
 الكتب المهداة

 المؤلف عنوان الكتاب رقم الرف

HD.001  عبد القادر نور  الجزء األول -حوار حول الثورة 

HD.002  عبد القادر نور  الجزء الثاني -حوار حول الثورة 

HD.003  عبد القادر نور  الجزء الثالث -حوار حول الثورة 

HD.004 1950- 1789تاريخ أوروبا في العصرالحديث  
هربت فشر/تر:محمد شفيق 

 غربال

HD.005 محمد العربي ولد خليفة المحنة الكبرى 

HD.006  1837-1832أيام أحمد باي  -قسنطينة 
سلوصر/تر:د:أبو العيد فندلين 

 دودو 

HD.007  علي عبد القادر حلمي  م 1830مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل 

HD.008  أ: خالد بوهند 1ج -قراءات في تاريخ الجزائر العام بحوث و 

HD.009  رمضان لوند عرض مصور -الحرب العالمية الثانية 



HD.010  األثرية العالمية الموسوعة 
ليونارد كوتريل/تر:محمد عبد 

 القادر محمد 

HD.011 
LE MONDE 

CONTEMPORAIN 
 الطيب شنتوف

HD.012 
REVUE INTERNATIONAL 

DU DROIT D'AUTEUR  

JACQUES 

JAUJARD 

HD.013 
L'ETOILE NORD AFRICAINE 

- 1926-1937 

محمد  -محفوظ كداش 

 قنانش 

HD.014  شنتوفالطيب  ودادية الجزائر بأوروبا 

HD.015 

DIMENTIONS ET 

PERSPECTIVES DU 

MONDES ARABE 

 عبد الحميد براهيمي 

HD.016 
العالقات اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية بين 

 2ج-هـ 16هـ/10الجزائر و المغرب في القرن 
 بن خروف د: عمار 

HD.017  د: محمد األمين بلغيث  المدخل إلى السيرة النبوية و الخالفة الراشدة 

HD.018 
العسكرية بنوميديا و موريطانيا القيصرية التحصينات 

 م284ق م / 46أثناء اإلحتالل الروماني 
 د: عبد القادر صحراوي  

HD.019  د: أحمد األزرق 1958-1955مشاهد و وقائع  -مذكرات مناضل 



HD.020 
سياسة التعديب اإلستعمارية إبان الثورة التحريرية و 

 تداعيتها المعاصرة 
 د: محمد مجاود 

HD.021 
منظمة الجيش السري و نهاية اإلرهاب اإلستعماري 

 OASفي الجزائر 
 د: تواتي دحمان

HD.022 
منظمة الجيش السري و نهاية اإلرهاب اإلستعماري 

 OASفي الجزائر 
 د: تواتي دحمان

HD.023 
الفرنسية لإلجهاض الدولة الجزائرية اإلستراتجية 

 1847-1832الحديثة 
 أ: سالماني عبد القادر 

HD.024 
اإلستراتجية الفرنسية لإلجهاض الدولة الجزائرية 

 1847-1832الحديثة 
 أ: سالماني عبد القادر 

HD.025  أ: محمد ودوع  1962 -1954الدعم الليبي للثورة الجزائرية 

HD.026  أ: محمد ودوع  1962 -1954الدعم الليبي للثورة الجزائرية 

HD.027 
دور النواب المسلمين في الحياة السياسية بالجزائر 

1947-1956 
 د: طاعة سعد

HD.028 
النواب المسلمين في الحياة السياسية بالجزائر دور 

1947-1956 
 د: طاعة سعد

HD.029 
ثمن حرب الثورة الجزائرية و انعكاساتها على 

 اإلقتصاد اإلستعمار الفرنسي 
 د: بلقاسمي بوعالم

HD.030 
ثمن حرب الثورة الجزائرية و انعكاساتها على 

 اإلقتصاد اإلستعمار الفرنسي 
 د: بلقاسمي بوعالم



HD.031  جاك فرجاس /تر:موسى زمولي  الكوميديا القضائية  -جرائم الدولة 

HD.032  جاك فرجاس /تر:موسى زمولي  الكوميديا القضائية  -جرائم الدولة 

HD.033  مولود قاسم نايت بلقاسم  إنية و أصالة 

HD.034  مولود قاسم نايت بلقاسم  إنية و أصالة 

HD.035  مولود قاسم نايت بلقاسم  1الجزء  -أصالية أم إنفصالية 

HD.036  مولود قاسم نايت بلقاسم  2الجزء  -أصالية أم إنفصالية 

HD.037  مولود قاسم نايت بلقاسم  1الجزء  -أصالية أم إنفصالية 

HD.038  مولود قاسم نايت بلقاسم  2الجزء  -أم إنفصالية أصالية 

HD.039 
شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل سنة 

 لجزء األول - 1830
 مولود قاسم نايت بلقاسم 

HD.040 
شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل سنة 

 لجزء الثاني  - 1830
 مولود قاسم نايت بلقاسم 

HD.041 
شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل سنة 

 لجزء األول - 1830
 قاسم نايت بلقاسم مولود 

HD.042 
شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل سنة 

 لجزء الثاني  - 1830
 مولود قاسم نايت بلقاسم 



HD.043 
الفعل األولية داخال و خارجا غرة نوفمبر أو ردود 

 بعض مأثر فاتح نوفمبر 
 مولود قاسم نايت بلقاسم 

HD.044 
ردود الفعل األولية داخال و خارجا غرة نوفمبر أو 

 بعض مأثر فاتح نوفمبر 
 مولود قاسم نايت بلقاسم 

HD.045 
رجل كنيسة من الجزائر و مهمته في أمريكا الالتينية 

1959-1960 

أل الفرد برنقر/تر:قندوز عباد 

 فوزية 

HD.046 
كنيسة من الجزائر و مهمته في أمريكا الالتينية رجل  

1959-1960 

أل الفرد برنقر/تر:قندوز عباد 

 فوزية 

HD.047  نجادي محمد مقران  شهادة ضابط من المصالح السرية للثورة الجزائرية 

HD.048  نجادي محمد مقران  شهادة ضابط من المصالح السرية للثورة الجزائرية 

HD.049 
يوميات حملة في حدود  - الفرنسيون في الصحراء 

 الصحراء الجزائرية 

س.تروملي /تر:محمد 

 المعراجي 

HD.050 
يوميات حملة في حدود  - الفرنسيون في الصحراء 

 الصحراء الجزائرية 

س.تروملي /تر:محمد 

 المعراجي 

HD.051  الصحراء الجزائرية 
دوك دي دوماس /تر: المشير 

 قندوز عباد عباسية 

HD.052  الصحراء الجزائرية 
المشير دوك دي دوماس /تر: 

 قندوز عباد عباسية 



HD.053  أعمر أزواوي /تر: العيد دوان  الطوفان ببالد القبائل جومال 

HD.054  أعمر أزواوي /تر: العيد دوان  جومال الطوفان ببالد القبائل 

HD.055 
اإلتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين 

 1939 - 1919الحربين العالميتين 
 د: يوسف مناصرية 

HD.056 
الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين اإلتجاه 

 1939 - 1919الحربين العالميتين 
 د: يوسف مناصرية 

HD.057 
-1832مهمة ليون روش في الجزائر و المغرب 

1847 
 د: يوسف مناصرية 

HD.058 
-1832مهمة ليون روش في الجزائر و المغرب 

1847 
 د: يوسف مناصرية 

HD.059 
دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين 

 الحربين العالميتين 
 د: يوسف مناصرية 

HD.060 
دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونسية بين 

 الحربين العالميتين 
 د: يوسف مناصرية 

HD.061 
أبحاث في المقاومة و الحركة الوطنية دراسات و 

 1962 -1830الجزائرية 
 د: يوسف مناصرية 

HD.062 
دراسات و أبحاث في المقاومة و الحركة الوطنية 

 1962 -1830الجزائرية 
 د: يوسف مناصرية 

HD.063 
دور الجزائريين في حركة التحرير العربي في المشرق 

1847-1948 
 سهيل الخالدي 



HD.064 
دور الجزائريين في حركة التحرير العربي في المشرق 

1847-1948 
 سهيل الخالدي 

HD.065  أحميدة ميموني  عبد الحميد بن باديس من خالل نصوصه 

HD.066  أحميدة ميموني  عبد الحميد بن باديس من خالل نصوصه 

HD.067  مولود قايد  المقراني 

HD.068  مولود قايد  المقراني 

HD.069  عبد الرحمن بن العقون   مذكراتي 

HD.070  عبد الرحمن بن العقون   مذكراتي 

HD.071  أحمد األزرق  1958-1955مشاهد و وقائع  -مذكرات مناضل 

HD.072  أحمد األزرق  1958-1955مشاهد و وقائع  -مناضل مذكرات 

HD.073 
 -  1904-1830التعليم التبشيري في الجزائر من 

 دراسة تاريخية تحليلية 
 محمد الطاهر وأعلي 

HD.074 
 -  1904-1830التعليم التبشيري في الجزائر من 

 دراسة تاريخية تحليلية 
 محمد الطاهر وأعلي 



HD.075 
-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 

1871 
 خديجة بقطاش 

HD.076 
-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 

1871 
 خديجة بقطاش 

HD.077 
أشعار روسية عن الثورة الجزائرية و  -الرمل و الثلج 

 الجزائر 

MECOKCHER/علي 

 حافظ

HD.078 
أشعار روسية عن الثورة الجزائرية و  -الرمل و الثلج 

 الجزائر 

MECOKCHER/علي 

 حافظ

HD.079  عثمان سعدي  الجزائر في التاريخ 

HD.080  عثمان سعدي  الجزائر في التاريخ 

HD.081 
الغزو و بدايات اإلستعمار  -تاريخ الجزائر المعاصرة

 1871 -1827 -الجزء األول -

شارل أندري جوليان /تر: 

 جمال فاطمي 

HD.082 
 -1871 -الجزء الثاني- تاريخ الجزائر المعاصرة 

1954 

شارل روبير أجرون /تر:محمد 

 حمداوي 

HD.083 
الغزو و بدايات اإلستعمار  -الجزائر المعاصرةتاريخ 

 1871 -1827 -الجزء األول -

شارل أندري جوليان /تر: 

 جمال فاطمي 

HD.084 
 -1871 -الجزء الثاني- تاريخ الجزائر المعاصرة 

1954 

شارل روبير أجرون /تر:محمد 

 حمداوي 

HD.085  محمد عباس  الجزء األول -الثورة الجزائرية نصر بال ثمن 

HD.086 
عقد مع  - رابح بيطاط  -وداعا فيتنام أهال يا جزائر

 الجزء الثاني -الشعب 
 عباس محمد 



HD.087 
هواجس  -  1962- 1930الحلم و التاريخ 

 الجزء الثالث -حضارية
 محمد عباس 

HD.088  محمد عباس  الجزء الرابع -نداء الحق -دوغول و الجزائر 

HD.089 
مثقفون  -خصوصيات تاريخية  - من وحي التاريخ 

 الجزء الخامس - في ركاب الثورة
 محمد عباس 

HD.090 

الحاج  -أحاديث مع بوضياف  -حلم إغتيال 

 -الوطني الثائر بين غاندي و هوشي مينة  -مصالي

 الجزء السادس

 محمد عباس 

HD.091  محمد عباس  الجزء السابع -ثوار عظماء  -رواد الوطنية 

HD.092 
النخبة و  - يرحل اإلستعمار و يبقى المستعمر 

 الجزء الثامن - الغاشي 
 محمد عباس 

HD.093 
الجزء  - فرسان الحرية  -فصول من ملحمة التحرير 

 التاسع
 محمد عباس 

HD.094  محمد عباس  الوطن و العشيرة 

HD.095  محمد عباس  الجزء األول -الثورة الجزائرية نصر بال ثمن 

HD.096 
عقد مع  - رابح بيطاط  -وداعا فيتنام أهال يا جزائر

 الجزء الثاني -الشعب 
 محمد عباس 

HD.097 
هواجس  -  1962- 1930الحلم و التاريخ 

 الجزء الثالث -حضارية
 محمد عباس 



HD.098  محمد عباس  الجزء الرابع -نداء الحق -دوغول و الجزائر 

HD.099 
مثقفون  -خصوصيات تاريخية  - من وحي التاريخ 

 الجزء الخامس - في ركاب الثورة
 محمد عباس 

HD.100 

الحاج  -أحاديث مع بوضياف  -إغتيال حلم 

 -الوطني الثائر بين غاندي و هوشي مينة  -مصالي

 الجزء السادس

 محمد عباس 

HD.101  محمد عباس  الجزء السابع -ثوار عظماء  -الوطنية رواد 

HD.102 
النخبة و  - يرحل اإلستعمار و يبقى المستعمر 

 الجزء الثامن - الغاشي 
 محمد عباس 

HD.103 
الجزء  - فرسان الحرية  -ملحمة التحرير فصول من 

 التاسع
 محمد عباس 

HD.104 
 - 1996-1991تشريح أزمة  -الوطن و العشيرة 

 اإلنتفاضات العربية بين العفوية و البرمجة 
 محمد عباس 

HD.105 
منابع الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من 

 مصالي الحاج و فرحات عباس 
 د:يوسف حميطوش 

HD.106 
الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من منابع 

 مصالي الحاج و فرحات عباس 
 د:يوسف حميطوش 

HD.107 
نادي الترقي و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية 

1954-1927 
 أ: لوناس حواس 

HD.108 
نادي الترقي و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية 

1954-1927 
 أ: لوناس حواس 



HD.109 
الدعم العالمي لثورة التحرير  -أصدقاء الخاوة 

 قاموس بيوغرافي  - الوطنية الجزائرية 
 رشيد خطاب 

HD.110 
الدعم العالمي لثورة التحرير  -أصدقاء الخاوة 

 قاموس بيوغرافي  - الوطنية الجزائرية 
 رشيد خطاب 

HD.111  بعض مظاهر خبايا ثورة الجزائر  -الحرية رهائن 
محمد يوسفي /تعريب: أصالح 

 الدين

HD.112  بعض مظاهر خبايا ثورة الجزائر  -رهائن الحرية 
محمد يوسفي /تعريب: أصالح 

 الدين

HD.113 
النقل السري لألسلحة من بلغاريا إلى الجزائر في 

 عهد الثورة التحريرية

فاسيل فالتشوف /تر: عبد 

 السالم عزيزي 

HD.114 
السري لألسلحة من بلغاريا إلى الجزائر في النقل 

 عهد الثورة التحريرية

فاسيل فالتشوف /تر: عبد 

 السالم عزيزي 

HD.115  العقيد : شريف براكنية مذكرات مجاهد 

HD.116  العقيد : شريف براكنية مذكرات مجاهد 

HD.117  الجزائر الفرنسية كما يراها أحد األهالي 
شريف بن حبيلس /تر : عبد 

 اهللا حمادي 

HD.118  الجزائر الفرنسية كما يراها أحد األهالي 
شريف بن حبيلس /تر : عبد 

 اهللا حمادي 



HD.119  بلقاسم باباسي ملحمة بابا مرزوق مدفع الجزائر 

HD.120  بلقاسم باباسي بابا مرزوق مدفع الجزائر ملحمة 

HD.121 
موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية 

1954-1962 
 أحمد منغور 

HD.122 
الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية موقف 

1954-1962 
 أحمد منغور 

HD.123 
السياسات اإلستطانية و  - اإلستعمار و العمران 

 الجزء الثاني   - العمران في الجزائر 
 سعيد علمي 

HD.124 
السياسات اإلستطانية و  - اإلستعمار و العمران 

 الجزء األول - العمران في الجزائر 
 سعيد علمي 

HD.125 
السياسات اإلستطانية و  - و العمران اإلستعمار 

 الجزء الثاني   - العمران في الجزائر 
 سعيد علمي 

HD.126 
السياسات اإلستطانية و  - اإلستعمار و العمران 

 الجزء األول - العمران في الجزائر 
 سعيد علمي 

HD.127  مجاهد : عمار قليل  الجزء األول -ملحمة الجزائر الجديدة 

HD.128  مجاهد : عمار قليل  الجزء الثاني -ملحمة الجزائر الجديدة 

HD.129  مجاهد : عمار قليل  الجزء الثالث -ملحمة الجزائر الجديدة 



HD.130  مجاهد : عمار قليل  الجزء األول -ملحمة الجزائر الجديدة 

HD.131  مجاهد : عمار قليل  الجزء الثاني -ملحمة الجزائر الجديدة 

HD.132  مجاهد : عمار قليل  الجزء الثالث -ملحمة الجزائر الجديدة 

HD.133 
واقع فكرة  -وحدة المغرب العربي فكرة و واقعا 

 1975-1954الوحدة 
 د: محمد بلقاسم 

HD.134 
واقع فكرة  -المغرب العربي فكرة و واقعا وحدة 

 1975-1954الوحدة 
 د: محمد بلقاسم 

HD.135 
اإلتجاه  -وحدة المغرب العربي فكرة و واقعا 

  1954- 1910الوحدوي في المغرب العربي 
 د: محمد بلقاسم 

HD.136 
اإلتجاه  -وحدة المغرب العربي فكرة و واقعا 

  1954- 1910الوحدوي في المغرب العربي 
 د: محمد بلقاسم 

HD.137 
-1923مذكرات سياسية  -و الفضاعة الجريمة 

1954 
 عمار بن تومي 

HD.138 
-1923مذكرات سياسية  -الجريمة و الفضاعة 

1954 
 عمار بن تومي 

HD.139  د:صالح فركوس  المكاتب العربية و اإلحتالل الفرنسي للجزائر إدارة 

HD.140  د:صالح فركوس  إدارة المكاتب العربية و اإلحتالل الفرنسي للجزائر 

HD.141  د:عقيلة ضيف اهللا 1962-1954التنظيم السياسي و اإلداري للثورة 

HD.142  د:عقيلة ضيف اهللا 1962-1954التنظيم السياسي و اإلداري للثورة 



HD.143 
عندما يتحول -حرب الجزائر -جنود جالدون 

 العساكر إلى آلة تعذيب 

كلود جوان /تر:أحمد بن 

 محمد بكلي 

HD.144 
عندما يتحول -حرب الجزائر -جنود جالدون 

 العساكر إلى آلة تعذيب 

جوان /تر:أحمد بن كلود 

 محمد بكلي 

HD.145 
- 1945أحمد دوم من حي القصبة إلى سجن فرين 

1962 
 أحمد طالب اإلبراهيمي 

HD.146 
- 1945من حي القصبة إلى سجن فرين أحمد دوم 

1962 
 أحمد طالب اإلبراهيمي 

HD.147  الشيخ :عبد الرحمن شيبان من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

HD.148  الشيخ :عبد الرحمن شيبان من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

HD.149 
- الدرك الوطني نصف قرن في خدمة الجمهورية 

2012-1962 
 سعيد سعيدوني 

HD.150 
- الدرك الوطني نصف قرن في خدمة الجمهورية 

2012-1962 
 سعيد سعيدوني 

HD.151  د:يوسف مناصرية  أراء و مواقف في تاريخ الجزائر المعاصرة 

HD.152  د:يوسف مناصرية  أراء و مواقف في تاريخ الجزائر المعاصرة 

HD.153 
- 1954أحد اإلستقالليين و اإلستقالل األخر 

1964 
 مقالي دالز/تر:محمد سالم

HD.154 
- 1954أحد اإلستقالليين و اإلستقالل األخر 

1964 
 مقالي دالز/تر:محمد سالم

HD.155 
مختارات شعرية سودانية عن الثورة -شموس الحرية 

 الجزائرية 
 رانيا مأمون

HD.156 
مختارات شعرية سودانية عن الثورة -شموس الحرية 

 الجزائرية 
 رانيا مأمون



HD.157 
الجزائريون ،إرهاب ،الدولة و - 1961باريس 

 الذاكرة 
 نيل ماك ماستر/تر:أحم بكلي 

HD.158 
الجزائريون ،إرهاب ،الدولة و - 1961باريس 

 الذاكرة 
 نيل ماك ماستر/تر:أحم بكلي 

HD.159  عبد العليم مجاوي  هذا البلد بلدنا 

HD.160  عبد العليم مجاوي  هذا البلد بلدنا 

HD.161  جاك دوشمان/تر:موجد شرار  تاريخ جبهة التحرير الوطني 

HD.162  جاك دوشمان/تر:موجد شرار  تاريخ جبهة التحرير الوطني 

HD.163  محند شريف ساحلي  تخليص التاريخ من اإلستعمار 

HD.164  محند شريف ساحلي  تخليص التاريخ من اإلستعمار 

HD.165 
-إغتيال جماعي  -حملة أكتوبر العقابية 

 1961باريس

ميشيل لوفين/تر:عبد القادر 

 بوزيدة

HD.166 
-إغتيال جماعي  -أكتوبر العقابية حملة 

 1961باريس

ميشيل لوفين/تر:عبد القادر 

 بوزيدة

HD.167 
حرب الجزائر في -سبع سنوات في قلب المعركة 

 1962- 1954فرنسا 
 محمد أكلي بن يونس 

HD.168 
حرب الجزائر في -سبع سنوات في قلب المعركة 

 1962- 1954فرنسا 
 محمد أكلي بن يونس 

HD.169 
-1954دراسات و أبحاث حول الثورة التحريرية 

1962 
 د: يوسف مناصرية 

HD.170 
-1954دراسات و أبحاث حول الثورة التحريرية 

1962 
 د: يوسف مناصرية 

HD.171  د: يوسف مناصرية  1962-1897النشاط الصهيوني في الجزائر 



HD.172  د: يوسف مناصرية  1962-1897النشاط الصهيوني في الجزائر 

HD.173 
أحداث معركة -مذكرات مجاهدة -النداء الخالد 

 إيواقورن و إستشهاد مليكة قايد 
 لصفر خيار خديجة 

HD.174 
أحداث معركة -مذكرات مجاهدة -النداء الخالد 

 إيواقورن و إستشهاد مليكة قايد 
 لصفر خيار خديجة 

HD.175  أحمد تيجيني سائح  1954في الفاتح نوفمبر  17بلوغ سن 

HD.176  سائح أحمد تيجيني  1954في الفاتح نوفمبر  17بلوغ سن 

HD.177  في قلب منظمة الجيش السري 
أوليفي دارد/تر :عبد السالم 

 يخلف 

HD.178  في قلب منظمة الجيش السري 
أوليفي دارد/تر :عبد السالم 

 يخلف 

HD.179 
أفريل - حملة الجنرال كافيناك في الصحراء الجزائرية 

 1847ماي -

جاكو/تر: حليمة د:فيلكس 

 بابوش 

HD.180 
أفريل - حملة الجنرال كافيناك في الصحراء الجزائرية 

 1847ماي -

د:فيلكس جاكو/تر: حليمة 

 بابوش 

HD.181 
الخاصة و دورها في اإلعداد لثورة أول المنظمة 

 نوفمبر 
 مصطفى سعداوي 

HD.182 
المنظمة الخاصة و دورها في اإلعداد لثورة أول 

 نوفمبر 
 مصطفى سعداوي 

HD.183  في الجزائر  1871تاريخ إنتفاضة 
لويس رين /تر :مسعود حاج 

 مسعود 

HD.184  في الجزائر  1871تاريخ إنتفاضة 
لويس رين /تر :مسعود حاج 

 مسعود 



HD.185 
شعاع األصيل و المسرحيات الغنائية -بوابات النور 

 الجزء األول  -األربع 
 عبد القادر بن محمد بلقاضي 

HD.186 
الجزء  -شعاع األصيل و المسرحيات الغنائية األربع  

 الثاني 
 القادر بن محمد بلقاضي عبد 

HD.187 
نماذج من مداخالت -ذكرياتي في التربية و التعليم 

 الجزء الثالث   -التربوية 
 عبد القادر بن محمد بلقاضي 

HD.188  عبد القادر بن محمد بلقاضي  الجزء الرابع  -الشعر العربي أوزانه و قوافيه 

HD.189 
شعاع األصيل و المسرحيات الغنائية -بوابات النور 

 الجزء األول  -األربع 
 القادر بن محمد بلقاضي عبد 

HD.190 
الجزء  -شعاع األصيل و المسرحيات الغنائية األربع  

 الثاني 
 عبد القادر بن محمد بلقاضي 

HD.191 
نماذج من مداخالت -ذكرياتي في التربية و التعليم 

 الجزء الثالث   -التربوية 
 عبد القادر بن محمد بلقاضي 

HD.192  عبد القادر بن محمد بلقاضي  الجزء الرابع  -الشعر العربي أوزانه و قوافيه 

HD.193  سيلفي تينو/تر:عمر لحسن  القضاة في حرب الجزائر  -عدالة غربية 

HD.194  سيلفي تينو/تر:عمر لحسن  القضاة في حرب الجزائر  -عدالة غربية 

HD.195  مداشر و سجون 
جاكلين قروج /تر: نسيمة 

 مسعيد 

HD.196  مداشر و سجون 
جاكلين قروج /تر: نسيمة 

 مسعيد 

HD.197  ليندة عميري  حرب الجزائر بفرنسا  -معركة فرنسا 

HD.198  ليندة عميري  حرب الجزائر بفرنسا  -معركة فرنسا 



HD.199 
تحقيق في عملية نهب  - مدينة الجزائر سطو على 

 1830جويلية 
 بيار بيان 

HD.200 
تحقيق في عملية نهب  - سطو على مدينة الجزائر 

 1830جويلية 
 بيار بيان 

HD.201  مسيرة مناضل جزائري 
آن ماري لوانسي / تر: محمد 

 زواوي 

HD.202  مسيرة مناضل جزائري 
آن ماري لوانسي / تر: محمد 

 زواوي 

HD.203  محمد عبدون  مناضل من الحركة الوطنية شهادة 

HD.204  محمد عبدون  شهادة مناضل من الحركة الوطنية 

HD.205 
الفرنسي و المقاومات الشعبية بمنطقة اإلحتالل 

 1954-1838الحضنة 
 د: بيرم كمال 

HD.206 
اإلحتالل الفرنسي و المقاومات الشعبية بمنطقة 

 1954-1838الحضنة 
 د: بيرم كمال 

HD.207 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء األول     -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.208 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الثاني   -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.209 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الثالث -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.210 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الرابع    -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.211 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الخامس     -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.212 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء األول     -
 نوال الحوار /حسن شمص 



HD.213 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الثاني   -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.214 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الثالث -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.215 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الرابع    -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.216 
موسوعة الثورة الجزائرية في الشعر العربي                     

 الجزء الخامس     -
 نوال الحوار /حسن شمص 

HD.217  حاج حدو محمد  المحاربون عبر األثير و شهداء التاريخ 

HD.218  حاج حدو محمد  المحاربون عبر األثير و شهداء التاريخ 

HD.219  محمد فريحة في وهران 1960ديسمبر 

HD.220  محمد فريحة في وهران 1960ديسمبر 

HD.221  مصطفى خياطي  الطب و األطباء في دولة األمير عبد القادر 

HD.222  مصطفى خياطي  الطب و األطباء في دولة األمير عبد القادر 

HD.223  مصطفى خياطي  الطب و األطباء في الجزائر العثمانية 

HD.224  مصطفى خياطي  الطب و األطباء في الجزائر العثمانية 

HD.225  مصطفى خياطي  األمير عبد القادر مع اليهود عالقات 

HD.226  مصطفى خياطي  عالقات األمير عبد القادر مع اليهود 



HD.227 مصطفى خياطي   األوبئة و المجاعات في الجزائر 

HD.228  مصطفى خياطي  األوبئة و المجاعات في الجزائر 

HD.229 

قاموس بيوغرافي للجزائريين ذوي  - الرفاق الخاوة و 

األصل األوروبي اليهودي و الحرب التحريرية 

 1962- 1954-الجزائرية 

 رشيد خطاب 

HD.230 

قاموس بيوغرافي للجزائريين ذوي  - الخاوة و الرفاق 

التحريرية األصل األوروبي اليهودي و الحرب 

 1962- 1954-الجزائرية 

 رشيد خطاب 

HD.231  رواية - رقان حبيبتي 
فيكتور مالو سيلفا /تر:سعيد 

 بوطاجين 

HD.232  رواية - رقان حبيبتي 
مالو سيلفا /تر:سعيد فيكتور 

 بوطاجين 

HD.233  شهادة قس -جزائر الخمسينات 
أنندي لوكور توا /تر:عبد القادر 

 بوزيدة

HD.234  شهادة قس -جزائر الخمسينات 
أنندي لوكور توا /تر:عبد القادر 

 بوزيدة

HD.235 

المنظمة الخاصة لفدرالية فرنسا لجبهة التحرير 

تاريخ الكفاح المسلح لجبهة التحرير -الوطني 

 1956- 1962الوطني 

 دحو جربال

HD.236 

المنظمة الخاصة لفدرالية فرنسا لجبهة التحرير 

تاريخ الكفاح المسلح لجبهة التحرير -الوطني 

 1956- 1962الوطني 

 دحو جربال

HD.237 

لسان حال شباب جمعية العلماء -المسلم الفتى 

-            1954- 1952المسلمين الجزائريين 

 الجزء األول

عمر -محمد المعراجي 

 المعراجي 



HD.238 

لسان حال شباب جمعية العلماء -المسلم الفتى 

-            1954- 1952المسلمين الجزائريين 

 الجزء الثاني

عمر -محمد المعراجي 

 المعراجي 

HD.239 

لسان حال شباب جمعية العلماء -الفتى المسلم 

-            1954- 1952المسلمين الجزائريين 

 الجزء األول

عمر -محمد المعراجي 

 المعراجي 

HD.240 

لسان حال شباب جمعية العلماء -الفتى المسلم 

-            1954- 1952المسلمين الجزائريين 

 الجزء الثاني

عمر -محمد المعراجي 

 المعراجي 

HD.241 
مراسالت و -الجزائر الفتاة - الشبان الجزائريون 

 1918-1837تقارير 

محفوظ سماتي /تر:محمد 

 المعراجي 

HD.242 
مراسالت و -الجزائر الفتاة - الجزائريون الشبان 

 1918-1837تقارير 

محفوظ سماتي /تر:محمد 

 المعراجي 

HD.243 
تاريخ الجزائر و المغرب -أعمال عبد القادر جغلول 

 1مجلد  - العربي     

فيصل -تر :فضيلة حكيم 

 عباس 

HD.244 

علم اإلجتماع التاريخي و -أعمال عبد القادر جغلول 

المجلد    -الثقافي المتعلق بالحركة الوطنية و الثورة 

2 

 نور الدين زمام 

HD.245 
فرانز فانون غموض -أعمال عبد القادر جغلول 

 3المجلد - إيديولوجية العالم   
 نور الدين زمام 

HD.246 
تاريخ الجزائر و المغرب -أعمال عبد القادر جغلول 

 1مجلد  - العربي     

فيصل -تر :فضيلة حكيم 

 عباس 

HD.247 

علم اإلجتماع التاريخي و -أعمال عبد القادر جغلول 

المجلد    -الثقافي المتعلق بالحركة الوطنية و الثورة 

2 

 نور الدين زمام 

HD.248 
فرانز فانون غموض -أعمال عبد القادر جغلول 

 3المجلد - إيديولوجية العالم   
 نور الدين زمام 

HD.249  هانوتو/تر:مخلوف عبد الحميد  الجزء األول  -منطقة القبائل و األعراف القبائلية



HD.250  هانوتو/تر:مخلوف عبد الحميد  الجزء الثاني   -منطقة القبائل و األعراف القبائلية

HD.251  هانوتو/تر:مخلوف عبد الحميد  الجزء الثالث   -منطقة القبائل و األعراف القبائلية

HD.252  هانوتو/تر:مخلوف عبد الحميد  الجزء األول  -منطقة القبائل و األعراف القبائلية

HD.253  هانوتو/تر:مخلوف عبد الحميد  الجزء الثاني   -القبائل و األعراف القبائلية منطقة

HD.254  هانوتو/تر:مخلوف عبد الحميد  الجزء الثالث   -منطقة القبائل و األعراف القبائلية

HD.255 
محمود الشريف قائد الوالية األولى و وزير التسليح 

 إبان الثورة التحريرية 
 د:عبد اهللا مقالتي 

HD.256 
الشريف قائد الوالية األولى و وزير التسليح محمود 

 إبان الثورة التحريرية 
 د:عبد اهللا مقالتي 

HD.257 
التموين و التسليح إبان الثورة التحرير الجزائرية 

1954-1962 
 أبو بكر حفظ اهللا

HD.258 
التموين و التسليح إبان الثورة التحرير الجزائرية 

1954-1962 
 أبو بكر حفظ اهللا

HD.259 
خالد و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية ما األمير 

 1936م/1912بين 
 حكيم بن شيخ 

HD.260 
األمير خالد و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية ما 

 1936م/1912بين 
 حكيم بن شيخ 

HD.261 

ŒUVRES DE ABDELKADER 

DJEGHLOUL-volume1-frantz 

fanon l'ambiguite d'une 

ideologie tiers-mondiste 

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 



HD.262 

ŒUVRES DE ABDELKADER 

DJEGHLOUL-volume2-

prefaces,lettres et articles  

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 

HD.263 

ŒUVRES DE ABDELKADER 

DJEGHLOUL-volume1-frantz 

fanon l'ambiguite d'une 

ideologie tiers-mondiste 

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 

HD.264 

ŒUVRES DE ABDELKADER 

DJEGHLOUL-volume2-

prefaces,lettres et articles  

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 

HD.265  أو اإلستيالء على إيالة الجزائر  1827ذريعة المروحة
محمود باشا محمد /تر:عزيز 

 نعمان

HD.266  أو اإلستيالء على إيالة الجزائر  1827ذريعة المروحة
محمود باشا محمد /تر:عزيز 

 نعمان

HD.267  القفار عند الفجر 
نويل فافرلياز/تر:عبد السالم 

 عزيزي 

HD.268  القفار عند الفجر 
نويل فافرلياز/تر:عبد السالم 

 عزيزي 

HD.269 
حوليات جزائرية                                                           

 المجلد األول
 أ:بيلسي/تر:دليلة حباني

HD.270 
                  حوليات جزائرية                                         

 المجلد الثاني 
 أ:بيلسي/تر:تركي نصيرة

HD.271 
حوليات جزائرية                                                           

 المجلد الثالث
 أ:بيلسي/تر:محند أوسعيدان

HD.272 
حوليات جزائرية                                                           

 المجلد األول
 أ:بيلسي/تر:دليلة حباني



HD.273 
جزائرية                                          حوليات                  

 المجلد الثاني 
 أ:بيلسي/تر:تركي نصيرة

HD.274 
حوليات جزائرية                                                           

 المجلد الثالث
 أوسعيدانأ:بيلسي/تر:محند 

HD.275 
تأمالت في الحرب و الدولة  -اإلستعمار اإلبادة 

 اإلستعمارية 

أوليفي لوكور غرانميزون 

 /تر:نورة بوزيدة

HD.276 
تأمالت في الحرب و الدولة  -اإلبادة اإلستعمار 

 اإلستعمارية 

أوليفي لوكور غرانميزون 

 /تر:نورة بوزيدة

HD.277 
LES ARCHIVES DE LA 

REVOLUTION ALGERIENNE 

MOHAMMED 

HARBI 

HD.278 
LES ARCHIVES DE LA 

REVOLUTION ALGERIENNE 

MOHAMMED 

HARBI 

HD.279 
معالمها -  1954نوفمبر 01ثورة -الثورة الجزائرية 

 األساسية 
 د: بوعالم بن حمودة 

HD.280 
معالمها -  1954نوفمبر 01ثورة -الثورة الجزائرية 

 األساسية 
 د: بوعالم بن حمودة 

HD.281 

مفاوضات إيفيان في -السلم في الجزائر نحو 

-01-15أرشيف الدبلوماسية الفرنسية 

1961/29-06-1962 

 موريس فايس/تر:صادق سالم 

HD.282 

مفاوضات إيفيان في -نحو السلم في الجزائر 

-01-15أرشيف الدبلوماسية الفرنسية 

1961/29-06-1962 

 موريس فايس/تر:صادق سالم 

HD.283  زهور ونيسي  مسار إمرأة-عبر الزهور و األشواك 

HD.284  زهور ونيسي  مسار إمرأة-الزهور و األشواك عبر 



HD.285  الجزائر في عهد األمير عبد القادر 
مرسيل أميرت/تر:عبد الحميد 

 بورايو 

HD.286  في عهد األمير عبد القادر الجزائر 
مرسيل أميرت/تر:عبد الحميد 

 بورايو 

HD.287 عبد الحفيظ بوصوف  وزارة التسليح و اإلتصاالت العامة -المالق 

HD.288 عبد الحفيظ بوصوف  وزارة التسليح و اإلتصاالت العامة -المالق 

HD.289  محمد دباح  كنا نلقب بشبكات الراديو المتمردة 

HD.290  محمد دباح  بشبكات الراديو المتمردة كنا نلقب 

HD.291  ع. م .فرنال 1830حملة إفريقية 

HD.292  ع. م .فرنال 1830حملة إفريقية 

HD.293 
مذكرات و -المسار الصعب و الالمعقول لمقاتل 

 1962-1957شهادات سي مقران 
 أيت مهدي محمد أمقران

HD.294 
مذكرات و -الصعب و الالمعقول لمقاتل المسار 

 1962-1957شهادات سي مقران 
 أيت مهدي محمد أمقران

HD.295 
تاريخ السينما "التصوير الممنوع "صورة الجزائري 

 على الشاشات الفرنسية 
 عبد الرزاق هالل 

HD.296 
تاريخ السينما "التصوير الممنوع "صورة الجزائري 

 على الشاشات الفرنسية 
 عبد الرزاق هالل 

HD.297 
اضطربات -المنظمة السرية المسلحة 

 1962- 1961وهران
 بن عبورة محمد

HD.298 
اضطربات -المنظمة السرية المسلحة 

 1962- 1961وهران
 بن عبورة محمد



HD.299 
فيفري  40- جانفي  28ثمانية أيام من معركة الجزائر 

1957 
 جياللي صاري 

HD.300 
فيفري  40- جانفي  28ثمانية أيام من معركة الجزائر 

1957 
 جياللي صاري 

HD.301 
LES BLOUSES BLANCHES 

DE LA REVOLUTION 
 مصطفى خياطي 

HD.302 
LES BLOUSES BLANCHES 

DE LA REVOLUTION 
 مصطفى خياطي 

HD.303 
التعذيب في ميزان النقاش -  1962-1954الجزائر 

 ملف جن مولير-
 مليكة القرصو

HD.304 
التعذيب في ميزان النقاش -  1962-1954الجزائر 

 ملف جن مولير-
 مليكة القرصو

HD.305  سيلفي ثينو تاريخ حرب من أجل إستقالل الجزائر 

HD.306  سيلفي ثينو تاريخ حرب من أجل إستقالل الجزائر 

HD.307  برهان الدين دلو مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي اإلسالمي 

HD.308  القفاصنصر  كنت في الجزائر 

HD.309  نصر القفاص كنت في الجزائر 

HD.310 
تاريخ المفاوضات السرية - الجزائر في إقيان 

1956-1962 
 رضا مالك

HD.311 
تاريخ المفاوضات السرية -الجزائر في إيقيان 

1956-1962 
 رضا مالك

HD.312 
-1929مذكرات أخر قادة األوراس التاريخين 

1962 
 الطاهر زبيري 

HD.313 
-1929أخر قادة األوراس التاريخين مذكرات 

1962 
 الطاهر زبيري 



HD.314 
- 1944الجمهورية الرابعة    - مجازر إستعمارية 

 و كبح جماح المستعمرات الفرنسية  1950
 فرانسوا ماسبيرو/تر:العيد دوان

HD.315 
- 1944الجمهورية الرابعة    - مجازر إستعمارية 

 و كبح جماح المستعمرات الفرنسية  1950
 فرانسوا ماسبيرو/تر:العيد دوان

HD.316 
و الحملة الفرنسية على الجزائر محمد علي 

1829-1830 
 جيورج دوين/تر:صادق سالم

HD.317 
محمد علي و الحملة الفرنسية على الجزائر 

1829-1830 
 جيورج دوين/تر:صادق سالم

HD.318 
-حرب التحرير في األدب و السمعيات البصريات 

 ببليوغرافيا حرب التحرير الجزائرية 
 محمد بوعياد/تر:نبيلة حنك

HD.319 
-حرب التحرير في األدب و السمعيات البصريات 

 ببليوغرافيا حرب التحرير الجزائرية 
 محمد بوعياد/تر:نبيلة حنك

HD.320  د:محمد العربي واد خليفة المفكرة التاريخية أبعاد و معالم -الجزائر 

HD.321  د:محمد العربي واد خليفة المفكرة التاريخية أبعاد و معالم -الجزائر 

HD.322  جاك فرجاس /تر:حسين حيدر  جرائم الدولة الكوميديا القضائية 

HD.323  فرجاس /تر:حسين حيدر جاك  جرائم الدولة الكوميديا القضائية 

HD.324  برهان الدين دلو مساهمة في كتابة التاريخ العربي اإلسالمي 

HD.325 
سنين الحرب في الوالية الثالثة منطقة القبائل وقائع 

 الجزء الثاني -جرائم دون عقاب - 1962-1956
 جودي أتومي 

HD.326 
وقائع سنين الحرب في الوالية الثالثة منطقة القبائل 

 الجزء األول-جرائم دون عقاب - 1962-1956
 أتومي  جودي



HD.327 
وقائع سنين الحرب في الوالية الثالثة منطقة القبائل 

 الجزء الثاني -جرائم دون عقاب - 1962-1956
 جودي أتومي 

HD.328 
سنين الحرب في الوالية الثالثة منطقة القبائل وقائع 

 الجزء األول-جرائم دون عقاب - 1962-1956
 جودي أتومي 

HD.329 
مصير منطقة و -تيزي وزو -حكايات من الذاكرة 

 ضواحيها
 ميكاشير صالح /تر:العيد دوان

HD.330 
مصير منطقة و -تيزي وزو -حكايات من الذاكرة 

 ضواحيها
 ميكاشير صالح /تر:العيد دوان

HD.331 

الفاتيكان السري حول غزو الجزائر من قبل أرشيف 

القوات الفرنسية لشارل العاشر أو الحرب الصليبية 

 المجهولة 

لورافيشيا 

فاقلييري/تقديم:إيمانويل 

 باتاي/تر:حميد عبد القادر

HD.332 

من قبل  أرشيف الفاتيكان السري حول غزو الجزائر

القوات الفرنسية لشارل العاشر أو الحرب الصليبية 

 المجهولة 

لورافيشيا 

فاقلييري/تقديم:إيمانويل 

 باتاي/تر:حميد عبد القادر

HD.333 
 -الماريشال سانت أرنو  1844- 1841مذكرات 

 الجزء الثاني 

بونت /تر:عبد القادر سانت 

 ليفا

HD.334 
 -الماريشال سانت أرنو  1844- 1841مذكرات 

 الجزء األول 

سانت بونت /تر:عبد القادر 

 ليفا

HD.335 
 -الماريشال سانت أرنو  1844- 1841مذكرات 

 الجزء الثاني 

سانت بونت /تر:عبد القادر 

 ليفا

HD.336 
 -الماريشال سانت أرنو  1844- 1841مذكرات 

 الجزء األول 

سانت بونت /تر:عبد القادر 

 ليفا

HD.337  لعروسي خليفة كراسة المناضل الجزائري 

HD.338  لعروسي خليفة كراسة المناضل الجزائري 



HD.339 
الجزائريون بين األسطورة و التحول العسير المثقفون 

 سنوات من الجمر سنوات من النار  -
 نوارة حسين 

HD.340 
المثقفون الجزائريون بين األسطورة و التحول العسير 

 سنوات من الجمر سنوات من النار  -
 نوارة حسين 

HD.341  نوار جدواني  سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

HD.342  نوار جدواني  سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

HD.343 
ترحيل قرويي و ثوار القبائل الكبرى إلى كاليدونيا 

 1876- 1872الجديدة 
 جرمان ميلي /تر: آيت شعالل 

HD.344 
قرويي و ثوار القبائل الكبرى إلى كاليدونيا ترحيل 

 1876- 1872الجديدة 
 جرمان ميلي /تر: آيت شعالل 

HD.345  الشريف عبد الدايم  عبد الحفيظ بوصوف 

HD.346  الشريف عبد الدايم  الحفيظ بوصوف عبد 

HD.347 

الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي : مواقف 

الدول العربية و الجامعة العربية من الثورة الجزائرية 

 الجزء األول -1954-1962

 د:بشير سعدوني 

HD.348 

الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي : مواقف 

الدول العربية و الجامعة العربية من الثورة الجزائرية 

 الجزء الثاني  -1954-1962

 د:بشير سعدوني 

HD.349 

الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي : مواقف 

الدول العربية و الجامعة العربية من الثورة الجزائرية 

 الجزء األول -1954-1962

 د:بشير سعدوني 

HD.350 

الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي : مواقف الثورة 

الدول العربية و الجامعة العربية من الثورة الجزائرية 

 الجزء الثاني  -1954-1962

 د:بشير سعدوني 



HD.351 
دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا مراسالت 

 الجزء األول  -  1700 - 1579

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.352 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء الثاني  -  1700 - 1579

بالنثيت / تر: سالمنية أوجان 

 بن داود

HD.353 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء الثالث  -  1700 - 1579

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.354 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء األول  -  1700 - 1579

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.355 
دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا مراسالت 

 الجزء الثاني  -  1700 - 1579

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.356 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء الثالث -  1700 - 1579

بالنثيت / تر: سالمنية أوجان 

 بن داود

HD.357 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء األول  -  1833 - 1700

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.358 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء الثاني  -  1833 - 1700

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.359 
دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا مراسالت 

 الجزء الثالث -  1833 - 1700

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.360 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء األول  -  1833 - 1700

بالنثيت / تر: سالمنية أوجان 

 بن داود

HD.361 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء الثاني  -  1833 - 1700

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.362 
مراسالت دايات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

 الجزء الثالث -  1833 - 1700

أوجان بالنثيت / تر: سالمنية 

 بن داود

HD.363 
 -  1830- 1776الجزائرية األمريكية العالقات 

 الجزء األول
 على تابليت

HD.364 
 -  1830- 1776العالقات الجزائرية األمريكية 

 الجزء األول
 على تابليت



HD.365 
 -  1830- 1776العالقات الجزائرية األمريكية 

 الجزء األول
 على تابليت

HD.366 
 -  1830- 1776العالقات الجزائرية األمريكية 

 الجزء األول
 على تابليت

HD.367  مصطفى خياطي  المآزر البيضاء خالل الثورة الجزائرية 

HD.368  مصطفى خياطي  المآزر البيضاء خالل الثورة الجزائرية 

HD.369  مصطفى خياطي  اإلنسان في الجزائر خالل اإلحتالل الفرنسي حقوق 

HD.370  مصطفى خياطي  حقوق اإلنسان في الجزائر خالل اإلحتالل الفرنسي 

HD.371  مصطفى خياطي  عبد القادر سجين فرنسا األمير 

HD.372  مصطفى خياطي  األمير عبد القادر سجين فرنسا 

HD.373  مصطفى خياطي  أسرى األمير عبد القادر 

HD.374  مصطفى خياطي  أسرى األمير عبد القادر 

HD.375  مصطفى خياطي  الطب و األطباء في الجزائر خالل الفترة اإلستعمارية 

HD.376  مصطفى خياطي  الطب و األطباء في الجزائر خالل الفترة اإلستعمارية 

HD.377 تامي مجبر  تجاه الحائط أو مذكرات محكوم عليه باإلعدام 

HD.378 تامي مجبر  تجاه الحائط أو مذكرات محكوم عليه باإلعدام 



HD.379  صوتان و ذاكرة -إخترنا الجزائر 
بيار و كلود شولي /تر: زينب 

 قبلي 

HD.380  صوتان و ذاكرة -إخترنا الجزائر 
بيار و كلود شولي /تر: زينب 

 قبلي 

HD.381 
- 1954اإلمداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية 

1962 
 د: طاهر جبلي 

HD.382 
- 1954اإلمداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية 

1962 
 د: طاهر جبلي 

HD.383 
- 1954دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية 

1962 
 د: طاهر جبلي 

HD.384 
- 1954دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية 

1962 
 د: طاهر جبلي 

HD.385  الرائد : سي لخضر بورقعة شاهد على إغتيال الثورة 

HD.386  الرائد : سي لخضر بورقعة شاهد على إغتيال الثورة 

HD.387  محمد تقية  حرب التحرير في الوالية الرابعة 

HD.388  محمد تقية  حرب التحرير في الوالية الرابعة 

HD.389  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء السادس  -تاريخ الجزائر العام 

HD.390  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الخامس  -تاريخ الجزائر العام 

HD.391  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الرابع  -تاريخ الجزائر العام 

HD.392  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الثالث  -الجزائر العام تاريخ 



HD.393  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الثاني   -تاريخ الجزائر العام 

HD.394  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء األول   -تاريخ الجزائر العام 

HD.395  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء السادس  -تاريخ الجزائر العام 

HD.396  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الخامس  -تاريخ الجزائر العام 

HD.397  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الرابع  -تاريخ الجزائر العام 

HD.398  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الثالث  -تاريخ الجزائر العام 

HD.399  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء الثاني   -تاريخ الجزائر العام 

HD.400  عبد الرحمن محمد الجياللي  الجزء األول   -تاريخ الجزائر العام 

HD.401 
النخبة الجزائرية في الحياة السياسية و اسهامات 

 1939-1900الفكرية التونسية 
 د:خير الدين شترة

HD.402 
اسهامات النخبة الجزائرية في الحياة السياسية و 

 1939-1900الفكرية التونسية 
 د:خير الدين شترة

HD.403  الجزء األول -تعريف الخلف برجال السلف 

أبي القاسم محمد الحفناوي 

بن الشيخ بن أبي القاسم 

التريسي/تحقيق :د:خير الدين 

 شترة

HD.404  الجزء الثاني -الخلف برجال السلف تعريف 

أبي القاسم محمد الحفناوي 

بن الشيخ بن أبي القاسم 

التريسي/تحقيق :د:خير الدين 

 شترة



HD.405  الجزء الثالث -تعريف الخلف برجال السلف 

القاسم محمد الحفناوي أبي 

بن الشيخ بن أبي القاسم 

التريسي/تحقيق :د:خير الدين 

 شترة

HD.406  الجزء األول -تعريف الخلف برجال السلف 

القاسم محمد الحفناوي أبي 

بن الشيخ بن أبي القاسم 

التريسي/تحقيق :د:خير الدين 

 شترة

HD.407  الجزء الثاني -تعريف الخلف برجال السلف 

القاسم محمد الحفناوي أبي 

بن الشيخ بن أبي القاسم 

التريسي/تحقيق :د:خير الدين 

 شترة

HD.408  الجزء الثالث -تعريف الخلف برجال السلف 

أبي القاسم محمد الحفناوي 

بن الشيخ بن أبي القاسم 

 التريسي/تحقيق :د:خير الدين

 شترة

HD.409 

 - 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 

الروابط الحضارية بين القطرين و أثر  -الجزء األول 

 الجامع األعظم في الوعي الجزائري 

 د: خير الدين شترة 

HD.410 

 - 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 

البعد العربي اإلسالمي في نضال  - الجزء الثاني 

 النخبة الجزائرية الزيتونية 

 د: خير الدين شترة 

HD.411 
 - 1956-1900الجزائريون بجامع الزيتونة الطلبة 

 المالحق و الفهارس العامة  - الجزء الثالث 
 د: خير الدين شترة 



HD.412 

 - 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 

القطرين و أثر الروابط الحضارية بين  -الجزء األول 

 الجامع األعظم في الوعي الجزائري 

 د: خير الدين شترة 

HD.413 

 - 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 

البعد العربي اإلسالمي في نضال  - الجزء الثاني 

 النخبة الجزائرية الزيتونية 

 د: خير الدين شترة 

HD.414 
 - 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 

 المالحق و الفهارس العامة  - الجزء الثالث 
 د: خير الدين شترة 

HD.415 

 1921هـ/1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

في  -الجزء األول -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.416 

 1921هـ/1340اإلصالح في الجزائر من عام أعالم 

في  -الجزء الثاني -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.417 

 1921هـ/1340اإلصالح في الجزائر من عام أعالم 

في  -الجزء الثالث -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.418 

 1921هـ/1340اإلصالح في الجزائر من عام أعالم 

في  - الجزء الرابع -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.419 

 1921هـ/1340اإلصالح في الجزائر من عام أعالم 

 - الجزء الخامس -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 في الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز



HD.420 

 1921هـ/1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

في  -الجزء األول -م  1975هـ/ 1395عام م إلى 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.421 

 1921هـ/1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

في  -الثانيالجزء  -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.422 

 1921هـ/1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

في  -الثالثالجزء  -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.423 

 1921هـ/1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

في  - الرابعالجزء  -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهمة عديدة 

 محمد علي دبوز

HD.424 

 1921هـ/1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

 - الجزء الخامس -م  1975هـ/ 1395م إلى عام 

 ة عديدة في الكتاب صور فوتوغرافية تاريخية مهم

 محمد علي دبوز

HD.425  محمد علي دبوز الجزء األول   -تاريخ المغرب الكبير 

HD.426  دبوزمحمد علي  الجزء الثاني  -تاريخ المغرب الكبير 

HD.427  محمد علي دبوز الجزء الثالث  -تاريخ المغرب الكبير 

HD.428  محمد علي دبوز الجزء األول   -تاريخ المغرب الكبير 

HD.429  محمد علي دبوز الجزء الثاني  -تاريخ المغرب الكبير 



HD.430  محمد علي دبوز الجزء الثالث  -تاريخ المغرب الكبير 

HD.431 
نهضة الجزائر  - حياة و أثار الشيخ محمد علي دبوز 

 الجزء األول  -الحديثة و ثورتها المباركة 
 محمد علي دبوز

HD.432 
الجزء  -الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة نهضة 

 الثاني  
 محمد علي دبوز

HD.433 
الجزء  -نهضة الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة 

 الثالث 
 محمد علي دبوز

HD.434 
نهضة الجزائر  - حياة و أثار الشيخ محمد علي دبوز 

 الجزء األول  -الحديثة و ثورتها المباركة 
 محمد علي دبوز

HD.435 
الجزء  -نهضة الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة 

 الثاني  
 محمد علي دبوز

HD.436 
الجزء  -نهضة الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة 

 الثالث 
 محمد علي دبوز

HD.437 
 - األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي  

 المراسالت
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.438 
 - األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي  

 المراسالت
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.439 

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي                      

مراسالته مع الشيخ البشير محمودي           -  1

 متفرقات -2

 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.440 

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي                  

مراسالته مع الشيخ البشير محمودي           -  1

 متفرقات -2

 إعداد: عبد الرحمن دويب 



HD.441 
األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي                 

 الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني -

محمد بن علي بن  أحمد بن

سحنون الراشدي /تقديم : 

 الشيخ المهدي البوعبدلي 

HD.442 
األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي                 

 الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني -

محمد بن علي بن أحمد بن 

سحنون الراشدي /تقديم : 

 الشيخ المهدي البوعبدلي 

HD.443 

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي                

جوانب من الحياة - 2بالجزائر . الحياة الثقافية -  1

الثقافية بالجزائر في العهد العثماني من القرن        

الشريف بوعلة بطل ثورة بالد -3هـ) . 10-13(

 القبائل

 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.444 

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي                

جوانب من الحياة - 2الحياة الثقافية بالجزائر . -  1

الثقافية بالجزائر في العهد العثماني من القرن        

الشريف بوعلة بطل ثورة بالد -3هـ) . 10-13(

 القبائل

 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.445 
ترجمة  -األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي 

 الشيخ المهدي البوعبدلي و يليه قسم التراجم
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.446 
ترجمة  -الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي األعمال 

 الشيخ المهدي البوعبدلي و يليه قسم التراجم
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.447 
تاريخ  -األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي 

 المدن
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.448 
تاريخ  -األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي 

 المدن
 إعداد: عبد الرحمن دويب 



HD.449 
- 1الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي . األعمال 

 الرحالت - 2التعريف بالكتب و المخطوطات . 
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.450 
- 1األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي . 

 الرحالت - 2التعريف بالكتب و المخطوطات . 
 إعداد: عبد الرحمن دويب 

HD.451 
دليل  -األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي 

 الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران

الشيخ العالمة:محمد بن 

يوسف الزياني /تقديم :الشيخ 

 المهدي البوعبدلي  

HD.452 
دليل  -األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي 

 الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران

الشيخ العالمة:محمد بن 

يوسف الزياني /تقديم :الشيخ 

 المهدي البوعبدلي  

HD.453 
مليانة في -المدية -الجزائر  -تاريخ المدن الثالث 

 م1971-970هـ/1370-360موسمها األلفي :
 الشيخ عبد الرحمن الجياللي 

HD.454 
مليانة في -المدية -الجزائر  -المدن الثالث تاريخ 

 م1971-970هـ/1370-360موسمها األلفي :
 الشيخ عبد الرحمن الجياللي 

HD.455 
أضواء على إذاعة الجزائر الحرة المكافحة و محطات 

 إذاعية أخرى متضامنة 

بشيشي/تقديم : األمين 

 أد:زهير إحدادن

HD.456 
أضواء على إذاعة الجزائر الحرة المكافحة و محطات 

 إذاعية أخرى متضامنة 

األمين بشيشي/تقديم : 

 أد:زهير إحدادن

HD.457 

بايليك قسنطينة أثناء العهد - الشرق الجزائري 

العثماني و بداية اإلحتالل الفرنسي من خالل وثائق 

األرشيف .   ويليه:    رحلة العالم األلماني 

 -ج.او.هابنسترايت إلى الجزائر و تونس و طرابلس 

1 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.458 

الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر ( دار السلطان ) 

)              1830- 1791أواخر العهد العثماني (

-2 

 أد: نصر الدين سعيدوني 



HD.459 

المالي للجزائر أواخر العهد العثماني النظام 

) و يليه    قانون أسواق مدينة 1792-1830(

م                1705-1695هـ/1107-1117الجزائر 

- 3 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.460 
مراحله و مصاعبه -اليهودي في فلسطين اإلستيطان 

- 4 

هاينز او.فيشر/تر: أد: نصر 

د: معاوية - الدين سعيدوني 

 سعيدوني 

HD.461 

واليات - تاريخ الجزائر في العهد العثماني    ويليه 

طرابلس الغرب     -تونس-الجزائر -المغرب العثمانية 

5 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.462 
مقاربات للواقع الجزائري -الجزائر منطلقات و أفاق 

 6من خالل قضايا و مفاهيم تاريخية  
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.463 
 -من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب اإلسالمي 

 7تراجم مؤرخين و رحالة و جغرافيين 
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.464   أد: نصر الدين سعيدوني  8 في الهوية و اإلنتماء الحضاري 

HD.465 
أساسيات منهجية التاريخ ويليه   في الشأن الخلدوني     

9 
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.466  أد: نصر الدين سعيدوني  10الحراك الثقافي و التفاعل الفكري   في 

HD.467 
دراسات و أبحاث في تاريخ  - ورقات جزائرية 

 11الجزائر في العهد العثماني    
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.468 
مظاهر التأثير اإليبيري و الوجود  -دراسات أندلسية 

 12األندلسي بالجزائر  
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.469 

و الجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني و الملكية 

 PROPRIETE ETيليه    

FISCALITE EN ALGERIE A 

L'EPOQUE OTTOMANE    13 

 أد: نصر الدين سعيدوني 



HD.470 

و  18هـ/ 13و  12الوقف في الجزائر أثناء القرنين 

معالجة مصادره و إشكالية البحث فيه            -م 19

14 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.471 

عصر األمير عبد القادر   - عالم القرن التاسع عشر 

بعض من حل و يليه   القول الوسط في أخبار 

بالمغرب األوسط الشيخ أحمد بن عبد الرحمن 

 15الشقراني الراشدي  

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.472 

L'ALGEROIS RURAL à LA 

FIN DE L'EPOQUE 

OTTOMANE DE (1791-1830)        

16 

 الدين سعيدوني أد: نصر 

HD.473 

 17الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن 

مجموعة دراسات أكاديمية و بحوث - 19إلى القرن 

 17علمية   

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.474 

بايليك قسنطينة أثناء العهد - الشرق الجزائري 

العثماني و بداية اإلحتالل الفرنسي من خالل وثائق 

األرشيف .   ويليه:    رحلة العالم األلماني 

 -ج.او.هابنسترايت إلى الجزائر و تونس و طرابلس 

1 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.475 

الحياة الريفية بإقليم مدينة الجزائر ( دار السلطان ) 

)              1830- 1791أواخر العهد العثماني (

-2 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.476 

النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني 

) و يليه    قانون أسواق مدينة 1792-1830(

م                1705-1695هـ/1107-1117الجزائر 

- 3 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.477 
مراحله و مصاعبه -اليهودي في فلسطين اإلستيطان 

- 4 

هاينز او.فيشر/تر: أد: نصر 

د: معاوية - الدين سعيدوني 

 سعيدوني 



HD.478 

واليات - تاريخ الجزائر في العهد العثماني    ويليه 

طرابلس الغرب     -تونس-الجزائر -المغرب العثمانية 

5 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.479 
مقاربات للواقع الجزائري -الجزائر منطلقات و أفاق 

 6من خالل قضايا و مفاهيم تاريخية  
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.480 
 -من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب اإلسالمي 

 7تراجم مؤرخين و رحالة و جغرافيين 
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.481   أد: نصر الدين سعيدوني  8 في الهوية و اإلنتماء الحضاري 

HD.482 
أساسيات منهجية التاريخ ويليه   في الشأن الخلدوني     

9 
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.483  أد: نصر الدين سعيدوني  10الحراك الثقافي و التفاعل الفكري   في 

HD.484 
دراسات و أبحاث في تاريخ  - ورقات جزائرية 

 11الجزائر في العهد العثماني    
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.485 
مظاهر التأثير اإليبيري و الوجود  -دراسات أندلسية 

 12األندلسي بالجزائر  
 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.486 

و الجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني و الملكية 

 PROPRIETE ETيليه    

FISCALITE EN ALGERIE A 

L'EPOQUE OTTOMANE    13 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.487 

و  18هـ/ 13و  12الوقف في الجزائر أثناء القرنين 

معالجة مصادره و إشكالية البحث فيه            -م 19

14 

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.488 

عصر األمير عبد القادر   - عالم القرن التاسع عشر 

بعض من حل و يليه   القول الوسط في أخبار 

بالمغرب األوسط الشيخ أحمد بن عبد الرحمن 

 15الشقراني الراشدي  

 أد: نصر الدين سعيدوني 



HD.489 

L'ALGEROIS RURAL à LA 

FIN DE L'EPOQUE 

OTTOMANE DE (1791-1830)        

16 

 الدين سعيدوني أد: نصر 

HD.490 

 17الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن 

مجموعة دراسات أكاديمية و بحوث - 19إلى القرن 

 17علمية   

 أد: نصر الدين سعيدوني 

HD.491 
هذه الجريمة التي  -1961أكتوبر  -صمت النهر 

 لم نسمها اليوم 

آن تريستان /تر: أد:عبد 

أ:سجية -المجيد سالمي 

 أ:رتيبة أوسمعال-غربي

HD.492 
هذه الجريمة التي  -1961أكتوبر  -النهر صمت 

 لم نسمها اليوم 

آن تريستان /تر: أد:عبد 

أ:سجية -المجيد سالمي 

 أ:رتيبة أوسمعال-غربي

HD.493 
لسان جبهة التحرير الجزائرية -الجزائرية المقاومة 

 العدد األول -للدفاع عن الشمال اإلفريقي 

منشورات المركز الوطني 

للدراسات و البحث في 

الحركة الوطنية و ثورة أول 

 نوفمبر

HD.494 
لسان جبهة التحرير الجزائرية -الجزائرية المقاومة 

 العدد الثاني  -للدفاع عن الشمال اإلفريقي 

منشورات المركز الوطني 

للدراسات و البحث في 

الحركة الوطنية و ثورة أول 

 نوفمبر

HD.495 
لسان جبهة التحرير الجزائرية -المقاومة الجزائرية 

 العدد األول -فاع عن الشمال اإلفريقي للد

منشورات المركز الوطني 

للدراسات و البحث في 

الحركة الوطنية و ثورة أول 

 نوفمبر



HD.496 
لسان جبهة التحرير الجزائرية -المقاومة الجزائرية 

 العدد الثاني  -للدفاع عن الشمال اإلفريقي 

منشورات المركز الوطني 

للدراسات و البحث في 

الحركة الوطنية و ثورة أول 

 نوفمبر

HD.497  جريدة حرة-دينية -جريدة سياسية و ثقافية -المنار 

HD.498  جريدة حرة-دينية -جريدة سياسية و ثقافية -المنار 

HD.499 

DEMOCRATIE A 

L'ALGERIENNE- les lecons 

d'une élection 

AISSA 

KHELLADI 

HD.500 

DEMOCRATIE A 

L'ALGERIENNE- les lecons 

d'une élection 

AISSA 

KHELLADI 

HD.501  د: مولود عويمر  شخصيات و ذكريات 

HD.502  د: مولود عويمر  العلماء األخالء 

HD.503  د: مولود عويمر  العلماء األخالء 

HD.504  د: مولود عويمر  العولمة -التجديد  -التراث  - مجالس فكرية 

HD.505  د: مولود عويمر  أعالم و قضايا في التاريخ اإلسالمي المعاصر 

HD.506  د: مولود عويمر  رجل حضارة  - مالك بن نبي 

HD.507 
Abdelkader Djeghloul, l'homme 

et L’œuvre 
Abdelkader Lakjaa 



HD.508 
Abdelkader Djeghloul, l'homme 

et L’œuvre 
Abdelkader Lakjaa 

HD.509  المجاهد عمار قليل الجزء الثاني  -الجزائر الجديدة ملحمة 

HD.510  المجاهد عمار قليل الجزء الثاني  -ملحمة الجزائر الجديدة 

PHD.511 
بين اإلنسان و الحيوان خط  - ميشال فوكوفي فلسفة 

 رفيع
 د: رايس زواوي 

PHD.512 د: رايس زواوي  النظام المعرفي للعلوم اإلنسانية لدى ميشال فوكو 

HD.513  د: علي محمد محمد الصالبي باهللا جل جاللهاإليمان 

HD.514  د: علي محمد محمد الصالبي فقه القدوم على اهللا - اإليمان باليوم اآلخر 

HD.515  د: علي محمد محمد الصالبي اإليمان بالقدر 

HD.516  د: علي محمد محمد الصالبي اإليمان بالمالئكة 

HD.517  محمد محمد الصالبيد: علي  اإليمان بالقرآن الكريم و الكتب السماوية 

HD.518  د: علي محمد محمد الصالبي اإليمان بالرسل و الرساالت 

HD.519 
قراءة في المنجز السردي -الوعي بالتاريخ الذات و 

 نسخ 10 -لشعيب حليفي 
 د: رايس زواوي 

HD.520  د: سحيري زينب نسخ 03-أساسيات نظرية التعلق الحديثة 

HD.521  نسختين 02 -مقنع المحتاج في آداب األزواج 
أبي العباس أحمد بن الحسن 

 ابن عرضون



HD.522 

الجزائر عامة             - الجزائر بوابة التاريخ         

نسخ           04 - 1962ما قبل التاريخ إلى -

 الجزء األول

 نبيل دادوة- عمورةعمار 

HD.523  محمد بوصالح نسخ 04 -من أجل أن تحيا الجزائر 

HD.524  عيسى خليفي  نسخ 07 -بطوالت من الثورة المجيدة 

HD.525  أ: نادية زيد نسخ 04 -تاريخ و بصمات  -سكيكدة 

HD.526 سعاد فويال نسخ 04 -المساجد األثرية لمدينة الجزائر 

HD.527 
 04 -قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني 

 نسخ
 محمد الطيب عقاب 

HD.528  براهامي نصر الدين نسخ 04 - تلمسان الذاكرة 

HD.529 
          1961- 1960الثورة الجزائرية و القانون     

 نسخ 04 -
 د:محمد بجاوي

HD.530  نسخ 04 -نصوص مختارة 
عبد الحميد         ابن     

 باديس

HD.531 

الجزائر عامة             - الجزائر بوابة التاريخ         

نسخ           04 - 1962ما قبل التاريخ إلى -

 الجزء الثاني

 نبيل دادوة- عمار عمورة

HD.532 
 -و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب موضوعات 

 نسخة 12 - أجزاء 03
 د: يحي بوعزيز    

HD.533 
 -1962-1954الثورة الجزائرية  -نصر بال ثمن 

 نسخ 04
 محمد عباس   

HD.534  نسخ 04 - 1830- 1500الجزائر و أوروبا 
جون ب.و ولف/تر:د: أبو    

 القاسم سعد اهللا



HD.535   محمد البشير اإلبراهيمي   نسخ 04 -في قلب المعركة 

HD.536 
تاريخ اإلستعمار و التحرر في إفريقيا و آسيا         

 نسخ 04 -
 عبد الحميد زوزو  

HD.537 نسخ 04 -حياة األمير عبد القادر 
هنري تشرشل/تر:د: أبو شارلز 

 القاسم سعد اهللا

HD.538 
محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث                         

 نسخ 04 - بداية اإلحتالل -

شارلز هنري تشرشل/تر:د: أبو 

 القاسم سعد اهللا

HD.539 
التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر    

 نسخ         08  -  02جزئين - الجزائري 
 د:أديب حرب

HD.540  أ:زيبحة زيدان المحامي  نسخ 04 -جذور األزمة   - جبهة التحرير الوطني 

HD.541 

أدب المقاومة الوطنية في الجزائر                       

رصد لصور المقاومة في النثر - 1962 - 1830-

 نسخ 08- 02جزئين -الفني   

 عبد المالك مرتاض 

HD.542 

دراسات و بحوث  -اإلعالم و مهامه أثناء الثورة 

الملتقى الوطني األول حول اإلعالم و اإلعالم 

 نسخ 04 - المضاد

 سلسلة الملتقيات  

HD.543      بسام العسيلينسخ         04  -جيش التحرير الوطني الجزائري 

HD.544      نسخ         04  - أعالم مدينة الجزائر و متيجة
محمد الشريف -مسعود كواتي 

 سيدي موسى

HD.545 
عهد ال عهد مثله أو الرسالة التائهة                      

 نسخ         04  -
 صالح بن القبي 

HD.546 
…!    األمل ...و األلم - العقيد محمد شعباني    

    نسخ      04  -
 الهادي أحمد درواز



HD.547 
الثورة الجزائرية و مشكلة السالح             

 نسخ         04  -)   1962-1954(
 سعيدي وهيبة

HD.548    عمار نجارنسخ         04  - مصالي الحاج الزعيم المفترى عليه 

HD.549 

شهادات - مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي"

 04  - و مواقف من مسيرة الثورة في الوالية األولى  

 نسخ        

 د: مسعود فلوسي

HD.550  محمد عباس  نسخ 04 -شهادات تاريخية  -نداء...الحق 

HD.551 
الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم و 

 نسخ 04 -محاضرات أخرى 
 صالح بن القبي 

HD.552 
 -الجزء األول    - الجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز

 نسخ 04
 عبد اهللا الركيبي  

HD.553 
رائد النهضة العلمية  -عبد الحميد ابن باديساإلمام 

 نسخ 04 -  1940- 1889و الفكرية
 أ: الزبير بن الرحال

HD.554     بسام العسلي  نسخ 04 -المجاهدة الجزائرية 

HD.555  بسام العسيلى  نسخ 04 -   1871محمد المقراني و ثورة 

HD.556   سعدي بزيان نسخ 04 -جرائم فرنسا في الجزائر 

HD.557  بسام العسلي  نسخ 04 - خالد الهاشمي الجزائري  األمير 

HD.558  عشراتي سليمان  نسخ 04 -األميرعبد القادر الشاعر 

HD.559 

األمير عبد القادر مع الجنرال دي ميشيل مراسالت 

 04 -و ثائق خاصة بتاريخ الجزائر في عهد األمير  

 نسخ

 عبد الحميد زوزو



HD.560 

حواشي و هوامش من الصميم استبصار -ابن باديس

 04 -الجزء الثالث  -في خطوط المرايا المضببة

 نسخ

 عشراتي سليمان 

HD.561    نسخ 04 -الثورة الجزائرية 
مصطفى طالس /تقديم:بسام 

 العسلى 

HD.562 
 - شخصية وطنية   17شهادات  - ثوار...عظماء 

 نسخ 04
 محمد عباس 

HD.563 
-1837اإلحتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية       

 نسخ 04 -  1934
 ابراهيم مياسي 

HD.564 
 -)   1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر   (  

 نسخ         08 - 02جزئين

- بشير بالح-رابح لونيسي 

 العربي منور دادوة نبيل

HD.565   أ: الفضيل الورتالني نسخ 04 -الجزائر الثائرة 

HD.566  بسام العسلي  نسخ 04 -الثورة الجزائرية  نهج 

HD.567 
-جان بول سارتر و الثورة الجزائرية                    

 نسخ 04 -1954-1962
 أ: الفضيل الورتالني

HD.568 محمد قنانش   نسخ 04 -ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 

HD.569 
من بطوالت المرأة الجزائرية في الثورة و جرائم 

 نسخ 04 -اإلستعمار الفرنسي 
 د: محمد قنطاري

HD.570  نسخ 04 -الصروف في تاريخ الصحراء و سوف 
ابراهيم محمد الساسي  

 العوامر

HD.571 
السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية                     

 نسخ 04 -1916-1844-
 د:عميراوي احميدة

HD.572 

رحلة في أعماق الثورة مع العقيد إعزورن محمد        

(بريروش) مواقف,شهادات,ذكريات,خواطر          

 نسخ 04 -

 أ: محمد الصالح الصديق 



HD.573 
 - إمام الجزائر عبد الحميد ابن باديس                 

 نسخ 04

أ:محمد - د:عبد القادر فضيل

 الصالح رمضان

HD.574 

التعليم التبشيري في الجزائر                             

 -دراسة تاريخية تحليلية    - 1904 -  1830من 

 نسخ 04

 محمد الطاهر وأعلي 

HD.575 
من  -األمير عبد القادر و بناء األمة الجزائرية      

 نسخ 04 -األمير عبد القادر إلى حرب التحرير   
 عبد القادر بوطالب 

HD.576 
دراسة تحليلية تقييمية  -مؤتمر طنجة المغاربي      

 نسخ 04 -
 أ: معمر العايب

HD.577 
 -ذكرى العاقل و تنبيه الغافل     - األمير عبد القادر 

 نسخ 04
 عمار طالبي 

HD.578 

المحاكمة الكبرى للمنظمة  -المرافعة الكبرى     

المحاكمة  - 1951مارس  6السرية بوهران في 

 نسخ 04 -   1953أكتوبر  29السياسية بتاريخ 

 عبد القادر وقواق

HD.579 
 -ثورة العلم من ابن خلدون إلى ابن باديس           

 نسخ 04
 زهور أسعد

HD.580 
مقاربة للتاريخ  -اإلحتالل اإلستطاني للجزائر 

 نسخ 04 -اإلجتماعي و الثقافي  
 العربي ولد خليفةد: محمد 

HD.581  هابت حناشي نسخ 04 -شهود يتكلمون  -المحنة الجزائرية 

HD.582 

 -الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري              

 -          1848 -  1830رجل دولة و مقاوم  

 نسخ 04

 د: بوضرساية بوعزة

HD.583 
           1926 -  1937نجم الشمال اإلفريقي     

 نسخ 04 -
 محفوظ قداش-محمد قنانش

HD.584 
 1954تنظيم و وقائع  -الوالية السادسة التاريخية 

 نسخ 04 -          1962 -
 الهادي درواز



HD.585 
أحداث        المسيرة الوطنية و  -أفاق مغاربية    

 نسخ 04 -  1945ماي  8
 محمد قنانش

HD.586 
جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 

 نسخ 04 -  1961أكتوبر  17
 سعدي بزيان

HD.587 
األمير عبد القادر و العالقات الفرنسية العربية في 

 نسخ 04 -الجزائر 

ا.ف.دينيزن/تر:د:أبو العيد 

 دودو

HD.588 
مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية      

 نسخ 04 -           1962 - 1854
 د: مريم الصغير

HD.589  أ:محمد الصالح الصديق نسخ 04 -كيف ننسى و هذه جرائمهم 

HD.590 
أحاديث مع بوضياف              -اغتيال ...حلم      

 نسخ 04 -
 محمد عباس 

HD.591 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح 

 نسخ 04 -اإلسالمي و التربية في الجزائر 
 د:تركي رابح عمامره

HD.592        الرحمان بن العقونعبد  نسخ 04 -مذكراتي 

HD.593 
مذكرات ضابط في وزارة التسليح و  -رجال الخفاء 

 نسخ 04 - اإلتصاالت العامة 
 محمد لمقامي

HD.594 

 -الصحراء في السياسة اإلستعمارية الفرنسية فصل 

دراسات و بحوث الملتقى الوطني األول حول فصل 

 نسخ 04 -الصحراء عن الجزائر    

 سلسلة ملتقيات

HD.595 
   1830 -  1791العالقات الجزائرية الفرنسية    

 نسخ 04 -
 محمد زروال 

HD.596      مصطفى هشماوي نسخ 04 -في الجزائر  1954جذور نوفمبر 

HD.597 
 1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير   

 نسخ 04 -
 د: عمار هالل



HD.598 
           1850 - 1826الحاج أحمد باي قسنطينة    

 نسخ 04 -
 فركوس صالح

HD.599 
األمير عبد القادر السياسي                         

 نسخ 04 -قراءة في فرادة الرمز و الريادة   -
 عشراتي سليمان 

HD.600  شكري خوجة نسخ 04 -مشروع حلم   -مامون 

HD.601   شكري خوجة نسخ 04 - رسالة إلى الفرنسيين 

HD.602 
المصلح المجدد اإلمام ابن باديس                           

 نسخ 04 - لهذا حاولوا إغتياله    -
 محمد الصالح الصديق

HD.603 
وثائق و شهادات لدراسة - األمير خالد            

 نسخ 04 -تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   
 د: محفوظ قداش

HD.604 
جريدة سياسية تهذيبية انتقادية  -المنتقد        

 نسخ 04 -            1925
 نخبة من الشبيبة الجزائرية 

HD.605 

 -الشيخ عبد الحميد ابن باديس                      

الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر            

 نسخ 04 -

 محمد طهاري

HD.606    أحمد بشيري نسخ 04 -الثورة الجزائرية و الجامعة العربية 

HD.607 
المقاومة الجزائرية لإلستعمار الفرنسي                      

 نسخ 04 -
 بسام العسلي 

HD.608 

سيرة ذاتية كتبها    - مذكرات األمير عبد القادر      

 - تنشر لألول مرة             1849في السجن سنة 

 نسخ 04

تحقيق:محمد الصغير بناني و 

 أخرون

HD.609        د: عميرو أحميدة نسخ 04 - من تاريخ الجزائر المعاصرة 



HD.610 
 -        1962 - 1954الثورة في الوالية الثالثة   

 نسخ 04
 د: يحي بوعزيز

HD.611 
 08 - 02جزئين -دراسة -اللمامشة في الثورة    

 نسخ
 محمد زروال 

HD.612   بسام العسلي  نسخ 04 -األمير عبد القادر الجزائري 

HD.613  بسام العسلي  نسخ 04 -الجزائريون المجاهدون 

HD.614 

الجزائر في أدبيات الرحلة و األسر خالل                 

 -العهد العثماني (مذكرات تيدنا أنموذجا)             

 نسخ 04

 د: أعميراوي أحميدة

HD.615    نسخ 04 -األمير عبد القادر 
يوهان كارلبيرنت/ تر:د:  أبو 

 العيد دودو 

HD.616 بسام العسلي  نسخ 08 -اهللا أكبر ...وانطلقت ثورة الجزائر 

HD.617       مالك بحوص نسخ 04 - ثورة أوالد سيدي الشيخ 

HD.618 
قلعة بني عباس إبان القرن السادس عشر للميالد     

 نسخ 04 -
 يوسف بنوجيت

HD.619 
األرضية التاريخية و  -الشخصية الجزائرية            

 نسخ 04 -المحددات الحضارية    
 عشراتي سليمان 

HD.620 
الحركة التبشيرية الفرنسية                                

 نسخ 04 -   1871 -  1830في الجزائر
 خديجة بقطاش 

HD.621 

مساجالت في قضايا  - األمير عبد القادر المفكر    

 04 -اللغة و المعرفة و الفقه الخطاب القرآني   

 نسخ

 عشراتي سليمان 



HD.622 
نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر           

 نسخ       04 -   1914 - 1830
 جمال قنان

HD.623 بسام العسلي  نسخ 04 -جزائرية خالدة  أيام 

HD.624 

التحول من البرزخية القول إلى حضور  - ابن باديس  

مالمسة لفقه سياسة اإلصالح و إصالح -الفعل 

 نسخ 04 -السياسة   

 عشراتي سليمان 

HD.625 

دراسات و بحوث  - األسالك الشائكة المكهربة 

 -الملتقى الوطني حول األسالك الشائكة و األلغام  

 نسخ 04

 سلسلة ملتقيات

HD.626 
دراسات و  -التجارب النووية الفرنسية في الجزائر  

 نسخ 04 -بحوث و شهادات  
 سلسلة الندوات  

HD.627 
من الفتح إلى سقوط  -اليهود في المغرب اإلسالمي 

 نسخ 04 -دولة الموحدين 
 مسعود كواتي 

HD.628 
مشاهد و وقائع              ( -مذكرات مناضل       

 نسخ 04 -)   1958 - 1955
 أحمد األزرق 

HD.629 
       نشأتها و تطورها      -األمة الجزائرية         

 نسخ 04 -
 أد: محفوظ سماتي

HD.630  ... مصطفى بن عمر نسخ 04 -الطريق الشاق إلى الحرية 

HD.631  محمد عباس  نسخ 04 -شهادات تاريخية   -فرسان ... الحرية 

HD.632   نسخ 04 -مذكرات جزائرية عشية اإلحتالل 
سيمون بفايفر/تر:د: أبو العيد 

 دودو

HD.633 
جزئين  -أدوارها مواطنها أعيانها  -األمازيغية القبائل 

 نسخ 08 - 02
 بوزياني الدراجي 

HD.634 
الجزائر  - الجزء الثاني  -الموجز في تاريخ الجزائر 

 نسخ       04 - الحديثة   
 يحي بوعزيز



HD.635   حميد عبد القادرنسخ         04 -فرحات عباس رجل الجمهورية 

HD.636  محمد الصالح الصديقنسخة       11 -جزئين    -الرافضون عبر التاريخ 

HD.637 
 -اإلستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائرية 

 نسخ 04
 بسام العسلي 

HD.638 
الورقة الثالثة   -من تراث الوالية السادسة التاريخية 

 نسخ 04 -
 الهادي أحمد درواز

HD.639 

التطورات  -األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي 

 1837السياسية اإلقتصادية و اإلجتماعية             

 نسخ 04 -  1939 -

 عبد الحميد زوزو

HD.640 
 07 - 1962 - 1830الفكر السياسي الجزائري 

 نسخ
 ملتقى

HD.641 

وثائق  - 1939 -  1937حزب الشعب الجزائري 

و شهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية   

 نسخ      04 -

 محفوظ قداش-قنانشمحمد 

HD.642 

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين   

 1954من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائرية  -

 نسخ 08 -الجزء الثالث (قسمين )   -1962 -

 أد: يحي بوعزيز

HD.643 

اإلتهامات المتبادلة بين ميصالي حاج و اللجنة 

المركزية و جبهة التحرير الوطني               

 نسخ 04 -   1962 -1946

 أد: يحي بوعزيز

HD.644  زهور ونيسي  نسخ 04 -مسرح  - الحمام دعاء 

HD.645 
 04 -عبد الحميد ابن باديس و بناء الثورة الجزائرية 

 نسخ
 بسام العسلي 

HD.646 
 -و اإلبادة الجماعية في الجزائر  45أيار/ماي 8 

 نسخ 04
 رضوان عيناد تابت



HD.647  سي لخضر بورقعة نسخ 04 - شاهد على إغتيال الثورة 

HD.648 
 03 -شخصية وطنية    28شهادات  -الوطنية رواد 

 نسخ
 محمد عباس 

HD.649 
مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 

 نسخ 03 -   1962 - 1956
 أزغيدي محمد لحسن

HD.650 
مواقف و أحداث              -مصطفى بن بولعيد     

 نسخ 03 -
 عثماني مسعود

HD.651 
 -الجزائر في ظل المسيرة النضالية                   

 نسخ 03 - المنظمة الخاصة  
 محمد يوسفي

HD.652 
 -   1954دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية 

 نسخ 03
 شوقي عبد الكريم

HD.653 
(الجزائر الجزء األول      -الموجز في تاريخ الجزائر 

 نسخ      03 -القديمة و الوسيطة )  
 يحي بوعزيز

HD.654 
إلى منابع الوطنية  -مصادر الوطنية الجزائرية 

 نسخ 03 -الجزائرية "الشعبوية"  
 كمال بوقصة

HD.655 
التطور السياسي في الثورة الجزائرية                     

 نسخ 03 -  1961 - 1960
 أ: سيد علي أحمد مسعود

HD.656 
نبذة عن حياته و أثار   -الشهيد حسين برحايل    

 نسخ 03 -كفاحه و تضحياته     
 بلقاسم بن محمد برحايل

HD.657 
المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية 

 نسخ 03 -الحديثة(مؤسسات و مواثيق)   
 عبد الحميد زوزو

HD.658 
متبوع ب:نساء لهم تاريخ          -رجال لهم تاريخ   

 نسخ         03 -

مريم سيد علي - فيصل هومه

 مبارك

HD.659 
تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر           

 نسخ         03 -
 العربي منور



HD.660 

دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة 

التاريخ السياسي و النضالي للعمال  -  1954نوفبر 

الجزائريين في المهجر من "نجم شمال إفريقيا " إلى 

 نسخ 03 - اإلستقالل

 سعدس بزيان 

HD.661  علي تابليت نسخ 03 -فرحات عباس رجل دولة 

HD.662 8 علي تابليت نسخ 03 - 1945ماي 

HD.663     محمد عباس  02نسختين -مثقفون في ركاب الثورة 

HD.664 
السياسة العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة 

 02نسختين -     1962 -  1954الجزائرية 
 د: إسماعيل دبش 

HD.665 
 1954المواقف الدولية من القضية الجزائرية         

 02نسختين -      1962 -
 د:مريم الصغير 

HD.666     عيسى خليفي  02نسختين - الظرفاء 

HD.667 
الجزء األول      (الجزائر -الموجز في تاريخ الجزائر 

 القديمة و الوسيطة ) 
 يحي بوعزيز

HD.668  حميد عبد القادر مرافعة من أجل الحقيقة  -عبان رمضان 

HD.669    عمار النجار  مصالي الحاج الزعيم المفترى عليه 

HD.670 
Mémoires d'un Algérien -Tome1  

Réves et épreuves )1932 - 1965 (-4EX  

Ahmed TALEB-

IBRAHIMI 

HD.671 

Mémoires d'un Algérien -Tome2      

La passion de bàtir (1965 - 1978) -

4EX  

Ahmed TALEB-

IBRAHIMI 

HD.672 
L'ALGERIE NATION ET SOCIETE 

4EX  
Mostefa lacheraf 



HD.673 L'ALGERIE hors la lois -  4EX  
Colette et Francis 

jeanson 

HD.674 Peau noire Masques blancs  -  4EX  Frantz Fanon  

HD.675 

BEN BADIS PAR LUI -MEME- 

textes de Cheikh Abdelhamid BEN 

BADIS -  4EX  

Ahmida MIMOUNI 

HD.676 

AUX SOURCES IMMEDIATES DU 

1ER NOVEMBRE 1954 - Trois textes 

fondamentaux du PPA-MTLD  -  

4EX  

Abderrahmane 

KIOUANE 

HD.677 Histoire ,Culture et Société -  4EX  

Mostefa Lacheraf-

Abdelkader 

Djeghloul  

HD.678 
DU djebel aux riziéres - Apropos des 

résistances  -  4EX  
Abderrezak Bouhara 

HD.679 
ECRIVAINS ALGERIENS - 

Dictionnaire biographique  -4EX  
Achour Cheurfi 

HD.680 
Des noms et des lieux  - Mémoires 

d'une Algérie oubliée -  4EX  

MOSTEFA 

LACHERAF 

HD.681 

L'Algérie à Evian - Histoire des 

négociations secrétes 1956 - 1962  -  

4EX  

Rédha Malek  

HD.682 

Du militant politique au dirigeant  

militaire- Mémoires 1946 - 1962  -  

4EX  

ALI KAFI  

HD.683 
Les Tamiseurs de sable - Aurés-

Nememcha 1954 - 1959    4EX  

Mohamed Larbi 

MADACI  

HD.684 

LE COURRIER -ALGER -LE 

CAIRE1954 - 1956  - et le Congrés de 

la Soummam dans la Révolution  -  

4EX  

Mabrouk 

BELHOCINE 

HD.685 
L'Algérie des Algériens de la 

Préhistoire à 1954 -      4EX  

Mahfoud 

KADDACHE  



HD.686 

HISTOIRE DE L'ALGERIE 

CONTEMPORAINE - La 

CONQUETE ET LES DEBUTS DE 

LA COLONISATION )1827 - 1871    (

-  4 EX  

Charles -andré 

JULIEN 

HD.687 
Réflexions MESSALI HADJ          -    

1898-19984 8EX  
Mustapha MADI 

HD.688 
 HISTOIRE DE LA GUERRE 

D'ALGERIE -  8 EX  
Alistair horne 

HD.689 

 MAIN BASSE SUR ALGER - 

ENQUETE SUR UN PILLAGE   

JUILLET 1830  -  7 EX  

PIERRE PEAN 

HD.690 

 ALI EL HAMMAMI 1902 - 1949  

TOUTE UNE VIE POUR 

L'ALGERIE -  8 EX  

AMAR 

BELKHODJA 

HD.691 
L'ALGERIE EN ARMES  - OU LE 

TEMPS DES CERTITUDES   -4EX  
SLIMANE CHIKH 

HD.692 
L'ALGERIE EN ARMES  - OU LE 

TEMPS DES CERTITUDES   -4EX  
ZAKI BOUZID 

HD.693 
QUAND LA FRANCE 

TORTURAIT EN ALGERIE   -4EX  
Hamid Bousselham 

HD.694 
EL-AKBIA - Un siécle d'histoire 

algérienne 1857 - 1975   -  4EX  

Mahfoud 

BENNOUNE  

HD.695 

Affrontements culturels dans 

l'ALGERIE COLONIALE - 

écoles,médcine,religion,1830-1880 -   

-  4EX  

Yvonne turin  

HD.696 

DICTIONNAIRE DE LA 

REVOLITION ALGERIENNE      

)1962 - 1954     (-4EX  

Achour Cheurfi 



HD.697 
 LETTRES DE PRISON 1957-1961 -  

4EX  

Ahmed TALEB-

IBRAHIMI 

HD.698  LES PORTEURS D'ESPOIR -  4 EX JACQUES CHARBY 

HD.699 

 LE Groupe Scout Emir Kheled de 

Belcourt- Un Maillon Des Scouts 

Musulmans Algériens 1946-1962       -  

4 EX  

Mohamed Tayeb 

ILLOUL  

HD.700 CE PAYS EST LE NOTRE   -4EX  
Abdel'alim 

MEDJAOUI 

HD.701 
ABANE RAMDANE - Finalment      ,

le pére de l'indépendance  -4EX  
Khalfa MAMERI 

HD.702 
LES VIVIERS DE LA LIBERATION   

-4EX  
Abderrezak Bouhara 

HD.703 

Un parcours rude mais bien rempli  

Mémoires d'un enseignant de la 

vieille génération - TOME3    4EX  

Mohamed Benamar 

djebbari 

HD.704 
 Les Débuts D'une Diplomatie De 

Guerre (1956 - 1962  (-  4 EX  

Abderrahmane 

KIOUANE 

HD.705 L'initiation    4EX  
Mohamed Larbi 

MADACI  

HD.706 PIERRES ET LUMIERES    -4EX  
Belgacem AIT 

OUYAHIA 

HD.707 
)La bataille de la Macta (juin 1835 -

Essai d'histoire militaire   4EX  

Ahmed Kouider Ben 

Hamed   

HD.708 NOTRE GUERRE   4EX  Francis JEANSON   

HD.709 Lettres POUR L'ALGERIE    4EX  
ABDELKADER 

DJEGHLOUL 



HD.710 
LES ELITES ALGERIENNES SOUS 

LA COLONISATION -  4 EX  
Mahfoud SMATI 

HD.711 
Guerilla sans visage - TOME1          -

les premiers réseaux  -  4EX  

Abdelkrim       

Hassani          "El-

ghouti"       

HD.712 
Tradition et révolition - le véritable 

enjeu   -4EX  
Rédha Malek  

HD.713 
La Révolition algérienne par les 

textes    -4EX  
ander mandouze  

HD.714 
 Moments du Mouvement National -  

4 EX  

Abderrahmane 

KIOUANE 

HD.715 

La classe politique algérienne de 1900 

à nos jours - DICTIONNAIRE 

biographique    -4EX  

Achour Cheurfi 

HD.716 MEMOIRES DE COMBAT   -  4EX  
TEWFIK EL 

MADANI     

HD.717 Mémoire algérienne    -4EX  HENRI ALLEG 

HD.718 

ALGERIE UNE GUERRE SANS 

GLOIRE - Histoire d'une enquéte    -

4EX  

FLORENCE 

BEAUGE 

HD.719 
 ALGER ,CAPITALE DE LA 

RESISTANCE 1956 - 1957 - 4EX  

Benyoucef BEN 

KHEDDA 

HD.720 
HISTOIRE D'UNE PARJURE       -

4EX - 
Michel HABART  

HD.721 
LES TEXTES Fondamentaux de la 

Révolution      -4EX  

plate forme de la 

Soummam 

HD.722 

LES TRANSMISSIONS DURANT 

LA GUERRE DE LIBERATION -

Ondes de choc      -4EX  

Senoussi SADDAR 



HD.723 
A LA RECHERCHE DE NOTRE 

HISTOIRE     -4EX  
DJILALI SARI 

HD.724 Lambése      -4EX  
Abdelhamid 

BENZINE 

HD.725 
MEMOIRES DU GENERAL       

Khaled nezzar   -4EX  
Ali Haroun 

HD.726 
LA 7 WILAYA - LA GUERRE DU 

FLN EN France 1954- 1962      -4EX  
ALI HAROUN 

HD.727 ALGERIENNE     -4EX  
LOUISETTE 

Ighilahriz 

HD.728 
Algérie - histoire 

contemporaine1830-1988     -4EX  
BENJAMIN STORA 

HD.729 

La Bataille d'Alger- 

L'EMBRASEMENT-TOME 1     -

4EX  

YACEF Saadi 

HD.730 

La Bataille d'Alger- 

L'AFFRONTEMENT-TOME 2     -

4EX  

YACEF Saadi 

HD.731 

La Bataille d'Alger- LE 

DEMANTELEMENT-TOME 3     -

4EX  

YACEF Saadi 

HD.732 
les étudiants algériens de l'université 

francaise 1880 - 1962     -4EX  
GUY PERVILLE 

HD.733 
 MISSION ACCOMPLIE Pour 

l'indépendence de l'Algérie -  4 EX  
SAAD DAHLAB 

HD.734 

 L'EMIR ABL- ELKADER ET LA 

FORMATION DE LA NATION 

ALGERIENNE-De l'Emir Abd-

Kader à la guerrede libération -   4 EX  

Abdelkader 

BOUTALEB 

HD.735 

 LE MANIFESTE DU PEUPLE 

ALGERIEN - Les Amis du Manifeste 

et de la Liberté -   4 EX  

Youcef BEGHOUL 



HD.736 

De Louis Philippe à Napoléon III - 

l'Emir Abdelkader Vaincu mais 

triomphant      -4EX  

Boualem Bessaih 

HD.737 
L'HONNEUR DZ SAINT-

ARNAUD 4EX - 

FRANçOIS 

MASPERO  

HD.738 
AUX ORIGINES DE LA GUERRE 

D'ALGERIE 1940 - 1945   -4EX  

Annie Rey-

Goldzeiguer  

HD.739 Œuvre poétique      -4EX  Bachir Hadj Ali  

HD.740 
AUX Sources Du NATIONALISME 

ALGERIEN  -4EX  
Kamel BOUGUESSA 

HD.741 
L'Algérie belle et rebelle - de 

Jugurtha à Novembre       -4EX  
Boualem Bessaih 

HD.742 
Kaidi Lakhdar - Une histoire du 

syndicalisme algérien   -4EX  
NASSER DJABI 

HD.743 
L'Armée de liberation Nationale e 

Wilaya IV  -4EX  
Mohamed Teguia 

HD.744 Portrait COLONISE       -4EX  Albert MEMMI 

HD.745 LA GLOIRE DU SABRE      -4EX  
Paul Vigné 

D'OCTON 

HD.746 
L'Algérie - pérennité et résistances 

(1830 -1962  (-  4EX  

Mahfoud Kaddache - 

Djilali Sari    

HD.747 
Jacques Vergés l'anticolonialiste  -

4EX  
philippe karim felissi 

HD.748 
L'Emir Abd-el-kader chevalier de la 

foi        -4EX  

Mohamed -Chérif 

SAHLI 

HD.749 LA QUESTION      -4EX  HENRI ALLEG 

HD.750 
Mémoires d'un témoin du siécle      -

4EX  
Malek BENNABI 

HD.751 La tragédie algérienne       -4EX  Raymond ARON 



HD.752 LES RUPTURES ET L'OUBLI -4EX  
MOSTEFA 

LACHERAF 

HD.753 
Les conditions de la renaissance      -

4EX  
Malek BENNABI 

HD.754 Le meilleur combat      -4EX  Amar OUZEGANE 

HD.755 

D'EL Djazair à EL DJAZAIR …en 

passant par l'Algérie - pour un regard 

national      !-4EX  

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 

HD.756 AVOCATS Sans Frontiéres  -4EX  Serge MOUREAUX 

HD.757 LA VIE d'ABD EL-KADER      -4EX  
charles - henry 

CHURCHILI 

HD.758 
DE HAMDAN KHODJA - pour un 

regard national      !-4EX  

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 

HD.759 Le rescapé de la ligne Morice  -4EX  Bellahséne BALI 

HD.760 
Barbarie coloniale en Afrique       -

4EX  

AMAR 

BELKHODJA 

HD.761 

PRISE DE LA REGENCE D'ALGER  

)le prétexte du coup d'eventail) ou      

-4EX  

Mahmoud Bacha 

HD.762 JOURNAL de marche       -4EX  
Abdelhamid 

BENZINE 

HD.763 L'ALGERIE EN PRISON       -4EX  JACQUES CHARBY 

HD.764 
Discours sur LE COLONIALISME      

-4EX  
Aimé CESAIRE 

HD.765 
Les hommes de l'ombre - Mémoires 

d'un officier du MALG      -4EX  
Mohamed Lemkami 



HD.766 

FORMATION DU SOUS 

DEVELOPEMENT EN ALGERIE  

Essai sur les limites du 

developpement du capitalisme           

)1830 -1962  (-  4EX  

ABDELLATIF   

BENACHENHOU                            

HD.767 

CHRONIQUE DES ANNEES DE 

GLOIRE - les mémoires du capitaine 

de L'ALN      -4EX  

MOHAMED SAIKI 

HD.768 
Mœurs et coutumes de l'Algérie      

4EX - 
Eugéné Daumas 

HD.769 
Le carrefour du destin- Mémoires 

(1952- 1962   ( -4EX  
MOHAMED HILMI 

HD.770 
L'ETOILE NORD AFRICAINE et le 

Mouvement National Algérien     4EX  
Mohamed  

HD.771 Parole de baroudeur     - 4EX  Ahmed BENCHERIF 

HD.772 
El-Euldj,captif des Barbaresques      - 

4EX  
Chukri Khodja 

HD.773 Textes choisis     - 4EX  
Abdelhamid      Ben 

BADIS 

HD.774 La nuit coloniale      - 4EX  Ferhat Abbas 

HD.775 Les poémes Si Mohand      - 4EX  Mouloud Feraoun 

HD.776 
Le miroir - Aperç historique sur la 

régence d'Alger      - 4EX  
Hamdan khodja 

HD.777 Lettre aux Français       - 4EX  Emir Abd el-kader 

HD.778 
Lettre au Président Wilson et autres 

textes         - 4EX  
Emir Khaled 

HD.779 
L'An V de la Révolution algérienne     

- 4EX  
Frantz Fanon  

HD.780 
L'ÉTÉ DE LA DISCOURDE - 

ALGERIE 1962  -4EX  
ALI HAROUN 



HD.781 Les damnés de la terre   - 4EX  Frantz Fanon  

HD.782 
            ALGERIE (1954 - 1962 

(journal            -  de guerre  - 4EX  
Khaled Nezzar 

HD.783 
Les romanciéres coloniales et la 

femme colonisée   - 4EX  
Sakina Mesaàdi  

HD.784 
VERITES SUR LA REVOLUTION 

ALGERIENNE    - 4EX  

Mohamed 

LEBJAOUI  

HD.785 
LA jeunesse de L'émir Abd el kader  -  

4EX  

KADDOUR 

M'HAMSADJI                            

HD.786 
NOUVELLES LETTRES POUR 

L'ALGERIE      -4EX  

ABDELKADER 

DJEGHLOUL 

HD.787 
L'avenir de l'Islam et autres écrit   - 

4EX  
Si M'hamed Benrahal  

HD.788 
Marie-Claire Boyet La martyre de 

Tagdempt   - 4EX  

AMAR 

BELKHODJA 

HD.789 
Algérie,1956 -LIVRE BLANC SUR 

LA REPRESSION    - 4EX  

Denise et Robert 

Barrat 

HD.790 
La guerre d'Algérie (1954 - 1962 - 

TORTURES PAR LE PEN   - 4EX  
Hamid Bousselham 

HD.791 VIVA ZABANA   - 4EX  Boualem NEDJADI 

HD.792 
L'ALGERIE NATION ET SOCIETE 

-3EX  

MOSTEFA 

LACHERAF 

HD.793 
Les Mémoires de MESSALI HADJ 

1938 - 1898  - 3EX  
MESSALI HADJ 

HD.794 Le colonialisme en proces  - 3EX  Jacques VERGES 

HD.795 Le Jeune Algérien   - 3EX  Ferhat Abbas 

HD.796 L'ENNEMI INTIME   - 2EX  
PATRICK 

ROTMAN 



HD.797 

 Société musulmane et 

Communautés Européennes dans 

L'Algérie du Xxe 

siécleRéalités,Idéologies,Mythes et 

Stéréotypes(- 2EX  

YAHIAOUI-

MERABET 

MESSAOUDA 

HD.798 

Memoires d4une combattant - 

L'esprit d'indépendance 1942 - 1952    

- 2EX  

HOCINE AIT-

AHMED  

HD.799 
1954LA GUERRE COMMENCE EN 

ALGERIE  

MOHAMMED 

HARBI 

HD.800 

COLONISATION ET POLITIQUE 

D'ASSIMILATION EN ALGERIE 

1830 -1962 -  

DJAMAL KHARCHI 

HD.801 
LA BATAILLE DE France -La guerre 

d'Algérie en France   
Linda Amiri 

HD.802 MEMOIRES    Capitaine Mourad  

HD.803 

LE MOUVEMENT REFORMISTE  

ALGERIEN - Les hommes et 

l'histoire (1831 - 1957 ( 

Amar HELLALI                            

HD.804  NOS SŒURS MUSULMANES  Sakina Mesaàdi  

HD.805 ALGER - Histoire d'une capitale 
Larbi 

ICHEBOUDENE 

HD.806 
Coloniser Exterminer Sur la guerre et 

l'Etat colonial 
  

HD.807 
 MANUEL DU MILITANT 

ALGERIEN   

LAROUSSI 

KHELIFA  

HD.808  !C'étaient Eux les Heros  
Mustapha 

BENAMAR 



HD.809 L'ALGERIE EN GUERRE Mohamed TEGUIA                           

HD.810 Les témoignages de Bézouiche Abdelmadjid Maàlem 

HD.811 
Une vie debout - Mémoires 

politiques -Tome 1-1945 - 1962  

MOHAMMED 

HARBI 

HD.812 
CHEIKH EL HASNAOUI - La voix 

de l'errance   
Rachid Mokhtari 

HD.813 

 TEMOIGNAGE D'UN MILITANT 

DU MOUVEMENT 

NATIONALISTE    

MAHMOUD 

ABDOUN 

HD.814  LES GRANDS PROCES     
Abdelkader 

OUGOUAG 

HD.815 SI SALAH MYSTERE ET VERITES  RABAH ZAMOUM 

HD.816 

 Algériens du Pacifique - LES 

DEPORTES DE NOUVELLE -

CALEDONIE    

MEHDI LALLAOUI 

HD.817 

HADJ ALI ABDELKADER - 

pionnier du Mouvement 

révolutionnaire Algérien  

ABDELLAH RIGHI 

HD.818 
Les architectes de la révolution- 

Témoinage   
Aissa Kechida 

HD.819 8Mai 45 le génocide  
Redouane Ainad 

Tabet  

HD.820 

 LA PROCLAMATION DU 

PREMIER NOVEMBRE 1954 - UN 

APPEL AUX ARMES UN MESSAGE 

DE PAIX 

MOHAMED 

DJERABA  

HD.821 EL Kahira - Cellule de la mort   
Mohammed 

Moulessehoul 



HD.822 
Correspondances de l'Emir 

Abdelkader 1833 - 1883 
HANI Abdelkader 

HD.823 Le procés du réseau Jeanson Marcel Péju 

HD.824 
 SALAH LOUANCHI  - 

PARCOURS D'UN militant algerien    

ANNE-MARIE 

LOUANCHI 

HD.825 
LE CONSTANTINOIS ENTRE LES  

'DEUX GUERRES MONDIALES   

Johan Hendrik 

MEULEMAN                           

HD.826 
 L'INTELLECTUEL ET LA 

REVOLUTION ALGERIENNE 
Brahim GHAFA  

HD.827 

 LE BOMBARDEMENT DE 

SAKIET SIDI -YOUCEF PAR PAR 

l'aviation francaise - 8février 1958    

Djillali HADJIL 

HD.828 LACIVILISATION DES ARABES  Gustave LE BON 

HD.829 

 LA JUSTICE REPRESSIVE DANS 

L'ALGERIE COLONIALE              

1962 - 1830 

Hocine BOUZAHER  

HD.830 
L'AUROSE DU THEATRE  

ALGERIEN 1926-1932  
ALLALOU 

HD.831 SILENCES  Farida SELLAL 

HD.832 
قضايا طبية معاصرة من منظور إيثيقي الجنين و الجين 

 نسخ         03 -و المجين  
 عبد الحفيظ أوسكين 

HD.833 

LA RECHERCHE EN SANTE -

ACTES DU WORKSHOP     

"CANCER ET RECHERCHE" 

PR-Abdelkader 

BOUSAHBA 



HD.834 

LA RECHERCHE EN SANTE -

ACTES DU WORKSHOP     

"ENJEUX ET PRIORITES DE LA 

RECHERCHE EN SANTE" 

PR-SEDDIKI 

M'hamed salah 

eddine 

HD.835 

LA RECHERCHE EN SANTE -

ACTES DU WORKSHOP     

"ETHIQUE ET RECHERCHE EN 

SANTE" 

PRLakhdar 

MOKHTARI 

HD.836 
charte ethique de la recherche en 

sciences de la sante  

PRLakhdar 

MOKHTARI 

HD.837 

GUIDE DU JEUNE CHERCHEUR 

POUR LA REALISATION D'UN 

PROJET DE RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Mustapha 

BOUZIANI 

HD.838 
تعريف شامل بالسياسة فكرا  -عالم السياسة موسوعة 

 نسخة 24 -و ممارسة   

أسعد مفرج و لجنة من 

 الباحثين

HD.839 
كل شئ عن الجاسوسية و   -موسوعة عالم المخابرات

 نسخة 24 -اإلستخبارات في العالم   

أسعد مفرج و لجنة من 

 الباحثين

HD.840  غى آنيل /تر:نور الدين اللباد نسخ 05 -قانون العالقات الدولية 

HD.841  د: سليمان المدني نسخ 05 -التحديات العربية لغطرسة نتنياهو 

HD.842  د:عدنان السيد حسين نسخ 04 -تطور الفكر السياسي 



HD.843 نسخ 04 -الفساد و اإلقتصاد العالمي 
كيمبرلى آن إليوت/تر:محمد 

 جمال إمام

HD.844 
-اإلطار  - القانون الدستوري و النظم السياسية 

 نسخ 04 -المصادر 
 د: أحمد سرحال

HD.845  السفير :فوزي صلوخ نسخ 04 -تحوالت دولية في ظل العولمة 

HD.846 
مقاالت في السياسة و  -ثقب في جدار الصمت 

 نسخ 03 -الشأن العام 
 نضال كرم

HD.847 
 -دراسة معاصرة         -رأسمالية الدولة اإلحتكارية 

 نسخ 03
 عدنان عويد

HD.848 
تركز السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيذية في 

 نسخ 03 -المجتمعات المتقدمة       
 د:عبد الرضى حسين الطعان

HD.849 
 -  النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية       

 نسخ 03
 د: خليل حسين

HD.850 
نشأتها و تطورها و قواعدها و نظام  - الدبلوماسية 

 د: علي حسين الشامي نسخ 03 -الحصانات و اإلمتيازات الدبلوماسية 

HD.851 
 -مستقبل روسيا الجيوبولتيكي  -أسس الجيوبولتيكا 

 نسخ 03

الكسندر دوغين/تر:د: عماد 

 حاتم

HD.852 
جورش بوش ،البيت األبيض ،و تعاليم  -ثمن الوالء 

 رون سسكند  نسخ 03 - بول أونيل 

HD.853 
العقيدة العسكرية األمريكية  -استراتجية الردع 

 د: سوسن العساف  نسخ  03 -الجديدة و اإلستقرار الدولي 

HD.854 
-نظريات -أنظم  -قواعد  - اإلقتصاد النقدي 

 ضياء مجيد الموسوي  نسخ 03 -مؤسسات نقدية -سياسات

HD.855 
 د: عطا محمد صالح زهرة نسخ 03 -في النظرية الدبلوماسية 



HD.856  الممارسة -الوظائف-المبادئ  -اإلدارة المعاصرة- 

 د: موسى خليل  نسخ 03

HD.857  صورة مروعة للموساد من  - عن طريق الخداع

 نسخ 03 -الداخل 

كلير -فيكتور أوستروفسكي

هوي/  تر:هشام عبد اهللا و 

 أخرون

HD.858 
الكتاب األول  -في غمار السياسة فكرا و ممارسة 

 د: محمد عابد الجابري  نسخ 03 -

HD.859 

 نسخ 03 -األفكار السياسية في القرن العشرين 

شانتال ميلون 

 دلسون/تر:د:جورج كتورة

HD.860 
الرأسمالية أم الديمقراطية ؟ خيار القرن الواحد و 

 نسخ 03 -العشرين 

مارك فلورباييه/تر:عاطف 

 المولى

HD.861 
صورة اإلنتفاضة و  - فلسطين الرمز و الجوهر 

 ماهر اليوسفي  نسخ 03 -المقاومة (شهادات) 

HD.862  حملة إعالمية أم مواجهة  -أمريكا و السعودية

 غازي بن عبد الرحمن القصيبي نسخ 03-سياسية ؟

HD.863 

 نسخ 03- المائة كلمة في اإلقتصاد 

بول بتبير /تر:العميد -جان

 الركن د:نبيل جواد

HD.864 

الفكر و السياسة لدى الجمعيات و المنتديات و 

 -األحزاب العربية حتى نهاية الحرب العالمية األولى 

 زهير عبد الجبار الدوري نسخ  03

HD.865 

 د: جمال البدري  نسخ 03 - مثلث الدم شارون ..أمس..اليوم..غدا 

HD.866 

 المحامي :سليم حداد نسخ 02 -إشكاليات  - بؤس الديمقراطية 



HD.867 
دراسة تحليلية  -موسوعة قواعد اللعبة السياسية 

 د: نبيل راغب نسختين 02 -نقدية 

HD.868 

 - أسس و قواعد العالقات الدبلوماسية و القنصلية 

 02 -دليل عمل الدبلوماسي و البعثات الدبلوماسية 

 د: ناظم عبد الواحد الجاسور نسختين

HD.869 

 د:فضل اهللا اسماعيل نسختين 02 -الفكر السياسي في اإلسالم 

HD.870 
النظام الشرق أوسطي و تأثيره على األمن المائي 

 أ:عمر كامل حسن نسختين 02 - العربي 

HD.871 
 نسختين 02 -الديمقراطية األمريكية الجديدة 

موريس بي .فيورينا /تر:لميس 

 فؤاد اليحيى

HD.872 

 د: وليد بيطار نسختين 02 -القانون الدولي العام 

HD.873 

 جيرار كورنو/تر:منصور القاضي نسختين 02 - معجم المصطلحات القانونية 

HD.874  02 -التسلح و نزع السالح و األمن الدولي 

 نسختين

فريق الترجمة : حسن حسن و 

 اخرون

HD.875 

 نسختين 02 -معجم المؤلفات السياسية 

فرانسوا شاتليه و 

أخرون/تر:محمد عرب 

 صاصيال

HD.876 
الجزء  -أحكام الرجوع في عقود المعاوضات المالية 

 د: فضل الرحيم محمد عثمان نسختين 02  -الثاني 

HD.877 
 02 -مستقبل العقوبات الدولية باألمم المتحدة 

 د:عبد الغفار عباس سليم نسختين

HD.878 
 نسختين 02 -النظم السياسية في ظل العولمة 

د: محمد سعيد         أبو 

 عامود



HD.879 
 02 -األصول و النظريات  -علوم السياسة 

 د:محمد نصر مهنا نسختين

HD.880 
 أد: عبد القادر محمد فهمي  نسختين 02 - المدخل إلى دراسة اإلستراتيجية 

HD.881 
 أد:ناظم عبد الواحد الجاسور نسختين 02 - علم السياسة 

HD.882 
 -الجريمة السياسية في الشريعة اإلسالمية و القانون 

 د:منذر عرفات زيتون نسختين 02

HD.883 
 02 -دراسة تحليلية مقارنة  - الدولة القومية 

 د:سليمان صالح الغويل نسختين

HD.884 
حقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم و النظم العالمية 

 د:ساجر ناصر حمد الجبوري  نسختين 02 -

HD.885 

 زينب جابر سالم و أخرون نسختين 02 -اإلتفاقيات الدولية 

HD.886 
 نسختين 02 -األساس في العلوم السياسية 

د: قحطان أحمد سليمان 

 الحمداني 

HD.887 
 د:رعد عبد الجليل علي نسختين 02 -التنمية السياسية مدخل للتغيير 

HD.888 
دراسة في نظرية حق الملجأ  - حق اللجوء السياسي 

 د:برهان أمر اهللا نسختين 02 - في القانون الدولي 

HD.889 
 02 -قراءات في الفكر السياسي اإلسالمي 

 نسختين

د:يوسف أيبش/د:د: ياسوشي 

 كوسوجي

HD.890  حقوق اإلنسان و ضماناتها الدستورية في إثني و

 د: سعدي محمد الخطيب  نسختين 02 - دراسة مقارنة  - عشرين دولة عربية 

HD.891 

 نسختين 02 - مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة 

كولن فارلي /تر:د:محمد زاهي 

 بشير المغيربي



HD.892 
 -في النظرية السياسية و فلسفة السياسة 

 نسختين02

د:محمد نصر مهنا /د:منال 

 أبو زيد الشهابي

HD.893  مقوماتها و ألياتها  -النزاهة في اإلنتخابات البرلمانية

 ندوة          في األقطار العربية 

HD.894 

 د:محمد نصر مهنا اإلتجاهات المعاصرة في تنظير السياسة 

HD.895 
 -السياسة و الدبلوماسية  - حصاد القرن العشرين

 فؤاد شاكر نسختين 02 -الجزء األول 

HD.896 
اإلقتصاد و اإلدارة  -مجلة جامعة الملك عبد العزيز 

 أد:عبد العزيز أحمد دياب نسختين 02 -

HD.897 

 -تاريخها  -العالقات الدبلوماسية و القنصلية 

دراسة معمقة لإلمتيازات و قوانينها و أصولها مع 

 د: هاني الرضا نسختين 02 - حصانات الموضفين الدوليين 

HD.898 
 د: عبد المعطي محمد عساف نسختين 02 - مقدمة إلى علم السياسة 

HD.899 
 د:رعد صالح اآللوسي  نسختين 02 -في عالم الجنوب  التعددية السياسية

HD.900 

 د:صالح هريدي  مفهومها و تطورها -العالقات الدولية 

HD.901 
معجم النظم السياسية و اللبيرالية في أوروبا الغربية و 

 د:حسن نافعة نسختين 02 -أمريكا الشمالية 

HD.902 
 د:حسنين المحمدى بوادي نسختين 02-لغة الدمار -اإلرهاب النووي 

HD.903 
األحزاب السياسية و جماعات المصلحة و الضغط 

 دراسة في علم اإلجتماع السياسي -

د:حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

HD.904 
 د:شفيق عبد الرزاق السامرائي الدبلوماسية 



HD.905  02 -في التشريح السياسي  - للسياسة ، بالسياسة 

 د: محمد سبيال نسختين

HD.906  إقصاء أم  - المجتمع المدني و النخبة السياسية

 د:حسن قرنفل نسختين 02 -تكامل 

HD.907 
تطور الفكر السياسي من اإلشتراكية إلى الليبرالية 

 د: عدنان السيد حسين  نسختين 02 -الجديدة 

HD.908 
إطاللة على التنوير و  - مدخل في العلوم السياسية 

 د: محمد جاب اهللا عمارة التسخير  

HD.909 
 د: محمود اسماعيل عمار نسختين 02 -حقوق اإلنسان بين التطبيق و الضياع 

HD.910  مع دراسة في علم  -سيكولوجية المشاركة السياسية

 نسختين 02 -النفس السياسي في البيئة العربية 

د:طارق محمد         عبد 

 الوهاب 

HD.911 
 جمال محمد أبو شنب نسختين 02 -السياسات اإلعالمية 

HD.912 
دم و نفط :أخطار و نتائج إعتماد امريكا المتزايد 

 على النفط

مايكل كلير/تر:هيثم جالل 

 غانم

HD.913 
الشرق األوسط بعد العراق  -الفوضى التي نظموها 

 جوين دايار /بسام شيحا نسختين 02 -

HD.914 
 نسختين 02 -مدخل إلى علم السياسة 

موريس دوقرجيه/تر:د: جمال 

 األتاسي

HD.915 

 نسختين 02 - علم السياسة 

جان ماري دانكان/تر:د: 

 محمد عرب صاصيال

HD.916 
 أبو نصر الفارابي  نسختين 02 - رسالة في السياسة 

HD.917 
 األب بوس حنا مسعد نسختين  02 -همجية التعاليم الصهيونية 



HD.918 
 عبد اإلله بلقزيز نسختين 02 - في اإلصالح السياسي و الديمقراطية 

HD.919  اإلرهاب و المقاومة في ضوء القانون الدولي العام- 

 د: كمال حماد نسختين 02

HD.920 
 د: عبد المنعم سعيد نسختين 02 - حوارات و تأمالت سياسية 

HD.921 
المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن 

 ابراهيم د: سعد الدين نسختين 02 - العربي 

HD.922 

 نسختين 02 -الحرب على اإلسالم

آرشي أوغوستاين/تر:محمد 

 الشماع

HD.923 

مشاريع الدولة الفلسطينية من  -خيوط السراب 

إعالن بوش اإلبن حتى  1939الكتاب البيض 

 مصطفى الولي نسختين 02 - 2001

HD.924  اإلرهاب و المقاومة في ضوء القانون الدولي العام- 

 د: كمال حماد نسختين 02

HD.925  الديمقراطية و األحزاب في البلدان العربية- 

 برهان غليون و أخرون نسختين 02 -المواقف و المخاوف المتبادلة 

HD.926 
 عصام نور  نسختين 02 -الصراعات العرقية المعاصرة 

HD.927 

المصالح  -السالم األميريكي و الشرق األوسط 

 11اإلستراتجية الكبرى ألميركا في المنطقة بعد 

 نسختين 02 -عن العبرية  -أيلول 

برادلي .أ.تاير/تر:د: عمار 

 فوزي شعيبي 

HD.928 
الواقع و  -الوحدة األوروبية و الوحدة العربية 

دراسة مقارنة بين المشروعين الحضاريين  -التوقعات 

 د: ناظم عبد الواحد الجاسور نسختين 02 -بغية استشراف المستقبل 



HD.929 
سة العملية الممار  -القواعد األساسية  - الدبلوماسية 

 السفير : عبد الفتاح شبانة نسختين 02 -المشكالت الفعلية  -

HD.930 
الجغرافية السياسية الجديدة للعالم العربي في ضوء 

 أ:عمر كامل حسن نسختين 02 -العولمة الثقافية 

HD.931  التدخل الدولى بين اإلعتبارات اإلنسانية و األبعاد

 د: عماد جاد نسختين 02 -السياسية 

HD.932 
 02 -العولمة و فجوة األمن في الوطن العربي 

 د:ثامر كامل الخزرجي  نسختين 

HD.933  دراسة في  -الديمقراطية و الحرية و حقوق اإلنسان

 نسختين 02 -علم اإلجتماع السياسي 

حسين عبد الحميد أحمد 

 رشوان

HD.934 
 -رهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد اإل

 أد: علي يوسف شكري نسختين 02

HD.935 

 د: محمد طه بدوي  نسختين 02 - أصول علم العالقات الدولية 

HD.936 
 سميح عاطف الزين نسختين 02 -السياسة و السياسة الدولية 

HD.937 
 نسختين 02 -أسرار و أكاذيب و ديمقراطية 

نعوم تشومسكي/تر: سركون 

 برخو

HD.938 
 -التكامل و التنازع في العالقات الدولية الراهنة 

 د: محمد بوعشة دراسة المفاهيم و النظريات 

HD.939 
 د:محمد علي محمد  السياسة بين النظرية و التطبيق 

HD.940 

 د: فهد العرابي الحارثي  أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية و العدل 

HD.941 
اإلتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية و التنمية 

 أد:محمد حسنين العجمي البشرية



HD.942 

 اإلستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة

إسماعيل نوري الربيعي و 

 أخرون

HD.943 
 د: نبيل راغب التحدى و التصدى -هيبة الدولة 

HD.944 
 د:محمد فايز عبد أسعيد قضايا علم السياسة العام

HD.945 
 ثورة المعلومات و األمن القومي العربي 

د:عبد اللطيف علي 

 المياح/حنان علي الطائي

HD.946 

مدارس سياسية  - الموسوعة السياسية المعاصرة 

،مصطلحات ،منظمات و هيئات ،قضايا القرن 

 نبيلة داود العشرين

HD.947 
 محمد برهام المشاعلى الموسوعة السياسية و اإلقتصادية 

HD.948 

األحزاب السياسية و الجماعات  -ديمقراطية 

الضاغطة (دراسة تخليلية في ضوء القوانين الدستورية 

 د:سليمان صالح الغويل المقارنة)

HD.949 
 د: علي يوسف الشكري  الدبلوماسية في عالم متغير 

HD.950 
 د: سعيد بن سلمان العبري  العالقات الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق 

HD.951 
 نسرين عبد الحميد نبيه الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

HD.952 

 فضل اهللا محمد إسماعيل الدولة المثالية بين الفكر اإلغريقي و الفكر اإلسالمي 

HD.953 

 د:خضر خضر مدخل إلى الحريات العامة و حقوق اإلنسان



HD.954 
السالم ،الديمقراطية ، حقوق  -التربية السياسية 

 د:أماني غازي جرار  اإلنسان

HD.955 
 عباس غالي الحديثي  نظريات السيطرة اإلستراتجية و صراع الحضارات 

HD.956 
 الرمز و السلطة 

بيير بورديو/تر:         عبد 

 السالم بنعبد العالي 

HD.957  إستعمال حق النقض في مجلس األمن الدولي "الفيتو

 د: كاظم حطيط "

HD.958 

دراسة  -اإلحتالل و أثره على السيادة اإلقليمية 

تطبيقية على إحتالل إيران لجزر اإلمارات العربية 

 الدسوقي د: سيد إبراهيم  الثالث 

HD.959 
 الجناية السياسية و السلم اإلجتماعي 

جون بورنمان /تر:المصطفى 

 حسوني 

HD.960 
 حكم القوة في الشؤون الدولية - الدول المارقة 

نعوم تشومسكي/تر: محمود 

 علي عيسى

HD.961  النبوة و  -تكوين المجال السياسي اإلسالمي

 د: عبد اإلله بلقزيز  السياسة

HD.962 

 السياسية في موريتانيا مظاهر المشاركة 

د:محمد األمين ولد سيدي 

 باب 

HD.963 

 صنع السياسات العامة

د:جيمس أندرسون/تر:أد:عامر 

 الكبيسي

HD.964 
 منتصر سعيد حمودة  قانون العالقات الدبلوماسية و القنصلية

HD.965 
 مفيد الزيدي  العرب و القوى الدولية 



HD.966  دراسة  - المسؤولية السياسية بين الدولة و المواطن)

 د:فضل اهللا محمد سلطح (تحليلية في فلسفة السياسة )

HD.967 
 د:فايز صالح أبو جابر  الفكر السياسي الحديث 

HD.968 

دراسة  -اإلحتالل و أثره على السيادة اإلقليمية 

تطبيقية على إحتالل إيران لجزر اإلمارات العربية 

 د: سيد إبراهيم الدسوقي  الثالث 

HD.969 
 د:عمرو محي الدين التنمية و التخطيط اإلقتصادي 

HD.970 

 د:نهلة ياسين حمدان الوساطة في الخالفات العربية المعاصرة

HD.971 
 الياس جوادي  دراسة مقارنة - رقابة دستورية القوانين 

HD.972 
انتهاكات حقوق اإلنسانو سيكولوجية اإلبتزاز 

 د: سعاد جبر سعيد مقاربات سيكولوجية  - السياسي 

HD.973 

 أعمال الدولة في ظل اإلحتالل 

د:خلف رمضان محمد 

 الجبوري 

HD.974 
 لندة معمر يشوي  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتها

HD.975 
أيلول إلى  11الطريق من  -القيادة األمريكية العمياء 

 سجن أبو غريب 

سيمور هيرش /تر:مركز 

 التعريب و البرمجة

HD.976 
 د: عبد اللطيف علي المياح ثورة المعلومات و األمن القومي العربي 

HD.977 
المبادئ الدستورية الحديثة بين الفكر الغربي و الفكر 

 د:فضل اهللا محمد اسماعيل  اإلسالمي 

HD.978 
 أد:محمد طه بدوى مدخل غلى العلوم السياسية 



HD.979 
 د: محمد جالل شرف نشأة الفكر السياسي و تطوره في اإلسالم 

HD.980  محمد جالل عناية  الفكر السياسي في أمريكا 

HD.981 
 د: حسنين المحمدى بوادي  حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي 

HD.982  نظرية "نهاية التاريخ " و موقعها في إطار توجهات

 محمد سيف حيدر النقيد األمريكية في ظل النظام العالمي الجديد السياسة 

HD.983 

 المحامي :سليم حداد إشكاليات   - بؤس الديمقراطية 

HD.984 
عودة جديدة من  -مراجعات نقدية للحركة القومية 

 عبد العزيز حسين الصاوي السودان إلى موضوع قديم 

HD.985 
عصر الدولة و  -المقاربات و المتغيرات العالمية 

 سالم الربضي عصر السوق

HD.986 
 مجيب السوسي  بين الثقافة و السياسة 

HD.987 
مذكرات شاهد عيان  -السقوط و الحل  -أمريكا 

 مختار خليل المسالتي مع دراسة تحليلية لحريق لوس آنجلوس الكبير 

HD.988 
الواليات المتحدة و سياسة  - أمريكا المستبدة 

 السيطرة على العالم (العولمة)

Michel Bugnon 

Mordant/ تر:د حامد

 فرزات

HD.989 
مسار الديمقراطية العالمية و دبلوماسية القرن الواحد 

 أد: عبد الهادي بوطالب  و العشرين

HD.990 

-أركان الدولة  -نظرية الدولة و آدابها في اإلسالم 

قواعد معاملة األفراد و -القانونسيادة -دعائمها

 د: سمير عالية  األقليات و الدول) دراسة مقارنة

HD.991 
سقوط اإلقليمية و المستقبليات  - أمريكا في الخليج 

 د: فتحي العفيفي  البديلة



HD.992 
مدخل  -التنافسية في القرن الحادي و العشرين 

 د: أحمد سيد مصطفى إنتاجي 

HD.993 
 اسبينوزا /تر:د: حسن حنفي  رسالة في الالهوت و السياسة 

HD.994  دراسة  -الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصر

 د: أحمد وهبان في األقليات و الجاماعات و الحركات العرفية

HD.995 
 د: علي يوسف الشكري  المنظمات الدولية و اإلقليمية و المتخصصة 

HD.996       الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية

 (عربي ،إنجليزي )

د: إسماعيل عبد الفتاح عبد 

 الكافي 

HD.997 
 سعيد الجزائري  تاريخ التجسس في العالم 

HD.998 
دراسات سياسية مقارنة                            

 د: السيد أبو عيطة اإلنسانية ) - الديمقراطية -(مناهج البحث 

HD.999 
 د:فضل اهللا محمد إسماعيل  الغربي تطور الفكر السياسي 

HD.1000 
 صالح سالم  تجليات العقل السياسي و مستقبل النظام العربي 

HD.1001 

 د: خضر خضر مفاهيم سياسية في علم السياسة 

HD.1002 
المتغيرات السياسية اإلقليمية و الدولية و أثرها في 

 فتحي معتوق أمحمد م2003- 1990السياسة الخارجية الليبية 

HD.1003 
مراثي الواقع  -في الديمقراطية و المجتمع المدني 

 عبد اإلله بلقزيز ،مدائح األسطورة 

HD.1004 
 د: محمد شقير الفكر السياسي المغربي المعاصر 



HD.1005 
 -ميتافزيقيا حقوق اإلنسان بين النظرية و التطبيق 

 أد:عبد المنعم درويش  نظرية مبتدأة

HD.1006 
 فؤاد شاكر فنون العصر  -حصاد القرن العشرين 

HD.1007 
األساليب  -المنظومة األمنية في مواجهة اإلرهاب 

 المستحدثة لمواجهة اإلرهاب 

لواء الدكتور:حسنين المحمدى 

 بوادى

HD.1008 
 د: إسماعيل على سعد قضايا المجتمع و السياسة 

HD.1009 

 د: فضل اهللا محمد سلطح إرادة األمة في الفكر السياسي اإلسالمي 

HD.1010 
 العالم بين اإلرهاب و الديمقراطية 

لواء الدكتور:حسنين المحمدى 

 بوادى

HD.1011 

 النظم السياسية 

د:محمد رفعت        عبد 

 الوهاب 

HD.1012 
دراسة في (الضروري في -المدينة و السياسة 

 د: عبد القادر عرفة  السياسة )لإلبن رشد

HD.1013 
 إريك وايلي /تر:نخلة فريفر هيجل و الدولة 

HD.1014 

 المحامي :سمير فرنان بالي  الحصانة الدبلوماسية 

HD.1015 
 السفير فوزي صلوخ قضايا و مواقف  -الواقع اإلقليمي و الدولي 

HD.1016 
 أد:عمر سعد اهللا وثائق و آراء - القانون الدولي اإلنساني 



HD.1017 
حماية حقوق المساهمين األفراد في سوق أبو ظبي 

 عدي قصيور لألوراق المالية 

HD.1018 
 أسرار و أكاذيب و ديمقراطية 

نعوم تشومسكي/تر: سركون 

 برخو

HD.1019 
 د: سعد الدين ابراهيم المجلد السادس -المفكر و السلطة 

HD.1020 
 د:وصال نجيب العزاوي مبادئ السياسة العامة

HD.1021 
 د: إسماعيل عبد الفتاح   معجم المصطلحات السياسية و اإلستراتجية

HD.1022 

 د:فضل اهللا محمد إسماعيل  أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالث 

HD.1023  فلسفة العالقات الدولية في الشريعة اإلسالمية- 

 السيد أبو عيطة بحث في فلسفة اإلسالم السياسية 

HD.1024  التدخل الدولى بين اإلعتبارات اإلنسانية و األبعاد

 د: عماد جاد السياسية 

HD.1025 

 المناهضة اليهودية للصهيونية 

د:ياكوف م.رابكن/تر:دعد 

 قناب عائدة

HD.1026 
تطورات السياسية األمريكية تجاه إفريقيا و إنعكاساتها 

 أد: جميل مصعب محمود الدولية 

HD.1027 
-1919العالقات الدولية مند معاهدات الصلح     

 سمير شيخاني  1939



HD.1028  حماية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة

 وسيم حسام الدين األحمد اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية 

HD.1029 
عصر الدولة و  -المقاربات و المتغيرات العالمية 

 سالم الربضي عصر السوق

HD.1030  التفوق األمريكي و ضروراته  -رقعة الشطرنج العظمى

 الجيوستراتيجية الملحة

زبيغنييف بريجنسكي/تر:سليم 

 أبراهام

HD.1031 
 إبراهيم عبد العزيز د.طه حسين "الديمقراطية "

HD.1032 اإليرادات -النفاقات العامة  - أساسيات المالية العامة

 د:سوزي عدلي ناشد الميزانية العامة -العامة 

HD.1033 
الصراع اإلقليمي و الدولي حول بترول منطقة بحر 

 إيمان محمود إبراهيم قزوين 

HD.1034  اثر الفكر السياسي الغربي الحديث في األنظمة

 د: فضل اهللا محمد إسماعيل  الديمقراطية 

HD.1035 
منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان 

 طارق البشري  العالم اإلسالمي 

HD.1036  أبحاث و  - كيف يصنع القرار في الوطن العربي

 مناقشات الندوة العلمية التي عقدت في القاهرة

د: إبراهيم سعد الدين و 

 أخرون

HD.1037 

 د: علي محمد جعفر  اإلتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي 

HD.1038  قواعد روبرت التنظيمية - قواعد النظام الديمقراطية

 لإلجتماعات 

هنري إم.روبرت الثالث و 

أخرون /تر:د:عبد اهللا بن حمد 

 الحميدان



HD.1039  تطوره و إشكالياته من منظور -أمن الخليج العربي

 د: ظافر محمد العجمي  العالقات اإلقليمية و الدولية 

HD.1040  طبعة موسعة من -العراق من اإلحتالل إلى التحرير

 د:خير الدين حسيب  مستقبل العراق 

HD.1041  بحوث و مناقشات الندوة  -دور الرفاهية اإلجتماعية

 أحمد السيد النجار و أخرون  الفكرية 

HD.1042  قراءة -الزبونية السياسية في المجتمع العربي

 د:حافظ عبد الرحيم  سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس -إجتماعية 

HD.1043  الخلفيات السياسية و اإلجتماعية و - األزمة الجزائرية

 سليمان الرياشي و أخرون  اإلقتصادية و الثقافية

HD.1044 

 د: ياكوف م.رابكن المناهضة اليهودية للصهيونية 

HD.1045 

 القاضي:د:إلياس ناصيف العقد اإللكتروني في القانون المقارن-العقود الدولية 

HD.1046 

دراسة تحليلية -حق المشاركة في الحياة السياسية 

من الدستور المصري مقارنة مع النظام في  62للمادة 

 د:داود الباز فرنسا

HD.1047 

 دراسة تحليلية -التنشئة السياسية 

ريتشارد داوسن و أخرون 

/تر:د:مصطفى عبد اهللا القاسم 

 خشيم

HD.1048 
 د:أحمد محمود جمعة الدبلوماسية في عصر العولمة 



HD.1049 
دراسة علمية -أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي 

 د:صالح حسن سميع موثقة

HD.1050 
 رامي أبو سليمان وأخرون عربي  -إنكليزي  -فرنسيالمعجم القانوني 

HD.1051 
 د:أحمد أبو الوفا محمد القانون الدبلوماسي اإلسالمي 

HD.1052 
 -النظرية العامة                   - المنظمات الدولية 

 د: علي ابراهيم  األمم المتحدة

HD.1053 
 د:عادل ثابت النظم السياسية 

HD.1054 
شرح أحكام الجنسية باإلضافة إلى أحكام محكمة 

 المحامي :قصي محمد العيون العدل العليا في مسائل الجنسية 

HD.1055 
 د: يونس أحمد البطريق المالية العامة

HD.1056 
-الجزء األول  -البورصات و األسواق العالمية 

 د: وسام مالك قضايا نقدية و مالية

HD.1057 

 إطار نظري  -السياسة المقارنة 

جبرائيل الموند و 

أخرون/تر:د:محمد زاهي بشير 

 المغيربي

HD.1058  قضايا منهاجية و  -قراءات في السياسة المقارنة

 د:محمد زاهي بشير المغيربي مداخل نظرية 

HD.1059 

 د:عميمر نعيمة دمقرطة منظمة األمم المتحدة 

HD.1060 
 د: محمد نصر مهنا  علم السياسة 

HD.1061 
 األستاذ:جمال عبسي  موسوعة الجوائز العالمية و حقوق اإلنسان



HD.1062 
 د: عاكف يوسف صوفان المنظمات اإلقليمية و الدولية 

HD.1063 
 د:محمد السيد سليم تحليل السياسة الخارجية 

HD.1064  دراسة تحليلية نقدية لنظم -العقل األخالقي العربي

 د: محمد عابد الجابري  القيم في الثقافة العربية 

HD.1065 
-التدخل اإلقليمي في الصراعات الداخلية األفريقية 

 السيد شبانةأيمن  الكونغو الديمقراطية أنموذجا

HD.1066 
 السفير :فوزي صلوخ األخطار و التداعيات  - أمركة النظام العالمي 

HD.1067 
 د: حسنين المحمدى بوادى  حقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرهاب و سندان الغرب 

HD.1068 
 األسس و النظريات  - الفكر السياسي الغربي 

د: عبد الرحمن خليفة /د:منال 

 ابو زيد 

HD.1069  خطاب الرغبة خطاب  -إشكالية الوحدة العربية

 عبد اإلله بلقزيز الممكن

HD.1070 
 د: أحمد عرفات القاضى التربية و السياسة عند أبي حامد الغزالي 

HD.1071 
دول العالم النامية و تحديات القرن الحادى و 

 عصام نور  العشرون

HD.1072 
 السيد أبو عيطة فقه العالقات السياسية الدولية في الشريعة اإلسالمية 

HD.1073 
 أيمن بن حميد الفكر السياسي عند سولون

HD.1074 

 الرد على ماكيافيل 

فردريك الثاني ملك 

 بروسيا/تر:الحسن اللحية



HD.1075 
 عصام عبد الفتاح كارل ماركس رجل ضد األديان

HD.1076 
 د:فضل اهللا محمد إسماعيل  رواد الفكر السياسي الغربي الحديث 

HD.1077 
 2001وثائق حول أحداث الحادى عشر من سبتمبر 

 فاروق حسني  و تداعياتها 

HD.1078  المجال السياسي العربي  -السلطة و المعارضة

 عبد اإلله بلقزيز حالة المغرب -المعاصر 

HD.1079 

 د:محمد نصر مهنا  اإلعالم السياسي بين التنظير و التطبيق 

HD.1080 
-األصلح للمتهم        -موسوعة القوانين الجنائية 

 د: محمود صالح العادلي في ضوء الفقه و أحكام القضاء 

HD.1081 
األحزاب و الحضارة السياسية بين الثال و 

 أد:مهنا يوسف حداد  اإلتجاهات الواقعية في األردن

HD.1082 

 تقديم:جمل سند السويدي المصالح الدولية في منطقة الخليج 

HD.1083 

 اإلسالم و السياسة و الحركات اإلجتماعية 

إدموند بيرك و إيرا 

 البيدوس/تر:محروس سليمان 

HD.1084 
 د: اسعد السحمراني  صراع األمم بين العولمة و الديمقراطية 

HD.1085 

 د:عزمي بشارة مقدمة لبيان ديمقراطي عربي  -في المسألة العربية 

HD.1086 

 د: محمد عابد الجابري  الديمقراطية و حقوق اإلنسان 



HD.1087 
الدبلوماسية الجزائرية و صراع القوى الصغرى في 

 د: محمد بوعشة اإلرترية -القرن األفريقي و إدارة الحرب اإلثيوبية 

HD.1088 

 د: محمد عابد الجابري  في نقد الحاجة إلى اإلصالح 

HD.1089 
العقيدة العسكرية األمريكية  -استراتجية الردع 

 د: سوسن العساف  الجديدة و اإلستقرار الدولي 

HD.1090 
 هشام محمود األقداحي  رؤية معاصرة -معالم الدولة القومية الحديثة 

HD.1091 
السياسة و اإلستراتجية في الحربين العالميتين األولى 

 جمال عبد الملك و الثانية 

HD.1092 

 خضر عباس عطوان  الصينية  -مستقبل العالقة األمريكية 

HD.1093 
العوامل الجغرافية في الصراعات  -معجم الحدود 

 صبحب عبد الوهاب الهندي  الدولية 

HD.1094 
الحركات اإلسالمية و أثرها في اإلستقرار السياسي 

 ملتقى في العالم العربي 

HD.1095 
 فوزي شعبان تاريخ اإلرهاب في العالم 

HD.1096 
 محمد أركون  اإلسالم األخالق و السياسة 

HD.1097 
تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض مشكالت 

 الشرق األوسط

د:محمد نصر مهنا /د:خلدون 

 ناجي معروف 

HD.1098 
أهمية العامل الفكري في تشكيل الهوية و استرجاع 

 آمنة بواشري بنت بن ميرة  الجزائر أنموذجا  -الحرية 



HD.1099 
 كوثر محمود أبو عين  دراسة مقارنة  -حقوق اإلنسان 

HD.1100 

 أحمد المالرك و أخرون العرب و الدائرة األفريقية 

HD.1101 
 د:نادر أحمد أبو شيخة أصول التفاوض 

HD.1102 
 د:فضل اهللا محمد إسماعيل  أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالث 

HD.1103 
 فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية 

HD.1104 
 د: عبد اللطيف علي المياح اإلستراتجية اإلسرائلية تجاه الخليج العربي 

HD.1105 
 مرسيل مرل/تر:خضر خضر  السياسة الخارجية 

HD.1106 
 محمد أركون   اإلسالم األخالق و السياسة

HD.1107  سياسات دول اإلتحاد األوروبي في المنطقة العربية

 د: على الحاج  بعد الحرب الباردة 

HD.1108 
 د: محمد جالل شرف  و تطوره في اإلسالم نشأة الفكرالسياسي 

HD.1109 
 فوزي صلوخ مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية و دولية 

HD.1110 
 -الشركات العسكرية و األمنية الدولية الخاصة 

 د: السيد أبو الخير  دراسة قانونية سياسية 

HD.1111  الديمقراطية و  - جدليات الشورى و الديمقراطية

 د: أحمد الموصللي حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي 



HD.1112 

 الدولة لجورج بوردو

د:محمد األدلوني اإلدريسي 

 /أ:يوسف    عبد المنعم

HD.1113 
 مهدي جرادات   األحزاب و الحركات السياسية في الوطن العربي

HD.1114 
األحزاب و الحضارة السياسية بين الثال و 

 أد: مهنا يوسف حداد  اإلتجاهات الواقعية في األردن

HD.1115 
 د: سليمان المدني التحديات العربية لغطرسة نتنياهو 

HD.1116 

 الغزو بدال من التفتيش  -نزع سالح العراق 

د: هانز بليكس /تر:داليا 

 حمدان

HD.1117 
 د: عبد الحميد البطريق  1960-1815التيارات السياسية المعاصرة 

PD.1118 

SECTES Paul Denis 

PD.1119 
VIOLENCE ,CULTURE ET 

PSYCHANALYSE 

Gilbert 

DIATKINE 

PD.1120 
LE REMORDS - Psychanalyse 

d'un meurtrier Gérard Bonnet 

PD.1121 

ADOLESCENCE  A , Brousselle 



PD.1122 
LE SUJET EN SOUFFRANCE 

- ACTES du Colloque 

International 

Noureddine 

KHALED 

PD.1123 
DES CORPS ET DES MOTS 

SEXUATION ,GENRE ET 

VIOLENCES CONJUGALES 

Chérifa 

BOUATTA  

HD.1124  النخب الجزائرية في منطقة سيدي بلعباس- 

 هند د: خالد بو  نسختين - 1954 - 1845موتوغرافيا إجتماعية 

HD.1125 
الحياة الثقافية بمنطقة سيدي بلعباس خالل الفترة 

 د: خالد بوهند  نسختين -الحديثة و المعاصرة 

HD.1126 
حياته الدينية و  -الشيخ محمد السعيد الزموشي 

 د: خالد بوهند  نسختين - 1960 - 1904السياسية 

HD.1127 
مقاربات  -الجزائر تحديات القرن الواحد و العشرين 

 د: خالد بوهند  نسختين -جيوسياسية  

HD.1128 
اإلحتالل اإلستطاني الفرنسي لمنطقة مستغانم في 

 د: خالد بوهند  نسختين -ضوء الكتابات العسكرية 

HD.1129 
النخب الجزائرية و اإلنتخابات في ضوء محاضر فرز 

 د: خالد بوهند  نسخ 04 -  1939 - 1892األصوات 

HD.1130 
دراسة تاريخية و إجتماعية  -النخب الجزائرية 

 د: خالد بوهند  نسخ 04 -   1942 - 1892

HD.1131 

 1830تاريخ اإلدارة اإلستعمارية المحلية في الجزائر 

من خالل الوثائق األرشيفية                1954 -

 أد: كريم ولد النبية  نسختين    -

HD.1132 

الحركة الوطنية الجزائرية في القطاع الوهراني فيما بين 

 -النهضة و الصراع السياسي  -  1939 - 1919

 أد: ابراهيم مهديد  نسخ 04



HD.1133 

الشيخ  -الدور اإلصالحي و النشاط السياسي 

محمد البشير اإلبراهيمي على نهج جمعية العلماء 

 - 1944 -  1931المسلمين الجزائريين فيما بين 

 أد: ابراهيم مهديد  نسختين 

      

 


