CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Aix en Provence
البيت المتوسطية للعلوم اإلنسانية
Médiathèque
المكتبة

Liste des ouvrages en arabe
catalogués* en 2016
قائمة الكتب العربية
2016 المفھرسة* خالل سنة

-----*Afin d’éviter les fonds non signalés dans notre catalogue, les nouvelles entrées font l’objet d’un catalogage
« minimal » (titre, auteur, éditeur) lorsqu’elles arrivent puis sont reprises pour un catalogage « complet »
par la suite. La liste que nous vous fournissons est celle des ouvrages dont le traitement a été complété lors
de l’année mentionnée.
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 de dons de chercheurs.

décembre 2016

[MEDIATHEQUE MMSH – OUVRAGES CATALOGUES EN ARABE - 2016]

p. 2

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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أبا الصافي  ,أحمد
الحركة األدبية في أقاليم توات  :ﻣن القرن  7ھـ ﺣتى نھاية 13
ھـ||أعالﻣھا ﻣواطنھا وﻣساراتھا ﻣظاھرھا وخصائصھا الفنية .الجزء
األول
الجزائر  :ﻣنشورات الحضارة2009 ،
Z8-35995
أبا الصافي  ,أحمد
اللھجة التواتية الجزائرية  :ﻣعجمھا ،بالغتھا ،أﻣثالھا وﺣكمھا ،عيون
أشعارھا
الجزائر  :دار الكتاب العربي2013 ،
)Z8-36035(1)||Z8-36035 (2
أبراش  ,ابراھيم
الجھاد  :شرعية المبدأ والتباس الممارسة
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات ألوان ﻣغربية للنشر والتوزيع2003 ،
سلسلة اخترت لكم 15 :
Z8-36628
إبراھيم  ,رجب عبد الجواد
ﻣدخل إلى أصوات اللغة
القاھرة  :دار اآلفاق العربية2016 ،
Z8-36453
إبراھيم  ,سعد الدين
خسوف القوﻣية العربية
القاھرة  :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع عبده غريب2000 ،
االعمال الكاﻣلة  :المجلد االول
Z8-36382
إبراھيم  ,ﺻنع ﷲ
الجليد
القاھرة  :دار الثقافة الجديدة2011 ،
Z8-36203
إبراھيم  ,ﺻنع ﷲ
اللجنة  :رواية
القاھرة  :دار شرقيات للنشر و التوزيع1991 ،
Z8-36273
إبراھيم  ,ﺻنع ﷲ
برلين  : 69رواية
القاھرة  :دار الثقافة الجديدة2014 ،
Z8-37052
إبراھيم  ,ﺻنع ﷲ
بيروت بيروت
القاھرة  :دار الثقافة الجديدة2013 ،
Z8-36204
إبراھيم  ,ﺻنع ﷲ
تلك الرائحة  :وقصص أخرى
القاھرة||األسكندرية  :دار و ﻣطابع المستقبل1966 ،
Z8-36293
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إبراھيم  ,ﺻنع ﷲ
وردة
القاھرة  :دار الثقافة الجديدة2012 ،
Z12-22746
إبراھيم  ,عبد ﷲ
اإلتجاھات والمدارس في علم اإلجتماع  :دراسة في فلسفة
العلم||اإلبستمولوجيا
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36216
إبراھيم  ,ﻣحمد يسري
المناظرة في ﺣكم االﺣتجاج بالمظاھرة
القاھرة  :دار اليسر2012 ،
Z8-36457
إبراھيم  ,ناجح
برقيات ﻣھمة إلى شباب األﻣة
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
Z8-36195
ابن أبي حجلة  ,أبو العباس شھاب الدين أحمد بن يحيى التلمساني
ديوان ابن أبي ﺣجلة
تلمسان  :كنوز للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36378
ابن الشيخ  ,ﻣحمد الشريف
أصداء ﻣن الماضي
الجزائر  :الحبر2009 ،
Z8-35994
ابن الشيخ  ,ﻣحمد الشريف
صرخات ﻣن عمق الجراح  :شعر
الجزائر  :الحبر2012 ،
Z8-36118
ابن العربي  ,ﻣحمد بن علي  ,ﻣحيي الدين  630-560 ,ه.
ترجمان األشواق
بيروت  :دار صادر1966 ،
Z8-36881
ابن العربي  ,ﻣحمد بن علي  ,ﻣحيي الدين  630-560 ,ه.
رسائل إبن العربي
بيروت  :دار إﺣياء التراث العربي1952 ،
Z4-20981
ابن العربي  ,ﻣحمد بن علي  ,ﻣحيي الدين  630-560 ,ه.
عنقاء ﻣغرب وختم األولياء و شمس المغرب
القاھرة  :ﻣكتبة عالم الفكر1997 ،
Z8-36322
ابن العربي الدالئي الرباطي  ,ﻣحمد
فتح األنوار في بيان ﻣا يعين على ﻣدح النبي المختار
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2011 ،
)Z8-36635(1)||Z8-36635 (2
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ابن الفقيه الھمذاني  ,أبو بكر أحمد بن ﻣحمد h.)0340-....) ,
ﻣختصر كتاب البلدان
ليدن  = Luguni-Batavorum :ﻣطبع بريل1302 ، = E.J. Brill
h. = 1885
Z4-20985
ابن القالنسي  ,حمزة بن أسد  1160 ,م
تاريخ أبي يعلي ﺣمزة ابن القالنسي المعروف بذيل تاريخ دﻣشق
بيروت  :ﻣطبعة اآلباء اليسوعيين
Z4-20972
ابن المرابط  ,أبو األﺻبغ عيسى بن ﻣحمد  ,ت552ھـ
كتب التقريب والحرش المتضمن لقراءة قالون وورش : Facilitation
des lectures [coraniques] de Qalun et Warsh
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث||الرابطة المحمدية
للعلماء2010 ،
سلسلة نوادر التراث 11 :
Z8-36503
ابن المعتز  ,عبدﷲ بن ﻣحمد  296 ,ھـ
ديوان ابن المعتز
بيروت  :دار صادر||دار بيروت1961 ،
Z4-20956
ابن المعتز  ,عبدﷲ بن ﻣحمد  296 ,ھـ
ديوان عبدﷲ بن المعتز
دﻣشق  :المكتبة العربية بدﻣشق
Z8-36437
ابن المفتي  ,حسين بن رجب شاوش
تعقيدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائھا
الجزائر  :بيت الحكمة2009 ،
Z8-36059
ابن تيمية  ,أحمد بن عبدالحليم  ,اإلﻣام  728-661 ,ھـ
الكلم الطيب  246 :ﺣديثا نبويا
]القاھرة[  :ﻣكتبة القاھرة ،د .ت.
Z8-36320
ابن حجر العسقالني  ,أحمد بن علي بن ﻣحمد h.) =852-773) ,
إنباء الغمر بأنباء العمر .الجزء الثاث
القاھرة  :المجلس األعلى للشؤون اإلسالﻣية1972 ،
)Z4-20986(3
ابن حزم  ,علي بن أحمد  ,اإلﻣام  456 -.... ,ھـ
طوق الحماﻣة في األلفة واألالّف  :كتاب الحب والجمال
دﻣشق  :ﻣكتبة عرفة 1349 ،ه
Z8-36436
ابن خلدون  ,عبد الرحمن
المقدﻣة  :الرواية األولى المنشورة بالمشرق|| Première version
orientale
ايكس ان بروفنس1981-1983 ، : Editions universitaires
)Z8-10096 (1)||Z8-10096 (2
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ابن خلدون  ,عبد الرحمن بن ﻣحمد  ,المؤرخ 808 ,
Histoire des Berbères. fascicule 1
]1984 ،Aix en Provence : [s.n.
Z4-20975
ابن خلدون  ,عبد الرحمن بن ﻣحمد  ,المؤرخ 808 ,
بغية الرواد في ذكر الملوك ﻣن بني عبد الواد  :الجزء األول
 :المكتبة الوطنية الجزائر1980 ،
Z8-36900
ابن سينا  ,الحسين إبن عبد ﷲ 1037-0980 ,م
ﺣي بن يقظان
]القاھرة[  :دار المعارف1952 ،
ذخائر العرب 8 :
Z8-36329
ابن شداد  ,ﻣحمد بن علي 684 ,
األعالق الخطيرة في ذكر أﻣراء الشام والجزيرة
دﻣشق  :وزارة الثقافة1978 ،
)Z8-36878(3-2
ابن طولون  ,ﻣحمد بن علي  ,ھـ 953
القالئد الجوھرية في تاريخ الصالحية
دﻣشق  :ﻣكتب الدراسات اإلسالﻣية1949 ،
)Z8-36773(1-2
ابن ظھيرة
الفضائل الباھرة في ﻣحاسن ﻣصر والقاھرة
القاھرة  :ﻣطبعة دارالكتب1969 ،
Z4-21005
ابن عطاء ﷲ اإلسكندري  ,أحمد بن ﻣحمد  709 ,ھـ
الحكم
]القاھرة[  :المكتبة األزھرية للتراث1996 ،
Z8-36321
ابن قتيبة  ,عبد ﷲ بن ﻣسلم  276 ,ھـ
أدب الكاتب
[s.l. :دار صادر1967 ،
Z8-36843
ابن قنينو  ,عبد الرحمن بن إبراھيم  ,ت717 .ھـ
خالصة الذھب المسبوك  :ﻣختصر ﻣن سير الملوك
بغداد  :ﻣكتبة المثنى1964 ،
Z8-36850
ابن كثير  ,إسماعيل
تفسير القران العظيم
الفجالة  :ﻣكتبة ودار ﻣصر للطباعة1988 ،
)MUS 297.122 KAT (1-4
ابن كثير)الحافظ(  ,إسماعيل بن عمر 774 ,
تفسير القرآن العظيم
القاھرة  :الدار المصرية اللبنانية1990 ،
)Z4-20940 (1)||Z4-20940 (3)||Z4-20940 (2
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ابن كثير)الحافظ(  ,إسماعيل بن عمر 774 ,
تھذيب البداية والنھاية  :عصر الدولة العباسية الثانية )467ھـ1074/م-
767ھـ1365/م( 4.
القاھرة  :دار السالم2012 ،
)Z4-20958 (4
ابن كثير)الحافظ(  ,إسماعيل بن عمر 774 ,
تھذيب البداية والنھاية  :عصر الخلفاء الراشدين )11ھـ632/م-
41ھـ661/م( عصر الدولة األﻣوية )41ھـ221/م132-ھـ749م( 2.
القاھرة  :دار السالم2012 ،
)Z4-20958 (2
ابن كثير)الحافظ(  ,إسماعيل بن عمر 774 ,
تھذيب البداية والنھاية  :عصر الدولة العباسية األولى )132ھـ749/م-
467ھـ1074/م( 3.
القاھرة  :دار السالم2012 ،
)Z4-20958 (3
ابن كثير)الحافظ(  ,إسماعيل بن عمر 774 ,
تھذيب البداية والنھاية  :بدأ الخلق قصص األنبياء والمرسلين واألﻣم
السابقة سيرة خاتم األنبياء والمرسلين )ولد سنة 53ق.ھـ571/م( 1.
القاھرة  :دار السالم2012 ،
)Z4-20958(1
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أبو الفتوح  ,رضوان
أصول العالم الحديث للصف الثالث الُثانوي
ليبيا  :أﻣانة التعليم1984-1983 ،
Z8-36822
أبو الفضل  ,ﻣحمد
تقي الدين الھاللي كما عرفته  :ﻣسار ﺣياته الفكرية والوطنية واألدبية
الرباط2011 ، : Editions IDGL
Z8-36652
أبو القاسم  ,سعد ﷲ
خارج السرب  :ﻣقاالت وتأﻣالت
الجزائر  :دار البصائر2010 ،
Z8-36668||Z4-20969
أبو النصر  ,ساﻣية
ﻣصر بين ثورتين  25يناير و 30يونيو  :تصحيح أم تسطيح أم..؟
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2015 ،
Z8-36756
أبو الوفا الغنيمي التفتازاني
ابن سبعين وفلسفته الصوفية
بيروت  :دار الكتاب اللبناني1973 ،
Z8-36848

ابن ليون التجيبي  750 - 681 ,ھـ=
اختصارات ﻣن كتاب الفالﺣة  :نص أندلسي ﻣن العصر المرابطي
ﻣستخلص ﻣن أصل فالﺣي ﻣفقود لمحمد بن ﻣالك الطغنري
الدار البيضاء  :النجاح الجديدة2001 ،
Z8-36442

أبو اليزيد  ,أشرف
طريق الحرير
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2013 ،
Z4-21010

ابن وحشية
الفالﺣة النبطية .الجزء األول
دﻣشق  :المعھد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدﻣشق1993 ،
Z4-576

أبو حيان التوحيدي  ,علي بن ﻣحمد  400 ,ھـ
اإلشارات االلھية
الكويت|| بيروت  :وكالة المطبوعات||دار القلم1981 ،
Z8-36259

أبو الخير  ,علي
ﺣسن ﺣنفي : Revolution of belief and philosophy of
||mindثورة العقيدة وفلسفة العفل
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2009 ،
سلسلة أعالم الفكر واإلصالح في العالم اإلسالﻣي
Z8-36515

أبو رﻣان  ,ساﻣر رضوان
الصراع العربي-اإلسرائيلي في استطالعات الرأي األﻣريكي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36956

أبو الرب  ,ﻣحمد أحمد ﻣحمد
الجزيرة وقطر  :خطابات السياسة وسياسات الخطاب
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2012 ،
Z8-36343
أبو الطيب  ,عمر
الضرر القابل للتعويض أﻣام القضاء الجنائي  :دراسة ﻣقارنة للقانون
المغربي بالقانونين الفرنسي والمصري
1982 ،
)ZMT-211 (1)||ZMT-211 (2
أبو العال  ,ﻣحمد
المسرح المغربي  :ﻣن النقد إلى اإلفتحاص
]فاس[ 2010 ،[.s.n] :
Z8-36719

أبو زاھر  ,نادية
دور النخبة السياسية الفلسطينية في تكوين رأس المال االجتماعي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36955
أبو زيد  ,نصر حاﻣد
التجديد والتحريم والتأويل  :بين المعرفة العلمية والخوف ﻣن التكفير
الدار البيضاء  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36312
أبو غدة  ,عبد الفتاح
قيمة الزﻣن عند العلماء
القاھرة  :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة||ﻣكتب
المطبوعات اإلسالﻣية2015 ،
Z8-36183
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أبو فخر  ,ﺻقر
ﺣوار ﻣع أدونيس  :الطفولة ،الشعر ،المنفى
بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات والنشر2000 ،
Z8-36871

أحمد  ,أحمد الطريبق
األعمال الشعرية  :ﻣسار تجربة 2010-1968
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
Z8-36528

أبو نادر  ,أﻣيل
الخوري ﺣنا طنوس  :رائد االدب المسرﺣي في الشرق العربي،
1946-1866
بيروت  :المطبعة الكاثوليكية1967 ،
Z8-36435

أحمد  ,ليلى عبداللطيف
دراسات في تاريخ وﻣؤرخي ﻣصر والشام  :إبان العصر العثماني
 :ﻣكتبة الخانجي بمصر1980 ،
Z8-37025

أبوالمجد  ,عبد الجليل
تجديد الخطاب اإلسالﻣي وتحديات الحداثة
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36385
أبوحيان التوحيدي  ,علي بن ﻣحمد  400 ,ھـ
ﻣثالب الوزيرين  :أخالق الصاﺣب بن عباد وابن العميد
دﻣشق  :دار الفكر1961 ،
Z8-36045
أبوزيد  ,أحمد ﻣحمد
النمو اإلقتصادي والتنمية المستداﻣة في الدول العربية , 2.األبعاد
السياسية و االجتماعية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
)Z8-37001 (2
أجھر  ,عبد الحكيم
سؤال العالم  :الشيخان إبن عربي وإبن تيمية ﻣن فكر الوﺣدة إلى فكر
اإلختالف
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2011 ،
Z8-36215
إحدادان  ,زھير
شخصيات وﻣواقف تاريخية
2002 ، : ANEP
Z8-36679
إحدادن  ,زھير
الصحافة المكتوبة في الجزائر
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
Z8-36080
إحدادن  ,زھير
المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية 1962-1954 :
الجزائر  :دﺣلب2012 ،
Z8-36109
احدى  ,اﻣحمد
أعراف الجنوب المغربي  :نموذج عرف أيت عطا الرتب بوادي زيز
أكادير  :ﻣنشورات ﻣختبر األبحاث في المجتمعات الصحراوية2012 ،
سلسلة دفاتر الجنوب 1 :
Z8-36653

أخريف  ,المھدي
عبد الواﺣد ﻣنتصر  :المھندس اإلنسان
الدار البيضاء  :دار تبقال للنشر2011 ،
Z8-36412
أخريف  ,ﻣحسن
ترويض األﺣالم الجاﻣحة
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة إبداع
Z8-36836
إدريس  ,يوسف
الحرام
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣصر ،د .ت.
Z8-36294
إدريس  ,يوسف
أليس كذلك
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣصر1985 ،
Z12-22099
أدول  ,حجاج
ثالث بربقاالت ﻣملوكة  :رواية
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37056
أسعد  ,راجي
سوق العمل المصرية في األلفية الجديدة
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2011 ،
Z8-36752
إسكندر  ,أﻣين
التنظيم السرى لجمال عبد الناصر  :طليعة االشتراكيتين)المولد ،المسار،
المصير(
القاھرة  :ﻣركز المحروسة2016 ،
Z8-36483
إسماعيل  ,أحمد سميح حسن
اإلستيطان اليھودي بالجزائر
الجزائر  :دار الكتاب العربي2009 ،
Z8-36691
إسماعيل  ,حمادة ﻣحمود
المازني سياسيا
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2013 ،
ﻣصر النھضة
Z8-36232
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إسماعيل  ,سيد علي
وثائق المسرح المصري  :الجزء األول||1951-1921م
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2015 ،
دراسات وثائقية 19 :
Z4-20942

األبنودي  ,عبد الرحمن
السيرة الھاللية  :النصوص الشفاھية للشعراء الشعبيين , 4.فرس جابر
العقيلى
]القاھرة[  :أخبار اليوم[.s.d] ،
)Z8-31555 (4

أشرقي  ,عبد العزيز
الجھوية الموسعة  :نمط جديد للحكاﻣة الترابية والتنمية المندﻣجة
الدار البيضاء  :ﻣطبعة النجاح الجديدة2011 ،
Z8-36013

اإلدريسي  ,أبو زيد المقرئ
ﻣعضلة العنف  :رؤية إسالﻣية
]الرباط[  :على ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36605

أشقر  ,سعاد
التفسير والمفسرون بالمغرب األقصى
القاھرة  :دار السالم2010 ،
Z8-36484

اإلدريسي  ,أحمد ﺻبير
المحجوب  :رواية
]الرباط[ 2011 ،[s.n] :
Z8-36624

اشويكة  ,ﻣحمد
ﻣجازات الصورة  :قراءات في التجربة السينمائية لداوود أوالد السيد
]ﻣراكش[ 2011 ،[s.n] :
Z8-36620

االدريسي  ,بحر ﻣوالي ابراھيم
زﻣن القتاﻣة
ﻣراكش  :المطبعة والوراقة الوطنية2006 ،
ﻣجموعة قصصية
||Z8-36817

أﺻالن  ,إبراھيم
شيء ﻣن ھذا القبيل
القاھرة  :دار الشروق2016 ،
Z8-36240
أﺻالن  ,إبراھيم
وردية ليل
القاھرة  :دار شرقيات للنشر و التوزيع1992 ،
Z12-22766
آعبد اللطيف  ,كمال
العدالة االنبقالية والتحوالت السياسية في المغرب  :تجربة ھيئة
اإلنصاف والمصالحة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-37036
أفاية  ,ﻣحمد نورالدين
التفاؤل المعلق  :التسلطية والتباسات الديمقراطية في الخطاب العربي
الراھن
الرباط  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة بحوث ودراسات 52 :
Z8-36531
أفندي  ,رضوان
كيد السكات
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة إبداع
Z8-36298
اإلبراھيمي  ,أحمد طالب
رسائل ﻣن السجن 1961-1957 :
الجزائر  :دار األﻣة2010 ،
Z8-36054

األسواني  ,عالء
كيف نصنع الديكتاتور ؟
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
ﻣقاالت عالء األسواني 5 :
Z8-36254
األسواني  ,عالء
لماذا ال يثور المصريون ؟
القاھرة  :دار الشروق2011 ،
ﻣقاالت عالء األسواني 1 :
Z8-36255
األسواني  ,عالء
ﻣصر على دكة اإلﺣتياطي
القاھرة  :دار الشروق2011 ،
ﻣقاالت عالء األسواني 3 :
Z8-36196
األسواني  ,عالء
ﻣن يجرؤ على الكالم؟
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z8-37084
األسواني  ,عالء
ھل نستحق الديمقراطية ؟
القاھرة  :دار الشروق2010 ،
ﻣقاالت عالء األسواني 2 :
Z8-36197
األشعري  ,ﻣحمد
جنوب الروح  :رواية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2012 ،
Z8-36219
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اإلﺻالحي  ,حفظ الرحمن
النزعة اإلجتماعية في الرواية السعودية
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36610

البكوش  ,الھادي
شھادات على االستعمار والمقاوﻣة في تونس والجزائر والمغرب
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2013 ،
Z8-36095

األوراغي  ,ﻣحمد
اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية
بيروت||الجزائر  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات
االختالف||ﻣنشورات االختالف2010 ،
Z8-36063

البوني  ,أحمد بن أبي عبدﷲ قاسم
الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة
الجزائر  :دار الوسام العربي2011 ،
Z8-36006

الباخرزي  ,علي بن الحسن  467 ,ھـ
دﻣية القصر وعصرة أھل العصر
] : [.s. lﻣؤسسة دار الحياة[.s. d] ،
)Z8-36846(1)||Z8-36846 (2)||Z8-36846 (3
البازعي  ,سعد
قلق المعرفة  :إشكاليات فكرية وثقافية
الدار البيضاء  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36336
البرغوﺛي  ,تميم
قالوا لي بتحب ﻣصر  :قلت ﻣش عارف  :أشعار بالعاﻣية
القاھرة  :دار الشروق2012 ،
Z12-20933||Z12-22758
البطاوري  ,ﻣحمد المكي  ,ت1355 .ھـ
تقييد في ختم الموطأ
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2009 ،
سلسلة نوادر التراث 3 :
Z12-22782
البطران  ,حمدى
اإلﻣن ﻣن المنطقة الى الميدان
القاھرة  :دار العين للنشر2013 ،
Z8-37087
البغدادي  ,عبد القاھر بن طاھر 429 ,ھـ
الفرق بين الفرق
بيروت  :دار الكتب العلمية ،د .ت.
Z8-36286
البقالي  ,ﻣصطفى
سأذھب إلى الحب عاريا  :شعر
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة الكتاب األول 82 :
Z8-36530
البكاري  ,عبد السالم
الشبه اإلستشراقية في كتاب ﻣدخل إلى القرآن الكريم للدكتور ﻣحمد عابد
الجابري  :رؤية نقدية
بيروت||الجزائر  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات االختالف،
2009
Z8-35987

البوني  ,أحمد بن أبي عبدﷲ قاسم
ثبت أﺣمد بن قاسم البوني 1063ه1650-م1139 /ه1726-م  :وھو
اإلجازة التي كتبھا لولده أﺣمد الزروق البوني ورفيقه ﻣحمد بن علي
القسنطيني
الجزائر  :ثالة2013 ،
ﻣن نوادر التراث الجزائري
Z8-36188
التازي  ,عبد الھادي
ﻣالﺣق التاريخ الدبلوﻣاسي للمغرب
]الرباط[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2009 ،
)Z4-20967(1)||Z4-20967 (2
التركي  ,بوعبيد
شھداء السجن الفالﺣي العدير  :فبراير -1954غشت 1955
]الرباط[  :نشر المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش
التحرير2011 ،
Z8-36557
التليدي  ,بالل
اإلسالﻣيون والربيع العربي  :الصعود ،التحديات ،تدبير الحكم||تونس،
ﻣصر ،المغرب ،اليمن
بيروت  :ﻣركز نماء للبحوث والدراسات2012 ،
دراسات فكرية 2 :
Z8-36576
التليدي  ,بالل
اإلسالﻣيون والعلمانيون في المغرب والتعايش الممكن
]الرباط[  :ﻣنشورات التجديد2010 ،
Z8-36629
التنوخي  ,أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي 839-... ,ھـ
فتح افريقيا وراوده ﻣقتضب ﻣن ذيل ﻣعالم األيمان في ﻣعرفة أھل
القيروان
][.s.d] ،[.s.n] : [.s.l
Z4-20995
التنير  ,ﻣحمد داود
كنز اللغة
القاھرة  :دار الشروق2010 ،
Z8-36239
التوفيق  ,أحمد
المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر  :اينولتان 1912-1850
الرباط  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة رسائل وأطروﺣات 63 :
Z8-36536
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التونسوي  ,ﻣحمد عبدالستار
بطالن عقائد الشيعة
]باكستان[  :د .ن ،.د .ت.
Z12-22772

الجمل  ,ﻣحمد عبد المنجم
قصور الحمراء  :ديوان العمارة والنقوش العربية
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2004 ،
ESP 711 GAM

التونسي  ,عباس أحمد
عربية وسائل االعالم  :كتاب الطالب .الجزء األول و الجزء الثاني
القاھرة  :الجاﻣعة األﻣريكية1989 ،
)Z4-20935(1)||z4-20935 (2

الجميل  ,سيار
العثمنة الجديدة  :القطبية في التاريخ الموازي بين العرب واألتراك
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37004

التيجاني  ,أحمد بن سيدي عمار
قاﻣوس التجانية  :ﻣسند ل "جواھر المعاني في بلوغ األﻣاني" في فيض
سيدي أبي العباس التجاني
الجزائر  :دار الحكمة2011 ،
Z12-22745

الحاج الناﺻر  ,عبدالرحمن
المقاﻣرة الجزائرية  :أزﻣة ،تجربة وتأﻣالت
الجزائر  :ﻣنشورات البرزخ2012 ،
Z8-36020

الثاذلي بويحيى
الحياة األدبية بإفريقية في عھد بني زيري ) :الدولة الصھنايجية )-555
362ھأ1160-972/م
تونس  :المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة1999 ،
)Z8-36849 (2
الثعالبي  ,عبد الرحمن )1471-1384) ,
العلوم الفاخرة في النظر في علوم اآلخرة
الجزائر  :دار الكتاب العربي2009 ،
)Z8-36725(1)||Z8-36725 (2
الجاحظ  ,عمرو بن بحر  255 ,ھـ
ﻣجموع رسائل الجاﺣظ  :وھي رسائل لم تنشر
القاھرة  :ﻣطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر1943 ،
Z8-36330
الجبرتي  ,عبد الرحمن بن حسن  1238 ,ھـ
ﻣظھر التقديس بذھاب دولة الفرنسيس
القاھرة  :العربي للتوزيع والنشر1998 ،
)Z8-36885 (1)||Z8-36885(2
الجبوري  ,ﺻالح ﺻائب
ﻣحنة فلسطين وأسرارھا السياسية والعسكرية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
ﻣذكرات وشھادات
Z8-36939
الجراري  ,عباس
عاشوراء عند المغاربة
] : [s.lﻣنشورات النادي الجراري1999 ،
ﻣنشورات النادي الجراري 16 :
Z12-22779
الجمل  ,سمير
رجل ﻣصر ﻣن الجمالية إلى اإلتحادية
القاھرة  :دار المعارف2015 ،
Z8-36450

الحاج ﺻالح  ,عبد الرحمن
السماع اللغوي العلمي عند العرب وﻣفھوم الفصاﺣة
الجزائر  :ﻣنشورات المجلس اإلسالﻣي األعلى2007 ،
Z8-37013
الحاج ﺻالح  ,عبد الرحمن
بحوث ودراسات في علوم اللسان
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2007 ،
Z8-31177
الحاج ﺻالح  ,عبد الرحمن
ﻣنطق العرب في علوم اللسان
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2012 ،
علوم اللسان عند العرب 2 :
MUS 400 SAL
الحاج ﺻالح  ,عبد الرحمن
ﻣنطق العرب في علوم اللسان
الجزائر  :ﻣنشورات المجلس اإلسالﻣي األعلى2010 ،
Z8-37014
الحاج علي  ,حنان
تياتر بيروت
بيروت  :أﻣار2010 ،
Z8-36806||Z4-20979
الحبشي  ,خديجة
ديوان ﻣحل الزين
صنعاء  :أيدنوت للفلكلور2013 ،
Z8-37020
الحبيب  ,سھيل
المفاھيم األيديولوجية في ﻣجرى ﺣراك الثورات العربية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36967
الحجي  ,حياة ناﺻر
دراسة في التاريخ الحضاري لسلطنة المماليك
الكويت  :ﻣكتبة دار العروبة2011 ،
Z8-36905
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الحجي  ,حياة ناﺻر
سلطنة المماليك في ﻣصر والشام بين العقيدة والنظام
الكويت  :ﻣكتبة ابن كثير2013 ،
Z8-36838
الحداوي  ,الطائع
النص والمفھوم
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36268
الحداوي  ,الطائع
ذاكرة الماء والتراب  :نصوص وﻣحكيات
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة إبداع
Z8-36509
الحرائري  ,سليمان بن علي  ,ت1292 .ھـ
سليمان الحرائري ﻣع فتاويه ورسائله
تونس  :ﻣؤسسات بن عبدﷲ للنشر والتوزيع2001 ،
رواد ﻣنسيون 1 :
Z8-36801
الحسناوي  ,عبد الرحيم
النص التاريخي  :ﻣقاربة إبستيمولوجية وديداكتيكية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36390
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الحضيكي  ,ﻣحمد بن أحمد السوسي  ,ت1189 .ھـ
الرﺣلة الحجازية
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2011 ،
كتب التراجم والفھارس والبراﻣج والرﺣالت 3 :
Z8-36406
الحكيم  ,توفيق
عصفور ﻣن الشرق
القاھرة  :المطبعة النموذجية||ﻣكتبة اآلداب1988 ،
Z12-22759
الحلبي  ,ﻣحمد راغب الطباخ
إعالم النبالء بتاريخ ﺣلب الشھباء
ﺣلب  :دار القلم العربي1988 ،
)Z8-5999 (1-8
الحلواني  ,ﻣحمد خير
أصول النحو العربي
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36392
الحمد  ,تركي
ريح الجنة  :رواية
بيروت  :دار الساقي2005 ،
Z8-30877

الحسني  ,رشيد العلوي
األزﻣنة العسيرة  :ﻣن تاريخ المغرب الحديث
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36395

الحناشي  ,عبد اللطيف
تطور الخطاب السياسي في تونس تجاه القضية الفلسطينية1955-1920
:التخصص والتنوع
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37119

الحسني  ,عبد الحفيظ اإلدريسي
السبيل إلى إتقان لغة القرآن  :ظواھر تركيبية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36374

الحنفي  ,ﻣحمد بن أحمد بن إياس
صحفحات لم تنشر ﻣن بدائع الزھور في وقائع الدھور 1468-1453 :
.A.H. 857-872 /A.Dﻣن سنة  857إلى سنة  872ه
Z8-36810

الحسني  ,عبدالحفيظ أﻣقران
ﻣذكرات ﻣن ﻣسيرة النضال والجھاد
الجزائر  :دار األﻣة2010 ،
Z8-36048

الحواس  ,الوناس
نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية 1954-1927 :
الجزائر  :كنوز الحكمة2012 ،
Z8-36081

الحسني  ,ﻣحمد الھادي
قضايا وآراء
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36144

الحوت  ,بيان نويھض
التاريخ الشفوي  :فلسطين والحركات االجتماعية .المجلد الثالث ,
ﻣقاربات في الحقل السياسي العربي )فلسطين والحركات االجتماعية(
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
)Z8-36986(3

الحسيب  ,عبد المجيد
عالﻣات ﻣن السرد المغربي
ﻣكناس  :ﻣنشورات ﻣجموعة الباﺣثين الشباب في اللغة واآلداب-كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية2011 ،
Z8-36642

الحوفي  ,أحمد ﻣحمد
ﻣختارات ﻣن سماﺣة اإلسالم  :للصف الثاني الثانوي الفنى
القاھرة  :نھضة ﻣصر1995 ،
Z8-36318
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الحيول  ,يونس
الموت بكل خفة  :ﻣجموعة شعرية
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2009 ،
سلسلة الكتاب األول 64 :
Z12-22707
الخالدي  ,وليد
المكتبة الخالدية في القدس 2001-1720
القدس  :المكتبة الخالدية2001 ،
Z8-36841
الخرابشة  ,عبدالحليم
تقييم وضع المرأة األردنية في ضوء ﻣنھاج عمل بيجين
عمان  :صندوق األﻣم المتحدة االنمائي للمرأة2003 ،
Z8-37068
الخراز  ,زھير
وصمة زعفران  :قصص
] : [.s. lﻣؤسسة ﻣنتدى أصلية2012 ،
Z8-36571
الخزاﻣي  ,آﻣال
سيد قطب  :في ظالل صاﺣب الظالل
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2010 ،
سلسلة أعالم الفكر واإلصالح في العالم اإلسالﻣي
Z8-36516
الخضر الجزائري  ,ﻣحمد حسين
ﻣن أعمال اإلﻣام ﻣحمد الخضر ﺣسين الجزائري  :شيخ الجاﻣع األزھر .
, 1المختارات الخضرية
الجزائر  :دار األﻣة2014 ،
)Z8-36025(1
الخضر الجزائري  ,ﻣحمد حسين
ﻣن أعمال اإلﻣام ﻣحمد الخضر ﺣسين الجزائري  :شيخ الجاﻣع األزھر .
, 2ﻣحمد رسول ﷲ وخاتم النبيين
الجزائر  :دار األﻣة2014 ،
)Z8-36025 (2

décembre 2016

الخضري  ,إبراھيم السيد
إﺣتراف الترجمة الدولية المتخصصة  :الترجمة في األﻣم المتحدة
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2010 ،
Z8-36764
الخضري  ,إبراھيم السيد
ﻣدخل إلى اﺣتراف الترجمة  :دليل نظري وعلمي ﻣدعم بنماذج للترجمة
وبالتدريبات المحولة واإلرشادات العملية
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2012 ،
Z8-36763
الخمليشي  ,حورية
الشعر المنثور والتحديث الشعري
بيروت||الرباط||الجزائر  :الدار العربية للعلوم ناشرون||دار
األﻣان||ﻣنشورات االختالف2010 ،
Z8-36067
الخميسي  ,عبدالرحمن
ﺣسن ونعيمة
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2012 ،
Z12-22797
الخولي  ,فكري
الرﺣلة  :رواية ,الجزء الثاني والثالث
القاھرة  :الكرﻣة2015 ،
ﻣختارات الكرﻣة
Z12-22795
الخيون  ,رشيد
ال إسالم بال ﻣذاھب  :وطروس أخر ﻣن التراث في الفكر واإلجتماع
والسياسة
بيروت  :ﻣدارك إبداع نشر ترجمة وتعريب2011 ،
Z8-36309
الدالي  ,ﻣحمد ﺻبري
فقھاء وفقراء  :اتجھات فكرية وسياسية في ﻣصر العثمانية
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2010 ،
ﻣصر النھضة
Z8-36241

الخضر الجزائري  ,ﻣحمد حسين
ﻣن أعمال اإلﻣام ﻣحمد الخضر ﺣسين الجزائري  :شيخ الجاﻣع األزھر .
, 4نقض كتاب في الشعر الجاھلي
الجزائر  :دار األﻣة2014 ،
)Z8-36025 (4

س ِدي  ،ال  402 ,ھـ 1011 /
الدﱠاوودي  ,أَ ْح َم ُد بْنُ نَ ْ
ص ٍر الدﱠا ُو ِد ﱡ
ي ْاألَ َ
األﻣوال
القاھرة  :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة2008 ،
Z8-36184

الخضر الجزائري  ,ﻣحمد حسين
ﻣن أعمال اإلﻣام ﻣحمد الخضر ﺣسين الجزائري  :شيخ الجاﻣع األزھر .
, 3القياس في اللغة العربية
الجزائر  :دار األﻣة2014 ،
)Z8-36025 (3

الداوي  ,عبد الرزاق
في الثقافة والخطاب عن ﺣرب الثقافات  :ﺣوار الھويات الوطنية في
زﻣن العولمة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36971

الخضر الجزائري  ,ﻣحمد حسين
ﻣن أعمال اإلﻣام ﻣحمد الخضر ﺣسين الجزائري  :شيخ الجاﻣع األزھر .
, 5رسائل اإلصالح
الجزائر  :دار األﻣة2014 ،
)Z8-36025 (5

الداوي  ,عبد الرزاق
ﻣحمد عزيز الحبابي  :الشخصانية والغدية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36999

p. 12

][MEDIATHEQUE MMSH – OUVRAGES CATALOGUES EN ARABE - 2016

الدباغ  ,عبد الرحمن بن ﻣحمد األنصاري
ﻣعالم اإليمان في ﻣعرفة أھل القيروان
القاھرة  :دار الكتب المصرية[.s. d] ،
ﻣن تراثنا العلمي 1 :
)Z8-36837(1
الدراجي  ,ﻣحمد
الشيخ عبدالحميد بن باديس  :السلفية والتجديد
عين ﻣليلة  :دار الھدى2012 ،
Z8-36103
الدسوقي  ,عمر
في األدب الحديث , 2.الشعر بعد البارودي
بيروت  :دار الفكر1973 ،
)Z4-21006 (2
الدسوقي  ,عمر
في األدب الحديث 1.
بيروت  :دار الفكر1973 ،
)Z4-21006(1
الدﻣناتي  ,أحمد
القول الجاﻣع في تاريخ دﻣنات وﻣا وقع فيھا ﻣن الوقائع
]ﻣراكش[  :على ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36650
الدﻣناتي  ,أحمد
ﻣحمد ﺣلمي الريشة تدريب البياض على الخيانة  :ﺣوار وﻣختارات
شعرية
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة إبداع
Z8-36285
الديب  ,بدر
ﺣديث شخصي  :أربع تنويعات
القاھرة  :الكرﻣة2015 ،
ﻣختارات الكرﻣة
Z12-22791
الديب  ,بدر
دنقال  :رواية
القاھرة  :الكرﻣة2014 ،
ﻣختارات الكرﻣة
Z12-22792
الديب  ,عبد العظيم
يوسف القرضاوي  :كلمات في تكريمه وبحوث في فكره وفقھه
الدوﺣة  :دار الكتب القطرية2003 ،
ZF-20129
الديلمي  ,أبو الحسن
كتاب عطف األلف المألوف على الالم المعطوف
القاھرة  :ﻣطبعة المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية1962 ،
Z8-36146

décembre 2016

الرازي  ,ﻣحمد بن زكريا  311 ,ھـ
سر األسرار في الطب والكيمياء
بيروت  :دار الكتب العلمية2003 ،
Z8-37042
الرازي ابن أبي حاتم  ,عبدالرحمن بن ﻣحمد  327 ,ھـ
كتاب العلل
الرياض  :فھرسة ﻣكتبة الملك فھد الوطنية2006 ،
Z4-20931
الراشدي  ,عبد العزيز
يوﻣيات سندباد الصحراء  :رﺣالت
]ﻣراكش[  :ﻣنشورات الثقافة الجنوبية2012 ،
Z8-36634
الرافعي  ,أﻣين
ﻣفاوضات اإلنجيليز بشأن المسألة المصرية
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2015 ،
Z8-36474
الربيعي  ,فاضل
المناﺣة العظيمة  :الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاھلية واإلسالم
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36614
الربيعي  ,فاضل
غزال الكعبة الذھبي  :النظام القرابي في اإلسالم
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36601
الرحباني  ,زياد
شي فاشل
لبنان  :ﻣختارات2001 ،
Z4-20939
الرحموني  ,ﻣحمد
ﻣفھوم الدھر  :في العالقة بين المكان والزﻣان في الفضاء العربي القديم
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2009 ،
Z8-36582
الرشيدي  ,أحمد
ﻣنظمة المؤتمر االسالﻣي  :دراسة قانونية-سياسية في ضوء قانون
المنظمات الدولية
القاھرة  :ﻣركز البحوث والدراسات السياسية1997 ،
Z8-36366
الرفاعي  ,أحمد شرفي
الشعر الوطني الجزائري  :ﻣن سنة  1925إلى سنة 1954
الجزائر  :دار الھدى2010 ،
Z8-36068
الرفاعي  ,أحمد شرفي
ﻣقاالت وآراء علماء جمعية المسلمين , 3.الشيخ العربي التبسي
عين ﻣليلية -الجزائر  :دار الھدى2011 ،
)Z8-36026 (3
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الرفاعي  ,أحمد شرفي
ﻣقاالت وآراء علماء جمعية المسلمين , 4.اإلﻣام أبي يعلي الزواوي
عين ﻣليلية -الجزائر  :دار الھدى2011 ،
)Z8-36026 (4
الرفاعي  ,أحمد شرفي
ﻣقاالت وآراء علماء جمعية المسلمين , 1.اإلﻣام ﻣبارك بن ﻣحمد الميلي
عين ﻣليلية -الجزائر  :دار الھدى2011 ،
)Z8-36026(1
الرفاعي  ,أحمد شرفي
ﻣقاالت وآراء علماء جمعية المسلمين , 2.الشيخ الطيب العقبي
عين ﻣليلية -الجزائر  :دار الھدى2011 ،
)Z8-36026 (2
الرﻣلي  ,لينين
ﻣختارات ﻣن ﻣسرﺣيات لينين الرﻣلي
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2012 ،
Z12-22798
الروكي  ,ﻣحمد
الشريعة اإلسالﻣية والحماية ﻣن العدوان
الرباط  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة ندوات وﻣناظرات 168 :
Z8-36525
الزاھي  ,نور الدين
المقدس والمجتمع
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36345
الزاوي  ,حسين
ﺣروف الحكمة العملية  :قراءات في فكر ﺣسن ﺣنفي
الجزائر  :ﻣنشورات ﻣخبر األبعادالقيمية للتحوالت الفكرية والسياسية في
الجزائر||رياض العلوم للنشر والتوزيع2005 ،
Z8-36250
الزھراني  ,ﻣحفوظ بن سعيد بن ﻣسفر
تحصينات أبھا  :خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر الھجريين
]1989 ،[Riyad
ZMT-20046

décembre 2016

السالمي  ,سمير
شعرية جبران  :المستمر بين الشعري والفني
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2011 ،
سلسلة المعرفة األدبية
Z8-36419
الساﻣرائي  ,كمال
قوانين العمل والعمال  :والتقاعد والضمان االجتماعي
بغداد  :ﻣطبعة عصام1977 ،
Z8-37110
السائحي  ,ﻣحمد األخضر عبد القادر
ھمسات وصرخات  :شعر
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2010 ،
Z8-36694
السباعي  ,خلود
الجسد األنثوي وھوية الجندر
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36611
السبتي  ,عبد األحد
التاريخ والذاكرة  :أوراش في تاريخ المغرب
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2012 ،
Z8-36209
السبعاوي  ,عوني عبدالرحمن
إسرائيل وﻣشاريع المياه العربية  :ﻣستقبل الجوار المائي العربي
أبوظبي  :ﻣركز اإلﻣارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية1997 ،
دراسات استراتيجية 10 :
Z8-37061
السبني  ,ﻣحمد بن القاسم األنصاري 825 = ...-1422) ,
إختصار األخبار عما كان بثغر سبتة ﻣن سني اآلثار
الرباط1983 ، : s.n
Z8-36899
السحيمي  ,عبد الجبار
بخط اليد  :شظايا ﻣن ذاكرة الزﻣن المغربي
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2010 ،
ﻣلتقى
Z8-36422

الزواري  ,علي
صفاقس
تونس  :دار الجنوب للنشر1980 ،
ﻣدن العالم العربي
ZF-20036

السراج  ,عبود
ﻣكافحة الجرائم اإلقتصادية والظواھر اإلنحرافية والوقاية ﻣنھا
الرياض1996 ،
Z4-20929

الزوزني  ,حسين بن أحمد  486 ,ھـ
شرح المعلقات السبع
الجزائر  :بيت الحكمة2010 ،
Z8-36066

السريحي  ,سعيد
غواية اإلسم  :سيرة القھوة وخطاب التحريم
الدار البيضاء  :المركز الثقافي العربي||النادي األدبي بالرياض2011 ،
Z8-36217
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السريري  ,ﻣولود
شرح ﻣفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول  :لإلﻣام أبي عبد ﷲ
ﻣحمد التلمساني
الرباط  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2010 ،
Z8-36637
السعداوي  ,نوال
أوراقي..ﺣياتي
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2006 ،
)Z8-36198(1)||Z8-36198 (2)||Z8-36198 (3
السعداوي  ,نوال
تأﻣالت في السياسة والمرأة والكتابة  :نوال السعداوي
القاھرة  :دار ابن رشد2015 ،
Z8-36526
السعيد  ,أﻣينة
الجاﻣحة
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
رائدات الرواية العربية 9 :
Z12-22757
السعيدي  ,أحمد
سوس  :التاريخ والثقافة والمجتمع
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36537

décembre 2016

السويدان  ,طارق
اليھود الموسوعة المصورة  :التاريخ.العقيدة.الكتب
المقدسة.الشريعة.الطوائف.المنظمات.االقتصاد.التعليم
.الجيش.األﺣزاب.الشخصيات.النفوذ
الكويت  :اإلبداع الفكري2009 ،
Z4-20983
السيوطي  ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر = 1505-1445 ,
849
األعمال الكاﻣلة للسيوطي في التصوف اإلسالﻣي 2.
القاھرة  :المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية2015 ،
Textes arabes et études islamiques||Publications de
53||53 : l'Institut Français d'Archéologie Orientale
)MUS 297.4 SUY (2
السيوطي  ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر = 1505-1445 ,
849
الرﺣمة في الطب والحكمة
] : [.s.lدار إﺣياء الكتب العربية[.s.d] ،
Z8-36441
السيوطي  ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر = 1505-1445 ,
849
كتاب التحدث بنعمة ﷲ
 :ﻣطبعة جاﻣعة كمبردج1972 ،
Z8-36890

السكري  ,علي بن جوھر
الكوكب السيار إلى قبور األبرار
 :دار المعرفة الجاﻣعية1992 ،
سلسلة الدراسات األثرية 1 :
Z8-36882

السيوطي  ,جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر = 1505-1445 ,
849
كتاب لب اللباب في تحرير األنساب
بغداد  :ﻣكتبة المثنىs.d ،
Z4-20997

السكوري  ,البخاري ﻣحمد
أﺣداث ﻣن ﻣسيرة ﻣقاوم تحت المجھر  :رصد ﻣتأن للسيرة الذاتية
إنطالقا ﻣن سن الطفولة إلى آخر نقطة ﻣن ھذا الكتاب
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2010 ،
Z8-36304

الشاﻣي  ,ﻣحمد بن يوسف الصالحي ) ,ت 942ھـ 1536 /
سبل الھدى والرشاد في سيرة خير العباد
القاھرة  :المجلس األعلى للشؤون اإلسالﻣية2015-2010 ،
)Z4-21015 (1-13

السمر  ,عمار علي
شمال العراق ||1975-1958 :دراسة سياسية
الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-37019
السنوسي  ,ﻣحمد
الرﺣلة الحجازية .الجزء األول والجزء الثالث
] : [.s.lالشركة التونسية للتوزيع1978-1976 ،
)Z8-30224 (1)||Z8-30224 (3
السھلي  ,علي
بوعرفة  :عبر ﻣسيرة قرن ﻣت الزﻣان
]وجدة[  :على ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36617

الشدلي  ,حسني
آدم  :ﻣن شباب  20فبراير
طنجة  :ﻣنشورات سليكي إخوان2011 ،
Z8-36574
الشدياق  ,أحمد فارس
الساق على الساق في ﻣا ھو الفارياق  :أيام وشھور وأعوام في عجم
العرب واألعجام
القاھرة  :ﻣطبعة الفنون الوطنية
Z8-36443
الشرفي  ,علي بن علي حسين احمد
الحياة العلمية في ﻣدينة تعز خالل عصر الدولة الرسولية 626) :ـ 858
ھـ  1228 /ـ 1454م
القاھرة  :دار إيتراك2016 ،
Z8-36212
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الشرقاوي  ,عبد الواحد
الحركة الوطنية بأبي الجعد
]الرباط[  :نشر المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش
التحرير2010 ،
Z8-36559
الشرقاوي  ,عبدالرحمن
األرض  :ﻣن األدب العربي الحديث
القاھرة  :دار الكاتب العربي1968 ،
روايات عربية
Z8-36351
الشرقاوي  ,ﻣحمد
ورقات ﻣن تاريخ الزاوية الشرقاوية وﻣدينتھا أبي الجعد خالل الفترة ﻣا
بين 1956-1894
الدار البيضاء  :ﻣطبعة صناعة الكتاب2009 ،
Z8-36567
الشركي  ,ﻣحمد
األغوار  :العشاء السفلي ،كھف سھوار ودﻣھا ،السراديب
] : [s.nﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة إبداع
Z8-36314
الشريف  ,دعاء فتحي
كورة شذونة في العصر اإلسالﻣي  :دراسة في التاريخ السياسي
والحضاري||633-92ھـ1264-711/م
اإلسكندرية  :ﻣؤسسة شباب الجاﻣعة2016 ،
Z8-36369
الشريف  ,سوسن
الحركة النسوية اإلسالﻣية في ﻣصر وعالقتھا باآلراء الفقھية  :رؤية
تحليلية نقدية
القاھرة  :روافد للنشر والتوزيع2015 ،
Z8-36225
الشعرانى  ,عبد الوھاب بن احمد 1565-1493 ,
كتاب ارشاد المغفلين ﻣن الفقھاء والفقراء الى شروط صحبة االﻣراء
وﻣختصر كتاب ارشاد المغفلين ﻣن الفقھاء والفقراء الى شروط صحبة
االﻣراء
القاھرة  :المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية2013 ،
50 : Textes arabes et études islamiques
Z4-20946
الشعراني  ,عبد الوھاب  973 ,ھـ
اليواقيت والجواھر في بيان عقائد األكابر  :وبھاﻣشه الكبريت األﺣمر
في بيان علوم الشيخ األكبر 2-1.
القاھرة  :شركة ﻣكتبة وﻣطبعة ﻣصطفى البابى الحلبي وأوالده1959 ،
Z4-20987
الشعراني  ,عبد الوھاب  973 ,ھـ
ﻣختصر تذكرة اإلﻣام القرطبي  :المسمى التذكرة بأﺣوال الموتى وأﻣور
اآلخرة
القاھرة  :ﻣكتبة وﻣطبعة ﻣحمد علي صبيح وأوالده1962 ،
Z4-20988

décembre 2016

الشعراني  ,عبد الوھاب بن أحمد  973 ,ھـ
الميزان الكبرى .الجزء االول والجزء الثاني
القاھرة  :شركة ﻣكتبة وﻣطبعة ﻣصطفى البابى الحلبي وأوالده1940 ،
)Z4-20994(1)||Z4-20994 (2
الشعراوي  ,ﻣحمد ﻣتولي
الغيب
]القاھرة[  :دار أخبار اليوم ،د .ت.
Z12-22770
الشوباشي  ,علي
رابعة ثالث  :رواية
القاھرة  :الكرﻣة2014 ،
ﻣختارات الكرﻣة
Z12-22790
الشوشاوى  ,حسين بن علي بن طلحة الرجراجى  899 ,ھـ
رفع النقاب عن تنقيح الشھاب  :شرح العالﻣة الشوشاوي علي تنقيح
الفصول لشھاب الدين القرافي||الجزء األول ,القسم الثاني
] : [.s.lﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2011 ،
)Z8-36641 (1-4
الشيال  ,جمال الدين
أعالم اإلسكندرية في العصر اإلسالﻣي
القاھرة  :دار المعارف بمصر1965 ،
Z8-36863
الشيخ  ,ﻣمدوح
طارق البشري : The judge, historian, thinker, and
||reformistالقاضي المؤرخ المفكر وداعية اإلصالح
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2011 ،
سلسلة أعالم الفكر واإلصالح في العالم اإلسالﻣي
Z8-36505
الصديق  ,ﻣحمد الصالح
األستاذ ﻣولود قاسم نايت بلقاسم  :خواطر وﺣكايات ،ﻣواقف وشھادات
تيزي وزو  :األﻣل2004 ،
Z8-36675
الصديق  ,ﻣحمد الصالح
أوراق في الدين واألدب واالخالق
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2008 ،
Z8-36001
الصديق  ,ﻣحمد الصالح
رﺣلتي ﻣع الزﻣان
الجزائر  :دار ھوﻣة2010 ،
)Z8-36040(1)||Z8-36040 (2
الصعيب  ,حسن
سيرورة إعادة بناء ﻣنظمة إلى األﻣام , 1.جدلية القطيعة واالستمرار
الرباط  :تيسير بالدار البيضاء2011 ،
)Z8-36820(1
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الصالحي  ,فؤاد عبد الجليل
الثورة اليمنية  :الخليفة و اآلفاق
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36924
الصمادي  ,فاطمة
التيارات السياسية في إيران
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36977
الصوفي  ,سھى
سرداب العشق  :رواية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2012 ،
Z8-36258
الصيرفي  ,علي بن داود h.)0900-0819) ,
إنباء الھصر بأبناء العصر
القاھرة  :دار الفكر العربي1970 ،
Z8-36824
الطالب  ,سيدي حم
ديوان سيدي ﺣم الطالب
]1985 ،[.s. n] : [.s. l
Z8-36869
الطاھري  ,أحمد
إبن دراج القسطلي  :شاعر األندلس ولسان الجزيرة األﻣازيغي األصول
الحسيمة  :ﻣنشورات تيفراز2011 ،
||Z8-36444
الطاھري  ,أحمد
دراسات وﻣباﺣث في تاريخ األندلس  :عصر الخالفة والطوائف
الدار البيضاء1993 ،
Z8-36015
الطاھري  ,أحمد
فتح األندلس والتحاق الغرب بدار اإلسالم  :ﻣوسى بن نصير وطارق بن
زياد
2011 ،Valencia : Centro Cultural Islamico de Valencia
Z8-36446
الطاھري  ,أحمد
قسطلة وشاعرھا إبن دراج  :في تاريخ األندلس وآدا
2009 ،Vila Real de Santo António : Câmara Municipal
Z8-36445

décembre 2016

الطنازفتي  ,علي ﻣحمد علي
الھوية في الفكر السياسي اإلسالﻣي المعاصر بين سيد قطب وعلي
شريعتي  :في الفكر السياسي اإلسالﻣي المعاصر بين سيد قطب وعلي
شريعتي
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولى2014 ،
Z8-36467
الطويسي  ,باسم
ظاھرة ويكيليكس  :جدل اإلعالم والسياسة بين االفبراضي والواقعي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-37000
الطويل  ,أﻣاني
العالقات المصرية-السودانية  :جدور المشكالت وتحديات المصالح-
قراءة وثائقية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36928
الطيب  ,علي
الملكية العقارية استراتيجيات االتيطال االستعماري الفرنسي بجھة ﻣجاز
الباب ـ تستور ﻣن  1860إلى 1936
تونس  :ﻣنشورات المعھد العالي لتارخ الحركة الوطنية2013 ،
Z8-36194
الظفيري  ,علي
بين الجزيرة والثورة  :سنوات اليأس ورياح التغيير
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2012 ،
Z8-36496
العاجي  ,ﻣحمد
المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة  :نوذج القانون المدني
المغربي
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2011 ،
Z8-36639
العاﻣري  ,سعاد
ﻣراد ﻣراد  :الشيء تخسره سوى ﺣياتك
الدوﺣة  :دار بلوﻣزبري-ﻣؤسسة قطر للنشر2010 ،
Z12-22786
العبده  ,ﻣحمد
الصوفية  :نشأتھا وتطورھا
برﻣنجھام  :دار األرقام1993 ،
دراسات في الفرق
Z8-36277

الطرسوسي  ,نجم الدين
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
بيروت  :دار الطليعة1992 ،
Z8-9288||Z8-20012

العبدي  ,عبد العزيز
كناش الوجوه
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2012 ،
Z8-36550

الطمار  ,ﻣحمد
المغرب األوسط في ظل ﻣنھاجه
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
سلسلة الدراسات الكبرى
Z8-36734

العدل  ,ﺻبري أحمد
وثائق سيناء  :ﻣختارات ﻣن وثائق القرن التاسع عشر
القاھرة  :دارالكتب والوثائق القوﻣية2013 ،
دراسات وثائقية 9 :
Z8-36295
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العربي  ,عيسى
ﻣقاوﻣة سكان إقليم أزيالل لإلﺣتالل الفرنسي في ﻣرﺣلة غزو المغرب
خالل سنوات 1933-1912
] : [s.lالمندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2008
)Z8-36281(1)||Z8-36281 (2
العرفج  ,أحمد عبدالرحمن
الغثاء األﺣوى  :في لم طرائف وغرائب الفتوى
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2011 ،
Z8-36260

décembre 2016

العلمي  ,ﻣحمد
كاترينا ﻣرت ﻣن ھنا  :يوﻣيات العاصفة
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة نصوص ووثائق
Z8-36303
العلمي  ,ﻣحمد
ﻣحمد الخاﻣس وتاريخ إستقالل المغرب
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2011 ،
Z8-36299

العزاوي  ,عبد الستار
الترﻣيم والصيانة للمباني األثرية والتراثية
دبي  :المطبعة اإلقتصادية1991 ،
Z8-36244

العلوي  ,أحمد بابانا
عالل الفاسي رائد التنوير الفكري في المغرب  :المفكر السلفي المجدد
والزعيم السياسي
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2010 ،
Z8-36649

العزباوى  ,يسرى
ثورة  25يناير نحو تنظيم نقابي جديد
القاھرة  :ﻣركزالدراسات السياسية واالستراتيجية باألھرام2011 ،
Z8-36774

العلوي  ,سعيد بنسعيد
اإليديولوجيا والحداثة  :قراءات في الفكر العربي المعاصر
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-36606

العشماوي  ,أشرف
البارﻣان
القاھرة  :الدار المصرية اللبنانية2015 ،
Z8-36221

العلوي  ,علي الشريف الزكي
نسيم الزھر المرعي في ﻣناقب ﻣوالي أﺣمد ﻣحمد بن الحسن السبعي
الرباط  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36572

العشماوي  ,أشرف
المرشد
القاھرة  :الدار المصرية اللبنانية2014 ،
Z8-36200
العطية  ,سمير
العرب وتركيا  :تحديات الحاضر ورھانات المستقبل
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z4-21000
العظم  ,ﺻادق جالل
النقد الذاتي بعد الھزيمة
بيروت  :دار الطليعة1968 ،
2927-8
العالم  ,عز الدين
تحرير الكالم في تجربة اإلسالم
] : [s.lﻣنشورات دفاتر سياسية2008 ،
سلسلة نقد السياسة 5 :
Z12-22787
العلمي  ,ﻣحمد
المستوعب لتاريخ الخالف العالي وﻣناھجه عند المالكية : Etude
globale de l'histoire de la science des divergences entre
les écoles juridiques et de ses méthodes dans l'école
malékite
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2010 ،
سلسلة دراسات وأبحاث 5 :
)Z4-20963(1)||Z4-20963 (2

العنزي  ,نورة بنت إبراھيم
العجائبي في الرواية العربية  :نماذج ﻣختارة
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي||النادي األدبي بالرياض،
2011
Z8-36210
العيني  ,بدر الدين
السيف المھند في سيرة الملك المؤيد  :شيخ المحمودي
القاھرة  :دار الكاتب العربي للطباعة والنشر1967-1966 ،
Z4-20971
الغازي  ,ﻣحمد سعيد
الفھرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان
]الرباط[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2008 ،
)CAT MUS WAZ (1-3
الغذاﻣي  ,عبد ﷲ ﻣحمد
الفقيه القضائي  :تحول الخطاب الديني ﻣن المنبر إلى الشاشة
الدار البيضاء  :المركز الثقافي العربي2011 ،
Z8-36313
الغزالي  ,ﻣحمد بن ﻣحمد  505 ,ھـ
إﺣياء علوم الدين volumes 4.
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣصر2013 ،
)Z4-20959(1-4
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الغزالي  ,ﻣحمد بن ﻣحمد  505 ,ھـ
التبر المسبوك في نصيحة الملوك
القاھرة  :ﻣكتبة الكليات األزھرية1968 ،
Z8-36844

الفقي  ,ﻣصطفى
اإلنفجار العظيم والفوضى الخالقة
القاھرة  :دار المعارف2016 ،
Z8-36461

الغزالي  ,ﻣحمد بن ﻣحمد  505 ,ھـ
ﻣكاشفة القلوب المقرب الى ﺣضرة عالم الغيوب  :ﻣختصر ﻣن
المكاشفة الكبرى
]القاھرة[  :المكتبة التوفيقية1988 ،
Z8-36284

الفقي  ,ﻣصطفى
ﺣوار العصر  :ﻣاذا جرى لمصر ؟
القاھرة  :دار المعارف2016 ،
Z8-36454

الغزي الدﻣشقي  ,نجم الدين ﻣحمد بن ﻣحمد
الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة
بيروت  :دار اآلفاق الجديدة1979 ،
)Z8-36842(2)||Z8-36842 (3

décembre 2016

الفقي  ,ﻣصطفى
عرفتم عن قرب
القاھرة  :الدار المصرية اللبنانية2016 ،
Z8-36208

الغيطاني  ,جمال
شطح المدينة
القاھرة||بيروت  :دار الشروق1992 ،
Z12-22767

الفياللي  ,أنس
ﻣرثية البوح األخير  :شعر
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة الكتاب األول 84 :
Z8-36513

الغيطاني  ,جمال
كتاب التجليات .األسفار الثالثة
القاھرة||بيروت  :دار الشروق1990 ،
Z8-36288

القادري  ,نادية
دليل التربية الجنسية
الدار البيضاء  :نشر الفنك2010 ،
Z8-36405

الفارس  ,وليد
ﺣمص :الحصار العظيم  :توثيق سبعمئة يوم ﻣن الحصار
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37018

القبانجي  ,ﺻدر الدين
األسس الفلسفية للحداثة : A comparative study between
||modernism and Islamدراسة نقدية ﻣقارنة بين الحداثة واإلسالم
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2011 ،
سلسلة الدراسات الحضارية
Z8-36504

الفاسي  ,عالل
الحركات اإلستقاللية في المغرب العربي
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36271
الفاسي  ,عالل
النقد الذاتي
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36274
الفاسي  ,عالل
رساشل وقصائد لم تنشر إلى طه ﺣسين بقلم كبار األدباء والمفكرين
القاھرة  :دار الشروق2006 ،
Z4-20932
الفاسي  ,عالل
في ﻣنفى الغابون 1946-1937 :
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36595
الفخري  ,علي بن ﻣحمد
تلخيص البيان في ذكر فرق أھل األديان
بيورت  :ﻣدارك إبداع ،نشر ،ترجمة وتعريب2011 ،
Z8-36600

القباني  ,أحمد أبو خليل
رواية عنتر ) :ابن شداد(وھي تاريخية ادبية غراﻣية ﺣربية تلحينية
تشخيصية
القاھرة  :المطبعة العموﻣية1909 ،
Z8-36876
القدوﻣي  ,رحاب
أثر التشريعات والقوانين على صحة المرأة
عمان  :الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة2000 ،
الملتقى االنساني لحقوق المرأة
Z8-37064
القدوﻣي  ,رحاب
االجراءات الرسمية في الدوائر الحكوﻣية
عمان  :الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة2000 ،
الملتقى االنساني لحقوق المرأة 1 :
Z8-37063
القدوﻣي  ,رحاب
ﺣقوق المرأة في قانون الضمان االجتماعي
عمان  :الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة2000 ،
الملتقى االنساني لحقوق المرأة
Z8-37062
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القدوﻣي  ,رحاب
ﻣقتطفات ﻣن ﺣقوق المرأة الشرعية
عمان  :الملتقى االنساني لحقوق المرأة2000 ،
الملتقى االنساني لحقوق المرأة 3 :
Z8-37065
القديمي  ,نواف
أوراق ﻣغربية  :يوﻣيات صحفي في األﻣكنة القديمة
الرياض  :دار وجوه للنشر والتوزيع2010 ،
Z8-36579

décembre 2016

القمحاوي  ,عزت
ﻣدينة اللذة  :رواية
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37082
القوﺻي  ,عطية
تجارة ﻣصر في البحر األﺣمر  :ﻣنذ فجر اإلسالم ﺣتى سقوط الخالفة
العباسية
القاھرة  :دار النھضة العربية1976 ،
Z8-36771

القديمي  ,نواف
يوﻣيات الثورة  :ﻣن ﻣيدان التحرير إلى سيدي بوزيد وﺣتى ساﺣة
التغيير
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2012 ،
Z8-36493

القيرواني  ,عبدﷲ بن عبدالرحمن  ,ابن أبي زيد  386 ,ھـ
الذب عن ﻣذھب ﻣالك : Défense du Rite del'Imam Mâlik
dans plusieurs aspects liés à ses fondements, quelques
sujets concernant ses ramifications; Et mise en exergue
de l'amalgame causé par quelques divergents et qui
||était ignoré de nos vénérables ancêtresفي غير شيء ﻣن
أصوله و
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2011 ،
سلسلة نوادر التراث 13 :
Z4-20964(1)||Z4-20965

القرشي  ,سليمان
لقط الفرائد ﻣن ﻣاء الموائد  :ﻣختصر الرﺣلة العياشية ألبي سالم عبد ﷲ
بن ﻣحمد العياشي
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2012 ،
Z8-36511

الكاﻣلي  ,ﻣحمد بن حمو
صفحات ﻣن تجربة ﺣياة
الرباط  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36305

القزق  ,علي
أستراليا والعرب
الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36980

الكبسي  ,ﻣحمد علي
كيمياء الربيع التونسي والعربي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36925

القزويني  ,ﻣحمد كاظم
علي ﻣن المھد إلى اللحد
بيروت  :دار الصادق1971 ،
Z8-36809

الكتاني  ,ﻣحمد
ﻣنظوﻣة القيم المرجعية في اإلسالم
الرباط  :ﻣركز األبحاث والدراسات في القيم2011 ،
Z8-36591

القسنطيني  ,الكراي
االﺣتياج والمحتاجون ) :بتونس العاصمة في فترة االستعمار الفرنسي
)1918-1885
تونس  :ﻣركز النشر الجاﻣعي2000 ،
Z8-36852

الكرابيسي  ,أسعد بن ﻣحمد بن الحسين النيسابوري الحنفي -490 ,
 570ھـ
كتاب الفروق
القاھرة  :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة2011 ،
Z8-36180

القلقيلي  ,عبدالفتاح
األرض في ذاكرة الفلسطينيين  :اعتمادا على التاريخ الشفوي في ﻣخيم
جنين
رام ﷲ  :شمل ﻣركز الالجئين والشتات الفلسطيني2004 ،
سلسلة التاريخ الشفوي 1 :
Z8-28608

الكط  ,بوسلھام
ﻣن وﺣي التراث الغرباوي  :السلطة واألرض في الواقع البدوي
الغرباوي
القنيطرة  :المطبعة السريعة2008 ،
)Z8-36812(6

القذافي  ,ﻣعمر
الكتاب األخضر
[.s. d]ٍ ،[.s. l] ٍ◌ :
Z12-22775

القمحاوي  ,عزت
كتاب الغواية
القاھرة  :دار العين للنشر2010 ،
Z8-37049

الكط  ,بوسلھام
ﻣن وﺣي التراث الغرباوي , 6.المسرح الشعبي في التراث الغرباوي
الرباط  :المطبعة السريعة2008 ،
)Z8-36812 (5
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الكناني  ,يحيى بن عمر 902-828 ,
أﺣكام السوق
الرباط||إستانبول  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث||ﻣركز
البحوث اإلسالﻣية2011 ،
Z4-20966
الكوخي  ,ﻣحمد
األزﻣة األوكرانية وصراع الشرق والغرب  :جذور المسألة وﻣآالتھا
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37032
الكوكباني  ,أحمد بن ﻣحمد بن الحسن 1737-1662 ,
عطر نسيم الصبا
بيروت||صنعاء  :دار آزال||المكتبة اليمنية1985 ،
Z8-37030
الكيالني  ,ﻣصطفى
التاريخ والوجود  :في المتبقي والمندثر
الجزائر||بيروت  :ﻣنشورات اإلختالف||الدار العربية للعلوم ناشرون،
2010
Z8-36723
اللخمي  ,سديد الدين أبي الثناء ﻣحمود بن عبد المعطي
شرح ﻣنازل السائرين
القاھرة  :المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية1953 ،
أنصاريات|| = Ansariyatنصوص وترجمات = Textes et
1ère série, tome 2||18 : traductions d'auteurs orientaux
Z8-36884
اللوزي  ,ﻣحمد
زﻣن اإلبداع والتلقي  :دراسات أدبية ونقدية
صنعاء  :وزارة الثقافة والسياﺣة2001 ،
كتاب الثقافة 2 :
Z8-36238
المازوني  ,ﻣحمد
ﻣن قضايا البحث التاريخي  :ﻣقدﻣات أولية
أكادير  :جاﻣعة إبن زھر2012 ،
كراسة جاﻣعية 1 :
Z8-36577
المافروخي  ,ﻣفضل بن سعد بن الحسين األﺻفھاني
كتاب ﻣحاسن اصفھان||ويليھا رسالة اإلرشاد في أﺣوال الصاﺣب الكافي
إسماعيل بن عباد
طھارن  :ﻣكتبة االقبال1933 ،
Z8-36060
المالقي  ,عبد الواحد بن ﻣحمد  705 ,ھـ
الدر النثير والعذب النمير في شرح التيسير
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2011 ،
)Z8-36638(1)||Z8-36638 (2
المالكي  ,حبيب
اإلنتقال السياسي  :تجربة ﻣغربية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2012 ،
Z8-36256
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المتنبي  ,أبو الطيب
ديوان المتنبي
بيروت  :دار إﺣياء التراث العربي[.s. d] ،
Z8-36877
المجذوب  ,أبو زيد عبد الرحمن بن عياد بن يعقوب بن سالﻣة الصنه
القول الماثور
المغرب  :دار اﺣياء العلوم
)Z8-36880 (2
المجذوب  ,أبو زيد عبد الرحمن بن عياد بن يعقوب بن سالﻣة الصنه
القول المأثور  :ﻣع ﻣقدﻣة وشروح
][.s.d] ،[.s.n] : [.s.l
Z8-36898
المجذوب  ,أبو زيد عبد الرحمن بن عياد بن يعقوب بن سالﻣة الصنه
ديوان سيدي عبد الرﺣمن المجدوب  :المسمى بالقول الماثورﻣن كالم
الشيخ عبد الرﺣمان المجدوب
المغرب  :دار اﺣياء العلوم[.s.d] ،
Z8-36880
المحميد  ,خديجة عبد الھادي
ﻣوقع المرأة في النظام السياسي اإلسالﻣي
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2011 ،
سلسلة الدراسات الحضارية
Z8-36499
المخادﻣي  ,عبدالقادر رزيق
الكفاءات المھاجرة بين واقع الغربة وﺣلم العودة
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36696
المختار  ,ﻣطيع
تطور الدبلوﻣاسية االﻣريكية في ﻣصر ﻣنذ  1967الى اغتيال السادات :
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
المغرب  :جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية الرباط1983 ،
ZMT-20048
المخزنجي  ,ﻣحمد
ﻣساﺣة صغيرة للدھشة
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2015 ،
Z12-22793
المدني  ,توفيق
رد أديب على ﺣملة أكاذيب
الجزائر  :دار البصائر2008 ،
Z8-36002
المديني  ,أحمد
األعمال الكاﻣلة  :الروايات
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
)Z8-36569(1)||Z8-36569 (2
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المديني  ,أحمد
طعم الكرز  :قصص قصيرة
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2012 ،
لسلة نصوص أدبية
Z8-36407

المقدسي  ,أنيس الخوري
االتجاھات األدبية في العالم العربي الحديث  :وھي دراسات تحليلية
للعواﻣل الفعالة في النھضة العربية الحديثة ولظواھرھا األدبية الرئيسية
بيروت  :دار العلم للماليين1967 ،
Z8-36845

المساري  ,ﻣحمد العربي
ﻣحمد الخاﻣس ﻣن سلطان إلى ﻣلك
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36590

المقريزي  ,أحمد بن علي  845 ,ھـ
إتعاظ الحنفا بأخباراألئمة الفاطميين الخلفا .الجزء األول
القاھرة  :المجلس األعلى للشؤون اإلسالﻣية1967 ،
)MUS 900 MAQ (1

المسدي  ,عبد السالم
الھوية العربية واألﻣن اللغوي  :دراسة وتوثيق
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36959

المناي  ,ﻣحمد فوزي
العائلة المناوية
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2015 ،
ZF-20137

المسعودي  ,علي بن الحسين  346 ,ھـ
التنبية واإلشراف
بغداد  :المكتبة العصرية1938 ،
Z8-36768

ال ِم ْنتَوري  ,أبو عبد ﷲ ﻣحمد بن عبد الملك بن علي القيس ّي  ,تـ834ھـ
فھرسة المنتوري
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2011 ،
سلسلة كتب التراجم والفھارس والبراﻣج والرﺣالت 1 :
Z4-20962

المسلوتي  ,ﻣصطفى بن عمر
ﻣحمد بن سليمان الروداني : Sage de l'Islam et Fierté du
||Maghrebﺣكيم اإلسالم وﻣفخرة المغرب  1094-1037ھـ
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2010 ،
ﻣشاھير علماء الغرب اإلسالﻣي 5 :
Z12-22783
المصطفى  ,ﻣصطفى حمزة
المجال العام االفتراضي في الثورة السورية  :الخصائص ،االتجاھات،
آليات صنع الرأي العام
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36991
المصلي  ,جميلة
الحركة النسائية بالمغرب المعاصر  :إتجاھات وقضايا
الرباط  :المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة2011 ،
Z8-36302
المعلوف  ,أﻣين فھد
المعجم الفلكي  :وھو يشمل الثوابت والكواكب السيارة والصور النجوﻣية
وبعض المصطلحات الفلكية
القاھرة  :ﻣطبعة دار الكتب1935 ،
Z8-36808
المغيلي  ,أبو زكرياء يحيى المازوني
الدرر المكنونة في نوازل ﻣازونة
الجزائر  :دار الكتاب العربي2009 ،
)Z8-36683(1-4
المقدسي  ,أنيس
تطور األساليب النثرية في األدب العربي  :وھو يتناول النثر العربي
وخصائصه الفنية ﻣنذ بزوع اإلسالم إلى النھضة األخيرة ويتخلله
دراسات تحليلية لنخبة ﻣن أﻣراء األقالم وعرض كثير ﻣن نصوصھم
اإلنشائية , 1.أسلوب صدر اإلسالم  -األسلوب المتوازن  -األسلوب
المسجع
)Z8-36331(1

المنذري  ,عبدالعظيم بن عبد القوي  ,الحافظ  656 ,ھـ
التكملة لوفيات النقلة
بغداد  :ﻣطبعة االداب في النجف االشرف1971 ،
)Z8-36847(1-4
المنصوري  ,حفيظ
فھرس المخطوطات الحجرية
الدار البيضاء  :ﻣؤسسة الملك عبد العزيز آل السعود للدراسات
اإلسالﻣية والعلوم اإلنسانية1996 ،
)Z8-10030 (b
المودن  ,عبد الحميد
ثغر المعمورة  :ﻣن بداية أﻣره إلى سنة تحريره ﻣن طرف السلطان
ﻣوالي إسماعيل  1092ه 1681/م
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36280
الموسوي  ,ﻣحسن جاسم
تراث العرب المعرفي ﺣتى نھاية الخالفة العباسية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36257
الموسى  ,ﻣصطفى تاج الدين
ﻣزھرية ﻣن ﻣجزرة  :ﻣصطفى تاج الدين الموسى
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 7 :
)Z8-36916 (7
الميلي  ,ﻣحمد
ابن باديس  :وعروبة الجزائر
الجزائر  :دار الكتاب العربي2011 ،
Z8-36139
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الناجي  ,لمين
أبو الحسن الصغير : Figure de proue de l'école malékite au
||Maghrebرائد المدرسة المالكية بالمغرب األقصى ت  719ھـ
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2010 ،
ﻣشاھير علماء الغرب اإلسالﻣي 4 :
Z12-22781
الناشىء األكبر  ,عبدﷲ بن ﻣحمد  293 ,ھـ
ﻣسائل اإلﻣاﻣة  :وﻣقتطفات ﻣن الكتاب األوسط في المقاالت|| Zwei
(.Werke des Nasi al-Akbar (Gest. 293 H
بيروت  :المطبعة الكاثوليكية1971 ،
نصوص ودراسات 11 :
MUS 297.204 ESS
النجار  ,حمادة فرج
الصقالبة في جيش الدولة األﻣوية في األندلس  :في ﺣوار
الحضارات||422/138ھـ  1031/755-م
اإلسكندرية  :ﻣؤسسة شباب الجاﻣعة2014 ،
Z8-36359
النحال  ,ﻣصطفى
سلطة اآلية وفتنة الحكاية  :المتخيل وﺣدود الكتابة
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
Z8-36523
النصوري  ,جبارة بن حاتم
ﻣن تاريخ الخليج العربي  :صراع إﻣارة النصور الخالدية ﻣع بريطانيا
في الخليج( ﻣع دراسة عن إﻣارة النصور علي جزر وسواﺣل الخليج
العربي الشرقية والغربية
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2013 ،
Z8-36466
النعيم  ,رائف ﻣحمد عبد العزيز
الفكر السياسي عند اإلﻣام الحويني
الجزائر  :دار البصائر2008 ،
Z8-36712
النقاري  ,حمو
نظرية العلم  :عند أبي نصر الفاراني
القاھرة  :رؤية للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36758
النووي  ,أبو زكريا يحيى بن شرف الدﻣشقي  ,اإلﻣام  676 ,ھـ
رياض الصالحين
بيروت  :ﻣؤسسة الرسالة1982 ،
Z4-20934
النويري  ,شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب
نھاية األرب في فنون األدب
القاھرة  :دار الكتب المصرية||ﻣركز تحقيق التراث1998-1997 ،
)Z4-20029 (1-2)||Z4-506 (20-24)||MUS 800 NUW (27
الھجابي  ,ﻣحمد
إناث الدار
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36541
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الھذلول  ,آالء
اإلنتحار المأجور  :رواية
بيروت  :دار الساقي2004 ،
Z8-37059
الھاللي  ,ﻣسعود
أﺣكام التركات والمواريث في قانون األسرة الجزائري  :دراسة نظرية-
تطبيقية
الجزائر  :جسور2008 ،
Z8-36732
الھوارى  ,أحمد
كتابات في األدب والنقد
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2014 ،
Z8-37103
الھواري  ,أحمد
المرأة في عصر الديمقراطية
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2015 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
Z8-37094
الورياغلي  ,خالد
فقه اإلصالح عند المالكية  :ألفية الفقيه الھبطي نموذجا
طنجة  :ﻣنشورات سليكي إخوان2011 ،
Z8-36583
الوزاني  ,ﻣحمد حسن
ﻣذكرات ﺣياة وجھاد  :التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية
المغربية .الجزء 6-2-
بيروت  :ﻣؤسسة ﻣحمد ﺣسن الوزاني1986-1984 ،
Z8-4077 (2)||Z8-4077 (3)||Z8-4077 (5)||Z8-4077
)(4)||Z8-4077 (6
الوشمي  ,عبدﷲ بن ﺻالح
فتنة القول بتعليم البنات في المملكة العربية السعودية  :ﻣقاربة دينية
وسياسية وإجتماعية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2009 ،
Z8-36193
الوقفي  ,إبراھيم أحمد ﻣحمد
كتاب التاج في المطالعة  :لطلبة الجاﻣع األزھر والمعاھد الدينية
القاھرة  :ﻣكتبة إبراھيم ﻣصطفى تاج1952 ،
Z12-22800
الونداوي  ,ﻣؤيد
االتحاد العربي في الوثائق البريطانية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36972
اليازجي  ,ناﺻيف
ﻣجمع البحرين
بيروت  :ﻣكتبة صادر1924 ،
Z8-36439
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الياس  ,نايت قاسي
ﻣئوية االﺣتالل الفرنسي للجزائر وأثرھا على الحركة الوطنية
الجزائر  :كنوز الحكمة2013 ،
Z8-36082

أوعيسى  ,رشيد
كراسات ھارتموت إلسنھانص  :ﺣرب الجزائر ﺣسب فاعليھا الفرنسيين
الجزائر  :دار القصبة للنشر2010 ،
Z8-36692

أﻣنصور  ,ﻣحمد
دﻣوع باخوس  :رواية
] : [.s.lﻣنشورات الموجة2010 ،
Z8-36632

أوغلي  ,أكمل الدين إحسان
األتراك في ﻣصر وتراثھم الثقافي
القاھرة  :دار الشروق2012 ،
Z8-36252

أﻣين  ,أحمد
بيت السناري
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2013 ،
EGY 711 AMI

إيلوا  ,ﻣاري-بيار
فرانسيس جانسون الفيلسوف المناضل  :ﻣن ﻣقاوﻣة االﺣتالل النازي
لفرنسا الى ﻣقاوﻣة االﺣتالل الفرنسي للجزائر
الجزائر  :دار القصبة2009 ،
Z8-36714

أﻣين  ,سمير
البحر المتوسط في العالم المعاصر  :دراسة في التطور المقارن  :الوطن
العربي وتركيا وجنوب اوروبا
بيروت  :ﻣركز دراسات الوﺣدة العربية1988 ،
Z8-36872
أﻣين  ,سمير
ثورة ﻣصر
القاھرة  :دار العين للنشر2012 ،
Z8-37073
أﻣين  ,سمير
ثورة ﻣصر بعد  30يونيو
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37091
أﻣين  ,سمير
قضايا الشيوعية المصرية  :وثائق الحزب الشيوعي المصري )الرواية(
1957-1955
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37079
أﻣين  ,سمير
ﻣستقبل ثورة ﻣصر
القاھرة  :دار العين للنشر2016 ،
Z8-37072
أﻣين  ,ناﺻر
أوضاع القضاء في بلدان المنطقة العربية  :أوراق ﻣؤتمر العدالة العربي
االول بيروت 1999
القاھرة  :المركز العربي الستقالل القضاء والمحاﻣاة2001 ،
Z8-36361
أنوار  ,إبراھيم
نقل المعرفة في المغرب المريني وإفريقية الحفصية  :إلى ﻣنتصف القرن
 8ھـ 14/م
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة أبحاث
Z8-36521

إيلول  ,ﻣحمد الطيب
فوج الكشفي األﻣير خالد ببلكور  :ﻣن رواد الكشافة اإلسالﻣية الجزائرية
1962-1946
بلكور  :دﺣلب2009 ،
Z8-36738
باباعمي  ,ﻣحمد بن ﻣوسى
أصول البرﻣجة الزﻣنية في الفكر اإلسالﻣي  :ﻣقارنة بالفكر الغربي
دﻣشق  :صفحات2007 ،
Z8-36728
باباعمي  ,ﻣحمد بن ﻣوسى
ﻣفھوم الزﻣن في القران الكريم
دﻣشق  :دار وﺣي القلم2008 ،
Z8-36727
بادو  ,الحسين
في رﺣاب اللغة العربية  :السنة الثانية ﻣن التعليم االبتدائي
الدار البيضاء  :ﻣكتبة السالم الجديدة||الدار العالمية للكتاب2008 ،
Z4-20984
باروت  ,ﻣحمد جمال
التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية  :أسئلة وإشكاليات التحول
ﻣن البدونة إلى العمران الحضري
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z4-20999
بازاﻣة  ,ﻣحمد ﻣصطفى
ليبيا  :ھذا اإلسم في جذوره التاريخية
بنغازي  :ﻣكتبة قورينا للنشر والتوزيع1975 ،
سلسلة التاريخ الليبي
Z8-36865
باشا  ,أحمد
لم أتمدد يوﻣا على سكة قطار  :أﺣمد باشا
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 6 :
)Z8-36916 (6
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باشا  ,أحمد زكي
الدنيا في باريس
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية2007 ،
Z8-37078
بالطيب  ,عبد اللطيف
ﻣعجم الرياضيين العرب والمسلمين
الجزائر  :دار النعمان2013 ،
BIO MUS 510 BET
بالي  ,بلحسن
أبطال الثورة الجزائرية  :ﺣرب التحرير الجزائرية||الدكتور بن عودة بن
زرجب ،الرائد جابر ،العقيد لطفي
الجزائر  :ثالة2012 ،
Z8-36190
بالي  ,بلحسن
ﻣلحمة اليخت دينا  :القصة الكاﻣلة لواﺣدة ﻣن عمليات إﻣداد ثورة
التحرير بالسالح
الجزائر  :ثالة2013 ،
Z8-36191
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برشيد  ,عبد الكريم
ﺣمار اليل  :إﺣتفار ﻣسرﺣي
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2011 ،
نصوص أدبية
Z8-36416
بركات  ,ھبة نايل
البرديات العربية  :بدار الكتب المصرية
اإلسكندرية  :دار الكتب المصرية2008 ،
ZF-20133
بركة  ,بسام
نحو ﻣعجم تاريخي للغة العربية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36985
بريبش  ,بدر الدين
بقايا الذاكرة المحنطة  :ﻣجموعة قصصية
الجزائر  :ﻣؤسسة كوشكار2008 ،
Z8-36689

باني  ,ﻣنصف
الوزارة والوزراء في تونس خالل الحماية الفرنسية 1956-1881 :
تونس  :ﻣنشورات المعھد العالي لتاريخ الحركة الوطنية2012 ،
Z8-36874

بستان  ,حسين
اإلسالم واألسرة  :دراسة ﻣقارنة في علم اإلجتماع األسري
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2008 ،
سلسلة الدراسات الحضارية 18 :
Z8-36517

باھي  ,ﻣحمد
الرﺣلة البھية إلى باريس السرية  :تركب سردي
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2010 ،
Z8-36613

بسطاﻣي  ,ﻣصطفى
شھود وشھداء  :ﺣقائق جديدة عن الثورة المجيدة
الجزائر  :دار النعمان2013 ،
Z8-36021

بحاز  ,إبراھيم
الدولة الرستمية  296-160ھـ  909-777/م  :دراسة في األوضاع
اإلقتصادية والحياة الفكرية
الجزائر  :ﻣنشورات ألفا2010 ،
Z8-36075

بسكر  ,ﻣحمد
أعالم الفكر الجزائري  :ﻣن خالل آثارھم المخطوطة والمطبوعة
الجزائر  :دار كردادة2013 ،
)Z8-35997(1)||Z8-35997 (2

بختاوي  ,ﻣعمر
أطفال الليل  :رواية
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2010 ،
Z8-36551

بسوف  ,أحمد
أنا والبارود  :ﻣذكرات أشھر شرطي في الجزائر زﻣن العشرية السوداء .
1
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36129

بخيت  ,عبد الحميد
عصر الخلفاء الراشدين  :التاريخ الديني والسياسي والحضاري
القاھرة  :دار المعارف بمصر1977 ،
Z8-36825

بشارة  ,عزﻣي
الثورة التونسية المجيدة  :بنية الثورة وصيرورتھا ﻣن خالل يوﻣياتھا
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36957

براھم  ,ﻣحمود
العالﻣة ﻣحمد بن علي السنوسي الجزائري  :ﻣجتھدا وﻣجاھدا -1788
1859
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2009 ،
Z8-36042

بشارة  ,عزﻣي
الدين والعلمانية في سياق تاريخي , 1.الدين والتدين
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
)Z4-20988 (1
بشارة  ,عزﻣي
الدين والعلمانية في سياق تاريخي .الجزء الثاني ,المجلد الثاني
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
)Z4-20988 (2-2
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بشارة  ,عزﻣي
الدين والعلمانية في سياق تاريخي  :الجزء الثاني المجلد األول , 1.
العلمانية والعلمنة  :الصيررورة الفكرية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
)Z4-20998(2-1
بشارة  ,عزﻣي
العرب وإيران  :ﻣراجعة في التاريخ والسياسة
الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36975
بشارة  ,عزﻣي
المجتمع المدني  :دراسة نقدية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36965
بشارة  ,عزﻣي
تحوالت في ﻣواقف النخب السورية ﻣن لبنان)(2011-1960
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36961
بشارة  ,عزﻣي
سورية  :درب اآلالم نحو الحرية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36984
بشارة  ,عزﻣي
في الثورة والقابلية للثورة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36963
بشارة  ,عزﻣي
ھل ﻣن ﻣسألة قطبية في ﻣصر؟
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36962
بصير  ,ﻣحمد
الحاجة الماسة إلى تعريف ﻣاسة
]الدار البيضاء[  :على ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36607
بعلبكي  ,أحمد
جدليات االندﻣاج االجتماعي وبناء الدولة واالﻣة في الوطن العربي .
الجزء األول
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z4-21003
بعلي  ,حفناوي
ﻣدخل في نظرية النقد النسوي وﻣا بعد النسوية
بيروت||الجزائر  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات االختالف،
2009
Z8-35993
بغداد  ,ﻣحمد
النزعة اإلنقالبية  :في االﺣزاب الجزائرية
الجزائر  :دار الحكمة2013 ،
Z8-36128
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بغداد  ,ﻣحمد
دﻣاء الصحراء  :ﺣروب القاعدة في الساﺣل األفريقي
الجزائر  :ذاكرة األﻣة2012 ،
SAH 320 BAG
بغدادي  ,عبد السالم
البعد اإليجابي في العالقات العربية-األفريقية والتعددية اإلثنية كرابط
ثقافي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36969
بغنى  ,ابراھيم ﺻالح
التنمية  :للمرﺣلة الثانوية وﻣعاھد المعلمين والمعلمات والمعاھد الفنية
والمھنية
 :أﻣانة التعليم1985-1984 ،
Z8-36823
بكار  ,العايش
ﺣزب الشعب الجزائري ودوره في الحركة الوطنية 1939-1937 :
الجزائر  :دار شطايبي2013 ،
Z8-36091
بكر  ,سلوى
أرانب
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدلوبي2004 ،
Z12-22749
بكر  ,سلوى
العربة الذھبية ال تصعد إلى السماء
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2004 ،
Z12-22747
بكر  ,سلوى
شعور األسالف
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2003 ،
Z12-22752
بكر  ,سلوى
ليل ونھار
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2004 ،
Z12-22751
بكر  ,سلوى
ﻣقام عطية
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدلوبي2004 ،
Z12-22748
بكر  ,سلوى
وصف البلبل
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2004 ،
Z12-22750
بلحاج  ,ﺻالح
تاريخ الثورة الجزائرية  :صانعوا أول نوفمبر ||1954المواجھات
الصغرى في المواجھة الكبرى
الجزائر||القاھرة||الكويت  :دار الكتاب الحديث2010 ،
Z8-36722
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بلحاج  ,ﺻالح
تاريخ الثورة الجزائرية  :ﻣلخص عن تاريخ الجزائر القديم
الجزائر||القاھرة||الكويت  :دار الكتاب الحديث2010 ،
Z8-36731

بن إبراھيم  ,ﻣحمد
اإلجتھاد والعرف
القاھرة  :دار السالم2009 ،
Z8-36485

بلحاج  ,ﻣحمد
الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي في القطاع الوھراني :
1954/1945
2008-2007 ،
ZMT-20047

بن الدين  ,أحمد فال
في ضيافة كتئب القذافي  :قصة إختطاف فريق الجزيرة في ليبيا
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2012 ،
Z8-36494

بلحداد  ,نور الدين
السلطان ﻣوالي الحسن األول والسيادة المغربية على األقاليم الجنوبية
1894-1873
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36282
بلعلي  ,آﻣنة
تحليل الخطاب الصوفي  :في ضوء المناھج النقدية المعاصرة
الجزائر||بيروت  :ﻣنشورات اإلختالف||الدار العربية للعلوم ناشرون،
2010
Z8-36711
بلعلي  ,آﻣنة
تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناھج النقدية المعاصرة
تيزي وزو  :األﻣل2009 ،
Z8-36673
بلقزيز  ,عبد اإلله
العولمة والممانعة  :دراسات في المسألة الثقافية
بيروت  :ﻣنتدى المعارف2011 ،
Z8-36397
بلقزيز  ,عبد اإلله
صيف جليدي  :رواية
بيروت  :ﻣنتدى المعارف2011 ،
Z8-36398
بلمداني  ,عبد الرزاق
العاطفة والعاصفة
]2010 ،[.s.n] : [.s.l
Z8-36655

بن الشاط  ,قاسم بن عبد ﷲ  723-643 ,ھـ
برناﻣج شيوخ إبن أبي الربيع السبتي : Oubayd Allah Ibn
Ahmad Ibn 'Oubayd Allah al Qourachî al Amaoui al
||'Outhmanî 599-688 hعبيد ﷲ أﺣمد بن عبيد ﷲ الفرشي األﻣوى
العثماني
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2011 ،
سلسلة كتب التراجم والفھارس والبراﻣج والرﺣالت 2 :
Z8-36596
بن الشاوي  ,ھشام
اﺣتجاجا على ساعي البريد  :قصص
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة إبداع
Z8-36510
بن الصغير  ,خالد
بريطانيا وإشكالية اإلصالح في المغرب 1904-1886
الرباط  :جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس أكدال-ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة رسائل وأطروﺣات 62 :
Z8-36518
بن الوليد  ,يحيى
تدﻣير النسق الكولونيالي  :ﻣحمد شكري والكتاب األجانب
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة أبحاث
Z8-36283
بن جدو  ,غسان
خطاب االسالﻣيين والمستقبل  :ﺣوارات ﻣع سماﺣة اية ﷲ السيد ﻣحمد
ﺣسين فضل ﷲ
بيروت  :دار المالك1995 ،
Z8-36356

بلھواري  ,فاطمة
الفاطميون  :وﺣركات المعارضة في بالد المغرب العربي
الجزائر  :المسك2011 ،
Z8-36141

بن جمال  ,ﻣحمد
رﺣلتي ﻣن الطب إلى األلش
القاھرة  :عصير الكتب2014 ،
Z8-36186

بليل  ,ﻣحمد
المجالس العاﻣة للعمالت في الجزائر  :ﻣا بين  1954-1947دراسة
تحليلية لمشاكل الجزائرين وقضاياھم بھذه المجالس
الجزائر  :وزارة الثقافة2012 ،
)Z8-36092(1)||Z8-36092 (2

بن جمال  ,ﻣحمد
رﺣلتي ﻣن الطب إلى سوق العبور
القاھرة  :عصير الكتب2014 ،
Z8-36777
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بن جني  ,أبي الفتح عثمان
ﻣختار تذكرة أبي علي الفارسي وتھذيبھا  :ألبي الفتح عثمان بن
جني) 392ھـ(
الرياض  :ﻣركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالﻣية2010 ،
Z4-21009
بن دعماش  ,عبد القادر
المھم في ديوان الشعر الملحون
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2014 ،
Z8-36799
بن سباع  ,ﻣحمد
تحوالت الفينوﻣنولوجيا المعاصرة  :ﻣرلو-بونتي في ﻣناظرة ھوسرل
وھايدغر
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36968

décembre 2016

بن عبد ﷲ  ,ﻣحمد
سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36041
بن عبد المؤﻣن  ,ﻣحمد
ﻣدينة بورتوس ﻣاغنوس بطيوة  :دراسة في تاريخھا القديم
وھران  :ﻣنشورات ﻣخبر البحث التاريخي ﻣصادر و تاجم[2013] ،
سلسلة الكتب المحكمة في الدراسات التاريخية والحضارية 3 :
Z8-36249
بن عدي  ,يوسف
ﻣشروع اإلبداع الفلسفي العربي  :قراءة في أعمال طه عبد الرﺣمن
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2011 ،
Z8-36491

بن سالﻣة  ,الربعي
الحضارة العربية اإلسالﻣية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2009 ،
Z8-36737

بن عميرة  ,ﻣحمد
الفتح اإلسالﻣي لبالد المغرب
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2008 ،
سلسلة الكتب األساسية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
Z8-36733

بن سماعيلي  ,ﻣحمد
ﻣن دواعي ونتائج ﻣقاوﻣة وثورات سكان والية عين الدفلي  :انتفاضة
أوالد الشيخ وھراوات 1948م انموذجا ً
الجزائر  :دار شطايبي2013 ،
Z8-36011

بن قربة  ,ﺻالح
تاريخ ﻣدينتي المسيلة وقلعة بني ﺣماد في العصر اإلسالﻣي  :دراسة
تاريخية وأثرية
الجزائر  :ﻣنشورات الحضارة2009 ،
DZA 900 BEN

بن سودلة  ,أحمد
شرح األربعين النووية
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2010 ،
)Z8-36636(1)||Z8-36636 (2)||Z8-36636 (3

بن قربة  ,ﺻالح يوسف
المسكوكات في الحضارة العربية اإلسالﻣية  :ﻣسكوكات المشرق
والمغرب||دراسة في التاريخ والحضارة
الجزائر  :ﻣنشورات الحضارة2009 ،
)Z4-20970 (2)||Z4-20970(1

بن شريح  ,أبو عبد ﷲ ﻣحمد الرعيني اإلشبيلي  476 ,ھـ
ﻣفردة نافع
ﻣراكش  :ﻣركز اإلﻣام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائية
المتخصصة2011 ،
عقود المقارىء 1 :
Z8-36588
بن شريفة  ,ﻣحمد
اإلﻣام القرطبي المفسر ت  671ھـ : sa biographie d'après ses
écrits
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2010 ،
ﻣشاھير علماء الغرب اإلسالﻣي 2 :
Z12-22785

بن نعمان  ,أحمد
للكبار فقط  :ﻣقاالت في ﻣقوالت
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36031
بن يحيى  ,ﺻالح 1446 ,م
تاريخ بيروت  :وھو أخبار السلف ﻣن ذرية بحتر بن علي أﻣير الغرب
ببيروت
بيروت  :دار المشرق1969 ،
35 : Recherches
Z8-36807

بن ﺻحراوي  ,كمال
الدور الدبلوﻣاسي ليھود الجزائر في أواخر عھد الدايات
الجزائر  :بيت الحكمة2009 ،
Z8-36677

بن يوب  ,ﻣحمد
أزﻣة المدينة الجزائرية الحديثة  :دراسة سوسيو-أنثروبولوجية ﺣول
ﻣشكلة التحضر في الجزائر||ﺣالة ﻣدينة سبدو
تلمسان  :د .ن1995 ،.
MT-27261

بن عاشور  ,العربي
ﻣحمد بلخير  :شاعر الشيخ بوعماﻣة وبطل المقاوﻣة
الجزائر  :دار الشروق2008 ،
Z8-36746

بن يوسف  ,ابراھيم
إشكالية العمران والمشروع اإلسالﻣي
الجزائر  :ﻣنشورات ألفا2010 ،
Z8-36073

p. 28

][MEDIATHEQUE MMSH – OUVRAGES CATALOGUES EN ARABE - 2016

بنبين  ,ﻣاحي
نجوم سيدي ﻣوﻣن  :رواية
الدار البيضاء  :نشر الفنك2012 ،
Z8-36404
بنحمادة  ,سعيد
الطوبونيميا بالمغرب اإلسالﻣي  :أو ضبط األعالم الجغرافية||ﻣقدﻣات
في الفھم والمنھج والعالئق
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2012 ،
Z8-36538
بندكتي  ,روبير
الھوية بين المجتمع المدني والجماعة الطائفية  :خبرة قرية ﻣسيحية
ﻣھجرة في الحرب األھلية اللبنانية  :دراسة أنثروبولوجية
بيروت  :دار المشرق2010 ،
المجتمع المدني والجماعة المذھبية 2 :
Z8-37043
بنشقرون  ,ﻣحمد
ﻣراكش التي في خاطري
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2011 ،
Z8-36548
بنعبد العالي  ,عبد السالم
ﺣركة الكتابة
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2012 ،
Z8-36409
بنعبد العالي  ,عبد السالم
سياسة التراث  :دراسات في أعمال لمحمد عابد الجابري
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2011 ،
سلسلة المعرفة الفلسفية
Z8-36420
بنكرعي  ,حليمة
ﻣعجم البادية المغربية ,الجزء األول
الرباط  :ﻣكتبة دار السالم2005 ،
)DIC MAR 307.76 BIN (1-4
بنمونة  ,الحسن
قصص ألبنائي ﺣتى يناﻣوا
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة إبداع
Z8-36297
بنور  ,فريد
الجواسيس الفرنسيون في الجزائر 1830-1782 :
الجزائر  :ﻣؤسسة كوشكار2008 ،
Z8-36743
بنيس  ,ﻣحمد
سبعة طيور  :شعر
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2011 ،
Z8-36411

décembre 2016

بنيس  ,ﻣحمد
ﻣع أصدقاء
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2012 ،
سلسلة ذاكرة الحاضر
Z8-36417
بوالشعير  ,سعيد
النظام السياسي الجزائري  :دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم , 2.في
ضوء دستور1989
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
)Z8-36039 (2
بوالشعير  ,سعيد
النظام السياسي الجزائري  :دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم , 1.في
ضوء دستوري  1963و 1976
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
)Z8-36039(1
بوالشعير  ,سعيد
النظام السياسي الجزائري  :دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء
دستور , 3. 1996السلطة التنفيذية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
)Z8-36039 (3
بوالشعير  ,سعيد
النظام السياسي الجزائري  :دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء
دستور, 4. 1996السلطة التشريعية والمراقبة
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
)Z8-36039 (4
بوبريك  ,رحال
بركة النساء  :الدين بصيغة المؤنث
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2010 ،
Z8-36391
بوبريك  ,رحال
ﻣدخل إلى تاريخ الصحراء األطلنتية
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2010 ،
Z8-36506
بوبكر  ,ﻣحمد لخضر
ﻣجاديف السفينة في ﻣشائخ وفنانين بونة المدينة
الجزائر  :الوسام العربي2013 ،
Z8-36089
بوتشيش  ,إبراھيم القادري
المھمشون في تاريخ العرب اإلسالﻣي  :إشكاليات نظرية وتطبيقية قي
التاريخ المنظور إليه ﻣن أسفل
القاھرة  :رؤية للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-36760
بوتشيش  ,إبراھيم القادري
خطاب العدالة في كتب اآلداب السلطاني
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-37015
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بوحجام  ,جابر بن ﻣحمد ناﺻر
ﻣدخل إلى ﻣنھجية الدعوة عبر األنترنت
الجزائر  :ﻣعھد المناھج2007 ،
Z8-36014

بوزيد  ,بوﻣدين
التصوف والسلطة  :جدل المقاوﻣة والسلم ورﻣزية صاﺣب الوقت
الجزائر  :ذاكرة األﻣة2012 ،
Z8-36005

بوحسن  ,أحمد
رھانات التاريخ اإلجتماعي  :قراءات في كتاب بين الزطاط وقاطع
الطريق لعبد األﺣد السبتي
الرباط  :جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس أكدال-ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة كراسات الكلية 2 :
Z8-36534

بوسلھام الكط
إشكالية الوﺣدة واالنقسام في الفكر العربي والفكر الغربي بين الدين
والسياسة
القنيطره  :المطبعة السريعة
)Z8-36811(1-2

بوخمخم  ,عبد القادر
للحقيقة والتاريخ  :ﺣوارات
الجزائر  :دار النعمان2013 ،
Z8-36127
بودھان  ,ﻣوسى
الدساتير المغاربية  :ﻣحينة وﻣنقحة وفقا ً ألﺣدث تعديالتھا
الجزائر  :جسور2009 ،
Z8-36720
بودھان  ,ﻣوسى
النظام القانوني لألﻣالك الغابية في الجزائر  :نصوص تشريعية
وتنظيمية ﻣرفقة بأﺣدث التعديالت
الجزائر  :دار األﻣة2012 ،
Z8-36116
بودھان  ,ﻣوسى
النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر
2009 ، : ANEP
Z8-36664
بودھان  ,ﻣوسى
النظام القانوني لنزع الملكية ﻣن أجل المنفعة العموﻣية  :نصوص
تشريعية وأخرى تنظيمية ﻣدعمة باإلجتھاد القضائي
عين ﻣليلة -الجزائر  :دار الھدى2012 ،
Z8-36028
بودينة  ,ﻣصطفى
الناجي ﻣن المقصلة
الجزائر 2009 ،ANEP َ◌ :
Z8-36687
بوراس  ,عبد القادر
جانب ﻣن ﻣقاوﻣة إجزناية لإلستعمار الفرنسي  :الحسن بن ﺣموش
الزكريتي ونجله عبد ﷲ الزكريتي نموذجين
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2010 ،
Z8-36300
بورنان  ,سعيد
الشيخ الفضيل الورتالني العالﻣة الثائر
تيزي وزو  :األﻣل2010 ،
Z8-36661

بوشبوبه  ,رﻣضان
ﻣساك النضال 1952-1930 :
الجزائر  :ﻣنشورات ألفا2013 ،
Z8-36017
بوشعير  ,الرشيد
ﻣساءلة النص الروائي  :في السرديات العربية الخليجية المعاصرة
أبوظبي  :دار الكتب الوطنية-ھيئة أبوظبي للثقافة والتراث2010 ،
Z8-36643
بوضياف  ,ﻣحمد
التحضير ألول نوفمبر  :يليه ﺣوار ﻣع السيد عيسى بوضياف
الجزائر  :دار النعمان2011 ،
DZA 900 BOU
بوطاجين  ,السعيد
تاكسنة  :بداية الزعتر ،آخر الجنة||قصص
الجزائر  :األﻣل2009 ،
Z8-36674
بوطالب  ,ﻣحمد نجيب
الظواھر القبلية والجھوية في المجتمع العربي المعاصر  :دراسة ﻣقارنة
للثورتين التونسية والليبية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36913
بوطيبي  ,ﻣحمد
دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونسية  :ﻣا بين -1900
1930
عين ﻣليلة -الجزائر  :دار الھدى2012 ،
Z8-36024
بوعرفة  ,عبد القادر
التجربة الفنية في اإلسالم األسس والمنطلقات
وھران  :دار اللة صفية للطباعة النشر والتوزيع2013 ،
Z8-37112
بوعرفة  ,عبد القادر
ﻣعجم الفرق والنحل في الجزائر
الجزائر  :ﻣخبر األبعاد القيمية للتحوالت الفكرية والسياسية في
الجزائر||رياض العلوم للنشر والتوزيع2005 ،
السلسلة الفلسفية
Z8-36242
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بوعروة  ,بكيربن عيسى
تاريخ علماء الفلك في بالد األندلس  484-138 :ھـ 1088- 775 /م
 :دار سنجاق الدين للكتاب2009 ،
Z8-37028

بوﻣدين  ,كروم
أبوالحسن الششتري الصوفي الجوال  :ﺣياته وشعره
الجزائر  :دار التوفيقية2011 ،
Z8-36083

بوعزارة  ,ﻣحمد
ﻣن الخيمة إلى البرلمان  :ﻣسيرة ﺣياة
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36151

بوﻣسھولي  ,عبدالعزيز
في تجربة الجسد  :أو الحق العيني للوجود البيجسداني
]ﻣراكش[  :ﻣركز األبحاث الفلسفية بالمغرب2010 ،
أبحاث فلسفية
Z8-36618
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بوعزيز  ,يحيى
الثورة في الوالية الثالثة التاريخية  :أول نوفمبر  19-1954ﻣارس
1962
الجزائر  :عالم المعرفة2009 ،
Z8-36086

بوﻣنجل  ,عبدالملك
النثر الفني عند البشير اإلبراھيمي
الجزائر  :بيت الحكمة2009 ،
Z8-36069

بوعالم  ,سايح -....1930 ,
أزھار الربيع وأوراق الخريف  :أفكار وشھادات في التاريخ والثقافة
واألدب
الجزائر  :دار القصبة للنشر2009 ،
Z8-36704

بوھاس  ,جورج
سيرة الملك الظاھر بيبرص  :ﺣسب الرواية الشاﻣية 13.
دﻣشق  :المعھد الفرنسي للشرق األدنى2015 ،
286 : Presses de l'ifpo
)SYR 900 BAI (13

بوعماﻣة  ,فاطمة
اليھود في المغرب اإلسالﻣي خالل القرنين السابع والثاﻣن ھجري
الموافق لـ  15-14ﻣيالدي
الجزائر  :كنوز الحكمة2011 ،
Z8-36008

بياض  ,الطيب
المخزن والضريبة واإلستعمار  :ضريبة الترتيب 1915-1880
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36535

بوعياد  ,ﻣحمود
تأﻣالت  :رجل-كتاب
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2009 ،
Z8-35999
بوغابة  ,يوسف
ﻣعالم الفكر السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  :دراسة
تحليلية
الجزائر  :دار زﻣوره2013 ،
وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
Z8-36077
بوغازي  ,الطاھر
القيم التربوية  :ﻣقاربة نسقية
الجزائر  :الحبر2010 ،
Z8-35988
بولنوار  ,على
الشعر الشعبي الجزائري في ﻣنطقة بوسعادة
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36742
بوﻣالي  ,أحسن
أدوات التجنيد والتعبئة  :الجماھيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية
1956-1954
الجزائر  :دار المعرفة2010 ،
Z8-36169

بيرم  ,كمال
الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة  :دراسة وثائقية في النشاط السياسي بين
1954م1900-م
 :دار األوطان2012 ،
Z8-36815
بيرم  ,كمال
واقع الثقافة الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة
الجزائر  :دار األكاديمية2013 ،
Z8-36327
بيطار  ,ھيفاء
غروب وكتابة  :قصص قصيرة
بيروت||الجزائر  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات االختالف،
2010
Z8-35985
تاحي  ,وحيد
جمھور صحافة اإلثارة في الجزائر  :السمات العاﻣة وعادات القراءة
بيروت  :ﻣنتدى المعارف2011 ،
Z8-36400
تاﻣر  ,زكريا
النمور في اليوم العاشر  :قصص
بيروت  :دار اآلداب1978 ،
Z8-36349
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توات  ,الطاھر
شخصيات تلمسانية أندلسية وﻣظاھر ﻣن الثقافة اإلسالﻣية
عين ﻣليلة  :دار الھدى2011 ،
Z8-36107

جبرون  ,اﻣحمد
ﻣا العدالة؟  :ﻣعالجات في السياق العربي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36912

توﻣاس  ,عادل
ﻣوقعة الجمل  :وثائق التحقيقات وأقوال المتھمين
القاھرة  :أوراق للنشر2012 ،
Z8-37116

جبرون  ,اﻣحمد
ﻣفھوم الدولة اإلسالﻣية أزﻣة األسس وﺣتمية الحداثة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36918

تيجاني  ,ﺛريا
وسائل التغيير اإلجتماعي وﻣؤشراته في الجزائر
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36162

جبريل  ,ﻣحمد
ﻣصر في قصص كتابھا اتمعاصرين  :الجزء الثاتث
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2016 ،
)Z8-36308(1)||Z8-36308 (2

تيجيني  ,ساحي أحمد
بلوغ سن السابعة عشرة في الفاتح نوفمبر 1954
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2013 ،
Z8-36102

جبلي  ,الطاھر
اإلﻣداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية 1962-1954 :
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36157

ﺛنيو  ,نور الدين
إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36932

جبلي  ,الطاھر
دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية 1962-1954 :
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36154

جاب ﷲ  ,عبدﷲ
االنقالب على الشرعية والشرعية في ﻣصر
الجزائر  :دار المعرفة2013 ،
Z8-36168

جبير  ,عبده
النغم الشارد  :سيرة
القاھرة  :آفاق للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37100

جابي  ,ناﺻر
الجزائر :سنوات بوتفليقة  :ﻣقاالت في السياسة واإلجتماع
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
DZA 320 JAB

جبير  ,عبده
رجل العواطف يمشي على الحافة  :قصص قصيرة
القاھرة  :آفاق للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37050

جادور  ,ﻣحمد
ﻣؤسسة المخزن في تاريخ المغرب
الدار البيضاء  :ﻣؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالﻣية
والعلوم اإلنسانية2011 ،
سلسلة أبحاث
Z8-36533

جبير  ,عبده
عطلة رصوان  :رواية
القاھرة  :آفاق للنشر والتوزيع2010 ،
Z8-37101

جاويش  ,إسالم
الورقة
القاھرة  :دار تويا للنشر والتوزيع2016 ،
)Z8-36185(1)||Z8-36185 (2
جباري  ,ﻣصطفى
في نظرية القصة  :ﻣقاالت ﻣترجمة
]الدار البيضاء[  :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك2011 ،
Z8-36630
جبرون  ,اﻣحمد
اإلسالﻣيون ونظام الحكم الديموقراطي  :إتجاھات وتجارب
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36953

جدعان  ,فھمي
خارج السرب  :بحث في النسوية اإلسالﻣية الرافضة وإغراءات الحرية
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2010 ،
Z8-36592
جرﻣان  ,عمار 1934-... ,
ﻣن ﺣقائق جھادنا
عين ﻣليلة  :على ﺣساب المؤلف2009 ،
Z8-36064
جريشة  ,علي ﻣحمد
قصتي  :بين القضاء واإلخوان والعسكر
الجزائر  :الشروق2012 ،
Z8-36121
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جعفر  ,عبد الرزاق
ﺣكايات ﻣن دﻣشق  :قصص شعبية ﻣن سوريا
1986 ،Paris : Publisud
Z8-36316

جويبة  ,عبد الكاﻣل
الثورة الجزائرية والجمھورية الفرنسية الرابعة 1958-1954 :
]الجزائر[  :دار الواﺣة للكتاب2012 ،
Z8-36381

جعفر  ,ﻣحمد أنس قاسم
أسس وﻣعايير استقالل القضاء والمحاﻣاة  :دراسة تأصيلية تطبيقية في
الدول العربية
]1995 ،[.s.n] : [.s.l
Z8-36347

جويبة  ,عبد الكاﻣل
الحركة الوطنية الجزائرية والجمھورية الفرنسية الرابعة -1946 :
1954
]الجزائر[  :دار الواﺣة للكتاب[2012] ،
Z8-36380

جفال  ,عبد اإلله
المسألة الدينية في الفكر العربي المعاصر  :قراءة تحليلية نقدية فراس
السواح
وھران  :دار القدس العربي2012 ،
Z8-37109

جويلي  ,ﻣايا
ثورة الجدران تھتف  :جرافيتي الثورة المصرية
القاھرة  :زيتونة2012 ،
Z12-22802

جالل  ,أحمد
تمويل التعليم العالي في البالد العربية  :أبحاث في السياسات
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-37012
جلطي  ,ربيعة
عرش ﻣعشق  :رواية
الجزائر||الرياض||بيروتـ  :ﻣنشورات اإلختالف||ﻣنشورات ضفاف،
2013
Z8-36171
جمال الدين  ,عبد العزيز
ثورات وتمردات المصريين  :ﻣنذ اإلﺣتالل العثماني ﺣتى عام 1952
القاھرة  :دار الثقافة الجديدة2012 ،
Z8-36472
جمال الدين  ,نادية
ثورة التعلم ﻣناھج البحث في التربية  :البحوث الكيفية/بحث الفعل
القاھرة  :ﻣركز المحروسة2015 ،
Z8-36482
جمال عبد الناﺻر  ,تحية
ذكريات ﻣعه
القاھرة  :دار الشروق2012 ،
Z8-36202
جمالي  ,ﻣحمد رأفت
ﻣذكرات بغي  :الرجل والمرأة سواسية في جرم السقوط اﻣام ﻣحكمة
الحقيقة والوجدان
ﻣحافظة ﻣصر  :ﻣطبعة السعادة[.s.d] ،
Z8-37029
جنجار  ,ﻣحمد الصغير
فھرس المخطوطات
الدار البيضاء  :ﻣؤسسة الملك عبد العزيز آل السعود للدراسات
اإلسالﻣية والعلوم اإلنسانية1996 ،
)Z8-10030 (a

جيد  ,أندره
رﺣلة إلى شمال إفريقيا
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2012 ،
نصوص أدبية
Z8-36418
حاجي  ,خالد
عبد الرﺣمن والبحر  :رواية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36261
حاجي  ,نعيمة
أراضي العرش في القانون الجزائري  :دراسة تشخيصية للوضعية
القانونية ألراضي العرش -أراضي السابقة -ﻣدعمة باھم القرارات
القضائية الصادرة ﻣن المخكمة العليا وﻣجلس الدولة ﻣع اقتراخ بعض
الحلول لإلشكاالت القانونية التي تثيرھا
الجزائر  :دار الھدى2010 ،
Z8-36706
حاروش  ,نور الدين
رؤساء الجزائر
الجزائر  :دار األﻣة2012 ،
Z8-36160
حاطوم  ,نور الدين
ﻣحاضرات عن ﺣركة القوﻣية العربية
القاھرة  :ﻣطبعة النھضة الجديدة1967 ،
Z8-37031
حافظ  ,أحمد
كتاب الجغرافية الحديثة .الجزء األول للسنة األولى االبتدائية
]القاھرة[  :المطبعة التجارية الحديثة[ ،د .ت].
Z8-36333
حافظ  ,ﺻالح الدين
ﺣريةالصحلفة وقيود التشريعات  :دراسة في أوضاع الصحافة العربية
ﻣن ﻣنظور ﺣقوق االنسان
القاھرة  :اتحاد الصحفيين العرب[.s. d] ،
Z8-36375
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حافظ  ,نجوى
الشباب المصري والھجرة غير الشرعية
القاھرة  :المركز القوﻣي للبحوث االجتماعية والجنائية2010 ،
Z8-37122
حاﻣق  ,ﻣحمد
العالج بالرقية  :بين علم النفس والدين
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36114
حبيب  ,ﻣحمد
ذكريات د.ﻣحمد ﺣبيب  :عن الحياة والدعوة والسياسة والفكر
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z8-37083
حبيبي  ,المحجوب
في الثورة اإلجتماعية  :التغيير في التربية والثقافة أوال
] : [.s.lعلى ﺣساب المؤلف2010 ،
Z8-36564
حتاتة  ,شريف
الشبكة  :ﻣختارات الكرﻣة
القاھرة  :الكرﻣة2014 ،
Z8-37047
حجازي  ,عزت
دور المسنين في ﻣصر  :ﻣسح شاﻣل
القاھرة  :المركز القوﻣي للبحوث االجتماعية والجنائية2014 ،
Z8-37121
حجيج  ,علي
المسار التاريخي للتطور العمراني لمدينة الجزائر خالل الفترة -1251
1420ھـ1999-1830 /م  :دراسة نظرية تطبيقية ﺣول التنظيم
العمراني
الجزائر  :دار عرار2013 ،
Z8-36009
حداد  ,ﻣالك
التلميذ والدرس  :رواية
قسنطينة  :ﻣيديا بلوس2007 ،
Z8-36690
حرب  ,علي
ﺣديث النھايات  :فتوﺣات العولمة وﻣآزق الھوية
الدار البيضاء ،بيروت  :المركز الثقافي العربي2000 ،
2 : 11111
Z8-36870
حرب  ,علي
خطاب الھوية  :سيرة فكرية
بيروت  :دار الكنوز األدبية1996 ،
Z8-36832
حرز ﷲ  ,ﻣحمد العربي
ﻣنطقة الزاب قرن ﻣن المقاوﻣة 1930-1830 :
الجزائر  :دار السبيل2009 ،
Z8-36702
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حرزني  ,أحمد
الدرس اإلفتتاﺣي للموسم الجاﻣعي  : 2012-2011أي صيف بعد الربيع
العربي?
الرباط  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط||المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان2011 ،
Z8-36532
حروش  ,ﻣوھوب
خواطر ﻣرب  :في البيداجوجيا والتعليمية
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2010 ،
Z8-36695
حسن  ,بھى الدين
ﺣرية الصحافة ﻣن ﻣنظور ﺣقوق اإلنسان
القاھرة  :ﻣركز القاھرة لدراسات ﺣقوق االنسان1995 ،
Z8-36879
حسن  ,ضحى
أرض ﻣائدة
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 10 :
)Z8-36916 (10
حسن  ,علي إبراھيم
نساء لھن في التاريخ اإلسالﻣي نصيب
القاھرة  :ﻣكتبة النھضة المصرية1963 ،
Z8-36786
حسني  ,المختار
التناص  :المفھوم ،وخصوصية التوظيف في الشعر المعاصر
الجزائر  :دار التنوير2012 ،
Z8-36797
حسنين  ,أحمد حسين حسن
الطبقة الوسطى في المجتمع  :قراءة نقدية في األعمال الفكرية المعاصرة
القاھرة  :ﻣركز المحروسة للنشر والخدﻣات الصحفية والمعلوﻣات،
2015
Z8-36181
حسنين  ,أحمد حسين حسن
الطبقة الوسطى والتغير اإلجتماعي في ﻣصر  :تحليل سوسيوتاريخي
2005-1975
القاھرة  :ﻣركز المحروسة للنشر والخدﻣات الصحفية والمعلوﻣات،
2016
Z8-36182
حسين  ,طارق ﻣحمد المرسي
الزوايا في العصر المملوكي بلقاھرة  :دراسة أثرية ﺣضارية||رسالة
لنيل درجة الماجيستير في اآلثار اإلسالﻣية
القاھرة  :جاﻣعة القاھرة2000 ،
ZMT-20049
حسين  ,فاتن
الرواية العربية بين النظرية والتطبيق
القاھرة  :الدار للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-37106
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حسين  ,ﻣحمد كاﻣل
طائفة الدروز تاريخھا وعقائدھا
القاھرة  :دار المعارف بمصر1968 ،
ﻣكتبة الدراسات التاريخية
Z8-36805

حمزاوي  ,عمرو
بين الدين والسياسة  :اإلسالﻣيون في البرلمانات العربية
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر||ﻣركز كارنيغي للشرق
األوسط2011 ،
Z8-36490

حقي  ,عبد الوھاب
الجري في عصر ضبابي  :ﻣجموعة قصصية
الجزائر  :ﻣنشورات الشھاب2009 ،
Z8-36663

حمودي  ,عبد ﷲ
الرھان الثقافي وھم القطيعة  :تجربة المسافة في ﻣقاربة الزﻣن والتغير
الدرا البيضاء||الرباط  :دار توبقال للنشر||جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس-أكدال،
2011
سلسلة أوضاع ﻣعرفية 1 :
Z8-36410

حلمي  ,ھبة
جوايا شھيد  :فن شارع الثورة المصرية
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37088
حليم  ,سعيد
عالقة المتعلم باألستاذ  :في ظل المستجدات التربوية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2012 ،
Z8-36394
حمادة  ,بسيوني إبراھيم
ﺣرية االعالم االليكتروني الدولي وسيادة الدولة ﻣع اشارة خاصة الى
الوضع في الدول الناﻣية
القاھرة  :ﻣركز دراسات وبحوث الدول الناﻣية2001 ،
كراسات التنمية 7 :
Z4-20948
حمادة  ,ﻣنتصر
الوھابية في المغرب
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2012 ،
سلسلة المعرفة اإلجتماعية
Z8-36408
حمادي  ,عبد ﷲ
تفنست  :رواية
الجزائر  :األلمعية2011 ،
Z8-36134
حمانه  ,البخاري
تأﻣالت في الدنيا والدين
وھران  :دار القدس العربي2012 ،
Z8-37111
حمدي  ,حافظ أحمد
الدولة الخوارزﻣية والمغول  :غزو جنكيز خان للعالم اإلسالﻣي وآثاره
السياسية والدينية واإلقتصادية والثقافية
القاھرة  :دار الفكر العربي1949 ،
Z8-36767
حمدي  ,ﻣحمد السيد
الجاﻣع األزھر الشريف
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2013 ،
)EGY 711 HAM (1)||EGY 711 HAM (2

حميتو  ,عبد الھادي
إسھام ﻣالكية المغرب األقصى في القراءات وعلوم القرآن وإنعكاس ذلك
على الدرس الفقھي
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2010 ،
سلسلة دراسات وأبحاث 6 :
Z8-36413
حميد  ,عبد القادر
توابل المدينة  :رواية
الجزائر  :دار الحكمة2013 ،
Z8-36133
حميطوش  ,يوسف
ﻣنابع الثقافة السياسية والخطاب الوطني عند كل ﻣن ﻣصالي الحاج
وفرﺣات عباس
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36030
حنا  ,عبد ﷲ
المرشدية في ﻣحيطھا العلوي و أجواؤھا السياسية واالجتماعية )-1923
)1946
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
دفاتر أسطور
Z8-37033
حنفي  ,حسن
تأويل الظاھريات  :الحالة الراھنة للمنھج الظاھرياتي وتطبيقه في
ظاھرة الدين
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2013 ،
Z8-36470
حنفي  ,حسن
ظاھريات التأويل  :ﻣحاولة في تفسير وجودي للعھد الجديد
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2013 ،
Z8-36469
حيمر  ,عبدالسالم
في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين  :ﻣن سوسيولوجيا التمثالت إلى
سوسيولوجيا الفعل اإلجتماعي||وﻣن ﻣنطق العقل إلى ﻣنطق الجسد )أو
التطبع(
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2009 ،
Z8-36424
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خالد  ,عالء
ﻣسار األزرق الحزين
القاھرة  :الكرﻣة2015 ،
Z8-37081

خليفة  ,دالل
أسطورة اإلنسان والبحيرة  :رواية
قطر  :دار الكتب القطرية2011 ،
Z8-36278

خالد  ,عالء
وجوه سكندرية  :سيرة ﻣدينة
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-36901

خليفي  ,عبد القادر
ﻣحطات ﻣن تاريخ الجزائر المجاھدة 1962-1830 :
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36744

خاين  ,ﻣحمد
اإلشھار الدولي والترجمة إلى العربية  :رھانات اإلﺣتواء وإكراھات
اللغة والثقافة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36942

خليل  ,عبد ﷲ
القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري
القاھرة  :المنظمة المصرية لحقوق االنسان ،دار إشراق للطباعة1999 ،
Z8-36353

خشة  ,عبد الغاني
إيضاءات  :في النص الشعري الجزائري
الجزائر  :األلمعية2013 ،
Z8-36130
خشيب  ,جالل
آفاق االنتقال الديموقراطي في روسيا  :دراسة نقدية في البنى والتحديات
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37007
خضير  ,إدريس
البحث العلمي في اإلسالم وتصنيف اآليات القرآنية ﺣسب الموضوعات
الجزائر  :دار الغرب للنشر والتوزيع2009 ،
Z4-20924
خلوفي  ,رشيد
قانون المنازعات اإلدارية , 2.الدعاوى وطرق الطعن االدارية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2013 ،
)Z8-36012 (2
خلوفي  ,رشيد
قانون المنازعات اإلدارية , 1.تنظيم واختصاص القضاء اإلداري
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2013 ،
)Z8-36012(1
خلوفي  ,رشيد
قانون المنازعات اإلدارية , 3.الخصوﻣة اإلدارية ،اإلستعجال اإلداري،
الطرق البديلة لحل النزاعات اإلدارية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2013 ،
)Z8-36012 (3
خليفة  ,خالد
الموت عمل شاق  :رواية
القاھرة  :دار العين للنشر2016 ،
Z8-37055
خليفة  ,خالد
السكاكين في ﻣطابخ ھذه المدينة  :رواية
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37053

خنجري  ,سليمان
األسواق المالية وأﺣكاﻣھا الفقھية
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2010 ،
Z8-36627
خواجة  ,أحمد
الثورة التونسية  :القادح المحلي تحت ﻣجھر العلوم اإلنسانية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36951
خوري  ,رئيف
ﻣعالم الوعي القوﻣي  :طي الذاكرة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36920
خولي  ,ﻣعمر فيصل
العالقات التركية-الروسية  :ﻣن إرث الماضي إلى آفاق المستقبل
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36989
خيال  ,سعيد
ﻣذكرات إنجي أفالطون  :ﻣن الطفولة إلى السجن
القاھرة  :دار الثقافة الجديدة2014 ،
Z8-37057
خير  ,ﺻفوح
ﻣدينة دﻣشق  :دراسة في جغرافية المدن
دﻣشق  :وزارة الثقافة والسياﺣة واإلرشاد القوﻣي1969 ،
Z8-36769
خير الدين  ,أحمد
ﺣجر الملح  :ﺣياة الكاتب ﻣحمد بن شريف||رواية
الجزائر2008 ، : APIC
Z8-36700
خير ﷲ  ,ﻣحمود
بارات ﻣصر  :قيام وإنھيار دولة األنس
القاھرة  :روافد للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-36201
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دالبييز  ,روالن
طريقة التحليل النفسي والعقيدة الفرويدية
بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات والنشر1983 ،
Z8-36840

ذكري  ,ﻣصطفى
ﺣطب ﻣعدة رأسي  :يوﻣيات 2
القاھرة  :دار العين للنشر2012 ،
Z8-37054

داود  ,إبراھيم
ست ﻣحاوالت
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
Z12-22796

ذويب  ,حمادي
ﻣراجعة نقدية لإلجماع بين النظرية والتطبيق
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36923

داوود  ,ﻣعمر
ﻣقاربة ثقافية للمجتمع الجزائري  :دراسة لبعض المالﻣح السوسيونفسية
واقتصادية
الجزائر  :طليطلة2009 ،
Z8-36672

راشدين  ,حبيب
ربيع العرب في ﻣوازنات راشدين , 1.قصص أرزل العمر ربيع
الشعوب يفتن أﻣة العرب
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36159

دحو  ,العربي
ﻣعجم شعراء الشعر الشعبي في الجزائر  :ﻣن القرن 16م إلى آواخر
العقد األول ﻣن الفرن 21م
الجزائر  :األلمعية2011 ،
Z8-36131

رأفت  ,إجالل
العرب والقرن األفريقي  :جدلية الجوار واإلنتماء
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z4-21002

درويش  ,أحمد
العربية  ..لغة بسيطة
[s.d.] ،Paris : safari
Z8-36287
درويش  ,علي إبراھيم
السياسة والدين  :في ﻣرﺣلة تأسيس الدولة الصفوية|| 1576-1501
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36978
ديابي  ,باديس
قانون األسرة  :على ضوء الممارسة القضائية
عين ﻣليلة -الجزائر  :دار الھدى2012 ،
Z8-36119
دياني  ,ﻣراد
ﺣرية ،ﻣساواة ،اندﻣاج اجتماعي  :نظرية العدالة في النموذج الليبرالي
المستدام
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-37003
ديبو  ,ﻣحمد
كمن يشھد ﻣوته
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 4 :
)Z8-36916 (4
ديلمي  ,فاطمة
لعبة البوقالة  :الطقس والشعر والمرأة
الجزائر2009 ، : CNRPAH
Z8-36003

رأفت  ,إجالل
انفصال جنوب السودان  :المخاطر والفرص
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-37046
ربيع  ,عمرو ھاشم
التقرير اإلستراتيجي العربي 2014-2013
القاھرة  :ﻣركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية2015 ،
Z4-20928
ربيع  ,عمرو ھاشم
انتخابات ﻣجلس الشعب 2010
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2011 ،
Z8-36754
ربيع  ,عمرو ھاشم
نحو انتخابات ﺣرة نزيھة ) :ﻣعايير النزاھة-اإلعالم-العنف-السجالت-
اإلشراف-تصويت المقيمين بالخارج(
القاھرة  :ﻣركزالدراسات السياسية واالستراتيجية باألھرام2012 ،
Z8-36765
ربيع  ,عمرو ھاشم
وثائق  100يوم على ثورة  25يناير
القاھرة  :األھرام||ﻣركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية2011 ،
Z4-20926
رحماني  ,سعيد
ﻣدرسة المغرب اإلسالﻣي األصولية ودورھا قي تأصيل ﻣقاصد الشريعة
اإلسالﻣية وتجديدھا
الجزائر  :دار قرطبة2010 ،
Z8-36676
رحيل  ,ﻣحمد فوزي
إﻣارة بني ﻣزيد أﻣراء الحلة  545-403 :ھـ  1150-1012م
القاھرة  :دار اآلفاق العربية2013 ،
Z8-36460
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رحيمي  ,ﻣونية
نزاع الصحراء في إطار السياسة الخارجية األﻣريكية
]القنيطرة[  :على ﺣساب المؤلفة2010 ،
Z8-36598

رﻣضان  ,سمية
أوراق النرجس
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2002 ،
Z8-36489

رزاقي  ,عبد العالي
ضباط فرنسا في المغرب العربي
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36161

رﻣضاني  ,فتيحة
عواﻣل اختيار األسماء الشخصية في المجتمع الجزائري  :دراسة ﻣيدانية
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36122

رزاقي  ,عبد العالي
ﻣطلقات وزراء الجزائر  :ﻣا ال يقال
الجزائر  :الشروق2013 ،
DZA 320 RAZ

رﻣيح  ,طلعت
ﻣأزق الحركة الشيوعية المصرية  :الجذور التاريخية ..والخيارات
المستقبلية
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2010 ،
Z8-36761

رزق  ,عالء طه
السجون والعقوبات في ﻣصر  :عصر سالطين المماليك
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2014 ،
Z8-37098
رزوق  ,ﻣحمد
االندلسيون وھجرتھم الى المغرب خالل القرنين 17-16
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق1989 ،
Z8-36864
رشدي  ,رضوان
ركسوس  : 1139أيام قبل سقوط القذافي
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36149

زاھدي  ,الحسين
التواصل  :نحو ﻣقاربة تكاﻣلية للشفھي
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36373
زبيري  ,الطاھر
ﻣذكرات آخر قادة األرواس التاريخيين 1962-1929 :
2008 ، : ANEP
Z8-36659
زبيري  ,الطاھر
نصف قرن ﻣن الكفاح  :ﻣذكرات قائد أركان جزائري
الجزائر  :الشروق2011 ،
DZA 900 ZBI

رشوان  ,حسين عبد الحميد أحمد
ثورات الربيع العربي  :ﻣقارنة بالثورات العالمية
اإلسكندرية  :ﻣؤسسة شباب الجاﻣعة2014 ،
سلسلة كتب علم االجتماع 88 :
Z8-36355

زتيلي  ,ﻣحمد
عصافير النھر الكبير  :رواية
الجزائر  :دار المعرفة2012 ،
Z8-36192

رقيق  ,ﻣيلود
تطور التعليم الثانوي وآفاقه في الجزائر وبقية دول المغرب العربي
الجزائر  :دار الكتاب العربي2010 ،
Z8-36718

زتيلي  ,ﻣحمد
عودة ﺣمار الحكيم  :ﻣحاورات ﺣرة ﻣع ﺣمار ﺣر
الجزائر  :دار المعرفة2012 ،
Z8-36167

رقيق  ,ﻣيلود
عين تموشنت عبر العصور  :بحث ﺣول تاريخ المنطقة
الجزائر  :دار الكتاب العربي2010 ،
Z8-36703

زتيلي  ,ﻣحمد
فواصل في الحركة األدبية والفكرية الجزائرية 2005-1975 :
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2008 ،
Z8-36070

ركوك  ,عالل
األستاذ ﻣحمد أبو ﺣميد رائد البحث في المورث التراثي دراسات ووثائق
وشھادات
الرباط2011 ، : Rabat Net Maroc
Z8-36813

زحالن  ,أنطوان
النمو اإلقتصادي والتنمية المستداﻣة في الدول العربية , 3.األبعاد
اإلقتصادية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
)Z8-37001 (3

ركيبي  ,عبد ﷲ
القصة الجزائرية القصيرة
الجزائر  :دار الكتاب العربي2009 ،
األعمال الكاﻣلة
Z8-36709

زحلوط  ,ھنادي
إلى ابنتي
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 2 :
)Z8-36916 (2
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زروق  ,أحمد بن أحمد  899 ,ھـ
شرح الحكم العطائية
الجزائر  :بيت الحكمة2010 ،
Z8-36660
زغلول بك  ,احمد فتحي
المحاﻣاة
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2015 ،
Z8-36291
زغيدي  ,ﻣحمد لحسن
شخصيات نموذجية في المقاوﻣة وإلصالح والحركة الوطنية والثورة
التحريرية  :إبراھيم آق بكدة ،الشيخ عبدالمجيد ﺣبة ،ﻣحمد عصاﻣي،
علي بوغزالة ﻣحمد
الجزائر  :الحبر2009 ،
Z8-35996
زغينة  ,ﻣحمد
المقالة الوجدانية  :في نثر أدباء جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين||1953-1926
الجزائر  :دار الھدى2005 ،
Z8-36698
زكي  ,إيمان ﻣحمد
األﺣوال اإلقتصادية في خراسان  :عصر السالجقة
القاھرة  :دار اآلفاق العربية2014 ،
Z8-36452
زكي  ,إيمان ﻣحمد
األسرة الجوينية  :في زﻣن المغول
القاھرة  :دار اآلفاق العربية2014 ،
Z8-36459
زكي  ,عبد الرحمن
قلعة صالح الدين  :وقالع إسالﻣية ﻣعاصرة
القاھرة  :ﻣطبعة نھضة ﻣصر1960 ،
األلف كتاب 288 :
Z8-36827
زكي  ,عبد الرحمن
ﻣراجع تاريخ القاھرة ﻣنذ إنشائھا إلى اليوم
القاھرة  :الجمعية الجغرافية المصرية1964 ،
Z8-36868
زكي  ,عبد الرحمن
ﻣساجد القاھرة المباركة وﻣشاھدھا
القاھرة  :ﻣوسوعة ﻣدينة القاھرة1969 ،
Z8-36789
زكي  ,عبد الرحمن
ﻣوسوعة ﻣدينة القاھرة في ألف عام
القاھرة  :ﻣكتبة األنجلو المصرية1969 ،
Z8-36781

décembre 2016

زﻣاﻣوش  ,فتيحة
الحراك اإلجتماعي في تونس ﻣن خالل الصحافة الجزائرية  :ﻣن ﺣادثة
البوعزيزي إلى ھروب الرئيس بن على
الجزائر  :ﻣنشورات 2013 ،ANEP
Z8-36019
زھير  ,ﻣحمد
أصوات لم أسمعھا  :قصص
]ﻣراكش[ 2011 ،[s.n] :
Z8-36625
زوزو  ,عبد الحميد
ثورة األوراس سنة 1879
الجزائر  :ﻣوقم للنشر2010 ،
Z8-36071
زوزو  ,عبد الحميد
ثورة بو عماﻣة 1908-1881
الجزائر  :ﻣوقم للنشر2010 ،
)Z8-36072(1)||Z8-36072 (2
زيادة  ,حمور
الكونج  :رواية
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37085
زيادة  ,حمور
شوق الدرويش
القاھرة  :دار العين للنشر2015 ،
Z8-36222
زيادة  ,عادل
ﻣن فنون العمارة اإلسالﻣية ﺣماﻣات السوق ودورھا الحضاري  :دراسة
آثارية لحماﻣات العصرين المملوكي والعثماني
الجزائر  :دار الكتاب الحديث2010 ،
Z8-36699
زيادة  ,ﻣحمد ﻣصطفى
المؤرخون في ﻣصر في القرن الخاﻣس عشر الميالدي  :القرن التاسع
الھجري
القاھرة  :ﻣطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر1949 ،
Z8-36897
زيادة  ,ﻣي
رجوع الموجة  :رواية
بيروت  :ﻣؤسسة نوفل1975 ،
Z8-36279
زيبحة  ,زيدان
جبھة التحرير الوطني  :جذور األزﻣة||.F. L. N
الجزائر  :دار الھدى2010 ،
Z8-36062
زيتوني  ,الشريف
ﻣحمد إقبال وشذرات ﻣن فلسفته اإلﺣيائية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36046
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زيدان  ,جرجي
ﻣذكرات جرجي زيدان
بيروت  :دار الكتاب الجديد1968 ،
Z8-37027
زيدان  ,رشا
روح
القاھرة  :الكرﻣة2016 ،
Z8-37076
زيدان  ,ﻣحمد حسين
المؤتمر االسالﻣي  :ھو البديل المثالي للخالفة االسالﻣية
جدة  :نادي جدة االدبي
Z12-22801
زيدان  ,يوسف
الالھوت العربي  :وأصول العنف الديني
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z8-36246
زيدان  ,يوسف
النبطي
القاھرة  :دار الشروق2016 ،
Z12-22753
زيدان  ,يوسف
دواﻣات التدين
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-36248
زيدان  ,يوسف
ظل األفعى
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z12-22754
زيدان  ,يوسف
فقه الثورة
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-36243
زيدان  ,يوسف
ﻣتاھات الوھم
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-36251
ساحد  ,شريفة طيان
الفنون التطبيقية الجزائرية في العھد العثماني
الجزائر  :دار المعرفة2011 ،
DZA 745 SAH
ساكر  ,ﺻباح
السينما والسياسة  :أو صورة المجاھد في السينما الجزائرية
الجزائر  :طكسيج2012 ،
Z8-36113
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سالم  ,أحمد علي
األﻣن الجماعي في جاﻣعة الدول العربية  :بين النظريات الواقعية
والبنائية
الظعاين||بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
ترجمان
Z8-36995
سالم  ,أﻣير
الدولة البوليسية في ﻣصر  :الثورة والثورة المضادة
القاھرة  :دار العين للنشر2016 ،
Z8-37071
سالم  ,علي
أبو الحسن الشاذلى  :عصره ،تاريخه ،علوﻣه ،تصوفه .الجزء األول
القاھرة  :ﻣطبعة دار التأليف1951 ،
Z8-36264
ساﻣعي  ,إسماعيل
ﻣعالم الحضارة العربية اإلسالﻣية  :ﻣدخل ،نظم ،علوم ،زراعة
وصناعة ،اجتماعيات ،عمارة وفنون ،تأثيرات
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2007 ،
الكتب األساسية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
Z8-36004
سخنيني  ,عصام
الجريمة المقدسة  :اإلبادة الجماعية ﻣن أيديولوجيا الكتاب العبري إلى
المشروع الصھيوني
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36966
سراج  ,نادر
ﻣصر الثورة وشعارات شبابھا  :دراسة لسانية في عفوية التعبير
 :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات||المعھد األلماني لألبحاث
الشرقية2014 ،
Z8-37044
سراج الدين  ,إسماعيل
ذاكرة اإلسكندرية الفوتوغرافية
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2014 ،
EGY 711 BAS
سرور  ,طه عبد الباقي
الشعراني والتصوف اإلسالﻣي
 ،ﻣحمد عبد الواﺣد المھندي
Z8-36893
سرور  ,ﻣحمد جمال الدين
دولة الظاھر بيبرس في ﻣصر
 :دار الفكر العربي1960 ،
Z8-36892
سعاده  ,أنطون
األعمال األدبية .الجزء األول ,قصتان :عيد سيدة صيدنايا ،فاجعة ﺣب؛
الصراع الفكري في األدب السوري
بيروت  :الركن للطباعة و النشر1996 ،
Z8-36292
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سعاده  ,أنطون
نشوء األﻣم .الكتاب األول
د .م : .د .ن1994 ،.
Z8-36269
سعد الدين  ,عدنان
اإلخوان المسلمون في سورية  :الحكم البعثي )العلوى( ﻣن عام -1963
ﺣتى عام 1977
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2010 ،
ﻣذكرات وذكريات
)Z8-36475 (3
سعد الدين  ,عدنان
اإلخوان المسلمون في سورية  :ﻣا قبل التأسس وﺣتى عام 1954
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2010 ،
ﻣذكرات وذكريات
)Z8-36475(1
سعد الدين  ,عدنان
اإلخوان المسلمون في سورية  :سنوات المجازرة المرعبة ﻣن عام
-1977ﺣتى عام 1983
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2010 ،
ﻣذكرات وذكريات
)Z8-36475 (4
سعد الدين  ,عدنان
اإلخوان المسلمون في سورية  :العالقات السياسية لجماعة اإلخوان في
ثمانينيات القرن العشرين وﻣا بعدھا
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2010 ،
ﻣذكرات وذكريات
)Z8-36475 (5
سعد الدين  ,عدنان
اإلخوان المسلمون في سورية  :ﻣن رﺣيل الشيشكلى إلى االنفصال
1963-1954
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2010 ،
ﻣذكرات وذكريات
)Z8-36475 (2
سعد ﷲ  ,فوزي
يھود الجزائر في ﻣجالس الغناء والطرب
الجزائر  :دار قرطبة2010 ،
Z8-36681
سعداوي  ,ﻣصطفى
المنظمة الخاصة و دورھا في اإلعداد لثورة أول نوفمبر
Z8-36430
سعدي  ,إبراھيم
األعظم  :رواية
الجزائر  :األﻣل2010 ،
Z8-36680
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سعدي  ,رشيد
الدين بين الحقيقة الحصرية والعرفان الصوفي  :في نظرية الصراطات
المستقيمة
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36556
سعود  ,ﺻالح
اإلستيراتيجية الفرنسية ﺣيال الجزائر ﻣنذ  : 1981دراسة ﻣستقبلية
الجزائر  :طاكسيج .كوم2009 ،
Z8-36697
سعيد  ,أحمد حلمى
النشاط اليھودي في الدولة العثمانية  :ﻣن بدايات القرن الرابع عشر
الھجري ﺣتى سقوط الخالفة العثمانية
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولى2011 ،
Z8-36573
سعيد  ,خير ﷲ
ﻣوسوعة الوراقة والوراقين  :في الحضارة العربية اإلسالﻣية ,المجلد
األول ج -1ج 2
بيروت  :ﻣؤسسة اإلنتشار العربي2011 ،
)Z8-36640(1)||Z8-36640 (2)||Z8-36640 (3
سعيد  ,نجوان أحمد
الحسبة في ﻣصر عصر سالطين المماليك  :دراسة في التاريخ
اإلقتصادي و اإلجتماعي  648 :ھـ  923 -ھـ  1250 /م –  1517م
 :عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية2014 ،
Z8-36301
سعيد ﻣكاوي  ,نجالء
الحرب الباردة في أﻣريكا االتينية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36960
سالم  ,سعيد
دراسات في الرواية الجزائرية  :وتناصھا ﻣع األﻣثال الشعبية
الجزائر  :دار التنوير2012 ،
Z8-36150
سالﻣة  ,ﻣمدوح
أسباب الھبوط الحاد في أسعار النفط الخام فائض اإلنتاج أم السياسة
الدولية؟
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37034
سلفرﻣان  ,ھيو ج.
نصيات  :بين الھرﻣنيوطيقا والتفكيكية
الدار البيضاء المغرب2002 ،
Z8-36834
سلماوي  ,ﻣحمد
ﺣوارات نجيب ﻣحفوظ
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2015 ،
Z8-36757
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سليمان  ,ھاني
العالقات المدنية-العسكرية والتحول الديموقراطي في ﻣصر بعد ثورة
 25يناير
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36907
سميح طلعت  ,عمرو
سعديون أم عدليون ؟  :وفاق وشقاق
القاھرة  :دار الشروق2010 ،
Z8-36205
سھيلي  ,ﻣحمد أﻣين
قاعدة درء المفاسد  :أولى ﻣن جلب المصالح دراسة تحليلية
القاھرة  :دار السالم2010 ،
||Z8-36486
سي يوسف  ,ﻣحمد
أﻣير أﻣراء الجزائر  :علج على باشا
تيزي وزو  :األﻣل2009 ،
Z8-36729
سيد  ,أحمد فؤاد
الروضة البھية الزاھرة في خطط المعزية القاھرة
القاھرة  :الدار العربية للكتاب1996 ،
Z8-36780
سيد  ,أيمن فؤاد
التطور العمراني لمدينة القاھرة ﻣنذ نشأتھا و ﺣتى اآلن
القاھرة  :الدار المصرية اللبنانية1997 ،
Z8-36883
سيد  ,أيمن فؤاد
القاھرة خططھا وتطورھا العمراني  :الوصف المرئي
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2014 ،
)Egy 711 SAY (1)||Egy 711 SAY (2
سيد  ,فؤاد
فھرس المخطوطات المصورة , 2.4 ,2.3 ,2.2.التاريخ
القاھرة  :جاﻣعة الدول العربية-ﻣعھد المخطوطات العربية-1957 ،
1970
)Z8-26380 (2.2)||Z8-26380 (2.3)||Z8-26380 (2.4
سيد علي ﻣبارك  ,ﻣريم
أعالم الجزائر
الجزائر  :دار المعرفة2012 ،
Z8-36166
سيدي ﺻالح  ,حياة
اللجان البرلمانية الفرنسية وقضايا الجزائريين 1871-1895 :
عين ﻣليلة  :دار الھدى2012 ،
Z8-36106
شاكر  ,ﺻفاء
الخارجية المصرية 1953-1937
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2013 ،
ﻣصر النھضة
Z8-36234
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شاكر  ,ﻣحمد
اللوﺣة التاريخية للجاﻣع األنور
لندن[s. d.] ، : Graphico printing ltd
Z8-36793
شترة  ,خيرالدين
الطلبة الجزائريون بجاﻣع الزيتونة 1956-1900 :
الجزائر  :دار كردادة2012 ،
)Z8-36093(1)||Z8-36093 (2)||Z8-36093 (3
شحو  ,إدريس
التوازنات البيئية الغابوية باألطلس المتوسط الغربي  :ﻣقاربة صون-
تنموية لمنطقة أزرو
]الرباط[ 2011 ،[.s. n] :
Z8-36565
شحيد  ,نبراس
بين اإلله المفقود والجسد المستعاد  :فصول ﻣن الثورة السورية
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 3 :
)Z8-36916 (3
شرابة  ,عبد القادر
نصف وجھي المحروق  :رواية
الجزائر  :األلمعية2012 ،
Z8-36132
شراك  ,أحمد
الغرافيتيا  :أو الكتابة على الجدران المدرسية||ﻣقدﻣات في سوسيولوجيا
الشباب والھاﻣش والمنع والكتابة
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2009 ،
Z8-36512
شروتر  ,دانييل
يھودي السلطان  :المغرب وعالم اليھود السفرد
الرباط  :جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس أكدال-ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة أعمال ﻣترجمة 15 :
Z8-36519
شريخي  ,نبيل
الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري  1871-1830 :م
الجزائر  :كنوز الحكمة2011 ،
Z8-36084
شريعتي  ,روح ﷲ
فقه التعايش  :غير المسلمين في المجتمع اإلسالﻣي||ﺣقوقھم وواجباتم
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2009 ،
سلسلة الدراسات الحضارية 32 :
Z8-36500
شريفي  ,ﻣحمد بن سعيد
خطوط المصاﺣف عند المشارقة والمغاربة  :ﻣن القرن الرابع إلى
العاشر الھجري
الجزائر  :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع1982 ،
Z4-20977
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شريقي  ,ﻣدى
تطور الخصوصية السكانية في سورية ﻣنذ االستقالل 2005-1947 :
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36997
شطوطي  ,ﻣحمد
ﺣساب الزﻣن  :في القصة والحوار والحكم
الجزائر  :دار طليطلة2009 ،
Z8-36668
شعبان  ,أحمد بھاء الدين
يناير : 25ﻣباﺣث وشھادات
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36944
شعالل  ,عمر ﻣختار
تالغودة  :قصة روائية ﺣول ﺣياة عبدالرﺣمن بن زيد
الجزائر  :دار القصبة2012 ،
Z8-36016
شعيب  ,ﻣختار
ﻣا بعد ثورة  30يونيو  :الليبيراليون والفرصة الثانية
القاھرة  :ﻣركز األھرام للترجمة والنشر2014 ،
Z8-37115
شفق  ,رضا زاده
تاريخ األدب الفارسي
] القاھرة[  :دار الفكر العربي1947 ،
Z8-36770
شقير  ,ﻣحمد
السلطة والمجتمع المدني  :آليات التحكم وترسبات السلوك السياسي
بالمغرب||أبو عمران ﻣوسى بن أبي ﺣاج الفاسي المالكي ت  430ھـ
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36315
شقير  ,ﻣحمد
النص الغنائي بالمغرب  :بين بناء الدولة وتمجيد السلطة
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2012 ،
Z8-36555
شكري  ,ﻣحمد
األعمال الكاﻣلة  :السوق الداخلي بول بولز؛جان جينه؛تنسي ولياﻣز , 2.
ﻣن أجل الخبز وﺣده
الدار البيضاء  :المركز الثقافي العربي2008 ،
روايات وسير
Z8-36818
شھيب  ,ﻣصطفى
رﺣلتي ﻣن الشك للشك برضه
القاھرة  :الرواق للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-36775
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شوتري  ,أحمد
صحافة األطفال في الجزائر  :دراسة في تحليل المضمون -1962, 1.
1982
الجزائر  :طكسيج2011 ،
Z8-36108
شوقي  ,جالل
رياضيات بھاء الدين العاﻣلي  :بھاء الدين العاﻣلي
ﺣلب  :ﻣعھد التراث العلمي العربي1976 ،
Z4-20990
شيبان  ,عبدالرحمان
األسرة المسلمة وتحديات العصر
الجزائر  :دار األﻣة2008 ،
Z8-36671
شيخ الربوة  ,ﻣحمد بن أبي طالب األنصاري  727-654 ,ھـ
نخبة الدھر في عجائب البر والبحر
1923 ،Leipzig : Otto Harrassowitz
Z4-20978
شيخو  ,لويس  ,اليسوعي
اآلداب العربية في القرن التاسع عشر ,ﻣن سنة  1870إلى 1900
بيروت  :ﻣطبعة اآلباء اليسوعيين1926 ،
Z8-24316 (1)||Z8-24316 (2)||MUS 800 CHE
ﺻاري  ,جياللي
الكارثة الديموغرافية لسنة  1868-1867بالجزائر
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2013 ،
Z8-36136
ﺻالح  ,فخري
قبل نجيب ﻣحفوظ وبعده  :دراسات في الرواية العربية
الجزائر||بيروت  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات االختالف،
2010
Z8-35990
ﺻالح  ,ھويد
نقد الخطاب المفارق  :السرد النسوي بين النظرية والتطببيق
القاھرة  :رؤية للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-37077
ﺻالح  ,ھويدا
صور المثقف في الرواية الجديدة  :الطرائق السردية
القاھرة  :رؤية للنشر والتوزيع2014 ،
Z8-36762
ﺻايج  ,ﻣصطفى
السياسة األﻣريكية تجاه الحركات اإلسالﻣية  :التركيز على إدارة جورج
ولكر بوش 2008-2000
الجزائر  :دار قرطبة2010 ،
Z8-36678
ﺻبحي  ,ﻣجدي
تقرير اإلتجاھات اإلقتصادية اإلستراتيجية
القاھرة  :ﻣركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية2014 ،
Z4-20930
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ﺻقر  ,نبيل
جرائم الصحافة في التشريع الجزائري
الجزائر  :دار الھدى2007 ،
ﻣوسوعة الفكر القانوني
Z8-36713

طوبال  ,نجوى
طائفة اليھود بمجتمع ﻣدينة الجزائر  1830-1700م  :ﻣن خالل سجالت
المحاكم الشرعية
الجزائر  :دار الشروق2008 ،
Z8-36693

ﺻويلح  ,خليل
جنة البرابرة  :رواية
القاھرة  :دار العين للنشر2014 ،
Z8-37086

طوسون  ,عمر  ,األﻣير
تاريخ ﻣديرية خط اإلستواء المصرية  :ﻣن فتحھا غلى ضياعھا ﻣن سنة
1869إلى  1889م
القاھرة  :دار الكتب و الوثائق القوﻣية2013 ،
)Z4-20938 (1)||Z4-20938 (3)||Z4-20938 (2

ضاھر  ,غيدا
الذكورة واألنوثة في لبنان  :دراسة في أوساط طالب الجاﻣعة
بيروت  :ﻣنتدى المعارف2011 ،
Z8-36396

عاشور  ,أحمد
ديوان الشاعر ﻣحمد بن قيطون  :جمع وشرح
الجزائر  :دار الشروق2008 ،
Z8-36741

طاﻣشة  ,بوﻣدين
األساس في ﻣنھجية تحليل النظم السياسية  :دراسة في المفاھيم،
األدوات ،المناھج ،واالقترابات
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36164

عاشور  ,أحمد ﺻقر
ﻣصر بعد  25يناير  :اإلصالح وإعادة البناء المؤسسي
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2012 ،
Z8-36759

طاھر  ,عمر
شكلھا باظت  :ألبوم إجتماعي ساخر
الجيزة  :أطلس للنشر واإلنتاج االعالﻣي2014 ،
Z8-36553

عالم  ,رجاء
طوق الحمام  :رواية
الدار البيضاء||بيروت  ،2011 :المركز الثقافي العربي
Z8-36262

طرخان  ,إبراھيم علي
ﻣصر في عصر دولة المماليك الجراكسة 1517-1382
القاھرة  :ﻣكتبة النھضة المصرية1960 ،
Z8-36875

عاﻣر  ,ﻣخلوف
ﻣراجعات في األدب الجزائري
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2013 ،
Z8-36099

طلبي  ,رشيد
الرقص على إيقاع الصمت
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة الكتاب األول 80 :
Z8-36749

عباد  ,ﺻالح
الجزائر خالل الحكم التركي
الجزائر  :األلمعية2013 ،
Z8-36105

طلس  ,ﻣحمد أسعد
اآلثار اإلسالﻣية والتاريخية في ﺣلب
دﻣشق  :ﻣديرية اآلثار العاﻣة1956 ،
Z8-36804||Z8-36861

عبادة  ,ﻣحمد التاﻣر
سياسة الواليات المتحدة وإدارة األزﻣات الدولية ) :إيران  -العراق -
سورية  -لبنان أنمودجا(
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36952

طه  ,حيدر
اإلخوان والعسكر  :قصة الجبھة اإلسالﻣية والسلطة في السودان
القاھرة  :ﻣدارك2010 ،
Z8-37125

عباس  ,إحسان
تاريخ ليبيا  :ﻣنذ الفتح العربي ﺣتى ﻣطلع القرن التاسع الھجري
بنغازي  :دار ليبيا للنشر والتوزيع1967 ،
Z8-36821

طه ﺛلجي الطراونة
ﻣملكة صفد في عھد المماليك
بيروت  :ﻣنشورات دار االفاق الجديدة1982 ،
Z8-36826

عباس  ,ﻣحمد
اإلنتفاضات العربية  :بين العفوية...والبرﻣجة
الجزائر  :دار المعرفة2013 ،
Z8-36022
عباس  ,ﻣحمد
خصوﻣات تاريخية
الجزائر  :دار ھوﻣة2010 ،
Z8-36049
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عبد الجواد  ,جمال
التحول الديمقراطي المتعثر في ﻣصر وتونس
القاھرة  :ﻣركز القاھرة لدراسات ﺣقوق االنسان1998 ،
سلسلة ﻣناظرات ﺣقوق االنسان 5 :
Z8-36362
عبد الحليم  ,إبراھيم
رباعية أيام الطفولة  :رواية
القاھرة  :الكرﻣة2014 ،
ﻣختارات الكرﻣة
Z12-22794
عبد الحميد  ,إلھام
أزﻣة تعليم أم أزﻣة ﻣجتمع  :إشكاليات تطوير المناھج نموذجا
القاھرة  :ﻣركز المحروسة2015 ،
Z8-36481
عبد الحميد  ,شكيب
ﻣن القلعة إلى جنوة  :رواية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36403
عبد الحميد  ,عالء الدين عبد العال
شواھد القبور األيوبية والمملوكية في ﻣصر
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2013 ،
ZF-20132
عبد الحي  ,وليد
إيران ﻣستقبل المكانة اإلقليمية عام 2020
الجزائر  :ﻣركز الدراسات التطبيقية واإلستشراف2010 ،
Z8-36730
عبد الخالق  ,جودة
األﻣن الغدائي العربي  :ثتائية الغداء والنفط
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36906
عبد الدايم  ,الشريف
تحفة الممحون ﻣن جواھر الملحون  :شعر
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2015 ،
Z8-36798
عبد الراضي  ,ساﻣي
عبارة الموت وثيقة العار
]القاھرة[  :الدار للنشر والتوزيع2008 ،
Z8-36463
عبد الرحيم  ,أحمد
االثار العربية  :ﻣنتخبات ﻣن أبحاث المؤرخ الدكتور جواد علي
 :ﻣركز المخطوطات||ﻣكتبة اإلسكندرية2014 ،
)Z4-20949(1)||Z4-20949 (2
عبد الغني  ,ﻣحمود
ﻣن أنت أيھا النص  :ﻣفكرة الدروب الھائلة
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة أبحاث
Z8-36524

décembre 2016

عبد الغني  ,ﻣصطفى
المثقفون وثورة يوليو  :الشھادات األخيرة
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2010 ،
Z8-36766
عبد الفتاح  ,نبيل
النخبة والثورة  :الدولة واإلسالم السياسي والقوﻣية والليبرالية
القاھرة  :دار العين للنشر2013 ،
Z8-37070
عبد القادر  ,أشرف عبد العزيز
النمو اإلقتصادي والتنمية المستداﻣة في الدول العربية , 1.سياسات
التنمية وفرض العمل:دراسات قطرية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
)Z8-37001(1
عبد القادر فراجي ,الحسين بادو ,ﻣصطفى سلوي
دعم وتقوية أنمي لغتي العربية النصوص التطبيقية  :السنة السادسة ﻣن
التعليم االبتدائي
الدار البيضاء2006 ، : Top Edition
دعم وتقوية
Z4-20991
عبد اللطيف  ,أيت عمي
قضايا فقھية ﻣعاصرة  :وفق التطبيقات المغربية
]ﻣراكش[  :على ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36563
عبد اللطيف  ,عبد الوھاب
أسوار الظالم  :رواية
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة الكتاب األول 83 :
Z8-36529
عبد اللطيف  ,كمال
العرب في زﻣن المراجعات الكبرى  :ﻣحاوالت في تعقل تحوالت
الراھن العربي
الظعاين||بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-36996
عبد اللطيف  ,كمال
في اإلستبداد  :بحث في التراث اإلسالﻣي
بيروت  :ﻣنتدى المعارف2011 ،
Z8-36399
عبد ﷲ  ,خالد حسين
النھضة في الفكر العربي المعاصر  :دراسة ﻣقارنة في فكر ﺣسن ﺣنفي
وﻣحمد عابد الجابري
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولى2010 ،
Z8-36471
عبد المجيد  ,وحيد
ثورة  25يناير  :قراءة أولى
القاھرة  :ﻣركز األھرام للنشر والترجمة2011 ،
Z8-36755
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عبد المطلب  ,عاﺻم ﻣحروس
طلعت ﺣرب  :ﻣؤسس اإلقتصاد المصري 1941-1867
القاھرة  :ﻣركز الدراسات التاريخية لدار الشروق||دار الشروق2016 ،
Z8-36245
عبد المعطي  ,حسام ﻣحمد
المغاربة في ﻣصر خالل القرن الثاﻣن عشر
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2015 ،
Z8-36354
عبد المنعم  ,إنتصار
جاﻣعة المشير  :ﻣائة عام ﻣن الفوضى
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
Z12-22769
عبد المنعم  ,حجازي
إﻣارة شيزر في عصر بني ﻣنقذ  552-484 :ھـ  1158-1081م
القاھرة  :دار اآلفاق العربية2014 ،
Z8-36464
عبد النور  ,فخري
ﻣذكرات فخري عبد النور  :ثورة  1919ودور سعد زغلول والوفد في
الحركة الوطنية
القاھرة  :دار الشروق1992 ،
Z8-36253
عبد الوھاب  ,أيمن السيد
المجتمع المدني وعملية التحول الديموقراطي  :دراسة ﺣالة المملكة
المغربية
القاھرة  :األھرام ﻣركز الدراسات السياسية واالستراتيجية2012 ،
Z8-37118
عبد الوھاب  ,حسن
اآلثار المنقولة والمنتحلة في العمارة اإلسالﻣية
][.s. d] ،[.s. n] : [.s. l
Z8-36792
عبد الوھاب  ,حسن
الرسوﻣات الھندسية للعمارة اإلسالﻣية
] : [.s.lدار الطباعة الحديثة[.s.d] ،
Z8-36785
عبدلي  ,ﻣحمد السعيد
عالم كاتب ياسين األدبي  :دراسة وفق المنھج الموضوعاتي
الجزائر  :دار القصبة2009 ،
Z8-36717
عبده  ,إبراھيم
تاريخ الوقائع المصرية
القاھرة  :المطبعة األﻣيرية ببوالق1942 ،
Z4-20974

décembre 2016

عبده  ,ﻣحمود
عبد الرزاق السنھوري أبو القانون وإبن الشريعة  :دراسة في ﻣشروعه
الفكري ورؤيته اإلسالﻣية
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2011 ،
سلسلة أعالم الفكر واإلصالح في العالم اإلسالﻣي
Z8-36339
عبدوس  ,عبد الحميد
شرح ﻣقوالت بن نعمان  :في الكون والدين والسياسة واالنسان
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36124
عبشة  ,المبروك
الحركات اإلسالﻣية في الجزائر بين  : 1991-1931ﻣع ﻣقارنة بين
ﺣركة النھضة التونسية والجبھة اإلسالﻣية لإلنقاذ
الجزائر  :الشروق2012 ،
Z8-36111
عبيد  ,عبيدالرحمن
لمبيدوزا  :رواية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2011 ،
Z8-36220
عبيد  ,ﻣصطفى
الفكر االستعماري السانسموني في ﻣصر والجزائر : 1870-1833
دراسة في ﻣشاريع ونشاط السانسيمونيين بمصر وتجربة توﻣاس
)إسماعيل( أوربان وأثرھا في الجزائر
الجزائر العاصمة  :دار المعرفة الدولية2013 ،
Z8-36317
عثمان  ,عبد الستار
أخميم في العصرين القبطي واألسالﻣي
]أسيوط[  :ﺣقوق الطبع ﻣحفوظة للمؤلف1982 ،
Z8-36891
عجاج  ,بلقاسم
شاھد على إغتيال اإلخوان في الجزائر  :شھادات بوجمعة عياد أﺣد
ﻣؤسسي الحركة اإلسالﻣية في الجزائر
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36155
عدنان  ,أحمد
السجين  : 32أﺣالم ﻣحمد سعيد طيب وھزائمه
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2011 ،
Z8-36213
عدناني  ,رزيقة
تعطير العقل في الفكر اإلسالﻣي  :يخدم اإلسالم أم يضربه
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36401
عز الدين  ,ﻣنصورة
وراء الفردوس
القاھرة  :دار العين للنشر2010 ،
Z8-36223
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décembre 2016

عزام  ,ﻣمدوح
أرض الكالم  :رواية
دﻣشق  :المدى2005 ،
رواية المدى
Z8-37069

عزي  ,عبد الرحمن
العرب واإلعالم الفضائي
بيروت  :ﻣركز دراسات الوﺣدة العربية2004 ،
سلسلة كتب المستقبل العربي 34 :
Z8-37066

عزاوي  ,أحمد
رسائل إبن عميرة الديوانية
]الرباط[  :على ﺣساب المؤلف2008 ،
Z8-36645

عشراتي  ,سليمان
األﻣير عبد القادر  :المفكر ,ﻣسجالت في قضايا اللغة والمعرفة والفقه
الخطاب القرآني
الجزائر  :أطفالنا||دار القدس العربي2011 ،
)Z8-36038 (2

عزاوي  ,أحمد
رسائل ﻣوﺣدية  :ﻣجموعة جديدة
القنيطرة  :ﻣطبعة النجاح الجديدة2001 ،
سلسلة نصوص ووثائق 2 :
Z8-36816
عزاوي  ,عبد الوھاب
ﻣوزاييك الحصار
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2013 ،
سلسلة شھادات سورية 1 :
)Z8-36916(1

عشراتي  ,سليمان
األﻣير عبد القادر  :العرفاني ,رصد لتجربة اإلسراء في أقاليم الروح
الجزائر  :أطفالنا||دار القدس العربي2011 ،
)Z8-36038(1
عشراتي  ,سليمان
األﻣير عبد القادر السياسي ,قراءة في فرادة الرﻣز والريادة
الجزائر  :أطفالنا||دار القدس العربي2011 ،
)Z8-36038 (4

عزب  ,خالد
الدفتر خانة  :دار المحفوظات العموﻣية
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2010 ،
Z4-21014

عشراتي  ,سليمان
األﻣير عبد القادر الشاعر  :ﻣدخل إلى تحليل الخطاب الشعري في ﻣحطة
المابعد
الجزائر||وھران  :أطفالنا||دار القدس العربي2011 ،
Z8-36142

عزب  ,خالد
العائلة السليمية  :سيرة عائلة ﻣن صعيد ﻣصر
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2008 ،
ZF-20134

عشراتي  ,سليمان
الشخصية الجزائرية  :األرضية التاريخية والمحددات الحضارية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2009 ،
Z8-36051

عزب  ,خالد
وعاء المعرفة  :ﻣن الحجر إلى النشر الفوري
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2007 ،
Z4-21011

عشوي  ,ﻣصطفى
الصدﻣات النفسية في الجزائر
الجزائر  :دار األﻣة2012 ،
Z8-36172

عزت  ,ﻣحمود
دار الھالل  :ﻣدرسة التنوير .تقديم إسماعيل سراج الدين ،عبد القادر
شھيب
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2010 ،
ZF-20136

عصفور  ,خالد
جائزة ﺣسن فتحي للعمارة 2009, 1.
اإلسكندرية  :ﻣركز دراسات اإلسكندرية وﺣضارة البحر المتوسط،
2010
)Z4-21012(1

عزم  ,أحمد جميل
قضية فلسطين وﻣستقبل المشروع الوطني الفلسطيني , 1.في الھوية
والمقاوﻣة والقانون الدولي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
)Z4-21004(1

عصفور  ,خالد
جائزة ﺣسن فتحي للعمارة 2010, 2.
اإلسكندرية  :ﻣركز دراسات اإلسكندرية وﺣضارة البحر المتوسط،
2011
)Z4-21012 (2

عزوز  ,أحمد
العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي  :بين شرعية المطلب وﻣخاوف
التوظيف السياسوي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36990

عصيد  ,أحمد
رسائل إلى النخبة المغربية  :في األﻣازيغية والدين والسياسة
الرباط2011 ، : Editions IDGL
Z8-36654
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عطا  ,زبيدة ﻣحمد
يھود ﻣصر التاريخ االجتماعي واالقتصادي
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2011 ،
Z8-37105
عطا ﷲ  ,ساﻣيه
األﻣثال الشعبية المصرية
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي1987 ،
Z8-36267
عطار  ,أحمد عبدالغفور
بين السجن والمنفى
الدار البيضاء||بيروت  ،2011 :المركز الثقافي العربي
Z8-36266
عظيمي  ,أحمد
آراء في االتصال واإلرھاب وقضايا األعراب
الجزائر  :دار األﻣة2010 ،
Z8-36055
عفيفي  ,ﻣحمد
األقباط في ﻣصر في العصر العثماني
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتب1992 ،
Z8-36903
عفيفي  ,ﻣحمد
األوقاف والحياة االقتصادية في ﻣصر في العصر العثماني
القاھرة  :الھيئة االمصرية العاﻣة للكتاب1991 ،
تاريخ المصريين 44 :
Z12-22799
عقون  ,ﻣحمد العربي
االقتصاد والمجتمع في الشمال األفريقي القديم
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2008 ،
BER 330 ARa
عقون  ,ﻣحمد العربي
المؤرخون القداﻣى  :غايوس كريسبوس سالوستيوس  86-35ق م
وكتابه ﺣرب يوغرطة
الجزائر  :دار الھدى2006 ،
Z8-36710
عقيب  ,ﻣحمد السعيد
اإلتخاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وﻣساھمته في الثورة -1955 :
1962
الجزائر  :ﻣؤسسة كوشكار للنشر والتوزيع2008 ،
Z8-36688
عالل  ,خالد كبير
أباطيل وخرافات ﺣول القرآن الكريم والنبي ﻣحمد عليه الصالة والسالم
:قراءة نقدية لفكر ﻣحمد عابد الجابري وھشام جعيط ﺣول القرآن ونبي
اإلسالم
الجزائر  :طليطلة2009 ،
Z8-36707

décembre 2016

عالم  ,حسين
العجائبي في األدب  :ﻣن ﻣنظور شعرية السرد
الجزائر||بيروت  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات االختالف،
2009
Z8-35991
عالوي  ,الخاﻣسة
العجائبية في الرواية الجزائرية
الجزائر  :دار التنوير2013 ،
Z8-36135
علبي  ,عاطف
ﻣوسوعة عواصم اإلسالم
بيروت  :المؤسسة الجاﻣعية للدراسات والنشر والتوزيع2010 ،
Z4-20989
علمي  ,ﻣراد
الرﺣيل  :دﻣعة ﻣسافرة||رواية باللغة المغربية الدارجة
]الرباط[ 2012 ،[s.n] :
Z8-36612
علمي  ,ﻣراد
لغات المغرب الحية المغربية واألﻣازيغية  :ھل المغاربة صھاينة إذا
استمعوا ،ابتكرو أو أنتجوا بلغتھم األم المغربية أو األﻣازيغية
]الرباط[ 2011 ،[s.n] :
Z8-36623
علوي  ,حسن حافظي
السلطة العلمية والسلطة السياسية بالمغرب
الرباط  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط2012 ،
سلسلة ندوات وﻣناظرات 170 :
Z8-36543
على  ,أحمد ﻣحمد
المنشآت المعمارية في عصر الخديوى إسماعيل  :دراسة تاريخية أثرية
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2014 ،
Z8-36477
علي  ,آزاد أحمد
خلفيات الثورة  :دراسات سورية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36938
علي  ,عرفة عبده
ﻣملكة ألقطاب والدراويش
القاھرة  :الھيئة العاﻣة لقصورالثقافة1997 ،
ﻣكتبة الدراسات الشعبية 14 :
Z12-22771
علي شريعتي
العودة إلى الذات
القاھرة  :الزھراء لإلعالم العربي1993 ،
Z8-36839
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عليان  ,ﻣحمد عبد الفتاح
قراﻣطة العراق  :في القرنين الثالث والرابع الھجريين
]القاھرة[  :الھيئة المصرية العاﻣة للتأليف والنشر1970 ،
Z8-36902

عون  ,فيصل بدير
التصوف اإلسالﻣي  :الطريق والرجال
القاھرة  :ﻣكتبة سعيد رأفت1983 ،
Z8-36778

عمار  ,عباس ﻣصطفى
سيناء المدخل الشرقي لمصر
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
طي الذاكرة
Z8-36927

عويمر  ,ﻣولود
اإلسالم والغرب  :بين رواسب التاريخ و تحديات المستقبل
الجزائر  :المجلس اإلسالﻣي األعلى2008 ،
Z8-36433

عمار  ,عمرو
خريف اإلﺣتالل المدني  :ﺣقيقة ﻣا جرى للعرب في لعبة الحروب الدينية
]القاھرة[  :دار المعارف2016 ،
Z8-36462
عمر  ,طاھر
عمر طاھر إذاعة األغاني  :سيرة شخصية للغناء
القاھرة  :الكرﻣة2015 ،
Z8-37048
عمرو  ,عبد العاطي
أﻣن الطاقة في السياسة الخارجية األﻣريكية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36941
عميراوي  ,احميده
الجزائر في أدبيات الرﺣلة واألسر خالل العھد العثماني  :ﻣذكرات تيدنا
أنموذجا ً
الجزائر  :دار الھدى2003 ،
Z8-36708
عميمور  ,ﻣحي الدين
نحن والعقيد  :صعود وسقوط ﻣعمر القذافي
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2012 ،
Z8-36098
عناد  ,جواد كاظم
القراءات القرآنية في كتب ﻣعاني القرآن  :قراءة في التوجيه الصوتي
بيروت  :ﻣؤسسة اإلنتشار العربي2011 ،
Z8-36423
عوض  ,إبراھيم
أزﻣة ﺣقوق اإلنسان في الجزائر
القاھرة  :ﻣركز القاھرة لدراسات ﺣقوق االنسان1999 ،
كراسات ابن رشد 4 :
Z8-36357
عوض  ,إبراھيم
تحديلت الحركة العربية لحقوق اإلنسان
القاھرة  :ﻣركز القاھرة لدراسات ﺣقوق االنسان1997 ،
Z8-36352
عوض  ,ﺻالح عبد العال
سوريا الجدار األخير
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36145

عويمر  ,ﻣولود
شخصيات وذكريات
الجزائر  :دزاير أنفو2013 ،
Z8-36432
عويمر  ,ﻣولود
ﻣالك بن نبي  :رجل الحضارة  :ﻣسيرته وعطاؤه الفكري
الجزائر  :األصالة2013 ،
Z8-36434
عويمر  ,ﻣولود
ﻣقاربات في االستشراق واالستغراب
الجزائر  :جسور2013 ،
Z8-36431
عياد  ,ﻣحمد سمير
التكاﻣل الدولي  :دراسة في النظريات والتجارب
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36152
عيد  ,عبد الرزاق
األدبية السردية كفعالية تنويرية  :ﻣقارابات سوسيو-داللية في الرواية
العربية
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36593
عيسات  ,الصادق
ﺣي الجرف
الجزائر  :ﻣنشورات ألفا2009 ،
Z8-36074
عيساوي  ,أحمد
أعالم اإلصالح اإلسالﻣي في الجزائر
الجزائر  :ﻣؤسسة البالغ2013 ،
)Z8-36087(1)||Z8-36087 (2
عيساوي  ,أحمد
ﻣدينة تبسة وأعالﻣھا  :بوابة الشرق ورئة العروبة وأريج الحضارات
الجزائر  :ﻣؤسسة البالغ2013 ،
Z8-36076
عيسى  ,زاوي
النشاط الفدائي أثناء ثورة التحرير الوطني  :بمدينة بشار وضواﺣيھا
بقيادة الشھيد زاوي ﻣحمد المدعو ذياب
وھران  :دار الغرب2010 ،
Z8-36735
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عيسى  ,عبد الرازق
المرأة المصرية قبل الحداثة  :ﻣختارات ﻣن وثائق العصر العثماني
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2012 ،
دراسات وثائقية 7 :
Z8-36296
عيسى  ,ھيام
الحج إلى الحجاز في العصر المملوكي 648 :ه1250/م 923 -
ه1517/م
بيروت  :دار المشرق2012 ،
نصوص ودروس  :المجموعة التاريخية
Z8-37037
عيالن  ,عمر
النقد العربي الجديد  :ﻣقاربة في نقد النقد
الجزائر||بيروت  :الدار العربية للعلوم ناشرون||ﻣنشورات االختالف،
2010
Z8-35992
غانم  ,فتحي
األعمال الكاﻣلة , 3.األعمال الروائية :المطلقة ،تلك األيام ،الغبي ،البحر
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2012 ،
األعمال الكاﻣلة
)Z8-37108 (3
غانم  ,فتحي
األعمال الكاﻣلة .المجلد السادس ,األعمال الروائية  :بنت ﻣن شبرا ،أﺣمد
وداود ،ست الحسن والجمال ،قط وفار في قطار
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
األعمال الكاﻣلة
)Z8-37108 (6
غانم  ,فتحي
األعمال الكاﻣلة , 7.األعمال القصصية
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
األعمال الكاﻣلة
)Z8-37108 (7
غانم  ,فتحي
األعمال الكاﻣلة , 1.األعمال الروائية :الجبل  ،1957ﻣن أين؟ ،1959
الساخن والبارد1959
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2012 ،
األعمال الكاﻣلة
)Z8-37108(1
غانم  ,فتحي
األعمال الكاﻣلة , 5.األعمال الروائية :ﺣكاية تو ,األفيال  ,قليل ﻣن الحب
كثير ﻣن العنف
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
األعمال الكاﻣلة
)Z8-37108 (5
غانم  ,فتحي
األعمال الكاﻣلة  :ﻣقاالت في الفن والثقافة والسياسة , 8.كتب المقاالت
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2013 ،
األعمال الكاﻣلة
)Z8-37108 (8
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غرايبة  ,خليف ﻣصطفى
السياسة الصحراوية  :تنمية الصحراء في الوطن العربي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36930
غرايبة  ,رحيل
الجنسية في الشريعة اإلسالﻣية
بيروت  :الشبكة العربية لألبحاث والنشر2011 ،
Z8-36492
غربي  ,الغالي
دراسات ﺣول تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي 1916-1288
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2007 ،
سلسلة الكتب األساسية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
Z8-36686
غزالي  ,سيد أحمد
كلمات أﻣل
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36120
غالم ﷲ  ,أبوعبدﷲ
وقفات وﻣواقف
الجزائر  :دار األﻣة2010 ،
Z8-36061
غليون  ,برھان
المحنة العربية الدولة ضد األﻣة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36958
غليون  ,برھان
المسألة الطائفية وﻣشكلة األقليات .الجزء األول
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36988
غليون  ,برھان
ﺣقوق االنسان العربي
بيروت  :ﻣركز دراسات الوﺣدة العربية1999 ،
سلسلة كتب المستقبل العربي 17 :
Z8-36368
فارس  ,سيد
صناعة اإلﺣتجاج والثورة  :ﺣركة  6أبريل نموذجا
القاھرة  :روافد للنشر والتوزيع2016 ،
Z8-36228
فاضلي  ,إدريس
ﺣزب جبھة التحرير الوطني  :ثوابت وﻣرجعيات
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
Z8-36085
فاضلي  ,إدريس
نظام الملكية وﻣدى وظيفتھا االجتماعية في القانون الجزائري
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36043
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فاطمي  ,فتيحة
التأويل عند فالسفة المسلمين  :إبن رشد نموذجا
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36747
فانوس  ,وديع
المعجم األلماني  :ألماني  -عربي||deutsch - arabisch
القاھرة  :ﻣطبعة التقدم[1963] ،
Z8-36147
فراجي  ,عبد القادر
دعم وتقوية أنمي لغتي العربية  :السنة السادسة ﻣن التعليم االبتدائي
الدار البيضاء  :الدار العالمية للكتاب||ﻣكتبة السالم الجديدة2009 ،
Z4-20982
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فرو  ,قيس ﻣاضي
المعرفة التاريخية في الغرب ﻣقاربات فلسفية وعملية وأدبية  :ﻣقاربات
فلسفية وعملية وأدبية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36987
فروخ  ,عمر
العرب واليونان وأوروبا قراءة في الفلسفة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
طي الذاكرة
Z8-36915
فضل  ,بالل
ضحك ﻣجروح
القاھرة  :دار الشروق2013 ،
Z8-36779

فراجي  ,عبد القادر
دعم وتقوية أنمي لغتي العربية القواعد اللغوية  :السنة السادسة ﻣن
التعليم االبتدائي
دار البيضاء2009 ، : Top Edition
دعم وتقوية
Z4-20992

فضل  ,بالل
ﻣا فعله العيان بالميت  :وقصص أخرى
القاھرة  :دار الشروق2014 ،
Z8-36783

فراح  ,عبد العزيز
أنا القديس أوغستين  :آورغ ابن آفرفن ﻣن أبناء تاغست
الجزائر  :أبيك2007 ،
Z8-36736

فالتي  ,إبراھيم
الجاﻣع في التشريع المدرسي الجزائري
الجزائر  :دار الھدى2010 ،
)Z8-35856(2)||Z8-35856 (1

فراد  ,ﻣحمد أرزقي
األفكار اإلصالﺣية في كتابات الشيخ أبي يعلى الزواوي 1952-1866 :
تيزي وزو  :األﻣل2009 ،
Z8-36682

فالح  ,جميلة
أھازيج ﻣن األوراس
الجزائر  :ﻣنشورات الشھاب2009 ،
Z8-36772

فراد  ,ﻣحمد أرزقي
صرخات في وجه االستبداد
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36156

فلياشي  ,ساﻣية
االنتقال ﻣن  GATTإلى  OMCوأثرھا في اقتصاديات الدول الناﻣية
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36173

فرج  ,ريتا
العنف في اإلسالم المعاصر  :ﻣعطى بنيوي أم نتاج تاريخي
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36211

فؤاد  ,ﻣحمد
وثائق تاريخية  :ﻣن المكتبة القاسمية
الجزائر  :دار الخليل القاسمي2013 ،
DZA 900 FOU

فرج  ,ﻣحمد الصغير
تاريخ تيزي وزو  :ﻣند نشأتھا ﺣتى سنة 1954
2007 ،Alger : Thala éd.
Z8-36032

فواز  ,زينب افندي
رواية  :الملك كورش أول ﻣلوك الفرس
األزبكية  :ﻣطبعة ھندية1905 ،
Z8-37026

فرحاتي  ,العربي
أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق
قياسھا  :دراسة ﻣيدانية لدروس اللغة في المدرسة األساسية الجزائرية
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2009 ،
Z8-36088

فوزي  ,عبد الغنى
ﺣطب بكاﻣل غاباته المرتعشة  :شعر
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة إبداع
Z8-36507
فوزي  ,ﻣحمود
الشيخ الشعراوى..ويسألونك عن الدنيا و اآلخرة
القاھرة  :الوطن للنشر ،د .ت.
Z12-22763
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فوغالي  ,باديس
طيناء وقصص أخرى  :قصص
الجزائر  :ﻣنشورات الشھاب2009 ،
Z8-36787

قاضي  ,جليلة
التحضر العشوائي
القاھرة  :دار العين للنشر2009 ،
Z8-36187

فياض  ,علي
نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2010 ،
سلسلة الدراسات الحضارية
Z8-36502

قاوتي  ,ﻣحمد
سيدنا قدر  :إستنبات عن في إنتظار كودو لصاﻣويل بيكت
]طنجة[  :ﻣنشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة2011 ،
سلسلة دراسات الفرجة 11 :
Z8-36622

فياض  ,ھاشم نعمة
ھجرة العمالة ﻣن المغرب العربي إلى أوروبا  :ھولندا نموذجا  :دراسة
تحليلية ﻣقارنة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36949

قدري باشا  ,ﻣحمد
قانون العدل واإلبصاف  :في القضاء على ﻣشكالت األوقاف
القاھرة  :دار السالم2006 ،
Z4-20957

فياللي  ,عبد العزيز
البيت الباديسي  :ﻣسيرة علم ودين وسياسة
عين ﻣليلة  :دار الھدى2012 ،
Z8-36104
فياللي  ,عبدالسالم
الجزائر الدولة والمجتمع
الجزائر  :الوسام العربي2013 ،
Z8-36094
فياللي  ,كمال
الھجرة  ،الحراك والمعالم الحضرية في الجزائر
قسنطينة  :ﻣخبر الدراسات واألبحاث ﺣول الرﺣلة والھجرة2009 ،
سلسلة أعمال ﻣلتقيات ﻣخبر الدراسات واألبحاث ﺣول الرﺣلة والھجرة
Z8-36226
قاسم  ,سليمان
تاريخ الوالية السادسة  :المنطقة الثانية ﻣن بداية التأسيس إلى نھاية
بلونيس 1958-1954
الجزائر  :دار الكتاب العربي2103 ،
Z8-36101
قاسم  ,قاسم عبده
الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2010 ،
Z8-37104
قاسم  ,ﻣحمود
أفعال الحب
بيروت  :ﻣؤسسة االنتشار العربي2003 ،
Z8-36290
قاسمي  ,عيسى
ذاكرة فرد ...تاريخ أﻣة
الجزائر  :دار األﻣة2013 ،
Z8-36115

قريش  ,روزلين ليلى
إستراتيجية القتال في سيرة بني ھالل  :نصوص ﻣختارة ﻣع شرح
دراسة وتعليق
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2009 ،
Z8-36000
قريش  ,روزلين ليلى
ﻣفھرسة سيرة بني ھالل الكبرى  :السيرة في المشرق , 1.السيرة في
المشرق
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
)Z8-36739(1
قريش  ,روزلين ليلى
ﻣفھرسة سيرة بني ھالل الكبرى , 2.التغريبة
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
)Z8-36739 (2
قسوم  ,عبد الرزاق
دﻣعة ﺣبر جزائرية  :ﻣقاالت في الفكر والسياسة
الجزائر  :دار الشيماء||دار النعمان2013 ،
Z8-36126
قسيمي  ,سمير
في عشق إﻣرأة عاقر  :رواية
الجزائر  :ﻣنشورات اإلختالف2011 ،
Z8-36174
قصير  ,قاسم
ﺣسين الصدر  :الشخصية ،النظرية ،الممارسة
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36214
قط  ,ﻣصطفى البشير
ﻣفھوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2010 ،
Z8-36050
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قطان  ,أسعد
التأويل والھرﻣنوطيقا  :دراسة في آليات القراءة والتفسير
بيروت  :ﻣركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالﻣي2011 ،
سلسلة الدراسات القرآنية
Z8-36514
قليل  ,عمار
ﻣلحمة الجزائر الجديدة
الجزائر  :الدار العثمانية2013 ،
)Z8-36036(1)||Z8-36036 (3)||Z8-36036 (2
قنان  ,جمال
ﻣعاھدات الجزائر ﻣع فرنسا 1830-1619 :
الجزائر  :دار ھوﻣة2010 ،
DZA 900 GAN
قنديل  ,ﻣحمد المنسي
شخصيات ﺣية ﻣن األغاني
القاھرة  :الكرﻣة2016 ،
Z8-37075
قوجة  ,ﻣحمد
Arts et musiques tunisiens, dimensions arabomusulmanes, africaines et méditerranéennes,
l'empreinte Maghrébine : [colloque], 21-21-23 février
2014
Gabès : Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès
)2014 ،(Tunisie
)MUS 780 GOU (1
قوجة  ,ﻣحمد
Arts et musiques tunisiens, dimensions arabomusulmanes, africaines et méditerranéennes,
L'empreinte Maghrébine : [colloque], 2e session, 1314-15-16-17-18-19 Avril 2015
Gabès : Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès
)2015 ،(Tunisie
)MUS 780 GOU (2
قويدري  ,ھاجر
نورس باشا  :رواية
الجزائر  :ﻣنشورات 2013 ،ANEP
Z8-36023
كاظم  ,عاﻣر عبد زيد كاظم
نقد العقل العربي عند ﻣحمد عابد الجابري
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2014 ،
Z8-36478
كافي  ,أحمد
الشيخ أبو شعيب الدكالي  1356-1295ھـ 1938-1878/م
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات جمعية المبادرة للتضاﻣن اإلجنماعي،
2008
أعالم ﻣغربية 2 :
Z8-36648
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كافي  ,أحمد
الشيخ الرﺣالي الفاروق  1405-1320ھـ 1985-1900/م
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات جمعية المبادرة للتضاﻣن اإلجتماعي،
2008
أعالم ﻣغربية 1 :
Z8-36647
كافي  ,أحمد
الغناء
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات الفرقان2008 ،
سلسلة الفرقان الشعرية 1 :
Z8-36615
كافي  ,أحمد
ﻣقاصد الحياة الزوجية
][s.d] ،[s.n] : [s.l
Z8-36631
كفافي  ,حسين
ﻣصر المحبة والسالم بين المسيحية واإلسالم , 1.المسيحية في ﻣصر
القاھرة  :ﻣركز المحروسة1996 ،
)EGY 200 KAF (1
كمال  ,بيرم
االﺣتالل الفرنسي والمقاوﻣات الشعبية بمنطقة الحضنة -1838) :
 (1954دراسات وثائقية في انتصاب االﺣتالل والمقاوﻣات الشعبية
وإدارة األھالي
 :ﻣيم للنشر2013 ،
Z8-36814
كمال  ,عبد اللطيف
المعرفي األيديولوجي ،الشبكي  :تقاطعات ورھانات
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36933
كناوي  ,عمر
الفضاء الروائي  :في أعمال سحر خليفة
]فاس[ 2011 ،[.s. n] :
Z8-36621
كنبيب  ,ﻣحمد
المحميون
الرباط  :جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس أكدال-ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة نصوص وبحوث ودراسات 47 :
Z8-36527
كواكبي  ,سالم
أصوات سورية ﻣن زﻣن ﻣا قبل الثورة  :المجتمع المدني رغن كل
الصعوبات
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2013 ،
Z8-36379
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كوﺛراني  ,وجيه
الفقيه والسلطان  :جدلية الدين والسياسة في تجربتين باريخيتين العثمانية
والصوفية-القاجارية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36937

لخوص  ,عمارة
القاھرة الصغيرة  :رواية
الجزائر||بيروتـ  :ﻣنشورات اإلختالف||الدار العربية للعلوم ناشرون،
2010
Z8-36176

كوﺛراني  ,وجيه
بالد الشام في ﻣطلع القرن العشرين  :السكان واإلقتصاد وفلسطين
والمشروع الصھيوني  :قراءة في وثائق الدبلوﻣاسية الفرنسية
الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36943

لعسري  ,عباسية
ﺣقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني
الجزائر  :دار الھدى2006 ،
Z8-36705

كوﺛراني  ,وجيه
تاريخ التأريخ  :اتجاھات-ﻣدارس-ﻣناھج
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36934
كوﺛراني  ,وجيه
صنع العدو أو كيف تقتل بضمير ﻣرتاح  :اتجاھات-ﻣدارس-ﻣناھج
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36948
كيالني  ,عمرو
إذا قفزت عن السياج ولم أصب بأذى
دﻣشق  :بيت المواطن للنشر والتوزيع2014 ،
سلسلة شھادات سورية 9 :
)Z8-36916 (9
لحياني  ,عثمان
ﺣديث العھدة الثالثة
الجزائر  :دار النعمان2013 ،
Z8-36125
لخصاﺻي  ,المصطفى
تدريس التاريخ والجغرافيا  :ﺣقل الجغرافيا||المرجعية الفكرية
والممارسة الديداكتيكية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2012 ،
Z8-36402
لخصاﺻي  ,المصطفى
تدريس التاريخ والجغرافيا  :ﺣقل التاريخ||المرجعية الفكرية والممارسة
الديداكتيكية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2012 ،
Z8-36560
لخضاري  ,ﻣنصور
السياسة األﻣنية الجزائرية  :المحددات ،الميادين ،التحديات
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36931
لخضر  ,شريط
قسوم الفيلسوف األدبي ﻣسارات وعطاءات
وھران  :دار القدس العربي2015 ،
Z8-37113

لغزاوي  ,عبد اإلله
ﻣونوغرافية المقدس بمدينة ﻣكناس  :ﻣقاربة لظاھرة األولياء في تجلياتھا
الثقافية واألدبية ودراسة آليات أشغال الكتابة
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2010 ،
)Z8-36498(1)||Z8-36498 (2
لفروجي  ,اﻣحمد
قانون الكراء وفق آخر التعديالت : Avec les textes
||d'applicationﻣع النصوص التطبيقية
[الدار البيضاء]2007 ،] : [s.n
ﻣجموعة النصوص القانونية 21 :
Z8-36448
لكنيزي  ,الطاھر
أعشاب شائكة  :شعر
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
Z8-36275
لمجد  ,ناﺻر
ناصر الدين دينيه ||1929-1861 :ﺣياته وأفكاره
بوسعادة  :دار الخليل2013 ،
Z8-36143
لمرابطي  ,سعيد
فھرس ﻣخطوطات ﻣكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
الرباط  :جاﻣعة ﻣحمد الخاﻣس أكدال-ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة دراسات بيبليوغرافية 11 :
CAT MUS RAB
لمسيح  ,أحمد
األعمال الكاﻣلة  :الدواوين الزجلية ,الجزء األول :الكالم األول
]الرباط[  :ﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
)Z8-36586(1)||Z8-36586 (2
لوعيل  ,ﻣحمد لمين
األﺣكام اإلجرائية والموضوعية لشؤون األسرة وفق التعديالت الجديدة
واالجتھاد القضائي
الجزائر  :دار ھوﻣة2010 ،
Z8-36058
لوفين  ,ﻣيشيل
ﺣملة أكتوبر العقابية  :اغتيال جماعي ،باريس في 1961
الجزائر  :دار القصبة2013 ،
Z8-36018
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لونيسي  ,رابح
ربيع جزائري لمواجھة دﻣار عربي  :دراسة إستشرافية
الجزائر  :دار المعرفة2013 ،
Z12-22744
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ﻣحفوض  ,عقيل سعيد
األكراد و اللغة والسياسة  :دراسة في البني اللغوية وسياسة الھوية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
ترجمان
Z8-36908

لونيسي  ,رابح
رؤساء الجزائر في ﻣيزان التاريخ  :تقييم أكاديمي لنصف قرن ﻣن
ﻣسيرة الجزائر المستقلة
الجزائر  :دار المعرفة2011 ،
Z8-36165

ﻣحفوض  ,عقيل سعيد
السياسة الخارجية التركية  :االستمرارية ،التغيير
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-37008

لويز  ,ديھية
سأقذف نفسي أﻣاﻣك  :رواية
الجزائر||بيروتـ ،الرياض  :ﻣنشورات اإلختالف||ﻣنشورات ضفاف،
2013
Z8-36177

ﻣحفوظ  ,نجيب
ﺣكايات ﺣارتنا
الفجالة  :ﻣكتبة ﻣصر ،د .ت.
ﻣطبوعات ﻣكتبة ﻣصر
Z8-36276

ﻣاجد  ,عبدالمنعم
نظم الفاطميين ورسوﻣھم في ﻣصر , 2.دراسة شاﻣلة لنظم العصر
الفاطمي ورسوﻣه
القاھرة  :ﻣكتبة األنجلو المصرية1955 ،
)Z8-36886 (2

ﻣحمد  ,إﻣام الشافعي
االغتياالت السياسية في العھد النبوي  :دراسة تاريخية للدوافع والنتائج
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2015 ،
MUS 320 HAM

ﻣاجد  ,عبدالمنعم
نظم الفاطميين ورسوﻣھم في ﻣصر 1.
القاھرة  :ﻣكتبة األنجلو المصرية1953 ،
)Z8-36886 (1
ﻣالك  ,أنور
أسرار الشيعة واإلرھاب في الجزائر
الجزائر  :الشروق2011 ،
Z8-36110

ﻣحمد  ,إﻣام الشافعي
المخابرات في التاريخ اإلسالﻣي الباكر
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية2012 ،
Z8-37124
ﻣحمد  ,حسين ﺻبري
أشعار ألف ليلة وليلة
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2011 ،
Z8-36480

ﻣالك  ,أنور
المخابرات المغربية  :وﺣروبھا السرية على الجزائر
الجزائر  :الشروق2011 ،
Z8-36112

ﻣحمد  ,سعاد ﻣاھر
النسيج اإلسالﻣي
القاھرة  :الجھاز المركزي للكتب الجاﻣعية والمدرسية والوسائل
التعليمية1977 ،
Z4-20996

ﻣالكي  ,أﻣحمد
ثورة تونس  :األسباب والسياقات والتحديات
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36929

ﻣحمد  ,سعاد ﻣاھر
ﻣساجد ﻣصر وأولياؤھا الصالحون
القاھرة  :دار الكتب المصرية||المجلس األعلى للشئون اإلسالﻣية2014 ،
)Z4-21016(1-5

ﻣبارك  ,زكي
المدائح النبوية  :في األدب العربي
]القاھرة[  :ﻣطبعة ﻣصطفى البابي الحلبي وأوالده1935 ،
Z8-36328

ﻣحمد  ,ﻣحمد كمال كاﻣل
قبيلة خزاعة
القاھرة  :دار اآلفاق العربية2014 ،
||Z8-36465

ﻣجبر  ,تاﻣي
تجاه الحائط  :أو ﻣذكرات ﻣحكوم عليه باإلعدام
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2013 ،
Z8-36137

ﻣحمد حسنين  ,عبد النعيم
نظاﻣى الكنجوى  :شاعر الفضيلة عصره وبيئته وشعره
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2015 ،
Z4-20943

ﻣحارب  ,ﻣحمود
سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع القرارات األﻣن القوﻣي فيھا
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36954

ﻣحمد عاشور السويح
القياس النحوي بين ﻣدرستي البصرة والكوفة
بنغازي  :الدار الجماھيرية للنشر والتوزيع واإلعالن1986 ،
Z8-36867
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ﻣحمد عبد المجيد  ,حنان
التغير اإلجتماعي في الفكر اإلسالﻣي الحديث  :دراسة تحليلية نقدية
ھرندن  :المعھد العالمي للفكر اإلسالﻣي2011 ،
Z8-36584

ﻣراد  ,أحمد
قير تيجو
القاھرة  :دار الشروق2015 ،
Z12-22755

ﻣحمد قنديل البقلي
التعريف بمصطلحات صبح األعشى
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب1984 ،
Z4-20973

ﻣراد  ,ﻣحمود
النمو السكاني وﻣتطلبات التنمية في دول ﻣجلس التعاون الخليجي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36946

ﻣحمد ﻣحمود  ,خليل
وثائق بحرية عن قبودان السويس  :والدور العثماني في ﻣوجھة
البرتغاليين (الخليج العربي-الجزيرة العربية-والية الحبش-المحيط
الھندي-المغرب العربي(
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2013 ،
Z8-36468

ﻣرتاض  ,عبد المالك
العاﻣية الجزائرية وصلتھا بالفصحى
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
Z8-36079

ﻣحمود  ,أيمن أحمد
الديوان العالي في ﻣصر العثمانية  :الجزء األول ﻣن السجل
األول||1154ھـ 1741 /م
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2014 ،
دراسات وثائقية 11 :
Z4-20941
ﻣحمود  ,جمال كمال
الخبر في ﻣصر العثمانية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-37114
ﻣحمود  ,عبد الخالق
شعر ابن الفارض  :في ضوء النقد األدبي الحديث
القاھرة  :دار المعارف1984 ،
Z8-36828
ﻣحمود  ,عبد السالم عبد الرحمن
النص والخطاب  :ﻣن اإلشارة إلى الميديا ﻣقاربة في فلسفة المصطلح
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37035
ﻣحمود  ,ﻣحمد عثمان
العدالة اإلجتماعية الدستورية في الفكر الليبيرالي المعاصر  :بحث في
نمودج رولز
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36926
ﻣحمود علي ﻣكي
لبنان ﻣن الفتح العربي إلى الفتح العثماني 1516-635 :
بيروت  :دار النھار للنشر1977 ،
Z8-36795
ﻣراد  ,أحمد
الفيل األزرق
القاھرة  :دار الشروق2016 ،
Z12-22756

ﻣرتضى  ,إحسان أديب -....1945 ,
اإلرھاب الصھيوني  :جوھرا وتاريخا وتجليات
بيروت  :باﺣث للدراسات2003 ،
Z8-36917
ﻣرح  ,ﻣحمد
باعزيز بن عمر  :ﺣياته وفكره اإلصالﺣي
الجزائر  :الحبر2010 ،
Z8-35986
ﻣرسلي  ,عبد الحميد
التراث الثقافي الجزائري والنصوص المتعلقة به  :قوانين ونصوص
تنظيمية
الجزائر  :دار الكتاب العربي2009 ،
Z8-36701
ﻣرشيد  ,فاتحة
الملھمات  :رواية
الدار البيضاء||بيروت  ،2011 :المركز الثقافي العربي
Z8-36263
ﻣرقص  ,إلياس
ﺣوارات غير ﻣنشورة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
يوﻣيات وﻣذكرات
Z8-36919
ﻣروش  ,المنور
دراسات عن الجزائر في العھد العثماني ,القرصنة األساطير والواقع
الجزائر  :دار القصبة2009 ،
)Z8-36684 (2
ﻣروش  ,المنور
دراسات عن الجزائر في العھد العثماني , 1.العملة ،األسعار والمداخيل
الجزائر  :دار القصبة2009 ،
)Z8-36684(1
ﻣزيان  ,سعيدي
السياسة اإلستعمارية الفرنسية في ﻣناطق القبائل وﻣواقف السكان ﻣنھا :
1914-1871
الجزائر  :دار سنجاق الدين للكتاب2010 ،
)Z8-36724(1)||Z8-36724 (2
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ﻣزيان  ,سعيدي
النشاط التبشيري للكاردينال الفيجري في الجزائر 1867 :م ـ 1892م
الجزائر1999 ،
ZMT-20045

ﻣصطفى  ,ﻣصطفى وجيه
الغداء في ﻣصر عصر سالطين المماليك  :دراسة في التاريخ االجتماعي
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2016 ،
Z8-36306

ﻣزيان  ,سعيدي
النشاط التبشيري للكاردينال الفيجري في الجزائر 1892-1867 :
الجزائر  :دار الشروق2009 ،
Z8-35998

ﻣصطفى أوعاﻣري
المقاوﻣة السياسية بالقطاع الوھراني خالل الحرب العالمية الثانية :
1945-1939
وھران  :دار القدس العربي[2013] ،
Z8-36794

ﻣساعدي  ,سكينة
أخواتنا المسلمات  :أو اسطورة تحرير المرأة الجزائرية بتحضرھا
وتبشيرھا تمجيداً للغزو وإيديولوجية اإلستعمار في الجزائر المحتلة
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2012 ،
Z8-36097

ﻣطر  ,سايد
ﻣسائل التعدد واالختالف في األنظمة الليبرالية الغربية  :ﻣدخل إلى
دراسة أعمال تشارلز تاير
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37005

ﻣساعدي  ,سكينة
روائيات اإلستعمار والمرأة المستعمرة في الجزائر  :ﻣساھمة في دراسة
لألدب االستعماري بالجزائر في النصف األول ﻣن القرن العشرين
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2012 ،
Z8-36096

ﻣظھر  ,إسماعيل
إسماعيل ﻣظھر رسالة الفكر الحر  :تباريح الشباب
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية2015 ،
Z8-37080

ﻣستاوي  ,ﻣحمد
الھجرة واإلغتراب في الشعر المغربي األﻣازيغي  :قصائد أﻣازيغية
ﻣعربة
] : [.s. lﻣنشورات تاوسنا2011 ،
Z8-36566

ﻣظھر  ,إسماعيل
الحيتان
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2012 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
Z8-37099

ﻣسعد  ,نيفين
قضايا ﺣقوق االنسان , 7.المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية
والتمييز العنصري وكراھية االجانب
القاھرة  :دار المستقبل العربي2001 ،
)Z8-36429 (7

ﻣظھر  ,إسماعيل
تجديد العربية ﻣقاالت وﻣثاقفات
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2015 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
Z8-37090

ﻣسكويه  ,أبو علي أحمد بن ﻣحمد
العيون والحدائق في أخبار الحقائق||تجارب األﻣم لمسكويه
1871 ،[Leiden] : E. J. Brill
Z8-36862

ﻣظھر  ,إسماعيل
دراسات في االشتراكية والقوﻣية
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2015 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
Z8-37093

ﻣسلك  ,ﻣحمد
باب ﻣراكش  :رواية
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-36542
ﻣصباحي  ,حسونة
رﺣلة في زﻣن بورقيبة
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-36587
ﻣصطفى  ,أحمد عبدالرحيم
ﻣشكلة قناة السويس [1958-1854] :
القاھرة  :دار الكتب والوثائق القوﻣية2014 ،
Z8-36473

ﻣظھر  ,إسماعيل
في النقد اإلجتماعي
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2015 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
Z8-37092
ﻣظھر  ,إسماعيل
كتابات في تاريخ الفكر والحضارة
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2014 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
)Z8-37096 (2)||Z8-37096(1
ﻣظھر  ,إسماعيل
ﻣلقى السبيل  :في ﻣذھب النشوء واالرتقاء
القاھرة  :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية2013 ،
ﻣن ذاكرة النھضة
Z8-37089
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ﻣعاش  ,أحمد الطيب
التراويح وأغاني الخيام
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2010 ،
Z8-36726
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ﻣفتي  ,بشير
دﻣية النار  :رواية
الجزائر||بيروتـ  :ﻣنشورات اإلختالف||الدار العربية للعلوم ناشرون،
2010
Z8-36175

ﻣعراج  ,جديدى
تدريس ﺣقوق االنسان وتطوير التعليم القانوني بالجاﻣعات العربية
القاھرة  :ﻣركز اتحاد المحاﻣين العرب للبحوث والدراسات القانونية،
1987
Z8-36363

ﻣفالح  ,ﻣحمد
انكسار  :رواية
الجزائر  :طليطلة2010 ،
Z8-36662

ﻣعراف  ,إسماعيل
الصحراء الغربية في األﻣم المتحدة وﺣديث عن الشرعية الدولية
الجزائر  :دار ھوﻣة2010 ،
Z8-36047

ﻣقبول  ,إدريس
سيبويه ﻣعتزليا  :ﺣفريات في ﻣيتافيزيقا النحو العربي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37006

ﻣعراف  ,إسماعيل
الوضع اإلقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية  :ﻣع التركيز على
قضايا اإلصالح والتحول الديمقراطي
الجزائر2009 ، : ANEP
Z8-36670

ﻣقدم  ,ﻣحمد
القاعدة في المغرب اإلسالﻣي  :تھريب بإسم اإلسالم
الجزائر  :دار القصبة للنشر2010 ،
Z8-36716

ﻣعوض  ,إيھاب
الرجال ﻣن بوالق والنساء ﻣن أول فيصل
القاھرة  :الرواق للنشر والتوزيع2012 ،
Z8-36488

ﻣقديش  ,ﻣحمود بن سعيد  1228 ,ھـ
نزھة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار 1.
بيروت  :دار الغرب اإلسالﻣي1988 ،
)Z8-37039 (1)||Z8-37039 (2

ﻣعوض  ,إيھاب
واي ﻣن لوف ﻣزز
القاھرة  :الكرﻣة2015 ،
Z8-36782

ﻣقالتي  ,عبد ﷲ
المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصھا األساسية -1954 :
1962
الجزائر  :ديوان المطبوعات الجاﻣعية2012 ،
Z8-36078

ﻣعوض  ,ﻣصطفى
ﻣشكلة الحدود  :خرافة التعارض بين الشريعة اإلسالﻣية والقانون
الوضعي
القاھرة  :ﻣكبية ﻣدبولي2015 ،
Z8-36476

ﻣالح  ,عمار  ,الرائد
قادة جيش التحرير الوطني  :الوالية  - 1رجال صدقوا ﻣا عاھدوا ﷲ
عليه
عين ﻣليلة  :دار الھدى2013 ،
)Z8-35989(1)||Z8-35989 (3)||Z8-35989 (2

ﻣغربي  ,ﻣحمد علي
ﻣالﻣح الحياة االجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للھجرة
جدة  :تھاﻣة1982 ،
الكتاب العربي السعودي 55 :
Z8-36796

ﻣناع  ,ھيثم
الضحية والجالد  :ﻣقاربة ﻣتعددة الميادين النتھاكات ﺣقوق االنسان
القاھرة  :ﻣركز القاھرة لدراسات ﺣقوق االنسان1995 ،
Z12-22774

ﻣغيزل  ,فادي
ﺣقوفك في العمل
] : [.s. lالجمعية اللبنانية لحقوق االنسان2001 ،
اعرقي ﺣقوقك
Z8-36371
ﻣفتي  ,بشير
أشباح المدينة المقتولة  :رواية
الجزائر||بيروتـ ،الرياض  :ﻣنشورات اإلختالف||ﻣنشورات ضفاف،
2012
Z8-36170

ﻣناع  ,ھيثم
طفولة الشيء  :المخاضات االولى لحقوق االنسان في العالم العربي
 :ﻣنشورات الجمل1999 ،
Z8-36372
ﻣنصور  ,أحمد ﺻبحي
ال ناسخ وال ﻣنسوخ في القرآن الكريم
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2015 ،
Z8-36224
ﻣنصور  ,شريف
 ٢٠٠٤عام ﻣبادرات االصالح فى العالم العربي  :كتيب توثيقي
القاھرة  :ﻣركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية[2004] ،
Z4-20980
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ﻣودن  ,عبد الحي
أسئلة ﺣول إنطالق الربيع العربي
الرباط  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط2011 ،
سلسلة بحوث ودراسات 49 :
Z8-36539
ﻣوساوي  ,أحمد
ﻣدخل جديد إلى المنطق المعاصر
] : [.s.lالمناھج2007 ،
سلسلة دراسات ﻣنطقية ﻣعاصرة 3 :
)Z8-36721(1)||Z8-36721 (2
ﻣياد  ,العربي ﻣحمد
قضاء ﻣحكمة النقض  :في ﻣجال نزع الملكية ألجل المنفعة العاﻣة
]الرباط[  :على ﺣساب المؤلف2012 ،
سلسلة إعالم وتبصير المستھلك 7 :
Z8-36658
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نجمي  ,حسن
أنطولوجيا الھجرة في الرواية العربية
الرباط  :ﻣرسم2011 ،
Z8-36547
نجمي  ,حسن
جيرترود|| : Gertrudeرواية
بيروت  ،2011 :المركز الثقافي العربي
Z8-36265
نخله  ,ﻣوريس
الحريات
بيروت  :ﻣنشورات الحلبي الحقوقية1999 ،
Z4-20944
نصار  ,آية
الثورة المصرية  :الدوافع واالتجاھات والتحديات
الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36979

ﻣيشو بيلير
تاريخ ناﺣية دكالة  :دراسة جغرافية وتاريخية وإجتماعية
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
ﻣدن وقبائل المغرب
)Z8-36340(1)||Z8-36340 (2

نعمة  ,كاظم ھاشم
روسيا والشرق األوسط بعد الحرب الباردة  :فرص وتحديات
الدوﺣة||بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2016 ،
Z8-36994

ناجي  ,رائد
ﺣق ﺣل البرلمان في األنظمة المقارنة
الجزائر  :دار الكتاب العربي2012 ،
Z8-36140

نقوال  ,نظيرة
أصول الطھي  :النظري والعملي
القاھرة  :ﻣكتبة النھضة المصرية1979 ،
Z8-36657

ناجي  ,ﻣحمد
ﻣقاﻣات عربية
القاھرة  :الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب2011 ،
||Z12-22768

نھرا  ,جميل ظافر
بائع الھوى
القاھرة  :دار العين للنشر2015 ،
Z8-36207

ناسنا  ,عمر علوي
أنا ﻣؤقتا أنا  :أفوريزﻣات
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2012 ،
Z12-22780

نواري  ,سعودي أبوزيد
جدلية الحركة والسكون  :نحو ﻣقاربة أسلوبية لدالئلية البني||في الخطاب
الشعري عند نزار قباني
الجزائر  :بيت الحكمة2009 ،
Z8-36057

ناسنا  ,عمر علوي
وصايا الشيطان الطيب: Aphorismes
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2011 ،
Z8-36549
ناشف  ,إسماعيل
صور ﻣوت الفلسطيني
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36947
نجم  ,أحمد فؤاد
أغنيات الحب و الحياة
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي1988 ،
Z12-22764

نور  ,عبد القادر
شاھد على ﻣيالد صوت الجزائر  :ذكريات وﺣقائق
الجزائر  :ﻣنشورات االذاعة الجزائرية2006 ،
Z8-36123
ھاشم  ,علي ﻣحمد
الناي المجنون
بيروت  :ﻣنشورات اتحاد الكتاب اللبنانيين2001 ،
Z8-36346
ھدنة  ,خالد
المعجم العربي  :في ضوء النقد اللغوي
القاھرة  :رؤية للنشر والتوزيع2014 ،
||Z8-37074

p. 59

][MEDIATHEQUE MMSH – OUVRAGES CATALOGUES EN ARABE - 2016

décembre 2016

ھرﻣاس  ,زبيدة
عشاق الصحراء  :رواية
]الرباط[ 2011 ،[s.n] :
Z8-36626

ورشاشن  ,علي
الجابري  :دراسات ﻣتباينة
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36609

ھالل  ,علي الدين
الديمقراطية وﺣقوق االنسان في الوطن العربي
بيروت  :ﻣركز دراسات الوﺣدة العربية1983 ،
سلسلة كتب المستقبل العربي 4 :
Z8-36367

ولد أباه  ,السيد
الدين والھوية  :إشكاالت الصدام والحوار والسلطة
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2010 ،
سلسلة الكتاب األول
Z8-36597

ھالل  ,عماد
البغايا في ﻣصر
القاھرة  :العربي للنشر و التوزيع2001 ،
Z8-36790

ولد آداب  ,أدي
المفاضالت في األدب األندلسي الذھنية واألنساق
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-36945

ھاليلي  ,ﻣحمد الصغير  ,الرائد
شاھد على الثورة في األوراس  :ﻣذكرات الرائد ھاليلي ﻣحمد الصغير
الجزائر  :دار القدس العربي2013 ،
Z8-36010

ولد الحسين  ,ﻣحمد الشريف
عناصر للذاكرة  :ﻣن المنظمة الخاصة  1947إلى استقالل الجزائر في
 05جويلية 1962
الجزائر  :دار اقصبة للنشر2009 ،
Z8-36052

ھمام  ,ﻣحمد
الفن المغربي جاذبا لالندﻣاج االجتماعي  :دراسة في النص الغنائي
لمجموعة ناس الغيوان المغربية  :ﻣقاربة سوسيولوجية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36940
ھيصام  ,ﻣوسى
التمكين للمذھب المالكي في المغرب األدنى واألوسط  :بين القرنين
الرابع والسادس الھجريين12-10 ،م .الجزء األول
الجزائر  :كنوز الحكمة2013 ،
)Z8-36007(1
واحي  ,ﻣحمد
ﻣراكش  :الماضي المركب||ﻣجموعة قصصية
الرباط  :ﻣرسم2008 ،
Z8-36540
والقاضي  ,عمر
اإلبحار إلى إيثاكا  :رواية
] : [s.lعلى ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36619
وجاج  ,أنس
أبو الخطاب إبن دﺣية الكلبي السبتي ]: Le Récitant [du Hadith
||itinérant 548-633 hالحافظ الرﺣال  633-548ه
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث2010 ،
ﻣشاھير علماء الغرب اإلسالﻣي 3 :
Z12-22784
وجدي  ,ﻣحمد فريد
صفوة العرفان في تفسير القرآن
] : [.s.lﻣطبعة الشعبou 1904 1903 ،
Z4-21001

ولد خليفة  ,ﻣحمد العربي
االﺣتالل االستيطاني للجزائر  :ﻣقاربة للتاريخ االجتماعي والثقافي -نحو
تجديد الخطاب واشراك الشباب
الجزائر  :ثالة2013 ،
Z8-36178
وليو بارك ﷲ  ,ﻣحمد علين ولد بباھا
الواضح في الشعر الحساني
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة أبحاث
Z8-36522
ونوس  ,إبراھيم أحمد
ﻣعجم األسماء العربية في التراث .الجزء األول
الرياض  :ﻣركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالﻣية2010 ،
)Z4-21007(1
يافيل  ,أدﻣون ناطان
ﻣجموع زھو األنيس المختص بالتباسي والقوادس
الجزائر  :ﻣوفم للنشر2013 ،
Z8-36138
يتيم  ,ﻣحمد
في نظرية اإلصالح الثقافي  :ﻣدخل لدراسة عواﻣل اإلنحطاط وبواعث
النھضة
]الرباط[  :ﺣركة التوﺣيد واإلصالح2010 ،
Z8-36644
يحياوي  ,رشيد
ﺣي في العماء  :رواية
] : [.s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2012 ،
سلسلة إبداع
Z8-36508
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Aly Ben Salem : Emotion de l'oeil, passion de
vivre||Actes du colloque organisé le 4 octobre 2010
Tunis : Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres
2011 ،et des Arts Beït al-Hikma
F-20481
Base de données des Auteurs Marocains
Casablanca : Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud
،pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines
2015
CD 227
Catalogue général du Musée arabe du Caire : Stèles
funéraires
،Le Caire : Imprimerie de la Bibliothèque Egyptienne
1942
F-20469(10)
Catalogue général du Musée arabe du Caire : Stèles
funéraires
،Le Caire : Imprimerie de la Bibliothèque Egyptienne
1941
F-20469(9)
Code de la Nationalité Algérienne
2005 ،Alger : O.N.T.E.
8-39517
Die Mu'allaqa des Imrulqais
1913 ،Wien : In Kommission bei Alfred Hölder
Sitzungsberichte der Kais Akademie der
170/4 : Wissenschaften in Wien
8-39335
Ecritures de la Méditerranée
،Arles : Centre de Conservation du Livre||Manumed
2004
2 : Les Cahiers Manumed
4-22946
La justice pénale : quelle évolution ?
Jendouba : Faculté des sciences juridiques
[ s. d.] ،économiques et de gestion de Jendouba
8-39502
L'AFN dans la Première Guerre mondiale : actes de la
journée d'étude, Musée de l'Armée, Hôtel national des
Invalides, 15 octobre 2014
Paris : Fondation pour la mémoire de la Guerre
d'Algérie, des combats du Maroc et de
2015 ،Tunisie||Riveneuve éd.
Cahiers pour la mémoire de tous et la mémoire de tout
MB 900.3 AFN
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 إيمان, يحيى
 رواية: الكتابة بالمشرط
2014 ، دار الثقافة الجديدة: القاھرة
Z8-37040
 ﻣحمد, يحيى
فھم الدين والواقع
2011 ، أفريقيا الشرق: الدار البيضاء
Z8-36558
 إبراھيم, يسري
 دراسة تاريخية: النيل وﻣصر وسد النھضة وﺣروب القرن اإلفريقي
جيوبوليتيكية ھيدروبوليتيكية قانونية||سياسية واستراتيجية
2014 ، المكتبة األكاديمية: الجيزة
EGY 320 YAS
 السيد, يسين
 التحوالت الثقافية في ﻣجتمع ﻣا بعد الثورة: ﻣصر في عين الشمس
2015 ، ﻣركز األھرام للنشر والترجمة: القاھرة
Z8-36751
 ﻣحمد, يعقوبي
 ﻣن بويلعي إلى على بن ﺣاج: الفيس ﻣن الداخل
2013 ، الشروق: الجزائر
Z8-36034(1)||Z8-36034 (2)
 ﻣحمد, يعقوبي
 لعنة الشھداء وقصاص الثورة: ليلة رعب في القاھرة
2011 ، الشروق: الجزائر
Z8-36117
 ﻣحمد, يعيش
 ودورھا في الحركة الوطنية: الجالية الجزائرية في المغرب األقصى
1930-1962 وثورة أول نوفمبر
2013 ، دار الھدى:  الجزائر-عين ﻣليلة
Z8-36027
 دلير, يوسف
ﺣكايات ﻣن ھذا الزﻣان
2014 ، بيت المواطن للنشر والتوزيع: دﻣشق
5 : سلسلة شھادات سورية
Z8-36916 (5)
 شريف, يونس
 تاريخ نقدي لإليديولوجيا الناصرية: نداء الشعب
2012 ، دار الشروق: القاھرة
Z8-36206
A Bibliographical list of works about Syria
1965 ،Cairo : The National Library Press
8-39272
Aleppo, 1920-1930 as seen by the artist
1997 ،Alep : Bibliothèque Violette Jebejian
12-24418
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أبو العباس القلقشندي وكتابه "صبح األعشي
1973 ، الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب: القاھرة
Z8-36788
إصالح صناعة اإلنشاءات في األقطار العربية
2014 ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات:  الدوﺣة،بيروت
Z8-37022
 ﻣائة عام في شوارع القاھرة: أطلس القاھرة األدبي
2012 ، دار الشروق: القاھرة
Z8-36235
 ﻣآل الثورات العربية: أطوار التاريخ االنتقالي
2015 ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات:  الدوﺣة،بيروت
Z8-36998
االتفاقيات الدولية ﺣول ﺣقوق الملكية الفكرية
[.s. d] ،[.s. n] : [.s. l]
Z8-36365
 الفلسطينية المرﺣليه ﺣول الضفة الغربية وقطاع- اإلتفاقية اإلسرائيلية
غزة
1995 ، ﻣركز القدس لإلعالم واإلتصال: القدس
4  رقم1995 سلسلة الوثائق الفلسطينيةتشرين الثاني
PAL 320 INT
 التجربتان السورية واللبنانية ﻣن ﻣنظور: اإلدارة الديمقراطية للتعددية
2010-5-14  وقائع المؤتمر الذي عقد في بيروت: ﻣقارن
2010 ، الجمعية اللبنانية ببعلوم السياسية: بيروت
Z8-37038
1996  سبتمبر27 – 1909  أبريل26 : األستاذ أﺣمد ﻣحمد النعمان
1997 ، دار الجديد: بيروت
Z8-36776
االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن
1993 ، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة: عمان
Z8-37095
االستيراتيجية الفرنسية في المغرب العربي
2009 ، كوم. طكسيج: الجزائر
Z8-36745
 دراسة ﻣقارنة: األسلوب بين عبد القاھر وجون ﻣيري
2016 ، دار اآلفاق العربية: القاھرة
Z8-36455
اإلعتراف
2011 ، نشر الفنك: الدار البيضاء
ﺣوارات فلسفية
Z8-36414
 الرجل الذي فقد ضله: األعمال الروائية, المجلد الثاني. األعمال الكاﻣلة
2012 ، الھيئة المصرية العاﻣة للكتاب: القاھرة
األعمال الكاﻣلة
Z8-37108 (2)
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Les contributions de la civilisation arabe et islamique
en sciences médicales : Extraits des manuscrits acquis
ﻣن ﻣقتنياتpar la Bibliothèque Nationale d'Egypte||
ﻣخطوطات دار الكتب المصرية
2012 ،Giza : Bibliotheca Alexandrina
CD 222
Les contributions de la civilisation arabo-islamique en
chimie : Collections des manuscrits scientifiques de la
ﻣن واقع المخطوطات العلميةBibliothèque Ntionale d'Egypte||
بدار الكتب المصرية
Giza : Center for Documentation of Cultural and
2012 ،Natural Heritage
CD 223
Les contributions de la civilisation arabo-islamique en
sciences astronomiques : Acquisitions de la
ﻣن واقع المخطوطات العلمية بمكتبةBibliothèque Al Azhar||
االزھر
2012 ،Giza : Bibliotheca Alexandrina
CD 221
Les forteresses d'Algérie : 1145-1932
2001 ،Alger : Centre des Archives Nationales
12-24437
Les manuscrits berbères au Maghreb et dans les
collections européennes : Localisation, identification,
conservation et diffusion||Communications||Journées
d'Etude d'Aix-en-Provence, 9-10 décembre 2002
2002 ،Arles : Centre de Conservation du Livre - CCL
GL-21545
Qarawiyin entre son passé et son avenir
[1959] ،Rabat : Revue "Faits et Idées"
12-24417
Terminology of Astronomy in Higher Education :
enseignement supérieur
1977 ،Casablanca : Dar El Kitab
4-22918(8)
Terminology of Geography and Astronomy in Public
Education : Enseignement du 2eme degré||EnglishFrench-Arabic
1977 ،Casablanca : Dar El Kitab
4-22918(1)
Terminology of Mathematics in Higher Education :
Enseignement supérieur||English-French-Arabic
1977 ،Casablanca : Dar El Kitab
4-22918(6)
Terminology of Mathematics in Public Education :
Enseignement du 2eme degré||English-French-Arabic
1977 ،Casablanca : Dar El Kitab
4-22918(4)
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األﻣير عبد القادر في بالد المشرق  :ﻣلحق بكتاب  10سنوات في أرض
االسالم للجاسوس ليون روش
الجزائر  :أطفالنا||دار القدس العربي2011 ،
)Z8-36038 (3

الحق في ﻣحاكمة عادلة  :أعمال الندوة التي نظمھا اتحاد المحاﻣين
العرب القاھرة  8-6ديسمبر  /كانون أول 1995
القاھرة  :اتحاد المحاﻣين العرب[.s. d] ،
Z8-36364

اإليداع القانوني في الجزلئر
الجزلئر  :المكتبة الوطنية2005 ،
Z4-20947

الرق في تاريخ المغرب : Colloque organisé par le
Laboratoire d'histoire du patrioine région du Gharb
||Chrarda Bni Hssenندوة نظمھا ﻣختبر تاريخ التراث بجھة الغرب
الشراردة بني ﺣسن
]القنيطرة[  :جاﻣعة إبن طفيل-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2010 ،
Z8-36589

البنك المركزي التونسي  :الذكرى الخمسون لالستقالل 2006-1956
تونس  :المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية2006 ،
Z4-20993
التراث والحداثة  :في المشروع الفكري لمحمد الجابري
الرباط  :ﻣنشورات دار التوﺣيدي2012 ،
Z8-36594
التقرير السنوي للمجلس اإلستشاري لعقوق اإلنسان سنة 2009
]الدار البيضاء[  :المجلس الوطني لحقوق اإلنسان|| Les Editions de
2012 ،la Croisée des Chemins
Z8-36651
الجزائر اليوم  :ﻣقاربات ﺣول ﻣمارسة المواطنة
وھران  :ﻣركز البحوث في األثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية2012 ،
Z8-36033
الحجاج  :ﻣفھوﻣه وﻣجاالته||دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة , 5.نصوص ﻣترجمة
إربد  :عالم الكتب الحديث2010 ،
)Z8-36803 (5
الحجاج  :ﻣفھوﻣه وﻣجاالته||دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة , 3.الحجاج وﺣوار التخصصات
إربد  :عالم الكتب الحديث2010 ،
)Z8-36803 (3
الحجاج  :ﻣفھوﻣه وﻣجاالته||دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة , 4.الحجاج والمراس
إربد  :عالم الكتب الحديث2010 ،
)Z8-36803 (4
الحجاج  :ﻣفھوﻣه وﻣجاالته||دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة , 1.الحجاج :ﺣدود وتعريفات
إربد  :عالم الكتب الحديث2010 ،
)Z8-36803(1
الحجاج  :ﻣفھوﻣه وﻣجاالته||دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة , 2.الحجاج :ﻣدارس وأعالم
إربد  :عالم الكتب الحديث2010 ،
)Z8-36803 (2
الحركة الوطنية والمقاوﻣة بأبي الجعد  : 1955-1930ندوة علمية عقدت
بمدينة أبي الجعد بتاريخ  17يناير 2009
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36270

الرئيس  :عشرون عاﻣا ﻣع الكتاب
صنعاء  :الھيئة العاﻣة للكتاب1999 ،
Z8-36237
العائلة البطرسية  :سيرة عائلة قبطية
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2015 ،
سلسلة ذاكرة ﻣصر المعاصرة 8 :
Z4-21013||ZF-20135
العربية بالراديو .الدروس 91-1
القاھرة[  = Le Caire :إذاعة جمھورية ﻣصر العربية]1982 ،
)Z8-36324(1-7
الغاز القاري اللبناني ﻣن النزاعات الى وضع السياسات  :الجوانب
القانونية والسياسية واالقتصادية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2014 ،
Z8-36992
الفاصل بين الحق والباطل ﻣن ﻣفاخر أبناء قحطان واليمن
صنعاء  :المعھد الفرنسي لآلثار والعلوم اإلجتماعية  ،المعھد األلماني
لآلثار2009 ،
Z4-20925
الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
Z8-37045
الفھرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية بأقليم
الرشيدية
]الرباط[  :ﻣنشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2009 ،
)CAT MUS LAH (1-4
الفھرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الناصرية ،تاﻣكروت باقليم
زاكورة
الرباط  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالﻣية2013 / 1434 ،
)CAT MUS LAH (1-6
القانون الجزائي العربي الموﺣد
] : [.s.lﻣطابع جاﻣعة الدول العربية[.s.d] ،
Z8-36344
القانون النموذجي لألﺣداث
]1996 ،[.s.n] : [.s.l
Z12-22778
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القبلية  :عجز األكاديمي وﻣراوغة المثقف
بيروت  :جداول للنشر والتوزيع2011 ،
Z8-36608
اللسانات العربية المقارنة  :أعمال الندوة الدولية األولى لمختبر إعداد
اللغة العربية
القنيطرة  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2010 ،
Z8-36570
اللغة والھوية في الوطن العربي , 2.إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
)Z8-36970(2
اللغة والھوية في الوطن العربي , 1.إشكاليات التعليم والترجمة
والمصطلح
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
)Z8-36970 (1
المختار السوسي  1383-1318ه1963-1901/م
]الدار البيضاء[  :ﻣنشورات جمعية المبادرة للتضاﻣن اإلجتماعي،
2008
أعالم ﻣغربية 2 :
Z8-36646
المرأة المغربية في ﻣلحمة اإلستقالل والوﺣدة  :تراجم ﻣن ﺣياة المرأة
المقاوﻣة
]سال[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2004
)MAR 306.8 MAR (1-3
المشكالت الثقافية للمرأة العربية  :تحديات الحاضر وافاق المستقبل
القاھرة  :ﻣؤسسة الحريري 20-18 ،نوفمبر 2000
Z4-20945
المغرب وتدافع الھوية والقيم
]الرباط[  :ﺣركة التوﺣيد واإلصالح2010 ،
Z12-22789
الملتقى  :عدد خاص في تكريم ﻣحمد الحبيب الفرقاني
ﻣراكش  ،2009 :ﻣطبعة النجاح الجديدة
Z8-36802
المنازعات الوقفية  :ﻣن خالل إجتھادات المجلس األعلى وﻣحاكم
اإلستئناف والمحاكم اإلبتدائية
]الرباط[  :دار الفكر العربي2011 ،
سلسلة دليل العمل القضائي 1 :
Z8-36554
المواقع األثرية في ﻣنطقة الغرب بين البحث العلمي والبعد التنموي :
أعمال الندوة الوطنية التي نظمتھا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقنيطرة يوﻣي  24-23نوفمبر 2005
القنيطرة  :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2007 ،
سلسلة ندوات وﻣناظرات 9 :
Z8-36568
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المؤتمر االول لقمة المراة العربية  :تحديات الحاضر وافاق المستقبل
القاھرة  20-18نوفمبر  /تشرين ثان ||2000التقرير الختاﻣي
القاھرة  :ﻣطابع جاﻣعة الدول العربية ،يناير 2001
GL-21557
الموريسكيون وقصبة الرباط  :وثائق تكشف جوانب تاريخية ﻣجھولة
الرباط  :دار أبي رقراق للطباعة والنشر2011 ،
Z8-36495
المؤسسة التشريعية في العالم العربي  :أعمال المؤتمر الرابع للباﺣثين
الشباب||،القاھرة  23 :21ﻣايو 1996
القاھرة  :ﻣركز البحوث والدراسات السياسية1997 ،
Z8-36360
الموسوعة العمانية
ﻣسقط  :وزارة التراث والثقافة2013 ،
)OMN 900 MAW (1-11
النشرة المصرية للمطبوعات
القاھرة  :دار الكتب المصرية1959-1956 ،
)Z8-22627 (1-1)-(3-2
النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في
الجزائر
الجزائر  :وزارة الثقافة2003 ،
Z8-36851
النظام الدولي وﺣقوق اإلنسان في الوطن العربي
القاھرة  :دار المستقبل العربي1990 ،
الندوات الفكرية 3 :
Z8-36829
النوبة..اإلنسان والتاريخ
القاھرة  :ﻣكتبة ﻣدبولي2013 ،
Z8-36199
الوافي في تراث العرب الثقافي  :األندلس والمشرق العربي ﻣنذ سقوط
الخالفة العباسية
الدار البيضاء||بيروت  :المركز الثقافي العربي2010 ،
Z8-36218
الوضع القانوني لإلسالم في أوروبا  :أشغال الندوة الدولية فاس  14و15
ﻣارس 2009
الرباط  :ﻣرسم2011 ،
Z8-36552
اليوﻣان الدراسيان  :ﻣباﺣثات إيكس ليبان واستقالل المغرب الرباط في
 17نونبر ||2007قراءة قانونية وسياسية في وثيقة المطالبة باإلستقالل
ﻣكناس في  15يناير 2008
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2008
Z8-36335
اﻣرأة ﻣن ھذا العصر  :رواية
بيروت  :دار الساقي2004 ،
Z831041
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إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا
]القاھرة[  :دار المعارف1978 ،
Z8-36348
تاريخ المقاوﻣة المسلحة والحركة الوطنية في المنطقة الوسطى الجنوبية
 : 1955-1908ندوة علمية
الرباط  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36307
تخليق الحياة العاﻣة في المغرب  :ندوة أكاديمية المملكة المغربية :
الرباط 26-25 ،نونبر  2013م  22-21 /ﻣحرم  1435ه
الرباط  :أكاديمية المملكة المغربية2014 ،
الندوات
||Z8-36341
تعليم اللغة األﻣازيغية  :المرجعيات ،المرتكزات والرھانات الكبرى
[الرباط ] :المرصد األﻣازيغي للحقوق والحريات2011 ،
Z12-22788
تقرير عن ورشة العمل ﺣول ختان اإلناث  :ﻣؤتمر الصحة اإلنجابية
للمرأة  26-25ﻣارس 1995
القاھرة  :ﻣطابع روز اليوسف الجديدة1995 ،
Z8-36830
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ﺣرب الرﻣال  :شھادات عسكريين شاركوا في الحرب الجزائرية
المغربية
الجزائر  :الشروق2013 ،
Z8-36148
ﺣرب تطوان  : 1860-1859أشغال ندوة علمية تنظمت بتطوان يوﻣي
 14و  15ﻣاي  2009بتنسيق بين المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين
وأعضاء جيش التحرير وجاﻣعة عبد المالك السعدي كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بتطوان وﻣؤسسة سيدي ﻣشيش العلمي بالقنيطرة وﻣجموعة
البحث في دراسات النقد الحضاري وﺣوا
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36389
ﺣركة الترجمة العربية ألعمال الفكر السياسي الحديث : Actes du
colloque organisé par la Fondation du Roi Abdul-Aziz
Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences
Humaines les 25-26 novembre 2010 au siège de la
Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les
Etudes Islamiques et les Sciences Humaines à Ca
الدار البيضاء  :ﻣؤسسة الملك عبد العزيز السعود للدراسات اإلسالﻣية
والعلوم اإلنسانية2011 ،
سلسلة ﺣوار الضفتين
Z8-36338

تقرير ﻣبدئي ﺣول تنفيذ ﻣناھج عمل بيجينغ
بيروت 1998 ،[.s. n] :
GL-21558

ﺣقوق االنسان في الوطن العربي  :تقري المنظمة العربية لحقوق
االنسان عن ﺣالة ﺣقوق االنسان في الوطن العربي
القاھرة  :المنظمة العربية لحقوق االنسان2002 ،
)Z8-36425(3

جاﻣعة ﻣوالي علي الشريف الخريفية  :أعمال الدورة الثاﻣنة||السلطان
ﻣوالي عبدالعزيز
الرباط  :ﻣركز الدراسات والبحوث العلوية2003 ،
Z8-28195

ﺣقوق االنسان في الوطن العربي
القاھرة  :المنظمة العربية لحقوق االنسان1993 ،
)Z8-36425 (1

جائزة ﺣسن فتحي للعمارة 2013, 4.
اإلسكندرية  :ﻣركز دراسات اإلسكندرية وﺣضارة البحر المتوسط،
2014
)Z4-21012 (3

ﺣقوق االنسان في الوطن العربي  :تقرير المنظمة العربية لحقوق
االنسان عن ﺣالة ﺣقوق االنسان في الوطن العربي
القاھرة  :المنظمة العربية لحقوق االنسان1995 ،
)Z8-36425 (2

جيران في عالم المعرفة
الكويت  :ﻣطابع السياسة1995 ،
عالم المعرفة 201 :
Z8-36428

خمسون عام على طريق الحق والعروبة 1994-1944
القاھرة  :اتحاد المحاﻣين العرب[.s. d] ،
Z8-36377

ﺣالق ﺣقوق االنسان في ﻣصر  :التقرير السنوي لعاﻣي 2000-1999
القاھرة  :المنظمة المصرية لحقوق االنسان[.s. d] ،
Z8-36376
ﺣجة وقف االشرف برسباي
القاھرة  :المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية1963 ،
نصوص وترجمات 3 :
Z8-36784
ﺣرب الجزائر  :ﻣلف وشھادات
الجزائر  :دار الوعي2013 ،
)Z8-36037 (1)||Z8-36037(2

دائرة ﻣعارف العالم اإلسالﻣي
بيروت  :دائرة المعارف اإلسالﻣية2009 ،
دراسات ﺣول الجنوب والصحراء
[الرباط ] :ﻣنشورات ﻣختبر األبحاث ﺣول الصحراء||جاﻣعة إبن زھر،
2011
Z8-36575
دراسات عن المقريزي  :ﻣجموعة أبحاث
 ،الھيئة المصرية العاﻣة للتأليف والنشر
دراسات في تاريخ القيروان
القيروان  :ﻣنشورات ﻣركز الدراسات اإلسالﻣية بالقيروان2009 ،
Z8-36873
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دكالة وتاريخ المقاوﻣة بالمغرب  :ندوة علمية أيام  -5-4-3فبراير 1994
 23-22-21 /شعبان 1414
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36337
دليل العمل في ﺣاالت الطوارئ
القاھرة  :ﻣركز األھرام للترجمة والنشر[.s. d] ،
Z8-36370
دور القطاع الخاص في ﻣسار التنمية المستداﻣة وترشيد الحكم في
األقطاع العربية
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-36922
ديوان القصة  :ﻣنتخبات ﻣن القصة القصيرة الجزائرية الحديثة
والمعاصرة
الجزائر  :التنوير2012 ،
Z8-36100
رسائل إلى وزير التعليم المغربي  :الجزء الثاني ﻣن كتاب تاريخ
التالعب باإلﻣتحانات المھنية في المغرب||ريحانيات
]الرباط[  :على ﺣساب المؤلف2011 ،
Z8-36633
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عبد الكريم غالب  :األديب واإلنسان||شھادات ودراسات نخبة ﻣن
الكتاب والنقاد
] : [s.lﻣؤسسة ﻣنتدى أصلية2011 ،
Z8-36580
فاس وترسيخ قيم الوطنية  :أﺣداث  30-29و 31يناير ||1944ندوة
علمية
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36272
قصبة المھدية|| : Patrimoine et potentialitésتراث
وﻣؤھالت||أعمال الندوة الوطنية التي نظمتھا كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالقنيطرة أيام  22و 23أبريل 2003
القنيطرة  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة2006 ،
سلسلة ندوات وﻣناظرات 6 :
Z8-36585
قضايا ﺣقوق االنسان , 4.ﻣلف الجمعيات االھلية
القاھرة  :دار المستقبل العربي1999 ،
)Z8-36429 (4
قضايا ﺣقوق االنسان , 1.الحقوق االقتصادية-االجتماعية -الثقافية
القاھرة  :دار المستقبل العربي1997 ،
)Z8-36429(1

سورية في أرقام  :بمناسبة الذكرى السابعة والعشرون للحركة
التصحيحية المباركة .الجمھورية العربية السورية /رئاسة ﻣجلس
الوزراء /المكتب المركزي لإلﺣصاء
 :سورية ،المكتب المركزي لالﺣصاء

قضايا ﺣقوق االنسان , 3.قضايا الھجرة والمھاجرين ﻣن ﻣنظور ﻣقارن
القاھرة  :دار المستقبل العربي1998 ،
)Z8-36429 (3

سيادة الدول الناﻣية في ظل العولمة
1999-1998 ،
MT-27263

قالع طريس  :رواية
طنجة  :أبعاد ﻣتوسطية2009 ،
Z8-36447

سيرة العميد سيد إبراھيم  :قراءة في سيرة عميد الخط العربي
اإلسكندرية  :ﻣكتبة اإلسكندرية2013 ،
ZF-20131

لجوء ﻣحمد بن عبد الكريم الخطابي إلى ﻣصر  :األبعاد والدالالت
الوطنية والدولية||ندوة علمية
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36387

سيرة وﺣياة علم شاﻣخ ﻣن أعالم الحركة الوطنية والمقاوﻣة وجيش
التحرير  :الفقيد المھدي بنونة
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36561
صور قروية
بيروت  :ﻣكتبة المدرسة||دار الكتاب اللبناني1971 ،
Z12-22760
عالم الصحراء ﻣحمد يحي الوالتي|| : Savant du Saharaبحوث
الندوة العلمية التي نضمھا ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث
بالرابطة المحمدية للعلماء بمدينة أكادير||بتعاون ﻣع ﻣاستر المذھب
المالكي بكلية الشريعة-أكادير ،وبتنسيق ﻣع ﻣختبر علوم اإلجتھاد بكلية
اآلداب-أكادير||بيوﻣي األربعاء والخميس
الرباط  :ﻣركز الدراسات واألبحاث وإﺣياء التراث||الرابطة المحمدية
للعلماء2010 ،
سلسلة ندوات وﻣحاضرات 2 :
Z4-20960

ﻣتاھة تحت العين  :ﻣقاربات نقدية لتجربة الشاعر ﻣحمد بنطلحة
] : [s.lﻣنشورات وزارة الثقافة2011 ،
سلسلة ندوات
Z8-36520
ﻣجموع االوراد الكبير  :واالدعية واالﺣزاب واالستغاثات والصالة على
النبي صلى ﷲ عليه وسلم وﺣزب الدسوقي الكبير والصغير وﺣزب
الرفاعي الكبير والصعير
القاھرة  :شركة الشمرلي[.s.d] ،
Z12-22803
ﻣجموعة صور ﻣشردي األرﻣن بحلب 1922-1936
]1986 ،[s.l.] : [s.n.
Z8-36319
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ﻣحمد عابد الجابري وتجديد العقل العربي  :دراسات وأوراق في الذكرى
األولى لرﺣيله
] : [s.lﻣؤسسة ﻣنتدى أصيلة2011 ،
Z8-36581
ﻣسألة أكراد سورية  :الواقع-التاريخ-األسطرة
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
Z8-36982
ﻣساواة النوع اإلجتماعي واإلنتقال الديمقراطي
تونيس  :ﻣنشورات الكريديف2013 ،
ﻣحاضرات الكريديف
Z8-36456
ﻣسيرة الحركة اإلصالﺣية بتلمسان  :آثار وﻣواقف -1931-1907
1956
الجزائر  :دار زﻣوره2013 ،
Z8-36090
ﻣسيرة ﺣضارة في سنة  :ﺣصيلة نشاط الوزارة في تظاھرة تلمسان
عاصمة الثقافة اإلسالﻣية 2011م
الجزائر  :وزارة الشؤون الدينية واألوقاف2011 ،
DZA 306.4 MAS
ﻣشاريع المالﺣق المقترﺣة ﻣن االﻣين العام لتطوير العمل العربي
المشترك وﻣنظوﻣته
تونس  :ﻣجلس جاﻣعة الدول العربية2004 ،
Z8-36426
ﻣشروع الدستور الدائم لدولة قطر  :ﻣن خطاب ﺣضرة صاﺣب السمو
الشيخ ﺣمد بن خليفة ال ثاني أﻣير دولة قطر
] : [.s.lدار الشروق1998 ،
Z12-22777
ﻣشكلة المياه في الشرق األوسط , 2.األبعاد التنموية واإلستراتيجية
واﺣتماالت الصراع والتعاون
بيروت  :ﻣركز الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيق1994 ،
)Z8-37067 (2
ﻣعجم ﻣصطلحات المؤتمرات  :عربي فرنسي انجليزي
1974 ،Paris : Unesco
8-39664||8-39712
ﻣعركة إغزران وشن )واد الذيب( فصل ﻣن فصول ﻣواجھة األطماع
اإلستعمارية إلﺣتالل الوطن  :ندوة علمية وطنية
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2011
Z8-36384
ﻣن وﺣي الصقيع الكندي  :يوﻣيات ﻣھاجر شرعي
الدار البيضاء  :أفريقيا الشرق2011 ،
Z8-35984
ﻣوسوعة سرية خاصة بالحزب الشيوعي العراقي السري
بغداد  :ﻣطبعة الحكوﻣة1949 ،
)Z4-20927(1)||Z4-20927 (2
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ﻣيثاق جاﻣعة الدول العربية وأھم أنظمتھا
◌ٍ ] : [.s.lﻣطبعة جاﻣعة الدول العربية2002 ،
Z12-22776
ندةو علمية  :العالﻣة ﻣحمد المختار السوسي رﻣز الوطنية الخالصة
وﻣثال المفكر المغربي األصيل
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36342
ندوة المقاوﻣة في المغرب الشرقي  :اإلسھام والخصوصية||وجدة 7-6-5
جمادى الثانية  11-10-9/1415نونبر 1994
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36386
ندوة ﻣصادر المعلوﻣات عن العالم اإلسالﻣي ] :المنعقدة في  31أكتوبر-
 2نوفمبر [1999
الرباض  :ﻣكتبة الملك عبد العزيز العاﻣة2004 ،
)Z4-20952 (2)||Z4-20952(1
ندوتان علميتان  :صيانة الذاكرة الوطنية والمحافظة على التراث في
صلب التنمية البشرية||العودة المظفرة
]الرباط[  :نشر المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش
التحرير2010 ،
Z8-36334
ندوتان علميتان  :فاس وتأسيس ذاكرة المقاوﻣة ،أﺣداث  18-17و19
أبريل ||1912ﺣدث بناء طريق الوﺣدة
]الرباط[  :المندوبية الساﻣية لقدﻣاء المقاوﻣين وأعضاء جيش التحرير،
2010
Z8-36388
نساء تحت النار  :قصص بأقالم نساء سوريات
]2014 ،[s.n] : [s.l
Z8-36044
نشرة أخبار الصناعة العربية والعالمية
] : [.s.lﻣركز التنمية الصناعية للدول العربية1978 ،
Z8-36889
ھايدغر والفكر العربي
الدوﺣة -بيروت  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
ترجمان
Z8-36974
ھذا بيان للناس وعندﻣا تكفر االلفاظ
كندا/اوتاوا  :الزﺣف االخضر1983 ،
Z8-36831
وضع اللغة واألدب العربيين في الجاﻣعة  :أعمال الندوة الوطنية التي
نظمتھا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة يوﻣي  9و 10دجنبر
2003
القنيطرة  :ﻣنشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2007 ،
سلسلة ندوات وﻣناظرات 7 :
Z8-36616
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Anderson , Benedict
الجماعات المتخيلة  :تأﻣالت في أصل القوﻣية و انتشارھا
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
ترجمان
Z8-36914

Belkacem , Boumahdi
إستخدام تكنولوجيا المعلوﻣات الجديدة في التعليم والبحث العلمي في
الجزائر
2014 ،Alger : Taksidj.com
Z8-36819

Anderson , Benedict
الديمقراطية والتحول الديمقراطي  :السيرورات والمأﻣول في عالم ﻣتغير
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
ترجمان
Z8-36976

Ben Sedira , Belkassem
التحفة السنية في النوادر العربية  :وھي نخب أدبية
1942 ،Paris : G.-P. Maisonneuve
Z8-36449

)ʿAnqā , Šāh Maqṣōd Ṣādeq (1916-1980
سراج الھدى
2012 ،Nanterre : MTO Shahmaghsoudi
سلسلة العرفان العملي
Z8-36163
Arrigoni , Vittorio
غزة ،ﺣافظوا على إنسانيتكم
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2012 ،
Z8-37002
Badiou , Alain
فشل اليسار
الدرا البيضاء  :دار توبقال للنشر2011 ،
سلسلة ﻣعالم
Z8-36421
Bakhit , Muhammad Adnan
)Catalogue of Arabic Manuscripts (on Microfilm
1985 ،Amman : University of Jordan
Publications of the University of Jordan
)ZF-20128(1
Bakhit , Muhammad Adnan
)Catalogue of Arabic Manuscripts (on Microfilm
1985 ،Amman : University of Jordan
Publications of the University of Jordan
)ZF-20128(2
Bakhit , Muhammad Adnan
)Catalogue of Arabic Manuscripts (on Microfilm
1986 ،Amman : University of Jordan
Publications of the University of Jordan
)ZF-20128(3

Barney , Darin
المجتمع الشبكي
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2015 ،
ترجمان
Z8-37023

Biswas , Asit K.
الوسط واألطراف  :ﻣقاربة شاﻣلة لمياه الشرق األوسط
بيروت  :شھادات  ,دار النھار للنشر1998 ،
Z8-37058
)Blachère , Régis , (1900-1973
تاريخ األدب العربي .الجزء األول ,ﻣنذ نشوئه ﺣتى أخر القرن الخاﻣس
عشر للميالد
دﻣشق  :ﻣطبعة الجاﻣعة السورية1956 ،
Z8-36383
Blackman , Winifred , 1872-1950
الناس في صعيد ﻣصر  :العادات والتقاليد
القاھرة  :دار الشروق2010 ،
Z8-36247
Borradori , Giovanna
الفلسفة في زﻣن اإلرھاب  :ﺣوارات ﻣع يورغن ھابرﻣاس وجاك دريدا
بيروت ،الدوﺣة  :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات2013 ،
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