :بن مرابط2014 ،
Z8-37346
الجريسي  ,خالد بن عبد الرحمن
الجريسي  :سيرة ومسيرة عبد الرحمن بن علي الجريسي عميد رجال
األعمال ورئيس مجلس الغرف السعودية
القاھرة  :فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنية أثناء النشر2010 ،
Z8-37407
الجريسي  ,خالد بن عبد الرحمن
سنن سعد بن منصور )ت 227ھـ)
القاھرة  :دار األلوكة للنشر2012 ،
)Z4-21042(6-8

الجوھري  ,ﻣحمد
موسوعة التراث الشعبي العربي .المجلد الرابع ,األدب الشعبي
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2012 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 146 :
)Z8-37469 (4
الجوھري  ,ﻣحمد
موسوعة التراث الشعبي العربي .المجلد الخامس ,المعتقدات والمعارف
الشعبية
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2011 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 147 :
)Z8-37469 (5
الجوھري  ,ﻣحمد
موسوعة التراث الشعبي العربي .المجلد السادس ,الثقافة المادية
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2011 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 148 :
)Z8-37469 (6
الجيلي  ,ﻣصطفى
النظرية الروحية للبيئة والتنمية  :مأﺧوذة عن فھم مؤلفات األستاذ محمود
محمد طه||حالة البيئات الجافة بالسودان
القاھرة  :دار النھضة العربية2015 ،
Z8-37423

الجزار  ,حمدي
سحر أسود  :رواية
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37146
الجعبري  ,إبراھيم بن عمر بن إبراھيم بن خليل  732 ,ھـ 1242 /
المشيخة الشامية
القاھرة  :دار كتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2015 ،
Z4-21067

الحاج بونيف
صفحات من تاريخ الھامل  :دراسة لألستاذ :الحاج بونيف ردود ومناقشات
الجزائر  :دار الخلدونية2012 ،
Z8-37381
الحاج ﺻالح  ,عبد الرحمن
الخطاب والتخاطب في نظرية الوﺿع واألستعمال العربية
الجزائر  :المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية2012 ،
سلسلة علوم اللسان عند العرب 3 :
Z4-21032

الجالﺻي  ,بثينة
التناص في الخطاب األصولي
تونس  :الدار التونسية للكتاب2014 ،
Z8-37538
الجوھري  ,ﻣحمد
موسوعة التراث الشعبي العربي .المجلد األول ,علم الفولكلور المفاھيم
والنظريات والمناھج
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2012 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 143 :
)Z8-37469(1
الجوھري  ,ﻣحمد
موسوعة التراث الشعبي العربي .المجلد الثاني ,العادات والتقاليد الشعبية
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2012 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 144 :
)Z8-37469 (2

الحبيب  ,سھيل
األزمة األيدولوجية العربية وفاعليتھا في مآزق مسارات االنتقال
الديمقراطي ومآالتھا
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37409
الحداد  ,ﻣحمد اﻣزيان بن علي 1873 -1793 ,
التقييد  :المحل للتعقيد في التصوف
الجزائر  :البصائر للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37314
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الحسني  ,بن يمينة ﻣحمد
األستقربر ودوره فس الكشف عن المقاصد الشرعية  :عند الشاطبي
والطاھر بن عاشور
الجزائر  :دار الخلدونية للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37384
الحسيني  ,رباب
دليل قسم بحوث المجتمعات الحضرية والمدن الجديدة 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37192
الحظيري  ,سعد بن علي بن القاسم  ,المعروف بدالل الكتب 568 ,ھـ
لمح اللمح
الرياض  :مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية2014 ،
تحقيق التراث 23 :
)Z4-21019(1)||Z4-21019 (2
الحفظاوي  ,سعد
األشكال التنظيمية للتشغيل في تونس وإشكالية البطالة والتھميش االجتماعي
تونس  :دار سحر للنشر2017 ،
Z8-37560
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الدباغ  ,عبد الرحمن بن ﻣحمد األنصاري
األسرار الجلية في المناقب الدھمانية
تونس  :كونتراست2015 ،
TUN 297.4 DAB
الدريني  ,أحمد
ثالثية العرش
القاھرة  :كتابي2015 ،
Z8-37219
الدعجاني  ,عبد ﷲ بن نافع
منھج إبن تيمية المعرفي  :قراءة تحليلية للنسق المعرفي التيمي
الرياض  :تكوين للدراسات واألبحاث2014 ،
Z4-21062
الدقي  ,نورالدين
تونس من اإليالة إلى الجمھورية 2014-1814
تونس  :المنشورات الجامعية بمنوبة2016 ،
سلسلة البحوث
Z8-37646

الحمالوي  ,أحمد بن ﻣحمد بن أحمد
شذ العرف في فن الصرف
القاھرة  :دار إبن كثير2014 ،
Z8-37424

الدوادارى  ,أبو بكر بن عبدﷲ
كنز الدرر وجامع الغرر , 7.الدرر المطلوب في أﺧبار ملوك بني أيوب
القاھرة  :دار إحياء الكتب العربية|| Deutsches Archaologisches
1391 ،Institut Kairoھـ 1972/م
Z8-37371

الحنفي  ,ﻣحمد بن أحمد بن إياس
تاريخ مصر  :بدائع الزھور في وقائع الدھور .الجزء الثاني
القاھرة  :المطبعة الكبرى األميرية 1311 ،ھـ
Z8-37151

الدوعاجي  ,علي
جولة بين حانات البحر المتوسط
تونس  :دار الجنوب2015 ،
Z8-37605

الخالدي  ,سھيل
الجزائر وبالد الشام  :صفحات من النضال المشترك ﺿد اإلحتالل
الجزائر  :منشورات الحضارة2013 ،
Z8-37334

الديب  ,عالء
أطفال بال دموع-قمر على المستنقع-عيون البنفسج  :ثالثية
القاھرة  :دار الشروق2009 ،
Z8-37266

ُ
الخبز أَرزي  ,نصر بن أحمد بن نصر بن ﻣأﻣون البصري أبو القاسم ,
توفي  317ھـ 9 /
ديوان الخبز أرزى  330-240ھـ
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37477

الذوادي  ,ﻣحمود
صحافيون تونسيون في مواجھة الدكتاتورية  :ثالث وعشرون سنة من
القمع والتضليل
تونس  :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم2013 ،
Z8-37611

الخبو  ,ﻣحمد
مداﺧل إلى قصصية المعنى
تونس  :مكتبة عالء الدين2016 ،
Z8-37681

الرازي  ,ﻣحمد بن زكريا  311 ,ھـ
كتاب الشكوك على كالم فاﺿل األطباء جالينوس في الكتب التي نسبت إليه
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للبحوث العلمية،
مركز تحقيق التراث2013 ،
Z4-21068

الخوني  ,ﻣحسن
الجامعة والمجتمع في سياق الثورات العربية وﺿمن اإلنسية الجديدة
تونس  :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم2016 ،
Z8-37555

الربعي  ,جالل
من القرآن إلى المصحف
تونس  :مكتبة عالء الدين2016 ،
Z8-37691

الخياري  ,حياة
الرموز الحرفية في الشعر العربي المعاصر
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2017 ،
Z8-37566
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الرويلي  ,فايز
قبيلة الرولة في التاريخ
عمان  :دار إبن الجوزي للنشر والتوزيع2009 ،
Z8-37435

الساري  ,سعيد
شجرة الزقوم  :رواية
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37569

الريحاني  ,نجيب
الجنيه المصري
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
تراث المسرح
Z8-37272

السالمي  ,الحبيب
جبل العنز  :رواية
تونس  :دار الجنوب2016 ،
عيون المعاصرة
Z8-37658

الزاوق  ,فوزية الصفار
جمالية السيرة الشعبية العربية  :مقوماتھا وﺧصائصھا ودالالتھا
تونس  :الدار التونسية للكتاب2016 ،
Z8-37615

السعدي  ,أشرف ﻣحمد
التطور الداللي لأللفاظ في الشعر العربي السياسي المعاصر 1990-1950
:دراسة داللية
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2014 ،
Z8-37486

الزبيري  ,ﻣحمد العربي
جبھة التحرير الوطني الجزائرية المعتدى عليھا
الجزائر  :دار الحكمة2014 ،
Z8-37308

السكوت  ,حمدي
قاموس األدب العربي الحديث
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
DIC MUS 820 SAK

الزبيري  ,ﻣحمد العربي
مقاومة الحاج أحمد باي وإستمرارية الدولة الجزائرية
الجزائر  :دار الحكمة2014 ،
Z8-37307

السالﻣي  ,ﻣحمد الحبيب
محمود ﺧروف من رواد الصحافة التونسية
تونس  :مكتبة عالء الدين2013 ،
Z8-37668

الزريقي  ,جمعة ﻣحمود
المحكمة العليا الليبية  :تاريخا ...وواقعا
طرابلس -ليبيا  :على حساب المؤلف2017 ،
Z8-37622

السلفي  ,عبد ﷲ بن عبد ﷲ الھاشمي
تحذير الطائش من ﺿالل داعش  :ﺧوارج العصر
]جدة[  :دار ماجد عسيري2014 ،
)Z4-21057 (1-3

الزغل  ,عبد القادر
حركة النھضة بين اإلﺧوان والتونسة
تونس  :سراس للنشر2014 ،
مقاربات
Z8-37598

السميراني  ,ﻣحجوب
الجيش التونسي )) : 1881-1831رافد نھضة وإصالح
تونس  :منشورات سوتيميديا للنشر والتوزيع2017 ،
TUN 900 SAM

الزﻣزﻣي  ,عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز
ديوان الزمزمي
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2013 ،
Z4-21081

السميراني  ,ﻣحجوب
العلم التونسي  :التاريخ  -الداللة  -االستعمال
تونس  :دار الجنوب للنشر2017 ،
Z8-37529
السندبيسي  ,ﻣحمد أبو عطية
اإلنقالب الفكري  :الجماعة اإلسالمية من اغتيال السادات إلى ﺧلع مبارك
القاھرة  :أوراق للنشر2012 ،
Z8-37201

الزواري  ,رضا
الثورة التونسية ثورة الھامش على المركز
تونس  :مكتبة عالء الدين2012 ،
Z8-37620
الزيدي  ,وليد كاﺻد
اإلسالموية المتطرفة في أوربا  :دراسة في حالة الجھاديين الفرنسيين في
الشرق األوسط
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37412

السيوي  ,عادل
أجمل نظرية  :سبعة دروس موجزة في الطبيعة
القاھرة  :بيبا2015 ،
Z8-37261
الشافعي  ,ﻣجدي
مترو  :اول رواية مصرية مصورة
اإلسكندرية  :فابريكا2014 ،
Z8-37232
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الشايبي  ,ﻣحمد لطفي
الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية  -النقابية  : 1956-1894الجزء
األول 1925-1894
تونس  :مركز النشر الجامعي2015 ،
)Z8-37510(1

الشيخ بالحاج  ,قاسم بن أحمد
معالم النھضة اإلصالحية عند إباﺿية الجزائر  :من سنة 1157ه1744/م-
إلى سنة 1382ه1962/م
الجزائر  :جمعية التراث2011 ،
Z8-37335

الشايبي  ,ﻣحمد لطفي
الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية النقابية معا الفتكاك االستقالل :
1956-1944
تونس  :مركز النشر الجامعي2016 ،
سلسلة علوم انسانية واجتماعية ودينية
)Z-37542 (2)||Z8-37542(1

الصالحي  ,شمس الدين ﻣحمد بن نجم الدين بن ﻣحمد  ,الھاللي الدﻣشقي
الحنفي  ,توفي 1659/1069
سوانح األفكار والقرائح في غرر األشعار والمدائح
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2011 ،
التراث
Z8-37476

الشتيوي  ,ﻣحمد
إشكالية النقل والعقل في التفكير اإلسالمي
تونس  :مكتبة تونس2015 ،
Z8-37564

الصالحي العوفي  ,إبراھيم بن أبي بكر
في تاريخ مصر العثمانية  :تراجم الصواعق في واقعة الصناجق
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2016 ،
Z8-37165

الشتيوي  ,ﻣحمد
المنطوق والمفھوم
تونس  :مكتبة تونس2015 ،
Z8-37649

الصدر  ,ﻣحمد باقر
المدرسة اإلسالمية
القاھرة||بيروت  :دار الكتاب المصري||دار الكتاب اللبناني2011 ،
Z8-37246

الشدياق  ,أحمد فارس
كشف المخبا عن فنون أوربا
القاھرة||بيروت  :دار الكتاب المصري||دار الكتاب اللبناني2012 ،
Z4-21027

الصغير  ,عميرة علية
الثورة التونسية من ﺧالل الوثائق
تونس  :جامعة منوبة ,المعھد العالي لتاريخ الحركة الوطنية2012 ،
Z8-37612

الشرفي  ,علي بن علي حسين احمد
النشاط التجاري في اليمن  :منذ مطلع القرن الثالث الھجري حتى نھاية
العصر األيوبي  626-201ھـ  1228-816م
القاھرة  :إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع2014 ،
Z4-21054

الضاﻣر  ,عبد العزيز بن عبد الرحمن
تاريخ القرآن عند اإلثني عشرية  :دراسة نقدية
األحساء  :تكوين للدراسات واألبحاث2015 ،
سلسلة الرسائل العلمية 40 :
Z8-37442

الشرفي  ,ﻣحمد
مختارات من شعر محمد الشرفي
صنعاء  :وزارة الثقافة والسياحة2001 ،
كتاب الجيب 1 :
Z8-37271

الضيع  ,ﻣصطفى
بيبليوغرافيا نقد الرواية  :الكتب-الرسائل العلمية||طبعة تجريبية
القاھرة  :المجلس األعلى للثقافة2015 ،
Z8-37446

الشرقاوي  ,ﻣحمد
الفتوحات اللغوية  :انتشار اللغة العربية ووالدة اللھجات في القرن األول
الھجري
بيروت ,القاھرة ,تونس  :دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37525
الشلق  ,أحمد زكريا
األحرار الدستوريون 1953-1922
القاھرة  :دار الشروق2010 ،
Z4-21028
الشمري  ,فاطمة بنت عبد ﷲ
الغزل الحجازي الحضري في العصر األموي  :دراسة في ﺿوء البنية
التكوينية
القصيم  -المملكة العربية السعودية||صفاقس  -تونس  :نادي القصيم
األدبي||دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37551

الطبابي  ,بلقاسم
الموت في مصر والشام .الجزء األول ,النكبات الديمغرافية في العھد
المملوكي )(1517-1250
تونس  :الدار التونسية للكتاب2013 ،
السلسلة التاريخية
)Z8-37607(1
الطبابي  ,بلقاسم
الموت في مصر والشام .الجزء الثاني ,طقوس الموت وعاداته في العھد
المملوكي )(1517-1250
تونس  :الدار التونسية للنشر2013 ،
السلسلة التاريخية
)Z8-37607 (2
الطبراني  ,سليمان بن أحمد 360 ,ھـ
المعجم الكبير
القاھرة  :فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنية للنشر2008 ،
)Z4-21046(13)||Z4-21064 (14
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الطبراني  ,سليمان بن أحمد 360 ,ھـ
المعجم الكبير  :قطعة من المجلد الحادي والعشرين )يتضمن جزءا من مسند
النعمان بن بشير(
القاھرة  :فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنية للنشر2006 ،
)Z4-21064 (21
الطريثيثي  ,أبو طاھر ) ,بعد )1010\400
متشابه القرآن
القاھرة  :معھد المخطوطات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم||2015
Z4-21064
الظواھري  ,فخر الدين األحمدي
السياسة واألزھر  :من مذكرات شيخ اإلسالم الظواھري
القاھرة  :دار الشروق2011 ،
Z8-37279
العادي  ,سالم حسين
التنظيم السياسي للحكم في ليبيا  :مصطلحات ومفاھيم  -قوانين ولوائح
ليبيا  :وزارة الثقافة والمجتمع المدني2013 ،
Z8-37541
العارضي  ,نھرين جواد
السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق  :من عبد الناصر إلى السيسي
بغداد  :مكتب الھاشمي للكتاب الجامعي2016 ،
Z4-21053
العاﻣري  ,عصام فاھم
المأزق العالمي للديمقراطية  :بلوغ نقطة التحول
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37386
العاﻣري  ,ﻣحمود عباس
الحساب الجھي من المربع المنطقي إلى المربع النحوي
تونس  :كلية اآلداب والفنون واالنسانيات بمنوية||منشورات مجمع األطرش
للكتاب المختص2016 ،
Z8-37521
العاﻣري  ,ﻣحمود عباس
عقل العربية  :بحث في استلزام األشكال العقدية
تونس  :الدار التونسية للكتاب2017 ،
سلسلة كالم الناس
Z8-37606
العاﻣري  ,نللي سالﻣة
التصوف بإفريقيا في العصر الوسيط  :من القرن  3ھـ 9/م إلى نھاية القرن
9ھـ15/م
تونس2009 ، : Contraste Editions
Z8-37589||TUN 297.4 AMR
العبيدي  ,بية
قصور البايات باألحواز الشمالية لمدينة تونس ﺧالل الفترة الحسينية
1957-1705
تونس  :مركز النشر الجامعي||مخبر اآلثار والعمارة المغاربية2013 ،
Z8-37519
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العجابي  ,حاﻣد
جامع المسكوكات العربية بإفريقية .الجزء الثاني
] : [.s.lالمعھد الوطني للتراث1996 ،
)Z4-21092 (2
العجابي  ,حاﻣد
جامع المسكوكات العربية بأفريقية
تونس  :المعھد القومي لآلثار والفنون1988 ،
Z4-21092
العجيلي  ,التليلي
المعھد اإلسالمي وجامع باريس  :السياسة اإلسالمية لفرنسا الالئكية
1939-1920
تونس  :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم2016 ،
Z4-21085
العراﻣي  ,سالم ابو القاسم
المتغير االقتصادي واالجتماعي في شبه الجزيرة العربية  :منذ قبيل اإلسالم
حتى  40ھجرية  662 /ميالدية
]تونس[  :وزارة الثقافة و المجتمع المدني -إدارة الكتب2014 ،
Z8-37630
العربي  ,خليل
في التنظير للحكم بين النھضة والتحرير  :نظرية الحكم لدى اإلسالم
السياسي في تونس :بحث مقارن بين حركة النھضة وحزب التحرير
اإلسالمي
تونس  :دار آفاق  -برسبكتيف للنشر2016 ،
سلسلة آفاق الدراسات والبحوث
Z8-37523
العرفاوي  ,ھدى
المثقفون العرب وأحداث  11سبتمبر 2001
تونس  ،2016 :مجمع األطرش للكتاب المختص
Z8-37666
العروسي  ,ﻣوليم
الفن التشكيلي في المملكة المغربية
تونس  :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم2015 ،
Z4-21093
العريبي  ,علي
وجوه ال تنسى
تونس  :وزارة الثقافة ،منشورات المركز الوطني لالتصال الثقافي2013 ،
سلسلة ذاكرة وابداع 44 :
Z8-37665
العسيري  ,ﻣحمد
األغاني الممنوعة لألبنوي
القاھرة  :كتابي2015 ،
Z8-37223
العش  ,عبد الجبار
وقائع المدينة الغريبة
تونس  :دار الجنوب2017 ،
Z8-37565
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العلمي  ,ﻣنية بنت البشير
تفنيد التفنيد في الرد على القرآنيين ومنكري النسخ
تونس  :دار إقرأ للنشر2016 ،
Z8-37693

الغيطابي  ,جمال
كتاب األلم الخطوط الفاصلة مقاربة األبد أيام الحصر األبيض واألزرق , 1.
األعمال النثرية
القاھرة  :أورقة2016 ،
)Z8-37128(1

العماﻣرة  ,سعد بن البشير
مسيرة حياة رؤساء الجزائر وحكوماتھا  : 1962.1998والحكومات
الجزائرية وأعضاؤھا 1962.2012
الجزائر  :دار ھومة2014 ،
Z8-37303
العمري  ,ﻣنجي
القيد التركيبي في الجملة العربية  :دراسة داللية لنماذج من الروابط بين
النحو العربي والنحو التوليدي
تونس  :الدار التونسية للكتاب2015 ،
Z8-37609
العناقرة  ,ﻣحمد
المدارس في مصر في عصر دولة المماليك  :دراسة تاريخية من ﺧالل
الوثائق والوقفيات والحجج  923-648ھـ  1517-1250م
القاھرة  :المجلس األعلى للثقافة2015 ،
Z8-37434
العيادي  ,سالم
سياسة الحقيقة في فلسفة الفارابي  :الميتافيزيقا والموسيقا
صفاقس  :مكتبة عالء الدين2016 ،
Z8-37592
العيدروس  ,ﻣحمد حسن
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2016 ،
Z8-37163
الغبارى  ,عوض
أزجال الشيخ ﺧلف الغبارى  :دراسة في فن الزجل
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
الثقافة الشعبية 7 :
Z8-37444

القاضي  ,خالد ﻣحمد
رحلة  30سنة قانون من سيرة قاض مصري 2015-1985
القاھرة  :دار النھضة العربية2016 ،
Z8-37406
القاضي  ,ﻣحمد جبار كريدي
حق تقرير المصير  :دراسة مقارنة
بغداد  :مكتب الھاشمي للكتاب الجامعي2016 ،
Z4-21052
القثاﻣي  ,ﻣتعب حسين
تركيا آسيا الصغرى  736-641 :ه  1336-1243م||في عھد المغول
القاھرة  :إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع2011 ،
Z8-37419
القرطبي  ,أحمد بن عمر بن إبراھيم  656-578 ,ھـ
تلخيص كتاب مسلم
القاھرة  :دار األلوكة للنشر2015 ،
)Z4-21044 (2)||Z4-21044(1
القسنطيني  ,الكراي
حقيقة العالقة بين الحزب الحر الدستوري التونسي وجامعة عموم العملة
التونسية )||(1925-1924ملحق مخطوط محي الدين القليبي  :حركة العمال
في تونس  :بدايتھا وتطوراتھا والحوادث التي نشأت عنھا بمناسبة
االعتصابات األﺧيرة
تونس  :جامعة منوبة2012 ،
Z8-37651
القوﻣاني  ,ﻣحمد
ما بعد العلمنة واألسلمة  :مقاربات في الثورة واإلسالم والحداثة
تونس  :دار ورقة للنشر2015 ،
Z8-37507

الغرقاوي  ,أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن الفيوﻣي المالكي  1101 ,ھـ
التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى||مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو
بالسكنى||الكتاب في تسلية المصاب
] : [.s.lوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت1989 ،
سلسلة الرسائل التراثية 4 :
Z8-37288||Z8-37291
الغفيلي  ,ﻣنصور بن عبد العزيز
مآﺧذ المحدثين على النحو العربي وآثارھا التنظيرية والتطبيقية
القاھرة  :أورقة2013 ،
Z8-37153
الغيطابي  ,جمال
األعمال النثرية  :كتاب األسفار 2.
القاھرة  :أورقة2016 ،
)Z8-137128 (2

Juin 2017

الكبسي  ,ﻣحمد علي
الحداثة الخجولة  :محمد علي الكبسي
تونس  :منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص2016 ،
Z8-37616
الكوﻣي  ,وجدي
إيقاع  :رواية
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z8-37263
الكيالني  ,شمس الدين
مفكرون عرب معاصرون  :قراءة في تجربة بناء الدولة وحقوق اإلنسان
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37390
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اللحياني  ,سرور
الرأسية العاملية في اللسان العربي  :مقاربة نحوية ألشكال تمثيل البنى
اللسانية
منوبة  :كلية اآلداب والفنون واالنسانيات ,مخبر نحو الخطاب وبالغة
التداول2013 ،
Z8-37578
اللطيف  ,علي
الربا والمرابون في ظھير سوسة بين سنتي  1931و1935
تونس  :المعھد العالي لتاريخ الحركة الوطنية2013 ،
Z8-37678
المأﻣون  ,جميلة
دليل قسم بحوث وقياسات الرأي العام 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37181

Juin 2017

المرزوقي  ,ﻣحمد
محمد المرزوقي  :األعمال الكاملة , 4.المأثورات الشعبية
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
)Z8-37549 (4
المرزوقي  ,ﻣحمد
محمد المرزوقي  :األعمال الكاملة , 3.الديوان
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
)Z8-37549 (3
المسراتي  ,جمال الدين ﻣحمد  ,القيرواني  1035) ,ھـ1626 /
مناقب أبي القاسم المسراتي  :المعروف بصاحب الدربالة ) المتوفي سنة
 932ھـ1526 /م (
سوسة  :دار كونتراست للنشر2009 ،
Z8-37520
المسعودي  ,بالل
كالذي سامر نجما ً وعلى الكف كتاب  :شعر
تونس  :ميارة للنشر والتوزيع213 ،
Z8-37692

المبخوت  ,شكري
الزعيم وظالله السيرة الذاتية في تونس
تونس  :المنشورات الجامعية بمنوبة2016 ،
Z8-37642

المشوخي  ,عابد سليمان
تجارة المخطوطات وطرق فحصھا وتقييمھا
القاھرة  :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معھد المخطوطات
العربية2010 ،
Z8-37430

المبرد  ,ﻣحمد بن يزيد 286- ,ھـ
الفاﺿل
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2011 ،
Z8-37466
المخزوﻣي  ,ﻣحمد باشا
ﺧاطرات جمال الدين األفغاني الحسيني
القاھرة||بيروت  :دار الكتاب المصري||دار الكتاب اللبناني2012 ،
Z4-21025
المدني  ,عز الدين
مسرح عربي منير , 1.نظريات ونقد
تونس  :وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة ذاكرة وابداع 42 :
)Z8-37539(1

المطوع  ,إشراف إبراھيم
معجم شعراء منطقة القصيم في العصر الحديث  :تراجم ..وﺧتارات
القصيم  -المملكة العربية السعودية||صفاقس  -الجمھورية التونسية  :ناي
القصيم األدبي||دار محمد علي للنشر2016 ،
BIO SAU 820 MUT
المقالح  ,عبد العزيز
كتاب الحب
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37157

المراكبي  ,السيد
الحماية القانونية للبيئة من التلوث في القانون المصري  :في قانون البيئة
رقم  4لسنة  2004المعدل بالقانون رقم  9لسنة 2009
] : [.s.lمعھد البحوث والدراسات العربية2011 ،
دراسات إستراتيجية ومستقبلية 25 :
Z8-37461

المقدسي  ,المطھر بن طاھر  ,بعد  355ھـ  -ب
البدء والتاريخ  :ألبي طاھر المطھري المقدسي
الجزائر||بيروت  :ابن النديم لنشر والتوزيع||دار الروافد الثقافية-ناشرون،
2015||2015
Z4-21030
المكني  ,عبد الواحد
األصل والفصل في تاريخ عائالت صفاقس
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37533

المرزوقي  ,ﻣحمد
األعمال الكاملة , 2.الشعر الشعبي
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
)Z8-37549 (2
المرزوقي  ,ﻣحمد
محمد المرزوقي  :األعمال الكاملة , 1.معارك وأبطال
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2012 ،
)Z8-37549(1

المالح  ,عبد ﷲ
الھجرة من متصرفية جبل لبنان 1918-1861 :
]2007 ،[.s.n] : [.s.l
Z8-37680
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المالح  ,ﻣحمد
المسلمون والكھف  :محاكم تفتيش الفقھاء لعلماء الحضارة اإلسالمية
الضائعة
القاھرة  :أوراق للنشر2016 ،
Z8-37215
المھيدي  ,ﻣحمد الصالح
تونس في تراجم أعالمھا .الجزء األول
تونس  :وزارة الثقافة ،منشورات المركز الوطني لالتصال الثقافي2012 ،
سلسلة ذاكرة وإبداع 40 :
)Z8-37647 (2)||Z8-37647(1
المھيري  ,عبد القادر
التعليم العالي بتونس المستقلة ذكريات شتى
منوبة  :المنشورات الجامعية بمنوبة2015 ،
سلسلة مقاالت
Z8-37563
الموساوي  ,ﻣحمد علي
الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر  :قراءة في شعر معين بسيسو ،سميح
القاسم ،محمود درويش
منوبة  :جامعة منوبة2013 ،
Z8-37648
المي  ,ﻣحمد
أحطاء اليسار التونسي واغتيال الشھيد شكري بلعيد
تونس  :دار سحر للنشر2017 ،
Z8-37657

النجفي  ,ﻣحمد بن أحمد بن عميد الدين الحسيني  433 ,ھـ
كتاب بحر األنساب أو المشجر الكشافألصول السادة األشراف
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية2015 ،
Z4-21076
النزھي  ,علي فھمي
كلمات قرآنية بمعان مختلفة
اإلسكندرية  :دار اإليمان||دار القمة2014 ،
Z4-21055
النشوي  ,أحمد بن أحمد بن عمر
البيان الوفي بقراءة حفص عن عاصم الكوفي
القاھرة  :مؤسسة قرطبة2005 ،
Z4-21061
النصراوي  ,الحبيب
العربية الحديثة في تونس
تونس  :مركز النشر الجامعي2014 ،
Z8-37667
النھاري  ,عثمان
المغتربون  :رواية
تونس 2010 ،[.s.n] :
Z8-37676
النوي  ,ﻣحمد
محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر اإلسالمي
تونس  :مكتبة عالء الدين2016 ،
Z8-37621

الميساوي  ,سھام الدبابي
ﺧطاب الطعام في الثقافة اإلسالمية  :أعمال اليوم الدراسي بكلية اآلداب
والفنون واإلنسانيات منوبة في  15فيفري 2013
تونس  :مخبر نحو الخطاب وبالغة التداول  ,كلية اآلداب والفنون
واألنسانيات بمنوبة2014 ،
Z8-37554
النبوي  ,عبد الواحد
مصر في قلب المعركة  :من وثائق حرب أكتوبر في األرشيف المصري
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،وحدة البحوث الوثائقية2013 ،
دراسات وثائقية 10 :
Z4-21075
النبوي  ,عبد الواحد
مصر وفلسطين  : 1947مختارات من الوثائق المصرية الخاصة بقضية
تقسيم فلسطين
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية2014 ،
دراسات وثائقية 18 :
Z4-21074
النجار  ,ﻣحمد رجب
الشعر الشعبي الساﺧر في عصور المماليك
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37467
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النيال  ,ھبة
عمل األطفال في النشاط الزراعي في الريف المصري
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2009 ،
Z8-37245
النيفر  ,ﻣحمد
الحياة األدبية بإفريقيا في العھد الفاطمي )296ھـ 906/م362 -ھـ 973 /م )
:الجزء الثاني
تونس  :مركز النشر الجامعي2015 ،
)Z8-37511(2
الھروي  ,أحمد بن ﻣحمد  401 ,ھـ
منية الراﺿي في رسائل القاﺿي
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،اإلدارة المركزية للمراكز العلمية،
مركز تحقيق التراث2016 ،
Z4-21080
الوائلي  ,عاﻣر عبد زيد
موسوعة اإلستشراق  :معاودة نقد التمركز الغربي ,وكشف التحوالت في
الخطاب ما بعد الكولونيالي
الجزائر||بيروت  :ابن النديم لنشر والتوزيع||دار الروافد الثقافية-ناشرون،
2014
Z4-21033
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الوريمي  ,ناجية
زعامة المرأة في اإلسالم المبكر بين الخطاب العالم والخطاب الشعبي
 :دار الجنوب2016 ،
معالم الحداثة
Z8-37684

برﻣول  ,ﻣحمد ﺻالح
قوانين إدارية فرنسية في األقاليم المغاربية  :تونس-الجزائر-المغرب
الجزائر  :منشورات بھاء الدين2013 ،
Z8-37317

الوھايبي  ,ﻣنصف
الطائية في الشعر  :مذھب الطائي||أبو تمام حبيب بن أوس
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37557

برھوﻣي  ,ﺻالح الدين
االقتصاد الغابي في الشمال الغربي  :من  1881إلى 1956
تونس  :دار سحر للنشر2015 ،
سلسلة كتاب الشھر 19 :
Z8-37687

اليوسفي  ,ھالة
االتحاد العام التونسي للشغل  :قصة شغف تونسية||نقابيون في الثورة
صفاقس  -الجمھورية التونسية  :دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37552

بشارة  ,عزﻣي
ثورة مصر .الجزء األول ,من جمھورية يوليو إلى ثورة يناير
الدوحة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z4-21065

أيت ﻣدور  ,ﻣحمود
الحركة العمالية في الجزائر إبان الحقبة اإلستعمارية )) : 1962-1830بين
النضاالت اإلجتماعية والكفاح التحريري
الجؤائر  :دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع2015 ،
Z8-37351

بشارة  ,عزﻣي
ثورة مصر .الجزء ألثاني ,من الثورة إلى اإلنقالب
الدوحة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
)Z4-21065 (2

آيت ﻣيھوب  ,علي
بنزرت واالستعمار  :بحث في السياسة االستعمارية والحركة الوطنية في
جھة بنزرت||1956-1924
تونس  :المعھد العالي لتاريخ الحركة الوطنية2014 ،
Z8-37652
باباعمي  ,ﻣحمد بن ﻣوسى
معجم مصطلحات اإلباﺿية: Dictionary of Ibadi Terminology
مسقط  :وزارة األوقاف والشؤون الدينية2008 ،
)DIC MUS 297.4 IBA (1

Juin 2017

بشارة  ,عزﻣي
مقالة في الحرية
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37394
بشة  ,سمير
أنطولوجيا الفنون الغنائية الركحية في تونس بين ظاھرتي التثاقف والمثاقفة
)) : 1998-1856دراسة تحليلية موسيقية مشھدية
تونس  :مركز النشر الجامعي2013 ،
Z8-37619

باني  ,ﻣنصف
النخبة التونسية من واقع االستبداد إلى الثورة ))2011-1987
تونس  :المعھد العالي لتاريخ تونس المعاصر2015 ،
Z8-37603

بشروش  ,توفيق
الولي الصالح واألمير في البالد التونسية  :النخب التونسية سلطة
ووالء||مساھمة في دراسة المجموعات المھيمنة .جزآن
تونس  :دار سيناترا||المركز الوطني للترجمة2013 ،
)Z8-37547 (2)||Z8-37547(1

بحراوي  ,حسن
محمد عابد الجابري  :المواءمة بين التراث والحداثة
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37391

بكر  ,أيمن
مقدمات الثورة المصرية  :في السياسة واإلعالم والفن
الجيزة  :دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات2011 ،
Z8-37457

بدوي  ,حنان
دماء على طريق الحرية  :قصص حقيقية لشھداء ثورة  25يناير .الجزء
األول
الجيزة  :دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات2012 ،
Z8-37458

بكر  ,ﻣحمد بن عبد الكريم
عائلة جداوية
الرياض  :مؤسسة التراث 1432 ،ھـ
Z4-21094

بركة  ,حسن أحمد حسن
المدينة المنورة في عصر دولة سالطين المماليك الجراكسة  923-784 :ھـ
 1517-1382م
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37489

بكوش  ,ﻣحمد ﺻالح
الترجمة في الجزائر  :أثناء اإلحتالل الفرنسي )(1930-1830
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37374
بكير  ,حمودين
جرد وإحصاء المخطوطات الجزائرية في موريتانيا ونيجيريا
الجزائر  :دار الكتاب العربي2014 ،
Z8-37310
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بلعالم  ,ﻣحمد باي -....1930 ,
الرحلة العلمية الى منطقة توت  :لذكر بعض األعالم واألثار والمخطوطات
والعادات وما يربط توت من الجھات
الجزائر  :المعرفة الدولية للنشر والتوزيع2015 ،
)Z4-21036 (2)||Z4-21036(1

بن توﻣي  ,اليمين
التفاعل البروكسيمي في تاسرد العربي  :قراءة في دوائر القرب
الجزائر||بيروت  :ابن النديم لنشر والتوزيع||دار الروافد الثقافية-ناشرون،
2012
Z8-37311

بلغيث  ,ﻣحمد األﻣين
رحيل شيخ المؤرﺧين الجزائريين األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد ﷲ بأقالم
أحبابه
الجزائر  :البصائر الجديدة للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37301

بن حمودة  ,حكيم
إرھاصات ما بعد الثورات العربية
صفاقس  -الجمھورية التونسية  :دار محمد علي للنشر2017 ،
Z8-37550

بلقيروس  ,عبد الغني ابراھيم
صفحات من جھاد الجزائريين بفلسطين 1948-1945
الجزائر  :دار الخلدونية2010 ،
Z8-37313

بن حمودة  ,حكيم
قراءة في دفاتر العنف واإلرھاب واألمل
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2017 ،
Z8-37532

بلھادي  ,عبد المجيد
تونس والھيمنة االقتصادية زمن االستعمار
تونس  :المعھد العالي لتاريخ تونس المعاصر2016 ،
Z8-37625
بلھادي  ,عبد المجيد
عالقة السلطة بالمجتكع الريفي في البالد التونسية ﺧالل القرن التاسع عشر
:مثال قبيلة السواسي 1882-1836
تونس  :جامعة منوبة ,المعھد العالي لتاريخ تونس المعاصر2013 ،
Z8-37517
بلھادي  ,عبد المجيد
فرحات حشاد :نضال ومواقف نضالية ) 1952-1945من ﺧالل مجموعة
نادرة من الوثائق)
تونس  :المعھد العالي لتاريخ تونس المعاصر2013 ،
Z8-37643
بن الحسين السلمي  ,أبي عبد الرحمن ﻣحمد
سؤاالت السلمي للدار قطني
القاھرة  :فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنية للنشر2006 ،
Z4-21048
بن باديس  ,المكي
تقرير األحكام الشرعية  :التي تناسب لصوص البوادي في األوطان
الجزائرية
الجزائر  :األصالة للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37339
بن بريك  ,توفيق
اإلﺧوة ھملت  :التراجيديا العربية
تونس  :دار الجنوب2017 ،
عيون المعاصرة
Z8-37677
بن بلغيث  ,الشيبانى
االستعمار الفرنسي واألوقاف في تونس
تونس  :على حساب المؤلف2015 ،
Z8-37671

بن حمودة  ,حكيم
تونس  :االقتصاد السياسي للثورة
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37531

بن حمودة  ,حكيم
يوميات وزير في المرحلة االنتقالية
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37530
بن حمودة  ,ﻣحمد
دراسات دستورية مغاربية
تونس  :مركز النشر الجامعي2011 ،
Z-37590
بن حميدة  ,األسعد
اإليقاع في الموسيقى العربية  :تطور نظرية اإليقاع عند العرب من القرن
الثامن إلى حدود الفرن العشرين للميالد
تونس  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة2014 ،
الفنون
Z8-37579
بن ساسي  ,ﻣحمد
أيام في الترجمة 1.
تونس  :دار سيناترا||المركز الوطني للترجمة2015 ،
البصائر
)Z8-37528(1
بن ساسي  ,ﻣحمد
أيام في الترجمة 2.
تونس  :منشورات دار سيناترا||المركز الوطني للترجمة2015 ،
)Z8-37528 (2
بن سعيد  ,بدر الدين
اإلسالميون والعلماء واألنتلجنسيا في تونس  :بين التأسيس الثقافي والتكتيك
السياسي
تونس  :دار آفاق  -برسبكتيف للنشر2014 ،
سلسلة آفاق الدراسات والبحوث
Z8-37574
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بن سمينة  ,ﻣحمد
أسس مشروع النھضة عند اإلمام عبد الحميد إبن باديس  :الجزء الثاني
الجزائر  :دار الكتاب العربي2014 ،
)Z4-21031(2

بوحبيب  ,حميد
الشعر الشفوي القبايلي السياق والبنيات والوﺿائف  :مقاربة أنثروبولوجيا
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37358

بن عبورة  ,ﻣحمد
المنضمة السرية المسلحة  (O.A.S) :إﺿرابات وھران ))1961-1962
تاجزائر  :دار القدس العربي2013 ،
Z8-37356

بوحوش  ,عمار
التاريخ السياسي للجزائر  :من البداية ولغاية  1962م
الجزائر  :البصائر الجديدة للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37319

بن عياد  ,المنصف
الكتاب التونسي إلى أين  :دراسة إحصائية وتحليلية
] : [.s. lاالطلسية للنشر[.s. d] ،
Z8-37654

بودقة  ,فوزي
التخطيط العمراني لمدينة الجزائر تحديات وبدائل
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية2015 ،
Z8-37312

بن فرح  ,عبد القادر
مضارعة الفعل لإلسم  :األشكال ودالالتھا
الجزائر  :دار التنوير2014 ،
Z8-37326

بورقو  ,المنجي
جربة ومحيطھا البحري والقاري  :بحوث في التاريخ والجغرافيا
والحضارة||أعمال الدورة  12والدورة  13لملتقى البشير التليلي
تونس  :مركز النشر الجامعي2016 ،
سلسلة علوم انسانية واجتماعية ودينية
Z8-37546

بن قادة  ,أسماء
أفكار ﺧارج المجال
الجزائر  :دار القصبة للنشر2013 ،
Z8-37293

بوزيد  -سبابو  ,ﻣريم
سبيبة  -تللين  :عيد عاشوراء كيل جانت
الجزائر  :دار ﺧطاب2007 ،
Z8-37368

بن لعالم  ,ﻣحمد ﺻغير
علماء من زواوة
الجزائر  :منشورات ثالة2015 ،
)Z8-37318 (2)||Z8-37318(1
بن ﻣصباح  ,حمودة
التوجھات الفكرية لدى القرامطة  :منذ نشأتھا إلى القرن الرابع الھجري
تونس  :دار سحنون للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37582
بناي  ,سي جمال أحمد
دم الحرية  :مذكرات مجاھد في جيش التحرير الوطني
الجزائر  :دحلب2013 ،
Z8-37320
بنبلغيث  ,الشيباني
الشيخ محمد بيرم الخامس  :رسائل وتقارير في إصالح األوقاف
تونس  :مكتبة عالء الدين للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-37673
بھلول  ,رجا
ﺧطاب الكرامة وحقوق اإلنسان
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37410
بو زيد  ,ﺻليحة
الوقف األھلي في مدينة الجزائرﺧالل القرن الثامن عشر  :بين الشريعة
والممارسة من ﺧالل سلسلة المحاكم الشرعية
الجزائر  :وزارة الثقافة الجزائر||كنوز الحكمة2015 ،
Z8-37155

بوﺻباط  ,ﻣاھر
أدب الشروح عند العرب  :مقاربة نسقية
تونس  :الدار التونسية للكتاب2017 ،
سلسلة عيون الرسائل
Z8-37610
بوﺻفصاف  ,عبد الكريم
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعالقتھا بالحركات الجزائرية األﺧرى
1945-1931
الجزائر  :منشورات بھاء الدين2013 ،
Z4-21013
بوطبة  ,عمار
المجتمع القسنطيني  :من ﺧالل جريدة النجاح 1956-1919
الجزائر  :وزارة الثقافة2015 ،
Z8-37629
بوعجيلة  ,فتحي
اإلباﺿية التونسيون وأثرھم في الثقافة الوطنية  :مدﺧل إلى دراسة اآلﺧر
المحلي
تونس  :مكتبة عالء الدين2016 ،
Z8-37669
بوعجيلة  ,ناجية الوريمي
أعمال مھداة إلى األستاذ عبد المجيد الشرفي
تونس  :وحدة البحث في قراءة الخطاب الديني2014 ،
Z8-37686
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بوعرفة  ,عبد القادر
الحضارة ومكر التاريخ  :تأمالت في فكر مالك بن نبي
الجزائر  :رياض العلوم2006 ،
Z8-37567
بوعون  ,أحمد
قرارات الھيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
تونس  :مجمع األطرش للكتاب المختص2016 ،
Z8-37600
بوغرارة  ,ﻣليكة
أحداث الثامن من ماي  1945على ﺿوء القانون الدولي الجنائي :
المسؤولية والتعويض
الجزائر  :منشورات ليجوند2015 ،
Z8-37347
بوفلجة  ,غيات
معوقات العقل العربي وتحدياته
الجزتئر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37328

Juin 2017

بيترس  ,رودلف
وثائق مدينة القصر بالواحات الداﺧلة مصدرا لتاريخ مصر في العصر
العثماني
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،وحدة البحوث الوثائقية2011 ،
دراسات وثائقية 1 :
Z8-37500
بيضون  ,أحمد
الربيع الفائت  :في محنة األوطان العربية أصوال وفصوال
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37385
توﻣاس  ,عادل
محاكمة رئيس  :وثائق التحقيقات مع رئيس مصر المخلوع
القاھرة  :أوراق للنشر2011 ،
Z8-37197
توﻣاس  ,عادل
موقعة الجمل  :وثائق التحقيقات وأقوال المتھمين
القاھرة  :أوراق للنشر2012 ،
Z8-37116

بوقرة  ,عبد الجليل
من التاريخ السري لليسار التونسي  :حركة آفاق وفتح
اآلفاقPerspectives
تونس  :دار آفاق  -بريسبكتيف للنشر2014 ،
سلسلة آفاق الدراسات والبحوث
Z8-37580

تيمور  ,عائشة
نتائج األحوال في األقوال واألفعال
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
رائدات الرواية العربية 8 :
Z8-37463

بوقرة  ,عبد الجليل
من تاريخ المحاكمات السياسية بتونس  :اليسار أمام محكمة أمن الدولة سنة
1968
تونس  :دار آفاق  -برسبكتيف للنشر2015 ،
سلسلة آفاق الدراسات والبحوث
Z8-37577
بولعسل  ,أحسن
الضرائب في المغرب اإلسالمي  :منذ عھد الوالة حتى سقوط الموحدين
668-96ھـ1269-715/م
الجزائر  :منشورات بھاء الدين2013 ،
Z8-37365
بوﻣرزوق  ,زين الدين
الخدمة العمومية  :بين تطبيقات النصوص القانونية والواقع||الجماعات
المحلية نموذجا
الجزائر  :دار الكتاب العربي2014 ،
Z8-37341
بوﻣولة  ,نبيل
صفحات من تاريخ بجاية في العھد العثماني  :إمارة المقرانيين في القرن
)10ھـ16/ھـ(
الجزائر  :دار ھومة2013 ،
||Z8-37302

ثابت  ,ﻣدكور
موسوعة نجيب محفوظ والسينما 2000-1947
]القاھرة[  :أكاديمية الفنون2006 ،
)ZF-20140 (2)||ZF-20140(1
جراد  ,المھدي
تجار البالط بإيالة تونس )أواﺧر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع
عشر)
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2017 ،
Z8-37644
جمال  ,سايس
المنازعات الضريبية في األجتھاد القضائي الجزائري
الدزائر  :منشورات كليك2014 ،
Z8-37379
جمال الدين زكي  ,نادية
دليل قسم بحوث المخدرات 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37191
جمعة  ,نيفين
دليل قسم بحوث الجريمة 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37179

بوھادي  ,عابد
اإلحالة الزمنية الدوات النفيوتطبيقاتھا في القران الكريم
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية2015 ،
Z8-37364
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حافظ  ,أحمد ﻣحمود
السلفيون  :الفكر والممارسة
تونس  :الدار التونسية للكتاب2012 ،
Z8-37659
حافظ  ,نجوى
بماذا يحلم المصريون
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2010 ،
Z8-37177
حاﻣد  ,الشيماء
حين تخلت االلھة عن كقاقيس  :رواية مصرية
اإلسكندرية  :فابريكا2014 ،
Z8-37231
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حسني  ,فاتن
آليات اإلبداع وصناعة الكتابة  :في تصور ابن األثير للعملية
األدبية||مشروع قراءة
تونس  :الدار التونسية للكتاب2016 ،
سلسلة وشوم
Z8-37631
حسين  ,ﻣحمد زكي
دليل المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية بالمركز 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
||Z8-37286
حسين خليل  ,نجوى
األوﺿاع اإلجتماعية واإلقتصادية لجامعى القمامة بمنطقة أرض اللواء
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية قسم بحوث السكان
والفئات االجتماعية2010 ،
Z8-37209

حبوبة  ,نزار
مساءلة األسطوري في المسرح العربي
تونس  :المعھد العالي للعلوم اإلنسانية2013 ،
سلسلة  :العربية
Z8-37599

حله  ,ﻣحمد علي
األزھر في األرشيف المصري  :وثائق من القرنين التاسع عشر والعشرين
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،دار الوثائق القومية ،وحدة البحوث
الوثائقية2015 ،
دراسات وثائقية 4 :
Z4-21072

حجازي  ,وسام ﻣسعد
اإلسالموفوبيا  :وأبعادھا في النظام الدولي
القاھرة  :الوادي للثقافة واإلعالم2016 ،
Z8-37418

حليم  ,نادية
المرأة واالنتخابات البرلمانية 2014-2005 : 2010
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2012 ،
Z8-37204

حداد  ,أﻣين
الحرية من الشھداء  :شعر
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37267
حسان  ,ﺻحبي
العقيدة التربوية اإلستعمارية في الجزائر 1962-1830
الجزائر  :انوار المعرفة2014 ،
Z8-37309
حسن  ,عصمت ﻣحمد
الجبرتي وعصره  :دراسة في التاريخ االجتماعي لمصر العثمانية
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2015 ،
Z8-37161

حليم  ,نادية
ھموم واھتمامات المواطن المصري استطالع للرأي
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2008 ،
Z8-37203
حليمي  ,عبد القادر
الصيدلية  :أو األقرباذين لدى القدماء
الجزائر  :البصائر الجديدة2014 ،
Z8-37373

حسن  ,عماد الدين
مشكالت المرأة العامة  :دراسة ميدانية على بعض النساء العامالت في
محافظات مصر
القاھرة  :مركز البحوث والدراسات2005 ،
Z4-21050

حماني  ,أحمد
محاﺿرات ومقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني  :رئيس المجلس اإلسالمي
األعلى بالجزائر
الجزائر  :عالم المعرفة2015 ،
Z4-21037 (2)||Z4-21037(1)||Z4-21037 (3)||Z4-21037
)(4)||Z4-21037 (5

حسن  ,ﻣجدي علي
دليل قسم بحوث كشف الجريمة 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37180

حمدة  ,لطفي
نظام التعليم بالجريد 1956-1881
تونس  :دار نظر2016 ،
TUN 370 HAM
حمري  ,ليلى
الجمعية الجزائرية وقضايا الجزائريين فيما بين 1948و : 1954أطروحة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ
وھران  :جامعة وھران2015 ،
ZMT-20050
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حمزة  ,ﺻابرين عبد العزيز
بحبك يا مصر  :ديوان أزجال بالعامية المصرية
اإلسماعيلية  :لجنة الكتب و المطبوعات بالمؤسسة الثقافية العمالية2000 ،
Z8-37439
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درويش  ,حسام الدين
إشكالية المنھج في ھرمينوطيقا بول ريكوروعالقتھا بالعلوم اإلنسانية
واإلجتماعية  :نحو تأسيس ھيرمينوطيقا للحوار
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37414

حمودة  ,ﻣصطفى بن الحاج بكير
مفدي زكرياء وإنتاجه األدبي إلى قيام الحرب العالمية الثانية  :مفدي زكرية
1, 1939-1908
الجزائر  :مطبعة االفاق2012 ،
Z8-37344

دغفوس  ,راضي
الحروب والفتن والثورات في القرن األول وبداية القرن الثاني للھجرة
تونس  :منشورات المخبر2013 ،
MUS 900 DAG

حنون  ,عبد الحميد
صورة الفرنسي والفرنسية في الرواية المغاربية
الجزائر  :منشورات بھاء الدين2013 ،
Z8-37353

دليو  ,فضيل
تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة 2013-1830
الجزائر  :دار ھومة2014 ،
Z8-37297

خالد  ,عالء
أكتب إليك من بلد بعيد
القاھرة  :دار الشروق2016 ،
Z8-37214

دنقل  ,أنس
حوارات أمل دنقل
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2012 ،
Z4-21063

خالد  ,عالء
ألم ﺧفيف كريشة طائر تنتقل بھدوء من مكان آلﺧر
القاھرة  :دار الشروق2009 ،
Z8-37239

دھلوي  ,غازي يحيى زكريا -....1951 ,
سحالي المملكة العربية السعودية
مكة المكرمة  :على حساب المؤلفان[2014] ،
Z8-37421

خير الدين  ,ﻣراد بوديا
من مدينة بو ماريا تلمسان الى مدينة جاردان دو فرانس تور
الجزائر  :منشورات ثالة2014 ،
Z8-37333

دوب  ,رابح
دﺧان اليأس  :ديوان الشاعر الجزائري مبارك بن محمد جلواح
القاھرة  :أورقة2015 ،
Z8-37136

داود  ,كمال
معارﺿة الغريب  :رواية
الجزائر||بيروت  :دار البرزخ||دار الجديد2015 ،
Z8-37306

دياني  ,ﻣراد
حرية  -مساواة  -كرامة إنسانية  :طوباوية العدالة من منظور النموذج
الليبرالي اإلسكندنافي
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37623

دبوسي  ,ﻣحمد
قادة المقاومة المسلحة في البالد التونسية عام 1881
تونس  :دار سحر للنشر||مركز النشر الجامعي2014 ،
Z8-37650
دردور  ,شيراز
النظام اللغوي في الشعر العربي الحديث قضاياه وقوانينه  :نزار قباني
ومحمود درويش أنموذجا
تونس||سوسة  :دار االتحاد للنشر والتوزيع||جامعة سوسة ,كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية2017 ،
Z8-37556
دروش  ,فاطمة فضيلة
في سوسيولوجيا الرواية العربية المعاصرة  :الرواية الجزائرية نموذج
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37376

ربيع  ,عمرو ھاشم
الالئحة البرلمانية في مصر:مبادئ عامة ومبادراتلإلصالح
القاھرة  :األھرام مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية2012 ،
Z8-37278
رزق ﷲ  ,عدلي
رحلة مع العقل  :رمسيس يونان
القاھرة  :المجلس األعلى للثقافة2016 ،
Z8-37433
رﻣضان  ,عبد المنعم
ديوان عبد المنعم رمضان .الجزء األول
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
سلسلة ديوان الشعر العربي
Z8-37465
رؤوف  ,بوقفة
أعربة الفكر اإلسالمي
قسنطينة  :دار بھاء الدين للنشر والتوزيع2015 ،
Z12-22806
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زاھر  ,ﻣعتز
من المسجد إلى البرلمان  :دراسة حول الدعوة السلفية وحزب النور
] : [.s.lتكوين للدراسات واألبحاث2015 ،
Z8-37436
زاوي  ,لعموري
شعرية العتبات النصية
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37359
زخورة  ,الياس
كتاب مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر  :األجزاء الثالثة
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية2015 ،
Z8-37493
زنقر  ,سلوي الخضار
قصر المرمر بسفاقص-المنستير مسيرة زعيم وتاريخ معلم
تونس  :المعھد الوطني للتراث2016 ،
TUN 060 ZAN
زھران  ,ﻣحمد
حبل الوريد  :رواية
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37145

زيد  ,ﻣاھر
مجزرة في بحر الطليان , 4.الحقائق الممنوعة
تونس 2017 ،[sans éditeur] :
ملفات السلطة الرابعة
)Z8-137683 (4
زيدان  ,يوسف
جونتنامو
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37268
سالم  ,ﻣحمود المليجي ﻣحمود
الحرب والسالم في الشرق األوسط  :صفحات حية من يوميات ﺿابط
مصري مقاتل
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
الجيش المصري
Z8-37475

سعد  ,كاﻣل كمال
دليل قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية 2014-2005 :
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37182

زھران  ,ﻣحمد
منتصر  :رواية
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2015 ،
Z8-37144
زوزو  ,عبد الحميد
ثورة االوراس سنةl'homme à la marmite) dans les ) : 1878 :
Aures-1878
الجزائر  :دار ھومة2014 ،
Z8-37300
زيادة  ,خالد
سجالت المحكمة الشرعية  :الحقبة العثمانية||المنھج والمصطلح
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37633

زيد  ,ﻣاھر
النقابات األمنية والفساد , 3.الحقائق الممنوعة
تونس ] :دار ميارة للنشر والتوزيع[2017 ،
ملفات السلطة الرابعة
)Z8-37683 (3

زيد  ,ﻣاھر
تقارير الدولة السرية عن دولة الفساد , 2.الحقائق الممنوعة
القيروان  :دار ميارة للنشر والتوزيع2016 ،
ملفات السلطة الرابعة
)Z8-37683 (2

ساﻣي  ,ﻣنة ﷲ
كمت  :قصص من األرض السوداء
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2014 ،
Z8-37445

زھران  ,ﻣحمد
فارس كور  :رواية
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2010 ،
Z8-37147

زيد  ,ﻣاھر
اإلرھاب والفساد , 1.الحقائق الممنوعة
القيروان  :دار ميارة للنشر والتوزيع2016 ،
ملفات السلطة الرابعة
)Z8-37683(1
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سعود  ,ﻣحمد خيري
إشكالية النص السينمائي  :بحوث ودراسات
اإلسكندرية  :المعھد العالي للسينما2014 ،
Z8-37227
سعيد  ,إدوارد
أوسلو  : 2سالم بال أرض
القاھرة  :دار المستقبل العربي1995 ،
Z8-37176
سعيد  ,الصافي
جدل ما بعد الثورة
تونس  :منشورات عرابيا2014 ،
Z8-37601
سعيد  ,لما
الشعب لما
القاھرة  :كتابي2015 ،
Z8-37259
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سعيد  ,ﻣكاوي
بغريدة البجعة
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2006 ،
Z12-22805

شاكر  ,عبد الوھاب
تاريخ البريد في مصر
اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية2013 ،
سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة 13 :
Z8-37502

سعيد  ,يوسف بن بكير الحاج
تاريخ بني مزاب  :دراسة إجتماعية وإقتصادية وسياسية
الجزائر  :المطبعة العربية2014 ،
Z8-37350
سعيدوني  ,ناﺻر الدين
ابو القاسم سعد ﷲ كلمة وفاء...
الجزائر  :البصائر الجديدة
Z8-37375

شاكر  ,ھالة
المكتبات في المشرق اإلسالمي  :إيران-ﺧرسان-ماوراء النھر
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2013 ،
Z8-37162
شاند  ,سوزان
أدب التمرد  :إرھاصات الثورة في أعمال أدباء مصر
القاھرة  :كلمات ھنداوي2012 ،
Z8-37248

سعيدوني  ,ناﺻر الدين
الشرق الجزائري  :بايليك قسنطينة أثناء العھد العثماني وبداية االحتالل
الفرنسي من ﺧالل وثائق األرشيف
الجزائر  :البصائر الجديدة للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37195
سعيدوني  ,ناﺻر الدين
الملكية والجباية في الجزائر  :أثناء العھد العثماني
الجزائر  :البصائر الجديدة للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37193
سعيدوني  ,ناﺻر الدين
الوقف في الجزائر أثناء العھد العثماني  :من القرن  17الى القرن 19
مجموعة دراسات اكاديمية وبحوث علمية
الجزائر  :البصائر الجديدة للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-37194
سالم  ,فتحي عوض
السيرة الھاللية  :رواية من دلتا مصر
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2012 ،
سلسلة الثقافة الشعبية 2 :
Z8-37473
سلطان  ,عادل
فاعلية األداء البرلماني للمرأة المصرية 2000-1957
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2016 ،
Z8-37237
سلمان  ,ھيثم عبد ﷲ
اقتصاديات الطاقة المتجددة في ألمانيا ومصر والعراق
بيروت ،الدوحة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37175
سمراد  ,أبو ﻣحمد سمير
الوھابية وھم  ... :فلم تفريق المسلمين ؟!
الجزائر  :دار الفرقان للنشر والتوزيع2015 ،
صفحات من تاريخ اإلصالح السلفي في الجزائر 2 :
Z8-37372
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شايف  ,عكاشة
الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي  :دراسة تحليلية في فلسفة الحضارة
عند مالك بن نبي
دمشق  :دار الفكر للطباعة والنشر1986 ،
Z8-37277
شترة  ,خيرالدين
إسھامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية -1900
1939م
الجزائر  :دار كردادة2013 ،
Z4-21034
شحاتة  ,سارة
ﺧمس نجوم  :رواية
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2015 ،
Z8-37152
شحيد  ,جمال
النقد األدبي في المشرق العربي||La critique littéraire au Moyen-
Orient :أعمال الندوة العلمية التي أنعقدت في  22و  23تشرين الثاني
||Actes du colloque, 22-23 novembre 20042004
||Damasدمشق|| : IFPOالمعھد الفرنسي للشرق األدنى2006 ،
MQ 800 CRI
شرشار  ,عبد القادر
الرواية البوليسية  :أصولھا التاريخية وﺧصائصھا الفنية وآثارھا في الرواية
العربية المعاصرة
الجزائر  :منشورات الدار الجزائرية2015 ،
Z8-37348
شرف  ,شھيرة
منطق الضبابية والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية  :مقاربة نظرية -تطبيقية
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37387
شعيب  ,سعيد
زوال دولة اإلﺧوان
القاھرة  :أوراق للنشر2013 ،
Z8-37199
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شفيري  ,فتيحة
ﺧصائص مسرح العبث في األدب العربي  :مسرح توفيق الحكيم أنموذجا
الجزائر  :دار التنوير2014 ،
Z8-37327
شقرون  ,عبد ﷲ
التليفزيون عبر األقمار الصناعية و حقوق اآلﺧرين
تونس  :شركة فنون الرسم و النشر و الصحافة1981 ،
دراسات و بحوث اذاعية 23 :
Z8-37544
شلبي  ,عبد الحميد
حلف بغداد في الوثائق المصرية
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،دار الوثائق القومية ،وحدة البحوث
الوثائقية2015 ،
دراسات وثائقية 17 ,16 :
)Z4-21071 (1)||Z4-21071 (2
شوﻣان  ,ﻣسعود
مساحات اإللتباس والوعي بالنص الشعبي
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
الثقافة الشعبية 11 :
Z8-37471

ضمرة  ,توفيق إبراھيم
تنوير القلوب في قراءة يعقوب  :بروايتي رويس وروح
القاھرة  :دار إبن كثير2016 ،
سلسلة مؤلفات الشيخ توفيق ﺿمرة 13 :
Z4-21060
طارق  ,حسن
نيةدستورا ما بعد انفجارات  : 2011قراءات في تجارب المغرب وتونس
مصر
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37396

طايع  ,ﻣحمد سالمان
مصر وأزمة مياه النيل  :آفاق الصراع والتعاون
القاھرة  :دار الشروق2012 ،
Z8-37274
طرشونة  ,ﻣحمود
سرديات عربية
منوبة  :مركز النشر الجامعي2015 ،
Z8-37584

ﺻالح  ,ﻣحمد
ديوان محمد صالح
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
سلسلة ديوان الشعر العربي
Z8-37484
ﺻالح  ,ناھد
التقرير االجتماعي المصري  :المصريون والحياة اآلمنة رؤيتھم للحاﺿر
وتوقعاتھم للمستقبل .المجلد الرابع
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2015 ،
)Z8-37170 (4
ﺻدام  ,ﻣحمد بن أبو بكر بن بالطيب  ,اليمني القيرواني  ,المتوفي بعد
سنة
مواھب الرب العلي في جواز طي األرض للولي
تونس  :كونتراست2017 ،
Z8-37591

ﺻمود  ,حمادي
البالغة العربية في مسالك الدرس وتصاريف الخطاب
منوبة  :المنشورات الجامعية بمنوبة2015 ،
سلسلة مقاالت
Z8-37689

ضمرة  ,توفيق إبراھيم
إتباع األثرفي قراءة أبي جعفر  :من طريقي الدرة والطيبة
القاھرة  :دار إبن كثير2015 ،
سلسلة مؤلفات الشيخ توفيق ﺿمرة 11 :
Z4-21059

طاھر  ,عمر
كمين القصرالعيني  :مقاالت
الجيزة  :أطلس للنشر واإلبتاج2012 ،
Z8-37228

ﺻابر  ,كرم
الخروج اآلمن  :رواية تاريخية
القاھرة  :أورقة2012 ،
Z8-37159

ﺻديق  ,ﻣحمد الصالح
عملية العصفور األزرق
الجزائر  :دحلب
Z8-37322
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طلب  ,حسن
ديوان حسن طلب .المجلد األول
القاھرة  :المجلس األعلى للثقافة2014 ،
)Z8-37481 (2)||Z8-37481(1)||Z8-37481 (3
طنطاوي  ,ﻣحمد
نشأة النحو وتاريخ أشھر النحاة
القاھرة  :دار إبن كثير2014 ،
Z8-37427
طه  ,أحمد
ديوان أحمد طه
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37485
طيفور  ,فاروق
حركة مجتمع السلم من الخريف الجزائري )أكتوبر (1988الى الربيع
العربي )يناير ) : 2011من المشاركة السياسية الى الشھود الحضاري
الجزائر  :دار الخلدونية للنشر والتوزيع
Z8-37388
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عابد عبيد الزريعي
الخبرة التاريخية للثورة الشعبية على األنظمة العربية الوظيفية  :تونس -
مصر  -ليبيا  -اليمن  -البحرين
تونس  :دار حنين للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-37660

عبد العزيز  ,بسمة
إغراء السلطة المطلقة  :مسار العنف في عالقة الشرطة بالمواطن عبر
التاريخ
الجيزة  :دار صفصافة للنشر والتوزيع و الدراسات2013 ،
Z8-37451

عابد عبيد الزريعي
سوريا المتجددة بين الثورة والثورة المضادة
تونس  :دار حنين للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-37597

عبد العزيز  ,بسمة
سطورة النص  :ﺧطاب األزھر وأزمة الحكم
الجيزة  :صفصافة2016 ،
Z8-37226

عاشور  ,رضوى
أثقل من رﺿوى  :مقاطع من سيرة ذاتية
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37212

عبد الفتاح  ,ابراھيم
شعر سيما اونطة
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37169

عاشور  ,رضوى
ثالثية غرناطة
القاھرة2016 ،
Z8-37210

عبد القادر  ,عبد القادرﻣحمد
أسوار الصمت  :ممارسات ممنھجة لقمع حرية الصحافة والرأي والتعبير
في السودان
القاھرة  :أوراق للنشر2013 ،
Z8-37198

عبد الحميد  ,شريف
أرض أرض  :حكاية ثورة الجرافيتي
]القاھرة[  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2012 ،
Z8-37270

عبد الكريم  ,بكري
أصول النحو العربي  :في ﺿوء مذھب إبن مضاء القرطبي
الجزائر  :منشورات الدار الجزائرية2015 ،
Z8-37349

عبد الرحمن  ,أسماء
الحكابات الشعبية في أسيوط  :مدينة أنبوب نموذجا
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
الثقافة الشعبية 9 :
Z8-37440
عبد الرحيم  ,سعاد
دليل قسم بحوث السكان والفئات االجتماعية2014-2005
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية قسم بحوث السكان
والفئات االجتماعية2014 ،
Z8-37202
عبد الرزاق  ,ﻣصطفى  ,شيخ األزھر األسبق
تمھيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية
القاھرة||بيروت  :دار الكتاب المصري||دار الكتاب اللبناني2011 ،
Z8-37257
عبد الرشيد الندوي  ,قاضي
اإلتجاھات الجديدة  :في الحركة األدبية في دولة قطر
بيروت  :مؤسسة الرحاب الحديثة2008 ،
Z8-37230
عبد الرضا  ,أسعد طارش
الدولة الفاشلة  :دراسة لحال الدول العربية الحديثة
بغداد  :مكتب الھاشمي للكتاب الجامعي2016 ،
Z4-21049

عبد المالك  ,كاﻣل
المعوقات الثقافية للتنمية بالمجتمعات الصحراوية في مصر  :دراسة
أنثروبولوجية في محافظة مطروح
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية قسم بحوث السكان
والفئات االجتماعية2014 ،
Z8-37238
عبد المجيد  ,شريف
مكملين  :حكاية ثورة الجرافيتي 2
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
Z8-37269
عبد المعطي  ,ﻣحمود علي
دراسات ورؤى نقدية  :في الشعر العربي
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37135
عبد المقصود  ,عماد
رصد التناول اإلعالمي لقضايا المرأة المصرية  :في الفترة من يناير-أبريل
2011
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2012 ،
Z8-37241
عبد المنعم  ,بغداد
التراث في أتون الحروب  :المخطوط العربي من القرن الخامس حتى اليوم
القاھرة  :معھد المخطوطات العربية||المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم2014 ،
Z8-37453
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عبد المنعم  ,سعد
من تاريخ كفاح الجزائر  :حروب قطاع وھران-العين الصفرة, 1. -
المقاومة الشعبية 1934-1830
الجزائر  :دار القدس العربي2013 ،
Z8-37292
عبد الھادي  ,ﻣحمد فتحي
الدليل اإلرشادي لفھرسة المخطوطات العربية
القاھرة  :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معھد المخطوطات
العربية2010 ،
Z8-37432
عبد الواحد  ,عبد الرحيم
د.مھاتير محمد  :عاقل في زمن الجنون قضايا األمة والعالم ...مصر،
اليمن ،سوريا ،فلسطين ،إلسالم ،اإلرھاب وفلسفة التجربة الماليزية
]القاھرة[  :ميديا ھب2015 ،
Z8-37233
عبدولي  ,جمال
اليمن في العھد األيوبي )628-569ه1230-1174/م)
تونس  :مركز النشر الجامعي2015 ،
Z8-37617
عبيد  ,حمدي
صناعة الملك  :تمثيل السلطان في األدب العربي القديم من ﺧالل المالحم
والسير||مقاربة وسائطية
تونس  :الدار التونسية للكتاب2017 ،
سلسلة عيون الرسائل
Z8-37608
عبيد  ,شبل إبراھيم
ديوان الخط العربي في سمرقند
اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية2012 ،
مشروع إحياء طريق الحرير 1 :
ZF-20139
عبيد  ,ھشام
الشيخ عبد العزيز المھدوي وتراثه الصوفي  :حياته وفكره وتحقيق رسالته
في التصوف :محجة القاصدين وحجة الواجدين ترتيب علي بن عبد
الرحمان البجائي القرن  9ھـ 15 /م
تونس  :المجمع التونسي للعلوم وآلداب والفنون بيت الحكمة2016 ،
Z8-37558
عبيدي  ,لمياء
آل بن عاشور  :رحلة في الفكر العالم التونسي
تونس  :دار آفاق للنشر2015 ،
سلسلة آفاق الدراسات والبحوث
Z8-37522
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عجرود  ,ﻣحمد
أسرار حرب الحدود 1958-1957
الجزائر  :منشورات الشھاب2014 ،
Z8-37343
عرب  ,ﻣحمد ﺻابر
الدولة في الفكر اإلباﺿي
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
Z8-37281
عرفاوي  ,خميس
جدل حول كتاب ''تونس الشھيدة
تونس  :دار سحر للنشر2016 ،
سلسلة كتاب الشھر 26 :
Z8-37688
عزب  ,خالد
ديوان الخط العربي في مصر  :دراسة وثائقية للكتابات وأھم الخطاطين في
عصر أسرة محمد علي
اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية2010 ،
Z4-21021
عزب  ,خالد
من وثائق العائالت القيطية  :قراءة في أوراق عائلة بطرس باشا غالي
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية2012 ،
دراسات وثائقية 6 :
Z8-37497
عزونة  ,جلول
القاﺿي والمفتي إسماعيل التميمي ور ّده على الضّاللة الوھابيّة
تونس  :دار سحر للنشر2016 ،
Z8-37561
عزونة  ,جلول
دراسات في األدب الشعبي التونسي
تونس  :دار سحر للنشر2011 ،
Z8-37655
عزيزي  ,ﻣحمد الحبيب
إشكالية الدولة وآلة الحرب  :الحكم المتجول في المغرب العربي الحديث
تونس  :منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص2016 ،
Z8-37626
عشي  ,نصيرة
البنية التناصية في الرواية العربية  :دراسة تطبيقية للتداﺧالت النصية
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37360

عثمان  ,سھيل
من تھذيب األﺧالق لمسكويه )أحمد بن محمد بن يعقوب المتوفي سنة 421
ھـ1030/م)
دمشق  :منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي1981 ،
المختار من التراث العربي 16 :
Z8-37138

عصفور  ,خالد
جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011, 3.
اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية2013 ،
)Z4-21012 (3
عطا  ,زبيدة ﻣحمد
يھود مصر  :التاريخ السياسي
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2010 ،
Z8-37167
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عكاشة  ,ﻣحمود
التطور الصوتي في األلفاظ  :أسبابه وظواھره
القاھرة  :دار النشر للجامعات2009 ،
Z8-37441

عيادي  ,سعيد
موقع تلمسان  :في تاريخ المدارس الفكرية في العالمين العربي واإلسالمي
الجزائر  :بن مرابط2011 ،
Z8-37342

عالء الدين  ,وليد
واحد مصري  :ﺧطاب مفتوح لرئيس مصر
الجيزة  :دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات2015 ،
Z8-37456

عيساوي  ,أحمد
جھود الشيخ العربي التبسي  :وآثاره اإلصالحية ) 1377-1308ھـ- /
1957-1871م(
الجزائر  :مؤسسة البالغ للنشر والدراسات واألبحاث2013 ،
)Z4-21035 (2)||Z4-21035(1

علي  ,عبد ﷲ حلمي
تأويل النص الشعري  :شعر المتنبي نموذجا
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37487

عيسى  ,إبراھيم
اإلسالم الديمقراطي
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2006 ،
Z8-37143

عناية  ,عز الدين
في نقد المدرسة التونسية ) :التعليم االبتدائي والثانوي والعالي( من ﺧالل
تجارب ميدانية
تونس  :مجمع األطرش للكتاب المختص2016 ،
Z8-37670
عوادي  ,سمير
قرية تغزوت بوادي سوف  :الحياة اإلجتماعية والإلقتصادية من ﺧالل
الوثائق المحلية مابين 1956-1854
الجزائر  :دار ھومة2013 ،
Z8-37299
عوادي  ,عبد القادر عزام
ھجرة سكان واد سوف الى تونس ﺧالل 1912م1962-م  :تونس العاصمة
أنموذجا
الجزائر  :دار األلمعية للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37325

غانم  ,إبراھيم البيوﻣي
األوقاف والمجتمع والسياسة في مصر
القاھرة  :مدارات لألبحاث والنشر2016 ،
Z8-37480
غانم  ,عبد الكريم
الوعي السياسي في المجتمع اليمني
بيروت ،الدوحة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37174
غنمية  ,ﻣحمد ﻣحمود
جمال حمدان)) : 1993-1928و عبقرية المكان
اإلسكندرية  :مكتبة اإلسكندرية2014 ،
Z4-21020

عويمر  ,ﻣولود
أعالم وقضايا في التاريخ اإلسالمي المعاصر
الجزائر  :دار الخلدونية للنشر والتوزيع2007 ،
Z8-37514
عويمر  ,ﻣولود
التواصل الفكري بين النخبة اإلصالحية في المغرب العربي
عين مليلة  :دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع2015 ،
منشورات مؤسسة اإلمام الشيخ عبد الحميد بن باديس سلسلة البحوث
والدراسات 28 :
Z8-37512
عويمر  ,ﻣولود
العالقات الثقافية بين الجزائر والمشرق العربي في القرن العشرين
عين مليلة  :دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع2015 ،
منشورات مؤسسة اإلمام الشيخ عبد الحميد بن باديس سلسلة البحوث
والدراسات 30 :
Z8-37513
عويمر  ,ﻣولود
عبد الحميد بن باديس  :مسار وأفكار
الجزائر  :جسور للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-37508

عيالن  ,ﻣحمد
معالم نحوية واسلوبية في األمثال الشعبية الجزائرية  :مع ملحق بـ 300 :
مثل شعبي جزائري
عنابة  :دار العلوم للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37415

فارح  ,نادية الرياحى
جذور العولمة في الفكر الحديث من ﺧالل السان سيمونية
تونس  :مركز النشر الجامعي||المعھد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر
الباي2015 ،
Z8-37572
فرج  ,فتوح أحمد
القصص الشعبي في الدقھلية
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37158
فرحات  ,ھدى الفيتوري عبد الرحمن
التأثير اليھودي و المسيحي على الحركات اإلسالمية  :اإلﺧوان المسلمون
والسلفية الجھادية نموذجان
القاھرة  :أورقة2016 ،
Z8-37134
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فرخندة  ,حسن
سنوات تحت القبة  :مجلس الشعب  1984-1979مجلس الشورى -1984
2011
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37490

فھمي  ,خالد
مقاصد علم اللغة في الحضارة العربية اإلسالمية  :دراسة إستقرائية
القاھرة  :دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع2015 ،
سلسلة العلوم في ﺿوء مقاصدھا 2 :
Z8-37438

فركوس  ,ﺻالح
إدارة المكاتب العربية واألحتالل تافرنسي للجزائر
الجزائر  :القافلة للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37378

فواز  ,زينب
حسن العواقب أو غادة الزاھرة
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
رائدات الرواية العربية 6 :
Z8-37462

فروة  ,ﻣحمود
التجارة والتجار في تونس 1956-1881 :
تونس  :جامعة تونس ,كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية2009 ،
تاريخ 38 : 4
Z8-37548

فوزي  ,ﻣحمد
الرحلة .الجزء األول
القاھرة  :الكرمة2015 ،
مختارات الكرمة
Z8-37142

فروج  ,المولدي
حكاية بال رأس  :مسرحية
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2016 ،
سلسلة مسرح الشعب
Z8-37516

فوزي  ,ﻣحمد
حرب الثالث سنوات 1967-1970 :
القاھرة  :الكرمة2016 ،
Z8-37149

فضل  ,بالل
التغريبة الباللية  :بعض ما جرى عندما تركت الكنبة ومشت في مناكبھا
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37402

قاسم  ,عبد السالم الحاج
الربيع العربي  :ثورات ام ﺧيبات
تونس  :نقوش عربية] ،بدون تاريخ[
Z8-37639

فضل  ,بالل
الشيخ العيل  :قصص قصيرة ...وأﺧرى نحيلة
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37404

قاسم  ,قاسم عبده
األسواق المصرية في عصر سالطين المماليك
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2014 ،
Z8-37150

فضل  ,بالل
فتح بطن التاريخ  :قراءات في تاريخنا الذي يبيض نفسه
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
Z8-37401

قاسم  ,قاسم عبده
النيل والمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2012 ،
EAU 900 EGY

فضل  ,بالل
فيتامينات للذاكرة
القاھرة  :دار الشروق2016 ،
Z8-37400

قحطان  ,عبد الكريم أسعد
جماليات الوقف في ﺧطاب الشعر العربي ونقده
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37324

فھمي  ,خالد
أنشودة المتن والھامش  :نحو إحياء جديد لعلم تحقيق النصوص التراثية
القاھرة  :دار النشر للجامعات2015 ،
Z8-37422

قراعة  ,سنية
نفرتيتي
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2014 ،
رائدات الرواية العربية 12 : 8
Z8-37464

فھمي  ,خالد
معاجم المصطلحات الحديثية العربية المعاصرة  :دراسة معجمية وصفية
نقدية
القاھرة  :دار المقاصد للطباعة والنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37437

قضل ﷲ  ,السيد ﻣحمد حسين
الحركة اإلسالمية  :ھموم وقضايا
القاھرة  :دار الكتاب المصري2015 ،
Z4-21026
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قلفاط  ,عبد الباسط
القضايا اإلقتصادية للمجتمع الجزائري من ﺧالل المحاكم اإلسالمية -1886
 : 1930مدينة الجزائر أنموذجا
الجزائر  :جامعة الجزائر  2أبو القاسم سعد ﷲ2015 ،
ZMT-20051
قلفاط  ,عبد الباسط
سياسة اإلحتالل الفرنسي تجاه القضاء اإلسالمي
الجزائر  :إصدارات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف2015 ،
Bibliogr. p. 481-493
Z8-37515

Juin 2017

لبيب  ,الطيب
وإذا السماء أربكت  :رواية
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37568
لبيض  ,سالم
األقلية البربرية في تونس  :االستعماالت الثقافية والسياسية للمجوعات
البربرية في المغرب العربي
تونس  :منشورات سوتيميديا2017 ،
Z8-37506
لبيض  ,سالم
الطلبة العرب التقدميون الوحدويون  :نشأة التيار القومي التقدمي ونضاالته
التاريخية في تونس||ددراسة وتحقيق وثائق ونصوص تاريخية مع رسالة
من عصمت سيف الدولة
تونس  :سوتيميديا للنشر والتوزيع2017 ،
TUN 320 LAB

قنديل  ,ﻣحمد المنسي
كيبة سوداء  :رواية
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z8-37211
قوادر  ,عبد الباسط
ابن رشد القفصي وآثاره العلمية
تونس  :الدار التونسية للنشر2011 ،
Z8-37604

لحسن  ,جاكر
الحركة الوطنية في معسكر 1954-1930
وھرن  :دار القدس العربي2015 ،
Z8-37331

كبريت  ,علي
مقاومة والد سيدس منصورفي جبال الناظور  :وإبادة كاف السكومة جنوب
تيارت 1864
الجزائر  :دار القدس العربي2014 ،
Z8-37188

لحول  ,ﻣحمد
القضاء بإفريقيا في العھد الحفصي
تونس  :منشورات المعھد العالي للعلوم اإلنسانية2013 ،
سلسلة العربية
Z8-37602

كرجاني  ,خديجة
التھمة..مجاھد  :حقائق عاشھا وأحداث عايشھا المجاھد الخير كرجاني في
الثورة وبعد اإلستقالل
الجزائر  :منشورات الحبر2015 ،
Z8-37304

لرقم  ,راضية
الخطاب السردي في الشعر العربي القديم  :دراسة سينيمائية
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37370

كريري  ,علي حافظ
أدب الجدران  :قراءة في النقش الشعري وفضاءاته البصرية
القاھرة  :أورقة2013 ،
Z8-37127

لطيف  ,شكري
المجلس الوطني لحماية الثورة وصراع الثورة والثورة المضادة في تونس
تونس  :دار سحر للنشر2013 ،
Z8-37562

كصاي  ,حسام
ما بغد الثورات  :ربيع عربي أم ﺧريف إسالموي
عمان  :دار دجلة للنشر والتوزيع2015 ،
Z4-21051

لونيس  ,علي
سلوك المستھلك  :مدﺧل متكامل
الجزائر  :دار التنوير2014 ،
Z8-37323

كنعان  ,طاھر حمدي
الدولة واقتصاد السوق  :قراءات في سياسات الخصخصة وتجاربھا العالمية
والعربية
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37408

لونيسي  ,إبراھيم
بحوث في التاريخ اإلجتماعي والثقافي للجزائر إبان اإلحتالل الفرنسي
الجزائر  :دار ھومة2013 ،
Z8-37316

الغة  ,رضا
ثورة بين زمنين
تونس  :دار نقوش عربية2015 ،
Z8-37640

ليسير  ,فتحي
دولة الھواة  :سنتان من حكم الترويكا في تونس||ديسمبر 2011/يناير
 2014محاولة في تاريخ الزمن الراھن
صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37501
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ليلة  ,علي
الثورة والدولة والمجتمع  :بحث في فواعل التغيير
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2013 ،
Z8-37178
ﻣبارك  ,فاطمة
العجب في أدب الجاحظ  :دراسة سيميائية في كتاب الحيوان
تونس  :الدار التونسية للكتاب2015 ،
سلسلة وشوم
Z8-37614
ﻣبروك  ,ﻣراد عبد الرحمن
من صوت الذات الى سلطة النص  :قراءة في شعر عبد يغوث الحارثي في
ﺿوء نظرية االتصال االدبي
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37160

Juin 2017

ﻣخوخ  ,فؤاد
من نقد العقل إلي ھيرمينوطيقا الرموز  :بحث في فلسفة الثقافة عند إرنست
كاسيرر
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37632
ﻣراد  ,أحمد
1919 :رواية
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
Z8-37221
ﻣراد  ,أحمد
المانيفستو  :أشعار بالعامية
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-37234

ﻣحاجن  ,إبراھيم فريد
الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37634

ﻣراد  ,علي عباس
جدلية الدين والسياسة في الفلسفة اإلسالمية  :دولة الشريعة عند إبن سينا
الجزائر||بيروت  :ابن النديم لنشر والتوزيع||دار الروافد الثقافية-ناشرون،
2013
Z8-37294

ﻣحفوظ  ,فوزي
عمارة الخلفاء
تونس  :المنشورات الجامعية بمنوبة2013 ،
Z8-37641

ﻣرتاض  ,عبد الملك
األلغاز الشعبية الجزائرية  :تحليل لمجموعة من األلغاز الجزائرية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية2015 ،
Z8-37329

ﻣحمد  ,حسيني علي
رموز الوشم الشعبي
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2013 ،
الثقافة الشعبية 8 :
Z8-37443

ﻣرتاض  ,ﻣحمد
أعالم تلمسان  :مقاربة تاريخية  /فنية
الجزائر  :دار ھومة2015 ،
Z8-37288

ﻣحمد  ,رؤوف عباس حاﻣد
الحركة العمالية في مصر1952-1899
القاھرة  :المجلس األعلى للثقافة2016 ،
Z8-37447

ﻣرتاض  ,ﻣحمد
الشعر الوجداني في المغرب العربي  :من القرن الثاني ھجري الى نھاية
القرن الخامس ھجري||-قراءة جمالية  /فنية
الجزائر  :دار ھومة2015 ،
Z8-37298

ﻣحمد  ,وليد سيد حسنين
فن الخط العربي  :المدرسة العثمانية
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37479

ﻣرتاض  ,ﻣحمد
النقد األدبي القديم في المغرب العربي  :نشأته وتطوره دراسة وتطبيق
دمشق  :إتحاد الكتاب العرب2000 ،
Z8-37275

ﻣحمود  ,حسن أحمد
اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا .الجزء األول
القاھرة  :دار النھضة العربية1963 ،
Z8-37187

ﻣرتاض  ,ﻣحمد
مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم  :محاولة تنظيرية وتطبيقية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية1998 ،
Z8-37276

ﻣحمود  ,ﻣصطفى
العشوائيات وثقافة الفقر  :دور الدولة وآالت المواجھة
القاھرة  :مصر العربية للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37132

ﻣرتاض  ,ﻣحمد
مفاھيم جمالية في الشعر العربي القديم  :محاولة تنطيرية  /تطبيقية
الجزائر  :دار ھومة2015 ،
Z8-37296
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ﻣرزوق  ,خالد سيد
من وثائق بني سويف في العصر العثماني  :سجل من محكمة الباب
العالي|| 5جمادى اآلﺧر  1048ھـ  2 -ذو الحجة  1051ھـ  14 /أكتوبر
 1638م  4 -مارس  1642م
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية2012 ،
سلسلة دراسات وثائقية 5 :
Z8-37495

Juin 2017

ﻣنسية  ,ﻣقداد عرفة
في الفلسفة العربية-الفلسفة السياسية وفلسفة التاريخ  :أعمال ندوة مھداة إلى
روح الفيلسوف العربي محسن مھدي|| Proceedings of the
colloquium dedicated to Muhsin Mahd
تونس||لبنان  :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية||2016 ،التنوير||2016
Z8-37618
ﻣنصوري  ,عبد النور
المصالحة الوطنية في الجزائر  :بين الحل األمني وافق األمن اإلنساني
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-37380

ﻣرعي  ,حسين
لعبة الريح والمطر
القاھرة  :الربيع العربي2016 ،
Z8-37247
ﻣزاري  ,شارف
القراءات القرآنية الجزائرية بين التأصيل واألداء  :منطقة سعيدة بالغرب
الجزائري نمودجا
الجزائر  :منشورات ليجوند2013 ،
Z8-31169

ﻣھديد  ,إبراھيم
الحركة الوطنية الجزائرية في القطاع الوھراني  :ما بين الحربين العالميتين
 1939-1919النھضة والصراع السياسي
الجزائر  :دار القدس العربي2015 ،
Z8-37336

ﻣصطفى  ,ﻣصطفى وجيه
احتفاالت الحج المصرية  :في عصر سالطين المماليك 923-647ھـ/
1517-1250م
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2016 ،
Z8-37164

ﻣھنا  ,ﻣيادا ﻣحمود عبد الوھاب
أطر تقديم صورة المرأة في الصحافة الفلسطينية
] : [.s.lالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معھد البحوث والدراسات
العربية2010 ،
دراسات إستراتيجية ومستقبلية 23 :
Z8-37460

ﻣظھر  ,إسماعيل
فلسفة اللذة واأللم
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2014 ،
Z8-37168

ﻣوافى  ,عبد العزيز
بشر فارس  :األعمال اإلبداعية
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2013 ،
Z8-37455

ﻣعتصم  ,ﻣحمد
مكون الشخصية الروتئية  :من السند التاريخي الى ھالميات وادي السليكون
الجزائر  :دار التنوير2014 ،
Z8-37363

ﻣوسى  ,عبد ﷲ رﻣضان
الرد على القرﺿاوي والجديع والعلواني  :رد علمي يتضمن قواعد في
أصول الفقه والحديث واللغة
دھوك  :األثرية للتراث2010 ،
كشف أباطيل بعض المناھج المعاصرة 2 :
)Z8-37425 (2)||Z8-37425(1

ﻣفالح  ,ﻣحمد
من تاريخ الطريقة الرحمانية  :في منطقة غيليزان وﺿواحيھا
الجزائر  :دار القدس العربي2014 ،
Z8-37305
ﻣكحلي  ,ﻣحمد
ثورات رجال الزوايا والطرقية في الجزائر ﺧالل العھد العثماني -1707 :
 1827م
الجزائر  :دار آفاق كوم للنشر والتوزيع2003 ،
Z8-37366
ﻣالح  ,عمار  ,الرائد
قادة الجيش التحرير الوطني  :رجال صدقوا ما عاھدوا ﷲ عليه , 1.الوالية
الجزائر  :على حساب المؤلف2008 ،
Z8-37139
ﻣناﺻرية  ,يوسف
درر النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين الحربين العاليتين
)تأسيس األحزاب الوطنية في تونس( 1934-1919
الجزائر  :دار ھومة2014 ،
Z8-37354

ﻣوسى  ,نيفين ﻣحمد
مختارات من وثائق اإلفتاء المصري في القرن التاسع عشر  :قراءة في
فتاوى الشيخ محمد محمد البنا
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية وحدة البحوث الوثائقية2013 ،
دراسات وثائقية 8 :
Z8-37498
ﻣيالد  ,خالد
الداللة  :النظريات والتطبيقات
تونس  :على حساب المؤلف2015 ،
Z8-37586
نام  ,ﻣحمد
الثورة الجزائرية في الصحافة التركية
الجزائر  :األصالة للنشر والتوزيع2015 ،
Z8-37340
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نبھان  ,كمال عرفات
عبقرية التأليف العربي  :عالقات النصوص واإلتصال العلمي
الكويت  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية2015 ،
الوعي اإلسالمي 100 :
Z4-21066
نصر  ,سميحة
مشروع بحوث االتجار بالبشر في المجتمع المصري  :بحث الزواج في
إطار االتجار بالبشر .المجلدين األول والثاني
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2010 ،
)Z8-37171(1)||Z8-37171 (2
نواسه  ,يوسف
فوﺿى اإلفتاء في الجزائر  :مقاربة في فھم الظاھرة
الجزائر  :البصائر الجديدة2014 ،
Z8-37382

711 - 2011 Treize siècles d'histoire partagée||Essai de
bilan et perspectives d'avenir : Actes du colloque
international tenu à l'Université de Tlemcen du 17 au 19
||octobre 2011أعمال الملتقى الدولي الذي نظمته جامعة تلمسان ،كلية
العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية أيام  19-18-17اكتوبر 2011
Tlemcen : Université Abou-Bekr-Belkaid
DZA 900 TRE
Echanger en Méditerranée : recueil d'études en hommage
à Sadock Boubaker
2017 ،Tunis : Latrach éd.
MED 330 ECH
Justice, politique et société : recueil d'études en hommage
à Ali Noureddine
2017 ،Tunis : Latrach éd.
MED 340 JUS

ھالل  ,عبد الناﺻر
توظيف التراث في الشعرالعربي
القاھرة  :أورقة2014 ،
Z8-37137

Khaled Ben Slimane : Maison des Arts Tunis
]1996 ،Tunis : [Simpact
4-23010

ھالل  ,عماد أحمد
وثائق التشريع الجنائي المصري  :سجل "مجموع أمور جنائية "
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية ،وحدة البحوث الوثائقية2011 ،
دراسات وثائقية 3 :
Z8-37499

La liberté d'expression et textes annexés : 2016
Radès Ville : Imprimerie Officielle de la
2016 ،RépubliqueTunisienne
8-40436
Le rôle des Historiens Orthodoxes dans l'Historiographie
: Actes du Colloque 11-14 Mars 2007
[2008] ،[Al-Kurah] : Université de Balamand
8-40155

وارزقي  ,ﺻافية
فاطمة انبارابلي وفاطمات الحومة
الجزائر2014 ، : Editions Dalimen
Z4-21038

أبو القاسم سعد ﷲ  :كلمة وفاء
الجزائر  :البصائر الجديدة للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37251

واكد  ,عبد اللطيف
واحات مصر  :جزر الرحمة وجنات الصحراء
القاھرة  :مكتبة اإلنجلو المصرية1958 ،
Z8-37218

إستطالع رأى الجمھور في النظام الحزبي المصري
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2008 ،
Z8-37185

يحمد  ,ھادي
تحت راية العقاب  :سلفيون جھاديون تونسيون
تونس  :الديوان للنشر2015 ،
Z8-37661

إسقاطات السكان النشيطين والطلبات اإلﺿافية للشغل 2019-1999 :
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2002 ،
Z4-21089

يس  ,السيد
ﺧرائط االحتجاج االجتماعي في مصر  :بحث في مقدمات الثورة
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37129
يونس  ,ﻣحمد فتحي
على الرصيف  :شھادات يكتبھا الجوع والفقر واإلمل
القاھرة  :دار العين للنشر2010 ،
Z8-37154

Juin 2017

أشغال الملتقلى الدولي شبكات التواصل االجتماعي في بيئة إعالمية متغيرة
Lessons form the Arab world =:دروس في العالم العربي
تونس 2016 ،[.s.n] :
Z8-37583
أعمال الملتقى الوطني األول حول أمجاد الصوفية
الجزائر  :دار الكتاب العربي2010 ،
Z8-37492
أفراح الصعيد الشعبية  :من طقوس ونصوص إحتفاليات الزواج والحمل
والوالدة والختان .الجزء األول
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2012 ،
)Z8-37478 (2)||Z8-37478(1
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اإلسقاطات السكانية 2029-1999 :
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2002 ،
Z4-21090
اإلسالميون وقضايا الدولة والمواطنة  :الجزء األول
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
)Z8-37393(1)||Z8-37393 (2
األعمال الشعرية الكاملة
قرطاج  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  -بيت الحكمة2017 ،
األدب
Z4-21084
االنتحار في تونس اليوم  :مشكل مجتمعي
صفاقس  -تونس||صفاقس  -تونس  :دار محمد علي للنشر||وحدة بحث
 -ECUMUSكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس2017 ،
Z8-37543
األوﺿاع الراھنة لعمل المرأة الريفية  :التقرير الميداني
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2008 ،
Z8-37285
البيبليوغرافيا الوطنية التونسية 2012 :
تونس  :دار الكتب الوطنية2013 ،
)Z8-37675(1

Juin 2017

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004العدد الثالث ,ﺧصائص السكان
والمساكن واألسر على مستوى المعتمديات||الجزء السادس  :نشرية تكميلية
حول الخصائص اإلقتصادية للسكان من الفئة العمرية  15سنة فأكثر على
مستوى المعتمديات
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2006 ،
)Z4-21091 (3.6
التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004العدد الثالث ,ﺧصائص السكان
والمساكن واألسر على مستوى المعتمديات||الجزء الخامس  :إقليم الجنوب
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2006 ،
)Z4-21091 (3.5
التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  : 2004ﺧصائص السكان والمساكن
واألسر على مستوى المعتمديات .الجزء الثلث ,الجزء الرابع  :إقليم الوسط
الغربي
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2006 ،
)Z4-21091 (3.4
التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  : 2004ﺧصائص السكان والمساكن
واألسر على مستوى المعتمديات .الجزء الثالث ,إقليم الوسط الشرقي
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2006 ،
)Z4-21091 (3.3
التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004الجزء الثلث ,النتائج األولى
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2005 ،
)Z4-21091(1

البيبليوغرافيا الوطنية التونسية 2013
تونس  :دار الكتب الوطنية2014 ،
)Z8-37675 (2

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  : 2004العدد الثالث  :ﺧصائص السكان
والمساكن واألسر على مستوى المعتمديات .الجزء األول ,إقليم الشمال
الشرقي
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2006 ،
)Z4-21091 (3.1

البيبليوغرافيا الوطنية التونسية 2016
تونس  :المكتبة الوطنية[.s.d] ،
)Z8-37675 (3
التعداد العام للسكان والسكنى . 2014الجزء األول ,السكان والمساكن
واألسر حسب الوحدات اإلدارية والوسط
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2015 ،
)Z4-21091 (7.1

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  : 2004العدد الثالث  :ﺧصائص السكان
والمساكن واألسر على مستوى المعتمديات .الجزء الثاني ,إقليم الشمال
الغربي
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2006 ،
)Z4-21091 (3.2

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004العدد السادس ,ﺧصائص
المساكن والسر وظروف عيشھا
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2009 ،
)Z4-21091 (6

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004العدد الثاني ,السكان واألسر
والمساكن حسب الوحدات اإلدارية
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2005 ،
)Z4-21091 (2

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004العدد الخامس ,الخصائص
الديموغرافية للسكان وﺧصائص النواتات العائلية واإلعاقة
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2008 ،
)Z4-21091 (5

التقرير االجتماعي المصري  :ھموم واھتمامات المواطن المصري
استطالع للرأي .المجلد األول
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2011 ،
)Z8-37170(1

التعداد العام للسكان والسكنى لسنة . 2004العدد الرابع ,ﺧصائص الھجرة
تونس  :المعھد الوطني لإلحصاء2008 ،
)Z4-21091 (4

التقرير االجتماعي المصري  :ھموم واھتمامات المواطن المصري
استطالع للرأي
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2013 ،
)Z8-37170 (2
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التقرير االجتماعي المصري  :المصريون وأحوال الصحة والبيئة .المجلد
الثالث
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2013 ،
)Z8-37170 (3

Juin 2017

الشباب والتحوالت المجتمعية والعنف في الحياة اليومية  :أشغال الندوة
المنعقدة بكلية علوم التربية بالرباط بتاريخ  27وActes du ||2014 28
colloque international organisé à la Faculté des Sciences
de l'Education, 27-28 novembre 2014
[s.l.] :منشورات كلية علوم التربية2016 ،
MAR 307.76 JEU

التنافس الفرنسي اإلنكليزي على الجزائر وموقف الباب العالي منه )-1792
)1830
الجزائر  :القافلة للنشر والتوزيع2016 ،
التاريخ الدبلوماسي واالقتصادي للجزائر في العھد العثماني 8 :
Z8-37416

الشخصية الليبية ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة
 :الدار المتوسطية للنشر2014 ،
Z8-37682

الثقافة التونسية زمن اإلستعمار الفرنسي  :مجلة La revue tunisienne
انموذجا
تونس  :منشورات المعھد العالي لتاريخ الحركة الوطنية2014 ،
Z8-37653

العنف السياسي في المجتمع المصري في ﺿوء المتغيرات المحلية
والعالمية  :الجماعة اإلسالمية نموذجا||التقرير األول
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2011 ،
Z8-37208

الجامعة األھلية ||1952-1908 :صفحات من ذاكرة الصحافة
اإلسكندرية||القاھرة  :مكتبة اإلسكندرية||مركز توثيق التراث الحضاري
والطبيعي||دار الكتب والوثائق القومية2010 ،
Z4-21024

الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية  :لقاء السياسة|| Actes du
Colloque international organisé conjointement par la
Division de recherche "Socio-Anthropologie de
l'Histoire" /CRASC et le Laboratoire DIRASET de Tunis
avec le soutien de GIZ et de la Fondation Allemande
Hans Seidel du 15 au 17 mar
وھران  :مركز البحث في األنثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافة2013 ،
Z8-37273

الجائزة  :مسيرة عشر سنوات لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم
1425ه1434-ه2004/م2013-م
الجزائر  :وزارة الشؤون الدينية واألوقاف2013 ،
Z8-37491
الجغرافية العامة .الجزء , 1للسنة األولى الثانوي
الجزائر  :وزارة التربية الوطنية2003 ،
)Z8-37265(1

القلعة الكبرى تاريخ وتراث  :أعمال الندوة الثانية حول الفئات االجتماعية
والمھنية ﺧالل الفترتين الحديثة والمعاصرة أيام 25و26و 27أفريل 2014
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2017 ،
Z8-37595

الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية  -النقابية  : 1956-1894الجزء
الثاني 1943-1925
تونس  :مركز النشر الجامعي2015 ،
)Z8-37510 (2

المال العربي إلى اين؟  :البحوث المقدمة في الندوة االقتصادية الجماھرية
العربية االولى العربية المھجرة
طرابلس  :االتحاد العربي1981 ،
Z8-37264

الحسبة في اإلسالم  :علئ ذوي الجاه والسلطان
القاھرة  :دار الشروق2011 ،
Z8-37249

المشروع القومي الستھداف الفئات األولى بالرعاية االجتماعية  :األسس
المنھجية والتطبيقية
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2007 ،
Z8-37186

الخصائص السكانية والظروف العمرانية لمدينة العاشر من رمضان
القاھرة  :المركز القومي للبحوث اإلجتماعية والجنائية قسم بحوث
المجتمعات الحضرية والمدن الجديدة||وزارة التعمير ھيئة المجتمعات
الجديدة
Z8-37250

المعارﺿة الراديكالية والسلطة زمن بورقيبة وبن علي ))2010-1986
تونس2016 ، : Editions Thakafia
Z8-37656

الدرس المقارن وتحاور اآلداب  :فعاليات الندوة الدولية التي نظمھا التجمع
التونسي> بيت الحكمة< بالتعاون مع الجمعية التونسية لألدب المقارن
>جمام< من  28إلى  30أفريل 2015
تونس  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة2015 ،
سلسلة الندوات
Z8-37587

الموت والعالم اآلﺧر  :عند سكان بالد المغرب القديم
عمان  :دار جليس الزمان2014 ،
Z8-37253
المؤتمر السابع والثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب اآللي وتطبيقاتھا :
مؤتمر التنمية الريفية في مصر عقبات قديمة وآفاق جديدة ﺧالل الفترة من
2012/4/24-4/23
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2015 ،
Z8-37206
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المؤتمر السادس والثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب اآللي وتطبيقاتھا :
الجلسات االجتماعية العشوائيات في المجتمع المصري أوﺿاع الحاﺿر
واحتماالت المستقبل 2011/4/27-26
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2015 ،
Z8-37205
المؤتمر السنوي الثالث عشر  :االستثمار االجتماعي ومستقبل مصر||-29
 31مايو 2011
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37189
المؤتمر السنوي الثاني عشر  :الشخصية المصرية في عالم متغير||25-23
 /مايو 2010 /
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2010 ،
)Z8-37207(1)||Z8-37207 (2

Juin 2017

حركة برسبكتيف /العامل التونسي  :التاريخ واالمتداد
صفاقس  :دار محمد علي للنشر2016 ،
Z8-37593
حكايات الحيوان  :في األدب الشعبي اليمني
صنعاء  :مركز ميل الذھب2009 ،
Z8-37183
ﺧاتم
تونس  :دار الجنوب2016 ،
عيون المعاصرة
Z8-37679
دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجامعية2010 ،
Z8-37252

المؤتمر السنوي الثاني عشر  :الشخصية المصرية في عالم متغير|| 25-23
مايو. 2010المجلد األول
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2010 ،
)Z8-37188(1)||Z8-37188 (2

دستور الجمھورية التونسية
تونس  :منشورات المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية2014 ،
Z8-37594

الموسوعة التونسية
قرطاج  :مطبعة المغرب للنشر2013 ،
)ENC TUN BAY (1)||ENC TUN BAY (2

رسلئل عبد العزيز بن يوسف
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2009 ،
Z8-37482

آليات توظيف المنطق في الفقه اإلسالمي  :أعمال الندوة الوطنية المنعقدة
يومي  2/1جويلية 2013
عين تموشنت  :دار اللة صفية للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-37282

زغدة  :مجموعة قصصية
تونس  :دار االتحاد للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37559

اليسار التونسي والمسألة الفلسطينية والقومية العربية  :الكراس األصفر
لحركة برسبكتيف
تونس  :دار آفاق  -برسبكتيف للنشر2014 ،
سلسلة آفاق الدراسات والبحوث
Z8-37505

سيدي إبراھيم الرياحي  :المنارة الزيتونية في الطريقة التيجانية
تونس2016 ، : KA' Editions
Z8-37674
سير أعالم تلمسان
المسيلة  :دار التوفيقية2011 ،
Z8-37330

بحث ﺿعف اإلقبال على العضوية النقابية  :دراسة ميدانية على بعض
المدن الصناعية الجديدة :السادس من أكتوبر -العاشر من رمضان -برج
العرب الجديدة
] : [.s.lالمؤسسة الثقافية العمالية2007 ،
Z8-37468

صورة الحسين بن علي في المتخيل اإلسالمي  :دراسة مقارنية بين الفكر
السني والفكر الشيعي
تونس  :األطلسية للنشر2015 ،
Z8-37526

تغطية المسار االنتخابي لسنة  2014في وسائل اإلعالم السمعية والبصرية
التونسية  :تقرير تحليلي
تونس  :الھيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري2015 ،
Z4-21088

علم النفس اللساني في لبنان  :الوﺿع الراھن
||Beyrouthلبنان : Publications de l'Université de
||Balamandمنشورات جامعة البلمند2002 ،
8-40184

تقرير حول حضور المرأة في القنوات االذاعية والتلفزية من ﺧالل رصد
التعددية السياسية
تونس  :الھيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري2015 ،
Z4-21087

فھرس الدوريات التونسية في القرن التاسع عشر
تونس  :دار الكتب الوطنية2017 ،
Z4-21086

ثقافة العمل الحر لدى الشباب المصري
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2015 ،
Z8-37196

في أحضان الكتب...
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
Z8-37403
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في تاريخ المدرسة التونسية  :ﺧالصة  32قرنا ً من الكتابة والمعرفة
والتعليم|| ) 1101ق م2007 /م(
تونس  :مركز النشر الجامعي||المركز الوطني للتجديد البيداغوجي
والبحوث التربوية2012 ،
Z8-37672
في تحقيق النصوص ونقد الكتب  :دراسات ومراجعات
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القومية2013 ،
Z8-37494
قراءات في دستور الجمھورية الثانية  :دستور  27جانفي ||2014أعمال
ملتقي الدستور الجديد للجمھورية التونسية أيام 9-8و 10مارس
Colloque "La Nouvelle Constitution de la ||2014
République Tunisienne" 8-9 et 10 mars 2014
2017 ،Tunis : Editions Latrach
Publications de l'Ecole Doctorale de la Faculté de Droit
4 : de Sfax
Z8-37628
قصص نجيب محفوظ التي لم تنشر
القاھرة  :الھيئة المصرية العامة للكتاب2015 ،
Z8-37472
قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2017 ،
Z8-37397
قضايا المعنى في التفكير اللساني والفلسفي
تونس  :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم2015 ،
Z8-37596
ما وراء النص  :أعمال الطبعة الرابعة للملتقى الدولي||تصوف ،ثقافة
وموسيقى|| Actes de la quatrième édition du colloque
international Soufisme, Culture et Musique
الجزائر2008 ، : CNRPAH
Z4-21083
محافظة على العقيدة السنية والوحدة الدينية في تونس  :مقاالت علماء البالد
التونسية في تنزيه ﷲ عن الجھة والمكان والجسمية
تونس  :دار اإلمام ابن عرفة
Z8-37613

Juin 2017

مسرح عربي منير  :الجزء الثاني , 2.أبواب مفتوحة
تونس  :وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة ذاكرة وابداع 43 :
)Z8-37539 (2
معجم مصطلحات األنثروبولوجيا
القاھرة  :مجمع اللغة العربية2013 ،
Z4-21018
معجم مصطلحات الحاسبات
القاھرة  :مجمع اللغة العربية2012 ،
DIC 600 INF
معجم مصطلحات الفقه اإلسالمي وأصوله
القاھرة  :مجمع اللغة العربية2014 ،
DIC MUS 297.3 FIQ
معجم مصطلحات علم الحشرات
القاھرة  :مجمع اللغة العربية بالقاھرة المجمعات العلمية2012 ،
Z4-21023
معركة سطيف
الجزائر  :منشورات بھاء الدين2013 ،
Z8-37337
مالمح الثقافة الشعبية في الشالتين
القاھرة  :الھيئة العامة لقصور الثقافة2016 ،
سلسلة الدراسات الشعبية 170 :
Z8-37452
موارد الشمال الغربي التونسي في استراتيجيات السلطة  :أعمال الملتقى
المنعقد أيام  7-6و 8مارس  2008قسم التاريخ  -المعھد العالي للعلوم
اإلنسانية بجندوبة  -جامعة جندوبة
جندوبة  -تونس  :مركز النشر الجامعي2012 ،
Z8-37535
مؤتمر أطفال الشوارع..أزمة وطن  3-2 :أبريل  )2012رؤية استراتيجية
آلليات المواجھة (
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2012 ،
Z8-37235

مدينة الجزائر  :األوﺿاع األجتماعية ةاالنثروبولوجية 1945م1954.م
الجزائر  :دار ھومة2013 ،
Z8-37352

نمط اإلسكان ونوعية الحيازة المرغوبة لدى العاملين غير المقيمين في
مدينتي العبور والسادس من أكتوبر
القاھرة  :المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية2008 ،
Z8-37236

مستقبل التراث  :بحوث ومداﺧالت المؤتمر الدولي األول||نحو ﺧطة شاملة
للتراث الفكري العربي|| 2 ،1ديسمبر 2010
القاھرة  :معھد المخطوطات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم2011 ،
?37483-8

Aristote , 384-322 av. J.C
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