
  قـائمة كتب التاريخ

 اسم الكاتب نالعنوا رقم تسلسلي رقم الجرد

2083 H.0001 اندريه عروميكو السالم االن سالم المستقبل 

2084 H.0002 اندريه عروميكو السالم االن سالم المستقبل 

2092 H.0003 
االجتماعي و االقتصادي و السياسي في بيروت و الواليات العثمانية  التاريخ

 )19(ق
 د حسان حالق

2093 H.0004 
التاريخ االجتماعي و االقتصادي و السياسي في بيروت و الواليات العثمانية 

 )19(ق
 د حسان حالق

2402 H.0005  د عبد الحميد زوزو 1945-1914تاريخ أروبا و الواليات المتحدة 

2403 H.0006  د عبد الحميد زوزو 1945-1914تاريخ أروبا و الواليات المتحدة 

2404 H.0007  د عبد الحميد زوزو 1945-1914أروبا و الواليات المتحدة تاريخ 

2405 H.0008  د عبد الحميد زوزو 1945-1914تاريخ أروبا و الواليات المتحدة 

2406 H.0009  د عبد الحميد زوزو 1945-1914أروبا و الواليات المتحدة تاريخ 

9385 H.0010  د عبد الحميد زوزو 1945-1914تاريخ أروبا و الواليات المتحدة 

9386 H.0011  د عبد الحميد زوزو 1945-1914أروبا و الواليات المتحدة تاريخ 

9387 H.0012  د عبد الحميد زوزو 1945-1914تاريخ أروبا و الواليات المتحدة 

2602 H.0013  شايف عكاشة العربية االسالمية بين التطور و التخلفالحضارة 

2603 H.0014 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

2604 H.0015  شايف عكاشة العربية االسالمية بين التطور و التخلفالحضارة 

2605 H.0016 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 



2606 H.0017  شايف عكاشة العربية االسالمية بين التطور و التخلفالحضارة 

5542 H.0018  محمد سليمان الطيب -االدارسة  -االنصاف في تاريخ االشراف في المغرب االقصى 

5543 H.0019  محمد سليمان الطيب -االدارسة  -في تاريخ االشراف في المغرب االقصى االنصاف 

5544 H.0020  محمد سليمان الطيب -االدارسة  -االنصاف في تاريخ االشراف في المغرب االقصى 

5445 H.0021  محمد سليمان الطيب -االدارسة  -في تاريخ االشراف في المغرب االقصى االنصاف 

5556 H.0022 د محمد أحمد محمد بخاري في صدر االسالم 

5557 H.0023 د محمد أحمد محمد بخاري في صدر االسالم 

6224 H.0024 د محمد أحمد محمد بخاري في صدر االسالم 

6225 H.0025 د محمد أحمد محمد بخاري في صدر االسالم 

6226 H.0026 د محمد أحمد محمد بخاري في صدر االسالم 

5558 H.0027 د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي بالد الهند في العصر االسالمي منذ عصر االسالم حتى الغزو التيموري 

5559 H.0028 د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي بالد الهند في العصر االسالمي منذ عصر االسالم حتى الغزو التيموري 

5560 H.0029 د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي بالد الهند في العصر االسالمي منذ عصر االسالم حتى الغزو التيموري 

5561 H.0030  د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي الهند في العصر االسالمي منذ عصر االسالم حتى الغزو التيموريبالد 

5562 H.0031 د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي بالد الهند في العصر االسالمي منذ عصر االسالم حتى الغزو التيموري 

5563 H.0032 تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

5564 H.0033 تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

5565 H.0034 تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

5566 H.0035 تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي د عبد 

 الجمل



5567 H.0036 تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

5568 H.0037  االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولىالتاريخ 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال

5569 H.0038 التاريخ االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولى 
العزيز سليمان نوار/ د محمود د عبد 

 محمد جمال

5570 H.0039 التاريخ االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولى 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال

5571 H.0040  االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولىالتاريخ 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال

5572 H.0041 التاريخ االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولى 
العزيز سليمان نوار/ د محمود د عبد 

 محمد جمال

5581 H.0042 التاريخ االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولى 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال

5582 H.0043  االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولىالتاريخ 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال

5583 H.0044 التاريخ االروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية االولى 
العزيز سليمان نوار/ د محمود د عبد 

 محمد جمال

5546 H.0045  د محمد نصر مهنا 1اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5547 H.0046  د محمد نصر مهنا 1اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5548 H.0047  د محمد نصر مهنا 1اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5549 H.0048  د محمد نصر مهنا 1اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5550 H.0049  د محمد نصر مهنا 2اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5551 H.0050  د محمد نصر مهنا 2اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5552 H.0051  د محمد نصر مهنا 2االسالم في آسيا الجزء اتتشار 

5553 H.0052  د محمد نصر مهنا 2اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5554 H.0053  نصر مهناد محمد  2اتتشار االسالم في آسيا الجزء 

5555 H.0054  د محمد نصر مهنا 2اتتشار االسالم في آسيا الجزء 



5606 H.0055 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ مصر االجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث 

5607 H.0056 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ مصر االجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث 

5608 H.0057 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ مصر االجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث 

5609 H.0058  )د عمر عبد العزيز عمر  )1919- 1517تاريخ مصر الحديث و المعاصر 

5610 H.0059 د عبد المنعم ماجد الدولة االيوبية في تاريخ مصر االسالمية 

5611 H.0060 المنعم ماجدد عبد  الدولة االيوبية في تاريخ مصر االسالمية 

6336 H.0061 د عبد المنعم ماجد الدولة االيوبية في تاريخ مصر االسالمية 

6337 H.0062 د عبد المنعم ماجد الدولة االيوبية في تاريخ مصر االسالمية 

6338 H.0063 د عبد المنعم ماجد الدولة االيوبية في تاريخ مصر االسالمية 

5612 H.0064 د حفظ أحمد حمدي الدولة الخوارزمية و المغول 

5613 H.0065 د حفظ أحمد حمدي الدولة الخوارزمية و المغول 

5614 H.0066 د حفظ أحمد حمدي الدولة الخوارزمية و المغول 

5615 H.0067 د حفظ أحمد حمدي الدولة الخوارزمية و المغول 

5616 H.0068 د حفظ أحمد حمدي الدولة الخوارزمية و المغول 

5617 H.0069 د محمد خليفة حسن أحمد رؤية عربية في تاريخ الشرق االدنى القديم و حضارته 

5618 H.0070 د حسين الشيخ الرومان 

5619 H.0071 د حسين الشيخ الرومان 

5620 H.0072 د حسين الشيخ الرومان 

5621 H.0073 د حسين الشيخ الرومان 



5622 H.0074 د حسين الشيخ الرومان 

5623 H.0075 د عبد المنعم ماجد ظهور الخالفة الفاطمية و سقوطها في مصر 

12217/10 H.0076  غازي محمد فريج  النشاط السري اليهودي في الفكر و السياسة 

5624 H.0077 د عبد المنعم ماجد ظهور الخالفة الفاطمية و سقوطها في مصر 

5626 H.0078 د عبد المنعم ماجد الخالفة الفاطمية و سقوطها في مصر ظهور 

5627 H.0079 د عبد المنعم ماجد ظهور الخالفة الفاطمية و سقوطها في مصر 

5628 H.0080 أيوب الناجيأ علي  لمحات عن االسالم في نيجيريا بين االمس و اليوم 

5629 H.0081 أ علي أيوب الناجي لمحات عن االسالم في نيجيريا بين االمس و اليوم 

5630 H.0082 أ علي أيوب الناجي لمحات عن االسالم في نيجيريا بين االمس و اليوم 

5631 H.0083 أ علي أيوب الناجي لمحات عن االسالم في نيجيريا بين االمس و اليوم 

5632 H.0084 د عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكالت الحضارة 

5633 H.0085 د عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكالت الحضارة 

5634 H.0086 
 -تونس  -المغرب العربي في التاريخ الحديث و المعاصر ( الجزائر 

 المغرب )
 د صالح العقاد

5635 H.0087 
 -تونس  -العربي في التاريخ الحديث و المعاصر ( الجزائر المغرب 

 المغرب )
 د صالح العقاد

5636 H.0088 
 -تونس  -المغرب العربي في التاريخ الحديث و المعاصر ( الجزائر 

 المغرب )
 د صالح العقاد

5637 H.0089 
 -تونس  -المغرب العربي في التاريخ الحديث و المعاصر ( الجزائر 

 المغرب )
 د صالح العقاد

5638 H.0090 
 -تونس  -المغرب العربي في التاريخ الحديث و المعاصر ( الجزائر 

 المغرب )
 د صالح العقاد

5641 H.0091 د يسرى دعيس االسكندر االكبر و االسكندرية 

5642 H.0092 د يسرى دعيس االسكندر االكبر و االسكندرية 



5643 H.0093 د يسرى دعيس االسكندر االكبر و االسكندرية 

5644 H.0094 د يسرى دعيس االسكندر االكبر و االسكندرية 

5645 H.0095 د يسرى دعيس االسكندر االكبر و االسكندرية 

5646 H.0096  الفتاح مقلد الغنيمي د عبد  االسالم و حضارته في وسط افريقيا سلطنة البوالال 

5647 H.0097  د عبد الفتاح مقلد الغنيمي  االسالم و حضارته في وسط افريقيا سلطنة البوالال 

5648 H.0098  د عبد الفتاح مقلد الغنيمي  االسالم و حضارته في وسط افريقيا سلطنة البوالال 

5649 H.0099  د عبد الفتاح مقلد الغنيمي  االسالم و حضارته في وسط افريقيا سلطنة البوالال 

5650 H.0100  د عبد الفتاح مقلد الغنيمي  االسالم و حضارته في وسط افريقيا سلطنة البوالال 

5651 H.0101 د محمد نصر مهنا التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسة في العالم االسالمي 

5652 H.0102 د محمد نصر مهنا التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسة في العالم االسالمي 

5653 H.0103 د محمد نصر مهنا التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسة في العالم االسالمي 

5654 H.0104 د محمد نصر مهنا التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسة في العالم االسالمي 

5655 H.0105 د محمد نصر مهنا التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسة في العالم االسالمي 

5656 H.0106 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5657 H.0107  د أحمد عبد الرزاق أحمد االسالمية في العصور الوسطىالحضارة 

5658 H.0108 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5659 H.0109 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5660 H.0110 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5661 H.0111 د قاسم عبده قاسم العصور الوسطى الباكرة 



5662 H.0112 د قاسم عبده قاسم العصور الوسطى الباكرة 

5663 H.0113 د قاسم عبده قاسم العصور الوسطى الباكرة 

5664 H.0114 د قاسم عبده قاسم العصور الوسطى الباكرة 

5665 H.0115 د قاسم عبده قاسم العصور الوسطى الباكرة 

5670 H.0116 د عصام الدين محمد علي تاريخ الفلسفة االسالمية 

5671 H.0117 د عصام الدين محمد علي تاريخ الفلسفة االسالمية 

8169/09 H.0118  عبد الجليل حسن الرفيع  دراسة تحليلية في األسباب و النتائج -العراق في ظل اإلحتالل و المقاومة 

8170/09 H.0119  عبد الجليل حسن الرفيع  دراسة تحليلية في األسباب و النتائج -العراق في ظل اإلحتالل و المقاومة 

8171/09 H.0120  عبد الجليل حسن الرفيع  دراسة تحليلية في األسباب و النتائج -العراق في ظل اإلحتالل و المقاومة 

5675 H.0121 د عليه عابدين تطور االزياء عبر العصور 

5676 H.0122 د عليه عابدين تطور االزياء عبر العصور 

5677 H.0123 د عليه عابدين تطور االزياء عبر العصور 

5678 H.0124 د عليه عابدين تطور االزياء عبر العصور 

5679 H.0125 د عليه عابدين تطور االزياء عبر العصور 

5680 H.0126 د محمد عزيز نظمي سالم جدلية التاريخ و الحضارة 

5681 H.0127 د محمد عزيز نظمي سالم جدلية التاريخ و الحضارة 

5682 H.0128 د محمد عزيز نظمي سالم جدلية التاريخ و الحضارة 

5683 H.0129  د محمد عزيز نظمي سالم التاريخ و الحضارةجدلية 

5684 H.0130 ( ابن الزنجي ) محمود الهندي ذكر مقتل الحالج 



5685 H.0131 ( ابن الزنجي ) محمود الهندي ذكر مقتل الحالج 

5686 H.0132 ( ابن الزنجي ) محمود الهندي ذكر مقتل الحالج 

5687 H.0133 ( ابن الزنجي ) محمود الهندي ذكر مقتل الحالج 

5688 H.0134 ( ابن الزنجي ) محمود الهندي ذكر مقتل الحالج 

5691 H.0135 خليل ابراهيم حسين سقوط عبد الكريم قاسم 

5692 H.0136 خليل ابراهيم حسين سقوط عبد الكريم قاسم 

6466 H.0137 خليل ابراهيم حسين سقوط عبد الكريم قاسم 

5689 H.0138 خليل ابراهيم حسين سقوط عبد الكريم قاسم 

5690 H.0139 خليل ابراهيم حسين سقوط عبد الكريم قاسم 

7368/09 H.0140  الياس جوادي  دراسة مقارنة -دستورية القوانين رقابة 

5699 H.0141 د رأفت الشيخ تاريخ العرب المعاصر 

5600 H.0142 د رأفت الشيخ تاريخ العرب المعاصر 

5601 H.0143 د رأفت الشيخ تاريخ العرب المعاصر 

5698 H.0144  ( قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان )د مصطفى النشار من التاريخ الى فلسفة التاريخ 

5699 H.0145  ( قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان )د مصطفى النشار من التاريخ الى فلسفة التاريخ 

5700 H.0146  د مصطفى النشار التاريخ الى فلسفة التاريخ( قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان ) من 

5701 H.0147  ( قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان )د مصطفى النشار من التاريخ الى فلسفة التاريخ 

5702 H.0148  ( قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان )د مصطفى النشار من التاريخ الى فلسفة التاريخ 

5703 H.0149  ( الجزء االول ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 



5704 H.0150  ( الجزء االول ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5705 H.0151  ( الجزء االول ) عبد العزيز سالمد السيد  قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5706 H.0152  ( الجزء االول ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5707 H.0153  ( الجزء الثاني ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5708 H.0154  ( الجزء الثاني ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5709 H.0155  ( الجزء الثاني ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5710 H.0156  ( الجزء الثاني ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5711 H.0157  ( الجزء الثاني ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5712 H.0158  ( الجزء الثاني ) د السيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في االندلس 

5713 H.0159 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

5714 H.0160 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

5715 H.0161 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

5818 H.0162  د جالل يحي افريقيا الحديث و المعاصرتاريخ 

5716 H.0163 د حسن أحمد محمود تاريخ المغرب و االندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة 

5717 H.0164  د حسن أحمد محمود المغرب و االندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفةتاريخ 

5718 H.0165 د حسن أحمد محمود تاريخ المغرب و االندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة 

5987 H.0166  د حسن أحمد محمود المغرب و االندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفةتاريخ 

5988 H.0167 د حسن أحمد محمود تاريخ المغرب و االندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة 

5989 H.0168  د حسن أحمد محمود المغرب و االندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفةتاريخ 



5719 H.0169  20حتى ق  16تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من ق 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال الدين 

5720 H.0170  20حتى ق  16تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من ق 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال الدين 

5721 H.0171  20حتى ق  16تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من ق 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال الدين 

5990 H.0172  20حتى ق  16تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من ق 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال الدين 

5991 H.0173  20حتى ق  16تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من ق 
العزيز سليمان نوار/ د محمود د عبد 

 محمد جمال الدين 

5992 H.0174  20حتى ق  16تاريخ الواليات المتحدة االمريكية من ق 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د محمود 

 محمد جمال الدين 

5723 H.0175  د محمد كمال عز الدين و المنهج التاريخي البن حجر العسقالنيالتاريخ 

5724 H.0176 د محمد كمال عز الدين التاريخ و المنهج التاريخي البن حجر العسقالني 

5728 H.0177 د محمد بيومي مهران تاريخ العرب القديم 

5729 H.0178 د محمد بيومي مهران تاريخ العرب القديم 

5730 H.0179 د محمد بيومي مهران تاريخ العرب القديم 

5999 H.0180 بيومي مهراند محمد  تاريخ العرب القديم 

6000 H.0181 د محمد بيومي مهران تاريخ العرب القديم 

6001 H.0182 د محمد بيومي مهران تاريخ العرب القديم 

8144/12 H.0183  د:فهد العرابي الحارثي  التي تعلمنا الديمقراطية و العدل أمريكا 

5737 H.0184 
 -التعداد  -السكان  -موقع جغرافي  -العالم االسالمي اليوم (اقتصاد

 المشكالت ) 
 أ د عادل طه يونس

5738 H.0185 
 -التعداد  -السكان  -موقع جغرافي  -العالم االسالمي اليوم (اقتصاد

 المشكالت ) 
 أ د عادل طه يونس

6015 H.0186 
 -التعداد  -السكان  -موقع جغرافي  -العالم االسالمي اليوم (اقتصاد

 المشكالت ) 
 طه يونس أ د عادل

6016 H.0187 
 -التعداد  -السكان  -موقع جغرافي  -العالم االسالمي اليوم (اقتصاد

 المشكالت ) 
 أ د عادل طه يونس



6017 H.0188 
 -التعداد  -السكان  -موقع جغرافي  -االسالمي اليوم (اقتصادالعالم 

 المشكالت ) 
 أ د عادل طه يونس

5731 H.0189 د عصام الدين الفقي تاريخ المغرب و االندلس 

5732 H.0190  د عصام الدين الفقي المغرب و االندلستاريخ 

5733 H.0191 د عصام الدين الفقي تاريخ المغرب و االندلس 

6002 H.0192 د عصام الدين الفقي تاريخ المغرب و االندلس 

6003 H.0193 د عصام الدين الفقي تاريخ المغرب و االندلس 

6004 H.0194 د عصام الدين الفقي تاريخ المغرب و االندلس 

5740 H.0195 د عمر فروخ العرب في حضارتهم و ثقافتهم 

5741 H.0196 د عمر فروخ العرب في حضارتهم و ثقافتهم 

5742 H.0197  محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب االسالمية 

5745 H.0198 محمد ابراهيم سليم الناصر صالح الدين فاتح القدس 

5754 H.0199 (المجلداالول) المطهر بن طاهر المقدسي كتاب البدء و التاريخ 

5755 H.0200 (المجلد الثاني) المطهر بن طاهر المقدسي كتاب البدء و التاريخ 

5756 H.0201 (المجلد الثالث) المطهر بن طاهر المقدسي كتاب البدء و التاريخ 

5757 H.0202 (المجلد الرابع) المطهر بن طاهر المقدسي كتاب البدء و التاريخ 

5758 H.0203 (المجلد الخامس) المطهر بن طاهر المقدسي كتاب البدء و التاريخ 

5759 H.0204 (المجلد السادس) المطهر بن طاهر المقدسي كتاب البدء و التاريخ 

5760 H.0205  البي جعفر محمد بن حرير الطيري (المجلد األول)-االمم و الملوك-تاريخ الطيري تاريخ 

5761 H.0206  البي جعفر محمد بن حرير الطيري (المجلد الثاني)-االمم و الملوك-تاريخ الطيري تاريخ 



5762 H.0207  محمد بن حرير الطيريالبي جعفر  (المجلد الثالث)-االمم و الملوك-تاريخ الطيري تاريخ 

5763 H.0208  البي جعفر محمد بن حرير الطيري (المجلد الرابع)-االمم و الملوك-تاريخ الطيري تاريخ 

5764 H.0209  البي جعفر محمد بن حرير الطيري (المجلد الخامس)-االمم و الملوك-تاريخ الطيري تاريخ 

5765 H.0210  البي جعفر محمد بن حرير الطيري فهارس -االمم و الملوك-تاريخ الطيري تاريخ 

5766 H.0211 
العربي و المؤرخون تطور علم التاريخ و معرفة رجاله في االسالم التاريخ 

 (الجزء األول)
 شاكر مصطفى

5767 H.0212 
التاريخ العربي و المؤرخون تطور علم التاريخ و معرفة رجاله في االسالم 

 (الجزء الثاني)
 شاكر مصطفى

5768 H.0213 
التاريخ العربي و المؤرخون تطور علم التاريخ و معرفة رجاله في االسالم 

 (الجزء الثالث)
 شاكر مصطفى

5769 H.0214 
التاريخ العربي و المؤرخون تطور علم التاريخ و معرفة رجاله في االسالم 

 (الجزء الرابع)
 شاكر مصطفى

5770 H.0215  المجلد األول  -االنساب- 
االمام ابن سعد عبد الكريم / محمد بن 

 منصور السمعاني

5771 H.0216  المجلد الثاني -االنساب 
االمام ابن سعد عبد الكريم / محمد بن 

 منصور السمعاني

5772 H.0217  المجلد الثالث  -االنساب- 
االمام ابن سعد عبد الكريم / محمد بن 

 منصور السمعاني

5773 H.0218  المجلد الرابع  -االنساب- 
االمام ابن سعد عبد الكريم / محمد بن 

 منصور السمعاني

5774 H.0219  المجلد الخامس  -االنساب- 
االمام ابن سعد عبد الكريم / محمد بن 

 منصور السمعاني

5775 H.0220  المجلد السادس  -االنساب- 
االمام ابن سعد عبد الكريم / محمد بن 

 منصور السمعاني

5776 H.0221 ( المجلد األول ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5777 H.0222 ( المجلد الثاني ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 



5778 H.0223  االمام ابن االبشر في التاريخ ( المجلد الثالث )الكامل 

5779 H.0224 ( المجلد الرابع ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5780 H.0225 (المجلد الخامس ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5781 H.0226 (المجلد السادس ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5782 H.0227 ( المجلد السابع ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5783 H.0228  االمام ابن االبشر في التاريخ ( المجلد الثامن )الكامل 

5784 H.0229 ( المجلد التاسع ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5785 H.0230 (المجلد العاشر ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5786 H.0231 (المجلد الحادي عاشر ) االمام ابن االبشر الكامل في التاريخ 

5787 H.0232 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5788 H.0233  د أحمد عبد الرزاق أحمد االسالمية في العصور الوسطىالحضارة 

5789 H.0234 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5790 H.0235 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5791 H.0236 د أحمد عبد الرزاق أحمد الحضارة االسالمية في العصور الوسطى 

5792 H.0237 د مصطفى زايد االحصاء و التاريخ االسالمي 

5793 H.0238  د مصطفى زايد و التاريخ االسالمياالحصاء 

5794 H.0239 د مصطفى زايد االحصاء و التاريخ االسالمي 

5795 H.0240 د مصطفى زايد االحصاء و التاريخ االسالمي 

5722 H.0241 د:محمد كمال عز الدين  التاريخ و المنهج التاريخي البن حجر العسقالني 



5801 H.0242 د حسن أحمد محمود االسالم و الحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي و التركي 

5802 H.0243 د حسن أحمد محمود االسالم و الحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي و التركي 

5803 H.0244 د جمال زكريا قاسم األصول التاريخية للعالقات العربية االفريقية 

5804 H.0245  بحوث عن ندوة الحضارة االسالمية تاريخ الحضارة االسالميةبحوث في 

5805 H.0246 بحوث عن ندوة الحضارة االسالمية بحوث في تاريخ الحضارة االسالمية 

5806 H.0247 ندوة الحضارة االسالميةبحوث عن  بحوث في تاريخ الحضارة االسالمية 

5807 H.0248 بحوث عن ندوة الحضارة االسالمية بحوث في تاريخ الحضارة االسالمية 

5815 H.0249 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

5816 H.0250 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

4575/09 H.0251  أحمد السيد النجار و أخرون  التحوالت اإلقتصادية العربية و األلفية الثالثة 

5819 H.0252 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

5820 H.0253  د زينب عصمة راشد 18الى نهاية القرن  16تاريخ أروبا الحديث من مطلع القرن 

5821 H.0254  د زينب عصمة راشد 18الى نهاية القرن  16تاريخ أروبا الحديث من مطلع القرن 

5822 H.0255  د زينب عصمة راشد ( الجزء الثاني )19الى نهاية القرن 16تاريخ أروبا الحديث من مطلع القرن 

5823 H.0256  د زينب عصمة راشد ( الجزء الثاني )19الى نهاية القرن 16تاريخ أروبا الحديث من مطلع القرن 

5824 H.0257 د زينب عصمة راشد تاريخ أروبا الحديث في القرن السابع عشر 

5825 H.0258  د زينب عصمة راشد أروبا الحديث في القرن السابع عشرتاريخ 

6232 H.0259 د زينب عصمة راشد تاريخ أروبا الحديث في القرن السابع عشر 

6233 H.0260 د زينب عصمة راشد تاريخ أروبا الحديث في القرن السابع عشر 



5831 H.0261  د جالل يحي  -الجزء االول  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر الفجر 

5832 H.0262  د جالل يحي  -الجزء االول  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر الفجر 

5833 H.0263  د جالل يحي  -الجزء االول  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر الفجر 

5834 H.0264  د جالل يحي  -الجزء االول  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر الفجر 

5835 H.0265  د جالل يحي  -الجزء االول  -االروبي الحديث و المعاصر الفجر التاريخ 

5836 H.0266  د جالل يحي -الجزء الثاني  - 1التاريخ االروبي الحديث و المعاصر حتى ح ع 

5837 H.0267  د جالل يحي -الجزء الثاني  - 1االروبي الحديث و المعاصر حتى ح ع التاريخ 

5838 H.0268  د جالل يحي -الجزء الثاني  - 1التاريخ االروبي الحديث و المعاصر حتى ح ع 

5839 H.0269  د جالل يحي -الجزء الثاني  - 1االروبي الحديث و المعاصر حتى ح ع التاريخ 

5840 H.0270  د جالل يحي -الجزء الثاني  - 1التاريخ االروبي الحديث و المعاصر حتى ح ع 

5841 H.0271  د جالل يحي -الفترة المعاصرة  - 1االروبي الحديث و المعاصر منذ ح ع التاريخ 

5842 H.0272  د جالل يحي -الفترة المعاصرة  - 1التاريخ االروبي الحديث و المعاصر منذ ح ع 

5843 H.0273  د جالل يحي -الفترة المعاصرة  - 1االروبي الحديث و المعاصر منذ ح ع التاريخ 

5844 H.0274  د جالل يحي -الفترة المعاصرة  - 1التاريخ االروبي الحديث و المعاصر منذ ح ع 

5845 H.0275  د جالل يحي  -الفترة المعاصرة  - 1االروبي الحديث و المعاصر منذ ح ع التاريخ 

5846 H.0276 ( الجزء الرابع ) د جالل يحي التاريخ االروبي الحديث و المعاصر سيطرة أروبا على العالم 

5847 H.0277  د جالل يحي االروبي الحديث و المعاصر سيطرة أروبا على العالم ( الجزء الرابع )التاريخ 

5848 H.0278 ( الجزء الرابع ) د جالل يحي التاريخ االروبي الحديث و المعاصر سيطرة أروبا على العالم 

5849 H.0279 ( الجزء الرابع ) د جالل يحي التاريخ االروبي الحديث و المعاصر سيطرة أروبا على العالم 



14592/11 H.0280  صدام مرير الجميلي  اإلتحاد األوروبي و دوره في النظام العالمي الجديد 

5851 H.0281 د حمدي عبد المنعم محمد حسين تاريخ الجزيرة العربية 

5852 H.0282 د حمدي عبد المنعم محمد حسين تاريخ الجزيرة العربية 

5853 H.0283  أد:محمود السيد تاريخ الحروب الصليبية 

5854 H.0284  د محمود سعيد عمران م1291 -1095تاريخ الحروب الصليبية 

5855 H.0285  د محمود سعيد عمران م1291 -1095تاريخ الحروب الصليبية 

5856 H.0286  د محمود سعيد عمران م1291 -1095تاريخ الحروب الصليبية 

5862 H.0287 د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العباسية 

5863 H.0288 د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العباسية 

5864 H.0289 د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العباسية 

5865 H.0290 د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العباسية 

5866 H.0291 د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العباسية 

5867 H.0292 د حمد عبد المنعم محمد حسن التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و االندلس في عصر المرابطين 

5868 H.0293  د حمد عبد المنعم محمد حسن السياسي و الحضاري للمغرب و االندلس في عصر المرابطينالتاريخ 

5869 H.0294 د حمد عبد المنعم محمد حسن التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و االندلس في عصر المرابطين 

5870 H.0295 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 

5871 H.0296 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 

5872 H.0297 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 

5873 H.0298 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 



5874 H.0299 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 

5875 H.0300 د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و الؤرخون العرب 

5876 H.0301 د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و الؤرخون العرب 

5877 H.0302 د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و الؤرخون العرب 

5878 H.0303  المنعم عبد الحليم سيدد عبد  -الجزء االول  -حضارة مصر الفرعونية 

5879 H.0304  د عبد المنعم عبد الحليم سيد -الجزء االول  -حضارة مصر الفرعونية 

5880 H.0305  د عبد المنعم عبد الحليم سيد -الجزء االول  -حضارة مصر الفرعونية 

5886 H.0306 محمد غريب جودة عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

5887 H.0307 محمد غريب جودة عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

5888 H.0308 محمد غريب جودة عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

5889 H.0309 جودةمحمد غريب  عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

5890 H.0310 محمد غريب جودة عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

6018 H.0311 محمد غريب جودة عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

6019 H.0312 محمد غريب جودة عباقرة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطب 

6020 H.0313  محمد غريب جودة علماء الحضارة العربية و االسالمية في العلوم و الطبعباقرة 

5857 H.0314 د جوزيف تيم يوسف تاريخ الدولة البيزنطية 

5858 H.0315 د جوزيف تيم يوسف تاريخ الدولة البيزنطية 

5859 H.0316 د جوزيف تيم يوسف تاريخ الدولة البيزنطية 

5860 H.0317 د جوزيف تيم يوسف تاريخ الدولة البيزنطية 



5861 H.0318 د جوزيف تيم يوسف تاريخ الدولة البيزنطية 

5808 H.0319 د سحر السيد عبد العزيز سالم بحوث مشرقية و مغربية في التاريخ و الحضارة االسالمية 

5809 H.0320 السيد عبد العزيز سالمد سحر  بحوث مشرقية و مغربية في التاريخ و الحضارة االسالمية 

5810 H.0321 د سحر السيد عبد العزيز سالم بحوث مشرقية و مغربية في التاريخ و الحضارة االسالمية 

5811 H.0322 السيد عبد العزيز سالمد سحر  بحوث مشرقية و مغربية في التاريخ و الحضارة االسالمية 

5826 H.0323 د عصام الدين الفقي تاريخ االسالم و حضارته 

5827 H.0324 د عصام الدين الفقي تاريخ االسالم و حضارته 

5828 H.0325  د عصام الدين الفقي االسالم و حضارتهتاريخ 

  H.0326 فتحي بكر حركات ومذاهب في ميزان اإلسالم 

5830 H.0327 د عصام الدين الفقي تاريخ االسالم و حضارته 

5895 H.0328  د قصي الحسين الحضارة العربية االسالميةمن معالم 

5896 H.0329 د قصي الحسين من معالم الحضارة العربية االسالمية 

5897 H.0330 د قصي الحسين من معالم الحضارة العربية االسالمية 

5898 H.0331 د قصي الحسين من معالم الحضارة العربية االسالمية 

5899 H.0332 د قصي الحسين من معالم الحضارة العربية االسالمية 

5859 H.0333 دوروتيا كرافولسكي العرب و ايران 

5860 H.0334 دوروتيا كرافولسكي العرب و ايران 

5900 H.0335 عبد العزيز سالمد السيد  تاريخ الحضارة االسالمية 

5901 H.0336 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة االسالمية 



5902 H.0337 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة االسالمية 

5903 H.0338 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة االسالمية 

5904 H.0339 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة االسالمية 

5905 H.0340 د فاروق عثمان أباظة تاريخ الشرق االقصى 

5906 H.0341 د فاروق عثمان أباظة تاريخ الشرق االقصى 

5907 H.0342 د حمدي عبد المنعم محمد حسين تاريخ مصر االسالمية 

5908 H.0343 د حمدي عبد المنعم محمد حسين تاريخ مصر االسالمية 

5909 H.0344 د حمدي عبد المنعم محمد حسين تاريخ مصر االسالمية 

5910 H.0345 د سحر السيد عبد العزيز سالم مدينة الرباط في التاريخ االسالمي منذ نشأتها حتى نهاية عصر بن مرين 

5911 H.0346 د سحر السيد عبد العزيز سالم مدينة الرباط في التاريخ االسالمي منذ نشأتها حتى نهاية عصر بن مرين 

5912 H.0347 د سحر السيد عبد العزيز سالم مدينة الرباط في التاريخ االسالمي منذ نشأتها حتى نهاية عصر بن مرين 

5913 H.0348 د سحر السيد عبد العزيز سالم مدينة الرباط في التاريخ االسالمي منذ نشأتها حتى نهاية عصر بن مرين 

5914 H.0349 د سحر السيد عبد العزيز سالم مدينة الرباط في التاريخ االسالمي منذ نشأتها حتى نهاية عصر بن مرين 

5916 H.0350 د حمدي عبد المنعم محمد حسين مدينة سال في العصر االسالمي دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري 

5917 H.0351  د حمدي عبد المنعم محمد حسين سال في العصر االسالمي دراسة في التاريخ السياسي و الحضاريمدينة 

5918 H.0352 د حمدي عبد المنعم محمد حسين مدينة سال في العصر االسالمي دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري 

5919 H.0353 د حمدي عبد المنعم محمد حسين مدينة سال في العصر االسالمي دراسة في التاريخ السياسي و الحضاري 

5920 H.0354 (تاريخ اليونان) تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح

5921 H.0355 (تاريخ اليونان) تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح



5922 H.0356 (تاريخ اليونان) تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
درويش مصطفى / د ابراهيم د ممدوح 

 السايح

5923 H.0357 (تاريخ اليونان) تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح

5924 H.0358  الحضارة الرومانية و اليونانية (تاريخ اليونان)تاريخ 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح

5925 H.0359 
الجزء  -المجلد االول  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5926 H.0360 
الجزء  -المجلد االول  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5927 H.0361 
الجزء  -المجلد االول  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5928 H.0362 
الجزء  -المجلد االول  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5929 H.0363 
الجزء  -المجلد الثاني  -القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية موسوعة 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5930 H.0364 
الجزء  -المجلد الثاني  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5931 H.0365 
الجزء  -المجلد الثاني  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5932 H.0366 
الجزء  -المجلد الثاني -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5933 H.0367 
الجزء  -المجلد الثاني  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -االول
 محمد سليمان الطيب

5934 H.0368 
الجزء  -المجلد الثاني  -القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية موسوعة 

 -الثاني
 محمد سليمان الطيب

5935 H.0369 
الجزء  -المجلد الثاني  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -الثاني
 محمد سليمان الطيب

5936 H.0370 
الجزء  -المجلد الثاني  -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 -الثاني
 محمد سليمان الطيب

5937 H.0371 
الجزء  -المجلد الثاني   -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 --الثاني
 سليمان الطيبمحمد 

5938 H.0372 
الجزء  -المجلد الثاني   -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 --الثاني
 محمد سليمان الطيب

5939 H.0373 
الجزء  -المجلد الثاني   -موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية و تاريخية 

 --الثاني
 محمد سليمان الطيب

5940 H.0374  عبد الفتاح مقلد الغنيمي -المجلد االول  -موسوعة المغرب العربي 



5941 H.0375  الفتاح مقلد الغنيميعبد  -المجلد االول  -موسوعة المغرب العربي 

5942 H.0376  عبد الفتاح مقلد الغنيمي - المجلد الثاني  -موسوعة المغرب العربي 

5943 H.0377  عبد الفتاح مقلد الغنيمي - المجلد الثاني  -موسوعة المغرب العربي 

5944 H.0378  عبد الفتاح مقلد الغنيمي -المجلد الثالث  -موسوعة المغرب العربي 

5945 H.0379  عبد الفتاح مقلد الغنيمي -المجلد الثالث  -موسوعة المغرب العربي 

5946 H.0380  د حسين مؤنس - الجزء االول  -موسوعة تاريخ االندلس 

5947 H.0381  د حسين مؤنس - الجزء االول  -موسوعة تاريخ االندلس 

5948 H.0382  د حسين مؤنس - الجزء االول  -موسوعة تاريخ االندلس 

5949 H.0383  د حسين مؤنس - الجزء االول  -موسوعة تاريخ االندلس 

5950 H.0384  د حسين مؤنس - الجزء االول  -موسوعة تاريخ االندلس 

5951 H.0385  د حسين مؤنس -الجزء الثاني  -تاريخ االندلس موسوعة 

5952 H.0386  د حسين مؤنس -الجزء الثاني  -موسوعة تاريخ االندلس 

5953 H.0387  د حسين مؤنس -الجزءالثاني  -موسوعة تاريخ االندلس 

5954 H.0388  د حسين مؤنس -الجزء الثاني -موسوعة تاريخ االندلس 

5955 H.0389  د حسين مؤنس -الجزء الثاني -موسوعة تاريخ االندلس 

5956 H.0390  د عبد العزيز صالح سالم -الجزء االول  -االسالمية في العصر االيوبي الفنون 

5957 H.0391  د عبد العزيز صالح سالم -الجزء االول  -الفنون االسالمية في العصر االيوبي 

5958 H.0392  د عبد العزيز صالح سالم -الجزء االول  -االسالمية في العصر االيوبي الفنون 

5961 H.0393 مانويل جوميث مورينو الفن االسالمي في اسبانيا 



5962 H.0394 مانويل جوميث مورينو الفن االسالمي في اسبانيا 

5963 H.0395 مانويل جوميث مورينو الفن االسالمي في اسبانيا 

5964 H.0396 مانويل جوميث مورينو الفن االسالمي في اسبانيا 

5965 H.0397  مانويل جوميث مورينو االسالمي في اسبانياالفن 

5966 H.0398 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية 

5967 H.0399 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية 

  H.0400 قاسم عبده قاسم تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية 

  H.0401 فتحي بكر حركات ومذاهب في ميزان اإلسالم 

  H.0402 قاسم عبده قاسم تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية 

  H.0403 قاسم عبده قاسم تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية 

5972 H.0404 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية 

5973 H.0405 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية 

5974 H.0406 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية 

5975 H.0407 د ناجي معروف أصالة الحضارة العربية 

5976 H.0408 د ناجي معروف أصالة الحضارة العربية 

5977 H.0409 د ناجي معروف أصالة الحضارة العربية 

5978 H.0410 ( دراسة موثقة ) أحمد عبد الرضا كريم االنساب المنقطعة 

5979 H.0411/a ( دراسة موثقة ) أحمد عبد الرضا كريم االنساب المنقطعة 

  H.0411/b ( دراسة موثقة ) أحمد عبد الرضا كريم االنساب المنقطعة 



5984 H.0412 أ د محمود السيد تاريخ العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم 

5985 H.0413 أ د محمود السيد تاريخ العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم 

5986 H.0414 أ د محمود السيد تاريخ العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم 

5993 H.0415  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

5994 H.0416  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

5995 H.0417  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

6318 H.0418  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

6319 H.0419  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

6320 H.0420  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

6321 H.0421  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

6322 H.0422  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

5996 H.0423 ( جزءان في مجلد ) أ آدام متز الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري 

5997 H.0424 ( جزءان في مجلد ) أ آدام متز الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري 

5998 H.0425 أ آدام متز االسالمية في القرن الرابع الهجري ( جزءان في مجلد ) الحضارة 

5725 H.0426 ( جزءان في مجلد ) أ آدام متز الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري 

5726 H.0427  أ آدام متز االسالمية في القرن الرابع الهجري ( جزءان في مجلد )الحضارة 

5727 H.0428 ( جزءان في مجلد ) أ آدام متز الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري 

5573 H.0429 
الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد االول) االمارات العربية تاريخ 

 في عصر التوسع االول االروبي 
 د جمال زكريا قاسم

5574 H.0430 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد االول) االمارات العربية 

 في عصر التوسع االول االروبي 
 ال زكريا قاسمد جم



5575 H.0431 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد االول) االمارات العربية 

 في عصر التوسع االول االروبي 
 د جمال زكريا قاسم

5576 H.0432 
الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد االول) االمارات العربية تاريخ 

 في عصر التوسع االول االروبي 
 د جمال زكريا قاسم

5577 H.0433 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد االول) االمارات العربية 

 في عصر التوسع االول االروبي 
 د جمال زكريا قاسم

5578 H.0434 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثاني) تطور النفوذ 

 البريطاني في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5579 H.0435 
الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثاني) تطور النفوذ تاريخ 

 البريطاني في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5580 H.0436 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثاني) تطور النفوذ 

 البريطاني في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5581 H.0437 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثاني) تطور النفوذ 

 البريطاني في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5582 H.0438 
الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثاني) تطور النفوذ تاريخ 

 البريطاني في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5583 H.0439 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثالث) االوضاع الداخلية 

 في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5584 H.0440 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثالث) االوضاع الداخلية 

 في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5585 H.0441 
الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثالث) االوضاع الداخلية تاريخ 

 في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5586 H.0442 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثالث) االوضاع الداخلية 

 في امارات الخليج العربية
 زكريا قاسمد جمال 

5587 H.0443 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر(المجلد الثالث) االوضاع الداخلية 

 في امارات الخليج العربية
 د جمال زكريا قاسم

5588 H.0444 
الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الرابع) تطور االوضاع تاريخ 

 السياسية واالقتصادية في الخليج
 د جمال زكريا قاسم

5589 H.0445 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الرابع) تطور االوضاع 

 السياسية واالقتصادية في الخليج
 د جمال زكريا قاسم

5590 H.0446 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الرابع) تطور االوضاع 

 السياسية و االقتصادية في الخليج
 د جمال زكريا قاسم

5591 H.0447 
الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الرابع) تطور االوضاع تاريخ 

 السياسية و االقتصادية في الخليج
 د جمال زكريا قاسم

5592 H.0448 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الرابع) تطور االوضاع 

 السياسية و االقتصادية في الخليج
 د جمال زكريا قاسم

5593 H.0449 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الخامس) دول الخليج 

 في مرحلة ما بعد االستقالل
 د جمال زكريا قاسم



5594 H.0450 
الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الخامس) دول الخليج تاريخ 

 في مرحلة ما بعد االستقالل
 د جمال زكريا قاسم

5595 H.0451 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الخامس) دول الخليج 

 في مرحلة ما بعد االستقالل
 د جمال زكريا قاسم

5596 H.0452 
تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الخامس) دول الخليج 

 في مرحلة ما بعد االستقالل
 د جمال زكريا قاسم

5597 H.0453 
الخليج العربي الحديث و المعاصر( المجلد الخامس) دول الخليج تاريخ 

 في مرحلة ما بعد االستقالل
 د جمال زكريا قاسم

6005 H.0454 طالل حرب رحلة ابن بطوطة 

6006 H.0455 طالل حرب رحلة ابن بطوطة 

6007 H.0456 طالل حرب رحلة ابن بطوطة 

6008 H.0457 د محمد السيد عبد الغني شبه الجزيرة العربية و مصر و التجارة الشرقية القديمة 

6009 H.0458  د محمد السيد عبد الغني الجزيرة العربية و مصر و التجارة الشرقية القديمةشبه 

6010 H.0459 د محمد السيد عبد الغني شبه الجزيرة العربية و مصر و التجارة الشرقية القديمة 

6012 H.0460  د حسين الحاج حسين العرب في صدر االسالمحضارة 

6013 H.0461 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في صدر االسالم 

6014 H.0462 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في صدر االسالم 

6021 H.0463 ( مصر ) د حسين الشيخ العصر الهللينستي 

6022 H.0464 ( مصر ) د حسين الشيخ العصر الهللينستي 

6023 H.0465 ( مصر ) د حسين الشيخ العصر الهللينستي 

6024 H.0466 د أحمد مدحت امام علماء العرب و المسليمين و انجازاتهم العلمية في بناء الحضارة 

6025 H.0467  د أحمد مدحت امام العرب و المسليمين و انجازاتهم العلمية في بناء الحضارةعلماء 

6026 H.0468 د أحمد مدحت امام علماء العرب و المسليمين و انجازاتهم العلمية في بناء الحضارة 



6027 H.0469  د عصام عبد اهللا  اليوتوبي في عصر النهضة االوروبيةالفكر 

6028 H.0470 د عصام عبد اهللا  الفكر اليوتوبي في عصر النهضة االوروبية 

6029 H.0471  د عصام عبد اهللا  اليوتوبي في عصر النهضة االوروبيةالفكر 

6030 H.0472 ( الجزء األول ) د شاكر مصطفى موسوعة دول العالم االسالمي و رحالها 

6031 H.0473  د شاكر مصطفى دول العالم االسالمي و رحالها ( الجزء الثاني )موسوعة 

6032 H.0474 ( الجزء الثالث ) د شاكر مصطفى موسوعة دول العالم االسالمي و رحالها 

6031 H.0475  د شاكر مصطفى دول العالم االسالمي و رحالها ( الجزء الرابع)موسوعة 

6034 H.0476 أحمدحسن  محمود  الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

6035 H.0477 أحمدحسن  محمود  الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

6036 H.0478 أحمدحسن  محمود  الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

5734 H.0479 أحمدحسن  محمود  الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

5735 H.0480 أحمدحسن  محمود  الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

5736 H.0481 أحمدحسن  محمود  الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

6037 H.0482  د لطفي عبد الوهاب يحي العصور القديمة ( مدخل حضاري في تاريخ العرب )العرب في 

6038 H.0483 ( مدخل حضاري في تاريخ العرب ) د لطفي عبد الوهاب يحي العرب في العصور القديمة 

6039 H.0484  د لطفي عبد الوهاب يحي العصور القديمة ( مدخل حضاري في تاريخ العرب )العرب في 

5891 H.0485 ( مدخل حضاري في تاريخ العرب ) د لطفي عبد الوهاب يحي العرب في العصور القديمة 

5892 H.0486  د لطفي عبد الوهاب يحي العصور القديمة ( مدخل حضاري في تاريخ العرب )العرب في 

5893 H.0487 ( مدخل حضاري في تاريخ العرب ) د لطفي عبد الوهاب يحي العرب في العصور القديمة 



5894 H.0488  د لطفي عبد الوهاب يحي العصور القديمة ( مدخل حضاري في تاريخ العرب )العرب في 

6353 H.0489 ( مدخل حضاري في تاريخ العرب ) د لطفي عبد الوهاب يحي العرب في العصور القديمة 

6040 H.0490  ( التاريخ و الحضارة و المستقبل )البحرين 
خالد بن محمد القاسمي/ وجيه جميل 

 البعيني

6041 H.0491 ( التاريخ و الحضارة و المستقبل ) البحرين 
خالد بن محمد القاسمي/ وجيه جميل 

 البعيني

6042 H.0492 ( القائد و المسيرة ) خالد بن محمد القاسمي المملكة العربية السعودية 

6043 H.0493 ( القائد و المسيرة ) خالد بن محمد القاسمي المملكة العربية السعودية 

  H.0494  فتحي بكر ومذاهب في ميزان اإلسالمحركات 

6045 H.0495 د الحرم عبد المالك االغبري اليمن و دول المجلس التعاون الخليجي 

9047 H.0496 خالد محمد القاسمي التاريخ الحديث و المعاصر لدولة االمارات العربية المتحدة 

9048 H.0497 خالد محمد القاسمي التاريخ الحديث و المعاصر لدولة االمارات العربية المتحدة 

6049 H.0498 ( المجلد األول ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6050 H.0499 ( المجلد الثاني ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6051 H.0500 ( المجلد الثالث ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6052 H.0501 (المجلد الرابع ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6053 H.0502 ( المجلد الخامس ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6054 H.0503 (المجلد السادس ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6055 H.0504 ( المجلد السابع ) أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي البدية و النهاية 

6056 H.0505  أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي النهاية ( المجلد الثامن )البدية و 

6060 H.0506 ( المجلد األول ) االنساب 
االمام أبي سعد عبد الكريم/ بن محمد 

 بن منصور السمعاني



6061 H.0507 ( المجلد الثاني ) االنساب 
االمام أبي سعد عبد الكريم/ بن محمد 

 بن منصور السمعاني

6062 H.0508 ( المجلد الثالث ) االنساب 
االمام أبي سعد عبد الكريم/ بن محمد 

 بن منصور السمعاني

6063 H.0509 ( المجلد الرابع ) االنساب 
االمام أبي سعد عبد الكريم/ بن محمد 

 بن منصور السمعاني

6064 H.0510 ( المجلد الخامس ) االنساب 
االمام أبي سعد عبد الكريم/ بن محمد 

 بن منصور السمعاني

6065 H.0511 ( المجلد السادس ) االنساب 
أبي سعد عبد الكريم/ بن محمد  االمام

 بن منصور السمعاني

6066 H.0512  فريد عبد العزيز الجندي -الجزء االول  -معجم البلدان 

6067 H.0513  فريد عبد العزيز الجندي  -الجزء الثاني  -معجم البلدان 

6068 H.0514  فريد عبد العزيز الجندي -الجزء االول  -معجم البلدان 

6069 H.0515  فريد عبد العزيز الجندي  -الجزء الثاني  -معجم البلدان 

6070 H.0516  فريد عبد العزيز الجندي  -الجزء الثالث  -البلدان معجم 

6071 H.0517  فريد عبد العزيز الجندي  -الجزء الرابع  -معجم البلدان 

6072 H.0518  العزيز الجنديفريد عبد   -الجزء الخامس  -معجم البلدان 

6073 H.0519 أحمد بهجة أنبياء اهللا 

6209 H.0520 حسن جبر أسس الحضارة العربية االسالمية و معالمها 

6210 H.0521  حسن جبر الحضارة العربية االسالمية و معالمهاأسس 

6211 H.0522 حسن جبر أسس الحضارة العربية االسالمية و معالمها 

6212 H.0523 حسن جبر أسس الحضارة العربية االسالمية و معالمها 

6213 H.0524 حسن جبر أسس الحضارة العربية االسالمية و معالمها 

6219 H.0525  سعيد عبد الفتاح عثور  -الجزء االول  -بحوث في التاريخ و الحضارة االسالمية 



6220 H.0526  سعيد عبد الفتاح عثور  -الجزء االول  -التاريخ و الحضارة االسالمية بحوث في 

6221 H.0527  سعيد عبد الفتاح عثور  -الجزء االول  -بحوث في التاريخ و الحضارة االسالمية 

6222 H.0528  سعيد عبد الفتاح عثور  -الجزء االول  -التاريخ و الحضارة االسالمية بحوث في 

6223 H.0529  سعيد عبد الفتاح عثور  -الجزء االول  -بحوث في التاريخ و الحضارة االسالمية 

6227 H.0530  د محمد محمود النشار مملكة البرتغالتأسيس 

6228 H.0531 د محمد محمود النشار تأسيس مملكة البرتغال 

6229 H.0532 د محمد محمود النشار تأسيس مملكة البرتغال 

6230 H.0533  د زينب عصمة راشد -الجزء االول  -تاريخ أروبا الحديث 

6231 H.0534  د زينب عصمة راشد -الجزء االول  -تاريخ أروبا الحديث 

6234 H.0535  د كمال السيد أبو مصطفى  االندلس االقتصادي في عصر المرابطين و الموحدينتاريخ 

6235 H.0536 د كمال السيد أبو مصطفى  تاريخ االندلس االقتصادي في عصر المرابطين و الموحدين 

6236 H.0537  د كمال السيد أبو مصطفى  االندلس االقتصادي في عصر المرابطين و الموحدينتاريخ 

6237 H.0538 د كمال السيد أبو مصطفى  تاريخ االندلس االقتصادي في عصر المرابطين و الموحدين 

6238 H.0539  د كمال السيد أبو مصطفى  االندلس االقتصادي في عصر المرابطين و الموحدينتاريخ 

6239 H.0540 د محمد خليفة حسن أحمد تاريخ الديانة اليهودية 

6240 H.0541 خليفة حسن أحمدد محمد  تاريخ الديانة اليهودية 

6241 H.0542 د محمد خليفة حسن أحمد تاريخ الديانة اليهودية 

6242 H.0543 د محمد خليفة حسن أحمد تاريخ الديانة اليهودية 

6243 H.0544 د محمد خليفة حسن أحمد تاريخ الديانة اليهودية 



6244 H.0545 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث 

6245 H.0546 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث 

6246 H.0547 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث 

6247 H.0548 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث 

6248 H.0549 د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث 

6249 H.0550  د رأفت الشيخ  تاريخ العرب المعاصر 

6250 H.0551  د عصام الدين الفقي تاريخ الفكر االسالمي 

6251 H.0552  د عصام الدين الفقي تاريخ الفكر االسالمي 

5602 H.0553  د عصام الدين الفقي تاريخ الفكر االسالمي 

5603 H.0554  د عصام الدين الفقي تاريخ الفكر االسالمي 

5604 H.0555  د عصام الدين الفقي تاريخ الفكر االسالمي 

6252 H.0556 د محمد ابراهيم القيومي تاريخ الفكر الديني الجاهلي 

6253 H.0557  د محمد ابراهيم القيومي الفكر الديني الجاهليتاريخ 

6254 H.0558 د محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفكر الديني الجاهلي 

6255 H.0559 د محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفكر الديني الجاهلي 

5605 H.0560 د محمد ابراهيم الفيومي تاريخ الفكر الديني الجاهلي 

6256 H.0561 تاريخ المسلمين في افريقيا و مشكالتهم 
د شوقي عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد 

 الرزاق ابراهيم

6257 H.0562 تاريخ المسلمين في افريقيا و مشكالتهم 
د شوقي عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد 

 الرزاق ابراهيم

6258 H.0563 تاريخ المسلمين في افريقيا و مشكالتهم 
عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد د شوقي 

 الرزاق ابراهيم



6259 H.0564 تاريخ المسلمين في افريقيا و مشكالتهم 
د شوقي عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد 

 الرزاق ابراهيم

6260 H.0565  المسلمين في افريقيا و مشكالتهمتاريخ 
د شوقي عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد 

 الرزاق ابراهيم

6261 H.0566 
الجزء االول  -تاريخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور االستقالل 

- 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6262 H.0567 
الجزء االول  -تاريخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور االستقالل 

- 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6263 H.0568 
الجزء االول  -المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور االستقالل تاريخ 

- 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6264 H.0569 
الجزء االول  -تاريخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور االستقالل 

- 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6265 H.0570 
الجزء االول  -تاريخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور االستقالل 

- 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6266 H.0571 
تاريخ المغرب العربي: تاريخ دول األغالبة والرستميين وبني مدرار واألدارسة 

 - الجزء الثاني  - الفاطمين  حتى قيام
 د سعد زغلول عبد الحميد

6267 H.0572 
تاريخ المغرب العربي: تاريخ دول األغالبة والرستميين وبني مدرار واألدارسة 

 - الجزء الثاني  - حتى قيام الفاطمين 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6268 H.0573 
تاريخ المغرب العربي: تاريخ دول األغالبة والرستميين وبني مدرار واألدارسة 

 - الجزء الثاني  - حتى قيام الفاطمين 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6269 H.0574 
المغرب العربي: تاريخ دول األغالبة والرستميين وبني مدرار واألدارسة تاريخ 

 - الجزء الثاني  - حتى قيام الفاطمين 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6270 H.0575 
المغرب العربي: تاريخ دول األغالبة والرستميين وبني مدرار واألدارسة تاريخ 

 - الجزء الثاني  - حتى قيام الفاطمين 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6271 H.0576 
تاريخ المغرب العربي : الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين 

 -الثالث  الجزء -
 د سعد زغلول عبد الحميد

6272 H.0577 
تاريخ المغرب العربي : الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين 

 -الجزء الثالث  -
 د سعد زغلول عبد الحميد

6273 H.0578 
المغرب العربي : الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين  تاريخ

 -الجزء الثالث  -
 د سعد زغلول عبد الحميد

6274 H.0579 
تاريخ المغرب العربي : الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين 

 -الجزء الثالث  -
 زغلول عبد الحميدد سعد 

6275 H.0580 
تاريخ المغرب العربي : الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين 

 -الجزء الثالث  -
 د سعد زغلول عبد الحميد

6276 H.0581 
المغرب العربي: المرابطون، صنهاجة، الصحراء، الملثمون، في تاريخ 

 -الجزء الرابع  -المغرب والسودان واألندلس 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6277 H.0582 
تاريخ المغرب العربي: المرابطون، صنهاجة، الصحراء، الملثمون، في 

 -الجزء الرابع  -واألندلس المغرب والسودان 
 د سعد زغلول عبد الحميد



6278 H.0583 
تاريخ المغرب العربي: المرابطون، صنهاجة، الصحراء، الملثمون، في 

 -الجزء الرابع  -المغرب والسودان واألندلس 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6279 H.0584 
تاريخ المغرب العربي: المرابطون، صنهاجة، الصحراء، الملثمون، في 

 -الجزء الرابع  -المغرب والسودان واألندلس 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6280 H.0585 
المغرب العربي: المرابطون، صنهاجة، الصحراء، الملثمون، في تاريخ 

 -الجزء الرابع  -المغرب والسودان واألندلس 
 د سعد زغلول عبد الحميد

6281 H.0586 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

6282 H.0587 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

6283 H.0588 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

6284 H.0589 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

6285 H.0590 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

6286 H.0591 د فتيحة عبد الفتاح النبروي تاريخ النظم و الحضارة االسالمية 

6287 H.0592 د فتيحة عبد الفتاح النبروي تاريخ النظم و الحضارة االسالمية 

6288 H.0593 د فتيحة عبد الفتاح النبروي تاريخ النظم و الحضارة االسالمية 

6289 H.0594  د فتيحة عبد الفتاح النبروي النظم و الحضارة االسالميةتاريخ 

6290 H.0595 د فتيحة عبد الفتاح النبروي تاريخ النظم و الحضارة االسالمية 

6291 H.0596  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 
العزيز سليمان نوار/ د عبد د عبد 

 المجيد نعنعي

6292 H.0597  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د عبد 

 المجيد نعنعي

6293 H.0598  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د عبد 

 المجيد نعنعي

6294 H.0599  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د عبد 

 المجيد نعنعي

6295 H.0600  الواليات المتحدة االمريكية الحديث تاريخ 
د عبد العزيز سليمان نوار/ د عبد 

 المجيد نعنعي

6296 H.0601/a د عبد العزيز سليمان نوار تاريخ مصر االجتماعي 



6297 H.0601/b العزيز سليمان نوارد عبد  تاريخ مصر االجتماعي 

6298 H.0602 تاريخ مصر و السودان الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

6299 H.0603 تاريخ مصر و السودان الحديث و المعاصر 
اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي د عبد 

 الجمل

6300 H.0604 تاريخ مصر و السودان الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

6301 H.0605  مصر و السودان الحديث و المعاصرتاريخ 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

6302 H.0606 تاريخ مصر و السودان الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

6303 H.0607 د أحمد عبد الرزاق أحمد تاريخ و آثار مصر االسالمية 

6304 H.0608 د أحمد عبد الرزاق أحمد تاريخ و آثار مصر االسالمية 

6305 H.0609 د أحمد عبد الرزاق أحمد تاريخ و آثار مصر االسالمية 

6306 H.0610 د أحمد عبد الرزاق أحمد تاريخ و آثار مصر االسالمية 

6307 H.0611 د أحمد عبد الرزاق أحمد تاريخ و آثار مصر االسالمية 

  H.0612  قاسم عبده قاسم منهج البحث في الدراسات التاريخيةتطور 

6309 H.0613 د حمدي عبد المنعم محمد حسين ثورات البربر في االندلس في عصر االمارة االيوبية 

6310 H.0614 د حمدي عبد المنعم محمد حسين ثورات البربر في االندلس في عصر االمارة االيوبية 

6311 H.0615 د حمدي عبد المنعم محمد حسين ثورات البربر في االندلس في عصر االمارة االيوبية 

6312 H.0616  د حمدي عبد المنعم محمد حسين البربر في االندلس في عصر االمارة االيوبيةثورات 

6313 H.0617 د أحمد امين سليم جوانب من تاريخ و حضارة العرب في العصور القديمة 

6314 H.0618  د أحمد امين سليم تاريخ و حضارة العرب في العصور القديمةجوانب من 

6315 H.0619 د أحمد امين سليم جوانب من تاريخ و حضارة العرب في العصور القديمة 



6316 H.0620  د أحمد امين سليم تاريخ و حضارة العرب في العصور القديمةجوانب من 

6317 H.0621 د أحمد امين سليم جوانب من تاريخ و حضارة العرب في العصور القديمة 

6323 H.0622 محمد سيدد سيد  دراسات في التاريخ العثماني 

6324 H.0623 د أحمد ابراهيم الشريف دراسات في الحضارة االسالمية 

6325 H.0624 د أحمد ابراهيم الشريف دراسات في الحضارة االسالمية 

6326 H.0625 د أحمد ابراهيم الشريف دراسات في الحضارة االسالمية 

6327 H.0626 د أحمد ابراهيم الشريف دراسات في الحضارة االسالمية 

6328 H.0627 د أحمد ابراهيم الشريف دراسات في الحضارة االسالمية 

6329 H.0628 ( دولة البطالحة في مصر ) لطفي عبد الوهاب دراسات في العصر الهلنستي 

6330 H.0629 ( دولة البطالحة في مصر ) لطفي عبد الوهاب دراسات في العصر الهلنستي 

6331 H.0630 ( دولة البطالحة في مصر ) لطفي عبد الوهاب دراسات في العصر الهلنستي 

6332 H.0631 ( دولة البطالحة في مصر ) لطفي عبد الوهاب دراسات في العصر الهلنستي 

6333 H.0632  لطفي عبد الوهاب في العصر الهلنستي ( دولة البطالحة في مصر )دراسات 

6334 H.0633 د وفاء محمد علي دراسات في تاريخ الدولة االيوبية 

6335 H.0634 د وفاء محمد علي دراسات في تاريخ الدولة االيوبية 

6339 H.0635 د محمد خليفة حسن أحمد رؤية عربية في تاريخ الشرق االدنى القديم و حضارته 

6340 H.0636 د محمد خليفة حسن أحمد رؤية عربية في تاريخ الشرق االدنى القديم و حضارته 

6341 H.0637 د محمد خليفة حسن أحمد رؤية عربية في تاريخ الشرق االدنى القديم و حضارته 

6342 H.0638 د محمد خليفة حسن أحمد رؤية عربية في تاريخ الشرق االدنى القديم و حضارته 



6343 H.0639 د محمد جمال الدين سرور سياسة الفاطميين الخارجية 

6344 H.0640 د محمد جمال الدين سرور سياسة الفاطميين الخارجية 

6345 H.0641 د محمد جمال الدين سرور سياسة الفاطميين الخارجية 

6346 H.0642 د محمد جمال الدين سرور سياسة الفاطميين الخارجية 

6347 H.0643 د محمد جمال الدين سرور سياسة الفاطميين الخارجية 

6348 H.0644 العالم االسالمي في العصر العباسي 
د أحمد ابراهيم الشريف/ د حسن أحمد 

 محمود

6349 H.0645 العالم االسالمي في العصر العباسي 
د أحمد ابراهيم الشريف/ د حسن أحمد 

 محمود

6350 H.0646  االسالمي في العصر العباسيالعالم 
د أحمد ابراهيم الشريف/ د حسن أحمد 

 محمود

6351 H.0647 العالم االسالمي في العصر العباسي 
د أحمد ابراهيم الشريف/ د حسن أحمد 

 محمود

6352 H.0648  االسالمي في العصر العباسيالعالم 
د أحمد ابراهيم الشريف/ د حسن أحمد 

 محمود

6354 H.0649 فتوح البلدان 
االمام ابي العباس أحمد بن جابر 

 البالذري

6355 H.0650 فتوح البلدان 
ابي العباس أحمد بن جابر االمام 

 البالذري

6356 H.0651 فتوح البلدان 
االمام ابي العباس أحمد بن جابر 

 البالذري

6357 H.0652 فتوح البلدان 
االمام ابي العباس أحمد بن جابر 

 البالذري

6358 H.0653 فتوح البلدان 
االمام ابي العباس أحمد بن جابر 

 البالذري

6359 H.0654 د عز الدين فراج فضل علماء المسلمين على الحضارة االروبية 

6360 H.0655 الدين فراجد عز  فضل علماء المسلمين على الحضارة االروبية 

6361 H.0656 د عز الدين فراج فضل علماء المسلمين على الحضارة االروبية 

6362 H.0657 د عز الدين فراج فضل علماء المسلمين على الحضارة االروبية 



6363 H.0658 د عز الدين فراج فضل علماء المسلمين على الحضارة االروبية 

6364 H.0659 أ الطيب عبد الرحيم محمد الفالتي الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان 

6365 H.0660 أ الطيب عبد الرحيم محمد الفالتي الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان 

6366 H.0661 أ الطيب عبد الرحيم محمد الفالتي الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان 

6367 H.0662 أ الطيب عبد الرحيم محمد الفالتي الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان 

6368 H.0663 عبد الرحيم محمد الفالتيأ الطيب  الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان 

6369 H.0664  د حسين أحمد محمود قيام دولة المرابطين 

6370 H.0665  د حسين أحمد محمود قيام دولة المرابطين 

6371 H.0666  د حسين أحمد محمود دولة المرابطين قيام 

6372 H.0667  د حسين أحمد محمود قيام دولة المرابطين 

6373 H.0668  د حسين أحمد محمود قيام دولة المرابطين 

6374 H.0669 أعلي أيوب ناجي لمحات عن االسالم في نيجيريا بين االمس و اليوم 

6380 H.0670 علي سالمة الجمل مذكرات تاريخ مصر القديم و الحديث 

6381 H.0671 علي سالمة الجمل مذكرات تاريخ مصر القديم و الحديث 

6382 H.0672 علي سالمة الجمل مذكرات تاريخ مصر القديم و الحديث 

6383 H.0673 علي سالمة الجمل مذكرات تاريخ مصر القديم و الحديث 

6384 H.0674  علي سالمة الجمل تاريخ مصر القديم و الحديثمذكرات 

6385 H.0675 د عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكالت الحضارة 

6386 H.0676 د عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكالت الحضارة 



6387 H.0677 د عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكالت الحضارة 

6388 H.0678 د مايسة محمود داود المسكوكات الفاطمية 

6389 H.0679 د مايسة محمود داود المسكوكات الفاطمية 

6390 H.0680 د مايسة محمود داود المسكوكات الفاطمية 

6391 H.0681 د مايسة محمود داود المسكوكات الفاطمية 

6392 H.0682 د مايسة محمود داود المسكوكات الفاطمية 

  H.0683 سعد أبو جيب مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة األموية 

  H.0684 الطيب برغوث محورية البعد الثقافي في استراتيجية التحديد الحضاري عند مالك بن نبي 

6395 H.0685  د محمود سعيد عمران تاريخ أروبا في العصور الوسطىمعالم 

6396 H.0686  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6397 H.0687  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6398 H.0688  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6399 H.0689  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6400 H.0690  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6401 H.0691  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6402 H.0692  سعيد عمراند محمود  معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

6375 H.0693    Glimpses of islam in nigeria ALI  AYYOB NAJI 

6376 H.0694    Glimpses of islam in nigeria ALI AYYMB NAJI 

6377 H.0695    Glimpses of islam in nigeria ALI AYYMB NAJI 



6378 H.0696    Glimpses of islam in nigeria ALI AYYMB NAJI 

6379 H.0697    Glimpses of islam in nigeria   

6403 H.0698 محمود سعيد عمران المغول وأوروبا 

6404 H.0699 محمود سعيد عمران المغول وأوروبا 

  H.0700  عبد الرحمان الشرقاوي - أئمة الفقه التسعة-شخصيات إسالمية 

6406 H.0701 د فيصل محمد موسى موجز تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

9407 H.0702 د فيصل محمد موسى موجز تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

5439 H.0703  د فيصل محمد موسى تاريخ افريقيا الحديث و المعاصرموجز 

5640 H.0704 د فيصل محمد موسى موجز تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

6046 H.0705 محمد موسىد فيصل  موجز تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

6408 H.0706 
(  -المجلد االول  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6409 H.0707 
(  -المجلد االول  -بحوث ميدانية و تاريخية  -القبائل العربية موسوعة 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6410 H.0708 
(  -المجلد االول  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6411 H.0709 
(  -المجلد االول  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6412 H.0710 
(  -المجلد االول  -بحوث ميدانية و تاريخية  -القبائل العربية موسوعة 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6413 H.0711 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6414 H.0712 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6415 H.0713 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -القبائل العربية موسوعة 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6416 H.0714 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب



6417 H.0715 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء االول )
 محمد سليمان الطيب

6418 H.0716 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -القبائل العربية موسوعة 

 الجزء الثاني ) 
 محمد سليمان الطيب

6419 H.0717 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء الثاني ) 
 محمد سليمان الطيب

6420 H.0718 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء الثاني ) 
 محمد سليمان الطيب

6421 H.0719 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -القبائل العربية موسوعة 

 الجزء الثاني ) 
 محمد سليمان الطيب

6422 H.0720 
(  -المجلد الثاني  -بحوث ميدانية و تاريخية  -موسوعة القبائل العربية 

 الجزء الثاني ) 
 محمد سليمان الطيب

6423 H.0721 أحمد رضا بك وثائق عن الحروب الصليبية 

6424 H.0722 أحمد رضا بك وثائق عن الحروب الصليبية 

6425 H.0723 أحمد رضا بك وثائق عن الحروب الصليبية 

6426 H.0724 أحمد رضا بك وثائق عن الحروب الصليبية 

6427 H.0725 أحمد رضا بك وثائق عن الحروب الصليبية 

6428 H.0726  د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول-اليمن في ظل االسالم 

6429 H.0727  د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول-اليمن في ظل االسالم 

6430 H.0728  د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول-اليمن في ظل االسالم 

6431 H.0729  د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول-اليمن في ظل االسالم 

6432 H.0730  د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول-اليمن في ظل االسالم 

6433 H.0731 د حسين الشيخ اليونان 

6434 H.0732 د حسين الشيخ اليونان 

6435 H.0733 د حسين الشيخ اليونان 



6436 H.0734 د حسين الشيخ اليونان 

6437 H.0735 د حسين الشيخ اليونان 

6438 H.0736  د لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

6439 H.0737  د لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

6440 H.0738  د لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

6441 H.0739  د لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

6442 H.0740  د لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

6443 H.0741  د محمد ابراهيم القيومي  -تطور الصراع العربي مع االسالم  -االستشراق رسالة االستعمار 

6444 H.0742  د محمد ابراهيم القيومي  -تطور الصراع العربي مع االسالم  -رسالة االستعمار االستشراق 

6445 H.0743  د محمد ابراهيم القيومي  -تطور الصراع العربي مع االسالم  -االستشراق رسالة االستعمار 

6446 H.0744  د محمد ابراهيم القيومي  -تطور الصراع العربي مع االسالم  -االستشراق رسالة االستعمار 

6447 H.0745  د محمد ابراهيم القيومي  -تطور الصراع العربي مع االسالم  -االستشراق رسالة االستعمار 

6448 H.0746 ايان ها كينج / ترجمة السيد نفادي  الثورات العلمية 

6449 H.0747 ايان ها كينج / ترجمة السيد نفادي  الثورات العلمية 

6450 H.0748 ايان ها كينج / ترجمة السيد نفادي  الثورات العلمية 

6451 H.0749 ايان ها كينج / ترجمة السيد نفادي  الثورات العلمية 

6452 H.0750 ايان ها كينج / ترجمة السيد نفادي  الثورات العلمية 

6453 H.0751  د توفيق يوسف الراعي -مقارنة بالحضارة الغربية -االسالمية الحضارة 

6454 H.0752 د طيبة صالح الشذر ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ 



5666 H.0753  د طيبة صالح الشذر الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظألفاظ 

5667 H.0754 د طيبة صالح الشذر ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ 

5668 H.0755 د طيبة صالح الشذر ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ 

5669 H.0756 د طيبة صالح الشذر ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ 

6455 H.0757 د محمد جمال الدين سرور النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 

6456 H.0758 د محمد جمال الدين سرور النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 

6457 H.0759 د محمد جمال الدين سرور النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 

6458 H.0760  د محمد جمال الدين سرور الفاطمي في جزيرة العربالنفوذ 

6459 H.0761 د محمد جمال الدين سرور النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 

6460 H.0762 د جمال الدين الشيال تاريخ الدولة العباسية 

6461 H.0763 د جمال الدين الشيال تاريخ الدولة العباسية 

6462 H.0764 د جمال الدين الشيال تاريخ الدولة العباسية 

6463 H.0765 د جمال الدين الشيال تاريخ الدولة العباسية 

6464 H.0766 د جمال الدين الشيال تاريخ الدولة العباسية 

6465 H.0767 د محمد عزيز نظمي سالم  جدلية التاريخ و الحضارة 

6467 H.0768 د زينب محمود الخضري الهوت التاريخ عند القديس أوغسطين 

6468 H.0769 د زينب محمود الخضري الهوت التاريخ عند القديس أوغسطين 

6469 H.0770 د زينب محمود الخضري الهوت التاريخ عند القديس أوغسطين 

6470 H.0771 د زينب محمود الخضري الهوت التاريخ عند القديس أوغسطين 



6471 H.0772 د زينب محمود الخضري الهوت التاريخ عند القديس أوغسطين 

6472 H.0773 د قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية 

6473 H.0774 د قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية 

6474 H.0775 د قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية 

6475 H.0776 د قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية 

6476 H.0777 د قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية 

5746 H.0778  أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ما قبل الهجرة النبوية  -المجلد االول  -و النهاية البداية 

5747 H.0779  أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي من الهجرة النبوية 8-1السنوات  -المجلد الثاني  -البداية و النهاية 

5748 H.0780  أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي من الهجرة النبوية  12-9الستوات  -المجلد الثالث  -البداية و النهاية 

5749 H.0781  الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيأبي  من الهجرة النبوية 73-13السنوات  -المجلد الرابع  -البداية و النهاية 

5750 H.0782 
من الهجرة  248 -74السنوات  -المجلد الخامس  -البداية و النهاية 

 النبوية
 أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي

5751 H.0783 
من الهجرة  588 - 249السنوات  -المجلد السادس  -و النهاية البداية 

 النبوية
 أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي

5752 H.0784 
من الهجرة  767 - 549السنوات  -المجلد السابع  -البداية و النهاية 

 النبوية
 أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي

5753 H.0785  أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي -الفهارس  - المجلد الثامن  -البداية و النهاية 

25794 H.0786 أ د محمود محمد سيف أسس البحث الجغرافي 

25795 H.0787 أ د محمود محمد سيف أسس البحث الجغرافي 

2816 H.0788 عبد العزيز فاللي العالقات السياسية بين الدولة األموية في األندلس والمغرب 

2816 H.0789  عبد العزيز فاللي السياسية بين الدولة األموية في األندلس والمغربالعالقات 

2820 H.0790 أحمد مريوس الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية 



2821 H.0791  أحمد مريوس الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائريةالشيخ 

2814 H.0792  محمد عباس أحداث...قضايا...شهادات-دوغول....والجزائر 

2815 H.0793  محمد عباس أحداث...قضايا...شهادات-دوغول....والجزائر 

1561 H.0794 صالح بلعيد في المناهج اللغوية وإعداد األبحاث 

1562 H.0795 صالح بلعيد في المناهج اللغوية وإعداد األبحاث 

88155 H.0796  هشام جعيط -جدلية الدين والسياسة في االسالم المبكر-الفتنة 

88156 H.0797  هشام جعيط -جدلية الدين والسياسة في االسالم المبكر-الفتنة 

3448 H.0798  عبد القادر الخليفي -منطقة عين الصفراء نمودجا- الموروث الثقافي الجمعي المغاربي من 

3477 H.0799  عبد القادر الخليفي -منطقة عين الصفراء نمودجا- من الموروث الثقافي الجمعي المغاربي 

3579 H.0800  صادق جالل العظيم مع ملحق بوثائق محاكمة المؤلف والناشر-نقد الفكر الديني 

3580 H.0801  صادق جالل العظيم مع ملحق بوثائق محاكمة المؤلف والناشر-نقد الفكر الديني 

2413 H.0802  عزيز العظمة بين السلطان  والتاريخالتراث 

2414 H.0803 عزيز العظمة التراث بين السلطان  والتاريخ 

2412 H.0804 عزيز العظمة التراث بين السلطان  والتاريخ 

2348 H.0805 "محمد بن طيب إسالم المتصوفة "إسالما واحدا ومتعددا 

2439 H.0806 ابراهيم القادري بوتشيش إضاءات حول تراث الغرب االسالمي وتاريخه االقتصادي واالجتماعي 

2438 H.0807 ابراهيم القادري بوتشيش تاريخ الغرب اإلسالمي قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة 

2442 H.0808  سعيد بنحمادة م14و13هـ/ 8و7الماء واالنسان في األندلس خالل القرنيني 

  H.0809 إبراهيم خميس إبراهيم معالم التاريخ األوروبي الوسيط 



25816 H.0810 د حسن جبر أسس الحضارة العربية االسالمية و معالمها 

25817 H.0811  د حسن جبر الحضارة العربية االسالمية و معالمهاأسس 

25818 H.0812 أ ليقي بروفنسال االسالم في المغرب و االندلس 

25819 H.0813 أ ليقي بروفنسال االسالم في المغرب و االندلس 

25820 H.0814  د محمد نصر مهنا الفتوحات االسالمية -الجزء االول  -انتشار االسالم في تاريخ آسيا 

25821 H.0815  د محمد نصر مهنا الفتوحات االسالمية -الجزء االول  -انتشار االسالم في تاريخ آسيا 

25822 H.0816 د كمال السيد أبو مصطفى  تاريخ و حضارة االندلس في العصر االسالمي 

25823 H.0817 د كمال السيد أبو مصطفى  تاريخ و حضارة االندلس في العصر االسالمي 

25824 H.0818 خالد بن محمد القاسمي االمارات العربية المتحدة تاريخ و حضارة 

25825 H.0819 خالد بن محمد القاسمي االمارات العربية المتحدة تاريخ و حضارة 

25826 H.0820  د زينب عصمة راشد في القرن التاسع عشر -الجزء الثاني  -أروبا الحديث تاريخ 

25827 H.0821  د زينب عصمة راشد 18الى نهاية القرن  16تاريخ أروبا الحديث من مطلع القرن 

25828 H.0822 الدين عبد الرؤوف الفقيد عصام  تاريخ الفكر االسالمي 

25829 H.0823 د عصام الدين عبد الرؤوف الفقي تاريخ الفكر االسالمي 

25830 H.0824  د جالل يحي الفجر -الجزء االول  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر 

25831 H.0825  د جالل يحي الفجر -الجزء االول  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر 

25832 H.0826 
حتى الحرب العالمية  -الجزء الثاني  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر 

 االولى
 د جالل يحي

25833 H.0827 
حتى الحرب العالمية  -الجزء الثاني  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر 

 االولى
 د جالل يحي

25834 H.0828 
منذ الحرب العالمية  -الجزء الثالث  -االروبي الحديث و المعاصر التاريخ 

 االولى ( الفترة المعاصرة )
 د جالل يحي



25835 H.0829 
منذ الحرب العالمية  -الجزء الثالث  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر 

 االولى ( الفترة المعاصرة )
 د جالل يحي

25836 H.0830 
سيطرة أروبا على  -الجزء الرابع  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر 

 العالم 
 د جالل يحي

25837 H.0831 
سيطرة أروبا على  -الجزء الرابع  -االروبي الحديث و المعاصر التاريخ 

 العالم 
 د جالل يحي

25838 H.0832  د محمود سعيد عمران م1291 -1095تاريخ الحروب الصليبية 

25839 H.0833  د محمود سعيد عمران م1291 -1095الحروب الصليبية تاريخ 

25888 H.0834  د محمود سعيد عمران م1291 -1095تاريخ الحروب الصليبية 

25889 H.0835  د محمود سعيد عمران م1291 -1095تاريخ الحروب الصليبية 

25840 H.0836 
من الفتح الى بداية عصور  - الجزء االول  -تاريخ المغرب العربي 

 االستقالل
 د سعد زغلول عبد الحميد

25841 H.0837  د سعد زغلول عبد الحميد تاريخ دول االغالبة و الرستميين   -الجزء الثاني  -المغرب العربي تاريخ 

25842 H.0838 عبد العال سالم مكرم الفكر اإلسالمي بين العقل والوحي وأثره في مستقبل اإلسالم 

2501 H.0839  د عمر بن قينة -مواقف  -قضايا  -اعالم  -صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 

2500 H.0840  د عمر بن قينة -مواقف  -قضايا  -اعالم  -صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 

2497 H.0841  د عمر بن قينة -مواقف  -قضايا  -اعالم  -صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 

2498 H.0842  د عمر بن قينة -مواقف  -قضايا  -اعالم  -صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 

2499 H.0843  د عمر بن قينة -مواقف  -قضايا  -اعالم  -صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 

2592 H.0844 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 

2594 H.0845 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 

2595 H.0846 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 

9407 H.0847 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 



9408 H.0848 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 

9409 H.0849 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 

9410 H.0850 8  أ عامر رخيلة المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 1945ماي 

2652 H.0851 
    Les trentes premieres de l`etat D`Alger 

1510-1541 
Corrinne chevalier 

2653 H.0852 
    Les trentes premieres de l`etat D`Alger 

1510-1541 
Corrinne chevalier 

2654 H.0853 
    Les trentes premieres de l`etat D`Alger 

1510-1541 
Corrinne chevalier 

2655 H.0854 
    Les trentes premieres de l`etat D`Alger 

1510-1541 
Corrinne chevalier 

2656 H.0855 
    Les trentes premieres de l`etat D`Alger 

1510-1541 
Corrinne chevalier 

2662 H.0856  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2663 H.0857  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2664 H.0858  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2665 H.0859  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2666 H.0860  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2104 H.0861  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937الشعب الجزائري حزب 

2105 H.0862  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2106 H.0863  قنانش / د محفوظ قداشمحمد  1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2107 H.0864  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2108 H.0865  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2082 H.0866  محمد الطيب العلوي  1954 - 1830مظاهر المقاومة الجزائرية 



2100 H.0867  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

2101 H.0868  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

2102 H.0869  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

2103 H.0870  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

2104 H.0871  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

9425 H.0872  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

9426 H.0873  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

9427 H.0874  عبد المجيد عمراني 1962 - 1954النخبة الفرنسية المثقفة و الثورة الجزائرية 

25843 H.0875 
صنهاجة الصحراء الملثمون في  -الجزء الرابع -تاريخ المغرب العربي 

 المغرب و االندلس
 زغلول عبد الحميدد سعد 

25844 H.0876 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 

25845 H.0877 د ابراهيم السايح تاريخ اليونان 

25846 H.0878  د أحمد عبد الرزاق أحمد آثار مصر االسالميةتاريخ و 

25847 H.0879 د أحمد عبد الرزاق أحمد تاريخ و آثار مصر االسالمية 

25850 H.0880 
الحياة االجتماعية و االقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب جوانب من 

 االسالمي من خالل نوازل و فتوى المعيار المغرب للونشريس
 د كمال السيد أبو مصطفى 

25851 H.0881 
الحياة االجتماعية و االقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب جوانب من 

 االسالمي من خالل نوازل و فتوى المعيار المغرب للونشريس
 د كمال السيد أبو مصطفى 

25852 H.0882  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

25853 H.0883  د محمود سعيد عمران حضارة أروبا في العصور الوسطى 

25854 H.0884 د ابراهيم سليمان عيسى الحضارة االسالمية 

25855 H.0885 د ابراهيم سليمان عيسى الحضارة االسالمية 



25856 H.0886 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في العصر االموي 

25857 H.0887 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في العصر االموي 

25858 H.0888 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في العصر العباسي 

25859 H.0889 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في العصر العباسي 

25860 H.0890 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في العصر الجاهلية 

25861 H.0891 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في العصر الجاهلية 

25894 H.0892 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في صدر االسالم 

25895 H.0893 د حسين الحاج حسين حضارة العرب في صدر االسالم 

25862 H.0894 أ د كمال السيد أبو مصطفى دراسات أندلسية في التاريخ و الحضارة 

25863 H.0895 أ د كمال السيد أبو مصطفى دراسات أندلسية في التاريخ و الحضارة 

25864 H.0896 دراسة في تاريخ االيوبيين و المماليك 
السيد عبد العزيز سالم / سحر عبد 

 العزيز سالم

25865 H.0897 دراسة في تاريخ االيوبيين و المماليك 
العزيز سالم / سحر عبد السيد عبد 

 العزيز سالم

25866 H.0898  د السيد عبد العزيز سالم -الجزء االول  -تاريخ العرب قبل االسالم 

25867 H.0899  عبد العزيز سالمد السيد  -الجزء االول  -تاريخ العرب قبل االسالم 

25868 H.0900 د حسين أحمد محمود الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

25869 H.0901 د حسين أحمد محمود الدولة االسالمية االولى عهد البعثة النبوية 

25870 H.0902  د حافظ أحمد حمدي -غزو جنكيزخان للعالم االسالمي  -الدولة الخوارزمية و المغول 

25871 H.0903  د حافظ أحمد حمدي -غزو جنكيزخان للعالم االسالمي  -الدولة الخوارزمية و المغول 

25872 H.0904 د حسين الشيخ الرومان 



25873 H.0905 د حسين الشيخ الرومان 

25874 H.0906  ) أحمد أبو فضلد محمد  م) 1217-112شرق االندلس في العصر االسالمي 

25875 H.0907  ) د محمد أحمد أبو فضل م) 1217-112شرق االندلس في العصر االسالمي 

3135 H.0908 واليس بدج/تر: عبد الهادي عبد الرحمن السحر في مصر القديمة 

25877 H.0909 د عبد المنعم ماجد ظهور الخالفة الفاطمية و سقوطها في مصر 

25878 H.0910 Glimpses of islam in nigeria Ali Ayymb Naji 

25879 H.0911 Glimpses of islam in nigeria Ali Ayymb Naji 

25880 H.0912 د عفاف سيد صبره المستشرقون و مشكالت الحضارة 

25881 H.0913  د عفاف سيد صبره و مشكالت الحضارةالمستشرقون 

25882 H.0914  ) تاريخ اليونان ) - 1مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح

25883 H.0915  تاريخ اليونان ) - 1تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية ( مقدمة في 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح

25914 H.0916  ) تاريخ اليونان ) - 1مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
درويش مصطفى / د ابراهيم د ممدوح 

 السايح

25913 H.0917  ) تاريخ اليونان ) - 1مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية و اليونانية 
د ممدوح درويش مصطفى / د ابراهيم 

 السايح

25884 H.0918 أ د محمد السيد محمد عبد الغني الكفاح الجزائري القديم في ظل الهيمنة الرومانية نماذج من 

25885 H.0919 أ د محمد السيد محمد عبد الغني نماذج من الكفاح الجزائري القديم في ظل الهيمنة الرومانية 

25914 H.0920 أ د محمد السيد محمد عبد الغني نماذج من الكفاح الجزائري القديم في ظل الهيمنة الرومانية 

25915 H.0921 أ د محمد السيد محمد عبد الغني نماذج من الكفاح الجزائري القديم في ظل الهيمنة الرومانية 

25886 H.0922  لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

25887 H.0923  لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 



25928 H.0924  لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

25929 H.0925  لطفي عبد الوهاب يحي -مقدمة في التاريخ الحضاري  -اليونان 

25890 H.0926 لويس دو للو التاريخ الدبلوماسي 

25891 H.0927 لويس دو للو التاريخ الدبلوماسي 

25892 H.0928 أ د سعيد عبد الفتاح عاشور تاريخ الحضارة االسالمية العربية 

25893 H.0929  أ د سعيد عبد الفتاح عاشور الحضارة االسالمية العربيةتاريخ 

25896 H.0930 د محمد كمال عز الدين التاريخ و المنهج التاريخي البن حجر العسقالني 

25897 H.0931  د محمد كمال عز الدين و المنهج التاريخي البن حجر العسقالنيالتاريخ 

25898 H.0932 عبد الرحمان يوسف بن حارب السياسة الخارجية لدولة االمارات العرلبة المتحدة 

25899 H.0933  عبد الرحمان يوسف بن حارب الخارجية لدولة االمارات العرلبة المتحدةالسياسة 

  H.0934 محمد قباني الدولة العباسية من الميالد إلى السقوط 

  H.0934 قبانيمحمد  الدولة العباسية من الميالد إلى السقوط 

25901 H.0935  د محمد أحمد عبد المولي -دراسات في التاريخ العباسي  -مغربيات في مشرقيات 

25902 H.0936 عبد الملك حبيب السلمي االندلسي كتاب التاريخ 

25903 H.0937 عبد الملك حبيب السلمي االندلسي كتاب التاريخ 

25904 H.0938 ابن الفرج ابن العبري تاريخ مختصر الدول 

25905 H.0939 ابن الفرج ابن العبري تاريخ مختصر الدول 

25906 H.0940 
 - دراسة في تطور علم التاريخ و معرفة رجاله  -التاريخ العربي و المؤرخون 

 الجزء االول 
 شاكر مصطفى 

25907 H.0941 
 - دراسة في تطور علم التاريخ و معرفة رجاله  -التاريخ العربي و المؤرخون 

 الجزء االول 
 شاكر مصطفى 



25908 H.0942 
 - دراسة في تطور علم التاريخ و معرفة رجاله  -التاريخ العربي و المؤرخون 

 الجزء االول 
 شاكر مصطفى 

25909 H.0943 
 - دراسة في تطور علم التاريخ و معرفة رجاله  -العربي و المؤرخون التاريخ 

 الجزء االول 
 شاكر مصطفى 

25910 H.0944 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

25911 H.0945 د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

25916 H.0946 د فاروق عثمان أباظة دراسات في تاريخ اروبا الحديث و المعاصر 

25917/11 H.0947 د فاروق عثمان أباظة دراسات في تاريخ اوروبا الحديث و المعاصر 

25918 H.0948 د فاروق عثمان أباظة دراسات في تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة 

25919 H.0949 د فاروق عثمان أباظة دراسات في تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة 

25920 H.0950 د حمدي عبد المنعم محمد حسين التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و االندلس في عصر المرابطين 

25921 H.0951 عبد المنعم محمد حسيند حمدي  التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و االندلس في عصر المرابطين 

25922 H.0952 د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العربية 

25923 H.0953 د نبيلة حسن محمد تاريخ الدولة العربية 

25924 H.0954 د حمدي عبد المنعم محمد حسين المغرب و االندلس 

25925 H.0955 د حمدي عبد المنعم محمد حسين المغرب و االندلس 

25926 H.0956  د مصطفى العبادي -النظام االمبراطوري و مصر الرومانية  -االمبراطورية الرومانية 

25927 H.0957  د مصطفى العبادي -النظام االمبراطوري و مصر الرومانية  -االمبراطورية الرومانية 

25930 H.0958 ( تاريخ العرب قبل االسالم ) الوهاب يحيلطفي عبد  العرب في العصور القديمة 

25931 H.0959 ( تاريخ العرب قبل االسالم ) لطفي عبد الوهاب يحي العرب في العصور القديمة 

25932 H.0960 (التاريخ السياسي و الحضاري ) أحمد أبو فضلد محمد  شرق االندلس في العصر االسالمي 



25933 H.0961 (التاريخ السياسي و الحضاري ) د محمد أحمد أبو فضل شرق االندلس في العصر االسالمي 

25934 H.0962  د محمد بيومي مهران -النبوة و االنبياء  -بنو اسرائيل 

25935 H.0963  د محمد بيومي مهران -الحضارة  -بنو اسرائيل 

25936 H.0964 د عفاف مسعد العبد دراسات في تاريخ الشرق االقصى 

25937 H.0965  د عفاف مسعد العبد في تاريخ الشرق االقصىدراسات 

25938 H.0966 د ثريا سيد نصر/ د زينات محمد طاحون تاريخ االزياء 

25939 H.0967 د ثريا سيد نصر/ د زينات محمد طاحون تاريخ االزياء 

25940 H.0968  أحمد صبري محمد رايد -محمد علي مكاوي  -تاريخ و أعمال أعالم الخط العربي 

25940 H.0969  أحمد صبري محمد رايد -محمد علي مكاوي  -تاريخ و أعمال أعالم الخط العربي 

25942 H.0970  محسن محمد عطيه -المذاهب  -التقنيات  -االساليب  -تذوق الفن 

25643 H.0971  محسن محمد عطيه -المذاهب  -التقنيات  -االساليب  -تذوق الفن 

25344 H.0972 د عز الدين اسماعيل  الفن و االنساب 

25045 H.0973 د عز الدين اسماعيل  الفن و االنساب 

24746 H.0974  محسن محمد عطيه الفن و الحياة االجتماعية 

24447 H.0975  محسن محمد عطيه الفن و الحياة االجتماعية 

24148 H.0976 د محمود محمد السيد تاريخ الدولة البيزنطية 

23849 H.0977 د محمود محمد السيد تاريخ الدولة البيزنطية 

9445 H.0978 
 Les accords devian - la fin de la guerre 

d`Algérie  
 Ben youcef ben kedaba 

9446 H.0979 
  Les accords devian - la fin de la guerre 

d`Algérie  
 Ben youcef ben kedaba 



9447 H.0980 
  Les accords devian - la fin de la guerre 

d`Algérie  
  Ben youcef ben kedaba 

9448 H.0981 
 Les accords devian - la fin de la guerre 

d`Algérie  
   Ben youcef ben kedaba 

9449 H.0982  بنيامين سطورا 1974 -1898مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية 

9450 H.0983  بنيامين سطورا 1974 -1898مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية 

9452 H.0984 فوزي سعد اهللا يهود الجزائر هؤالء المجهولون 

8551 H.0985  بوزياني الدراجي -أعيانها  -مواطنها  -أدوارها  -القبائل االمازيغية 

9419 H.0986 
المصادر و المراجع العربية لتاريخ الجزائر  -الملتقى المغاربي االول 

1830- 1962 - 
 عمار هالل

9420 H.0987 
المصادر و المراجع العربية لتاريخ الجزائر  -الملتقى المغاربي االول 

1830- 1962 - 
 عمار هالل

9421 H.0988 
المصادر و المراجع العربية لتاريخ الجزائر  -الملتقى المغاربي االول 

1830- 1962 - 
 عمار هالل

14591/11 H.0989  صدام مرير الجميلي  اإلتحاد األوروبي و دوره في النظام العالمي الجديد 

9429 H.0990 
 -الجزائر في ظل االحتالل الروماني ( بحث في منظومة التحكم العسكري 

 و مقاومة المور ) الجزء االول -الليمس الموريطاني 
 محمد البشير شنيتي

9430 H.0991 
 -في ظل االحتالل الروماني ( بحث في منظومة التحكم العسكري الجزائر 

 و مقاومة المور ) الجزء االول -الليمس الموريطاني 
 محمد البشير شنيتي

9431 H.0992 
 -في ظل االحتالل الروماني ( بحث في منظومة التحكم العسكري الجزائر 

 و مقاومة المور ) الجزء االول -الليمس الموريطاني 
 محمد البشير شنيتي

9410 H.0993  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

3136 H.0994 واليس بدج/تر: عبد الهادي عبد الرحمن السحر في مصر القديمة 

9412 H.0995  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

9413 H.0996  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

9414 H.0997 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

9415 H.0998 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 



9416 H.0999 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1000 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1001  د عمر هالل الدراسات التاريخيةمجلة 

  H.1002 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1003 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1004 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1005 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1006 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1007 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

  H.1008 د عمر هالل مجلة الدراسات التاريخية 

14590/11 H.1009  د:موسى ابراهيم  عربية و دولية معاصرة قضايا 

9368 H.1010  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء االول  - تاريخ الجزائر العام 

9369 H.1011  الرحمن محمد الجيالليعبد  -الجزء االول  - تاريخ الجزائر العام 

2009 H.1012  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء االول  - تاريخ الجزائر العام 

01821/07 H.1013 يوسف مناصرية االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

2012 H.1014  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء االول  - تاريخ الجزائر العام 

2013 H.1015  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء االول  - تاريخ الجزائر العام 

9370 H.1016  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - تاريخ الجزائر العام 

9371 H.1017  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - تاريخ الجزائر العام 



9372 H.1018  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - تاريخ الجزائر العام 

2014 H.1019  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - تاريخ الجزائر العام 

2015 H.1020  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - الجزائر العام تاريخ 

2017 H.1021  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - تاريخ الجزائر العام 

2018 H.1022  عبد الرحمن محمد الجياللي - الجزء الثاني  - الجزائر العام تاريخ 

9373 H.1023  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - تاريخ الجزائر العام 

9374 H.1024  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - الجزائر العام تاريخ 

9375 H.1025  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - تاريخ الجزائر العام 

2019 H.1026  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - الجزائر العام تاريخ 

2020 H.1027  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - تاريخ الجزائر العام 

2022 H.1028  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - الجزائر العام تاريخ 

2023 H.1029  عبد الرحمن محمد الجياللي  - الجزء الثالث  - تاريخ الجزائر العام 

9376 H.1030  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - الجزائر العام تاريخ 

9377 H.1031  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - تاريخ الجزائر العام 

9378 H.1032  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - الجزائر العام تاريخ 

2024 H.1033  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - تاريخ الجزائر العام 

2025 H.1034  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - الجزائر العام تاريخ 

2027 H.1035  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - تاريخ الجزائر العام 

2028 H.1036  عبد الرحمن محمد الجياللي -الجزء الرابع  - الجزائر العام تاريخ 



9379 H.1037 محمد سحنوني ما قبل التاريخ 

9380 H.1038 محمد سحنوني ما قبل التاريخ 

9381 H.1039 محمد سحنوني ما قبل التاريخ 

9382 H.1040 محمد سحنوني ما قبل التاريخ 

9383 H.1041 محمد سحنوني ما قبل التاريخ 

9384 H.1042 محمد سحنوني ما قبل التاريخ 

9388 H.1043  د يحي بوعزيز مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية و الوطنية 

9389 H.1044  بوعزيزد يحي  مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية و الوطنية 

1826 H.1045 يوسف مناصرية االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

9391 H.1046  د يحي بوعزيز مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية و الوطنية 

9392 H.1047  د يحي بوعزيز ) -الجزء االول  -الموجز في تاريخ الجزائر ( الجزائر القديمة و الوسيطة 

9393 H.1048  د يحي بوعزيز ) -الجزء االول  -الموجز في تاريخ الجزائر ( الجزائر القديمة و الوسيطة 

9394 H.1049  د يحي بوعزيز ) -الجزء االول  -الموجز في تاريخ الجزائر ( الجزائر القديمة و الوسيطة 

9395 H.1050  د عمار هالل ) 1962 -1830دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة ( أبحاث و 

9396 H.1051  ) د عمار هالل ) 1962 -1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

12347/10 H.1052  د:ثامر كامل الخزرجي  السياسية الدولية و إستراتجية إدارة األزمات العالقات 

9398 H.1053 محمد الحاج صادق مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف 

9399 H.1054 محمد الحاج صادق مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف 

9400 H.1055 محمد الحاج صادق مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف 



9402 H.1056  دخول الترك بلد قسنطينة و استالئهم على أوطانها  -تاريخ قسنطينة- 
الصالح بن العنتري تقديم يحي محمد 

 بوعزيز

9403 H.1057  دخول الترك بلد قسنطينة و استالئهم على أوطانها  -تاريخ قسنطينة- 
محمد الصالح بن العنتري تقديم يحي 

 بوعزيز

9404 H.1058  دخول الترك بلد قسنطينة و استالئهم على أوطانها  -قسنطينة تاريخ- 
محمد الصالح بن العنتري تقديم يحي 

 بوعزيز

9005 H.1059  دخول الترك بلد قسنطينة و استالئهم على أوطانها  -تاريخ قسنطينة- 
محمد الصالح بن العنتري تقديم يحي 

 بوعزيز

8553 H.1060 عبد الحميد ابن باديس  -امام الجزائر- 
د محمد القادر فضيل / د محمد 

 الصالح رمضان

8554 H.1061  محمد حربي -سنوات المخاض  -الثورة الجزائرية 

8555 H.1062  محمد حربي -سنوات المخاض  -الثورة الجزائرية 

8556 H.1063  سيمون بفايفر تقديم أبو العيد دودو مذكرات جزائرية عشية االحتالل 

8557 H.1064  بفايفر تقديم أبو العيد دودوسيمون  مذكرات جزائرية عشية االحتالل 

8558 H.1065  محمد جغاية  -رسالة للسلم -بيان أول نوفمبر دعوة الى الحرب 

8559 H.1066  محمد جغاية  -رسالة للسلم -بيان أول نوفمبر دعوة الى الحرب 

8560 H.1067 
مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي الى القائد العسكري ( 

46 -62 ( 
 علي كافي

8561 H.1068 
مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي الى القائد العسكري ( 

46 -62 ( 
 علي كافي

8562 H.1069 يوهان كارل بيرنت تقديم أبو العيد دودو االمير عبد القادر 

8563 H.1070 يوهان كارل بيرنت تقديم أبو العيد دودو االمير عبد القادر 

8564 H.1071 كارل بيرنت تقديم أبو العيد دودويوهان   االمير عبد القادر و العالقات الفرنسية العربية في الجزائر 

8565 H.1072 يوهان كارل بيرنت تقديم أبو العيد دودو االمير عبد القادر و العالقات الفرنسية العربية في الجزائر 

8566 H.1073  عبد القادر حلوش سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر 

8567 H.1074  عبد القادر حلوش سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر 



8568 H.1075  د محمد الصغير غانم المملكة النوميدية و الحضارة البونية 

8569 H.1076  يوسف مناصرية الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتيناالتجاه 

8570 H.1077 تقديم أحمد البذرة السيرة النبوية البن خلدون 

8571 H.1078  روجية غارودي تقديم م,ع كيالني المؤسسة للسياسة االسرائلية الخرفات 

8574 H.1079 تقيم علي هارون مذكرات اللواء خالد نزار 

8575 H.1080 تقيم علي هارون مذكرات اللواء خالد نزار 

8576 H.1081 د جمال ميموني / د نظال قسوم قصة الكون من التطورات البدائية الى االنفجار العظيم 

8577 H.1082 د جمال ميموني / د نظال قسوم قصة الكون من التطورات البدائية الى االنفجار العظيم 

22190 H.1083  1847- 1827السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

22191 H.1084  1847- 1827السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

22192 H.1085  1847- 1827السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

22193 H.1086  1847- 1827السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

22194 H.1087  1847- 1827السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
كوران تقديم د عبد الجليل د أرجمند  

 التميمي

22195 H.1088  1847- 1827السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

1525 H.1089 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1526 H.1090 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1527 H.1091 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1528 H.1092 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1529 H.1093 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 



1530 H.1094 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1531 H.1095 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1532 H.1096 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1533 H.1097 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

1534 H.1098 الحافظ ستهم / ترجمة مروان القنواتي التحوالت في الريف الجزائري منذ االستقالل 

2054 H.1099  كورين شوفاليية/ ترجمة جمال حمادثة 1541 -1510الثالثون سنة االولى لقيام دولة مدينة الجزائر 

2055 H.1100  كورين شوفاليية/ ترجمة جمال حمادثة 1541 -1510الثالثون سنة االولى لقيام دولة مدينة الجزائر 

2056 H.1101  كورين شوفاليية/ ترجمة جمال حمادثة 1541 -1510الثالثون سنة االولى لقيام دولة مدينة الجزائر 

2057 H.1102  شوفاليية/ ترجمة جمال حمادثة كورين 1541 -1510الثالثون سنة االولى لقيام دولة مدينة الجزائر 

2058 H.1103  كورين شوفاليية/ ترجمة جمال حمادثة 1541 -1510الثالثون سنة االولى لقيام دولة مدينة الجزائر 

8645 H.1104 
الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك االقتصادي و االجتماعي االستعمار 

1830- 1960 
 د عدى الهواري

8646 H.1105 
االستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك االقتصادي و االجتماعي 

1830- 1960 
 د عدى الهواري

8647 H.1106 
االستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك االقتصادي و االجتماعي 

1830- 1960 
 د عدى الهواري

8648 H.1107 
االستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك االقتصادي و االجتماعي 

1830- 1960 
 د عدى الهواري

2049 H.1108  ) د عمار الهالل  ) 1962 -1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

2050 H.1109  ) د عمار الهالل  ) 1962 -1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

2051 H.1110  ) د عمار الهالل  ) 1962 -1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

2052 H.1111  ) د عمار الهالل  ) 1962 -1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

2053 H.1112  ) د عمار الهالل  ) 1962 -1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 



3866 H.1113  العربي  د اسماعيل العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر 

3867 H.1114 
ABD EL - KADER et les relations entre les 

francais et les arabes en afrique du nord   
adolph vilhelm dinesen  

3868 H.1115  د اسماعيل العربي  الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر العالقات 

3869 H.1116  د اسماعيل العربي  العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر 

3870 H.1117  د اسماعيل العربي  الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر العالقات 

3871 H.1118  د اسماعيل العربي  العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر 

3872 H.1119  د اسماعيل العربي  الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر العالقات 

3873 H.1120  د اسماعيل العربي  العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر 

3874 H.1121  د اسماعيل العربي  الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر العالقات 

3875 H.1122  د اسماعيل العربي  العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر 

5574 H.1123  د اسماعيل العربي  الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر العالقات 

5575 H.1124  د اسماعيل العربي  العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد االمير عبد القادر 

2402 H.1125  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937الشعب الجزائري حزب 

2403 H.1126  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2404 H.1127  قنانش / د محفوظ قداشمحمد  1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2405 H.1128  محمد قنانش / د محفوظ قداش 1939 - 1937حزب الشعب الجزائري 

2039 H.1129 8  أ عامر رخيلة 1945ماي 

2040 H.1130 8  أ عامر رخيلة 1945ماي 

2041 H.1131 8  أ عامر رخيلة 1945ماي 



2042 H.1132 8  أ عامر رخيلة 1945ماي 

2043 H.1133 8  أ عامر رخيلة 1945ماي 

2596 H.1134 8  أ عامر رخيلة 1945ماي 

5352 H.1135 شارل روبيرا جيرون  تاريخ الجزائر المعاصرة 

5353 H.1136  شارل روبيرا جيرون  الجزائر المعاصرةتاريخ 

5354 H.1137 شارل روبيرا جيرون  تاريخ الجزائر المعاصرة 

5355 H.1138 شارل روبيرا جيرون  تاريخ الجزائر المعاصرة 

2029 H.1139 الحاج محمد بن رمضان شاوش باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان 

2030 H.1140 محمد بن رمضان شاوشالحاج  باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان 

2031 H.1141  د:صالح فركوس  المراحل الكبرى-تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل 

2032 H.1142  الحاج محمد بن رمضان شاوش السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيانباقة 

2033 H.1143 الحاج محمد بن رمضان شاوش باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان 

2059 H.1144 
م ( 19العلماء الجزائريين في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرن 

 هجري )1413
 عمار هالل

2060 H.1145 
م ( 19العلماء الجزائريين في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرن 

 هجري )1413
 عمار هالل

2061 H.1146 
م ( 19العلماء الجزائريين في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرن 

 هجري )1413
 عمار هالل

2062 H.1147 
م ( 19الجزائريين في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرن العلماء 

 هجري )1413
 عمار هالل

2063 H.1148 
م ( 19العلماء الجزائريين في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرن 

 هجري )1413
 عمار هالل

  H.1149 
م ( 19العلماء الجزائريين في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرن 

 هجري )1413
 عمار هالل

2044 H.1150  عبد الرحمان عملر الماحي الدعوة االسالمية في افريقيا الواقع و المستقبل 



  H.1151  2-1المجلد: -السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام 
أبي محمد عبد الملك بن هشام 

 المعافري

  H.1151  4-3المجلد: -السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام 
عبد الملك بن هشام أبي محمد 

 المعافري

3937 H.1152  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3938 H.1153  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3939 H.1154  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3940 H.1155  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3941 H.1156  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3942 H.1157  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3943 H.1158  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3944 H.1159  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3945 H.1160  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3946 H.1161  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3947 H.1162  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3948 H.1163  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3949 H.1164  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3950 H.1165  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

3951 H.1166  أ س كوهان مقدمة في نظريات الثورة 

5611 H.1167  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

5612 H.1168  1847 -1827العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر السياسة 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي



5613 H.1169  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

1822 H.1170 يوسف مناصرية االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

5615 H.1171  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

5616 H.1172  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

5617 H.1173  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

5618 H.1174  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
كوران تقديم د عبد الجليل د أرجمند  

 التميمي

5619 H.1175  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

5620 H.1176  1847 -1827السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر 
د أرجمند كوران تقديم د عبد الجليل 

 التميمي

3896 H.1177 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3897 H.1178 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3898 H.1179 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3899 H.1180  الطاهر عبد اهللا الثورة من ابن خلدون الى ماركسنظرية 

3900 H.1181 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3901 H.1182 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3902 H.1183 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3903 H.1184 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3904 H.1185 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3905 H.1186 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3906 H.1187 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 



3907 H.1188 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3908 H.1189  الطاهر عبد اهللا الثورة من ابن خلدون الى ماركسنظرية 

3909 H.1190 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

3910 H.1191 الطاهر عبد اهللا نظرية الثورة من ابن خلدون الى ماركس 

4705 H.1192 
المدخل في التحليل الموضوعي المقارب للتاريخ الحضاري و السياسي في 

 جنوب غرب آسيا و شمال افريقيا 
 د رشيد الناضوري

4706 H.1193 
في التحليل الموضوعي المقارب للتاريخ الحضاري و السياسي في المدخل 

 جنوب غرب آسيا و شمال افريقيا 
 د رشيد الناضوري

4707 H.1194 
المدخل في التحليل الموضوعي المقارب للتاريخ الحضاري و السياسي في 

 جنوب غرب آسيا و شمال افريقيا 
 د رشيد الناضوري

4708 H.1195 
المدخل في التحليل الموضوعي المقارب للتاريخ الحضاري و السياسي في 

 جنوب غرب آسيا و شمال افريقيا 
 د رشيد الناضوري

4709 H.1196 
في التحليل الموضوعي المقارب للتاريخ الحضاري و السياسي في المدخل 

 جنوب غرب آسيا و شمال افريقيا 
 د رشيد الناضوري

14184/11 H.1197 
النظرية العامة في األحالف و التكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون 

 الدولي العام 
 مصطفى أحمد أبو الخير د:السيد 

14185/11 H.1198 
النظرية العامة في األحالف و التكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون 

 الدولي العام 
 د:السيد مصطفى أحمد أبو الخير 

14186/11 H.1199 
النظرية العامة في األحالف و التكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون 

 الدولي العام 
 د:السيد مصطفى أحمد أبو الخير 

14187/11 H.1200 
العامة في األحالف و التكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون النظرية 

 الدولي العام 
 د:السيد مصطفى أحمد أبو الخير 

14188/11 H.1201 
النظرية العامة في األحالف و التكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون 

 الدولي العام 
 د:السيد مصطفى أحمد أبو الخير 

5526 H.1202  د عبد الجليل التميمي 1871 - 1816بحوث و وثائق التاريخ المغربي 

5527 H.1203  الجليل التميميد عبد  1871 - 1816بحوث و وثائق التاريخ المغربي 

5528 H.1204  د عبد الجليل التميمي 1871 - 1816بحوث و وثائق التاريخ المغربي 

5529 H.1205  د عبد الجليل التميمي 1871 - 1816بحوث و وثائق التاريخ المغربي 

7749 H.1206  مروان البحيري  1939 - 1890الحياة الفكرية في المشرق العربي 



5572 H.1207 اسماعيل العربي دولة االدارسة 

5773 H.1208 اسماعيل العربي دولة االدارسة 

5578 H.1209 <  رشيد بورويبة 

5579 H.1210  رشيد بورويبة  الدولة الحمادية تاريخها و حضارتها 

4937 H.1211  د محمد عبد السالم الكفافي  العربية طابعها و مفهوماتها العامةالحضارة 

3851 H.1212 المقدم بسام العسلي الحرب و الحضارة 

3852 H.1213 المقدم بسام العسلي الحرب و الحضارة 

3853 H.1214 المقدم بسام العسلي الحرب و الحضارة 

3854 H.1215 المقدم بسام العسلي الحرب و الحضارة 

3855 H.1216 بسام العسليالمقدم  الحرب و الحضارة 

3856 H.1217 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3857 H.1218 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3858 H.1219 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3859 H.1220  د حامد ربيع العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرىالحوار 

3860 H.1221 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3861 H.1222 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3862 H.1223 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3863 H.1224 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

3864 H.1225 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 



3865 H.1226 د حامد ربيع الحوار العربي االروبي و استراتجية التعامل مع الدول الكبرى 

6011 H.1227  د حسين الحاج حسين حضارة العرب في عصر الجاهلية 

5857 H.1228 التاريخ الدبلوماسي تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الثانية الى اليوم 
أ , ج , ب دروزيل / ترجمة نور الدين 

 حطوم 

4170 H.1229 التاريخ الدبلوماسي تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الثانية الى اليوم 
دروزيل / ترجمة نور الدين أ , ج , ب 

 حطوم 

1230 H.1230 يوسف مناصرية االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

4173 H.1231  الدبلوماسي تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الثانية الى اليومالتاريخ 
أ , ج , ب دروزيل / ترجمة نور الدين 

 حطوم 

4174 H.1232 التاريخ الدبلوماسي تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الثانية الى اليوم 
دروزيل / ترجمة نور الدين أ , ج , ب 

 حطوم 

758 H.1233 ترجمة تيسير شيخ االرض الحرية و التنظيم في عالم اليوم 

759 H.1234 ترجمة تيسير شيخ االرض الحرية و التنظيم في عالم اليوم 

339 H.1235 ترجمة عيسى عصفور استراتجية الغد التقرير الثاني الى نادي روما 

340 H.1236 ترجمة عيسى عصفور استراتجية الغد التقرير الثاني الى نادي روما 

3280 H.1237  جالل فاروق الشريف من أجل جبهة ايدولوجية للصمود و التصدي 

3281 H.1238  جالل فاروق الشريف من أجل جبهة ايدولوجية للصمود و التصدي 

3282 H.1239  جالل فاروق الشريف من أجل جبهة ايدولوجية للصمود و التصدي 

3283 H.1240  جالل فاروق الشريف من أجل جبهة ايدولوجية للصمود و التصدي 

3284 H.1241  جالل فاروق الشريف جبهة ايدولوجية للصمود و التصدي من أجل 

3627 H.1242  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3628 H.1243  المهندس سيد مصطفى   1930الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة نقد حالة 

3629 H.1244  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 



3630 H.1245  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3631 H.1246  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3632 H.1247  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3633 H.1248  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3634 H.1249  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3635 H.1250  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3636 H.1251  المهندس سيد مصطفى   1930نقد حالة الفن العسكري و العلوم في القسنطنطينة 

3821 H.1252  ترجمة أكرم ديري الى أيامنا هذه 1789ادارة الحرب من عام 

3822 H.1253  ترجمة أكرم ديري الى أيامنا هذه 1789ادارة الحرب من عام 

3823 H.1254  ترجمة أكرم ديري الى أيامنا هذه 1789ادارة الحرب من عام 

3824 H.1255  ترجمة أكرم ديري الى أيامنا هذه 1789ادارة الحرب من عام 

3825 H.1256  ترجمة أكرم ديري الى أيامنا هذه 1789ادارة الحرب من عام 

3777 H.1257 ترجمة مصطفى الفقير روسيا بعد ستالين 

3778 H.1258 ترجمة مصطفى الفقير روسيا بعد ستالين 

3779 H.1259  ترجمة مصطفى الفقير بعد ستالينروسيا 

3780 H.1260 ترجمة مصطفى الفقير روسيا بعد ستالين 

3781 H.1261 ترجمة مصطفى الفقير روسيا بعد ستالين 

6888 H.1262  االسالم و االشتراكية 
سيراز محمد حسين / ترجمة عبد 

 الرحمن أيوب

6889 H.1263  االسالم و االشتراكية 
سيراز محمد حسين / ترجمة عبد 

 الرحمن أيوب



6890 H.1264  االسالم و االشتراكية 
سيراز محمد حسين / ترجمة عبد 

 الرحمن أيوب

4160 H.1265  ماكارنكو التربية االشتركية 

4161 H.1266  ماكارنكو التربية االشتركية 

4162 H.1267  ماكارنكو التربية االشتركية 

4163 H.1268  ماكارنكو التربية االشتركية 

4164 H.1269  ماكارنكو التربية االشتركية 

3732 H.1270 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3733 H.1271 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3734 H.1272 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3735 H.1273 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3736 H.1274 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3737 H.1275 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3738 H.1276 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3739 H.1277 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3740 H.1278 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

3741 H.1279 ديفيد شوب / ترجمة فاطمة الخليل لينين 

5582 H.1280  لينين لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية 

5583 H.1281  لينين لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية 

5584 H.1282  لينين لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية 



5585 H.1283  لينين لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية 

5586 H.1284  لينين لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية 

5587 H.1285  لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية لينين 

5588 H.1286  لينين لينين رأسمالية الدولة في مرحلة االنتقال الى االشتراكية 

5606 H.1287  الياس شاهين ترجمة  -التحالف بين العمال و الفالحين  -لينين 

5607 H.1288  ترجمة الياس شاهين  -التحالف بين العمال و الفالحين  -لينين 

5608 H.1289  ترجمة الياس شاهين  -التحالف بين العمال و الفالحين  -لينين 

5609 H.1290  ترجمة الياس شاهين  -التحالف بين العمال و الفالحين  -لينين 

5610 H.1291  ترجمة الياس شاهين  -التحالف بين العمال و الفالحين  -لينين 

5601 H.1292  ترجمة الياس شاهين  -االمبريالية على مراحل الرأسمالية -لينين 

5602 H.1293  ترجمة الياس شاهين  -االمبريالية على مراحل الرأسمالية -لينين 

5602 H.1294  الياس شاهين ترجمة  -االمبريالية على مراحل الرأسمالية -لينين 

5603 H.1295  ترجمة الياس شاهين  -االمبريالية على مراحل الرأسمالية -لينين 

5604 H.1296  ترجمة الياس شاهين  -االمبريالية على مراحل الرأسمالية -لينين 

12346/10 H.1297  د:ثامر كامل الخزرجي  العالقات السياسية الدولية و إستراتجية إدارة األزمات 

3054 H.1298  جامعة دمشق -الجزء االول  -الثقافة القومية االشتراكية 

3055 H.1299  جامعة دمشق -الجزء االول  -الثقافة القومية االشتراكية 

3056 H.1300  جامعة دمشق -الجزء االول  -الثقافة القومية االشتراكية 

3057 H.1301  جامعة دمشق -الجزء االول  -الثقافة القومية االشتراكية 



12345/10 H.1302  د:ثامر كامل الخزرجي  العالقات السياسية الدولية و إستراتجية إدارة األزمات 

3059 H.1303  جامعة دمشق -الجزء الثاني  -الثقافة القومية االشتراكية 

3060 H.1304  جامعة دمشق -الجزء الثاني  -الثقافة القومية االشتراكية 

3061 H.1305  جامعة دمشق -الجزء الثاني  -الثقافة القومية االشتراكية 

3062 H.1306  جامعة دمشق -الجزء الثالث  -الثقافة القومية االشتراكية 

7351/09 H.1307  السفير فوزي صلوح  األخطار و التداعيات  -أمركة النظام العالمي 

3064 H.1308  جامعة دمشق -الجزء الثالث  -القومية االشتراكية الثقافة 

3065 H.1309  جامعة دمشق -الجزء الثالث  -الثقافة القومية االشتراكية 

3066 H.1310  دمشق جامعة -الجزء الثالث  -الثقافة القومية االشتراكية 

3067 H.1311  جامعة دمشق -الجزء الثالث  -الثقافة القومية االشتراكية 

3956 H.1312  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3957 H.1313  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3958 H.1314  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3959 H.1315  1970-1930تاريخ حزب العمال الفيتنامي موجز   

3960 H.1316  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3961 H.1317  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3962 H.1318  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3963 H.1319  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3964 H.1320  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   



3965 H.1321  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3966 H.1322  1970-1930تاريخ حزب العمال الفيتنامي موجز   

3967 H.1323  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3968 H.1324  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3969 H.1325  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

3970 H.1326  1970-1930موجز تاريخ حزب العمال الفيتنامي   

6891 H.1327 د محمد فتوح محمد عثمان  رئيس الدولة في النظام الفيدرالي 

3911 H.1328  د نجيب عازوري / تقديم أحمد بوملحم يقظة االمة العربية 

3912 H.1329 د نجيب عازوري / تقديم أحمد بوملحم  يقظة االمة العربية 

3913 H.1330  د نجيب عازوري / تقديم أحمد بوملحم يقظة االمة العربية 

3914 H.1331/A  عازوري / تقديم أحمد بوملحمد نجيب  يقظة االمة العربية 

3915 H.1331/B  د نجيب عازوري / تقديم أحمد بوملحم يقظة االمة العربية 

4831 H.1332  د أحمد عزت عبد الكريم  دراسات في تاريخ العرب الحديث 

4875 H.1333  د سعيد عبد الفتاح عاشور تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

4876 H.1334  د سعيد عبد الفتاح عاشور تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

4877 H.1335  د سعيد عبد الفتاح عاشور تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

4878 H.1336  د سعيد عبد الفتاح عاشور تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

4879 H.1337  د سعيد عبد الفتاح عاشور تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

2034 H.1338 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 



2035 H.1339 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

2036 H.1340 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

2037 H.1341  شايف عكاشة العربية االسالمية بين التطور و التخلفالحضارة 

2038 H.1342 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

3590 H.1343 عمر كامل مقاوي وحدة الحضارة 

408 H.1344 اسماعيل عوفي  كتاب العرب القومي 

4290 H.1345 
يقظة القوميات االوروبية: القومية و -الجزء االول -تاريخ الحركات القومية 

  -الوطنية 
 د نور الدين حاطوم

4291 H.1346 
يقظة القوميات االوروبية: القومية و -الجزء االول -تاريخ الحركات القومية 

  -الوطنية 
 د نور الدين حاطوم

4292 H.1347 
يقظة القوميات االوروبية: القومية و -الجزء االول -الحركات القومية تاريخ 

  -الوطنية 
 د نور الدين حاطوم

4293 H.1348 
يقظة القوميات االوروبية: القومية و -الجزء االول -تاريخ الحركات القومية 

  -الوطنية 
 د نور الدين حاطوم

4294 H.1349 
يقظة القوميات االوروبية: الحرية و -الجزء الثاني  -تاريخ الحركات القومية 

  -القومية 
 د نور الدين حاطوم

4295 H.1350 
يقظة القوميات االوروبية: الحرية و -الجزء الثاني  -الحركات القومية تاريخ 

  -القومية 
 د نور الدين حاطوم

4296 H.1351 
يقظة القوميات االوروبية: الحرية و -الجزء الثاني  -تاريخ الحركات القومية 

  -القومية 
 د نور الدين حاطوم

4297 H.1352 
يقظة القوميات االوروبية: الحرية و -الجزء الثاني  -تاريخ الحركات القومية 

  -القومية 
 د نور الدين حاطوم

4298 H.1353 
يقظة القوميات االوروبية: الحرية و -الجزء الثاني  -الحركات القومية تاريخ 

  -القومية 
 د نور الدين حاطوم

4299 H.1354 
يقظة القوميات االوروبية:  -الجزء الثالث  -تاريخ الحركات القومية 

   - الوحدات القومية 
 د نور الدين حاطوم

4300 H.1355 
يقظة القوميات االوروبية:  -الجزء الثالث  -تاريخ الحركات القومية 

   - الوحدات القومية 
 د نور الدين حاطوم

4301 H.1356 
يقظة القوميات االوروبية:  -الجزء الثالث  -الحركات القومية تاريخ 

   - الوحدات القومية 
 د نور الدين حاطوم

4302 H.1357 
يقظة القوميات االوروبية:  -الجزء الثالث  -تاريخ الحركات القومية 

   - الوحدات القومية 
 الدين حاطومد نور 



4303 H.1358 
يقظة القوميات االوروبية:  -الجزء الثالث  -تاريخ الحركات القومية 

   - الوحدات القومية 
 د نور الدين حاطوم

2780 H.1359  د ليلى صباغ في تاريخ العربي ( في تاريخ العرب قبل االسالم )المرأة 

3410 H.1360  د محسن شيشكلي -الجزء الثاني  -دراسات في المجتمع العربي 

3411 H.1361  د محسن شيشكلي -الجزء الثاني  -دراسات في المجتمع العربي 

1767 H.1362  دراسات في الوطن العربي الحركات الثورية و السياسية 
د محي الدين  -د توفيق سلطان البوزبكي

 صالح الدين أمين-توفيق 

1769 H.1363  دراسات في الوطن العربي الحركات الثورية و السياسية 
د محي الدين  -د توفيق سلطان البوزبكي

 صالح الدين أمين-توفيق 

1770 H.1364  في الوطن العربي الحركات الثورية و السياسية دراسات 
د محي الدين  -د توفيق سلطان البوزبكي

 صالح الدين أمين-توفيق 

1771 H.1365  دراسات في الوطن العربي الحركات الثورية و السياسية 
د محي الدين  -سلطان البوزبكيد توفيق 

 صالح الدين أمين-توفيق 

7065/09 H.1366 د:كريم حسنين الخنازير قادمون 

3747 H.1367 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -المجانيبرهان 

 الشريف

3748 H.1368 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3749 H.1369  االمبريالية و االجنبية في الوطن العربيالمصالح 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3750 H.1370 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3751 H.1371 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3752 H.1372 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -المجانيبرهان 

 الشريف

3753 H.1373 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3754 H.1374  االمبريالية و االجنبية في الوطن العربيالمصالح 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3755 H.1375 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف

3756 H.1376 المصالح االمبريالية و االجنبية في الوطن العربي 
عامر  -شفيق االخرين  -برهان المجاني

 الشريف



5170 H.1377 ( دراسة لمالحة الجغرافية ) د محمد سعودي  الوطن العربي 

5171 H.1378 ( دراسة لمالحة الجغرافية ) د محمد سعودي  الوطن العربي 

5172 H.1379 ( دراسة لمالحة الجغرافية ) د محمد سعودي  الوطن العربي 

5173 H.1380 ( دراسة لمالحة الجغرافية ) د محمد سعودي  الوطن العربي 

5174 H.1381 ( دراسة لمالحة الجغرافية ) د محمد سعودي  الوطن العربي 

2129 H.1382  سليمان داود بن يوسف تاريخ المغرب االسالميحلقات من 

2130 H.1383 سليمان داود بن يوسف حلقات من تاريخ المغرب االسالمي 

2131 H.1384 سليمان داود بن يوسف حلقات من تاريخ المغرب االسالمي 

2132 H.1385 سليمان داود بن يوسف حلقات من تاريخ المغرب االسالمي 

2133 H.1386 سليمان داود بن يوسف حلقات من تاريخ المغرب االسالمي 

15735 H.1387  محمد محفل تاريخ العمارة 

15736 H.1388  محمد محفل تاريخ العمارة 

15737 H.1389  محمد محفل تاريخ العمارة 

15738 H.1390  محمد محفل تاريخ العمارة 

15739 H.1391  محمد محفل تاريخ العمارة 

15740 H.1392  محمد محفل تاريخ العمارة 

15741 H.1393  محمد محفل تاريخ العمارة 

15742 H.1394  محمد محفل تاريخ العمارة 

15743 H.1395  محمد محفل تاريخ العمارة 



15744 H.1396  محمد محفل تاريخ العمارة 

15745 H.1397  محمد محفل تاريخ العمارة 

15746 H.1398  محمد محفل تاريخ العمارة 

15747 H.1399  محمد محفل تاريخ العمارة 

15748 H.1400  محمد محفل تاريخ العمارة 

15749 H.1401  محمد محفل تاريخ العمارة 

15750 H.1402  محمد محفل تاريخ العمارة 

15751 H.1403  محمد محفل تاريخ العمارة 

15752 H.1404  محمد محفل تاريخ العمارة 

15753 H.1405  محمد محفل تاريخ العمارة 

15754 H.1406  محمد محفل تاريخ العمارة 

15755 H.1407  محمد محفل تاريخ العمارة 

15756 H.1408  محمد محفل تاريخ العمارة 

15757 H.1409  محمد محفل تاريخ العمارة 

15758 H.1410  محمد محفل تاريخ العمارة 

15759 H.1411  محمد محفل تاريخ العمارة 

15760 H.1412  محمد محفل تاريخ العمارة 

15761 H.1413  محمد محفل تاريخ العمارة 

15762 H.1414  محمد محفل تاريخ العمارة 



15763 H.1415  محمد محفل تاريخ العمارة 

15764 H.1416  محمد محفل تاريخ العمارة 

4760 H.1417 د محمود سعيد عمران ادارة االمبراطورية البيزنطية لالمبراطور قسطنطين السابع بورفبرو جينتوس 

4761 H.1418 د محمود سعيد عمران ادارة االمبراطورية البيزنطية لالمبراطور قسطنطين السابع بورفبرو جينتوس 

4762 H.1419 د محمود سعيد عمران ادارة االمبراطورية البيزنطية لالمبراطور قسطنطين السابع بورفبرو جينتوس 

4763 H.1420 سعيد عمراند محمود  ادارة االمبراطورية البيزنطية لالمبراطور قسطنطين السابع بورفبرو جينتوس 

4764 H.1421 د محمود سعيد عمران ادارة االمبراطورية البيزنطية لالمبراطور قسطنطين السابع بورفبرو جينتوس 

3492 H.1422  د مفيد رائق العابد دراسات في تاريخ االغريق 

3493 H.1423  د مفيد رائق العابد دراسات في تاريخ االغريق 

3494 H.1424  د مفيد رائق العابد دراسات في تاريخ االغريق 

3495 H.1425  د مفيد رائق العابد دراسات في تاريخ االغريق 

3496 H.1426  د مفيد رائق العابد دراسات في تاريخ االغريق 

5190 H.1427  لطفي عبد الوهاب يحي دراسات في العصر الهلنستي 

5191 H.1428  لطفي عبد الوهاب يحي دراسات في العصر الهلنستي 

5192 H.1429  لطفي عبد الوهاب يحي دراسات في العصر الهلنستي 

5193 H.1430  لطفي عبد الوهاب يحي دراسات في العصر الهلنستي 

5194 H.1431  لطفي عبد الوهاب يحي دراسات في العصر الهلنستي 

5215 H.1432 د أحمد مختار العبادي  قيام دولة المماليك االولى في مصر و الشام 

5216 H.1433  د أحمد مختار العبادي  دولة المماليك االولى في مصر و الشامقيام 



5217 H.1434 د أحمد مختار العبادي  قيام دولة المماليك االولى في مصر و الشام 

5218 H.1435 د أحمد مختار العبادي  قيام دولة المماليك االولى في مصر و الشام 

5219 H.1436 د أحمد مختار العبادي  قيام دولة المماليك االولى في مصر و الشام 

5852 H.1437  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

5853 H.1438  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

5854 H.1439  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

5855 H.1440  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

5856 H.1441  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

5852 H.1442  د محمود سعيد عمران تاريخ الحروب الصليبية 

1456 H.1443  د عبد القادر جعلول  التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون االشكاليات 

7942 H.1444  ترجمة عيسى عصفور الوجيز في تاريخ العدوان االمريكي 

7943 H.1445  ترجمة عيسى عصفور في تاريخ العدوان االمريكي الوجيز 

3951 H.1446  روبرت تابر / ترجمة محمود سيد رصاص حرب المستضعفين 

3952 H.1447  روبرت تابر / ترجمة محمود سيد رصاص حرب المستضعفين 

3953 H.1448  روبرت تابر / ترجمة محمود سيد رصاص حرب المستضعفين 

3954 H.1449  روبرت تابر / ترجمة محمود سيد رصاص حرب المستضعفين 

3955 H.1450  روبرت تابر / ترجمة محمود سيد رصاص حرب المستضعفين 

3642 H.1451  د عبد العظيم رمضان 1939- 1936الصراع بين الوفد و العرش 

3643 H.1452  د عبد العظيم رمضان 1939- 1936الصراع بين الوفد و العرش 



3644 H.1453  د عبد العظيم رمضان 1939- 1936الصراع بين الوفد و العرش 

3645 H.1454  د عبد العظيم رمضان 1939- 1936بين الوفد و العرش الصراع 

3646 H.1455  د عبد العظيم رمضان 1939- 1936الصراع بين الوفد و العرش 

3702 H.1456  د محمد عمارة  االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كاملالجامعة 

3703 H.1457 د محمد عمارة  الجامعة االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كامل 

3704 H.1458  د محمد عمارة  االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كاملالجامعة 

3705 H.1459 د محمد عمارة  الجامعة االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كامل 

3706 H.1460  د محمد عمارة  االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كاملالجامعة 

3707 H.1461 د محمد عمارة  الجامعة االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كامل 

3708 H.1462  د محمد عمارة  االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كاملالجامعة 

3709 H.1463 د محمد عمارة  الجامعة االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كامل 

3710 H.1464  د محمد عمارة  االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كاملالجامعة 

3711 H.1465 د محمد عمارة  الجامعة االسالمية و الفكرة القومية عند مصطفى كامل 

3408 H.1466  عادل حامد الجادر  قوانين االنتداب البريطاني في اقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين أثر 

1814 H.1467  د سامي سعيد االحمد تاريخ فلسطين القديم 

357 H.1468 د صفوح خير  اقليم الجوالن 

353 H.1469 د صفوح خير  اقليم الجوالن 

354 H.1470 د صفوح خير  اقليم الجوالن 

355 H.1471 د صفوح خير  اقليم الجوالن 



356 H.1472 د صفوح خير  اقليم الجوالن 

3722 H.1473  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3723 H.1474  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3724 H.1475  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3725 H.1476 فضل شرور  االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3726 H.1477  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3727 H.1478  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3728 H.1479  فضل شرور و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان االحزاب 

3729 H.1480  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3730 H.1481  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

3731 H.1482  فضل شرور االحزاب و التنظيمات و القوى السياسية في لبنان 

2099 H.1483  د أحمد صدفي الدجاني  1911-1882بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبي في ليبيا 

2100 H.1484  د أحمد صدفي الدجاني  1911-1882بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبي في ليبيا 

2101 H.1485  د أحمد صدفي الدجاني  1911-1882بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبي في ليبيا 

2102 H.1486  د أحمد صدفي الدجاني  1911-1882بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبي في ليبيا 

2103 H.1487  صدفي الدجاني د أحمد  1911-1882بدايات اليقظة العربية و النضال الشعبي في ليبيا 

2045 H.1488  د عبد الرحمن عمر الماحي  الدعوة االسالمية في افريقيا الواقع و المستقبل 

2046 H.1489  الرحمن عمر الماحي د عبد  الدعوة االسالمية في افريقيا الواقع و المستقبل 

2047 H.1490  د عبد الرحمن عمر الماحي  الدعوة االسالمية في افريقيا الواقع و المستقبل 



2048 H.1491  الرحمن عمر الماحي د عبد  الدعوة االسالمية في افريقيا الواقع و المستقبل 

612 H.1492  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

613 H.1493  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921اليهودية في العراق من االقلية 

614 H.1494  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

615 H.1495  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

616 H.1496  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921اليهودية في العراق من االقلية 

617 H.1497  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

618 H.1498  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

619 H.1499  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

620 H.1500  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

621 H.1501  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

1818 H.1502  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

1819 H.1503  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

1820 H.1504  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 



1821 H.1505  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921اليهودية في العراق من االقلية 

1822 H.1506  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

1823 H.1507  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

3409 H.1508  د خلدون ناجي معروف  -الجزء االول  - 1952الى  1921اليهودية في العراق من االقلية 

2853 H.1509  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

2854 H.1510  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

2855 H.1511  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

2856 H.1512  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

2857 H.1513  د خلدون ناجي معروف  -الجزء الثاني  - 1952الى  1921االقلية اليهودية في العراق من 

3184 H.1514  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 

3185 H.1515  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 

3186 H.1516  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 

3887 H.1517  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 

3888 H.1518  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 

3889 H.1519  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 



3890 H.1520  هلد شعبان صايغ التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل 

1477 H.1521  اهللا شريط د عبد  المشكلة االيديولوجية و قضايا التنمية 

1478 H.1522  د عبد اهللا شريط  المشكلة االيديولوجية و قضايا التنمية 

1479 H.1523  د عبد اهللا شريط  المشكلة االيديولوجية و قضايا التنمية 

1480 H.1524  د عبد اهللا شريط  المشكلة االيديولوجية و قضايا التنمية 

2237 H.1525   افريقيا دراسة في الجغرافيا االقتصادية 
ي. ستريلسكايا / ترجمة يوسف محمد 

 السلطان 

2238 H.1526   افريقيا دراسة في الجغرافيا االقتصادية 
ي. ستريلسكايا / ترجمة يوسف محمد 

 السلطان 

2239 H.1527   افريقيا دراسة في الجغرافيا االقتصادية 
ي. ستريلسكايا / ترجمة يوسف محمد 

 السلطان 

2241 H.1528   افريقيا دراسة في الجغرافيا االقتصادية 
ي. ستريلسكايا / ترجمة يوسف محمد 

 السلطان 

5295 H.1529  د حسن أحمد أبو العينين  لبنان دراسة في الجغرافيا الطبيعية 

5296 H.1530  د حسن أحمد أبو العينين  دراسة في الجغرافيا الطبيعية لبنان 

5297 H.1531  د حسن أحمد أبو العينين  لبنان دراسة في الجغرافيا الطبيعية 

5298 H.1532  أحمد أبو العينين د حسن  لبنان دراسة في الجغرافيا الطبيعية 

5299 H.1533  د حسن أحمد أبو العينين  لبنان دراسة في الجغرافيا الطبيعية 

3589 H.1534 عمر كامل مقاوي وحدة الحضارة 

5016 H.1535  د عبد الفتاح محمد وهيبة  جغرافية السكانفي 

5017 H.1536 د عبد الفتاح محمد وهيبة  في جغرافية السكان 

5018 H.1537 د عبد الفتاح محمد وهيبة  في جغرافية السكان 

5019 H.1538 د عبد الفتاح محمد وهيبة  في جغرافية السكان 



786 H.1539  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

787 H.1540  جورج / ترجمة أ جياللي صاري أ بيار  السكان و االستطانة 

788 H.1541  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

789 H.1542  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

790 H.1543  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

791 H.1544  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

792 H.1545  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

793 H.1546  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

794 H.1547  جورج / ترجمة أ جياللي صاري أ بيار  السكان و االستطانة 

795 H.1548  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

796 H.1549  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

797 H.1550  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

798 H.1551  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

799 H.1552  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

800 H.1553  أ بيار جورج / ترجمة أ جياللي صاري  السكان و االستطانة 

801 H.1554  جورج / ترجمة أ جياللي صاري أ بيار  السكان و االستطانة 

4911 H.1555  د فتحي محمد أبو عيانة  جغرافية السكان 

4912 H.1556  د فتحي محمد أبو عيانة  جغرافية السكان 

4913 H.1557  د فتحي محمد أبو عيانة  جغرافية السكان 



4914 H.1558  د فتحي محمد أبو عيانة  جغرافية السكان 

5200 H.1559  دراسات في علم السكان 
د حسين الساعاتي / د عبد الحميد 

 لطفي

5201 H.1560  دراسات في علم السكان 
د حسين الساعاتي / د عبد الحميد 

 لطفي

5202 H.1561  دراسات في علم السكان 
د حسين الساعاتي / د عبد الحميد 

 لطفي

5203 H.1562  دراسات في علم السكان 
د حسين الساعاتي / د عبد الحميد 

 لطفي

5204 H.1563  دراسات في علم السكان 
د حسين الساعاتي / د عبد الحميد 

 لطفي

18839 H.1564  الديموغرافيا تحليل و نماذج 
أ لوسي هانري / ترجمة د الجياللي 

 صياري 

18840 H.1565  الديموغرافيا تحليل و نماذج 
أ لوسي هانري / ترجمة د الجياللي 

 صياري 

3588 H.1566 عمر كامل مقاوي وحدة الحضارة 

5256 H.1567  د عبد الفتاح محمد وهيبة  جغرافية العمران في 

5257 H.1568  د عبد الفتاح محمد وهيبة  في جغرافية العمران 

5258 H.1569  د عبد الفتاح محمد وهيبة  في جغرافية العمران 

5259 H.1570  د عبد الفتاح محمد وهيبة  في جغرافية العمران 

5290 H.1571  د عبد الفتاح محمد وهيبة  جغرافية االنسان 

5291 H.1572  د عبد الفتاح محمد وهيبة  جغرافية االنسان 

5292 H.1573  د عبد الفتاح محمد وهيبة  جغرافية االنسان 

5293 H.1574  د عبد الفتاح محمد وهيبة  جغرافية االنسان 

5294 H.1575  الفتاح محمد وهيبة د عبد  جغرافية االنسان 

4680 H.1576  د جودة حسنين جودة  جغرافية افريقيا االقليمية 



4681 H.1577  د جودة حسنين جودة  جغرافية افريقيا االقليمية 

4682 H.1578  د جودة حسنين جودة  جغرافية افريقيا االقليمية 

4683 H.1579  د جودة حسنين جودة  جغرافية افريقيا االقليمية 

4684 H.1580  د جودة حسنين جودة  جغرافية افريقيا االقليمية 

4970 H.1581 د جودة حسنين جودة  جغرافية البحار و المحيطات 

4971 H.1582 د جودة حسنين جودة  جغرافية البحار و المحيطات 

4972 H.1583 د جودة حسنين جودة  جغرافية البحار و المحيطات 

4973 H.1584 د جودة حسنين جودة  جغرافية البحار و المحيطات 

4974 H.1585 د جودة حسنين جودة  جغرافية البحار و المحيطات 

4845 H.1586 د جودة حسنين جودة  أروبا االقليمية  جغرافية 

4846 H.1587  د جودة حسنين جودة  جغرافية أروبا االقليمية 

4847 H.1588  د جودة حسنين جودة  جغرافية أروبا االقليمية 

4848 H.1589  د جودة حسنين جودة  جغرافية أروبا االقليمية 

4849 H.1590  د جودة حسنين جودة  جغرافية أروبا االقليمية 

4700 H.1591  د جودة حسنين جودة دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية  

4701 H.1592  د جودة حسنين جودة  دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية 

4702 H.1593  د جودة حسنين جودة  دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية 

4703 H.1594  د جودة حسنين جودة  دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية 

4704 H.1595  د جودة حسنين جودة  دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية 



1841 H.1596  يحي بوعزيز 1871العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقراني وثورته عام موقف 

5236 H.1597 د جودة حسنين جودة  معالم سطح االرض 

5237 H.1598 د جودة حسنين جودة  معالم سطح االرض 

5238 H.1599 د جودة حسنين جودة  معالم سطح االرض 

5239 H.1600 د جودة حسنين جودة  معالم سطح االرض 

4710 H.1601  د علي البنا أسس الجغرافيا المناخية و النباتية 

4711 H.1602  د علي البنا أسس الجغرافيا المناخية و النباتية 

4712 H.1603  د علي البنا أسس الجغرافيا المناخية و النباتية 

4713 H.1604  د علي البنا الجغرافيا المناخية و النباتية أسس 

4714 H.1605  د علي البنا أسس الجغرافيا المناخية و النباتية 

4825 H.1606  يوسف عبد المجيد فايد  جغرافية المناخ و النبات 

4826 H.1607  يوسف عبد المجيد فايد  جغرافية المناخ و النبات 

4827 H.1608  يوسف عبد المجيد فايد  جغرافية المناخ و النبات 

4828 H.1609  يوسف عبد المجيد فايد جغرافية المناخ و النبات  

4829 H.1610  يوسف عبد المجيد فايد  جغرافية المناخ و النبات 

17148 H.1611 ) د حسن أحمد أبو العينين  )1أصول الجغرافيا المناخية 

17149 H.1612 ) د حسن أحمد أبو العينين  )2كوكب االرض 

17150 H.1613 )  د حسن أحمد أبو العينين  )3جغرافية البحار و المحيطات 

17151 H.1614 )  د حسن أحمد أبو العينين  )4الموارد االقتصادية 



5175 H.1615  د محمد محمد سطيحة  -دراسة لمناطق العالم الكبرى  -الجغرافية االقليمية 

5176 H.1616  د محمد محمد سطيحة  -دراسة لمناطق العالم الكبرى  -الجغرافية االقليمية 

5177 H.1617  د محمد محمد سطيحة  -دراسة لمناطق العالم الكبرى  -االقليمية الجغرافية 

5178 H.1618  د محمد محمد سطيحة  -دراسة لمناطق العالم الكبرى  -الجغرافية االقليمية 

5179 H.1619  د محمد محمد سطيحة  -دراسة لمناطق العالم الكبرى  -االقليمية الجغرافية 

5020 H.1620  د عبد الفتاح محمد وهيبة  -بين النظرية و التطبيق  -الجغرافية التاريخية 

5021 H.1621  د عبد الفتاح محمد وهيبة  -بين النظرية و التطبيق  -التاريخية الجغرافية 

5022 H.1622  د عبد الفتاح محمد وهيبة  -بين النظرية و التطبيق  -الجغرافية التاريخية 

5023 H.1623  د عبد الفتاح محمد وهيبة  -بين النظرية و التطبيق  -التاريخية الجغرافية 

5024 H.1624  د عبد الفتاح محمد وهيبة  -بين النظرية و التطبيق  -الجغرافية التاريخية 

5045 H.1625  د محمد عبد الغني سعودي  الجغرافية و المشكالت الدولية 

5046 H.1626  د محمد عبد الغني سعودي  الجغرافية و المشكالت الدولية 

5047 H.1627  د محمد عبد الغني سعودي  الجغرافية و المشكالت الدولية 

5048 H.1628  د محمد عبد الغني سعودي  الجغرافية و المشكالت الدولية 

5049 H.1629  د محمد عبد الغني سعودي  الجغرافية و المشكالت الدولية 

4740 H.1630  عبد المجيد فايدد يوسف  جغرافية السطح 

4741 H.1631  د يوسف عبد المجيد فايد جغرافية السطح 

4742 H.1632  د يوسف عبد المجيد فايد جغرافية السطح 

4743 H.1633  عبد المجيد فايدد يوسف  جغرافية السطح 



4945 H.1634  د محمد محمود الصياد  -المجلد االول  - معالم جغرافية الوطن العربي 

4946 H.1635  د محمد محمود الصياد  -المجلد االول  - معالم جغرافية الوطن العربي 

4947 H.1636  د محمد محمود الصياد  -المجلد االول  - معالم جغرافية الوطن العربي 

4948 H.1637  د محمد محمود الصياد  -المجلد االول  - معالم جغرافية الوطن العربي 

4949 H.1638  د محمد محمود الصياد  -المجلد االول  - معالم جغرافية الوطن العربي 

4810 H.1639  د محمد رياض دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي -الشرق االوسط 

4811 H.1640  د محمد رياض دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي -االوسط الشرق 

4812 H.1641  د محمد رياض دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي -الشرق االوسط 

4813 H.1642  د محمد رياض دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي -االوسط الشرق 

4814 H.1643  د محمد رياض دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي -الشرق االوسط 

4880 H.1644 د محمد رياض / د كوثر عبد الرسول افريقيا دراسة لمقومات القارة 

4881 H.1645 د محمد رياض / د كوثر عبد الرسول افريقيا دراسة لمقومات القارة 

4882 H.1646 د محمد رياض / د كوثر عبد الرسول افريقيا دراسة لمقومات القارة 

4883 H.1647 د محمد رياض / د كوثر عبد الرسول افريقيا دراسة لمقومات القارة 

4884 H.1648 د محمد رياض / د كوثر عبد الرسول افريقيا دراسة لمقومات القارة 

428 H.1649  2000العالم الثالث في مواجهة البلدان الغنية تطلعات للعام 
تأليف أنجلوس أنجلوبوس / ترجمة د 

 مصطفى عدنان السيوطي

425 H.1650  غونار ميردال / ترجمة عيسى عصفور العالم الفقير يتحدى 

426 H.1651  غونار ميردال / ترجمة عيسى عصفور العالم الفقير يتحدى 

4329 H.1652 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 



4330 H.1653 د صالح الدين بحيري االرض أشكال 

4331 H.1654 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

4332 H.1655 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

4333 H.1656 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

4334 H.1657 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

4335 H.1658 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

4336 H.1659 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

4338 H.1660 د صالح الدين بحيري أشكال االرض 

5185 H.1661  االراضي الجافة 
تأليف كنيث والطون / ترجمة د علي عبد 

 الوهاب شاهين 

5186 H.1662  االراضي الجافة 
تأليف كنيث والطون / ترجمة د علي عبد 

 الوهاب شاهين 

5187 H.1663  االراضي الجافة 
تأليف كنيث والطون / ترجمة د علي عبد 

 الوهاب شاهين 

5188 H.1664  االراضي الجافة 
تأليف كنيث والطون / ترجمة د علي عبد 

 الوهاب شاهين 

5189 H.1665  االراضي الجافة 
كنيث والطون / ترجمة د علي عبد   تأليف

 الوهاب شاهين 

5315 H.1666 د علي عبد الوهاب شاهين  مقاالت في الجيومورفولوجيا 

5316 H.1667 د علي عبد الوهاب شاهين  مقاالت في الجيومورفولوجيا 

5317 H.1668 د علي عبد الوهاب شاهين  مقاالت في الجيومورفولوجيا 

5318 H.1669 د علي عبد الوهاب شاهين  مقاالت في الجيومورفولوجيا 

5319 H.1670  د علي عبد الوهاب شاهين  في الجيومورفولوجيامقاالت 

4870 H.1671  د حسن أحمد أبو العينين  -دراسة أشكال التضاريسية لسطح االرض  -أصول الجيومورفولوجيا 



4871 H.1672  د حسن أحمد أبو العينين  -دراسة أشكال التضاريسية لسطح االرض  -الجيومورفولوجيا أصول 

4872 H.1673  د حسن أحمد أبو العينين  -دراسة أشكال التضاريسية لسطح االرض  -أصول الجيومورفولوجيا 

4873 H.1674  د حسن أحمد أبو العينين  -دراسة أشكال التضاريسية لسطح االرض  -أصول الجيومورفولوجيا 

4874 H.1675  د حسن أحمد أبو العينين  -دراسة أشكال التضاريسية لسطح االرض  -أصول الجيومورفولوجيا 

5225 H.1676 د محمد محمد سطيحة  دراسات في علم الخرائط 

5226 H.1677 د محمد محمد سطيحة  دراسات في علم الخرائط 

5227 H.1678 د محمد محمد سطيحة  دراسات في علم الخرائط 

5228 H.1679 د محمد محمد سطيحة  دراسات في علم الخرائط 

5229 H.1680 د محمد محمد سطيحة  دراسات في علم الخرائط 

4800 H.1681  د حسان عباد مبادئ المساحة 

4801 H.1682  د حسان عباد مبادئ المساحة 

4802 H.1683  د حسان عباد مبادئ المساحة 

4803 H.1684  د حسان عباد مبادئ المساحة 

4804 H.1685  د حسان عباد مبادئ المساحة 

3617 H.1686  ترجمة بيار عقل 1976المسح االستراتيجي 

3618 H.1687  ترجمة بيار عقل 1976المسح االستراتيجي 

3619 H.1688  ترجمة بيار عقل 1976المسح االستراتيجي 

3620 H.1689  ترجمة بيار عقل 1976المسح االستراتيجي 

3621 H.1690  ترجمة بيار عقل 1976المسح االستراتيجي 



3836 H.1691  1972المسح االستراتيجي 
ترجمة بيار عقل مراجعة و تقديم / ناجي 

 علوش

3837 H.1692  1972المسح االستراتيجي 
ترجمة بيار عقل مراجعة و تقديم / ناجي 

 علوش

3838 H.1693  1972المسح االستراتيجي 
ترجمة بيار عقل مراجعة و تقديم / ناجي 

 علوش

3839 H.1694  1972المسح االستراتيجي 
ترجمة بيار عقل مراجعة و تقديم / ناجي 

 علوش

3840 H.1695  1972المسح االستراتيجي 
ترجمة بيار عقل مراجعة و تقديم / ناجي 

 علوش

1655 H.1696  د صفوح خير  الجغرافيا االقتصادية 

1656 H.1697  د صفوح خير  الجغرافيا االقتصادية 

1725 H.1698    ( المدخل الى دراسة موارد الطاقة و المعدنية ) أنور العقادأسس الجغرافيا االقتصادية 

1726 H.1699  أنور العقادالجغرافيا االقتصادية ( المدخل الى دراسة موارد الطاقة و المعدنية )   أسس 

1727 H.1700    ( المدخل الى دراسة موارد الطاقة و المعدنية ) أنور العقادأسس الجغرافيا االقتصادية 

1728 H.1701    ( المدخل الى دراسة موارد الطاقة و المعدنية ) أنور العقادأسس الجغرافيا االقتصادية 

3782 H.1702  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

3783 H.1703  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

3784 H.1704  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

3785 H.1705  بيير جورج في الجغرافيا االقتصادية الوجيز 

3786 H.1706  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

3787 H.1707  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

3789 H.1708  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

3790 H.1709  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 



3791 H.1710  بيير جورج الوجيز في الجغرافيا االقتصادية 

  H.1711 مجموعة أساتذة  االرصدة و المديونية العربية للخارج 

  H.1712  مجموعة أساتذة  المقاومة المدنية في النظال السياسي 

  H.1713  مجموعة أساتذة  العراقي للكويت الخبرات المتخلصة و الخروج من االزمة الغزو 

  H.1714 ( ندوة) مجموعة أساتذة  العائد من حقول النفط 

  H.1715  مجموعة أساتذة تقديم علي أومليل  الخارجية,الديموقراطية,ندوة عربية,لمساويةالتنمية,السياسة 

  H.1716 مجموعة أساتذة تقديم علي أومليل  مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية الديموقراطية و العولة 

  H.1717 الشاذلي العيار  القطاع الخاص و مستقبل التعاون العربي المشترك 

  H.1718 يةسف صايع التنمية العربية من قصور الماضي الى هاجس المستقبل 

  H.1719  الدين ابراهيم د سعد  مصر و الوطن العربي 

  H.1720  مجموعة أساتذة  االزمة اللبنانية 

  H.1721 مجموعة أساتذة تقديم فهد الفانك  الدولة القطرية و امكانيات قيام دولة الوحدة العربية 

  H.1722  مجموعة أساتذة  العرب و الصين 

  H.1723 مجموعة أساتذة تحرير السيد يسين العرب و اليابان 

  H.1724 أساتذة تقديم علي أومليل مجموعة  العرب و االتراك 

  H.1725  1988حالة االمة العربية في عام 
تقرير مقدم إلى اإلجتماع السنوي للهيئة 

 العامة للمنتدىالفكر العربي 

  H.1726  1989حالة االمة العربية في عام 
مقدم إلى اإلجتماع السنوي للهيئة  تقرير

 العامة للمنتدىالفكر العربي 

  H.1727 مجموعة أساتذة تحرير د أسامة الغزالي العنف و السياسة في الوطن العربي 



  H.1728  االسالمية و مفهوم الوطن العربيالصحوة 
مجموعة أساتذة تحرير د سعد الدين 

 ابراهيم

  H.1729  د برتران شنايدر ثورة حفاة االقدام 

  H.1730 مجموعة أساتذة  النصور العربي للسالم 

4883 H.1731 جاكليتي بوجو قارني الجغرافية الحضرية 

4884 H.1732 جاكليتي بوجو قارني الجغرافية الحضرية 

4885 H.1733  جاكليتي بوجو قارني الحضريةالجغرافية 

4923 H.1734 د محمد رياض/ د كوثر عبد الرسول الجغرافية االقتصادية 

4752 H.1735 د محمد رياض/ د كوثر عبد الرسول الجغرافية االقتصادية 

4920 H.1736 د محمد رياض/ د كوثر عبد الرسول الجغرافية االقتصادية 

4924 H.1737 د محمد رياض/ د كوثر عبد الرسول الجغرافية االقتصادية 

4921 H.1738 د محمد رياض/ د كوثر عبد الرسول الجغرافية االقتصادية 

60551 H.1739  أ بدين - 7الجزء  -الوجيز الواضح في الجغرافية 

4636 H.1740 التاريخ المعاصر أروبا 
عزيز سليمان / د عبد المجيد د نوار 

 نعنعي 

4638 H.1741 التاريخ المعاصر أروبا 
د نوار عزيز سليمان / د عبد المجيد 

 نعنعي 

4807 H.1742  المجيد نعنعيد عبد  أروبا في بعض االزمنة الحديثة و المعاصرة 

4809 H.1743  د عبد المجيد نعنعي أروبا في بعض االزمنة الحديثة و المعاصرة 

4110 H.1744 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن الثامن عشر في أروبا 

4111 H.1745 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن الثامن عشر في أروبا 

4112 H.1746 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن الثامن عشر في أروبا 



4114 H.1747 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن الثامن عشر في أروبا 

4113 H.1748 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن الثامن عشر في أروبا 

4420 H.1749 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

4419 H.1750 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

7353/09 H.1751  موريس روبان/تر: د: دعد قناب عائدة تاريخ األفكار السياسية المقارن 

4415 H.1752  د نور الدين حاطوم العصر الوسيط في أروباتاريخ 

4417 H.1753 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

4423 H.1754 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

4421 H.1755 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

4422 H.1756 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

4418 H.1757 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

4428 H.1758 د نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أروبا 

80851 H.1759 د جوزيف تيم يوسف عالم العصور الوسطى في النظم و الحضارة 

5113 H.1760  االروبي الحديثالتاريخ 
د عبد العزيز نوار / د عبد الحميد 

 البطريق

5114 H.1761 التاريخ االروبي الحديث 
د عبد العزيز نوار / د عبد الحميد 

 البطريق

  H.1762 د يوسف العشى   محاضرات في تاريخ الخالفة العباسية 

20023 H.1763  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

20024 H.1764  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

20025 H.1765  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 



20026 H.1766  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

20027 H.1767  جمال قنان -القرن الثامن عشر  -مظاهر من تطور أروبا 

4288 H.1768 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن العشرين 

4284 H.1769  د نور الدين حاطوم القرن العشرينتاريخ 

4285 H.1770 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن العشرين 

4286 H.1771 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن العشرين 

4287 H.1772 د نور الدين حاطوم تاريخ القرن العشرين 

4171 H.1773 د نور الدين حاطوم التاريخ الدبلوماسي 

5169 H.1774  د سعيد عبد الفتاح عاشور -العصور الوسطى  -حضارة و نظم أروبا 

5169 H.1775  د سعيد عبد الفتاح عاشور -العصور الوسطى  -حضارة و نظم أروبا 

5166 H.1776  د سعيد عبد الفتاح عاشور -العصور الوسطى  -حضارة و نظم أروبا 

5165 H.1777  د سعيد عبد الفتاح عاشور -العصور الوسطى  -نظم أروبا حضارة و 

4192 H.1778 د نور الدين حاطوم تاريخ عصر النهضة االوروبية 

4190 H.1779 د نور الدين حاطوم تاريخ عصر النهضة االوروبية 

4191 H.1780 د نور الدين حاطوم تاريخ عصر النهضة االوروبية 

4193 H.1781 د نور الدين حاطوم تاريخ عصر النهضة االوروبية 

4194 H.1782 الدين حاطومد نور  تاريخ عصر النهضة االوروبية 

  H.1783 
(الجزء  1991-1914وجيز القرن العشرين -عصر النهايات القصوى 

 األول: عصر الكارثة)
 ايريك هوبزباوم/تر: هشام الدجاني

4131 H.1784 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 



4132 H.1785 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4133 H.1786 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4134 H.1787 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4125 H.1788 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4126 H.1789 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4127 H.1790 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4128 H.1791 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

4129 H.1792 د نور الدين حاطوم تاريخ عصرنا 

  H.1793  د الباز العريني تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

  H.1794  د الباز العريني أروبا في العصور الوسطى تاريخ 

4863 H.1795  د الباز العريني تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

  H.1796  د الباز العريني تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

4862 H.1797  د الباز العريني تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

2860 H.1798  د نعيم فرح تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

2862 H.1799  د نعيم فرح تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

2858 H.1800  د نعيم فرح تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

2861 H.1801  د نعيم فرح تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

4580 H.1802  د عمر عبد العزيز عمر  دراسات في تاريخ العرب الحديث 

4581 H.1803  د عمر عبد العزيز عمر  دراسات في تاريخ العرب الحديث 



4582 H.1804  د عمر عبد العزيز عمر  دراسات في تاريخ العرب الحديث 

4583 H.1805  د عمر عبد العزيز عمر  دراسات في تاريخ العرب الحديث 

4585 H.1806  د عمر عبد العزيز عمر  دراسات في تاريخ العرب الحديث 

4565 H.1807  البحرية االسالمية في المغرب و االندلستاريخ 
د عبد العزيز سالم / د أحمد مختار 

 العبادي 

4566 H.1808 تاريخ البحرية االسالمية في المغرب و االندلس 
د عبد العزيز سالم / د أحمد مختار 

 العبادي 

4567 H.1809 تاريخ البحرية االسالمية في المغرب و االندلس 
د عبد العزيز سالم / د أحمد مختار 

 العبادي 

4568 H.1810 تاريخ البحرية االسالمية في المغرب و االندلس 
د عبد العزيز سالم / د أحمد مختار 

 العبادي 

4569 H.1811 تاريخ البحرية االسالمية في المغرب و االندلس 
د عبد العزيز سالم / د أحمد مختار 

 العبادي 

4850 H.1812  د عبد العزيز سالم   تاريخ الدولة العربية 

4851 H.1813  د عبد العزيز سالم   تاريخ الدولة العربية 

4852 H.1814  د عبد العزيز سالم   تاريخ الدولة العربية 

4853 H.1815  د عبد العزيز سالم   الدولة العربية تاريخ 

4854 H.1816  د عبد العزيز سالم   تاريخ الدولة العربية 

4616 H.1817  د ابراهيم بيطون  الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة 

4617 H.1818  د ابراهيم بيطون  الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة 

4618 H.1819  د ابراهيم بيطون  الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة 

4619 H.1820  د ابراهيم بيطون  الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة 

4615 H.1821  د ابراهيم بيطون  الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة 

1129 H.1822    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 



1128 H.1823    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 

1127 H.1824    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 

1122 H.1825    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 

1123 H.1826    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 

1124 H.1827    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 

12391/10 H.1828  أد: أحمد النعيمي  السياسة الخارجية 

1126 H.1829    أ انور عقاد دراسات في المجتمع العربي 

5125 H.1830  د عبد العزيز سالم تاريخ العرب المعاصر مصر و العراق 

5126 H.1831  د عبد العزيز سالم تاريخ العرب المعاصر مصر و العراق 

5127 H.1832  د عبد العزيز سالم تاريخ العرب المعاصر مصر و العراق 

5129 H.1833  د عبد العزيز سالم تاريخ العرب المعاصر مصر و العراق 

2532 H.1834 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

2530 H.1835 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

2531 H.1836 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

2531 H.1837 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

2533 H.1838 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

2535 H.1839 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

2536 H.1840 د عمر الدقاق مصادر التراث العربي 

4280 H.1841  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 



4281 H.1842  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

4282 H.1843  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

4283 H.1844  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

4278 H.1845  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

4279 H.1846  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

4276 H.1847  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

4277 H.1848  أحمد علي المال العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية أثر 

7275 H.1849  أحمد علي المال أثر العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية 

80831 H.1850 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20334 H.1851 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20338 H.1852 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20336 H.1853 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20337 H.1854 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20339 H.1855 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20340 H.1856 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

20341 H.1857  شايف عكاشة  العربية االسالمية بين التطور و التخلفالحضارة 

20342 H.1858 شايف عكاشة  الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

4885 H.1859  د محمد أبو المحاسن عصفور  تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر معالم 

4886 H.1860  د محمد أبو المحاسن عصفور  معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر 



4887 H.1861  د محمد أبو المحاسن عصفور  معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر 

4888 H.1862  د محمد أبو المحاسن عصفور  تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر معالم 

4735 H.1863  د محمد أبو المحاسن عصفور  معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر 

4736 H.1864  د محمد أبو المحاسن عصفور  معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر 

4737 H.1865  د محمد أبو المحاسن عصفور  تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر معالم 

4738 H.1866  د محمد أبو المحاسن عصفور  معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر 

4739 H.1867  د محمد أبو المحاسن عصفور  معالم تاريخ الشرق االدنى القديم من أقدم العصور الى مجيء االسكندر 

80641 H.1868 الباز العرينيد السيد  الشرق االدنى في العصور الوسطى االيوبيون 

23473 H.1869  د خسين محمد سليمان التراث العربي االسالمي دراسة تاريخية و مقارنة 

23472 H.1870  محمد سليماند خسين  التراث العربي االسالمي دراسة تاريخية و مقارنة 

23474 H.1871  د خسين محمد سليمان التراث العربي االسالمي دراسة تاريخية و مقارنة 

23475 H.1872  محمد سليماند خسين  التراث العربي االسالمي دراسة تاريخية و مقارنة 

2542 H.1873 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 

2543 H.1874 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 

2544 H.1875  فريد حجا أنصفت حضارتناكتب 

2545 H.1876 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 

2546 H.1877 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 

2547 H.1878 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 

2548 H.1879 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 



2549 H.1880 فريد حجا كتب أنصفت حضارتنا 

80254 H.1881  د محمد زهير السمهوري -الجزء االول  -تراث االسالم 

80255 H.1882  د محمد زهير السمهوري -الجزء الثاني  -تراث االسالم 

80256 H.1883  د محمد زهير السمهوري -الجزء الثالث  -االسالم تراث 

80388 H.1884  د محمد عثمان فتحي عثمان القيم الحضرية في رسالة االسالم 

23424 H.1885  د شايف عكاشة  الحضاري في العالم االسالمي الصراع 

23426 H.1886  د شايف عكاشة  الصراع الحضاري في العالم االسالمي 

23427 H.1887  د شايف عكاشة  الصراع الحضاري في العالم االسالمي 

  H.1888 
(الجزء  1991-1914وجيز القرن العشرين -عصر النهايات القصوى 

 األول: عصر الكارثة)
 ايريك هوبزباوم/تر: هشام الدجاني

08734/09 H.1889 
القومي العربي المعاصر من خالل أبحاث مركز دراسات الوحدة الخطاب 

 )1990 -1975العربية (
 د: الطاهر المناعي 

60458 H.1890  قسطنطين زريق  في معركة الحضارة 

80540 H.1891  د صالح أحمد العلي العرب في صدر االسالم امتداد 

0 0632 H.1892 د ابراهيم مصطفى محمود في الحرب عند العرب 

0 0633 H.1893 د ابراهيم مصطفى محمود في الحرب عند العرب 

80667 H.1894  د جواد علي  تاريخ العرب في االسالم 

80931 H.1895  د عبد الهادي عبد الرحمن  جدور القوة االسالمية 

80638 H.1896 محمد الخضري بك  تاريخ التشريع االسالمي 

80687 H.1897  خير الدين البهيقي  تاريخ حكماء االسالم 

0 0528 H.1898 خير اهللا طلفح  حضارة العرب في االندلس 



  H.1899 خير اهللا طلفح  العرب في االندلس حضارة 

0 0530 H.1900 خير اهللا طلفح  حضارة العرب في االندلس 

0 0532 H.1901 خير اهللا طلفح  حضارة العرب في االندلس 

0 0533 H.1902 خير اهللا طلفح  حضارة العرب في االندلس 

0 0527 H.1903 خير اهللا طلفح  حضارة العرب في االندلس 

80889 H.1904  الرحمن عمر الماحي د عبد  الدعوة االسالمية في افريقيا 

80890 H.1905  د عبد الرحمن عمر الماحي  الدعوة االسالمية في افريقيا 

80891 H.1906  د عبد الرحمن عمر الماحي  الدعوة االسالمية في افريقيا 

4685 H.1907  د رشيد الناضوري جنوب غربي آسيا و شمال افريقيا 

4687 H.1908  د رشيد الناضوري جنوب غربي آسيا و شمال افريقيا 

4688 H.1909  د رشيد الناضوري جنوب غربي آسيا و شمال افريقيا 

4686 H.1910  د رشيد الناضوري جنوب غربي آسيا و شمال افريقيا 

4689 H.1911  د رشيد الناضوري جنوب غربي آسيا و شمال افريقيا 

80865 H.1912 د محمود سالم زياني االسالم و التقاليد القبلية في افريقيا 

80916 H.1913  د أحمد ابراهيم دياب  لمحات من التاريخ االفريقي الحديث 

80824 H.1914  مالك نيابي فكرة االفريقية االسيوية 

0 1812 H.1915  د سامي سعيد االحمد تاريخ فلسطين القديم 

0 1813 H.1916  د سامي سعيد االحمد تاريخ فلسطين القديم 

0 1815 H.1917  د سامي سعيد االحمد تاريخ فلسطين القديم 



0 1816 H.1918  سعيد االحمدد سامي  تاريخ فلسطين القديم 

1817 H.1919  د سامي سعيد االحمد تاريخ فلسطين القديم 

1684 H.1920  د فاروق عمر فوزي دراسات في تاريخ فلسطين في العصور الوسطى 

1685 H.1921  د فاروق عمر فوزي دراسات في تاريخ فلسطين في العصور الوسطى 

1686 H.1922  د فاروق عمر فوزي دراسات في تاريخ فلسطين في العصور الوسطى 

1687 H.1923  د فاروق عمر فوزي دراسات في تاريخ فلسطين في العصور الوسطى 

1688 H.1924  د فاروق عمر فوزي دراسات في تاريخ فلسطين في العصور الوسطى 

80804 H.1925  المكتب السياسي ج ش د ف حملة أيلول و المقاومة الفلسطينية 

80905 H.1926  المكتب السياسي ج ش د ف حملة أيلول و المقاومة الفلسطينية 

80906 H.1927  المكتب السياسي ج ش د ف حملة أيلول و المقاومة الفلسطينية 

0 641 H.1928 محي الدين صبيحي العربي الفلسطيني و الفلسطين العربي 

0 645 H.1929 محي الدين صبيحي العربي الفلسطيني و الفلسطين العربي 

0 644 H.1930 محي الدين صبيحي العربي الفلسطيني و الفلسطين العربي 

0 643 H.1931 محي الدين صبيحي العربي الفلسطيني و الفلسطين العربي 

0 642 H.1932 محي الدين صبيحي العربي الفلسطيني و الفلسطين العربي 

5066 H.1933 د أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و االندلس 

5065 H.1934 د أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و االندلس 

5067 H.1935 د أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و االندلس 

5068 H.1936 د أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و االندلس 



5069 H.1937 د أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و االندلس 

0 665 H.1938  د عبد الرحمن عبد الكريم العاني  عمان في العصور االسالمية االولى 

0 666 H.1939  د عبد الرحمن عبد الكريم العاني  عمان في العصور االسالمية االولى 

4696 H.1940 د سعيد عبد الفتاح عاشور مصر و الشام في عصر االيوبيين و المماليك 

4697 H.1941 د سعيد عبد الفتاح عاشور مصر و الشام في عصر االيوبيين و المماليك 

4695 H.1942 د سعيد عبد الفتاح عاشور مصر و الشام في عصر االيوبيين و المماليك 

4698 H.1943 د سعيد عبد الفتاح عاشور مصر و الشام في عصر االيوبيين و المماليك 

4699 H.1944 د سعيد عبد الفتاح عاشور مصر و الشام في عصر االيوبيين و المماليك 

80852 H.1945 د جوزيف نسيم يوسف العدوان الصليبي على بالد الشام 

80853 H.1946 د جوزيف نسيم يوسف العدوان الصليبي على بالد الشام 

4375 H.1947  محمد أحمد دهمان  والة دمشق في عهد المماليك 

4376 H.1948  محمد أحمد دهمان  والة دمشق في عهد المماليك 

4377 H.1949  محمد أحمد دهمان  والة دمشق في عهد المماليك 

7378 H.1950  محمد أحمد دهمان  والة دمشق في عهد المماليك 

7379 H.1951  محمد أحمد دهمان  والة دمشق في عهد المماليك 

7385 H.1952  سهيل ذكار   مدخل تاريخ الحروب الصليبية 

7386 H.1953  سهيل ذكار   مدخل تاريخ الحروب الصليبية 

4387 H.1954  سهيل ذكار   مدخل تاريخ الحروب الصليبية 

4388 H.1955  سهيل ذكار   مدخل تاريخ الحروب الصليبية 



4389 H.1956  سهيل ذكار   مدخل تاريخ الحروب الصليبية 

  H.1957  د السيد باز العريبي الحروب الصليبية 

4526 H.1958  د السيد باز العريبي الحروب الصليبية 

4527 H.1959  د السيد باز العريبي الحروب الصليبية 

4528 H.1960  باز العريبيد السيد  الحروب الصليبية 

4529 H.1961  د السيد باز العريبي الحروب الصليبية 

20028 H.1962 أحمد محمدي الثورة الجزائرية و االعالم 

20029 H.1963 أحمد محمدي الثورة الجزائرية و االعالم 

20030 H.1964 أحمد محمدي الثورة الجزائرية و االعالم 

20031 H.1965 أحمد محمدي الثورة الجزائرية و االعالم 

20032 H.1966 أحمد محمدي الثورة الجزائرية و االعالم 

20033 H.1967 أحمد محمدي الثورة الجزائرية و االعالم 

80229 H.1968  شارل روبير أجيرون تاريخ الجزائر المعاصرة 

  H.1969 زغيدي محمد لحسن  مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 

80910 H.1970  أحمد توفيق المدني  1791-1766عثمان باشا داي الجزائر محمد 

80925 H.1971  عثمان سعدي  عروبة الجزائر عبر التاريخ 

80937 H.1972 القوطيةأبي بكرين  تاريخ افتتاح االندلس 

80869 H.1973  حسان علي حالق 1919-1897موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 

1782 H.1974 د أحمد سولة مالمح من التاريخ القديم يهود العراق 



1781 H.1975 د أحمد سولة مالمح من التاريخ القديم يهود العراق 

1783 H.1976 د أحمد سولة مالمح من التاريخ القديم يهود العراق 

1784 H.1977 د أحمد سولة مالمح من التاريخ القديم يهود العراق 

1785 H.1978 د أحمد سولة مالمح من التاريخ القديم يهود العراق 

1786 H.1979 د أحمد سولة مالمح من التاريخ القديم يهود العراق 

80946 H.1980 عجاج نويهض بروتوكوالت حكماء صهيون 

80944 H.1981 عجاج نويهض بروتوكوالت حكماء صهيون 

80945 H.1982 عجاج نويهض بروتوكوالت حكماء صهيون 

80940 H.1983  بدايات الحركة الصهيونية في مصر العربية   

80941 H.1984  الحركة الصهيونية في مصر العربية بدايات   

80395 H.1985  أحمد أمين فجر االسالم 

80347 H.1986  حسن هفنيه غزوات العرب 

80418 H.1987  شوقي أبو خليل -يوم الفرقان يوم التقى الجمعان  -الكبرى بدر 

80469 H.1988 "شوقي أبو خليل فتح مكة "الفتح األعظم 

80417 H.1989 "شوقي أبو خليل غزوة أحد "عاقبة المخالفة 

80468 H.1990 "شوقي أبو خليل غزوة مؤتة "غزوة جيش األمراء 

80416 H.1991 "شوقي أبو خليل الخندق "غزوة األحزاب 

80467 H.1992 "شوقي أبو خليل حروب الردة "من قيادة النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى إمرأة أبي بكر 

80466 H.1993 "شوقي أبو خليل غزوة خيبر "الفتح القريب 



80293 H.1994 "شوقي أبو خليل صلح الحديبية  "الفتح المبين 

80289 H.1995 خليلشوقي أبو  فتح صقيلية بقيادة أسد بن الفرات 

80457 H.1996 شوقي أبو خليل القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص 

80462 H.1997 شوقي أبو خليل فتح االندلس معركة وادي لكة 

1454 H.1998  د عبد القادر جعلول  التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون االشكاليات 

1455 H.1999  د عبد القادر جعلول  االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون 

1458 H.2000  د عبد القادر جعلول  االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون 

1459 H.2001  د عبد القادر جعلول  التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون االشكاليات 

1460 H.2002  د عبد القادر جعلول  االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون 

1461 H.2003  د عبد القادر جعلول  االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون 

1462 H.2004  د عبد القادر جعلول  التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون االشكاليات 

1463 H.2005  د عبد القادر جعلول  االشكاليات التاريخية في علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون 

83919 H.2006 د رأفت عيني الشيخ فلسفة التاريخ 

83920 H.2007 د رأفت عيني الشيخ فلسفة التاريخ 

80511 H.2008  علم التاريخ 
كب/تر:ابراهيم خورشيد /د:عبد الحميد 

 يونس /حسن عثمان

80513 H.2009 روبرت الفون  التاريخ 

80857 H.2010  د عبد العزيز الدوري  نشأة علم التاريخ عند العرب بحث في 

5338 H.2011  د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و المؤرخون العرب 



5335 H.2012  د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و المؤرخون العرب 

5336 H.2013  د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و المؤرخون العرب 

80878 H.2014  د عبد الرحمن علي الحجي  نظرات في دراسة التاريخ االسالمي 

80879 H.2015  د عبد الرحمن علي الحجي  نظرات في دراسة التاريخ االسالمي 

1800 H.2016  د نعيم فرح تاريخ بيزنطة منذ القرن الرابع ميالدي الى القرن الثامن ميالدي 

1801 H.2017  د نعيم فرح بيزنطة منذ القرن الرابع ميالدي الى القرن الثامن ميالدي تاريخ 

1802 H.2018  د نعيم فرح تاريخ بيزنطة منذ القرن الرابع ميالدي الى القرن الثامن ميالدي 

1803 H.2019  د نعيم فرح بيزنطة منذ القرن الرابع ميالدي الى القرن الثامن ميالدي تاريخ 

1804 H.2020  د نعيم فرح تاريخ بيزنطة منذ القرن الرابع ميالدي الى القرن الثامن ميالدي 

4629 H.2021  د محمود سعيد عمران االمبراطورية البيزنطية تاريخ 

4628 H.2022  د محمود سعيد عمران تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

4627 H.2023  د محمود سعيد عمران تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

4626 H.2024  د محمود سعيد عمران تاريخ االمبراطورية البيزنطية 

4750 H.2025  د لطفي عبد الوهاب يحي اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري 

4751 H.2026  د لطفي عبد الوهاب يحي اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري 

4752 H.2027  د لطفي عبد الوهاب يحي اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري 

4753 H.2028  د لطفي عبد الوهاب يحي اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري 

4754 H.2029  د لطفي عبد الوهاب يحي اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري 

5119 H.2030  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 



5115 H.2031  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5116 H.2032  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5117 H.2033  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5118 H.2034  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5124 H.2035  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5120 H.2036  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5121 H.2037  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5122 H.2038  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

5123 H.2039  د عبد اللطيف أحمد علي  -العصر الهلالدي الجزء االول  -التاريخ اليوناني 

4690 H.2040  د عبد اللطيف أحمد علي  مصادر التاريخ الروماني 

4691 H.2041  د عبد اللطيف أحمد علي  مصادر التاريخ الروماني 

4692 H.2042  د عبد اللطيف أحمد علي  مصادر التاريخ الروماني 

4693 H.2043  اللطيف أحمد علي د عبد  مصادر التاريخ الروماني 

4694 H.2044  د عبد اللطيف أحمد علي  مصادر التاريخ الروماني 

4675 H.2045   د مصطفى العبادي  االمبراطورية الرومانية 

4676 H.2046   د مصطفى العبادي  االمبراطورية الرومانية 

4677 H.2047   د مصطفى العبادي  االمبراطورية الرومانية 

4678 H.2048   د مصطفى العبادي  االمبراطورية الرومانية 

4679 H.2049   د مصطفى العبادي  االمبراطورية الرومانية 



  H.2050  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4124 H.2051  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -اليونان تاريخ 

4124 H.2052  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4116 H.2053  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4117 H.2054  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4118 H.2055  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4119 H.2056  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4120 H.2057  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4121 H.2058  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4122 H.2059  د محمد كامل عياد -الجزء االول  -تاريخ اليونان 

4730 H.2060  د جودة حسين جودة  العصر الجليدي 

4731 H.2061  د جودة حسين جودة  العصر الجليدي 

4732 H.2062  د جودة حسين جودة  العصر الجليدي 

4733 H.2063  د جودة حسين جودة  العصر الجليدي 

4734 H.2064  د جودة حسين جودة  العصر الجليدي 

4600 H.2065  عبد المعفى الصيادد فؤاد  -1ج-المغول في التاريخ 

4601 H.2066  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

4602 H.2067  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

4603 H.2068  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 



4604 H.2069  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

5090 H.2070  عبد المعفى الصيادد فؤاد  -1ج-المغول في التاريخ 

5091 H.2071  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

5092 H.2072  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

5093 H.2073  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

5094 H.2074  د فؤاد عبد المعفى الصياد -1ج-المغول في التاريخ 

  H.2075  عبد العزيز سالمد السيد  تاريخ العرب في عصر الجاهلية 

  H.2076  د السيد عبد العزيز سالم تاريخ العرب في عصر الجاهلية 

  H.2077  د السيد عبد العزيز سالم تاريخ العرب في عصر الجاهلية 

  H.2078  د السيد عبد العزيز سالم تاريخ العرب في عصر الجاهلية 

  H.2079 د مصطفى أبو ضيف عمر القبائل العربية في المغرب 

  H.2080 د مصطفى أبو ضيف عمر القبائل العربية في المغرب 

  H.2081 د مصطفى أبو ضيف عمر القبائل العربية في المغرب 

  H.2082 د مصطفى أبو ضيف عمر القبائل العربية في المغرب 

  H.2083  د عبد الرحمن عبد الرحيم  1798-1517مغاربة في مصر في العصر العثماني 

  H.2084 فؤاد محمد ارزقي م 11ق - 15القوى المغربية في االندلس خالل عهد ملوك الطوائف ق 

  H.2085  رشيد بورويبة   -تاريخها و حضاريها  -الدولة الحمادية 

  H.2086  علي بن سالم الورداني  الرحلة االندلسية 

  H.2087 اسماعيل العربي  سقوط غرناطة آخر المماليك االسالمية باالندلس 



  H.2088 اسماعيل العربي  سقوط غرناطة آخر المماليك االسالمية باالندلس 

  H.2089  خليل شوقي أبو  مصرع غرناطة 

  H.2090 عزيز السيد جاسم  تأمالت في الحضارة و االغتراب 

  H.2091 عزيز السيد جاسم  تأمالت في الحضارة و االغتراب 

  H.2092 عزيز السيد جاسم  تأمالت في الحضارة و االغتراب 

  H.2093 عزيز السيد جاسم  تأمالت في الحضارة و االغتراب 

  H.2094 عزيز السيد جاسم  تأمالت في الحضارة و االغتراب 

  H.2095  شوقي أبو خليل   -حدث غير مجرى التاريخ  -الهجرة 

  H.2096  شوقي أبو خليل   -حدث غير مجرى التاريخ  -الهجرة 

  H.2097  شوقي أبو خليل   -حدث غير مجرى التاريخ  -الهجرة 

  H.2098  شوقي أبو خليل   -حدث غير مجرى التاريخ  -الهجرة 

  H.2099  أحمد محمد عطية  -في الرواية العربية  -البطل النوري 

  H.2100  بدران/ د محمد فارس د ابراهيم  موسوعة العلماء و المخترعين 

  H.2101  يوسف كرم  تاريخ الفلسفة االوروبية في العصر الوسيط 

  H.2102  جان دايه -فصل الدين عن الدولة- اإلمام الكواكبي 

  H.2103  بيل كاريس  اكتشف بيسك أتاري 

  H.2104  عادل العوا  عسر الحضارة 

  H.2105  عادل العوا  عسر الحضارة 

  H.2106 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 



  H.2107 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 

  H.2108  غسان رباح  االجرام في حرب السنتينظاهرة 

  H.2109 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 

  H.2110 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 

  H.2111  غسان رباح  االجرام في حرب السنتينظاهرة 

  H.2112 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 

  H.2113 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 

  H.2114  غسان رباح  االجرام في حرب السنتينظاهرة 

  H.2115 غسان رباح  ظاهرة االجرام في حرب السنتين 

  H.2116  محمد رضا  تاريخ االنسانية و أبطالها من بداية الخليفة الى خاتم المرسلين 

  H.2117  نقوال زياده  تاريخ البشرية 

11393/10 H.2118  د:محمد السيد سليم  تحليل السياسة الخارجية 

9918/10 H.2119 
رؤساء الكنيست ..رؤساء الحكومات مند اإلنشاء و -) الرؤساء (إسرائيل 

 م 2006حتى 

حسن عادل  -د:أسامة جمعة األشقر

 الرفاعي 

9919/10 H.2120 
رؤساء الكنيست ..رؤساء الحكومات مند اإلنشاء و -(إسرائيل ) الرؤساء 

 م 2006حتى 

حسن عادل  -جمعة األشقرد:أسامة 

 الرفاعي 

9920/10 H.2121 
رؤساء الكنيست ..رؤساء الحكومات مند اإلنشاء و -(إسرائيل ) الرؤساء 

 م 2006حتى 

حسن عادل  -د:أسامة جمعة األشقر

 الرفاعي 

9921/10 H.2122 
رؤساء الكنيست ..رؤساء الحكومات مند اإلنشاء و -) الرؤساء (إسرائيل 

 م 2006حتى 

حسن عادل  -د:أسامة جمعة األشقر

 الرفاعي 

10013/10 H.2123  رسالة في السياسة 
تقديم :علي محمد -أبو نصر الفارابي

 إسبر

  H.2124  نور الدين حاطوم  1945قضايا عصرنا منذ 

  H.2125  نور الدين حاطوم  1945قضايا عصرنا منذ 



  H.2126  نور الدين حاطوم  1945قضايا عصرنا منذ 

  H.2127  نور الدين حاطوم  1945قضايا عصرنا منذ 

  H.2128  نور الدين حاطوم  1945قضاياعصرنا منذ 

  H.2129  سعيد عبد الفتاح عاشور   تاريخ اروبا في العصور الوسطى 

  H.2130  سعيد عبد الفتاح عاشور   تاريخ اروبا في العصور الوسطى 

  H.2131  سعيد عبد الفتاح عاشور   تاريخ اروبا في العصور الوسطى 

  H.2132  د عبد المجيد نعنعي  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 

  H.2133  د عبد المجيد نعنعي  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 

  H.2134  د عبد المجيد نعنعي  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 

  H.2135  د عبد المجيد نعنعي  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 

  H.2136  د عبد المجيد نعنعي  تاريخ الواليات المتحدة االمريكية الحديث 

  H.2137 الحاج  لوسي كفاحي الدولف هيتلر 

  H.2138 لوسي الحاج  كفاحي الدولف هيتلر 

  H.2139 د مصطفى طالس الغزو االسرائيلي للبنان 

  H.2140  د مصطفى طالس الكامل للجنة كاهان الصهيونية حول مذبحة صبرا و شتيالالتقرير 

  H.2141  شوقي أبو خليل بالط الشهداء 

  H.2142  جان دايه -فصل الدين عن الدولة- اإلمام الكواكبي 

  H.2143  د عبد الجليل التميمي  الموريسكيون االندلسيون و المسيحيون 

  H.2144  د نبيه عاقل تاريخ عصر الرسول و الحلفاء الراشدين 



  H.2145  عمر فروخ تاريخ صدر االسالم و الدولة االموية 

  H.2146  عمر فروخ تاريخ صدر االسالم و الدولة االموية 

  H.2147  عمر فروخ صدر االسالم و الدولة االموية تاريخ 

  H.2148  د محمد سهيل طقوس  تاريخ الدولة االموية 

  H.2149  د محمد سهيل طقوس  تاريخ الدولة االموية 

  H.2150  د محمد سهيل طقوس  تاريخ الدولة االموية 

  H.2151  د محمد سهيل طقوس  تاريخ الدولة العباسية 

  H.2152  د محمد سهيل طقوس  تاريخ الدولة العباسية 

  H.2153  الشيخ :محمد الخضرى بك  الدولة العباسية -محاضرات فى تاريخ األمم اإلسالمية 

  H.2154  محمد سحنوني  ما قبل التاريخ 

  H.2155   عز الدين عمر المدموسى  دراسات في تاريخ المغرب االسالمي 

  H.2156  د عبد الجليل التميمي  بحوث و وثائق في التاريخ المغربي 

  H.2157 يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر 

  H.2158  يوسف ابراهيم الحهماني  القرن العشرين أتاتوركية 

  H.2159  د توفيق برو  تاريخ العرب القديم 

  H.2160  أ د يحي بوعزيز  تاريخ افريقيا الغربية االسالمية 

  H.2161  محمد بن محمد بن عمر العدواني  تاريخ العدواني 

  H.2162  صاعد االندلسي  طبقات االمم 

  H.2163  محمد حمداوي  بني مسوس و مساحبها 



  H.2164 ( عصر االساسرة ) مفيد رائف محمود العابد  معالم تاريخ الدولة الساسانية 

  H.2165  خالد كبير عالل  صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة ببغداد 

  H.2166  د محمد الصغير غانم  المملكة النمودية و الحضارة اليونية 

  H.2167  عبد الرحمن بدوي  الفرق االسالمية في الشمال االفريقي 

  H.2168  عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون  مقدمة ابن خلدون 

  H.2169  محمود طعمة حلبي مختصر حياة الصحابة 

  H.2170  جالل الدين السيوطي  تاريخ الحلفاء 

  H.2171 (ثالث الخلفاء الراشدين) محمد رضا  ذو النورين عثمان بن عفان 

  H.2172 محمد رضا  أبو بكر الصديق 

  H.2173  سيف بن عمر الضبي االسدي  الفتنة و وقعة الجمل 

  H.2174  محمد خضري  الدولة االموية 

  H.2175  أحمد أمين -  2و  1الجزء  -ظهر االسالم 

  H.2176  أحمد أمين -  4و  3الجزء  -ظهر االسالم 

  H.2177  أحمد أمين - 1الجزء  -ظهر االسالم 

  H.2178  أحمد أمين   - 2الجزء  -ظهر االسالم 

  H.2179  أحمد أمين   - 3الجزء  -ظهر االسالم 

  H.2180  1الجزء  - الملل و النحل -   
أ الشيخ أحمد وهمي محمد / امام أبي 

 الفتح عمر بن عبد الكريم 

  H.2181  امام أبي الفتح عمر بن عبد الكريم   - 2الجزء  - النحل الملل و 

  H.2182  امام أبي الفتح عمر بن عبد الكريم   - 3الجزء  - الملل و النحل 



  H.2183  أحمد علي المال العلماء المسلمين في الحضارة االوروبية أثر 

  H.2184  د عبد السالم الترمانيني  -الجزء االول  -أزمنة التاريخ االسالمي 

  H.2185  الخالدي عدنان  موسوعة أشهر جواسيس العالم 

  H.2186  كارل بروكلمان  تاريخ الشعوب االسالمية 

  H.2187  سفيان الصفدي  الموسوعة التاريخية لدول و قادتها 

  H.2188  د شوقي أبو خليل   -اقتصادي  -تاريخي  -أطلس دول العالم االسالمي ( جغرافي 

  H.2189  د أبو العيد دود مذكرات جزائرية عشية االحتالل 

  H.2190  محمد الطيب عقاب  قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني 

  H.2191  محمد حربي  الجزائر سنوات المخاض 

  H.2192  يحي بوعزيز في تاريخ الجزائرالموجز 

  H.2193  علي رحالية  اليوم االخير 

  H.2194  علي كافي  مذكرات الرئيس علي كافي 

  H.2195  عمار نجار  الحاج الزعيم المفترى عليهمصالي 

  H.2196 
االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج و اللجنة المركزية و جبهة التحرير 

 الوطني 
 أ د يحي بوعزيز 

  H.2197  صادق بخوش شاهد على اغتيال الثورة 

  H.2198 أ ف دينيزن  االمير عبد القادر و العالقات الفرنسية العربية في الجزائر 

  H.2199  مجموعة أساتذة   -مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة  -االمير عبد القادر 

  H.2200  عيسى شوف  -سنة من الوجود  2000 -يهود الجزائر 

  H.2201  يوهان كارل بيرنت  االمير عبد القادر 



  H.2202  د محي الدين تميمور  أيام مع الرئيس هواري بومدين و ذكريات أخرى 

  H.2203  محمد قديد  الرد الوافي على مذكرات كافي 

  H.2204  أ د عبد الكاظم العبودي  يرابيع رقان و جرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية 

  H.2205 عبد الكبير العلوي المدغري التقريب بين الفرق اإلسالمية 

  H.2206  عبد الحميد ابن باديس  -امام الجزائر- 
د عبد القادر فضيل / محمد الصالح 

 رمضان 

  H.2207  مسعود كولي في المغرب االسالمياليهود 

  H.2208  يوليوسي قيصر  ق م  47- 46حرب افريقيا 

  H.2209  سمير أمين  االمة العربية 

  H.2210  غارودي روجيه  الخرافات المؤسسة للسياسة االسرائيلية 

  H.2211 ماري فرانس بربرالنس ماسينيسا 

  H.2212  د اسماعيل أحمد يافي أثر الحضارة االسالمية في الغرب 

  H.2213 محمود سعيد عمران معالم تاريخ االمبراطورية البزنطية 

  H.2214  عبد العزيز جراد  العالقات الدولية 

  H.2215  سبينوزا  رسالة في السياسة 

  H.2216  د علي حسن موسى  التوقيت و التقويم 

  H.2217  باتريك سميث   -رؤية جديدة  -اليبان 

  H.2218  روتن  الصينيون المعاصرون 

  H.2219  أ أ اعناتنكو خلفاء بال خالفة 

  H.2220  د علي أومليل  السياسة الخارجية الديموقراطية  -التنمية 



  H.2221  د سمير صارم  أروبا و العرب من الحوار الى الشراكة 

  H.2222  جالل يحي  العالقات الدولية تاريخ 

  H.2223  سعد الدين الشاذلي  الخيار العسكري العربي 

  H.2224  أحمد مختار العبادي  في التاريخ العباسي و االندلسي 

  H.2225  نيكوالي ميخابلون  نظرة الى االتحاد السوفياتي 

  H.2226   حسن حسني عبد الوهاب  خالصة تاريخ تونس 

  H.2227  نبيه عاقل  تاريخ عصر الرسول و الخلفاء الراشدين 

  H.2228 يوسف العش محاضرات في تاريخ الخالفة العباسية 

  H.2229 
Le hasard et l`histoire entretien avec BELAID 

ABBES lam- TOME 1  

Mahfoud bennaune /Ali 

el kenz 

  H.2230 La ville dans tous ses etats  Mustapha Madi 

  H.2231 Elites et questions identitaires Mustapha Madi 

  H.2232 L'ecole en clè pat Mustapha Madi 

  H.2233 Histoire des berberes - volume 1 - Ibn khaldoune 

  H.2234 Histoire des berberes - volume 2 - Ibn khaldoune 

  H.2235 Histoire des berberes - volume 3 - Ibn khaldoune 

  H.2236 Bab el oued ville ouverte 
Abd el rahmene 

djalfaoui 

  H.2237 Les arabes, ancetres des gaulois Benatia abd el rahmene 

  H.2238 Algérie modernité en jeux en jeux Hachemi cherif 

  H.2239 Les berberes dans l' histoire - tome 1 - Hachemi cherif 



  H.2240 Les berberes dans l' histoire - tome 2 - Hachemi cherif 

  H.2241 Les berberes dans l' histoire - tome 3 - Hachemi cherif 

  H.2242 
Chronologie du mouvement berbere 1945-

1990 
Ali guenoun 

  H.2243 
Les pierres ecrites de l'atlas saharien - el 

hadjra el mektouba - tome 1 
Malika hachid 

  H.2244 
Les pierres ecrites de l'atlas saharien - el 

hadjra el mektouba - tome 2 
Malika hachid 

  H.2245 L'annuaire politique de l'Algérie 2000 Rachid ben youb 

  H.2246 L'Algérie et la démocratie Lahoari addi 

  H.2247 Le grain de sable Salah chekirou 

  H.2248 Tradition et modernité Hamza benaissa 

  H.2249 L'Algérie porte de l'afrique Slimane chikh 

  H.2250 
L'Algérie à l'éprouve - economie politique 

des réformes 1980-1997 - 
Ahmed dahmani 

  H.2251 L'Algérie en question ( s ) Mohamed elises mesli 

  H.2252 Les coutumes kabyles 
A, hanoteau / A, 

letourneux 

  H.2253 De la villa joly a la citadelle d'el mouradia Kamel bouchama 

  H.2254 Les juifs d'Algérie 2000 ans d'éxistence Aissa chenouf 

  H.2255 
حياة أبي راس الذاتية فتح اإلله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته " 

 والعلمية "

محمد أبو راس الجزائري/حققه وضبطه: 

 محمد بن عبد الكريم الجزائري

  H.2256 L'Algérie  :histiore, société et culture Remaoun hacen 

  H.2257 
L 'education et la culture en Algérie, des 

origines ou nos jours 
Chems edine chitour 

  H.2258 L 'intelectuelle et la renolution Algérienne Bkagim chafra 



  H.2259 Alger trents deux siecles d'histoire Houcine mezali 

  H.2260 Laux fource du nationalisme Algérien Kamel bouchessa 

  H.2261 Le président fenèse du renouveau netoile Chaib aissa khaled 

  H.2262 L'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance Benjamin Stora 

  H.2263 La JFLN un passe glorieux avenir interrompu Kamel bouchama 

  H.2264 L'été de la discorde Algérie 1962 Ali harouw 

  H.2265 Le courrier - Alger - le caire 1945-1956 Mebrouk belhocine 

  H.2266 L'edopee de EULDJ - ALI RAIS R, Réda etchiali  

  H.2267  بوسس حنا مسعد  همجية التعاليم الصهيونية 

  H.2268 Une vie de combats et de cutte 
Colonel mohamed 

zerguini  

  H.2269 Moments du mouvement national Abderrahmane kiouane 

  H.2270 
                La bataille d'Alger - tome1 

l'embrasement - 
Youcef saadi 

  H.2271 
                La bataille d'Alger - tome2 

l'affrontement - 
Youcef saadi 

  H.2272 
La bataille d'Alger - tome3 le démantélement 

- 
Youcef saadi 

  H.2273 Tortures par le PEN Hamid bousselham 

  H.2274 L'insurrection des ouled sidi cheikh Malek bahous 

  H.2275 Massinissa le berbere Marie France brislance 

  H.2276 L'origine arabe de la langue française Boualem ben hamouda 

  H.2277 Histoire du monde contemporain 
P.Joint-J.P.Courbon / 

L.Nardin- M.Pauline 



  H.2278 
La planete terre - histoire environnement, 

ressources 

J.F. Beaux / 

A.Mamercier 

  H.2279 Précis de géographie 
Anne marie / Gévin 

grataloup 

  H.2280 Voyage dans l'intérieure de l'afrique Mango park 

  H.2281 
L'orientation des musulmans vers la victoire 

et la reffermissement 

Mohamed ben samil 

zaynou-mohamed sayed 

  H.2282 
Langages et langues entre tradition et 

modernité 

Mohamed lakhdar 

maougal 

  H.2283 Islam et liberté Mohamed charfi 

  H.2284 Islam et modernité Mustapha cherif 

  H.2285 L'islam et l'occident ckretien Chems edine chitour 

  H.2286 L'amérique de l'état Mahfoud bennoune 

  H.2287 
La chanson de l'éxil - les vois natales 

(1939/1969( 
Rachid mokhtari 

  H.2288 Napoléon Max gullo 

7403/09 H.2289 
مدخل صناعة الصفقات العالمية في عالم يموج -التفاوض الدولي إدارة 

 بالتنافسية 
 د:عاطف جابر طه عبد الرحيم 

7404/09 H.2290 
مدخل صناعة الصفقات العالمية في عالم يموج -إدارة التفاوض الدولي 

 بالتنافسية 
 جابر طه عبد الرحيم د:عاطف 

  H.2291 La France de la benaissance Nicole jusserand 

  H.2292 Arts et civilisation de l'islam 
Marks hattdtein / peter 

delins 

  H.2293 Histoire des prophétes Hamza amine yahiaoui 

  H.2294 La vie du prophètes Rima ismail 

  H.2295 Les compagnes du prophètes M.A : Bachmil 

  H.2296 La rousse atlas mondial Remé oizon 



  H.2297 La rousse Atlas compact   

  H.2298 Atlas historique du monde John haywood 

7358/09 H.2299 
-تركز السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيدية في المجتمعات المتقدمة 

 نموذج فرنسا 
 د:عبد الرضى حسين الطعان

  H.2300 Alger ,l'europe et la guerre secrète 1518-1830 Moulay bel hamissi 

  H.2301 Alger ,l'europe et la guerre secrète 1518-1830 Moulay bel hamissi 

  H.2302 Alger ,l'europe et la guerre secrète 1518-1830 Moulay bel hamissi 

  H.2303 De l'émir abd el kader a liman chanyl   

  H.2304 
Le bonbardement de sakiet sidi youcef (8 

fevrier 1985 ) 
Djilali hadjil 

  H.2305 
Le bonbardement de sakiet sidi youcef (8 

fevrier 1985 ) 
Djilali hadjil 

  H.2306 
Les actions humanitaires pendant la lutte de 

liberation 1945 - 1962 
Farouk benatia 

  H.2307 
Les actions humanitaires pendant la lutte de 

liberation 1945 - 1962 
Farouk benatia 

  H.2308 
Temoignage d'un militant du mouvement 

nationaliste 
Mahmoud abdoun 

  H.2309 
Temoignage d'un militant du mouvement 

nationaliste 
Mahmoud abdoun 

  H.2310 Introduction a l'histoire de l'Algérie Mahieddine djender 

  H.2311 Introduction a l'histoire de l'Algérie Mahieddine djender 

10229/10 H.2312  دراسات متقدمة في النظرية اإلقتصادية الجزئية 
أد:عبد العزيز أحمد دياب /أد:فاروق 

 صالح الخطيب

  H.2313 Manuel du militant Algérien Laroussi khelifa 

  H.2314 Manuel du militant Algérien Laroussi khelifa 

  H.2315 
Mes pansés révolutionnaires Algérie 1945 - 

1962 
Fares boubakeur 



  H.2316 
Mes pansés révolutionnaires Algérie 1945 - 

1962 
Fares boubakeur 

  H.2317 
Les debuts d'une diplomatie de guerre 1956 - 

1962 
Abderrahmane kiouane 

  H.2318 
Les debuts d'une diplomatie de guerre 1956 - 

1962 
Abderrahmane kiouane 

  H.2319 
Scouts musulmans Algériens groupe el 

mansourah tlemcen 1936 - 1962 
Dr abd el ouahab bachli 

  H.2320 
Scouts musulmans Algériens groupe el 

mansourah tlemcen 1936 - 1962 
Dr abd el ouahab bachli 

  H.2321 
Le FLN a t' il jamais eu le pouvoire 1962 - 

1992 
Kanel bouchema 

  H.2322 
Le FLN a t' il jamais eu le pouvoire 1962 - 

1992 
Kanel bouchema 

  H.2323 Quand la France torturait en Algérie Hamid bousselham 

  H.2324 Quand la France torturait en Algérie Hamid bousselham 

  H.2325 L'Algérie à l'épreuve  Ahmed dahmani 

  H.2326 
 L'Algérie et la démocratie -pouvoir et crise 

du politique dans l'Algérie contemporaine- 
La houari addi  

  H.2327 
 L'Algérie et la démocratie -pouvoir et crise 

du politique dans l'Algérie contemporaine- 
La houari addi  

  H.2328 

La dynamique BOUDIAF La dynamique 

BOUMAARAFI l'analyse psyckiatrique 

B.Ridouk 

P.Bachir riadouk 

  H.2329 Les juifs d'Algérie 2000 ans d'éxistence Aissa chenouf 

  H.2330 Les juifs d'Algérie 2000 ans d'éxistence Aissa chenouf 

  H.2331 Lean l'africain Amine maalouf 

  H.2332 
pourquoi les européens ont-ils peur des 

arabes ? 
Abderrahmane benatia 

  H.2333 
Les mythes fondateurs de la politique 

israélienne 
Roger garandy  



  H.2334  د محمد الطاهر العدواني  الجزائر في التاريخ منذ نشأة التاريخ 

  H.2335  د بسام العسلي  الجزائر و الحمالت الصليبية 

  H.2336  أحمد توفيق المدني ) 1972 - 1942اسبانيا  -حرب الثالثمائة سنة ( الجزائر 

  H.2337  د بسام العسلي  اهللا أكبر و انطلقت ثورة الجزائر 

  H.2338  د بسام العسلي  المجاهدون الجزائريون 

  H.2339 العسلي  د بسام جيش التحرير الوطني الجزائري 

  H.2340  بنيامين سطورا 1998- 1974مصالي الحاج 

  H.2341 ديحي بوعزيز االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج و ل م و ج ث و 

  H.2342  د أحمد الخطيب العلماء المسلمين و أثرها االسالمي جمعية 

  H.2343  د محمود قاسم  -الزعيم الروحي لحرب التحرير  -االمام عبد الحميد بن باديس 

  H.2344 كارل بيرنت يوهان   االمير عبد القادر 

  H.2345  د حنفي بن عيسى  1977-1962من تصفية االستعمار الى الثورة الثقافية 

  H.2346 د يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

  H.2347  د رامح لونيسي  الجزائر في دوامة الصراع بين العسكرين و السياسي 

  H.2348  أحمد توفيق المدني -مذكرات  -حياة كفاح 

  H.2349 الطاهر و علي  1904الى1830التبشيري في الجزائر من التعليم 

  H.2350 محمد مفالح زمن الفالقي 

  H.2351 عبد الرحمان بن العقون مذكراتي 

  H.2352 الرحمان بن العقونعبد  مذكراتي 



  H.2353 عبد الرحمان بن العقون مذكراتي 

  H.2354  االمام الشيخ العربي التبسي مقاالت في الدعوة الى النهضة االسالمية في الجزائر 

  H.2355 عيسى شنوف سنة من الوجود 2000يهود الجزائر 

  H.2356  مفدي زكريا اليادة الجزائر 

  H.2357 محمد عباس اغتيال ,,, حلم أحاديث مع بوضياف 

  H.2358  محمود مألوي  الخرائط الطبوغرافية دراستها و أهم نماذجها في الجزائر 

  H.2359 د رأفت الشيخ المسلمون في العالم تاريخيا و جغرافيا 

  H.2360  د حسين أحمد محمود االسالمية االولى عهد البعثة النبويةالدولة 

  H.2361 د عبد الرحمن عميرة المذاهب المعاصرة و موقف االسالم منها 

  H.2362 د محمد البهى الفكر االسالمي و المجتمع المعاصر مشكالت الحكم و التوجيه 

  H.2363 د حسن صعب االسالم و تحديات العصر 

  H.2364 د محمد التومي المجتمع االنساني في القرآن الكريم 

  H.2365 محمود شاكر سكان العالم االسالمي 

  H.2366 عباس محمود العقاد االسالم و الحضارة االنسانية 

  H.2367 سيد قطب السالم العالمي و االسالم 

  H.2368 د عبد الرحمن بدوي من تاريخ االلحاد في االسالم 

  H.2369 د ذوقان قرقوط روجيه غاروذي وعود االسالم 

  H.2370 أبو األعلى المودوري االسالم و مفصالت االقتصاد 

  H.2371 د عبد العزيز فهمي هيكل مدخل الى االقتصاد االسالمي 



  H.2372 
يجب أن تصحح في التاريخ منهج كتابة التاريخ االسالمي لماذا و  أخطاء 

 كيف 

د جمال عبد الهادي محمد مسعود/ د 

 وفاء محمد رفعت جمعة

  H.2373 ( المفاهيم االساسية ) منتغمري وات/ ترجمة صبحي حديدي الفكر السياسي االسالمي 

  H.2374  عبد القادر شيبة الحمد االديان و الفرق و المذاهب المعاصرة 

  H.2375 
على مشارف القرن الخامس عشر الهجري دراسة للسنن االلهية و المسلم 

 المعاصر 
 بن علي الوزير ابراهيم 

  H.2376 زهير المنصور  مقدمة في منهج االبداع 

  H.2377  حسن الحلبي مبادئ في العالقات العامة 

  H.2378  مهدي عامل الفكر الخلدونيفي علمية 

7742/09 H.2379  د: محمد منذر مبادئ في العالقات الدولية من النظريات إلى العولمة 

7743/09 H.2380  د: محمد منذر العالقات الدولية من النظريات إلى العولمة مبادئ في 

  H.2381  شروط النهضة 
مالك بن نبي / ترجمة عبد الضبور 

 شاهين 

  H.2382 لبيب عبد الشاتر  الحضارات 

7741/09 H.2383  د: محمد منذر مبادئ في العالقات الدولية من النظريات إلى العولمة 

  H.2384  شبكة العالقات االجتماعية  -ميالد مجتمع- 
نبي / ترجمة عبد الضبور مالك بن 

 شاهين 

12368/10 H.2385  د:خلف رمضان محمد الجبوري  أعمال الدولة في ظل اإلحتالل 

  H.2386  محمود عبد الفضيل الفكر االقتصادي العربي و قضايا التحرير و التنمية و الوحدة  

  H.2387  ) سمير شخاني ) 1939-1919العالقات الدولية منذ معاهدة الصلح 

  H.2388  بوكرا ادريس مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر 

  H.2389 
فتح اإلله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته "حياة أبي راس الذاتية 

 والعلمية "

محمد أبو راس الجزائري/حققه وضبطه: 

 محمد بن عبد الكريم الجزائري

  H.2390 ناصر الدين النشاشيبي عندما دخلوا التاريخ 



  H.2391  أحمد سويد هكذا كان القضاء عند العرب 

  H.2392  عبد المجيد التركي  مثلى الطريقة في ذم الوثيقة 

  H.2393 أبو العيد دودو التاريخ المنصوري 

  H.2394 مجموعة باحثين  االنسان و المقدس 

  H.2395  سالمة موسى  ماهي النهضة 

  H.2396 د جورج حنا  الحقيقة الحضارية 

  H.2397  قسطنطين زريف في معركة الحضارة 

  H.2398 أسامة عكنان اعصار الخليج 

  H.2399  د محمود السيد العرب في أخطر المعارك الحربية في العالمتاريخ 

  H.2400  فيديريكو غارسيا لوركا وداعا يا غرناطة 

  H.2401  د سعيد عبد الفتاح عاشور -الجزء الثاني  -أروبا العصور الوسطى 

  H.2402  ج كرمب / ا جاكوب -الجزء االول  -تراث العصور الوسطى 

  H.2403  أ.ه.م جونز الديموقراطية األثينية 

  H.2404 جنيبر  شارل المسيحية نشأتها و تطورها 

  H.2405 محمد الصغير غانم التوسع الفنيقي في عربي البحر المتوسط 

  H.2406 أ.د أنطوان مونكات تاريخ الشرق االدنى القديم 

  H.2407  د حساني مختار االندلس في عهد موكابن نصيرفتح 

  H.2408  رابح بونار  -تاريخية و ثقافية  -المغرب العربي 

  H.2409  ابراهيم حسند حسين  سياسي,ديني,ثقافي,اجتماعي -تاريخ االسالم 



  H.2410  د نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العربية 

  H.2411 د فيصل محمد موسى موجز تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

7468/09 H.2412  د:علي يوسف شكري  الدبلوماسية في عالم متغير 

  H.2413  يوسف القرضاوي الفقه االسالمي بين األصالة والتجديد 

  H.2414 د حسين عاصي المؤرخ أبو شامة 

6819/09 H.2415  كينيشي أوهمي  المرحلة التالية ? تحديات و فرص في عالم بال حدود -اإلقتصاد العالمي 

  H.2416  د جالل يحي تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 

  H.2417 د عمر فروخ العرب في حضارتهم و ثقافتهم 

  H.2418 د حسن أحمد محمود تاريخ المغرب و االندلس 

  H.2419  د شوقي أبو خليل و حركات التحرير العربيةاالسالم 

  H.2420 ( العالقات العربية الفرنسية ) تحرير سعد الدين ابراهيم ديجول و العرب 

  H.2421  وليد الجعفري المستعمرات االستيطانية االسرائيلية في االراضي المنخفضة 

  H.2422 جرجي زيدان االنقالب العثماني 

  H.2423 د كمال السيد أبو مصطفى  دراسات في تاريخ و حضارة المغرب و االندلس 

  H.2424 د عصام الدين الفقي دراسات في تاريخ المغرب و االندلس 

  H.2425  رشيد بورويبة -تاريخ و حضارة  -الدولة الحمادية 

  H.2426 غوستاف لوبون حضارة العرب 

  H.2427  اسماعيل العربي دولة االدارسة 

  H.2428 الشيخ محمد الخضري الدولة العباسية 



  H.2429  رياض / د كوثر عبد الرسولد محمد  - دراسة لمقومات القاهرة  -افريقيا 

  H.2430  أ رابح بونار -تاريخية و ثقافية  -المغرب العربي 

  H.2431 د أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب و االندلس 

  H.2432 د رأفت الشيخ تاريخ العرب الحديث 

  H.2433 د سامر مخيمر/ خالد حجازي أزمة المياه في المنطقة العربية 

  H.2434  د حسن مؤنس الحضارة 

  H.2435  د عبد العزيز الدوري التكوين التاريخي لالمة العربية 

1828 H.2436 أبي الفضائل محمد بن علي بن نضيف التاريخ المنصوري 

  H.2437  د قاسم عبده قاسم -التاريخ السياسي واالجتماعي-سالطين المماليك عصر 

  H.2438  د قاسم عبده قاسم -التاريخ السياسي واالجتماعي-عصر سالطين المماليك 

  H.2439  د قاسم عبده قاسم -التاريخ السياسي واالجتماعي-عصر سالطين المماليك 

  H.2440 
Isabelle Eberhardt:le dernier voyage Dans 

l'ombre chaude de l'Islam 
Mohamed Rochd 

  H.2441 
Isabelle Eberhardt:le dernier voyage Dans 

l'ombre chaude de l'Islam 
Mohamed Rochd 

  H.2442 L'Affro.Asiatisme Malek bennabi 

  H.2443 L'Affro.Asiatisme Malek bennabi 

  H.2444 L'Affro.Asiatisme Malek bennabi 

  H.2445 L'Affro.Asiatisme Malek bennabi 



  H.2446 Les Elites Algériennes sous la colinisation Mahfoud smati 

  H.2447 Les Elites Algériennes sous la colinisation Mahfoud smati 

  H.2448 
Abane ben mehidi; leur apport a la revolution 

Algérienne 
Benyoucef ben khedda 

  H.2449 
Abane ben mehidi; leur apport a la revolution 

Algérienne 
Benyoucef ben khedda 

  H.2450 
Salah Louanchi parcours d'un militant 

Algérienne 
Anne marie louanchi 

  H.2451 
Salah Louanchi parcours d'un militant 

Algérienne 
Anne marie louanchi 

  H.2452 Les100 portes du maghreb 
Benjamin stora / akram 

ellyas 

  H.2453 Les100 portes du maghreb 
Benjamin stora / akram 

ellyas 

  H.2454 Fouilles du form de cherchel 1977-1981 
N:Benseddik / 

T.W.Potter 

  H.2455 Revue d'études arckeologique D:Aomar GUELMAOUI 

  H.2456 Revue d'études arckeologique D:Aomar GUELMAOUI 

  H.2457 
Les chapiteaux de cherchel etude de la 

decoration architectonique 
Patrisio pensabene 

  H.2458 Lambèse Abdelhamid benzine 

  H.2459  القاسم سعد اهللاأبو  القسم االول ) -الحركة الوطنية الجزائرية ( الجزء االول 

  H.2460  أبو القاسم سعد اهللا القسم االول ) -الحركة الوطنية الجزائرية ( الجزء االول 

  H.2461  أبو القاسم سعد اهللا القسم االول ) -الحركة الوطنية الجزائرية ( الجزء االول 

  H.2462  أبو القاسم سعد اهللا القسم االول ) -الحركة الوطنية الجزائرية ( الجزء االول 

  H.2463  د جالل يحي المدخل -الجزء االول  -العربي الحديث و المعاصر العالم 



  H.2464  د جالل يحي -الجزء االول  -العالم العربي الحديث و المعاصر 

  H.2465  د جالل يحي -الجزء الثاني  -العربي الحديث و المعاصر العالم 

  H.2466  د جالل يحي -الجزء الثالث  -العالم العربي الحديث و المعاصر 

  H.2467  علي سعد اهللا د محمد في تاريخ مصر القديمة 

  H.2468  د محمد علي سعد اهللا في تاريخ الشرق االدنى القديم مصر,سوريا القديمة 

  H.2469 د جوزيف نسيم يوسف ورثة االمبراطورية الرومانية 

  H.2470 د أحمد مختار العبادي قيام دولة المماليك االولى مصر و الشام 

  H.2471  د جوزيف نسيم يوسف 1453-284تاريخ الدولة البيزنطية 

  H.2472  د شوقي الجمل المغرب الغربي الكبير من الفتح الى الوقت الحاصر 

  H.2473  د نبيلة محمد عبد الحليم معالم التاريخ الحضاري و السياسي في مصر الفرعونية 

  H.2474 د جوزيف نسيم يوسف الوحدة و حركات اليقضة العربية أبان العدوان الصليبي 

  H.2475  يوسف القرضاوي الفقه االسالمي بين األصالة والتجديد 

  H.2476 د شكري صادق تاريخ الفنون الجميلة عند قدماء المصريين 

  H.2477  د السيد عبد العزيز سالم مناهج البحث في التاريخ االسالمي و االثار االسالمية 

  H.2478  د جالل يحي -الجزء االول  -التاريخ االوروبي الحديث و المعاصرالفجر 

  H.2479  د جوزيف نسيم يوسف نشأة الجامعات في العصور الوسطى 

  H.2480 د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و المؤرخون العرب 

  H.2481  د محرم كمال  تاريخ الفن المصري القديم 

  H.2482  د فتيحة عبد الفتاح النبراوي  عام التاريخ دراسة في مناهج البحث 



  H.2483 د شوقي الجمل علم التاريخ 

  H.2484  د محمد مؤنس أحمد عوض الرحالة االوروبيون في بيت المقدس الصليبية 

  H.2485 د أحمد مختار العبادي في التاريخ االيوبي و المملوكي 

  H.2486  د حمدي عبد المنعم محمد حسين ثورات البربر في عصر االمارة االموية 

  H.2487 د فوزي مكاوي الشرق االدنى في العصرين الهلينستي و الروماني 

  H.2488  د سيد سلمان عليان نساء العهد القديم دراسات في االنساب و المغاربي 

  H.2489  د ابراهيم السايح  التاريخ اليوناني 

  H.2490 السيد أبو مصطفى د كمال  دراسات أندلسية في التاريخ و الحضارة 

  H.2491 د محمد فريد أبو حديد بات فتح العرب لمصر 

  H.2492 د محمد حمزة الحداد السلطان المنصور قالوون 

  H.2493  د محمود السيد دولتي المرابطين و الموحدينتاريخ 

  H.2494 د أحمد مختار العبادي دراسات في تاريخ المغرب و االندلس 

  H.2495 ( االبستمولوجيا ) د أحمد سعود نظرية المعرفة 

  H.2496 ( االبستمولوجيا ) د أحمد سعود نظرية المعرفة 

  H.2497 د عمورة عمار موجز في تاريخ الجزائر 

  H.2498 د عمورة عمار موجز في تاريخ الجزائر 

  H.2499  محمد عباس -شهادات تاريخية  -فرسان...الحرية 

  H.2500 د مفيد محمود العابد معالم تاريخ الدولة الساساشية 

  H.2501 عبد الكبير العلوي المدغري التقريب بين الفرق اإلسالمية 



  H.2502 محمد حربي الثورة الجزائرية سنوات المخاض 

  H.2503 ) عمارةخليفة بن  )1سيرة اليوبكرية 

  H.2504 ) خليفة بن عمارة )1سيرة اليوبكرية 

  H.2505  اللواء خالد نزار -حرب التحرير الوطنية  -رواية معارك 

  H.2506  اللواء خالد نزار -حرب التحرير الوطنية  -معارك رواية 

  H.2507 بووشمة معاشو سيدي غانم تراث و ثقافة 

  H.2508 بووشمة معاشو سيدي غانم تراث و ثقافة 

  H.2509  د محمد حمداوي م20بني سنوسي في النصف االول من القرن 

  H.2510  د محمد الهادي حارش ق م  47- 46حرب افريقيا 

  H.2511  أ صالح بلعيد في المسألة األمازيغية 

  H.2512  أ صالح بلعيد في المسألة األمازيغية 

  H.2513 ( أدوارها,مواطنها,أعيانها ) الدراجي بوزياني  القبائل األمازيغية 

  H.2514 ( أدوارها,مواطنها,أعيانها ) بوزياني الدراجي  القبائل األمازيغية 

  H.2515  د موسى لفيال            -أساس نظام الفهرين وتأصيل مجتمع اسالمي جديد-عقبة بن نافع                                                                             

  H.2516  د موسى لفيال                                                   -أساس نظام الفهرين وتأصيل مجتمع اسالمي جديد-عقبة بن نافع

  H.2517 محمد عبد الرحيم  سيرة بني هالل 

  H.2518 محمد عبد الرحيم  سيرة بني هالل 

  H.2519  عبد الرشيد زروقه 1940-13جهاد ابن باديس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر 

  H.2520 برونو اتيين عبد القادر الجزائري 



  H.2521 برونو اتيين عبد القادر الجزائري 

  H.2522 ( شهادات تاريخية ) محمد عباس نداء...الحق 

  H.2523  أ أحمد األزرق  1958-55مذكرات مناضل مشاهد و وقائع 

  H.2524  األزرق أ أحمد  1958-55مذكرات مناضل مشاهد و وقائع 

  H.2525  محمد طاهر أورهون دليل:معاهدات و اتفاقيات الجزائر الدولية 

  H.2526  محمد طاهر أورهون دليل:معاهدات و اتفاقيات الجزائر الدولية 

  H.2527 ( خمسون سنة في خدمة االعالم ) أ رقيه يورج ذاكرة عصر 

  H.2528 ( خمسون سنة في خدمة االعالم ) أ رقيه يورج ذاكرة عصر 

  H.2529  مقدم محمد  االفغان الجزائريون من الجماعة الى القاعدة 

6615/09 H.2530  د: عمار جاد  التدخل الدولي بين اإلعتبارات اإلنسانية و األبعاد السياسية 

  H.2531  د.م سطوق -مغول االرهاب لهدم الجزائر  -في عمق الجحيم 

  H.2532  د.م سطوق -مغول االرهاب لهدم الجزائر  -في عمق الجحيم 

  H.2533  د ناهد ابراهيم دسوقي دراسات في تاريخ الجزائر 

  H.2534 دراسات في تاريخ االيوبيين و المماليك 
د السيد عبد العزيز سالم / د سحرعبد 

 العزيز سالم

  H.2535 دراسات في تاريخ االيوبيين و المماليك 
د السيد عبد العزيز سالم / د سحرعبد 

 العزيز سالم

  H.2536  تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
د عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / د شوقي 

 الجمل

  H.2537 د محمود السيد تاريخ دول جنوب شرق آسيا 

  H.2538  د محمد نصر مهنا  -الجزء االول  -االسالم في آسيا انتشار 

  H.2539  د محمد نصر مهنا  -الجزء الثاني  -انتشار االسالم في آسيا 



  H.2540  م. يوسف أشباخ -الجزء االول و الثاني  -األندلس في عهد المرابطين و الموحدين تاريخ 

  H.2541 د علي حسن الشطشاط نهاية الوجود العربي في األندلس 

  H.2542  د عبد اهللا كامل عبده و آثارهم العمرانية في افريقيا و مصر و اليمنالفاطميون 

  H.2543  د عبد اهللا محمد جمال الدين  الدولة الفاطمية 

  H.2544  د جمال فوزي محمد عمار و المؤرخون في بالد الشام في عصر الحروب الصليبية التاريخ 

  H.2545  د حامد زيان غانم زيان الصراع السياسي و العسكري بين القوى االسالمية زمن الحروب الصليبية 

  H.2546 د شوقي الجمل / د عبد اهللا عبد الرزاق معالم تاريخ مصر الحديث 

  H.2547  تاريخ مصر االسالمية حتى نهاية العصرالقاضي 
د السيد عبدالعزيز سالم / د سحر عبد 

 العزيز سالم

  H.2548  زغلول عبد الحميد  -الموحدين: مصامدة السوس الجباليون-تاريخ المغرب العربي 

  H.2549 د عبد الرحمن سالم التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري 

  H.2550  د مقداد براهيم  1999-1958مالمح من تاريخ الخليج و الجزيرة العربية 

  H.2551  أ.د محمود السيد تاريخ أروبا و األمريكيين 

  H.2552 أ.د محمود السيد التتار و المغول 

  H.2553 أ.د محمود السيد التاريخ اليوناني الروماني 

  H.2554 
تاريخ العرب منذ ظهور االسالم حتى سقوط الدولة  -الدولة العربية تاريخ 

 -األموية 
 أ.د السيد عبد العزيز سالم 

  H.2555 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل االسالم 

  H.2556 د محمود محمد الطناحي مدخل الى تاريخ نشر التراث العربي 

  H.2557 د حلمي كروي اسماعيل تاريخ العرب الحديث 

  H.2558 أسير عليد سيد  مختصر تاريخ العرب و التمدن االسالمي 



  H.2559 عبادة كحيلة  دراسات في التاريخ و الثقافة العربية 

  H.2560  د علي حسن الخربوطي  الحضارة العربية االسالمية 

  H.2561 د محمود السيد تاريخ القبائل العربية في عصر األيوبيين و المماليك 

  H.2562 فكتور إليخ الشكالنية الروسية 

  H.2563 د أمين محمد سعيد ملوك المسلمين المعاصرين و دولهم 

  H.2564 د جوزيف نسيم يوسف العالقات السياسية بين البيزنطية و الشرق األدنى االسالمي 

  H.2565  مجموعة أساتذة  بحوث في تاريخ الحضارة االسالمية 

  H.2566  د علي حسن الشطشاط دراسات في تاريخ الحضارة االسالمية 

  H.2567  د جمال المرزوقي  دراسات نقدية في الفكر االسالمي المعاصر 

  H.2568  د حسن السيد بسيوني نظام الحكم في االسالمالدولة و 

  H.2569  د محمود السيد الفتوحات االسالمية 

  H.2570  محاضرات في تاريخ الحضارة االسالمية 
د عبد العزيز سالم / د سحر عبد العزيز 

 سالم

  H.2571  نصوص تاريخية في التاريخ االسالمي باللغة االنجليزية 
د عبد العزيز سالم / د سحر عبد العزيز 

 سالم

7366/09 H.2572  وسيم حسام الدين األحمد حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية حماية 

  H.2573  د ابراهيم سلمان الكروي الموجز في الحضارة العربية االسالمية 

  H.2574 د جوزيف نسيم يوسف دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب 

  H.2575  د السيد عبد العزيز سالم تاريخ العرب في عصر الجاهلية 

  H.2576  د السيد عبد العزيز سالم - الجزء االول  -في تاريخ العرب قبل االسالم دراسات 

  H.2577 د محمد نصر مهنا  الفتوحات االسالمية و العالقات السياسية في آسيا 



  H.2578  د محمد نصر مهنا  في آسيا منذ الغزو المغولياالسالم 

  H.2579  الجزء االول  -تاريخ البحرية االسالمية في مصر و الشام- 
د السيد عبد العزيز سالم / د أحمد 

 مختار العبادي

  H.2580  محمد عبد اهللا عنان ثراميم اسالمية شرقية و أندلسية 

  H.2581 د علي حسين الشطشاط تاريخ االسالم في األندلس 

  H.2582 د محمود السيد تاريخ العرب في بالد األندلس 

  H.2583 د عبد العزيز سالم في تاريخ و حضارة االسالم في األندلس 

  H.2584 د عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس 

  H.2585  د محمود السيد  تاريخ الدولة األموية 

  H.2586  د حمدي عبد المنعم محمد حسين أضواء جديدة حول ثورات طليطلة في عصر االمارة األموية 

  H.2587  د ابراهيم سلمان الكروي و الخالفة العباسية اليويهيون 

  H.2588 د وفاء محمد علي الخالفة العباسية في عهد تسلط اليويهين 

  H.2589  د محمد أحمد عبد المولى في شرقيات دراسات في التاريخ و الحضارة العباسية مغربيات 

  H.2590  العالم اآلخر لدى قدماء المصريين  -وادي الملوك أفق أبدية- 
تأاريك هور نونج/ترجمة محمد الغرب 

 موسى/مراجعة د محمود ماهرطه

  H.2591  السير وليم موير  تاريخ دولة المماليك في مصر 

  H.2592 د عبد المنعم سلطان األسواق في العصر الفاطمي 

  H.2593  اسماعيل د محمود  االدارسة 

  H.2594 د السيد عبد العزيز سالم طربلس الشام في التاريخ االسالمي 

  H.2595  د كمال السيد أبو مصطفى  جوانب من حضارة المغرب االسالمي 

  H.2596  د عبد الفتاح مقلد الغنيمي -المجلد االول   -موسوعة المغرب العربي 



08740/09 H.2597  د:سعاد جبر سعيد  انتهاكات حقوق اإلنسان و سيكولوجية اإلبتزاز السياسي 

  H.2598  د عبد الفتاح مقلد الغنيمي -المجلد الثالث  -موسوعة المغرب العربي 

  H.2599  د علول حسين غشيم الى الحرب العالمية الثانية 1936الحركة الوطنية الفاسطينية من 

  H.2600 د جوزيف نسيم يوسف عالم العصور الوسطى في النظم و الحضارة 

  H.2601  د جوزيف نسيم يوسف الدولة و االمبراطورية في العصور الوسطى 

  H.2602 د عادل عثمان شحاته العالقات السياسيةبين االمبراطورية الرومانية و الشرق االسالمي 

  H.2603 د محمد السيد عبد الغني بعض المالمح الفكر اليوناني القديم 

  H.2604  د محمد السيد عبد الغني الكفاح الجزائري ضد الهيمنة الرومانية نمادج من 

  H.2605 د جميل موسى النجار االدارة العثمانية في والية بغداد 

  H.2606 د جالل يحي تاريخ افريفيا المعاصر و الحديث 

  H.2607 
الجزء  -التاريخ االروبي الحديث و المعاصر مند الحرب العالمية االولى 

 -الثالث 
 د جالل يحي

  H.2608  د محمود السيد تاريخ الحروب الصليبية 

  H.2609 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

  H.2610  د جوزيف نسيم يوسف -الجزء االول  -المخطوطات طورسينا العربية 

  H.2611 د عاصم محمد رزق علم اآلثار بين النظرية و التطبيق 

  H.2612  جالل الدين السيوطي  الوسائل الى معرفة االوائل 

08733/09 H.2613 
القومي العربي المعاصر من خالل أبحاث مركز دراسات الوحدة الخطاب 

 )1990 -1975العربية (
 د:الطاهر المناعي 

  H.2614 
الغزو العثماني  -الجزء االول  -عجائب اآلثار في التراجم و االخبار 

 لمصر 

الرحمان الجبرتي / تحقيق :د عبد عبد 

 العزيز جمال الدين 



  H.2615 
قيام و سقوط علي  -الجزء الثاني  -عجائب اآلثار في التراجم و االخبار 

 بك
 د عبد العزيز جمال الدين 

  H.2616  د عبد العزيز جمال الدين  آخر المماليك -الجزء الثالث  -اآلثار في التراجم و االخبار عجائب 

  H.2617  د عبد العزيز جمال الدين  الغزوة الفرنسية  -الجزء الرابع  -عجائب اآلثار في التراجم و االخبار 

  H.2618 
محمد علي و  -الجزء الخامس  -عجائب اآلثار في التراجم و االخبار 

 تجربة االستقالل
 د عبد العزيز جمال الدين 

  H.2619 وادي النظرون و رهبانه و أديرته و مختصر تاريخ البطاركة   

  H.2620  د رأفت عبد الحميد الجوثنية و المسيحية - 2الجزء  -الدولة و الكنيسة 

  H.2621  د رأفت عبد الحميد قيصر و المسيح - 3الجزء  -الدولة و الكنيسة 

  H.2622  د رأفت عبد الحميد المسيحية الجديدة - 4الجزء  -الدولة و الكنيسة 

  H.2623 د صفوح خير الجغرافية موضوعها و مناهجها و أهدافها 

  H.2624 د صفوح خير الجغرافية موضوعها و مناهجها و أهدافها 

  H.2625  محمد عبد اهللا عنان -المجلد االول  -االحاطة في أخبار غرناطة 

  H.2626  محمد عبد اهللا عنان -المجلدالثاني   -االحاطة في أخبار غرناطة 

  H.2627  محمد عبد اهللا عنان   -المجلد الثالث  -االحاطة في أخبار غرناطة 

  H.2628  محمد عبد اهللا عنان -المجلد الرابع  -االحاطة في أخبار غرناطة 

  H.2629  ابن الفرضي  -الجزء االول  -تاريخ العلماء و الرواةللعلم باالندلس 

  H.2630  ابن الفرضي  -الجزء الثاني  -تاريخ العلماء و الرواة للعلم باالندلس 

  H.2631  الجزء االول  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2632  الجزء الثاني  -هجري  463بغداد منذ تأسيسها حتى سنة تاريخ- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2633  الجزء الثالث  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي



  H.2634  الجزء الرابع  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2635  الجزء الخامس  -هجري  463بغداد منذ تأسيسها حتى سنة تاريخ- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2636  الجزء السادس  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2637  الجزء السابع  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2638  الجزء الثامن  -هجري  463بغداد منذ تأسيسها حتى سنة تاريخ - 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2639  الجزء التاسع  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2640  الجزء العاشر  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2641  الجزء الحادي عشر  -هجري  463بغداد منذ تأسيسها حتى سنة تاريخ- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2642  الجزء الثاني عشر  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
أبي بكر أحمد بن علي الخطيب للحافظ 

 البغدادي

  H.2643  الجزء الثالث عشر  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

  H.2644  الجزء الرابع عشر  -هجري  463تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة- 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

9859/10 H.2645 
السياسة لدى الجمعيات و المنتديات و األحزاب العربية حتى  الفكر و

  األولى نهاية الحرب العالمية
 زهير عبد الجبار الدوري 

  H.2646 L'Algérie durant la periode ottomane Mahfoud kaddache 

  H.2647 L'épopée de euldj - ali rais R.Reda etchiali 

  H.2648 L'épopée de euldj - ali rais R.Reda etchiali 

  H.2649 
Abd el kader et les relations F et A en afrique 

du nord 
A.V.Dinesen 

  H.2650 De l'émir abd el kader a liman chanyl Boualem bessaib 

  H.2651 De l'émir abd el kader a liman chanyl Boualem bessaib 

  H.2652 Le crompe Emir Khaled de belcourt 
Mohamed tayeb illoul / 

Ali arouna 



  H.2653 Le Groupe Emir Khaled de belcourt 
Mohamed tayeb illoul / 

Ali arouna 

  H.2654 Fadhma N' summer Boukhalfa bitan 

  H.2655 Fadhma N' summer Boukhalfa bitan 

  H.2656 Alger, l'europe et la guerre secrète 1518-1830 Moulay bel hamissi 

  H.2657 Alger, l'europe et la guerre secrète 1518-1830 Moulay bel hamissi 

  H.2658 08 Mai 1945 le génocide Redouane aimad tabet 

  H.2659 08 Mai 1945 le génocide Redouane aimad tabet 

  H.2660 Les accords d' EVIAN Benyoucef ben khedda 

  H.2661 Les accords d' EVIAN Benyoucef ben khedda 

  H.2662 
Aux sources immediates du 1er Novembre 

1945 
Abderrahmen kiouane 

  H.2663 
Aux sources immediates du 1er Novembre 

1945 
Abderrahmen kiouane 

  H.2664 L'Algérie en guerre Mohamed tecrila 

  H.2665 L'Algérie en guerre Mohamed tecrila 

  H.2666 Alger capitale de la resistance 1956-1957 Benyoucef ben khedda 

  H.2667 Alger capitale de la resistance 1956-1957 Benyoucef ben khedda 

  H.2668 
Les tamiseurs de sable aurés Nememcha 

1954-1959 
Mohamed larbi madaci 

  H.2669 
Les tamiseurs de sable aurés Nememcha 

1954-1959 
Mohamed larbi madaci 

  H.2670 Algérie:1956 livre blanc sur la repression Denise et Robert barrat 

  H.2671 Algérie:1956 livre blanc sur la repression Denise et Robert barrat 



  H.2672 
Mes pansés révolutionnaires Algérie 1945 - 

1969 
Fares boubakeur 

  H.2673 
Mes pansés révolutionnaires Algérie 1945 - 

1969 
Fares boubakeur 

  H.2674 
Le mouvement d'indépendance en Algérie 

entre les deux guerres 1919-1939 
Mohamed guenaneche 

  H.2675 
Le mouvement d'indépendance en Algérie 

entre les deux guerres 1919-1939 
Mohamed guenaneche 

  H.2676 

Organisation politic-administrative et 

millitaire de la revolution Algérienne 1954-

1962(1) 

Dr Mohamed guentari 

  H.2677 

Organisation politic-administrative et 

millitaire de la revolution Algérienne 1954-

1962(1) 

Dr Mohamed guentari 

  H.2678 

Organisation politic-administrative et 

millitaire de la revolution Algérienne 1954-

1962(2) 

Dr Mohamed guentari 

  H.2679 

Organisation politic-administrative et 

millitaire de la revolution Algérienne 1954-

1962(2) 

Dr Mohamed guentari 

  H.2680 C'etait la guerre Habib ayyoub 

  H.2681 C'etait la guerre Habib ayyoub 

  H.2682 Mondialisation l'éspérance ou le chaos Chems edine chitour 

  H.2683 Mondialisation l'éspérance ou le chaos Chems edine chitour 

  H.2684 Histoire d'oran Henri leon fey 

  H.2685 Histoire d'oran Henri leon fey 

  H.2686 Histoire d'Algérie ( sidi bel abbes ) 1830-1962 Redouane aimad tabet 

  H.2687 Histoire d'Algérie ( sidi bel abbes ) 1830-1962 Redouane aimad tabet 

  H.2688 Histoire des idrissides (788-849) Rachid benblal 



  H.2689 Histoire des idrissides (788-849) Rachid benblal 

  H.2690 
L'oranie espagnole - approche sociale et 

linguistique 
Lamine benallou 

  H.2691 
L'oranie espagnole - approche sociale et 

linguistique 
Lamine benallou 

8150/09 H.2692 سقوط اإلقليمية و المستقبليات البديلة - في الخليج أمريكا  د:فتحي العفيفي 

8151/09 H.2693 سقوط اإلقليمية و المستقبليات البديلة - في الخليج أمريكا  د:فتحي العفيفي 

  H.2694 L'étoile d'Alger roman Aziz chouaki 

  H.2695 La presse Algérienne - journal d'un défi - M'hamed rebah 

  H.2696 Le sergent Abdelhamid benzine 

  H.2697 Le sergent Abdelhamid benzine 

  H.2698 LAlgérie les ongs et les droits de l'homme 

Avec les contributions 

de A.E.K Hemri,Ammar 

belhimer,Abdoub 

B,Fatiha allab 

  H.2699 LAlgérie les ongs et les droits de l'homme 

Avec les contributions 

de A.E.K Hemri,Ammar 

belhimer,Abdoub 

B,Fatiha allab 

  H.2700 La montagne de baya Azzedine meddour 

  H.2701 La montagne de baya Azzedine meddour 

  H.2702 
L'autre face "EUROPEENS" en Algérie 

indépendante 
Helene bracco 

  H.2703 
L'autre face "EUROPEENS" en Algérie 

indépendante 
Helene bracco 

  H.2704 Ondes de choc Senoussi saddar 

  H.2705 Ondes de choc Senoussi saddar 



  H.2706 Manuel du militant Algérien Laroussi khelifa 

  H.2707 Manuel du militant Algérien Laroussi khelifa 

  H.2708 L'ennemi intime Patrick rotman 

  H.2709 L'ennemi intime Patrick rotman 

  H.2710 Algérie des voix sans la tourmentes Mohamed zaoui 

  H.2711 Au cœur de l'enfer le fis et le terrorisme Mohamed issami 

  H.2712 Avocats sans frontieres Serge moureaux 

  H.2713 Avocats sans frontieres Serge moureaux 

  H.2714 La guerre invisible-Algérie,année 1990- Benjamin stora 

  H.2715 La guerre invisible-Algérie,année 1990- Benjamin stora 

  H.2716 1er juillet 1956 l'accord FLN-PCA Hafid khatib 

  H.2717 1er juillet 1956 l'accord FLN-PCA Hafid khatib 

  H.2718 Le huitieme matin Hocine bouzaher 

  H.2719 Le huitieme matin Hocine bouzaher 

  H.2720 Jusqu'au bord du ciel Hocine bouzaher 

  H.2721 Jusqu'au bord du ciel Hocine bouzaher 

  H.2722 Les maquisards Mansour rahal 

  H.2723 Les maquisards Mansour rahal 

  H.2724 Les archives de l'Algérie 
Jacques borge et nicolas 

viasnoff 



  H.2725 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°14 

Année1870 

  

  H.2726 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°17 

Année1873 

  

  H.2727 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°22 

Année1878 

  

  H.2728 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°23 

Année1879 

  

  H.2729 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°25 

Année1881 

  

  H.2730 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°28 

Année1884 

  

  H.2731 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°30 

Année1886 

  

  H.2732 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°31 

Année1887 

  

  H.2733 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°32 

Année1888 

  

  H.2734 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°33 

Année1889 

  

  H.2735 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°34 

Année1890 

  

  H.2736 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°35 

Année1891 

  



  H.2737 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°36 

Année1892 

  

  H.2738 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°37 

Année1893 

  

  H.2739 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°38Année1894 
  

  H.2740 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°39 

Année1895 

  

  H.2741 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°41 

Année1897 

  

  H.2742 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°42 

Année1898 

  

  H.2743 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°43 

Année1899 

  

  H.2744 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°44 

Année1900 

  

  H.2745 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°45 

Année1901 

  

  H.2746 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°46 

Année1902 

  

  H.2747 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°47 

Année1903 

  

  H.2748 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°48 

Année1904 

  

  H.2749 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°49 

Année1905 

  



  H.2750 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°50 

Année1906 

  

  H.2751 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°51 

Année1907 

  

  H.2752 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°52 

Année1908 

  

  H.2753 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°53 

Année1909 

  

  H.2754 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°54 

Année1910 

  

  H.2755 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°55Année1911 
  

  H.2756 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°56 

Année1912 

  

  H.2757 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°57 

Année1913 

  

  H.2758 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°58Année1914 
  

  H.2759 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°59 

Année1918 

  

  H.2760 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°60 

Année1919 

  

  H.2761 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°61Année1920 
  

  H.2762 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°62 

Année1921 

  



  H.2763 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°63Année1922 
  

  H.2764 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°64 

Année1923 

  

  H.2765 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°65 

Année1924 

  

  H.2766 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°66 

Année1925 

  

  H.2767 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°67Année1926 
  

  H.2768 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°70 

Année1929 

  

  H.2769 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°71 

Année1930 

  

  H.2770 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°72 

Année1931 

  

  H.2771 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°73 

Année1932 

  

  H.2772 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°74Année1933 
  

  H.2773 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°75 

Année1934 

  

  H.2774 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°76Année1935 
  



  H.2775 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°77 

Année1935 

  

  H.2776 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°78 

Année1936 

  

  H.2777 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°79Année1936 
  

  H.2778 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°79 

Année1936 

  

  H.2779 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°80 

Année1937 

  

  H.2780 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°81 

Année1937 

  

  H.2781 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°81 

Année1937 

  

  H.2782 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°82 

Année1938 

  

  H.2783 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°83 

Année1939 

  

  H.2784 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°84Année1940 
  

  H.2785 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°85 

Année1941 

  

  H.2786 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°86 

Année1942 

  

  H.2787 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°87 

Année1943 

  



  H.2788 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°88 

Année1944 

  

  H.2789 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°89Année1945 
  

  H.2790 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°90Année1946 
  

  H.2791 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°91 

Année1947 

  

  H.2792 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°92 

Année1948 

  

  H.2793 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°93 

Année1949 

  

  H.2794 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°94 

Année1950 

  

  H.2795 
Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°95Année1951 
  

  H.2796 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°96 

Année1952 

  

  H.2797 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°97 

Année1953 

  

  H.2798 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°98 

Année1954 

  

  H.2799 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°99 

Année1955 

  

  H.2800 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°100 

Année1956 

  



  H.2801 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°101 

Année1957 

  

  H.2802 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°102 

Année1958 

  

  H.2803 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°103 

Année1959 

  

  H.2804 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne 

N°104Année1960 

  

  H.2805 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne N°105 

Année1961 

  

  H.2806 

Revue africaine journal des travaux de la 

societe historique Algérienne 

N°106Année1962 

  

83693 H.2807 محمد المنوي )02مظاهر يقظة المغرب الحديث (ج 

  H.2808 د حلمي محروس اسماعيل تاريخ العرب الحديث 

  H.2809 د علي حسين الشطشاط تاريخ االسالم في األندلس 

  H.2810   د جمال فوزي محمد عمار التاريخ و المؤرخون في بالد الشام 

  H.2811 د محمود السيد تاريخ دول جنوب شرق آسيا 

  H.2812 الخلفاء الراشدون 
سراج الرحمن الندوي القاضي/ محمد 

 الرابع الحسني الندوي

  H.2813  د محمود السيد أروبا و األمريكيين تاريخ 

  H.2814 د محمود السيد التتار و المغول 

  H.2815 د محمود السيد التاريخ اليوناني و الروماني 

  H.2816 د علي حسين الشطشاط نهاية الوجود العربي في األندلس 



  H.2817 د السيد عبد العزيز سالم تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل االسالم 

  H.2818  د السيد عبد العزيز سالم في تاريخ الحضارة االسالمية محاضرات 

  H.2819  د السيد عبد العزيز سالم -الجزء االول  -دراسات تاريخ مصر االسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي 

  H.2820  تاريخية في التاريخ االسالمي باللغة االنجليزية نصوص 
السيد عبد العزيز سالم/ سحر السيد عبد 

 العزيز سالم

  H.2821 د السيد عبد العزيز سالم طرابلس الشام في التاريخ االسالمي 

  H.2822  عبادة كحيلة  في التاريخ و الثقافة العربيةدراسات 

  H.2823  د مقداد رحيم مالمح من تاريخ الخليج و الجزيرة العربية 

  H.2824  المرزوقي د جمال  دراسات نقدية في الفكر االسالمي المعاصر 

  H.2825  د عبد اهللا كامل موسى عبده الفاطميون 

  H.2826 د محمود محمد الطناحي مدخل الى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحيف و التحريف 

  H.2827  د شاوش حباسي 1962-1830من مظاهر الروح الصليبية لالستعمار الفرنسي في الجزائر 

  H.2828  حباسيد شاوش  1962-1830من مظاهر الروح الصليبية لالستعمار الفرنسي في الجزائر 

  H.2829  د شاوش حباسي 1962-1830من مظاهر الروح الصليبية لالستعمار الفرنسي في الجزائر 

  H.2830  د اسماعيل ديش 1962- 1954العربية و الموافق الدولية تجاه الثورة الجزائرية السياسة 

  H.2831  د اسماعيل ديش 1962- 1954السياسة العربية و الموافق الدولية تجاه الثورة الجزائرية 

  H.2832  د اسماعيل ديش 1962- 1954السياسة العربية و الموافق الدولية تجاه الثورة الجزائرية 

  H.2833 د عمر بن قينة صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث  

  H.2834 د عمر بن قينة  صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 

  H.2835 د عمر بن قينة  صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 



  H.2836  د يحي بوعزيز مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية و الوطنية 

  H.2837  د يحي بوعزيز مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية و الوطنية 

  H.2838  د يحي بوعزيز مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الدولية و الوطنية 

  H.2839 د يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر ( القديمة و الوسيطة ) الجزء االول 

  H.2840 د يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر ( القديمة و الوسيطة ) الجزء االول 

  H.2841 د يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر ( القديمة و الوسيطة ) الجزء االول 

  H.2842 د يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر ( القديمة و الوسيطة ) الجزء الثاني 

  H.2843 د يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر ( القديمة و الوسيطة ) الجزء الثاني 

  H.2844 د يحي بوعزيز الموجز في تاريخ الجزائر ( القديمة و الوسيطة ) الجزء الثاني 

  H.2845 د عمورة عمار موجز في تاريخ الجزائر 

  H.2846  د عمورة عمار تاريخ الجزائرموجز في 

  H.2847  د عمار هالل 1962-1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

  H.2848  د عمار هالل 1962-1830دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة أبحاث و 

  H.2849  د عمار هالل 1962-1830أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة 

  H.2850  ابراهيم سياسي تاريخ الجزائر المعاصرة من قضايا 

  H.2851  ابراهيم سياسي من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرة 

  H.2852  ابراهيم سياسي من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرة 

  H.2853  فتحي دردار 1847-1832األمير عبد القادر الجزائري بطل المقاومة الجزائرية 

  H.2854  فتحي دردار 1847-1832األمير عبد القادر الجزائري بطل المقاومة الجزائرية 



  H.2855  فتحي دردار 1847-1832األمير عبد القادر الجزائري بطل المقاومة الجزائرية 

  H.2856  د ابو العيد دودو األمير عبد القادر و العالقات الفرنسية العربية في الجزائر 

  H.2857  د ابو العيد دودو جزائرية عشية االحتاللمذكرات 

  H.2858 د ابو العيد دودو مذكرات جزائرية عشية االحتالل 

  H.2859 د ابو العيد دودو مذكرات جزائرية عشية االحتالل 

1172/10 H.2860 
محاورات في أحوال الفكر و السياسة عند العرب و  -تحديات و فرص 

 المسلمين 
 أبو يعرب المرزوقي 

  H.2861  محمد جغابة رسالة للسالم قراءة في البيان -دعوة الى الحرب  1954بيان أول نوفمبر 

  H.2862  محمد جغابة رسالة للسالم قراءة في البيان -دعوة الى الحرب  1954بيان أول نوفمبر 

  H.2863  د نور الدين زمام 1998-1962السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري 

  H.2864  د نور الدين زمام 1998-1962السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري 

  H.2865  د نور الدين زمام 1998-1962السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري 

  H.2866  د محمد العربي زبيري -الجزء الثاني  - 1992-1942تاريخ الجزائر المعاصر 

  H.2867  د محمد العربي زبيري -الجزء الثاني  - 1992-1942تاريخ الجزائر المعاصر 

  H.2868  د محمد العربي زبيري -الجزء الثاني  - 1992-1942الجزائر المعاصر تاريخ 

  H.2869  د يحي بوعزيز 1962-1946االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج و ل م و ج ث و 

  H.2870  د يحي بوعزيز 1962-1946المتبادلة بين مصالي الحاج و ل م و ج ث و االتهامات 

  H.2871  د يحي بوعزيز 1962-1946االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج و ل م و ج ث و 

  H.2872 محمد قديد الرد الوافي على مذكرات كافي 

  H.2873 محمد قديد الرد الوافي على مذكرات كافي 



  H.2874 محمد قديد الرد الوافي على مذكرات كافي 

  H.2875  الهادي درواز 1962- 1954السادسة التاريخية تنظيم و وقائع الوالية 

  H.2876  الهادي درواز 1962- 1954الوالية السادسة التاريخية تنظيم و وقائع 

  H.2877  الهادي درواز 1962- 1954الوالية السادسة التاريخية تنظيم و وقائع 

  H.2878 ( بريروش ) أ محمد الصالح الصديق رحلة في أعماق الثورة مع العقيد عزرون محمد 

  H.2879 ( بريروش ) الصالح الصديقأ محمد  رحلة في أعماق الثورة مع العقيد عزرون محمد 

  H.2880 ( بريروش ) أ محمد الصالح الصديق رحلة في أعماق الثورة مع العقيد عزرون محمد 

  H.2881  محمد عباس -شهادات تاريخية  -فرسان...الحرية 

  H.2882  محمد عباس -شهادات تاريخية  -فرسان...الحرية 

  H.2883  محمد عباس -شهادات تاريخية  -فرسان...الحرية 

  H.2884  خالد نزار 1962-1958روايات معارك حرب التحرير الوطنية 

  H.2885  خالد نزار 1962-1958روايات معارك حرب التحرير الوطنية 

  H.2886  خالد نزار 1962-1958روايات معارك حرب التحرير الوطنية 

  H.2887 محمد عباس اغتيال...حلم أحاديث مع بوضياف 

  H.2888 محمد عباس اغتيال...حلم أحاديث مع بوضياف 

  H.2889 محمد عباس اغتيال...حلم أحاديث مع بوضياف 

  H.2890  د محمد العربي ولد خليفة و المعالم مالمح قرن و أصداء أليفةالجزائر 

  H.2891 د محمد العربي ولد خليفة الجزائر و المعالم مالمح قرن و أصداء أليفة 

  H.2892  د محمد العربي ولد خليفة و المعالم مالمح قرن و أصداء أليفةالجزائر 



  H.2893 د عمر برامة الجزائر في المرحلة االنتقالية أحداث و مواقف 

  H.2894 برامةد عمر  الجزائر في المرحلة االنتقالية أحداث و مواقف 

  H.2895  أ صالح بلعيد في المسألة األمازيغية 

  H.2896  أ صالح بلعيد في المسألة األمازيغية 

  H.2897  أ صالح بلعيد في المسألة األمازيغية 

  H.2898 عبد العزيز سيد عمر  السيرة 

  H.2899 عبد العزيز سيد عمر  السيرة 

  H.2900 عبد العزيز سيد عمر  السيرة 

  H.2901 
نافع أساس نظام الفهريين و تأصيل مجتمع اسالمي جديد في عقبة بن 

 المغرب العربي
د موسى لفيال                                                                                        

  H.2902 
نافع أساس نظام الفهريين و تأصيل مجتمع اسالمي جديد في عقبة بن 

 المغرب العربي
د موسى لفيال                                                                                        

  H.2903 
نافع أساس نظام الفهريين و تأصيل مجتمع اسالمي جديد في عقبة بن 

 المغرب العربي
د موسى لفيال                                                                                        

  H.2904 محمد حارشالهادي  التطور السياسي و االقتصادي في نوميديا 

  H.2905 الهادي محمد حارش التطور السياسي و االقتصادي في نوميديا 

  H.2906 الهادي محمد حارش التطور السياسي و االقتصادي في نوميديا 

  H.2907  الهادي محمد حارش السياسي و االقتصادي في نوميدياالتطور 

  H.2908 الهادي محمد حارش التطور السياسي و االقتصادي في نوميديا 

  H.2909 الهادي محمد حارش التطور السياسي و االقتصادي في نوميديا 

  H.2910 أ.د. يحي بوعزيز تاريخ افريقيا الغربية االسالمية 

  H.2911 أ.د. يحي بوعزيز تاريخ افريقيا الغربية االسالمية 



  H.2912 بوعزيزأ.د. يحي  تاريخ افريقيا الغربية االسالمية 

  H.2913 د عبد الحميد زوزو تاريخ االستعمار و التحرر في افريقيا و آسيا 

  H.2914 د عبد الحميد زوزو تاريخ االستعمار و التحرر في افريقيا و آسيا 

  H.2915 د عبد الحميد زوزو تاريخ االستعمار و التحرر في افريقيا و آسيا 

  H.2916 د موسى لفيال                                                 تاريخ المغرب االسالمي

  H.2917 د موسى لفيال                                                                                         تاريخ المغرب االسالمي

  H.2918  د موسى لفيال                                                                                         المغرب االسالميتاريخ

  H.2919 مسعود كواتي اليهود في المغرب االسالمي 

  H.2920  مسعود كواتي في المغرب االسالمياليهود 

  H.2921 مسعود كواتي اليهود في المغرب االسالمي 

  H.2922  بوزياخي الدراجي -الجزء االول  -دول الخوارج و العلويين 

  H.2923  بوزياخي الدراجي -الجزء االول  -دول الخوارج و العلويين 

  H.2924  بوزياخي الدراجي -الجزء االول  -دول الخوارج و العلويين 

  H.2925  بوزياخي الدراجي -الجزء الثاني  -الخوارج و العلويين دول 

  H.2926  بوزياخي الدراجي -الجزء الثاني  -دول الخوارج و العلويين 

  H.2927  بوزياخي الدراجي -الجزء الثاني  -دول الخوارج و العلويين 

  H.2928  د أحمد حمدي الخطاب االعالمي العربي آفاق و تحديات 

  H.2929  د أحمد حمدي الخطاب االعالمي العربي آفاق و تحديات 

  H.2930 د أحمد حمدي االعالمي العربي آفاق و تحديات  الخطاب 



  H.2931 ( دراسات و مقاالت ) د عبد اهللا ركيبي الهوية بين الثقافة و الديموقراطية 

  H.2932 ( دراسات و مقاالت ) د عبد اهللا ركيبي الهوية بين الثقافة و الديموقراطية 

  H.2933 ( دراسات و مقاالت ) د عبد اهللا ركيبي الهوية بين الثقافة و الديموقراطية 

  H.2934  عبد القادر رزيق المخادمي فضاءات حرة في االقتصاد و الدين و الثقافة 

  H.2935  عبد القادر رزيق المخادمي فضاءات حرة في االقتصاد و الدين و الثقافة 

  H.2936  عبد القادر رزيق المخادمي فضاءات حرة في االقتصاد و الدين و الثقافة 

  H.2937 
االقتصادية و االجتماعية في المغرب األوسط خالل القرنين الثالث  األوضاع

 و الرابع هجري 
 جودة عبد الكريم يوسف

  H.2938 
األوضاع االقتصادية و االجتماعية في المغرب األوسط خالل القرنين الثالث 

 و الرابع هجري 
 الكريم يوسفجودة عبد 

  H.2939 
األوضاع االقتصادية و االجتماعية في المغرب األوسط خالل القرنين الثالث 

 و الرابع هجري 
 جودة عبد الكريم يوسف

  H.2940  البحث العلمي و طرق اعداد البحوثمناهج 
د عمار بوحوش/ د محمد محمود 

 الذنيبات

  H.2941 مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث 
د عمار بوحوش/ د محمد محمود 

 الذنيبات

  H.2942 مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث 
د عمار بوحوش/ د محمد محمود 

 الذنيبات

7839/09 H.2943  واشنطن و العالم معضلة القوة العظمى 
جوستان فاييس/تر:د:قاسم  -بيير هاسنر 

 مقداد

7840/09 H.2944  واشنطن و العالم معضلة القوة العظمى 
جوستان فاييس/تر:د:قاسم  -بيير هاسنر 

 مقداد

7841/09 H.2945  واشنطن و العالم معضلة القوة العظمى 
جوستان فاييس/تر:د:قاسم  -هاسنر بيير 

 مقداد

  H.2946 La proclamation du premier novembre 1954 Mohamed djerba 

  H.2947 La proclamation du premier novembre 1954 Mohamed djerba 

  H.2948 La proclamation du premier novembre 1954 Mohamed djerba 

  H.2949 
La nation arabe et la communauté 

internationale face à la revolution Algérienne 
Dr Ismail dbeche 



1954-1962 

  H.2950 

La nation arabe et la communauté 

internationale face à la revolution Algérienne 

1954-1962 

Dr Ismail dbeche 

  H.2951 

La nation arabe et la communauté 

internationale face à la revolution Algérienne 

1954-1962 

Dr Ismail dbeche 

  H.2952 Satan et les versets de la démocratie Mohamed messem 

  H.2953 Satan et les versets de la démocratie Mohamed messem 

  H.2954 Satan et les versets de la démocratie Mohamed messem 

  H.2955 Alger capitale de la resistance 1956-1957 Benyoucef ben khedda 

  H.2956 Alger capitale de la resistance 1956-1957 Benyoucef ben khedda 

  H.2957 Alger capitale de la resistance 1956-1957 Benyoucef ben khedda 

  H.2958 Les juifs d'Algérie  Aissa chenouf 

  H.2959 Les juifs d'Algérie  Aissa chenouf 

  H.2960 Algérie terre de foi et de culture Kamel bouchama 

  H.2961 Algérie terre de foi et de culture Kamel bouchama 

  H.2962 Algérie terre de foi et de culture Kamel bouchama 

  H.2963 L'Algérie en question ( s ) Mohamed Elyes Mesli  

  H.2964 L'Algérie en question ( s ) Mohamed Elyes Mesli  

  H.2965 L'Algérie en question ( s ) Mohamed Elyes Mesli  



  H.2966 Nos sœurs musulmanes Sakina mesaadi 

  H.2967 Nos sœurs musulmanes Sakina mesaadi 

  H.2968 Nos sœurs musulmanes Sakina mesaadi 

  H.2969 Confluences "Revue" Meditérranée - Algérie Jean paul chagnollaud 

  H.2970 La sale guerre- histoire d'une imposture- Mohamed sifaoui 

  H.2971 L'intellectuel et la revolution Algérienne Brahim ghafa 

  H.2972 L'intellectuel et la revolution Algérienne Brahim ghafa 

  H.2973 L'intellectuel et la revolution Algérienne Brahim ghafa 

  H.2974  بيترتيلور كولن فلنت 282العدد  -الجزء االول  -الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر 

  H.2975  بيترتيلور كولن فلنت 282العدد  -الجزء االول  -السياسية لعالمنا المعاصر الجغرافيا 

  H.2976  بيترتيلور كولن فلنت 283العدد  -الجزء الثاني  -الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر 

  H.2977  بيترتيلور كولن فلنت 283العدد  -الجزء الثاني  -الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر 

10026/10 H.2978  ماهر اليوسفي  شهادات  -صورة اإلنتفاضة و المقاومة  -فلسطين الرمز و الجوهر 

  H.2979  د آمال السبكي 250العدد  1989-1906تاريخ ايران السياسي بين ثورثينا 

  H.2980  د آمال السبكي 250العدد  1989-1906تاريخ ايران السياسي بين ثورثينا 

81690 H.2981 
االجتماعي (الجزء األول: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

 م)749-622هـ/ 132-1الدولة العربية في الشرق والمغرب واألندلس 
 حسن ابراهيم حسن

8194 H.2982 
االجتماعي (الجزء األول: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

 م)749-622هـ/ 132-1الدولة العربية في الشرق والمغرب واألندلس 
 حسن ابراهيم حسن



81691 H.2983 

االجتماعي (الجزء الثاني: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

-132العصر العباسي األول في الشرق ومصر والمغرب واألندلس 

 م)847-749هـ/232

 حسن ابراهيم حسن

81695 H.2984 

االجتماعي (الجزء الثاني: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

-132العصر العباسي األول في الشرق ومصر والمغرب واألندلس 

 م)847-749هـ/232

 حسن ابراهيم حسن

81692 H.2985 

االجتماعي (الجزء الثالث: -الثقافي-يالدين-السياسي-تاريخ االسالم 

-232العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب واألندلس  

 م)1055-847هـ/447

 حسن ابراهيم حسن

81696 H.2986 

االجتماعي (الجزء الثالث: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

-232العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب واألندلس  

 م)1055-847هـ/447

 حسن ابراهيم حسن

81697 H.2987 

االجتماعي (الجزء الرابع: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

-656العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب واألندلس  

 م)1258-1055هـ/447

 حسن ابراهيم حسن

81693 H.2988 

االجتماعي (الجزء الرابع: -الثقافي-الديني-السياسي-االسالم تاريخ 

-656العصر العباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب واألندلس  

 م)1258-1055هـ/447

 حسن ابراهيم حسن

81703 H.2989  محمد أمين فرشوخ -الجزء األول-عباقرة االسالم في العلم والفكر واألدب والقيادة موسوعة 

81704 H.2990 
الجزء - موسوعة عباقرة االسالم في الطب والجغرافية والتاريخ والفلسفة 

 -الثاني
 رحاب خضر عكاوي

71705 H.2991  رحاب خضر عكاوي - الجزء الثالث-موسوعة عباقرة االسالم في النحو واللغة والفقه 

81706 H.2992  رحاب خضر عكاوي -الجزء الرابع-موسوعة عباقرة االسالم في الفزياء والكمياء والرياضيات 

81707 H.2993 
موسوعة عباقرة االسالم في الفلك والعلوم البحرية وعلم النبات وعلم 

 -الجزء الخامس-الميكانيكا 
 محمد أمين فرشوخ

81727 H.2994 عبد الرحمن عميرة المذاهب المعاصرة و موقف االسالم منها 

81728 H.2995 عبد الرحمن عميرة المذاهب المعاصرة و موقف االسالم منها 

81729 H.2996 عبد الرحمن عميرة المذاهب المعاصرة و موقف االسالم منها 

81730 H.2997 عبد الرحمن عميرة المذاهب المعاصرة و موقف االسالم منها 

81733 H.2998 الرسالة القشيرية في علم التصوف 
العالمة العارف باهللا أبي القاسم عبد 

 الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري



81734 H.2999 الرسالة القشيرية في علم التصوف 
العارف باهللا أبي القاسم عبد العالمة 

 الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري

81735 H.3000 الرسالة القشيرية في علم التصوف 
العالمة العارف باهللا أبي القاسم عبد 

 الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري

81780 H.3001 عبد اهللا الغروي العرب والفكر التاريخي 

81781 H.3002 عبد اهللا الغروي العرب والفكر التاريخي 

81782 H.3003 أبو بالل عبد اهللا الحامد هل نكف علم السياسة عن ما شجر بين الصحابة ؟ 

81783 H.3004 أبو بالل عبد اهللا الحامد هل نكف علم السياسة عن ما شجر بين الصحابة ؟ 

81784 H.3005 عبد اهللا الحامدأبو بالل  هل نكف علم السياسة عن ما شجر بين الصحابة ؟ 

81829 H.3006 الفن االسالمي 
ترجمة: فخري -ديفيد تالبوت رايس 

 خليل

81830 H.3007 الفن االسالمي 
ترجمة: فخري -ديفيد تالبوت رايس 

 خليل

81841 H.3008 ترجمة: فخري خليل- مارك روسكل  معنى تاريخ الفن 

81842 H.3009 ترجمة: فخري خليل- مارك روسكل  معنى تاريخ الفن 

81858 H.3010  حاوره: عصام محفوظ -ابن العربي-مع الشيخ االكبر 

81859 H.3011  حاوره: عصام محفوظ -ابن العربي-مع الشيخ االكبر 

81850 H.3012 بالي زاده الحنفي- مصطفى بن سليمان  شرح فصوص الحكم البن العربي 

81851 H.3013 بالي زاده الحنفي- مصطفى بن سليمان  شرح فصوص الحكم البن العربي 

81852 H.3014 بالي زاده الحنفي- مصطفى بن سليمان  شرح فصوص الحكم البن العربي 

81862 H.3015 كمال عبد اللطيف درس العروي في الدفاع عن الفكر التاريخي 

81863 H.3016 كمال عبد اللطيف درس العروي في الدفاع عن الفكر التاريخي 

81864 H.3017 وليد نويهض أسس الوعي التاريخي عند المسلمين 



81865 H.3018 وليد نويهض أسس الوعي التاريخي عند المسلمين 

81855 H.3019 محمد أحمد درنيقة صفحات من جهاد الصوفية والزهاد 

81856 H.3020 محمد أحمد درنيقة صفحات من جهاد الصوفية والزهاد 

81857 H.3021 محمد أحمد درنيقة صفحات من جهاد الصوفية والزهاد 

81894 H.3022 كامل حيدر منهج البحث االثري والتاريخي 

81895 H.3023 كامل حيدر منهج البحث االثري والتاريخي 

81896 H.3024 كامل حيدر منهج البحث االثري والتاريخي 

81897 H.3025 كامل حيدر منهج البحث االثري والتاريخي 

81892 H.3026 ) غيثاء أحمد نافع )1517-1464هـ/923 -868العالقات العثمانية المملوكية 

81893 H.3027  غيثاء أحمد نافع )1517-1464هـ/923 -868العثمانية المملوكية (العالقات 

81904 H.3028  خالد فائق العبيدي -الكتاب األول-األثار والتاريخ 

81905 H.3029  خالد فائق العبيدي -الكتاب األول-والتاريخ األثار 

83682 H.3030 محمد عبد الرحمن مرحبا المرجع في تاريخ العلوم عند العرب 

81913 H.3031 المنعم الهاشميعبد  الخالفة العباسية 

81914 H.3032 عبد المنعم الهاشمي الخالفة العباسية 

81938 H.3033  محمد السيد الوكيل معالم وحضارة-المدينة المنورة 

81939 H.3034  محمد السيد الوكيل معالم وحضارة-المدينة المنورة 

81908 H.3035/A مهنة مؤرخ 
ترجمة: عادل -جان توالر -غي تويلييه 

 العوا

81909 H.3035/B مهنة مؤرخ 
ترجمة: عادل -جان توالر -غي تويلييه 

 العوا



81949 H.3036 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب اإلسالمي 

81950 H.3037 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب اإلسالمي 

81951 H.3038 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب اإلسالمي 

81952 H.3039 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب اإلسالمي 

81947 H.3040  عبد العزيز الذباغمحمد بن  - العدد السابع-الحضارة العربية في ظل االسالم 

81948 H.3041  محمد بن عبد العزيز الذباغ - العدد السابع-الحضارة العربية في ظل االسالم 

81935 H.3042 
الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) دعوة للمراجعة ... وامكانية أحداث 

 التجاوز
 عمر عبيد حسنة

81936 H.3043 
أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) دعوة للمراجعة ... وامكانية 

 التجاوز
 عمر عبيد حسنة

81937 H.3044 
أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) دعوة للمراجعة ... وامكانية 

 التجاوز
 عمر عبيد حسنة

81898 H.3045 حمادي العبيدي منهج إعداد البحوث الجامعية 

81899 H.3046 حمادي العبيدي منهج إعداد البحوث الجامعية 

81953 H.3047  حسن ظاظا -تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب-الساميون ولغاتهم 

81954 H.3048  حسن ظاظا -تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب-الساميون ولغاتهم 

81955 H.3049  حسن ظاظا -تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب-ولغاتهم الساميون 

81956 H.3050  حسن ظاظا -تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب-الساميون ولغاتهم 

81959 H.3051 محمود علي مكي وثائق تاريخية جديدة: عن عصر المرابطين 

81960 H.3052 محمود علي مكي وثائق تاريخية جديدة: عن عصر المرابطين 

81961 H.3053 محمود علي مكي وثائق تاريخية جديدة: عن عصر المرابطين 

81962 H.3054 
رسالة في مكانة األشخاص وقدسية -السياسية بين الصحابة الخالفات 

 المبادئ
 محمد بن مختار الشنقيطي



81963 H.3055 
رسالة في مكانة األشخاص وقدسية -الخالفات السياسية بين الصحابة 

 المبادئ
 محمد بن مختار الشنقيطي

82119 H.3056 
الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية -قراءة في فكر علماء االستراتيجية 

 "سوف أظل عربيا" الكتاب الخامس

الشيخ:  -جمال عبد الهادي مسعود 

 عبد الراطي أمين مسعود

82121 H.3057 
ادارة الصراع العربي االسرائيلي الكتاب -قراءة في فكر علماء االستراتيجية 

 - الثالث الجزء األول
 حامد ربيع

82120 H.3058 
كيف تفكر اسرائيل؟ الكتاب الثالث -فكر علماء االستراتيجية قراءة في 

 -الجزء الثاني
 حامد ربيع

82029 H.3059 أحمد بن جبير رحلة ابن جبير 

82275 H.3060  محمد ترحيني التاريخ االوروبي الوسيطمعالم 

82276 H.3061 محمد ترحيني معالم التاريخ االوروبي الوسيط 

82277 H.3062 محمد ترحيني معالم التاريخ االوروبي الوسيط 

82278 H.3063 محمد ترحيني معالم التاريخ االوروبي الوسيط 

82303 H.3064 عبد القادر صالح العقائد واالديان 

82292 H.3065  عبد الرحمن البرقوقى  العرب في االندلسحضارة 

82293 H.3066 عبد الرحمن البرقوقى  حضارة العرب في االندلس 

82287 H.3067  1959 -1957مصالح خاصة: الجزائر  -حول التعذيب شهادتي 
ترجمة: مصطفى -الجنرال أوساريس 

 فرحات

82288 H.3068  1959 -1957مصالح خاصة: الجزائر  -شهادتي حول التعذيب 
ترجمة: مصطفى -الجنرال أوساريس 

 فرحات

82289 H.3069  1959 -1957مصالح خاصة: الجزائر  -شهادتي حول التعذيب 
ترجمة: مصطفى -الجنرال أوساريس 

 فرحات

82306 H.3070 حمادي المشهداني- محمد جاسم  في محكمة التاريخ ابن العلقمي والطوسي 

82307 H.3071 حمادي المشهداني- محمد جاسم  في محكمة التاريخ ابن العلقمي والطوسي 

82308 H.3072 حمادي المشهداني- محمد جاسم  في محكمة التاريخ ابن العلقمي والطوسي 

82309 H.3073 هاني سالمة تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان البن االحمر 



82310 H.3074 هاني سالمة تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان البن االحمر 

82294 H.3075 جمال الدين الثيال دراسات في التاريخ االسالمي 

82295 H.3076 جمال الدين الثيال دراسات في التاريخ االسالمي 

82319 H.3077  ترجمة: سعد زهران- باتريك سميث  -رؤية جديدة-اليابان 

82054 H.3078 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

82316 H.3079  ابن القيم الجوزية روضة المحبين ونزهة المشتاقين 

82318 H.3080  ابن القيم الجوزية روضة المحبين ونزهة المشتاقين 

82317 H.3081  ابن القيم الجوزية روضة المحبين ونزهة المشتاقين 

82055 H.3082 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

82053 H.3083 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

82051 H.3084 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

82052 H.3085 شايف عكاشة الحضارة العربية االسالمية بين التطور و التخلف 

82872 H.3086 عبد الحكيم الذنون التشريعات البابلية 

82871 H.3087 عبد الحكيم الذنون التشريعات البابلية 

82870 H.3088 عبد الحكيم الذنون التشريعات البابلية 

81810 H.3089 (ما لهم وما عليهم) مصطفى السباعي االستشراق والمستشرقون 

81911 H.3090 (ما لهم وما عليهم) مصطفى السباعي االستشراق والمستشرقون 

81912 H.3091  مصطفى السباعي والمستشرقون (ما لهم وما عليهم)االستشراق 

82892 H.3092 محمد الخطيب الدين واالسطورة عند العرب في الجاهلية 



82893 H.3093 محمد الخطيب الدين واالسطورة عند العرب في الجاهلية 

82894 H.3094 محمد الخطيب الدين واالسطورة عند العرب في الجاهلية 

82925 H.3095 
دراسة مقارنة مع -حمو رابي وأصل التشريع في الشرق القديم شريعة 

 النصوص الكاملة

ترجمة: اسامة -مجموعة من المؤلفين 

 سراس

82924 H.3096 
دراسة مقارنة مع -شريعة حمو رابي وأصل التشريع في الشرق القديم 

 النصوص الكاملة

ترجمة: اسامة -مجموعة من المؤلفين 

 سراس

82923 H.3097 
دراسة مقارنة مع -شريعة حمو رابي وأصل التشريع في الشرق القديم 

 النصوص الكاملة

ترجمة: اسامة -مجموعة من المؤلفين 

 سراس

83041 H.3098 
الجزء -تاريخ بطليوس االسالمية وغرب األندلس في العصر االسالمي 

 -الثاني: التاريخ االسالمي
 سحر السيد عبد العزيز سالم

83042 H.3099 دراسات في عصور ما قبل التاريخ 
محمد على سعد -محمد بيومي مهران 

 اهللا

83044 H.3100  فتحي محمد أبو عيانة دراسة لبعض األقاليم الكبرى في العالم-الجغرافية االقليمية 

83045 H.3101 
مع التطبيق على مناخ افريقيا ومناخ العالم -المناخية والنباتية الجغرافية 

 -العربي
 عبد العزيز طريح شرف

83029 H.3102  عبد اللطيف بوجلخة الدولة العثمانية 

83002 H.3103 
دراسة في ماهية التاريخ وكتابته ومذاهب تفسيره ومناهج -التاريخ والتأريخ 

 -البحث فيه
 محمد بيومي مهران  

82826 H.3104 
من حب االلهي إلى  -نظرية الحب واالتحاد في التصوف االسالمي 

 دوامات االتحاد المستحيل
 محمد الراشد

82827 H.3105 
من حب االلهي إلى  -نظرية الحب واالتحاد في التصوف االسالمي 

 دوامات االتحاد المستحيل
 محمد الراشد

82828 H.3106 
من حب االلهي إلى  -الحب واالتحاد في التصوف االسالمي نظرية 

 دوامات االتحاد المستحيل
 محمد الراشد

83031 H.3107 محمود سعيد عمران حضارة أوروبا في العصور الوسطى 

83037 H.3108 محمود سعيد عمران معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى 

83035 H.3109 نبيلة حسن محمد في تاريخ الحضارة االسالمية 

83040 H.3110 
في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر طلوع سعد السعود "

 -الجزء الثاني-القرن التاسع عشر 
 يحي بوعزيز

83039 H.3111 
طلوع سعد السعود "في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر 

 -الجزء األول-عشر القرن التاسع 
 يحي بوعزيز



81926 H.3112 التنبيه على األسباب التي أوجبت الخالف بين المسلمين 
ابن  -أبي محمد عبد اهللا بن محمد 

 السيد البطليوسي

81927 H.3113 التنبيه على األسباب التي أوجبت الخالف بين المسلمين 
ابن  -أبي محمد عبد اهللا بن محمد 

 السيد البطليوسي

81928 H.3114 التنبيه على األسباب التي أوجبت الخالف بين المسلمين 
ابن  -عبد اهللا بن محمد أبي محمد 

 السيد البطليوسي

83027 H.3115 سحر السيد عبد العزيز سالم دراسات في تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي 

82989 H.3116  في تاريخ الحضارة االسالمية العربيةدراسات 
سعد زغلول  -سعيد عبد الفتاح عاشور 

 عبد الحميد

82286 H.3117  1959 -1957مصالح خاصة: الجزائر  -شهادتي حول التعذيب 
ترجمة: مصطفى -الجنرال أوساريس 

 فرحات

83720 H.3118  حسان حالق - الحديث والمعاصر-تاريخ الشعوب االسالمية 

83032 H.3119 نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العباسية 

83017 H.3120 
م إلى 1056هـ/448مدينة فاس في عصر المرابطين والموحدين 

 -دراسة سياسية وحضارية-م 1269هـ/668
 جمال أحمد طه

83080 H.3121 عبد الواحد عبد السرم ابراهيم مدخل إلى دراسة األثار المصرية القديمة 

83051 H.3122 عثمان برايما باري جذور الحضارة االسالمية في الغرب االفريقي 

83050 H.3123 محمد حسنين-حمدي عبد المنعم  تاريخ الدولة العربية 

83061 H.3124 عمر عبد العزيز عمر في تاريخ العرب الحديث والمعاصر 

83725 H.3125  جالل يحي (المدخل) -الجزء األول-العالم العربي الحديث والمعاصر 

83060 H.3126 
رؤية في المصادر والنصوص التاريخية وعمليات -الوسطى األوروبية العصور 

 التعليق والترجمة
 محمد عبد الشافي المغربي

83278 H.3127 عبد الحميد عوادي القاعدة الشرقية 

83277 H.3128 الحميد عواديعبد  القاعدة الشرقية 

83279 H.3129 عبد الحميد عوادي القاعدة الشرقية 

83280 H.3130 عبد الحميد عوادي القاعدة الشرقية 



83281 H.3131 عبد الحميد عوادي القاعدة الشرقية 

83285 H.3132  محمد الصالح شيروف -رحلة أمل واغتيال الحلم-هواري بومدين 

83284 H.3133  محمد الصالح شيروف -رحلة أمل واغتيال الحلم-هواري بومدين 

83283 H.3134 محمد الصالح شيروف -رحلة أمل واغتيال الحلم-بومدين  هواري 

83282 H.3135  محمد الصالح شيروف -رحلة أمل واغتيال الحلم-هواري بومدين 

83296 H.3136 
في قطاع الشرق -السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية جوانب من 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83297 H.3137 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83298 H.3138 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83299 H.3139 
في قطاع الشرق -السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية جوانب من 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83300 H.3140 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83301 H.3141 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83302 H.3142 
في قطاع الشرق -السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية جوانب من 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83303 H.3143 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83294 H.3144 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

83295 H.3145 
في قطاع الشرق -السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية جوانب من 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

81866 H.3146 (حالة البوسنة) محمد م. االرناؤوط من دار االسالم إلى الوطن ومن الوطنية إلى القومية 

81867 H.3147 (حالة البوسنة) محمد م. االرناؤوط من دار االسالم إلى الوطن ومن الوطنية إلى القومية 

81871 H.3148 الغزاليمحمد  تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل 

81872 H.3149 محمد الغزالي تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل 



81873 H.3150 محمد الغزالي تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل 

83358 H.3151  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83359 H.3152  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83360 H.3153  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83361 H.3154  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83362 H.3155  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83363 H.3156  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83364 H.3157  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83365 H.3158  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83366 H.3159  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83367 H.3160  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

83368 H.3161  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

82290 H.3162 حميد عبد القادر  فرحات عباس رجل الجمهورية 

82291 H.3163 حميد عبد القادر  فرحات عباس رجل الجمهورية 

83258 H.3164 عميراوي حميدة موضوعات من تاريخ الجزائر السياسي 

83257 H.3165 عميراوي حميدة موضوعات من تاريخ الجزائر السياسي 

83259 H.3166 عميراوي حميدة قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث 

83260 H.3167 عميراوي حميدة قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث 

83262 H.3168  محمد الصغير غانم الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقياالمالمح 



83261 H.3169 محمد الصغير غانم المالمح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا 

83318 H.3170  أحمد بن نعمان -حقائق التاريخ ومغالطات االديو جغرافيا- الجزائر جهاد 

83319 H.3171  أحمد بن نعمان -حقائق التاريخ ومغالطات االديو جغرافيا- جهاد الجزائر 

83288 H.3172  محمد الصغير غانم الفينيقي في غربي البحر المتوسطالتوسع 

83289 H.3173 محمد الصغير غانم التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط 

83327 H.3174 
-العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء الحضارة 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83328 H.3175 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83329 H.3176 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83330 H.3177 
-العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء الحضارة 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83331 H.3178 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83332 H.3179 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83333 H.3180 
-العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء الحضارة 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

83355 H.3181 
-التاريخ المنصوري -أبي الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحمودي 

 تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان
 دودو أبو العيد

83356 H.3182 
-التاريخ المنصوري -أبي الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحمودي 

 تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان
 أبو العيد دودو

83357 H.3183 
-التاريخ المنصوري -الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحمودي أبي 

 تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان
 أبو العيد دودو

83408 H.3184 منير بهادي االستشراق والعولمة الثقافية 

83409 H.3185 منير بهادي االستشراق والعولمة الثقافية 

83395 H.3186 أبو الحسن علي الندوي الصراع الفكري بين الفكرة االسالمية والفكرة الغربية في األقطار االسالمية 

83396 H.3187  أبو الحسن علي الندوي الفكري بين الفكرة االسالمية والفكرة الغربية في األقطار االسالميةالصراع 



83397 H.3188 أبو الحسن علي الندوي الصراع الفكري بين الفكرة االسالمية والفكرة الغربية في األقطار االسالمية 

83398 H.3189 أبو الحسن علي الندوي الصراع الفكري بين الفكرة االسالمية والفكرة الغربية في األقطار االسالمية 

83354 H.3190 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83353 H.3191 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83352 H.3192 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83351 H.3193 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83350 H.3194 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83349 H.3195 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83348 H.3196 يحي بوعزيز مواقف العائالت االرستقراطية من الباشاغا المقراني 

83337 H.3197 عمر سليمان األشقر تاريخ الفقه االسالمي 

8339 H.3198 عمر سليمان األشقر تاريخ الفقه االسالمي 

8338 H.3199 سليمان األشقرعمر  تاريخ الفقه االسالمي 

83340 H.3200 عمر سليمان األشقر تاريخ الفقه االسالمي 

83336 H.3201 عمر سليمان األشقر تاريخ الفقه االسالمي 

83334 H.3202 عمر سليمان األشقر تاريخ الفقه االسالمي 

83335 H.3203 عمر سليمان األشقر تاريخ الفقه االسالمي 

83292 H.3204  مولود قاسم نايت بلقاسم (الجزء الثاني) 1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 

83291 H.3205  مولود قاسم نايت بلقاسم (الجزء الثاني) 1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 

83290 H.3206  مولود قاسم نايت بلقاسم (الجزء الثاني) 1830الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة شخصية 



83293 H.3207  مولود قاسم نايت بلقاسم (الجزء الثاني) 1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 

83403 H.3208 محمد الطاهر عزوي الغزو الثقافي والفكري للعالم االسالمي 

83404 H.3209 محمد الطاهر عزوي الغزو الثقافي والفكري للعالم االسالمي 

83407 H.3210 محمد الطاهر عزوي الغزو الثقافي والفكري للعالم االسالمي 

83408 H.3211 محمد الطاهر عزوي الغزو الثقافي والفكري للعالم االسالمي 

83405 H.3212 الطاهر عزويمحمد  الغزو الثقافي والفكري للعالم االسالمي 

83323 H.3213  أبو العيد دودو 1855 -1830الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان 

83322 H.3214  أبو العيد دودو 1855 -1830الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان 

83324 H.3215  أبو العيد دودو 1855 -1830الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان 

82749 H.3216 بيير شونو . تر: سلمان حرفوش الحضارة األوروبية في عصر األنوار 

  H.3217  عبد الحكيم الوائلي -الجزء األول  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3218  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الثاني  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3219  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الثالث  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3220  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الرابع  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3221  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الخامس  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3222  عبد الحكيم الوائلي -الجزء السادس  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3223  عبد الحكيم الوائلي -الجزء األول  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3224  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الثاني  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3225  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الثالث  -موسوعة قبائل العرب 



  H.3226  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الرابع  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3227  عبد الحكيم الوائلي -الجزء الخامس  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3228  الحكيم الوائليعبد  -الجزء السادس  -موسوعة قبائل العرب 

  H.3229 مسكوكات ما قبل االسالم في شرق الجزيرة العربية 
ترجمة: د صماح عبود جاسم/ دكتورة 

 بوتس

  H.3230  ما قبل االسالم في شرق الجزيرة العربيةمسكوكات 
ترجمة: د صماح عبود جاسم/ دكتورة 

 بوتس

  H.3231 
تاريخ العرب في العصور القديمة - دراسات في تاريخ مصر والشرق األدنى 

- 
 د عصام السعيد

  H.3232 
تاريخ العرب في العصور القديمة - دراسات في تاريخ مصر والشرق األدنى 

- 
 د عصام السعيد

  H.3233  (الموسوعة الثقافية العامة)   املين نسيب -الجزء األول  -التاريخ القديم والحديث 

  H.3234  (الموسوعة الثقافية العامة)   املين نسيب -الجزء األول  -التاريخ القديم والحديث 

  H.3235  (الموسوعة الثقافية العامة)   املين نسيب -الجزء الثاني  -التاريخ القديم والحديث 

  H.3236  (الموسوعة الثقافية العامة)   املين نسيب -الجزء الثاني  -التاريخ القديم والحديث 

  H.3237  د مصطفى لبيب عبد الغني (مقدمات و بحوث) -الجزء األول  -دراسات في تاريخ العلوم عند العرب 

  H.3238  د مصطفى لبيب عبد الغني (مقدمات و بحوث) -الجزء األول  -دراسات في تاريخ العلوم عند العرب 

  H.3239   د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و المؤرخون العرب 

  H.3240   د السيد عبد العزيز سالم التاريخ و المؤرخون العرب 

  H.3241 د أحمد أمين سليم دراسات في تاريخ العراق القديم 

  H.3242 أمين سليمد أحمد  دراسات في تاريخ العراق القديم 

  H.3243  أيام العرب في الجاهلية 
محمد أحمد جاد المولى/ علي محمد 

 البجاوي/ محمد أبو الفضل ابراهيم

  H.3244  أيام العرب في الجاهلية 
جاد المولى/ علي محمد محمد أحمد 

 البجاوي/ محمد أبو الفضل ابراهيم



  H.3245  د عون الشريف قاسم نشأة الدولة االسالمية على عهد رسول اهللا 

  H.3246  د عون الشريف قاسم الدولة االسالمية على عهد رسول اهللا نشأة 

  H.3247 عمر فروخ  تاريخ صدر االسالم و الدولة األموية 

  H.3248 
العباسيين البن وادران (وباخرة عمال العباس بافريقية إلى آخر تاريخ 

 األغالبة)
 د المنجي الكعبي

  H.3249 
تاريخ العباسيين البن وادران (وباخرة عمال العباس بافريقية إلى آخر 

 األغالبة)
 د المنجي الكعبي

  H.3250  د السيد عبد العزيز سالم دراسات في تاريخ العرب  - الجزء الثالث  - العصر العباسي األول 

  H.3251  عبد العزيز سالمد السيد  دراسات في تاريخ العرب  - الجزء الثالث  - العصر العباسي األول 

  H.3252  د محمود السيد تاريخ الدولة األموية 

  H.3253  د محمود السيد تاريخ الدولة األموية 

  H.3254 د محمود سعيد عمران معالم التاريخ االسالمي الوسيط 

  H.3255 د محمود سعيد عمران معالم التاريخ االسالمي الوسيط 

  H.3256  محمد البشير مغلي البحث في االسالميات لدى المستشرقين و علماء الغربمناهج 

  H.3257 محمد البشير مغلي مناهج البحث في االسالميات لدى المستشرقين و علماء الغرب 

  H.3258  د عفيف البهنسي أثر الجمالية االسالمية في الفن الحديث 

  H.3259  د عفيف البهنسي أثر الجمالية االسالمية في الفن الحديث 

  H.3260 في منهج البحث التاريخي 
د عادل حسن غنيم/ د جمال محمود 

 حجر

  H.3261 د فتيحة عبد الفتاح النبراوي  علم التاريخ دراسة في مناهج البحث 

  H.3262  2( 1985/ 1982منجزات -تراثنا القومي بين التحدي و االستجابة( 
د أحمد قدري/ عاطف عبد الحميد/ 

 آمال صفوت األلفي

  H.3263  2( 1985/ 1982منجزات -القومي بين التحدي و االستجابة تراثنا( 
د أحمد قدري/ عاطف عبد الحميد/ 

 آمال صفوت األلفي



  H.3264 الفن االسالمي في اسبانيا 
مانويل جوميت مورنيو/ ترجمة:السيد عبد 

 العزيز سالم/ د لطفي عبد البديع

  H.3265 الفن االسالمي في اسبانيا 
مانويل جوميت مورنيو/ ترجمة:السيد عبد 

 العزيز سالم/ د لطفي عبد البديع

  H.3266 
مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة -دراسات في العمارة االسالمية 

 - أثرية معمارية م دراسة1479هـ/884
 د عاصم محمد رزق

  H.3267 
مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة -دراسات في العمارة االسالمية 

 - م دراسة أثرية معمارية1479هـ/884
 د عاصم محمد رزق

  H.3268 د أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب و األندلس 

  H.3269 د أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب و األندلس 

  H.3270 
دراسة سياسية وحضارية -فاس في عصري المرابطين و الموحدين مدينة 

 -)1269هـ/668م إلى 1056هـ/ 488(
 د جمال أحمد طه

  H.3271 
دراسة سياسية وحضارية -مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين 

 -)1269هـ/668م إلى 1056هـ/ 488(
 د جمال أحمد طه

  H.3272 
-973هجري/  567-362عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ( 

 م ) 1171
 د حسن خضيري أحمد

  H.3273 
-973هجري/  567-362الفاطميين في مصر بدول المغرب ( عالقات 

 م ) 1171
 د حسن خضيري أحمد

  H.3274 
بحوث المؤتمر الدولي حول العالم و المعرفة في العالم العثماني ( المجلد 

 األول )

أعده صالح سعداوي/ تقديم: الحمل 

 الدين احسان

  H.3275 
بحوث المؤتمر الدولي حول العالم و المعرفة في العالم العثماني ( المجلد 

 األول )

أعده صالح سعداوي/ تقديم: الحمل 

 الدين احسان

  H.3276 د محمود السيد تاريخ الدولة العثمانية و حضارتها 

  H.3277 د محمود السيد تاريخ الدولة العثمانية و حضارتها 

  H.3278 ) د عمر عبد العزيز عمر )1922-1516تاريخ المشرق العربي 

  H.3279 ) د عمر عبد العزيز عمر )1922-1516تاريخ المشرق العربي 

  H.3280 د عفان مسعد العيد  دراسات في تاريخ الشرق األقصى 

  H.3281  د عفان مسعد العيد دراسات في تاريخ الشرق األقصى 

  H.3282 
العراق,ايران,آسيا  -الجزء الثاني  -في تاريخ الشرق االدنى القديم 

 الصغرى
 د حسن محمد محي الدين السعدي



  H.3283 
العراق,ايران,آسيا  -الجزء الثاني  -في تاريخ الشرق االدنى القديم 

 الصغرى
 د حسن محمد محي الدين السعدي

  H.3284  د ابراهيم خميس ابراهيم سالمة في تاريخ الحروب الصليبية ( جماعة الفرسان الداوية )دراسات 

  H.3285 ( جماعة الفرسان الداوية ) د ابراهيم خميس ابراهيم سالمة دراسات في تاريخ الحروب الصليبية 

  H.3286 تاريخ المسلمين في افريقيا و مشكالتهم 
د شوقي عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد 

 الرزاق ابراهيم

  H.3287 
وبروز مشروع إسالمي -) دولة السالجقة 1موسوعة الحروب الصليبية (

 -لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي
 علي محمد الصالبي

  H.3288 
االمارات العربية المتحدة (  -الجزء األول -الخليج العربي في عالم متغير 

 البحرين ) -الكويت
 د خالد بن محمد القاسمي

  H.3289 
االمارات العربية المتحدة (  -الجزء األول -العربي في عالم متغير الخليج 

 البحرين ) -الكويت
 د خالد بن محمد القاسمي

  H.3290 د محمود سعيد عمران المغول و األروبيون و الصليبيون و قضية القدس 

  H.3291 د محمود سعيد عمران المغول و األروبيون و الصليبيون و قضية القدس 

  H.3292 د محمد السيد عبد الغني شبه الجزيرة العربية و مصر و التجارة الشرقية القديمة 

  H.3293  د محمد السيد عبد الغني الجزيرة العربية و مصر و التجارة الشرقية القديمةشبه 

  H.3294 عبد اهللا العروي العرب و الفكر التاريخي 

  H.3295 عبد اهللا العروي العرب و الفكر التاريخي 

  H.3296  تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
عبد اهللا عبد الرزاق ابراهيم / شوقي 

 الجمل

  H.3297  تاريخ افريقيا الحديث و المعاصر 
عبد الرزاق ابراهيم / شوقي عبد اهللا 

 الجمل

  H.3298 د جمال محمود حجر دراسات في التاريخ األمريكي 

  H.3299 د جمال محمود حجر دراسات في التاريخ األمريكي 

  H.3300  عبد الرحمن بن محمد الجياللي  الجزء الثالث  - تاريخ الجزائر العام 

  H.3301 
سيطرة أروبا على العالم  (الجزء -التاريخ األروبي الحديث و المعاصر 

 -الرابع)
 د جالل يحي



  H.3302  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

  H.3303  د محمود سعيد عمران معالم تاريخ أروبا في العصور الوسطى 

  H.3304 د ابراهيم السايح  تاريخ اليونان 

  H.3305 عصام نور دول العالم النامية و تحديات القرن الحادي و العشرون 

  H.3306  عصام نور العالم النامية و تحديات القرن الحادي و العشروندول 

  H.3307 علي أوميل في شرعية االختالف 

  H.3308 علي أوميل في شرعية االختالف 

  H.3309  د أحمد العسال الحضارات ( رؤية اسالمية )حوار 

  H.3310 ( رؤية اسالمية ) د أحمد العسال حوار الحضارات 

  H.3311  العرب من التاريخ خروج 
د فوزي منصور/ ترجمة طريف عبد اهللا  

 كمال السيد

  H.3312  خروج العرب من التاريخ 
د فوزي منصور/ ترجمة طريف عبد اهللا  

 كمال السيد

  H.3313  د عصمت محمد حسن في العالقات الدولية الحديثةدراسات 

  H.3314 د عصمت محمد حسن دراسات في العالقات الدولية الحديثة 

  H.3315 د صالح أحمد هريدي تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة 

  H.3316 د صالح أحمد هريدي تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة 

  H.3317  السيدة هند فتال/ د رفيق سكري تاريخ المجتمع العربي الحديث و المعاصر 

  H.3318  السيدة هند فتال/ د رفيق سكري تاريخ المجتمع العربي الحديث و المعاصر 

  H.3319  د رأفت عتيمي الشيخ 1992-1412التاريخ المعاصر لألمة العربية االسالمية 

  H.3320 د رأفت غنيمي الشيخ التاريخ المعاصر لألمة العربية االسالمية 



  H.3321 
تاريخ العالم العربي الحديث و المعاصر ( منذ الفتح العثماني للعالم العربي 

 الحاضر )الى الوقت 

د شوقي عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد 

الرزاق ابراهيم/ د ميحي الدين محمد 

 مصيلحي

  H.3322 
تاريخ العالم العربي الحديث و المعاصر ( منذ الفتح العثماني للعالم العربي 

 الى الوقت الحاضر )

عطا اهللا الجمل/ د عبد اهللا عبد د شوقي 

الرزاق ابراهيم/ د ميحي الدين محمد 

 مصيلحي

  H.3323 د ابراهيم السايح  تاريخ اليونان 

  H.3324  د جالل يحي (المدخل) -الجزء األول  -العربي الحديث و المعاصر العالم 

  H.3325  د جالل يحي (المدخل) -الجزء األول  -العالم العربي الحديث و المعاصر 

  H.3326 
الفترة الواقعة بين  -الجزء الثاني  -العربي الحديث و المعاصر العالم 

 الحربين العالميتين
 د جالل يحي

  H.3327 
الفترة الواقعة بين  -الجزء الثاني  -العالم العربي الحديث و المعاصر 

 الحربين العالميتين
 د جالل يحي

  H.3328 
منذ الحرب العالمية  -الجزء الثالث  -العالم العربي الحديث و المعاصر 

 الثانية 
 د جالل يحي

  H.3329 
منذ الحرب العالمية  -الجزء الثالث  -العربي الحديث و المعاصر العالم 

 الثانية 
 د جالل يحي

  H.3330 د حلمي محروس اسماعيل تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية األولى 

  H.3331 
من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية -تاريخ العرب الحديث 

 -األولى
 د حلمي محروس اسماعيل

  H.3332  بيار ميكال/ تعريب:تعريب يوسف ضومط 1991-1945تاريخ العالم المعاصر 

  H.3333  بيار ميكال/ تعريب:تعريب يوسف ضومط 1991-1945تاريخ العالم المعاصر 

  H.3334 د أحمد علي اسماعيل دراسات في جغرافية المدن 

  H.3335  د أحمد علي اسماعيل في جغرافية المدندراسات 

  H.3336 
(دراسة في تاريخ  1830-1791الحياة الريفية باقليم مدينة الجزائر 

 المحلي االقتصادي و االجتماعي)
 نصر الدين سعدوني

  H.3337 
(دراسة في تاريخ  1830-1791الحياة الريفية باقليم مدينة الجزائر 

 المحلي االقتصادي و االجتماعي)
 نصر الدين سعدوني



  H.3338  د يحي بوعزيز -الجزء األول  -أعالم الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة 

  H.3339  د يحي بوعزيز -الجزء األول  -أعالم الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة 

  H.3340  د يحي بوعزيز -الجزء الثاني  -أعالم الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة 

  H.3341  د يحي بوعزيز -الجزء الثاني  -أعالم الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة 

  H.3342 
دراسة تحليلية في تاريخ الحركة -الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين 

 -المسلحة الوطنية و الثورة 

سليمان الشيخ/ ترجمة:محمد حافظ 

 الجمالي

7356/09 H.3343  سعيد الجزائري  تاريخ التجسس في العالم 

  H.3344 
دراسة تحليلية في تاريخ الحركة  -تحمل السالح أو زمن اليقين الجزائر 

 -الوطنية و الثورة المسلحة 

سليمان الشيخ/ ترجمة:محمد حافظ 

 الجمالي

  H.3345 
دراسة تحليلية في تاريخ الحركة  -تحمل السالح أو زمن اليقين الجزائر 

 -الوطنية و الثورة المسلحة 

سليمان الشيخ/ ترجمة:محمد حافظ 

 الجمالي

  H.3346 
دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائري في العهد العثماني  -ورقات جزائرية 

- 
 ن سعدونيد ناصر الدي

  H.3347 
مقاربات للواقع الجزائري من خالل قضايا و  -الجزائر منطلقات و آفاق 

 -مفاهيم تاريخية 
 د ناصر الدين سعدوني

  H.3348 
الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بين الحربية - في تاريخ الجزائر دراسات 

)1918-1939(- 
 د ناهد ابراهيم دسوقي

  H.3349 
الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بين الحربية - دراسات في تاريخ الجزائر 

)1918-1939(- 
 ابراهيم دسوقيد ناهد 

  H.3350  د أبو قاسم سعد اهللا -الجزء األول  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر 

8736/09 H.3351  د:طه حسين /تقديم:إبراهيم عبد العزيز  الديمقراطية 

  H.3352  د أبو قاسم سعد اهللا -الجزء الثالث  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر 

  H.3353  د أبو قاسم سعد اهللا -الجزء الرابع  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر 

8113/09 H.3354  سيمور هيرش /تر:مركز التعريب  أيلول إلى سجن أبو غريب  11الطريق من -القيادة األمريكية العمياء 

  H.3355  د أبو قاسم سعد اهللا -الجزء الثاني  -آراء في تاريخ الجزائر أبحاث و 

  H.3356  د أبو قاسم سعد اهللا -الجزء الثالث  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر 



  H.3357  د أبو قاسم سعد اهللا -الجزء الرابع  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر 

  H.3358/A  د محمود السيد موريتانيا) -المغرب  -الجزائر  -تونس  -تاريخ دول المغرب العربي (ليبيا 

  H.3358/B  د محمود السيد موريتانيا) -المغرب  -الجزائر  -تونس  -تاريخ دول المغرب العربي (ليبيا 

  H.3359 
نشأة و صدر  -المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( الجاهلية النزعات 

 االسالم ) المجلد األول
 حسين مروة

  H.3360 
نشأة و صدر  -المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( الجاهلية النزعات 

 االسالم ) المجلد األول
 حسين مروة

  H.3361 
 -األشعرية  -النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( المعتزلة 

 د الثانيالمنطق ) المجل
 حسين مروة

  H.3362 
 -األشعرية  -النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( المعتزلة 

 المنطق ) المجلد الثاني
 حسين مروة

  H.3363 
التصوف  - النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( تبلور الفلسفة 

 اخوان الصفا ) المجلدالثالث -
 حسين مروة

  H.3364 
التصوف  - النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( تبلور الفلسفة 

 اخوان الصفا ) المجلدالثالث -
 حسين مروة

  H.3365/A 
ابن  -الفارابي  -المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( الكندي النزعات 

 سينا ) المجلد الرابع
 حسين مروة

  H.3365/B 
ابن  -الفارابي  -النزعات المادية في الفلسفة العربية االسالمية ( الكندي 

 جلد الرابعسينا ) الم
 حسين مروة

  H.3366 عبد الحميد خالدي الوجود الهاللي السليمي في الجزائر 

  H.3367 عبد الحميد خالدي الوجود الهاللي السليمي في الجزائر 

  H.3368 
مقاومة القبائل -المجتمع الجزائري في مخبر االيديولوجية الكولونيالية 

 -الدماج والتفكيك وفشل مشاريع التنصير والتجنيس

شارل روبير أجرون/تر:محمد العربي ولد  

 خليفة

  H.3369 
مقاومة القبائل -الجزائري في مخبر االيديولوجية الكولونيالية المجتمع 

 -الدماج والتفكيك وفشل مشاريع التنصير والتجنيس

شارل روبير أجرون/تر:محمد العربي ولد  

 خليفة

6452/09 H.3370 د:سليمان المدني التحديات العربية لغطرسة نتنياهو 

  H.3371  د الزواوي بغورة -بحث في األصول و المبادئ و التطبيقات  -المنهح النبوي 

  H.3372  صالح بن القبي -محاضرات أخرى  -الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم 

  H.3373  صالح بن القبي -محاضرات أخرى  -الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم 



  H.3374  سالم شاكر/ ترجمة : حبيب اهللا منصوري األمازيغ و قضيتهم في بالد المغرب 

  H.3375  سالم شاكر/ ترجمة : حبيب اهللا منصوري و قضيتهم في بالد المغرب األمازيغ 

  H.3376 
ظاهرة التصوف في المغرب األوسط ما بين القرنين السابع و التاسع 

 -دراسة في التاريخ السوسيو ثقافي-م ) 15 -13الهجريين (ق 
 بوداود عبيد

  H.3377 
ظاهرة التصوف في المغرب األوسط ما بين القرنين السابع و التاسع 

 -دراسة في التاريخ السوسيو ثقافي-م ) 15 -13الهجريين (ق 
 بوداود عبيد

  H.3378  محمد خير الدين -الجزء األول  -الشيخ محمد خير الدين مذكرات 

  H.3379  محمد خير الدين -الجزء األول  -مذكرات الشيخ محمد خير الدين 

  H.3380  محمد خير الدين -الجزء الثاني  -مذكرات الشيخ محمد خير الدين 

  H.3381  محمد خير الدين -الجزء الثاني  -مذكرات الشيخ محمد خير الدين 

  H.3382  د عبد العزيز فياللي -الجزء األول  -تلمسان في العهد الزياني 

  H.3383  د عبد العزيز فياللي -الجزء األول  -تلمسان في العهد الزياني 

  H.3384  د عبد العزيز فياللي -الجزء الثاني  -تلمسان في العهد الزياني 

  H.3385  د عبد العزيز فياللي -الجزء الثاني  -تلمسان في العهد الزياني 

  H.3386  ابراهيم مياسي من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرة 

  H.3387  محمد الطاهر وعلي (دراسة تاريخية تحليلة ) 1904-1830التبشيري في الجزائر من التعليم 

  H.3388  محمد الطاهر وعلي (دراسة تاريخية تحليلة ) 1904-1830التعليم التبشيري في الجزائر من 

  H.3389 عبد الرشيد زروقة 1940-1913باديس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر  جهاد ابن 

  H.3390  عبد الرشيد زروقة 1940-1913جهاد ابن باديس ضد االستعمار الفرنسي في الجزائر 

  H.3391  ادريس قرقوة -المرأة الصقر  -فاطمة نسومرالال 

  H.3392 ادريس قرقوة -المرأة الصقر  -الال فاطمة نسومر 



  H.3393  محمد الشريف سحلي  -أباطيل فرنسية و حقائق جزائرية  -األمير عبد القادر 

  H.3394  األمير عبد القادر  -الجزء األول  -األمير عبد القادر : المواقف 

  H.3395  األمير عبد القادر  -الجزء الثاني  -األمير عبد القادر:  المواقف 

  H.3396  األمير عبد القادر  -الجزء الثالث  -األمير عبد القادر: المواقف 

  H.3397  د يحي بوعزيز عبد القادر رائد الكفاح الجزائري األمير 

  H.3398  د يحي بوعزيز األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري 

  H.3399  ناصر صبار -شاعر الحنين الى الوطن  -مصطفى بن براهيم 

  H.3400 بلقاسم بن عبد اهللا  دراسات في األدب و الثورة 

  H.3401 عبد اهللا بلقاسم بن  دراسات في األدب و الثورة 

  H.3402 
الحركة الثورية في الجزائر ( من الحرب العالمية األولى الى الثورة المسلحة 

( 
 أحمد مهساس

  H.3403  العربي ولد خليفة محمد  -معطيات و تحديات-الثورة الجزائرية 

  H.3404  ) جمال قنان ) 1914-1830نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع العشر 

  H.3405  ) جمال قنان ) 1914-1830نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع العشر 

  H.3406 
السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائري ( 

1830-1954 ( 
 د يحي بوعزيز

  H.3407 
االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائري ( السياسة 

1830-1954 ( 
 د يحي بوعزيز

  H.3408  مصطفى بن عمر ٠٠٠الطريق الشاق الى الحرية 

  H.3409  مصطفى بن عمر ٠٠٠الشاق الى الحرية الطريق 

  H.3410  تحرير : محفوظ اليزيري -مذكرات النقيب محمد صايكي-شهادة ثائر من قلب الجزائر 

  H.3411  تحرير : محفوظ اليزيري -مذكرات النقيب محمد صايكي-ثائر من قلب الجزائر شهادة 



  H.3412  تحرير : صادق بخوش  -شاهد على اغتيال الثورة-مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة 

  H.3413  تحرير : صادق بخوش  -شاهد على اغتيال الثورة-مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة 

  H.3414 عبد الرحمن بن العقون مذكراتي عبد الرحمن بن العقون 

  H.3415 عبد الرحمن بن العقون مذكراتي عبد الرحمن بن العقون 

  H.3416  حسين آيت أحمد/ ترجمة : سعيد جعفر  ) 1952-1942روح االستقالل ( مذكرات مكافح حسين آيت أحمد 

  H.3417  حسين آيت أحمد/ ترجمة : سعيد جعفر  ) 1952-1942االستقالل ( مذكرات مكافح حسين آيت أحمد روح 

  H.3418 Histoire interieure du FLN 1954-1962 Gilbert meynier 

  H.3419 Histoire interieure du FLN 1954-1962 Gilbert meynier 

  H.3420 
Lettres à lucette 1965-1966 - central de 

lambèse Annaba,Dréan,Annaba 
Bachir Hadj Ali 

  H.3421 
Lettres à lucette 1965-1966 - central de 

lambèse Annaba,Dréan,Annaba 
Bachir Hadj Ali 

  H.3422  La guerre d'Algérie -dossier et temoignages- 
Patrick Eveno et Jean 

Planchais 

  H.3423  La guerre d'Algérie -dossier et temoignages- 
Patrick Eveno et Jean 

Planchais 

  H.3424 L'année de libération national en wilaya IV Mohamed teguia 

  H.3425 L'année de libération national en wilaya IV Mohamed teguia 

  H.3426 
Services spéciaux algérie 1955-1957 (mon 

temoignage sur la torture) 

Général  Paul 

Aussaresses 

  H.3427 
Services spéciaux algérie 1955-1957 (mon 

temoignage sur la torture) 

Général  Paul 

Aussaresses 

  H.3428 
La guerre sans nom ( Les appelés d'Algérie 

1954-1962 ) 

Patrick rotman et 

Bertrand tavernier 

  H.3429 
La guerre sans nom ( Les appelés d'Algérie 

1954-1962 ) 

Patrick Rotman et 

Bertrand Tavernier 

  H.3430 Journal de marche Abdelhamid Benzine 



  H.3431 Journal de marche Abdelhamid Benzine 

  H.3432 Le 8 Mai 1945 en Algérie Radouane Ainad Tabet 

  H.3433 Réflexions sur la guerre d' Algérie Hammoutene Ali 

  H.3434 La grotte éclatée Yamina mechakera 

  H.3435 A la recherche de notre histoire Djilali Sari 

  H.3436 A la recherche de notre histoire Djilali Sari 

  H.3437 
La classe politique Algérienne de 1900 à nos 

jours (dictionnaira biographique) 
Achour cheurfi 

  H.3438 
La classe politique Algérienne de 1900 à nos 

jours (dictionnaira biographique) 
Achour cheurfi 

  H.3439 L'Algérie sous les turcs Mouloud gaid 

  H.3440 L'Algérie sous les turcs Mouloud gaid 

  H.3441 
Algérie - Maroc ( histoire 

paralleles,destins,croisés ) 
Benjamin stora 

  H.3442 
Algérie - maroc ( histoire 

paralleles,destins,croisés ) 
Benjamin stora 

  H.3443 
Histoire d'Oran avant,pendant et après la 

domination espagnole 
Henri lean fey 

  H.3444 
Histoire d'oran avant,pendant et après la 

domination espagnole 
Henri lean fey 

  H.3445 
Quelques remarques sur l'histoire de 

l'Afrique du Nord 
Hamza benaissa 

  H.3446 
Quelques remarques sur l'histoire de 

l'Afrique du Nord 
Hamza benaissa 

  H.3447 
Le grand Maghreb des indèpendances à l'an 

2000 
Paul Balta 

  H.3448 
Le grand Maghreb des indèpendances à l'an 

2001 
Paul Balta 

  H.3449 Un Algérien Maurice Laban Jean-Luc Einaudi   



  H.3450 Un algérien Maurice Laban Jean-Luc Einaudi   

  H.3451 
Histoire religieuse de l'Algérie (l'identité et la 

religion face a la modernité) 

p. chems eddine 

chiatour 

  H.3452 
Histoire religieuse de l'Algérie (l'identité et la 

religion face a la modernité) 
p.chems eddine chiatour 

  H.3453 
Algériens du pacifique (les deportes de 

nouvelle-caledonie) 
Mehdi lallaoui 

  H.3454 
Algériens du pacifique (les deportes de 

nouvelle-caledonie) 
Mehdi lallaoui 

  H.3455 Marie-claire boyet la martyre de tagdempt  Amar belkhodja 

  H.3456 Marie-claire boyet la martyre de tagdempt  Amar belkhodja 

  H.3457 Une génération de postiers raconte٠٠٠ Marcel le Roux 

  H.3458 Une génération de postiers raconte١٧٥٨٢٥ Marcel le Roux 

  H.3459 Algérie la terreur sacreè Liess boukra 

  H.3460 Algérie la terreur sacreè Liess boukra 

  H.3461 Retour à Laghouat mille ans après Ben Hillal Lazhari labter 

  H.3462 Retour à Laghouat mille ans après Ben Hillal Lazhari labter 

  H.3463 France et l'Algérie (journale d'une passion) Jaques Marseille 

  H.3464 Les temps préhistoriques en Algérie Nour eddine saoudi 

  H.3465 Les temps préhistoriques en Algérie Nour eddine saoudi 

  H.3466 De l'Emir Abdelkader  à l'Imam Chamyl Boulam bessaih 

  H.3467 De l'Emir Abdelkader  à l'Imam Chamyl Boulam bessaih 

  H.3468 عبد الحميد زوزو مراسالت األمير عبد القادر الجنرال الدي ميشيل 



  H.3469 عبد الحميد زوزو مراسالت األمير عبد القادر الجنرال الدي ميشيل 

83759 H.3470 علي علي السكري األالت الحجرية وعصور ما قبل التاريخ 

83755 H.3471  خروج العرب من التاريخ 
منصور .تر: طريف عبد اهللا وكمال فوزي 

 السيد

83691 H.3472 الصديق بن العربي كتاب المغرب 

83685 H.3473 
الحرب االهلية وتغيير البنى االجتماعية -المجتمع والمعرفة الحرب، 

 -والعقلية في لبنان
 فاطمة بدوي

83683 H.3474 
الحراك الثقافي في المنطقة (العربية) قديما: نقد -التاريخ واألسطورة 

 -وبناءات تصويرية
 عبد الهادي عبد الرحمن

83687 H.3475  سالم يفوت -قراءات تاريخية-النص والتاريخ 

83686 H.3476  سالم يفوت -من التاريخ الكلي إلى التواريخ الفعلية-الزمان التاريخي 

83727 H.3477  مصطفى لبيب عبد الغني مقدمات و بحوث -الجزء األول  -دراسات في تاريخ العلوم عند العرب 

82985 H.3478  محمود السيد تاريخ الشعوب االسالمية 

83690 H.3479 جمادى الساحلي فصول في تاريخ الحضارة 

83722 H.3480 
 -تونس-تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر (ليبيا 

 المغرب موريطانيا) -الجزائر
 اسماعيل راشدأحمد 

83707 H.3481 أسعد السحمراني االستبداد واالستعمار وطرق مواجهتها عند الكواكبي واالبراهيمي 

83729 H.3482 حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب واالندلس 

83043 H.3483  عفاف مسعد العبد دراسات في تاريخ الشرق األقصى 

83694 H.3484  عثمان الكعاك -من العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي-موجز تاريخ الجزائر 

83986 H.3485  جان فرانسوا تروان . تر: علي التومي -االنسان والمجال -المغرب العربي 

83416 H.3486 
ما قبل الميالد إلى القرن السادس عشر -الفكر والتصوف بالجزائر أعالم 

 -ميالدي
 عبد القادر بوعرفة الهاللي

83415 H.3487 
ما قبل الميالد إلى القرن السادس عشر -أعالم الفكر والتصوف بالجزائر 

 -ميالدي
 عبد القادر بوعرفة الهاللي



83730 H.3488 نور الدين حاطوم تاريخ عصر الوسيط في أوروبا 

83622 H.3489 مالك بن نبي شروط النهضة 

83038 H.3490  محمود السيد تاريخ الدولة العثمانية 

  H.3491 عبد الرحمن بدوي مؤلفات إبن خلدون 

  H.3492 عبد الرحمن بدوي مؤلفات إبن خلدون 

  H.3493 عبد الرحمن بدوي مؤلفات إبن خلدون 

  H.3494 ) أحمد األزرق )1954-1931النهضة الثقافية األصلية في مدينة سيدي بلعباس 

83411 H.3495 ) أحمد األزرق )1954-1931النهضة الثقافية األصلية في مدينة سيدي بلعباس 

83412 H.3496 ) أحمد األزرق )1954-1931النهضة الثقافية األصلية في مدينة سيدي بلعباس 

83724 H.3497 العميد الركن سامي ريحانا شعوب شرق األدنى القريب 

83711 H.3498 سر تطور األمم 
زغلول -غوستاف لويون.تر: أحمد فتحي 

 باشا 

83723 H.3499 محمد علي القوزي محاضرات في قضايا تاريخية معاصرة 

83708 H.3500 عاتق بن غيث البالدي 1االشراف على تاريخ األشراف ج 

83712 H.3501  بسام العسلي الجزائرية 1871محمد المقراني وثورة 

83709 H.3502 بسام العسلي المجاهدة الجزائرية 

83710 H.3503 بسام العسلي المجاهدون الجزائريون 

83688 H.3504  محمد العمروسي المطوي الصليبية في المشرق والمغربالحروب 

83705 H.3505 فتحية النبراوي تاريخ النظم والحضارة االسالمية 

83692 H.3506 محمد المنوني 1مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 



83721 H.3507 زاهية قدورة تاريخ العرب الحديث 

83703 H.3508  محمد حجي هـ1400-1361موسوعة أعالم المغرب الجزء التاسع 

83704 H.3509  محمد حجي موسوعة أعالم المغرب الجزء العاشر: فهرس عام 

83716 H.3510 عبد العزيز نوار-عبد الحميد البطريق  التاريخ األوروربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا 

83715 H.3511 
في مكتبات ومراكز لبنان والعالم العربي -األرشيف والوثائق والمخطوطات 

 دليل الباحث إلى وثائق البحث العلمي -والعالم 
 حسان حالق

83702 H.3512 محمد حجي هـ700 -1: 1موسوعة أعالم المغرب ج 

83701 H.3513 محمد حجي هـ1100-701: 2موسوعة أعالم المغرب ج 

83700 H.3514 محمد حجي هـ1050-1101: 3موسوعة أعالم المغرب ج 

83699 H.3515 محمد حجي هـ1100-1051: 4موسوعة أعالم المغرب ج 

83698 H.3516 محمد حجي هـ1150-1101: 5موسوعة أعالم المغرب ج 

83697 H.3517 محمد حجي هـ1170 -1151: 6موسوعة أعالم المغرب ج 

83696 H.3518 محمد حجي هـ1300 -1171: 7موسوعة أعالم المغرب ج 

83695 H.3519 محمد حجي هـ1360 -1301: 8موسوعة أعالم المغرب ج 

83754 H.3520  تاريخ وحضارة المجلد االول-الدولة العثمانية- 
احسان أوغلي نقله: صالح أكل الدين 

 سعداوي

83753 H.3521  تاريخ وحضارة المجلد الثاني-الدولة العثمانية- 
أكل الدين احسان أوغلي نقله: صالح 

 سعداوي

83731 H.3522 
دراسة في الصراعات السياسية -الحدود في الوطن العربي اشكالية 

 -ةالخالفات الحدودية العربية العربية
 ناظم عبد الواحد الجاسور

83734 H.3523 محمود سعيد عمران معالم تاريخ اوروبا في العصور الوسطى 

83743 H.3524 السيد عبد العزيز سالم التاريخ والمؤرخون العرب 

83741 H.3525  فايز رشيد -في الرد على كتاب نتنياهو مكان تحت الشمس -تزوير التاريخ 



83742 H.3526 السيد عبد العزيز سالم التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية 

83680 H.3527 عبد اهللا العروي العرب والفكر التاريخي 

83713 H.3528  عاتق بن غيث البالدي 2-1القبائل العربية (المتفقة اسما المختلفة نسبا أو ديارا) معجم 

83726 H.3529 أنيس فريحة دراسات في التاريخ 

83744 H.3530 تاريخ األيوبيين والمماليك 
السيد عبد العزيز سالم/سحر السيد عبد 

 العزيز

82746 H.3531 بيير شونو. تر: سلمان حرفوش الحضارة األوروبية في عصر األنوار 

82748 H.3532 شونو. تر: سلمان حرفوشبيير  الحضارة األوروبية في عصر األنوار 

82747 H.3533 بيير شونو. تر: سلمان حرفوش الحضارة األوروبية في عصر األنوار 

83681 H.3534 أحمد صاري شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر 

83714 H.3535 عبد الحليم عويس ال نزاع بين الدين والعلم في المنهج والموضوع 

83761 H.3536 
م المجلد االول :السنة االولى 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1926-1925هـ/1344(
 عبد الحميد بن باديس

83762 H.3537 
م المجلد الثاني: السنة الثانية 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1927-1926هـ /1344-1345(
 عبد الحميد بن باديس

83763 H.3538 
م المجلد الثالث: السنة الثالثة 1924هـ/1343أنشئت سنة الشهاب 

 م)1928-1927هـ /1345-1346(
 عبد الحميد بن باديس

83764 H.3539 
م المجلد الرابع: السنة الرابعة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1929-1928هـ/1346-1347(
 الحميد بن باديسعبد 

83765 H.3540 
م المجلد الخامس: السنة الخامسة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1930-1929هـ/1347-1348(
 عبد الحميد بن باديس

83766 H.3541 
م المجلد السادس: السنة السادسة 1924هـ/1343أنشئت سنة الشهاب 

 م)1930هـ/1348-1349(
 عبد الحميد بن باديس

83767 H.3542 
م المجلد السابع: السنة السابعة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1931هـ/1349-1350(
 عبد الحميد بن باديس

83768 H.3543 
م المجلد الثامن: السنة الثامنة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1932هـ/1350-1351(
 عبد الحميد بن باديس

83769 H.3544 
م المجلد التاسع: السنة التاسعة 1924هـ/1343أنشئت سنة الشهاب 

 م)1937-1936هـ/1355(
 عبد الحميد بن باديس



83770 H.3545 
م المجلد العاشر: السنة العاشرة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1937-1936هـ/1355-1347(
 عبد الحميد بن باديس

83771 H.3546 
م المجلد الحادي عشر: السنة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1936-1935هـ/1354الحادية عشرة (
 عبد الحميد بن باديس

83772 H.3547 
م المجلد الثاني عشر: السنة الثانية 1924هـ/1343أنشئت سنة الشهاب 

 م)1937-1936هـ/1347-1355عشرة (
 عبد الحميد بن باديس

83773 H.3548 
م المجلد الثالث عشر: السنة الثالثة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1937-1936هـ/1355عشرة (
 الحميد بن باديسعبد 

83774 H.3549 
م المجلد الرابع عشر: السنة الرابعة 1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

 م)1937-1936هـ/1355عشرة (
 عبد الحميد بن باديس

83775 H.3550 
م المجلد الخامس عشر: السنة 1924هـ/1343أنشئت سنة الشهاب 

 م)1937-1936هـ/1355الخامسة عشرة (
 عبد الحميد بن باديس

83776 H.3551  عبد الحميد بن باديس م المجلد السادس عشر1924هـ/1343الشهاب أنشئت سنة 

83750 H.3552 أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب واألندلس 

83745 H.3553 محمود السيد تاريخ العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم 

83740 H.3554  حسن حنفي 1التراث والعصر الحداثة ج -الفكر والوطن هموم 

83749 H.3555  السيد عبد العزيز سالم مناهج البحث في التاريخ االسالمي و االثار االسالمية 

83739 H.3556 على حسن الشطشاط نهاية الوجود العربي في األندلس 

83732 H.3557 حسين الشيخ العرب قبل االسالم 

83747 H.3558 السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

83738 H.3559 على حسن الشطشاط دراسات في تاريخ الحضارة االسالمية 

83760 H.3560  ناهد ابراهيم الدسوقي دراسات في تاريخ الجزائر 

83669 H.3561 حسن حنفي ماذا يعني علم االستغراب؟ 

83287 H.3562 
ردود الفعل االولية داخال وخارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح 

 نوفمبر
 مولود قاسم نايت بلقاسم

83758 H.3563  عبد اللخ بلقزيز )1918-1844التكوين والمصادر (-االصالحي في المغرب الخطاب 



83756 H.3564 
-2/8/1990شاهد على زمان االحتالل العراقي في الكويت 

26/2/1991 
 سليمان الفهد

83668 H.3565 حسن حنفي ماذا يعني علم االستغراب؟ 

83752 H.3566 كمال السيد أبو مصطفى محاضرات في تاريخ المغرب واالندلس 

83751 H.3567 
المؤتمر الدولي حول: العالم و المعرفة في العالم العثماني ( المجلد بحوث 

 األول )

أكل الدين احسان أوغلي نقله: صالح 

 سعداوي

83748 H.3568  محمود السيد موريتانيا -المغرب  -الجزائر  -تونس  -تاريخ دول المغرب العربي ليبيا 

83757 H.3569 هارفي بورتر موسوعة مختصر التاريخ القديم 

83286 H.3570 
ردود الفعل االولية داخال وخارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح 

 نوفمبر
 مولود قاسم نايت بلقاسم

83733 H.3571  نبيلة حسن محمد في تاريخ الدولة العربية 

83746 H.3572 نصوص تاريخية في التاريخ االسالمي 
السيد عبد العزيز سالم/سحر السيد عبد 

 العزيز

83736 H.3573 صالح أحمد هريدي علي دراسات في تاريخ العرب الحديث 

84189 H.3574 
العالقات السياسية بين الطائفتين الندلسية والبربرية في جنوب األندلس في 

 الحادي عشر الميالدي)-(القرن الخامس الهجريعصر ملوك الطوائف 
 شريفة محمد عمر دحماني)

81942 H.3575 عارف خليل أبو العيد العالقات الخارجية في دولة الخالفة 

81943 H.3576  عارف خليل أبو العيد الخارجية في دولة الخالفةالعالقات 

83059 H.3577 صور من تاريخ العالقات الدولية في العصر المملوكي 
جمال محمود -عمر عبد العزيز عمر 

 حجر

83057 H.3578  محمود السيد عرب الشام في العصر المملوكيتاريخ 

83402 H.3579  حسن رمضان قحة م1989-هـ1410مقومات الحضارة االنسانية في االسالم 

83399 H.3580  حسن رمضان قحة م1989-هـ1410الحضارة االنسانية في االسالم مقومات 

83401 H.3581  حسن رمضان قحة م1989-هـ1410مقومات الحضارة االنسانية في االسالم 

83400 H.3582  حسن رمضان قحة م1989-هـ1410الحضارة االنسانية في االسالم مقومات 



  H.3583 محمد اركون . تر:عادل العوا الفكر العربي 

  H.3584 
دراسة تحليلية التجاهات التغيير في -الديني في مواجهة العصر الفكر 

 -العصر الحديث
 د: عفت محمد الشرقاوي

  H.3585  د: ناهد ابراهيم الدسوقي  دراسات فى تاريخ الجزائر 

  H.3586 
دراسة تحليلية التجاهات التغيير في -الديني في مواجهة العصر الفكر 

 -العصر الحديث
 د: عفت محمد الشرقاوي

  H.3587 
مدخل تحليلي في فلسفة الحضارة -الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي 

 -عند مالك بن نبي
 شايف عكاشة

  H.3588 
مدخل تحليلي في فلسفة الحضارة -الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي 

 -عند مالك بن نبي
 شايف عكاشة

  H.3589 
مدخل تحليلي في فلسفة الحضارة -الحضاري في العالم اإلسالمي الصراع 

 -عند مالك بن نبي
 شايف عكاشة

  H.3590  د: حسن الساعاتي -بحث ميداني السكندرية وعمالها- التصنيع والعمران 

  H.3591 د: حسن الساعاتي -بحث ميداني السكندرية وعمالها- والعمران  التصنيع 

  H.3592  د: حسن الساعاتي -بحث ميداني السكندرية وعمالها- التصنيع والعمران 

  H.3593 د: فضيل دليو مقدمة في وسائل اإلتصال الجماهيرية 

  H.3594 د: فضيل دليو مقدمة في وسائل اإلتصال الجماهيرية 

  H.3595 د: فضيل دليو مقدمة في وسائل اإلتصال الجماهيرية 

  H.3596 د: فضيل دليو مقدمة في وسائل اإلتصال الجماهيرية 

83684 H.3597 
الثورات القومية والديمقراطية  1848الثورات الكبرى في التريخ 

 والرومانسية
 جان سيغمان . ترجمة: هزييت عبودي

83717 H.3598  لطفي عبد الوهاب يحي -مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل االسالم-العرب في العصور القديمة 

83719 H.3599 

المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري والسياسي في 

الكتاب الثالث: المدخل في -وشمال افريقيا جنوب غربي آسيا وشمال 

 -التطور التاريخي للفكر الديني

 رشيد الناظوري

82325 H.3600 كتاب األزمة واألمكنة 
الشيخ أبي علي أحمد محمد بن الحسن 

 المرزوقي األصفهاني



81917 H.3601 وجييه فانوس دراسات في حركية الفكر األردني 

81919 H.3602 وجييه فانوس دراسات في حركية الفكر األردني 

81918 H.3603  وجييه فانوس في حركية الفكر األردنيدراسات 

83718 H.3604 

المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري والسياسي في 

الكتاب األول: مرحلة التكوين -وشمال افريقيا جنوب غربي آسيا وشمال 

والتشكيل الحضاري والسياسي من العصر الحجري الحديث حتى نهاية 

 -األلف الثالث قبل الميالد

 رشيد الناظوري

83706 H.3605 بسام العسلي االمير خالد الهاشمي الجزائري 

81749 H.3606 عبد الرحيم مرديني موسوعة مشاهير وعظماء وشخصيات من العالم 

82320 H.3607  خالد حجازي-سامر مخيم  -الحقائق والبدائل الممكنة-أزمة المياه في المنطقة العربية 

83425 H.3608 الفرق بين الفرق 
االمام ابو منصور عبد القاهر بن طاهر 

 بن محمد البغدادي

83426 H.3609 الفرق بين الفرق 
االمام ابو منصور عبد القاهر بن طاهر 

 بن محمد البغدادي

83679 H.3610 عبد العزيز الدوري نشأة علم التاريخ عند العرب 

84029 H.3611 
العربية في بغداد - حركة الترجمة البونانية -الفكر اليوناني والثقافة العربية 

 والمجتمع العباسي المبكر
 ديمتري غوتاس. تر: نقوال زيادة

5461/08 H.3612 عبد العزيز سالم مناهج البحث في التاريخ االسالمي واألثار اإلسالمية 

5460/08 H.3613 عبد العزيز سالم مناهج البحث في التاريخ االسالمي واألثار اإلسالمية 

5491/08 H.3614 عبد العزيز سالم مناهج البحث في التاريخ االسالمي واألثار اإلسالمية 

5490/08 H.3615 عبد العزيز سالم مناهج البحث في التاريخ االسالمي واألثار اإلسالمية 

5452/08 H.3616 
تاريخ العرب مند ظهور اإلسالم حتى سقوط الدولة -تاريخ الدولة العربية 

 األموية
 السيد عبد العزيز سالم



5453/08 H.3617 
تاريخ العرب مند ظهور اإلسالم حتى سقوط الدولة -الدولة العربية تاريخ 

 األموية
 السيد عبد العزيز سالم

5428/08 H.3618 ) السيد عبد العزيز سالم ): تاريخ العرب قبل اإلسالم1دراسات في تاريخ العرب 

5429/08 H.3619 ) السيد عبد العزيز سالم ): تاريخ العرب قبل اإلسالم1دراسات في تاريخ العرب 

5447/08 H.3620 العزيز سالمالسيد عبد  دراسات في تاريخ العرب : تاريخ الدولة العربية 

5446/08 H.3621 السيد عبد العزيز سالم دراسات في تاريخ العرب : تاريخ الدولة العربية 

5450/08 H.3622 السيد عبد العزيز سالم التاريخ والمؤرخون العرب 

5451/08 H.3623 السيد عبد العزيز سالم التاريخ والمؤرخون العرب 

5448/08 H.3624 ) السيد عبد العزيز سالم ): العصر العباسي األول3دراسات في تاريخ العرب 

5449/08 H.3625 ) السيد عبد العزيز سالم ): العصر العباسي األول3دراسات في تاريخ العرب 

5459/08 H.3626 السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

5458/08 H.3627 السيد عبد العزيز سالم تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

5411/08 H.3628 السيد عبد العزيز سالم تاريخ العرب في العصر الجاهلية 

5410/08 H.3629 السيد عبد العزيز سالم تاريخ العرب في العصر الجاهلية 

5457/08 H.3630 
مند الفتح االسالمي حتى سقوط -تاريخ المسلمين وأثارهم في األندلس 

 -الخالفة بقرطبة
 السيد عبد العزيز سالم

5456/08 H.3631 
مند الفتح االسالمي حتى سقوط -تاريخ المسلمين وأثارهم في األندلس 

 -الخالفة بقرطبة
 السيد عبد العزيز سالم

5464/08 H.3632  السيد عبد العزيز سالم تاريخية في التاريخ االسالمينصوص 

5465/08 H.3633 السيد عبد العزيز سالم نصوص تاريخية في التاريخ االسالمي 

5463/08 H.3634 السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة االسالمية 

5462/08 H.3635 السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة االسالمية 



5466/08 H.3636 أحمد مختار العبادي تاريخ الدولة العباسية 

5467/08 H.3637 أحمد مختار العبادي تاريخ الدولة العباسية 

5470/08 H.3638 أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب واالندلس 

5471/08 H.3639 أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب واالندلس 

5419/08 H.3640 أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب واالندلس 

5469/08 H.3641 أحمد مختار العبادي في التاريخ األيوبي والمملوكي 

5468/08 H.3642 أحمد مختار العبادي في التاريخ األيوبي والمملوكي 

5473/08 H.3643  محمود السيد موريتانيا -المغرب  -الجزائر  -تونس  -دول المغرب العربي ليبيا تاريخ 

5472/08 H.3644  محمود السيد موريتانيا -المغرب  -الجزائر  -تونس  -تاريخ دول المغرب العربي ليبيا 

5476/08 H.3645  محمود السيد تاريخ الدولة األموية 

5477/08 H.3646  محمود السيد تاريخ الدولة األموية 

5474/08 H.3647 السيدمحمود  التاريخ اليوناني والروماني 

5475/08 H.3648 محمود السيد التاريخ اليوناني والروماني 

2823/08 H.3649 محمود السيد تاريخ أوروبا واألمريكتين 

2822/08 H.3650 محمود السيد تاريخ أوروبا واألمريكتين 

2824/08 H.3651 محمود السيد تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي 

2825/08 H.3652  عبد العزيز سالم- سحر السيد في تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكيدراسات 

5479/08 H.3653 كامل محمد الصاوي تاريخ المسلمين في إفريقيا ومشكالتهم 

5478/08 H.3654  كامل محمد الصاوي المسلمين في إفريقيا ومشكالتهمتاريخ 



5483/08 H.3655 

الجزائر نمودجا: -أهمية العامل الفكري في تشكيل الهوية واسترجاع الحرية 

المسلمين الجزائريين ودورها في اشعال فتيل الثورة التحريرية جمعية العلماء 

1931-1962 

 بنت بن ميرة-آمنة بواشري 

05482/08 H.3656 

الجزائر نمودجا: -أهمية العامل الفكري في تشكيل الهوية واسترجاع الحرية 

يين ودورها في اشعال فتيل الثورة التحريرية جمعية العلماء المسلمين الجزائر 

1931-1962 

 بنت بن ميرة-آمنة بواشري 

00536/07 H.3657 (العصور الوسطى) محمد مؤنس عوض دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب 

00533/07 H.3658 (العصور الوسطى) محمد مؤنس عوض دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب 

00534/07 H.3659  محمد مؤنس عوض في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب (العصور الوسطى)دراسات 

00535/07 H.3660 (العصور الوسطى) محمد مؤنس عوض دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب 

00669/07 H.3661  محمد مؤنس عوض العقيدة -المياه  -السياسة - الحروب الصليبية 

00671/07 H.3662  محمد مؤنس عوض العقيدة -المياه  -السياسة - الصليبية الحروب 

00500/07 H.3663  محمد مؤنس عوض -بحوث ودراسات- الحروب الصليبية 

00499/07 H.3664  محمد مؤنس عوض العقيدة -المياه  -السياسة - الحروب الصليبية 

00775/07 H.3665  محمود اسماعيل سياستهم الخارجية-هـ 296-هـ184األغــــالبة 

00774/07 H.3666  محمود اسماعيل سياستهم الخارجية-هـ 296-هـ184األغــــالبة 

00588/07 H.3667 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 
غنيمي الشيخ، محمد رفعت عبد رأفت 

 العزيز، ناجي هدهود

00589/07 H.3668 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 
رأفت غنيمي الشيخ، محمد رفعت عبد 

 العزيز، ناجي هدهود

00469/07 H.3669 رأفت الشيخ تاريخ العرب المعاصر 

00468/07 H.3670 رأفت الشيخ تاريخ العرب المعاصر 

00503/07 H.3671 قاسم عبد قاسم تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية 

00502/07 H.3672 قاسم عبد قاسم تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية 



00561/07 H.3673 
حياة -في تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية: التاريخ السري لبروكوبيوس 

 االمبراطور جستنيان وثيودورا
 بركوبيوس/تر: صبري أبو الخير

00562/07 H.3674 
حياة -في تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية: التاريخ السري لبروكوبيوس 

 االمبراطور جستنيان وثيودورا
 بركوبيوس/تر: صبري أبو الخير

00473/07 H.3675  محمد عبد العظيم أبو النصر تاريخهم السياسي والعسكري-السالجقة 

00474/07 H.3676  محمد عبد العظيم أبو النصر تاريخهم السياسي والعسكري-السالجقة 

00490/07 H.3677  قاسم عبده قاسم التاريخ السياسي واالجتماعي-عصر سالطين المماليك 

00757/07 H.3678  سامية مصطفى مسعد -عصر سالطين المماليك-ودورهم الثقافي في مصر المغاربة 

00573/07 H.3679 أبو اليسر فرح الشرق األدنى في العصرين الهللينيسي والروماني 

00504/07 H.3680 صالح أحمد هريدي  دراسات في ... تاريخ العرب الحديث 

00610/07 H.3681 سعيد مراد المدخل في تاريخ األديان 

85259/07 H.3682  مالك بن نبي في مهب المعركة: إرهاصات الثورة -مشكالت الحضارة 

85258/07 H.3683  مالك بن نبي في مهب المعركة -مشكالت الحضارة 

85243/07 H.3684  مالك بن نبي فكرة كمنويلث إسالمي -مشكالت الحضارة 

85244/07 H.3685  مالك بن نبي فكرة كمنويلث إسالمي -مشكالت الحضارة 

85250/07 H.3686  مالك بن نبي من أجل التغيير-الحضارة مشكالت 

85249/07 H.3687  مالك بن نبي من أجل التغيير-مشكالت الحضارة 

85252/07 H.3688  مالك بن نبي الصراع الفكري في البالد المستعمرة-مشكالت الحضارة 

85251/07 H.3689  مالك بن نبي الصراع الفكري في البالد المستعمرة-مشكالت الحضارة 

85224/07 H.3690  مالك بن نبي مشكلة األفكار في العالم االسالمي-مشكالت الحضارة 

85225/07 H.3691  مالك بن نبي مشكلة األفكار في العالم االسالمي-مشكالت الحضارة 



85268/07 H.3692  مالك بن نبي القضايا الكبرى-مشكالت الحضارة 

85269/07 H.3693  مالك بن نبي القضايا الكبرى-الحضارة مشكالت 

84906/06 H.3694 الشيخ محمد الخضري الدولة األموية 

84905/06 H.3695 الشيخ محمد الخضري الدولة األموية 

03012/08 H.3696 أوجين يونغ/تر: إحسان حقي اليقظة العربية االسالمية 

03011/08 H.3697 أوجين يونغ/تر: إحسان حقي اليقظة العربية االسالمية 

02072/07 H.3698 
العالمة ابن خلدون المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب مقدمة 

 والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
 عبد الرحمان ابن خلدون

02073/07 H.3699 
مقدمة العالمة ابن خلدون المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 

 عاصرهم من ذوي الشأن األكبروالبربر ومن 
 عبد الرحمان ابن خلدون

84904/06 H.3700 الشيخ محمد الخضري الدةلة العباسية 

03105/08 H.3701 سعدي أبو جيب مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة األموية 

01521/07 H.3702 محمد الصغير غانم المالمح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا 

01522/07 H.3703 محمد الصغير غانم المالمح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا 

01520/07 H.3704 محمد الصغير غانم المالمح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا 

01447/07 H.3705 محمد الصغير غانم المملكة النوميدية والحضارة البونية 

01446/07 H.3706 محمد الصغير غانم المملكة النوميدية والحضارة البونية 

01468/07 H.3707 محمد الصغير غانم مقاالت وأراء في تاريخ الجزائر القديم 

01469/07 H.3708  محمد الصغير غانم وأراء في تاريخ الجزائر القديممقاالت 

01509/07 H.3709 محمد الصغير غانم مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بالد المغرب القديم 

01508/07 H.3710  محمد الصغير غانم وحضارات ما قبل التاريخ في بالد المغرب القديممواقع 



01507/07 H.3711 محمد الصغير غانم مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بالد المغرب القديم 

01506/07 H.3712  محمد الصغير غانم وحضارات ما قبل التاريخ في بالد المغرب القديممواقع 

01511/07 H.3713  محمد الصغير غانم - فترة فجر التاريخ-المعالم الحضارية في الشرق الجزائري 

01510/07 H.3714  محمد الصغير غانم - فترة فجر التاريخ-الحضارية في الشرق الجزائري المعالم 

1445 H.3715  عميراوي احميدة 2006/ 1427أوراق تاريخية 

01444/07 H.3716  عميراوي احميدة 2006/ 1427أوراق تاريخية 

01443/07 H.3717  عميراوي احميدة 2006/ 1427أوراق تاريخية 

01442/07 H.3718  عميراوي احميدة 2006/ 1427أوراق تاريخية 

01524/07 H.3719  عميراوي احميدة من تاريخ الجزائر السياسيموضوعات 

01523/07 H.3720 عميراوي احميدة موضوعات من تاريخ الجزائر السياسي 

01492/07 H.3721 
-1838السياسة الفرنسية والمقاومة الجزائرية في منطقة سكيكدة (

1858( 
 عميراوي احميدة

01491/07 H.3722 
-1838السياسة الفرنسية والمقاومة الجزائرية في منطقة سكيكدة (

1858( 
 عميراوي احميدة

01498/07 H.3723 
ق م) وكتابه  35- 86غايوس كريسيوس سالوستيوس (-القدمى المؤرخون 

 : حرب يوغرطة
 العربي عقون

01499/07 H.3724 
ق م) وكتابه  35- 86غايوس كريسيوس سالوستيوس (-المؤرخون القدمى 

 : حرب يوغرطة
 العربي عقون

01518/07 H.3725  الرائد: عمار مالح 1962مارس إلى سبتمبر  19المرحلة االنتقالية للثورة الجزائرية من 

01519/07 H.3726  الرائد: عمار مالح 1962مارس إلى سبتمبر  19المرحلة االنتقالية للثورة الجزائرية من 

02787/08 H.3727 
تونس  -من الفتح إلى بداية عصر االستقالل ( ليبيا-تاريخ المغرب العربي 

 المغرب) الجزء األول-الجزائر -
 سعد زغلول عبد الحميد

02788/08 H.3728 
تاريخ دولة األغالبة والرستميين وبني مذرار واألدارسة -المغرب العربي تاريخ 

 حتى قيام الفاطميين (الجزء الثاني)
 سعد زغلول عبد الحميد

02789/08 H.3729 
الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين -المغرب العربي تاريخ 

 (الجزء الثالث)
 سعد زغلول عبد الحميد



02790/08 H.3730 
المرابطون : صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب -تاريخ المغرب العربي 

 واألندلس (الجزء الرابع)والسودان 
 سعد زغلول عبد الحميد

02791/08 H.3731 

الموحدون: مصامدة السوس الجباليون ورثة -تاريخ المغرب العربي 

م) 1163-1100هـ / 558-500تأسيس الدولة وقيامها ( -المرابطين 

 الجزء الخامس

 سعد زغلول عبد الحميد

02792/08 H.3732 
هـ / 580-558أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (-تاريخ المغرب العربي 

 م) الجزء السادس1172-1184
 سعد زغلول عبد الحميد

  H.3733 
-1184هـ / 595-580المنصور الموحدي(-المغرب العربي تاريخ 

 م) الجزء السابع1199
 سعد زغلول عبد الحميد

02795/08 H.3734 جغرافية العالم االسالمي 
زين الدين عبد -صالح الدين الشامي 

 المقصود

02794/08 H.3735 جغرافية العالم االسالمي 
زين الدين عبد -صالح الدين الشامي 

 المقصود

02797/08 H.3736 منصور الحلو حوار الحضارات 

02808/08 H.3737  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الجزء األول-مقدمة ابن خلدون -التراث سلسلة 

02811/08 H.3738  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الجزء الثاني-مقدمة ابن خلدون -سلسلة التراث 

02812/08 H.3739  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الجزء الثالث-مقدمة ابن خلدون -سلسلة التراث 

00054/07 H.3740 فرناند بروديل/تر: حسين شريف تاريخ وقواعد الحضارات 

00053/07 H.3741 فرناند بروديل/تر: حسين شريف تاريخ وقواعد الحضارات 

03222/08 H.3742 رندل كالرك/تر: أحمد صليحة الرمز واألسطورة في مصر القديمة 

03221/08 H.3743 رندل كالرك/تر: أحمد صليحة الرمز واألسطورة في مصر القديمة 

00708/07 H.3744 حبشي تر: حسن الحرب الصليبية الثالثة (صالح الدين وريتشارد) الجزء الثاني 

00709/07 H.3745 تر: حسن حبشي الحرب الصليبية الثالثة (صالح الدين وريتشارد) الجزء الثاني 

00516/07 H.3746 سليمان الحكيم مصر الفرعونية 

00515/07 H.3747 سليمان الحكيم مصر الفرعونية 



00032/07 H.3748 أسامة األلفي عوامل قيام الحضارات وانهيارها في القرآان الكريم 

00379/07 H.3749 مجدي يوسف التداخل الحضاري واالستقالل الفكري 

00668/07 H.3750 الحياة اليومية أللهة الفرعونية 
كريستين فافار -ميكس ديمتري 

 ميكس/تر: فاطمة عبد اهللا محمود

00395/07 H.3751 
العسكرية  -السياسية -دراسات استشراقية حول العالقات األرمنية العربية 

 م)14- 4الثقافية  (بين القرنين  -التجارية -
 غيفونيان /تر: الكسندر كشيشانأرام تير 

00396/07 H.3752 
العسكرية  -السياسية -دراسات استشراقية حول العالقات األرمنية العربية 

 م)14- 4الثقافية  (بين القرنين  -التجارية -
 أرام تير غيفونيان /تر: الكسندر كشيشان

00393/07 H.3753 
العسكرية  -السياسية -دراسات استشراقية حول العالقات األرمنية العربية 

 م)14- 4الثقافية  (بين القرنين  -التجارية -
 أرام تير غيفونيان /تر: الكسندر كشيشان

00394/07 H.3754 
العسكرية  -السياسية -استشراقية حول العالقات األرمنية العربية دراسات 

 م)14- 4الثقافية  (بين القرنين  -التجارية -
 أرام تير غيفونيان /تر: الكسندر كشيشان

03492/08 H.3755 محمد جمال طحان االستبداد وبدائله في الفكر العربي الحديث 

03493/08 H.3756 محمد جمال طحان االستبداد وبدائله في الفكر العربي الحديث 

03491/08 H.3757 محمد جمال طحان االستبداد وبدائله في الفكر العربي الحديث 

  H.3758 قسطنطين زريف في معركة الحضارة 

01360/07 H.3759 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01361/07 H.3760 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01354/07 H.3761 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 القادر زباديةعبد 

01355/07 H.3762 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01356/07 H.3763 
-العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء الحضارة 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01352/07 H.3764 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01353/07 H.3765 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01357/07 H.3766 
-العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء الحضارة 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية



01358/07 H.3767 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

01359/07 H.3768 
-الحضارة العربية والتأثير األوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء 

 -دراسات ونصوص
 عبد القادر زبادية

85176/07 H.3769  يوسف مناصرية 1847 -1832ليون روش في الجزائر والمغرب مهمة 

01838/07 H.3770  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

01836/07 H.3771  يوسف مناصرية 1847 -1832ليون روش في الجزائر والمغرب مهمة 

01837/07 H.3772  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

01835/07 H.3773  يوسف مناصرية 1847 -1832ليون روش في الجزائر والمغرب مهمة 

01833/07 H.3774  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

01834/07 H.3775  يوسف مناصرية 1847 -1832ليون روش في الجزائر والمغرب مهمة 

01832/07 H.3776  يوسف مناصرية 1847 -1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 

01825/07 H.3777 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين االتجاه 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

01824/07 H.3778 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

01817/07 H.3779 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

01814/07 H.3780 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين االتجاه 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

01820/07 H.3781 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

01816/07 H.3782 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

01844/07 H.3783  يحي بوعزيز العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقرانيمواقف 

01843/07 H.3784 يحي بوعزيز مواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقراني 

01842/07 H.3785  يحي بوعزيز العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقرانيمواقف 



01839/07 H.3786 يحي بوعزيز مواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقراني 

02772/08 H.3787  محمود سعيد عمران التاريخ االسالمي الوسيطمعالم 

02771/08 H.3788 محمود سعيد عمران معالم التاريخ االسالمي الوسيط 

02777/08 H.3789  محمود سعيد عمران واألوروبيون والصليبيون وقضية القدسالمغول 

02778/08 H.3790 محمود سعيد عمران المغول واألوروبيون والصليبيون وقضية القدس 

02682/08 H.3791  جمال محمد أبوشنب ) التصميم والتنفيد التجريبي2العلمي (البحث 

02683/08 H.3792 ) جمال محمد أبوشنب ) التصميم والتنفيد التجريبي2البحث العلمي 

02773/08 H.3793  ابراهيم سالمة-ابراهيم خميس  في تاريخ الحروب الصليبيةدراسات 

8974 H.3794 روجيه غارودي. ترجمة: د. عادل العّوا. حوار الحضارات 

8975 H.3795 غارودي. ترجمة: د. عادل العّوا.روجيه  حوار الحضارات 

8976 H.3796 روجيه غارودي. ترجمة: د. عادل العّوا. حوار الحضارات 

8977 H.3797 روجيه غارودي. ترجمة: د. عادل العّوا. حوار الحضارات 

02774/08 H.3798 ابراهيم سالمة-ابراهيم خميس  دراسات في تاريخ الحروب الصليبية 

8372 H.3799  مصطفى حسن عليمحمد  سياسات وتجارب إعادة إنخراط مهاجري بلدان المغرب العربي 

8371 H.3800  محمد مصطفى حسن علي سياسات وتجارب إعادة إنخراط مهاجري بلدان المغرب العربي 

8370 H.3801  محمد مصطفى حسن علي وتجارب إعادة إنخراط مهاجري بلدان المغرب العربي سياسات 

02775/08 H.3802 ابراهيم سالمة-ابراهيم خميس  معالم التاريخ االوروبي الوسيط 

02768/08 H.3803 نبيلة حسن محمد في المكتبة التاريخية ومناهج البحث 

05418/08 H.3804 أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب واألندلس 



00510/07 H.3805 فوكوياما/تر: حسين الشيخفرانسيس  نهاية التاريخ 

18835 H.3806 عزيز العظمة ابن خلدون وتاريخيته 

00567/07 H.3807 محمود اسماعيل الحركات السرية في االسالم 

00565/07 H.3808 محمود اسماعيل الحركات السرية في االسالم 

00566/07 H.3809 محمود اسماعيل الحركات السرية في االسالم 

00559/07 H.3810  اسماعيلمحمود  دراسات نظرية وتطبيقية-في تأويل التاريخ والتراث 

00557/07 H.3811  محمود اسماعيل دراسات نظرية وتطبيقية-في تأويل التاريخ والتراث 

00558/07 H.3812  محمود اسماعيل دراسات نظرية وتطبيقية-في تأويل التاريخ والتراث 

00493/07 H.3813 محمود اسماعيل اشكالية المنهج في دراسة التراث 

00491/07 H.3814 محمود اسماعيل اشكالية المنهج في دراسة التراث 

00492/07 H.3815  محمود اسماعيل المنهج في دراسة التراثاشكالية 

00472/07 H.3816  محمد تضغوت -مقاربة منهجية-نحو تحديث دراسة التاريخ االسالمي 

00471/07 H.3817  محمد تضغوت -مقاربة منهجية-نحو تحديث دراسة التاريخ االسالمي 

00575/07 H.3818  علي مبروك -نحو قراءة مغايرة-الخطاب السياسي األشعري 

00576/07 H.3819  علي مبروك -نحو قراءة مغايرة-الخطاب السياسي األشعري 

85010/07 H.3820 
القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في أثار المقدمين والمحدثين 

 "دراسة وثائقية"
 عبد الحكيم الألنيس

85015/07 H.3821 
األصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي من خالل كتابه القواعد 

 االشراف على مسائل الخالف
 محمد بن المدني الشنتوف

84894/06 H.3822 
يبحث في الحياة العقلية في صدر االسالم إلى أواخر الدولة -االسالم فجر 

 األموية
 أحمد أمين 

84895/06 H.3823 
يبحث في الحياة العقلية في صدر االسالم إلى أواخر الدولة -فجر االسالم 

 األموية
 أحمد أمين 



05488/08 H.3824 فاروق عمر فوزي قراءات ومراجعات نقدية في تاريخ االسالمي 

05489/08 H.3825 فاروق عمر فوزي قراءات ومراجعات نقدية في تاريخ االسالمي 

85098/07 H.3826 
في ضوء شرح مفصل ألصول العشرين إلمام الشهيد حسن البنا. شمول 

 االسالم
 يوسف القرضاوي

85099/07 H.3827 
شرح مفصل ألصول العشرين إلمام الشهيد حسن البنا. شمول في ضوء 

 االسالم
 يوسف القرضاوي

031134/08 H.3828 ألبرت حوراني تاريخ الشعوب العربية 

03133/08 H.3829 ألبرت حوراني تاريخ الشعوب العربية 

85347/07 H.3830  مصطفى حلمي من منظور تاريخي-نكبة فلسطين 

85348/07 H.3831  مصطفى حلمي من منظور تاريخي-نكبة فلسطين 

05438/08 H.3832  أحمد فؤاد متولي منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي-الدولة العثمانية تاريخ 

05439/08 H.3833  أحمد فؤاد متولي منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي-تاريخ الدولة العثمانية 

03661/08 H.3834 الشيخ: سراج الرحمن الندوي القاضي الخلفاء الراشدون 

03660/08 H.3835 الشيخ: سراج الرحمن الندوي القاضي الخلفاء الراشدون 

85343/07 H.3836 محمد دياب تاريخ العرب في اسبانيا 

85342/07 H.3837 محمد دياب تاريخ العرب في اسبانيا 

85216/07 H.3838 
األقليات والسياسة في الخبرة االسالمية من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية 

 م)1908-م621العثمانية (الدولة 
 كمال السعيد حبيب

85215/07 H.3839 
األقليات والسياسة في الخبرة االسالمية من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية 

 م)1908-م621الدولة العثمانية (
 كمال السعيد حبيب

01500/07 H.3840 محمد صغير غانم التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط 

01500/07 H.3841 محمد صغير غانم التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط 

01513/07 H.3842  عميراوي احميدة مختصرة في تاريخ الجزائر الحديثقضايا 



01512/07 H.3843 عميراوي احميدة قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث 

03657/08 H.3844  بيلليزاري/تر: أمير سالمةفاليريو  -حكايات العراق المجهول-غرفة علي بابا 

00 663 H.3845  كارول كريست/تر: مصطفى محمود -الغوص عميقا والصعود إلى السطح- الصوفية النسوية 

02807/08 H.3846 محمود فوزي حلوة جغرافيا المدن 

02803/08 H.3847 معتصم محمد أحمد عودة اهللا جغرافيا العالم الجديد 

03593/08 H.3848 هربرت ماركوز/تر: مطاع صفدي الحب والحضارة 

03594/08 H.3849 هربرت ماركوز/تر: مطاع صفدي الحب والحضارة 

03206/08 H.3850 جورج كوسى أعرق الحضارة 

03205/08 H.3851 جورج كوسى أعرق الحضارة 

03207/08 H.3852 جورج كوسى أعرق الحضارة 

84913/06 H.3853  سعيد بنسعيد العلوي -حوار من أجل التعايش والسالم-ندوة: االسالم والغرب 

84914/06 H.3854  :سعيد بنسعيد العلوي -حوار من أجل التعايش والسالم-االسالم والغرب ندوة 

05487/08 H.3855 
-تاريخ القضاء في الحرمين الشريفين إبان القرن الثالث عشر الهجري 

 التاسع عشر الميالدي
 محمد علي فهيم بيومي

05486/08 H.3856 
-تاريخ القضاء في الحرمين الشريفين إبان القرن الثالث عشر الهجري 

 التاسع عشر الميالدي
 محمد علي فهيم بيومي

03187/08 H.3857 
سيرة النبي صلى اهللا -تاريخ األنبياء -المعارف وفنون أخبار الخالئف عيون 

 سيرة الخالفاء الراشدين واألمراء والملوك-عليو وسلم 

للقاضي أبي عبد اهللا محمد بن سالمة 

 القضاعي

03186/08 H.3858 
سيرة النبي صلى اهللا -تاريخ األنبياء -المعارف وفنون أخبار الخالئف عيون 

 سيرة الخالفاء الراشدين واألمراء والملوك-عليو وسلم 

للقاضي أبي عبد اهللا محمد بن سالمة 

 القضاعي

03144/08 H.3859 محمد نسيب زوايا العلم والقرآن بالجزائر 

03145/08 H.3860 محمد نسيب زوايا العلم والقرآن بالجزائر 

03175/08 H.3861 محمد قطب كيف نكتب التاريخ االسالمي 



03174/08 H.3862 محمد قطب كيف نكتب التاريخ االسالمي 

03173/08 H.3863 محمد قطب كيف نكتب التاريخ االسالمي 

84892/06 H.3864 محمد دياب األتليدي إعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس 

84893/06 H.3865  محمد دياب األتليدي الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباسإعالم 

85021/07 H.3866 السفر الصوفي 
شيخ االسالم: أبي عبد اهللا محمد بن 

 جعفر الكتاني األدريسي الحسيني

01474/07 H.3867 رضا هادي عباس األندلس: محاضرات في التاريخ والحضارة 

01475/07 H.3868 رضا هادي عباس األندلس: محاضرات في التاريخ والحضارة 

01440/07 H.3869  محمود أحمد أبو صورة في تاريخ البحر األبيض المتوسط في العصر الوسيطدراسات 

01441/07 H.3870 محمود أحمد أبو صورة دراسات في تاريخ البحر األبيض المتوسط في العصر الوسيط 

00772/07 H.3871  موسى مخول إفريقيا-الحروب واألزمات االقليمية في القرن العشرين موسوعة 

00771/07 H.3872  موسى مخول إفريقيا-موسوعة الحروب واألزمات االقليمية في القرن العشرين 

00521/07 H.3873  مجموعة من المترجمين السرية عن الجمعية الماسونيةالحقائق 

03549/08 H.3874  عدنان اسمندر -دراسة نقدية-الالعنف في التاريخ العربي االسالمي 

03547/08 H.3875  عدنان اسمندر -دراسة نقدية-في التاريخ العربي االسالمي الالعنف 

03548/08 H.3876  عدنان اسمندر -دراسة نقدية-الالعنف في التاريخ العربي االسالمي 

03188/08 H.3877 هاملتون/تر: أسامة اسبرفيرجينيا  أساطير الخلق 

01494/07 H.3878 
ما قبل الميالد إلى القرن السادس عشر -أعالم الفكر والتصوف بالجزائر 

 الجزء األول -ميالدي
 عبد القادر بوعرفة الهاللي

01493/07 H.3879 
ما قبل الميالد إلى القرن السادس عشر -الفكر والتصوف بالجزائر أعالم 

 الجزء األول -ميالدي
 عبد القادر بوعرفة الهاللي

01448/07 H.3880  محمد زعراط منهجها  -آروئها-نشأتها -الفرق االسالمية الكبرى 



01449/07 H.3881  محمد زعراط منهجها  -آروئها-نشأتها -الفرق االسالمية الكبرى 

01457/07 H.3882 ) أحمد األزرق )1954-1931النهضة الثقافية األصيلة في مدينة سيدي بلعباس 

01456/07 H.3883 ) أحمد األزرق )1954-1931النهضة الثقافية األصيلة في مدينة سيدي بلعباس 

01497/07 H.3884 عبد اللطيف بوجلخة الدولة العثمانية 

01496/07 H.3885 اللطيف بوجلخةعبد  الدولة العثمانية 

01495/07 H.3886 عبد اللطيف بوجلخة الدولة العثمانية 

01607/07 H.3887 عبد اللطيف بوجلخة الدولة العباسية 

01606/07 H.3888  عبد اللطيف بوجلخة العباسيةالدولة 

01605/07 H.3889 عبد اللطيف بوجلخة الدولة العباسية 

01471/07 H.3890 عبد اللطيف بوجلخة الدولة األموية 

01470/07 H.3891 عبد اللطيف بوجلخة الدولة األموية 

05433/08 H.3892 ابراهيم علي حسن القال نظم الحضارة العربية االسالمية 

05432/08 H.3893 علي حسن القالابراهيم  نظم الحضارة العربية االسالمية 

05436/08 H.3894  فرغلي علي تسن هريدي االستقالل-االستعمار - الكشوف - تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر 

05437/08 H.3895  فرغلي علي تسن هريدي االستقالل-االستعمار - الكشوف - افريقيا الحديث والمعاصر تاريخ 

02786/08 H.3896 
النقوش الكتابية على شواهد القبور االسالمية مع معجم األلفاظ والوظائف 

 االسالمية
 جمال خير اهللا

02783/08 H.3897 
تاريخ مصر االسالمية وجوانب حضارتها مند الفتح االسالمي حتى نهاية 

 م)1171-640هـ/ 567-20العصر الفاطمي (
 ابراهيم علي السيد القال

02770/08 H.3898  حسين يوسف -حسن األبياري  مصر االجتماعي واالقتصادي في عصر الرومانتاريخ 

00301 /07 H.3899 نايف زهر الدين الشرق مهد الحضارات وأرض الرساالت 



0 3702 H.3900 الملك الظاهر سيرة الملك الظاهر بيبرس 

85196/07 H.3901 أبو الحسن علي الحسني الندوي المسلمون وقضية فلسطين 

03077/08 H.3902 علي محمد الصالبي فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة 

85165/07 H.3903  محمد الشريف (الجزء األول) -قراءة نقدية -إصدارات في تاريخ الغرب االسالمي 

03712/08 H.3904  أحمد أبو العينينحسن سيد  -دراسة األشكال التضاريسية لسطح األرض-أصول الجيومورفولوجيا 

03805/08 H.3905 سليمان العقيل -عبد اهللا عقيل  من أعالم الدعوة والحركة االسالمية المعاصرة 

00334/07 H.3906 واشنطن ايراقنع/تر: هاني يحي نصري أخبار سقوط غرناطة 

85189/07 H.3907 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب االسالمي 

85188/07 H.3908 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب االسالمي 

85415/07 H.3909 ابراهيم عرجون -محمد الصادق  القرآن العظيم هدايته واعجازه في أقوال المفسرين 

02801/08 H.3910  السيد غيطاسمحمد  الكتاب األول: العمارة -دراسات وبحوث في األثار والحضارة االسالمية 

02800/08 H.3911  محمد السيد غيطاس الكتاب الثاني: الفنون -دراسات وبحوث في األثار والحضارة االسالمية 

05441/08 H.3912 
الكتاب األول: العمارة  -وبحوث في األثار والحضارة االسالمية دراسات 

 (الجزء الثاني)
 عبد الرحمن عبد التواب

05440/08 H.3913 
الكتاب األول: العمارة  -دراسات وبحوث في األثار والحضارة االسالمية 

 (الجزء الثاني)
 الرحمن عبد التوابعبد 

02780/08 H.3914  تاريخ الشعوب االسالمية 
محمد  -صالح أحمد هريدي علي 

 رفعت االمام 

02779/08 H.3915  تاريخ الشعوب االسالمية 
محمد  -هريدي علي صالح أحمد 

 رفعت االمام 

02781/08 H.3916 تاريخ أوروبا الحديث 
عاصم  -صالح أحمد هريدي علي 

 محروس عبد المطلب

02782/08 H.3917 تاريخ أوروبا الحديث 
عاصم  -صالح أحمد هريدي علي 

 محروس عبد المطلب

05421/08 H.3918  أنور محمود زناتي اقتراب جديد-علم التاريخ واتجاهات تفسيره 



05420/08 H.3919  أنور محمود زناتي اقتراب جديد-التاريخ واتجاهات تفسيره علم 

05423/08 H.3920  تاريخ المسلمين في إفريقيا 
شوقي عطا اهللا الجمل / عبد اهللا عبد 

 الرزاق إبراهيم

05422/08 H.3921  تاريخ المسلمين في إفريقيا 
شوقي عطا اهللا الجمل / عبد اهللا عبد 

 الرزاق إبراهيم

05426/08 H.3922 عبد العزيز صالح تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة 

05427/08 H.3923 عبد العزيز صالح تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة 

01488/07 H.3924 
في قطاع الشرق -السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية جوانب من 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

01487/07 H.3925 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

01486/07 H.3926 
في قطاع الشرق -جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

01490/07 H.3927 
في قطاع الشرق -السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية جوانب من 

 الجزائري (بداية االحتالل)
 حميدة عميراوي

00449/07 H.3928 غيودو كنوب/تر: كاميران حوج األس. أس. نذير من التاريخ 

00448/07 H.3929 غيودو كنوب/تر: كاميران حوج األس. أس. نذير من التاريخ 

03474/08 H.3930 عبد اهللا القصيمي الثورة الوهابية 

03633/08 H.3931  جواد علي المنتظر عند الشيعة اإلثني عشريةالمهدي 

05497/08 H.3932 إبراهيم سلمان الكروي المرجع في الحضارة العربية االسالمية 

05496/08 H.3933  إبراهيم سلمان الكروي في الحضارة العربية االسالميةالمرجع 

02798/08 H.3934 رضوان البارودي دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب واألندلس 

054121/08 H.3935  أماني بنت جعفر بن صالح الغازي االنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية "الجيش الجديد"دور 

05413/08 H.3936 "أماني بنت جعفر بن صالح الغازي دور االنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية "الجيش الجديد 

05492/08 H.3937 مراد صاريجك/تر: سهيل صابان نقابة األشراف في الدولة العثمانية 



05493/08 H.3938 مراد صاريجك/تر: سهيل صابان نقابة األشراف في الدولة العثمانية 

05415/08 H.3939 محمد عادل عبد العزيز إنهيار الخالفة العثمانية وتوابعه 

05414/08 H.3940 محمد عادل عبد العزيز إنهيار الخالفة العثمانية وتوابعه 

05417/08 H.3941 محمد عادل عبد العزيز التفسير العلمي لحركة الفتوح االسالمية والتعريب 

05416/08 H.3942 محمد عادل عبد العزيز التفسير العلمي لحركة الفتوح االسالمية والتعريب 

05445/08 H.3943  عبد الحميد حسين حمودة العرب قبل االسالمتاريخ 

05444/08 H.3944 عبد الحميد حسين حمودة تاريخ العرب قبل االسالم 

05431/08 H.3945 
مند الفتح االسالمي وحتى قيام الدولة -المغرب في العصر االسالمي تاريخ 

 -الفاطمية
 عبد الحميد حسين حمودة

05430/08 H.3946 
مند الفتح االسالمي وحتى قيام الدولة -تاريخ المغرب في العصر االسالمي 

 -الفاطمية
 الحميد حسين حمودةعبد 

03078/08 H.3947 أحمد عبد العال الطهطاوي س.ج. في سيرة الخلفاء الراشدين 

3079/08 H.3948 أحمد عبد العال الطهطاوي س.ج. في سيرة الخلفاء الراشدين 

84984/07 H.3949 عبد اهللا الكمالي كتابة البحث وتحقيق المخطوطة خطوة خطوة 

84984/07 H.3950 عبد اهللا الكمالي كتابة البحث وتحقيق المخطوطة خطوة خطوة 

03804/08 H.3951 تحقيق: محمد أحمد عيسى تاريخ الخلفاء إلمام السيوطي 

01827/07 H.3952  تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان-التاريخ المنصوري 
محمد بن علي بن نظيف الحموي/تر: 

 أبو العيد دودو

01840/07 H.3953 يحي بوعزيز مواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا المقراني 

00792/07 H.3954 
(الجزء  1970جوان  19-1965جوان  19خطب الرئيس بومدين 

 الثاني)
 وزارة االعالم والثقافة

02984/08 H.3955 
الجزء  1991-1914وجيز القرن العشرين -عصر النهايات القصوى 

 الثالث: االنهيار
 إيريك هوبزباوم/تر: هشام الدجاني

01819/07 H.3956 
الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين االتجاه الثوري في الحركة 

1919-1939 
 يوسف مناصرية



06394/09 H.3957 
منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر -الفنون الزخرفية االسالمية في مصر 

 حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة) (الجزء األول)(دراسة آثارية  -الفاطمي
 عبد الناصر ياسين

06394/09 H.3958 
منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر -الفنون الزخرفية االسالمية في مصر 

 فنية الوافدة) (الجزء الثاني)(دراسة آثارية حضارية للتأثيرات ال -الفاطمي
 عبد الناصر ياسين

06393/09 H.3959  عبد الناصر ياسين -في العصر األيوب-الفنون الزخرفية االسالمية بمصر 

06390/09 H.3960  محمد حسام الدين اسماعيل -للعمائر العثمانية -األصول المملوكية 

06409/09 H.3961 
(المجلد  -مصدرا للتاريخ االسالمي والحضارة االسالمية-النقوش اآلثارية 

 األول)
 اسماعيل الحدادمحمد حمزة 

06408/09 H.3962 محمد حمزة اسماعيل الحداد المجمل في اآلثار والحضارة اإلسالمية 

06417/09 H.3963  الناصر ياسينعبد  -في ضوء فنون الخزف االسالمي-مناظر الفروسية 

06405/09 H.3964 (دراسة في "ميتافيزيقا" الفن االسالمي) عبد الناصر ياسين الرمزية الدينية في الزخرفة االسالمية 

06403/09 H.3965 
تاريخها، ومهامها، وتصاويرها في المخطوطات والفنون -البحرية األعالم 

 -االسالمية
 عبد الناصر ياسين

06413/09 H.3966  ربيع حامد خليفة -في مدرسة التصوير العثماني -فن الصور الشخصية 

06406/09 H.3967 ربيع حامد خليفة الفنون االسالمية في العصر العثماني 

06411/09 H.3968 محمد عبد الهادي دراسات علمية في ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية 

06407/09 H.3969 (فن العصرين األموي والعباسي) علي أحمد الطايش الفنون الزخرفية االسالمية المبكرة 

06376/09 H.3970 عاطف منصور محمد رمضان الكتابات غير القرآنية على النقود االسالمية في المغرب واألندلس 

06402/09 H.3971 حسنى محمد نويصر اآلثار اإلسالمية 

06415/09 H.3972 
دراسة تاريخية أثرية في عمرانها وعمارتها -مدينة المنصورة المرينية بتلمسان 

 -وفنونها
 العزيز محمود لعرجعبد 

06416/09 H.3973 صبري المتولي المتولي مصادر التراث العربي 

06410/09 H.3974 منى فؤاد علي ترميم الصور الجدارية 



06414/09 H.3975 محمد الطيب عقاب لمحات عن العامرة والفنون االسالمية في الجزائر 

06367/09 H.3976 عزت زكي حامد قادوس العمارة الهللينستية 

06401/09 H.3977 عزت زكي حامد قادوس آثار مصر في العصرين اليوناني والروماني 

06368/09 H.3978 عزت زكي حامد قادوس علم الحفائر وفن المتاحف 

09419/09 H.3979  عزت زكي حامد قادوس العالم العربي في العصريين اليوناني والروماني (القسم االفريقي)آثار 

06418/09 H.3980 (القسم االسيوي) عزت زكي حامد قادوس آثار العالم العربي في العصريين اليوناني والروماني 

06302/09 H.3981 جمال عبد الملك السياسة واالستراتيجية في الحربين العالميتين األولى والثانية 

06299/09 H.3982 
وصراع القوى الصغرى في القرن االفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 االثيوبية_االرتريةالحرب 
 محمد بوعشة

06293/09 H.3983  محمد بوعشة -دراسة المفاهيم والنظريات-التكامل والتنازع في العالقات الدولية الراهنة 

06313/09 H.3984 محجوب مالكمحمد  إدارة الوثائق األرشيفية 

06375/09 H.3985 أحمد عبد الرازق أحمد العمارة االسالمية في العصرين العباسي والفاطمي 

06377/09 H.3986 (الكتاب األول) اسماعيل الحدادمحمد حمزة  بحوث ودراسات في العمارة االسالمية 

06378/09 H.3987 (الكتاب الثاني) محمد حمزة اسماعيل الحداد بحوث ودراسات في العمارة االسالمية 

06380/09 H.3988 عبد الستار الحلوجي نحو علم مخطوطات عربي 

06379/09 H.3989  شادية الدسوقي عبد العزيز -في المصاحف األثرية-فن التذهيب العثماني 

06359/09 H.3990  المحفوظة في المتحف اليوناني الروماني باالسكندرية-النقود االسالمية 
 - تأ:عاطف منصور محمد رمضان 

 سميرة عبد الرؤوف /تقد: زاهي حواس

06360/09 H.3991 عبد المعز شاهين ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية 

06364/09 H.3992 
مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة -االسالمية دراسات في العمارة 

 - م دراسة أثرية معمارية1479هـ/884
 عاصم محمد رزق

06361/09 H.3993 (المجلد األول) رئيس التحرير: زاهي حواس حوليات المجلس األعلى لآلثار 



06362/09 H.3994 (المجلد الثاني) رئيس التحرير: زاهي حواس حوليات المجلس األعلى لآلثار 

06363/09 H.3995 (المجلد الثالث) رئيس التحرير: زاهي حواس حوليات المجلس األعلى لآلثار 

06418/09 H.3996  أسامة النحاس -للرسم على الزجاج والسيراميك والخشب والقماش-التصميمات الزخرفية 

06420/09 H.3997  أسامة النحاس -للرسم على الزجاج والسيراميك والخشب والقماش-التصميمات الزخرفية 

06420/09 H.3998  أسامة النحاس -للرسم على الزجاج والسيراميك والخشب والقماش-التصميمات الزخرفية 

06420/09 H.3999  أسامة النحاس -للرسم على الزجاج والسيراميك والخشب والقماش-الزخرفية التصميمات 

06421/09 H.4000 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية الملونة 

06423/09 H.4001  أسامة النحاس الزخرفية االسالميةالوحدات 

06381/09 H.4002 إيفا ويلسون/تر: محمد عامر المهندس الزخارف االسالمية 

06385/09 H.4003  وقيمتها ومجاالتها-الزخرفة نشأة- 
فوزي سالم عفيفي/مراجعة:مصطفي عبد 

 الرحيم

06386/09 H.4004 أنواع الزخرفة الهندسية 
فوزي سالم عفيفي/مراجعة:مصطفي عبد 

 الرحيم

06370/09 H.4005 نجالء ياغي الفنون الصناعية 

06312/09 H.4006  محمد حسين جودي -وأثرها في الفن األوروبي في القرون الوسطى-ابتكارات العرب في الفنون 

06314/09 H.4007 التصميم 
عامر محمد  -رامي محمود الجبالي

 خطاب

06366/09 H.4008 محمود أبو نعيم الرسم والتصميم على المعادن والنحاس 

06369/09 H.4009  ناهض القيسي النقود العربية واالسالميةموسوعة 

06352/09 H.4010  صبحي الشارونى/تقد: ثروت عكاشة -في مصر القديمة وبالد ما بين النهرين دراسة مقارنة -فن النحث 

06424/09 H.4011  عزت زكي حامد قادوس مدخل إلى علم اآلثار اليونانية والرومانية 

06422/09 H.4012 سعد زغلول عبد الحميد العماة والفنون في دولة االسالم 



06404/09 H.4013  إبراهيم أوزدمير االمام النورسي) -المجتمع العثماني -في االسالم (القرآن الكريمالبيئة 

06311/09 H.4014 تقديم: عبد اإلله بلقزيز االحتالل األمريكي للعراق: صوره ومصائره 

5911/09 H.4015 محمد عبد المنعم خفاجي -ومصادره من شتى العصور -دراسات في الفكر العربي 

5907/09 H.4016 بدري محمد فهد محاضرات في الفكر والحضارة 

6177/09 H.4017   عمار بوحوش -المجلد األول-أبحاث ودراسات في السياسة واإلدارة 

6177/09 H.4018   عمار بوحوش -المجلد الثاني-أبحاث ودراسات في السياسة واإلدارة 

8105/09 H.4019 (المجلد األول: فجر اإلسالم) أحمد أمين  موسوعة الحضارة اإلسالمية 

8105/09 H.4020  أحمد أمين  )-1-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الثاني: ضحى اإلسالم 

8105/09 H.4021  أحمد أمين  )-2-الحضارة اإلسالمية (المجلد الثالث: ضحى اإلسالم موسوعة 

8105/09 H.4022  أحمد أمين  )-3-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الرابع: ضحى اإلسالم 

8105/09 H.4023  أحمد أمين  )- 1-الحضارة اإلسالمية (المجلد الخامس: ظهر اإلسالم موسوعة 

8105/09 H.4024  أحمد أمين  )-2-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد السادس: ظهر اإلسالم 

8105/09 H.4025  أحمد أمين  )-3-الحضارة اإلسالمية (المجلد السابع: ظهر اإلسالم موسوعة 

8105/09 H.4026 ( المجلد الثامن: ظهر اإلسالم) أحمد أمين  موسوعة الحضارة اإلسالمية 

8105/09 H.4027  أحمد أمين  الحضارة اإلسالمية (المجلد التاسع: يوم اإلسالم )موسوعة 

8105/09 H.4028 ( المجلد العشر: إلى ولدي) أحمد أمين  موسوعة الحضارة اإلسالمية 

8105/09 H.4029  أحمد أمين  ) -1-الحضارة اإلسالمية (المجلد الحادي عشر: فيض الخاطر موسوعة 

8105/09 H.4030  أحمد أمين  ) -2-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الثاني عشر: فيض الخاطر 

8105/09 H.4031  أحمد أمين  ) -3-الحضارة اإلسالمية (المجلد الثالث عشر: فيض الخاطر موسوعة 



8105/09 H.4032  أحمد أمين  ) -4- موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الرابع عشر: فيض الخاطر 

8105/09 H.4033  أحمد أمين  ) -5-الحضارة اإلسالمية (المجلد الخامس عشر: فيض الخاطر موسوعة 

8105/09 H.4034  أحمد أمين  ) -6- موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد السادس عشر: فيض الخاطر 

8105/09 H.4035  أحمد أمين  ) -7-الحضارة اإلسالمية (المجلد السابع عشر: فيض الخاطر موسوعة 

8105/09 H.4036  أحمد أمين  ) -8-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الثامن عشر: فيض الخاطر 

8105/09 H.4037  أحمد أمين  ) -9-الحضارة اإلسالمية (المجلد التاسع عشر: فيض الخاطر موسوعة 

8105/09 H.4038  أحمد أمين  ) -13-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد العشرون: فيض الخاطر 

8105/09 H.4039 
-الحضارة اإلسالمية (المجلد الواحد والعشرون: فيض الخاطر موسوعة 

13- ( 
 أحمد أمين 

8105/09 H.4040 
-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الثاني والعشرون: فيض الخاطر 

13- ( 
 أحمد أمين 

8105/09 H.4041 
-موسوعة الحضارة اإلسالمية (المجلد الثالث والعشرون: فيض الخاطر 

13- ( 
 أحمد أمين 

8105/09 H.4042 (المجلد الرابع والعشرون: الفهارس العامة) أحمد أمين  موسوعة الحضارة اإلسالمية 

07072/09 H.4043  عبد اللطيف عبد الهادي السيد -الكتاب االول: عصر الجاهلية-جزيرة العرب قبل االسالم 

07071/09 H.4044  عبد اللطيف عبد الهادي السيد -الكتاب االول: عصر الجاهلية-جزيرة العرب قبل االسالم 

07070/09 H.4045  عبد اللطيف عبد الهادي السيد -الكتاب االول: عصر الجاهلية-جزيرة العرب قبل االسالم 

07074/09 H.4046  عبد اللطيف عبد الهادي السيد م) الكتاب الثاني631-هـ10النبوة وتأسيس الدولة االسالمية (عصر 

07075/09 H.4047 ) عبد اللطيف عبد الهادي السيد م) الكتاب الثاني631-هـ10عصر النبوة وتأسيس الدولة االسالمية 

07076/09 H.4048 ) عبد اللطيف عبد الهادي السيد م) الكتاب الثاني631-هـ10عصر النبوة وتأسيس الدولة االسالمية 

  H.4049 
 -هـ 11/35الخلفاء الراشدين واتساع الدولة االسالمية (عصر 

 م) الكتاب الثالث632/656
 عبد اللطيف عبد الهادي السيد

07079/09 H.4050 
 -هـ 11/35عصر الخلفاء الراشدين واتساع الدولة االسالمية (

 م) الكتاب الثالث632/656
 اللطيف عبد الهادي السيدعبد 



07080/09 H.4051 
 -هـ 11/35عصر الخلفاء الراشدين واتساع الدولة االسالمية (

 م) الكتاب الثالث632/656
 عبد اللطيف عبد الهادي السيد

07082/09 H.4052 
الكتاب الرابع: العصر الذهبي التساع الدولة االسالمية -العصر األموي 

 م)661/570-هـ 41/132(
 عبد اللطيف عبد الهادي السيد

07083/09 H.4053 
الكتاب الرابع: العصر الذهبي التساع الدولة االسالمية -األموي العصر 

 م)661/570-هـ 41/132(
 عبد اللطيف عبد الهادي السيد

07084/09 H.4054 
الكتاب الرابع: العصر الذهبي التساع الدولة االسالمية -العصر األموي 

 م)661/570-هـ 41/132(
 عبد اللطيف عبد الهادي السيد

07086/09 H.4055 ) عبد اللطيف عبد الهادي السيد م)1258/ 750 -هـ 656/ 132العصر العباسي 

07087/09 H.4056  عبد اللطيف عبد الهادي السيد م)1258/ 750 -هـ 656/ 132العباسي (العصر 

07088/09 H.4057 ) عبد اللطيف عبد الهادي السيد م)1258/ 750 -هـ 656/ 132العصر العباسي 

07097/09 H.4058 ياسر سالمة موسوعة أعالم المشاهير 

07098/09 H.4059 ياسر سالمة موسوعة أعالم المشاهير 

07107/09 H.4060 مشاهدات علمية: الحفريات 
تايلور/تر: محمود عجمي بول د. 

 محمد/إشراف: داليا محمد ابراهيم

07108/09 H.4061 مشاهدات علمية: الحفريات 
بول د. تايلور/تر: محمود عجمي 

 محمد/إشراف: داليا محمد ابراهيم

07109/09 H.4062 مشاهدات علمية: الحفريات 
بول د. تايلور/تر: محمود عجمي 

 محمد/إشراف: داليا محمد ابراهيم

07110/09 H.4063 مشاهدات علمية: الحفريات 
بول د. تايلور/تر: محمود عجمي 

 محمد/إشراف: داليا محمد ابراهيم

07111/09 H.4064 مشاهدات علمية: الحفريات 
بول د. تايلور/تر: محمود عجمي 

 محمد/إشراف: داليا محمد ابراهيم

07114/09 H.4065 كارين بروكفيلد/تر: عمر فوزي حجاج مشاهدات علمية: الكتابة 

07115/09 H.4066 كارين بروكفيلد/تر: عمر فوزي حجاج مشاهدات علمية: الكتابة 

07116/09 H.4067 كارين بروكفيلد/تر: عمر فوزي حجاج مشاهدات علمية: الكتابة 

07117/09 H.4068 كارين بروكفيلد/تر: عمر فوزي حجاج مشاهدات علمية: الكتابة 

07118/09 H.4069 كارين بروكفيلد/تر: عمر فوزي حجاج مشاهدات علمية: الكتابة 



07121/09 H.4070 جين ماكينتوش/تر: هالة علي حسنين مشاهدات علمية: علم األثار 

07122/09 H.4071 جين ماكينتوش/تر: هالة علي حسنين مشاهدات علمية: علم األثار 

07123/09 H.4072 جين ماكينتوش/تر: هالة علي حسنين مشاهدات علمية: علم األثار 

07124/09 H.4073 جين ماكينتوش/تر: هالة علي حسنين مشاهدات علمية: علم األثار 

07125/09 H.4074 جين ماكينتوش/تر: هالة علي حسنين مشاهدات علمية: علم األثار 

07081/09 H.4075  عبد الحكيم الكعبي -عصر النبوة-موسوعة التاريخ االسالمي 

07090/09 H.4076  عبد الحكيم الكعبي -عصر الخلفاء الراشدين-موسوعة التاريخ االسالمي 

07094/09 H.4077  صالح طهبوب - عصر األموي-موسوعة التاريخ االسالمي 

07093/09 H.4078  صالح عزاب - م) 656هـ/ 132عصر العباسي (-التاريخ االسالمي موسوعة 

07092/09 H.4079 
-1258هـ / 923-648العصر المملوكي (-موسوعة التاريخ االسالمي 

 م)1517
 مفيد الزيدي

07091/09 H.4080  مفيد الزيدي م)1916هـ/ 1516العصر العثماني (-التاريخ االسالمي موسوعة 

07095/09 H.4081 مفيد الزيدي موسوعة التاريخ العربي الحديث والمعاصر 

07026/09 H.4082  محمد عبد المنعم خفاجي في الفكر العربي ومصادره من شتى العصوردراسات 

07195/09 H.4083 محمد عبد المنعم خفاجي التصوف في اإلسالم وأعالمه 

07189/09 H.4084  خالد حربي العلمية ظاهرة فريدة في الحضارة االسالميةاألسر 

07214/09 H.4085 نصر اهللا محمد عبد الحميد البراجة الحركة الصوفية وموقف االسالم منها 

07200/09 H.4086  فضل اهللا محمد سلطح -النشأة والتطور-السياسي الغربي الفكر 

07199/09 H.4087  فضل اهللا محمد سلطح -النشأة والتطور-الفكر السياسي الغربي 

7104/09 H.4088  إينياسيو رامونيه/تر: أنطوان أبو زيد القرن الواحد والعشرون (مخاوف ومخاطر جديدة)حروب 



7103/09 H.4089 (مخاوف ومخاطر جديدة) إينياسيو رامونيه/تر: أنطوان أبو زيد حروب القرن الواحد والعشرون 

07064/09 H.4090 فضل اهللا محمد اسماعيل المبادئ الدستورية الحديثة بين الفكر الغربي والفكر االسالمي 

07065/09 H.4091 فضل اهللا محمد اسماعيل المبادئ الدستورية الحديثة بين الفكر الغربي والفكر االسالمي 

06973/09 H.4092  صالح الدين بسيوني رسالن -دراسة مقارنة-الوزارة في الفكر السياسي 

12063/10 H.4093  القسم األول-الملل والنحل- 

محمد بن عبد الكريم أبي الفتح 

الشهرستاني /تحقيق: محمد عبد القادر 

 الفاضلي

12064/10 H.4094  القسم األول-الملل والنحل- 

أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 

الشهرستاني /تحقيق: محمد عبد القادر 

 الفاضلي

12065/10 H.4095  الملل والنحل 

أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 

الشهرستاني /تحقيق: محمد عبد القادر 

 الفاضلي

12066/10 H.4096  الملل والنحل 

أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 

الشهرستاني /تحقيق: محمد عبد القادر 

 الفاضلي

12068/10 H.4097  مقدمة ابن خلدون 
عبد الرحمن بن محمد بن 

 خلدون/تحقيق: درويش الجويدي

12069/10 H.4098  مقدمة ابن خلدون 
عبد الرحمن بن محمد بن 

 خلدون/تحقيق: درويش الجويدي

12070/10 H.4099  مقدمة ابن خلدون 
عبد الرحمن بن محمد بن 

 خلدون/تحقيق: درويش الجويدي

12071/10 H.4100  مقدمة ابن خلدون 
عبد الرحمن بن محمد بن 

 خلدون/تحقيق: درويش الجويدي

12058/10 H.4101 ألبي جعفر بن جرير الطبري تاريخ األمم والملوك "المعروف بتاريخ الطبري" المجلد الثاني 

12057/10 H.4102 بن جرير الطبريألبي جعفر  تاريخ األمم والملوك "المعروف بتاريخ الطبري" المجلد األول 

12058/10 H.4103 ألبي جعفر بن جرير الطبري تاريخ األمم والملوك "المعروف بتاريخ الطبري" المجلد الثاني 

12057/10 H.4104  "ألبي جعفر بن جرير الطبري تاريخ األمم والملوك "المعروف بتاريخ الطبري 

12077/10 H.4105  المجلد األول- في تاريخ علماء األندلس -كتاب الصلة - 
ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 

 بشكوال



12078/10 H.4106  المجلد األول- في تاريخ علماء األندلس -الصلة كتاب - 
ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 

 بشكوال

12079/10 H.4107  المجلد األول- في تاريخ علماء األندلس -كتاب الصلة - 
ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 

 بشكوال

12122/10 H.4108  مصطفى صادق الرافعي -الجزء األول-تاريخ أداب العرب 

12122/10 H.4109  مصطفى صادق الرافعي -الجزء الثاني-تاريخ أداب العرب 

12122/10 H.4110  مصطفى صادق الرافعي -الجزء الثالث-أداب العرب تاريخ 

12082/10 H.4111 
جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه 

 واألدب وذوي النباهة والشعر

ألبي عبد اهللا محمد بن أبي نصر فتوح 

 الحميدي

12083/10 H.4112 
جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه 

 واألدب وذوي النباهة والشعر

ألبي عبد اهللا محمد بن أبي نصر فتوح 

 الحميدي

12080/10 H.4113 
الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس (ذيل لكتاب جدوة المقتبس بغية 

 للحميدي)

ألبي جعفر أحمد بن يحي بن عميرة 

 الصبي

12081/10 H.4114 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس (ذيل لكتاب جدوة المقتبس 

 للحميدي)

أحمد بن يحي بن عميرة ألبي جعفر 

 الصبي

12059/10 H.4115  الجزء األول-تاريخ علماء األندلس- 
ألبي الوليد عبد اهللا بن محمد األزدي 

 (المعروف بابن الفرضي)

10060/10 H.4116  الجزء األول-علماء األندلس تاريخ- 
ألبي الوليد عبد اهللا بن محمد األزدي 

 (المعروف بابن الفرضي)

8276/10 H.4117 (المجلد العشرون) محمد عبد الرحيم فهارس ديول تاريخ بغداد 

8276/09 H.4118 من ذيل تاريخ بغداد (المجلد التاسع عشر) المستفاد 
إلمام محب الدين محمد بن محمود بن 

 هبة ابن النجار

8276/09 H.4119  ذيل تاريخ بغداد المجلد التاسع عشر 
إلمام محب الدين محمد بن محمود بن 

 هبة ابن النجار

8276/09 H.4120  ذيل تاريخ بغداد المجلد التاسع عشر 
إلمام محب الدين محمد بن محمود بن 

 هبة ابن النجار

8276/09 H.4121  ذيل تاريخ بغداد المجلد التاسع عشر 
إلمام محب الدين محمد بن محمود بن 

 هبة ابن النجار

8276/09 H.4122 
 -ذيل على تاريخ بغداد-المختصر المحتاج إلية من تاريخ ابن الدبيثي 

 15المجلد 
 الحافظ محمد بن سعيد بن يحي الدبيثي

 14الجزء  -مدينة السالم-فهارس تاريخ بغداد  4123 8276/09
بكر أحمد بن علي الخطيب إلمام أبي 

 البغدادي/إعداد: محمد عبد الرحيم

 13الجزء  -مدينة السالم-فهارس تاريخ بغداد  4124 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي/إعداد: محمد عبد الرحيم



 12الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4125 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 11الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4126 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 10الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4127 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 9الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4128 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 8الجزء  -مدينة السالم-بغداد  تاريخ 4129 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 7الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4130 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 6الجزء  -مدينة السالم-بغداد تاريخ  4131 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 5الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4132 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 4الجزء  -مدينة السالم-بغداد تاريخ  4133 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 3الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4134 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 2الجزء  -مدينة السالم-بغداد تاريخ  4135 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 1الجزء  -مدينة السالم-تاريخ بغداد  4136 8276/09
إلمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 

 البغدادي

 مالك بن نبي /تر: عبد الصبور شاهين اإلفريقية األسيوية في ضوء مؤتمر باندونغفكرة  4137 7773/09

 مالك بن نبي /تر: عبد الصبور شاهين فكرة اإلفريقية األسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ 4138 7774/10

 مالك بن نبي -إرهاصات الثورة-في مهب المعركة  4139 7835/09

 دراسة وتحقيق: عبد القادر بوياية تاريخ األندلس  4140 12073/10

 الفهرست 4141 12050/10
أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق 

 المعروف بالنديم

 تاريخ علماء األندلس (تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس) 4142 12289/10

الوليد عبد اهللا بن محمد بن يوسف أبي 

بن نصير األزدي (المعروف: بابن 

 الفرضي)



11347/10 4143 
العاشر -التاريخ والمؤرخون في مصر واألندلس في القرن الرابع الهجري 

 الميالدي (دراسة تحليلية مقارنة) الجزء الثاني
 الفتاح عبد الفتاح فتحي عبد

11347/10 4144 
العاشر -التاريخ والمؤرخون في مصر واألندلس في القرن الرابع الهجري 

 الميالدي (دراسة تحليلية مقارنة) الجزء األول
 عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح

 -الدولة العباسية-محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية  4145 11253/10
الشيخ محمد الخضيري /راجعه: محمد 

 ضناوي

 -الدولة العباسية-محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية  4146 11254/10
الشيخ محمد الخضيري /راجعه: محمد 

 ضناوي

12067/10 4147 
تاريخ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 

 -المجلد الثامن-والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر 
 عبد الرحمن ابن خلدون

12067/10 4148 
تاريخ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 

 - المجلد السابع -والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر 
 عبد الرحمن ابن خلدون

12067/10 4149 

ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب تاريخ 

المجلد  -والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر 

 -السادس

 عبد الرحمن ابن خلدون

12067/10 4150 

ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب تاريخ 

المجلد  -والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر 

 -الخامس

 عبد الرحمن ابن خلدون

12067/10 4151 
أيام العرب تاريخ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 

 -المجلد الرابع-والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر 
 عبد الرحمن ابن خلدون

12067/10 4152 
تاريخ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 

 - المجلد الثالث-عاصرهم من دوي السلطان األكبر والعجم والبربر ومن 
 عبد الرحمن ابن خلدون

12067/10 4153 
تاريخ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 

 - المجلد الثاني-والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر 
 الرحمن ابن خلدون عبد

12067/10 4154 
تاريخ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 

 والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكبر
 عبد الرحمن ابن خلدون

 أحمد الشنواني -1-الخالدون من أعالم الفكر  الجزء الغربي  4155 11365/10

 أحمد الشنواني -2-الخالدون من أعالم الفكر  الجزء الغربي  4156 11365/10

 أحمد الشنواني -1-من أعالم الفكر  الجزء الغربي الخالدون  4157 11366/10

 أحمد الشنواني -2-الخالدون من أعالم الفكر  الجزء الغربي  4158 11366/10

 أحمد الشنواني -1-الجزء الغربي الخالدون من أعالم الفكر   4159 11367/10

 أحمد الشنواني -2-الخالدون من أعالم الفكر  الجزء الغربي  4160 11367/10



 السيد عبد العزيز سالم -القسم األول-إسالمية في التاريخ والحضارة واألثار بحوث  4161 11249/10

 السيد عبد العزيز سالم -القسم الثاني-بحوث إسالمية في التاريخ والحضارة واألثار  4162 11249/10

 أبو القاسم سعد اهللا بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي 4163 11252/10

 أبو القاسم سعد اهللا شعوب..وقوميات 4164 12055/10

 أبو القاسم سعد اهللا شعوب..وقوميات 4165 12056/10

  4166 
 Les Mousolees des Rois) 1أضرحة الملوك  النوميد و المور (

numides et Moures 
 رابح لحسن

  4167 
 Les Mousolees des Rois) 2أضرحة الملوك  النوميد و المور (

numides et Moures 
 رابح لحسن

 ناصر الدين سعيدوني دراسات إنسانية الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن والتاسع عشر 4168  

 ناصر الدين سعيدوني إنسانية الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن والتاسع عشردراسات  4169  

 فؤاد صالح السيد )1األمير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا ( 4170  

   اإلمام عبد الحميد بن باديس( الجزء الخامس) أثار  4171  

  4172 
الشيخ.عبد الحميد بن باديس باعث النهضة اإلسالمية العربية المعاصرة في 

 الجزائر
 أ.د تركي رابح عما مرة

 محمد عباس شخصية وطنية 28) شهادات 1رواد الوطنية ( 4173  

 محمد عباس شخصية وطنية 28) شهادات 2رواد الوطنية ( 4174  

 فتحي دردار )1847-1832األمير عبدا لقادر الجزائري بطل المقاومة الجزائرية() 1( 4175  

 فتحي دردار ) 1847-1832)األمير عبدالقادر الجزائري بطل المفاومة الجزائرية(2( 4176  

 فتحي دردار )1847-1832األمير عبدالقادر الجزائري بطل المفاومة الجزائرية() 3( 4177  

 فؤاد صالح السيد )1األمير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا ( 4178  

  4179 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية  بين الحربين العالميتين اإلتجاه 

1919-1939 
 يوسف مناصرية



  4180 
اإلتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية  بين الحربين العالميتين 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

  4181 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

  4182 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين االتجاه 

1919-1939 
 يوسف مناصرية

  4183 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919- 1939 
 يوسف مناصرية

  4184 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939     "05" 
 يوسف مناصرية

  4185 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين االتجاه 

1919-1939      "06" 
 يوسف مناصرية

  4186 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939       "07" 
 يوسف مناصرية

  4187 
االتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين 

1919-1939      "08" 
 يوسف مناصرية

  4188 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين االتجاه 

1919-1939       "09" 
 يوسف مناصرية

  4189 
:وثائق وشهادات لدراسة    1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "01تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية "
 محفوظ قداش-قنانش محمد 

  4190 
:وثائق وشهادات لدراسة   1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "02تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  " 
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

  4191 
:وثائق وشهادات لدراسة    1937   -  1926الشمال االفريقي    نجم 

 "03تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   "
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

  4192 
:وثائق وشهادات لدراسة     1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "04تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

  4193 
:وثائق وشهادات لدراسة    1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "05تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   " 
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

  4194 
:وثائق وشهادات لدراسة    1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "06تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   "
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

  4195 
:وثائق وشهادات لدراسة    1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "07تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   " 
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

  4196 
:وثائق وشهادات لدراسة     1937   -  1926نجم الشمال االفريقي    

 "08تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  " 
 محفوظ قداش-محمد قنانش 

 سلسلة ندوات  )1الكشافة اإلسالمية الجزائرية( 4197  

 سلسلة ندوات  )2الكشافة اإلسالمية الجزائرية( 4198  



 محمد قنانش 1945ماي  8الميسرة الوطنية و أحداث  4199 2079/1998

 محمد قنانش 1945ماي  8الميسرة الوطنية و أحداث  4200 2080/1998

 محمد قنانش 1945ماي  8الوطنية و أحداث الميسرة  4201 2081/1998

 شوقي عبد الكريم   )1954في الثورة الجزائرية ( -1-دور العقيد عميروش  4202  

 أحمد در وازالهادي  ) األمل ...و األلم1العقيد محمد شعباني ( 4203  

 الهادي أحمد در واز ) األمل ...و األلم2العقيد محمد شعباني ( 4204  

 شوقي عبد الكريم   )1954في الثورة الجزائرية ( -1-دور العقيد عميروش  4205  

 حميد عبد القادر مرفعة من أجل الحقيقة-) 1عبان رمضان( 4206  

 محمد عباس شخصية وطنية 17) شهادات 1ثوار ...عظماء ( 4208  

 محمد عباس شخصية وطنية 17) شهادات 1ثوار ...عظماء ( 4209  

 )1مهندسو الثورة ( 4210  
عيسى كشيدة /تقديم: عبد الحميد  

 مهري

 )1مهندسو الثورة ( 4211  
عيسى كشيدة /تقديم: عبد الحميد  

 مهري

 سعد دحلب المهمة منجزة من أجل استقالل الجزائر 4212  

 سعد دحلب المهمة منجزة من أجل استقالل الجزائر 4213  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1955في الصحافة الدولية  الثورة الجزائرية   4214  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1955الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4215  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1955الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4216  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1955الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4217  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1956الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4218  



 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1956الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4219  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1956الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4220  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1956الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4221  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1957الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4222  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1957الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4223  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثالث- 1957الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4224  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1957في الصحافة الدولية   الثورة الجزائرية  4225  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1957الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4226  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثالث- 1957الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4227  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1958الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4228  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1958الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4229  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1958الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4230  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1958الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4231  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1959الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4232  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1959الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4233  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثالث- 1959الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4234  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1959الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4235  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1959في الصحافة الدولية  الثورة الجزائرية   4236  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثالث- 1959الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4237  



 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1960الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4238  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1960الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4239  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثالث- 1960الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4240  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1960الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4241  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1960الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4242  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثالث- 1960الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4243  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1961الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4244  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1961الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4245  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء األول- 1961الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4246  

 عبد اهللا الشريط  -الجزء الثاني- 1961في الصحافة الدولية  الثورة الجزائرية   4247  

 عبد اهللا الشريط 1962الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4248  

 الشريطعبد اهللا  1962الثورة الجزائرية  في الصحافة الدولية   4249  

  4251 
دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية -محطات في تاريخ الجزائر 

 (على صوء وثائق جديدة)
 عبد الحميد زوزو

 أحمد شفيق أحمد أبو جزر مواقف وأسرار- الجزائرية الفلسطينية في ظل االحتالل الفرنسي العالقات  4252  

 صالح بن القبي -محاضرات أخرى  -الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم  4253  

 صالح بن القبي -محاضرات أخرى  -الجزائرية بين األمس و اليوم الدبلوماسية  4254  

  4255 
وصراع القوى الصغرى في القرن االفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 الحرب االثيوبية_االرترية
 محمد بوعشة

  4256 
وصراع القوى الصغرى في القرن االفريقي وإدارة -الجزائرية الدبلوماسية 

 الحرب االثيوبية_االرترية
 محمد بوعشة

  4257 
وصراع القوى الصغرى في القرن االفريقي وإدارة -الدبلوماسية الجزائرية 

 الحرب االثيوبية_االرترية
 محمد بوعشة



 محي الدين عميمور محاولة لفهم المأساة الجزائرية-الجزائر الحلم والكابوس  4258  

 ناهد إبراهيم دسوقي دراسات في تاريخ الجزائر 4259  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-البشير اإلبراهيمي محمد  4260  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-محمد البشير اإلبراهيمي  4261  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-البشير اإلبراهيمي محمد  4262  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-محمد البشير اإلبراهيمي  4263  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-البشير اإلبراهيمي محمد  4264  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-محمد البشير اإلبراهيمي  4265  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-البشير اإلبراهيمي محمد  4266  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-محمد البشير اإلبراهيمي  4267  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-البشير اإلبراهيمي محمد  4268  

 بشير كاشة الفرحي )1965-1889(-شيخ العلماء وفارس البيان-محمد البشير اإلبراهيمي  4269  

 بشير كاشة الفرحي العيد آل خليفة شاعر الجزائر و العروبة و اإلسالم محمد  4270  

 بشير كاشة الفرحي محمد العيد آل خليفة شاعر الجزائر و العروبة و اإلسالم  4271  

 بشير كاشة الفرحي العيد آل خليفة شاعر الجزائر و العروبة و اإلسالم محمد  4272  

 بشير كاشة الفرحي محمد العيد آل خليفة شاعر الجزائر و العروبة و اإلسالم  4273  

 بشير كاشة الفرحي العيد آل خليفة شاعر الجزائر و العروبة و اإلسالم محمد  4274  

 أ. د: يحي بوعزيز  مدينة تلمسان عاصمة المغرب األوسط 4275  

 أ. د: حي بوعزيز  مدينة تلمسان عاصمة المغرب األوسط 4276  



 د: نور الدين زمام  1998-1962السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري  4277  

 أفعى اإلرهاب اإلسرائلية في العالم - الموساد  4278 14634/11
ايزنبرغ و اخرون /تر:م.منتجب دنس 

 د.رفيقة عبد اهللا -يونس 

 لويس مارتيناز /تر: محمد يحياتن  الحرب األهلية في الجزائر  4279  

 لويس مارتيناز /تر: محمد يحياتن  الحرب األهلية في الجزائر  4280  

 لويس مارتيناز /تر: محمد يحياتن  الحرب األهلية في الجزائر  4281  

 لويس مارتيناز /تر: محمد يحياتن  الحرب األهلية في الجزائر  4282  

 مارتيناز /تر: محمد يحياتن لويس  الحرب األهلية في الجزائر  4283  

 أحمد شفيق أحمد أبو جزر مواقف وأسرار- العالقات الجزائرية الفلسطينية في ظل االحتالل الفرنسي  4284  

  4285 
مدارسة لسيمونتيك -السياسي و الخطاب اإلعالمي في الجزائر الخطاب 

 القول و الفعل و الحال 
 عشراتي سليمان 

  4286 
مدارسة لسيمونتيك -الخطاب السياسي و الخطاب اإلعالمي في الجزائر 

 القول و الفعل و الحال 
 عشراتي سليمان 

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4287  

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4288  

 أوصديق /تر: جباح مسعودالطاهر  1871ثورة  4289  

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4290  

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4291  

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4292  

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4293  

 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4294  



 الطاهر أوصديق /تر: جباح مسعود 1871ثورة  4295  

 الهادي درواز  كتاب األناشيد الوطنية  4296  

 الهادي درواز  األناشيد الوطنية كتاب  4297  

 مجلة دورية -الرؤية  4298  
المركز الوطني للدراسات في الحركة 

 الوطنية 

 مجلة فصلية -المصادر  4299  
الوطني للدراسات في الحركة المركز 

 الوطنية 

 مجلة فصلية -المصادر  4300  
المركز الوطني للدراسات في الحركة 

 الوطنية 

 د: عبد المالك مرتاض  1962-1954مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية دليل  4301  

 د: عبد المالك مرتاض  1962-1954دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية  4302  

 أفعى اإلرهاب اإلسرائلية في العالم - الموساد  4303 14633/11
دنس ايزنبرغ و اخرون /تر:م.منتجب 

 د.رفيقة عبد اهللا -يونس 

 جامعة الجزائر 1998أعمال ملتقى األمير عبد القادر  4304  

 جامعة الجزائر 1998ملتقى األمير عبد القادر أعمال  4305  

 الجزء األول -الجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز 4306  
الجزء -الجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز

 األول 

 الجزء األول -في عيون الرحالة اإلنجليزالجزائر  4307  
الجزء -الجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز

 األول 

  4308 
دراسة في الثابت و المتحول في عالقة -الدولة و السلطة و المجتمع 

 الدولة بالقبائل في المغرب 
 د: رحمة بورقية 

 محمد عزيز نظمي سالم  جدلية التاريخ و الحضارة  4309  

 أبو القاسم خمار أوراق 4310  

 تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان-المنصوري التاريخ  4311  
أبي الفضائل محمد بن علي بن نظيف 

 الحصوي /تحقيق: أبو العيد دودو

 د: عارف تامر  المستنصر باهللا الفاطمي  4312  

 د: نبيلة حسن محمد  الدولة العباسية فى تاريخ  4313  



 د: عارف تامر  عبيد اهللا المهدي  4314  

 محمد محمد حسن شراب في أصول تاريخ العرب االسالمي 4315  

 د: حسين عاصي  عصره ، سيرة حياته ، منهجه التاريخي -البعقوبي  4316  

 فايز سارة  دراسات في اإلسالم الساسي  4317  

 مجلة فصلية -المصادر 4318  
المركز الوطني للدراسات في الحركة 

 الوطنية 

 مجلة فصلية -المصادر 4319  
المركز الوطني للدراسات في الحركة 

 الوطنية 

 مجلة سداسية -المصادر 4320  
المركز الوطني للدراسات في الحركة 

 الوطنية 

 د: محمد الجوهرى حمد الجوهرى الثقافة العربية و الحضارة اإلسالمية  4321  

 د: ماهر عبد القادر محمد  الحضارة اإلسالمية التراث و  4322  

 عمر عبد العزيز عمر  محاضرات فى تاريخ الشعوب اإلسالمية  فى العصرالحديث  4323  

 بورلو/تر: ريمة الفوال جوزيف  الحضارة اإلسالمية  4324  

 محمد عبد المنعم الجمل  الحضارة اإلسالمية  4325  

 هارولد ب. دنكرلى/تر: نور الدين خليل  مسائل و فرص -سياسة األرض الحضرية  4326  

 أ.د: نبيلة حسن محمد  فى تاريخ الحضارة اإلسالمية  4327  

 د: السيد عبد العزيز سالم  بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية 4328  

 د: السيد حسين جالل  تايخ الشعوب اإلسالمية فى العصر الحديث  4329  

 عثمان برايما بارى  جذور الحضارة اإلسالمية فى الغرب اإلفريقى 4330  

  4331 
-الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم األساسية و التطبيقية أعالم 

 المجلد األول 
 زهير حميدات 

  4332 
العهد  -أعالم الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم األساسية و التطبيقية 

 المجلد الثاني -العهد الفاطمي -العباسي
 زهير حميدات 



  4333 
 -أعالم الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم األساسية و التطبيقية 

 المجلد الثالث  -العهود:الزنكي و األيوبي و المملوكي 
 زهير حميدات 

  4334 
-الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم األساسية و التطبيقية أعالم 

 المجلدالرابع  -العهود: الزنكية و األيوبية و المملوكية 
 زهير حميدات 

  4335 
في -أعالم الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم األساسية و التطبيقية 

 المجلد الخامس   -المغرب و الجزائر و تونس و ليبية األندلس و 
 زهير حميدات 

  4336 
في  -أعالم الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم األساسية و التطبيقية 

 المجلد السادسالعهد العثماني 
 زهير حميدات 

 أيام العرب في اإلسالم  4337  
علي محمد -محمد أبو الفضل ابراهيم 

 البجاوي 

 محمد أحمد جاد المولى و أخرون  أيام العرب في الجاهلية  4338  

 عبد العزيز سالم أد: السيد  تاريخ العرب فى عصر الجاهلية  4339  

 د: نبيه عاقل  تايخ العرب القديم فى عصر الرسول  4340  

 د: نبيه عاقل  تايخ العرب القديم فى عصر الرسول  4341  

 د: عبد اهللا العمري  تاريخ العلم عند العرب  4342  

 د: السيد عبد العزيز سالم  التاريخ و المؤرخون العرب  4343  

 تاريخ و حضارة العرب في العصور القديمة  4344  
أد: أبو العيون -أمين سليم أد: أحمد 

 بركات 

 أد: أحمد أمين سليم  دراسات فى تاريخ العراق القديم  4345  

 د: لطفى عبد الوهاب  العرب فى العصور القديمة  4346  

 أد: محمود السيد  تاريخ الدولة األموية  4347  

 محمد عبد الحفيظ المناصير  هـ232-هـ132الجيش في العصر العباسي األول  4348  

 عبد المنعم الهاشمي  الخالفة العباسية  4349  

 عبد المنعم الهاشمي  الخالفة العباسية  4350  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4351  



 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4352  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4353  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  الخلفاء إلمام السيوطىتاريخ  4354  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4355  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4356  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4357  

 تحقيق: عبد اهللا المنشاوي  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4358  

 تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4359  

 تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4360  

 الخلفاء إلمام السيوطىتاريخ  تاريخ الخلفاء إلمام السيوطى 4361  

 جمال محمود مصطفى  تاريخ  الخلفاء لإلمام الحافظ جالل الدين السيوطى  4362  

  جمال محمود مصطفى تاريخ  الخلفاء لإلمام الحافظ جالل الدين السيوطى  4363  

 جمال محمود مصطفى  تاريخ  الخلفاء لإلمام الحافظ جالل الدين السيوطى  4364  

 جمال محمود مصطفى  تاريخ  الخلفاء لإلمام الحافظ جالل الدين السيوطى  4365  

 عبد الحميد خطاب  الوضع العقائدي و مجيء اإلسالم  4366 2455/98

 عبد الحميد خطاب  الوضع العقائدي و مجيء اإلسالم  4367 2454/98

 عبد الحميد خطاب  الوضع العقائدي و مجيء اإلسالم  4368 2453/98

 عبد الحميد خطاب  الوضع العقائدي و مجيء اإلسالم  4369 2452/98

 : األمة و المجتمع الجزائر  4370 27480
مصطفى األشرف/ترمن الفرنسية: د: 

 حنيفي بن عيسى



 د: جالل يحيى  الجزء األول(المدخل)-العالم العربى الحديث و المعاصر  4371  

  4372 
الجزء الثانى(الفترة الواقعة بين الحربين -العربى الحديث و المعاصر العالم 

 العالميتين  )
 د: جالل يحيى 

  4373 
الجزء الثالث (مند الحرب العالمة -العالم العربى الحديث و المعاصر 

 الثانية )
 د: جالل يحيى 

 د: حلمى محروس اسماعيل  تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية األولى 4374  

 شوقي أبو خليل  اإلسالم و حركات التحرر العربية  4375  

 أد: السيد عبد العزيز سالم  التاريخ السياسى و الحضارى للدولة العربية  4376  

  4377 
تاريخ العرب مند ظهور اإلسالم حتى سقوط الدولة -تايخ الدولة العربية 

 األموية 
 أد: السيد عبد العزيز سالم 

 أد: أحمد مختار العبادى  فى تاريخ المغرب و األندلس  4378  

 محمد قنانش المواقف السياسية بين اإلصالح و الوطنية (في فجر النهضة الحديثة ) 4379  

 د: محمود السيد  تاريخ العرب فى بالد األندلس  4380  

 أد: أحمد مختار العبادى  صور من حياة الحرب و الجهاد في األندلس 4381  

 الفن اإلسالمى فى إسبانيا  4382  
مانويل جوميث مورنيو /تر: د: السيد 

 عبد العزيز سالم 

  4383 
حضارتها و عالقتها الخارجية بالمغرب -الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمى

 هـ) 296-هـ160(و األندلس 
 د: محمد عيسى الحريري 

  4384 
-973هـ/567-362-عالقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب 

 م)1171
 د: حسن خضيري أحمد 

 د: على حسين الشطشاط  نهاية الوجود العربي في األندلس 4385  

 د: موسى لقبال  تايخ المغرب اإلسالمي 4386  

 د: موسى لقبال  تايخ المغرب اإلسالمي 4387  

 جيرهاد كونتسلمان/تر:د:خالد غادري  المعركة تهدد إسرائيل -األيام المقدسة حرب  4388 10014/10

 تاريخ و حضارة -الدولة العثمانية  4389  
أكمل الدين احسان أوغلى /تر: صالح 

 سعداوي 



 تاريخ و حضارة -العثمانية الدولة  4390  
أكمل الدين احسان أوغلى /تر: صالح 

 سعداوي 

 خليل ساحلي أوغلى  بحوث و وثائق و قوانين - من تاريخ األقطار العربية في العهد العثماني  4391  

 أد: محمود السيد  تاريخ الدولة العثمانية و حضارتها  4392  

 د: سلوى سعد الغالبى هـ)1337-1246م( 1918- 1830-العالقات العثمانية األمريكية  4393  

 حسن الضيقة  الثقافة ، المجتمع و السلطة -العثمانية الدولة  4394 5881/99

  4395 
تاريخ العالم العربي الحديث و المعاصر ( منذ الفتح العثماني للعالم العربي 

 الى الوقت الحاضر )

عطا اهللا الجمل /د: عبد اهللا د: شوقى 

عبد الرزاق ابراهيم /د: محي الدين 

 محمد مصليحى

  4396 
ق 30الملكية المشتركة و العائلة الممتدة فى مصر تحت الحكم الرومانى 

 دراسة تاريخية أنثروبولوجية  - م284-م 
 د: أحمد عبد الباسط حسن 

 د: السيد الباز العرينى المماليك  4397  

 د: السيد الباز العرينى المماليك  4398  

 د: السيد الباز العرينى المماليك  4399  

 تايخ دولة المماليك في مصر  4400  
-السير وليم موير/تر: محمود عبدين 

 سليم حسن 

 د: عفاف مسعد العبد  دراسات فى تاريخ الشرق األقصى  4401  

 تاريخ الشرق األدنى القديم  4402  
أد: انطون مورتكات /تعريب: توفيق 

 سليمان  و أخرون 

 أد: أحمد مختار العبادى  قيام دولة المماليك األولى في مصر و الشام  4403  

 أد: أحمد مختار العبادى  في التاريخ األيوبي و المملوكى  4404  

 سليمان الخطيب  أسس مفهوم الحضارة فى اإلسالم  4405 2379/98

 سليمان الخطيب  أسس مفهوم الحضارة فى اإلسالم  4406  

 سليمان الخطيب  أسس مفهوم الحضارة فى اإلسالم  4407  



  سليمان الخطيب أسس مفهوم الحضارة فى اإلسالم  4408  

 د: على حسين الشطشاط  دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية 4409  

 أد: نبيلة حسن محمد  في تاريخ مصر اإلسالمية  4410  

 د: محمد حميد اهللا الحيدري آبادى  مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي و الخالفة الراشدة  4411  

 أد: زكريا سليمان بيومى  قراءة إسالمية في تاريخ الحديث و المعاصر -العرب بين القومية و اإلسالم  4412  

 د: صالح فضل  تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية لدانتي 4413  

 أد: ابراهيم خميس ابراهيم سالمه  دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية  4414  

 د: حسين محمد عطية  دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية  4415  

 د: محمود السيد  تاريخ الحروب الصلبية  4416  

 محمود سعيد عمران  م 1291 -  1095-تاريخ الحروب الصلبية  4417  

 آفاق الصدام -اإلسالم و الغرب  4418  
صمزئيل  بي. هانتيجتون /تر: مجدي 

 شرشر 

 د: أحمد العسال  رؤية إسالمية -حوار الحضارات  4419  

 الجزء األول -معالم الحضارة اإلسالمية  4420  
محمد -أحمد الحوفي -عمر الدسوقي 

 السرغيني 

 شايف عكاشة  بين التطور و التخلف الحضارة العربية اإلسالمية   4421  

 محمد قنانش 1945ماي  08المسيرة الوطنية و أحداث  4422 2078/98

 أ: الصديق بن العربي  كتاب المغرب  4423  

 عارف تامر  القائم و المنصور الفاطميان أمام ثورة الخوارج  4424  

 د: جالل يحيى  الجزء األول-الفجر-التاريخ األوربى الحديث و المعاصر  4425  

  4426 
الجزء  -حتى الحرب العالمية األولى-التاريخ األوربى الحديث و المعاصر 

 الثانى
 د: جالل يحيى 



  4427 
(الفترة  -حتى الحرب العالمية األولى-التاريخ األوربى الحديث و المعاصر 

 المعاصرة)الجزء الثالث 
 د: جالل يحيى 

  4428 
الجزء -سيطرة أوروبا على العالم -التاريخ األوربى الحديث و المعاصر 

 الرابع
 د: جالل يحيى 

 برهان غليون  تحوالت العالم من سقوط جدار برلين إلى سقوط بغداد العرب و  4429  

 تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر 4430  
أد:عبد اهللا عبد الرازق ابراهيم/أد: شوقى 

 الجمل 

 د: جالل يحيى  إفريقيا الحديث و المعاصرتاريخ  4431  

 حلمى شعراوى أفريقيا فى نهاية القرن  4432  

 د: سعد الدين ابراهيم  المجتمع المدنى و التحول الديمقراطى فى الوطن العربى  4433  

 يوسف ضومط 1991-1945تاريخ العالم المعاصر 4434  

 صالح هريدي  1914-1789تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر  4435  

 د: محمود السعيدي عمران  أوروبا في العصور الوسطى حضارة  4436  

 عمر عبد العزيز عمر  التاريخ األوروبي و األمريكي الحديث  4437  

 د: ضالح أحمد هريدي  دراسات في التاريخ األمريكي  4438  

  4439 
دراسات في األقليات و -الصراعات العرقية و إستقرار العالم المعاصر 

 الجامعات و الحركات العرقية 
 أحمد وهبان 

 د:عدي قصور  التنمية و معوقات التكامل اإلقتصادي العربي مشكالت  4440  

 اإلمام الشيخ محمد عبده  اإلسالم و النصرنية بين العلم و المدنية  4441  

 اإلمام الشيخ محمد عبده  و النصرنية بين العلم و المدنية اإلسالم  4442  

 محمود حلمي مصطفى و أخرون  العالم الثالث و مؤتمرات السالم  4443  

  4444 
تبحث في األدوار التي مرت عليها عقائد -في النصرانية محاضرات 

 النصارى و في كتبهم و في مجامعهم المقدسة و فرقهم
 اإلمام محمد أبو زهرة



  4445 
تبحث في األدوار التي مرت عليها عقائد -محاضرات في النصرانية 

 مجامعهم المقدسة و فرقهمالنصارى و في كتبهم و في 
 اإلمام محمد أبو زهرة

 فؤاد عبد السالم الفارسي  قصة شعب مسلم يواجه العدوان -البوسنة و الهرسك  4446  

  4447 
عرض تحليل سياسي و إيديولوجي لتطور الثورة -الثورة الكوبية تاريخ 

 الكوبية و الحركة الثورية في أمريكا االتينية 
 سافيريو تيتينو /تر: فؤاد أيوب

  الياس البوادي الجزء األول-1947-1908-تاريخ الحركة العمالية و النقابية في لبنان  4448  

 الشيخ محمد عبده  اإلسالم و النصرانية بين العلم و المدنية  4449  

 رأفت عنيمي الشيخ  1996-1416-التاريخ المعاصر لألمة العربية اإلسالمية 4450  

  4451 
الكتاب -1815إلى1789تاريخ الحضارة األوروبية من - عصر نابليون

 األول 

ول ديرانت/أريل ديورانت /تر: عبد 

 الرحمن عبد اهللا الشيخ 

  4452 
الكتاب - 1815-1789تاريخ الحضارة األوروبية من - نابليونعصر 

 األول 

ول ديرانت/أريل ديورانت /تر: عبد 

 الرحمن عبد اهللا الشيخ 

 محمد ألتونجي  الجزء األول - الموسوعة الثقافية العامة -مشاهير العالم  4453  

 محمد ألتونجي  الموسوعة الثقافية العامة الجزء األول -مشاهير العالم  4454  

 محمود السيد  الفتوحات اإلسالمية  4455  

 إبراهيم تركي  مقارنة األديان عند مفكري اإلسالم علم  4456  

 مجدي الجزيري  الدين و الدولة و الحضارة عند بوركهات  4457  

 بوزياني الدراجي  (ظاهرة إجتماعية و تاريخية على ضوء الفكر الخلدوني )-القبلية العصبية  4458  

 بوزياني الدراجي  (ظاهرة إجتماعية و تاريخية على ضوء الفكر الخلدوني )-العصبية القبلية  4459  

 د:عبد المنعم الحفنى  موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و األحزاب و الحركات اإلسالمية  4460  

 مجدي سيد عبد العزيز  الكتاب األول -1-موسوعة المشاهير  4461  

  4462 
دروس من القرن العشرين و أفكار للقرن الواحد -العربي بين القرنين الوطن 

 و العشرين 
 أحمد زكي يماني و أخرون 



 دراسة في تاريخ النظم -الحضارة العربية اإلسالمية  4463  
كاظم محمد الهاشمي /أ: د:رحيم  

 عواطف محمد العربي شنقارو 

 د:نبيلة حسن محمد  في تاريخ الدولة العربية  4464  

 سعيد يوسف الحوني  أنساب القبائل العربية "الموسوعة العلمية في " 4465  

  4466 
المعجم الصغير للطبراني للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 

 الجزء األول -هـ360اللخمى الطبرانى المتوفى سنة 
 عبد الرحمن محمد عثمان 

 أبراهيم التهامي  جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة  4467  

 سعيد الجزائري  حرب المخابر في العالم  4468  

 كاظم د:نجاح   المعلومات البعد الخامس -العرب و عصر العولمة  4469  

 ممدوح محمود منصور  دراسة في المفهوم و الظاهرة و األبعاد -العولمة  4470  

 بشار الجعفري  منظمة األمم المتحدة و النظام الدولي الجديد  4471  

 الجزء الثاني -كتاب الزهد لإلمام أحمد بن حنبل  4472  
تحيق و تقديم و تعليق :د:محمد جالل 

 شرف 

 كتاب الزهد لإلمام أحمد بن حنبل  4473  
تحيق و تقديم و تعليق :د:محمد جالل 

 شرف 

 د:أسعد السحمراني  ويالت العولمة على الدين واللغة و الثقافة  4474  

 أسعد السحمراني  صراع األمم بين العولمة و الديمقراطية  4475  

 مفيدة محمد ابراهيم  تأمالت و طموحات -الديمقراطية 4476  

 علي أحمد الطراح  الوطن و المجتمع العالمي -العولمة و الدولة  4477  

 حديوي حالوة  المرأة العصرية و أمهات المؤمنين "السيدة خديجة " 4478  

 حديوي حالوة  المرأة العصرية و أمهات المؤمنين "السيدة خديجة " 4479  

 حديوي حالوة  المرأة العصرية و أمهات المؤمنين "السيدة خديجة " 4480  

 حديوي حالوة  المرأة العصرية و أمهات المؤمنين "السيدة خديجة " 4481  



 د:محمد عمارة  اإلسالم و المرأة في رأي اإلمام محمد عبده  4482  

 د:محمد عمارة  اإلسالم و المرأة في رأي اإلمام محمد عبده  4483  

 د:محمد عمارة  اإلسالم و الثورة  4484  

 د:محمد عمارة  اإلسالم و الثورة  4485  

 تقديم:عبد الرحمان بوزيان  رسالة - الجزء األول -اإلمامة و السياسة -ابن قتيبة  4486  

 فوزي شعبان  تاريخ اإلرهاب في العالم  4487  

 كاظم سعد الدين  اصل الحياة و الموت في األساطير اإلفريقية  4488  

 عدنان عباس علي  اإلعتداء على الديمقراطية و الرفاهية -فخ العولمة 4489  

 جيرهاد كونتسلمان/تر:د:خالد غادري  المعركة تهدد إسرائيل -األيام المقدسة حرب  4490 10015/10

 تر:كاظم سعد الدين  اصل الحياة و الموت في األساطير اإلفريقية  4491  

 كاظم سعد الدين  الحياة و الموت في األساطير اإلفريقية اصل  4492  

 فوزي شعبان  تاريخ اإلرهاب في الغالم  4493  

 نماذج من الفكر الفرنسي المعاصر  4494  
صبحى /تقديم:د: وائل تر:د:كاميليا 

 غالى 

 وليد األعظمي  السيف اليماني فى نحر  األصفهاني صاحب األغاني  4495  

  4496 
دراسة للجرائم اإلرهابية اإلسرائلية المرتكبة بحق - و القانون الدولياإلرهاب 

 الشعب الفلسطيني خالل إنتفاضة األقصى 
 موسى جميل القدسي الدويك 

 ج.د.برنال  موجز العلم في التاريخ  4497  

 ابراهيم السايح  تاريخ اليونان  4498  

 حسين الشيخ  اليونان و الرومان  4499  

 محمود محمد السيد  تاريخ الدولة البيزنطية  4500  



 محمد الصاوي  عباقرة القرن العشرين من أينشتاين إلى أحمد زويل 4501  

 إدريس هاني  حوار الحضارات  4502  

 هريدي صالح أحمد  تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة  4503  

 د: محمد موسى عثمان  أبعاده و عالجه -اإلرهاب  4504  

 د: محمد موسى عثمان  أبعاده و عالجه -اإلرهاب  4505  

 البحث التاريخي في منهج  4506  
د:عادل حسن غنيم /د:جمال محمود 

 حجار 

27510 4507 
األدب -الثقافة الشعبية و العولمة -العالم في عيون روما-الثقافة العالمية 

 هل كانت الديمقراطية مجرد لحظة -الروسي في العقد األخير 

تأسيس :أحمد مشاري دورية من 

 العدواني 

 د: صالح أحمد العلي  اإلتجاهات العامة في األبحاث التاريخية  4508  

 محمد البشير مغلي مناهج البحث في اإلسالميات لدى المستشرقين و علماء الغرب  4509  

 د:فتحية عبد الفتاح النبراوي  دراسة في مناهج البحث -علم التاريخ  4510  

 يريك قاسم  التاريخ و منهج البحث التاريخي  4511  

 فتحية عبد الفتاح النبراوي  دراسة في مناهج البحث -علم التاريخ  4512  

 عبد السالم هارون  تحقيق النصوص و نشرها  4513  

 عبد العزيز الدوري  مقدمة في التاريخ اإلقتصادي العربي  4514  

 د:عدنان السيد حسين  العالقات الدولية في اإلسالم  4515 7984/09

 د:عدنان السيد حسين  العالقات الدولية في اإلسالم  4516 7985/09

 محمد صادق صبور  موسوعة مناطق الصراع في العالم -نقاط اإلشتعال في آسيا  4517  

 سعيد الجزائري  مشاهير حركو العالم  4518  



  4519 
موسوعة شاملة لإلعالم و مشاهير -الكتاب الثالث -موسوعة المشاهير 

 الرجال و النساء في الشرق و الغرب ..قديما و حديثا 
 مجدي السيد عبد العزيز 

  4520 
موسوعة شاملة لإلعالم و مشاهير -الكتاب الثالث -المشاهير موسوعة 

 الرجال و النساء في الشرق و الغرب ..قديما و حديثا 
 مجدي السيد عبد العزيز 

 دراسات في تطور الرأسمالية  4521  
مورس دوب /تعريب : د:رؤوف عباس 

 حامد 

 محمود عباس أبو مازن  موقف اإلتفاق يروي األسرار الحقيقية للمفاوضات -طريق أوسلو  4522  

 كولن نورمان /تر:سنية الجاللي  العلم و التكنولوجيا في الثمانينات  4523  

 ياسر حسين  اإلسالم مستقبل أوروبا  4524  

 محمد صادق صبور  الصراع في الشرق األوسط و العالم العربي  4525  

 صبور محمد صادق  مناطق الصراع في إفريقيا  4526  

 محمد صادق صبور  النقاط الساخنة في أوروبا و أمريكا الألتنية  4527  

 محمد صادق صبور  اإلرهاب في العالم  4528  

 جيرار موسى  عربي -فرنسي/فرنسي- عربي -المزدوج القاموس  4529  

 عبد العزيز الدوري و أخرون  نحو مشروع حضاري  نهضوي عربي  4530  

 تمام البرازي  1990-1983-شاهد عيان -أمريكا و العرب  4531  

 جمال بركات  عربي -إنجليزي -قاموس المصطلحات البلوماسية 4532  

 صبحي حموي  المنجد في اللغة العربية المعاصرة 4533  

 إدمون جوق /تر:منصور القاضي  دولية عالقات  4534 7749/09

 إدمون جوق /تر:منصور القاضي  عالقات دولية  4535 7751/09

 إدمون جوق /تر:منصور القاضي  عالقات دولية  4536 7750/09

 د:ياسين العيثاوي  السياسة األمريكية بين الدستور و القوى السياسية  4537 12388/10



 تر:الياس شاهين  لينين فى األممية البروليتارية  4538  

 أحمد تاج الدين و أخرون  مبادرات اإلصالح في الشرق األوسط  4539 8730/09

  4540    A la recherché de  Notre Histoire   DJILALI SARI 

  4541    A la recherché de  Notre Histoire   DJILALI SARI 

  4542 Tlemcen des saints et des savants RACHID BENBLAL 

  4543 Tlemcen des saints et des savants RACHID BENBLAL 

  4544 

Affrontements Culturels dans L’Algérie     

coloniale-ecoles, ,medecines,religion,1830-

1880 

YvONNE  TURIN 

  4545 

Affrontements Culturels dans L’Algérie     

coloniale-ecoles, ,medecines,religion,1830-

1880 

YvONNE  TURIN 

  4546 Histoire intérieure du FLN 1954-1962 GILBERT MEYNIER 

  4547 Le Secret AHMED BOUKHARI 

  4548 Parole de baroudeur AHMED BENCHERIF 

  4549 l’ISLAM   cet inconnu ROGER CORATINI 

  4550 
L’ Algérie des Algérienne de la Prehistoire à 

1954 

MAHFOUD 

KADDACH 

  4551 Propagande medias et democratie NAOM CHAMESKY 

  4552 Propagande medias et democratie NAOM CHAMESKY 

  4553 Et L’algerie se libera 1954-1962 MAHFOUDKADDACH 



  4554 Et L’algerie se libera 1954-1962 MAHFOUDKADDACH 

  4555 Histoire religieuse de L’algerie 
P /- CHEMS EDDINE 

CHITOUR 

  4556 Histoire religieuse de L’algerie 
P/- CHEMS EDDINE 

CHITOUR 

  4557 
LE REFORMISME MUSULMAN EN 

ALGERIE DE 1925-1940 
ALI MERAD 

  4558 
LE REFORMISME MUSULMAN EN 

ALGERIE DE 1925-1940 
ALI MERAD 

  4559 Parole de baroudeur AHMED BENCHERIF 

  4560 L’onneur de Saint-arnaud FRANCOIS MASPERO 

  4561 
AUX origines  de la guerre d’algerie 1940-

1945 

ANNIE  REY-

GOLDZEIGUER 

  4562 

La domination espagnole  à ORAN sous le 

gouvernement du comte d'alcaudete1534-

1558  

PAUL  RUFF 

  4563 Comprrendre L’algerie des algeriens MOHAMED BEDDOU 

  4564 Algerie ses langues ،ses  lettres ،ses histoires 

AFIFA 

BERERHI/BEIDA 

CHIKHI 

  4565  feuillets d’eldjezair-tome 2 HENRI KLEIN  

  4566  feuillets d’eldjezair-tome 2 HENRI KLEIN  

  4567 les villes d'art cèlebres TLEMCEN GEORGES MARCAIS 

  4568 les villes d'art cèlebres TLEMCEN GEORGES MARCAIS 

  4569 L’occident et les Arabes LOTFI BENDIOUIS 

  4570 L’occident et les Arabes LOTFI BENDIOUIS 



  4571 La Bataille d’alger-tome1 YASEF SAADI 

  4572 La Bataille d’alger-tome2 YASEF SAADI 

  4573 La Bataille d’alger-tome-3 YASEF SAADI 

  4574 Violence D'ètat et Psychanalyse J . PUGET 

  4575 Violence D'ètat et Psychanalyse J . PUGET 

  4576 
Histoire de la presse indigene en algerie des 

origines jusqu en 1930 
IHADDADEN ZAHIR 

  4577 
Histoire de la presse indigene en algerie des 

origines jusqu en 1930 
IHADDADEN ZAHIR 

  4578 Au bout de L’aulhenticitè... LA resistance BOUALEM  BESSAIH 

  4579 Regard sur l’histoire de L’algerie IHADDADEN ZAHIR 

  4580 Regard sur l’histoire de L’algerie IHADDADEN ZAHIR 

  4581 Au bout de L’aulhenticitè... LA resistance BOUALEM  BESSAIH 

  4582 La Mondialisation de la Pauvreté Michel chossudovsky 

  4583 La Mondialisation de la Pauvreté Michel chossudovsky 

  4584 Dictoionnaire de la civilisation Egyptieénne Guy Rachet 

  4585 Dictoionnaire de la civilisation Egyptieénne Guy Rachet 



  4586 L’histoire du maghreb-1 Abdallah   Laroui 

  4587 L’histoire du maghreb-2 Abdallah   Laroui 

  4588 Les étapes de la pensée  Sosiologique-volime1  Raymond Aron 

  4589 Les étapes de la pensée  Sosiologique-volime1  Raymond Aron 

  4590 HISTOIRE ET VIRITE Paul ricoeur 

  4591 Les maghreb entre deux Guerres volume 1 jacques berque 

  4592 Les maghreb entre deux Guerres volume 2 jacques berque 

  4593 Hannibal Serge lancel 

  4594 Carthage Serge lancel 

  4595 
L’afrique du norde en marche -nationalismes 

et musulmans et souverainete francaise   
Charles – André Julien 

  4596 
L’afrique du norde en marche -nationalismes 

et musulmans et souverainete francaise   
Charles – André Julien 

  4597 
L'ALGERIE AU temps des ROYAUMES 

NUMIDES  
Charles Revet 

  4598 ABD EL -KADER et l'ALGèrie àuXIX siècle 

dans les collections du musèe Condè à 

Chantilly  

sophie chambonnière 

 محمد رياض  جغرافية النقل  4599 5341

 محمد رياض  جغرافية النقل  4600 5340



 محمد رياض  جغرافية النقل  4601 5342

 حسن السيد أحمد أبو العينين  ظواهره التضاريسية الكبرى -كوكب األرض  4602 5321

 حسن السيد أحمد أبو العينين  ظواهره التضاريسية الكبرى -كوكب األرض  4603 5323

 حسن السيد أحمد أبو العينين  ظواهره التضاريسية الكبرى -كوكب األرض  4604 5324

 حسن السيد أحمد أبو العينين  ظواهره التضاريسية الكبرى -كوكب األرض  4605 5322

 جودت حسنين جودة  معالم سطح األرض  4606 5235

 حسن السيد أحمد أبو العينين  ظواهره التضاريسية الكبرى -كوكب األرض  4607 5320

 بيير جورج الوجيز في الجغرافيا اإلقتصادية  4608 3788

 /تر:جياللي صاري بيار جورج  السكان و اإلستطانة  4609 803

 بيار جورج /تر:جياللي صاري  السكان و اإلستطانة  4610 802

 بيار جورج /تر:جياللي صاري  السكان و اإلستطانة  4611 804

 هارجيس هايد /تر:ميشل نكال        هذا الكوكب المزدحم  4612  

 محمد محمد سطحية              و قراءة الخرائط -الجغرافيا العلمية  4613 5350

 محمد محمد سطحية              و قراءة الخرائط -الجغرافيا العلمية  4614 5352

 محمد محمد سطحية              و قراءة الخرائط -الجغرافيا العلمية  4615 5353

 محمد محمد سطحية              الجغرافيا العلمية  4616 5351

 الجغرافيا الحضرية  4617  
جاكلين بوجو قارني /تر:حليمي عبد 

 القادر

 تكون التخلف في الجزائر  4618  
عبد اللطيف براستهو/تر:نخبة من 

 األساتذة 

  4619 
المرحلة -التوابع لمتغير حقيقي واحد -عناصر من التحليل الرياضي 

 الجامعية األولى 
 قادة عالب 



  4620 
تونس  -من الفتح إلى بداية عصر االستقالل ( ليبيا-تاريخ المغرب العربي 

 المغرب) الجزء األول-الجزائر -
 سعد زغلول عبد الحميد

  4621 
تاريخ دول األغالبة و الرستميين و بني مدرار و -المغرب العربي تاريخ 

 الجزء الثاني -األدارسة حتى قيام الفاطميين 
 سعد زغلول عبد الحميد 

  4622 
الفاطميون و بنو زيرى الصنهاجيون إلى قيام -تاريخ المغرب العربي 

 الثالث الجزء -المرابطين 
 سعد زغلول عبد الحميد 

  4623 
المرابطون : صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب -تاريخ المغرب العربي 

 والسودان واألندلس (الجزء الرابع)
 سعد زغلول عبد الحميد 

 اإلسالم في المغرب و األندلس  4624  

ليقي يروقنسال/تر:د:السيد محفوظ عبد 

العزيز سالم /أ:محمد صالح الدين 

 حلمى

 دراسة في تاريخ النظم -الحضارة العربية اإلسالمية  4625  
د: رحيم كاظم  محمد الهاشمي 

 شنقارو/د:عواطف محمد العربي 

 د:علي حسين الشطاط  دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية  4626  

 دراسات في تاريخ األيوبيين و المماليك  4627  
العزيز سالم/سحر عبد العزيز السيد عبد 

 سالم 

  4628 
الجزء -تاريخ بطليوس اإلسالمية و غرب األندلس في العصر اإلسالمي 

 التاريخ السياسي -األول  
 د:سحر السيد عبد العزيز سالم 

  4629 
الجزء -تاريخ بطليوس اإلسالمية أو غرب األندلس في العصر اإلسالمي 

 التاريخ السياسي -الثاني  
 د:سحرالسيد  عبد العزيز سالم 

 الشيخ منصور الرفاعى عبيد نظام الحكم في اإلسالم  4630  

  4631 
دراسة في -الفتوحات اإلسالمية -الجزء األول-إنتشار اإلسالم في آسيا 

 العالقات الدولية و اإلقليمية 
 د:محمد نصر مهنا 

  4632 
دراسة في - مند العزل المغولي  -الجزء الثاني -اإلسالم في آسيا إنتشار 

 تاريخ العالقات الدولية و اإلقليمية 
 د:محمد نصر مهنا 

 د:سعيد إسماعيل علي  التربية في حضارات الشرق القديم  4633  

 بوتفليقة الرجل  ....و منافسوه  4634  
عيسى خالدي /تر:محمد ساري /عالوة 

 بوجادي 

 بوتفليقة الرجل  ....و منافسوه  4635  
عيسى خالدي /تر:محمد ساري /عالوة 

 بوجادي 

 بوتفليقة الرجل  ....و منافسوه  4636  
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 د/ محمود سعيد عمران 1291-1095-تاريخ الحروب الصليبية 4810  

 د/ محمود سعيد عمران 1291-1095-تاريخ الحروب الصليبية 4811  

 1987- 1ط-بيروت-دار النفائس 1987- 1ط-بيروت-دار النفائس 4812  

 1987- 1ط-بيروت-دار النفائس 1987- 1ط-بيروت-دار النفائس 4813  

 د/ مصطفى حسن محمد  الكتاني هـ669-668م/ 127حملة لويس التاسع الصليبية على تونس 4814  

 د/ مصطفى حسن محمد  الكتاني هـ669-668م/ 127حملة لويس التاسع الصليبية على تونس 4815  

 د/ محمود السيد تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي 4816  

 د/ محمود السيد تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي 4817  

 د/ محمد سهيل طقوش تاريخ المماليك في  مصر و بالد الشام 4818  

 د/ محمد سهيل طقوش تاريخ المماليك في  مصر و بالد الشام 4819  

 تاريخ االيوبين و المماليك 4820  
د/ السيد عبد العزيز سالم/سحر السيد 

 عبد العزيز 



 تاريخ االيوبين و المماليك 4821  
د/ السيد عبد العزيز سالم/سحر السيد 

 عبد العزيز 

 د/ أحمد مختار العبادي في التاريخ األيوبي و المملوكي 4822  

 مختار العباديد/ أحمد  في التاريخ األيوبي و المملوكي 4823  

  4824 
-1290المغرب األقصى "عهد السلطان الحسن األول "

 م1894-1873هـ/1311
 د/ محمد العربي معريش

  4825 
-1290المغرب األقصى "عهد السلطان الحسن األول "

 م1894-1873هـ/1311
 د/ محمد العربي معريش

 د/صالح الدين عثمان هاشم تاريخ األدب الجغرافي العربي 4826  

 د/صالح الدين عثمان هاشم تاريخ األدب الجغرافي العربي 4827  

 د/ الصديق بن العربي كتاب المغرب 4828  

 د/ الصديق بن العربي كتاب المغرب 4829  

 عبد الكريم غالب مغرب األرض و الشعب "قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي" 4830  

 شوقي عبد الحكيم الفلكلور واألساطير العربية 4831  

 د/ صلح الخرفي في رحاب المغرب العربي 4832  

 د/ صلح الخرفي في رحاب المغرب العربي 4833  

  4834 
القرناألول و الثاني هجري/السابع و الثامن -تأسيس الغرب اإلسالمي 

 ميالدي 
 هشام جعيط

  4835 
القرناألول و الثاني هجري/السابع و الثامن -الغرب اإلسالمي تأسيس 

 ميالدي 
 هشام جعيط

 د/ إبراهيم القادري بوتشيش إضاءات حول تراث  الغرب اإلسالمي  وتاريخه اإلقتصادي و اإلجتماعي 4836  

 د/ إبراهيم القادري بوتشيش إضاءات حول تراث  الغرب اإلسالمي  وتاريخه اإلقتصادي و اإلجتماعي 4837  

 المغرب العربي" اإلنسان و المجال" 4838  
جون فرانسوا تراون/تر:علي تومي و 

 أخرون

 المغرب العربي" اإلنسان و المجال" 4839  
جون فرانسوا تراون/تر:علي تومي و 

 أخرون



 د/ عبد المجيد تركي قضايا تقافية من تاريخ الغرب اإلسالمي"نصوص و دراسات" 4840  

 د/ عبد المجيد تركي تقافية من تاريخ الغرب اإلسالمي"نصوص و دراسات"قضايا  4841  

 محمد المنوني قبس من عطاء المخطوط المغربي 4842  

 محمد المنوني قبس من عطاء المخطوط المغربي 4843  

 محمد المنوني قبس من عطاء المخطوط المغربي 4844  

 حسين الشيخ/محمد عبد الفتاح  اإلرشاد السياحي (بين النظرية و التطبيق ) 4845  

 السيد عبد العزيز سالم تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي 4846  

 السيد عبد العزيز سالم تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي 4847  

 مسعد محمد الديب دراسة تحليلية نقدية -التاريخية اإلسالمية  في مصرالقصة  4848  

 مسعد محمد الديب دراسة تحليلية نقدية -القصة التاريخية اإلسالمية  في مصر 4849  

 عبد الكريم غالب قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي"مغرب األرض و الشعب " 4850  

 شكري صادق تاريخ الفنون الجميلة عند القدماء المصريين 4851  

 حسن محمد محي الدين السعدي حضارة مصر في العصر الفرعونيمعالم من  4852  

 حسن محمد محي الدين السعدي معالم من حضارة مصر في العصر الفرعوني 4853  

 حسن محمد محي الدين السعدي حضارة مصر في العصر الفرعونيمعالم من  4854  

 د:حسن محمد محى الدين السعدي  معالم من حضارة مصر في العصر الفرعوني 4855  

  4856 
مند أقدم العصور حتى نهاية عصر -الجزء األول -مصر القديمة تاريخ 

 اإلنتقال الثاني 
 د:رمضان السيد 

  4857 
مند أقدم العصور حتى نهاية عصر -الجزء األول -تاريخ مصر القديمة  

 اإلنتقال الثاني 
 د/ رمضان السيد

 حسن إبراهيم حسن تاريخ عمرو بن العاص 4858  



 حسن إبراهيم حسن تاريخ عمرو بن العاص 4859  

 حسن الشيخ العصر الهللينستي ( مصر ) 4860  

 حسن الشيخ العصر الهللينستي ( مصر ) 4861  

  4862 
مختارات مصورة من مقتنيات -فنون صناعة الحلي في مصر القديمة

 المتحف المصري 
 أمال محمد صفوت األلفي 

  4863 
مختارات مصورة من مقتنيات -فنون صناعة الحلي في مصر القديمة

 المتحف المصري 
 أمال محمد صفوت األلفي 

 فؤاد السيدد/ أحمد  زمن سالطين بني أيوب-تاريخ مصر اإلسالمية  4864  

 د/ أحمد فؤاد السيد زمن سالطين بني أيوب-تاريخ مصر اإلسالمية  4865  

  4866 
أتابك العساكر في القاهرة عصر المماليك الجراكسة                             

 م)1517-1382هـ/784-923(
 محمد عبد الغني االشقر

  4867 
أتابك العساكر في القاهرة عصر المماليك الجراكسة                             

 م)1517-1382هـ/784-923(
 محمد عبد الغني االشقر

  4868 
الملحمة المصرية ( عصر المماليك الجراكسة و رد اإلعتبار في عهد 

 م1426-1365هـ/767-829-برسباي 
 د:محمد عبد الغنبي األشقر

  4869 
الملحمة المصرية ( عصر المماليك الجراكسة و رد اإلعتبار في عهد 

 م1426-1365هـ/767-829-برسباي 
 د:محمد عبد الغنبي األشقر

 درويش النخيلي  تاريخ مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى نهاية الدولة الفاطمية  4870  

 درويش النخيلي  مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى نهاية الدولة الفاطمية تاريخ  4871  

 حسن سعد اهللا من أسرار الفراعنة 4872  

 حسن سعد اهللا من أسرار الفراعنة 4873  

 الحسين صالح نهاية مدينة فرعونية 4874  

 الحسين صالح نهاية مدينة فرعونية 4875  

 أد:محمد بيومي مهران مصر-الجزء األول -الكبرى في مصر و الشرق األذنى القديمالمدن  4876  

 محمد طوسون 1855-1853الجيش المصري في الحرب الروسية ( حرب القرم) 4877  



 محمد طوسون 1855-1853المصري في الحرب الروسية ( حرب القرم)الجيش  4878  

 رؤية حضارية-المصريون و الرومان  4879  
د:حسين أحمد شيخ/محمد عبد الفتاح 

 السيد

 رؤية حضارية-و الرومان المصريون  4880  
د:حسين أحمد شيخ/محمد عبد الفتاح 

 السيد

 د:صالح فضل تأثير الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية لدانتي 4881  

 د:صالح فضل الثقافة اإلسالمية في الكوميديا اإللهية لدانتيتأثير  4882  

 عبد اهللا العروي ثقافتنا في ضوء التاريخ 4883  

 عبد اهللا العروي ثقافتنا في ضوء التاريخ 4884  

 د:عبده بدوي  حضارتنا بين العراقة و التفتح 4885  

 تطبيقات في التحليل اإلحصائي للعلوم اإلدارية و اإلنسانية  4886 10019/10
أد:عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي  و 

 أخرون 

 جمادي الساحلي فصو ل في التاريخ و الحضارة 4887  

 جمادي الساحلي فصو ل في التاريخ و الحضارة 4888  

 السيد عبد العزيز سالم تاريخ الحضارة اإلسالميةبحوث في  4889  

 السيد عبد العزيز سالم بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية 4890  

 س.د.جواتيان /تعريب: عطية القوصي دراسات في التاريخ اإلسالمي و النظم اإلسالمية 4891  

 الصديق بن العربي فهرس مخططات خزانة ابن يوسف بمراكش 4892  

 الصديق بن العربي فهرس مخططات خزانة ابن يوسف بمراكش 4893  

 حسنين محمد نويصر اآلثار اإلسالمية 4894  

 حسنين محمد نويصر اآلثار اإلسالمية 4895  

 إياد الصقر الفنون اإلسالمية 4896  



 إياد الصقر الفنون اإلسالمية 4897  

 تطبيقات في التحليل اإلحصائي للعلوم اإلدارية و اإلنسانية  4898 10020/10
أد:عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي  و 

 أخرون 

 د:يوسف القرضاوي  السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة و مقاصدها  4899 6641/09

 أد:أحمد النعيمي  السياسة الخارجية  4900 12389/10

 أد:أحمد النعيمي  السياسة الخارجية  4901  

 د:حسين الشيخ/د:محمد عبد الفتاح  اإلرشاد السياحي ( بين النظرية و التطبيق ) 4902  

 موجز التاريخ علم اآلثار 4903  
غلين دانيال/تر:د: عباس سيد أحمد 

 محمد علي 

 د:سامي نوار فن صناعة المخطوط الفارسي 4904  

 د:سامي نوار فن صناعة المخطوط الفارسي 4905  

 أنواع الزخرفة الهندسية 4906  
عفيفي/د: مصطفى عبد فوزي سالم 

 الرحيم 

 أنواع الزخرفة الهندسية 4907  
فوزي سالم عفيفي/د: مصطفى عبد 

 الرحيم 

 فنية الزخرفة الهندسية 4908  
فوزي سالم عفيفي/ مراجعة :د: مصطفى 

 عبد الرحيم 

 فنية الزخرفة الهندسية 4909  
فوزي سالم عفيفي/ مراجعة :د: مصطفى 

 عبد الرحيم 

 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية الملونة 4910  

 أسامة النحاس التصميمات الزخرفية الملونة 4911  

 أسامة النحاس الوحدات الزخرفية اإلسالمية 4912  

 أسامة النحاس الوحدات الزخرفية اإلسالمية 4913  

 د/ قتيبة الشهابي دراسة تاريخية للعمالت التي كانت متداولة في الشام -نقود الشام 4914  

 د/ قتيبة الشهابي دراسة تاريخية للعمالت التي كانت متداولة في الشام -نقود الشام 4915  



 د/ جاب اهللا علي جاب اهللا دليل اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرة 4916  

 د/ جاب اهللا علي جاب اهللا دليل اآلثار اإلسالمية بمدينة القاهرة 4917  

 محمد علي الفوزي دراسات في تاريخ العرب المعاصر 4918  

 محمد علي الفوزي دراسات في تاريخ العرب المعاصر 4919  

 أحمد عزت عبد الكريم في تاريخ العرب الحديثدراسات  4920  

 أحمد عزت عبد الكريم دراسات في تاريخ العرب الحديث 4921  

  4922 
تاريخ فلسطين القديم مند أول غزو يهودي حتى أخر غزو صليبي 

 م1359-م1220
 ظفر اإلسالم خان

  4923 
–تاريخ العراق -5-دراسات في تاريخ و حضارة الشرق األذنى القديم 

 آسيا الصغرى–إيران 
 أد:أحمد أمين سليم

 لهيب عبد الخالق  اإلستراتجية األمريكية الجديدة -إنهيارين بين  4924 7770/09

 أحمد منصور حسين الشافعي شاهد على ثورة يوليو 4925  

 أحمد منصور حسين الشافعي شاهد على ثورة يوليو 4926  

 مفيدة محمد إبراهيم عصرالنهضة العربية بين الحقيقة و الوهم 4927  

 مفيدة محمد إبراهيم عصرالنهضة العربية بين الحقيقة و الوهم 4928  

 د/  عمر عبد العزيز عمر فن تاريخ العرب الحديث و المعاصردراسات  4929  

 د/  عمر عبد العزيز عمر دراسات فن تاريخ العرب الحديث و المعاصر 4930  

 د/ حلمي محروس إسماعيل العرب الحديث من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية األولىتاريخ  4931  

 د/ حلمي محروس إسماعيل تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية األولى 4932  

 د/ جالل يحي المدخل-1العالم العربي الحديث و المعاصر  ج 4933  

 د/ جالل يحي المدخل-1العالم العربي الحديث و المعاصر  ج 4934  



  4935 
الفترة الواقعة بين الحربين -2العالم العربي الحديث و المعاصر  ج

 العالميتين 
 د/ جالل يحي

  4936 
الفترة الواقعة بين الحربين -2العالم العربي الحديث و المعاصر  ج

 العالميتين 
 د/ جالل يحي

 د/ جالل يحي مند الحرب العالمية الثانية -3العالم العربي الحديث و المعاصر  ج 4937  

 يحيد/ جالل  مند الحرب العالمية الثانية -3العالم العربي الحديث و المعاصر  ج 4938  

 د/ محمود ماهر طه أمجاد الفراعنة 4939  

 د/ محمود ماهر طه أمجاد الفراعنة 4940  

 التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية  4941  
د/ عبد العزيز سليمان نوار/د: عبد 

 المجيد نعنعي 

 د/ جالل يحي 1ج-الفجر  -التاريخ األوربي الحديث و المعاصر 4942  

 د/ جالل يحي  2ج-حتى الحرب العالمية األولى -التاريخ األوربي الحديث و المعاصر  4943  

  4944 
الفترة -العالمية األولى مند الحرب -التاريخ األوربي الحديث و المعاصر  

 3ج-المعاصرة
 د/ جالل يحي

 د/ جالل يحي 4ج- سيطرة أوروبا على العالم -التاريخ األوربي الحديث و المعاصر   4945  

 أ.د/ عمر عبد العزيز عمر األوربي و األمريكي الحديثالتاريخ  4946  

 أ.د/ عمر عبد العزيز عمر التاريخ األوربي و األمريكي الحديث 4947  

 د/ رشيد الناضوري غربي آسيا و شمال إفريقيا ( التطورالتاريخي  للفكر الديني )جنوبي  4948  

 د/ رشيد الناضوري جنوبي غربي آسيا و شمال إفريقيا ( التطور التاريخي للفكر الديني ) 4949  

  4950 
المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري و السياسي في 

 جنوبي غربي آسيا و شمال إفريقيا 
 د/ رشيد الناضوري

  4951 
المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري و السياسي في 

 شمال إفريقيا جنوبي غربي آسيا و 
 د/ رشيد الناضوري

 د/ يحي جالل تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر 4952  

 د/ يحي جالل تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر 4953  



 د/ يحي جالل تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر 4954  

 د/ يحي جالل تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر 4955  

  4956 
سبتمبر و الحرب في أفغنستان و 11يوميات من خط النار لألحداث 

 سقوط بغداد 
 هاشم أهل برا

 دافيد راي غريفين )11/9( أسئلة مقلقة حول إدارةبوش و أحداث  11/9شبهات حول  4957  

 وليامسون موراي . روبرت سكايلز حرب العراق ( تاريخ عسكري ميداني يومي ) 4958  

 كافي أوبراين و مارك فيليبس غيبوبة الواليات المتحدة األمريكية 4959  

 الفريق الركن طه نوري ياسين الشكرجي الحرب األمريكية على العراق 4960  

 أندرو ياسيفيتش اإلمبراطورية األمركية ( حقائق وعواقب الدبلوماسية ل.و.م.أ) 4961  

 سيمور هيرش ايلول إلى سجن أبو غريب  11الطريق من -االمريكية العمياءالقيادات  4962  

 د/ محمود سعيد عمران حضارة أوربا في العصور الوسطى 4963  

 د/ محمود سعيد عمران حضارة أوربا في العصور الوسطى 4964  

 د/جوزيف نسيم يوسف الدولة و اإلمبراطورية في العصور الوسطى 4965  

  4966 
مدخل إلى تاريخ الدراسات العربية و اإلسالمية في -اإلستشراف الروسي

 روسيا 
 د/ عبد الرحيم العطاوي

  4967 
مدخل إلى تاريخ الدراسات العربية و اإلسالمية في -اإلستشراف الروسي

 روسيا 
 د/ عبد الرحيم العطاوي

 االزرق بن علو أساطير .تاريخ .أدب . حكايات)الرحلة (  4968  

 االزرق بن علو الرحلة ( أساطير .تاريخ .أدب . حكايات) 4969  

  4970 
-1845-منطقة حائل -األوربيون في شمال وسط الجزيرة العربيةالرحالة 

 م1921
 د/ عوض البادي

  4971 
-1845-منطقة حائل -الرحالة األوربيون في شمال وسط الجزيرة العربية

 م1921
 د/ عوض البادي

 أ.د/ صالح سرور الطب في مصادر اإلغريق القديمة 4972  



 أ.د/ صالح سرور الطب في مصادر اإلغريق القديمة 4973  

 عبد العزيز عبد المحسن التويجري أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخ 4974  

 عبد العزيز عبد المحسن التويجري أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخ 4975  

 بسام العسلي مشاهير قادة الحرب العالمية الثانية -غودريان 4976  

 بسام العسلي مشاهير قادة الحرب العالمية الثانية -غودريان 4977  

 بسام العسلي مشاهير قادة الحرب العالمية الثانية -ويقل 4978  

 بسام العسلي مشاهير قادة الحرب العالمية الثانية -ويقل 4979  

 بسام العسلي مونتغومري 4980  

 بسام العسلي مونتغومري 4981  

 بسام العسلي جوكوف 4982  

 العسليبسام  جوكوف 4983  

 بسام العسلي فاسيليقسكي 4984  

 بسام العسلي فاسيليقسكي 4985  

 بسام العسلي أيزنهاور 4986  

 بسام العسلي أيزنهاور 4987  

 بسام العسلي مالك آرثر 4988  

 بسام العسلي مالك آرثر 4989  

 بسام العسلي جياب 4990  

 بسام العسلي جياب 4991  



  4992 
-1898سيرة حياة على مصطفى مشرفة -مشرفة بين الذرة و الذروة

1950 
 د/ محمد الجوادي

 د/ محمد الجوادي مشرفة بين الذرة و الذروة 4993  

 أنور الجندي عبد العزيز الثعالبي ( رائد الحرية و النهضة اإلسالمية ) 4994  

 أنور الجندي عبد العزيز الثعالبي ( رائد الحرية و النهضة اإلسالمية ) 4995  

 عبد اهللا العروي التاريخ ( المفاهيم و األصول )مفهوم  4996  

 د/ غوستاف لويون سر تطور األمم 4997  

 د/ غوستاف لويون سر تطور األمم 4998  

 د/ جوزيف نسيم جوزيف حركات اليقظة العربية  ( إبان العدوان الصليبي ) الوحدة و 4999  

 العقيد محمد أسد اهللا صفا نابليون-إعالم الحرب  5000  

 العقيد محمد أسد اهللا صفا نابليون-إعالم الحرب  5001  

  5002 
الثورات القومية و الديمقراطية و -1848الثورات الكبرى في التاريخ 

 الرومانسية
 جاد سيغمان/تر:هزييت عبودي 

  5003 
الثورات القومية و الديمقراطية و -1848الكبرى في التاريخ الثورات 

 الرومانسية
 جاد سيغمان/تر:هزييت عبودي 

  5004 
لماذا فشلت -ما يجب أن تعرف عن النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر

 بمصر و تونس و نجحت باليابان ?
 علي المحجوبي

 عبد الكريم فرحان أسرى الحرب عبر التاريخ 5005  

 عبد الكريم فرحان أسرى الحرب عبر التاريخ 5006  

 د/ فايز رشيد نتنياهو مكان تحت الشمس -التاريخ في الرد على كتاب تزوير  5007  

 د/ سالم يفوت قراءات تاريخية -النص و التاريخ 5008  

 د/ سالم يفوت قراءات تاريخية -النص و التاريخ 5009  

 د/ عزيز العظمة مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي -الكتابة التاريخية و المعرفة التاريخية 5010  



 د/ عزيز العظمة مقدمة في أصول صناعة التأريخ العربي -الكتابة التاريخية و المعرفة التاريخية 5011  

 في منهج البحث التاريخي 5012  
د/ عادل حسن غنيم/د:جمال محمود 

 حجر

 في منهج البحث التاريخي 5013  
د/ عادل حسن غنيم/د:جمال محمود 

 حجر

 أ.د/ محمود بيومي مهران المدن الكبرى في مصر و الشرق االدنى القديم 5014  

 عاتق بن غيث البالدي الجزء األول-اإلشراف على تأريخ األشراف 5015  

 د/ عبد اللطيف أحمد علي 2/1-التاريخ اليوناني ( عصر الهلالدي) 5016  

 د/ عبد اللطيف أحمد علي 2/1-التاريخ اليوناني ( عصر الهالدي) 5017  

 د/ عبد اللطيف أحمد علي 2/1-التاريخ اليوناني ( عصر الهلالدي) 5018  

 د/ عبد اللطيف أحمد علي 2/1-التاريخ اليوناني ( عصر الهلالدي) 5019  

 سامي ريحاناالعميد د/  شعوب الشرق األدنى القديم 5020  

 العميد د/ سامي ريحانا شعوب الشرق األدنى القديم 5021  

 عاتق بن غيث البالدي 2/1-تصحيح ما جاء في بعض المؤلفات عن بالد العرب -الميضاح  5022  

 عاتق بن غيث البالدي 2/1-تصحيح ما جاء في بعض المؤلفات عن بالد العرب -الميضاح  5023  

  5024 
قسم -معجم أعالم اإلباضية  من القرن األول الهجري إلى العصر الحاضر 

 الجزء األول -المغرب اإلسالمي 

بن صالح باجو/د: إبراهيم د/ مصطفى 

 بن بكير نجاز و أخرون 

  5025 
قسم -معجم أعالم اإلباضية  من القرن األول الهجري إلى العصر الحاضر 

 الجزء الثاني -المغرب اإلسالمي 

د/ مصطفى بن صالح باجو/د/ إبراهيم 

 بن بكير نجاز و أخرون 

 التجربة اليونانية 5026  
س.م.بورا/تر:د/ أحمد سالمة محمد 

 السيد

 د/ محمد عبد الفتاح السيد فن النحث اليوناني في العصرين األرخي والكالسيكي 5027  

 د/ محمد عبد الفتاح السيد فن النحث اليوناني في العصرين األرخي والكالسيكي 5028  



 د/ عفاف مسعد العبد دراسات في التاريخ الشرق االقصى 5029  

 د/ عفاف مسعد العبد دراسات في التاريخ الشرق االقصى 5030  

 د/ محمود السيد تاريخ دول جنوب شرق آسيا 5031  

 د/ محمود السيد دول جنوب شرق آسياتاريخ  5032  

 د/ جوزيف نسيم يوسف نشأة الجامعات في العصور الوسطى  5033  

 د/ جوزيف نسيم يوسف عالم العصور الوسطى في النظم و الحضارة 5034  

 د/ سالم حميش الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 5035  

 د/ سالم حميش الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 5036  

 د/ محمد سعيد عمران مدخل لدراسة التاريخ السياسي و الحربي -تاريخ اإلمبراطورية البيزنطيةمعالم  5037  

 د/ محمد سعيد عمران مدخل لدراسة التاريخ السياسي و الحربي -معالم تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية 5038  

 د/ محمد سعيد عمران مدخل لدراسة التاريخ السياسي و الحربي -معالم تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية 5039  

 د/ محمد سعيد عمران مدخل لدراسة التاريخ السياسي و الحربي -تاريخ اإلمبراطورية البيزنطيةمعالم  5040  

 شكري صادق تاريخ الفنون الجميلة عند قدماء المصريين 5041  

  5042 
LA Mythologie-ses Dieus,ses hèros,ses 

lègendes 
Edition Homilton 

  5043 
الجزء األول من المجلد -نشأة الحضارة  الشرق األدنى –قصة الحضارة

 2/1األول  

ول وايريل ديورانت /تر:د:زكي نجيب 

 محمود 

  5044 
الجزء الثالث من -الصين  –الهند وجيرانها الشرق األقصى -قصة الحضارة

 4/3المجلد األول 

ول وايريل ديورانت /تر:د:زكي نجيب 

 محمود 

 المجلد األول -فهارس األول و الثاني  -قصة الحضارة  5045  
ديورانت /تر:محمد عبد ول وايريل 

 الرحيم 

  5046 
الجزء الخامس -حياة اليونان -اليابان -الشرق األقصى -قصة الحضارة 

 6/5من المجلد األول 

ول وايريل ديورانت /تر:د:زكي نجيب 

 محمود 

 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران  8/7الجزء الثاني من المجلد الثاني -الحضارة، حياة اليونان قصة  5047  



  5048 
الجزء األول من -قصة الحضارة، قيصر و المسيح أو الحضارة الرومانية 

 10/9المجلد الثالث  
 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران 

  5049 
الجزء الثالث من المجلد -قصة الحضارة، الحضارة الرومانية، عصر اإليمان 

 12/11الثالث  
 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران 

 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران  14/13الجزء الثاني من المجلد الرابع -الحضارة، عصر اإليمان قصة  5050  

 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران  16/15الجزء الرابع من المجلد الرابع -قصة الحضارة، عصر اإليمان  5051  

  5052 
الجزء السادس من المجلد الرابع -النهضة-قصة الحضارة عصر اإليمان 

18/17 
 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران 

  5053 

وهو يروي تاريخ الحضارة في إيطاليا من مولد - النهضة -الحضارة قصة 

الجزء الثاني من المجلد -1576إلى  1304بترارك حتى ممات تيشيان 

 20/19الخامس 

 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران 

  5054 

وهو يروي تاريخ الحضارة في - اإلصالح الديني - النهضة -الحضارة قصة 

الجزء -1576إلى  1304إيطاليا من مولد بترارك حتى ممات تيشيان 

 22/21الرابع  من المجلد الخامس 

 ول وايريل ديورانت /تر:د:محمد بدران 

  5055 
الجزء الثاني من المجلد السادس -اإلصالح الديني –الحضارة قصة 

24/23 

ول وايريل ديورانت /تر:د:عبد الحميد 

 يونس   

  5056 
الجزء الرابع من المجلد السادس -اإلصالح الديني  –قصة الحضارة 

26/25 

ول وايريل ديورانت /تر:د:عبد الحميد 

 يونس   

  5057 
الجزء السادس من -اإلصالح الديني بداية عصر العقل   –قصة الحضارة 

 28/27المجلد السادس 
 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5058 
الجزء الثاني من -اإلصالح الديني بداية عصر العقل   –قصة الحضارة 

 30/29المجلد السابع 
 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5059 

تاريخ الحضارة األوربية فى عصر -عصر لويس الرابع عشر -قصة الحضارة 

كرومول و ملتن و بطرس األكبر و نيوتن و سبينوزا بسكال و موليير و  

 32/31الجزء األول من المجلد الثامن -1648-1715

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5060 

تاريخ -عصر لويس الرابع عشر -اإلصالح الديني -قصة الحضارة 

بسكال و موليير و كرومول و ملتن و بطرس الحضارة األوربية فى عصر 

الجزء الثالث من المجلد الثامن -1715-1648األكبر و نيوتن و سبينوزا 

34/33 

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5061 

تاريخ الحضارة في أوروبا الغربية من -عصر قولتير -الحضارةقصة 

-مع التنويه الخاص بالصراع بين الدين و الفلسفة  1756إلى 1715

 36/35الجزء األول من المجلد التاسع 

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس   38/37الجزء الثالث من المجلد التاسع -أوروبا الوسطى -الحضارة قصة  5062  

  5063 
الجزء األول من -الجنوب الكاثوليكي -روسو و الثورة -قصة الحضارة 

 40/39المجلد العاشر 
 ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  ول وايريل 



  5064 
الشمال  - روسو و الثورة -اإلسالم و الشرق اإلسالمي -قصة الحضارة 

 42/41الجزء الثالث من المجلد العاشر  -البروتستني
 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5065 
إلى  1789تاريخ الحضارة األوربية من - عصر نابليون -قصة الحضارة 

 44/43-الكتاب األول  من المجلد الحادي عشر -1815

ول وايريل ديورانت /تر:د:عبد الرحمن 

 عبد اهللا الشيخ 

  5066 
إلى  1789تاريخ الحضارة األوربية من - عصر نابليون -الحضارة قصة 

 47/46/45-الكتاب الثالث من المجلد الحادي عشر -1815

ول وايريل ديورانت /تر:د:عبد الرحمن 

 عبد اهللا الشيخ 

 المجلد األول -فهارس األول و الثاني -قصة الحضارة  5067  
ول وايريل ديورانت /تر:محمد عبد 

 الرحيم 

  5068 
الجزء األول من المجلد -الشرق األذنى -نشأة الحضارة -قصة الحضارة 

 2/1األول 

ول وايريل ديورانت /تر:د:زكي نجيب 

 محمود 

  5069 
الجزء الثالث من -الصين  –الهند وجيرانها الشرق األقصى -الحضارةقصة 

 4/3المجلد األول 

ول وايريل ديورانت /تر:د:زكي نجيب 

 محمود 

  5070 
الجزء الخامس -حياة اليونان -اليابان -الشرق األقصى -قصة الحضارة 

 6/5من المجلد األول 

ديورانت /تر:د:زكي نجيب ول وايريل 

 محمود 

 ول وايريل ديورانت /تر:محمد بدران  8/7-الجزء الثاني من المجلد الثاني -حياة اليونان -قصة الحضارة  5071  

  5072 
-الجزء األول من المجلد الثالث -الحضارة الرومانية -الحضارةقصة 

10/9 
 ول وايريل ديورانت /تر:محمد بدران 

  5073 
الجزء الثالث من -عصر اإليمان -الحضارة الرومانية -قصة الحضارة 

 12/11-المجلد الثالث 
 ول وايريل ديورانت /تر:محمد بدران 

 ول وايريل ديورانت /تر:محمد بدران  14/13الجزء الثاني من المجلد الرابع -عصر اإليمان  -قصة الحضارة  5074  

 ديورانت /تر:محمد بدران ول وايريل  16/15-الجزء الرابع من المجلد الرابع -عصر اإليمان -قصة الحضارة  5075  

  5076 
الجزء السادس من المجلد -النهضة -عصر اإليمان -قصة الحضارة 

  18/17-الرابع
 ول وايريل ديورانت /تر:محمد بدران 

  5077 
وهو يروي تاريخ الحضارة في إيطاليا من مولد - النهضة -الحضارة قصة 

 20/19-1576إلى  1304بترارك حتى ممات تيشيان 
 ول وايريل ديورانت /تر:محمد بدران 

  5078 

تاريخ الحضارة األوربية وهو يروي -اإلصالح الديني  -قصة الحضارة 

الجزء الثاني من -1517-1300خارج إيطاليا من وكليف إلى لوثر 

 24-23-المجلد السادس 

ول وايريل ديورانت /تر:د:عبد الحميد 

 يونس  

  5079 
-الجزء الرابع من المجلد السادس -اإلصالح الديني -قصة الحضارة 

26/25 

ول وايريل ديورانت /تر:د:عبد الحميد 

 يونس  

  5080 
الجزء السادس من -بداية عصر العقل -اإلصالح الديني -قصة الحضارة 

 28/27المجلد السادس  
 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5081 
-الجزء الثاني من المجلد السابع -بداية عصر العقل -الحضارة قصة 

30/29 
 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  



  5082 

تاريخ الحضارة األوربية فى عصر -عصر لويس الرابع عشر -قصة الحضارة 

تن و سبينوزا بسكال و موليير و كرومول و ملتن و بطرس األكبر و نيو 

 32/31الجزء األول من الجلد الثامن -1648-1715

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5083 

تاريخ -عصر لويس الرابع عشر -اإلصالح الديني -قصة الحضارة 

بسكال و موليير و كرومول و ملتن و بطرس الحضارة األوربية فى عصر 

الجزء الثالث من الجلد الثامن -1715-1648األكبر و نيوتن و سبينوزا 

34/33 

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

  5084 

تاريخ الحضارة في أوروبا الغربية من -عصر قولتير -الحضارةقصة 

-مع التنويه الخاص بالصراع بين الدين و الفلسفة  1756إلى 1715

 36/35الجزء األول من المجلد التاسع 

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس   38/37الجزء الثالث من المجلد التاسع -أوروبا الوسطى -الحضارة قصة  5085  

  5086 
الجزء األول من -الجنوب الكاثوليكي -روسو و الثورة -قصة الحضارة 

 40/39المجلد العاشر 
  ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس 

  5087 
الشمال  - روسو و الثورة -اإلسالم و الشرق اإلسالمي -قصة الحضارة 

 42/41البروتستني 
 ول وايريل ديورانت /تر:فؤاد أندراوس  

 د:حسين فهد حماد  لغات-حرف-عصور-مدن-شعوب-حضارات-األثار التاريخية موسوعة  5088 7570/09

 محمود شاكر  الجزء األول -موسوعة الحضارات القديمة و الحديثة و تاريخ األمم  5089 11317/10

 محمود شاكر  الجزء الثاني -الحضارات القديمة و الحديثة و تاريخ األمم موسوعة  5090 11317/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  عصر الخلفاء الراشدين -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5091 9662

 د: عبد الحكيم الكعبي  عصر النبوة -التاريخ اإلسالمي موسوعة  5092 9661

 د: عبد الحكيم الكعبي  عصر النبوة -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5093 10//11261

 الحكيم الكعبي د: عبد  عصر النبوة -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5094 11262/10

 صالح طهبوب  العصر األموي -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5095 9663

 صالح طهبوب  العصر األموي -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5096 12591/10

 صالح طهبوب  العصر األموي -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5097 12592/10



 خالد عزام  العصر العباسي -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5098 9664

 د: مفيد الزيدي  العصر المملوكي -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5099 9665

 د: مفيد الزيدي  العصر العثماني -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5100 9666

8265/09 5101 
دراسة تاريخية و أراء -التعليم العربي اإلسالمي -أليس الصبح بقريب 

 إصالحية 

األستاذ اإلمام :محمد الطاهر بن الشيخ 

 عاشور 

8266/09 5102 
دراسة تاريخية و أراء -التعليم العربي اإلسالمي -أليس الصبح بقريب 

 إصالحية 

الشيخ األستاذ اإلمام :محمد الطاهر بن 

 عاشور 

8253/09 5103 
من تبع السنة -موسوعة أصول الفكر السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي 

 المجلد الخامس -الشريفة و هدى الخلفاء الراشدين 

خديجة النبراوي/تقديم :أد:حسن عباس 

 أدعلي جمعة محمد  -زكي 

8252/09 5104 
من تبع السنة -موسوعة أصول الفكر السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي 

 المجلد الرابع -الشريفة و هدى الخلفاء الراشدين 

خديجة النبراوي/تقديم :أد:حسن عباس 

 أدعلي جمعة محمد  -زكي 

8251/09 5105 
من تبع السنة -موسوعة أصول الفكر السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي 

 المجلد الثالث -الشريفة و هدى الخلفاء الراشدين 

خديجة النبراوي/تقديم :أد:حسن عباس 

 أدعلي جمعة محمد  -زكي 

8250/09 5106 
من تبع السنة -أصول الفكر السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي موسوعة 

 المجلد الثاني -الشريفة و هدى الخلفاء الراشدين 

خديجة النبراوي/تقديم :أد:حسن عباس 

 أدعلي جمعة محمد  -زكي 

8249/09 5107 
من تبع السنة -قتصادي موسوعة أصول الفكر السياسي و اإلجتماعي و اإل

 المجلد األول -الشريفة و هدى الخلفاء الراشدين 

خديجة النبراوي/تقديم :أد:حسن عباس 

 أدعلي جمعة محمد  -زكي 

 األرناؤوط -د: محمد م نموذج يوغسالفيا -ثنائية الذات /األخر -مراجعة اإلستشراق  5108 12535/10

 األرناؤوط -د: محمدم نموذج يوغسالفيا -ثنائية الذات /األخر -مراجعة اإلستشراق  5109 12536/10

 األرناؤوط -م-د: محمد  نموذج يوغسالفيا -ثنائية الذات األخر -مراجعة اإلستشراق  5110 12537/10

 أد:عبد الواحد دنون طه  دراسات في تاريخ و حضارة المغرب اإلسالمي  5111 11295/10

 الواحد دنون طه أد:عبد  دراسات في تاريخ و حضارة المغرب اإلسالمي  5112 11296/10

 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية  5113 12285/10
د:بشير رمضان التليسي /د:جمال هاشم 

 الذويب 

 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية  5114 12286/10
رمضان التليسي /د:جمال هاشم د:بشير 

 الذويب 

12558/10 5115 
الظاهرة اإلستشراقية و أثرها في الدراسات -نقد الخطاب اإلستشراقي 

 الجزء األول -اإلسالمية 
 د: ساسي سالم الحاج 

12558/10 5116 
الظاهرة اإلستشراقية و أثرها في الدراسات -نقد الخطاب اإلستشراقي 

 الجزء الثاني -اإلسالمية 
 د: ساسي سالم الحاج 



 أد: عبد الواحد دنون طه  الرحالت المتبادلة بين الغرب اإلسالمي و المشرق  5117 11336/10

 تاريخ العرب و حصاراتهم في األندلس  5118 11307/10
د: خليل ابراهيم السامرائي/د: عبد 

 الواحد دنون طه/د:ناطق مطلوب 

11255/10 5119 
رؤية جديدة في ضوء الوثائق -في تاريخ العرب في العهد العثماني دراسات 

 و المصادر العثمانية 
 فاضل بيات 

 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى اإلنحدار  5120 12072/10
-م- د:خليل اينالجيك /تر:د: محمد 

 األرناؤوط 

 د: أبو القاسم سعد اهللا  الجزء األول -الحركة الوطنية الجزائرية  5121 12049/10

 د: أبو القاسم سعد اهللا  1900-1860-الجزء األول -الحركة الوطنية الجزائرية  5122 12049

8737/09 5123 
نزاعات الحدود في العالم العربي من نهايات القرن العشرين إلى بدايات 

 القرن الواحد و العشرين 
 د:سها رجب 

  5124 
الحدود في العالم العربي من نهايات القرن العشرين إلى بدايات نزاعات 

 القرن الواحد و العشرين 
 د:سها رجب 

 وديع أبو زيدون  تاريخ اإلمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط  5125 12076/10

 وديع أبو زيدون  تاريخ اإلمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط  5126 7783/09

 وديع أبو زيدون  تاريخ اإلمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط  5127 7784/09

 أسيديو/تر:عبد اهللا علي الشيخ -ل مدارسهم الفلسفية و العلمية و األدبية -حضارتهم -تاريخ العرب العام  5128 12074/10

 اهللا علي الشيخ أسيديو/تر:عبد -ل مدارسهم الفلسفية و العلمية و األدبية -حضارتهم -تاريخ العرب العام  5129 8097/09

 وديع أبو زيدون  تاريخ األندلس من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة في قرطبة  5130 8096/09

 عيسى الحسن  عوامل البناء و أسباب اإلنهيار -الدولة األمرية  5131 12075/10

8080/09 5132 
عادات -مدن -قيم حضارية -أعالم -لغات -تاريخ -موسوعة الحضارات 

 و تقاليد 
 عيسى الحسن 

 د: عبد الكريم ابراهيم روحان  دراسات في المنهج التاريخي و األدبي  5133 9620

 د: عبد الكريم ابراهيم روحان  دراسات في المنهج التاريخي و األدبي  5134 9621

 د: عبد الكريم ابراهيم روحان  دراسات في المنهج التاريخي و األدبي  5135 9622



 الدولة األموية -محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية  5136 9645
الشيخ محمد الحضري بك /مراجعة :أ: 

 نجوى عباس 

 الدولة العباسية -محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية  5137 9642
محمد الحضري بك /مراجعة :أ: الشيخ 

 نجوى عباس 

11277/10 5138 
عصر - قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي"مغرب األرض و الشعب "

 الجزء األول -الدول و الدويالت 
 عبد الكريم غالب 

11277/10 5139 
العهد التركي -عصر اإلمبراطورية -قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي

 الجزء الثاني   -في تونس و الجزائر 
 عبد الكريم غالب 

11277/10 5140 
العهد التركي -عصر اإلمبراطورية -جديدة في تاريخ المغرب العربيقراءة 

 الجزء الثالث  -في تونس و الجزائر 
 عبد الكريم غالب 

 دوني أد: ناصر الدين سعي دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني -ورقات جزائرية  5141 12051/10

12276/10 5142 
تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمي من أقدم العصور -علم التاريخ 

 إلى القرن العشرين 
 د: فاطمة قدورة الشامي 

12277/10 5143 
تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمي من أقدم العصور -التاريخ علم 

 إلى القرن العشرين 
 د: فاطمة قدورة الشامي 

12278/10 5144 
تطور مناهج الفكر و كتابة البحث العلمي من أقدم العصور -علم التاريخ 

 إلى القرن العشرين 
 د: فاطمة قدورة الشامي 

11291/10 5145 
دولة البطالسة في -أبعاد العصر الهلنيستي -دراسات في عصر الهلنيستي 

 مصر 
 لطفي عبد الوهاب يحي 

11292/10 5146 
دولة البطالمة في -أبعاد العصر الهلنستي -في عصر الهلنستي دراسات 

 مصر 
 لطفي عبد الوهاب يحي 

 تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث  5147 11285/10
د:عبد المجيد -د: عبد العزيز سليمان 

 نعنعي  

 تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث  5148 11286/10
د:عبد المجيد -د: عبد العزيز سليمان 

 نعنعي 

 د: علي أحمد مذكور  منهج التربية في التصور اإلسالمي  5149 12628/10

 لطفي عبد الوهاب يحي  مقدمة في تاريخ الحضاري -اليونان 5150 12284/10

 د:حسان حالق  دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية  5151 11361/10

 د: عبد العزيز محمود لعرج  الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي  5152 8139/09

 د: عبد العزيز محمود لعرج  الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي  5153 8140/09



 د: عبد العزيز محمود لعرج  الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي  5154 8141/09

 د: عبد العزيز محمود لعرج  الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي  5155 8142/09

12281/10 5156 
 249تاريخ العالم من البدايات حتى الزمن الحاضر مع - DTVأطلس 

 لوحة بيانية ملونة 
 قيرنر هيلغيمن-هيرمن كندر 

12282/10 5157 
 249تاريخ العالم من البدايات حتى الزمن الحاضر مع - DTVأطلس 

 لوحة بيانية ملونة 
 قيرنر هيلغيمن-هيرمن كندر 

12283/10 5158 
 249تاريخ العالم من البدايات حتى الزمن الحاضر مع - DTVأطلس 

 لوحة بيانية ملونة 
 قيرنر هيلغيمن-كندر هيرمن  

 د:عاطف منصور محمد رمضان  النقود اإلسالمية و أهميتها في دراسة التاريخ و األثار و الحضارة اإلسالمية  5159 8965/09

 د:عاطف منصور محمد رمضان  اإلسالمية و أهميتها في دراسة التاريخ و األثار و الحضارة اإلسالمية النقود  5160 8966/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5161 7580/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5162 7581/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5163 7582/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5164 7583/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5165 7584/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5166 7585/09

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5167 7586/09

 شتراوس /تر :د:سليم حداد كلود ليفي  العرق و التاريخ  5168 9657/10

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5169 10204/10

 شتراوس /تر :د:سليم حداد كلود ليفي  العرق و التاريخ  5170 10205/10

 كلود ليفي شتراوس /تر :د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5171 10206/10

 غوران /تر:د:سعاد حرب -لوروااندريه  أديان ما قبل التاريخ  5172 7686/09



 غوران /تر:د:سعاد حرب -اندريه لوروا أديان ما قبل التاريخ  5173 7687/09

 غوران /تر:د:سعاد حرب -لوروااندريه  أديان ما قبل التاريخ  5174 7688/09

 غوران /تر:د:سعاد حرب -اندريه لوروا أديان ما قبل التاريخ  5175 11391/10

 غوران /تر:د:سعاد حرب -لوروااندريه  أديان ما قبل التاريخ  5176 12279/10

 كارل غوستاف يونغ /تر:نهاد خياطة  النازية في ضوء علم النفس  5177 7715/09

 غوستاف يونغ /تر:نهاد خياطة كارل  النازية في ضوء علم النفس  5178 7716/09

 كارل غوستاف يونغ /تر:نهاد خياطة  النازية في ضوء علم النفس  5179 7717/09

 د: حسن البزاز  حال األمة العربية -عولمة السيادة  5180 9708/10

 د: حسن البزاز  حال األمة العربية -عولمة السيادة  5181 9709/10

 د: حسن البزاز  حال األمة العربية -عولمة السيادة  5182 9710/10

 تاريخ الفكر السياسي من الدولة القومية إلى الدولة األممية  5183 7651/09
جان جاك شوفاليه /تر د:محمد عرب 

 صاصيال 

 الفكر السياسي من الدولة القومية إلى الدولة األممية تاريخ  5184 7652/09
جان جاك شوفاليه /تر د :محمد عرب 

 صاصيال 

 بيار كانا فاجيو/تر : أحمد الطبال  معجم الخرافات و المعتقدات الشعبية في أوروبا  5185 8038/09

 جان فرنسوا دورتيه /تر:د:جورج كتورة  معجم العلوم اإلنسانية  5186 11728/10

 الشيخ محمد الخضري  - الدولة األموية -محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية  5187 /9644

 الشيخ محمد الحضري  - الدولة األموية -محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية  5188 9646

 الشيخ محمد الحضري  -الدولة العباسية  -محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية  5189 9641

 الشيخ محمد الحضري  -الدولة االعباسية  -محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية  5190 9643

9614 5191 
العراق  -سورية-الجزيرة العربية - مصر -في تاريخ الشرق األ$نى القديم 

 إيران -
 أد: أحمد أمين سليم 



9615/ 5192 
-سورية العراق -الجزيرة العربية -مصر -في تاريخ الشرق األذنى القديم 

 إيران 
 أد: أحمد أمين سليم 

9616/ 5193 
-سورية العراق -الجزيرة العربية -مصر -الشرق األذنى القديم في تاريخ 

 إيران 
 أد: أحمد أمين سليم 

 د: كمال عناني اسماعيل  مقدمة فى األثار اإلسالمية  5194 8967/09

 د: كمال عناني اسماعيل  مقدمة فى األثار اإلسالمية  5195 8968/09

 د: ناهد ابراهيم الدسوقي  دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر  5196 8783/09

 د: ناهد ابراهيم الدسوقي  دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر  5197 8784/09

 د: حمدي عبد المنعم محمد حسين  تاريخ األيوبيين و المماليك  5198 08767/09

 د: حمدي عبد المنعم محمد حسين  تاريخ األيوبيين و المماليك  5199 08768/09

 د:حمدي عبد المنعم محمد حسين  التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و األندلس في عصر المرابطين  5200 08793/09

 د:حمدي عبد المنعم محمد حسين  التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و األندلس في عصر المرابطين  5201 08794/09

 بيومي مهران د: محمد  دراسات فى تاريخ العرب القديم  5202 /09619

 د: رأفت غنيمى الشيخ  العرب في التاريخ المعاصر  5203 08787/09

 د: رأفت غنيمى الشيخ  العرب في التاريخ المعاصر  5204 08788/09

 د: قاسم عبده قاسم  تطور الفكر و المنهج -قراءة التاريخ  5205 08789/09

 د: قاسم عبده قاسم  تطور الفكر و المنهج -قراءة التاريخ  5206 08790/09

 د: قاسم عبده قاسم  التطور التاريخي لصورة األخر -المسلمون و أوروبا  5207 08759/09

 د: قاسم عبده قاسم  التطور التاريخي لصورة األخر -المسلمون و أوروبا  5208 08760/09

 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  5209 09745/10

 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  5210 9746/10



 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  5211 9747/10

 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  5212 10258/10

 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -النهضة و الحداثة الدولة و  5213 10259/10

 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  5214 10260/10

 /تر:ريا الخش  جان مازيل تاريخ الحضارة الفينيقية (الكنعانية ) 5215 10572/10

 جان مازيل /تر:ريا الخش  تاريخ الحضارة الفينيقية (الكنعانية ) 5216 10573/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف  5217 9718/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف  5218 9719/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف  5219 9720/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف  5220 10325/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف  5221 10326/10

 د: عبد الحكيم الكعبي  التعددية الفكرية و شرعية اإلختالف  5222 10327/10

 د:محمد بن موسى بابا عمي دراسة مقارنة  بالفكر الغربي -أصول البرمجة الزمنية في الفكر اإلسالمي  5223 10110/10

 د:محمد بن موسى بابا عمي دراسة مقارنة  بالفكر الغربي -أصول البرمجة الزمنية في الفكر اإلسالمي  5224 10111/10

10135/10 5225 
دراسة في -عقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين و التقديس تاريخ و 

 التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي 
 د:يوسف الكالم 

10134/10 5226 
دراسة في -عقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين و التقديس تاريخ و 

 التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي 
 د:يوسف الكالم 

 العدد األول -مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5227 10215/10
العلمية:قاهر محمد الشريف و اللجنة 

 أخرون 

 العدد االخامس-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5228 10216/10
اللجنة العلمية:قاهر محمد الشريف و 

 أخرون 

 العددالسادس-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5229 10214/10
اللجنة العلمية:قاهر محمد الشريف و 

 أخرون 



 العددالسابع-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5230 10212/10
العلمية:قاهر محمد الشريف و اللجنة 

 أخرون 

 العدد الثامن-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5231 10219/10
اللجنة العلمية:قاهر محمد الشريف و 

 أخرون 

 العدد التاسع-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5232 10213/10
اللجنة العلمية:قاهر محمد الشريف و 

 أخرون 

 العدد العاشر-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5233 10217/10
العلمية:قاهر محمد الشريف و اللجنة 

 أخرون 

 العدد الحادي عشر-مجلة ثقافية نصف سنوية -الدراسات اإلسالمية  5234 10218/10
اللجنة العلمية:قاهر محمد الشريف و 

 أخرون 

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5235 12298/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5236 12001/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5237 12002/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5238 1273/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5239 12274/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5240 12275/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5241 12296/10

 د:عبد المجيد عمراني  جان بول سارتر و الثورة الجزائرية  5242 12297/10

 د:صالح أحمد هريدي  دراسات في التاريخ األمريكي  5243 9631

 د:صالح أحمد هريدي  دراسات في التاريخ األمريكي  5244 9632

 د:صالح أحمد هريدي  تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة  5245 9608

 د:صالح أحمد هريدي  تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة  5246 9609

 د:صالح أحمد هريدي  من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية األولى أوروبا  5247 9659

 د:صالح أحمد هريدي  أوروبا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية األولى  5248 9660



 محمد عبد الواحد حجازي  يزيفون تاريخ العالم اليهود  5249 9676

 محمد عبد الواحد حجازي  اليهود يزيفون تاريخ العالم  5250 9680

 د: ماجد عبد اهللا الشمس  في أصل العرب و مواطنهم  5251 10047/10

 د: ماجد عبد اهللا الشمس  في أصل العرب و مواطنهم  5252 10048/10

 د: ماجد عبد اهللا الشمس  في أصل العرب و مواطنهم  5253 10049/10

 د: ماجد عبد اهللا الشمس  في أصل العرب و مواطنهم  5254 10050/10

 محمد الخطيب  المجتمع البدوي  5255 10056/10

 محمد الخطيب  المجتمع البدوي  5256 10057/10

9775/10 5257 
هل جاءت التوراة من جزيرة -الحدث التوارثي و الشرق األذنى القديم 

 نظرية كمال الصليبي في ميزان الحقائق التاريخية و األثارية -العرب ? 
 فراس السواح 

10254/10 5258 
هل جاءت التوراة من جزيرة -التوارثي و الشرق األذنى القديم الحدث 

 نظرية كمال الصليبي في ميزان الحقائق التاريخية و األثارية -العرب ? 
 فراس السواح 

 فراس السواح  تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود  5259 10157/10

 فراس السواح  تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود  5260 10158/10

 د:سهيل فرح /د:أليغ كولوبوف  التقنيات -األفكار -المعنى -حوار الحضارات  5261 12260/10

 بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية  5262 9637
ندوة الحضارة اإلسالمية في ذكرى 

 األستاذ د:أحمد فكري 

 بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية  5263 9638
ندوة الحضارة اإلسالمية في ذكرى 

 األستاذ د:أحمد فكري 

 بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية  5264 9639
ندوة الحضارة اإلسالمية في ذكرى 

 األستاذ د:أحمد فكري 

 بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية  5265 9640
الحضارة اإلسالمية في ذكرى ندوة 

 األستاذ د:أحمد فكري 

 أد: أحمد مختار العبادي  في التاريخ العباسي و الفاطمي  5266 9234



 أد: أحمد مختار العبادي  التاريخ العباسي و الفاطمي في  5267 9635

 أد: أحمد مختار العبادي  في التاريخ العباسي و الفاطمي  5268 9636

9599 5269 
الجزائر نموذجا -أهمية العامل الفكري في تشكيل الهوية و استرجاع الحرية 

 جمعية العلماء المسلمين و دورها في إشعال فتيل الثورة التحريرية -
 آمنة بواشري بنت بن ميرة 

9600 5270 

الجزائر نموذجا -العامل الفكري في تشكيل الهوية و استرجاع الحرية أهمية 

جمعية العلماء المسلمين و دورها في إشعال فتيل الثورة التحريرية -

1962/1931 

 آمنة بواشري بنت بن ميرة 

9601 5271 

الجزائر نموذجا -و استرجاع الحرية أهمية العامل الفكري في تشكيل الهوية 

جمعية العلماء المسلمين و دورها في إشعال فتيل الثورة التحريرية -

1962-1931 

 آمنة بواشري بنت بن ميرة 

 كامل محمد الصاوي  تاريخ المسلمين في أفريقيا و مشكالتهم  5272 07781/09

 كامل محمد الصاوي  تاريخ المسلمين في أفريقيا و مشكالتهم  5273 08782/09

 أد: أحمد مختار العبادي  في التاريخ العباسي و الفاطمي  5274 11334/10

 أد: أحمد مختار العبادي  في التاريخ العباسي و الفاطمي  5275 11335/10

9597 5276 
دراسة في  مقومات و خصائص الثورة -و الثورة التحريرية الجزائرية العولمة 

 التحريرية الجزائرية و الدور الذي تلعبه في مواجهة التحديات الراهنة 
 آمنة بواشري 

 أومليل علي  دراسة لمنهجية ابن خلدون -الخطاب التاريخي  5277 12053/10

 علي أومليل  دراسة لمنهجية ابن خلدون -الخطاب التاريخي  5278 12054/10

 /تعريب:د: عطية القوصيس.د.جواتيان  دراسات في التاريخي اإلسالمي و  النظم اإلسالمية  5279  

  5280 

HISTOIR  D'ALGERIE -SIDI BEL ABBES 

DE LA COLONISATION à LA  GUERRE 

DE LIBERA TION EN ZONE 5 -WILAYA V 

(1830-1962( 

Redouane ainad tabet 

 د: نبيلة حسن محمد  الدولة العربية في تاريخ  5281  

  5282 
المقاومة الوطنية و الحركات -الطريق إلى نوفمبر كما يرونها المجاهدون 

 الجزء األول - 1954نوفمبر  1السياسية حتى ليلة 
 ملتقى-المنظمة الوطنية للمجاهدين 



  5283 

ESSAIS D'ANNALYSE SOCIOLOGIQUE -

TOME 1 -CULTURE ET 

DEVELOPPEMENT  

MADJI  SAFIR  

 لهيب عبد الخالق  اإلستراتجية األمريكية الجديدة -بين إنهيارين  5284 7771/09

  5285 
المقاومة الوطنية و الحركات -الطريق إلى نوفمبر كما يرونها المجاهدون 

 الجزء الثاني - 1954نوفمبر  1السياسية حتى ليلة 
 ملتقى-المنظمة الوطنية للمجاهدين 

 د: أحمد رجب محمد علي  تاريخ و عمارة المساجد األثرية في الهند  5286  

 المهدي المنجرة  مستقبل الماضي و ماضي المستقبل - الحرب الحضارية األولى  5287 12212/10

 المهدي المنجرة  مستقبل الماضي و ماضي المستقبل - الحرب الحضارية األولى  5288 12211/10

 رضوان زيادة  مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي  5289 /12207

 علي حرب  العالم و مأزقه منطق الصدام و لغة التداول  5290 /11206

 صالح ابراهيم  أزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحمن منيق 5291 12280/10

 أحمد منغور م1962-1954الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية موقف  5292 9610/09

 أحمد منغور م1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية  5293 9611/09

 أحمد منغور م1962-1954الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية موقف  5294 9612/09

 أحمد منغور م1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية  5295 9613/09

 غاستون بوتول/تر:إيلي نصار  ظاهرة الحرب  5296 7975/09

 غاستون بوتول/تر:إيلي نصار  ظاهرة الحرب  5297 1975/09

 د: عبد العزيز صالح سالم  التحف المعدنية -الجزء األول -الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي  5298 9676

 د: عبد العزيز صالح سالم  التحف المعدنية -الجزء األول -الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي  5299 9677

 د: عبد العزيز صالح سالم  التحف المعدنية -الجزء األول -اإلسالمية في العصر األيوبي الفنون  5300 9678



 د: عبد العزيز صالح سالم  الجزء الثاني  -الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي  5301 9605

 د: عبد العزيز صالح سالم  الجزء الثاني  -الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي  5302 9606

 د: عبد العزيز صالح سالم  الجزء الثاني  -الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي  5303 9607

 د: محمود إسماعيل المهمشون في التاريخ اإلسالمي  5304 9623

 د: محمود إسماعيل المهمشون في التاريخ اإلسالمي  5305 9624

 إسماعيلد: محمود  المهمشون في التاريخ اإلسالمي  5306 9625

 د: محمود إسماعيل المهمشون في التاريخ اإلسالمي  5307 9626

 د: محمود إسماعيل دراسات نظرية و تطبيقية -في تأويل التاريخ و التراث  5308 9627

 د: محمود إسماعيل دراسات نظرية و تطبيقية -في تأويل التاريخ و التراث  5309 9628

 د: محمود إسماعيل دراسات نظرية و تطبيقية -في تأويل التاريخ و التراث  5310 9629

 د: محمود إسماعيل دراسات نظرية و تطبيقية -في تأويل التاريخ و التراث  5311 9630

 د: محمود إسماعيل في نقد حوار المشرق و المغرب بين حنفي و الجابري  5312 10971

 د: محمود إسماعيل حوار المشرق و المغرب بين حنفي و الجابري في نقد  5313 10972

 د:صالح أحمد هريدي  تاريخ الشرق األقصى الحديث و المعاصر  5314 8769/09

 د:صالح أحمد هريدي  الشرق األقصى الحديث و المعاصر تاريخ  5315 8770/09

 د:صالح أحمد هريدي  من عصر النهضة حتى الثورة الفرنسية -معالم تاريخ أوروبا الحديث  5316 8771/09

 د:صالح أحمد هريدي  من عصر النهضة حتى الثورة الفرنسية -معالم تاريخ أوروبا الحديث  5317 8772/09

 تاريخ أوروبا الحديث  5318 9667

أد:عاصم -أد: صالح أحمد هريدي 

د:محمد رفعت -محروس عبد المطلب 

 اإلمام 



 تاريخ أوروبا الحديث  5319 9668

أد:عاصم -أد: صالح أحمد هريدي 

د:محمد رفعت -محروس عبد المطلب 

 اإلمام 

 تاريخ أوروبا الحديث  5320 9669

أد:عاصم -أحمد هريدي أد: صالح 

د:محمد رفعت -محروس عبد المطلب 

 اإلمام 

9647 5321 
تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر اإلستقالل (ليبيا و الجزائر و 

 الجزء األول -المغرب )
 د: سعد زغلول عبد الحميد 

9648 5322 
تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر اإلستقالل (ليبيا و الجزائر و 

 الجزء األول -المغرب )
 د: سعد زغلول عبد الحميد 

9649 5323 
الفاطميون و بنوزيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين -المغرب العربي تاريخ 

 الجزء الثالث -
 د: سعد زغلول عبد الحميد 

9650 5324 
الفاطميون و بنوزيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين -تاريخ المغرب العربي 

 الجزء الثالث  -
 زغلول عبد الحميد د: سعد 

 علي اإلدريسي  قضايا في الفكر اإلسالمي  5325 10977

 علي اإلدريسي  قضايا في الفكر اإلسالمي  5326 10980

 علي اإلدريسي  الفكر اإلسالمي  قضايا في 5327 10981

 علي اإلدريسي  قضايا في الفكر اإلسالمي  5328 10982

 نخبة من المفكرين و الكتاب  كتاب األمة /مقاالت في الدعوة و اإلعالم اإلسالمي  5329 7655/09

 نخبة من المفكرين و الكتاب  كتاب األمة /مقاالت في الدعوة و اإلعالم اإلسالمي  5330 7656/09

 المفكرين و الكتاب نخبة من  كتاب األمة /مقاالت في الدعوة و اإلعالم اإلسالمي  5331 7657/09

 د: علي القريشي  إفريقيا أنموذجا -كتاب األمة /الغرب و دراسة األخر  5332 7659/09

 د: علي القريشي  إفريقيا أنموذجا -األمة /الغرب و دراسة األخر كتاب  5333 7660/09

 د: علي القريشي  إفريقيا أنموذجا -كتاب األمة /الغرب و دراسة األخر  5334 7661/09

 د:صالح السبوعي  الشاطبي أنموذجا -كتاب األمة /النص الشرعي و تأويله  5335 7663/09



 د:صالح السبوعي  الشاطبي أنموذجا -كتاب األمة /النص الشرعي و تأويله  5336 7664/09

 د:محمود عبد العظيم أبو النصر  التاريخ السياسي و الحضاري -الدولة العباسية  5337 08773/09

 عبد العظيم أبو النصر د:محمود  التاريخ السياسي و الحضاري -الدولة العباسية  5338 08774/09

 د:محمود عبد العظيم أبو النصر  تاريخ المسلمين و حضارتهم في بالد الهند و السند و البنجاب  5339 08775/09

 د:محمود عبد العظيم أبو النصر  المسلمين و حضارتهم في بالد الهند و السند و البنجاب تاريخ  5340 8776/09

 د:محمد سعد السيد أحمد عزب  الحياة الفكرية في إقليم خوارزم في العصريين السلجوقي و الخوارزمي  5341 8786/09

 د: بالسم محمد  تأويل الفراغ في الفنون اإلسالمية  5342 12296/10

 د: بالسم محمد  تأويل الفراغ في الفنون اإلسالمية  5343 12292/10

 أد:فاروق عمر فوزي  قراءات و مراجعات نقدية في التاريخ اإلسالمي  5344 11278/10

 أد:فاروق عمر فوزي  قراءات و مراجعات نقدية في التاريخ اإلسالمي  5345 11279/10

 د: حسن حبشي  الجزء األول -العالم اإلسالمي تاريخ  5346 7969/09

 د: حسن حبشي  الجزء األول -تاريخ العالم اإلسالمي  5347 7970/09

 د: حسن حبشي  الجزء الثاني  -العالم اإلسالمي تاريخ  5348 7971/09

 د: حسن حبشي  الجزء الثاني  -تاريخ العالم اإلسالمي  5349 7972/09

 محمود النبوي الشال  الفنية التشكلية في مصر القديمة الحضارة  5350 7777/09

7608/09 5351 
لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثنى -الخطوط العريضة 

 عشرية 
 السيد محب الدين الخطيب رحمه اهللا 

7609/09 5352 
لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثنى -الخطوط العريضة 

 عشرية 
 السيد محب الدين الخطيب رحمه اهللا 

7610/09 5353 
لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثنى -العريضة الخطوط 

 عشرية 
 السيد محب الدين الخطيب رحمه اهللا 

7611/09 5354 
لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثنى -الخطوط العريضة 

 عشرية 
 الدين الخطيب رحمه اهللا السيد محب 



 د: محمد علي الكبسي  اليوتوبيا و التراث  5355 9946/10

 د: محمد علي الكبسي  اليوتوبيا و التراث  5356 947/10

 د: محمد علي الكبسي  اليوتوبيا و التراث  5357 9945/10

 فاضل الربيعي  أبطال بال تاريخ  5358 7690/09

 حسين الجابري د: علي  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5359 9914/10

 د: علي حسين الجابري  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5360 9915/10

 حسين الجابري د: علي  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5361 9916/10

 بول فريشاور /تر:فائق دحدوح  الجنس في العالم القديم  5362 7999/09

 بون فريشاور /تر:فائق دحدوح  الجنس في العالم القديم  5363 8000/09

8961/09 5364 
األثار اإلسالمية في الجزيرة العربية و المشرق و المغرب خالل العصرين 

 النبوي و الراشدي 
 د:عبد اهللا كامل موسى 

8962/09 5365 
األثار اإلسالمية في الجزيرة العربية و المشرق و المغرب خالل العصرين 

  النبوي و الراشدي
 د:عبد اهللا كامل موسى 

8779/09 5366 
-تاريخ القضاء في الحرمين الشريفين إبان القرن الثالث عشر الهجري 

 التاسع عشر الميالدي
 د:محمد علي فهيم بيومي 

8780/09 5367 
-القضاء في الحرمين الشريفين إبان القرن الثالث عشر الهجري تاريخ 

 التاسع عشر الميالدي
 د:محمد علي فهيم بيومي 

 د:إسالم المازني  تاريخ الطب و األطباء المسلمين  5368 10171/10

 د:إسالم المازني  تاريخ الطب و األطباء المسلمين  5369 10172/10

 د:إسالم المازني  تاريخ الطب و األطباء المسلمين  5370 10437/10

 د:إسالم المازني  الطب و األطباء المسلمين تاريخ  5371 10438/10

 سليمان حماد القوابعة  معارك الطفيلة صور من البطولة -الثورة العربية الكبرى 5372 9659



 سليمان حماد القوابعة  معارك الطفيلة صور من البطولة -العربية الكبرىالثورة  5373 9656

 سليمان حماد القوابعة  معارك الطفيلة صور من البطولة -الثورة العربية الكبرى 5374 9657

 سليمان حماد القوابعة  معارك الطفيلة صور من البطولة -العربية الكبرىالثورة  5375 9658

9651 5376 
دراسة في -مند العزو المغولي  -الجزء الثاني -إنتشار اإلسالم في آسيا 

 تاريخ العالقات الدولية و اإلقليمية 
 د:محمد نصر مهنا 

9652 5377 
دراسة في -مند العزو المغولي  -الجزء الثاني -إنتشار اإلسالم في آسيا 

 تاريخ العالقات الدولية و اإلقليمية 
 د:محمد نصر مهنا 

9653 5378 
دراسة في -مند العزو المغولي  -الجزء الثاني -اإلسالم في آسيا إنتشار 

 تاريخ العالقات الدولية و اإلقليمية 
 د:محمد نصر مهنا 

 الملك "ابن خلدون" جمال عبد  السياسة و اإلستراتجية في الحربين العالميتين األولى و الثانية  5379 12341/10

  ابن خلدون" عبد الملك جمال" السياسة و اإلستراتجية في الحربين العالميتين األولى و الثانية  5380 12342/10

 جمال عبد الملك "ابن خلدون " و اإلستراتجية في الحربين العالميتين األولى و الثانية السياسة  5381 12343/10

 د:محمد عبد الرحمن مرحبا  المرجع في تاريخ العلوم عند العرب 5382 12451/10

 أبو القاسم محمد كرو  في التاريخ و التراث دراسات  5383 11368/10

 أبو القاسم محمد كرو  دراسات في التاريخ و التراث  5384 11369/10

 أبو القاسم محمد كرو  دراسات في التاريخ و التراث  5385 11370/10

 د:أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و األندلس  5386 /9670

 د:أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و األندلس  5387 /9671

 د:أحمد مختار العبادي  في تاريخ المغرب و األندلس  5388 /9672

 محمد محمد ابراهيم مصطفى  اليهود قافلة الشر في التاريخ  5389 /9602

 محمد محمد ابراهيم مصطفى  قافلة الشر في التاريخ اليهود  5390 9603

 محمد محمد ابراهيم مصطفى  اليهود قافلة الشر في التاريخ  5391 /9604



جان توالر /تر:د:عادل العوا -توبلييه غي  مهنة المؤرخ  5392 7620/09

جان توالر /تر:د:عادل العوا -غي تويلييه  مهنة المؤرخ  5393 7621/09

جان توالر /تر:د:عادل العوا -غي توبلييه  مهنة المؤرخ  5394 7622/09

 محمد سعيد رمضان البوطي  و كيف ....?…? لماذا -اإلسالم مالذ كل المجتمعات اإلنسانية  5395 9881/10

 محمد سعيد رمضان البوطي  و كيف ....?…? لماذا -اإلسالم مالذ كل المجتمعات اإلنسانية  5396 9882/10

 محمد سعيد رمضان البوطي  شخصيات  استوفقتني  5397 9876

 د:ابراهيم فرغلي  تاريخ الدول المستقلة في المغرب العربي  5398 9673

 د:ابراهيم فرغلي  الدول المستقلة في المغرب العربي تاريخ  5399 9674

 د:ابراهيم فرغلي  تاريخ الدول المستقلة في المغرب العربي  5400 /9675

 د:سامي ريحانا  شعوب الشرق األذنى القديم  5401 8267/09

 د:سامي ريحانا  شعوب الشرق األذنى القديم  5402 8268/09

 د:سامي ريحانا  شعوب الشرق األذنى القديم  5403 8269/09

 الدين خليل د:عماد  المستشرقون والسيرة النبوية  5404 7712/09

 د:عماد الدين خليل  رؤية إسالمية في قضايا معاصرة  5405 7694/09

 د:عماد الدين خليل  دراسات تاريخية  5406 7693/09

 أد: علي عبد اهللا الجباوي  دراسة نقدية أنثروبولوجية  -المرأة في أسفار الثوراة  5407 10068/09

 أد: علي عبد اهللا الجباوي  دراسة نقدية أنثروبولوجية  -المرأة في أسفار الثوراة  5408 10069/09

 أحمد الشيخ البساتنة واقع المحاورة اإلسالمية المسيحية -رؤية في أصول المسيحية  5409 10382/10

 أحمد الشيخ البساتنة واقع المحاورة اإلسالمية المسيحية -رؤية في أصول المسيحية  5410 10383/10



 د:خالد محمد مباركي القاسمي  العالقات الخارجية في العصر اإلسالمي  5411 08765/09

 د:خالد محمد مباركي القاسمي  العالقات الخارجية في العصر اإلسالمي  5412 08766/09

 د: محمد نصر مهنا  تجديد الخطاب الديني و إشكالية الخالفة بين السنة و الشيعة  5413 08749/09

 د: خالد بن مبارك القاسمي  تاريخ الحضارة اإلسالمية في األندلس  5414 08761/19

 طلعت أحمد مسلم  الوجود العسكر األجنبي في الوطن العربي  5415 12230/10

 د: محمد جواد رضا  خارطة الطريق -اإلصالح التربوي العربي  5416 12234/10

 د:سمدون حمادي و أخرون  بحوث و مناقشات الندوة الفكرية - دور األدب في الوعي القومي العربي  5417 12231/10

 د: ميمونة حمزة المنصور  تاريخ الدولة العثمانية  5418 08777/09

 د: ميمونة حمزة المنصور  تاريخ الدولة العثمانية  5419 08778/09

 د:إسماعيل نوري الربيعي  تاريخ أوروبا السياسي المعاصر  5420 /09654

 د: أحمد رجب محمد علي  حصون و أسوار و بوابات المدن األثرية اإلسالمية في الهند قالع و  5421 08959/09

 د: أحمد رجب محمد علي  قالع و حصون و أسوار و بوابات المدن األثرية اإلسالمية في الهند  5422 08960/09

 متحف بال حدود  عظمة و سحر السالطين -الفن المملوكي  5423 08958/09

 فارس عثمان  العالقات التاريخية -الكرد و األرمن  5424 9895/10

 فارس عثمان  العالقات التاريخية -الكرد و األرمن  5425 9896/10

 عطية مسوح  حوار الحضارات -ندوة فكرية دولية  5426 9956/10

 الغنايد:مراجع عقيلة   سقوط دولة الموحدين  5427 11315/10

 د:مراجع عقيلة الغناي سقوط دولة الموحدين  5428 11316/10

 د: محمد عبد الكريم الوافي  منهج البحث في التاريخ و التدوين التاريخي عند العرب  5429 11344/10



 أحمد حسن الفقرة  التاريخ كما يجب أن يكون  5430 10131/10

 أحمد حسن الفقرة  التاريخ كما يجب أن يكون  5431 10132/10

 أحمد حسن الفقرة  كما يجب أن يكون التاريخ   5432 10133/10

11395/10 5433 
دراسة في الجدور -النسب و القرابة في "المجتمع "العربي قبل اإلسالم 

 التاريخية لإليالف  
 د: محمد سعيد 

11339/10 5434 
دراسة في الجذور -المجتمع "العربي قبل اإلسالم النسب و القرابة في "

 التاريخية لإليالف  
 د: محمد سعيد 

 د: راغب السرجاني  قصة التتار من البداية إلى عين جالوت  5435 8190/09

 د: راغب السرجاني  التتار من البداية إلى عين جالوت قصة  5436 8189/09

 الحضارة العربية اإلسالمية  5437 08758/09
د:نوفان رجا -د: سالمة صالح النعيمات 

 د:نعيم ابراهيم الظاهر -الحمود

 الحضارة العربية اإلسالمية  5438 08757/09
د:نوفان رجا -د: سالمة صالح النعيمات 

 د:نعيم ابراهيم الظاهر -الحمود

 سليمان سليم علم الدين  أعالم -فرق - عقائد-تاريخ -المعتزلة  5439 12061/10

 سليمان سليم علم الدين  حروبهم -عقائدهم - نشأتهم -القرامطة  5440 12062/10

08964/09 5441 
دراسة -الدينية و الجنائز بالمغرب في عصر األشراف السعديين العمائر 

 آثارية معمارية 
 د: محمد السيد محمد أبو رحاب 

08963/09 5442 
دراسة -العمائر الدينية و الجنائز بالمغرب في عصر األشراف السعديين 

 آثارية معمارية 
 السيد محمد أبو رحاب د: محمد 

 األسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية  5443 8195/09
أد: مصطفى حلمي /تقديم:د:محمد بن 

 اسماعيل المقدم

 الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية األسرار  5444 8196/09
أد: مصطفى حلمي /تقديم:د:محمد بن 

 اسماعيل المقدم

08763/09 5445 
األندلسيون في بالد الشام من نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع 

 الهجري 
 د: علي أحمد 

08764/09 5446 
األندلسيون في بالد الشام من نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع 

 الهجري 
 د: علي أحمد 

 د: كمال السيد أبو مصطفى  األندلس )-محاضرات في تاريخ الغرب اإلسالمي و حضارته (المغرب  5447 9617



 د: كمال السيد أبو مصطفى  األندلس )-محاضرات في تاريخ الغرب اإلسالمي و حضارته (المغرب  5448 9618

 أحمد جاد  الكعبة المشرفة و تاريخها وصف  5449 7641/09

 أحمد جاد  وصف الكعبة المشرفة و تاريخها  5450 7642/09

 كارين أرمسترونغ /تر: وجيه قانصو تاريخ األسطورة  5451 10579/10

 كارين أرمسترونغ /تر: وجيه قانصو تاريخ األسطورة  5452 10580/10

7677/09 5453 
العقيدة الدينية ..الحياة اإلجتماعية -ميزوبوتاميا -حضارة وادي الرافدين 

 ..األفكار الفلسفية 
 د: عبد الوهاب حميد رشيد 

7676/09 5454 
العقيدة الدينية ..الحياة اإلجتماعية -ميزوبوتاميا -حضارة وادي الرافدين 

 ..األفكار الفلسفية 
 د: عبد الوهاب حميد رشيد 

 د: شاهر ديب أبو شريح  التاريخ  أحداث في 5455 11259/10

 د: شاهر ديب أبو شريح  أحداث في التاريخ  5456 11260/10

 أدولف هتلر /تر:فريد الفالوجي  قراءة جديدة في مذكرات هتلر و نهايته -كفاحي  5457 12300/10

 أدولف هتلر /تر:فريد الفالوجي  قراءة جديدة في مذكرات هتلر و نهايته -كفاحي  5458 12299/10

 د: قيس جواد العزاوي  قراءة جديدة لعوامل اإلنحطاط -الدولة العثمانية  5459 7785/09

 د: فيس جواد العزاوي  قراءة جديدة لعوامل اإلنحطاط -الدولة العثمانية  5460 7786/09

9824/10 5461 
-ميدوي-كمبوشي-الكاريبي-فورموزا-برمودا -الموت الغامض مثلث 

 و األطباق الطائرة أسرار حيرت العلماء -كرغولن 
 مجموعة من العلماء 

9822/10 5462 
-ميدوي-كمبوشي-الكاريبي-فورموزا-برمودا -مثلث الموت الغامض 

 أسرار حيرت العلماء و األطباق الطائرة -كرغولن 
 مجموعة من العلماء 

 د:جورج .ف.نحاس  أساطير الخصب اإلنباتي في حضارات الشرق األذنى اآلسيوي  5463 10617/10

 د:جورج .ف.نحاس  الخصب اإلنباتي في حضارات الشرق األذنى اآلسيوي أساطير  5464 10616/10

 د:ابراهيم القادري بوتشيش  مباحث في التاريخ اإلجتماعي للمغرب و األندلس خالل عصر المرابطين 5465  



 د:ابراهيم القادري بوتشيش  مباحث في التاريخ اإلجتماعي للمغرب و األندلس خالل عصر المرابطين 5466  

12052/10 5467 
من مقاومة اإلحتالل النازي لفرنسا -فرانسيس جانسون الفيلسوف المناضل 

 إلى مقاومة اإلحتالل الفرنسي للجزائر 
 بياراولوا /تر:مسعود حاج مسعود -ماري 

 شاهين مكاريوس  تاريخ إيران  5468 12226/10

 مجموعة من العلماء  كتب ثقافية  5469 9986/10

 د:رابعة عبد السالم المجالي  مالمح الحياة العباسية من خالل كتاب الحيوان للجاحط  5470 08792/09

 أد:عبد العزيز فياللي  العالقات السياسية بين الدولة األموية في األندلس و المغرب  5471  /09598

7713/09 5472 

تتضمن حصار مكة على عهد عبد اهللا بن الزبير إلى -الحجاج بن يوسف 

فتحها و مقتله و خلوص الخالفة لعبد الملك بن مروان مع ما يتخلل ذلك 

 من وصف مكة و المدينة 

 جرجي زيدان 

 الموطأ 5473 9839/10

األئمة و عالم المدينة:أبي عبد اهللا لإلمام 

-هـ93مالك ابن أنس األصبحى(

 هـ)179

10109/10 5474 
-ق هـ50فاتح مصر و محررها و أميرها -عمر بن العاص السهمي 

 م664-574هـ=34
 سيف الدين الكاتب 

10080/10 5475 
مجاهل تاريخ الفينيقيين خالل سانخونياتن البيروتي و فيلون الجبيلي 

 (نصوص و أبحاث )
 د:يوسف الحوراني 

 د:غبراهيم علي السيد القال  نظم الحضارة العربية اإلسالمية  5476 /09633

 النبوات و ما يتعلق بها  5477 9933/10
فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 

 الرازى /تحقيق:د:أحمد حجازي السقا 

 د:جالل شمس الدين  الفضائل و القيم لدى الشعوب القديمة ذوات األديان اإلنسانية  5478 /10973

 فقه العبادات  5479 10189/10
الشيخ العالمة :محمد بن صالح 

 العثيميين 

 د: نافع عبد اهللا  األعياد و المهرجانات في الشعر األندلسي  5480 10569/10

 د:بن قداش و أخرون  حوليات الجامعة للبحوث اإلنسانية و العلمية تصدرها جامعة وهران 5481 10231/10

 محمد خاطر السوافيري أ:محمد  البرامكة و دورهم في الحياة الفكرية في العصر العباسي األول  5482 10231/09



 علي الزين  العادات و التقاليد في العهود اإلقطاعية  5483 12228/10

9984/10 5484 
الجزء -الجزائر عامة - 1962ما قبل التاريخ إلى -الجزائر بوابة التاريخ 

  األول
 عمار عمورة 

 عمار عمورة  الجزائر عامة - 1962ما قبل التاريخ إلى -الجزائر بوابة التاريخ  5485 7204/09

 عمار عمورة  الجزائر عامة - 1962ما قبل التاريخ إلى -الجزائر بوابة التاريخ  5486 7205/09

 محمد الغزالي  حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم و إعالن األمم المتحدة  5487 6425/09

 محمد الغزالي  حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم و إعالن األمم المتحدة  5488 6426/09

 محمد الغزالي  اإلسالم و اإلستبداد السياسي  5489 6479/09

 محمد الغزالي  اإلسالم و اإلستبداد السياسي  5490 6480/09

 السحر المصري  5491 12683/11
.واليس بودج /تر:د:حسن هيثم  إي .أي

 الطريحي 

 السحر المصري  5492 12684/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

 الطريحي 

 السحر المصري  5493 12685/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

 الطريحي 

 السحر المصري  5494 12686/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

 الطريحي 

 السحر المصري  5495 14763/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

 الطريحي 

 المصري السحر  5496 14764/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

 الطريحي 

 السحر المصري  5497 14765/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

 الطريحي 

 السحر المصري  5498 14766/11
إي .أي .واليس بودج /تر:د:حسن هيثم 

  الطريحي

 جيوفري باريندر /تر:حسن هيثم الطريحي  األساطير األفريقية  5499 12830/11

 جيوفري باريندر /تر:حسن هيثم الطريحي  األساطير األفريقية  5500 12831/11

 جيوفري باريندر /تر:حسن هيثم الطريحي  األساطير األفريقية  5501 12832/11



 النبوءات البابلية  5502 12782/11
مجموعة من الباحثين /تر:حسن هيتم 

 الطريحي 

 النبوءات البابلية  5503 12783/11
الباحثين /تر:حسن هيتم مجموعة من 

 الطريحي 

 النبوءات البابلية  5504 12784/11
مجموعة من الباحثين /تر:حسن هيتم 

 الطريحي 

 النبوءات البابلية  5505 12785/11
مجموعة من الباحثين /تر:حسن هيتم 

 الطريحي 

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  قاموس أساطير العالم  5506 12919/11

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  قاموس أساطير العالم  5507 12990/11

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  أساطير العالم قاموس  5508 12921/11

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  قاموس أساطير العالم  5509 12922/11

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  قاموس أساطير العالم  5510 12923/11

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  قاموس أساطير العالم  5511 14782/11

 أرثر كورتل /تر:سهى الطريحي  قاموس أساطير العالم  5512 14783/11

 د:علي حسين الجابري  )1998-1908الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين (مأساة  5513 12777/11

 د:علي حسين الجابري  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5514 12778/11

 د:علي حسين الجابري  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5515 12779/11

 د:علي حسين الجابري  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5516 12780/11

 د:علي حسين الجابري  )1998-1908مأساة الحالج بين ماسينيون و الباحثين البغداديين ( 5517 12781/11

 نصير عواد  دراسة تطبيقية في الكتابة السيرذاتية -إعادة إنتاج الحادثة  5518 13067/11

 نصير عواد  دراسة تطبيقية في الكتابة السيرذاتية -إنتاج الحادثة إعادة  5519 14881/11

 نصير عواد  دراسة تطبيقية في الكتابة السيرذاتية -إعادة إنتاج الحادثة  5520 14882/11



 نصير عواد  دراسة تطبيقية في الكتابة السيرذاتية -إنتاج الحادثة إعادة  5521 14883/11

 د:نظلة أحمد الجبوري  معجم نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم  5522 14385/11

 د:نظلة أحمد الجبوري  معجم نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم  5523 14386/11

 د:نظلة أحمد الجبوري  معجم نصوص المصطلح الصوفي في اإلسالم  5524 14387/11

 مبارك العريمي د:محمد بن  قراءات في قضايا ساخنة - قضايا معاصرة في البعدين السياسي و اإلعالمي  5525 14659/11

 د:محمد بن مبارك العريمي  قراءات في قضايا ساخنة - قضايا معاصرة في البعدين السياسي و اإلعالمي  5526 14660/11

 د:محمد بن مبارك العريمي  قراءات في قضايا ساخنة - معاصرة في البعدين السياسي و اإلعالمي قضايا  5527 9902/10

 العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية  5528 13135/11
-الشيخ عبد الغني النابلسي 

 م1731هـ/1143

 العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية  5529 13136/11
-الشيخ عبد الغني النابلسي 

 م1731هـ/1143

 أليزابيت هوريم /تر:يارا شعاع  حديقة في بغداد  5530 14696/11

 هوريم /تر:يارا شعاع أليزابيت  حديقة في بغداد  5531 14697/11

 الرامايانا "الهندية" ملحمة اإلله راما  5532 13121/11
تر:دائرة المعارف الهندية /تقديم:محمد 

 سعيد الطريحي 

14457/11 5533 
التأريخ التوراتي المزيف بين إسرائيل الكنعانية و -التوراتي نقد النص 

 الكتاب األول-إسرائيل العبرية و إسرائيل الصهيونية 
 د:اسماعيل ناصر الصمادي 

 فراس السواح  الحدث التوراتي و الشرق األدنى القديم  5534 14464/11

14349/11 5535 

التأريخ التوراتي -التأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي و إسرائيل الصهيونية 

-المزيف بين إسرائيل الكنعانية و إسرائيل العبرية و إسرائيل الصهيونية 

 الكتاب الثالث 

 د:اسماعيل ناصر الصمادي 

 بول فريشاور /تر:فائق دحدوح  الحضارات الشرقية -الجنس في العالم القديم  5536 14570/11

 أسرار األلهة و الديانات  5537 14447/11
أ.س.ميغوليفسكي /تر:حسان ميخائيل 

 اسحق 

 فراس السواح  تاريخ أورشليم و البحث عن مملكة اليهود  5538 14351/11



 هارون يحيى  حقائق و صور -فلسطين  5539 10120/10

 هارون يحيى  حقائق و صور -فلسطين  5540 10121/10

 هارون يحيى  حقائق و صور -فلسطين  5541 10122/10

 د:جمال شاكر البدري  اليهود و ألف ليلة و ليلة  5542 13386/11

 د:جمال شاكر البدري  اليهود و ألف ليلة و ليلة  5543 13387/11

 د:خالد سليمان الفهداوي  المستقبل -الواقع -التاريخ -القضية الكردية و الحل المنشود  5544 10154/10

 د:خالد سليمان الفهداوي  المستقبل -الواقع -التاريخ -الكردية و الحل المنشود القضية  5545 10155/10

14861/11 5546 
التدافع الكوني حول أنماط التدين اإلسالمي -زمن الصراع على اإلسالم 

 بين الشرق و الغرب  
 منتصر حمادة 

14862/11 5547 
التدافع الكوني حول أنماط التدين اإلسالمي -زمن الصراع على اإلسالم 

 بين الشرق و الغرب  
 منتصر حمادة 

14477/11 5548 
الصالت الحضارية بين العراق و الخليج العربي خالل األلف الثالث قبل 

 السياسي و الحضاري )الميالد (التاريخ 
 د:قصي منصور التركي 

 د:حسن البزاز  حال األمة العربية -عولمة السيادة  5549 14605/11

 د:حسن البزاز  حال األمة العربية -عولمة السيادة  5550 14606/11

 المحامي :حمد محمد الصمد  نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين  5551 14627/11

 المحامي :حمد محمد الصمد  نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين  5552 14628/11

 د:حسين الحاج حسن  حضارة العرب في العصر العباسي  5553 14810/11

 د:حسين الحاج حسن  حضارة العرب في العصر األموي  5554  14808/11

 كلود ليفي ستراوس/تر:د:سليم حداد  العرق و التاريخ  5555 14567/11

 المحامي :سليم حداد  إشكاليات -بؤس الديمقراطية  5556 12355/10



 روبرت لووي /تر:نظير جاهل  من البدايات حتى الحرب العالمية الثانية -تاريخ اإلتنولوجيا  5557 14352/11

 د:ماجد عرسان الكيالني  الصنمية و األصنام في ثقافة العصبيات العربية  5558 14612/11

 د:ماجد عرسان الكيالني  الصنمية و األصنام في ثقافة العصبيات العربية  5559 14613/11

 د:ماجد عرسان الكيالني  الصنمية و األصنام في ثقافة العصبيات العربية  5560 14614/11

14629/11 5561 
أصول التالقي و -هل يتحمل الغرب مسؤولية شفاء العرب و المسلمين ? 

 الحوار مع الغرب 
 عالء الدين آل راشي 

14630/11 5562 
أصول التالقي و -الغرب مسؤولية شفاء العرب و المسلمين ? هل يتحمل 

 الحوار مع الغرب 
 عالء الدين آل راشي 

 د:عبد الحميد أبو سليمان  إشكالية اإلستبداد و الفساد في الفكر و التاريخ السياسي اإلسالمي  5563 14631/11

 د:عبد الحميد أبو سليمان  إشكالية اإلستبداد و الفساد في الفكر و التاريخ السياسي اإلسالمي  5564 14632/11

 صالح الرقيب د:سعيد بن  التفكير اإليجابي في ضوء السنة النبوية  5565 14827/11

 هانى خالف /أحمد نافع  قضايا مستقبلية - الوطن العربي  5566 7170/09

 هانى خالف /أحمد نافع  قضايا مستقبلية - الوطن العربي  5567 7171/09

 هانى خالف /أحمد نافع  قضايا مستقبلية - الوطن العربي  5568 7172/09

 األمم المتحدة في خمسين عاما  5569 7173/09
د:طه عبد -د:حسن نافعة -أغا د:ألفت 

 العليم /تحرير :د:حسن أبو طالب 

 األمم المتحدة في خمسين عاما  5570 7174/09
د:طه عبد -د:حسن نافعة -د:ألفت أغا 

 العليم /تحرير :د:حسن أبو طالب 

 األمم المتحدة في خمسين عاما  5571 7175/09
د:طه عبد -د:حسن نافعة -د:ألفت أغا 

 العليم /تحرير :د:حسن أبو طالب 

 هانى خالف /أحمد نافع  شواغل الحاضر و أفاق المستقبل -و أوروبا نحن ...  5572 7083/09

 هانى خالف /أحمد نافع  شواغل الحاضر و أفاق المستقبل -نحن ... و أوروبا  5573 7084/09



13137/11 5574 
وهو من أقدم األصول الباقية -كتاب أخبار الحالج أو مناجيات الحالج 

 في سيرة الحسين بن منصور الحالج البيضاوي البغدادي 
 لويس ماسينيون و بول كراوس 

13138/11 5575 
وهو من أقدم األصول الباقية -كتاب أخبار الحالج أو مناجيات الحالج 

 في سيرة الحسين بن منصور الحالج البيضاوي البغدادي 
 لويس ماسينيون و بول كراوس 

6473/09 5576 
وهو من أقدم األصول الباقية -أخبار الحالج أو مناجيات الحالج كتاب 

 في سيرة الحسين بن منصور الحالج البيضاوي البغدادي 
 لويس ماسينيون و بول كراوس 

6474/09 5577 
وهو من أقدم األصول الباقية -أخبار الحالج أو مناجيات الحالج كتاب 

 في سيرة الحسين بن منصور الحالج البيضاوي البغدادي 
 لويس ماسينيون و بول كراوس 

6475/09 5578 
وهو من أقدم األصول الباقية -أخبار الحالج أو مناجيات الحالج كتاب 

 في سيرة الحسين بن منصور الحالج البيضاوي البغدادي 
 لويس ماسينيون و بول كراوس 

 كتاب العقائد و الديانات  5579 12862/11
الجوزي البغدادي /تعليق :موفق ابن 

 فوزي الجبر 

 أحمد دلباني  هوامش حفرية على المتن األدونيسي -مقام التحول  5580 14449/11

 د:أسعد السحمراني  نشأتها و أهدافها -الماسونية  5581 12213/10

 د:أسعد السحمراني  نشأتها و أهدافها -الماسونية  5582 12214/10

 د:أسعد السحمراني  نشأتها و أهدافها -الماسونية  5583 12215/10

 شيريب سبيريدو فيتش/تر:مأمون سعيد العالم الخفية حكومة  5584 12223/10

 شيريب سبيريدو فيتش/تر:مأمون سعيد حكومة العالم الخفية  5585 12224/10

 سبيريدو فيتش/تر:مأمون سعيدشيريب  حكومة العالم الخفية  5586 12225/10

 بسام العسلي  المظفر قطز و معركة عين جالوت  5587 14482/11

 بسام العسلي  المظفر قطز و معركة عين جالوت  5588 14483/11

8126/09 5589 
تقرير لكونجرس -تكامل الحاضر ..تنافر المستقبل -امريكا و السعودية 

 األمريكي 

ريتشارد بريس و فريق من المحللين 

 /تر:سعد هجرس 

8127/09 5590 
تقرير لكونجرس -تكامل الحاضر ..تنافر المستقبل -السعودية امريكا و 

 األمريكي 

ريتشارد بريس و فريق من المحللين 

 /تر:سعد هجرس 

8128/09 5591 
تقرير لكونجرس -تكامل الحاضر ..تنافر المستقبل -امريكا و السعودية 

 األمريكي 

بريس و فريق من المحللين ريتشارد 

 /تر:سعد هجرس 



 تزقيتان تودوروق/تر:بشير السباعى  فتح أمريكا مسألة األخر  5592 8166/09

 تزقيتان تودوروق/تر:بشير السباعى  فتح أمريكا مسألة األخر  5593 816709

 تزقيتان تودوروق/تر:بشير السباعى  فتح أمريكا مسألة األخر  5594 8168/09

 فريتجوف كابرا /تر:عدنان حسن  التصوف الشرقي و الفزياء الحديثة  5595 14571/11

 فريتجوف كابرا /تر:عدنان حسن  التصوف الشرقي و الفزياء الحديثة  5596 14572/11

12750/11 5597 
دراسة سوسيولوجية لفنون و صناعات و فولكلور -اثنولوجيا الفنون التقليدية 

 المجتمعات التقليدية 
 د:ابراهيم الحيدري 

12752/11 5598 
دراسة سوسيولوجية لفنون و صناعات و فولكلور -اثنولوجيا الفنون التقليدية 

 المجتمعات التقليدية 
 د:ابراهيم الحيدري 

12753/11 5599 
دراسة سوسيولوجية لفنون و صناعات و فولكلور -الفنون التقليدية اثنولوجيا 

 المجتمعات التقليدية 
 د:ابراهيم الحيدري 

 محمد جمال باروت  مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  5600 9748/10

 عبد النبي اصطيف أمريكية - صورة النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم في الكتابات األنكلو  5601 13398/11

 عبد النبي اصطيف أمريكية -صورة النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم في الكتابات األنجلو  5602 13399/11

 عبد النبي اصطيف أمريكية -صورة النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم في الكتابات األنجلو  5603 13400/11

 شمس الدين الكيالني  العصر الوسيط -العربية الكبرى في أوروبا النصوص  5604 13186/11

 شمس الدين الكيالني  العصر الوسيط -النصوص العربية الكبرى في أوروبا  5605 13187/11

14474/11 5606 
-توثيق -مصطلحات -مدخل البحث الميداني في التراث الشعبي(عرض 

 آفاق )-مقترحات 
 محمود مفلح البكر 

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5607 13167/11

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5608 11//13168

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5609 13169/11

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5610 13170/11



 حامد عبد القادر  نبي قدامى اإليرانيين -زرداشت الحكيم  5611 13256/11

 حامد عبد القادر  نبي قدامى اإليرانيين -الحكيم  زرداشت 5612 13257/11

 د:خليل أحمد خليل  إنجليزي -فرنسي -عربي -معجم المصطلحات األسطورية  5613 6971/09

 د:خليل أحمد خليل  إنجليزي -فرنسي -عربي -المصطلحات األسطورية معجم  5614 6972/09

 د:خليل أحمد خليل  إنجليزي -فرنسي -عربي -معجم المصطلحات األسطورية  5615 6973/09

 د:خليل أحمد خليل  إنجليزي -فرنسي -عربي -الرموز معجم  5616 6982/09

 د:خليل أحمد خليل  إنجليزي -فرنسي -عربي -معجم الرموز  5617 6983/11

 خالد بن صالح الحميدي  صحيفة "المدينة نشوء الفكر السياسي اإلسالمي من خالل " 5618 7002/09

 خالد بن صالح الحميدي  نشوء الفكر السياسي اإلسالمي من خالل "صحيفة "المدينة  5619 7003/09

 د:خليل أحمد خليل  قراءة في تراث الثقافة الشعبية العربية -العقل السحري نقد  5620 14700/11

 د:خليل أحمد خليل  قراءة في تراث الثقافة الشعبية العربية -نقد العقل السحري  5621 14701/11

14663/11 5622 
نقد و - الحراك الثقافي في المنطقة العربية قديما -التاريخ و األسطورة 

 بناءات تصورية 
 د:عبد الهادي عبد الرحمن 

14664/11 5623 
نقد و - الحراك الثقافي في المنطقة العربية قديما -التاريخ و األسطورة 

 بناءات تصورية 
 الهادي عبد الرحمن د:عبد 

 جورج طرابيشي  الدولة القطرية و النظرية القومية  5624 6427/09

7017/09 5625 
عشرون تائية صوفية في أنوار الطريقة -الحقائق اإللهية في تائيات الصوفية 

 و أسرار الحقيقة 

تائية الغزالي و أخرون /إعداد:د:عاصم 

ابراهيم الكيالي الحسيني الشادلي 

 الدرقاوي 

7018/09 5626 
عشرون تائية صوفية في أنوار الطريقة -الحقائق اإللهية في تائيات الصوفية 

 و أسرار الحقيقة 

الغزالي و أخرون /إعداد:د:عاصم تائية 

ابراهيم الكيالي الحسيني الشادلي 

 الدرقاوي 

 أد: محمود السيد  تاريخ دولتى المرابطين و الموحدين  5627 7019/09

 أد: محمود السيد  دولتى المرابطين و الموحدين تاريخ  5628 7020/09



 أد: محمود السيد  تاريخ دولتى المرابطين و الموحدين  5629 7021/09

 د:عبد اهللا بن عبد العزيز اليحيى  فرق ..و مواقف -اليهود في فلسطين المتدينون  5630 6609/09

 د:عبد اهللا بن عبد العزيز اليحيى  فرق ..و مواقف -المتدينون اليهود في فلسطين  5631 6610/09

 د:عبد اهللا بن عبد العزيز اليحيى  فرق ..و مواقف -المتدينون اليهود في فلسطين  5632 6611/09

 سفيان بن عمر بورقعة  دراسة فقهية تحليلية -النسب و مدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته  5633 6445/09

 د:عبد العزيز بن ابراهيم العمري  الوالية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين  5634 6447/09

 عبد القادر رزيق المخادمى  من تحديات العولمة إلى الفجوة الرقمية -اإلنفجار السكانى فى العالم  5635 14194/11

 عبد القادر رزيق المخادمى  من تحديات العولمة إلى الفجوة الرقمية -اإلنفجار السكانى فى العالم  5636 14195/11

 عبد القادر رزيق المخادمى  من تحديات العولمة إلى الفجوة الرقمية -السكانى فى العالم اإلنفجار  5637 14196/11

 عبد القادر رزيق المخادمى  من تحديات العولمة إلى الفجوة الرقمية -اإلنفجار السكانى فى العالم  5638 14197/11

 عبد القادر رزيق المخادمى  من تحديات العولمة إلى الفجوة الرقمية -اإلنفجار السكانى فى العالم  5639 14198/11

 روميل /تر:محمد مبروك أروين  ثعلب الصحراء -مذكرات الحرب و السياسة  5640 8163/09

 أروين روميل /تر:محمد مبروك  ثعلب الصحراء -مذكرات الحرب و السياسة  5641 8164/09

 روميل /تر:محمد مبروك أروين  ثعلب الصحراء -مذكرات الحرب و السياسة  5642 8165/09

 كرم الدكروري  حياته و أفكاره و مؤلفه (حرب العصابات -وصايا الثائر أرنستوتشى جيفارا   5643 6464/09

 كرم الدكروري  أفكاره و مؤلفه (حرب العصابات حياته و -وصايا الثائر أرنستوتشى جيفارا   5644 6465/09

 صالح ولد محمد ولد حننا  المجتمع و السلطة عند المرابطين في الصحراء  5645 14235/11

 صالح ولد محمد ولد حننا  و السلطة عند المرابطين في الصحراء المجتمع  5646 14236/11

 صالح ولد محمد ولد حننا  المجتمع و السلطة عند المرابطين في الصحراء  5647 14237/11



 صالح ولد محمد ولد حننا  و السلطة عند المرابطين في الصحراء المجتمع  5648 14238/11

 صالح ولد محمد ولد حننا  المجتمع و السلطة عند المرابطين في الصحراء  5649 14239/11

 د:يوسف زيدان  المختصر في علم أصول الحديث -النفيس ابن  5650 10966

 د:يوسف زيدان  المختصر في علم أصول الحديث -ابن النفيس  5651 10967

 د:يوسف زيدان  المختصر في علم أصول الحديث -ابن النفيس  5652 10968

 د:يوسف زيدان  المختار من األغدية -ابن النفيس  5653 10961

 د:يوسف زيدان  المختار من األغدية -ابن النفيس  5654 10962

 حسن الضيقة  الثقافة ، المجتمع و السلطة -الدولة العثمانية  5655 6940/09

 حسن الضيقة  الثقافة ، المجتمع و السلطة -الدولة العثمانية  5656 6941/09

 حسن الضيقة  الثقافة ، المجتمع و السلطة -العثمانية  الدولة 5657 6942/09

7050/09 5658 
سيرة األميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم و محمد ابني جعفر ابن 

 نص تاريخي من القرن الخامس الهجري -اإلمام القاسم بن علي العياني 

أحمد الربعي /تحقيق :رضوان مفرح بن 

 عبد الغني محمود عبد العاطي -السيد 

13381/11 5659 
ترجمة لصوفيين مؤلفين من  1200أكثر من - معجم المؤلفين الصوفين 

 أتراك و فرس و عرب و هنود و أفارقة 
 د: محمد أحمد درنيقة 

13382/11 5660 
ترجمة لصوفيين مؤلفين من  1200أكثر من - معجم المؤلفين الصوفين 

 أتراك و فرس و عرب و هنود و أفارقة 
 د: محمد أحمد درنيقة 

13383/11 5661 
ترجمة لصوفيين مؤلفين من  1200أكثر من - المؤلفين الصوفين معجم 

 أتراك و فرس و عرب و هنود و أفارقة 
 د: محمد أحمد درنيقة 

13384/11 5662 
ترجمة لصوفيين مؤلفين من  1200أكثر من - معجم المؤلفين الصوفين 

 هنود و أفارقة أتراك و فرس و عرب و 
 د: محمد أحمد درنيقة 

8303/09 5663 
التعويضات المستحقة للبنان نتيجة اإلعتداءات -ثمن الدم و الدمار 

 اإلسرائلية  
 كمال ديب 

8304/09 5664 
التعويضات المستحقة للبنان نتيجة اإلعتداءات -و الدمار ثمن الدم 

 اإلسرائلية  
 كمال ديب 

 اريك لوران /تر:منيرة أسمر  عاصفة الصحراء  5665 7030/09



 هنري كوستون /تر:د:نظير الجاهل  جمهورية "الشرق األعظم "-دولة في دولة -الماسونية  5666 7088/09

13324/11 5667 
مساكن قبيلة طيء و عشائرها و ديانتها قبل اإلسالم مع عشرة شعراء 

 طائيين 
 أد:عبد اللطيف حمودي الطائي 

13325/11 5668 
مساكن قبيلة طيء و عشائرها و ديانتها قبل اإلسالم مع عشرة شعراء 

 طائيين 
 أد:عبد اللطيف حمودي الطائي 

13326/11 5669 
قبيلة طيء و عشائرها و ديانتها قبل اإلسالم مع عشرة شعراء مساكن 

 طائيين 
 أد:عبد اللطيف حمودي الطائي 

13327/11 5670 
مساكن قبيلة طيء و عشائرها و ديانتها قبل اإلسالم مع عشرة شعراء 

 طائيين 
 أد:عبد اللطيف حمودي الطائي 

 د:علي عبد الحليم محمود  الغزو الصليبيى و العالم اإلسالمى  5671 6442/09

 د:علي عبد الحليم محمود  الغزو الصليبيى و العالم اإلسالمى  5672 6443/09

 د:علي عبد الحليم محمود  الغزو الصليبيى و العالم اإلسالمى  5673 6445/09

 /تر:عدنان كيالي و إيلي الوند فريدريك  أخر و أخطر محاوالت إغتيال ديغول -يوم ابن آوى  5674 6455/09

 فرانسوا ميسان /تر:محمد التبر  ممول الحروب األمريكية -شبكة كاراليل  5675 8293/09

 فرانسوا ميسان /تر:محمد التبر  ممول الحروب األمريكية -كاراليل شبكة   5676 8294/09

6471/09 5677 
اإلسرائلية  في ظل (معاهدة السالم )مع الوثائق الكاملة -العالقات األردنية 

 لإلتفاقات المعقودة بين الجانبين 
 خالد عبد الرزاق الحباشنة 

6472/09 5678 
اإلسرائلية  في ظل (معاهدة السالم )مع الوثائق الكاملة -العالقات األردنية 

 لإلتفاقات المعقودة بين الجانبين 
 خالد عبد الرزاق الحباشنة 

 عبد الستار المرسومي  معرفة و تطوير و مهارات -الشخصية قوة  5679 14498/11

 د:مصدق حسن  مدخل إلى الثقافة اإلسالمية  5680 6604/09

 د:مصدق حسن  مدخل إلى الثقافة اإلسالمية  5681 6602/09

 بلقيس أحمد منصور أبو اصبع  1990/1978النخبة السياسية الحاكمة في اليمن  5682 6476/09

 بلقيس أحمد منصور أبو اصبع  1990/1978النخبة السياسية الحاكمة في اليمن  5683 6477/09

6446/09 5684 
نوفمبر سنة -الجزء األول -عهد وزارة الشعب -آثار الزعيم سعد زغلول 

1927 
 محمد ابراهيم الحريري 



 يوسف عبد الكريم عساني  جزء16-1-فتح الفتوح -فتح مكة المكرمة -الفتوحات اإلسالمية  5685 10191/10

 يوسف عبد الكريم عساني  جزء16-1-فتح الفتوح -فتح مكة المكرمة -الفتوحات اإلسالمية  5686 10192/10

 د:عبد الكريم األشتر  مسامرات نقدية  5687 14874/11

12328/10 5688 
الدبلوماسية الجزائرية و صراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي و إدارة 

 اإلرترية -الحرب اإلثيوبية 
 د:محمد بوعشة 

12327/10 5689 
الجزائرية و صراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي و إدارة الدبلوماسية 

 اإلرترية -الحرب اإلثيوبية 
 د:محمد بوعشة 

12326/10 5690 
الدبلوماسية الجزائرية و صراع القوى الصغرى في القرن اإلفريقي و إدارة 

 اإلرترية -الحرب اإلثيوبية 
  د:محمد بوعشة

 عبد العزيز قباني  الدولة العلمانية لماذا ? 5691 14578/11

 عبد العزيز قباني  الدولة العلمانية لماذا ? 5692 14579/11

 رنا أبو ظهر الرفاعي /د:محمد قبيسي  أمريكا ...و الشرق األوسط الجديد  5693 8321/09

14546/11 5694 
لماذا كرجنا على خط بياني هابط ..? لماذا -التاريخ كما يجب أن يكون 

 تحول المعتصم ساقيا في الحانة .. ?
 أحمد حسن الفقرة 

14547/11 5695 
لماذا كرجنا على خط بياني هابط ..? لماذا -التاريخ كما يجب أن يكون 

 تحول المعتصم ساقيا في الحانة .. ?
 أحمد حسن الفقرة 

14420/11 5696 
المزيف عنوانه في األصل المخطوط إلى "تحفة -و الفصول الدعوات 

 الظرفا و فاكهة اللطفا "و المعزو غلطا للثعالبي 

الواحدي علي بن أحمد النيسابوري 

 /تحقيق :د:عادل فريحات 

 مصطفى طالب محمد  1962-1954من أيام حرب التحرير  5697 13291/11

 محمد مصطفى طالب  1962-1954من أيام حرب التحرير  5698 13292/11

 محمد مصطفى طالب  1962-1954من أيام حرب التحرير  5699 13293/11

6685/09 5700 
موسوعة جغرافية و تاريخية و إقتصادية لدول العالم  -األقطار و البلدان 

 كافة 
 مصطفى فاخوري 

6686/09 5701 
موسوعة جغرافية و تاريخية و إقتصادية لدول العالم  -و البلدان األقطار 

 كافة 
 مصطفى فاخوري 

6687/09 5702 
موسوعة جغرافية و تاريخية و إقتصادية لدول العالم  -األقطار و البلدان 

 كافة 
 مصطفى فاخوري 



6431/09 5703 
-إنجليزي -أسئلة و أجوبة عربي- أصل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

 عبري 

نشرة يهود من أجل العدل في الشرق 

 األوسط/تر:حسني عايش 

 بييربيارنيس /تر:مدني قصري  "القرن الحادي و العشرون "لن يكون أمريكيا  5704 7714/09

 نحو قراءة عربية للتاريخ و الحاضر  5705 14348/11
فراس السواح و أخرون /تقديم:علي 

 محافظة 

 جمال البنا  إسترتجية الدعوة اإلسالمية في القرن الواحد و العشرون  5706 6428/09

 جمال البنا  إسترتجية الدعوة اإلسالمية في القرن الواحد و العشرون  5707 6429/09

 جمال البنا  إسترتجية الدعوة اإلسالمية في القرن الواحد و العشرون  5708 6430/09

 أحمد الدبش  موسى و فرعون في جزيرة العرب  5709 12859/12

 أحمد الدبش  فرعون في جزيرة العرب موسى و  5710 12860/12

 د:علي محمد الصالبي  دولة الموحدين  5711 7159/09

 د:علي محمد الصالبي  دولة الموحدين  5712 7196/09

 د:علي الثويني  أعالم و معلومات -معجم عمارة الشعوب اإلسالمية  5713 13321/11

 د:علي الثويني  أعالم و معلومات -معجم عمارة الشعوب اإلسالمية  5714 13322/11

 تزفيتيان تودوروف /تر:د:علي أسعد  تأمالت مواطن أوروبي -العالمي الجديد الالنظام  5715 8025/09

 تزفيتيان تودوروف /تر:د:علي أسعد  تأمالت مواطن أوروبي -الالنظام العالمي الجديد  5716 8026/09

 د:محمد أحمد درنيقة  الطريقة الشادلية و أعالمها  5717 12897/11

 د:محمد أحمد درنيقة  الطريقة الشادلية و أعالمها  5718 12898/11

 أد:أحمد سعيد نوفل  دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي  5719 7216/09

 أد:أحمد سعيد نوفل  دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي  5720 7217/09



 محمد أركون/تر:هاشم صالح   األخالق و السياسة -اإلسالم  5721 12314/10

 محمد أركون/تر:هاشم صالح   األخالق و السياسة -اإلسالم  5722 12315/10

 مانسفيلد /تر:أدهم مطر بيتر  تاريخ الشرق األوسط  5723 14691/11

 بيتر مانسفيلد /تر:أدهم مطر  تاريخ الشرق األوسط  5724 14690/11

 كتاب القضاء في البيوع -الموطأُ  5725 8314/09

-بن وهب بن مسلم القريشي عبد اهللا 

أبي محمد المصري /تحقيق:مكلوش 

 موراني 

 كتاب القضاء في البيوع -الموطأُ  5726 8315/09

-عبد اهللا بن وهب بن مسلم القريشي 

أبي محمد المصري /تحقيق:مكلوش 

 موراني 

 شاكر اليساوي  قراءة في الوضع العربي و الدولي  5727 7965/09

 أمين محمود عطايا  األمن القومي العربي في مواجهة األمن اإلسرائيلي  5728 6466/09

13388/11 5729 
دراسة تاريخية  للمدينة السورية مند العصور القديمة و -دمشق القديمة 

 قبل الميالد732حتى سقوطها على أيدي األشوريين في العام 
 واين ت .بيتارد/تر:مرح مراد 

13389/11 5730 
دراسة تاريخية  للمدينة السورية مند العصور القديمة و -القديمة  دمشق

 قبل الميالد732حتى سقوطها على أيدي األشوريين في العام 
 واين ت .بيتارد/تر:مرح مراد 

 هـ354محمد عبد الجبار بن الحسن المتوفى سنة -شرح مواقف النفري  5731 7013/09
الشيخ :عفيف الدين التلمساني المتوفى 

 هـ690

 هـ354محمد عبد الجبار بن الحسن المتوفى سنة -شرح مواقف النفري  5732 7014/09
الشيخ :عفيف الدين التلمساني المتوفى 

 هـ690

 غادة قدور  منمنمات في العشق و الصوفية  5733 14339/11

 غادة قدور  منمنمات في العشق و الصوفية  5734 14340/11

 أحمد زغلول الشيطي  يوميات من ميدان التحرير -مائة خطوة من الثورة  5735 14601/11

 أحمد زغلول الشيطي  يوميات من ميدان التحرير -مائة خطوة من الثورة  5736 14602/11

 د:إحسان النص  المجلد األول -أنسابها و أعالمها -كتاب القبائل العربية  5737 14454/11

 د:إحسان النص  المجلد األول -أنسابها و أعالمها -كتاب القبائل العربية  5738 14455/11



 كارين آرمسترونغ/تر:أسامة إسبر  موجز تاريخ األسطورة  5739 13403/11

 كارين آرمسترونغ/تر:أسامة إسبر  موجز تاريخ األسطورة  5740 13404/11

 د:سليمان صالح الغويل  دراسة تحليلية مقارنة -الدولة القومية  5741 12332/10

 د:سليمان صالح الغويل  دراسة تحليلية مقارنة -الدولة القومية  5742 12373/10

 مولود قاسم نايت بلقاسم  إنية و أصالة  5743 7066/09

 مولود قاسم نايت بلقاسم  إنية و أصالة  5744 7067/09

 أدولف هتلر /تر:أمل رواش  أهدافه -مبادئه-أفكاره-حياته-كفاحى  5745 7193/09

 أدولف هتلر /تر:أمل رواش  أهدافه -مبادئه-أفكاره-حياته-كفاحى  5746 7194/09

 السفير :عبد اهللا النجار /د:كمال الحاج  الصهيونية بين تاريخين  5747 14863/11

11282/10 5748 
حوار فكري و سياسي و شخصي أجرته الباحثه -في البحث عن المستقبل 

 المغربية مريم سيدي حيدة 
 كريم مروة 

 أدولف هتلر /تحليل :فريد الفالوجى قراءة جديدة في مذكرات هتلر و نهايته -كفاحى 5749 12300/10

14855/11 5750 
الرد العلمى التام على من أراد تشويه صورة -... فأنت مسلم كن فخورا 

 اإلسالم 
 فوزي بن علي الغديري 

 محمد مطيع الحافظ/تقديم شاكر الفحام  دليل األبحاث التاريخية في المجاالت السورية  5751 6468/09

 د:غازي جاسم مهدي الشمري  دراسات في النظم اإلسالمية  5752 6587/09

 محمد السماك القرار العربي في األزمة اللبنانية  5753 6469/09

 فقه الزكاة  5754 10141/10
صالح العثيمين /تحقيق:صالح محمد بن 

 الدين محمود السعيد 

 بوعالم نجادي  1962-1830الجالدون  5755 14336/11

 إسالم الحضارة و ثقافة التسامح -األندلس العربية  5756 7202/09
روزا مينوكال/تر:عبد المجيد جحفة ماريا 

 /مصطفى جباري 

 أديث هاملتون /تر:حنا عبود  األسلوب الروماني في األدب و الفن و الحياة  5757 14393/11



 د:عدنان السيد حسين  دائرة النزاعات الدولية العرب في  5758 12344/10

 بسام الجمل  ليلة القدر في المتخيل اإلسالمي  5759 13065/11

 آلقين توفلر /تر:أسعد صقر  خرائط المستقبل  5760 6623/09

 د:موسى ابراهيم  قضايا عربية و دولية معاصرة  5761 14589/11

 أد:مهنا يوسف حداد  األحزاب و الحضارة السياسية بين المثال و اإلتجاهات الواقعية في األردن  5762 12313/12

 د:مختار حساني  األحوال السياسية - الجزء األول -تاريخ الدولة الزيانية  5763 7074/09

 د:هاشم بن علي بن أحمد األهدل  أصول التربية الحضارية في اإلسالم  5764 14518/11

6454/09 5765 
دراسة في تطور الفكر الديمقراطي و الحياة -مصر و المسألة الديمقراطية

 1952-1791النيابية في مصر 
 صالح زكي أحمد 

 أمين مصطفى  إيران و فلسطين بين العهدين  5766 6453/09

 البيركان/تر:أحمد غربية   الخيانة العظمى  5767 7213/09

 الحضارة اإلسالمية في األندلس و مظاهر التسامح  5768 7063/09
تنسيق:عبد الواحد 

  أكمير/تقديم:د:محمد مفتاح

 أ: محمد العريس  العصر العثماني -موسوعة التاريخ اإلسالمي  5769 7185/09

 شمران العجلي  الخريطة السياسية للمعارضة العراقية  5770 6483/09

 د:عبد الرحمن علي الحجي  التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة  5771 7215/09

 منير الحمش  تطور اإلقتصاد السوري الحديث  5772 10553/10

193/13 5773 
SEPT ANS DANS LE FEU DU COMBAT -la 

guerre d'algerie en France 1954-1962 

MOHAND AKLI 

BENYOUNES 

194/13 5774 
SEPT ANS DANS LE FEU DU COMBAT -la 

guerre d'algerie en France 1954-1962 

MOHAND AKLI 

BENYOUNES 

195/13 5775 
SEPT ANS DANS LE FEU DU COMBAT -la 

guerre d'algerie en France 1954-1962 

MOHAND AKLI 

BENYOUNES 

196/13 5776 MÉMOIRE DU CEDRE ET DE L'OLIVIER  LEYLE BARTET 



197/13 5777 MÉMOIRE DU CEDRE ET DE L'OLIVIER  LEYLE BARTET 

198/13 5778 MÉMOIRE DU CEDRE ET DE L'OLIVIER  LEYLE BARTET 

199/13 5779 Dr AHMED AROUA,MON AMI D'messaoud djennas  

200/13 5780 Dr AHMED AROUA,MON AMI D'messaoud djennas  

201/13 5781 
CALEDOUN-terre de bagne des déportés 

algériens de nouvelle -caledonie  
RACHID SELLAL  

202/13 5782 
CALEDOUN-terre de bagne des déportés 

algériens de nouvelle -caledonie  
RACHID SELLAL  

 1979- 1929مالمح حياة -الجزء األول -الشادلي بن جديد مذكرات  5783 203/13
الشادلي بن جديد /تحرير:عبد العزيز 

 بوباكير 

 1979- 1929مالمح حياة -الجزء األول -مذكرات الشادلي بن جديد  5784 204/13
الشادلي بن جديد /تحرير:عبد العزيز 

 بوباكير 

205/13 5785 
ALGéRIE -histoire contemporaine                    

1830-1988 
Benjamin stora 

206/13 5786 
ALGéRIE -histoire contemporaine                    

1830-1988 
Benjamin stora 

207/13 5787 
CRIME ET INFAMIE-la colonisation vécue 

par un algérien1923-1962 
AMAR BENTOUMI 

208/13 5788 
CRIME ET INFAMIE-la colonisation vécue 

par un algérien1923-1962 
AMAR BENTOUMI 

209/13 5789 
UGEMA-union générale des etudiants 

musulmans algériens 1955-1962-témoinages  

CLEMENT MOORE 

HENRY 

210/13 5790 
LES DROITS DE L'HOMME EN ALGERIE 

DE 1830A1962 
ALI BECHERIRAT 

211/13 5791 L'ANTHOLOGIE ALGERIENNE  ACHOUR CHEURFI 

212/13 5792 LA CIVILISATION DES ARABES  GUSTAVE LE BON  

213/13 5793 
DICTIONNAIRE DES LOCALITES 

ALGERIENNES  
ACHOUR CHEURFI 

214/13 5794 
RESISTANCES ALGERIENNES -ABANE 

RAMDANE et les fusils de la rébellion   
BELAID ABANE   

215/13 5795 
DE LA NUMIDIE à L'ALGERIE 

GRANDEURS ET RUPTURES  
KARIM YOUNES  



216/13 5796 FERHAT ABBAS -une autre algerie 
BENJAMIN STORA-

ZAKYA DAOUD 

217/13 5797 

DU MOUVEMENT NATIONAL à 

L'NDIPENDENCE -ITINERAIRE D'UN 

MILITANT 

ABDESSELAM 

HABACHI  

218/13 5798 
DU PPA AU FLN -MÉMOIRES D'UN 

COMBATTANT 
OMAR BOUDAOUD 

219/13 5799 
DE LA CASBAH D'ALGER à LA PRISON 

DE FRESNES 1945-1962 
AHMED DOUM 

 محمد الميلي  ذكريات زمن البراءة  5800 220/13

 :عمر لرجان ملتقى/تقديم  المسار و األعمال و المرجع -مصطفى األشرف  5801 221/13

 أثار د:يحيى بوعزيز  الجزء األول - 2-1أعالم الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة   5802 222/13

 أثار د:يحيى بوعزيز  ثورات القرن العشرين -الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين ثورات  5803 223/13

 أثار د:يحيى بوعزيز الثورة في الوالية الثالثة  -ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين  5804 224/13

225/13 5805 

اإلتهامات المتبادلة بين مصالي حاج و اللجنة المركزية و جبهة التحرير 

و مذكرات ابنه -و يليه وصايا الشيخ الحداد - م 1962-1946الوطني 

 سي عزيز 

 أثار د:يحيى بوعزيز 

226/13 5806 

-1912اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل نصوصه (اإلتجاه 

و يليه األيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من -)1948

 خالل ثالثة وثائق جزائرية 

 أثار د:يحيى بوعزيز 

 محمد عباس  1962-1930الحلم و التاريخ  5807 227/13

 محمد عباس  1962-1930الحلم و التاريخ  5808 228/13

 محمد عباس  1962-1930الحلم و التاريخ  5809 229/13

 د:ابراهيم مياسي  1934-1837الفرنسي للصحراء الجزائرية اإلحتالل  5810 230/13

 د:ابراهيم مياسي  1934-1837اإلحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية  5811 231/13

232/13 5812 

الجزائرية و أثاره                              الغزو اإلسباني للسواحل                  

دراسة تتناول األثار السياسية و -م)1792-1505هـ/910-1206(

 اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية على الجزائر 

 د:عبد القادر فكاير 



233/13 5813 

la vie du CHAHID BENFLIS TOUHAMI 

DIT:SI BELGACEM-biographie du chahid 

1900-1957 

famille benflis touhami 

234/13 5814 

la vie du CHAHID BENFLIS TOUHAMI 

DIT:SI BELGACEM-biographie du chahid 

1900-1957 

famille benflis touhami 

235/13 5815 

الملفات السياسية و السرية في تاريخ -آل روتشيلد و آل بكري و تاليران 

إلى 1789إضاءات حول تاريخ فرنسا الحقيقي في الفترة من -الشعوب 

 دور يهود الجزائر في الحرب اإلستعمارية -و استعمار الجزائر  1830

 محرز/تر:مسعود حاج مسعود عفرون 

236/13 5816 

LES ROTHSCHILD,BACRI ET 

TALLEYRAND -les grandes énigmes 

politiques dans l'histoire des peuples  

afroun mahrez  

 عبد الرحمن خرشي  اإلستشراق و أثرها في الصراع الحضاري فلسفة  5817 237/13

 عبد الرحمن خرشي  فلسفة اإلستشراق و أثرها في الصراع الحضاري  5818 238/13

 عبد الرحمن خرشي  فلسفة اإلستشراق و أثرها في الصراع الحضاري  5819 239/13

 خير الدين حمادي  أحاديث في الفكر و السياسة -أمة في زنزانة  5820 240/13

241/13 5821 
مقاالت و أراء علماء جمعية العلماء المسلمين اإلمام مبارك بن محمد 

 الجزء األول  -الميلي
 د:أحمد الرفاعي شرفي 

242/13 5822 
الجزء -مقاالت و أراء علماء جمعية العلماء المسلمينالشيخ الطيب العقبي 

 الثاني  
 د:أحمد الرفاعي شرفي 

243/13 5823 
-أراء علماء جمعية العلماء المسلمين الشيخ العربي التبسي مقاالت و 

 الجزء الثالث  
 د:أحمد الرفاعي شرفي 

244/13 5824 
-مقاالت و أراء علماء جمعية العلماء المسلمين اإلمام أبي يعلى الزواوي 

 الجزء الرابع   
 د:أحمد الرفاعي شرفي 

 أد:صالح يوسف بن قربة  من قضايا التاريخ و األثار في الحضارة العربية اإلسالمية  5825 245/13

 د:عبد العزيز فياللي  دراسات في تاريخ الجزائر و الغرب اإلسالمي  5826 246/13

 أد:صالح يوسف بن قربة  علم اآلثار و الهوية المغربية  5827 247/13

 أ: محمد صالح شيروف  رحلة أمل و اغتيال حلم -هواري بومدين  5828 248/13



249/13 5829 
تقييم أكاديمي لنصف قرن من مسيرة -الجزائر في ميزان التاريخ رؤساء 

 الجزائر المستقلة 
 د:رابح لونيسي 

250/13 5830 
تقييم أكاديمي لنصف قرن من مسيرة -رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ 

 الجزائر المستقلة 
 د:رابح لونيسي 

 1962-1954جمهورية ألمانيا الفيديرالية و الثورة الجزائرية  5831 251/13
كالوس يرغن مولر/تر -جون بول كاهن 

 :عبد القادر ليفا 

 1962-1954ألمانيا الفيديرالية و الثورة الجزائرية جمهورية  5832 252/13
كالوس يرغن مولر/تر -جون بول كاهن 

 :عبد القادر ليفا 

253/13 5833 
HISTOIRE DE LA GUERRE 

D'INDèpendance ALGERIENNE  
SYLVIE THENAULT  

254/13 5834 
HISTOIRE DE LA GUERRE 

D'INDèpendance ALGERIENNE  
SYLVIE THENAULT  

255/13 5835 
L'ALGERIE POLITIQUE: HISTOIRE ET 

SOCIETE  

JEAN -CLAUDE 

VATIN 

 صالح عباد  خالل الحكم التركي الجزائر  5836 256/13

 صالح عباد  الجزائر خالل الحكم التركي  5837 257/13

258/13 5838 
من مقاعد الدراسة بتونس إلى ملحمة -مجاهد إبراهيم رأس العين مذكرات 

 األولوية لتحرير الجزائر -الثورة بالجزائر 
 إبراهيم رأس العين 

259/13 5839 
من مقاعد الدراسة بتونس إلى ملحمة -مجاهد إبراهيم رأس العين مذكرات 

 األولوية لتحرير الجزائر -الثورة بالجزائر 
 إبراهيم رأس العين 

 تابليت عمر  نشاتها و دورها في اإلمداد و حرب اإلستنزاف -القاعدة الشرقية  5840 260/13

 مراد بوكرزازة  علي سفاري بعيون الوطن  5841 261/13

 ليندة عميري  حرب الجزائر بفرنسا -معركة فرنسا  5842 262/13

 ليندة عميري  حرب الجزائر بفرنسا -معركة فرنسا  5843 263/13

 ناصر جابي  لماذا تأخر الربيع الجزائري  5844 264/13

265/13 5845 
HISTOIRES MINUSCULES DES 

REVOLUTIONS ARABES  
WASSILA TAMZALI 



 1954التحضير لألول نوفمبر  5846 266/13
محمد بوضياف /تقديم :السيدعيسى 

 بوضياف 

 1954التحضير لألول نوفمبر  5847 267/13
محمد بوضياف /تقديم :السيدعيسى 

 بوضياف 

 1954التحضير لألول نوفمبر  5848 268/13
محمد بوضياف /تقديم :السيدعيسى 

 بوضياف 

 1954التحضير لألول نوفمبر  5849 269/13
محمد بوضياف /تقديم :السيدعيسى 

 بوضياف 

270/13 5850 
ABANE RAMDANE -finalement ,le père de 

l'indèpendence  
khalfa mameri 

271/13 5851 
ABANE RAMDANE -finalement ,le père de 

l'indèpendence  
khalfa mameri 

272/13 5852 
QUESTIONS D'HISTOIRE ET 

D'ACTUALITE 
Dr bouamrane chikh 

273/13 5853 
MEMOIRES D'UN UNIVERSITEUR 

Ècrivain VERS UNE CULTURE OUVERTE  
Dr bouamrane chikh 

 )1543-1512الدخول العثماني إلى الجزائر و دور اإلخوة بربروس ( 5854 274/13
د:محمد دراج /تصدير :ناصر الدين 

 سعيدوني 

 )1543-1512الدخول العثماني إلى الجزائر و دور اإلخوة بربروس ( 5855 275/13
دراج /تصدير :ناصر الدين د:محمد 

 سعيدوني 

276/13 5856 
-1359-هـ764-760السفر الثاني من زهر البستان في دولة بني زيان 

 م1363

مؤلف مجهول/تقديم:محمد بن أحمد 

 باغلي 

 األثرية العربية لمدينة تلمسان المعالم  5857 277/13
-وليم و جورج مارسي /تر:مراد بلعيد 

 فلة عبد مزيام -علي محمد بورويبة

278/13 5858 
DEMAIN SE LEVERA LE JOUR -Ouvrage 

inédit ,publié à titre posthume  
FERHAT ABBAS 

279/13 5859 
LA GUERRE DE JUGURTHA (bellum 

(jugurthinum 

salluste caius sallustus 

crispus  

280/13 5860 FERHAT ABBAS -L'HOMME DE PRESSE 
leila benammar 

benmansour  

281/13 5861 HISTOIRE DES ROIS D'ALGER  

DIEGO HàéDO/traduit 

par;henri delmas de 

grammont 

282/13 5862 
LE MOUVEMENT SYNDICAL ALGERIEN 

A L'EPREUVE DE L'INDEPENDENCE  
ABDELMADJID AZZI 



 أ:سالماني عبد القادر  م1847-1832اإلستراتجية الفرنسية لإلجهاض الدولة الجزائرية الحديثة  5863 283/13

 أ:سالماني عبد القادر  م1847-1832اإلستراتجية الفرنسية لإلجهاض الدولة الجزائرية الحديثة  5864 284/13

 تواتي دحمان  OASمنظمة الجيش السري و نهاية اإلرهاب اإلستعماري في الجزائر  5865 285/13

 خير الدين د:شمامة  21العالقات اإلستراتجية بين قوى المستقبل في القرن  5866 286/13

 1958-القاهرة -مع الثورة الجزائرية  5867 287/13
جمعية األدباء تقدم/تقديم:د:عبد الرزاق 

 قسوم 

288/13 5868 

L'ENNEMI INTERIEUR -la généalogie 

coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire 

dans la France contemporaine  

MATHIEU RIGOUSTE  

289/13 5869 
HISTOIRE POLITIQUE DE L'AFRIQUE 

DU NORD  

MOHAND 

TAZEROUT  

290/13 5870 
HISTOIRE POLITIQUE DE L'AFRIQUE 

DU NORD  

MOHAND 

TAZEROUT  

291/13 5871 

la démocratie en Algerie -REFORME OU 

REVOLUTION ? Sur la crise algerienne et les 

moyens d'en sortir   

HOCINE BELALLOUFI 

292/13 5872 

la démocratie en Algerie -REFORME OU 

REVOLUTION ? Sur la crise algerienne et les 

moyens d'en sortir   

HOCINE BELALLOUFI 

293/13 5873 

la démocratie en Algerie -REFORME OU 

REVOLUTION ? Sur la crise algerienne et les 

moyens d'en sortir   

HOCINE BELALLOUFI 

294/13 5874 CALVAIRE CARCERAL 
MOHAMED 

BENABOURA  

295/13 5875 CALVAIRE CARCERAL 
MOHAMED 

BENABOURA  

296/13 5876 LE POUVOIR... 1962-1978 M'HAMED YOUSFI 

297/13 5877 LE POUVOIR... 1962-1978 M'HAMED YOUSFI 



298/13 5878 

LES SECTIONS ADMINISTRATIVES 

SPECIALISTES EN ALGERIE -entre ideal et 

realite -1955-1962 

Grégor Mathias 

299/13 5879 

LES SECTIONS ADMINISTRATIVES 

SPECIALISTES EN ALGERIE -entre ideal et 

realite -1955-1962 

Grégor Mathias 

300/13 5880 
FERHAT ABBAS -un homme,un 

...visionnaire 
HOCINE MEZALI 

301/13 5881 

MESSALI HADJ et ses compagnons à 

tlemcen recits et anecdotes de son époque 

1898-1974 

khaled merzouk 

302/13 5882 
ben bella-kafi-bennabi contre ABANE les 

raisons occultes de la haine  
belaid abane  

303/13 5883 
APPELEZ -MOI COLONEL-un officier fait 

main basse sur une entreprise d'etat 
ACHOUR BOUOUNI 

304/13 5884 

ALGERIE L4IMPASSE -pour quoi l'algerie 

se retrouve -t-elle dans une impasse à l'aube 

du cinquantenaire de son independence et 

comment peut-elle en sortir ? 

ZOUBIR 

BENHAMOUCHE  

305/13 5885 

ALGERIE L4IMPASSE -pour quoi l'algerie 

se retrouve -t-elle dans une impasse à l'aube 

du cinquantenaire de son independence et 

comment peut-elle en sortir ? 

ZOUBIR 

BENHAMOUCHE  

306/13 5886 
la guerre d'algerie (1954-1962)-TORTURES 

PAR LE PEN  

HAMID 

BOUSSELHAM 

 1938-1898مذكرات مصالي الحاج  5887 307/13
تصدير:عبد العزيز بوتفليقة/تر:محمد 

 المعراجي 

 1938-1898مصالي الحاج مذكرات  5888 308/13
تصدير:عبد العزيز بوتفليقة/تر:محمد 

 المعراجي 

 بطاش علي  1900-1830اإلستدمار الفرنسي في الجزائر  5889 309/13

 بطاش علي  1900-1830الفرنسي في الجزائر اإلستدمار  5890 310/13

 أبو جرة سلطاني  ثورة تونس نموذجا -أنظمة في وجه اإلعصار  5891 311/13

 جمال لعالمي  رصاص قلم ...دفاعا عن الجزائر و الجزائريين -حق الرد  5892 312/13



313/13 5893 ALGERIE !ALGERIE!-roman historique  eric michel 

314/13 5894 

SOLIDARITE EN ACTION-Soutien 

européen à la résistance algerienne            

1954-1963 

kader Benamara-fritz 

keller  

315/13 5895 

ALGERIE D'AUTREFOIS-description du 

voyage en algerie de fritz pernod de couvet en 

l'an 1866 

Dr:MUSTAPHA 

MAKACI 

316/13 5896 
IL Était UNE FOIS,L'ALGéRIE -CONTE 

ROMAN FANTASTIQUE  
NABILE FARES  

317/13 5897 ABANE RAMDANE LE FAUX PROCES  KHALFA MAMERI 

318/13 5898 LES BERBERES CELEBRES  
MOHAND AKLI 

HADDADOU 

319/13 5899 
LA GANGRENE -les déclarations de cinq 

detenus algeriens 
DOCUMENTS 

320/13 5900 
CINQ FIDAYINE OUVRENT LE FEU A 

CONSTANTINE 

ABDELKADER 

BENAZZEDDINE 

GHOUAR 

321/13 5901 
LA RéVOLUTION ALGERIENNE -du 

Premier Novembre 1954-Ce qu'il faut savoir  

Dr Boualem 

Benhamouda  

 محفوظ قداش /تر:العربي بوينون  و تحررت الجزائر  5902 322/13

 حملة الحقائب المقاومة الفرنسية  ضد حرب الجزائر  5903 323/13
هرفي هامون و باتريك روتمان 

 أ:سالم محمد -/تر:أ:كابوية عبد الرحمان

324/13 5904 
تغيرات داللية و مقاربة صوفية فروسية لمسار األمير - الرباط و المرابطين 

 عبد القادر الحسني الجزائري 

د: فهد سالم خليل الراشد 

 /تقديم:البروفسور:زعيم خنشالوي 

325/13 5905 
المقاومة المسلحة -جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي تاريخ 

)1962-1830( 
 د: صالح بن النبيلي  فركوس 

 الجزائر التي بإمكانها أن تقلع أحاديث في السياسة و اإلعالم  5906 326/13
خليفة بن قارة /تقديم :أد:العربي ولد 

 خليفة 

 د: إسرائيل ولفنسون/تقديم:أ:طه حسين  في الجاهلية و صدر اإلسالم -تاريخ اليهود في بالد العرب  5907 327/13

 بلخيري /أ:سارة جابري أ:رضوان  مدخل لإلتصال و العالقات العامة  5908 328/13

 أبو القاسم سعد اهللا  حراك في التناقض -على خطى المسلمين  5909 329/13



 د: منير العكش  فكرة أمريكا  5910 10037/10

 د: منير العكش  فكرة أمريكا  5911 10035/10

 د: منير العكش  فكرة أمريكا  5912 10036/10

10232/10 5913 
-المجلد األول -مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

 العرب في الجاهلية 
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5914 
- المجلد الثاني -مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

 ظهور اإلسالم (مند بداية الدعوة إلى فتح مكة )
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5915 
-المجلد الثالث-مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

  حروب الردة و فتح الحيرة 
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5916 
-المجلد الرابع -مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -العرب معارك 

  فتوحات الشام و معركة القادسية - الفتوحات الكبرى
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5917 
المجلد -مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

  فتح العراق و فارس - الفتوحات الكبرى-الخامس
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5918 

مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب            

الفتنة -إكمال فتح بالد الشام - الفتوحات الكبرى-المجلد السادس -

  الكبرى 

 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5919 
-المجلد السابع-مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

  العرب فى المغرب و األندلس - الفتوحات الكبرى
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5920 
-المجلد الثامن-مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

  إنتقال الخالفة إلى األمويين و الثورات ضدهم -الخالفة األموية 
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5921 
-المجلد االتاسع-مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب 

 دور القوة و الفتوحات و الثورة العباسية 
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5922 
- المجلدالعاشر-مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -العرب معارك 

 العصر العباسي األول-الخالفة العباسية
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5923 

مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                        -معارك العرب           

العصر العباسي الثاني أو سيطرة -الخالفة العباسية-المجلد الحادي عشر -

 الترك 

 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5924 

مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                        -معارك العرب           

العصر العباسي الثالث و سيطرة -الخالفة العباسية-المجلد الثاني  عشر -

 بني بويه

 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5925 

مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                      -معارك العرب            

عصر -العصر العباسي الرابع -الخالفة العباسية-المجلد الثالث عشر-

 النفوذ السلجوقي 

 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5926 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                      -معارك العرب            

 عصر السلجوقي -الخالفة العباسية-المجلدالرابع عشر-
 العميد الركن : سامي ريحانا 



10232/10 5927 

مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب            

من النفوذ السلجوقي إلى -العباسيةالخالفة -المجلد الخامس عشر-

 سيطرة آل زنكي 

 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5928 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب            

 عصر التمدد الصليبي-الصراع ضد الصليبيين-المجلد السادس عشر-
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5929 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب            

 عصر اإلسترداد اإلسالمي -الصراع ضد الصليبيين- المجلد السابع عشر-
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5930 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب            

 نية عصر اإلمارة المع-المجلد الثامن عشر-
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5931 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب            

 -1- عصر اإلمارة الشهابية- المجلد التاسع عشر -
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5932 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب              

 و الثورة العربية الكبرى - 2-عصر اإلمارة الشهابية -المجلد العشرين-
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5933 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     -معارك العرب              

 -1-حروب العربية اإلسرائلية - المجلد الواحد و العشرين -
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5934 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                     - معارك العرب             

 -2-اإلسرائلية -الحروب العربية - المجلد الثاني و العشرين -
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5935 
                    مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج -معارك العرب              

 حروب الخليج العربي -المجلد الثالث و العشرين -
 العميد الركن : سامي ريحانا 

10232/10 5936 
مند ما قبل اإلسالم حتى حروب الخليج                       -معارك العرب              

 الفهرس العام - المجلد الرابع و العشرين -
 العميد الركن : سامي ريحانا 

 د: فراس البيطار  الجزء السادس -الموسوعة السياسية و العسكرية  5937 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الخامس  -الموسوعة السياسية و العسكرية  5938 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الرابع-الموسوعة السياسية و العسكرية  5939 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الثالث -الموسوعة السياسية و العسكرية  5940 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الثاني -الموسوعة السياسية و العسكرية  5941 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزءاألول -الموسوعة السياسية و العسكرية  5942 08751/09



 د: فراس البيطار   الجزء السادس-الموسوعة السياسية و العسكرية  5943 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الخامس  -الموسوعة السياسية و العسكرية  5944 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الرابع-السياسية و العسكرية الموسوعة  5945 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء الثالث -الموسوعة السياسية و العسكرية  5946 08751/09

 د: فراس البيطار   الجزء الثاني -الموسوعة السياسية و العسكرية  5947 08751/09

 د: فراس البيطار  الجزء األول -الموسوعة السياسية و العسكرية  5948 08751/09

16452/12 5949 
أول معجم شامل بكل المصطلحات الجغرافية -المعجم الجغرافي 

 تعريفاتها المتداولة في العالم و 
 آمنة أبو حجر 

 د:عماد مطير الشمري  أسس و تطبيقات -الجغرافية السكانية  5950 16445/12

 د:مهدي البصري  موسوعة األديان  5951 15188/11

 موسى الزعبي  دراسات في الفكر اإلستراتيجي و السياسي  5952 17340/12

 موسى الزعبي  المشهد الدولي مع بداية القرن الحادي و العشرين  5953 17372/12

 محمد شاكر  الجزء األول -الحضارات القديمة و الحديثة و تاريخ األمم موسوعة  5954 16485/12

 محمد شاكر  الجزء الثاني -موسوعة الحضارات القديمة و الحديثة و تاريخ األمم  5955 16485/12

 د:وليد رفيق العياصرة  البيئية و استراتجيات تدريسها التربية  5956 16535/12

16581/12 5957 
أول معجم شامل بكل مصطلحات البيئة المتداولة في - المعجم البيئي 

 العالم و تعريفاتها 
 د:زينب منصور حبيب 

 د: عبد اهللا محمد الفدامي  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5958 17441/12

 د:عبد اهللا محمد الغدامي  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5959 17589/12

 د: عبد اهللا محمد الفدامي  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5960 17588/12

 د:عبد اهللا محمد الغدامي  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5961 17587/12



 د:عبد اهللا محمد الغدامي  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5962 17585/12

 اهللا محمد الغدامي د:عبد  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5963 17584/12

 د:عبد اهللا محمد الغدامي  مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي -السيدة أمريكا  5964 17586/12

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5965 17321/12

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5966 17322/12

 د:بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  5967 17323/12

 د:فوزي رشيد /تقديم :منذر الحايك  ظواهر حضارية و جمالية من التاريخ القديم  5968 17108/12

 د:فوزي رشيد /تقديم :منذر الحايك  ظواهر حضارية و جمالية من التاريخ القديم  5969 17109/12

 د:محمد جمال طحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها -صناع الحضارة  5970 17684/12

 د:محمد جمال طحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها -صناع الحضارة  5971 17686/12

 د:محمد جمال طحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها -صناع الحضارة  5972 17683/12

 د:محمد جمال طحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها -صناع الحضارة  5973 17685/12

17462/12 5974 
يبقى جاهال إلى األبد من ال يعرف -األعياد في حضارة بالد وادي الرافدين 

 الفيلسوف الروماني سيسرو-تاريخ أمته 
 د:راجحة خضر عباس النعيمي 

17463/12 5975 
يبقى جاهال إلى األبد من ال يعرف -في حضارة بالد وادي الرافدين األعياد 

 الفيلسوف الروماني سيسرو-تاريخ أمته 
 د:راجحة خضر عباس النعيمي 

 سليمان الفهداوي د:خالد  المستقبل -الواقع -التاريخ -القضية الكردية و الحل المنشود  5976 17363/12

 ديب علي حسن  المرأة اليهودية بين فضائح التوراة و قبضة الحاخامات  5977 17666/12

 د: اسماعيل نوري الربيعي  المجلد األول -موسوعة تكوين البشرية  5978 16651/12

 د: اسماعيل نوري الربيعي  المجلد الثاني  -موسوعة تكوين البشرية  5979 16651/12

 د: اسماعيل نوري الربيعي  المجلد الثالث -موسوعة تكوين البشرية  5980 16651/12



 د: اسماعيل نوري الربيعي  المجلد الرابع -موسوعة تكوين البشرية  5981 16651/12

 د:محمد عوض الهزايمة  حاضر العالم اإلسالمي و قضاياه السياسية المعاصرة  5982 16469/12

 د:طارق كاظم عجيل  دراسة مقارنة -الخالفة الخاصة في التصرفات القانونية نظرية  5983 15362/11

 د: عدي سالم الجبوري  دراسة تحليلية -دافع الفتوحات اإلسالمية في العصرين الراشدي و األموي  5984 16470/12

 محسن دلول /تحقيق :يوسف مرتضى هل يصلح أوباما ما أفسده بوش ?-أمريكا اإلمبراطورية المضطربة  5985 17650/12

 محسن دلول /تحقيق :يوسف مرتضى هل يصلح أوباما ما أفسده بوش ?-أمريكا اإلمبراطورية المضطربة  5986 17649/12

 محسن دلول /تحقيق :يوسف مرتضى هل يصلح أوباما ما أفسده بوش ?-أمريكا اإلمبراطورية المضطربة  5987 17651/12

 د: رسالن شرف الدين  مدخل لدراسة األحزاب السياسية العربية  5988 17652/12

 د: رسالن شرف الدين  مدخل لدراسة األحزاب السياسية العربية  5989 17654/12

 د: رسالن شرف الدين  مدخل لدراسة األحزاب السياسية العربية  5990 17653/12

 د:أيوب أبو دية  كيف تطورت فكرة ال تناه العالم ?-رحلة في تاريخ العلم  5991 17711/12

 د:أيوب أبو دية  كيف تطورت فكرة ال تناه العالم ?-رحلة في تاريخ العلم  5992 17712/12

 زين العابدين شمس الدين نجم  تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر  5993 16465/12

15963/11 5994 
-تحليل األبعاد الجغرافية لمشكالت الوطن العربي -جغرافية الوطن العربي 

 األمن المائي و األمن الغدائي و التحدي الديمغرافي و ظاهرة التحضر 
 د: عبد الفتاح لطفي عبد اهللا 

 جابر الحالق -أد: علي سالم الشواورة  الجغرافيا الطبيعية و البشرية  5995 16444/12

15962/11 5996 
-تحليل األبعاد الجغرافية لمشكالت الوطن العربي -الوطن العربي جغرافية 

 األمن المائي و األمن الغدائي و التحدي الديمغرافي و ظاهرة التحضر 
 د: عبد الفتاح لطفي عبد اهللا 

 عبد الفتاح النبراوي أد:فتحية  تاريخ النظم و الحضارة اإلسالمية  5997 16463/12

 محمد الخطيب  الحضارة الفنيقية  5998 17632/12



 محمد الخطيب  الحضارة الفنيقية  5999 17634/12

 محمد الخطيب  الفنيقية الحضارة  6000 17633/12

 وليد خالد المبيض /جورج شكري كتن  تغريب ...أسلمة ...ديمقراطية -خيارات إيران المعاصرة  6001 17446/12

 وليد خالد المبيض /جورج شكري كتن  تغريب ...أسلمة ...ديمقراطية -إيران المعاصرة خيارات  6002 17390/12

17357/12 6003 
القرن السابع و حتى الثلث األول -المصادر التاريخية العربية في األندلس 

 من القرن الحادي عشر 
 بويكا/تر:نايف أبو كرم -ك

17419/12 6004 
التأريخ التوراتي المزيف بين إسرائيل الكنعانية -التاريخ التوراتي ..و التاريخ 

 الكتاب الثاني-و إسرائيل العبرية و إسرائيل الصهيونية 
 د:إسماعيل ناصر الصمادي 

17352/12 6005 
التفوق األمريكي و ضروراته الجيوستراتيجية -رقعة الشطرنج العظمى 

 الملحة 
 زيغنييف بريجنسكي /تر:سليم أبراهام 

 بول كينيدي /تر:نسيم واكيم يازجي  اإلعداد للقرن الواحد و العشرين  6006 17447/12

 د:محمد بشاري  صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي  6007 17538/12

 د:محمد بشاري  صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي  6008 17540/12

 د:محمد بشاري  اإلسالم في اإلعالم الغربي صورة  6009 17539/12

 د:عبد المحسن طه رمضان  تاريخ العرب و اإلسالم من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة األموية  6010 16461/12

 د: احمد اسماعيل الجبوري  الخالفة العباسية بالعلماء في العصر العباسي األول عالقة  6011 16476/12

 د:محمد أحمد النابلسي  في مواجهة األمركة  6012 17351/12

 ولد أباه/أ:منير شفيق د:السيد  مستقبل إسرائيل  6013 8089/09

16981/12 6014 
الوطن العربي في ابداعات الفنانين الروس في القرن التاسع عشر و بداية 

 القرن العشرين 
 د:عبد اللطيف محمد سلمان 

16982/12 6015 
العربي في ابداعات الفنانين الروس في القرن التاسع عشر و بداية الوطن 

 القرن العشرين 
 د:عبد اللطيف محمد سلمان 

 النبوءات البابلية  6016 17025/12
مجموعة من الباحثين /تر:حسن هيتم 

 الطريحي /تقديم :جوسي أرو 

 النبوءات البابلية  6017 17024/12
مجموعة من الباحثين /تر:حسن هيتم 

 الطريحي /تقديم :جوسي أرو 



 النبوءات البابلية  6018 17023/12
مجموعة من الباحثين /تر:حسن هيتم 

 الطريحي /تقديم :جوسي أرو 

8109/09 6019 
جواسيس ،ليمتد شركات و صناعات متطورة يديرها أسياد اإلستخبارات 

 اإلسرائلية 
 ستايسي بيرمان/تر:سعيد الحسنية 

8110/09 6020 
،ليمتد شركات و صناعات متطورة يديرها أسياد اإلستخبارات جواسيس 

 اإلسرائلية 
 ستايسي بيرمان/تر:سعيد الحسنية 

 د:جوستن أ.فرانك/تر:سعيد الحسنية  الرئيس على أريكة التحليل النفسي -بوش تحت المجهر  6021 17618/12

 د:جوستن أ.فرانك/تر:سعيد الحسنية  الرئيس على أريكة التحليل النفسي -بوش تحت المجهر  6022 17617/12

 فاطمة بري بدير  حديث الذكريات  6023 17344/12

16477 6024 
(حتى نهاية القرن الرابع الهجري )العاشر -علم التاريخ في األندلس 

 الميالدي 
 د:يوسف أحمد يوسف بني ياسين 

 أد:محمد عبد القادر خريسات  العصبية القبلية في صدر اإلسالم  6025 16448/12

 د:موسى أحمد بنى خالد  دور القبائل البربرية في العالقات السياسية الفاطمية باألندلس  6026 16474/12

 ميسون علي إبداح نشأتها و أثرها في التطور الحضاري -اإلسالمية المدينة  6027 16451/12

 د:نزار على الطرشان  دراسة تاريخية معمارية في األندلس -مساجد حولت إلى كنائس  6028 16480/12

 د:محمد مراد  األزمات -األيديولوجيا-اإلقتصاد-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة   6029 17597/12

 د:محمد مراد  األزمات -األيديولوجيا-اإلقتصاد-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة   6030 17596/12

 الروسية -التحوالت اإلستراتجية في العالقات األمريكية  6031 16933/12
أمجد.حماد عبد اهللا /تقديم :د:محمد 

 المجدوب 

 د:خليل حسين  دراسة موضوعات في النظام العام الجديد -دولية معاصرة قضايا  6032 16970/12

 د:خليل حسين  دراسة موضوعات في النظام العام الجديد -قضايا دولية معاصرة  6033 16969/12

 السفير:فوزي صلوخ  تحوالت دولية في ظل العولمة  6034 17402/12

 د:خالد حربى األسر العلمية ظاهرة فريدة فى الحضارة اإلسالمية  6035 17578/12

 د:خالد حربى العلمية ظاهرة فريدة فى الحضارة اإلسالمية األسر  6036 17577/12



16473/12 6037 
-5-دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية 

 إعادة إكتشاف لمؤلفات مفقودة -ديسقوريدس
 د:خالد حربى

16471/12 6038 
روفس -4-دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية 

 إعادة إكتشاف لمؤلفات مفقودة - األفسسى
 د:خالد حربى

16472/12 6039 
-3-الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية دور 

 إعادة إكتشاف لمؤلفات مفقودة -اإلسكندروس 
 د:خالد حربى

 المستشار :ابراهيم سيد أحمد  حماية البيئة من التلوث  6040 16601/12

 منذر خدام  العرب و العولمة  6041 17393/12

 زياد عبد الكريم النجم  توينبي و نظريته التحدي و اإلستجابة (الحضارة اإلسالمية أنموذجا) 6042 17405/12

 الحائط العربي في حائط المبكى في القدس  6043 17660/12
تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة 

 /تقديم:خيري الذهبي1930األمم عام

 العربي في حائط المبكى في القدس الحائط  6044 17662/12
تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة 

 /تقديم:خيري الذهبي1930األمم عام

 الحائط العربي في حائط المبكى في القدس  6045 17661/12
اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة تقرير 

 /تقديم:خيري الذهبي1930األمم عام

 أدولف هتلر/تر:أمل رواش  أهدافه -مبادئه-أفكاره-حياته-كفاحى  6046 17627/12

 أدولف هتلر/تر:أمل رواش  أهدافه -مبادئه-أفكاره-حياته-كفاحى  6047 17626/12

 أدولف هتلر/تر:أمل رواش  أهدافه -مبادئه-أفكاره-حياته-كفاحى  6048 17628/12

 على الجوهرى  تاريخية غيرت مجرى العالم أحداث  6049 17658/12

 على الجوهرى  أحداث تاريخية غيرت مجرى العالم  6050 17659/12

 إبراهيم سلمان الكروي  طبقات مجتمع بغداد فى العصر العباسى األول  6051 16475/12

 الغالم الواسع -تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر  6052 16466/12
جين لوند سبورو  إلم.إيه/تر :أد:السيد 

 يوسف نصر 

16487/12 6053 
من العصر العتيق للفراعنة مرورا بعصر اإلسكندر - حكام مصر  موسوعة

 م) المجلد األول046-ق.م311األكبر رمز البطالمة و حتى الرومان (
 أبو مسلم يوسف 

16487/12 6054 

من الفتح اإلسالمي حتى العصر الحديث و المعاصر               -حكام مصرموسوعة 

م)                                2006هـ/1427حتى- م641هـ/20(

 المجلد الثاني 

 أبو مسلم يوسف 



 د:رياض نعسان أغا  تحديات القرن الحادي و العشرين العرب و  6055 17412/12

 د:رياض نعسان أغا  القمة ...و قضايا األمة 6056 17343/12

 د:رياض نعسان أغا  السياسة و الفنون بين  6057 17403/12

 تشابه في المسار و المصير -حمالت الفرنجة (و إسرائيل )  6058 17420/12
عبد اهللا سليم عمارة /تقديم :خيري 

 الذهبي 

 ربيع داغر  إسرائيل و الصراع المستمر  6059 17409/12

 جون ك.كولي/تر:أنطوان باسيل  أطماع الواليات المتحدة و إسرائيل في العراق -تواطؤ ضد بابل  6060 17408/12

 أريك لوران-بيار سالينجر الملف السري -حرب الخليج  6061 17410/12

 د:سمير التنير  حروب من أجل النفط -أمريكا من الداخل  6062 17373/12

 أديب عبد اهللا النوايسة  الجزء األول - الشامل للقبائل العربية المعجم  6063 16453/12

 أديب عبد اهللا النوايسة  الجزء الثاني - المعجم الشامل للقبائل العربية  6064 16453/12

 أديب عبد اهللا النوايسة  الجزء الثالث- الشامل للقبائل العربية المعجم  6065 16453/12

 د:محمد أحمد عبد اللطيف  المجلد األول -موسوعة المأذن العثمانية  6066 16486/12

 د:محمد أحمد عبد اللطيف  المجلد الثاني -المأذن العثمانية موسوعة  6067 16486/12

 أد:كمال عنانى إسماعيل  المدخل إلى أثار المسلمين و حضارتهم فى مصر و العالم اإلسالمي  6068 16450/12

 د:أنغام سعدون العذاري  بنية الخطاب في المنحوتات الفخارية الرافدينية  6069 16458/12

 د: أحمد محمد المومني  نظرات شافية في نتاج الحضارة اإلسالمية العربية  6070 16488/12

 د:أكرم جاسم العكام  جماليات العمارة و التصميم الداخلي  6071 16468/12

 معتصم محمد عودة اهللا  جغرافيا العالم الجديد  6072 15960/12

 محمد عودة اهللا معتصم  جغرافيا العالم الجديد  6073 15961/12



 أمال حليم الصراف  موجز في تاريخ الفن  6074 16484/12

 مالك مسلماني  من فتح مكة إلى نهاية حروب الردة -ميالد الدولة األسالمية  6075 17667/12

 مالك مسلماني  من فتح مكة إلى نهاية حروب الردة -ميالد الدولة األسالمية  6076 17668/12

  د:سوسن البياتي البابلية و السومرية (دراسة في تشكلها السردي )-أساطير العراق القديم  6077 17021/12

 ألبرت جوراني  اإلسالم في الفكر األوروبي  6078 17637/12

 ألبرت جوراني  اإلسالم في الفكر األوروبي  6079 17630/12

 ألبرت جوراني  في الفكر األوروبي اإلسالم  6080 17635/12

 النيل عبد القادر أبو قرون  اإلسالم و الدولة  6081 17689/12

 النيل عبد القادر أبو قرون  اإلسالم و الدولة  6082 17690/12

 زهير كاظم عبود  عدي بن مسافر مجدد الديانة اإليزيدية  6083 15148/11

 أوروبا في القرنين التاسع عشر و العشرون  6084 16464/12
عبد العزيز العيسى /د:فايزة د:أحمد 

 محمد ملوك 

 د:أحمد عبد العزيز على عيسى تاريخ العرب الحديث  6085 16460/12

 عباس أحمد عبد الرحمن د:محمود  معالم تاريخ مصر الحديث و المعاصر  6086 16482/12

 د:كمال حبيب  تحوالت الحركة اإلسالمية و اإلستراتجية األمريكية  6087 17644/12

 د:كمال حبيب  تحوالت الحركة اإلسالمية و اإلستراتجية األمريكية  6088 17643/12

 د:كمال حبيب  تحوالت الحركة اإلسالمية و اإلستراتجية األمريكية  6089 17642/12

 صالح الحميدي خالد بن  نشوء الفكر السياسي اإلسالمي من خالل "صحيفة "المدينة  6090 6999/09

 خالد بن صالح الحميدي  نشوء الفكر السياسي اإلسالمي من خالل "صحيفة "المدينة  6091 7000/09

 كريم عاصي  بالغة-جرأة-مواقف-رجاالت العرب  6092 6955/09



 د:محمود السيد موريتانيا -المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا -تاريخ دول المغرب العربى  6093 17350/12

 أد:أحمد مختار العبادي  في التاريخ العباسي و الفاطمي  6094 16478/12

 اإلسالم في المغرب و األندلس  6095 16440/12
أ.ليفى بروفسنال/تر:د:السيد عبد العزيز 

 د:محمد صالح الدين حلمى -سالم 

 نحو قراءة عربية للتاريخ و الحاضر  6096 17407/12
السواح و أخرون /تقديم:علي فراس 

 محافظة 

 د:يوسف الشويري  الرحلة العربية الحديثة من أوروبا إلى الواليات المتحدة  6097 15139/12

 د:عبد الكريم بكار  المشروع الحضاري نحو فهم جديد للواقع  6098 17723/12

 د:عبد الكريم بكار  المشروع الحضاري نحو فهم جديد للواقع  6099 17302/12

 المسعودي ..هيرودوت العرب  6100 17328/12
د.ف.ميكولسكي/تر:د:عادل حسن 

 إسماعيل 

 المسعودي ..هيرودوت العرب  6101 17329/12
د.ف.ميكولسكي/تر:د:عادل حسن 

 إسماعيل 

 يوليوس ليبس /تر:كامل إسماعيل  بداية الثقافة األنسانية -األشياء أصل  6102 17418/12

 إسرائيل شاحاك/تر:ناصرة السعدون  عبء ثالثة آالف عام -تاريخ اليهود و ديانتهم  6103 17705/12

 إسرائيل شاحاك/تر:ناصرة السعدون  عبء ثالثة آالف عام -تاريخ اليهود و ديانتهم  6104 17706/12

 د:محمد عبد المطلب الهوني  العرب في مواجهة اإلسترتجية األمريكية -المأزق العربي  6105 17687/12

 د:محمد عبد المطلب الهوني  العرب في مواجهة اإلسترتجية األمريكية -المأزق العربي  6106 17688/12

 د:نعيم اليافي  حركة اإلصالح الديني في عصر النهضة  6107 17692/12

 د:نعيم اليافي  اإلصالح الديني في عصر النهضة حركة  6108 17692/12

 هارون يحيى  األمم البائدة  6109 17003/12

 هارون يحيى  األمم البائدة  6110 17004/12



15151/11 6111 
مشاهدات في أوروبا و ألمانيا أثناء الحرب العالمية -بيروت برلين بيروت 

  1942-1941الثانية 
 كامل مروة 

15160/11 6112 
-إنكلترا -بلجيكا -رحلة إلى فرنسا -األخيار بغرائب األخبارإتحاف 

 1876إيطاليا 
 إدريس الجعيدي السلوي 

 عبد الرؤوف األصفر  إيجار البيان في تاريخ البشر و حضارة اإلنسان  6113 17640/12

 عبد الرؤوف األصفر  إيجار البيان في تاريخ البشر و حضارة اإلنسان  6114 17641/12

17342/12 6115 
الندوة السنوية لجمعية البحوث و الدراسات -العرب و تحديات المستقبل 

 أبحاث -
 مجموعة باحثين 

17341/12 6116 
الندوة السنوية لجمعية البحوث و الدراسات -العرب و تحديات المستقبل 

 أبحاث -
 مجموعة باحثين 

 إدمون جوق/تر:منصور القاضى عالقات دولية  6117 17590/12

 إدمون جوق/تر:منصور القاضى عالقات دولية  6118 17591/12

 أد:محمد مؤنس عوض  الصراع العالمى فى العصور الوسطى -تاريخ الصليبيات  6119 16459/12

 أد:محمد مؤنس عوض  فى رحاب الحضارة اإلسالمية فى العصور الوسطى  6120 16479/12

 التاريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الجديد  6121 16443/12
دوس /تر:د:محمد الطاهر فرنسوا 

 المنصوري 

 جاك غودي /تر:د:محمد الخولي  الشرق في الغرب  6122 16867/12

 د:عبد العزيز الدوري  أوراق في التاريخ اإلقتصادي و اإلجتماعي -التاريخ و الحضارة أوراق في  6123 16456/12

 د:عبد العزيز الدوري  أوراق في التاريخ اإلقتصادي و اإلجتماعي -أوراق في التاريخ و الحضارة  6124 16457/12

 د:عبد المجيد النجار  مقاربات في قراءة التراث  6125 17638/12

 د:عبد المجيد النجار  مقاربات في قراءة التراث  6126 17639/12

16441/12 6127 
البحث الجغرافي بين المنهجية التخصصية و األساليب الكمية و تقنية 

 المعلوماتية المعاصرة 

أد:محمد أزهر السماك /أد:علي عباس 

 العزاوي 

 أد:محمد أزهر السماك  دراسة إقليمية -جغرافية الوطن العربي  6128 16467/12



 جامع العلوم و الحكم  6129 6435/09

اإلمام الحافظزين الدين أبى الفرج عبد 

الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى 

 هـ795-هـ736الدمشقى

 جامع العلوم و الحكم  6130 6434/09

الحافظزين الدين أبى الفرج عبد اإلمام 

الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى 

 هـ795-هـ736الدمشقى

15412/11 6131 
إدارة الحوار بين الثقافات (بين القدسية و الحرية في ضوء نظرة الغرب 

 للرسول الكريم محمد في المراجع الغربية )
 زياد السبايلة د:عامر 

 محمد سرحان  خطر السياسة األمريكية و تردي اإلقتصاد العالمي  6132 17337/12

 د:إحسان هندي  مبادئ القانون الدولى العام في السلم و الحرب  6133 17332/12

 غيرترود بيل /تر:عطية بن كريم الظفيري  أوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية  6134 17574/12

 غيرترود بيل /تر:عطية بن كريم الظفيري  أوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية  6135 17573/12

 انتفاضة األقصى و قرن من الصراع  6136 15260/11
جورج جبور و أخرون /تقديم :حسن 

 نافعة 

 الغرايبة /أد:يحيى الفرحان أد:سامح  المدخل إلى العلوم البيئية  6137 16570/12

 األميرة بديعة الحسني الجزائري  حقائق و وثائق بين الحقيقة و التحريف -األمير عبد القادر  6138 17349/12

 د:عصمت محمد حسن   دراسات في العالقات الدولية الحديثة 6139 16853/12

 د:يوسف حسن يوسف  الدبلوماسية الدولية  6140 16834/12

16447/12 6141 
إرساء دعائم الخالفة ببالد الدولة الفاطمية و جهود القاضي  النعمان في 

 م10هـ/4المغرب العربي 
 أد: اسماعيل السامعي 

 د:لطف اهللا حيدر  دراسة تاريخية -الصهيونية و فلسطين  6142 17356/12

17299/12 6143 
الصليبية /صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الحركة 

 الجزء األول-الوسطى 
 د:سعيد عبد الفتاح عاشور

 أد:محمد بشير العامري  مظاهر اإلبداع الحضاري في التاريخ األندلسي  6144 16481/12

 فهد عبد الكريم أبو العثم  أبحاث ساخنة في قضايا معاصرة -من حصاد السنين  6145 15180/11



 د:خالدة أبالل الجبوري  1958- 1946التحليل التاريخي للبنية السياسية لألحزاب العراقية  6146 17366/12

 روميس تشاندر دات /تر:مجموعة إقرأ التاريخ الحضاري و الثقافي و السياسي -حضارة الهند 6147 17464/12

 الجزء األول -كيف نواصل مشروع حوار الحضارات  6148 17400/12
مجموعة المحاضرات التي ألقيت في 

 المؤتمر 

 د:أحمد الصاوي  النقود المتداولة في مصر العثمانية  6149 16455/12

 الملك فيصل بن عبد العزيز  مجلة فصلية محكمة -الدارة 6150 17413/12

 د:علي حمالوي  دراسة تاريخية و أثرية -نماذج من قصور منطقة األغواط  6151 16489/12

 دراسة في الرقص الشعبي -مدخل إلى علم الفلكور  6152 17424/12
عبد الحميد الدمرداش /د:عال د:نادية 

 توفيق ابراهيم 

 د:محمد المجدوب  التاريخ السياسي للوطن العربي  6153 16442/12

 فداء حسين أبودبسة/خلود بدر غيث  تاريخ الفن عبر العصور  6154 16462/12

 منهجية البحث التاريخي /األسس و المفاهيم و األساليب العلمية  6155 16483/12
أد:حسين محمد جواد الجبوري/د:قيس 

 حاتم هاني الجنابي  

 د:فائق صهبون /د:محمد سعيد حمدان تاريخ العالم الحديث و المعاصر  6156 14954/11

 طارق زيادة  مقاالت في القانون الدولي العربي العام -العالقات العربية الدولية  6157 17406/12

 د:وفاء كاظم الشمري  الجغرافيا السياسية المعاصرة  6158 16833/12

15008/11 6159 
دراسة تطبيقية على الحدود العربية و -القانون الدولي لمنازعات الحدود 

 اإلسالمية 
 د:السيد مصطفى أحمد أبو الخير 

 سحر أمين كاتوت طرق تدريس الجغرافيا  6160 16785/12

17368/12 6161 
سيادة -دعائمها -نظرية الدولة و آدابها في ّاإلسالم (أركان الدولة 

 دراسة مقارنة-قواعد معاملة األفراد و األقليات و الدول )-القانون
 د:سمير عالية 

 هشام بشير  حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولى اإلنسانى  6162 16600/12

 عبود نجم د:نجم  المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة  6163 16578/12



590/13 6164 
الفنون اإلسالمية :دراسة في تجليد المخطوطات في العصور اإلسالمية        

 العصر التيموري -

د:سامح فكرى البنا /تقديم :أد:أبو 

 الحمد محمود فرغلي 

591/13 6165 
الفنون اإلسالمية :دراسة في تجليد المخطوطات في العصور اإلسالمية        

 العصر التيموري -

د:سامح فكرى البنا /تقديم :أد:أبو 

 الحمد محمود فرغلي 

 الطنطاوى سامية  قصة بنى إسرائيل كما جاءت فى القرآن الكريم  6166 592/13

 سامية الطنطاوى  قصة بنى إسرائيل كما جاءت فى القرآن الكريم  6167 593/13

 :محمد حسن العيدروس البروفيسور  حضارة دول المغرب العربيي فى عصر الدولة الفاطمية  6168 594/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  حضارة دول المغرب العربيي فى عصر الدولة الفاطمية  6169 595/13

596/13 6170 
الحياة اإلقتصادية في - عصر النهضة في األندلس -األندلسي العصر 

 إسبانيا اإلسالمية 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

597/13 6171 
الحياة اإلقتصادية في - عصر النهضة في األندلس -العصر األندلسي 

 إسبانيا اإلسالمية 
 :محمد حسن العيدروس البروفيسور 

598/13 6172 
التنوع الحضاري و أثره على النظم -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية 

 اإلدارية لدولة الخالفة  
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

599/13 6173 
التنوع الحضاري و أثره على النظم -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية 

 اإلدارية لدولة الخالفة  
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  البناء اإلجتماعي لدولة الخالفة  -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية  6174 600/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  البناء اإلجتماعي لدولة الخالفة  -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية  6175 601/13

602/13 6176 
اختالف الهياكل اإلقتصادية و آثارها -التاريخي للخالفة العثمانية األطلس 

 على دولة الخالفة  
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

603/13 6177 
اختالف الهياكل اإلقتصادية و آثارها -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية 

 الخالفة  على دولة 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

604/13 6178 
التوسع الصليبي و أثره على الحياة -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية 

 الفكرية في دولة الخالفة 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

605/13 6179 
التوسع الصليبي و أثره على الحياة -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية 

 الفكرية في دولة الخالفة 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

606/13 6180 
فتح العرب لبالد األندلس و الحياة الفكرية في إسبانيا -األندلسي العصر 

 اإلسالمية 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

607/13 6181 
فتح العرب لبالد األندلس و الحياة الفكرية في إسبانيا -العصر األندلسي 

 اإلسالمية 
 :محمد حسن العيدروس البروفيسور 

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  دول الطوائف و األسر الحاكمة في األندلس -العصر األندلسي  6182 608/13



 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  دول الطوائف و األسر الحاكمة في األندلس -األندلسي العصر  6183 609/13

610/13 6184 
التطهير العرقي و جرائم -خروج العرب من األندلس -العصر األندلسي 

 اإلبادة الجماعية ضد المسلمين في إسبانيا 
 :محمد حسن العيدروس البروفيسور 

611/13 6185 
التطهير العرقي و جرائم -خروج العرب من األندلس -العصر األندلسي 

 اإلبادة الجماعية ضد المسلمين في إسبانيا 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  العمارة و الفنون األندلسية في غرناطة و طليطلة و قرطبة -العصر األندلسي  6186 612/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  العمارة و الفنون األندلسية في غرناطة و طليطلة و قرطبة -العصر األندلسي  6187 613/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  1835- 1820اإلمارات و سياسة اإلتفاقيات البريطانية  6188 614/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  1835- 1820و سياسة اإلتفاقيات البريطانية اإلمارات  6189 615/13

616/13 6190 
دراسة في الحياة -تاريخ العرب في بالد األندلس -العصر األندلسي

 اإلجتماعية لإلسبانيا اإلسالمية 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

617/13 6191 
دراسة في الحياة -تاريخ العرب في بالد األندلس -العصر األندلسي

 اإلجتماعية لإلسبانيا اإلسالمية 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  أخر دول الخالفة اإلسالمية -التاريخي للخالفة العثمانية األطلس  6192 618/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  أخر دول الخالفة اإلسالمية -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية  6193 619/13

620/13 6194 
الثورات و الحروب في بالد -نهاية دول الطوائف-العصر األندلسي 

 األندلس 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

621/13 6195 
الثورات و الحروب في بالد -نهاية دول الطوائف-األندلسي العصر 

 األندلس 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

622/13 6196 
النظم اإلدارية في إسبانيا -تاريخ و حضارة األندلس -العصر األندلسي 

 اإلسالمية 
 :محمد حسن العيدروس البروفيسور 

623/13 6197 
النظم اإلدارية في إسبانيا -تاريخ و حضارة األندلس -العصر األندلسي 

 اإلسالمية 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

624/13 6198 
المعلومات التاريخية و األثرية لدول المغرب العربي في عصر الدولة قاعدة 

 الفاطمية 
 البروفيسور :محمد حسن العيدروس 

625/13 6199 
قاعدة المعلومات التاريخية و األثرية لدول المغرب العربي في عصر الدولة 

 الفاطمية 
 حمد حسن العيدروس البروفيسور :م

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  نصوص وثائقية تاريخية -المغرب العربي و حكم الدولة الفاطمية  6200 626/13

 البروفيسور :محمد حسن العيدروس  نصوص وثائقية تاريخية -العربي و حكم الدولة الفاطمية المغرب  6201 627/13



 د:إمام الشافعي محمد حمودي  موقف اليهود من الصراع اإلسالمي المغولي -تاريخ العصور الوسطى  6202 628/13

 د:إمام الشافعي محمد حمودي  موقف اليهود من الصراع اإلسالمي المغولي -تاريخ العصور الوسطى  6203 629/13

 القادر هيثم الخطيب أد:عبد  موسوعة فتوحات و أعالم التاريخ اإلسالمي  6204 630/13

 أد:عبد القادر هيثم الخطيب  موسوعة فتوحات و أعالم التاريخ اإلسالمي  6205 631/13

632/13 6206 
حدوده و صخوره و -الحرم المكى الشريف -علمية و جيولوجية أسرار 

 جانب من تاريخه 
 د:زكريا هميمى

633/13 6207 
حدوده و صخوره و -الحرم المكى الشريف -أسرار علمية و جيولوجية 

 جانب من تاريخه 
 د:زكريا هميمى

634/13 6208 
المواجهات الصغرى فى -1954صانعو أول نوفمبر -تاريخ الثورة الجزائرية 

 المواجهة الكبرى 
 د:صالح بلحاج 

635/13 6209 
المواجهات الصغرى فى -1954صانعو أول نوفمبر -الثورة الجزائرية تاريخ 

 المواجهة الكبرى 
 د:صالح بلحاج 

 أد: السيد محمود  السياسة الخارجية و اإلستعمار -تاريخ آسيا  6210 636/13

 أد: السيد محمود  السياسة الخارجية و اإلستعمار -تاريخ آسيا  6211 637/13

638/13 6212 
هؤالء العلماء و إنجازاتهم و دورها في منع صدام -حوار الثقافات 

 الحضارات 
 د:شعبان صلصال 

639/13 6213 
هؤالء العلماء و إنجازاتهم و دورها في منع صدام -حوار الثقافات 

 الحضارات 
 د:شعبان صلصال 

 د: علي محمد محمد  الغزو الصليبي في عصر الدولة الزنكية  6214 640/13

 د: علي محمد محمد  الغزو الصليبي في عصر الدولة الزنكية  6215 641/13

 المجلد األول -كتاب تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية ) 6216 642/13

عمر بن شبة التميري أبي زيد 

-البصري/تعليق :علي محمد دندل 

 ياسين سعد الدين بيان 

 المجلد الثاني-كتاب تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية ) 6217 643/13

عمر بن شبة التميري أبي زيد 

-البصري/تعليق :علي محمد دندل 

 ياسين سعد الدين بيان 

 المجلد الثاني-كتاب تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية ) 6218 644/13

عمر بن شبة التميري أبي زيد 

-البصري/تعليق :علي محمد دندل 

 ياسين سعد الدين بيان 



 المجلد الثاني-كتاب تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية ) 6219 645/13

عمر بن شبة التميري أبي زيد 

-البصري/تعليق :علي محمد دندل 

 ياسين سعد الدين بيان 

 أد:هاشم يحي المالح  تاريخ مكة المكرمة و الدعوة اإلسالمية فيها  6220 646/13

 أد:هاشم يحي المالح  مكة المكرمة و الدعوة اإلسالمية فيها تاريخ  6221 647/13

 أد:هاشم يحي المالح  الوسيط في تاريخ العرب قبل اإلسالم  6222 648/13

 أد:هاشم يحي المالح  في تاريخ العرب قبل اإلسالم الوسيط  6223 649/13

 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب  6224 650/13
الشيخ :أبي الفوز محمد أمين البغدادي 

 السويدي 

 الذهب في معرفة قبائل العرب سبائك  6225 651/13
الشيخ :أبي الفوز محمد أمين البغدادي 

 السويدي 

652/13 6226 
وهو الكتاب المسمى:الفتح -حروب صالح الدين و فتح باب المقدس 

 القسي في الفتح القدسي 

اهللا محمد بن محمد بن حامد أبي عبد 

 الشهير بعماد الدين الكاتب األصفهاني 

653/13 6227 
وهو الكتاب المسمى:الفتح -حروب صالح الدين و فتح باب المقدس 

 القسي في الفتح القدسي 

اهللا محمد بن محمد بن حامد أبي عبد 

 الشهير بعماد الدين الكاتب األصفهاني 

 تاريخ الخلفاء  6228 654/13
اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي 

 بكر السيوطي 

 تاريخ الخلفاء  6229 655/13
اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي 

 بكر السيوطي 

 الدولة العباسية  6230 656/13
الشيخ :محمد الخضري /راجعه:محمد 

 ضناوي 

 الدولة العباسية  6231 657/13
/راجعه:محمد الشيخ :محمد الخضري 

 ضناوي 

 أد:طه خضر عبيد  التأثير -اإلتصال -التنوع-الوحدة-الحضارة العربية اإلسالمية  6232 658/13

 أد:طه خضر عبيد  التأثير -اإلتصال -التنوع-الوحدة-العربية اإلسالمية الحضارة  6233 659/13

660/13 6234 
-92البربر في األندلس و موقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري 

 م1031-711هـ=422
 أد: عبد القادر بوباية 

661/13 6235 
-92البربر في األندلس و موقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري 

 م1031-711هـ=422
 أد: عبد القادر بوباية 

 السالم الجعماطي د:عبد  دراسة في تاريخ المالحة البحرية و علوم البحار بالغرب اإلسالمي  6236 662/13



 د:عبد السالم الجعماطي  دراسة في تاريخ المالحة البحرية و علوم البحار بالغرب اإلسالمي  6237 663/13

 عمر الجسام العزاوي  موجز علم األثار  6238 664/13

 عمر الجسام العزاوي  موجز علم األثار  6239 665/13

666/13 6240 
مفهوم الخالص في الديانة اليهودية و أثره في الواقع اليهودي و الحوار 

 اليهودي -اإلسالمي 
 حمزة بن علي الكتاني د:محمد 

667/13 6241 
مفهوم الخالص في الديانة اليهودية و أثره في الواقع اليهودي و الحوار 

 اليهودي -اإلسالمي 
 د:محمد حمزة بن علي الكتاني 

668/13 6242 
أشهر النساء في التاريخ العربي مند فجر اإلسالم حتى عصر موسوعة 

 المماليك 
 عبد الحميد ديوان 

669/13 6243 
موسوعة أشهر النساء في التاريخ العربي مند فجر اإلسالم حتى عصر 

 المماليك 
 عبد الحميد ديوان 

 عبد الحميد ديوان  موسوعة أشهر النساء في التاريخ الوسيط و المعاصر  6244 670/13

 عبد الحميد ديوان  موسوعة أشهر النساء في التاريخ الوسيط و المعاصر  6245 671/13

672/13 6246 
موسوعة أشهر النساء في التاريخ الغربي مند العصور الوسطى حتى العصر 

 الحديث 
 خليل حنا تادرس 

673/13 6247 
موسوعة أشهر النساء في التاريخ الغربي مند العصور الوسطى حتى العصر 

 الحديث 
 خليل حنا تادرس 

 د:علي محافظة  سير و تراجم موجزة -شخصيات من التاريخ  6248 674/13

 د:علي محافظة  سير و تراجم موجزة -شخصيات من التاريخ  6249 675/13

 اميرة الشيخ رضا فرحات  تاريخهم و أثارهم في مصر -الفاطميون  6250 676/13

 اميرة الشيخ رضا فرحات  تاريخهم و أثارهم في مصر -الفاطميون  6251 677/13

 عال عبد الحميد سليمان  عربي -فرنسي -إسباني قاموس  6252 678/13

 عال عبد الحميد سليمان  عربي -فرنسي -قاموس إسباني  6253 679/13

 عال عبد الحميد سليمان  عربي  -اسباني -قاموس فرنسي 6254 680/13

 بوبكر بوخريسة   مقاربات فكرية -مذاهب الفكر األساسية في العلوم اإلنسانية  6255 681/13



 بوبكر بوخريسة   مقاربات فكرية -مذاهب الفكر األساسية في العلوم اإلنسانية  6256 682/13

 د:مصطفى عبد القادر غنيمات  الحضارة و الفكر العالمي  6257 683/13

 د:مصطفى عبد القادر غنيمات  الحضارة و الفكر العالمي  6258 684/13

 رشيد بن عبد السالم العفاقي  هـ)فاتح المغرب 63-هـ10عقبة بن نافع الفهري ( 6259 685/13

 رشيد بن عبد السالم العفاقي  هـ)فاتح المغرب 63-هـ10عقبة بن نافع الفهري ( 6260 686/13

1908/13 6261 
حركة الترجمة من اللغات الشرقية إلى اللغة الالتنية و أثرها على الحضارة 

 الألوروبية في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر الميالدي 
 د:إيمان محمود سقيو 

1909/13 6262 
حركة الترجمة من اللغات الشرقية إلى اللغة الالتنية و أثرها على الحضارة 

 الألوروبية في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر الميالدي 
 د:إيمان محمود سقيو 

1910/13 6263 
-867الثقافية و العلمية فى الدولة البزنطية في الفترة الممتدة من (الحياة 

 م)1056
 د:إيمان محمود سقيو 

1911/13 6264 
-867الحياة الثقافية و العلمية فى الدولة البزنطية في الفترة الممتدة من (

 م)1056
 د:إيمان محمود سقيو 

1912/13 6265 
م)فى 973-936عهد أوتو األول من الفترة (-السياسة الخارجية لأللمانيا 

 العصور الوسطى 
 د:وفاء مختار الغزالى

1913/13 6266 
م)فى 973-936عهد أوتو األول من الفترة (-الخارجية لأللمانيا السياسة 

 العصور الوسطى 
 د:وفاء مختار الغزالى

 د:وفاء مختار الغزالى السياسة الخارجية لدولة الفرنجة فى العصور الوسطى  6267 1914/13

 د:وفاء مختار الغزالى السياسة الخارجية لدولة الفرنجة فى العصور الوسطى  6268 1915/13

 الخالصة النقية فى أمراء إفريقية  6269 1916/13

الباجى ابن أبي بكر المسعودي محمد 

البكرى /تحقيق:محمد زينهم محمد 

 عزب 

 الخالصة النقية فى أمراء إفريقية  6270 1917/13

محمد الباجى ابن أبي بكر المسعودي 

البكرى /تحقيق:محمد زينهم محمد 

 عزب 

 نادية عبد المنعم جودة حزين  ملكة هزت عرش فرنسا و إنجلترا -أليانور  6271 1918/13

 نادية عبد المنعم جودة حزين  ملكة هزت عرش فرنسا و إنجلترا -أليانور  6272 1919/13

 د:محمد فوزي رحيل  م1150-1012هـ/545-403أمراء الحلة -إمارة بني مزيد  6273 1920/13



 د:محمد فوزي رحيل  م1150-1012هـ/545-403أمراء الحلة -إمارة بني مزيد  6274 1921/13

 زينب أبو األنوار  العصور الوسطى -أسواق و تجار أوروبا  6275 1922/13

 زينب أبو األنوار  العصور الوسطى -أسواق و تجار أوروبا  6276 1923/13

 كتاب اإلشارات إلى بيان أسماء المبهمات   6277 1924/13
يحي بن شرف بن مرى بن حسن 

 الحورانى النووي /تحقيق:د:محمد زينهم

 كتاب اإلشارات إلى بيان أسماء المبهمات   6278 1925/13
يحي بن شرف بن مرى بن حسن 

 الحورانى النووي /تحقيق:د:محمد زينهم

 حسن أحمد حافظ سلطنة الحريم في الدولة العثمانية  6279 1926/13

 حسن أحمد حافظ الحريم في الدولة العثمانية سلطنة  6280 1927/13

1928/13 6281 
الكوارث الطبيعية في بالد العراق و فارس في العصرين البويهي و 

 السلجوقي 
 د:طه حسين عبد العال 

1929/13 6282 
الكوارث الطبيعية في بالد العراق و فارس في العصرين البويهي و 

 السلجوقي 
 د:طه حسين عبد العال 

 حسن أحمد حافظ ثورات غيرت العالم  6283 1930/13

 حسن أحمد حافظ غيرت العالم ثورات  6284 1931/13

1932/13 6285 
حركة الحج إلى مملكة بيت المقدس الصليبية في القرنين الثاني عشر و 

 الثالث عشر ميالدي 
 د:هنادي السيد محمود 

1933/13 6286 
حركة الحج إلى مملكة بيت المقدس الصليبية في القرنين الثاني عشر و 

 الثالث عشر ميالدي 
 د:هنادي السيد محمود 

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  أخالقيات الحرب و السالم فى السيرة النبوية  6287 1934/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  أخالقيات الحرب و السالم فى السيرة النبوية  6288 1935/13

 أركان الحرب :عبد اهللا حماد اللواء  أخالقيات الحرب و السالم في دولة ذي النورين  6289 1936/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  أخالقيات الحرب و السالم في دولة ذي النورين  6290 1937/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  أخالقيات الحرب و السالم فى دولة اإلمام -السالم فى اإلسالم الحرب و  6291 1938/13



 أركان الحرب :عبد اهللا حماد اللواء  أخالقيات الحرب و السالم فى دولة اإلمام -الحرب و السالم فى اإلسالم  6292 1939/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  حرب أم سالم - الحوار فى السيرة النبوية  6293 1940/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  حرب أم سالم - فى السيرة النبوية الحوار  6294 1941/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  محمد صلى اهللا عليه و سلم رسول الرحمة للعالمين  6295 1942/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  محمد صلى اهللا عليه و سلم رسول الرحمة للعالمين  6296 1943/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  الجهاد فى اإلسالم بين الحرب و السالم  6297 1944/13

 اللواء أركان الحرب :عبد اهللا حماد  الجهاد فى اإلسالم بين الحرب و السالم  6298 1945/13

 د:محمد محمد عبد الحميد فرحات  تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية  6299 1946/13

 د:محمد محمد عبد الحميد فرحات  تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية  6300 1947/13

 د:محمد محمد عبد الحميد فرحات  العصور الوسطى - فى تاريخ إنكلترا  6301 1948/13

 د:محمد محمد عبد الحميد فرحات  العصور الوسطى - فى تاريخ إنكلترا  6302 1949/13

 د:خالد حربي  فرق العمل العلمية فى الحضارة اإلسالمية  6303 1950/13

 د:خالد حربي  فرق العمل العلمية فى الحضارة اإلسالمية  6304 1951/13

 د:رمضان ابراهيم عالم  العالم اإلسالمى بين مصادر القوة و عوامل الضعف  6305 1952/13

 د:رمضان ابراهيم عالم  العالم اإلسالمى بين مصادر القوة و عوامل الضعف  6306 1953/13

1954/13 6307 
-العلمية -الدينية - المشرقية فى العصر المملوكى (العسكرية المؤثرات 

 اإلجتماعية )

د:سمير صبري شبل /تقديم:أد:أحمد 

 مختار العبادي 

1955/13 6308 
-العلمية -الدينية - المؤثرات المشرقية فى العصر المملوكى (العسكرية 

 اإلجتماعية )

د:سمير صبري شبل /تقديم:أد:أحمد 

 مختار العبادي 

1956/13 6309 
-العلمية -الدينية - المؤثرات المشرقية فى العصر المملوكى (العسكرية 

 اإلجتماعية )

د:سمير صبري شبل /تقديم:أد:أحمد 

 مختار العبادي 

1957/13 6310 
-العلمية -الدينية - المؤثرات المشرقية فى العصر المملوكى (العسكرية 

 اإلجتماعية )

د:سمير صبري شبل /تقديم:أد:أحمد 

 مختار العبادي 



 د:سمير صبرى شبل  المشرقية و المغربية فى العصر األيوبي األنظمة  6311 1958/13

 د:سمير صبرى شبل  األنظمة المشرقية و المغربية فى العصر األيوبي  6312 1959/13

 د:حنان مبروك اللبودي  م)1219-1077هـ/617-470دولة شاهات خوارزم (قيام  6313 1960/13

 د:حنان مبروك اللبودي  م)1219-1077هـ/617-470قيام دولة شاهات خوارزم ( 6314 1961/13

 د:حنان مبروك اللبودي  التاريخ الحضاري لبالد خوارزم فى العصر اإلسالمي  6315 1962/13

 د:حنان مبروك اللبودي  التاريخ الحضاري لبالد خوارزم فى العصر اإلسالمي  6316 1963/13

 د:حنان مبروك اللبودي  التاريخ الحضاري لبالد خوارزم فى العصر اإلسالمي  6317 1964/13

 د:حنان مبروك اللبودي  التاريخ الحضاري لبالد خوارزم فى العصر اإلسالمي  6318 1965/13

 أد:سحر عبد العزيز سالم  صفحات تاريخية إسالمية  6319 1966/13

 أد:سحر عبد العزيز سالم  صفحات تاريخية إسالمية  6320 1967/13

1968/13 6321 
-055الثقافية بين دولة الموحدين و المشرق اإلسالمي(العالقات 

 م) 1252-1155(-هـ)650
 ا:هبة اهللا محمد عبد الفتاح 

1969/13 6322 
-055العالقات الثقافية بين دولة الموحدين و المشرق اإلسالمي(

 م) 1252-1155(-هـ)650
 اهللا محمد عبد الفتاح ا:هبة 

1970/13 6323 
تاريخ العصر اإلسالمي الوسيط في الحضارة العربية اإلسالمية في الجيش و 

 البحرية و اسلحة القتال في العصر اإلسالمي 
 أد:أحمد مختار العبادي 

1971/13 6324 
تاريخ العصر اإلسالمي الوسيط في الحضارة العربية اإلسالمية في الجيش و 

 البحرية و اسلحة القتال في العصر اإلسالمي 
 أد:أحمد مختار العبادي 

 أد:فتحية عبد الفتاح النبراوي  النبوية المطهرة و بناء الدولة اإلسالمية السيرة  6325 1972/13

 أد:فتحية عبد الفتاح النبراوي  السيرة النبوية المطهرة و بناء الدولة اإلسالمية  6326 1973/13

 أد:فتحية عبد الفتاح النبراوي  م750-661هـ/132-41الدولة األموية تاريخ  6327 1974/13

 أد:فتحية عبد الفتاح النبراوي  م750-661هـ/132-41تاريخ الدولة األموية  6328 1975/13

 أد:نزار عبد اللطيف حديثي  هـ132-41العربية اإلسالمية و رسالة اإلسالم  الدولة  6329 1976/13



 أد:نزار عبد اللطيف حديثي  هـ132-41الدولة العربية اإلسالمية و رسالة اإلسالم   6330 1977/13

 أد:نزار عبد اللطيف حديثي  فكرته و فلسفته -التاريخ عند العرب علم  6331 1978/13

 أد:نزار عبد اللطيف حديثي  فكرته و فلسفته -علم التاريخ عند العرب  6332 1979/13

 تاريخ الخلفاء الراشدين  6333 1980/13
أد:عفاف سيد صبرة/د:مصطفى محمد 

 الحناوي 

 تاريخ الخلفاء الراشدين  6334 1981/13
أد:عفاف سيد صبرة/د:مصطفى محمد 

 الحناوي 

 العلوم و الفنون -النظم السياسية -الحضارة اإلسالمية تاريخ  6335 1982/13
أد:عفاف سيد صبرة/د:مصطفى محمد 

 الحناوي 

 العلوم و الفنون -النظم السياسية -تاريخ الحضارة اإلسالمية  6336 1983/13
أد:عفاف سيد صبرة/د:مصطفى محمد 

 الحناوي 

1984/13 6337 
-تحليل األبعاد الجغرافية لمشكالت الوطن العربي-جغرافية الوطن العربي 

 األمن المائي،و األمن الغدائي،و التحدي الديمغرافي ،و ظاهرة التحضر 
 د: عبد الفتاح لطفي عبد اهللا 

1985/13 6338 
-تحليل األبعاد الجغرافية لمشكالت الوطن العربي-جغرافية الوطن العربي 

 األمن المائي،و األمن الغدائي،و التحدي الديمغرافي ،و ظاهرة التحضر 
 د: عبد الفتاح لطفي عبد اهللا 

 العابدين شمس الدين نجم أد:زين  تاريخ العرب الحديث و المعاصر  6339 1986/13

 أد:زين العابدين شمس الدين نجم  تاريخ العرب الحديث و المعاصر  6340 1987/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ الدولة العباسية  6341 1988/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ الدولة العباسية  6342 1989/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ اإلسالم في المغرب العربي  6343 1990/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ اإلسالم في المغرب العربي  6344 1991/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ الدولة األموية  6345 1992/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ الدولة األموية  6346 1993/13

 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ اإلسالم في األندلس  6347 1994/13



 د:ابراهيم محمد حسنين  تاريخ اإلسالم في األندلس  6348 1995/13

 د:أحمد عبد الحليم دراز تاريخ و حضارة شمال إفريقيا  6349 1996/13

 د:أحمد عبد الحليم دراز حضارة شمال إفريقيا تاريخ و  6350 1997/13

 د:أحمد عبد الحليم دراز تاريخ و حضارة الشرق األذنى القديم  6351 1998/13

 د:أحمد عبد الحليم دراز حضارة الشرق األذنى القديم تاريخ و  6352 1999/13

 د:خزعل الماجدي  كنوز ليبيا القديمة  6353 2000/13

 د:خزعل الماجدي  كنوز ليبيا القديمة  6354 2001/13

 د: أمجد ممدوح الفاعوري  دور الجماعات غير العربية في اإلدارة و الجيش األموي  6355 2002/13

 د: أمجد ممدوح الفاعوري  دور الجماعات غير العربية في اإلدارة و الجيش األموي  6356 2003/13

2004/13 6357 
التحديات الخارجية لألندلس في عصر األمارة                                            

 م928-755هـ/138-316
 د:فائزة حمزة عباس الصوفى

2005/13 6358 
التحديات الخارجية لألندلس في عصر األمارة                                            

 م928-755هـ/138-316
 د:فائزة حمزة عباس الصوفى

 أ:نجاة سليم محاسيس  مفاتيح علم التاريخ  6359 2006/13

 أ:نجاة سليم محاسيس  مفاتيح علم التاريخ  6360 2007/13

2008/13 6361 
أشكالها و دوافعها -الضخ الريفي و التضخم الحضري -الهجرة الداخلية 

 األردن/حالة تطبيقية -و أثارها على البلدان النامية 
 صالح خليل صقور 

2009/13 6362 
أشكالها و دوافعها -الضخ الريفي و التضخم الحضري -الهجرة الداخلية 

 األردن/حالة تطبيقية -و أثارها على البلدان النامية 
 صالح خليل صقور 

2010/13 6363 
-13المدن العربية اإلسالمية الجديدة في العصر الراشدي (تخطيط 

 م)661-634هـ/40
 علي مفتاح عبد السالم الحولي 

2011/13 6364 
-13تخطيط المدن العربية اإلسالمية الجديدة في العصر الراشدي (

 م)661-634هـ/40
 علي مفتاح عبد السالم الحولي 

 د:جالل يحيى الجزء األول -الفجر - التاريخ المعاصر الحديث و المعاصر  6365 2012/13



 د:جالل يحيى الجزء األول -الفجر - التاريخ المعاصر الحديث و المعاصر  6366 2013/13

2014/13 6367 
التاريخ األوروبي الحديث و المعاصر حتى الحرب العالمية األولى                    

 الجزء الثاني -
 د:جالل يحيى

2015/13 6368 
التاريخ األوروبي الحديث و المعاصر حتى الحرب العالمية األولى                    

 الجزء الثاني -
 د:جالل يحيى

2016/13 6369 
الفترة المعاصرة                          -التاريخ األوروبي الحديث و المعاصر           

 الجزء الثالث 
 د:جالل يحيى

2017/13 6370 
الفترة المعاصرة                          -التاريخ األوروبي الحديث و المعاصر           

 الجزء الثالث 
 د:جالل يحيى

2018/13 6371 
سيطرة أوروبا على العالم               -التاريخ األوروبي الحديث و المعاصر      

 الجزء الرابع 
 د:جالل يحيى

2019/13 6372 
سيطرة أوروبا على العالم               -التاريخ األوروبي الحديث و المعاصر      

 الرابع الجزء 
 د:جالل يحيى

2020/13 6373 
الحركة التجارية و نظام األسواق فى مصر الفاطمية                                           

 م)1171-969هـ/567-358(
 أد:عبد المنعم عبد الحميد سلطان

2021/13 6374 
الحركة التجارية و نظام األسواق فى مصر الفاطمية                                           

 م)1171-969هـ/567-358(
 أد:عبد المنعم عبد الحميد سلطان

 د:خالد حربي  مدرسة كيميائية أسست العلم الحديث -جابر بن حيان  6375 2022/13

 د:خالد حربي  مدرسة كيميائية أسست العلم الحديث -جابر بن حيان  6376 2023/13

 أد:طارق فتحي سلطان  تاريخ الدولة الساسانية  6377 2024

 أد:طارق فتحي سلطان  تاريخ الدولة الساسانية  6378 2025

 أد:طارق فتحي سلطان  تاريخ الصين و الشرق القديم  6379 2026

 أد:طارق فتحي سلطان  تاريخ الصين و الشرق القديم  6380 2027

 تاريخ اليونان و الرومان في الشرق األذنى  6381 2028
د:فيان موفق النعيمي/د:ياسر عبد الجواد 

 المشهداني 

 اليونان و الرومان في الشرق األذنى تاريخ  6382 2029
د:فيان موفق النعيمي/د:ياسر عبد الجواد 

 المشهداني 

 د:محمد عمر الشاهين  تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم  6383 2030

 د:محمد عمر الشاهين  الجزيرة العربية قبل اإلسالم تاريخ  6384 2031



 د:إياد علي الهاشمي  العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر  6385 2032

 د:إياد علي الهاشمي  العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر  6386 2033

 حنا عماري  عشيرة عماري "العمامرة "من الجذور إلى البذور  6387 2034

 حنا عماري  عشيرة عماري "العمامرة "من الجذور إلى البذور  6388 2035

 أد:قصي عبد المجيد السامراني  مبادئ الطقس و المناخ  6389 2036

 أد:قصي عبد المجيد السامراني  مبادئ الطقس و المناخ  6390 2037

2038 6391 

JOURNEY OF MY LIFE FROM A 

BEDOUIN TENT TO THE REINS OF 

POWER   

ABDEL SALAM 

MAJALI 

2039 6392 

JOURNEY OF MY LIFE FROM A 

BEDOUIN TENT TO THE REINS OF 

POWER   

ABDEL SALAM 

MAJALI 

 نجاح عويدة خليفات  الجزء األول -األنساب العربية  6393 2040

 نجاح عويدة خليفات  الجزءالثاني  -األنساب العربية  6394 2041

 نجاح عويدة خليفات  الجزء األول -األنساب العربية  6395 2042

 نجاح عويدة خليفات  الجزءالثاني  -األنساب العربية  6396 2043

 د:هاشم عبود الموسوي  موسوعة الحضارات القديمة  6397 2044

 د:هاشم عبود الموسوي   موسوعة الحضارات القديمة 6398 2045

 إدريس بوسكين  اإلسالم في أوروبا -أوروبا و الهجرة  6399 2046

 إدريس بوسكين  اإلسالم في أوروبا -أوروبا و الهجرة  6400 2047

 إبراهيم الفاعوري  جغرافية الوطن العربي  6401 2048

 إبراهيم الفاعوري  جغرافية الوطن العربي  6402 2049



 د:حميد حمد السعدون  وقائع من تاريخ العراق الحديث و المعاصر - عن المنتفق حكايات  6403 2050

 د:حميد حمد السعدون  وقائع من تاريخ العراق الحديث و المعاصر - حكايات عن المنتفق  6404 2051

2052 6405 
تأسيس النظام الملكي و تجربته البرلمانية تحت اإلنتداب البريطاني -العراق 

1920-1932 
 أد:محمد مظفر األدهمي 

2053 6406 
تأسيس النظام الملكي و تجربته البرلمانية تحت اإلنتداب البريطاني -العراق 

1920-1932 
  أد:محمد مظفر األدهمي

 د:عبد الستار شنين الجنابي  1941-1921تاريخ النجف السياسي  6407 2054

 د:عبد الستار شنين الجنابي  1941-1921تاريخ النجف السياسي  6408 2055

 د:محمد حسن عبد الكريم العمادي  التجارة و طرقها في الجزيرة العربية بعد اإلسالم حتى القرن الرابع هجري  6409 2056

 حسن عبد الكريم العمادي د:محمد  التجارة و طرقها في الجزيرة العربية بعد اإلسالم حتى القرن الرابع هجري  6410 2057

 د:محمد حسن عبد الكريم العبادي  خراسان في عصر العزنوي  6411 2058

 د:محمد حسن عبد الكريم العبادي  خراسان في عصر العزنوي  6412 2059

 أد:زيدون حمد المحيسن  الحضارة النبطية  6413 2060

 أد:زيدون حمد المحيسن  الحضارة النبطية  6414 2061

2062 6415 
دراسة في سيكولوجية الظاهرة و -التلوث و التغيرات المناخية و اإلنسان 

 آثارها بيئيا و صحيا و نفسيا 
 د:مجدي أحمد عبد اهللا 

2063 6416 
دراسة في سيكولوجية الظاهرة و -التغيرات المناخية و اإلنسان التلوث و 

 آثارها بيئيا و صحيا و نفسيا 
 د:مجدي أحمد عبد اهللا 

 المخاطر و األخطار -البيئة  6417 2064
سوزان كارتر /تر:د:أحمد طلعت 

 البشبيشي 

 المخاطر و األخطار -البيئة  6418 2065
سوزان كارتر /تر:د:أحمد طلعت 

 البشبيشي 

 د:حيدر حاتم فالح العجرش  استراتجيات و طرائق معاصرة في تدريس التاريخ  6419 2066

 د:حيدر حاتم فالح العجرش  استراتجيات و طرائق معاصرة في تدريس التاريخ  6420 2067

 أد:عصام سخنيني  بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي  6421 2068



 أد:عصام سخنيني  بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي  6422 2069

 تاريخ صدر اإلسالم  6423 2070
د:صالح درادكه/د:محمد 

 خريسات/د:احسان العمد 

 تاريخ صدر اإلسالم  6424 2071
د:صالح درادكه/د:محمد 

 خريسات/د:احسان العمد 

2072 6425 
المشاكل اإلقتصادية للمجتمع المصري (الواقع -مصر من الثورة إلى الدولة 

 و المأمول )
 د:عبد المنعم السيد 

2073 6426 
المشاكل اإلقتصادية للمجتمع المصري (الواقع -مصر من الثورة إلى الدولة 

 و المأمول )
 د:عبد المنعم السيد 

 محمد فوزي حلوة  جغرافيا المدن  6427 2074

 محمد فوزي حلوة  جغرافيا المدن  6428 2075

 دراسات في الجغرافيا الديمغرافية  (السكانية ) 6429 2076
اسماعيل أبو شاور /د:أمجد عبد د:منير 

 المهدي مساعدة /محمود يوسف عقلة 

 دراسات في الجغرافيا الديمغرافية  (السكانية ) 6430 2077
د:منير اسماعيل أبو شاور /د:أمجد عبد 

 عقلة المهدي مساعدة /محمود يوسف 

 إريك زوركر /تر:د:عبد اللطيف الحارس  تاريخ تركيا الحديث 6431 2078

 زوركر /تر:د:عبد اللطيف الحارس إريك  تاريخ تركيا الحديث 6432 2079

 األفاق المستقبلية للعالقات العربية العربية  6433 2080

أد:أحمد سعيد نوفل و أخرون 

د:غسان عبد - /إعداد:د:ابراهيم بدران

 الخالق   

 األفاق المستقبلية للعالقات العربية العربية  6434 2081

أد:أحمد سعيد نوفل و أخرون 

د:غسان عبد - /إعداد:د:ابراهيم بدران

 الخالق   

 قصص ال ترويها هولييود مطلقا  6435 2082
هوارد زن /تر:د:حمد العيسى/تقديم 

 :د:بول كوخرن

 قصص ال ترويها هولييود مطلقا  6436 2083
هوارد زن /تر:د:حمد العيسى/تقديم 

 :د:بول كوخرن

 د:محمد األمين بلغيث  دراسات في تاريخ الغرب اإلسالمي  6437 2084

 د:محمد األمين بلغيث  دراسات في تاريخ الغرب اإلسالمي  6438 2085



 مارسيا د.الو/تر:غيناس عفت األبعاد البيئية و اإلنسانية -تخطيط المدن  6439 2086

 مارسيا د.الو/تر:غيناس عفت األبعاد البيئية و اإلنسانية -المدن تخطيط  6440 2087

2088 6441 
جزر األندلس المنسية (التاريخ اإلسالمي لجزر البليار)                                         

 م1287-708هـ=89-685
 د:عصام سالم سيسالم 

2089 6442 
جزر األندلس المنسية (التاريخ اإلسالمي لجزر البليار)                                         

 م1287-708هـ=89-685
 د:عصام سالم سيسالم 

2090 6443 
التجارة الداخلية في دولة المماليك الثانية                                                                    

 م1516-1382هـ/922-784
 د:سعيد صالح خليل 

2091 6444 
                                  التجارة الداخلية في دولة المماليك الثانية                                  

 م1516-1382هـ/922-784
 د:سعيد صالح خليل 

2092 6445 
رشيد رضا و مجلة المنار -جذور األصولية  اإلسالمية في مصر المعاصرة  

)1935-1898( 
 د: أحمد صالح المال

2093 6446 
رشيد رضا و مجلة المنار -جذور األصولية  اإلسالمية في مصر المعاصرة  

)1935-1898( 
 د: أحمد صالح المال

 د:البوخاري حمانه فلسفة الثورة الجزائرية  6447 2094

 د:البوخاري حمانه فلسفة الثورة الجزائرية  6448 2095

 د:محمد حافظ النقر  تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي  6449 2096

 د:محمد حافظ النقر  تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي  6450 2097

 د:رمضان عبده علي  حضارة المصريين القدماء مهد الرسل و الرساالت و أرض النبوءات  6451 2098

 د:رمضان عبده علي  حضارة المصريين القدماء مهد الرسل و الرساالت و أرض النبوءات  6452 2099

 د:أحمد موسى سالم  لماذا ظهر اإلسالم في جزيرة العرب  6453 2100

 د:أحمد موسى سالم  ظهر اإلسالم في جزيرة العرب لماذا  6454 2101

 أد:تحسين حميد مجيد  هـ)448-هـ359دراسة لحياته و مؤلفاته (-هالل الصابي  6455 2102

 أد:تحسين حميد مجيد  هـ)448-هـ359دراسة لحياته و مؤلفاته (-الصابي هالل  6456 2103



 د:قيس حاتم هاني الجنابي  تاريخ الشرق األذنى القديم  6457 2104

 د:قيس حاتم هاني الجنابي  تاريخ الشرق األذنى القديم  6458 2105

 د:عواطف عبد الرحمن  قضايا إعالمية تاريخية و معاصرة في الوطن العربي  6459 2106

 د:عواطف عبد الرحمن  قضايا إعالمية تاريخية و معاصرة في الوطن العربي  6460 2107

 د:محمد علي داهش  دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر  6461 2108

 د:محمد علي داهش  في تاريخ المغرب العربي المعاصر دراسات  6462 2109

2244/14 6463 
الواليات المتحدة و سياسة السيطرة على العالم -أمريكا المستبدة 

 (العولمة)

MICHEL BUGNON 

 تر:حامد فرزات/

2245/14 6464 
الواليات المتحدة و سياسة السيطرة على العالم -أمريكا المستبدة 

 (العولمة)

MICHEL BUGNON 

 تر:حامد فرزات/

 محمد مختار العرباوي  دراسة -في مواجهة النزعة البربرية و أخطارها اإلنقسامية  6465 2255/14

 محمد مختار العرباوي  دراسة -في مواجهة النزعة البربرية و أخطارها اإلنقسامية  6466 2256/14

 سهيل عروسي  2سلسلة الدراسات -اإلمبراطورية األمريكية  إلى أين ?  6467 2339/14

 سهيل عروسي  2سلسلة الدراسات -اإلمبراطورية األمريكية  إلى أين ?  6468 2340/40

2360/14 6469 
كيف فرض الغرب تصوراته -اإلستعمار األوروبي إلى الهيمنة األمريكية من 

 عن العالم  ? 
 كارولين بوستل فيناي/تر:قاسم مقداد

2361/14 6470 
كيف فرض الغرب تصوراته -من اإلستعمار األوروبي إلى الهيمنة األمريكية 

 عن العالم  ? 
 كارولين بوستل فيناي/تر:قاسم مقداد

 نعوم تشومسكي /تر:اسعد حسين من يمتلك العالم ? 6471 2228/14

 نعوم تشومسكي /تر:اسعد حسين من يمتلك العالم ? 6472 2229/14



 نعوم تشومسكي /تر:اسعد حسين من يمتلك العالم ? 6473 2230/14

2239/14 6474 
العالم العربي الصاعد يتحول عن الغرب و يعيد -طريق الحرير الجديد 

 إكتشاف الصين

سمبفندورفر/تر:سامس عرار و محمد بن 

 الحناش

2240/14 6475 
العالم العربي الصاعد يتحول عن الغرب و يعيد -طريق الحرير الجديد 

 إكتشاف الصين

بن سمبفندورفر/تر:سامس عرار و محمد 

 الحناش

2241/14 6476 
العالم العربي الصاعد يتحول عن الغرب و يعيد -طريق الحرير الجديد 

 إكتشاف الصين

بن سمبفندورفر/تر:سامس عرار و محمد 

 الحناش

2161/14 6477 
النهاية و البداية و بحوث في نشوء الحضارات و -الدوامة التاريخ في 

 إنهيارها 
 ليف غوميليوف/تر:د:نواف القنطار 

2162/14 6478 
النهاية و البداية و بحوث في نشوء الحضارات و -في الدوامة التاريخ 

 إنهيارها 
 غوميليوف/تر:د:نواف القنطار ليف 

 وليد خالد المبيض /جورج شكري كتن  تغريب ...أسلمة ...ديمقراطية -خيارات إيران المعاصرة  6479 2174/14

 وليد خالد المبيض /جورج شكري كتن  تغريب ...أسلمة ...ديمقراطية -إيران المعاصرة خيارات  6480 2175/14

 خالد غزال  المجتمعات العربية المأزومة و إعاقات الحداثة المركبة  6481 2119/14

 خالد غزال  المجتمعات العربية المأزومة و إعاقات الحداثة المركبة  6482 2120/14

 نيقوالي إيفانوف /تر:يوسف عطا اهللا 1574-1516الفتح العثماني لألقطار العربية   6483 2123/14

 نيقوالي إيفانوف /تر:يوسف عطا اهللا 1574-1516العثماني لألقطار العربية  الفتح  6484 2124/14

 محمد جمال باروت مراجعات نقدية -الدولة و النهضة و الحداثة  6485 2172/14

 محمد جمال باروت مراجعات نقدية -النهضة و الحداثة الدولة و  6486 2173/14

 نبيل فوزات نوفل …?أثمة للصبح منطلق  -العرب  6487 2218/14

 نبيل فوزات نوفل …?أثمة للصبح منطلق  -العرب  6488 2219/14

 د:أروان عدنان العالن فارس و بزنطة -سلسلة حضارات منسية  6489 2242/14

 د:أروان عدنان العالن فارس و بزنطة -سلسلة حضارات منسية  6490 2243/14



 جبارة البرغوتي  تاريخ الخليج العربي  6491 2251/14

 جبارة البرغوتي  تاريخ الخليج العربي  6492 2252/14

 د:فؤاد صالح السيد م) 1899-1أشهر األحداث العالمية ( 6493 2277/14

 د:فؤاد صالح السيد م) 1899-1أشهر األحداث العالمية ( 6494 2277/14

2386/14A 6495  الجزء الثاني-موسوعة السياسة و الحرب في بالد الشام 
مصطفى د:ابراهيم 

 المحمود/تقديم:العماد علي الحبيب

2386/14B 6495  الجزء الثاني-موسوعة السياسة و الحرب في بالد الشام 
د:ابراهيم مصطفى 

 المحمود/تقديم:العماد علي الحبيب

 سعد مهدي جعفر 1981-1969الصهيوني  - فرنسا و الصراع العربي  6496 2377/14

 افمام محمد أبو زهرة  آراؤه و فقهه -حياته و عصره  -مالك  6497 2387/14

 افمام محمد أبو زهرة  آراؤه و فقهه -حياته و عصره  -مالك  6498 2388/14

 د: عز الدين فراج فضل علماء المسلمين على الحضارة األوربية  6499 2399/14

 د: عز الدين فراج فضل علماء المسلمين على الحضارة األوربية  6500 2400/14

 د: صفوت أبادير مرسى افزدهار و التدهور  -حضارة الرومان في العصور الوسطى  6501 2391/14

 د: صفوت أبادير مرسى افزدهار و التدهور  -حضارة الرومان في العصور الوسطى  6502 2392/14

2389/14 6503 
(دراسة  -أمية في التاريخ بين الضربات الخاريجية و اإلنهيار الداخلي بنو 

 حول سقوط دولة بني أمية في المشرق )
 د: عبد الحليم عويس 

2390/14 6504 
(دراسة  -أمية في التاريخ بين الضربات الخاريجية و اإلنهيار الداخلي بنو 

 حول سقوط دولة بني أمية في المشرق )
 د: عبد الحليم عويس 

 د: حسين حسن موسى حوار الحضارات  6505 2393/14

 د: حسين حسن موسى حوار الحضارات  6506 2394/14



2397/14 6507 
جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين التنظير و  -علم التاريخ 

 التطبيق 
 أد: عاطف محمد بدوي 

2398/14 6508 
جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين التنظير و  -علم التاريخ 

 التطبيق 
 أد: عاطف محمد بدوي 

 أد: سيد عاشور أحمد  نهر النيل و الحضارة في أفريقيا  -قصة الحضارة  6509 2403/14

 أد: سيد عاشور أحمد  نهر النيل و الحضارة في أفريقيا  -قصة الحضارة  6510 2404/14

 د: عبد الحليم عويس  التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون  6511 2658/14

 د: عبد الحليم عويس  التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون  6512 2659/14

 محمد بن علي بن صالح الشرفاء  دراسة ثقافية حديثة و معاصرة  -الخليج العربي  6513 2395/14

 محمد بن علي بن صالح الشرفاء  دراسة ثقافية حديثة و معاصرة  -الخليج العربي  6514 2396/14

 د: الحسين أحمد عبد اهللا القانون و المجتمع في مصر في عصر الرومان  6515 2401/14

 د: الحسين أحمد عبد اهللا القانون و المجتمع في مصر في عصر الرومان  6516 2402/14

3175/14 6517 L'ALGERIE EN GUERRE MOHAMED TEGUIA 

3176/14 6518 L'ALGERIE EN GUERRE MOHAMED TEGUIA 

3177/14 6519 L'ALGERIE EN GUERRE MOHAMED TEGUIA 

3178/14 6520 L'ALGERIE EN GUERRE MOHAMED TEGUIA 



3191/14 6521 

LE CONSTANTINOIS ENTRE LES DEUX 

GUERRES MONDIALES - l'évolution 

économique et sociale de la population rurale 

JOHAN HENDRIK 

MEULEMAN 

3192/14 6522 

LE CONSTANTINOIS ENTRE LES DEUX 

GUERRES MONDIALES - l'évolution 

économique et sociale de la population rurale 

JOHAN HENDRIK 

MEULEMAN 

3193/14 6523 

LE CONSTANTINOIS ENTRE LES DEUX 

GUERRES MONDIALES - l'évolution 

économique et sociale de la population rurale 

JOHAN HENDRIK 

MEULEMAN 

3194/14 6524 

LE CONSTANTINOIS ENTRE LES DEUX 

GUERRES MONDIALES - l'évolution 

économique et sociale de la population rurale 

JOHAN HENDRIK 

MEULEMAN 

3199/14 6525 
EL-AKBIA -UN siécle d'histoire algérienne 

1857 -1875 

MAHFOUD 

BENNOUNE 

3200/14 6526 
EL-AKBIA -UN siécle d'histoire algérienne 

1857 -1875 

MAHFOUD 

BENNOUNE 

3201/14 6527 
EL-AKBIA -UN siécle d'histoire algérienne 

1857 -1875 

MAHFOUD 

BENNOUNE 

3202/14 6528 
EL-AKBIA -UN siécle d'histoire algérienne 

1857 -1875 

MAHFOUD 

BENNOUNE 

3207/14 6529 
GUERILLA SANS VISAGE - TOME 1 -les 

premiers réseaux 

ABDELKRIM 

HASSANI    "EL-ghouti 



3208/14 6530 
GUERILLA SANS VISAGE - TOME 1 -les 

premiers réseaux 

ABDELKRIM 

HASSANI    "EL-ghouti 

3209/14 6531 
GUERILLA SANS VISAGE - TOME 1 -les 

premiers réseaux 

ABDELKRIM 

HASSANI    "EL-ghouti 

3210/14 6532 
GUERILLA SANS VISAGE - TOME 1 -les 

premiers réseaux 

ABDELKRIM 

HASSANI    "EL-ghouti 

3211/14 6533 

IMAGE D'UNE REVOLUTION                    la 

révolution algérienne dans le cinéma et -dans 

les textes francais durant la période du conflit 

ABDERRAZAK 

HELLAL -préface de 

Mr.Ahmed BEDJAOUI 

3212/14 6534 

IMAGE D'UNE REVOLUTION                    la 

révolution algérienne dans le cinéma et -dans 

les textes francais durant la période du conflit 

ABDERRAZAK 

HELLAL -préface de 

Mr.Ahmed BEDJAOUI 

3213/14 6535 

IMAGE D'UNE REVOLUTION                    la 

révolution algérienne dans le cinéma et -dans 

les textes francais durant la période du conflit 

ABDERRAZAK 

HELLAL -préface de 

Mr.Ahmed BEDJAOUI 

3214/14 6536 

IMAGE D'UNE REVOLUTION                    la 

révolution algérienne dans le cinéma et -dans 

les textes francais durant la période du conflit 

ABDERRAZAK 

HELLAL -préface de 

Mr.Ahmed BEDJAOUI 

3227/14 6537 MEMOIRES DE COMBAT 

TEWFIK EL MADANI 

-traduit de l'arabe par: 

malika MERABET 



3228/14 6538 MEMOIRES DE COMBAT 

TEWFIK EL MADANI 

-traduit de l'arabe par: 

malika MERABET 

3229/14 6539 MEMOIRES DE COMBAT 

TEWFIK EL MADANI 

-traduit de l'arabe par: 

malika MERABET 

3230/14 6540 MEMOIRES DE COMBAT 

TEWFIK EL MADANI 

-traduit de l'arabe par: 

malika MERABET 

 صالح  فركوس  1850 -1826الحاج أحمد باي قسنطينة  6541 3231/14

 فركوس صالح   1850 -1826الحاج أحمد باي قسنطينة  6542 3232/14

 فركوس صالح   1850 -1826الحاج أحمد باي قسنطينة  6543 3233/14

 فركوس صالح   1850 -1826الحاج أحمد باي قسنطينة  6544 3234/14

3255/14 6545 

LE MOUVEMENT REFORMISTE 

ALGERIEN -les hommes et l'histoire     )1831 

-1957 ( 

AMAR HELLAL 

3256/14 6546 

LE MOUVEMENT REFORMISTE 

ALGERIEN -les hommes et l'histoire     )1831 

-1957 ( 

AMAR HELLAL 

3257/14 6547 

LE MOUVEMENT REFORMISTE 

ALGERIEN -les hommes et l'histoire     )1831 

-1957 ( 

AMAR HELLAL 



3258/14 6548 

LE MOUVEMENT REFORMISTE 

ALGERIEN -les hommes et l'histoire     )1831 

-1957 ( 

AMAR HELLAL 

3259/14 6549 
العلماء الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين القرنين التاسع و 

 هـ ) 14/  3العشرين الميالديين ( 
 عمار هالل 

3260/14 6550 
العلماء الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين القرنين التاسع و 

 هـ ) 14/  3العشرين الميالديين ( 
 عمار هالل 

3261/14 6551 
الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين القرنين التاسع و العلماء 

 هـ ) 14/  3العشرين الميالديين ( 
 عمار هالل 

3262/14 6552 
الجزائريون في البلدان العربية اإلسالمية فيما بين القرنين التاسع و العلماء 

 هـ ) 14/  3العشرين الميالديين ( 
 عمار هالل 

 عشراتي سليمان  األرضية التاريخية و المحددات الحضارية  -الشخصية الجزائرية  6553 3287/14

 عشراتي سليمان  األرضية التاريخية و المحددات الحضارية  -الشخصية الجزائرية  6554 3288/14

 عشراتي سليمان  األرضية التاريخية و المحددات الحضارية  -الجزائرية الشخصية  6555 3289/14

 عشراتي سليمان  األرضية التاريخية و المحددات الحضارية  -الشخصية الجزائرية  6556 3290/14

 عمر بن قينة  قضايا .. و مواقف .. 6557 3291/14

 عمر بن قينة  قضايا .. و مواقف .. 6558 3292/14

 قينة عمر بن  قضايا .. و مواقف .. 6559 3293/14

 عمر بن قينة  قضايا .. و مواقف .. 6560 3294/14

3303/14 6561 LE MAGHREB AU PRESENT tayeb chenntouf 

3304/14 6562 LE MAGHREB AU PRESENT tayeb chenntouf 



3305/14 6563 LE MAGHREB AU PRESENT tayeb chenntouf 

3306/14 6564 LE MAGHREB AU PRESENT tayeb chenntouf 

3307/14 6565 LA théorie du Umran chez Ibn Khaldoun DJAMEL Chabane 

3308/14 6566 LA théorie du Umran chez Ibn Khaldoun DJAMEL Chabane 

3309/14 6567 LA théorie du Umran chez Ibn Khaldoun DJAMEL Chabane 

3310/14 6568 LA théorie du Umran chez Ibn Khaldoun DJAMEL Chabane 

3327/14 6569 
Algérie -Mouvement ouvrier et question 

Nationale       1919 -1954 

Nora Benallégue -

Chaouia 

3328/14 6570 
Algérie -Mouvement ouvrier et question 

Nationale       1919 -1954 

Nora Benallégue -

Chaouia 

3329/14 6571 
Algérie -Mouvement ouvrier et question 

Nationale       1919 -1954 

Nora Benallégue -

Chaouia 

3330/14 6572 
Algérie -Mouvement ouvrier et question 

Nationale       1919 -1954 

Nora Benallégue -

Chaouia 



3331/14 6573 LES cédres de l'ouarsenis - La guerre vécue Mohamed Boudira 

3332/14 6574 LES cédres de l'ouarsenis - La guerre vécue Mohamed Boudira 

3333/14 6575 LES cédres de l'ouarsenis - La guerre vécue Mohamed Boudira 

3334/14 6576 LES cédres de l'ouarsenis - La guerre vécue Mohamed Boudira 

3355/14 6577 
LA Lecture Publique en Algérie durant la 

période coloniale 1830 - 1962 
Arab Abdelhamid 

3356/14 6578 
LA Lecture Publique en Algérie durant la 

période coloniale 1830 - 1962 
Arab Abdelhamid 

3357/14 6579 
LA Lecture Publique en Algérie durant la 

période coloniale 1830 - 1962 
Arab Abdelhamid 

3358/14 6580 
LA Lecture Publique en Algérie durant la 

période coloniale 1830 - 1962 
Arab Abdelhamid 

 صالح بن القبي  عهد ال عهد مثله أو الرسالة التائهة 6581 3359/14

 صالح بن القبي  عهد ال عهد مثله أو الرسالة التائهة 6582 3360/14

 صالح بن القبي  عهد ال عهد مثله أو الرسالة التائهة 6583 3361/14



 صالح بن القبي  عهد ال عهد مثله أو الرسالة التائهة 6584 3362/14

 محمد الطمار  تاريخ األدب الجزائري  6585 3363/14

 محمد الطمار  تاريخ األدب الجزائري  6586 3364/14

 محمد الطمار  تاريخ األدب الجزائري  6587 3365/14

 محمد الطمار  تاريخ األدب الجزائري  6588 3366/14

3367/14 6589 L'ALgérie en 1954 CHENNTOUF TAYEB 

3368/14 6590 L'ALgérie en 1954 CHENNTOUF TAYEB 

3369/14 6591 L'ALgérie en 1954 CHENNTOUF TAYEB 

3370/14 6592 L'ALgérie en 1954 CHENNTOUF TAYEB 

3371/14 6593 
 - 1954نوفمبر  -عنوان ثورة و دليل دولة  -حزب جبهة التحرير الوطني 

2004 
 إدريس د: فاضلي 

3372/14 6594 
 - 1954نوفمبر  -عنوان ثورة و دليل دولة  -حزب جبهة التحرير الوطني 

2004 
 د: فاضلي إدريس 

3373/14 6595 
 - 1954نوفمبر  -عنوان ثورة و دليل دولة  -التحرير الوطني حزب جبهة 

2004 
 د: فاضلي إدريس 

3374/14 6596 
 - 1954نوفمبر  -عنوان ثورة و دليل دولة  -حزب جبهة التحرير الوطني 

2004 
 د: فاضلي إدريس 

3379/14 6597 

SOCIEُTEُ DE L'INFORMATION 

TRANSITION DEMُOCRATIQUE ET 

DEVُELOPPEMENT L'ALGERُIE 

FOUAD BOUGUETTA 



3380/14 6598 

SOCIEُTEُ DE L'INFORMATION 

TRANSITION DEMُOCRATIQUE ET 

DEVُELOPPEMENT L'ALGERُIE 

FOUAD BOUGUETTA 

3381/14 6599 

SOCIEُTEُ DE L'INFORMATION 

TRANSITION DEMُOCRATIQUE ET 

DEVُELOPPEMENT L'ALGERُIE 

FOUAD BOUGUETTA 

3382/14 6600 

SOCIEُTEُ DE L'INFORMATION 

TRANSITION DEMُOCRATIQUE ET 

DEVُELOPPEMENT L'ALGERُIE 

FOUAD BOUGUETTA 

3391 6601 
 Sultàn Djezàir suivi de Chansons des  

)Janissaires D'Alger (fin du xvIII siécle 

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3392/14 6602 
 Sultàn Djezàir suivi de Chansons des  

)Janissaires D'Alger (fin du xvIII siécle 

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3393/14 6603 
 Sultàn Djezàir suivi de Chansons des  

)Janissaires D'Alger (fin du xvIII siécle 

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3394/14 6604 
 Sultàn Djezàir suivi de Chansons des  

)Janissaires D'Alger (fin du xvIII siécle 

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

 محمد الصالح الصديق  الجزء األول  -الرافضون عبر التاريخ  6605 3395/14

 محمد الصالح الصديق  الجزء األول  -الرافضون عبر التاريخ  6606 3396/14

 محمد الصالح الصديق  الجزء األول  -الرافضون عبر التاريخ  6607 3397/14

 محمد الصالح الصديق  الجزء األول  -الرافضون عبر التاريخ  6608 3398/14

 محمد الصالح الصديق  الجزء الثاني   -الرافضون عبر التاريخ  6609 3399/14



 محمد الصالح الصديق  الجزء الثاني   -الرافضون عبر التاريخ  6610 3400/14

 محمد الصالح الصديق  الجزء الثاني   -الرافضون عبر التاريخ  6611 3401/14

 محمد الصالح الصديق  الجزء الثاني   -الرافضون عبر التاريخ  6612 3402/14

 الكريم بوعمامةعبد  لمحات من الترات اليعالوي عادات و تقاليد  -بنو يعلى  6613 3403/14

 عبد الكريم بوعمامة لمحات من الترات اليعالوي عادات و تقاليد  -بنو يعلى  6614 3404/14

 عبد الكريم بوعمامة لمحات من الترات اليعالوي عادات و تقاليد  -يعلى بنو  6615 3405/14

 عبد الكريم بوعمامة لمحات من الترات اليعالوي عادات و تقاليد  -بنو يعلى  6616 3406/14

 محمد الطمار  المغرب األوسط في ظل صنهاجة  6617 3439/14

 محمد الطمار  المغرب األوسط في ظل صنهاجة  6618 3440/14

 محمد الطمار  األوسط في ظل صنهاجة المغرب  6619 3441/14

 محمد الطمار  المغرب األوسط في ظل صنهاجة  6620 3442/14

 صلى اهللا عليه و سلم  -األنوار في سيرة النبي المختار بيضة  6621 3447/14
محمد بن مصطفى بن الحاج عمر 

 الرقادي الكنتي التواتي 

 صلى اهللا عليه و سلم  -بيضة األنوار في سيرة النبي المختار  6622 3448/14
مصطفى بن الحاج عمر محمد بن 

 الرقادي الكنتي التواتي 

 صلى اهللا عليه و سلم  -بيضة األنوار في سيرة النبي المختار  6623 3449/14
محمد بن مصطفى بن الحاج عمر 

 الرقادي الكنتي التواتي 

 صلى اهللا عليه و سلم  -بيضة األنوار في سيرة النبي المختار  6624 3450/14
محمد بن مصطفى بن الحاج عمر 

 الرقادي الكنتي التواتي 

3471/14 6625 

EL QACBA , Zemàn - La Casbah D'Alger , 

:autrefois - tome 1:Histoire de l'ile aux 

Mouettes à la Casbah - la Casbah d'Alger , 

autrefois  

KADDOUR 

M'HAMSADJI 



3472/14 6626 

EL QACBA , Zemàn - La Casbah D'Alger , 

:autrefois - tome 1:Histoire de l'ile aux 

Mouettes à la Casbah - la Casbah d'Alger , 

autrefois  

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3473/14 6627 

EL QACBA , Zemàn - La Casbah D'Alger , 

:autrefois - tome 1:Histoire de l'ile aux 

Mouettes à la Casbah - la Casbah d'Alger , 

autrefois  

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3474/14 6628 

EL QACBA , Zemàn - La Casbah D'Alger , 

:autrefois - tome 1:Histoire de l'ile aux 

Mouettes à la Casbah - la Casbah d'Alger , 

autrefois  

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

 د:ابراهيم مياسي  ... من جهاد الشعب الجزائري لمحات  6629 3475/14

 د:ابراهيم مياسي  لمحات ... من جهاد الشعب الجزائري  6630 3476/14

 د:ابراهيم مياسي  ... من جهاد الشعب الجزائري لمحات  6631 3477/14

 د:ابراهيم مياسي  لمحات ... من جهاد الشعب الجزائري  6632 3478/14

 د: الغالي غربي  1916-1288في تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي دراسات  6633 3487/14

 د: الغالي غربي  1916-1288دراسات في تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي  6634 3488/14

 د: الغالي غربي  1916-1288دراسات في تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي  6635 3489/14

 د: الغالي غربي  1916-1288في تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي دراسات  6636 3490/14

 د: عالوة عمارة  دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر و الغرب اإلسالمي  6637 3495/14

 د: عالوة عمارة  دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر و الغرب اإلسالمي  6638 3496/14

 د: عالوة عمارة  دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر و الغرب اإلسالمي  6639 3497/14

 د: عالوة عمارة  دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر و الغرب اإلسالمي  6640 3498/14

 عبد اهللا حمادي  تأمالت في األدب و السياسة  -نفاضة الجراب  6641 3499/14



 عبد اهللا حمادي  تأمالت في األدب و السياسة  -نفاضة الجراب  6642 3500/14

 عبد اهللا حمادي  تأمالت في األدب و السياسة  -نفاضة الجراب  6643 3501/14

 عبد اهللا حمادي  تأمالت في األدب و السياسة  -نفاضة الجراب  6644 3502/14

 عبد الحميد مشعل  ذاكرة التاريخ و أدب الفنون و موسيقات الشعوب  6645 3503/14

 عبد الحميد مشعل  ذاكرة التاريخ و أدب الفنون و موسيقات الشعوب  6646 3504/14

 الحميد مشعل عبد  ذاكرة التاريخ و أدب الفنون و موسيقات الشعوب  6647 3505/14

 عبد الحميد مشعل  ذاكرة التاريخ و أدب الفنون و موسيقات الشعوب  6648 3506/14

3511/14 6649 
لوحة (  66مزود ب  -و المجتمع في الشمال األفريقي القديم اإلقتصاد 

 أشكال و خرائط و صور ) داخل النص 
 د: عقون محمد العربي 

3512/14 6650 
لوحة (  66مزود ب  -و المجتمع في الشمال األفريقي القديم اإلقتصاد 

 أشكال و خرائط و صور ) داخل النص 
 د: عقون محمد العربي 

3513/14 6651 
لوحة (  66مزود ب  -و المجتمع في الشمال األفريقي القديم اإلقتصاد 

 أشكال و خرائط و صور ) داخل النص 
 د: عقون محمد العربي 

3514/14 6652 
لوحة (  66مزود ب  -اإلقتصاد و المجتمع في الشمال األفريقي القديم 

 و صور ) داخل النص أشكال و خرائط 
 د: عقون محمد العربي 

 د: بن عميرة محمد  الفتح اإلسالمي لبالد المغرب  6653 3515/14

 د: بن عميرة محمد  الفتح اإلسالمي لبالد المغرب  6654 3516/14

 د: بن عميرة محمد  الفتح اإلسالمي لبالد المغرب  6655 3517/14

 د: بن عميرة محمد  الفتح اإلسالمي لبالد المغرب  6656 3518/14

3539/14 6657 
نصوص مختارة مع شرح دراسة و  -إستراتجية القتال في سيرة بني هالل 

 تعليق 
 د: روزلين ليلى قريش 

3540/14 6658 
نصوص مختارة مع شرح دراسة و  -القتال في سيرة بني هالل إستراتجية 

 تعليق 
 د: روزلين ليلى قريش 

3541/14 6659 
نصوص مختارة مع شرح دراسة و  -إستراتجية القتال في سيرة بني هالل 

 تعليق 
 د: روزلين ليلى قريش 

3542/14 6660 
نصوص مختارة مع شرح دراسة و  -إستراتجية القتال في سيرة بني هالل 

 تعليق 
 د: روزلين ليلى قريش 



 مبروك مهيريس  المساجد العثمانية بوهران و معسكر  6661 3543/14

 مبروك مهيريس  المساجد العثمانية بوهران و معسكر  6662 3544/14

 مبروك مهيريس  المساجد العثمانية بوهران و معسكر  6663 3545/14

 مبروك مهيريس  المساجد العثمانية بوهران و معسكر  6664 3546/14

 د: شارن شافية  حضارة مصر الفرعونية  6665 3547/14

 د: شارن شافية  حضارة مصر الفرعونية  6666 3548/14

 د: شارن شافية  حضارة مصر الفرعونية  6667 3549/14

 د: شارن شافية  حضارة مصر الفرعونية  6668 3550/14

 محمد الصالح الصديق  العربية لغة العلم و الحضارة  6669 3551/14

 محمد الصالح الصديق  لغة العلم و الحضارة العربية  6670 3552/14

 محمد الصالح الصديق  العربية لغة العلم و الحضارة  6671 3553/14

 محمد الصالح الصديق  العربية لغة العلم و الحضارة  6672 3554/14

3555/14 6673 

EL QACBA  ,Zemàn - La Casbah D'Alger    ,

:autrefois - tome 2:TRADITIONS  -                 

LE MARIAGE   

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3556/14 6674 

EL QACBA  ,Zemàn - La Casbah D'Alger    ,

:autrefois - tome 2:TRADITIONS  -                 

LE MARIAGE   

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

3557/14 6675 

EL QACBA  ,Zemàn - La Casbah D'Alger    ,

:autrefois - tome 2:TRADITIONS  -                 

LE MARIAGE   

KADDOUR 

M'HAMSADJI 



3558/14 6676 

EL QACBA  ,Zemàn - La Casbah D'Alger    ,

:autrefois - tome 2:TRADITIONS  -                 

LE MARIAGE   

KADDOUR 

M'HAMSADJI 

 محمد سعيدي  التشاكل اإليقاعي و الداللي في نص المثل الشعبي الجزائري 6677 3559/14

 محمد سعيدي  التشاكل اإليقاعي و الداللي في نص المثل الشعبي الجزائري 6678 3560/14

 محمد سعيدي  التشاكل اإليقاعي و الداللي في نص المثل الشعبي الجزائري 6679 3561/14

 محمد سعيدي  التشاكل اإليقاعي و الداللي في نص المثل الشعبي الجزائري 6680 3562/14

3563/14 6681 CLASSES DES SAVANTS DE L'IFRIQIYA  Mohammed ben cheneb 

3564/14 6682 CLASSES DES SAVANTS DE L'IFRIQIYA  Mohammed ben cheneb 

3565/14 6683 CLASSES DES SAVANTS DE L'IFRIQIYA  Mohammed ben cheneb 

3566/14 6684 CLASSES DES SAVANTS DE L'IFRIQIYA  Mohammed ben cheneb 

 د: روزلين ليلى قريش  السيرة في المشرق  -الجزء األول  -سيرة بني هالل الكبرى مفهرسة  6685 3567/14

 د: روزلين ليلى قريش  السيرة في المشرق  -الجزء األول  -مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى  6686 3568/14

 د: روزلين ليلى قريش  السيرة في المشرق  -الجزء األول  -مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى  6687 3569/14

 د: روزلين ليلى قريش  السيرة في المشرق  -الجزء األول  -سيرة بني هالل الكبرى مفهرسة  6688 3570/14

 محمد الصالح الصديق  اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي  6689 3583/14



 محمد الصالح الصديق  اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي  6690 3584/14

 محمد الصالح الصديق  اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي  6691 3585/14

 محمد الصالح الصديق  اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي  6692 3586/14

3587/14 6693 
مجتهدا و مجاهدا        -العالمة محمد بن علي السنوسي الجزائري 

1788 - 1859 
 محمود براهم

3588/14 6694 
مجتهدا و مجاهدا        -العالمة محمد بن علي السنوسي الجزائري 

1788 - 1859 
 محمود براهم

3589/14 6695 
مجتهدا و مجاهدا        -محمد بن علي السنوسي الجزائري العالمة 

1788 - 1859 
 محمود براهم

3590/14 6696 
مجتهدا و مجاهدا        -العالمة محمد بن علي السنوسي الجزائري 

1788 - 1859 
 محمود براهم

 الربعي بن سالمه الحضارة العربية اإلسالمية بين التأثر و التأثير  6697 3591/14

 سالمهالربعي بن  الحضارة العربية اإلسالمية بين التأثر و التأثير  6698 3592/14

 الربعي بن سالمه الحضارة العربية اإلسالمية بين التأثر و التأثير  6699 3593/14

 الربعي بن سالمه الحضارة العربية اإلسالمية بين التأثر و التأثير  6700 3594/14

 د: روزلين ليلى قريش  التغريبة -الجزء الثاني -مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى  6701 3599/14

 د: روزلين ليلى قريش  التغريبة -الجزء الثاني -سيرة بني هالل الكبرى مفهرسة  6702 3600/14

 د: روزلين ليلى قريش  التغريبة -الجزء الثاني -مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى  6703 3601/14

 د: روزلين ليلى قريش  التغريبة -الجزء الثاني -مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى  6704 3602/14

 عبد القادر زبادية  دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر و مؤلفات العرب و المسلمين  6705 3615/14

 عبد القادر زبادية  دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر و مؤلفات العرب و المسلمين  6706 3616/14

 عبد القادر زبادية  إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر و مؤلفات العرب و المسلمين دراسة عن  6707 3617/14

 عبد القادر زبادية  دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر و مؤلفات العرب و المسلمين  6708 3618/14



 عبد القادر خليفي  1962 - 1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة  6709 3619/14

 عبد القادر خليفي  1962 - 1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة  6710 3620/14

 عبد القادر خليفي  1962 - 1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة  6711 3621/14

 القادر خليفي عبد  1962 - 1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة  6712 3622/14

 عبد القادر خليفي  المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة  6713 3627/14

 عبد القادر خليفي  المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة  6714 3628/14

 عبد القادر خليفي  المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة  6715 3629/14

 عبد القادر خليفي  المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة  6716 3630/14

3683/14 6717 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           

 الجزء األول  -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3684/14 6718 
السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           باقة 

 الجزء األول  -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3685/14 6719 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           

 الجزء األول  -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3686/14 6720 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           

 الجزء األول  -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3687/14 6721 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           

 الجزء الثاني -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3688/14 6722 
          باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان 

 الجزء الثاني -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3689/14 6723 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           

 الجزء الثاني -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

3690/14 6724 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان           

 الجزء الثاني -
 الحاج محمد بن رمضان شاوش 

 عبد الكريم حساني "الغوتي " الشبكات األولى -الخفية الحرب  6725 3699/14

 عبد الكريم حساني "الغوتي " الشبكات األولى -الحرب الخفية  6726 3700/14

 عبد الكريم حساني "الغوتي " الشبكات األولى -الخفية الحرب  6727 3701/14



 عبد الكريم حساني "الغوتي " الشبكات األولى -الحرب الخفية  6728 3702/14

 عبد الكامل جوبية  )1962 -1954الثورة الجزائرية في مجلة اآلداب البيروتية (قضايا  6729 3723/14

 عبد الكامل جوبية  )1962 -1954قضايا الثورة الجزائرية في مجلة اآلداب البيروتية ( 6730 3724/14

 عبد الكامل جوبية  )1962 -1954قضايا الثورة الجزائرية في مجلة اآلداب البيروتية ( 6731 3725/14

 عبد الكامل جوبية  )1962 -1954الثورة الجزائرية في مجلة اآلداب البيروتية (قضايا  6732 3726/14

 عبد القادر رزيق المخادمي  الهجرة السرية و اللجوء السياسي  6733 3727/14

 عبد القادر رزيق المخادمي  الهجرة السرية و اللجوء السياسي  6734 3728/14

 عبد القادر رزيق المخادمي  الهجرة السرية و اللجوء السياسي  6735 3729/14

 عبد القادر رزيق المخادمي  الهجرة السرية و اللجوء السياسي  6736 3730/14

 إسماعيل سامعي  قضايا تاريخية في تاريخ المغرب اإلسالمي  6737 3735/14

 إسماعيل سامعي  قضايا تاريخية في تاريخ المغرب اإلسالمي  6738 3736/14

 إسماعيل سامعي  قضايا تاريخية في تاريخ المغرب اإلسالمي  6739 3737/14

 إسماعيل سامعي  قضايا تاريخية في تاريخ المغرب اإلسالمي  6740 3738/14

 مقالتي عبد اهللا 1962-1954 - المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية و نصوصها األساسية  6741 3751/14

 مقالتي عبد اهللا 1962-1954 - المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية و نصوصها األساسية  6742 3752/14

 مقالتي عبد اهللا 1962-1954 - المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية و نصوصها األساسية  6743 3753/14

 مقالتي عبد اهللا 1962-1954 - المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية و نصوصها األساسية  6744 3754/14

 محفوظ قداش 1962-1830 -صمود و مقاومات  -الجزائر  6745 3755/14

 محفوظ قداش 1962-1830 -صمود و مقاومات  -الجزائر  6746 3756/14



 محفوظ قداش 1962-1830 -صمود و مقاومات  -الجزائر  6747 3757/14

 محفوظ قداش 1962-1830 -صمود و مقاومات  -الجزائر  6748 3758/14

3791/14 6749 
            P:P:A ) 1939- 1937حزب الشعب الجزائري (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3792/14 6750 
            P:P:A ) 1939- 1937حزب الشعب الجزائري (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3793/14 6751 
            P:P:A ) 1939- 1937حزب الشعب الجزائري (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3794/14 6752 
            P:P:A ) 1939- 1937حزب الشعب الجزائري (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3795/14 6753 
                P:P:A ) 1937 - 1926نجم شمال إفريقيا (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3796/14 6754 
                P:P:A ) 1937 - 1926نجم شمال إفريقيا (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3797/14 6755 
           P:P:A ) 1937 - 1926نجم شمال إفريقيا (            

 وثائق و شهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري     -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3798/14 6756 
                P:P:A ) 1937 - 1926نجم شمال إفريقيا (            

 لدراسة التيار الوطني الجزائري    وثائق و شهادات  -
 محفوظ قداش /محمد قنانش 

3831/14 6757 
المرجع في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر                                           

 ( الجزائر ، تونس ، المغرب ، ليبيا )
 عبد اهللامقالتي 

3832/14 6758 
المرجع في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر                                           

 ( الجزائر ، تونس ، المغرب ، ليبيا )
 مقالتي عبد اهللا

3833/14 6759 
المرجع في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر                                           

 ( الجزائر ، تونس ، المغرب ، ليبيا )
 مقالتي عبد اهللا

3834/14 6760 
المرجع في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر                                           

 ( الجزائر ، تونس ، المغرب ، ليبيا )
 مقالتي عبد اهللا

3835/14 6761 
  L'lslam du XXIe Siècle - pour une 

contribution apaisèe à la sèrènitè du Monde 
Chems Eddine Chitour  

3836/14 6762 
  L'lslam du XXIe Siècle - pour une 

contribution apaisèe à la sèrènitè du Monde 
Chems Eddine Chitour  



3837/14 6763 
  L'lslam du XXIe Siècle - pour une 

contribution apaisèe à la sèrènitè du Monde 
Chems Eddine Chitour  

3838/14 6764 
  L'lslam du XXIe Siècle - pour une 

contribution apaisèe à la sèrènitè du Monde 
Chems Eddine Chitour  

3839/14 6765 
           1954 -1900 -معالم الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة            

 ي صور من النضال السياسي في وجه اإلحتالل الفرنس -
 كمال بيرم 

3840/14 6766 
           1954 -1900 -معالم الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة            

 صور من النضال السياسي في وجه اإلحتالل الفرنسي  -
 كمال بيرم 

3841/14 6767 
           1954 -1900 -معالم الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة            

 صور من النضال السياسي في وجه اإلحتالل الفرنسي  -
 كمال بيرم 

3842/14 6768 
           1954 -1900 -معالم الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة            

 صور من النضال السياسي في وجه اإلحتالل الفرنسي  -
 كمال بيرم 

3871/14 6769 Dans la CASBAH - Lucienne Favre Djaffar Lesbet 

3872/14 6770 Dans la CASBAH - Lucienne Favre Djaffar Lesbet 

3873/14 6771 Dans la CASBAH - Lucienne Favre Djaffar Lesbet 

3874/14 6772 Dans la CASBAH - Lucienne Favre Djaffar Lesbet 

3879/14 6773 L'HEROIQUE BATAILLE DE ZAATCHA  HALIM CHERFA 

3880/14 6774 L'HEROIQUE BATAILLE DE ZAATCHA  HALIM CHERFA 

3881/14 6775 L'HEROIQUE BATAILLE DE ZAATCHA  HALIM CHERFA 

3882/14 6776 L'HEROIQUE BATAILLE DE ZAATCHA  HALIM CHERFA 

3895/14 6777 

LE MANIFESTE DU PEUPLE ALGERIEN  -  

Les Amis du Manifeste et de la Libertè    

Contribution au Mouvement National - 

Youcef BEGHOUL 



3896/14 6778 

LE MANIFESTE DU PEUPLE ALGERIEN  -  

Les Amis du Manifeste et de la Libertè    

Contribution au Mouvement National - 

Youcef BEGHOUL 

3897/14 6779 

LE MANIFESTE DU PEUPLE ALGERIEN  -  

Les Amis du Manifeste et de la Libertè    

Contribution au Mouvement National - 

Youcef BEGHOUL 

3898/14 6780 

LE MANIFESTE DU PEUPLE ALGERIEN  -  

Les Amis du Manifeste et de la Libertè    

Contribution au Mouvement National - 

Youcef BEGHOUL 

3899/14 6781 
FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE  
Mahfoud SMATI 

3900/14 6782 
FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE  
Mahfoud SMATI 

3901/14 6783 
FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE  
Mahfoud SMATI 

3902/14 6784 
FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE  
Mahfoud SMATI 

3903/14 6785 HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE  Alistair Horne 

3904/14 6786 HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE  Alistair Horne 

3905/14 6787 HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE  Alistair Horne 

3906/14 6788 HISTOIRE DE LA GUERRE D'ALGERIE  Alistair Horne 

3907/14 6789 

LES PORTEURS DE VALISES                      

LA RESISTANTE FRANCAISE A LA -

GUERRE D'ALGERIE 

HERVE HAMON/ 

PATRICK  ROTMAN 

3908/14 6790 

LES PORTEURS DE VALISES                      

LA RESISTANTE FRANCAISE A LA -

GUERRE D'ALGERIE 

HERVE HAMON/ 

PATRICK  ROTMAN 



3909/14 6791 

LES PORTEURS DE VALISES                      

LA RESISTANTE FRANCAISE A LA -

GUERRE D'ALGERIE 

HERVE HAMON/ 

PATRICK  ROTMAN 

3910/14 6792 

LES PORTEURS DE VALISES                      

LA RESISTANTE FRANCAISE A LA -

GUERRE D'ALGERIE 

HERVE HAMON/ 

PATRICK  ROTMAN 

3911/14 6793 
Algèrie 1954 - 1962 - LES SENTIERS DE LA 

LIBERTE  
Malek ABADA 

3912/14 6794 
Algèrie 1954 - 1962 - LES SENTIERS DE LA 

LIBERTE  
Malek ABADA 

3913/14 6795 
Algèrie 1954 - 1962 - LES SENTIERS DE LA 

LIBERTE  
Malek ABADA 

3914/14 6796 
Algèrie 1954 - 1962 - LES SENTIERS DE LA 

LIBERTE  
Malek ABADA 

3915/14 6797 
LA longue marche de l'algèrie combattante 

(1962- 1930( 
AHMED HANNACHE 

3916/14 6798 
LA longue marche de l'algèrie combattante 

(1962- 1930( 
AHMED HANNACHE 

3917/14 6799 
LA longue marche de l'algèrie combattante 

(1962- 1930( 
AHMED HANNACHE 

3918/14 6800 
LA longue marche de l'algèrie combattante 

(1962- 1930( 
AHMED HANNACHE 

3919/14 6801 
DES EVENEMENTS dans l'Histoire  

CHRONIQUES 2008-2010- 
ALI EL-KENZ 

3920/14 6802 
DES EVENEMENTS dans l'Histoire  

CHRONIQUES 2008-2010- 
ALI EL-KENZ 

3921/14 6803 
DES EVENEMENTS dans l'Histoire  

CHRONIQUES 2008-2010- 
ALI EL-KENZ 

3922/14 6804 
DES EVENEMENTS dans l'Histoire  

CHRONIQUES 2008-2010- 
ALI EL-KENZ 

3923/14 6805 

L'EMIR ABD-EL-KADER ET LA 

FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE - De l'Emir Abd-El-kader à 

la guerre de libèration 

Abdelkader 

BOUTALEB 



3924/14 6806 

L'EMIR ABD-EL-KADER ET LA 

FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE - De l'Emir Abd-El-kader à 

la guerre de libèration 

Abdelkader 

BOUTALEB 

3925/14 6807 

L'EMIR ABD-EL-KADER ET LA 

FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE - De l'Emir Abd-El-kader à 

la guerre de libèration 

Abdelkader 

BOUTALEB 

3926/14 6808 

L'EMIR ABD-EL-KADER ET LA 

FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE - De l'Emir Abd-El-kader à 

la guerre de libèration 

Abdelkader 

BOUTALEB 

3927/14 6809 
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION 

ALGERIENNE 
Mohammed HARBI 

3928/14 6810 
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION 

ALGERIENNE 
Mohammed HARBI 

3929/14 6811 
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION 

ALGERIENNE 
Mohammed HARBI 

3930/14 6812 
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION 

ALGERIENNE 
Mohammed HARBI 

3931/14 6813 

LES ACTIONS HUMANITAIRES 

PENDANT LA LUTTE DE 

LIBERATION(1954- 1962( 

FAROUK BENATIA 

3932/14 6814 

LES ACTIONS HUMANITAIRES 

PENDANT LA LUTTE DE 

LIBERATION(1954- 1962( 

FAROUK BENATIA 

3933/14 6815 

LES ACTIONS HUMANITAIRES 

PENDANT LA LUTTE DE 

LIBERATION(1954- 1962( 

FAROUK BENATIA 

3934/14 6816 

LES ACTIONS HUMANITAIRES 

PENDANT LA LUTTE DE 

LIBERATION(1954- 1962( 

FAROUK BENATIA 

 الثورة الجزائرية  6817 3935/14
شارل أنري فافرود /تر: كابوية عبد 

 الرحمن 

 الثورة الجزائرية  6818 3936/14
شارل أنري فافرود /تر: كابوية عبد 

 الرحمن 

 الثورة الجزائرية  6819 3937/14
شارل أنري فافرود /تر: كابوية عبد 

 الرحمن 



 الجزائرية الثورة  6820 3938/14
شارل أنري فافرود /تر: كابوية عبد 

 الرحمن 

 حمود شايد صفحات من تاريخ الجزائر المحاربة  -دون حقد و ال تعصب  6821 3939/14

 حمود شايد صفحات من تاريخ الجزائر المحاربة  -و ال تعصب دون حقد  6822 3940/14

 حمود شايد صفحات من تاريخ الجزائر المحاربة  -دون حقد و ال تعصب  6823 3941/14

 حمود شايد صفحات من تاريخ الجزائر المحاربة  -و ال تعصب دون حقد  6824 3942/14

 فاروق بن عطية   1962 - 1954األعمال اإلنسانية أثناء حرب التحرير  6825 3943/14

 فاروق بن عطية   1962 - 1954اإلنسانية أثناء حرب التحرير األعمال  6826 3944/14

 فاروق بن عطية   1962 - 1954األعمال اإلنسانية أثناء حرب التحرير  6827 3945/14

 فاروق بن عطية   1962 - 1954اإلنسانية أثناء حرب التحرير األعمال  6828 3946/14

3947/14 6829 
ثالثة نصوص أساسية  - 1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر 

 )PPA -MTLDح.ا.ح.د" ( -ل"ح.ش.ج
 عبد الرحمان كيوان 

3948/14 6830 
ثالثة نصوص أساسية  - 1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر 

 )PPA -MTLDح.ا.ح.د" ( -ل"ح.ش.ج
 عبد الرحمان كيوان 

3949/14 6831 
ثالثة نصوص أساسية  - 1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر 

 )PPA -MTLD" (ح.ا.ح.د -ل"ح.ش.ج
 عبد الرحمان كيوان 

3950/14 6832 
ثالثة نصوص أساسية  - 1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر 

 )PPA -MTLDح.ا.ح.د" ( -ل"ح.ش.ج
 عبد الرحمان كيوان 

 نجاة عروة التراث المعماري و الحرفي في الجزائر  من وحي 6833 3951/14

 نجاة عروة من وحي التراث المعماري و الحرفي في الجزائر  6834 3952/14

 نجاة عروة من وحي التراث المعماري و الحرفي في الجزائر  6835 3953/14

 نجاة عروة من وحي التراث المعماري و الحرفي في الجزائر  6836 3954/14

 سعد دحلب  من أجل إستقالل الجزائر  - المهمة منجزة  6837 3955/14

 سعد دحلب  من أجل إستقالل الجزائر  - المهمة منجزة  6838 3956/14



 سعد دحلب  من أجل إستقالل الجزائر  - المهمة منجزة  6839 3957/14

 سعد دحلب  من أجل إستقالل الجزائر  - المهمة منجزة  6840 3958/14

3959/14 6841 
DJEBEL TAFAT - Bougaa de 1830 à 1962 

Histoire et lègendes 
Saàd TAKLIT 

3960/14 6842 
DJEBEL TAFAT - Bougaa de 1830 à 1962 

Histoire et lègendes 
Saàd TAKLIT 

3961/14 6843 
DJEBEL TAFAT - Bougaa de 1830 à 1962 

Histoire et lègendes 
Saàd TAKLIT 

3962/14 6844 
DJEBEL TAFAT - Bougaa de 1830 à 1962 

Histoire et lègendes 
Saàd TAKLIT 

3963/14 6845 

      AU CŒUR de la Bàtaille d'Alger                       

La gréve des huit jours et l'arrestation de -

Larbi Ben M'Hidi  

Brahim CHERGUI 

3964/14 6846 

      AU CŒUR de la Bàtaille d'Alger                       

La gréve des huit jours et l'arrestation de -

Larbi Ben M'Hidi  

Brahim CHERGUI 

3965/14 6847 

      AU CŒUR de la Bàtaille d'Alger                       

La gréve des huit jours et l'arrestation de -

Larbi Ben M'Hidi  

Brahim CHERGUI 

3966/14 6848 

      AU CŒUR de la Bàtaille d'Alger                       

La gréve des huit jours et l'arrestation de -

Larbi Ben M'Hidi  

Brahim CHERGUI 

3967/14 6849 

ALGERIE 1954 - 1962 - LA TORTURE EN 

QUESTION - Témoignage Chrétien - Le 

Dossier Jean Muller  

Malika ELKORSO 

3968/14 6850 

ALGERIE 1954 - 1962 - LA TORTURE EN 

QUESTION - Témoignage Chrétien - Le 

Dossier Jean Muller  

Malika ELKORSO 

3969/14 6851 

ALGERIE 1954 - 1962 - LA TORTURE EN 

QUESTION - Témoignage Chrétien - Le 

Dossier Jean Muller  

Malika ELKORSO 

3970/14 6852 

ALGERIE 1954 - 1962 - LA TORTURE EN 

QUESTION - Témoignage Chrétien - Le 

Dossier Jean Muller  

Malika ELKORSO 

3971/14 6853 
L'histoire décolonisée du Maghreb   )

L'Algérie de 1510 à 1962 ( 
Zahir Ihaddaden 



3972/14 6854 
L'histoire décolonisée du Maghreb   )

L'Algérie de 1510 à 1962 ( 
Zahir Ihaddaden 

3973/14 6855 
L'histoire décolonisée du Maghreb   )

L'Algérie de 1510 à 1962 ( 
Zahir Ihaddaden 

3974/14 6856 
L'histoire décolonisée du Maghreb   )

L'Algérie de 1510 à 1962 ( 
Zahir Ihaddaden 

 أد: حنيفي هاليلي  أبحاث و دراسات في التاريخ األندلسي الموريسكي  6857 3975/14

 هاليلي أد: حنيفي  أبحاث و دراسات في التاريخ األندلسي الموريسكي  6858 3976/14

 أد: حنيفي هاليلي  أبحاث و دراسات في التاريخ األندلسي الموريسكي  6859 3977/14

 أد: حنيفي هاليلي  أبحاث و دراسات في التاريخ األندلسي الموريسكي  6860 3978/14

 أد: محمد الدراجي  شهادة اإلبراهيمي فيه -عبد الحميد بن باديس  6861 3979/14

 أد: محمد الدراجي  شهادة اإلبراهيمي فيه -عبد الحميد بن باديس  6862 3980/14

 أد: محمد الدراجي  شهادة اإلبراهيمي فيه -عبد الحميد بن باديس  6863 3981/14

 أد: محمد الدراجي  شهادة اإلبراهيمي فيه -عبد الحميد بن باديس  6864 3982/14

3983/14 6865 

LA médina de Constantine "Entre usure du 

temps et imprécision des politiques de 

réhabilitation : Etat des lieux et évaluation 

"critique des procédures d'intervention 

PR: BENABBAS 

KQGHOUCHE Samia 

3984/14 6866 

LA médina de Constantine "Entre usure du 

temps et imprécision des politiques de 

réhabilitation : Etat des lieux et évaluation 

"critique des procédures d'intervention 

PR: BENABBAS 

KQGHOUCHE Samia 

3985/14 6867 

LA médina de Constantine "Entre usure du 

temps et imprécision des politiques de 

réhabilitation : Etat des lieux et évaluation 

"critique des procédures d'intervention 

PR: BENABBAS 

KQGHOUCHE Samia 

3986/14 6868 

LA médina de Constantine "Entre usure du 

temps et imprécision des politiques de 

réhabilitation : Etat des lieux et évaluation 

"critique des procédures d'intervention 

PR: BENABBAS 

KQGHOUCHE Samia 



 أد: محمد البشير شنيتي  مفرداته -مناهجه  -تاريخه  -األثار علم  6869 3991/14

 أد: محمد البشير شنيتي  مفرداته -مناهجه  -تاريخه  -علم األثار  6870 3992/14

 أد: محمد البشير شنيتي  مفرداته -مناهجه  -تاريخه  -األثار علم  6871 3993/14

 أد: محمد البشير شنيتي  مفرداته -مناهجه  -تاريخه  -علم األثار  6872 3994/14

3995/14 6873 
الثورة التحريرية الجزائرية و اإلستراتجية الفرنسية للقضاء عليها  تطور 

1958 - 1959  
 د: لمياء بوقريوة

3996/14 6874 
تطور الثورة التحريرية الجزائرية و اإلستراتجية الفرنسية للقضاء عليها  

1958 - 1959  
 د: لمياء بوقريوة

3997/14 6875 
تطور الثورة التحريرية الجزائرية و اإلستراتجية الفرنسية للقضاء عليها  

1958 - 1959  
 د: لمياء بوقريوة

3998/14 6876 
الثورة التحريرية الجزائرية و اإلستراتجية الفرنسية للقضاء عليها  تطور 

1958 - 1959  
 د: لمياء بوقريوة

4003/14 6877 
دراسة تاريخية و حضارية                 -الدولة الزيانية في عهد يغمراسن              

 م 1282م 1235هـ /  681هـ 633 -
 د: خالد بلعربي 

4004/14 6878 
دراسة تاريخية و حضارية                 -الدولة الزيانية في عهد يغمراسن              

 م 1282م 1235هـ /  681هـ 633 -
 د: خالد بلعربي 

4005/14 6879 
دراسة تاريخية و حضارية                 -الدولة الزيانية في عهد يغمراسن              

 م 1282م 1235هـ /  681هـ 633 -
 د: خالد بلعربي 

4006/14 6880 
دراسة تاريخية و حضارية                 -الدولة الزيانية في عهد يغمراسن              

 م 1282م 1235هـ /  681هـ 633 -
 د: خالد بلعربي 

4007/14 6881 
تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية                                  

 م )             1235 -م  675هـ/  633 - هـ  55( 
 د: خالد بلعربي 

4008/14 6882 
تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية                                          

         م )     1235 -م  675هـ/  633 - هـ  55( 
 د: خالد بلعربي 

4009/14 6883 
تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية                                          

 م )             1235 -م  675هـ/  633 - هـ  55( 
 د: خالد بلعربي 

4010/14 6884 
تلمسان من الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة الزيانية                                          

 م )             1235 -م  675هـ/  633 - هـ  55( 
 د: خالد بلعربي 

 خالد أقيس  الرئيس الثالث لجمعية العلماء المسلمين  -العربي التبسي الشيخ  6885 4011/14

 خالد أقيس  الرئيس الثالث لجمعية العلماء المسلمين  -الشيخ العربي التبسي  6886 4012/14

 خالد أقيس  الرئيس الثالث لجمعية العلماء المسلمين  -العربي التبسي الشيخ  6887 4013/14



 خالد أقيس  الرئيس الثالث لجمعية العلماء المسلمين  -الشيخ العربي التبسي  6888 4014/14

 عبد اهللا حمادي  مقاربة نقدية  -شاعر الشيلي األكبر  -بابلونيرودا  6889 4015/14

 عبد اهللا حمادي  مقاربة نقدية  -شاعر الشيلي األكبر  -بابلونيرودا  6890 4016/14

 عبد اهللا حمادي  مقاربة نقدية  -شاعر الشيلي األكبر  -بابلونيرودا  6891 4017/14

 عبد اهللا حمادي  مقاربة نقدية  -شاعر الشيلي األكبر  -بابلونيرودا  6892 4018/14

 تابليت عمر  نشأتها و دورها في اإلمداد و حرب اإلستنزاف  -الشرقية القاعدة  6893 4027/14

 تابليت عمر  نشأتها و دورها في اإلمداد و حرب اإلستنزاف  -القاعدة الشرقية  6894 4028/14

 تابليت عمر  نشأتها و دورها في اإلمداد و حرب اإلستنزاف  -القاعدة الشرقية  6895 4029/14

 تابليت عمر  نشأتها و دورها في اإلمداد و حرب اإلستنزاف  -القاعدة الشرقية  6896 4030/14

 د: الرزقي شرقي  فصول في علم المتاحف  6897 4035/14

 د: الرزقي شرقي  فصول في علم المتاحف  6898 4036/14

 د: الرزقي شرقي  فصول في علم المتاحف  6899 4037/14

 د: الرزقي شرقي  فصول في علم المتاحف  6900 4038/14

 د: محمد عبد الرحمن يونس  مصادرها و بعض المظاهر في توظيفها  -األسطورة  6901 4039/14

 د: محمد عبد الرحمن يونس  مصادرها و بعض المظاهر في توظيفها  -األسطورة  6902 4040/14

 د: محمد عبد الرحمن يونس  مصادرها و بعض المظاهر في توظيفها  -األسطورة  6903 4041/14

 د: محمد عبد الرحمن يونس  مصادرها و بعض المظاهر في توظيفها  -األسطورة  6904 4042/14

4047/14 6905 
المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين                  

 م ) 1962 -ق . م  814( 
 فركوس د: صالح 

4048/14 6906 
المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين                  

 م ) 1962 -ق . م  814( 
 د: صالح فركوس 



4049/14 6907 
المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين                  

 م ) 1962 -ق . م  814( 
 د: صالح فركوس 

4050/14 6908 
المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين                  

 م ) 1962 -. م ق  814( 
 د: صالح فركوس 

4051/14 6909 

Apercu de L'HISTOIRE de l'Algérie DES 

PHENICIENS A L'INDEPENDANCE            

814AV:J:C/1962 

DR.S.Ferkous 

4052/14 6910 

Apercu de L'HISTOIRE de l'Algérie DES 

PHENICIENS A L'INDEPENDANCE            

814AV:J:C/1962 

DR.S.Ferkous 

4053/14 6911 

Apercu de L'HISTOIRE de l'Algérie DES 

PHENICIENS A L'INDEPENDANCE            

814AV:J:C/1962 

DR.S.Ferkous 

4054/14 6912 

Apercu de L'HISTOIRE de l'Algérie DES 

PHENICIENS A L'INDEPENDANCE            

814AV:J:C/1962 

DR.S.Ferkous 

 د: صالح فركوس  المراحل الكبرى -الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل تاريخ  6913 4055/14

 د: صالح فركوس  المراحل الكبرى -تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل  6914 4056/14

 د: صالح فركوس  المراحل الكبرى -تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل  6915 4057/14

 د: صالح فركوس  المراحل الكبرى -تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية اإلستقالل  6916 4058/14

 أ: موسى عبد الالوي  الحضارة اإلسالمية و آثارها على المدنية الغربية  6917 4067/14

 أ: موسى عبد الالوي  الحضارة اإلسالمية و آثارها على المدنية الغربية  6918 4068/14

 أ: موسى عبد الالوي  الحضارة اإلسالمية و آثارها على المدنية الغربية  6919 4069/14

 أ: موسى عبد الالوي  الحضارة اإلسالمية و آثارها على المدنية الغربية  6920 4070/14

4087/14 6921 
المقاومة المسلحة -تاريخ جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي 

)1962-1830( 
 أد: صالح بن النبيلي فركوس 

4088/14 6922 
المقاومة المسلحة -جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي تاريخ 

)1962-1830( 
 أد: صالح بن النبيلي فركوس 

4089/14 6923 
المقاومة المسلحة -تاريخ جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي 

)1962-1830( 
 أد: صالح بن النبيلي فركوس 



4090/14 6924 
المقاومة المسلحة -تاريخ جهاد األمة الجزائرية لإلحتالل الفرنسي 

)1962-1830( 
 أد: صالح بن النبيلي فركوس 

4103/14 6925 
مثل  3800ألماني  -فرنسي  -عربي  - األمثال و الحكم المقارنة معجم 

 و حكمة 
 بويكن باهي عمر عبد القادر 

4104/14 6926 
مثل  3800ألماني  -فرنسي  -عربي  - معجم األمثال و الحكم المقارنة 

 و حكمة 
 بويكن باهي عمر عبد القادر 

4105/14 6927 
مثل  3800ألماني  -فرنسي  -عربي  - معجم األمثال و الحكم المقارنة 

 و حكمة 
 بويكن باهي عمر عبد القادر 

4106/14 6928 
مثل  3800ألماني  -فرنسي  -عربي  - األمثال و الحكم المقارنة معجم 

 و حكمة 
 بويكن باهي عمر عبد القادر 

 مخلوف بوكروح  قراءة في أداء المسارح العمومية  -المؤسسة الثقافية في الجزائر  6929 4119/14

 مخلوف بوكروح  قراءة في أداء المسارح العمومية  -المؤسسة الثقافية في الجزائر  6930 4120/14

  مخلوف بوكروح قراءة في أداء المسارح العمومية  -المؤسسة الثقافية في الجزائر  6931 4121/14

 مخلوف بوكروح  قراءة في أداء المسارح العمومية  -المؤسسة الثقافية في الجزائر  6932 4122/14

4123/14 6933 
LA VIE ALGEROISE Durant la colonisation 

francaise 
fatma - zohra AKSOUH 

4124/14 6934 
LA VIE ALGEROISE Durant la colonisation 

francaise 
fatma - zohra AKSOUH 

4125/14 6935 
LA VIE ALGEROISE Durant la colonisation 

francaise 
fatma - zohra AKSOUH 

4126/14 6936 
LA VIE ALGEROISE Durant la colonisation 

francaise 
fatma - zohra AKSOUH 

 محمد عباس  شخصية وطنية  17شهادات  -ثوار ... عظماء  6937 4127/14

 محمد عباس  شخصية وطنية  17شهادات  -ثوار ... عظماء  6938 4128/14

 محمد عباس  شخصية وطنية  17شهادات  -ثوار ... عظماء  6939 4129/14

 محمد عباس  شخصية وطنية  17شهادات  -ثوار ... عظماء  6940 4130/14

 عوابدي عمار  كتابات و وثائق من تاريخ وادي سوف  6941 4135/14

 عوابدي عمار  كتابات و وثائق من تاريخ وادي سوف  6942 4136/14



 عوابدي عمار  و وثائق من تاريخ وادي سوف كتابات  6943 4137/14

 عوابدي عمار  كتابات و وثائق من تاريخ وادي سوف  6944 4138/14

4147/14 6945 
الدولية المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي و دورها في حماية الوكاالت 

 حقوق اإلنسان 
 أ: أحسن عمروش 

4148/14 6946 
الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي و دورها في حماية 

 حقوق اإلنسان 
 أ: أحسن عمروش 

4149/14 6947 
الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي و دورها في حماية 

 حقوق اإلنسان 
 أ: أحسن عمروش 

4150/14 6948 
الوكاالت الدولية المتخصصة ذات الطابع اإلجتماعي و دورها في حماية 

 حقوق اإلنسان 
 عمروش أ: أحسن 

 مسعود كواتي  وقائع و رؤى -تاريخ الجزائر المعاصر  6949 4155/14

 مسعود كواتي  وقائع و رؤى -تاريخ الجزائر المعاصر  6950 4156/14

 مسعود كواتي  وقائع و رؤى -تاريخ الجزائر المعاصر  6951 4157/14

 مسعود كواتي  وقائع و رؤى -تاريخ الجزائر المعاصر  6952 4158/14

 سليمان بشنونالشيخ :  الجدور الشعبية في الحركة اإلصالحية  6953 4163/14

 الشيخ : سليمان بشنون الجدور الشعبية في الحركة اإلصالحية  6954 4164/14

 الشيخ : سليمان بشنون الجدور الشعبية في الحركة اإلصالحية  6955 4165/14

 الشيخ : سليمان بشنون الجدور الشعبية في الحركة اإلصالحية  6956 4166/14

4167/14 6957 
Guerre d'Algérie et LUTTE de Libération        

2eme PARTIE 
CHABANE Nordine 

4168/14 6958 
Guerre d'Algérie et LUTTE de Libération        

2eme PARTIE 
CHABANE Nordine 

4169/14 6959 
Guerre d'Algérie et LUTTE de Libération        

2eme PARTIE 
CHABANE Nordine 

4170/14 6960 
Guerre d'Algérie et LUTTE de Libération        

2eme PARTIE 
CHABANE Nordine 

 الشيخ : سليمان بشنون جذورها و أبعادها -األزمة الجزائرية  6961 4175/14



 الشيخ : سليمان بشنون جذورها و أبعادها -الجزائرية األزمة  6962 4176/14

 الشيخ : سليمان بشنون جذورها و أبعادها -األزمة الجزائرية  6963 4177/14

 سليمان بشنونالشيخ :  جذورها و أبعادها -األزمة الجزائرية  6964 4178/14

4183/14 6965 
محاضرات و  -  1945 - 1914تاريخ أوروبا و الواليات التحدة  

 نصوص 
 عبد الحميد زوزو 

4184/14 6966 
محاضرات و  -  1945 - 1914تاريخ أوروبا و الواليات التحدة  

 نصوص 
 عبد الحميد زوزو 

4185/14 6967 
محاضرات و  -  1945 - 1914تاريخ أوروبا و الواليات التحدة  

 نصوص 
 عبد الحميد زوزو 

4186/14 6968 
محاضرات و  -  1945 - 1914تاريخ أوروبا و الواليات التحدة  

 نصوص 
 عبد الحميد زوزو 

 عبد الحميد زوزو  1879ثورة ابن جار اهللا ( بوبرمة ) باألوراس سنة  6969 4187/14

 الحميد زوزو عبد  1879ثورة ابن جار اهللا ( بوبرمة ) باألوراس سنة  6970 4188/14

 عبد الحميد زوزو  1879ثورة ابن جار اهللا ( بوبرمة ) باألوراس سنة  6971 4189/14

 عبد الحميد زوزو  1879ثورة ابن جار اهللا ( بوبرمة ) باألوراس سنة  6972 4190/14

 عبد الحميد زوزو  1900 - 1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر   6973 4195/14

 عبد الحميد زوزو  1900 - 1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر   6974 4196/14

 عبد الحميد زوزو  1900 - 1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر   6975 4197/14

 عبد الحميد زوزو  1900 - 1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر   6976 4198/14

4199/14 6977 
      1939 - 1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 

 (الحركة المصالية )
 عبد الحميد زوزو 

4200/14 6978 
      1939 - 1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 

 (الحركة المصالية )
 عبد الحميد زوزو 

4201/14 6979 
      1939 - 1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 

 (الحركة المصالية )
 عبد الحميد زوزو 

4202/14 6980 
      1939 - 1914السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين الدور 

 (الحركة المصالية )
 عبد الحميد زوزو 



4203/14 6981 
دراسة لسانية في المدونة و  -الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة 

 التركيب 
 أد: عبد الجليل مرتاض 

4204/14 6982 
دراسة لسانية في المدونة و  -الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة 

 التركيب 
 أد: عبد الجليل مرتاض 

4205/14 6983 
دراسة لسانية في المدونة و  -بين اللهجات العربية الفصيحة الموازنة 

 التركيب 
 أد: عبد الجليل مرتاض 

4206/14 6984 
دراسة لسانية في المدونة و  -الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة 

 التركيب 
 أد: عبد الجليل مرتاض 

 أد: عبد الجليل مرتاض  اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي 6985 4207/14

 أد: عبد الجليل مرتاض  اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي 6986 4208/14

 أد: عبد الجليل مرتاض  اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي 6987 4209/14

 أد: عبد الجليل مرتاض  اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي 6988 4210/14

 د: إبراهيم لونيسي  بحوث في التاريخ السياسي للجزائر المعاصرة 6989 4211/14

 د: إبراهيم لونيسي  بحوث في التاريخ السياسي للجزائر المعاصرة 6990 4212/14

 د: إبراهيم لونيسي  التاريخ السياسي للجزائر المعاصرةبحوث في  6991 4213/14

 د: إبراهيم لونيسي  بحوث في التاريخ السياسي للجزائر المعاصرة 6992 4214/14

 عفرون محرز 1962جويلية  5الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى ملحمة  6993 4219/14

 عفرون محرز 1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى  6994 4220/14

 عفرون محرز 1962جويلية  5الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى ملحمة  6995 4221/14

 د: بن الشيخ حكيم  محاضرات و نصوص في ما قبل التاريخ 6996 4226/14

 الشيخ حكيم د: بن  محاضرات و نصوص في ما قبل التاريخ 6997 4227/14

 د: بن الشيخ حكيم  محاضرات و نصوص في ما قبل التاريخ 6998 4228/14

 د: بن الشيخ حكيم  محاضرات و نصوص في ما قبل التاريخ 6999 4229/14



 د: إبراهيم لونيسي  بحوث في التاريخ اإلجتماعي و الثقافي للجزائر إبان اإلحتالل الفرنسي  7000 4230/14

 د: إبراهيم لونيسي  بحوث في التاريخ اإلجتماعي و الثقافي للجزائر إبان اإلحتالل الفرنسي  7001 4231/14

 د: إبراهيم لونيسي  بحوث في التاريخ اإلجتماعي و الثقافي للجزائر إبان اإلحتالل الفرنسي  7002 4232/14

 إبراهيم لونيسي د:  بحوث في التاريخ اإلجتماعي و الثقافي للجزائر إبان اإلحتالل الفرنسي  7003 4233/14

4234/14 7004 
صفحات من تاريخ بجاية في العهد العثماني                                   

 م 16هـ/ 10إمارة المقرانيين في القرن  -
 بومولة نبيل 

4235/14 7005 
صفحات من تاريخ بجاية في العهد العثماني                                   

 م 16هـ/ 10إمارة المقرانيين في القرن  -
 بومولة نبيل 

4236/14 7006 
صفحات من تاريخ بجاية في العهد العثماني                                   

 م 16هـ/ 10المقرانيين في القرن إمارة  -
 بومولة نبيل 

4237/14 7007 
صفحات من تاريخ بجاية في العهد العثماني                                   

 م 16هـ/ 10إمارة المقرانيين في القرن  -
 بومولة نبيل 

4238/14 7008 
L'ORALITE INITIAQUE dans le SOUFISME 

LITTERAIRE 

DR:Abdelmadjid 

ABOURA  

4239/14 7009 
L'ORALITE INITIAQUE dans le SOUFISME 

LITTERAIRE 

DR:Abdelmadjid 

ABOURA  

4240/14 7010 
L'ORALITE INITIAQUE dans le SOUFISME 

LITTERAIRE 

DR:Abdelmadjid 

ABOURA  

4241/14 7011 
L'ORALITE INITIAQUE dans le SOUFISME 

LITTERAIRE 

DR:Abdelmadjid 

ABOURA  

 عمار عوابدي  م  1962 -م  1854الهجرة من وادي سوف و أثرها على حياة السكان  7012 4242/14

 عمار عوابدي  م  1962 -م  1854الهجرة من وادي سوف و أثرها على حياة السكان  7013 4243/14

 عمار عوابدي  م  1962 -م  1854من وادي سوف و أثرها على حياة السكان الهجرة  7014 4244/14

 عمار عوابدي  م  1962 -م  1854الهجرة من وادي سوف و أثرها على حياة السكان  7015 4245/14

 محمد عباس   1962 - 1930التاريخ الحلم و  7016 4246/14

 محمد عباس   1962 - 1930الحلم و التاريخ  7017 4247/14

 محمد عباس   1962 - 1930الحلم و التاريخ  7018 4248/14



 محمد عباس   1962 - 1930الحلم و التاريخ  7019 4249/14

4250/14 7020 )LES Révoltes armées 1830 -1920 ( 4  AFROUN MAHREZ 

4251/14 7021 )LES Révoltes armées 1830 -1920 ( 4  AFROUN MAHREZ 

4252/14 7022 )LES Révoltes armées 1830 -1920 ( 4  AFROUN MAHREZ 

4253/14 7023 )LES Révoltes armées 1830 -1920 ( 4  AFROUN MAHREZ 

4254/14 7024 
La préparation de la guerre d'agression et de  

)conquéte coloniale (3 
AFROUN MAHREZ 

4255/14 7025 
La préparation de la guerre d'agression et de  

)conquéte coloniale (3 
AFROUN MAHREZ 

4256/14 7026 
La préparation de la guerre d'agression et de  

)conquéte coloniale (3 
AFROUN MAHREZ 

4257/14 7027 
La préparation de la guerre d'agression et de  

)conquéte coloniale (3 
AFROUN MAHREZ 

4258/14 7028 )AUX Origines de la colonisation ( 1  AFROUN MAHREZ 

4259/14 7029 )AUX Origines de la colonisation ( 1  AFROUN MAHREZ 

4260/14 7030 )AUX Origines de la colonisation ( 1  AFROUN MAHREZ 

4261/14 7031 )AUX Origines de la colonisation ( 1  AFROUN MAHREZ 

4262/14 7032 

L'incident de l'eventail - Les Rothschild : les 

juifs livournais d'Alger et Talleyrand  )La  

transaction commerciale , armaque du  siécle 

(2  ( 

AFROUN MAHREZ 

4263/14 7033 

L'incident de l'eventail - Les Rothschild : les 

juifs livournais d'Alger et Talleyrand  )La  

transaction commerciale , armaque du  siécle 

(2  ( 

AFROUN MAHREZ 

4264/14 7034 

L'incident de l'eventail - Les Rothschild : les 

juifs livournais d'Alger et Talleyrand  )La  

transaction commerciale , armaque du  siécle 

(2  ( 

AFROUN MAHREZ 



4265/14 7035 

L'incident de l'eventail - Les Rothschild : les 

juifs livournais d'Alger et Talleyrand  )La  

transaction commerciale , armaque du  siécle 

(2  ( 

AFROUN MAHREZ 

 أ: إبراهيم محمد خيثر  حقوق الورثة في ميزان الشرع و العقل  7036 4270/14

 أ: إبراهيم محمد خيثر  الورثة في ميزان الشرع و العقل حقوق  7037 4271/14

 أ: إبراهيم محمد خيثر  حقوق الورثة في ميزان الشرع و العقل  7038 4272/14

 إبراهيم محمد خيثر أ:  حقوق الورثة في ميزان الشرع و العقل  7039 4273/14

 أد: محمد الهادي حارش  الماضي و الحاضر  - دراسات في تاريخ الجزائر  7040 4278/14

 أد: محمد الهادي حارش  الماضي و الحاضر  - دراسات في تاريخ الجزائر  7041 4279/14

 أد: محمد الهادي حارش  الماضي و الحاضر  - دراسات في تاريخ الجزائر  7042 4280/14

 أد: محمد الهادي حارش  الماضي و الحاضر  - دراسات في تاريخ الجزائر  7043 4281/14

 الشيخ : سليمان بشنون الثقافة و الشخصية الوطنية  7044 4286/14

 الشيخ : سليمان بشنون الثقافة و الشخصية الوطنية  7045 4287/14

 سليمان بشنونالشيخ :  الثقافة و الشخصية الوطنية  7046 4288/14

 الشيخ : سليمان بشنون الثقافة و الشخصية الوطنية  7047 4289/14

 بوراس يوسف الفكر السياسي عند مالك بن نبي  7048 4290/14

 بوراس يوسف الفكر السياسي عند مالك بن نبي  7049 4291/14

 بوراس يوسف الفكر السياسي عند مالك بن نبي  7050 4292/14

 بوراس يوسف الفكر السياسي عند مالك بن نبي  7051 4293/14

 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7052 4298/14



 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7053 4299/14

 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7054 4300/14

 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7055 4301/14

 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و نصوص في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7056 4302/14

 أد: محمد الهادي حارش  نصوص في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة دراسات و  7057 4303/14

 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و نصوص في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7058 4304/14

 أد: محمد الهادي حارش  دراسات و نصوص في تاريخ الجزائر و بلدان المغرب في العصور القديمة  7059 4305/14

 د: مسعود طيبي  دراسة تحليلية نقدية  -المشروع النهضوي عند سالمة موسى  7060 4322/14

 د: مسعود طيبي  دراسة تحليلية نقدية  -المشروع النهضوي عند سالمة موسى  7061 4323/14

 د: مسعود طيبي  دراسة تحليلية نقدية  -المشروع النهضوي عند سالمة موسى  7062 4324/14

 د: مسعود طيبي  دراسة تحليلية نقدية  -المشروع النهضوي عند سالمة موسى  7063 4325/14

4326/14 7064 
الحوار المسيحي اإلسالمي بين المصداقية و التشكيك                      

 دراسة مقارنة موازنة      -
 د: نعيمة إدريس 

4327/14 7065 
الحوار المسيحي اإلسالمي بين المصداقية و التشكيك                                    

 دراسة مقارنة موازنة      -
 د: نعيمة إدريس 

4328/14 7066 
الحوار المسيحي اإلسالمي بين المصداقية و التشكيك                                    

 دراسة مقارنة موازنة      -
 د: نعيمة إدريس 

4329/14 7067 
الحوار المسيحي اإلسالمي بين المصداقية و التشكيك                                    

 دراسة مقارنة موازنة      -
 د: نعيمة إدريس 

 أد: خالد كبير عالل  قضايا تاريخية و فكرية من تاريخنا اإلسالمي  7068 4330/14

 أد: خالد كبير عالل  قضايا تاريخية و فكرية من تاريخنا اإلسالمي  7069 4331/14

 أد: خالد كبير عالل  قضايا تاريخية و فكرية من تاريخنا اإلسالمي  7070 4332/14

 أد: خالد كبير عالل  قضايا تاريخية و فكرية من تاريخنا اإلسالمي  7071 4333/14



 أد: األخضر شريط مدخل لخلفيات العلم في الحضارة اإلسالمية  7072 4350/14

 أد: األخضر شريط مدخل لخلفيات العلم في الحضارة اإلسالمية  7073 4351/14

 أد: األخضر شريط مدخل لخلفيات العلم في الحضارة اإلسالمية  7074 4352/14

 أد: األخضر شريط مدخل لخلفيات العلم في الحضارة اإلسالمية  7075 4353/14

 د: سهام مادن  دراسة تركيبية للعامية الجزائرية  7076 4362/14

 د: سهام مادن  دراسة تركيبية للعامية الجزائرية  7077 4363/14

 د: سهام مادن  دراسة تركيبية للعامية الجزائرية  7078 4364/14

 د: سهام مادن  تركيبية للعامية الجزائرية دراسة  7079 4365/14

 أ: محمد مختار الشيباني  دراسة أسلوب  - بالغة اإلستفهام التقريري في القرآن الكريم  7080 4366/14

 أ: محمد مختار الشيباني  دراسة أسلوب  - اإلستفهام التقريري في القرآن الكريم بالغة  7081 4367/14

 أ: محمد مختار الشيباني  دراسة أسلوب  - بالغة اإلستفهام التقريري في القرآن الكريم  7082 4368/14

 أ: محمد مختار الشيباني  دراسة أسلوب  - بالغة اإلستفهام التقريري في القرآن الكريم  7083 4369/14

 د: عبد القادر تومي  الفكر العالمي و الفكر العولمي  7084 4370/14

 د: عبد القادر تومي  الفكر العالمي و الفكر العولمي  7085 4371/14

 د: عبد القادر تومي  الفكر العالمي و الفكر العولمي  7086 4372/14

 د: عبد القادر تومي  العالمي و الفكر العولمي الفكر  7087 4373/14

 أد: بلقاسم رحماني و أخرون 2013السداسي األول  20العدد  -مجلة الحكمة للدراسات التاريخية  7088 4382/14

 أد: بلقاسم رحماني و أخرون 2013السداسي األول  20العدد  -الحكمة للدراسات التاريخية مجلة  7089 4383/14

 أد: بلقاسم رحماني و أخرون 2013السداسي األول  20العدد  -مجلة الحكمة للدراسات التاريخية  7090 4384/14



 أد: بلقاسم رحماني و أخرون 2013السداسي األول  20العدد  -مجلة الحكمة للدراسات التاريخية  7091 4385/14

4406/14 7092 
تحوالت إقتصادية و اجتماعية في ظل  -و روما اإلمبراطورية نوميديا 

 اإلحتالل 
 أد: محمد البشير شنيتي 

4407/14 7093 
تحوالت إقتصادية و اجتماعية في ظل  -نوميديا و روما اإلمبراطورية 

 اإلحتالل 
 أد: محمد البشير شنيتي 

4408/14 7094 
تحوالت إقتصادية و اجتماعية في ظل  -نوميديا و روما اإلمبراطورية 

 اإلحتالل 
 أد: محمد البشير شنيتي 

 د: عبد العزيز شهبي  مختصرات لطالب الجامعات  -تاريخ المغرب اإلسالمي  7095 4417/14

 د: عبد العزيز شهبي  مختصرات لطالب الجامعات  -تاريخ المغرب اإلسالمي  7096 4418/14

 د: عبد العزيز شهبي  مختصرات لطالب الجامعات  -المغرب اإلسالمي تاريخ  7097 4419/14

 د: عبد العزيز شهبي  مختصرات لطالب الجامعات  -تاريخ المغرب اإلسالمي  7098 4420/14

 د: أحمد مريوش  الجزء األول  -دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  7099 4421/14

 د: أحمد مريوش  الجزء األول  -دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  7100 4422/14

 د: أحمد مريوش  الجزء األول  -دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر  7101 4423/14

 د: أحمد مريوش  الجزء األول  -أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر دراسات و  7102 4424/14

 د: أحمد مريوش  انطباعات و مواقف حول قضايا الجزائر و الوطن العربي  7103 4429/14

 د: أحمد مريوش  انطباعات و مواقف حول قضايا الجزائر و الوطن العربي  7104 4430/14

 د: أحمد مريوش  انطباعات و مواقف حول قضايا الجزائر و الوطن العربي  7105 4431/14

 د: أحمد مريوش  انطباعات و مواقف حول قضايا الجزائر و الوطن العربي  7106 4432/14

4481/14 7107 
مقاالت و كتابات  -من المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري 

 غير منشورة 
 مصطفى كاتب 

4482/14 7108 
مقاالت و كتابات  -من المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري 

 غير منشورة 
 مصطفى كاتب 

4483/14 7109 
مقاالت و كتابات  -المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري من 

 غير منشورة 
 مصطفى كاتب 



4484/14 7110 
مقاالت و كتابات  -من المسرح الجزائري إلى المسرح الوطني الجزائري 

 غير منشورة 
 مصطفى كاتب 

 محمد ديب  كتابات في المسرح 7111 4485/14

 محمد ديب  كتابات في المسرح 7112 4486/14

 محمد ديب  كتابات في المسرح 7113 4487/14

 محمد ديب  كتابات في المسرح 7114 4488/14

 أ: محمد الطاهر سحري  البحوث التاريخية و إشكالية مضمون التوراة  7115 4501/14

 أ: محمد الطاهر سحري  البحوث التاريخية و إشكالية مضمون التوراة  7116 4502/14

 أ: محمد الطاهر سحري  البحوث التاريخية و إشكالية مضمون التوراة  7117 4503/14

 أ: محمد الطاهر سحري  التاريخية و إشكالية مضمون التوراة البحوث  7118 4504/14

 أ: محمد الطاهر سحري  مذكرات من سنوات الجحيم  7119 4505/14

 الطاهر سحري أ: محمد  مذكرات من سنوات الجحيم  7120 4506/14

 أ: محمد الطاهر سحري  مذكرات من سنوات الجحيم  7121 4507/14

 أ: محمد الطاهر سحري  مذكرات من سنوات الجحيم  7122 4508/14

 أ: محمد الطاهر سحري  رحيل األباء و حيرة األبناء  7123 4509/14

 أ: محمد الطاهر سحري  رحيل األباء و حيرة األبناء  7124 4510/14

 أ: محمد الطاهر سحري  رحيل األباء و حيرة األبناء  7125 4511/14

 أ: محمد الطاهر سحري  رحيل األباء و حيرة األبناء  7126 4512/14

 أ: محمد الطاهر سحري  ضحايا الغدر و طوفان الغضب  7127 4513/14

 أ: محمد الطاهر سحري  ضحايا الغدر و طوفان الغضب  7128 4514/14



 أ: محمد الطاهر سحري  ضحايا الغدر و طوفان الغضب  7129 4515/14

 أ: محمد الطاهر سحري  ضحايا الغدر و طوفان الغضب  7130 4516/14

 أ: محمد الطاهر سحري  بيدور و كاترينا األوراسية  7131 4517/14

 أ: محمد الطاهر سحري  بيدور و كاترينا األوراسية  7132 4518/14

 أ: محمد الطاهر سحري  بيدور و كاترينا األوراسية  7133 4519/14

 أ: محمد الطاهر سحري  بيدور و كاترينا األوراسية  7134 4520/14

 أ: محمد الطاهر سحري  الجزء األول  - مختصر تاريخ الدولة العثمانية  7135 4521/14

 أ: محمد الطاهر سحري  الجزء األول  - مختصر تاريخ الدولة العثمانية  7136 4522/14

 أ: محمد الطاهر سحري  الجزء األول  - تاريخ الدولة العثمانية مختصر  7137 4523/14

 أ: محمد الطاهر سحري  الجزء األول  - مختصر تاريخ الدولة العثمانية  7138 4524/14

4529/14 7139 François Mitterrand et la guerre d'Algérie 
François MALYE - 

BENJAMIN STORA 

4530/14 7140 François Mitterrand et la guerre d'Algérie 
François MALYE - 

BENJAMIN STORA 

4531/14 7141 François Mitterrand et la guerre d'Algérie 
François MALYE - 

BENJAMIN STORA 

4532/14 7142 
LA Guerre de la honte -Tortures de la guerre 

d"Algérie 1954- 1962 
YVES SALVAT 

4533/14 7143 
LA Guerre de la honte -Tortures de la guerre 

d"Algérie 1954- 1962 
YVES SALVAT 

4534/14 7144 
LA Guerre de la honte -Tortures de la guerre 

d"Algérie 1954- 1962 
YVES SALVAT 



4535/14 7145    Voyage au Cœur  de l'OAS OLIVIER DARD 

4536/14 7146    Voyage au Cœur  de l'OAS OLIVIER DARD 

4537/14 7147    Voyage au Cœur  de l'OAS OLIVIER DARD 

 د: سالم برقوق  اإلستراتجية الفرنسية في المغرب العربي  7148 4538/14

 د: سالم برقوق  اإلستراتجية الفرنسية في المغرب العربي  7149 4539/14

 د: سالم برقوق  اإلستراتجية الفرنسية في المغرب العربي  7150 4540/14

 د: سالم برقوق  اإلستراتجية الفرنسية في المغرب العربي  7151 4541/14

4566/14 7152 
إلى األن             1981اإلستراتجية الفرنسية حيال الجزائر مند            

 دراسة مستقبلية  -
 أد: سعود صالح 

4567/14 7153 
إلى األن             1981اإلستراتجية الفرنسية حيال الجزائر مند            

 دراسة مستقبلية  -
 صالح  أد: سعود

4568/14 7154 
إلى األن             1981اإلستراتجية الفرنسية حيال الجزائر مند            

 دراسة مستقبلية  -
 أد: سعود صالح 

4569/14 7155 
إلى األن             1981اإلستراتجية الفرنسية حيال الجزائر مند            

 دراسة مستقبلية  -
 أد: سعود صالح 

4654/14 7156 
اإلستيطان و التوطين : اإلستعمار الفرنسي في الجزائر و الحركة الصهيونية 

 دراسة مستقبلية  -في فلسطين 
 رحيم محياوي  د:

4655/14 7157 
اإلستيطان و التوطين : اإلستعمار الفرنسي في الجزائر و الحركة الصهيونية 

 دراسة مستقبلية  -في فلسطين 
 د: رحيم محياوي 

4656/14 7158 
اإلستيطان و التوطين : اإلستعمار الفرنسي في الجزائر و الحركة الصهيونية 

 دراسة مستقبلية  -في فلسطين 
 د: رحيم محياوي 

4657/14 7159 
و التوطين : اإلستعمار الفرنسي في الجزائر و الحركة الصهيونية اإلستيطان 

 دراسة مستقبلية  -في فلسطين 
 د: رحيم محياوي 

4666/14 7160 
الدارجة الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى                                       

 دراسة لسانية للهجة بني فتح ( جيجل ) -
 أد: بلقاسم بلعرج

4667/14 7161 
الدارجة الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى                                       

 دراسة لسانية للهجة بني فتح ( جيجل ) -
 بلقاسم بلعرجأد: 

4668/14 7162 
الدارجة الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى                                       

 دراسة لسانية للهجة بني فتح ( جيجل ) -
 أد: بلقاسم بلعرج

4669/14 7163 
الدارجة الجزائرية و صلتها بالعربية الفصحى                                       

 دراسة لسانية للهجة بني فتح ( جيجل ) -
 أد: بلقاسم بلعرج



 أد: صالح فركوس  1962 - 1912محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر  7164 4670/14

 أد: صالح فركوس  1962 - 1912محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر  7165 4671/14

 أد: صالح فركوس  1962 - 1912محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر  7166 4672/14

 أد: صالح فركوس  1962 - 1912محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر  7167 4673/14

4674/14 7168 
تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية                  

 الجزء األول  -
 أد: صالح فركوس 

4675/14 7169 
إلى نهاية الدولة الزيانية             تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي      

 الجزء األول  -
 أد: صالح فركوس 

4676/14 7170 
تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية                  

 الجزء األول  -
 أد: صالح فركوس 

4677/14 7171 
تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية                  

 الجزء األول  -
 أد: صالح فركوس 

4678/14 7172 
الحركة الكشفية اإلسالمية في نشاط الحركة الوطنية الجزائرية بالغرب دور 

 م 1954و  - 1936الجزائري ما بين 
 أ: علوان أمال 

4679/14 7173 
الحركة الكشفية اإلسالمية في نشاط الحركة الوطنية الجزائرية بالغرب دور 

 م 1954و  - 1936الجزائري ما بين 
 أ: علوان أمال 

4680/14 7174 
الحركة الكشفية اإلسالمية في نشاط الحركة الوطنية الجزائرية بالغرب دور 

 م 1954و  - 1936الجزائري ما بين 
 أ: علوان أمال 

4681/14 7175 
الحركة الكشفية اإلسالمية في نشاط الحركة الوطنية الجزائرية بالغرب دور 

 م 1954و  - 1936الجزائري ما بين 
 أ: علوان أمال 

 أد: محمود بوسنة 1-العدد 2011مارس  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7176 4686/14

 أد: محمود بوسنة 1-العدد 2011مارس  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7177 4687/14

 أد: محمود بوسنة 1-العدد 2011مارس  -مجلة علمية أكاديمية  -أفاق أفكار و  7178 4688/14

 أد: محمود بوسنة 1-العدد 2011مارس  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7179 4689/14

 أد: محمود بوسنة 3-العدد 2012السنة  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7180 4702/14

 أد: محمود بوسنة 3-العدد 2012السنة  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7181 4703/14

 أد: محمود بوسنة 3-العدد 2012السنة  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7182 4704/14



 أد: محمود بوسنة 3-العدد 2012السنة  -مجلة علمية أكاديمية  -أفكار و أفاق  7183 4705/14

 -ملتقى  -محمد حربي   1962 -1945-الحدث في تاريخ الجزائر المعاصر  7184 4710/14

 -ملتقى  -محمد حربي   1962 -1945-الحدث في تاريخ الجزائر المعاصر  7185 4711/14

 -ملتقى  -محمد حربي   1962 -1945-الحدث في تاريخ الجزائر المعاصر  7186 4712/14

 د: علي زغدود ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية  7187 4713/14

 د: علي زغدود ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية  7188 4714/14

 د: علي زغدود ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية  7189 4715/14

 د: علي زغدود ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية  7190 4716/14

3247/14A  7191 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 1 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

3247/14B  7192 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE               

de 1954 à 1962 - TOME 2 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

3248/14A  7193 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 1 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

3248/14B  7194 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 2 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

3249/14A  7195 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 1 

DR: Mohamed 

GUENTARI 



3249/14B  7196 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 2 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

3250/14 A 7197 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 1 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

3250/14B  7198 

ORGANISATION POLITICO 

ADMISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA   

REVOLUTION ALGERIENNE                      

de 1954 à 1962 - TOME 2 

DR: Mohamed 

GUENTARI 

 إبراهيم مياسي  من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر  7199 3271/14

 إبراهيم مياسي  من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر  7200 3272/14

 إبراهيم مياسي  من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر  7201 3273/14

 إبراهيم مياسي  من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر  7202 3274/14

 د: إبراهيم سعيد البيضاني   1945 - 1914تاريخ الدول الكبرى   7203 4838/14

 التاريخ الدبلوماسي  7204 4839/14
د: إياد  -أد: أحمد إسماعيل الجبوري 

 علي الهاشمي 

 د: شحادة الناطور  تاريخ صدر اإلسالم و فجره 7205 4840/14

4841/14 7206 
في  -في الحضارة العربية اإلسالمية  -تاريخ العصر اإلسالمي الوسيط  

 الجيش و البحرية و أسلحة القتال في العصر اإلسالمي 
 أد: أحمد مختار العبادى

4842/14 7207 
الثقافية بين دولة الموحدين و المشرق اإلسالمي             العالقات 

 م) 1155- 1252(-هـ)550-650(
 أ:هبه اهللا محمد 

 أد: زين العابدين شمس الدين نجم تاريخ الدولة العثمانية  7208 4843/14

4873/14 7209 
أوروبا من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس                                

 )1995- 2008( 
 د: بشارة خضر



4874/14 7210 
برشلونة إلى قمة باريس                    أوروبا من أجل المتوسط من مؤتمر             

 )1995- 2008( 
 د: بشارة خضر

5003/14A 7211  مجموعة من األساتذة  الجزء األول  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5003/14B 7212  مجموعة من األساتذة  الجزء الثاني  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5004/14A 7213  مجموعة من األساتذة  الجزء األول  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5004/14B 7214  مجموعة من األساتذة  الجزء الثاني  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5005/14A 7215  مجموعة من األساتذة  الجزء األول  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5005/14B 7216  مجموعة من األساتذة  الجزء الثاني  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5006/14A 7217  مجموعة من األساتذة  الجزء األول  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5006/14B 7218  مجموعة من األساتذة  الجزء الثاني  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5007/14A 7219  األساتذة مجموعة من  الجزء األول  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5007/14B 7220  مجموعة من األساتذة  الجزء الثاني  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5008/14A 7221  مجموعة من األساتذة  الجزء األول  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

5008/14B 7222  مجموعة من األساتذة  الجزء الثاني  - موسوعة العلماء و األدباء الجزائريين 

 عبد القادر األمير  السيرة الذاتية لألمير عبد القادر  7223 5009/14

 األمير عبد القادر  السيرة الذاتية لألمير عبد القادر  7224 5010/14

 األمير عبد القادر  السيرة الذاتية لألمير عبد القادر  7225 5011/14

 حسين عبروس  -رابح خدوسي  شهادات حية  - 1954نوفمبر  1متيجة ليلة  7226 5012/14

 حسين عبروس  -رابح خدوسي  شهادات حية  - 1954نوفمبر  1متيجة ليلة  7227 5013/14

 حسين عبروس  -رابح خدوسي  شهادات حية  - 1954نوفمبر  1متيجة ليلة  7228 5014/14



 د: علي خالصي  الجيش الجزائري في العصر الحديث  7229 5015/14

 د: علي خالصي  الجزائري في العصر الحديث الجيش  7230 5016/14

 د: علي خالصي  الجيش الجزائري في العصر الحديث  7231 5017/14

 د: محمد بن بريكة الكتاب األول  -اإلسالمي من الرمز إلى العرفان التصوف  7232 5018/14

 د: محمد بن بريكة الكتاب األول  -التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان  7233 5019/14

 د: محمد بن بريكة الكتاب األول  -اإلسالمي من الرمز إلى العرفان التصوف  7234 5020/14

 رابح خدوسي  قاموس العالم في األمثال و الحكم  7235 5021/14

 رابح خدوسي   قاموس العالم في األمثال و الحكم 7236 5022/14

 رابح خدوسي  قاموس العالم في األمثال و الحكم  7237 5023/14

  سهيل الخالدي صفحات من النضال المشترك ضد اإلحتالل  -الجزائر و بالد الشام  7238 5024/14

 سهيل الخالدي  صفحات من النضال المشترك ضد اإلحتالل  -الجزائر و بالد الشام  7239 5025/14

 سهيل الخالدي  صفحات من النضال المشترك ضد اإلحتالل  -الجزائر و بالد الشام  7240 5026/14

5027/14 7241 
صفحات من تاريخ مدينة الجزائر                                                     

 من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد التركي  -
 نور الدين عبد القادر 

5028/14 7242 
صفحات من تاريخ مدينة الجزائر                                                     

 من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد التركي  -
 نور الدين عبد القادر 

5029/14 7243 
صفحات من تاريخ مدينة الجزائر                                                     

 من أقدم عصورها إلى إنتهاء العهد التركي  -
 نور الدين عبد القادر 

 محمد عيسى الدحبس  التداوي باألعشاب و الوصفات الشعبية  7244 5030/14

 محمد عيسى الدحبس  التداوي باألعشاب و الوصفات الشعبية  7245 5031/14

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7246 5053/14

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7247 5054/14



 وديع أبو زيدون  من التأسيس إلى السقوط -تاريخ اإلمبراطورية العثمانية  7248 5055/14

 وديع أبو زيدون  من التأسيس إلى السقوط -اإلمبراطورية العثمانية تاريخ  7249 5056/14

 أد: جفري برون /تر: علي المزروقي  تاريخ أوروبا الحديث  7250 5057/14

 أد: جفري برون /تر: علي المزروقي  تاريخ أوروبا الحديث  7251 5058/14

 جان كلود شنيه/تر:د: جورج زيناتي  تاريخ بيزنطية  7252 5059/14

 جان كلود شنيه/تر:د: جورج زيناتي  تاريخ بيزنطية  7253 5060/14

 زهير هواري  مسارات الحروب و مسيرة الحضارة  -تقاطعات التاريخ العربي الوسيط  7254 5061/14

 زهير هواري  مسارات الحروب و مسيرة الحضارة  -التاريخ العربي الوسيط تقاطعات  7255 5062/14

 د: محمد مالكي  الحركات الوطنية و اإلستعمار في المغرب العربي  7256 5063/14

5064/14 7257 
الخلفيات السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية و  -األزمة الجزائرية 

 الثقافية 
 سليمان الرياشي و أخرون 

 د: عماد الدين خليل  مدخل إلى التاريخ اإلسالمي  7258 5065/14

 د: عماد الدين خليل  مدخل إلى التاريخ اإلسالمي  7259 5066/14

 أد: جميل موسى النجار  علم التاريخ و فلسفته في فكر ابن خلدون  7260 5067/14

 أد: جميل موسى النجار  علم التاريخ و فلسفته في فكر ابن خلدون  7261 5068/14

 هشام محمد  عصور ما قبل التاريخ  7262 6476/15

 هشام محمد  قبل التاريخ عصور ما  7263 6477/15

 جيمس بيتراس /تر:داوود صالح رحمة قوة إسرائيل في الواليات المتحدة  7264 6478/15

 بيتراس /تر:داوود صالح رحمةجيمس  قوة إسرائيل في الواليات المتحدة  7265 6479/15

 أحمد حسن الفقرة  أضواء القرن الواحد و العشرين  7266 6480/15



 أحمد حسن الفقرة  أضواء القرن الواحد و العشرين  7267 6481/15

 أحمد حسن الفقرة  أضواء القرن الواحد و العشرين  7268 6482/15

 مهدي عامل  أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية ؟ 7269 6483/15

 مهدي عامل  أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية ؟ 7270 6484/15

 د: خلف الجراد العرب في اإلستراتيجية األمريكية  7271 6485/15

 د: خلف الجراد العرب في اإلستراتيجية األمريكية  7272 6486/15

 د: خلف الجراد العرب في اإلستراتيجية األمريكية  7273 6487/15

 علي الدربولي  الجبهة العربية  -األمريكية على العالم الحرب  7274 6488/15

 علي الدربولي  الجبهة العربية  -الحرب األمريكية على العالم  7275 6489/15

 علي الدربولي  الجبهة العربية  -األمريكية على العالم الحرب  7276 6490/15

 بوب وودوارد /دراسة: سامس الرزاز الحروب السرية للمخابرات المركزية األمريكية  -الشرق األوسط  7277 6491/15

 بوب وودوارد /دراسة: سامس الرزاز الحروب السرية للمخابرات المركزية األمريكية  -الشرق األوسط  7278 6492/15

 بوب وودوارد /دراسة: سامس الرزاز الحروب السرية للمخابرات المركزية األمريكية  -الشرق األوسط  7279 6493/15

 بيير بيارنيس /تر: مدني قصري  القرن الحادي و العشرون لن يكون أمريكيا  7280 6494/15

 بيارنيس /تر: مدني قصري بيير  القرن الحادي و العشرون لن يكون أمريكيا  7281 6495/15

 عطية مسوح  حوار الحضارات  -ندوة فكرية دولية  7282 6496/15

 عطية مسوح  حوار الحضارات  -ندوة فكرية دولية  7283 6497/15

  7284     

 دومينيك سورديل /تر: علي المقلد اإلسالم في القرون الوسطى  7285 6499/15



 دومينيك سورديل /تر: علي المقلد اإلسالم في القرون الوسطى  7286 6500/15

 د: عدنان جابر  العرب و عصر ما بعد النفط 7287 6501/15

 د: عدنان جابر  العرب و عصر ما بعد النفط 7288 6502/15

 أد: محمود السيد  تاريخ العرب في بالد األندلس  7289 6503/15

 أد: محمود السيد  تاريخ العرب في بالد األندلس  7290 6504/15

 أد: محمود السيد  تاريخ الدولة العثمانية و حضارتها  7291 6505/15

 أد: محمود السيد  تاريخ الدولة العثمانية و حضارتها  7292 6506/15

 شاحاك/تر: ناصرة السعدون إسرائيل  عبء ثالثة آالف عام -تاريخ اليهود و ديانتهم  7293 6507/15

 إسرائيل شاحاك/تر: ناصرة السعدون  عبء ثالثة آالف عام -تاريخ اليهود و ديانتهم  7294 6508/15

 د: بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  7295 6509/15

 د: بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  7296 6510/15

 د: بشار خليف  دراسات في حضارة المشرق العربي القديم  7297 6511/15

 د: علي محمد الصالبي  الجزء األول  -عوامل النهوض و أسباب السقوط  -الدولة العثمانية  7298 6512/15

 د: علي محمد الصالبي  الجزء الثاني -عوامل النهوض و أسباب السقوط  -العثمانية الدولة  7299 6513/15

 د: طارق محمد عبد الرحيم الكردي  أحمد أمين نموذجا  - المنهج الحضاري في كتابة التاريخ  7300 6514/15

 د: طارق محمد عبد الرحيم الكردي  أحمد أمين نموذجا  - المنهج الحضاري في كتابة التاريخ  7301 6515/15

6516/15 7302 
المعاصر بين حربين من الحرب العالمية األولى إلى الحرب الباردة العالم 

1914 - 1991 
 أد: موسى محمد آل طويرش 

6517/15 7303 
العالم المعاصر بين حربين من الحرب العالمية األولى إلى الحرب الباردة 

1914 - 1991 
 محمد آل طويرش  أد: موسى

6518/15 7304 
العالم المعاصر بين حربين من الحرب العالمية األولى إلى الحرب الباردة 

1914 - 1991 
 أد: موسى محمد آل طويرش 



6519/15 7305 
العالم المعاصر بين حربين من الحرب العالمية األولى إلى الحرب الباردة 

1914 - 1991 
 أد: موسى محمد آل طويرش 

 د: حسام الخطيب  دراسة  - القدس - دمشق -القدس  7306 6520/15

 د: حسام الخطيب  دراسة  - القدس - دمشق -القدس  7307 6521/15

 عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو دخول األتراك العثمانيين إلى الجزائر  7308 6522/15

6523/15 7309 
دراسات انتشار و انحسار الرؤية  -اليهودية و الصهيونية و إسرائيل 

 الصهيونية للواقع 
 د: عبد الوهاب المسيري 

 ديفيد فرومكين /تر: د: منذر الحايك الدولة العثمانية و تشكيل الشرق األوسط نهاية  7310 6707/15

 ديفيد فرومكين /تر: د: منذر الحايك نهاية الدولة العثمانية و تشكيل الشرق األوسط  7311 6708/15

 جوزيف شتراير /تر: محمد عيتاني  األصول الوسيطة للدولة الحديثة  7312 6716/15

 جوزيف شتراير /تر: محمد عيتاني  األصول الوسيطة للدولة الحديثة  7313 6717/15

 الجزء األول  -الثورة الفرنسية  7314 6726/15
ديني ريشيه/تر: صياح  -فرانسوا فوريه 

 الجهيم 

 الجزء األول  -الثورة الفرنسية  7315 6727/15
ديني ريشيه/تر: صياح  -فرانسوا فوريه 

 الجهيم 

 يوسف العاصي الطويل  الجزء الثالث  -أمريكا .. تاريخ من الغزو و اإلرهاب  7316 6832/15

 العاصي الطويل يوسف  الجزء الثالث  -أمريكا .. تاريخ من الغزو و اإلرهاب  7317 6833/15

 عبد المجيد الشرفي  اإلسالم بين الرسالة و التاريخ  7318 6887/15

 عبد المجيد الشرفي  اإلسالم بين الرسالة و التاريخ  7319 6888/15

 ليونيد مليتشين /تر:طه الولي  تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين  7320 6889/15

 ليونيد مليتشين /تر:طه الولي  تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين  7321 6890/15

 محمد الخطيب  حضارة أوروبا في العصور الوسطى  7322 6891/15

 محمد الخطيب  حضارة أوروبا في العصور الوسطى  7323 6892/15



 جاد الكريم جباعي  حوارات مع إلياس مرقص  -جدلية المعرفة و السياسة  7324 6893/15

 جاد الكريم جباعي  حوارات مع إلياس مرقص  -جدلية المعرفة و السياسة  7325 6894/15

 كارل غوستاف يونغ /تر: نهاد خياطة النازية في ضوء علم النفس  7326 6895/15

 كارل غوستاف يونغ /تر: نهاد خياطة النازية في ضوء علم النفس  7327 6896/15

 كارل غوستاف يونغ /تر: نهاد خياطة النازية في ضوء علم النفس  7328 6897/15

 جعفر العطار  الحرب األسطورة بين حزب اهللا و الكيان الصهيوني  7329 6898/15

 جعفر العطار  الحرب األسطورة بين حزب اهللا و الكيان الصهيوني  7330 6899/15

6900/15 7331 
أسرار و خفايا في كواليس السياسة  -ذكرياتي من السلطة إلى المنفى 

 العربية و صنع القرار 
 د: أحمد القديدي 

6901/15 7332 
أسرار و خفايا في كواليس السياسة  -ذكرياتي من السلطة إلى المنفى 

 العربية و صنع القرار 
 د: أحمد القديدي 

6902/15 7333     

6903/15 7334     

 موريس بيرمان /تر: حسين الشوفي  إنحطاط الحضارة األمريكية  7335 6904/15

 موريس بيرمان /تر: حسين الشوفي  إنحطاط الحضارة األمريكية  7336 6905/15

 موريس بيرمان /تر: حسين الشوفي  إنحطاط الحضارة األمريكية  7337 6906/15

 موريس بيرمان /تر: حسين الشوفي  إنحطاط الحضارة األمريكية  7338 6907/15

 إيريك هوبزبوم /تر: معين اإلمام  رحلة عمر في القرن العشرين  -عصر مثير  7339 6908/15

 هوبزبوم /تر: معين اإلمام إيريك  رحلة عمر في القرن العشرين  -عصر مثير  7340 6909/15

 د: محمد أحمد النابلسي  قراءة مستقبلية للتحوالت الشعبية العربية  -ثوراة ملهوفة  7341 6910/15

 د: محمد أحمد النابلسي  قراءة مستقبلية للتحوالت الشعبية العربية  -ملهوفة ثوراة  7342 6911/15



 فخر الدين فياض النظام الشمولي العربي .. و اإلشكال العلماني و الديمقراطي  7343 6912/15

 فخر الدين فياض النظام الشمولي العربي .. و اإلشكال العلماني و الديمقراطي  7344 6913/15

 محمد رشاد الشريف  المشروع الصهيوني من التاريخ األوروبي إلى إعالن الدولة  7345 6914/15

 محمد رشاد الشريف  المشروع الصهيوني من التاريخ األوروبي إلى إعالن الدولة  7346 6915/15

 حسن لطش  مقاالت لم تنشرها الصحف  7347 6916/15

 حسن لطش  لم تنشرها الصحف مقاالت  7348 6917/15

 حسن لطش  مقاالت لم تنشرها الصحف  7349 6918/15

 حسن لطش  مقاالت لم تنشرها الصحف  7350 6919/15

6920/15 7351 
إعادة قراءة النص الديني و الممارسة  -الديني و السياسي اإلصالح 

 السياسية 
 د: صالح الجابري و أخرون 

6921/15 7352 
إعادة قراءة النص الديني و الممارسة  -اإلصالح الديني و السياسي 

 السياسية 
 د: صالح الجابري و أخرون 

6922/15 7353 
تقارير اإلستخبارات البريطانية عن  - أوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية 

 أوضاع الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين 
 غير ترود بيل /تر:عطية بن كريم الضفيري

6923/15 7354 
تقارير اإلستخبارات البريطانية عن  - أوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية 

 أوضاع الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين 
 غير ترود بيل /تر:عطية بن كريم الضفيري

6924/15 7355 
تقارير اإلستخبارات البريطانية عن  - منسية من تاريخ الجزيرة العربية أوراق 

 أوضاع الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين 
 غير ترود بيل /تر:عطية بن كريم الضفيري

6925/15 7356 
تقارير اإلستخبارات البريطانية عن  - منسية من تاريخ الجزيرة العربية أوراق 

 أوضاع الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين 
 غير ترود بيل /تر:عطية بن كريم الضفيري

 ميخائيل زابوروف /تر: د: هاشم حمادي  بالسيف و الصليب  7357 6926/15

 ميخائيل زابوروف /تر: د: هاشم حمادي  بالسيف و الصليب  7358 6927/15

 ميخائيل زابوروف /تر: د: هاشم حمادي  بالسيف و الصليب  7359 6928/15

 ميخائيل زابوروف /تر: د: هاشم حمادي  بالسيف و الصليب  7360 6929/15

 أد: مرتضى حسن النقيب  مجموعة مقاالت  - أصول النقد و التحليل في الكتابة التاريخية  7361 6930/15



 أد: مرتضى حسن النقيب  مجموعة مقاالت  - أصول النقد و التحليل في الكتابة التاريخية  7362 6931/15

 إستمرارية التاريخ  7363 6932/15
عمانوئيل فاليرشتاين /تر: عبد الحميد 

 األتاشي

 إستمرارية التاريخ  7364 6933/15
عمانوئيل فاليرشتاين /تر: عبد الحميد 

 األتاشي

 إبراهيم الحيدري  دراسة لألطماع األجنبية في العالم العربي  -صورة الشرق في عيون الغرب  7365 6934/15

 إبراهيم الحيدري  دراسة لألطماع األجنبية في العالم العربي  -صورة الشرق في عيون الغرب  7366 6935/15

 رنيه خوام /مراجعة : نازك سابا يارد رقائق الحلل في دقائق الحيل  -السياسة و الحيلة عند العرب  7367 6936/15

 رنيه خوام /مراجعة : نازك سابا يارد رقائق الحلل في دقائق الحيل  -السياسة و الحيلة عند العرب  7368 6937/15

 بروكوبيوس/تر:علي زيتون  التاريخ السري  7369 6938/15

 بروكوبيوس/تر:علي زيتون  التاريخ السري  7370 6939/15

 أد: إمام عبد الفتاح إمام الطاغية  7371 6940/15

 أد: إمام عبد الفتاح إمام الطاغية  7372 6941/15

6942/15 7373 
مشاريع اإلصالح في الشرق األوسط بين طموحات الشعوب و مصالح 

 دراسة تحليلية مقارنة  -الدول الكبرى 
 د: أحمد إبراهيم الورتي 

6943/15 7374 
مشاريع اإلصالح في الشرق األوسط بين طموحات الشعوب و مصالح 

 دراسة تحليلية مقارنة  -الدول الكبرى 
 د: أحمد إبراهيم الورتي 

 أد: إبراهيم أحمد نصر الدين  دراسات في العالقات الدولية اإلفريقية  7375 6944/15

 أد: إبراهيم أحمد نصر الدين  دراسات في العالقات الدولية اإلفريقية  7376 6945/15

6946/15 7377 
دولة الجراكسة البرجية  -بالد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية 

1381- 1517 
 د: فيصل الشلي 

6947/15 7378 
دولة الجراكسة البرجية  -بالد الشام في ظل الدولة المملوكية الثانية 

1381- 1517 
 د: فيصل الشلي 

6948/15 7379 
إعادة قراءة النص الديني و الممارسة  -الديني و السياسي اإلصالح 

 السياسية 
 د: صالح الجابري و أخرون 

6949/15 7380 
إعادة قراءة النص الديني و الممارسة  -اإلصالح الديني و السياسي 

 السياسية 
 د: صالح الجابري و أخرون 



 آن فلوريني /تر:تانيا بشارة المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية  -القوة الثالثة  7381 6950/15

 فلوريني /تر:تانيا بشارةآن  المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية  -القوة الثالثة  7382 6951/15

 د: منذر الحايك قرن من الصراعات الداخلية  -العصر األيوبي  7383 6976/15

 د: منذر الحايك قرن من الصراعات الداخلية  -العصر األيوبي  7384 6977/15

 د: منذر الحايك قرن من الصراعات الداخلية  -العصر األيوبي  7385 6978/15

 د: منذر الحايك قرن من الصراعات الداخلية  -العصر األيوبي  7386 6979/15

 د: محمد جمال الطحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها  -صناع الحضارة  7387 6989/15

 د: محمد جمال الطحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها  -صناع الحضارة  7388 6990/15

 د: محمد جمال الطحان  تاريخ الحضارة اإلنسانية عبر أعالمها  -صناع الحضارة  7389 6991/15

 تزفتيان تودوروف /تر:محمد ميالد تأمالت مواطن أوروبي  -الالنظام العالمي الجديد  7390 6992/15

 تزفتيان تودوروف /تر:محمد ميالد تأمالت مواطن أوروبي  -الالنظام العالمي الجديد  7391 6993/15

6994/15 7392 
الديمقراطية وهم األسطورة مند عصر  - الديمقراطية بين الوهم و الحقيقة 

 العبودية و حتى يومنا هذا 
 أحمد حسن الفقرة 

6995/15 7393 
الديمقراطية وهم األسطورة مند عصر  - الديمقراطية بين الوهم و الحقيقة 

 العبودية و حتى يومنا هذا 
 أحمد حسن الفقرة 

 الفضل شلق  جدليات الجماعة و السلطة في المجال العربي اإلسالمي  -الدولة األمة و  7394 6996/15

 الفضل شلق  جدليات الجماعة و السلطة في المجال العربي اإلسالمي  -األمة و الدولة  7395 6997/15

 روبرت أ.دال /تر:د:عال أبو زيد التحليل السياسي الحديث  7396 6998/15

 روبرت أ.دال /تر:د:عال أبو زيد التحليل السياسي الحديث  7397 6999/15

 أوليغ غرينيفسكي /تر: طه عبد الواحد كادت إسرائيل أن تكون مسببة لها   -لحرب عالمية ثالثة  سيناريو 7398 7000/15

 أوليغ غرينيفسكي /تر: طه عبد الواحد كادت إسرائيل أن تكون مسببة لها   -سيناريو لحرب عالمية ثالثة  7399 7001/15



 أوليغ غرينيفسكي /تر: طه عبد الواحد كادت إسرائيل أن تكون مسببة لها   -سيناريو لحرب عالمية ثالثة  7400 7002/15

 أوليغ غرينيفسكي /تر: طه عبد الواحد كادت إسرائيل أن تكون مسببة لها   -لحرب عالمية ثالثة سيناريو  7401 7003/15

 د: نجاح محمد  المتغيرات و النظام العالمي الجديد و سوريا  7402 7004/15

 د: نجاح محمد  المتغيرات و النظام العالمي الجديد و سوريا  7403 7005/15

 د: محمد بن بارك العريمي  قراءات في قضايا ساخنة - قضايا معاصرة في البعدين السياسي و اإلعالمي  7404 7006/15

 د: محمد بن بارك العريمي  قراءات في قضايا ساخنة - قضايا معاصرة في البعدين السياسي و اإلعالمي  7405 7007/15

 كمال قيصر داغر نصوص في سياسة هذا العالم  -ينبغي أن نحلم  7406 7008/15

 كمال قيصر داغر نصوص في سياسة هذا العالم  -ينبغي أن نحلم  7407 7009/15

7010/15 7408 

الحملة الصليبية على العالم اإلسالمي و العالم و عالقتها بمخطط إسرائيل 

الجزء  -سبل المواجهة  - الممارسة  - العالم ،الجذور الكبرى و نهاية 

 األول 

 يوسف العاصي الطويل 

7011/15 7409 

الحملة الصليبية على العالم اإلسالمي و العالم و عالقتها بمخطط إسرائيل 

الجزء  -سبل المواجهة  - الممارسة  - العالم ،الجذور الكبرى و نهاية 

 األول 

 يوسف العاصي الطويل 

 أسرار العنصريين اليهود 7410 7012/15
يوري موخين /تر: محمد عبد العزيز 

 الدريد

 أسرار العنصريين اليهود 7411 7013/15
يوري موخين /تر: محمد عبد العزيز 

 الدريد

 معضلة القوة العظمى  -واشنطن و العالم  7412 7016/15
بيير هاسنر و جوستان فاييس /تر: 

 د:قاسم مقداد

 معضلة القوة العظمى  -واشنطن و العالم  7413 7017/15
بيير هاسنر و جوستان فاييس /تر: 

 د:قاسم مقداد

  معضلة القوة العظمى -واشنطن و العالم  7414 7018/15
بيير هاسنر و جوستان فاييس /تر: 

 د:قاسم مقداد

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7415 7019/15

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7416 7020/15

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7417 7021/15



 أد: ماجد عبد اهللا الشمس  الحضارة العاربية و أثرها في إيران و اليونان 7418 7024/15

 أد: ماجد عبد اهللا الشمس  الحضارة العاربية و أثرها في إيران و اليونان 7419 7025/15

 أد: ماجد عبد اهللا الشمس  الحضارة العاربية و أثرها في إيران و اليونان 7420 7026/15

 د: فؤاد السيد حسين حيدر 2003من تاريخ ما قبل الميالد حتى نهاية  -أعظم أحداث العالم  7421 7027/15

 د: فؤاد السيد حسين حيدر 2003من تاريخ ما قبل الميالد حتى نهاية  -أحداث العالم أعظم  7422 7028/15

7029/15 7423 
من الفتح العربي حتى سقوط  -تاريخ المسلمين و آثارهم في األندلس 

 الخالفة بقرطبة 
 د: السيد عبد العزيز سالم 

7030/15 7424 
من الفتح العربي حتى سقوط  -تاريخ المسلمين و آثارهم في األندلس 

 الخالفة بقرطبة 
 د: السيد عبد العزيز سالم 

 د:هشام محمود األقداحي  المتحدة و إستراتجيات القوى الكبرىاألمم  7425 7031/15

 د:هشام محمود األقداحي  األمم المتحدة و إستراتجيات القوى الكبرى 7426 7032/15

7033/15 7427 
 1831دراسة تاريخية  - دراسة تاريخية  -الدبلوماسية البريطانية في العراق 

- 1914 
 د: صالح خضر محمد

7034/15 7428 
 1831دراسة تاريخية  - دراسة تاريخية  -الدبلوماسية البريطانية في العراق 

- 1914 
 د: صالح خضر محمد

7035/15 7429 
 1831دراسة تاريخية  - دراسة تاريخية  -الدبلوماسية البريطانية في العراق 

- 1914 
 د: صالح خضر محمد

7036/15 7430 
 1831دراسة تاريخية  - دراسة تاريخية  -البريطانية في العراق الدبلوماسية 

- 1914 
 د: صالح خضر محمد

 عبد العزيز حسين الصاوي  تجربة البعث في السودان  -من القومي إلى الديمقراطي  7431 7037/15

 عبد العزيز حسين الصاوي  تجربة البعث في السودان  -من القومي إلى الديمقراطي  7432 7038/15

7039/15 7433     

7040/15 7434     

 منصور التركي د: قصي  حقائق جغرافية و لغوية  -عروبة الخليج  7435 7043/15

 د: قصي منصور التركي  حقائق جغرافية و لغوية  -عروبة الخليج  7436 7044/15



7045/15 7437     

7046/15 7438     

7047/15 7439 
الحراك الثقافي في المنطقة العربية قديما               -و األسطورة التاريخ 

 نقد و بناءات تصورية  -

د: عبد الهادي           عبد        

 الرحمن 

7048/15 7440 
الحراك الثقافي في المنطقة العربية قديما           -التاريخ و األسطورة 

 نقد و بناءات تصورية  -

د: عبد الهادي           عبد        

 الرحمن 

 شامل عبد القادر  الطاغية و الطغيان في تاريخ العراق القديم و الحديث  7441 7049/15

 شامل عبد القادر  الطاغية و الطغيان في تاريخ العراق القديم و الحديث  7442 7050/15

7051/15 7443 
دولة السالجقة و بروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو 

 الجزء األول  -الصليبي 
 د: علي محمد الصالبي 

7052/15 7444 
دولة السالجقة و بروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو 

 الجزء األول  -الصليبي 
 د: علي محمد الصالبي 

7053/15 7445 
السالجقة و بروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو دولة 

 الجزء الثاني -الصليبي 
 د: علي محمد الصالبي 

7054/15 7446 
دولة السالجقة و بروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو 

 الجزء الثاني -الصليبي 
 د: علي محمد الصالبي 

 تركي الحمد أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين -و يبقى التاريخ مفتوحا  7447 7055/15

 تركي الحمد أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين -التاريخ مفتوحا و يبقى  7448 7056/15

 د: خالدة أبالل الجبوري  1958 - 1941األبعاد السياسية للحكم الهاشمي  7449 7057/15

 د: خالدة أبالل الجبوري  1958 - 1941السياسية للحكم الهاشمي األبعاد  7450 7058/15

 د: ياسين حسين الويسي  دراسة تحليلية مقارنة -ابن خلدون و نظرته في التصوف  7451 7059/15

 د: ياسين حسين الويسي  دراسة تحليلية مقارنة -خلدون و نظرته في التصوف ابن  7452 7060/15

 حسام عيتاني  الفتوحات العربية في روايات المغلوبين  7453 7061/15

 بيتر مانسفيلد/تر:أدهم مطر الشرق األوسط تاريخ  7454 7062/15

 بيتر مانسفيلد/تر:أدهم مطر تاريخ الشرق األوسط  7455 7063/15



 جارودي/تر: د:عادل العواروجيه  في سبيل حوار الحضارات  7456 7099/15

 روجيه جارودي/تر: د:عادل العوا في سبيل حوار الحضارات  7457 7100/15

 نجيب محفوظد: زكي  حياة الفكر في العالم الجديد  7458 7101/15

 د: زكي نجيب محفوظ حياة الفكر في العالم الجديد  7459 7102/15

 د: زكي نجيب محفوظ حياة الفكر في العالم الجديد  7460 7103/15

 د: زكي نجيب محفوظ حياة الفكر في العالم الجديد  7461 7104/15

 د: زكي نجيب محفوظ حياة الفكر في العالم الجديد  7462 7105/15

 د: محمد مراد األزمات -األيديولوجيا-اإلقتصاد-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة   7463 7232/15

 د: محمد مراد األزمات -األيديولوجيا-اإلقتصاد-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة   7464 7233/15

 د: محمد مراد األزمات -األيديولوجيا-اإلقتصاد-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة   7465 7234/15

 إستراتجية للقرن الحادي و العشرين  - الحرب  فهم 7466 7241/15
آالن ستيفنز و نيكوال بيكر /تر:أدهم 

 مطر

 د: سعود المولى في الحوار و المواطنة و الدولة المدنية  7467 7248/15

 د: سعود المولى الحوار و المواطنة و الدولة المدنية في  7468 7249/15

 د: فوزي رشيد ظواهر حضارية و جمالية من التاريخ القديم  7469 7285/15

 د: فوزي رشيد حضارية و جمالية من التاريخ القديم ظواهر  7470 7286/15

 د: فوزي رشيد ظواهر حضارية و جمالية من التاريخ القديم  7471 7287/15

 حيدر زكي  كتابة التاريخ  7472 7299/15

 حيدر زكي  كتابة التاريخ  7473 7300/15

 حيدر زكي  كتابة التاريخ  7474 7301/15



 حيدر زكي  كتابة التاريخ  7475 7302/15

 أد: مرتضى حسن النقيب  مجموعة مقاالت  - النقد و التحليل في الكتابة التاريخية أصول  7476 7305/15

 أد: مرتضى حسن النقيب  مجموعة مقاالت  - أصول النقد و التحليل في الكتابة التاريخية  7477 7306/15

 أد: مرتضى حسن النقيب  مجموعة مقاالت  - أصول النقد و التحليل في الكتابة التاريخية  7478 7307/15

 ملتقى دولي  الجزء األول  - اإلسالم و العلوم العقلية بين الماضي و الحاضر  7479 7308/15

 ملتقى دولي  الجزء األول  - اإلسالم و العلوم العقلية بين الماضي و الحاضر  7480 7309/15

 اإلسالمي (بين التاريخي و الفضائلي ) -الوعي التاريخي العربي القدس من  7481 7310/15
شمس الدين الكالني /محمد جمال 

 باروت

 د: عبد الحكيم الكعبي  الدولة العربية في صدر اإلسالم  7482 7325/15

 د: عبد الحكيم الكعبي  الدولة العربية في صدر اإلسالم  7483 7326/15

7399/15A 7484 
المجلد األول  -موسوعة الوراقة و الوراقين في الحضارة العربية اإلسالمية 

 2ج - 1'ج
 د: خير اهللا سعيد

7399/15B 7485 
المجلد الثاني  -موسوعة الوراقة و الوراقين في الحضارة العربية اإلسالمية 

 4ج - 3'ج
 د: خير اهللا سعيد

7399/15C 7486 
المجلد الثالث  -الوراقة و الوراقين في الحضارة العربية اإلسالمية موسوعة 

 6ج - 5'ج
 د: خير اهللا سعيد

 د:محمد البهي  الفكر اإلسالمي الحديث و صلته باإلستعمار الغربي  7487 7400/15

 د:محمد البهي  الفكر اإلسالمي الحديث و صلته باإلستعمار الغربي  7488 7401/15

 د:محمد البهي  الفكر اإلسالمي الحديث و صلته باإلستعمار الغربي  7489 7402/15

 اإلسالمي (بين التاريخي و الفضائلي ) -القدس من الوعي التاريخي العربي  7490 7412/15
شمس الدين الكالني /محمد جمال 

 باروت

 د: كريم أبو حالوة إرهاصات وعي نقدي محتمل  -العرب و المستقبل  7491 7413/15

 د: كريم أبو حالوة إرهاصات وعي نقدي محتمل  -العرب و المستقبل  7492 7414/15

 العاصي الطويل يوسف  الجزء الرابع -سبل المواجهة ... و الخروج من المأزق  7493 7415/15



 يوسف العاصي الطويل  الجزء الرابع -سبل المواجهة ... و الخروج من المأزق  7494 7416/15

 محمد مقدادي  أمريكا و هيكلة الموت  7495 7417/15

 محمد مقدادي  أمريكا و هيكلة الموت  7496 7418/15

 أد: محمود السيد  تاريخ الدولة البزنطية  7497 7419/15

 أد: محمود السيد  تاريخ الدولة البزنطية  7498 7420/15

 حسام عيتاني  الفتوحات العربية في روايات المغلوبين  7499 7421/15

 محمد الخطيب   تاريخ الحضارة العربية 7500 7422/15

 محمد الخطيب  تاريخ الحضارة العربية  7501 7423/15

 محمد الخطيب  تاريخ الحضارة العربية  7502 7424/15

 د: ماجد عبد اهللا الشمس في أصل العرب و موطنهم  7503 7428/15

 د: ماجد عبد اهللا الشمس في أصل العرب و موطنهم  7504 7429/15

 د: ماجد عبد اهللا الشمس العرب و موطنهم في أصل  7505 7430/15

 د: ماجد عبد اهللا الشمس في أصل العرب و موطنهم  7506 7431/15

 أد: محمد أحمد  الحضارة البزنطية ( اإلجتماعي و الثقافي و الفني تاريخ  7507 7447/15

 أد: محمد أحمد  تاريخ الحضارة البزنطية ( اإلجتماعي و الثقافي و الفني  7508 7448/15

 أد: محمد أحمد  الحضارة البزنطية ( اإلجتماعي و الثقافي و الفني تاريخ  7509 7449/15

 أحمد دلباني منحى العدمية في أعمال محمود درويش األخيرة -موت التاريخ  7510 7450/15

 أحمد دلباني منحى العدمية في أعمال محمود درويش األخيرة -التاريخ موت  7511 7451/15

 أحمد دلباني منحى العدمية في أعمال محمود درويش األخيرة -موت التاريخ  7512 7452/15



 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -العربي المخطوط  7513 7804/16

 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -المخطوط العربي  7514 7805/16

 تاريخ الحروب الصليبية  7515 7836/16
هانس ابرهارد ماير /تر:د:عماد الدين 

 غانم

 تاريخ الحروب الصليبية  7516 7837/16
هانس ابرهارد ماير /تر:د:عماد الدين 

 غانم

8428/18 7517 
دور الواليات المتحدة في تقسيم العالم     -إختالف الحرب الباردة 

1945 - 1953 
 د: أحمد جالل بسيوني

8429/18 7518 
دور الواليات المتحدة في تقسيم العالم     -إختالف الحرب الباردة 

1945 - 1953 
 د: أحمد جالل بسيوني

 فريد الفالوجى وقائع و أطماع و نتائج شكلت العالم  -أسرار الحرب العالمية الثانية  7519 8432/18

 فريد الفالوجى وقائع و أطماع و نتائج شكلت العالم  -الحرب العالمية الثانية أسرار  7520 8433/18

 دومينيك سورديل /تر: علي المقلد اإلسالم في القرون الوسطى  7521 8448/18

 دومينيك سورديل /تر: علي المقلد في القرون الوسطى اإلسالم  7522 8449/18

 منصور عبد الحكيم  البداية ..و النهاية  -اإلمبراطورية األمريكية  7523 8453/18

 منصور عبد الحكيم  البداية ..و النهاية  -األمريكية اإلمبراطورية  7524 8454/18

 هاشم صالح  لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي  -اإلنسداد التاريخي  7525 8455/18

 هاشم صالح  لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي  -التاريخي اإلنسداد  7526 8456/18

 بروكوبيوس/تر:علي زيتون  التاريخ السري  7527 8457/18

 بروكوبيوس/تر:علي زيتون  التاريخ السري  7528 8458/18

 د: رشيد الطيف إبراهيم الحشماوي  هجرية ) 400هجرية إلى  1التدوين التاريخي ( من سنة  7529 8459/18

 الطيف إبراهيم الحشماوي  د: رشيد هجرية ) 400هجرية إلى  1التدوين التاريخي ( من سنة  7530 8460/18

8461/18 7531 
دراسة تاريخية في أبعاد تأثير  -الحرب األهلية في بالد الشام و ذيولها 

 م )692-683ه /73-64القبيلة على السياسة األموية (
 خلود بنت حمدان الخاطري 



8462/18 7532 
دراسة تاريخية في أبعاد تأثير  -الحرب األهلية في بالد الشام و ذيولها 

 م )692-683ه /73-64القبيلة على السياسة األموية (
 خلود بنت حمدان الخاطري 

 جون فيفر /تر:محمد هيثم نشواتي  حرب الغرب المستعمرة مجددا ضد اإلسالم  -الصليبية الثانية الحرب  7533 8463/18

 اتي جون فيفر /تر:محمد هيثم نشو  حرب الغرب المستعمرة مجددا ضد اإلسالم  -الحرب الصليبية الثانية  7534 8464/18

 محمد بركات  قصة األطماع .. و مأساة الصراع  - الحرب العالمية األولى  7535 8465/18

 محمد بركات  قصة األطماع .. و مأساة الصراع  - العالمية األولى الحرب  7536 8466/18

 عبد الحكيم الذنون  بدايات الحضارة  7537 8469/18

 عبد الحكيم الذنون  بدايات الحضارة  7538 8470/18

 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -المخطوط العربي  7539 8477/18

 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -المخطوط العربي  7540 8478/18

 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -المخطوط العربي  7541 8479/18

 د: علي عفيفي علي غازي  األجنبي على العراق و الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الصراع  7542 8484/18

 د: علي عفيفي علي غازي  الصراع األجنبي على العراق و الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر  7543 8485/18

 د: أحمد داوود العرب و الساميون و العبرانيون و بنو إسرائيل و اليهود 7544 8493/18

 د: أحمد داوود العرب و الساميون و العبرانيون و بنو إسرائيل و اليهود 7545 8494/18

 د: أحمد داوود العرب و الساميون و العبرانيون و بنو إسرائيل و اليهود 7546 8495/18

 د: فؤاد صالح السيد  المبدعون و المجددون في التاريخ العربي و اإلسالمي  7547 8520/18

 د: فؤاد صالح السيد  المبدعون و المجددون في التاريخ العربي و اإلسالمي  7548 8521/18

 د:محمد نصر عبد الرحمن الوجود العربي في الهند في العصور الوسطى  7549 8533/18

 د:محمد نصر عبد الرحمن الوجود العربي في الهند في العصور الوسطى  7550 8534/18



 العصور الوسطى  -تأثير اإلسالم في أوروبا  7551 8541/18
وليام مونتغمري واط /تر:سارة ابراهيم 

 الذيب

 العصور الوسطى  -تأثير اإلسالم في أوروبا  7552 8542/18
وليام مونتغمري واط /تر:سارة ابراهيم 

 الذيب

 العصور الوسطى  -تأثير اإلسالم في أوروبا  7553 8543/18
مونتغمري واط /تر:سارة ابراهيم وليام 

 الذيب

 ليونيد مليتشين /تر:طه الولي  تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين  7554 8548/18

 ليونيد مليتشين /تر:طه الولي  روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين تاريخ  7555 8549/18

 ليونيد مليتشين /تر:طه الولي  تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين  7556 8550/18

 محمد الخطيب  حضارة أوروبا في العصور الوسطى  7557 8557/18

 محمد الخطيب  حضارة أوروبا في العصور الوسطى  7558 8558/18

 محمد الخطيب  حضارة أوروبا في العصور الوسطى  7559 8559/18

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7560 8573/18

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7561 8574/18

 محمد بركات  زعماء و قادة ..و جواسيس و خونة -شخصيات الحرب العالمية األولى  7562 8575/18

 محمد بركات  زعماء و قادة ..و جواسيس و خونة -شخصيات الحرب العالمية األولى  7563 8576/18

 زياد عيتاني  الطريق إلى قصر صدام  -شقاق و نفاق  7564 8577/18

 زياد عيتاني  الطريق إلى قصر صدام  -شقاق و نفاق  7565 8578/18

 نجيب اسطيفان صراعات الكنيسة و سقوط القسطنطينية  7566 8579/18

 نجيب اسطيفان صراعات الكنيسة و سقوط القسطنطينية  7567 8580/18

 قيصر /تر:علي زيتونيوليوس  فتح بالد الغال  7568 8581/18

 يوليوس قيصر /تر:علي زيتون فتح بالد الغال  7569 8582/18



8585/18 7570 
محاولة للتأصيل في  -الحوليات الفرنسية و تجديد كتابة التاريخ مدرسة 

 الفهم العراقي 
 د: محمود عبد الواحد محمود 

8586/18 7571 
محاولة للتأصيل في  -مدرسة الحوليات الفرنسية و تجديد كتابة التاريخ 

 الفهم العراقي 
 عبد الواحد محمود د: محمود 

 دونالد ب.ردفورد /تر:علي خليل  مصر و كنعان و إسرائيل في التاريخ القديم  7572 8587/18

 ب.ردفورد /تر:علي خليل دونالد  مصر و كنعان و إسرائيل في التاريخ القديم  7573 8588/18

 مكسيميليان فوكس /تر:سلمان حرفوش من المجد إلى اإلنطفاء  -نابليون   7574 8591/18

 فوكس /تر:سلمان حرفوشمكسيميليان  من المجد إلى اإلنطفاء  -نابليون   7575 8592/18

 تركي الحمد أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين -و يبقى التاريخ مفتوحا  7576 8593/18

 تركي الحمد أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين -التاريخ مفتوحا و يبقى  7577 8594/18

 زهير ناجي  تعليم التاريخ عبر التاريخ  7578 8605/18

 زهير ناجي  تعليم التاريخ عبر التاريخ  7579 8606/18

 أحمد شوحان  من المسند ... إلى الحديث -رحلة الخط العربي  7580 8616/18

 أحمد شوحان  من المسند ... إلى الحديث -رحلة الخط العربي  7581 8617/18

 د: عمار محمد النهار  سبق علماء الحضارة العربية اإلسالمية في إبداع منهج البحث العلمي  7582 8618/18

 د: عمار محمد النهار  علماء الحضارة العربية اإلسالمية في إبداع منهج البحث العلمي سبق  7583 8619/18

 د:وليد سيد حسنين محمد  المدرسة العثمانية  -فن الخط العربي  7584 8622/18

 د:وليد سيد حسنين محمد  المدرسة العثمانية  -فن الخط العربي  7585 8623/18

 د: يسرى الكجك متاحف األثار في العالم  7586 8626/18

 د: يسرى الكجك متاحف األثار في العالم  7587 8627/18

 د: يسرى الكجك متاحف األثار في العالم  7588 8628/18



 لسلي و روي آدكينز/تر:همام حسن زينه مدخل إلى علم األثار  7589 8631/18

 لسلي و روي آدكينز/تر:همام حسن زينه مدخل إلى علم األثار  7590 8632/18

 د: أبو القاسم سعد اهللا  أجزاء  03 -)  1900 - 1860( -الوطنية الجزائرية الحركة  7591 8637/18

 د: أبو القاسم سعد اهللا  أجزاء  03 -)  1900 - 1860( -الحركة الوطنية الجزائرية  7592 8638/18

 د: أبو القاسم سعد اهللا  أجزاء  03 -)  1900 - 1860( -الحركة الوطنية الجزائرية  7593 8639/18

 د: أبو القاسم سعد اهللا  أجزاء  05 -أبحاث و أراء في تاريخ الجزائر  7594 8648/18

 د: أبو القاسم سعد اهللا  أجزاء  05 -أبحاث و أراء في تاريخ الجزائر  7595 8649/18

 د: أبو القاسم سعد اهللا  أجزاء  05 -أراء في تاريخ الجزائر أبحاث و  7596 8650/18

 أدولف هتلر/تر:لويس الحاج كفاحي  7597 8652/18

 أدولف هتلر/تر:لويس الحاج كفاحي  7598 8655/18

 أد: ميخائيل مسعود/د: سجيع الجبيلي  نظام المصارحة  -الصراع ، الحوار  -الحضارات  7599 8793/18

 ميخائيل مسعود/د: سجيع الجبيلي أد:  نظام المصارحة  -الصراع ، الحوار  -الحضارات  7600 8794/18

 إسرائيل شاحاك   عام  3000وطأة  -الديانة اليهودية و تاريخ اليهود  7601 8797/18

 إسرائيل شاحاك   عام  3000وطأة  -اليهودية و تاريخ اليهود الديانة  7602 8798/18

 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -المخطوط العربي  7603 8799/18

 إياد خالد الطباع دراسة في أبعاد الزمان و المكان  -المخطوط العربي  7604 8800/18

 جورج قرم  تاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة إلى اليوم  7605 8851/18

 جورج قرم  تاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة إلى اليوم  7606 8852/18

 باتريك سيل  الصراع على الشرق األوسط -األسد  7607 8895/18



 باتريك سيل  الصراع على الشرق األوسط -األسد  7608 8896/18

 ساوندرز/تر:سامر خليل كالسبوني ف  1960-1953الحالة السورية  -الواليات المتحدة و القومية العربية  7609 8901/18

 بوني ف ساوندرز/تر:سامر خليل كالس 1960-1953الحالة السورية  -الواليات المتحدة و القومية العربية  7610 8902/18

 نور الدين ثنيو الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية إشكالية  7611 8964/19

 نور الدين ثنيو إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  7612 8965/19

 عزيز سامح التر  األتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية  7613 8966/19

 عزيز سامح التر  األتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية  7614 8967/19

 د: محمود السيد تكامل البناء الحضاري  -األندلس في ظل اإلسالم  7615 8968/19

 د: محمود السيد تكامل البناء الحضاري  -األندلس في ظل اإلسالم  7616 8969/19

 جين هاثاواي / تر:محمد شعبان صوان 1800 - 1516البالد العربية في ظل الحكم العثماني  7617 8972/19

 هاثاواي / تر:محمد شعبان صوانجين  1800 - 1516البالد العربية في ظل الحكم العثماني  7618 8973/19

8974/19 7619 
                 -التاريخ السياسي للمسلمين في األندلس                   

 (و مند عصر الوالة حتى عصر دويالت الطوائف)
 د: إيناس حسني البهيجي 

8975/19 7620 
                 -التاريخ السياسي للمسلمين في األندلس                   

 (و مند عصر الوالة حتى عصر دويالت الطوائف)
 د: إيناس حسني البهيجي 

 د: سحر عبد العزيز سالم  التاريخ السياسي و الحضاري و العسكري لدولتي األيوبيين و المماليك  7621 8976/19

  د: سحر عبد العزيز سالم التاريخ السياسي و الحضاري و العسكري لدولتي األيوبيين و المماليك  7622 8977/19

 أد: عبد الزهرة علي الجنابي  الجغرافيا العامة الطبيعية و البشرية  7623 8980/19

 أد: عبد الزهرة علي الجنابي  الجغرافيا العامة الطبيعية و البشرية  7624 8981/19

 الشحات السيد زغلول  الحضارة اإلسالمية  7625 8982/19



 الشحات السيد زغلول  الحضارة اإلسالمية  7626 8983/19

8984/19 7627 
الحياة الثقافية و اإلجتماعية في المغرب في عصر بني مرين                   

 م)1465 - 1269هـ)( 869 - 668(
 أد: محمد عادل         عبد العزيز 

8985/19 7628 
المغرب في عصر بني مرين        الحياة الثقافية و اإلجتماعية في            

 م)1465 - 1269هـ)( 869 - 668(
 أد: محمد عادل         عبد العزيز 

 أد: ناهض عبد الرزاق القيسي  الدور اإلعالمي للنقود العربية  7629 8986/19

 أد: ناهض عبد الرزاق القيسي  الدور اإلعالمي للنقود العربية  7630 8987/19

 د: محمد عامر  الدولة األموية  7631 8988/19

 د: محمد عامر  الدولة األموية  7632 8989/19

 د: محي الدين حسين عرار  نشأتها و أسباب سقوطها  -الدولة األموية  7633 8990/19

 د: محي الدين حسين عرار  نشأتها و أسباب سقوطها  -الدولة األموية  7634 8991/19

8992/19 7635 
           2+ ج 1ج -عوامل النهوض و أسباب السقوط  -الدولة العثمانية 

A+B 
 د :علي محمد الصالبي 

8993/19 7636 
           2+ ج 1ج -عوامل النهوض و أسباب السقوط  -العثمانية الدولة 

A+B 
 د:علي محمد الصالبي 

8994/19 7637 
           2+ ج 1ج -عوامل النهوض و أسباب السقوط  -الدولة العثمانية 

A+B 
 د: عزام الحويلي 

8995/19 7638 
           2+ ج 1ج -عوامل النهوض و أسباب السقوط  -الدولة العثمانية 

A+B 
 د: عزام الحويلي 

 دك علي محمد الصالبي  الدولة الفاطمية  7639 8996/19

 دك علي محمد الصالبي  الدولة الفاطمية  7640 8997/19

 أد: ناهض عبد الرزاق القيسي  الدينار العربي اإلسالمي  7641 8998/19

 أد: ناهض عبد الرزاق القيسي  الدينار العربي اإلسالمي  7642 8999/19

 د: حمدي أحمد محمود الرحالت و الكشوف الجغرافية بين الماضي و الحاضر  7643 9000/19

 د: حمدي أحمد محمود و الكشوف الجغرافية بين الماضي و الحاضر الرحالت  7644 9001/19



 لطفي عبد الوهاب يحي  العرب في العصور القديمة  7645 9002/19

 لطفي عبد الوهاب يحي  العرب في العصور القديمة  7646 9003/19

9004/19 7647 
 -األندلس  -العالقات الحضارية بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

 الشام  -صقلية 
 د: حسان حالق 

9005/19 7648 
 -األندلس  -الحضارية بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى العالقات 

 الشام  -صقلية 
 د: حسان حالق 

 د: سحر عبد العزيز سالم  المجتمع في مصر اإلسالمية قبل الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي  7649 9006/19

 د: سحر عبد العزيز سالم  المجتمع في مصر اإلسالمية قبل الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي  7650 9007/19

 أبو سمور /     د: على غانمد: حسن  المدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعية  7651 9008/19

 د: حسن أبو سمور /     د: على غانم المدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعية  7652 9009/19

 حسنى محمدد: إيناس  المغول و غزو الدولة اإلسالمية  7653 9012/19

 د: إيناس حسنى محمد المغول و غزو الدولة اإلسالمية  7654 9013/19

 د: جوزيف نسيم يوسف  منهج البحث التاريخي  -المكتبة التاريخية  7655 9014/19

 د: جوزيف نسيم يوسف  منهج البحث التاريخي  -المكتبة التاريخية  7656 9015/19

 د: السيد الباز العرينى المماليك 7657 9016/19

 د: السيد الباز العرينى المماليك 7658 9017/19

9018/19 7659 
من عصر النهضة إلى الحرب العالمية  -تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر 

 الثانية 
 د: ميالد القرحي 

9019/19 7660 
من عصر النهضة إلى الحرب العالمية  -تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر 

 الثانية 
 د: ميالد القرحي 

 د: محمود سعيد عمران بحوث في مصادر العصور الوسطى 7661 9020/19

 د: محمود سعيد عمران بحوث في مصادر العصور الوسطى 7662 9021/19

 د: ابراهيم محمد حسنين  تاريخ اإلسالم في المغرب العربي  7663 9022/19



 د: ابراهيم محمد حسنين  تاريخ اإلسالم في المغرب العربي  7664 9023/19

 أد: محمد خريسات و أخرون تاريخ الحضارة اإلنسانية  7665 9024/19

 أد: محمد خريسات و أخرون تاريخ الحضارة اإلنسانية  7666 9025/19

 د: منير عياد تاريخ الحضارة األوروبية  7667 9026/19

 د: منير عياد تاريخ الحضارة األوروبية  7668 9027/19

 د: ابراهيم  حسنين  تاريخ الحضارة األوروبية  7669 9028/19

 ابراهيم  حسنين د:  تاريخ الحضارة األوروبية  7670 9029/19

 فخري خليل النجار  تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية  7671 9030/19

 فخري خليل النجار  تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية  7672 9031/19

 أد:إبراهيم عبد المنعم سالمة أبو العال تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى 7673 9032/19

 أد:إبراهيم عبد المنعم سالمة أبو العال تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى 7674 9033/19

 ألبرت فون آخن/تر:محمد حمدان أحمد م 1120 - 1095تاريخ الحملة الصليبية األولى و مملكة بيت المقدس  7675 9034/19

 ألبرت فون آخن/تر:محمد حمدان أحمد م 1120 - 1095تاريخ الحملة الصليبية األولى و مملكة بيت المقدس  7676 9035/19

 د: إيناس حسني البهجي تاريخ الدولة األموية  7677 9036/19

 د: إيناس حسني البهجي تاريخ الدولة األموية  7678 9037/19

 د: إيناس حسني البهجي األمويون في عهد الخالفة الراشدة  -تاريخ الدولة األموية  7679 9038/19

 د: إيناس حسني البهجي األمويون في عهد الخالفة الراشدة  -الدولة األموية  تاريخ 7680 9039/19

 د: إيناس حسني البهجي األمويون و الحكم اإلسالمي  -تاريخ الدولة األموية  7681 9040/19

 د: إيناس حسني البهجي األمويون و الحكم اإلسالمي  -تاريخ الدولة األموية  7682 9041/19



 د: إيناس حسني البهجي الفتوحات اإلسالمية في العصر األموي  -تاريخ الدولة األموية  7683 9042/19

 د: إيناس حسني البهجي الفتوحات اإلسالمية في العصر األموي  -تاريخ الدولة األموية  7684 9043/19

 أد: نزار خالد تميم  تاريخ الدولة األموية  7685 9044/19

 أد: نزار خالد تميم  تاريخ الدولة األموية  7686 9045/19

 د: إيناس حسني البهجي A+B 2+ج1تاريخ الدولة العباسية ج 7687 9046/19

 د: إيناس حسني البهجي A+B 2+ج1تاريخ الدولة العباسية ج 7688 9047/19

 د: إيناس حسني البهجي تاريخ الدولة الفاطمية  7689 9048/19

 د: إيناس حسني البهجي تاريخ الدولة الفاطمية  7690 9049/19

 د: إيناس حسني البهجي تاريخ الدولة الفاطمية  7691 9050/19

 د: إيناس حسني البهجي تاريخ الدولة الفاطمية  7692 9051/19

 د: فادية محمد أبو بكر  تاريخ الرومان  7693 9052/19

 د: فادية محمد أبو بكر  تاريخ الرومان  7694 9053/19

 أد: نزار خالد تميم  تاريخ الشرق األدنى القديم  7695 9054/19

 أد: نزار خالد تميم  تاريخ الشرق األدنى القديم  7696 9055/19

 العالم اإلسالمي و حوار الحضارات مع الغرب تاريخ  7697 9056/19
د: إسماعيل محمود على /د: إبراهيم 

 السيد

 تاريخ العالم اإلسالمي و حوار الحضارات مع الغرب  7698 9057/19
د: إسماعيل محمود على /د: إبراهيم 

 السيد

 تاريخ العالم المعاصر  7699 9058/19
د: محمد حمزة حسين الدليمي /د:لبنى 

 رياض الرفاعي 

 تاريخ العالم المعاصر  7700 9059/19
د: محمد حمزة حسين الدليمي /د:لبنى 

 رياض الرفاعي 



 د: زاهية قدورة  تاريخ العرب الحديث 7701 9060/19

 د: زاهية قدورة  تاريخ العرب الحديث 7702 9061/19

 د: السيد عبد العزيز سالم  تاريخ العرب قبل اإلسالم - خ العرب دراسات في تاري 7703 9062/19

 د: السيد عبد العزيز سالم  تاريخ العرب قبل اإلسالم - دراسات في تاريخ العرب  7704 9063/19

 أ: أحمد محمد مصطفى الجزء األول  -تاريخ العرب قبل اإلسالم  7705 9064/19

 أ: أحمد محمد مصطفى الجزء األول  -تاريخ العرب قبل اإلسالم  7706 9065/19

 أ: أحمد محمد مصطفى الجزء الثاني -العرب قبل اإلسالم تاريخ  7707 9066/19

 أ: أحمد محمد مصطفى الجزء الثاني -تاريخ العرب قبل اإلسالم  7708 9067/19

 جنثالث بالنثيا /تر:حسين مؤنسآنخل  تاريخ الفكر األندلسي  7709 9068/19

 آنخل جنثالث بالنثيا /تر:حسين مؤنس تاريخ الفكر األندلسي  7710 9069/19

9070/19 7711 
الجلد األول :مند البدايات حتى القرن  -الفكر في العالم اإلسالمي تاريخ 

 الثاني عشر
 كروث إيرنانديث/تر:عبد العال صالح

9071/19 7712 
الجلد األول :مند البدايات حتى القرن  -تاريخ الفكر في العالم اإلسالمي 

 الثاني عشر
 إيرنانديث/تر:عبد العال صالح كروث

9072/19 7713 
الجلد الثالث :مند إبن خلدون حتى  -تاريخ الفكر في العالم اإلسالمي 

 عصرنا الحالي 
 كروث إيرنانديث/تر:عبد العال صالح

9073/19 7714 
الجلد الثالث :مند إبن خلدون حتى  -تاريخ الفكر في العالم اإلسالمي 

 عصرنا الحالي 
 كروث إيرنانديث/تر:عبد العال صالح

9074/19 7715 
الجلد الثاني:الفكر األندلسي ما بين  -الفكر في العالم اإلسالمي تاريخ 

 القرنين التاسع و الرابع عشر
 كروث إيرنانديث/تر:عبد العال صالح

9075/19 7716 
الجلد الثاني:الفكر األندلسي ما بين  -الفكر في العالم اإلسالمي تاريخ 

 القرنين التاسع و الرابع عشر
 كروث إيرنانديث/تر:عبد العال صالح

 د: كامل محمد الصاوى تاريخ المسلمين في أفريقيا و مشكالتهم 7717 9076/19

 د: كامل محمد الصاوى تاريخ المسلمين في أفريقيا و مشكالتهم 7718 9077/19

9078/19    7719 
من الفتح إلى بداية عصر اإلستقالل (ليبيا و تونس  -المغرب العربي تاريخ 

 و الجزائر و المغرب ) سبعة أجزاء 
 د: سعد زغلول 



9079/19    7720 
من الفتح إلى بداية عصر اإلستقالل (ليبيا و تونس  -تاريخ المغرب العربي 

 المغرب ) سبعة أجزاء و الجزائر و 
 د: سعد زغلول 

 أ: أحمد محمد مصطفى  تاريخ المغرب العربي  7721    9080/19

 أ: أحمد محمد مصطفى  تاريخ المغرب العربي  7722    9081/19

9082/19 7723 
تاريخ المغرب و األندلس في عصر المرابطين و الموحدين و حتى سقوط 

 دولة بني األحمر 
 د:إيناس حسنى البهجي 

9083/19 7724 
المغرب و األندلس في عصر المرابطين و الموحدين و حتى سقوط تاريخ 

 دولة بني األحمر 
 د:إيناس حسنى البهجي 

 أ:أحمد محمد مصطفى تاريخ المماليك  7725 9084/19

 أ:أحمد محمد مصطفى تاريخ المماليك  7726 9085/19

9086/19 7727 
 -السعودية  - الكويت  -البحرين  -اإلمارات  -دول شبه الجزيرة العربية 

 القطر  -اليمن  -سلطنة عمان 
 د: إيناس حسني البهجي 

9087/19 7728 
 -السعودية  - الكويت  -البحرين  -اإلمارات  -دول شبه الجزيرة العربية 

 القطر  -اليمن  -سلطنة عمان 
 د: إيناس حسني البهجي 

 عبد الوهاب يحي أد:لطفي  موضوعات مختارة  -تاريخ اليونان و الرومان  7729 9088/19

 أد:لطفي عبد الوهاب يحي  موضوعات مختارة  -تاريخ اليونان و الرومان  7730 9089/19

 د:محمد مصطفى الغوج  الجزء األول -تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7731 9090/19

 د:محمد مصطفى الغوج الجزء األول  -تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7732 9091/19

 مصطفى الغوجد:محمد  الجزء الثاني  -تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7733 9092/19

 د:محمد مصطفى الغوج الجزء الثاني  -تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7734 9093/19

 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7735 9094/19
د: محمد حمزة حسين /  د: لبنى رياض   

 عبد المجيد

 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7736 9095/19
د: محمد حمزة حسين /  د: لبنى رياض                

 عبد المجيد

 أد: نزار خالد تميم  تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7737 9096/19



 أد: نزار خالد تميم  تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7738 9097/19

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7739 9098/19

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  7740 9099/19

 الحميد حسين أحمد السامراني د: عبد  تاريخ حضارة المغرب و األندلس في غهد المرابطين و الموحدين  7741 9100/19

 د: عبد الحميد حسين أحمد السامراني  تاريخ حضارة المغرب و األندلس في غهد المرابطين و الموحدين  7742 9101/19

 د: إيناس حسني البهجي  دولة األندلس تاريخ  7743 9102/19

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ دولة األندلس  7744 9103/19

 تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمى 7745 9104/19
عبد العزيز سالم /  د:سحر د: السيد 

 السيد عبد العزيز سالم 

 تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمى 7746 9105/19
د: السيد عبد العزيز سالم /  د:سحر 

 السيد عبد العزيز سالم 

 د: حمدي عبد المنعم حسين  تاريخ و حضارة المغرب و األندلس  7747 9106/19

 د: حمدي عبد المنعم حسين  تاريخ و حضارة المغرب و األندلس  7748 9107/19

9108/19 7749 
مند بداية الدعوة اإلسالمية و حتى سيطرت  -تطور التاريخ اإلسالمي 

 اإلمبراطورية العثمانية 
 د: إيناس حسني البهجي 

9109/19 7750 
مند بداية الدعوة اإلسالمية و حتى سيطرت  -التاريخ اإلسالمي تطور 

 اإلمبراطورية العثمانية 
 د: إيناس حسني البهجي 

 د: جالل يحي  تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر  7751 9110/19

 د: جالل يحي  تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر  7752 9111/19

  9112/19   

A+B 
7753 

السالجقة و بروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو دولة 

 الجزء األول + الجزء الثاني -الصليبي 
 د: علي محمد الصالبي 

  9113/19   

A+B 
7754 

السالجقة و بروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو دولة 

 الجزء األول + الجزء الثاني  -الصليبي 
 د: علي محمد الصالبي 

 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7755 9114/19



 د: علي محمد الصالبي  دولة المرابطين  7756 9115/19

 د: علي محمد الصالبي  دولة الموحدين  7757 9116/19

 د: علي محمد الصالبي  دولة الموحدين  7758 9117/19

 خالد زيادة  سجالت المحكمة الشرعية "الحقبة العثمانية "المنهج و المصطلح  7759 9118/19

 خالد زيادة  المنهج و المصطلح سجالت المحكمة الشرعية "الحقبة العثمانية " 7760 9119/19

 د:البخاري حمانة  فلسفة الثورة الجزائرية  7761 9120/19

 د:البخاري حمانة  فلسفة الثورة الجزائرية  7762 9121/19

 د: أحمد مختار العبادى في التاريخ األيوبي و المملوكى 7763 9122/19

 د: أحمد مختار العبادى في التاريخ األيوبي و المملوكى 7764 9123/19

9124/19 7765 
 -سورية  -الجزيرة العربية  -مصر  -في تاريخ الشرق األدنى القديم 

 إيران  -العراق 
 أد: أحمد أمين سليم 

9125/19 7766 
 -سورية  -الجزيرة العربية  -مصر  -الشرق األدنى القديم في تاريخ 

 إيران  -العراق 
 أد: أحمد أمين سليم 

 د: هشام محمود األقداحى  فى علم األجناس البشرية  7767 9126/19

 د: هشام محمود األقداحى  فى علم األجناس البشرية  7768 9127/19

 األسس و المفاهيم و األساليب العلمية  -منهجية البحث التاريخي  7769 9128/19
أد: حسين محمد جواد الجبوري /د: 

 قيس حاتم هاني الجنابي 

 األسس و المفاهيم و األساليب العلمية  -منهجية البحث التاريخي  7770 9129/19
أد: حسين محمد جواد الجبوري /د: 

 قيس حاتم هاني الجنابي 

 الناطور و أخروند: شحاده  مدخل إلى تاريخ الحضارة  7771 9130/19

 د: شحاده الناطور و أخرون مدخل إلى تاريخ الحضارة  7772 9131/19

9132/19 7773 
دراسة لجهود الفاتحين في -مراحل الفتح اإلسالمي لبالد المغرب العربي 

 نشر اإلسالم و التعريب 
 د: محمد علي األحمد 



9133/19 7774 
دراسة لجهود الفاتحين في -مراحل الفتح اإلسالمي لبالد المغرب العربي 

 نشر اإلسالم و التعريب 
 د: محمد علي األحمد 

 التاريخ في صور  -الحرب العالمية األولى موسوعة  7775 9134/19
ج.هـ.ج.اندريشين /تر:أ:نسيم واكيم 

 يازجي 

 التاريخ في صور  -موسوعة الحرب العالمية األولى  7776 9135/19
ج.هـ.ج.اندريشين /تر:أ:نسيم واكيم 

 يازجي 

9136/19 7777 
 -المجلد األول  -مقاربات عربية  -مئة عام على الحرب العالمية األولى 

 األسباب و السياقات و التداعيات 
 مجموعة مؤلفين 

9137/19 7778 
 -المجلد األول  -مقاربات عربية  -على الحرب العالمية األولى مئة عام 

 األسباب و السياقات و التداعيات 
 مجموعة مؤلفين 

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ الدولة العثمانية  7779 9138/19

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ الدولة العثمانية  7780 9139/19

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ المغول و غزو الدولة اإلسالمية  7781 9140/19

 د: إيناس حسني البهجي  تاريخ المغول و غزو الدولة اإلسالمية  7782 9141/19

 أد: محمود سعيد عمران  نصوص تاريخية من مصادر العصور الوسطى  7783 9142/19

 أد: محمود سعيد عمران  نصوص تاريخية من مصادر العصور الوسطى  7784 9143/19

 د:محي الدين عبد حسين عرار  يوسف بن تاشفين و األندلس  7785 9144/19

 د:محي الدين عبد حسين عرار  يوسف بن تاشفين و األندلس  7786 9145/19

 أد:نبيلة حسن محمد  في تاريخ إفريقيا اإلسالمية  7787 9146/19

 أد:نبيلة حسن محمد  إفريقيا اإلسالمية في تاريخ  7788 9147/19

 د: إبراهيم السايح تاريخ اليونان  7789 9148/19

 د: إبراهيم السايح تاريخ اليونان  7790 9149/19

 د: خالد محمد عمايرة  أبحاث و دراسات في التاريخ اإلسالمي  7791 9150/19

 د: خالد محمد عمايرة  أبحاث و دراسات في التاريخ اإلسالمي  7792 9151/19



 أحمد توفيق المدني   حياة كفاح -الجزء األول  - مذكرات أحمد توفيق المدني  7793 9152/19

 أحمد توفيق المدني   حياة كفاح -الجزء األول  - مذكرات أحمد توفيق المدني  7794 9153/19

 أحمد توفيق المدني   حياة كفاح - الجزء الثاني  - مذكرات أحمد توفيق المدني  7795 9154/19

 أحمد توفيق المدني   حياة كفاح - الجزء الثاني  - مذكرات أحمد توفيق المدني  7796 9155/19

 أحمد توفيق المدني   حياة كفاح - الجزء الثالث  - مذكرات أحمد توفيق المدني  7797 9156/19

 أحمد توفيق المدني   حياة كفاح - الجزء الثالث  - مذكرات أحمد توفيق المدني  7798 9157/19

 د: محمود السيد تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين  7799 9158/19

 د: محمود السيد تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين  7800 9159/19

 د: جنان خضير منصور  ) من خالل النقود1750-1164/1451-855أحوال الدولة العثمانية ( 7801 9160/19

 د: جنان خضير منصور  ) من خالل النقود1750-1164/1451-855أحوال الدولة العثمانية ( 7802 9161/19

 د: محمود السيد تاريخ الدولة األموية  7803 9162/19

 د: محمود السيد تاريخ الدولة األموية  7804 9163/19

 الجغرافية العامة أسس  7805 9166/19
أد: عبد علي الخفاف /د:محمد أحمد 

 عقلة المومني 

 أسس الجغرافية العامة  7806 9167/19
أد: عبد علي الخفاف /د:محمد أحمد 

 عقلة المومني 

 د: فايز محمد العيسوي  جغرافية السكان أسس  7807 9168/19

 د: فايز محمد العيسوي  أسس جغرافية السكان  7808 9169/19

  9170/19   

A+B 
7809 

أسس مشروع النهضة عند عبد الحميد ابن باديس                                                 

 الجزء األول   + الجزء الثاني            -
 د: محمد بن سمينة 

  9171/19   

A+B 
7810 

الحميد ابن باديس                             أسس مشروع النهضة عند عبد                     

 الجزء األول   + الجزء الثاني            -
 د: محمد بن سمينة 



  د: محمد الصالح بجاوي 1918 - 1914إسهامات األهالى الجزائريين في الحرب العالمية األولى  7811 9172/19

 د: محمد الصالح بجاوي  1918 - 1914إسهامات األهالى الجزائريين في الحرب العالمية األولى  7812 9173/19

9174/19 7813 

-العلوم  -الشخصيات العربية و العالمية في مجاالت الفلسفة أشهر 

-األدب-السياسة-علم النفس -علم اإلجتماع -التاريخ -الجغرافيا

 الهندسة-الطب-الرياضيات 

 د:ابراهيم السيد

9175/19 7814 

-العلوم  -الشخصيات العربية و العالمية في مجاالت الفلسفة أشهر 

-األدب-السياسة-علم النفس -علم اإلجتماع -التاريخ -الجغرافيا

 الهندسة-الطب-الرياضيات 

 د:ابراهيم السيد

 جيد محمد حاج حمدانأد:عبد الم أصول مناهج البحث التاريخي  7815 9176/19

 أد:عبد المجيد محمد حاج حمدان أصول مناهج البحث التاريخي  7816 9177/19

 المجيد محمد حاج حمدانأد:عبد  أصول مناهج البحث التاريخي  7817 9178/19

 أد:عبد المجيد محمد حاج حمدان أصول مناهج البحث التاريخي  7818 9179/19

 عناني اسماعيل أد: كمال  األثار اإلسالمية في األندلس  7819 9180/19

 أد: كمال عناني اسماعيل  األثار اإلسالمية في األندلس  7820 9181/19

 أد: كمال عناني اسماعيل  األثار اإلسالمية في المغرب  7821 9182/19

 أد: كمال عناني اسماعيل  األثار اإلسالمية في المغرب  7822 9183/19

 د:أمال عادل عبد العظيم محمد  اإلستعمار و حركات المقاومة اإلسالمية  7823 9184/19

 د:أمال عادل عبد العظيم محمد  اإلستعمار و حركات المقاومة اإلسالمية  7824 9185/19

 البارودي أد: رضوان  دراسات و بحوث في تاريخ و حضارة المغرب و األندلس  7825 9186/19

 أد: رضوان البارودي  دراسات و بحوث في تاريخ و حضارة المغرب و األندلس  7826 9187/19

 عبد الرحمن الرافعي  اإلمبراطورية البيزنطية  7827 9188/19

 عبد الرحمن الرافعي  اإلمبراطورية البيزنطية  7828 9189/19



 د: إيناس حسني البهجي  األمويون و الحكم اإلسالمي  7829 9190/19

 د: إيناس حسني البهجي  األمويون و الحكم اإلسالمي  7830 9191/19

 باول كوليس /تر:د:يوسف جميل نعيسة  اإلندفاع العثماني في أوروبا  7831 9192/19

 باول كوليس /تر:د:يوسف جميل نعيسة  اإلندفاع العثماني في أوروبا  7832 9193/19

 أحمد محمد عطيات  األندلس من السقوط إلى محاكم التفتيش  7833 9194/19

 أحمد محمد عطيات  األندلس من السقوط إلى محاكم التفتيش  7834 9195/19

9196/19 7835 

الحياة اإلجتماعية و الفكرية مند الفتح      -األوضاع البيئية في األندلس 

                    اإلسالمي لألندلس حتى نهاية عصر دويالت الطوائف

 الجزء الثالث -م)1091-م711هـ/484-هـ 92(

 د: سيف اإلسالم أحمد السمان 

9197/19 7836 

الحياة اإلجتماعية و الفكرية مند الفتح      -األوضاع البيئية في األندلس 

الت الطوائف                    اإلسالمي لألندلس حتى نهاية عصر دوي

 الجزء الثالث -م)1091-م711هـ/484-هـ 92(

 د: سيف اإلسالم أحمد السمان 

9198/19 7837 

البيئة الصحية في األندلس مند الفتح  -األوضاع البيئية في األندلس 

نهاية عصر دويالت الطوائف                    اإلسالمي لألندلس حتى 

  -م)1091-م711هـ/484-هـ 92(

 د: سيف اإلسالم أحمد السمان 

9199/19 7838 

البيئة الصحية في األندلس مند الفتح  -األوضاع البيئية في األندلس 

نهاية عصر دويالت الطوائف                    اإلسالمي لألندلس حتى 

  -م)1091-م711هـ/484-هـ 92(

 د: سيف اإلسالم أحمد السمان 

9200/19 7839 

المظاهر العمرانية مند الفتح اإلسالمي     -األوضاع البيئية في األندلس 

الجزء األول                              -لألندلس حتى نهاية عصر دويالت الطوائف     

  -م)1091-م711هـ/484-هـ 92(

 د: سيف اإلسالم أحمد السمان 

9201/19 7840 

تح اإلسالمي    المظاهر العمرانية مند الف -األوضاع البيئية في األندلس 

الجزء األول                              -لألندلس حتى نهاية عصر دويالت الطوائف     

  -م)1091-م711هـ/484-هـ 92(

 د: سيف اإلسالم أحمد السمان 

 جين هاثاواي / تر:محمد شعبان صوان 1800 - 1516العربية في ظل الحكم العثماني البالد  7841 9202/19

 جين هاثاواي / تر:محمد شعبان صوان 1800 - 1516البالد العربية في ظل الحكم العثماني  7842 9203/19

  9204/19   

A+B 
 د: الهواري عبد الرؤوف محمد إسماعيل  الجزء األول + الجزء الثاني -التاريخ اإلسالمي  7843

  9205/19   

A+B 
 الهواري عبد الرؤوف محمد إسماعيل د:  الجزء األول + الجزء الثاني -التاريخ اإلسالمي  7844



 أد: عمر عبد العزيز عمر  التاريخ األوروبي الحديث  7845 9206/19

 عبد العزيز عمر أد: عمر  التاريخ األوروبي الحديث  7846 9207/19

 د: أميرة محمود دياب    أبو زيد  التاريخ الحديث  7847 9208/19

 د: أميرة محمود دياب    أبو زيد  التاريخ الحديث  7848 9209/19

 التاريخ الحديث  7849 9210/19
د: مروة محمد           عبد       

 المنعم شعبان

 التاريخ الحديث  7850 9211/19
د: مروة محمد           عبد       

 المنعم شعبان

 د: سحر عبد العزيز سالم  التاريخ السياسي و الحضاري و العسكري لدولتي األيوبيين و المماليك  7851 9212/19

 د: سحر عبد العزيز سالم  السياسي و الحضاري و العسكري لدولتي األيوبيين و المماليك التاريخ  7852 9213/19

 د: عمار بوحوش  1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  7853 9214/19

 د: عمار بوحوش  1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية  7854 9215/19

9216/19 7855 
التاريخ السياسى و الحضارى لإلقليم قندهار مند سيادة الغزنويين حتى غزو 

 م1220 - 999هـ/617-389المغولى  
 د: عرفة محمد على الصعيدي 

9217/19 7856 
التاريخ السياسى و الحضارى لإلقليم قندهار مند سيادة الغزنويين حتى غزو 

 م1220 - 999هـ/617-389المغولى  
 د: عرفة محمد على الصعيدي 

 سليمان قاسم  1962-1956التاريخ السياسي و العسكري للوالية السادسة  7857 9218/19

 سليمان قاسم  1962-1956التاريخ السياسي و العسكري للوالية السادسة  7858 9219/19

 د:نادية عويس جسانين التاريخ العسكري في بالد ما وراء النهر و أفغانستان  7859 9220/19

 د:نادية عويس جسانين التاريخ العسكري في بالد ما وراء النهر و أفغانستان  7860 9221/19

 أ:بدر نبيل ملحم التاريخ المالي لأليوبيين  7861 9222/19

 أ:بدر نبيل ملحم التاريخ المالي لأليوبيين  7862 9223/19

 أد: محمود السيد  التتار و المغول  7863 9224/19



 أد: محمود السيد  التتار و المغول  7864 9225/19

9226/19 7865 
التطلعات المستقبلية بمناسبة -اإلنجاز-الطموح  -الثورة العربية الكبرى 

 الثورة العربية الكبرى  مائة عام على
 أد: عليان عبد الفتاح الجالودي

9227/19 7866 
التطلعات المستقبلية بمناسبة -اإلنجاز-الطموح  -الثورة العربية الكبرى 

 مائة عام على الثورة العربية الكبرى 
 أد: عليان عبد الفتاح الجالودي

 محفوظ قداش الجزائر في العهد العثماني  7867 9228/19

 محفوظ قداش الجزائر في العهد العثماني  7868 9229/19

 أد: جمال جودة الخراج في مرحلة النشأة و التكوين لدولة اإلسالم الجزية و  7869 9230/19

 أد: جمال جودة الجزية و الخراج في مرحلة النشأة و التكوين لدولة اإلسالم  7870 9231/19

 أد:محمد الفتحى بكير محمد دراسة أصولية تطبيقية  -التاريخية الجغرافيا  7871 9232/19

 أد:محمد الفتحى بكير محمد دراسة أصولية تطبيقية  -الجغرافيا التاريخية  7872 9233/19

9234/19 7873 
معالمها ، أثارها الحضارية مند القرن الرابع عشر و حتى  -الهند      

 الحادي و العشرين 
 د: عائشة سلمان السياس 

9235/19 7874 
معالمها ، أثارها الحضارية مند القرن الرابع عشر و حتى  -الهند      

 الحادي و العشرين 
 د: عائشة سلمان السياس 

 أد: علي سالم الشواورة / جابر الحالق  الجغرافيا الطبيعية و البشرية  7875 9240/19

 سالم الشواورة / جابر الحالق أد: علي  الجغرافيا الطبيعية و البشرية  7876 9241/19

 د: كرم حلمي فرحات أحمد الحضارة اإلسالمية  7877 9242/19

 د: كرم حلمي فرحات أحمد الحضارة اإلسالمية  7878 9243/19

 أد:أحمد محمد أحمد الجلي مدخل إلى الحضارة اإلسالمية  7879 9244/19

 أد:أحمد محمد أحمد الجلي مدخل إلى الحضارة اإلسالمية  7880 9245/19

9246/19 7881 
المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفنيقيين إلى خروج الفرنسيين     

 م ) 1962- ق.م 814(
 د: صالح فركوس 

9247/19 7882 
المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفنيقيين إلى خروج الفرنسيين     

 م ) 1962- ق.م 814(
 د: صالح فركوس 



 د: غسان حاكم حسن  )م1075-968)هـ/(468-358الحكم الفاطمي لبالد الشام ( 7883 9248/19

 د: غسان حاكم حسن  )م1075-968)هـ/(468-358الفاطمي لبالد الشام (الحكم  7884 9249/19

 مسعود كواتي  اليهود في المغرب اإلسالمي  7885 9250/19

 مسعود كواتي  اليهود في المغرب اإلسالمي  7886 9251/19

 د: حامد محمد الشريف الخالفة العثمانية  7887 9252/19

 د: حامد محمد الشريف الخالفة العثمانية  7888 9253/19

 د: عبد الرازق عبد الرازق عيسي الدولة اإلسالمية األولى دولة الرسول و الخلفاء الراشدين  7889 9254/19

 د: عبد الرازق عبد الرازق عيسي الدولة اإلسالمية األولى دولة الرسول و الخلفاء الراشدين  7890 9255/19

 طه عبد العزيز  أسباب السقوط و أسباب القيام  -الدولة العباسية  -الدولة األموية  7891 9256/19

 طه عبد العزيز  أسباب السقوط و أسباب القيام  -الدولة العباسية  -األموية الدولة  7892 9257/19

 د: سليمان عباس مسلم تاريخ سرخس في العصور اإلسالمية األولى  7893 9258/19

 د: سليمان عباس مسلم سرخس في العصور اإلسالمية األولى تاريخ  7894 9259/19

 د: أسامة أبو طالب  الدولة البزنطية  7895 9260/19

 د: أسامة أبو طالب  الدولة البزنطية  7896 9261/19

 د: أسامة أبو طالب  الدولة العباسية  7897 9262/19

 د: أسامة أبو طالب  الدولة العباسية  7898 9263/19

 الشيخ محمد الخضري  الدولة العباسية  7899 9264/19

 الشيخ محمد الخضري  الدولة العباسية  7900 9265/19

 د: عبد الرازق عبد الرازق عيسى الدولة العباسية تاريخ و حضارة  7901 9266/19



 د: عبد الرازق عبد الرازق عيسى الدولة العباسية تاريخ و حضارة  7902 9267/19

 د:عبد اهللا نبيل على الجزء الثاني  -توسعات و فتوحات الدولة العثمانية  -العثمانية الدولة  7903 9268/19

 د:عبد اهللا نبيل على الجزء الثاني  -توسعات و فتوحات الدولة العثمانية  -الدولة العثمانية  7904 9269/19

9270/19 7905 
اإلستخالف و التمكين سالطين الدولة  -الدستور  -الدولة العثمانية 

 الجزء األول  -عهد الفوضى  -العثمانية 
 د:عبد اهللا نبيل على

9271/19 7906 
اإلستخالف و التمكين سالطين الدولة  -الدستور  -العثمانية الدولة 

 الجزء األول  -عهد الفوضى  -العثمانية 
 د:عبد اهللا نبيل على

 مبدر محمد علي أحمد م)1730-1703الدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الثالث ( 7907 9272/19

 مبدر محمد علي أحمد م)1730-1703الدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الثالث ( 7908 9273/19

 مبدر محمد علي أحمد م)1730-1703الدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الثالث ( 7909 9274/19

 مبدر محمد علي أحمد م)1730-1703الدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الثالث ( 7910 9275/19

 حمزة المنصور د: ميمونة  تاريخ الدولة العثمانية  7911 9276/19

 د: ميمونة حمزة المنصور  تاريخ الدولة العثمانية  7912 9277/19

 د: عدي سالم عبد اهللا حمد الجبوري  دراسات في تاريخ صدر اإلسالم  7913 9282/19

 د: عدي سالم عبد اهللا حمد الجبوري  دراسات في تاريخ صدر اإلسالم  7914 9283/19

 عفرون محرز  1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى  7915 9700/19

 عفرون محرز  1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى  7916 9701/19

 عفرون محرز  1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى  7917 9702/19

 عفرون محرز  1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى  7918 9703/19

 عفرون محرز  1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى  7919 9704/19

 


